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LỜI NHÀ XUẤT BẢN 

Hợp tác xã có lịch sử hình thành và phát triển từ khi có 
nền sản xuất hàng hoá và tiếp tục phát triển trong nền kinh 
tế thị trường. Đến nay, phong trào hợp tác xã được phát 
triển rộng khắp trên quy mô toàn thế giới. Hợp tác xã có vai 
trò quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị  xã hội của 
nhiều quốc gia, ngay cả đối với những nước tư bản phát 
triển.  

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã kế thừa những tư 
tưởng về hợp tác xã của thế giới và phát triển một cách sáng 
tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Tư tưởng của Người 
về hợp tác xã là nhất quán, có hệ thống, được trình bày 
trong những bài nói và viết về lịch sử hình thành, mục đích, 
loại hình, cách thức tổ chức hoạt động của hợp tác xã. Theo 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, hợp tác xã là con đường dễ tiếp thu 
nhất, phù hợp nhất đối với hàng triệu đồng bào ta, với nhiều 
người sản xuất nhỏ trong mọi lĩnh vực, ngành nghề thoát 
khỏi lối sản xuất nhỏ lẻ, vươn lên phát triển lâu dài. Trong 
suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt đến hợp tác xã và 
suy nghĩ cách phát triển hợp tác xã. 

Thực tiễn phát triển hợp tác xã ở nước ta trải qua nhiều 
thăng trầm. Trong những năm đổi mới, tuy đã được Đảng và 
Nhà nước khuyến khích phát triển, song kinh tế tập thể, mà 
nòng cốt là hợp tác xã, còn nhiều mặt yếu kém: năng lực nội 
tại hạn chế, số hợp tác xã làm ăn có hiệu quả còn ít, lợi ích 
đem lại cho thành viên chưa nhiều, tỷ trọng trong GDP của 
đất nước thấp... Một trong những nguyên nhân của tình 
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trạng trên là do chúng ta chưa làm đúng quy luật, chưa đúng 
với tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã. 

Để giúp bạn đọc, nhất là các nhà nghiên cứu, hoạch định 
chính sách, những nhà quản lý kinh tế từ Trung ương đến 
địa phương có thêm tài liệu nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 
Minh về hợp tác xã và tình hình hoạt động của các hợp tác 
xã ở nước ta hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất 
bản lần thứ hai cuốn sách Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp 
tác xã - Những vấn đề lý luận và thực tiễn của tập thể tác 
giả, do GS. TS. Lê Hữu Nghĩa, PGS. TS. Tạ Ngọc Tấn, TS. 
Đinh Thế Huynh, TS. Nguyễn Tiến Quân đồng chủ biên.  

Cuốn sách được hình thành trên cơ sở tập hợp các bài 

báo cáo, tham luận khoa học tại hội thảo, do các cơ quan 

Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Học viện Chính trị – Hành 

chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Báo 

Nhân Dân tổ chức tại Hà Nội. Nội dung cuốn sách trình bày, 

làm rõ những nội dung cơ bản tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp 

tác xã; phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của hợp tác 

xã ở nước ta trong những năm qua. Trên cơ sở đó, nêu lên 

những định hướng, giải pháp xây dựng và phát triển hợp tác 

xã theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới – phát 

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ 

động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế nhằm thực hiện mục 

tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh”.  

 Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc. 

 

Tháng 11 năm 2009 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC 

GIA 
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NGHIÊN CỨU, QUÁN TRIỆT TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP 
THỂ, HỢP TÁC XÃ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI* 

TRƯƠNG TẤN SANG 
Uỷ viên Bộ Chính trị, 

 Thường trực Ban Bí thư  

Trước hết, tôi xin hoan nghênh sáng kiến của các đồng 

chí ở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Học viện Chính trị - 

Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và 

Báo Nhân dân phối hợp tổ chức Hội thảo "Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về hợp tác xã - những vấn đề lý luận và thực tiễn". 

Đây là hội thảo có ý nghĩa về nhiều mặt, trong bối cảnh toàn 

Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh triển khai phong trào "Học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đang ra 

sức nỗ lực đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, 

thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Ban Bí 

thư đang chuẩn bị nghe báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về phát triển kinh tế tập 

thể. Nghiên cứu, quán triệt sâu sắc những tư tưởng của Bác 

về hợp tác xã, từ đó đánh giá những kết quả chúng ta đã đạt 

được trong thời gian qua và cung cấp những luận cứ khoa 

học cho việc đề ra chủ trương, các giải pháp phát triển kinh 

tế tập thể trong điều kiện mới, góp phần quan trọng vào sự 

nghiệp phát triển đất nước, là mục tiêu của Hội thảo hôm 

                                           
* Đầu đề do Tạp chí Cộng sản đặt. 
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nay. 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tôi nhiệt liệt chào 

mừng các đồng chí đại biểu tham dự hội thảo, mang đến hội 

thảo những tham luận khoa học có giá trị để hội thảo thành 

công.  

Hợp tác xã là thành quả của nền văn minh nhân loại, 

được khởi nguồn và xuất phát từ mong muốn, ước mơ về 

một xã hội dân chủ, công bằng, một cuộc sống tốt đẹp hơn 

cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người dân lao động, 

những người nghèo, người yếu thế, bị chèn ép trong xã hội. 

Phong trào hợp tác xã với những nguyên tắc tự nguyện, tự 

chịu trách nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng và đoàn 

kết, với những giá trị đầy tính nhân văn như trung thực, cởi 

mở, trách nhiệm với xã hội và quan tâm đến mọi người, đến 

cộng đồng, đã phát triển, lan rộng trên toàn thế giới như một 

công cụ hữu hiệu để người dân thực hiện mong muốn và 

ước mơ đó. Như V.I. Lênin đã từng nói "Hợp tác xã chính là 

một chủ nghĩa xã hội thu nhỏ". 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã đưa những tư tưởng 

về hợp tác xã vào Việt Nam. Người đã kế thừa những tư 

tưởng về hợp tác xã của thế giới và phát triển một cách sáng 

tạo trong điều kiện cụ thể của đất nước. Tư tưởng về hợp tác 

xã được Người tóm gọn một cách đơn giản nhưng rất sâu 

sắc, dễ đi vào lòng người "Nhóm lại thành giàu, chia nhau 

thành khó", "Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm 

lại thành hòn núi cao"1. Những nguyên tắc, giá trị hợp tác xã 

được Người giải thích dung dị, dễ hiểu: "...mục đích của 

việc tổ chức hợp tác xã là gì? Là để cải thiện đời sống nông 

dân, làm cho nông dân được no ấm, mạnh khỏe, được học 

tập, làm cho dân giàu, nước mạnh”... “Muốn quản lý tốt hợp 

tác xã, cán bộ quản trị phải dân chủ, tránh quan liêu mệnh 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.2, tr.314. 
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lệnh, làm việc gì cũng cần bàn bạc kỹ với xã viên”1, muốn 

hợp tác xã được tốt phải đoàn kết, phải làm cho mọi người 

tự nguyện tham gia, phải bàn bạc dân chủ và phải tính toán 

cho công bằng, hợp lý... Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác 

xã đã được trình bày một cách hệ thống trong những bài 

viết, bài phát biểu, nói chuyện của Người, từ lịch sử hình 

thành, mục đích, loại hình, cho đến cách thức tổ chức, hoạt 

động của hợp tác xã. Người đã chỉ ra, hợp tác xã là con 

đường dễ tiếp thu nhất, phù hợp nhất đối với hàng triệu 

đồng bào ta, với những người sản xuất nhỏ trong mọi lĩnh 

vực, ngành nghề thoát khỏi lối sản xuất nhỏ lẻ, vươn lên 

phát triển lâu dài, "Hợp tác xã, tổ đổi công chẳng những có 

lợi ngay cho mình mà còn lợi về sau cho con cháu mình. 

Đồng bào phải trông xa, thấy rộng, chớ thấy khó khăn mà 

ngại, chớ thấy lợi ích trước mắt mà quên lợi ích lâu dài"2. 

Người xác định, phát triển hợp tác xã là một bộ phận của 

cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình hoạt động cách 

mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm 

đặc biệt đến hợp tác xã. Cho đến giờ phút cuối cùng của 

cuộc đời, Người vẫn trăn trở về cuộc sống của nông dân, về 

hợp tác xã như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nông 

nghiệp, nông dân nước ta.  

Tôi mong rằng trong hội thảo này sẽ có nhiều tham luận 

phân tích sâu những nội dung, những khía cạnh khác nhau 

trong tư tưởng của Bác về hợp tác xã và ý nghĩa to lớn của 

những tư tưởng đó đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng 

và nhân dân ta hiện nay. 

Vận dụng sáng tạo những tư tưởng của Hồ Chí Minh 

trong đường lối phát triển nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu “dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, 

                                           
1. Sđd, t. 9, tr. 538. 

2. Sđd, t. 9, tr. 134. 
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Đảng ta xác định, xây dựng và phát triển kinh tế tập thể 

mà nòng cốt là hợp tác xã có vai trò rất quan trọng. 

Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

IX của Đảng đã xác định chủ trương phát triển nền kinh tế 

nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ 

đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở 

thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân, kinh tế tập thể phát 

triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác 

xã là nòng cốt. Các hợp tác xã dựa trên sở hữu của thành 

viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người lao 

động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, không giới hạn quy mô, lĩnh vực, địa bàn. 
Tại Hội nghị lần thứ năm (khóa IX), Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng đã thông qua nghị quyết chuyên đề về 
tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 
thể, trong đó xác định những quan điểm chỉ đạo và các giải 
pháp cần thiết nhằm củng cố và thúc đẩy phát triển hợp tác 
xã trong thời gian tới. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng 
tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế tập thể cùng với kinh 
tế nhà nước ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế 
quốc dân và xác định: Tiếp tục đổi mới và phát triển các loại 
hình kinh tế tập thể. Tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách, 
cơ chế cụ thể khuyến khích phát triển mạnh hơn các loại 
hình kinh tế tập thể đa dạng về hình thức sở hữu và hình 
thức tổ chức sản xuất kinh doanh, bao gồm các tổ hợp tác và 
hợp tác xã kiểu mới.  

Trong những năm qua, nhất là từ sau khi có Nghị quyết 
Trung ương 5 (khóa IX), Đảng, Nhà nước ta đã đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động, có nhiều cơ chế, chính sách 
để hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, các tổ hợp 
tác và hợp tác xã, nhưng sự phát triển của khu vực kinh tế 
này vẫn hết sức khó khăn, tốc độ chỉ bằng 1/2 tốc độ tăng 
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trưởng kinh tế chung của cả nước, do đó tỉ trọng của khu vực 
kinh tế này trong tổng giá trị sản phẩm (GDP) của đất nước 
ngày càng giảm. Nguyên nhân của tình hình này là gì? Đâu là 
nguyên nhân khách quan, đâu là nguyên nhân chủ quan? Phải 
chăng là do công tác tuyên truyền, vận động, sự quan tâm, 
lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền chưa 
đầy đủ? Hay do các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ của Nhà nước 
với khu vực kinh tế này chưa đủ mức? Hay vì có điều gì 
chúng ta làm còn chưa đúng quy luật, chưa đúng tư tưởng Hồ 
Chí Minh? Sắp tới đây chúng ta phải làm gì, làm thế nào để 
đến năm 2010, khu vực kinh tế này có thể thoát khỏi tình 
trạng yếu kém hiện nay, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn hơn 
trong GDP như Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) đã đề ra. 
Tôi mong rằng Hội thảo sẽ có nhiều tham luận góp phần làm 
rõ hơn những vấn đề quan trọng này. 

Hội thảo hôm nay là diễn đàn để chúng ta thảo luận, trao 

đổi về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp tác xã và 

thực tiễn kinh tế tập thể ở nước ta hiện nay, chúng ta sẽ 

được nghe các nhà khoa học, các cán bộ thực tiễn trình bày, 

làm rõ những vấn đề về cơ sở hình thành, quá trình phát 

triển và những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh 

về hợp tác xã. Trên cơ sở đó, hội thảo sẽ trao đổi, thảo luận 

về tình hình hợp tác xã hiện nay, những định hướng, giải 

pháp phát triển hợp tác xã trong giai đoạn mới, trong bối 

cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Hơn 50 báo cáo, tham 

luận được chuẩn bị tham gia hội thảo sẽ là những thông tin, 

tài liệu phong phú, thể hiện sự quan tâm của các đồng chí, 

cũng như tính hấp dẫn, thực tiễn của chủ đề mà hội thảo đưa 

ra. 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC XÃ: 

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 
(Báo cáo đề dẫn Hội thảo) 

LÊ HỮU NGHĨA 

GS. TS. Uỷ viên Trung ương 

Đảng, Giám đốc Học viện Chính 

trị -  

Hành chính quốc gia Hồ Chí 

Minh 

Trên thế giới, lý luận và tư tưởng về hợp tác xã đã được 

hình thành gắn liền với thực tiễn phát triển hợp tác xã gần 

250 năm qua. Ngày nay, theo đánh giá của Tổng thư ký 

Liên hợp quốc: hợp tác xã là trào lưu có tổ chức lớn nhất 

của xã hội văn minh loài người, đã trở thành phong trào 

mạnh mẽ có quy mô toàn thế giới. Liên minh hợp tác xã 

quốc tế ra đời năm 1895, là tổ chức đại diện của phong trào 

hợp tác xã quốc tế với trên 80 triệu xã viên, 222 tổ chức hợp 

tác xã cấp khu vực, cấp quốc gia của 100 nước trên thế giới; 

là một đối tác và thành viên tư vấn có tiếng nói quan trọng 

trong Liên hợp quốc. 

Trong quá trình ra đi tìm đường cứu nước, Lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc đã đặc biệt quan tâm đến tất cả những 

thành tựu của văn minh nhân loại, những tiến bộ mọi mặt 

mà loài người đã đạt được..., trong đó có thành tựu về hợp 

tác xã. Tư tưởng về hợp tác xã đã được đề cập rất sớm 

trong những tác phẩm ban đầu của Nguyễn Ái Quốc - Hồ 
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Chí Minh. Trong tác phẩm được viết từ năm 1922, Báo cáo 

gửi Ban biên tập về hoạt động của báo Le Paria, Bác đã 

trực tiếp sử dụng hình thức hợp tác xã trong hoạt động của 

tờ báo.  

Đặc biệt trong tác phẩm Đường Kách mệnh - tác phẩm 

ra đời cách đây đúng 80 năm, tác phẩm lý luận điển hình, 

mẫu mực về hợp tác xã, là biểu hiện sinh động của sự gặp 

gỡ giữa văn minh phương Đông nói chung, văn hóa Việt 

Nam nói riêng, với văn minh phương Tây trên vấn đề hợp 

tác xã. Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người đã tổng 

kết thực tiễn phát triển hợp tác xã của các nước trên thế giới, 

từ hợp tác xã đầu tiên ra đời năm 1761 tại Anh, do mấy 

người thợ dệt vải rủ nhau lập ra một cái hội “làm vải cho tốt 

và bán giá trung bình trong làng xóm”, đến các hình thức 

hợp tác xã ở Nga, Pháp, Đan Mạch, Đức... cho đến những ý 

tưởng về xây dựng hợp tác xã trong quá trình xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. Trong nhiều bài báo và bài viết của Người, và 

trong Thư gửi Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng lao động Việt 

Nam tỉnh Nghệ An (ngày 21 tháng 7 năm 1969), Bác cũng 

rất quan tâm đến việc phát huy vai trò to lớn của hợp tác xã. 

Các nhà nghiên cứu đã tổng kết có tất cả hơn 154 tác phẩm 

Bác đề cập đến hợp tác xã, khoảng trên 500 lần Bác dùng 

cụm từ “hợp tác xã”. Nghiên cứu những tác phẩm của Hồ 

Chí Minh về hợp tác xã cho thấy: 

- Hợp tác xã là một tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, đã được Người đề cập một cách có hệ thống, từ 

những ý tưởng mang tính chất lý luận. Từ tác phẩm Đường 

Kách mệnh, mà chính trong đó cũng đã rất cụ thể, chi tiết từ 

lịch sử, mục đích đến các cách thức tổ chức hợp tác xã, đến 

những bài nói và viết sau này và tận trước lúc Người qua 

đời, những tác phẩm sau này tuy mang tính chất chỉ đạo 

thực tiễn nhiều hơn, nhưng đều chứa đựng một tư tưởng 

nhất quán về vai trò của hợp tác xã đối với đồng bào ta, nhất 

là đồng bào vùng nông thôn, nông nghiệp.  



 14 

- Tư tưởng phát triển hợp tác xã luôn được Người quan 

tâm đặc biệt, và gắn liền với tư tưởng về con đường đi lên 

chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Ngay từ những ngày cách mạng 

còn trong trứng nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về chế độ hợp 

tác, đưa nông dân từ chỗ làm ăn riêng lẻ đi dần lên tổ đổi 

công và tiến lên hợp tác xã từ bậc thấp đến bậc cao đã được 

coi là con đường đi đến ấm no, hạnh phúc và tiến lên chủ 

nghĩa xã hội. Người nói: Không có con đường nào khác, chỉ 

có vào tổ đổi công, tiến lên hợp tác xã, nông dân ta mới có 

thêm sức để cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất. 

- Củng cố hợp tác xã nông nghiệp đồng nghĩa với việc 

củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn. Các 

hình thức hợp tác trong tư tưởng của Hồ Chí Minh là có tính 

quy luật khách quan đã được đúc kết từ thực tiễn cuộc sống. 

Người viện dẫn những ngạn ngữ của dân tộc, như: Nhóm lại 

thành giàu, chia nhau thành khó; Một cây làm chẳng nên 

non, nhiều câu nhóm lại thành hòn núi cao; Góp gạo thổi 

cơm chung cho khỏi hao của, tốn công, lại có nhiều phần 

vui vẻ... 

- Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, các hình thức hợp 

tác xã rất đa dạng, từ thấp đến cao, từ nhỏ, đơn giản đến 

những hình thức lớn hơn. Người đã lấy những ví dụ rất 

dung dị, như: hai người tắm cho nhau thì nhanh và sạch 

hơn tắm một mình, góp tiền lại để mua với giá bán buôn thì 

rẻ hơn là riêng từng người mua lẻ, góp tiền lại cho một 

người sử dụng rồi luân phiên nhau sử dụng một khoản tiền 

lớn thì làm cho vốn to lên gấp bội; hợp tác xã tuy là để 

giúp nhau nhưng không giống như các hội từ thiện, cũng 

không như các hội buôn..., đến những loại hình hợp tác xã 

cụ thể như hợp tác xã tiền bạc; hợp tác xã mua; hợp tác xã 

bán; hợp tác xã sinh sản. 

- Tác dụng to lớn của hợp tác xã cũng được thể hiện trên 

nhiều mặt, từ góp sức để thành mạnh, đến thực hành dân 

chủ như cái “chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó 
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khăn”. Con đường hợp tác hóa là con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội, nên mọi đảng viên phải tham gia, xây dựng. 

Người viết: Chi bộ tốt thì ban quản trị tốt. Ban quản trị tốt 

thì xã viên mới đoàn kết và hăng hái sản xuất, hợp tác xã 

mới được củng cố và phát triển tốt. 

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

trong công cuộc đổi mới, Đảng ta chủ trương phát triển 

nền kinh tế nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần 

kinh tế, nhưng vẫn tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan 

trọng của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và hợp tác xã. 

Văn kiện Đại hội X của Đảng đã khẳng định: “kinh tế 

nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành 

nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân”1. 

Trước khi tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất 

nước, nền kinh tế quốc dân nước ta đang lâm vào khủng 

hoảng trầm trọng, sản xuất sa sút, đời sống nhân dân khó 

khăn. Trên thế giới, hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu 

và Liên Xô tan rã. Phong trào hợp tác xã, tập đoàn sản xuất 

cũng đã đi vào thoái trào, tuyệt đại đa số các hợp tác xã 

nông nghiệp không phát huy tác dụng, nhiều hợp tác xã 

nông nghiệp đã bị giải thể. 

Tiếp đến Khoán 100, rồi đến Khoán 10 ra đời là những 

quyết sách quan trọng, tạo ra bước đột phá trong việc hoàn 

thiện cơ chế quản lý kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn, 

mà cốt lõi của nó là giải phóng sức sản xuất của các hộ nông 

dân, coi kinh tế hộ là đơn vị sản xuất độc lập, tự chủ; kèm 

theo đó là giao quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho kinh tế 

hộ. Sau đó, chúng ta tiến hành xây dựng Luật Hợp tác xã 

(năm 1996), rồi sửa đổi bổ sung Luật Hợp tác xã (năm 

2003). 

                                           

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr.26.  
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Có thể nói, nếu so với trước đây, khi hợp tác xã mới chỉ 

có một văn bản mang tính hướng dẫn, đó là Điều lệ hợp tác 

xã, thì trong thời kỳ đổi mới hợp tác xã đã có Luật riêng, mở 

đường về mặt pháp chế và thể chế, có tính pháp lý cao hơn 

trước, sâu rộng hơn trước, tạo điều kiện cho phong trào hợp 

tác xã phục hồi và phát triển, cho sự hình thành và ra đời 

các hợp tác xã kiểu mới. 

Đến hết tháng 6 năm 2007, ước tính kinh tế tập thể bao 

gồm 17.599 hợp tác xã (trong đó có hơn 942 quỹ tín dụng 

nhân dân), 39 liên hiệp hợp tác xã và hơn 300 nghìn tổ 

hợp tác lớn nhỏ, trong đó khoảng 20% đã được các uỷ ban 

nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận. 

Riêng trong nông thôn, nông nghiệp và thủy sản, theo số 

liệu Tổng điều tra năm 2006, do Tổng cục Thống kê tiến 

hành, tính đến ngày 01-7-2006, cả nước có 7.310 hợp tác xã 

hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, 

lâm nghiệp và thủy sản, giảm 203 hợp tác xã so với cùng 

thời điểm năm 2001. Các hợp tác xã hoạt động tập trung chủ 

yếu ở một số vùng phía Bắc, là nơi phong trào hợp tác hóa 

phát triển mạnh từ những năm 1960. Tuy nhiên, cá biệt có 

một số tỉnh hiện không còn một hợp tác xã nông nghiệp nào, 

hoặc có nhưng rất ít. 

Trong khi đó, một trong những mục tiêu của chủ trương 

phát triển kinh tế tập thể là hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ, thì 

trên thực tế, nhu cầu về sự trợ giúp đó của kinh tế đang ngày 

một tăng, nhất là trong việc cung cấp dịch vụ về giống, bảo 

vệ thực vật và tiêu thụ sản phẩm. Thế nhưng tại Đồng bằng 

sông Cửu Long, nơi sản xuất lúa gạo hàng hóa lớn nhất 

trong cả nước, cũng chỉ có 515 hợp tác xã nông nghiệp, tính 

ra bình quân mỗi tỉnh có 40 hợp tác xã, như vậy là còn quá 

ít. 

Trong số 7.056 hợp tác xã nông nghiệp thực tế đang hoạt 

động, thì 83,6% số hợp tác xã chuyển đổi từ các hợp tác xã 
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cũ, chỉ có 17,4% số hợp tác xã nông nghiệp là được thành 

lập mới theo Luật Hợp tác xã. 

Nhìn chung, sau hơn 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã, 

Nghị định 15 của Chính phủ và sau 5 năm thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 5 (khóa IX), hoạt động của các hợp tác xã 

đã có những chuyển biến tích cực về tổ chức bộ máy, 

phương thức quản lý, kết quả hoạt động sản xuất, kinh 

doanh,... Nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã đóng vai trò tích 

cực trong việc giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông nghiệp, nông thôn; xóa đói giảm nghèo, xây dựng 

nông thôn mới... góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết 

cộng đồng, củng cố quan hệ sản xuất mới trong nông thôn. 

Tuy vậy, chất lượng hoạt động và quản lý chưa đều, 

nhiều hợp tác xã còn mang tính chất hình thức tuy đã hoàn 

tất các thủ tục chuyển đổi; hầu hết các hợp tác xã kiểu mới 

đều thiếu vốn, trong lúc các thủ tục để vay vốn còn nhiều 

bất cập; cơ sở vật chất-kỹ thuật của nhiều hợp tác xã vừa 

thiếu, vừa lạc hậu nên gây nhiều khó khăn trong việc mở 

rộng các hoạt động dịch vụ; thiếu cán bộ có năng lực quản 

lý, có tâm huyết và khả năng điều hành các hoạt động dịch 

vụ; phương hướng kinh doanh không ổn định. Vì vậy, hiệu 

quả kinh tế còn thấp, thu nhập của người lao động trong các 

hợp tác xã còn thấp; sức hấp dẫn của các hợp tác xã nông 

nghiệp kiểu mới chưa cao...  

Tóm lại, thực tế phong trào hợp tác xã chưa phát triển 

được như Đảng và Nhà nước mong muốn, chưa ngang tầm 

với vai trò và vị trí của nó để trở thành nền tảng vững chắc 

của nền kinh tế quốc dân. 

Tại cuộc Hội thảo lần này, Ban tổ chức hy vọng các nhà 

khoa học, các nhà hoạch định chính sách cũng như đại diện 

của một số hợp tác xã tiêu biểu thẳng thắn tranh luận, thảo 

luận một cách toàn diện để tham mưu cho Đảng và Nhà 

nước những vấn đề cốt yếu về phát triển kinh tế tập thể, 

kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Ban tổ chức hội thảo xin gợi ý 
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một số vấn đề chính như sau: 

1- Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về hợp tác xã đến 

nay, còn những vấn đề gì cần tiếp tục đi sâu làm rõ, vấn đề 

vận dụng vào thực tiễn những tư tưởng của Người còn 

những vấn đề gì cần tiếp tục nghiên cứu và vận dụng để 

phong trào hợp tác xã phát triển mạnh hơn nữa. Nghĩa là, 

cần nhận thức rõ và sâu sắc hơn những vấn đề lý luận có 

tính chất nền tảng về hợp tác xã và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội trong tư tưởng Hồ Chí Minh. 

2- Cần khẳng định rằng, những tư tưởng của Hồ Chí 

Minh về hợp tác xã là một kho tàng quý báu, mà một thời 

gian chúng ta đã chủ quan, nóng vội thực hiện không đúng 

tư tưởng của Người, đi không đúng quy luật để phong trào 

hợp tác xã yếu kém. Nhưng vấn đề đặt ra là tại sao hiện nay, 

về mặt thể chế đã được tháo gỡ khá thông thoáng, thì hợp 

tác xã lại không phát triển được như mong đợi. Có phải do 

thể chế hay do những nguyên nhân khác? Nếu do nhu cầu 

của người dân, nhất là kinh tế hộ gia đình thì chưa hẳn đã 

đúng, vì rất nhiều kinh tế hộ đang có nhu cầu hợp tác, nhất 

là trong những khâu, những công việc mà chính bản thân 

kinh tế hộ khó có thể làm được một cách hiệu quả, thì hợp 

tác xã lại chưa đáp ứng được. Chẳng hạn, dịch vụ kỹ thuật, 

thị trường đầu ra và đầu vào cho sản xuất. Đó chính là vai 

trò của hợp tác xã đối với kinh tế hộ gia đình. 

3- Phát huy như thế nào vai trò của kinh tế tập thể, 

kinh tế hợp tác và hợp tác xã với việc lôi cuốn hàng chục 

triệu hộ gia đình thoát khỏi cảnh tiểu nông, sản xuất nhỏ 

lẻ vào con đường sản xuất hàng hóa lớn, có thêm sức 

mạnh để nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp hàng chục 

triệu hộ nông dân hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 

4- Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và hợp tác xã với việc 

thực hiện hàng loạt các chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước đến khắp mọi miền, mọi 
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vùng của cả nước, nhất là vai trò của hợp tác xã với công tác 

xóa đói, giảm nghèo góp phần vào phát triển nhanh và bền 

vững đất nước. 

5- Trong học thuật, hiện nay vẫn còn hai quan điểm khác 

nhau về mặt khái niệm, gọi là kinh tế tập thể mà nòng cốt là 

hợp tác xã như Nghị quyết Đại hội VIII, IX và X, hay gọi 

kinh tế hợp tác và hợp tác xã như Nghị quyết Đại hội VII. 

Điều đó cũng cần có sự đóng góp ý kiến của các đại biểu dự 

hội thảo lần này. 

6- Chức năng chủ yếu của các hợp tác xã là kinh doanh 

có lãi hay tương trợ giúp đỡ các hộ xã viên cũng đang có 

những nhận thức rất khác nhau. Không ít địa phương còn 

chưa phân biệt rõ giữa góp vốn thành lập hợp tác xã với góp 

vốn thành lập công ty, như công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần. 

7- Có ý kiến cho rằng, ưu đãi hợp tác xã, thì sẽ có 

hàng loạt các công ty sẽ núp bóng hợp tác xã để được 

hưởng lợi một cách trá hình. Vậy, có cần tiếp tục ban 

hành những chính sách ưu đãi đối với hình thức kinh tế 

này không? Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, chủ trương, 

chính sách của chúng ta đã quá ưu đãi hợp tác xã rồi, cụ 

thể là Nghị định 15 của Chính phủ năm 1997. Có cả số ý 

kiến thứ ba lại nói về những ưu đãi đó dường như rơi vào 

tình trạng “chính sách thì trên trời, cuộc đời ở dưới đất”, 

nghĩa là những ưu đãi đề ra trong chính sách thì tốt, 

nhưng hiếm có hợp tác xã nào tiếp cận được. Chẳng hạn, 

giảm thuế đất, thì hợp tác xã không có đất để hưởng; ưu 

tiên vay vốn ngân hàng, thì không có tài sản thế chấp mà 

tiếp cận vốn... 

8- Ban tổ chức hội thảo cũng mong rằng tại hội thảo này 

chúng ta sẽ thảo luận về cả vai trò của tổ chức đảng cơ sở, 

chính quyền cơ sở, các đoàn thể quần chúng ở các địa 

phương trong việc đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế 
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hợp tác và hợp tác xã hiện nay. Có ý kiến cho rằng, chúng ta 

đang từ thái cực này sang thái cực kia, rằng hợp tác xã nay 

đã có Luật nên cứ thế mà hoạt động theo Luật, nay coi các 

tổ hợp tác, hợp tác xã như một sự phát triển tự thân, tự phát 

nên không được hoặc rất ít được sự quan tâm của chính 

quyền, của các tổ chức đảng cơ sở. Như vậy, có phải là đảng 

viên chưa thực sự thấm nhuần, chưa nghiêm chỉnh chấp 

hành đường lối của Đảng không? 

9- Và cuối cùng, hội thảo lần này phải đề xuất được 

những giải pháp thật hữu hiệu và thiết thực để tiếp tục đưa 

kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác và hợp tác xã tiến lên. Ngay 

cả việc chúng ta học tập kinh nghiệm của nước ngoài, thực 

hiện một bước việc đổi mới các tổ chức của hợp tác xã từ 

Trung ương đến địa phương như thế nào cho phù hợp với 

yêu cầu cuộc sống, chẳng hạn làm rõ chức năng quản lý nhà 

nước đối với hợp tác xã với chức năng “bà đỡ” - làm các 

dịch vụ có tính chất hỗ trợ các hợp tác xã... để nâng cao hơn 

nữa hiệu quả công tác, phát huy tác dụng thực sự đối với các 

hình thức hợp tác trên mọi miền đất nước. 

Đúng như gợi ý của đồng chí Trương Tấn Sang, tôi hy 

vọng rằng, tại cuộc hội thảo này chúng ta phải bàn thảo thật 

thẳng thắn, trên tinh thần: “nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự 

thật”, để nhìn thấu những nhu cầu thiết yếu của thực tiễn 

cuộc sống đối với vấn đề phát triển kinh tế tập thể, trong đó 

nòng cốt là hợp tác xã, đồng thời, cùng với phong trào ở cơ 

sở tháo gỡ những rào cản, vướng mắc về mặt tư duy, nhận 

thức tư tưởng và về thể chế để kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác 

và hợp tác xã phát triển mạnh mẽ và vững chắc, đóng góp 

xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước. Thiết nghĩ, đó cũng là cách thiết thực nhất để chúng ta 

học tập và thực hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh về hợp tác 

xã. 
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PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ DƯỚI ÁNH SÁNG 

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ YÊU CẦU 
CỦA THỜI KỲ MỚI* 

PGS. TS. TẠ NGỌC TẤN 
Ủy viên Trung ương Đảng, 

 Tổng Biên tập Tạp chí Cộng 
sản 

Theo sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung 
ương, với mục đích chuẩn bị cho việc tổng kết 5 năm thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX “Về tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, Liên 
minh Hợp tác xã Việt Nam đã phối hợp với Học viện Chính 
trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, 
báo Nhân Dân để xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch 
Hội thảo khoa học quốc gia: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về 
hợp tác xã- những vấn đề lý luận và thực tiễn”. Ban tổ chức 
hội thảo đã nhận được trên 60 bài tham luận của các đồng 
chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các cán bộ quản lý, từ nhiều 
cơ quan, địa phương trong cả nước. Một số đồng chí là chủ 
nhiệm lâu năm, có nhiều kinh nghiệm của một số hợp tác xã 
hoạt động có hiệu quả tốt ở các vùng trong cả nước cũng có 
báo cáo tại hội thảo. Các bản tham luận đã có những nội 
dung rất phong phú, đề cập nhiều vấn đề lý luận về hợp tác 
xã trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình 
hình lý luận và thực tiễn phát triển hợp tác xã của nước ta 

                                           
* Kết luận Hội thảo khoa học quốc gia: Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã- những vấn 

đề lý luận và thực tiễn, do đồng chí Tạ Ngọc Tấn trình bày . 
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trong giai đoạn hiện nay. Điều đó càng chứng tỏ chủ đề hội 
thảo có sức hấp dẫn và ý nghĩa thực tiễn trong tình hình hiện 
nay.  

Thay mặt ban tổ chức hội thảo, tôi xin bày tỏ lòng biết 

ơn đối với sự chỉ đạo kịp thời của Thường trực Ban Bí thư, 

chân thành cảm ơn các cơ quan, các nhà khoa học, các cán 

bộ quản lý và các đồng chí đã hợp tác, ủng hộ, giúp đỡ để 

tạo nên sự thành công của cuộc hội thảo. 

Tại hội thảo này, chúng ta đã khẳng định và làm rõ thêm 

những giá trị  lý luận và thực tiễn về hợp tác xã trong tư 

tưởng Hồ Chí Minh, trong việc phát triển hợp tác xã ở Việt 

Nam, cũng như đặt ra và gợp ý nhiều vấn đề, lĩnh vực, mối 

quan hệ cần phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, 

hòan thiện về lý luận, chính sách nhằm góp phần nâng cao 

hiệu quả của các hợp tác xã trong tình hình mới.  

Các ý kiến tham gia đóng góp cho hội thảo, về cơ bản, 

đã tập trung và nhất trí ở một số nội dung chính như sau: 

1- Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã là sự kế thừa 

những tinh hoa của nhân loại, đồng thời kết hợp một cách 

khéo léo, tài tình với quan điểm mácxít và được vận dụng 

một cách sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam.  

Về mặt bản chất: Hợp tác xã là tổ chức tự nguyện của 

người dân, hợp nhau lại để tăng thêm sức mạnh. Là “Nhóm 

lại thành giàu, chia nhau thành khó” hay “Một cây làm 

chẳng nên non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao”... 

Quan hệ trong hợp tác xã là dân chủ và cùng có trách 

nhiệm. Đã vào hợp tác xã, trở thành xã viên thì bất kỳ góp 

nhiều hay góp ít, vào trước hay vào sau, ai cũng bình đẳng 

như nhau về trách nhiệm. Đây là sự khác nhau căn bản giữa 

hợp tác xã với công ty cổ phần, trong đó lá phiếu tỷ lệ thuận 

với vốn góp. 

Hợp tác xã trước hết là của những người nghèo, người 

khó khăn, yếu thế trong xã hội... hợp nhau lại để cùng tồn 

tại và phát triển. Tuy nhiên, quan hệ hợp tác hay còn gọi là 
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chế độ hợp tác xã có thể được áp dụng cho những quan hệ 

rộng lớn hơn trong xã hội. 

Mục đích của hợp tác xã là tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, 

mưu lợi chung, chung nhau góp sức cùng có lợi, là hợp tác 

với nhau để cùng mạnh lên, vươn lên, chống lại sự áp bức, 

chống lại tình trạng không bình đẳng về kinh tế, xã hội. Cho 

nên, hợp tác xã khác với hội buôn, công ty cổ phần, mưu lợi 

riêng, lấy mục tiêu chính là lợi nhuận. Hợp tác xã đồng thời 

cũng khác hội từ thiện, trong đó chỉ có tiêu đi mà không có 

làm ra. Hợp tác xã có tiêu đi, có làm ra, chỉ giúp người trong 

hội, nhưng giúp một cách bình đẳng, mang tính cách mạng 

sâu sắc, ai cũng được giúp mà ai cũng phải giúp. 

Vai trò của hợp tác xã là: con đường đi lên của người 

dân để vượt qua khó khăn, nghèo đói, xây dựng cộng đồng 

văn minh, tương thân, tương ái, chống lại mọi sự bất công, 

áp bức về kinh tế-xã hội. 

Hợp tác xã cũng là một tổ chức dân chủ và cách mạng, 

nơi tập hợp, giáo dục, nâng cao trình độ cho người dân, 

hướng người dân vào những mục đích xã hội tích cực, tiến 

bộ và cách mạng. 

Về nguyên tắc tổ chức: hợp tác xã phải thật sự dân chủ, 

tự nguyện. 

Việc phát triển hợp tác xã phải phù hợp với thực tiễn 

cuộc sống, không rập khuôn cứng nhắc, phát triển một cách 

tuần tự, không nóng vội, tiến hành từ hình thức thấp đến 

cao.  

Hợp tác xã là tổ chức thiết thực, bình đẳng và cùng có 

lợi của những người dân, nhưng để bảo đảm cho sự phát 

triển hợp tác xã phải có sự lãnh đạo. 

Các hợp tác xã cũng phải liên kết với nhau và liên kết 

với các tổ chức, loại hình kinh tế - xã hội khác để tạo điều 

kiện cho sự phát triển. 

Nói đến bản chất kinh tế - xã hội của hợp tác xã, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã coi chế độ hợp tác xã có nhiều mục 
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tiêu đồng nhất với mục đích của chủ nghĩa xã hội, vì ở một 

nước tiểu nông, khi toàn bộ nông dân tham gia hợp tác xã  

cũng có nghĩa là đi theo con đường đúng đắn để tiến tới ấm 

no, hạnh phúc. Và mục đích thực chất của chủ nghĩa xã hội 

cũng là làm cho toàn bộ xã hội được ấm no, hành phúc. Chế 

độ hợp tác xã văn minh là thể hiện một mặt, một mức độ 

nào đó của các đặc trưng, bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Trong vấn đề này, V.I.Lênin cũng đã khẳng định như vậy, 

“hợp tác xã chính là một chủ nghĩa xã hội thu nhỏ”. 

Những tư tưởng của Hồ Chí Minh về hợp tác xã vẫn còn 

nguyên giá trị trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, khi 

Đảng và Nhà nước chủ trương tiến hành đường lối phát triển 

nền kinh tế nhiều thành phần, các thành phần kinh tế đều 

bình đẳng trước pháp luật, trong đó có phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp, nông thôn.  

2- Những tư tưởng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

về hợp tác xã đã được hiện thực hóa ở Việt Nam vào cuối 

những năm 50 của thế kỷ XX. Đến nay, có điều kiện nhìn 

lại toàn bộ quá trình đó, chúng ta càng thấy rõ cái vĩ đại 

trong tư tưởng của Hồ Chí Minh, thì lại càng thấy cần rút 

ra những vấn đề rất căn bản về thực hiện những tư tưởng 

đó, nhất là khắc phục bệnh duy ý chí, chủ quan, nóng vội. 

Điều đó thể hiện rõ trong quá trình phát triển hợp tác xã ở 

nước ta thời kỳ trước đổi mới (năm 1986). Sự phát triển 

hợp tác xã thời kỳ này có thể chia làm những giai đoạn như 

sau:  

- Từ năm 1954 - 1957: đánh giá chủ trương, chính sách 

thời gian này, các ý kiến đều thấy đây là những năm chúng 

ta có chủ trương, đường lối và chính sách về tổ chức các tổ 

đổi công, hợp tác xã phù hợp với tư tưởng Hồ Chí Minh về 

hợp tác hóa nông nghiệp. Tinh thần này được thể hiện trong 

Chỉ thị số 31- CT/TW ngày 30-6-1955 của Trung ương 

Đảng và các chỉ thị khác của Bộ Chính trị nhằm hướng dẫn, 
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chỉ đạo các nguyên tắc và phương pháp xây dựng và phát 

triển hợp tác xã. Vì vậy, chúng ta đã thu được nhiều thắng 

lợi, phong trào tổ đổi công, phát triển hợp tác xã trong 

những năm khôi phục kinh tế phát triển lành mạnh, góp 

phần quan trọng vào thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng 

cao đời sống nông dân, cung cấp nhiều nông sản cho xã hội.   

- Từ năm 1958-1980: đây là thời kỳ mở rộng hợp tác hóa 

nông nghiệp ở tất cả các địa phương miền Bắc, thu hút 89% 

các hộ nông dân vào các hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 

hợp tác xã nông nghiệp thời kỳ này đã đạt được một số 

thành tựu quan trọng, thúc đẩy phong trào thâm canh tăng 

năng suất, cải thiện đời sống của nông dân, tổ chức, động 

viên nhân dân thực hiện các đường lối chính sách của Đảng 

và Nhà nước. Đặc biệt, các hợp tác xã có ý nghĩa rất quan 

trọng trong việc bảo đảm và cung ứng sức người, sức của 

cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất 

đất nước với khẩu hiệu “thóc không thiếu một cân, quân 

không thiếu một người”. 

Tuy nhiên, do nóng vội, chủ quan, lấy mục tiêu cải tạo 

xã hội chủ nghĩa là then chốt, chạy theo số lượng, mở rộng 

quy mô hợp tác xã quá nhanh, không tính toán đầy đủ đến 

tính chất và trình độ phát triển lực lượng sản xuất ở nông 

thôn cũng như năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ nên hợp 

tác xã không phát huy được hiệu quả kinh tế, xã hội. Các 

đợt cải tiến quản lý hợp tác xã nông nghiệp thời kỳ này 

không đạt kết quả như mong muốn. Sau khi giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước, điều kiện phát triển kinh tế đã 

thay đổi, nhưng mô hình hợp tác xã nông nghiệp vẫn không 

đổi mới, làm cho khu vực sản xuất nông nghiệp lâm vào 

khủng hoảng. 

- Từ năm 1980 - 1985: chúng ta đã phát hiện nhiều sai 

sót và từng bước điều chỉnh đường lối, chính sách kinh tế 

nói chung, trong đó có đường lối, chính sách phát triển hợp 

tác xã nông nghiệp như: quy mô hợp tác xã cần giữ ổn định 
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trong một số năm, không nên quá lớn, không cưỡng ép, 

mệnh lệnh, lấy kết quả sản xuất làm căn cứ... Chỉ thị 100 

của Ban Bí thư chủ trương mở rộng việc thực hiện và hoàn 

thiện các hình thức khoán sản phẩm trong nông nghiệp đã 

mở ra những hình thức hợp tác gắn bó chặt chẽ hơn trách 

nhiệm và quyền lợi thực tế của người nông dân, giải phóng 

sức lao động, tạo ra động lực mới cho sự phát triển của nông 

nghiệp nước ta.  

3- Từ năm 1986 đến nay, cùng với quá trình đổi mới và 

đi lên của đất nước, những chủ trương, đường lối của Đảng 

và Nhà nước đối với hợp tác xã đã có nhiều thay đổi, từng 

bước được hoàn thiện qua các kỳ đại hội và cụ thể hóa từ 

các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư Trung ương Đảng. Nhìn chung, các chủ trương, 

đường lối về hợp tác xã của Đảng và Nhà nước đều thể hiện 

sự nhất quán, khẳng định sự tồn tại lâu dài của nền kinh tế 

hàng hóa nhiều thành phần, bao gồm kinh tế tập thể và hợp 

tác xã trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

Đại hội Đảng lần thứ X (năm 2006) đã khẳng định kinh tế 

nhà nước cùng với kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã 

ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế 

quốc dân. hợp tác xã ở nước ta đã được xác định vừa là tổ 

chức kinh tế, vừa là tổ chức xã hội, là nhân tố quan trọng để 

xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; là hình thức 

tổ chức quan trọng để người lao động, hộ xã viên tiếp nhận 

sự hỗ trợ của Nhà nước, liên kết với doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế, thực hiện liên minh công nông. Các 

chủ trương, đường lối của Đảng, hệ thống chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về hợp tác xã thời kỳ này đã tạo khuôn 

khổ pháp lý cho hoạt động của hợp tác xã, bao gồm Hiến 

pháp năm 1992, Luật Hợp tác xã năm 1997, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Hợp tác xã năm 2003 và nhiều 

chính sách cụ thể khác, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ 

hợp tác xã phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
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quả, sức cạnh tranh để có thể tham gia bình đẳng trong nền 

kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần kinh tế.  

Đánh giá thực tiễn phát triển của hợp tác xã trong giai 

đoạn này, có thể thấy rằng: 

- Chúng ta cơ bản đã chuyển đổi xong các hợp tác xã cũ, 

giải thể các hợp tác xã hình thức, không còn hoạt động, 

thành lập mới được nhiều hợp tác xã. Đến cuối năm 2006 cả 

nước có 8.432 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có 6.391 

hợp tác xã cũ đã chuyển đổi và 2.032 hợp tác xã thành lập 

mới. Tỷ lệ số hộ dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp hiện 

nay khoảng 58%. Các hợp tác xã (bao gồm cả chuyển đổi và 

thành lập mới) nhìn chung đều tuân thủ những nguyên tắc, 

quy định của Luật Hợp tác xã. 

- Các hợp tác xã chuyển đổi đã bước đầu khắc phục 

được tình trạng thua lỗ kéo dài và tính hình thức, không rõ 

ràng về xã viên và tài sản. 

- Các hợp tác xã đã thu hút được trên 12,5 triệu người 

lao động, hộ kinh tế gia đình, kinh tế cá thể, tiểu chủ, các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh nhỏ, góp phần tích cực vào chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển sản 

xuất ở nhiều địa phương trong cả nước. 

- Nhiều hợp tác xã đã tham gia cung ứng các dịch vụ 

thiết yếu cho xã viên (thủy lợi, khuyến nông, cung ứng vật 

tư, điện, tiêu thụ sản phẩm,...) để phục vụ sản xuất nông 

nghiệp. 

- Quá trình phát triển hợp tác xã mới được đẩy mạnh 

theo hướng tích cực và đa dạng hơn. Đã xuất hiện được 

nhiều mô hình hợp tác xã chuyên ngành, liên hiệp hợp tác 

xã, nhiều hình thức liên kết hợp tác xã với các doanh 

nghiệp, các tổ chức kinh tế khác với nội dung liên kết đa 

dạng, phong phú. 

- Nhiều hợp tác xã còn thực hiện tốt chức năng xã hội 

thông qua tham gia hoạt động phát triển nông thôn, như: xóa 

đói giảm nghèo, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ 
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các hộ nghèo phát triển sản xuất. 

Tuy có những chuyển biến tích cực, nhưng hội thảo đánh 

giá một cách thẳng thắn rằng, những chuyển biến đó vẫn 

chưa đủ mức để tạo nên những bước ngoặt về chất trong 

phát triển của hợp tác xã, nhất là để hợp tác xã vươn lên 

xứng đáng với vị trí, vai trò của một thành phần kinh tế như 

trong các nghị quyết của Đảng đã đặt ra đối với kinh tế tập 

thể. Tình hình chung của một bộ phận không nhỏ các hợp 

tác xã vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém, còn nhiều 

khó khăn  như: 

- Tính hình thức trong chuyển đổi hợp tác xã theo Luật 

Hợp tác xã vẫn chưa được khắc phục. Như, đa số xã viên 

các hợp tác xã chuyển đổi khi tham gia hợp tác xã không có 

đơn và vốn góp mới, như vậy không đáp ứng được yêu cầu 

cơ bản là muốn gia nhập hợp tác xã xã viên phải góp vốn. 

- Nhiều hợp tác xã quy mô còn nhỏ, thiếu vốn, tài sản ít, 

chậm đổi mới khả năng cạnh tranh thấp. Đa số hợp tác xã 

vẫn tập trung vào các dịch vụ truyền thống như thủy lợi, 

khuyến nông.... Cả nước còn 38% số hợp tác xã chưa có trụ 

sở riêng, nhiều tài sản của hợp tác xã chưa gắn với quyền sử 

dụng đất, nhiều cơ sở dịch vụ chưa được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất làm cho hợp tác xã thiếu tính độc 

lập, tự chủ trong kinh doanh. 

- Đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế về trình 

độ, năng lực. Nhiều cán bộ quản lý chưa qua tập huấn 

nghiệp vụ, làm việc chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, còn thiếu 

yên tâm làm việc ổn định lâu dài trong hợp tác xã, chủ yếu 

do chế độ thù lao cho cán bộ hợp tác xã còn thấp. 

- Nhiều hợp tác xã, cả hợp tác xã đã chuyển đổi và hợp 

tác xã thành lập mới, chưa bảo đảm tuân thủ những nguyên 

tắc, giá trị hợp tác xã, các quy định về góp vốn, điều lệ, về 

tích lũy tài sản vốn quỹ chung, vốn không chia. 

- Hoạt động của các hợp tác xã còn thiếu gắn bó với 

nhau, chưa có sự liên kết hệ thống chặt chẽ cả về mặt kinh 
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tế, xã hội và về tổ chức. Tuy đã hình thành được một số liên 

hiệp hợp tác xã, nhưng quy mô nhỏ, hiệu quả chưa cao, hỗ 

trợ hợp tác xã thành viên còn ít. 

- Công nợ trong hợp tác xã, nhất là trong các hợp tác xã 

mới chuyển đổi, chưa được xử lý rõ ràng, dứt điểm nên 

cũng làm cản trở hoạt động của hợp tác xã. 

Nguyên nhân của tình trạng yếu kém trên tập trung chủ 

yếu ở một số vấn đề sau:  

Thứ nhất, nhận thức về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, 

bản chất, tính tất yếu khách quan của hợp tác xã trong cán 

bộ, đảng viên nhiều nơi còn chưa đầy đủ và thống nhất, 

chưa thật sự hiểu rõ sự khác biệt giữa hợp tác xã kiểu cũ 

trước đây với hợp tác xã kiểu mới, đánh đồng hợp tác xã với 

doanh nghiệp, công ty cổ phần. Đồng thời, một bộ phận xã 

viên, nhất là trong các hợp tác xã ở khu vực nông nghiệp, 

nông thôn vẫn còn tâm lý ỷ lại, trông chờ vào trợ giúp của 

Nhà nước. ý thức chấp hành và công tác tổ chức chỉ đạo 

thực hiện đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về 

hợp tác xã chưa nghiêm túc, chưa kịp thời, đúng mức,... Do 

vậy, hợp tác xã chưa phát triển đều trên các địa bàn, các lĩnh 

vực của đời sống kinh tế - xã hội, chưa tương xứng với vị 

trí, vai trò vốn có và nhu cầu hợp tác của đông đảo người 

lao động, hộ gia đình. 

Hiện nay, nhiều người còn coi hợp tác xã giống như 

công ty cổ phần, nên dẫn đến tình trạng ở các địa phương đã 

xuất hiện hợp tác xã do một số nông dân giàu đóng cổ phần, 

ai nhiều cổ phần thì người ấy kiểm soát hợp tác xã khiến 

nông dân nghèo không muốn tham gia hợp tác xã. Thực 

chất, đây là hợp tác xã trá hình, là các xí nghiệp tư nhân núp 

dưới cái lốt hợp tác xã. Trên thực tế doanh nghiệp tư nhân 

núp dưới hình thức hợp tác xã không những không phải 

đóng thuế, mà còn được hưởng những khoản hỗ trợ của Nhà 

nước (các nước đều có những chính sách này). 

Thứ hai, những cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
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phát triển hợp tác xã của chúng ta đã được ban hành tương 

đối đầy đủ, đồng bộ, nhưng không được triển khai thực hiện 

tốt nên chưa mang lại hiệu quả như mong đợi. Ví dụ, về 

chính sách đất đai, đại bộ phận các hợp tác xã chưa được 

giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy 

định của Nghị định 181/2004/NĐ-CP và Nghị định 

88/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Từ sự chậm trễ này dẫn đến 

khó khăn trong lập kế hoạch đầu tư, vay vốn ngân hàng... 

Chính sách tín dụng vẫn chưa cải thiện được tình hình cạn 

vốn của hợp tác xã. Chính sách hạn chế huy động tiền gửi 

tiết kiệm của xã viên đối với dịch vụ tín dụng nội bộ của 

hợp tác xã làm hạn chế khả năng phát triển của dịch vụ này. 

Nhiều loại chính sách hỗ trợ hợp tác xã liên quan trực tiếp 

đến sử dụng ngân sách nhà nước (trừ chính sách thuế và đất 

đai), nhưng việc bố trí ngân sách còn gặp rất nhiều khó 

khăn. Có ý kiến phản ánh những bất cập về chính sách thuế 

thu nhập doanh nghiệp và chính sách thuế VAT đối với hợp 

tác xã nông nghiệp. Trong khi đó, chính sách bảo hiểm xã 

hội được nhiều hợp tác xã đánh giá cao, nhưng ở nhiều nơi 

vẫn còn chưa có hướng dẫn cụ thể việc nộp bảo hiểm xã hội 

của cán bộ hợp tác xã, nên các tỉnh gặp nhiều lúng túng về 

vấn đề này, mỗi nơi làm một khác...  

Thứ ba, mặc dù ở nhiều nơi hợp tác xã đã chuyển đổi 

sang hợp tác xã dịch vụ kiểu mới, nhưng vẫn không hoạt 

động được bởi lý do: những gì hợp tác xã làm được, thì 

nông dân chưa cần kíp lắm, cái khó khăn của nông dân hiện 

nay chủ yếu là thiếu đầu ra cho các nông sản và sản phẩm 

thủ công, thì hợp tác xã lại không lo được. Đa phần các hợp 

tác xã dịch vụ nông nghiệp hiện nay chỉ lo giải quyết đầu 

vào cho sản xuất nông nghiệp như: điện, nước, giống, phân 

bón, bảo vệ thực vật v.v.. Tuy nhiên, trong nhiều trường 

hợp, giá cả của các hàng hoá, dịch vụ đó cũng không rẻ hơn 

so với các cửa hàng đại lý. 

Thứ tư, quá trình phát triển hợp tác xã cũng chưa có sự 
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chỉ đạo sát sao việc tổng kết và tập trung xây dựng các mô 

hình, các điển hình tiên tiến để nhân rộng. Chưa quan tâm 

đúng mức đến việc xây dựng chiến lược và công tác kế 

hoạch. Đến nay, hầu như chưa có địa phương nào quan 

tâm xây dựng một chương trình dài hạn về phát triển tổng 

thể hợp tác xã trong từng lĩnh vực, ngành nghề. 

Thứ năm, vai trò của một số tổ chức Đảng, đoàn thể 

(như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh) chưa được phát huy 

đúng mức, nhất là chưa phối - kết hợp đồng bộ với Liên 

minh hợp tác xã Việt Nam, chưa tạo được phong trào có sức 

mạnh và mang tính hướng dẫn, dẫn dắt nông dân thoát khỏi 

sản xuất nhỏ lẻ lên sản xuất hàng hóa lớn. Chẳng hạn, ở một 

số địa phương,  việc dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất 

đang diễn ra tự phát, hạn chế về hiệu quả kinh tế - xã hội. 

4- Từ kinh nghiệm thực tiễn xây dựng và phát triển hợp 

tác xã ở các địa phương, hội thảo đã chỉ ra rằng, để nâng cao 

hiệu quả phát triển hợp tác xã cần phải tôn trọng những điều 

kiện thực tế, đồng thời nghiên cứu áp dụng những kinh 

nghiệm phát triển hợp tác xã phù hợp với hoàn cảnh, yêu 

cầu cụ thể của Việt Nam. Có thể khái quát và rút ra những 

nguyên tắc cơ bản để phát triển hợp tác xã một cách bền 

vững, có hiệu quả là: phải lấy hiệu quả kinh tế làm mục tiêu 

chính; trong đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác xã cần hết 

sức coi trọng các nguyên tắc, giá trị đạo đức của hợp tác xã, 

đặc biệt là nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, cùng có lợi của 

những thành viên tham gia, kết hợp hài hòa lợi ích của xã 

viên với lợi ích của hợp tác xã và cộng đồng; bảo đảm và 

phát huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân các 

hợp tác xã; phát triển vững chắc các hợp tác xã kiểu mới, 

tổng kết thực tiễn và nhân rộng những mô hình mới, điển 

hình tiên tiến, xuất sắc.   

Việc xây dựng và phát triển hợp tác xã không chỉ là sự 

kế thừa một thành tựu văn minh của nhân loại, là biểu hiện 
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sinh động của sự gặp gỡ giữa văn minh phương Tây và 

phương Đông đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh nghiên cứu, 

hoàn thiện và hiện thực hóa ở Việt Nam, mà còn rất phù hợp 

với hoàn cảnh, trình độ phát triển kinh tế, nhận thức của 

nhân dân ta hiện nay, phù hợp với chủ trương phát triển 

nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước. Trong bối 

cảnh đất nước hội nhập ngày càng toàn diện vào nền kinh tế 

thế giới, những nhu cầu hợp tác, liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, 

cùng góp sức để phát triển và nâng cao sức cạnh tranh càng 

trở nên có ý nghĩa quan trọng. Vì vậy, trong thời gian tới 

cần phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản trong 

thực tiễn phát triển hợp tác xã ở nước ta theo hướng: 

- Phát triển hợp tác xã phải gắn bó mật thiết, phục vụ 

thực hiện thắng lợi đường lối và chiến lược phát triển kinh 

tế - xã hội của đất nước.  

- Phát triển hợp tác xã phải hướng vào đáp ứng những 

nhu cầu kinh tế, văn hóa, xã hội của đông đảo các tầng lớp 

xã hội, liên kết rộng rãi mọi loại hình và tổ chức kinh tế, đặc 

biệt chú trọng đối tượng là người lao động, các hộ kinh tế cá 

thể, những đối tượng yếu thế trong cạnh tranh thị trường. 

- Phát triển hợp tác xã cần được mở rộng trong mọi lĩnh 

vực, ngành nghề mà người dân có nhu cầu, trước hết tập 

trung phát triển hợp tác xã trong khu vực nông nghiệp, nông 

thôn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và nội dung quan trọng 

trong chiến lược phát triển hợp tác xã ở nước ta. 

- Phát triển hợp tác xã cũng cần phải quan tâm đến đặc 

điểm, điều kiện và thế mạnh của từng vùng, từng khu vực 

của đất nước. 

- Phát triển hợp tác xã linh hoạt, đa dạng về hình thức, 

với nhiều trình độ phát triển từ thấp đến cao, từ làm dịch vụ 

sản xuất, đời sống cho các hộ thành viên, xã viên, đến mở 

mang ngành nghề, sản xuất kinh doanh tổng hợp.  

5- Qua nghiên cứu những nội dung cơ bản về hợp tác xã 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các đại biểu đều nhận thức rõ 
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tư tưởng của Người có giá trị nền tảng để chúng ta tiếp tục 

phát triển và tổ chức thực hiện. Từ những cơ sở lý luận về 

hợp tác xã trong tư tưởng Hồ Chí Minh, từ thực tiễn phát 

triển hợp tác xã ở nước ta những năm qua, Hội thảo đã phân 

tích, thảo luận những vấn đề nhằm:  

-  Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, thống nhất nhận thức, 

tạo môi trường tâm lý thuận lợi cho hợp tác xã phát triển. 

Cần làm cho cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đầy đủ 

sâu sắc hơn các quan điểm phát triển kinh tế tập thể đã được 

xác định trong Nghị quyết số 13-NQ/TW Hội nghị Trung 

ương 5 (khóa IX). Cần phải nâng cao nhận thức cho mọi 

người hiểu đúng bản chất, nguyên tắc, các giá trị của hợp 

tác xã, phân biệt sự khác nhau giữa hợp tác xã kiểu cũ và 

mới..., thấy được nhu cầu phát triển tất yếu khách quan của 

hợp tác xã, để không còn băn khoăn, nghi ngại bởi những 

định kiến cũ.  

-  Tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình tổ hợp tác 

với nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu 

của thời kỳ mới và phù hợp với năng lực quản lý, điều kiện 

kinh tế - kỹ thuật và tập quán lao động của người dân. Các 

tổ chức chính quyền, Đảng, đoàn thể cơ sở phải tìm mọi 

cách tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tổ hợp tác phát triển 

thành hợp tác xã. Đồng thời, tập trung vào củng cố, đổi mới 

và phát triển các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả 

để hoàn thiện những mô hình tổ chức, quản lý hợp tác xã 

nhằm nhân rộng các điển hình. Tuy nhiên,  tuyệt đối không 

gò ép, chạy theo phong trào.  

Đẩy mạnh liên kết giữa các hợp tác xã với nhau cả về 

mặt kinh tế, xã hội và tổ chức, từng bước hình thành các liên 

hiệp hợp tác xã chuyên ngành, đa ngành vững mạnh và phát 

triển với quy mô khác nhau, từ liên hiệp hợp tác xã huyện, 

tỉnh tới các liên hiệp hợp tác xã liên tỉnh, liên vùng và trong 

phạm vi cả nước.  

-  Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách đối với hợp 
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tác xã trên cơ sở quan điểm hợp tác xã là tổ chức cộng đồng 

của người dân trên tinh thần tự nguyện, tự lực, tự trợ giúp, 

tự chịu trách nhiệm, vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính 

xã hội. Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển hợp tác xã. Chính sách phải đủ mạnh, phù hợp với 

điều kiện tổ chức, hoạt động, dễ dàng triển khai thực hiện, 

được thống nhất và tổ chức thi hành trên phạm vi cả nước. 

Những bức xúc lớn nhất hiện nay của hợp tác xã cần được 

tập trung tháo gỡ là mặt bằng họat động, vốn, nguồn lực con 

người. Cụ thể là: 

+ Về việc giao đất, và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho hợp tác xã nông nghiệp; 

+ Về chính sách thuế, Bộ Tài chính cần có hướng dẫn 

cụ thể thực hiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với hợp tác xã nông nghiệp như quy định tại Nghị 

định 88 và Nghị định 164 theo hướng để những dịch vụ 

phục vụ xã viên không phải nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp. Nghiên cứu và giải quyết bất cập về thuế VAT đối 

với dịch vụ tiêu thụ nông sản của hợp tác xã nông nghiệp;   

+ Về chính sách tín dụng, cần sửa đổi bổ sung Thông 

tư 06/2004/TT-NHNN và Thông tư 04/2007/TT-NHNN 

theo hướng cho phép các hợp tác xã mở rộng giới hạn huy 

động tiền tiết kiệm nhàn rỗi của xã viên hơn nữa. Nghiên 

cứu và bổ sung các hướng dẫn, quy định để có nhiều hợp 

tác xã nông nghiệp có nhu cầu được vay vốn. Nhanh 

chóng bổ sung các quy định của Quyết định 146 để thực 

hiện triệt để xóa nợ tồn đọng cũ của các hợp tác xã nông 

nghiệp; 

+ Về chính sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã 

cần quy định chế độ và có hướng dẫn chung các hợp tác xã 

về mua bảo hiểm xã hội... 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách khuyến 

khích hỗ trợ  của Nhà nước đối với hợp tác xã. Muốn vậy, 

cần thiết phải đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, 
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chính quyền địa phương, coi chỉ đạo phát triển hợp tác xã là 

một nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, phát huy vai trò 

của các tổ chức đoàn thể, Liên minh hợp tác xã ở các cấp, 

phối hợp chặt chẽ hoạt động của những tổ chức này trong 

việc xây dựng và phát triển hợp tác xã để kịp thời tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ những hợp tác xã còn 

yếu kém vươn lên. 

- Tăng cường hỗ trợ các hợp tác xã trong việc đào tạo 

bồi dưỡng cán bộ, tư vấn, cung cấp thông tin thị trường và 

trợ giúp tháo gỡ những khó khăn trong cung ứng vật tư, tiêu 

thụ sản phẩm của hợp tác xã; mở rộng liên kết giữa hợp tác 

xã và các thành phần kinh tế khác; đẩy mạnh hợp tác quốc 

tế; có những công trình nghiên cứu từ các hợp tác xã để vận 

dụng cụ thể được vào trong thực tiễn, có biện pháp lồng 

ghép kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong các chương 

trình, dự án, đề án phát triển kinh tế xã hội ngắn hạn, trung 

hạn và dài hạn. 

Ngoài những vấn đề lý luận về hợp tác xã trong di sản tư 

tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn phát triển hợp tác xã ở Việt 

Nam đã được thảo luận, nhất trí, hội thảo còn gợi ra nhiều 

vấn đề mới mẻ cần được quan tâm, chúng tôi mong rằng các 

nhà khoa học, các nhà quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổng 

kết để phát triển cơ sở khoa học cho việc hoạch định các 

chính sách, thúc đẩy sự phát triển hợp tác xã ngày càng có 

hiệu quả hơn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và 

phát triển đất nước. 
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GÓP PHẦN TÌM HIỂU NHỮNG NGUYÊN TẮC 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 
TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

TS. NGUYỄN XUÂN THÔNG 
Tạp chí Cộng sản 

1. Có thể nói vấn đề hợp tác xã đã được Bác Hồ nêu lên 

từ rất sớm, ngay từ khi đang hoạt động ở nước ngoài để 

truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin về Việt Nam và chuẩn bị 

chính trị, tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng năm 

1930. Cụ thể là trong tác phẩm Đường Kách mệnh – tài liệu 

lý luận dùng để huấn luyện cán bộ ở Quảng Châu (Trung 

Quốc), Bác đã dành hẳn một phần như một chương của 

cuốn sách để trực tiếp bàn về lịch sử, mục đích, hình thức 

cũng như lợi ích của hợp tác xã. 

Chỉ riêng điều đó cũng đủ để khẳng định, Bác Hồ rất 

quan tâm, sớm nhận thức và coi trọng vị trí, vai trò của hợp 

tác xã. Ở đây, có hai vấn đề cần được tiếp tục đi sâu nghiên 

cứu, làm rõ.  

Một là, Bác Hồ đã đọc ở đâu và đọc những tài liệu gì để 

có những hiểu biết cụ thể, sâu sắc về hợp tác xã mà Người 

nêu trong tác phẩm Đường Kách mệnh (1927) như vậy.  

Hai là, vì sao Bác Hồ lại đưa vấn đề hợp tác xã vào tác 

phẩm lý luận cách mạng quan trọng này, mặc dù lúc đó, vấn 

đề này có thể nói còn rất xa lạ đối với cán bộ cách mạng, trí 

thức yêu nước và nhân dân ta.  

Phải chăng, thông qua vấn đề này, Bác muốn hướng 

nhân dân lao động đi vào con đường làm ăn tập thể, có tổ 
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chức để qua đó từng bước giác ngộ họ. Bởi vì, hợp tác xã 

vừa là tổ chức kinh tế nhằm phát triển sản xuất, giảm bớt sự 

bóc lột, vừa là một hình thức tổ chức để vận động nhân dân 

đấu tranh. Điều này chính là một yêu cầu và nhiệm vụ đặt ra 

đối với cách mạng nước ta lúc bấy giờ, đòi hỏi mỗi cán bộ 

cần nhận thức rõ, để tuyên truyền, tập hợp quần chúng làm 

cách mạng. Nếu quả như vậy, thì đây là sự thể hiện tầm nhìn 

xa trông rộng, cũng như thiên tài trí tuệ của Người từ những 

năm 20 của thế kỷ trước. 

2. Ở Hồ Chí Minh, vấn đề xây dựng, phát triển hợp tác 

xã còn được thể hiện cụ thể và sâu sắc qua nhiều thời kỳ 

cách mạng khác nhau, đến những ngày tháng cuối cùng của 

cuộc đời, trước lúc “đi xa”. Chưa có điều kiện để thống kê 

một cách đầy đủ những bài nói, bài viết, những vấn đề về 

hợp tác xã mà Bác để lại, nhưng có thể nói, vấn đề xây 

dựng, phát triển hợp tác xã ở nước ta đã được thể hiện trong 

nhiều tài liệu, thư gửi các hợp tác xã, bài phát biểu khi về 

thăm các địa phương, các cuộc hội nghị tổng kết, hay phổ 

biến chỉ thị, nghị quyết của Trung ương. 

Những năm cuối của cuộc đời, như chúng ta đã biết, Bác 

Hồ còn trực tiếp chỉ đạo xây dựng Điều lệ hợp tác xã nông 

nghiệp. Người còn chỉ thị soạn Điều lệ thành diễn ca để cho 

mọi người dễ đọc, dễ nhớ để thực hiện có kết quả những nội 

dung của Điều lệ. Ngày nay, vào thăm nơi ở và làm việc của 

Bác Hồ ở khu Di tích Phủ Chủ tịch, chúng ta bắt gặp cuốn 

Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp vẫn được để trên bàn làm 

việc của Người. Chính điều này cho thấy vấn đề xây dựng 

và phát triển hợp tác xã là một nội dung vô cùng quan trọng, 

được Bác Hồ quan tâm cả cuộc đời, mà ngày nay trách 

nhiệm của chúng ta phải nghiên cứu, làm sáng tỏ những tư 

tưởng, quan điểm đúng đắn đó của Bác để góp phần làm cho 

hợp tác xã nước ta phát triển, đóng góp vào công cuộc công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong thời kỳ mới. 

3. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát 
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triển hợp tác xã, có nhiều nội dung quan trọng, cụ thể, sâu 

sắc. Dưới đây là một số quan điểm chính như sau: 

Một là, bảo đảm tính tự nguyện, bình đẳng và dân chủ 

của xã viên. Đây là một quan điểm và nội dung có tính 

nguyên tắc trong quá trình hình thành, phát triển của các 

loại hình hợp tác xã, được thể hiện trong nhiều bài nói, bài 

viết của Người ở các thời điểm khác nhau. Nói chuyện với 

nông dân hợp tác xã nông nghiệp Cầu Thành, huyện Đại Từ, 

tỉnh Thái Nguyên (ngày 2 – 3 – 1958), Bác chỉ rõ: Muốn 

xây dựng tổ đổi công, hợp tác xã được tốt, phải đoàn kết, 

làm cho mọi người tự nguyện tham gia, phải bàn bạc dân 

chủ và phải tính toán cho công bằng, hợp lý. Phát biểu tại 

đại hội sản xuất đông – xuân ở tỉnh Thái Bình (ngày 26 – 10 

– 1958), Bác Hồ nhắc nhở: Xây dựng tổ đổi công phải theo 

nguyên tắc tự nguyện, tự giác, không gò ép. Các tổ nhớ thoả 

thuận với nhau hợp thành tổ vừa, tổ vừa cũng theo nguyên 

tắc tự nguyện hợp lại thành lớn tiến dần lên hợp tác xã. 

Trong quá trình xây dựng hợp tác xã từ thấp đến cao, 

theo Người tuyệt đối không được ép buộc mà phải làm theo 

cách giáo dục, thuyết phục, giúp đỡ lẫn nhau. Điều này 

được Bác Hồ thường xuyên nhắc nhở, căn dặn.  

Bác Hồ đã từng nhấn mạnh: Dân chủ là cái “chìa khoá 

vạn năng” để giải quyết mọi khó khăn. Đối với vấn đề xây 

dựng và phát triển hợp tác xã, nội dung dân chủ theo quan 

điểm của Người trước hết là, xã viên phải phát huy vai trò 

làm chủ của mình; đồng thời hợp tác xã cũng phải tạo điều 

kiện bảo đảm sự làm chủ của xã viên. Bác nói: Mỗi xã viên 

cần nâng cao tinh thần làm chủ tập thể. Muốn dân giàu, 

nước mạnh phải làm chủ hợp tác xã bằng mọi cách. Nội 

dung làm chủ, theo tư tưởng của Người, sau này đã được 

Đảng ta nêu cụ thể, ngắn gọn và khái quát là: Dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

Hai là, coi trọng xây dựng Ban quản trị hợp tác xã vững 

mạnh, bởi vì Ban quản trị là hạt nhân của hợp tác xã. Bác 
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Hồ nói: ở đâu Ban quản trị khá thì hợp tác xã tiến, Ban quản 

trị kém thì hợp tác xã yếu. Do đó, trong quá trình chỉ đạo 

xây dựng hợp tác xã, lúc nào Bác Hồ cũng nhắc nhở phải 

quan tâm, lựa chọn, xây dựng một Ban quản trị tốt. Để có 

một Ban quản trị vững mạnh, Bác Hồ nhiều lần chỉ ra những 

yêu cầu của từng thành viên và những nhiệm vụ phải thực 

hiện của Ban quản trị hợp tác xã. Trong dịp về thăm quê lần 

thứ hai (tháng 12 – 1961) khi nói chuyện với cán bộ xã và 

xã viên hợp tác xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ 

An), Bác chỉ rõ: Ban quản trị là những người do xã viên lựa 

chọn và bầu ra. Mọi công việc của hợp tác xã trước khi làm, 

Ban quản trị phải đưa ra bàn bạc với xã viên, hỏi ý kiến xã 

viên. Ban quản trị phải công bằng, không được thiên vị. Dân 

là chủ, xã viên là chủ. Ban quản trị làm việc để phục vụ ông 

chủ, bà chủ chứ không phải ngồi chỉ tay năm ngón, buộc 

người khác phải làm cái này, cái kia... Ban quản trị phải 

minh bạch... Thu nhập và chi tiêu không công khai, sổ sách 

lại lèo nhèo, xã viên nghi ngờ, ông quản trị “chấm mút” vô 

đó rồi, do đó gây mất đoàn kết nội bộ. Không có đoàn kết, 

hợp tác xã không thể tiến bộ được. Vì vậy, Người nêu rõ: 

đối với cán bộ quản trị hợp tác xã cần phải nêu cao tinh thần 

xung phong, gương mẫu, chí công vô tư, liêm khiết, rèn 

luyện tác phong dân chủ, mọi việc đều phải làm theo đường 

lối quần chúng, khắc phục bệnh quan liêu, mệnh lệnh, hách 

dịch, độc đoán. 

Ba là, trong quá trình phát triển của cách mạng có 

nhiều hình thức tổ chức hợp tác xã khác nhau phù hợp với 

yêu cầu, mục đích cách mạng và sự giác ngộ của quần 

chúng. Điều này đã được thể hiện ngay trong tác phẩm 

Đường Kách mệnh (1927) và trong nhiều tài liệu khác, cũng 

như trong Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp sau này. Các hình 

thức tổ chức hợp tác xã cũng được hình thành, phát triển từ 

thấp đến cao, cả quy mô và tổ chức, nhiệm vụ. Trong quá 

trình phát triển của hợp tác xã, Người thường xuyên chỉ rõ, 
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phải bảo đảm lợi ích chung của tập thể, của xã hội, nhưng 

phải chú ý tới quyền và lợi ích chính đáng, thiết thực của xã 

viên, của người lao động, phải coi trọng công tác chính trị, 

tư tưởng, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong hợp tác xã, 

giữa Ban quản trị với xã viên. Bác Hồ đã từng nói: Công tác 

tư tưởng, công tác chính trị trong hợp tác xã phải được coi 

là công tác hàng đầu... Phải giáo dục cho cán bộ hợp tác xã 

tinh thần chí công, vô tư, tác phong dân chủ, đồng thời giáo 

dục cho xã viên biết coi công việc của hợp tác xã như công 

việc của nhà mình. Phải củng cố lòng tin của xã viên ở lối 

làm ăn tập thể, tính hơn hẳn của hợp tác xã, sự tất thắng của 

chủ nghĩa xã hội. Nhất thiết phải làm cho xã viên thấy rõ 

được lợi ích của hợp tác xã và lợi ích của xã viên là một. 

Nhìn lại quá trình xây dựng hợp tác xã ở nước ta qua các 

thời kỳ trước đây cũng như hiện nay, có thể nói điều này 

chưa được nhận thức đầy đủ nên trong thực hiện đã gặp 

không ít khó khăn, thậm chí có nơi, có lúc thất bại. Bởi vậy, 

theo chúng tôi nội dung nêu trên cần có sự tổng kết, đánh 

giá một cách đầy đủ, tìm ra những bài học kinh nghiệm, 

nhất là có những biện pháp giúp các hợp tác xã kiểu mới 

hiện nay thực hiện có hiệu quả, để thành phần kinh tế tập 

thể, mà nòng cốt là hợp tác xã góp phần xứng đáng vào mục 

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 

minh mà Nghị quyết của Đảng đã đề ra. 
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QUAN NIỆM CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ BẢN 

CHẤT  
KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC NGUYÊN TẮC 
XÂY DỰNG, TỔ CHỨC HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP Ở VIỆT NAM 

TS. PHẠM NGỌC ANH 
Viện Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - 

Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh 

Trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề giải phóng 

nông dân chiếm một vị trí hết sức nổi bật. Điều đó là tất yếu 

trong điều kiện một nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân là 

đối tượng giải phóng và là lực lượng chủ yếu của cuộc cách 

mạng xã hội chủ nghĩa. 

1. Bản chất kinh tế - xã hội của hợp tác 
xã  

Trong luận đề gắn liền độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã 

hội, Hồ Chí Minh đã xác định rõ các giai đoạn của con 

đường mà cách mạng Việt Nam phải trải qua. Về cơ bản, đó 

cũng là các bước tiến tới giải phóng nông dân một cách 

hoàn toàn và triệt để, thông qua việc xác lập, xây dựng và tổ 

chức loại hình kinh tế hợp tác xã. 

Ngay từ năm 1927, trong tác phẩm Đường Kách mệnh, 

Hồ Chí Minh đã đề cập đến hợp tác xã một cách toàn diện, từ 

mục đích, lịch sử đến các hình thức, tổ chức. Nhưng phải đến 

cuối những năm 50 thế kỷ XX, tư tưởng về hợp tác xã của 
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Người mới đạt đến mức hoàn thiện cả về chiều rộng và chiều 

sâu, dưới dạng khái quát về lý luận. Ở thời điểm đó, quan 

niệm về hợp tác xã nằm trong tổng thể đường lối xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, là một bộ phận cấu thành cơ 

bản tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội. 

Nếu C. Mác, Ph. Ănghen phác thảo con đường hợp tác 

hóa của nông nghiệp ở các nước tư bản phát triển lên chủ 

nghĩa xã hội, V.I.Lênin phát triển lý luận chế độ hợp tác xã 

văn minh trong điều kiện một nước tư bản chủ nghĩa trung 

bình, thì Hồ Chí Minh đã hiện thực hóa và hoàn thiện lý 

luận đó ở một nước nông nghiệp lạc hậu, tiến lên chủ nghĩa 

xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Tính phức tạp và 

cống hiến xuất sắc của Người chính là ở đây. Về lý luận, 

được kế thừa, soi sáng bởi các quan điểm mácxít, nhưng 

trên thực tiễn, chế độ hợp tác xã ở điều kiện Việt Nam 

chưa hề có tiền lệ trong lịch sử. Người vừa phải tìm tòi, 

vừa cùng Đảng lãnh đạo nhân dân thực thi. 

Từ cách đặt vấn đề: mỗi dân tộc có một cách riêng đi lên 

chủ nghĩa xã hội, và trên cơ sở hiểu biết thấu đáo thực trạng 

kinh tế - xã hội Việt Nam, Hồ Chí Minh đã có một đề xuất 

mới: Đối với Việt Nam, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội "bắt đầu từ nông dân", lấy nông nghiệp làm khâu đột 

phá. Bác nhiều lần nhấn mạnh: "Việt Nam là một nước sống 

về nông nghiệp. Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. 

Trong công cuộc xây dựng nước nhà, Chính phủ trông 

mong vào nông dân, trông cậy vào nông nghiệp một phần 

lớn. 

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh 

thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn 

thịnh, thì cần phải có hợp tác xã"1. 

Theo tinh thần Hồ Chí Minh, hợp tác xã đồng thời thực 

hiện hai chức năng chính: đảm bảo cho nông dân làm giàu 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.4, tr.215. 
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và duy trì sự phát triển bền vững cho nông nghiệp. Hay nói 

cách khác, hợp tác xã trở thành nhu cầu kinh tế, xã hội và 

kỹ thuật khách quan trong quá trình vận động đi lên của xã 

hội Việt Nam. Rốt cuộc, sự cường thịnh của quốc gia, sự 

no ấm của nhân dân phụ thuộc vào một khâu then chốt 

nhất: có tổ chức thành công hệ thống các hợp tác xã hay 

không? 

Điều này lại càng thể hiện rõ hơn khi Người xác định 

mục đích của việc tổ chức hợp tác xã: "Chúng ta nhất định 

phải nâng cao dần đời sống của đồng bào nông dân. Nhưng 

nếu nông dân cứ làm ăn riêng lẻ thì đời sống không thể nâng 

cao. Muốn nâng cao đời sống thì chỉ có một cách là tổ chức 

nông dân làm ăn tập thể tức là tổ chức nông dân vào hợp tác 

xã nông nghiệp. Tổ chức hợp tác xã tốt thì mới có thể gia 

tăng sản xuất, thực hành tiết kiệm, do đó mà nâng cao dần 

đời sống vật chất và văn hóa của nông dân, và củng cố khối 

liên minh công nông"1. Hoặc "chúng ta tổ chức hợp tác xã 

trước hết là nhằm mục đích nâng cao đời sống của nông 

dân”2. Với tư cách là hình thức tổ chức sản xuất, hợp tác xã 

đối lập với sự riêng lẻ, biệt lập. Dựa trên sự liên kết, hỗ trợ 

lẫn nhau, hợp tác xã đem lại hiệu quả cao hơn, thỏa mãn các 

nhu cầu của cuộc sống ngày càng cao. 

Một điều dễ nhận thấy ở tư tưởng Hồ Chí Minh, mục 

đích của hợp tác xã và mục đích của chủ nghĩa xã hội là 

đồng nhất. Trả lời câu hỏi "Mục đích của chủ nghĩa xã hội 

là gì?", Người nói: "Nói một cách giản đơn và dễ hiểu là: 

không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân, trước hết là nhân dân lao động"3. Vì thế, người 

nông dân tham gia, xây dựng hợp tác xã là trực tiếp xây 

dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở nông thôn trở thành xây dựng hệ thống các hợp tác 

                                           
1, 2. Sđd, t.9, tr. 409, 502. 

3. Sđd, t.10, tr. 271. 
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xã, điều đó cũng có nghĩa là xây dựng lại cả nền tảng kinh 

tế và kết cấu xã hội, phương thức sản xuất và đời sống 

tinh thần, biến người nông dân từ địa vị cá thể, làm thuê 

thành người chủ mọi mặt đời sống xã hội. Ở đây thấy rất 

rõ sự tương đồng, một gạch nối giữa quan niệm của Hồ 

Chí Minh và của V.I. Lênin về con đường giải phóng 

nông dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn. 

Theo V.I.Lênin, chế độ hợp tác xã có ý nghĩa đặc biệt, 

trước hết là về phương diện nguyên tắc (nhà nước nắm 

quyền sở hữu tư liệu sản xuất), sau nữa hợp tác xã là bước 

quá độ sang một chế độ mới bằng con đường đơn giản 

nhất, dễ dàng nhất, dễ tiếp thu nhất đối với nông dân. 

Chính ý nghĩa đặc biệt này của chế độ hợp tác xã đã dẫn 

V.I. Lênin, sau này là cả Hồ Chí Minh, đến kết luận đồng 

nhất chế độ hợp tác xã với bản thân chủ nghĩa xã hội. V.I. 

Lênin quan niệm: "Khi nhân dân đã vào hợp tác xã tới một 

mức đông nhất, thì chủ nghĩa xã hội... tự nó sẽ được thực 

hiện"1, và... "Nếu không kể những tô nhượng..., thì thường 

thường trong hoàn cảnh nước ta, chế độ hợp tác xã là hoàn 

toàn đồng nhất với chủ nghĩa xã hội"2, hoặc "Nếu chúng ta 

tổ chức được toàn thể nông dân vào hợp tác xã thì chúng ta 

đứng vững được hai chân trên miếng đất xã hội chủ 

nghĩa"3. 

Theo chúng tôi, sự thống nhất chế độ hợp tác xã với  chủ 

nghĩa xã hội, mục đích hợp tác xã với mục đích chủ nghĩa 

xã hội ở V.I. Lênin và Hồ Chí Minh được nhìn nhận trên cả 

hai bình diện: Về số lượng, trong một nước tiểu nông, khi 

toàn bộ nông dân giác ngộ, tự giác và thấy có lợi khi tham 

gia hợp tác xã - một hình thức tổ chức kinh tế - xã hội văn 

minh, bảo đảm cho họ thoát khỏi những thảm họa của chế 

                                           
1. V.I. Lênin, Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t.45, tr. 421. 

2. Sđd, tr.427. 

3. Sđd, tr. 428. 
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độ bóc lột, được ấm no, hạnh phúc - thì có nghĩa là toàn bộ 

xã hội đã được giải phóng, và xã hội đó, về thực chất đã là 

chế độ xã hội chủ nghĩa. Về chất lượng, chế độ hợp tác xã 

văn minh thể hiện đầy đủ, trọn vẹn các đặc trưng, bản chất 

của chính chủ nghĩa xã hội. Điều này được cụ thể bởi các 

hình thức sau đây: 

Thứ nhất, không phải bất kỳ một chế độ hợp tác xã nào 

cũng đều hướng vào thỏa mãn các nhu cầu vật chất, văn hóa 

của nông dân, cũng là hiện thân của chủ nghĩa xã hội. Nói 

cách khác, chỉ có trong điều kiện giai cấp công nhân nắm 

chính quyền, lãnh đạo xã hội, toàn bộ tư liệu sản xuất chủ 

yếu, nhất là ruộng đất, đã thuộc về tay nhà nước thì chế độ 

hợp tác xã mới có thể đồng nhất với chủ nghĩa xã hội. Ở 

đây, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh đã đặt chế độ hợp tác xã 

trên nền tảng kinh tế xác định, mà đặc trưng chủ yếu là sở 

hữu xã hội về tư liệu sản xuất và một kết cấu thượng tầng 

chính trị tương ứng. Đặc điểm kinh tế, chính trị này làm bệ 

đỡ và tạo cho hợp tác xã có những thuộc tính riêng của chế 

độ xã hội chủ nghĩa. 

Thứ hai, đặt "chế độ hợp tác xã đồng nhất chủ nghĩa xã 

hội", cũng có nghĩa là quan niệm chủ nghĩa xã hội là một xã 

hội điển hình mà hệ thống tế bào của nó là mạng lưới các 

hợp tác xã văn minh và toàn bộ xã hội là "một liên hiệp các 

hợp tác xã", đồng thời khẳng định nguyên tắc chủ đạo trong 

quan hệ xã hội: dân chủ, bình đẳng, hợp tác và tương trợ. 

Thứ ba, với tư cách là sự đồng nhất với chủ nghĩa xã hội, 

chế độ hợp tác xã chỉ có thể được thực hiện trên một nền 

tảng văn hóa nhất định, trong đó giáo dục và trình độ dân trí 

của toàn xã hội có ý nghĩa hàng đầu. Nền tảng văn hóa này 

lại là sản phẩm của các cơ sở kinh tế - kỹ thuật ở trình độ 

cao, là kết quả của toàn bộ sự vận động lịch sử, xã hội. Hình 

thành chế độ hợp tác xã văn minh, vượt lên trình độ, hiện 

trạng thực tại của bản thân nó, không tách rời việc xây dựng 

cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, và tiến hành 
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cuộc cách mạng văn hóa trong quảng đại quần chúng lao 

động. Chế độ hợp tác xã chỉ là sự biểu hiện tập trung cao độ 

thành quả của toàn bộ tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và nó đồng nhất với chủ nghĩa xã hội với ý nghĩa như vậy. 

Quan niệm của  

V.I. Lênin, Hồ Chí Minh, vì thế, không thể làm đơn giản 

cách hiểu của chúng ta về chế độ xã hội tương lai. 

2. Nguyên tắc tổ chức và quản lý hợp tác 
xã 

Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức kinh tế - xã hội, 

nó quy tụ và thể hiện những thuộc tính bản chất của chủ 

nghĩa xã hội. Muốn tổ chức hợp tác xã thành công, hoạt 

động có hiệu quả, ngoài nhận thức đúng về lý luận, trong 

chỉ đạo thực hiện cần phải có phương châm, phương pháp 

và nguyên tắc phù hợp. Trong di sản lý luận của mình, Hồ 

Chí Minh đã khái quát và xây dựng thành một hệ thống các 

nguyên tắc, bảo đảm cho quá trình hợp tác hóa diễn ra phù 

hợp với các quy luật khách quan và điều kiện Việt Nam. Vấn 

đề này đã được đề cập nhiều, ở đây chúng tôi xin liệt kê 5 

nguyên tắc hàng đầu, đến nay vẫn còn giữ nguyên tính thời 

sự. 

Một là, tự nguyện. Bác nhắc nhở: "... tổ đổi công, hợp 

tác xã là phải tự nguyện, nghĩa là tuyên truyền giải thích ai 

muốn vào thì vào, không phải nắm cổ kéo người ta vào"1. 

Tự nguyện cũng đồng nghĩa với bác bỏ sự cưỡng chế, 

cưỡng bức, ép buộc nông dân. Thậm chí trong xã chỉ còn 

một hộ chưa vào hợp tác xã thì cũng phải để cho họ tự 

quyết định. Thế nhưng, hợp tác xã là một hình thức tổ chức 

sản xuất mới, ngay từ đầu không phải người nông dân nào 

cũng chấp nhận. Để họ có cơ sở lựa chọn và quyết định, 

                                           
1. Hồ Chí Minh, Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 9, tr. 441. 

2. Sđd, t.10, tr. 353. 
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cần tuyên truyền, giải thích. Trong tổ chức hợp tác xã, 

công tác giáo dục tư tưởng đi trước một bước là lẽ đương 

nhiên, nhiều khi đây lại là khâu đột phá mang tính quyết 

định. 

Hai là, tuần tự, không nóng vội, tiến hành các hình thức 

từ thấp đến cao. Hợp tác xã không phải làm mau được mà 

phải làm dần dần. Ở nông thôn phải có tổ đổi công để gia 

tăng sản xuất rồi tiến lên hợp tác xã, tiến lên nông trường. 

Các bước đi và hình thức hợp tác xã không do ý muốn chủ 

quan mà được quy định bởi trình độ xã hội hóa sản xuất, 

năng lực quản lý của cán bộ, trình độ dân trí ở nông thôn. 

Bác khuyên: chớ ham làm mau, làm rầm rộ và như thế là 

phá hợp tác xã, chứ không phải là xây dựng nó. Các hình 

thức hợp tác: tổ đổi công, hợp tác xã cấp thấp, hợp tác xã 

cấp cao, phản ánh trong bản thân chúng sự thống nhất giữa 

các điều kiện khách quan và các nhân tố chủ quan. Vì thế, 

để chuyển từ một hình thức này sang một hình thức khác, 

"trước khi mở rộng quy mô hợp tác xã phải chuẩn bị thật tốt 

tư tưởng và vật chất. Tuyệt đối không nên nóng vội"2, làm 

ngược đi sẽ là thất bại và đem đến nhiều hậu quả khôn 

lường. 

Ba là, bình đẳng, cùng có lợi, thiết thực. Bình đẳng 

theo nghĩa đã vào hợp tác xã "thì bất kỳ góp nhiều góp ít, 

vào trước vào sau, ai cũng bình đẳng như nhau"1. Hợp tác 

xã làm cho mọi xã viên "đều hưởng lợi công bằng", gắn bó, 

cố kết với nhau thành một khối. Việc chuyển đổi các hình 

thức hợp tác xã cũng chú trọng mặt chất lượng, tức là khả 

năng nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của nông dân; 

ở hợp tác xã bậc cao nông dân có đời sống khá hơn ở hợp 

tác xã bậc thấp. Bản chất xã hội chính là ở đây. 

                                           
1. Sđd, t. 2, tr. 318. 

2. Sđd, t. 9, tr. 133. 

3. Sđd, t. 10, tr. 544. 



 48 

Bốn là, dân chủ. "Muốn xây dựng tổ đổi công, hợp tác 

xã được tốt phải đoàn kết, phải làm cho mọi người tự 

nguyện tham gia, phải bàn bạc dân chủ và phải tính toán cho 

công bằng, hợp lý"2 và muốn quản lý tốt hợp tác xã, cán bộ 

quản trị phải dân chủ, tránh "quan liêu mệnh lệnh", làm việc 

gì cũng cần bàn bạc kỹ với xã viên. Nguyên tắc này bảo 

đảm hợp tác xã thật sự là của dân, do dân và vì dân, hoạt 

động dưới sự kiểm soát của nhân dân, tránh được tệ độc 

đoán, tham nhũng. 

Năm là, phải có sự lãnh đạo - tổ chức hợp tác xã với sự 

hướng dẫn, giúp đỡ về tài chính của nhà nước. Mỗi hợp tác 

xã có ban quản trị. Theo Người, "Điều quan trọng bậc nhất 

hiện nay để phát triển mạnh nông nghiệp là: Chỉnh đốn các 
ban quản trị hợp tác xã cho thật tốt. Ban quản trị tốt thì hợp 

tác xã tốt. Hợp tác xã tốt thì nông nghiệp nhất định phát 

triển tốt"3. 

Các nguyên tắc trên đây thể hiện đầy đủ bản chất kinh tế 

- xã hội của tổ chức kinh tế hợp tác xã hội chủ nghĩa. Việc 

vi phạm các nguyên tắc này làm biến dạng chế độ hợp tác 

xã ở nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội. 

3. Đổi mới các hợp tác xã theo tư tưởng 
Hồ Chí Minh 

Ở miền Bắc, từ cuối những năm 50 của thế kỷ XX đã bắt 

đầu quá trình hợp tác hóa nông nghiệp, góp phần từng bước 

giải phóng nông dân, đấu tranh thống nhất nước nhà. Thế 

nhưng, do nhiều sai lầm chủ quan trong chỉ đạo và thực 

hiện, mô hình hợp tác xã ngày càng bộc lộ nhiều hạn chế, 

triệt tiêu động lực phát triển sản xuất. Những sai lầm này lại 

tái diễn cả ở miền Nam sau ngày giải phóng và kéo dài đến 

tận những năm 80 thế kỷ XX, không kịp thời được sửa 

chữa, khắc phục. Hệ thống hợp tác xã tan rã từng mảng lớn 

và chưa tìm thấy hình thức phù hợp thay thế. 

Sau "Khoán 10", năm 1988, nhất là sau khi có Nghị 
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quyết Trung ương 5 (khóa VII) năm 1993 cơ chế quản lý 

kinh tế đã được đổi mới, hộ nông dân đã thật sự trở thành 

đơn vị kinh tế độc lập tự chủ. Trong cơ chế kinh tế mới, các 

hợp tác xã kiểu cũ càng bộc lộ sự yếu kém, một số hoạt 

động cầm chừng, một số nữa tự tan rã. Kinh tế hộ, mặc dầu 

có nhiều lợi thế nhưng cũng có nhiều hạn chế không thể 

vượt qua. Càng phát triển sản xuất hàng hóa càng có nhu 

cầu hợp tác trên những cơ sở mới. Vì thế, trong khi đề cao 

kinh tế hộ gia đình, Đảng ta vẫn chủ trương: "Nhà nước 

khuyến khích phát triển kinh tế cá thể, tư nhân trong nông 

lâm ngư nghiệp, công nghiệp dịch vụ nông thôn... khuyến 

khích các nhà kinh doanh từ thành phố, thị xã về nông thôn 

lập nghiệp"1. 

Đổi mới các hợp tác xã hiện có, phát triển rộng rãi các 

hình thức hợp tác mới là một quá trình. Sự tìm kiếm các mô 

hình hợp tác xã thích hợp đã bắt đầu từ những năm 1960 ở 

Hải Phòng, Vĩnh Phú (cũ), nhưng chỉ thật sự thành phong 

trào trong 5 năm trở lại đây. Cùng với việc hoàn thiện cơ 

chế, chính sách, tăng cường đầu tư, áp dụng kỹ thuật công 

nghệ mới. Hợp tác xã là điều kiện để phát triển một nền 

nông nghiệp hàng hóa toàn diện nhằm góp phần bảo đảm 

chiến lược an toàn lương thực quốc gia, xóa đói giảm 

nghèo, giải quyết nhiều vấn đề xã hội ở nông thôn. Đổi mới 

hợp tác xã là nhu cầu không chỉ các hộ giàu mà cả của hộ 

nghèo. Điều tra các loại hộ ở Vĩnh Phú (cũ), Hà Tây, Hải 

Hưng (cũ), Hà Tĩnh, Nam Hà, An Giang thì thấy 75-86,2% 

có nhu cầu liên kết, hợp tác. Từ nhu cầu bức xúc đó, nhiều 

hình thức hợp tác xã kiểu mới đã xuất hiện và hoạt động có 

hiệu quả. Trong đó mô hình hợp tác xã dịch vụ cổ phần là 

phổ biến, phát triển rộng khắp và ngày càng khẳng định 

mức sống của mình. Mô hình hợp tác xã này phù hợp với cơ 

                                           

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà 

Nội, 2007, t. 52, tr. 707-708  
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chế thị trường, được nông dân chấp nhận. 

Riêng ở miền núi phía Bắc, quá trình chuyển từ hợp tác 

xã kiểu cũ sang hợp tác xã dịch vụ cổ phần diễn ra theo 4 

hình thức khác nhau: giữ nguyên hiện trạng, xã viên góp 

vốn để củng cố hợp tác xã; xã viên góp vốn mua tài sản hợp 

tác xã, tổ chức lại sản xuất; hình thức hợp tác xã cổ phần 

trên cơ sở mua lại toàn bộ cơ sở vật chất - kỹ thuật của 

doanh nghiệp nhà nước giải thể; thu hút vốn đầu tư của 

doanh nghiệp nhà nước để vực dậy hợp tác xã có nguy cơ 

phá sản. Về cách thức tổ chức, hợp tác xã cổ phần có hai 

dạng: Xã viên góp vốn bằng nhau, mỗi xã viên là một cổ 

đông đồng hạng; xã viên góp vốn theo khả năng, có quyền 

biểu quyết bình đẳng, nhưng chia lợi nhuận và chịu rủi ro 

theo tỷ lệ góp vốn. Hợp tác xã tổ chức theo nguyên tắc hoàn 

toàn tự nguyện, dân chủ, bầu ra ban quản trị từ những người 

thực sự lo cho xã viên, có khả năng quản lý, tổ chức sản 

xuất. Các thành viên trong ban quản trị thường góp vốn 

nhiều hơn, coi đó là hình thức của sự tín chấp, làm yên tâm 

các cổ đông xã viên. Quy mô các hợp tác xã cổ phần không 

quá lớn, thường trên dưới 100 hộ. 

Về chức năng, hợp tác xã loại này mang tính dịch vụ, 

từng phần hay tổng hợp, chủ yếu là các sản phẩm "đầu vào", 

"đầu ra", dịch vụ điện, thủy lợi, các khâu làm đất, chăm bón. 

Xã viên quan hệ với hợp tác xã bằng các hợp đồng kinh tế. 

Các hợp đồng này có thể theo thời vụ, theo từng năm hoặc 

nhiều năm. Trong các hợp tác xã kiểu cũ, quan hệ giữa xã 

viên với hợp tác xã mang nặng tính hành chính - kinh tế, 

hợp tác xã ôm vào mình nhiều chức năng quản lý của chính 

quyền cấp cơ sở. Còn trong hợp tác xã dịch vụ, quan hệ này 

mang tính kinh tế - kinh doanh có lợi cho xã viên, đảm bảo 

cho hợp tác xã có thể duy trì, tồn tại, mở rộng. Chính đặc 

điểm này đòi hỏi ban quản trị phải thật sự nhanh nhạy, năng 

động, đáp ứng kịp thời với các nhu cầu của xã viên, giữ 

được chữ tín với "khách hàng". Bằng con đường tổ chức các 



 51 

hợp tác xã kiểu này, nhiều địa phương ở Hải Hưng (cũ), 

Nam Hà (cũ), Thái Bình, Phù Mỹ (Bình Định), Quảng Nam 

- Đà Nẵng... đã khẳng định lại vai trò nòng cốt của kinh tế 

hợp tác xã, tăng nhanh sản lượng lương thực, thực phẩm, 

thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, xóa đói giảm nghèo, đời sống 

vật chất, văn hóa của nông dân đã được nâng cao rõ rệt. 

Tuy nhiên, mô hình hợp tác xã dịch vụ - cổ phần đang 

trong quá trình hình thành, có thể còn có nhiều bất cập, cần 

được theo dõi thường xuyên để đánh giá, rút kinh nghiệm. 

Tham khảo nông dân một số vùng, từ những thành công của 

các hợp tác xã kiểu này, trên phạm vi cả nước, trước mắt, 

chế độ kinh tế hợp tác xã cần có các điều kiện sau đây: 

Thứ nhất, giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất, làm nhanh 

gọn việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất lâu dài cho các 

hộ xã viên. Nhiều nơi quá trình chuyển đổi hợp tác xã chậm 

chạp là do ách tắc ở khâu này. 

Thứ hai, phải có sự hỗ trợ về tài chính của nhà nước. 

Theo V.I.Lênin, "Mỗi chế độ xã hội chỉ nảy sinh ra nếu 

được một giai cấp nhất định nào đó giúp đỡ về tài chính"1. 

Sự hỗ trợ về tài chính của nhà nước tạo ra "cú hích ban 

đầu", làm đà cho các hợp tác xã đứng vững, ổn định và phát 

triển. 

Thứ ba, Luật Hợp tác xã ban hành sẽ làm bệ đỡ pháp lý 

cho việc tổ chức, hoạt động và tính thống nhất của hệ thống 

hợp tác xã trong phạm vi toàn quốc. 

Việc đổi mới các hợp tác xã với các nội dung, nguyên 

tắc, điều kiện vừa nêu, về thực chất, là sự trở về theo đúng 

tinh thần tư tưởng Hồ Chí Minh. Và đây cũng là một bộ 

phận hợp thành trong nhận thức mới về mô hình chủ 

nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng. 

 

                                           
1. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, t. 45, tr. 423. 
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MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ 

CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC XÃ 

TS. ĐẶNG VĂN THÁI  
Học viện Chính trị -  

Hành chính quốc gia Hồ Chí 
Minh  

Với mong muốn cháy bỏng là dân tộc độc lập, nhân dân 

được tự do hạnh phúc, trong quá trình tìm đường cứu nước, 

Hồ Chí Minh đã suy nghĩ, tìm kiếm con đường không chỉ 

giành độc lập dân tộc mà còn giải phóng nhân dân mình 

khỏi mọi áp bức bóc lột, khỏi đói nghèo, lạc hậu. Người 

từng nói: Nếu nước độc lập mà dân không được hưởng hạnh 

phúc, thì độc lập chẳng có nghĩa lý gì. 

Xuất phát từ điều kiện cụ thể của Việt Nam, Người đã 

lựa chọn con đường cách mạng vô sản – con đường độc lập 

dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Người xác định cách 

mạng Việt Nam có hai giai đoạn: Làm tư sản dân quyền 

cách mạng và làm thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng 

sản. Nhưng đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước nông 

nghiệp lạc hậu, công nghiệp chiếm một tỷ trọng rất nhỏ, 

phần lớn người lao động là nông dân và thợ thủ công (trên 

90%) thì cách đi phải như thế nào và bắt đầu từ đâu. Từ việc 

nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới, từ 

mong muốn từng bước xóa bỏ nguồn gốc của mọi sự áp 

bức, bóc lột, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sớm nghĩ tới mô hình 

hợp tác xã. 
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1. Hợp tác xã là gì?  

Ngay từ đầu những năm 20 của thế kỷ XX, Hồ Chí Minh 

đã suy nghĩ tới mô hình hợp tác xã. Người cho rằng đó là 

hình thức thích hợp nhất vừa cải thiện đời sống người lao 

động, vừa từng bước đưa người lao động cá thể tiếp cận và 

đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Khái niệm hợp tác xã 

đã được Người đề cập đến 505 lần trong các bài nói, bài viết 

của Người. 

Lần đầu tiên Hồ Chí Minh sử dụng khái niệm hợp tác xã 

trong báo cáo gửi Ban biên tập về hoạt động của báo Le 

Paria vào cuối năm 1922. Trong đó, Người trình bày dự 

định thành lập một “hợp tác xã xuất bản”. Tại phiên họp lần 

thứ 7 Hội nghị lần thứ nhất Quốc tế nông dân 13-10-1923, 

và sau đó tại Đại hội lần thứ III Quốc tế Công hội đỏ, Người 

trình bày về tình hình hợp tác xã ở Việt Nam và giải thích lý 

do tại sao ở Việt Nam người lao động chưa thành lập các 

hợp tác xã. Người viết: “Trước chiến tranh, Người An Nam 

có tổ chức vài hợp tác xã, nhưng chính quyền thực dân đã 

giải tán chúng, bắt giam những người tổ chức vì nghi là 

tuyên truyền cách mạng”1. 

Vấn đề hợp tác xã được Người trình bày một cách đầy đủ, 

dễ hiểu khi Người viết bài giảng cho lớp đào tạo cán bộ ở 

Quảng Châu, Trung Quốc, sau đó được in vào cuốn sách 

Đường Kách mệnh xuất bản vào năm 1927. Trong tác phẩm 

này, Người đưa ra khái niệm: “Hợp tác xã là "góp gạo thổi 

cơm chung" cho khỏi hao của, tốn công, lại có nhiều phần 

vui vẻ”2. Sau khi nêu ra những ví dụ rất cụ thể, đơn giản để 

giải thích khái niệm nói trên, Người viết: Tục ngữ An Nam 

có những câu: "Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó, và 

một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm lại thành hòn 

núi cao". Lý luận hợp tác xã đều ở trong những điều ấy.  

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr. 292. 

2. Sđd, t.2, tr. 314. 
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Nếu chúng ta đứng riêng ra, thì sức nhỏ, mà làm không 

nên việc. Thí dụ mỗi người mang một cái cột, một tấm tranh 

ở riêng mỗi người một nơi, thì lều chẳng ra lều, nhà chẳng 

ra nhà.  

Nhóm những cột ấy, tranh ấy, sức ấy, làm ra một cái nhà 

rộng rãi bề thế rồi anh em ở chung với nhau. Ấy là hợp tác.  

Lại thí dụ 10 người muốn ăn cơm, mỗi người riêng một 

nồi, nấu riêng một bếp, nấu rồi ăn riêng; ăn rồi ai nấy dọn dẹp 

riêng của người nấy, thế thì mất biết bao nhiêu củi, nước, công 

phu và thì giờ”1. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, hợp tác xã có những đặc 

trưng cơ bản sau: 

- Hợp tác xã khác hội buôn, vì hội buôn lợi riêng, hợp 

tác xã lợi chung. 

 - Hợp tác xã tuy là để giúp đỡ nhau nhưng không giống 

các hội từ thiện. Vì các hội ấy có tiêu đi mà không làm ra, 

và giúp đỡ bất kỳ ai nhưng có ý bố thí, hợp tác xã có tiêu đi, 

có làm ra, chỉ giúp cho người trong hội, nhưng giúp một 

cách bình đẳng, một cách “cách mệnh” ai cũng giúp mà ai 

cũng bị giúp. 

Người nêu ra các hình thức hợp tác, lợi ích và cách thức 

tổ chức của từng loại hợp tác xã : Hợp tác xã tiền bạc; Hợp 

tác xã mua; Hợp tác xã bán; Hợp tác xã sinh sản.  

Tóm lại, theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

hợp tác xã là những tổ chức liên hợp tự nguyện của những 

người lao động trong các lĩnh vực sản xuất, phân phối, lưu 

thông... nhằm chung sức, chung vốn liếng cùng nhau tổ 

chức sản xuất và cải thiện đời sống. 

2. Mục đích của hợp tác xã 

Mục đích của Hợp tác xã được Hồ Chí Minh chỉ ra rất 

mộc mạc, đơn giản. Người viết: hợp tác xã “Cốt làm cho 

                                           
1. Sđd, t.2, tr. 313-314. 
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những người vô sản giai cấp hóa ra anh em. Anh em thì làm 

giùm nhau, nhờ lẫn nhau. Bỏ hết thói tranh cạnh. Làm sao 

cho ai trồng cây thì được ăn trái, ai muốn ăn trái thì giùm 

vào trồng cây”1.  

Theo Hồ Chí Minh, trong điều kiện nước ta hợp tác xã là 

cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu “ích nước, lợi nhà”. Ngay 

sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Người đã dành 

sự quan tâm đặc biệt nhằm khôi phục, phát triển kinh tế nông 

nghiệp. Trong thư gửi điền chủ nông gia ngày 11-4-1946, 

Người viết: “Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. 

Nền kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc 

xây dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, 

trông cậy vào nông nghiệp một phần lớn.  

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh 

thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn 

thịnh, thì cần phải có hợp tác xã”2. 

Người nêu ra những ích lợi của hợp tác xã, đặc biệt là 

hợp tác xã nông nghiệp Người viết: “Hợp tác xã nông 

nghiệp là một tổ chức có lợi to cho nhà nông. Nó là một 

cách tranh đấu kinh tế có hiệu quả nhất, để giúp vào việc 

xây dựng nước nhà.  

Hợp tác xã nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông 

đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng.  

Hợp tác xã nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục 

đích, đã ích quốc lại lợi dân”2.  

Lợi ích của hợp tác xã theo Chủ tịch Hồ Chí Minh 

không chỉ dừng lại ở đó, Người chỉ rõ hợp tác xã là con 

đường để đưa người lao động tiếp cận và từng bước đi lên 

chủ nghĩa xã hội. Người coi hình thức kinh tế hợp tác xã là 

nửa chủ nghĩa xã hội và sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Người 

                                           
1. Sđd, t.2, tr. 314. 

2, 2. Sđd, t.4, tr. 215. 
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viết: 

“Trong chế độ dân chủ mới, có năm loại kinh tế khác 

nhau:  

A- Kinh tế quốc doanh (thuộc chủ nghĩa xã hội, vì nó là 

của chung của nhân dân). 

B- Các hợp tác xã (nó là nửa chủ nghĩa xã hội, và sẽ tiến 

đến chủ nghĩa xã hội). 

C- Kinh tế của cá nhân, nông dân và thủ công nghệ (có 

thể tiến dần vào hợp tác xã, tức là nửa chủ nghĩa xã hội). 

D- Tư bản của tư nhân. 

E- Tư bản của Nhà nước (như Nhà nước hùn vốn với tư 

bản tư nhân để kinh doanh)”3. 

3. Nguyên tắc xây dựng hợp tác xã:  

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc tổ chức hợp tác xã 
phải được tiến hành từng bước, và phải tuân thủ những 
nguyên tắc sau:  

- Việc tham gia phải do người lao động tự nguyện. Theo 
Hồ Chí Minh, hợp tác xã là tổ chức của những người lao 
động, do vậy không thể ép buộc mà phải vận động làm cho 
người lao động thấy lợi ích của việc vào hợp tác xã mà tự 
nguyện tham gia. Người viết: “Muốn xây dựng tổ đổi công, 
hợp tác xã được tốt phải đoàn kết, phải làm cho mọi người 
tự nguyện tham gia, phải bàn bạc dân chủ và phải tính toán 
cho công bằng, hợp lý. Ban quản trị phải luôn luôn đi sát xã 
viên kiểm tra đôn đốc”1. 

-Phải chuẩn bị chu đáo cả về tư tưởng và cán bộ; phải 
đi từ thấp đến cao. Trong quá trình xây dựng hợp tác xã 
phải đi từ thấp đến cao. Từ xây dựng tổ đổi công rồi hợp tác 
xã bậc thấp đến hợp tác xã bậc cao. Người đưa ra những 
điều kiện để phát động phong trào hợp tác xã, đó là: Tổ chức 

                                           
3. Sđd, t.7, tr. 247-248. 

1. Sđd, t.9, tr. 133. 
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tuyên truyền những tri thức phổ thông về hợp tác xã như lợi 
ích của hợp tác xã, cách thức tổ chức hợp tác xã. Ngoài việc 
xuất bản sách báo nói về hợp tác xã phát cho dân quê, chính 
phủ nên phái người mở những cuộc diễn giảng làm cho dân 
chúng hiểu rõ lợi ích hợp tác xã và cách thức mở hợp tác xã. 

 Vận động nông dân vào tổ đổi công, hợp tác xã thì phải 
tuyên truyền giải thích, nhưng như thế chưa đủ mà phải lấy 
kết quả thực tế để nông dân nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận 
tai thì việc truyên truyền mới có kết quả. Để cho dân chúng 
trực tiếp thấy rõ lợi ích của hợp tác xã và tự nguyện tham 
gia thì cần phải xây dựng một số hợp tác xã “khuôn mẫu”. 
“Phải làm thế nào cho xã viên trong hợp tác xã thu nhập 
nhiều hơn thu nhập của nông dân trong tổ đổi công và tổ 
viên trong tổ đổi công thu nhập nhiều hơn thu nhập của 
nông dân còn làm ăn riêng lẻ”1. 

Phải chuẩn bị cán bộ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh bất kì 
công việc gì thiếu cán bộ thì khó thực hiện được. Vì vậy, 
muốn thúc đẩy phong trào hợp tác xã thì trước hết cần phải 
lựa chọn, đào tạo cán bộ chuyên về hợp tác xã. Người viết: 
“Chính phủ nên mở ở các tỉnh những lớp huấn luyện cán bộ 
chuyên về hợp tác xã. Mỗi làng sẽ cử một hai người theo 
học lớp đó. Chương trình học, ngoài những thường thức về 
hợp tác xã, lại dạy cả những điều giản dị trong khoa kế toán 
và cách thức làm sổ sách... Học xong những người cán bộ 
đó về làng sẽ là những cái loa truyền bá lý tưởng hợp tác xã. 
Đồng thời, họ lại là những người giúp việc đắc lực cho dân 
chúng trong công cuộc vận động mở hợp tác xã”2.  

Hình thức tổ chức phải đi từ thấp đến cao phù hợp với 

cơ sở vật chất, nhận thức của người lao động và trình độ 

quản lý của cán bộ. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn 

phát triển phong trào hợp tác xã thì trước hết phải xây 

dựng tốt phong trào đổi công ở khắp mọi nơi và trên cơ sở 

                                           
1. Sđd, t.9, tr.410. 

2. Sđd, t.4, tr.260. 
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đó sẽ xây dựng hợp tác xã nông nghiệp từ thấp tới cao. 

Muốn tiến lên hợp tác xã bậc cao, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chỉ rõ, các hợp tác xã và nông dân, xã viên phải 

củng cố toàn diện hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất. Phải 

chuẩn bị thật tốt khi có đủ điều kiện mới đưa hợp tác xã 

lên bậc cao. Toàn thể cán bộ, xã viên phải nêu cao tinh 

thần đoàn kết, tinh thần làm chủ, thực hiện cần kiệm xây 

dựng hợp tác xã, chống lãng phí, tham ô. Phải coi hợp tác 

xã, tổ đổi công như nhà của mình; phải trông nom, săn sóc 

làm sao cho nó vững chắc. "Các cấp từ trung ương đến 

huyện phải lãnh đạo chặt chẽ, thiết thực, phải đến tận nơi 

kiểm tra, đôn đốc và phải đi đúng đường lối quần chúng, 

không được quan liêu, chỉ lãnh đạo phong trào trên giấy 

tờ. Các cán bộ chẳng những phải biết chính trị, mà còn 

phải biết cả kỹ thuật, trái lại chỉ biết kỹ thuật mà không 

biết chính trị thì công tác cũng không tốt”1.  

Sản xuất phải toàn diện, làm tốt 8 biện pháp liên hoàn. 

Quản trị phải thật dân chủ, công bằng, minh bạch. Cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên,thanh niên lao động và dân quân tự vệ 

phải xung phong gương mẫu trong mọi việc. Quy mô hợp 

tác xã chỉ nên từ 150 đến 200 hộ, không nên quá nhiều. Chú 

ý phát triển công nghiệp địa phương phục vụ cho nông 

nghiệp. Chuẩn bị thật tốt đưa hợp tác xã lên bậc cao, trước 

hết phải giữ vững nguyên tắc tự nguyện, không được gò ép, 

mệnh lệnh. Trước khi đưa hợp tác xã lên bậc cao phải chuẩn 

bị tốt tổ chức của ban quản trị để không ảnh hưởng đến sản 

xuất của hợp tác xã. Phải giải quyết tốt việc chuyển những 

tư liệu sản xuất chính của xã viên thành của chung hợp tác 

xã mà không làm thiệt cho xã viên cũng như hợp tác xã. Hồ 

Chí Minh chỉ rõ: “Gọi là hợp tác xã bậc cao thì đoàn kết 

phải cao, sản xuất cao, thu nhập chung của hợp tác xã phải 

                                           
1. Sđd, t.9, tr.136. 
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cao”1. Như thế mới xứng đáng là hợp tác xã bậc cao. 

Những quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về 

hợp tác xã mặc dù được Người phát biểu cách đây nhiều 

năm nhưng cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Lịch sử 

phong trào hợp tác xã ở nước ta cho thấy ở đâu, khi nào 

chúng ta làm đúng theo những chỉ dẫn của Người thì khi đó, 

nơi đó tính ưu việt của hợp tác xã được phát huy tác dụng. 

 

                                           
1. Sđd, t.10, tr. 403.  
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CƠ SỞ HÌNH THÀNH NHỮNG QUAN ĐIỂM  

VỀ HỢP TÁC XÃ VÀ XÂY DỰNG HỢP TÁC XÃ  
Ở VIỆT NAM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

PGS.TS. HOÀNG TRANG 
Viện Hồ Chí Minh   

Học viện Chính trị - Hành chính quốc 
gia  

Hồ Chí Minh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về vấn đề hợp tác xã từ rất 
sớm. Cách đây 80 năm trong tác phẩm Đường Kách mệnh, 
Người đã dành một chương bàn về vấn đề hợp tác xã. Từ 
năm 1941, Hồ Chí Minh về nước trực tiếp cùng Trung ương 
Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đặc biệt quan 
tâm tới việc xây dựng khối đoàn kết toàn dân để thực hành 
cách mạng và giúp nhau trong lao động, đời sống hằng 
ngày. Từ khi miền Bắc giải phóng, Người cùng Đảng ta 
lãnh đạo nhân dân miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, trong 
đó lãnh đạo nông dân tổ chức hợp tác xã là một nhiệm vụ 
trọng yếu. Quá trình tư duy về vấn đề hợp tác xã và lãnh đạo 
xây dựng hợp tác xã trong thực tiễn, Hồ Chí Minh đã đề 
xuất một hệ quan điểm về hợp tác xã ở Việt Nam. 

1. Cơ sở hình thành những quan điểm về 
hợp tác xã ở Hồ Chí Minh rất phong phú và 
khoa học 

Quá trình bôn ba khắp thế giới tìm đường cứu nước, cứu 

dân, Hồ Chí Minh đồng thời nghiên cứu kinh nghiệm tổ 
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chức sản xuất phát triển kinh tế của các nước, trong đó có 

kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã. Trong chế độ tư bản bóc 

lột lao động, Hồ Chí Minh nhận thấy người lao động tổ 

chức ra các hợp tác xã trước là có ích lợi cho dân, sau là bớt 

sức bóp nặn của tụi tư bản và đế quốc chủ nghĩa. Bởi vậy, 

Người tâm đắc với những người lao động Anh xác định mục 

đích khi lập hợp tác xã: “Cốt làm cho những người vô sản 

giai cấp hóa ra anh em. Anh em thì làm giùm nhau, nhờ lẫn 

nhau. Bỏ hết thói tranh cạnh. Làm sao cho ai trồng cây thì 

được ăn trái, ai muốn ăn trái thì giùm vào trồng cây”1. 

Hợp tác xã là bước phát triển tất yếu của nền kinh tế có 

lực lượng sản xuất phát triển. Đến đầu thế kỷ XX, Hồ Chí 

Minh nhận rõ các nước như Nga, Anh, Pháp, Đan Mạch, 

Đức, Nhật là những nước có nhiều hợp tác xã nhất. 

Soi kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã của các nước vào 

truyền thống văn hóa Việt Nam, Hồ Chí Minh thấy văn hóa 

Việt Nam đã chứa đựng những khả năng hợp tác hóa. Người 

viết: “Tục ngữ An Nam có những câu: “Nhóm lại thành 

giàu, chia nhau thành khó” và “Một cây làm chẳng nên non, 

nhiều cây nhóm lại thành hòn núi cao”. Lý luận hợp tác xã 

đều ở trong những điều ấy”2. 

Tháng 6-1923, Hồ Chí Minh từ Pháp đến Nga, Người 

nhận thấy: Hợp tác xã bây giờ bên Nga lớn nhất. Và chắc 

chắn không phải chỉ nhận xét như vậy, mà Người còn tiếp 

biến nhiều kinh nghiệm về hợp tác xã của Nga, đặc biệt là 

những tư tưởng của V.I.Lênin về hợp tác xã. Khi Hồ Chí 

Minh đến nước Nga (1923) thì phong trào xây dựng hợp tác 

xã ở đây đã bước sang thời kỳ thứ hai. Thời kỳ thứ nhất là 

nước Nga phải thực hiện chính sách cộng sản thời chiến 

(1918-1920). Bởi vậy thời kỳ này, tuy nước Nga thực hiện 

chuyển các hợp tác xã tư sản sang hợp tác xã mang tính chất 

công xã cộng sản, xây dựng những công xã kiểu mới; nhưng 

                                           
1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t.2, tr. 314. 
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phải sử dụng hợp tác xã để trưng thu lương thực và thực 

hiện phân phối thời chiến. Về tổ chức, dựa vào vô sản và 

nửa vô sản nông thôn để xây dựng hợp tác xã; cử chính ủy 

đại biểu công nhân đến lãnh đạo hợp tác xã; hợp nhất hợp 

tác xã với các tổ chức Xôviết. Bởi vậy, hợp tác xã thời kỳ 

này mang tính quân sự, ít nhiều mang tính cưỡng chế phi 

kinh tế - tất yếu sẽ nảy sinh quan liêu, cửa quyền, tham ô, ăn 

cắp, thoái hóa. Sự thể nghiệm đó không lâu lắm đã được 

V.I.Lênin thấy rõ cách làm như vậy là sai, là trái với những 

điều trước kia chúng ta đã viết về bước quá độ từ chủ nghĩa 

tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Khi nước Nga ra khỏi chiến 

tranh, lập tức  

V.I. Lênin công bố thực hiện Chính sách Kinh tế mới 

(NEP). Từ đây hợp tác xã ở nước Nga vào thời kỳ thứ hai 

(1921-1923). Thời kỳ này, V.I.Lênin tiếp tục vận dụng và 

phát triển những quan điểm của C. Mác và Ph.Ăngghen về 

hợp tác xã vào thực tiễn nước Nga, đã đề xuất một loạt các 

quan điểm nhằm xây dựng và phát huy vai trò của hợp tác 

xã. Có những quan điểm mang tính tiền đề để tiến hành hợp 

tác hóa – như V.I. Lênin nêu: Tiền đề tiên quyết cho hợp tác 

hóa theo xu hướng đi lên chủ nghĩa xã hội là giai cấp vô sản 

phải giành được chính quyền, nắm giữ chính quyền. Mặt 

khác, hợp tác hóa theo xu hướng xã hội chủ nghĩa chỉ được 

thực hiện sau khi các nhà máy, công xưởng lớn đã quốc hữu 

hóa, những tư liệu sản xuất cơ bản đã do nhà nước nắm - tức 

là đã xuất hiện thành phần kinh tế chủ đạo xã hội chủ nghĩa. 

Thực hiện hợp tác hóa còn phải trên tiền đề văn hóa.  
V.I. Lênin còn chỉ ra những quan điểm mang tính nguyên 

tắc trong xây dựng hợp tác xã. Thứ nhất là nguyên tắc tự 
nguyện, tuyệt đối không được cưỡng ép nông dân, phải để 
người nông dân tự suy nghĩ, nhận rõ lợi ích thiết thân và tự 
nguyện hợp tác với nhau. Cơ sở của nguyên tắc này là sự 
phát triển tự nhiên của kinh tế - xã hội đòi hỏi cần có sự hợp 
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tác và sự hợp tác này đem lại lợi ích thiết thân cho người lao 
động. Thứ hai là, Nhà nước vô sản phải ủng hộ và giúp đỡ 
hợp tác xã về tài chính, tư liệu sản xuất có trình độ kỹ thuật 
hiện đại, đặc biệt là nâng cao trình độ văn hóa, đào tạo cán bộ 
và nâng cao trình độ của xã viên. Thứ ba là, hợp tác hóa phải 
được tiến hành từng bước, hình thức và biện pháp hợp tác 
hóa phải thiết thực cụ thể, phát huy sức sáng tạo của quần 
chúng lao động, làm cho người lao động thích nghi dần với 
phương thức làm ăn mới; và như vậy mới phù hợp với tính 
đặc thù phát triển kinh tế nông dân và hình thái xã hội nông 
thôn. Thứ tư là, quá trình hợp tác hóa phải thực hiện được 
liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo, đặc biệt 
là liên minh về kinh tế - như trong trao đổi hàng hóa, liên 
doanh, liên kết kinh tế giữa công nghiệp và nông nghiệp, 
giữa kinh tế nhà nước với hợp tác xã và nông dân thông qua 
những hợp đồng kinh tế giữa nhà nước với hợp tác xã và 
nông dân. 

2. Quan điểm chỉ đạo xây dựng hợp tác 
xã của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

Con đường cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy 

cho dân tộc là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. 

Nhưng Người nói, giành được độc lập mà dân cứ chết đói 

chết rét thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. Có độc lập 

dân tộc phải tiến lên chủ nghĩa xã hội để đi tới giải phóng 

triệt để xã hội, giai cấp và con người. Tiến lên chủ nghĩa xã 

hội, để được no đủ, sung sướng, tự do thì bước đường đầu 

tiên của người nông dân là tham gia xây dựng và phát triển 

hợp tác xã. Bởi vậy, Người chỉ rõ: Đảng lãnh đạo nhân dân 

làm cách mạng xã hội chủ nghĩa thì “Tất cả đường lối, 

phương châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm nâng 

cao đời sống của nhân dân nói chung, của nông dân nói 

riêng. Muốn đạt mục đích đó thì nhất định phải củng cố và 

phát triển hợp tác xã cho thật tốt, phải nâng cao không 
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ngừng thu nhập của xã viên” 1. 

Từ thực tiễn lịch sử, Hồ Chí Minh cho biết: nông thôn 

phải trải qua hai cuộc cách mạng: thứ nhất là cải cách ruộng 

đất; thứ hai là từ chỗ thực hiện tổ đổi công, hợp tác xã, nông 

trường tập thể đến chỗ xã hội hóa nông nghiệp. Năm 1954, 

miền Bắc được giải phóng, nhân dân ta ra sức khôi phục, 

phát triển kinh tế và văn hóa, trong đó khôi phục kinh tế nông 

nghiệp là trọng tâm. Để làm tốt những nhiệm vụ này, theo Hồ 

Chí Minh, chúng ta phải động viên lòng hăng hái sản xuất 

của nhân dân, củng cố và mở rộng phong trào tổ đổi công. Từ 

đây, Người cùng Đảng ta lãnh đạo phong trào xây dựng tổ 

đổi công và hợp tác xã đưa nông dân miền Bắc tiến dần lên 

chủ nghĩa xã hội. Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chỉ dẫn xây dựng tổ đổi công và hợp tác xã thể hiện sự 

quán triệt sâu sắc và vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng 

của C.Mác - Ph. Ăngghen và V.I. Lênin về hợp tác xã vào 

điều kiện cụ thể của Việt Nam. 

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng hợp tác xã phải 

được tiến hành từng bước từ thấp đến cao, từ tổ đổi công 

tiến lên hợp tác xã quy mô nhỏ (bậc thấp) rồi tiến lên hợp 

tác xã bậc cao. Xây dựng tổ đổi công phải đi từ tổ đổi công 

từng vụ, từng việc. Khi trình độ cán bộ và quần chúng khá 

hơn thì xây dựng tổ đổi công thường xuyên. Khi tổ đổi công 

thường xuyên đã rộng khắp và có nền nếp mới tiến lên xây 

dựng hợp tác xã. Khi miền Bắc xây dựng hợp tác xã rộng 

khắp, lúc này Hồ Chí Minh lại căn dặn: nhiệm vụ mới của 

người nông dân xã viên là củng cố hợp tác xã. Khi hợp tác 

xã củng cố vững chắc toàn diện mới phát triển thành hợp tác 

xã bậc cao. 

Theo Người, gọi là hợp tác xã bậc cao thì đoàn kết phải 

cao, sản xuất phải cao, thu nhập chung của hợp tác xã phải 

cao, thu nhập riêng của xã viên phải cao. Từ kết quả những 

                                           
1. Sđd, t. 10, tr. 380. 
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năm đầu xây dựng đổi công, hợp tác, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã chỉ ra: hợp tác xã thu hoạch tăng hơn tổ đổi công và tổ 

đổi công lại thu hoạch tăng hơn làm ăn riêng lẻ, từ đó mà 

không ngừng nâng cao đời sống của người xã viên. Đây 

cũng có thể coi là những quan điểm mang tính nguyên tắc 

về kinh tế, đồng thời cũng nói rõ mục đích của việc xây 

dựng hợp tác xã của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh đặc biệt chú ý nguyên tắc tự nguyện trong 

tư tưởng của V.I.Lênin về hợp tác xã. Người đòi hỏi cán bộ 

ta cần hiểu thấu và nhớ kỹ rằng, tổ đổi công phải theo 

nguyên tắc: tự giác, tự nguyện. Lãnh đạo tổ đổi công cần 

phải dân chủ. Đây cũng là nguyên tắc hàng đầu, Người đòi 

hỏi phải thực hiện tốt khi xây dựng hợp tác. Thực hiện 

nguyên tắc này đòi hỏi cán bộ và cả các xã viên phải chịu 

khó tuyên truyền, giải thích cho người nông dân nhận rõ sự 

phát triển tự nhiên của kinh tế - xã hội đòi hỏi cần có sự hợp 

tác và sự hợp tác này đem lại lợi ích thiết thân cho người lao 

động. Lãnh đạo hợp tác xã phải dân chủ, việc to thì bàn bạc 

với xã viên quyết định, việc nhỏ thì cán bộ bàn bạc để làm. 

Quyết không được độc đoán, bao biện, gò ép. Phải tránh 

bệnh quan liêu mệnh lệnh. Phải khéo khuyến khích tự phê 

bình và phê bình trong hợp tác xã. 

Xây dựng hợp tác xã, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải 

gắn liền với các giá trị văn hóa và chính trị. Xây dựng và 

phát triển hợp tác xã là từng bước đưa người nông dân lên 

chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra: Muốn xây 

dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết phải có con người xã hội 

chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có giác 

ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa, có tri thức văn hóa, khoa 

học, công nghệ và có thể chất tốt. Con người như vậy không 

những là động lực mà còn là mục tiêu của sự nghiệp xây 

dựng chủ nghĩa xã hội. Con người xã hội chủ nghĩa tất yếu 

phải là sản phẩm của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa trên 

lĩnh vực văn hóa và tư tưởng. Vì vậy, Hồ Chí Minh chỉ rõ 
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quá trình xây dựng và phát triển hợp tác xã phải đồng thời 

thực hành công tác xây dựng con người mới - thực hiện 

công tác tư tưởng chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật. 

Người căn dặn phải nâng cao giác ngộ chính trị cho mỗi xã 

viên, và khẳng định rằng: công tác chính trị là mạch sống 

của mọi công tác kinh tế. Quá trình xây dựng hợp tác xã 

phải là quá trình nâng cao trình độ văn hóa và tri thức khoa 

học mọi mặt cho người xã viên. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ, bản chất của hợp tác hóa 

là vấn đề kinh tế - kỹ thuật. Vai trò và sự giúp đỡ của nhà 

nước đối với hợp tác xã, cũng như mặt chủ yếu của liên 

minh công nông trí trong quá trình hợp tác hóa là ở vấn đề 

kinh tế - kỹ thuật. Cụ thể trong quá trình xây dựng, củng cố 

hợp tác xã, làm cho hợp tác xã phát triển được sản xuất và 

thực hành tiết kiệm, theo Hồ Chí Minh, nhà nước và chính 

sách liên minh công nông trí phải hỗ trợ xã viên thực hành 

thật tốt tám nội dung liên hoàn: 

Một là, trong canh tác phải có đủ nước. Muốn vậy, phải 

thực hiện toàn dân làm thủy lợi. Những công trình thủy lợi 

lớn Nhà nước sẽ đầu tư. Những công trình thủy lợi nhỏ thì 

hợp tác xã và nông dân phải tự làm. Hai là, phải chú trọng 

đến phân bón trong quá trình trồng trọt. Nông dân xã viên 

phải chủ động tạo nguồn phân từ chăn nuôi, từ cây xanh và 

phải từ bỏ thói quen canh tác không dùng phân. Nhà nước 

phải có kế hoạch phát triển công nghiệp chế biến phân bón và 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong canh tác của hợp tác 

xã. Ba là, phải cày sâu. Muốn vậy người nông dân xã viên bỏ 

cày chìa vôi, dùng cày cải tiến và thường xuyên cải tiến công 

cụ làm đất. Nhà nước nghiên cứu sản xuất máy cày giúp đỡ 

hợp tác xã thực hiện được cách mạng trong khâu làm đất, tạo 

tiền đề nâng cao năng suất cây trồng. Bốn là, phải có giống 

tốt. Hợp tác xã phải tổ chức khâu chọn giống cho phù hợp 

với thổ canh từng vùng. Về lâu dài các viện nghiên cứu của 

Nhà nước phải đưa ra được các nguồn giống có năng suất và 
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chất lượng nông phẩm cao hỗ trợ các hợp tác xã phát triển 

sản xuất. Năm là, phải cấy đều. Các hợp tác xã, trong canh 

tác phải đủ phân, đủ nước. Đáp ứng hai khâu kỹ thuật này thì 

cho phép và cần phải cấy dầy vừa phải, cấy đều dảnh, như 

vậy năng suất trồng cấy nhất định sẽ nâng cao. Sáu là, phải 

trừ sâu, diệt chuột. Trong canh tác nạn sâu bệnh, chuột bọ là 

khó tránh khỏi. Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở các hợp tác 

xã và bà con nông dân phải chủ động phòng ngừa và trừ diệt 

sâu, chuột. Nhà nước phải nghiên cứu và sản xuất được các 

loại thuốc trừ tận gốc nạn sâu, chuột... phá hoại mùa màng, 

giúp đỡ người nông dân có năng suất cao và chắc ăn trong 

canh tác. Bảy là, phải cải tiến công cụ. Đây thực sự là một 

cuộc cách mạng. Với tinh thần của C. Mác, cải tiến kỹ thuật 

là nối dài bàn tay của người lao động trong sản xuất, là tiền 

đề giảm thời gian lao động và làm tăng năng suất. Nhưng 

thực hành là cả một cuộc đấu tranh với tư tưởng bảo thủ. 

Trong điều kiện miền Bắc đi lên chủ nghĩa xã hội, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đề nghị các hợp tác xã, bà con nông dân cần 

tích cực cải tiến từ các nông cụ canh tác, công cụ vận chuyển, 

hệ thống thủy lợi và các nông cụ chế biến nông phẩm. Hơn 

bất kỳ lĩnh vực nào, để cải tiến kỹ thuật, cải tiến nông cụ 

canh tác đòi hỏi người nông dân phải được nâng cao trình độ 

văn hóa, khoa học và kỹ thuật. Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ 

trương phát triển giáo dục, từ xóa nạn mù chữ để đi tới không 

ngừng nâng cao tri thức khoa học kỹ thuật cho toàn dân. Cải 

tiến kỹ thuật, cải tiến nông cụ canh tác chỉ triệt để và phát 

triển ở trình độ cao khi có sự hỗ trợ của nhà nước. Ngay từ 

đầu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đòi hỏi ngành công nghiệp 

phải trực tiếp giúp đỡ nông dân cải tiến công cụ sản xuất 

nông nghiệp. Tám là, thực hiện tốt công tác quản lý. Với cán 

bộ hợp tác xã, Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi phải biết người, 

biết việc để phân phối đúng người, đúng việc làm cho mọi 

người đều có công việc, đều phấn khởi sản xuất. Với người 

nông dân, Người đòi hỏi phải biết từng quy trình mùa vụ; 
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thuộc đất, thuộc cây, phải nắm vững các bước canh tác liên 

hoàn. Nhà nước phải giúp đỡ hợp tác xã đào tạo, bồi dưỡng 

đội ngũ cán bộ và nâng cao trình độ mọi mặt cho xã viên, cho 

nông dân nói chung. 

Những quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây 

dựng, củng cố và phát triển hợp tác xã, đưa nông dân nước 

ta đi lên chủ nghĩa xã hội là những tri thức của chiều sâu 

văn hóa. Những quan điểm đó còn nguyên giá trị soi sáng sự 

nghiệp hợp tác hóa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

nông thôn và nông nghiệp nước ta hiện nay. 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC XÃ  

TRONG TÁC PHẨM ĐƯỜNG KÁCH MỆNH 
 VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ HIỆN NAY 

TS. HOÀNG VĂN TUỆ 
Tạp chí Cộng sản 

Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc - 

Hồ Chí Minh viết về hợp tác xã với dung lượng chưa đầy 6 

trang, gần 3.000 chữ. Bố cục chẵn 10 mục, rất dễ nhớ. Tuy 

ngắn gọn mà nhiều thông tin, dung dị mà chặt chẽ về lôgíc 

hệ thống. Đọc lại và học tập, thấy toát lên yêu cầu cần và 

đủ; đồng thời, mở ra một không gian suy tưởng rộng với 

nhiều ý nghĩa lớn lao. 

1. Người khai mở những tư tưởng về hợp 
tác xã ở Việt Nam 

Thứ nhất, sự ra đời của hợp tác xã như là quá trình 

phát triển lịch sử - tự nhiên và khởi nguyên từ nhu cầu 

thực tế. 

Mở đầu, lịch sử hợp tác xã được Hồ Chí Minh trình bày 

khái lược nhưng chọn lựa có chủ đích và rất điển hình. Quá 

trình hình thành và phát triển hợp tác xã: thời gian với địa 

điểm ra đời, những khó khăn, thậm chí thất bại và lụi tàn, sự 

hưng thịnh và phát triển, từ lượng biến thành chất...Tất cả, 

dưới ngòi bút của mình, tác giả không bình luận, không 

đánh giá, cũng không luận lý dài dòng mặc dù người viết ở 

tầm cỡ bậc thầy. Người đã để cho những con số, các dãy số 
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tiếp biến tự nó nói lên những điều cần nói. Đó được hiểu 

như là một quá trình phát triển lịch sử - tự nhiên, như một 

yêu cầu tất yếu từ chính cuộc sống: mấy người thợ dệt vải rủ 

nhau lập ra một cái hội làm vải cho tốt và bán giá trung bình 

trong làng xóm. Và sẽ không có điều gì đáng phải quan tâm 

hơn, hấp dẫn hơn vẫn từ những con số ban đầu ấy, khi sự 

phát triển đạt đến cấp số cộng, rồi cấp số nhân. Nói theo 

cách nói của giao thương truyền thống Việt Nam thì đúng là 

“một vốn, bốn lời”. Đó là: “Năm 1864, một hội mới lại lập 

ra được 999 đồng vốn. Đến năm 1923, thì hội này có 

5.673.245 đồng vốn và tiền buôn bán đi bán lại được 

47.777.000 đồng, 14 chiếc tàu, và 5.000 mẫu vườn chè (trà), 

6 người đại biểu làm hạ nghị viện, 4.580. 623 người hội 

viên”1. Và “ở Nhật có một hội khi mới lập chỉ có 1.840 

đồng vốn, cách 8 năm đã có 370.000 đồng”2. Rõ ràng, sự 

phát triển về lượng đã dẫn đến bước nhảy vọt về chất.  

Thứ hai, hợp tác xã chứa đựng những tiềm năng của 

chủ nghĩa xã hội. 

Phác họa một bức tranh toàn cảnh chỉ với đôi nét chấm 

phá, Nguyễn Ái Quốc đã nêu bật được sức sống mãnh liệt 

của các hợp tác xã trong nền kinh tế tự do cạnh tranh. 

Người ta còn nhớ, cuộc khủng hoảng kinh tế vào cuối thế 

kỷ XIX dẫn đến tình trạng hạ giá nông sản ở khắp mọi nơi, 

vậy mà các hợp tác xã không những không bị tan rã, ngược 

lại được phát triển, và còn phát triển mạnh hơn nữa, như số 

liệu năm 1864 mà tác giả vừa đề cập. Sức sống mãnh liệt 

ấy của hợp tác xã từ đâu? Tiếp nối quan điểm của C. Mác - 

Ph. Ăngghen và V.I. Lênin - những người nghiên cứu khá 

tường tận các hợp tác xã ở Anh, Bắc Mỹ, Nga; theo hướng 

ấy, nhưng Hồ Chí Minh không kinh viện mà cực kỳ tinh tế 

khi sử dụng chính ngay tư tưởng trong Tuyên ngôn của hợp 

                                           

1, 2, 3. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.2, tr. 313, 

313, 314. 
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tác xã Anh, rằng: Hợp tác xã: “cốt làm cho những người vô 

sản giai cấp hoá ra anh em. Anh em thì làm giùm nhau, nhờ 

lẫn nhau. Bỏ hết thói tranh cạnh. Làm sao cho ai trồng cây 

thì được ăn trái, ai muốn ăn trái thì giùm vào trồng cây”3. 

Tư tưởng này rõ ràng rất gần với chủ nghĩa xã hội, gần với 

quan điểm về phân phối: làm theo năng lực hưởng theo lao 

động dưới chủ nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã tiếp thụ và 

vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin một cuốn sáng tạo như 

thế. 

Thứ ba, hợp tác xã là quá trình thực hiện một mối liên 

kết, tương tác, đoàn kết với nhau. 

Vẫn theo hướng vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ 

thể của đất nước mình, một đất nước đa phần dân số là 

nông dân, nông nghiệp và nông thôn; lại bị chính sách ngu  

dân của chủ nghĩa thực dân kìm hãm; nên ngay khi trình 

bày mục 3- Lý luận về hợp tác xã, Nguyễn Ái Quốc đã 

“Việt Nam hoá” những vấn đề vốn được coi là khô khan, 

khó hiểu ấy. Thực sự, nếu nói về liên minh, cụ thể hơn 

nữa là liên minh công nông trong xây dựng hợp tác xã, 

giữa bối cảnh những năm 1925-1927 thì chưa phù hợp, 

thậm chí nguy hiểm. Nhưng nếu, chọn câu tục ngữ: “Một 

cây làm chẳng nên non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 

thì người Việt Nam ai cũng biết. Sự tài tình của Hồ Chí 

Minh là Người đã khéo léo đưa một định lượng mới, số 

nhiều: “nhiều cây nhóm lại” thay cho con số 3, “ba cây”, 

để giải thích cho mục tiêu xây dựng và phát triển cũng 

như ý nghĩa lớn hơn của liên minh, cũng lại là một câu tục 

ngữ: “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó”. Và 

Người tiếp tục giảng giải, so sánh ví von bằng những hình 

ảnh sinh động và dễ hiểu. 

Thứ tư, đa dạng hoá các hình thức hoạt động của hợp 

tác xã, vừa độc lập, tự chủ, vừa liên thông, hợp tác. 

Nguyễn Ái Quốc nêu lên bốn kiểu hợp tác xã ra đời từ 

trong chế độ tư bản chủ nghĩa: Hợp tác xã tiền bạc (hợp tác 
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xã vay mượn, hay hợp tác xã tín dụng), Hợp tác xã mua, 

Hợp tác xã bán, Hợp tác xã sinh sản (hợp tác xã sản xuất). 

Đây là những tổ chức liên hợp tự nguyện của những người 

lao động trong các lĩnh vực sản xuất, mua bán, tiêu dùng..., 

nhằm chung sức, chung vốn cùng nhau sản xuất, cải thiện và 

phát triển đời sống. 

Phân tích lợi ích của hợp tác xã là rất có lợi cho nên 

dân các nước làm nhiều lắm; tác giả muốn hướng nhân 

dân lao động đoàn kết đi vào con đường làm ăn tập thể, có 

tổ chức. Bởi vì, hợp tác xã là tổ chức kinh tế nhằm phát 

triển sản xuất, nâng cao đời sống. Tuy nhiên, dưới chủ 

nghĩa tư bản, hợp tác xã trước là có ích lợi cho dân, sau là 

bớt sức bóp nặn của tụi tư bản và đế quốc chủ nghĩa. 

Người còn diễn đạt lại bằng những lời lẽ thật bình dân là 

để cho khỏi bị hãng buôn ăn bớt; đồng thời hợp tác xã còn 

là một hình thức tổ chức để vận động, tập hợp nhân dân 

lao động đấu tranh cho quyền lợi của mình như các tổ 

chức khác của quần chúng. 

Thứ năm, hợp tác xã là một tổ chức tự nguyện, bình 

đẳng và dân chủ. 

Toát lên qua toàn bộ nội dung viết về Hợp tác xã trong 

cuốn Đường Kách mệnh thể hiện tinh thần (mà sau này 

chúng ta gọi là nguyên tắc- HVT) tự nguyện. Từ thuở ban 

đầu của quá trình lịch sử- tự nhiên, “mấy người”, theo cách 

nói của Hồ Chí Minh là “rủ nhau lập ra”, “hợp tác xã là góp 

gạo thổi cơm chung” đến những kiểu hợp tác xã cụ thể như 

“hợp tác xã tiền bạc” do “dân cày và thợ thuyền chung vốn 

lập ra”. Tất cả mọi loại hình hợp tác xã, theo quan điểm của 

Hồ Chí Minh, đều không thể khiên cưỡng, bắt buộc, không 

phải làng nào cũng phải lập mỗi làng một hợp tác xã. Cũng 

không phải mỗi làng phải lập mấy hợp tác xã. Cũng không 

phải có hợp tác xã này thì không lập được hợp tác xã kia và 

ngược lại, v.v.. Nguyên tắc tự nguyện được coi là tiền đề 

không thể thiếu để tiến tới chế độ hợp tác văn minh - mà 
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theo V.I. Lênin, từ hợp tác tự nguyện tiến tới chế độ hợp tác 

văn minh chính là chủ nghĩa xã hội. Do đó, mục tiêu của 

hợp tác xã không phải lợi nhuận là cao nhất mà vì sự hỗ trợ, 

giúp đỡ lẫn nhau giữa các thành viên tham gia hợp tác, mọi 

người tham gia đều có quyền hạn ngang nhau. Hồ Chí Minh 

kết luận: đã vào hợp tác xã (hội) thì bất kỳ góp nhiều góp ít, 

vào trước vào sau, ai cũng bình đẳng như nhau. Suy rộng 

ra, trong tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, tính chất dân 

chủ vừa bao trùm, vừa xuyên thấm cả quá trình hình thành, 

xây dựng và phát triển hợp tác xã. Nói khác đi, dân chủ theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh vừa là tiền đề, vừa là điều kiện và 

khả năng của sự phát triển hợp tác xã ở Việt Nam. 

2. Những vấn đề đặt ra hiện nay 

Một là, cần nhận thức rõ hơn và biện chứng hơn tư 

tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã trong thời kỳ phát triển 

mới. 

Rõ ràng, xét về quá trình lịch sử - tự nhiên, sự liên kết, 

hợp tác “ngẫu nhiên” đã xuất hiện từ lâu, vào thời kỳ hiệp 

tác giản đơn và công trường thủ công (trước chủ nghĩa tư 

bản); còn hợp tác xã và kinh tế hợp tác đã xuất hiện và 

phát triển trong lòng các nước tư bản chủ nghĩa. Hồ Chí 

Minh nhìn sớm và nhìn xa vấn đề ấy, thấy rõ vai trò và ý 

nghĩa lớn lao của nó trên cả phương diện lý luận và thực 
tiễn. Hợp tác xã là sản phẩm tất yếu của sản xuất hàng 

hóa, của nền kinh tế thị trường. Sản xuất hàng hóa càng 

phát triển, sự cạnh tranh trong kinh tế thị trường càng gay 

gắt thì những người lao động riêng lẻ, các nhóm xã hội, 

cộng đồng, các nhà sản xuất, kinh doanh vừa và nhỏ càng 

có yêu cầu phải liên kết, hợp tác với nhau để có thể tồn tại 

và phát triển. Phát triển hợp tác xã và kinh tế hợp tác là 

con đường để giải quyết mâu thuẫn giữa sản xuất nhỏ 

manh mún với sản xuất hàng hóa lớn, đáp ứng đòi hỏi của 

sự nghiệp giải phóng trước đây; và hiện nay là đáp ứng 
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yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc 

tế. Tuy nhiên, cho đến nay, trong các hình thức hợp tác tự 

nhiên (ngẫu nhiên-nhất thời, tự phát) và liên kết hợp tác, 

thì tính tương tác, đoàn kết vẫn không mất đi. Dĩ nhiên, 

nó được biểu hiện dưới hình thái mới. Vì vậy, cần kiên trì 

và nắm chắc phương châm: Xuất phát từ nhu cầu thực 

tiễn, đi từ thấp đến cao, đạt hiệu quả thiết thực, vì sự phát 

triển của sản xuất, tránh duy ý chí, nóng vội, gò ép; đồng 

thời không buông lỏng lãnh đạo để mặc cho tình hình phát 

triển tự phát; chậm nắm bắt và đáp ứng nhu cầu về phát 

triển kinh tế hợp tác của nhân dân. Xác lập môi trường thể 

chế và tâm lý xã hội thuận lợi cho hợp tác xã phát triển. 

Hơn nữa, hợp tác xã vốn là một hình thức tổ chức kinh 

tế mang tính xã hội hóa và tính nhân đạo, nhân văn; vì vậy 

hiện nay, hợp tác xã và kinh tế hợp tác là nhân tố quan 

trọng để thực hiện mục tiêu: xây dựng xã hội công bằng, 

dân chủ, văn minh; củng cố, giáo dục và phát triển ý thức 

cộng đồng. Kinh tế hợp tác xã được phát triển mở rộng 

trong quan hệ với kinh tế nhà nước và sự hỗ trợ của kinh tế 

nhà nước. Nếu trước đây, trong nền kinh tế tập trung quan 

liêu, bao cấp, kinh tế hợp tác xã đã phát triển, mở rộng 

trong quan hệ và sự hỗ trợ của các công ty, xí nghiệp quốc 

doanh, thì ngày nay, trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, một số hợp tác xã (kiểu mới) liên 

kết, liên doanh với các doanh nghiệp nhà nước (đã đổi 

mới) thì chắc chắn cả hai bên đều có điều kiện mở rộng và 

phát triển. 

Hai là, tiếp tục tìm tòi, thực hiện và phát triển các hình 

thức hợp tác đa dạng.  

Mặc dù Hồ Chí Minh chỉ đề cập đến 4 kiểu hợp tác xã 

nhưng với dung lượng nội dung chiếm đến 5/10 mục (từ 

mục 4 đến 8 - HVT) đó là những kiểu hợp tác phổ biến và 

điển hình lúc đó. Tuy nhiên, tính năng động, linh hoạt, tính 
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sáng tạo, phát triển lại được thể hiện tập trung rất rõ trong 

cách tiếp cận, vận hành, tác nghiệp, cách trình bày, dẫn dụ 

lỗ lãi, v.v.. Hãy nghe lại âm hưởng từ lời Người giải thích: 

“Cũng không phải có hợp tác xã này thì không được lập hợp 

tác xã kia. Chẳng qua theo hoàn cảnh nơi nào lập được hợp 

tác xã nào, và có khi hai hợp tác xã – mua và bán - lập 

chung cũng được...”1. Nói tóm lại, không phải là “cầm tay 

chỉ việc” mà tinh thần sáng tạo, và phát triển ấy cần được tư 

duy một cách biện chứng, vận dụng trong những điều kiện 

lịch sử, cụ thể: điều mà ngày nay chúng ta quen gọi là “đa 

dạng hóa”. Một chế độ kinh tế hợp tác bao gồm nhiều hình 

thức đa dạng. Mỗi hình thức hợp tác phù hợp với một trình 

độ nhất định của lực lượng sản xuất. Việc lựa chọn hình 

thức đúng quyết định sự mở đường phát triển lực lượng sản 

xuất và ngược lại. Ở nước ta hiện nay, phải chăng đang diễn 

ra hai quá trình: 

- Quá trình thứ nhất: Chuyển đổi và tổ chức, sắp xếp 

lại các hợp tác xã (ở những nơi còn hình thức hợp tác xã 

kiểu cũ). 

- Quá trình thứ hai: Phát triển những hình thức hợp tác 

từ thấp lên cao, phù hợp với tiến trình lịch sử - tự nhiên, 

khách quan (ở những nơi hợp tác xã và tập đoàn sản xuất 

tan rã). 

Cần lưu ý rằng, ngay việc thực hiện quá trình thứ nhất 

cũng làm cho các hình thức hợp tác phù hợp với trạng thái 

khách quan của lực lượng sản xuất, phân công lao động; và 

từ điểm xuất phát ấy mà phát triển một cách tự nhiên, tuần 

tự, rồi tiến lên những hình thức hợp tác cao hơn. 

Những năm gần đây, ở nước ta cũng đã xuất hiện hợp 

tác tư nhân, một số người cùng hùn vốn, góp sức tổ chức 

sản xuất kinh doanh đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản, vận 

tải, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông sản... Mục tiêu của 

                                           
1. Sđd, t.2, tr.318. 
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các hợp tác này cơ bản là kiếm lợi nhuận, lãi chia theo vốn 

góp. Song cũng có không ít trường hợp mọi thành viên có 

vốn góp gần như nhau, chưa thể hiện vai trò quyết định của 

người có nhiều vốn trong quản lý. Cần phải chuyển dần 

những tổ chức hợp tác như thế, qua từng bước quá độ, 

thành những hợp tác xã mà tổ chức và hoạt động theo quy 

định của Luật Hợp tác xã. Một mặt, phát huy được ý thức 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm; mặt khác, giảm dần khuynh 

hướng bóc lột lao động làm thuê, làm cho mọi thành viên 

đều bình đảng về nghĩa vụ và quyền lợi. Đó là quá trình 

chuyển biến không chỉ về kinh tế mà còn cả về tư tưởng, 

đạo đức của con người. Quá trình này không thể tách rời sự 

lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. 

Ba là, Đảng lãnh đạo, Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ, 

nhân dân làm chủ. 

Đây không chỉ là một định đề, một công thức, hay một 

cơ chế mà là một thực tế, thực tế tiên nghiệm. Bởi ngay 

trong lòng chủ nghĩa tư bản, với sự tác động khách quan của 

trình độ kinh tế - kỹ thuật, hợp tác xã đã phát triển, mở rộng 

hơn giai đoạn trước, nhất là khi nhà nước tư sản tỏ ý giúp đỡ 

vì lợi ích an sinh xã hội và lợi nhuận của chính nó. Theo 

quan điểm của các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học 

thì tiềm năng xã hội chủ nghĩa của phong trào hợp tác xã 

được phát huy, mở rộng dưới chính quyền của nhân dân lao 

động do giai cấp công nhân lãnh đạo; có nghĩa là bảo đảm 

chính trị, pháp lý bằng quyền lực nhà nước. Nhà nước cần 

giúp đỡ về kỹ thuật, tài chính đối với các hợp tác xã; đặc 

biệt là giúp nâng cao trình độ tri thức văn hoá, đào tạo 

những cán bộ, xã viên hợp tác xã văn minh. Hồ Chí Minh, 

cũng nêu ý tưởng của mình trong điều kiện chưa có chính 

quyền với một cách nói ẩn dụ và tinh tế: “Hợp tác xã tuy là 

để giúp đỡ nhau... chỉ giúp cho người trong hội, nhưng giúp 

một cách bình đẳng, một cách “cách mệnh” ai cũng giúp mà 
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ai cũng bị giúp”1.  

Sau năm 1954, khi đất nước ta tạm bị chia cắt thành hai 

miền, ở miền Bắc, phát huy vai trò của nhân tố chính trị, 

chúng ta đã tiến hành tổ đổi công, hợp tác hoá, thu hút gần 

như toàn bộ nông dân và những người sản xuất nhỏ, cá thể 

vào hợp tác xã. Sau khi thống nhất đất nước, ở miền Nam, 

chúng ta đã thực hiện cải tạo tư sản, xoá bỏ cả một số cơ sở 

sản xuất hợp tác. Xét cho cùng, những cuộc cải tạo này 

không dựa trên tất yếu của kinh tế - xã hội. Vì vậy, phần 

lớn các hợp tác xã “phong trào” rơi vào tình trạng lúng 

túng, không tìm ra nội dung hoạt động thích hợp dẫn tới 

kinh doanh thua lỗ, vốn quỹ cạn kiệt, nợ nần tăng lên, xã 

viên giảm, mất niềm tin vào hợp tác xã, nhiều cơ sở hợp 

tác và hợp tác xã tan vỡ... 

Trong những năm đầu đổi mới, có lúc chúng ta chưa 

quan tâm đổi mới và phát triển hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã 

kiểu cũ không còn nội dung hoạt động cứ để tồn tại lơ lửng, 

những hợp tác xã tự đổi mới được thì tồn tại như những 

“mảng nhỏ” lênh đênh trong cơ chế thị trường, không nơi 

nương tựa, không có chỉ đạo. Những năm gần đây, Đảng và 

Nhà nước đã quan tâm lãnh đạo hợp tác xã. Các nghị quyết, 

đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 

Trung ương (khoá VIII), Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp 

hành Trung ương (khoá IX) đã nêu ra những định hướng 

quan trọng về vấn đề này. Việc ban hành, sửa đổi, bổ sung 

Luật Hợp tác xã và một số quy định của các luật liên quan, 

tạo điều kiện để luật này đi nhanh vào cuộc sống. Nhờ vậy, 

trong thực tiễn dường như bắt đầu một phong trào hợp tác 

xã mới với nhiều hứa hẹn... 

Ở đây, từ hướng tiếp cận lý luận và quản lý vĩ mô, người 

ta không thể không đồng nhất với những ý kiến cho rằng: 

nền kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa có sự quản lý của 

                                           
1. Sđd, t. 2, tr. 315. 
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nhà nước tư sản lấy kinh tế tư bản tư nhân là chủ đạo, kinh 

tế hợp tác xã chỉ là bổ sung cho kinh tế tư bản; còn nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của 

Nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo, thì kinh tế nhà nước 

là chủ đạo, kinh tế hợp tác xã được phát triển trở thành dòng 

chính ở nông thôn và thành thị, cùng với kinh tế nhà nước 

tạo thành nền tảng của hệ thống kinh tế quốc dân. Ở nước 

ta, muốn đạt được điều đó cần bảo đảm các nhân tố sau: 

- Đảng phải có chủ trương, đường lối đúng dựa trên cơ 

sở của những luận cứ khoa học, khách quan xuất phát từ 

tổng kết thực tiễn, thể hiện quyết tâm chiến lược đưa người 

lao động nông thôn và thành thị lên chủ nghĩa xã hội bằng 

con đường hợp tác. 

- Có một đội ngũ cán bộ đảng viên giàu lòng nhân ái, 

hăng hái đi đầu trong phong trào hợp tác, là những người 

sáng lập và lãnh đạo hợp tác xã, biết đặt lợi ích của cá nhân 

dưới lợi ích của nhân dân lao động. Nói như Chủ tịch Hồ 

Chí Minh là: lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. 

- Các hợp tác xã được phát triển mở rộng trong sự hỗ 

trợ, giúp đỡ của Nhà nước. Nhà nước của dân, do dân, vì 

dân. Xét đến cùng, mục tiêu của kinh tế nhà nước và của 

hợp tác xã là một. Đây là sự nghiệp do chính người lao 

động, người sản xuất thực hiện. Họ phải trở thành chủ thể tự 

giác, tự giải phóng mình. Vì vậy, nâng cao dân trí, phát triển 

văn hoá phải trở thành nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình 

hợp tác hoá. Cả hai khuynh hướng: thụ động chờ đợi Nhà 

nước, hoặc “mặc kệ xã viên” đều là sai lầm trong thực tiễn. 

-  Hình thức và biện pháp thực hiện hợp tác phải tiến 

hành từng bước, thiết thực, cụ thể, phù hợp với những lĩnh 

vực, những điều kiện nhất định; hết sức tránh chủ quan, 

nóng vội, quá cao xa, mơ hồ; hoặc rập khuôn, cứng nhắc. 

Thực tế cho thấy, nếu xác định một khuôn mẫu hợp tác xã, 

rồi đem áp dụng cho mọi nơi, không tôn trọng việc tự bàn 

bạc, tự quyết định của những người tham gia hợp tác, 
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không tính đến những điều kiện cụ thể, ngay cả khi mục 

tiêu là đúng nhưng bước đi không phù hợp cũng chắc chắn 

không thể đạt được thành công trong việc thực hiện hợp 

tác. Và điều quan trọng là phải khơi dậy, thực hành, mở 

rộng và phát huy dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Trước hết, dân chủ trong Đảng, Nhà nước, từ Trung ương 

đến chi bộ, cơ sở; dân chủ từ Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam tới Ban Quản trị các hợp tác xã rồi đến xã viên. Bầu 

không khí dân chủ cũng chính là môi trường đầy tiềm năng 

làm nảy sinh những sáng tạo phong phú, đa dạng, và nhiều 

tính khả thi cho xây dựng và phát triển hợp tác xã kiểu mới 

ở nước ta. 
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BÀN VỀ KHÁI NIỆM HỢP TÁC XÃ  

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

PGS. TS. PHẠM HỒNG CHƯƠNG   
Viện Hồ Chí Minh  

Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh    

Hợp tác xã - theo tư tưởng Hồ Chí Minh - là một vấn đề 

rộng lớn. Bài viết này chỉ giới hạn trong việc nghiên cứu tìm 

hiểu khái niệm hợp tác xã dưới góc độ lịch sử và bước đầu 

hệ thống hóa nội dung cơ bản của khái niệm này trong tư 

tưởng của Người. 

Căn cứ vào việc tra cứu bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập 

(12 tập), xuất bản năm 2000, chúng ta có được một tổng số 

hơn 500 lần Hồ Chí Minh đã sử dụng tập hợp từ hợp tác xã. 

Sắp xếp theo dòng lịch sử, từ tập hợp trên của cụm từ hợp 

tác xã mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng trong suốt cuộc 

đời hoạt động cách mạng của mình, bước đầu nghiên cứu, 

chúng tôi thấy nổi lên một số thông tin sau đây:  

1. Cho tới nay, chúng ta chưa biết được chính xác Hồ 

Chí Minh đã nghiên cứu về vấn đề hợp tác xã từ khi nào và 

ở đâu. Nhưng, căn cứ vào văn bản đã được công bố trong bộ 

sách Hồ Chí Minh toàn tập, lần đầu tiên Người sử dụng từ 

Hợp tác xã là trong “Báo cáo gửi Ban biên tập về hoạt động 

của báo Le Paria”, do Người viết vào cuối năm 1922. Báo 

cáo này cho biết, Hồ Chí Minh có ý định xây dựng dự án 

thành lập hợp tác xã xuất bản nhằm mục đích chuẩn bị tài 

chính cho việc ra đời báo Le Paria vào đầu năm 1922. 
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Thông tin đó cho thấy, thời gian hình thành dự án này muộn 

nhất cũng là vào đầu năm 1922 vì nó phải có trước khi Hồ 

Chí Minh và những cộng sự trong Hội liên hiệp thuộc địa ra 

Lời kêu gọi- được viết vào vào tháng 1-1922- để hô hào mọi 

người gia nhập Hội Liên hiệp thuộc địa và đề nghị họ gửi 

mua dài hạn báo Le Paria - Còn báo Le Paria đến ngày 1-4-

1922 mới ra số đầu tiên.  

Người viết: “Dự án ban đầu là trước hết thành lập một 

hợp tác xã xuất bản”1. Tuy nhiên, Người đã buồn rầu thông 

báo là, “Dự án đó không thực hiện được do các đồng chí 

chưa hăng hái đóng góp, mặc dù chúng ta đã kêu gọi nhiều 

lần và việc làm này chúng ta tốn kém 120 phrăng”2. Như 

vậy, Hồ Chí Minh đã có ý định xây dựng một dự án đầu tiên 

- dự án thành lập một hợp tác xã và loại hình hợp tác xã đầu 

tiên là loại hình hợp tác xã xuất bản. 

Những thông tin trên còn cho ta có thể khẳng định rằng, 

để hình thành ý tưởng xây dựng một dự án thành lập một 

hợp tác xã xuất bản, Hồ Chí Minh không chỉ biết tới khái 

niệm này như một cụm từ một cách giản đơn mà Người đã 

nghiên cứu và hiểu biết rất sâu sắc về nội dung khái niệm 

hợp tác xã nói chung cũng như từng loại hình hợp tác xã và 

nhất là loại hình hợp tác xã xuất bản (mà ngay cả giờ đây, 

đối với chúng ta, cũng không phải là ai cũng biết đầy đủ về 

loại hình hợp tác xã này). Sự hiểu biết đó chứng minh việc 

tìm hiểu rất thấu đáo của Hồ Chí Minh về hợp tác xã từ 

trước khi hình thành dự án xây dựng một hợp tác xã xuất 

bản. Điều này giải thích tại sao, chỉ ít năm sau đó, năm 

1927, khi viết tác phẩm Đường Kách mệnh - Người lại có 

thể trình bày lịch sử hình thành hợp tác xã trên thế giới 

ngắn gọn nhưng thuyết phục đến như vậy và có thể giới 

thiệu đầy đủ, có so sánh những loại hình hợp tác xã đặc thù 

của từng nước có sự phát triển hợp tác xã mạnh mẽ ở châu 

                                           

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr. 178. 
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Âu như: lớn nhất là Nga, thứ hai đến Anh (loại hình hợp 

tác xã tiêu thụ), thứ ba là Pháp (loại hình hợp tác xã sản 

xuất), thứ tư là Đan Mạch (loại hình hợp tác xã nông dân), 

thứ năm đến Đức (loại hình hợp tác xã ngân hàng) và cả 

tình hình hợp tác xã ở Nhật nữa.  

2. Lần đầu tiên Hồ Chí Minh đề cập tới vấn đề hợp tác 

xã ở Việt Nam trên diễn đàn quốc tế là trong Tham luận tại 

Đại hội lần thứ III Quốc tế Công hội đỏ năm 1924, để tố cáo 

ách áp bức thực dân. Người viết: “Trước chiến tranh, người 

An Nam có tổ chức vài hợp tác xã, nhưng chính quyền thực 

dân đã giải tán chúng, bắt giam những người tổ chức vì nghi 

là tuyên truyền cách mạng”1. 

Tác phẩm đầu tiên mà trong đó, Hồ Chí Minh trình bày 

một chuyên đề riêng và hoàn chỉnh về vấn đề hợp tác xã, 

bao gồm cả lịch sử, khái niệm chung và riêng cho từng loại 

hình hợp tác xã là tác phẩm Đường Kách mệnh viết vào năm 

1927.  

Trong tác phẩm này, lần đầu tiên, Người đã nói tới hai 

tác dụng của hợp tác xã trong đó có việc giúp cho tổ chức 

hoạt động bí mật cách mạng - không được công khai thì 

phải mượn tiếng hợp tác xã - và rằng, việc nông dân đề 

xướng làm các hợp tác xã... là kiếm làm những việc có ích 

cho dân cày, có lợi cho nòi giống.  

Sách Đường Kách mệnh, mà sau này các nhà nghiên cứu 

khẳng định là một phác thảo đường lối cứu nước, là tư 

tưởng cốt lõi trong con đường cứu nước của Hồ Chí Minh, 

được Hồ Chí Minh trình bày thành 15 chương. Chúng tôi 

cho rằng, không phải ngẫu nhiên, Hồ Chí Minh đã dùng 

chương cuối cùng của sách, chương thứ 15, để viết riêng về 

vấn đề Hợp tác xã. Nghiên cứu toàn bộ những văn bản đã 

có, đây là chương sách đầu tiên viết về hợp tác xã được Hồ 

Chí Minh trình bày một cách hoàn chỉnh nhất so với tất cả 

                                           
1. Sđd, t. 1, tr. 292. 
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các bài nói, bài viết của Người về hợp tác xã vào các thời 

gian sau này.  

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao Hồ Chí Minh lại đặt vấn đề 

Hợp tác xã vào chương cuối cùng của cuốn sách được 

xem là phác thảo đường lối, là cốt lõi của con đường cứu 

nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh?  

Chúng ta đều biết, toàn bộ sách Đường Kách mệnh nói tới 

nhiều vấn đề để tiến hành cách mạng thành công nhưng 

không có chương nào nói tới việc tổ chức một xã hội tương 

lai như thế nào sau khi cách mạng thắng lợi. Phải chăng hợp 

tác xã mà Hồ Chí Minh giới thiệu trong chương cuối này, 

ngoài việc nêu tác dụng hiện thực và cụ thể của hợp tác xã 

đã nêu trên, còn có tính hướng đích cho việc tổ chức xã hội 

tương lai sau khi cách mạng thắng lợi? Một hình thức tổ 

chức của xã hội làm những việc có ích cho dân, có lợi cho 

nòi giống được Hồ Chí Minh trình bày trong sách Đường 

Kách mệnh rõ ràng có vai trò như thế. 

Văn kiện đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi 

thành lập, do Hồ Chí Minh viết, có đề cập tới vấn đề hợp tác 

xã chính là trong Sách lược vắn tắt do Người dự thảo và 

được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng. Trong 5 điểm 

của Sách lược vắn tắt, điểm thứ 3 ghi rõ: “Đảng phải làm 

cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội hợp tác 

xã) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư bản 

quốc gia”1. Điều này cho thấy, để lãnh đạo quần chúng và 

xây dựng lực lượng cách mạng, ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã 

rất quan tâm tới việc Đảng phải nắm lấy tổ chức của công 

nông là công hội và hợp tác xã và phải làm cho các tổ chức 

này không chịu ảnh hưởng của giai cấp tư sản... 

Phải nói rằng, không có thời đoạn cách mạng nào mà Hồ 

Chí Minh không nói tới vấn đề hợp tác xã. Cụm từ hợp tác 

xã được Người sử dụng trên văn bản lần cuối cùng trong bài 

                                           

1. Sđd, t. 3, tr. 3. 
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trả lời phỏng vấn của nữ phóng viên báo Granma (Cuba) - 

đồng chí Mácta Rôhat vào ngày 14-7-1969, chỉ trước khi 

Người đi vào cõi vĩnh hằng một tháng rưỡi. Cũng cần phải 

biết, ngày 1-5-1969, Người còn viết Lời giới thiệu cho Điều 

lệ tóm tắt của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 

3. Nghiên cứu lịch sử hình thành và phát triển của hợp 

tác xã trên thế giới, Hồ Chí Minh cho biết: hợp tác xã đầu 

tiên được sinh ra ở Anh do mấy người thợ vải rủ nhau lập ra 

một cái hội làm ra vải tốt và bán giá trung bình cho hàng 

xóm. Sự phát triển của mô hình tổ chức sản xuất này qua 

hàng thế kỷ và đến năm 1864, ở Anh đã có tới 4.580.623 hội 

viên và lực lượng này đã có 6 đại biểu trong Hạ viện Anh. 

Người cũng nghiên cứu tình hình phát triển hợp tác xã với 

những đặc trưng riêng ở các nước Nga, Anh, Đức, Pháp, 

Đan Mạch, Nhật. Điều này cho thấy, từ góc độ nghiên cứu 

lịch sử, Hồ Chí Minh đã quan niệm hợp tác xã là một hình 

thức tổ chức sản xuất- xã hội, là sản phẩm của sự tiến hóa 

và cũng như mọi hiện tượng khác, hợp tác xã cũng không 

ngừng biến đổi trong sự phát triển. Nhưng, trong quan niệm 

của Người, hợp tác xã không chỉ là một hình thức tổ chức 

chỉ ở châu Âu, của một số nước phát triển, mà còn xuất hiện 

ở phương Đông, ở Nhật, Trung Quốc và cả ở Việt Nam nữa. 

Do đó, hợp tác xã là sản phẩm của sự phát triển chung trong 

quá trình tiến hoá của nhân loại và nó không chỉ xuất hiện tự 

nhiên như một hình thức tổ chức sản xuất trước là có ích lợi 

cho dân, sau là bớt sức bóp nặn của tụi tư bản đế quốc, mà 

còn là một tổ chức đấu tranh kinh tế, đấu tranh cách mạng 

của nhân dân ta trong quá trình đấu tranh giành độc lập và 

xây dựng chế độ mới đoàn kết và bình đẳng. Chính vì vậy, có 

lúc Hồ Chí Minh đã gọi việc tuyên truyền thành lập hợp tác 

xã là việc truyền bá lý tưởng hợp tác xã...  

Chính với quan niệm rộng như vậy mà Hồ Chí Minh đã 

có nhiều định nghĩa khác nhau về khái niệm hợp tác xã. Có 

thể sắp xếp theo các tiêu chí như sau: 



 85 

+ Theo mục đích: Không phải ngẫu nhiên trong cuốn 

Đường Kách mệnh, khi nói tới mục đích của việc thành lập 

hợp tác xã, Hồ Chí Minh cho rằng: tuy cách làm thì có khác 

nhau ít nhiều, nhưng mục đích thì nước nào cũng như nhau 

Người đã dẫn “tuyên ngôn của hợp tác xã Anh”, rằng: Cốt 

làm cho những người vô sản giai cấp hóa ra anh em, anh em 

thì làm giùm nhau, nhờ lẫn nhau. Bỏ hết thói cạnh tranh. 

Làm sao cho ai trồng cây thì được ăn trái, ai muốn ăn trái thì 

giùm vào trồng cây và bây giờ lập hợp tác xã trước là có ích 

lợi cho dân, sau là bớt sức bóp nặn của tụi tư bản và đế quốc 

chủ nghĩa. 

Người cho rằng hợp tác xã là hình thức có thể thành lập 

ở cả trong công sở, hầm mỏ, xưởng máy, đồn điền... và nhất 

là ở nông thôn với nhiều loại hình: tín dụng, tiêu thụ, sản 

xuất, mua bán, xuất bản.... Do vậy, nói theo mục đích, 

Người đã định nghĩa: “Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ 

chức có lợi cho nhà nông. Nó là một cách tranh đấu kinh tế 

hiệu quả nhất, để giúp vào việc xây dựng nước nhà”, “là 

một cách làm cho nông dân đoàn kết, làm cho nhà nông 

thịnh vượng”, “giúp cho nhà nông đạt đến mục đích, đã ích 

quốc lại lợi dân”1. 

 Người lại nói: “Chủ nghĩa xã hội là làm cho mọi người 

dân sung sướng ấm no. Muốn đạt mục đích đó, thì trước hết 

phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. Nước ta là 

một nước nông nghiệp, muốn tăng gia sản xuất và thực hành 

tiết kiệm thì phải tổ chức tốt các tổ đổi công và hợp tác 

xã”2. 

Theo cách thức tổ chức, trong tác phẩm Đường Kách 

mệnh viết năm 1927, xuất phát từ truyền thống văn hoá 

Việt Nam khi trích câu “Nhóm lại thành giàu, chia nhau 

thành khó” và “Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây 

                                           

1. Sđd, t. 4, tr. 215.  

2. Sđd, t. 10, tr. 31.  
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nhóm lại thành hòn núi cao”, Hồ Chí Minh khẳng định: Lý 

luận hợp tác xã đều ở trong những điều ấy. Người cho 

rằng, nếu chúng ta đứng riêng ra, thì sức nhỏ, mà làm 

không được việc. Thí dụ, mỗi người mang một cái cột, một 

tấm tranh ở riêng mỗi người một nơi, thì lều chẳng ra lều, 

nhà chẳng ra nhà. Nhóm những cột ấy, tranh ấy, làm ra một 

cái nhà rộng bề thế rồi anh em ở với nhau, ấy là hợp tác. 

Lại ví dụ 10 người muốn ăn cơm, mỗi người nấu riêng một 

nồi, nấu riêng một bếp, nấu rồi ăn riêng, ăn rồi ai nấy dọn 

dẹp riêng của người nấy, thế thì mất biết bao nhiêu củi, 

nước, công phu và thì giờ. Người định nghĩa một cách dễ 

hiểu: Hợp tác xã là “góp gạo thổi cơm chung cho khỏi hao 

của lại có nhiều phần vui vẻ” và đã giải thích sự khác nhau 

giữa hội buôn và hợp tác xã ở chỗ: hội buôn thì lợi riêng, 

hợp tác xã lợi chung; hợp tác xã tuy là để giúp đỡ lẫn nhau, 

nhưng không giống các hội từ thiện. Vì các hội ấy chỉ tiêu 

đi mà không làm ra, và giúp đỡ bất kì ai nhưng có ý bố thí, 

hợp tác xã có tiêu đi, có làm ra, chỉ giúp cho người trong 

hội, nhưng giúp một cách bình đẳng, một cách “cách 

mệnh” ai cũng giúp mà ai cũng bị giúp. Đến năm 1946, 

Người viết: hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. Vốn 

nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều. 

Xét theo thành phần kinh tế và tính chất xã hội, Người 

cho rằng: Trong chế độ dân chủ mới... Các hợp tác xã (nó là 

nửa chủ nghĩa xã hội và sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội). Hợp 

tác xã là thành phần thứ hai trong năm thành phần kinh tế ở 

nước ta.  

Xét theo hình thức sở hữu tư liệu sản xuất, theo Hồ Chí 

Minh, thì hợp tác xã tức là sở hữu của tập thể nhân dân lao 

động...Kinh tế hợp tác xã là hình thức sở hữu tập thể của 

nhân dân lao động, nhà nước đặc biệt khuyến khích, hướng 

dẫn và giúp đỡ cho nó phát triển. Hợp tác hóa là khâu 

chính thúc đẩy công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa.       

Theo Hồ Chí Minh, hợp tác xã phải là tổ chức hoạt động 
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theo phương châm đoàn kết, làm cho mọi người tự nguyện 

tham gia, phải bàn bạc dân chủ và phải tính toán cho công 

bằng, hợp lí và khi đã có hợp tác xã phải làm thế nào thu 

hoạch ngày một tăng lên. Bước đi lên của nó là đi từ hình 

thức hợp tác xã dễ dàng rồi tiến lên hợp tác xã cao hơn, lúc 

bấy giờ mới có chủ nghĩa xã hội. 

4. Tìm hiểu khái niệm hợp tác xã theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh đã trình bày trên, chúng ta thấy rõ, trong quan niệm của 

Người, hợp tác xã ra đời do đòi hỏi và là kết quả tất yếu trong 

quá trình lao động sản xuất, trong đấu tranh xã hội của con 

người. Điều rõ ràng là, Hồ Chí Minh xuất phát từ thực tiễn 

lịch sử phát triển của hợp tác xã trên thế giới và đặc biệt là 

xuất phát từ lí luận Việt Nam, từ văn hóa truyền thống Việt 

Nam để nhìn nhận hợp tác xã theo khía cạnh lợi ích nhiều 

mặt của mục đích hoặc xem xét nó theo tính chất, nguyên tắc 

tổ chức hay phương châm hoạt động... thì, trong tư tưởng Hồ 

Chí Minh, khái niệm hợp tác xã đều mang ý nghĩa tích cực, 

phát triển. Ra đời trên cơ sở của những con người tự nguyện 

và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, hướng đến 

sự đoàn kết và cùng có lợi ích nên hợp tác xã là một tổ chức 

có đủ điều kiện đóng góp và khả năng thích ứng với việc 

hướng tới xây dựng một xã hội nhân đạo vì con người của 

chủ nghĩa xã hội. Điều đó phù hợp với sự tiến hóa, với mục 

tiêu mang lại hạnh phúc cho con người mà chủ nghĩa xã hội 

ở nước ta đặt ra là, phấn đấu xây dựng một đất nước theo tiêu 

chí Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, cụ thể là dân giàu, nước 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

Hiểu đúng khái niệm hợp tác xã theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh giúp cho chúng ta có thể từ tuyên truyền đến xây dựng 

và phát huy được tác dụng theo đúng ý nghĩa tích cực của 

hợp tác xã vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện 

nay. Đồng thời, tránh được những biến dạng của hợp tác xã 

như đã từng có trong lịch sử xây dựng hợp tác xã ở nước ta.  
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CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT 

TRIỂN  
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC XÃ 

TS. TRẦN MINH TRƯỞNG 
Viện Hồ Chí Minh  

Học viện Chính trị - Hành chính 
quốc gia Hồ Chí Minh 

1. Ngày nay ai cũng hiểu khái niệm hợp tác xã là “Cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thuộc chế độ sở hữu tập thể, do các 

thành viên tổ chức và trực tiếp quản lý”1. Về thực chất, đó là 

một cơ sở mà trong đó, các cá nhân “cùng chung sức giúp 

đỡ lẫn nhau trong một công việc, một lĩnh vực nào đó, nhằm 

một mục đích chung”2. Tuy nhiên, có điều không phải ai 

cũng biết rằng, vào những năm đầu của thế kỷ XX, “hợp tác 

xã” đã được các nhà lãnh đạo của phong trào Đông Kinh 

Nghĩa Thục thành lập ở Việt Nam và sử dụng như một cơ sở 

hoạt động kinh tế của những người yêu nước. Ví dụ: Hợp 

tác xã Liên Thành làm nước mắm ở Phan Thiết, cơ sở 

thương mại Đồng Lợi Tế, Đồng Thành Xương ở Hà Nội... 

Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào Đông Kinh 

Nghĩa Thục bị thực dân Pháp đàn áp và tan rã, nhưng những 

cơ sở kinh tế hợp tác xã của họ còn hoạt động một vài năm 

sau đó mới bị giải thể. 

Lúc bấy giờ, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất 

                                           
1, 2. Viện Ngôn ngữ học: Từ điển tiếng Việt, Nxb. Đà Nẵng - Trung tâm từ điển 

học, Hà Nội - Đà Nẵng, 2004, tr. 466.  
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Thành đang dạy học ở trường Dục Thanh (Phan Thiết). Anh 

tâm đắc với hình thức tổ chức và ủng hộ những hoạt động 

yêu nước của các hợp tác xã của Đông Kinh Nghĩa Thục, 

bởi vì trước tiên đây là hình thức đoàn kết đồng bào, hợp tác 

xã, người ta có thể hỗ trợ nhau, ủng hộ nhau cùng làm ăn, 

đồng thời tạo thành sức mạnh để chống lại sự áp bức của 

bọn thực dân, phong kiến. Cũng cần phải nói rằng, vấn đề 

đoàn kết chống giặc ngoại xâm và hợp tác cùng nhau làm 

thuỷ lợi, chống thiên tai, bão lũ, vốn là truyền thống của dân 

tộc ta, một đất nước mà cộng đồng dân cư đa số là nông 

dân, đối với Nguyễn Tất Thành điều đó không có gì mới 

mẻ. Song, vấn đề tổ chức và điều hành hợp tác xã của Đông 

Kinh Nghĩa Thục - một cơ sở kinh tế tham gia làm cách 

mạng - dường như gợi lên nhiều vấn đề làm Người trăn trở. 

Nhiều năm sau, trong một bài phát biểu trên diễn đàn Hội 

nghị lần thứ nhất Quốc tế Nông dân, khi đề cập đến vấn đề 

tổ chức các hợp tác xã, Người còn nhắc lại: “Trước chiến 

tranh, người An Nam có tổ chức vài hợp tác xã, nhưng 

chính quyền thực dân đã giải tán chúng, bắt giam những 

người tổ chức vì nghi là tuyên truyền cách mạng”1. 

Năm 1911, cùng với quyết tâm ra đi tìm đường cứu 

nước, có thể nói, ý tưởng về thành lập một tổ chức theo mô 

hình hợp tác xã cũng đã theo Người đi khắp năm châu. 

Chúng ta có thể khẳng định điều đó, bởi sau quá trình khảo 

cứu để tìm chân lý, việc đầu tiên mà Người tiến hành khi đã 

tiếp nhận tư tưởng của chủ nghĩa Mác- Lênin - là thành lập 

Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa và ra tờ báo Le Paria, 

đồng thời ý định về thành lập một Hợp tác xã xuất bản cũng 

được Người đề cập. Trong bản Báo cáo gửi Ban biên tập về 

hoạt động của báo Le Paria, số 12, ra ngày 5 tháng 2 năm 

1923, Nguyễn Ái Quốc đã viết: “Dự án ban đầu là trước hết 

thành lập một hợp tác xã xuất bản. Dự án đó không thực 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t.1, tr. 292. 
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hiện được do các đồng chí chưa hăng hái đóng góp, mặc dù 

chúng ta đã kêu gọi nhiều lần và việc làm này chúng ta tốn 

kém 120 phrăng”1. 

Vấn đề thành lập hợp tác xã ngày càng thể hiện rõ hơn 

trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt khi Người nghiên 

cứu về vai trò, vị trí của giai cấp nông dân trong cách mạng 

dân tộc, dân chủ. Hơn ai hết, Người hiểu rằng ở các nước 

thuộc địa, với lực lượng hơn 90% dân số là nông dân, 

muốn làm cách mạng dân tộc, dân chủ thắng lợi, phải vận 

động được nông dân tham gia. Song, không như một số 

người theo chủ nghĩa Dân tuý ở Nga, đề cao nông dân một 

cách chung chung và thiếu cơ sở, Hồ Chí Minh cho rằng, 

nông dân chỉ có thể phát huy sức mạnh của mình trong sự 

nghiệp cách mạng, nếu như họ được giác ngộ, được tổ 

chức lại và có sự lãnh đạo thống nhất của Đảng cộng sản. 

Nhưng tổ chức thế nào cho phù hợp nhất đối với nông dân 

ở các nước thuộc địa nói chung và ở Việt Nam nói riêng? 

Câu trả lời đã được Hồ Chí Minh đưa ra một cách chắc 

chắn sau khi Người đã có thời gian tham quan, học tập, 

nghiên cứu các mô hình nông trang ở Liên Xô. Người 

khẳng định rằng, muốn lôi kéo được nông dân, đưa họ vào 

tổ chức, phải thành lập các hợp tác xã cho nông dân. Quan 

điểm đó được thể hiện qua Báo cáo gửi Quốc tế Nông dân 

về Nghị quyết của Đảng bộ Quốc dân Đảng Quảng Đông 

về vấn đề nông dân, Người viết rằng hoàn toàn đồng ý với 

Nghị quyết của Đảng bộ Quốc Dân Đảng Quảng Đông về 

việc: đòi thiết lập ngân hàng và các hợp tác xã nông dân, 

cải cách hệ thống nông nghiệp, hoàn thiện các công trình 

tưới nước. 

Rõ ràng, theo Hồ Chí Minh, muốn tập hợp được nông 

dân tham gia cách mạng, ngoài việc giác ngộ họ tham gia 

vào cuộc đấu tranh chống áp bức bóc lột của thực dân, 

                                           
1. Sđd, tr. 178. 
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phong kiến, một trong những yêu cầu đối với Đảng cộng sản 

là phải chỉ đạo thành lập các hợp tác xã cho nông dân. Cơ sở 

hợp tác xã chính là phương tiện, là hình thức tổ chức để tập 

hợp nông dân một cách nhanh chóng và thiết thực nhất. Để 

làm được điều đó, vấn đề đầu tiên là phải đào tạo cán bộ. 

Chính vì vậy, năm 1925, khi Người trở về Quảng Châu 

(Trung Quốc) mở các lớp đào tạo cán bộ cách mạng, một 

trong những nội dung huấn luyện quan trọng cho cán bộ là 

trang bị cho họ kiến thức về hợp tác xã, cũng như cách thức 

tổ chức, điều hành hợp tác xã. Tác phẩm Đường Kách mệnh 

- tập hợp các bài giảng của Hồ Chí Minh cho các lớp huấn 

luyện có hẳn một phần về hợp tác xã, với 10 nội dung cụ 

thể: 1. Lịch sử; 2. Mục đích; 3. Lý luận; 4. Mấy cách hợp 

tác xã; 5. Hợp tác xã tiền bạc; 6. Hợp tác xã mua; 7. Hợp tác 

xã bán; 8. Hợp tác xã sinh sản; 9. Nhà buôn lấy lời; 10. 

Cách tổ chức.  

Có thể nói rằng, qua các nội dung cụ thể về hợp tác xã 

được thể hiện trong tác phẩm Đường Kách mệnh, chúng ta 

thấy được những hiểu biết sâu sắc của Hồ Chí Minh về lịch 

sử ra đời của mô hình hợp tác xã. Đồng thời, qua cách luận 

giải, phân tích rất ngắn gọn, Người đã nêu bật tính thời sự 

và khoa học, tính cần thiết và những luận điểm rất rõ ràng 

về chức năng, vai trò của từng loại hình hợp tác xã.  

Như vậy, qua nghiên cứu, chúng ta thấy tư tưởng Hồ Chí 

Minh về hợp tác xã được hình thành cùng với quá trình khảo 

sát thực tiễn của Người trên con đường tìm đường cứu 

nước.  

Cơ sở lý luận để hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh 

về hợp tác xã, trước hết phải kể đến là truyền thống đoàn 

kết, hợp tác của dân tộc ta, như Hồ Chí Minh nêu rõ: Tục 

ngữ An Nam có những câu: “Nhóm lại thành giàu, chia 

nhau thành khó” và “Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây 

nhóm lại thành hòn núi cao”. Lý luận hợp tác xã đều ở trong 

những điều ấy. Nếu chúng ta đứng riêng ra, thì sức nhỏ, mà 
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làm không nên việc. Thí dụ mỗi người mang một cái cột, 

một tấm tranh ở riêng mỗi người một nơi, thì lều chẳng ra 

lều, nhà chẳng ra nhà. Nhóm những cột ấy, tranh ấy, sức ấy, 

làm ra một cái nhà rộng rãi bề thế rồi anh em ở chung với 

nhau. Ấy là hợp tác xã,  

Về cơ sở thực tiễn, xuất phát từ hoàn cảnh một nước 

thuộc địa nửa phong kiến, nông dân chiếm hơn 90% bị 

nhiều tầng áp bức, bóc lột, các tầng lớp, giai cấp khác trong 

xã hội Việt Nam cũng chịu sự đè nén của đế quốc, phong 

kiến. Do đó, muốn đấu tranh thắng lợi, không còn con 

đường nào khác là các giai tầng phải đoàn kết, hợp tác với 

nhau, tập hợp lực lượng thành một khối thống nhất, tranh 

đấu vì mục tiêu chung. Để làm được điều đó, một trong 

những phương pháp vận động phù hợp và thiết thực là tổ 

chức các hợp tác xã. Việc thành lập các cơ sở sản xuất, 

thương mại mang tính hợp tác xã của Đông Kinh Nghĩa 

Thục hồi đầu thế kỷ XX, tuy thất bại, nhưng cũng để lại dấu 

ấn và kinh nghiệm về vấn đề hợp tác xã đối với Hồ Chí 

Minh.  

Mặt khác, qua quá trình khảo sát thực tiễn mô hình hợp 

tác xã của các nước trên thế giới, như hợp tác xã ở Anh, 

Nga, Pháp, Đan Mạch, Đức, Hồ Chí Minh nhận định: “Tuy 

cách làm có khác nhau ít nhiều, nhưng mục đích thì nước 

nào cũng như nhau. Mục đích ấy thì trong lời tuyên ngôn 

của hợp tác xã Anh đã nói: “Cốt làm cho những người vô 

sản giai cấp hoá ra anh em. Anh em thì làm giùm nhau, nhờ 

lẫn nhau. Bỏ hết thói tranh cạnh. Làm sao cho ai trồng cây 

thì được ăn trái, ai muốn ăn trái thì giùm vào trồng cây”. 

Hồi bây giờ tư bản và đế quốc chủ nghĩa bác tước dân 

chẳng sót cách gì, chúng nó lấy tiền dân trở lại áp bức 

dân...cho nên hợp tác xã trước là có ích lợi cho dân, sau là 

bớt sức bóp nặn của tụi tư bản và đế quốc chủ nghĩa”1. 

                                           

1. Sđd, t.2, tr.313-314. 
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Tóm lại, trên cơ sở lý luận và thực tiễn, cùng với sự 

nghiên cứu, sáng tạo của mình, tư tưởng Hồ Chí Minh về 

hợp tác xã dần dần được hình thành. Những nội dung, quan 

điểm cơ bản về hợp tác xã của Người được nêu trong tác 

phẩm Đường Kách mệnh đã thể hiện khá rõ ràng, đầy đủ. 

Tất nhiên, tư tưởng đó còn tiếp tục được hoàn thiện trong 

các giai đoạn cách mạng sau này. 

2. Quá trình phát triển và hoàn thiện tư 
tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã 

Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Hồ Chí Minh đã đề 

cập đến lịch sử hình thành, cơ sở lý luận và nhấn mạnh về 

sự cần thiết phải thành lập hợp tác xã, Người cũng đã đưa ra 

một số loại hình hợp tác xã cũng như cách thức tổ chức điều 

hành hợp tác xã. Tư tưởng cơ bản đó cũng được Người 

khẳng định lại trong Sách lược vắn tắt của Đảng (2-1930).  

Tuy nhiên, nhìn lại một cách khái quát nhất tư tưởng 

chỉ đạo của Hồ Chí Minh về vấn đề hợp tác xã, chúng ta 

thấy trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tư 

tưởng của Người về hợp tác xã qua mỗi thời kỳ cách mạng 

có sự bổ sung và dần hoàn thiện, trong đó Người đặc biệt 

chú trọng đến loại hình hợp tác xã nông nghiệp. 

Điều đó thể hiện rõ nhất là, ngay sau khi giành được 

chính quyền, vấn đề hợp tác xã nông nghiệp đã được Hồ Chí 

Minh đặc biệt quan tâm. Trong Thư gửi điền chủ nông gia 

Việt Nam, ngày 11 tháng 4 năm 1946, Hồ Chí Minh nêu rõ: 

Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế 

của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng 

nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy 

vào nông nghiệp một phần lớn. 

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh 

thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn 

thịnh, thì cần phải có hợp tác xã. Người giải thích một cách 

ngắn gọn: Hợp tác xã là gì? 
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Nói tóm lại, hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. 

Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều. 

Mặc dù những lợi ích thiết thực của việc thành lập các 

hợp tác xã đã được Hồ Chí Minh nêu ra và kêu gọi nhân 

dân thực hiện, nhưng dường như việc chỉ đạo của chính 

quyền các cấp, các địa phương chưa thực sự quan tâm, nên 

không mấy kết quả. Ngày 19 tháng 6 năm 1946, Người lại 

viết bài: Tại sao hợp tác xã chưa thấy xuất hiện ở thôn quê 

đăng trên báo Cứu quốc. Qua bài viết, Hồ Chí Minh chỉ ra 

hai nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc tổ chức chưa thành 

công cuộc vận động thành lập hợp tác xã: một là,  những tri 

thức phổ thông chưa được phổ cập ở thôn quê. Hai là, thiếu 

cán bộ hoạt động.  

Theo Người, muốn vận động thành lập hợp tác xã, công 

tác tuyên truyền phải được coi trọng hàng đầu, tất nhiên để 

làm được điều đó, phải có đội ngũ cán bộ chỉ đạo đủ năng 

lực. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giác ngộ, vận 

động, để nhân dân hiểu được lợi ích khi vào hợp tác xã, từ 

đó tự nguyện tham gia hợp tác xã, phải coi đó là một nguyên 

tắc không được vi phạm. Bài học kinh nghiệm mà chúng ta 

rút ra từ thất bại của phong trào hợp tác hoá ở một số địa 

phương sau này, chính là việc không tôn trọng nguyên tắc tự 

nguyện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.  

Cũng qua bài viết này, chúng ta thấy Chủ tịch Hồ Chí 

Minh căn dặn phải đặc biệt coi trọng vấn đề lợi ích của nhân 

dân khi tham gia hợp tác xã. Người nêu ví dụ, có một vài 

nơi đã mở hợp tác xã tiêu dùng; nhưng trong lúc này vì giá 

hàng lên xuống không chừng, nên buôn bán thua lỗ rồi sinh 

chán, không chịu tiến hành công việc đến nơi đến chốn. Rõ 

ràng, nếu vào hợp tác xã mà người dân không được hưởng 

lợi gì, thì trước sau cũng thất bại, tan vỡ. 

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, mặc 

dầu bận trăm công ngàn việc, Hồ Chí Minh vẫn luôn suy 

nghĩ về vấn đề tổ chức hợp tác xã, Người cho rằng nếu làm 
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tốt được cuộc vận động đưa nhân dân vào hợp tác xã, làm 

ăn tập thể, là góp phần đưa kháng chiến mau chóng giành 

thắng lợi. Để thúc đẩy công việc này, ngày 6 tháng 10 năm 

1950, Người ra Sắc lệnh số 144-SL, thành lập trong Bộ 

Canh nông một Vụ Hợp tác xã nông nghiệp chuyên trách về 

các tổ chức hợp tác xã nông nghiệp trong toàn quốc, và Sắc 

lệnh số 145-SL, bổ nhiệm Giám đốc Vụ Hợp tác xã nông 

nghiệp Bộ Canh nông. 

Cùng với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo ở Trung ương, 

vấn đề thành lập các tổ đổi công, các hợp tác xã bậc thấp 

cũng được Người yêu cầu các cấp chính quyền ở một số địa 

phương, thuộc vùng tự do, nếu có điều kiện thì phải chỉ đạo 

thực hiện, để góp phần cho công cuộc kháng chiến, kiến 

quốc của nhân dân ta mau đi đến thắng lợi. 

Sau ngày hoà bình lập lại, nhiệm vụ trọng tâm hàng 

đầu của toàn Đảng, toàn dân ta dưới sự lãnh đạo của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh là tiến hành cải cách ruộng đất, tiếp 

ngay sau đó là vận động thành lập tổ đổi công và tiến lên 

hợp tác xã. Hồ Chí Minh coi đây là cuộc cách mạng thực 

sự, Người nói, kinh nghiệm lịch sử đã chỉ rõ: nông thôn 

phải trải qua 2 cuộc cách mạng; cải cách ruộng đất là một 

cuộc, cuộc thứ hai là từ chỗ thực hiện tổ đổi công, hợp tác 

xã, nông trường tập thể đến chỗ xã hội hoá nông nghiệp. 

Trong cuộc cách mạng ở nông thôn, nông nghiệp này, Hồ 

Chí Minh chỉ ra rằng, vấn đề cán bộ có tính quyết định 

nhất đến thành công hay thất bại. Người yêu cầu cán bộ 

làm công tác này phải: 

“Có lập trường vững vàng, tư tưởng phải thông, không 

sợ khó, không sợ khổ. 

- Phải ba cùng thật thà. Cán bộ nào chỉ “một cùng; hai 

cùng hoặc hai cùng rưỡi” thì sẽ thất bại. Cán bộ nào ba cùng 

thực sự thì đều thành công. 

- Phải đi sâu, xét kỹ; phải luôn luôn kiểm tra công tác; 

chấp hành chính sách phải coi trọng từ việc to đến việc nhỏ; 
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phải nhớ rằng “sai một ly đi một dặm”. 

- Có khuyết điểm thì sửa chữa ngay, không nên chán nản 

và không nên đợi đến khai hội mới phê bình, sửa chữa”1. 

Về các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã, ngoài nguyên 

tắc tự nguyện, nguyên tắc cộng đồng lợi ích, thì vấn đề quản 

lý, điều hành hợp tác xã phải thực hiện nguyên tắc lắng 

nghe ý kiến của xã viên. Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần chỉ 

rõ là phải tìm hiểu thực tế, vận động nhân dân, thăm dò, 

lắng nghe ý kiến nhân dân để tiến hành cho đúng, cho hợp. 

Quy mô phải đi từ thấp tới cao. Phải làm thí điểm trước, sau 

đó đánh giá rút kinh nghiệm để làm tốt hơn. Dù phải đảm 

đương, giải quyết nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, 

Người vẫn dành thời gian để trực tiếp xem xét và góp ý, sửa 

chữa cho cuốn Điều lệ hợp tác xã nông nghiệp trước khi 

đem ban hành chính thức. 

Dưới sự chỉ đạo sát thực, cụ thể của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, việc tiến hành thực hiện đổi công, hợp tác hoá trên 

phạm vi miền Bắc có thể nói đã giành thắng lợi cơ bản. 

Hàng triệu nông dân đã vào làm ăn trong các hợp tác xã, 

đời sống được cải thiện rõ rệt. Nhờ có hợp tác xã, chúng ta 

đã huy động được lực lượng lao động tham gia xây dựng 

hàng ngàn công trình thuỷ lợi lớn, nhỏ, tạo điều kiện cho 

sản xuất phát triển. Đồng thời, qua phong trào hợp tác hoá, 

“mầm mống” tư tưởng và phương thức sản xuất xã hội chủ 

nghĩa được hình thành ở nông thôn Việt Nam. Lịch sử đã 

ghi nhận, nhờ có việc tổ chức sản xuất theo mô hình hợp 

tác xã mà chúng ta có thể huy động nguồn nhân lực, vật lực 

tập trung cho hai cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi cuối 

cùng. Có thể khẳng định rằng, hợp tác xã (kiểu cũ) đã có 

đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Song, đi đôi với những thành tựu to lớn mà phong trào 

hợp tác hoá đem lại, cũng còn những hạn chế, tồn tại. Trước 

                                           
1. Sđd, t. 8, tr. 78. 
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hết là do sai lầm trong khâu tổ chức thực hiện, một số cán 

bộ chỉ đạo có tư duy máy móc, thiếu trình độ, thiếu năng 

lực, chạy theo thành tích, nôn nóng, thiếu tôn trọng nông 

dân khi thực hiện hợp tác hoá, nên đã để xảy ra những sai 

lầm đáng tiếc. Đã có thời gian, ở nhiều địa phương, hợp tác 

xã tồn tại chỉ mang tính hình thức, hoạt động kém hiệu quả, 

nhưng chúng ta đã không kịp thời điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung nên làm cho nhiều xã viên không tin tưởng vào hợp tác 

xã. Hậu quả là hàng loạt nông dân xin ra khỏi hợp tác xã.  

Ngày nay, nhìn lại quá trình thực hiện tư tưởng Hồ Chí 

Minh về tổ chức, xây dựng, điều hành hợp tác xã, bài học 

rút ra là: nơi nào, địa phương nào, cán bộ nôn nóng, chủ 

quan, không xem xét điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn để vận 

dụng phù hợp, sáng tạo các nguyên tắc hợp tác xã mà Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã chỉ dạy, nơi đó sẽ không thể thành 

công.  

Hiện nay, trên bước đường đổi mới, công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, 

tổ chức kinh tế hợp tác vẫn có vai trò, vị trí rất quan trọng 

trong nền kinh tế nước nhà. Bởi vậy, chúng ta cần quán triệt 

sâu sắc những quan điểm, tư tưởng có tính nguyên tắc của 

Hồ Chí Minh về hợp tác xã, vận dụng sáng tạo vào hoàn 

cảnh thực tiễn, đối với từng ngành, từng địa phương, từng 

lĩnh vực, chắc chắn phong trào hợp tác xã ở nước ta sẽ ngày 

càng phát triển mạnh mẽ và hiệu quả. 
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TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT 

TRIỂN  
HỢP TÁC XÃ ĐẾN VẤN ĐỀ XOÁ ĐÓI GIẢM 

NGHÈO TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY  

PGS.TS. TẠ NGỌC TẤN 
Uỷ viên Trung ương Đảng,  

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng 
sản 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển 
hợp tác xã  

Trong tác phẩm “Thường thức chính trị” viết năm 1953, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định sự tất yếu của nhiều 
thành phần kinh tế trong thời kỳ quá độ, trong đó hợp tác xã 
có vai trò không nhỏ, bởi vì đây là hình thức hợp tác trên cơ 
sở tự nguyện, cùng có lợi và quản lý dân chủ, nhà nước bảo 
hộ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất cho họ. Về hình thức tổ 
chức, loại hình này sẽ phát triển từ thấp đến cao, nó mang 
đặc điểm là một loại hình kinh tế quá độ, một nửa của chủ 
nghĩa xã hội. Hồ Chí Minh đã phân biệt rằng: “Trong chế 
độ dân chủ mới, có năm loại kinh tế khác nhau:  

A- Kinh tế quốc doanh (thuộc chủ nghĩa xã hội vì nó là 
của chung nhân dân);  

B- Các hợp tác xã (nó là nửa của chủ nghĩa xã hội, và sẽ 
tiến đến chủ nghĩa xã hội);  

C- Kinh tế của cá nhân, nông dân và thủ công nghệ (có 
thể tiến dần vào hợp tác xã, tức là nửa chủ nghĩa xã hội);  

D- Tư bản tư nhân;  
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E- Tư bản của Nhà nước (như nhà nước hùn vốn với tư 
bản tư nhân để kinh doanh)”1.  

Nhận thức của Hồ Chí Minh về vai trò của kinh tế tập 

thể và hợp tác xã có từ rất sớm. Ngay trong tác phẩm 

“Đường Kách mệnh”, viết năm 1927, sau khi nêu lên các 

kiểu hợp tác xã đã ra đời trong chế độ tư bản chủ nghĩa, Hồ 

Chí Minh đã nhấn mạnh: “Nói tóm lại là hợp tác xã rất có 

lợi cho nên dân các nước làm nhiều lắm”2. Người đã thấy 

đây là mô hình rất phù hợp để phát triển kinh tế, đặc biệt ở 

những nước kém phát triển như Việt Nam. Nêu bật lợi ích 

của hợp tác xã, Người muốn hướng dẫn nhân dân lao động 

đoàn kết, đi vào con đường làm ăn tập thể có tổ chức để 

tăng thêm sức mạnh, sớm mang lại cơm no, áo ấm, cải 

thiện cuộc sống. Đây cũng là con đường ngắn nhất để xóa 

đói giảm nghèo cho nhân dân.  

Cách mạng Tháng Tám thành công, Hồ Chủ tịch quan 

tâm ngay đến phát triển kinh tế tập thể. Trong “Thư gửi điền 

chủ nông gia Việt Nam” ngày 11 tháng 4 năm 1946, Người 

viết:  

“Đồng bào điền chủ nông gia!  

Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền kinh tế 

của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây dựng 

nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông cậy 

vào nông nghiệp một phần lớn.  

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh 

thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn 

thịnh, thì cần phải có hợp tác xã.  

Hợp tác xã là gì ?  

Nói tóm lại, hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. 

Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều... "3. 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 7, tr. 247. 

2. Sđd, t. 2, 1995, tr. 317. 

3. Sđd, t. 4, 1995, tr. 215. 
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Như vậy, theo Hồ Chí Minh, bản chất của hợp tác xã là 

hợp sức, hợp vốn với nhau để có nhiều vốn, nhiều sức mạnh 

hơn và lao động sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. 

Sau khi miền Bắc giải phóng, phong trào tham gia các tổ 

đổi công và hợp tác xã đã phát triển mạnh, trong diễn văn 

khai mạc Hội nghị lần thứ 16 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa II, ngày 16-4-1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã một lần nữa khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của 

hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, nông thôn. Người 

viết: “Miền Bắc nước ta hiện đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. 

Nền kinh tế xã hội chủ nghĩa có hai chân là công nghiệp và 

nông nghiệp. Công nghiệp của ta đại bộ phận đã xã hội hoá, 

nhưng nông nghiệp thì nhiều nơi còn làm ăn riêng lẻ. Như 

thế là hai chân không đều nhau, không thể bước mạnh được. 

Vì vậy, chúng ta phải hợp tác hoá nông nghiệp làm cho 

nông nghiệp phát triển, làm cho công nghiệp và nông 

nghiệp tiến đều, thì mới cải thiện tốt đời sống của nhân dân, 

đồng thời đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm nền 

tảng vững mạnh cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước 

nhà.  

Vì vậy chúng ta phải làm tốt, làm thật tốt hợp tác hoá nông 

nghiệp"1. 

Trong những năm đầu của công cuộc cải tạo xã hội chủ 

nghĩa ở miền Bắc, Hồ Chí Minh luôn khẳng định tầm quan 

trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn với công tác 

xóa đói giảm nghèo, bởi nước ta là một nước sống về nông 

nghiệp là chủ yếu. Muốn phát triển nông nghiệp, làm cho 

nông dân giàu lên, cần phải xây dựng hợp tác xã. Người đã 

kêu gọi nông dân: Muốn làm hòn núi cao, phải vào tổ đổi 

công và hợp tác xã, vì nhiều người họp lại thì làm được 

nhiều, được tốt, nông dân ta mới có thêm sức để cải tiến kỹ 

thuật, đẩy mạnh sản xuất. Do đó mà đưa nông thôn... đến 

                                           
1. Sđd, t. 9, tr. 409. 
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ấm no, sung sướng. Hợp tác tạo nên sức mạnh tập thể, giúp 

các hộ nông dân thực hiện những công việc mà từng cá 

nhân không làm được, hoặc thực hiện kém hiệu quả hơn, 

nhờ vậy mà nhanh chóng cải thiện đời sống nông dân, xóa 

cái đói, cái nghèo. 

Như chúng ta biết, điều cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí 

Minh là độc lập dân tộc gắn liền với tiến bộ xã hội và giải 

phóng con người. Trong đó, vấn đề con người là vấn đề lớn, 

được đặt lên hàng đầu và là vấn đề trung tâm, xuyên suốt 

trong toàn bộ nội dung tư tưởng của Người. Trong tư tưởng 

Hồ Chí Minh, con người được coi vừa là mục tiêu của sự 

nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, vừa là động 

lực của chính sự nghiệp đó. Vì vậy, công tác xóa đói giảm 

nghèo, chăm lo cho đời sống nhân dân, tạo điều kiện để mọi 

người có công ăn, việc làm, nâng cao đời sống nhân dân nói 

chung, và đời sống của những người nông dân nói riêng là 

mong mỏi lớn nhất. Nó thể hiện tính nhân văn cao cả của 

Người và cũng chính là mục tiêu phấn đấu suốt cả cuộc đời 

mình. Đúng như Người đã khẳng định: “Tôi chỉ có một ham 

muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn 

toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng 

có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”1. Chính trong tư 

tưởng của Người, phát triển kinh tế tập thể, liên kết các cá 

nhân nghèo trên cơ sở bình đẳng, tự nguyện để phát huy sức 

mạnh là một trong những giải pháp tốt nhất để thực hiện 

điều đó. Và những nhận thức đó vẫn giữ nguyên giá trị đến 

ngày nay. 

2. Quá trình phát triển hợp tác xã ở Việt 
Nam qua các giai đoạn lịch sử 

Thấm nhuần tư tưởng của Hồ Chí Minh về vai trò của 

kinh tế tập thể, trong những năm miền Bắc được giải phóng, 

                                           
1. Sđd, t. 4,  tr. 161. 
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kinh tế hợp tác được phát triển mạnh dưới các hình thức như 

tổ hợp tác, tổ vần công, tổ đổi công. Hợp tác xã trong giai 

đoạn này đã đóng vai trò lịch sử quan trọng trong phát triển 

của đất nước. Nó không những góp phần cải tạo xã hội chủ 

nghĩa, xóa đói giảm nghèo ở miền Bắc, mà còn xây dựng 

hậu phương, chi viện sức người, sức của cho miền Nam, 

tiền tuyến lớn của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  

Tháng 8-1955, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ương (khóa II), đã đề ra chủ trương xây 

dựng thí điểm một số hợp tác xã nông nghiệp. Thái Nguyên, 

Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình đã 

được chọn làm thí điểm trước. Đến cuối năm 1960, miền 

Bắc đã đưa đại bộ phận nông dân vào hợp tác xã. Ở miền 

Nam, sau giải phóng, quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa 

được lặp lại như ở miền Bắc. Đến những năm 1986-1987, cả 

nước có khoảng 10.000 hợp tác xã và 36.000 tập đoàn sản 

xuất nông nghiệp, giải quyết công ăn việc làm cho trên 90% 

số hộ nông dân và quản lý trên 80% diện tích đất canh tác 

nông nghiệp. 

Tuy nhiên, mô hình hợp tác xã kiểu cũ không còn phù 

hợp trong điều kiện mới. Một tư duy mới bắt đầu từ Chỉ thị 

100 của Bộ Chính trị ngày 13-1-1981 đã đặt nền móng cho 

quá trình đổi mới sâu sắc trong kinh tế nông nghiệp. Đến 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI và sau đó, trực tiếp là 

Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (5-4-1988), sự phát triển 

của hợp tác xã bước sang giai đoạn mới, định hướng theo 

yêu cầu khách quan của thực tiễn.  

Luật Hợp tác xã được Quốc hội thông qua tháng 3-1996 

và có hiệu lực từ 1-1-1997, và sau đó là Luật Hợp tác xã năm 

2003 đã tạo khuôn khổ pháp lý cơ bản để đổi mới và phát 

triển hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã mới ra đời, nhiều hợp tác 

xã kiểu cũ tiến hành chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động. Cơ 

chế quản lý hợp tác xã kiểu mới làm gắn bó xã viên với hợp 

tác xã hơn và qua đó tạo năng suất hiệu quả lao động cao 
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hơn. Tính đến nay, cả nước có khoảng 320.000 tổ hợp tác, 

17.600 hợp tác xã (trong đó có 942 quỹ tín dụng nhân dân), 

39 liên hiệp hợp tác xã. Trung bình mỗi năm khu vực kinh tế 

tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã đóng góp khoảng 8,5% - 

9% GDP của cả nước, giải quyết công ăn việc làm cho trên 

14 triệu lao động (trên tổng số 38 triệu lao động của cả 

nước). Riêng khu vực hợp tác xã đã tạo ra trên 10 triệu việc 

làm, đặc biệt là tạo thêm nhiều việc làm mới phi nông nghiệp 

trong khu vực nông thôn.  

3. Hợp tác xã với công cuộc xóa đói 
giảm nghèo hiện nay 

Với hơn 50% dân số thế giới hiện nay đang phải sống 

dưới mức 2 USD/ngày, việc xóa đói giảm nghèo là một 

trong những vấn đề mang tính toàn cầu, ngày càng trở nên 

quan trọng trong các diễn đàn kinh tế thế giới, thách thức sự 

phát triển của cả nhân loại. Nghèo đói đang tồn tại ở nhiều 

quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia đang phát 

triển và kém phát triển. Những năm qua, Liên hợp quốc đã 

có nhiều nỗ lực trong công cuộc xoá đói nghèo, nhưng cuộc 

chiến này còn nhiều khó khăn và vai trò của mọi tổ chức xã 

hội cần được phát huy hơn nữa, đặc biệt các hợp tác xã có 

vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến này.  

Đối với nước ta, mục tiêu của công cuộc xóa đói, giảm 

nghèo là hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ sản xuất, 

dịch vụ xã hội một cách bình đẳng, để họ tự lực vượt qua 

nghèo đói, cải thiện cơ bản cuộc sống, phấn đấu giảm tỷ lệ 

hộ nghèo từ 26% năm 2005 xuống còn khoảng 15% vào 

năm 2010. Trong chiến lược xóa đói, giảm nghèo ở Việt 

Nam, các hợp tác xã - những tổ chức kinh tế - xã hội xây 

dựng trên tinh thần tự nguyện, mang tính chất tự trợ giúp 

của chính người dân, đóng vai trò rất quan trọng.  

Phát triển hệ thống hợp tác xã ở Việt Nam là điều kiện 

tiên quyết trong việc xóa đói giảm nghèo. Điều khẳng định 
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này dựa trên những tính chất cơ bản sau đây của hợp tác xã:  

- Hợp tác xã trực tiếp hỗ trợ cho sự phát triển của từng 

cá thể, giúp cho năng lực kinh tế của từng cá thể ngày một 

lớn lên và sức sản xuất ngày càng được nâng cao. Một trong 

những nguyên nhân của đói nghèo là các cá thể với năng lực 

nhỏ bé không có điều kiện cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng 

suất lao động. Mặt khác, trong điều kiện hiện nay, các cá thể 

cũng rất khó khăn trong việc tìm được chỗ đứng và tự bảo 

vệ an toàn trước những cạnh tranh và sự biến đổi nhanh 

chóng của thị trường khi nền kinh tế của nước ta tham gia 

hội nhập ngày càng sâu vào nền kinh tế thị trường thế giới 

và khả năng bảo hộ của chính phủ ngày càng bị hạn chế 

nhiều. Hệ quả tất yếu là những cá thể nghèo khó sẽ càng 

chìm sâu trong đói nghèo.  

- Là một tổ chức kinh tế tự nguyện của những người lao 

động, sản xuất nhỏ, có thể thấy phát triển kinh tế hợp tác mà 

nòng cốt là hợp tác xã sẽ tạo điều kiện để mọi người tham 

gia vào phân công lao động xã hội. Nhờ đó mà mỗi thành 

viên phát huy được sức mạnh tối đa, tạo năng suất hiệu quả 

cao hơn. Mỗi thành viên đều được hưởng lợi từ các hiệu quả 

đó một cách bình đẳng, công bằng. Tính chất này bảo đảm 

tính bền vững của hợp tác xã trong việc xóa đói giảm nghèo 

và thực tế kinh nghiệm của nhiều quốc gia đã minh chứng 

và khẳng định. 
- Đây là hình thức phù hợp nhất với một số lĩnh vực, 

ngành nghề không thể đầu tư quy mô lớn, nhưng lại đòi hỏi 
tính tự nguyện, tự giác cao như trong sản xuất nông, lâm 
nghiệp hoặc những ngành nghề có quy mô sản xuất không 
lớn nhưng đòi hỏi kỹ nghệ cao, mẫu mã thay đổi thường 
xuyên như sản xuất hàng thủ công, mỹ nghệ, một số ngành 
dịch vụ xã hội. Với đặc thù này, mô hình hợp tác xã luôn 
khẳng định được chỗ đứng của mình, kể cả ở những nước có 
trình độ phát triển cao như Mỹ, Nhật, Pháp, v.v.. Ở Mỹ, 
năm 2003 có 48.000 hợp tác xã hoạt động hầu hết trong tất 
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cả các lĩnh vực kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho 120 
triệu xã viên. Như vậy, cứ 10 người dân Mỹ thì có 4 người 
là xã viên. Hợp tác xã đặc biệt có vai trò quan trọng trong 
khu vực nông nghiệp, với hơn 300 hợp tác xã đã cung cấp 
dịch vụ cho 3,1 triệu nông dân, giúp họ giữ vững được sản 
xuất trong điều kiện kinh tế thị trường. Tại Nhật Bản, 21% 
số bệnh viện toàn quốc là của các hợp tác xã. Trong khu 
vực nông nghiệp quốc gia này, hệ thống 851 hợp tác xã đã 
cung cấp dịch vụ cho 9,6 triệu xã viên với doanh số 3.995 
tỷ USD... Qua các hợp tác xã, các xã viên luôn yên tâm, tập 
trung phát huy thế mạnh của mình để tồn tại và phát triển 
trong mọi điều kiện.  

Những đóng góp trong công cuộc xóa đói giảm nghèo 
của kinh tế tập thể và hợp tác xã là rất đáng kể, thể hiện ở 
những con số cụ thể. Hiện nay, nước ta có khoảng 320.000 
tổ hợp tác, hơn 17.600 hợp tác xã, 39 liên hiệp hợp tác xã. 
Trong 5 năm vừa qua, trung bình mỗi năm, khu vực hợp tác 
xã đóng góp khoảng hơn 8% trong tổng GDP của cả nước. 
Bình quân 5 năm qua, mỗi năm có hơn 30.000 tổ hợp tác và 
hơn 1.000 hợp tác xã mới ra đời. Vai trò nổi bật và quan 
trọng hàng đầu của khu vực hợp tác xã là hỗ trợ và thúc đẩy 
14 triệu hộ xã viên, thành viên là các hộ kinh tế gia đình, 
tiểu chủ, doanh nghiệp nhỏ trong phát triển sản xuất, nâng 
cao hiệu quả kinh tế và thông qua đó, góp phần giải quyết 
những nhu cầu về sản xuất và đời sống, về kinh tế và xã hội, 
nhất là trong khu vực nông nghiệp và nông thôn. Có thể nói, 
đây là con số tích cực trong việc góp phần xóa đói giảm 
nghèo. Những thành tựu đó đã góp phần đưa tỷ lệ nghèo đói 
của cả nước giảm nhanh từ 30% năm 1992 xuống còn 8% 
năm 2004 và 7% năm 2005 (theo chuẩn nghèo cũ). Bộ mặt 
các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn được thay đổi, kết cấu 
hạ tầng ngày càng đổi mới, đời sống của bà con được nâng 
cao, từng bước tạo được sự đồng thuận trong xã hội. 

Vai trò cụ thể của hợp tác xã trong việc tạo công ăn việc 

làm, xóa đói giảm nghèo thể hiện ở các lĩnh vực cụ thể sau: 
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Hỗ trợ các dịch vụ: hợp tác xã thực hiện vai trò "bà đỡ" 

thúc đẩy kinh tế xã viên phát triển. Ví dụ, trong khu vực 

nông nghiệp, hợp tác xã xúc tiến các dịch vụ quan trọng 

nhất phục vụ sản xuất của các hộ xã viên và cộng đồng như: 

khâu tưới tiêu nước, cung cấp cây, con giống, hướng dẫn kỹ 

thuật, làm đất... hợp tác xã cũng tiến hành các hoạt động sản 

xuất, chế biến, cung ứng tín dụng tương hỗ, giúp đỡ tiêu thụ 

nông phẩm, từ đó nâng cao sức cạnh tranh của kinh tế hộ và 

tổng hợp được sức mạnh, tăng khả năng cạnh tranh của hợp 

tác xã và kinh tế - xã viên trên thị trường.  

Cầu nối khoa học công nghệ: Nhờ tham gia hợp tác xã, 

các hộ nghèo có điều kiện ổn định và nâng cao năng lực sản 

xuất, ứng dụng khoa học - kỹ thuật và công nghệ mới vào 

sản xuất kinh doanh. Hợp tác xã là cầu nối để đưa các 

phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại ứng dụng vào sản 

xuất, làm tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đó chính là 

những hoạt động thiết thực, hiệu quả mà hợp tác xã mang 

lại trong việc xóa đói, giảm nghèo. Ở khu vực thành thị, 

nhiều hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư, ứng dụng công nghệ 

tiên tiến vào sản xuất, góp phần tạo thêm nhiều việc làm và 

nâng cao chất lượng hàng hóa, kể cả nguồn hàng cho xuất 

khẩu. Ở khu vực nông thôn, các hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp đã tạo ra một số thay đổi đáng kể trong quá trình sản 

xuất nông nghiệp; mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, 

cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn các hộ ứng dụng công nghệ 

mới vào sản xuất làm tăng giá trị sản lượng trên một đơn vị 

diện tích; đồng thời tạo ra nhiều việc làm mới cho xã viên, 

người lao động thông qua việc triển khai các dịch vụ phục 

vụ đời sống và phát triển ngành nghề.  

Đa dạng hóa các ngành nghề: Một số ngành nghề mới 

được hình thành, khôi phục hay phát triển, hình thành các 

khâu dịch vụ, hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp cho 

người lao động có việc làm, nhất là thời điểm "nông nhàn". 

Hướng tạo việc làm này đã giúp giảm sức ép về số lượng 
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lao động trực tiếp trên một đơn vị diện tích đất sản xuất 

nông nghiệp và như vậy sẽ có tác dụng làm tăng hiệu suất 

sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn. Theo đánh 

giá sơ bộ, hiệu suất sử dụng thời gian ở khu vực nông thôn 

tăng trong mấy năm gần đây chủ yếu là do sự chuyển dịch 

lao động từ thuần nông sang đa dạng ngành nghề.  

Tín dụng: Một trong những hoạt động hỗ trợ xóa đói, 

giảm nghèo được các hợp tác xã triển khai hiệu quả nhất là 

tạo ra nguồn vốn phục vụ phát triển sản xuất. Với gần 1.000 

hợp tác xã tín dụng (còn gọi là Quỹ tín dụng nhân dân) và 

khoảng 150.000 tổ hợp tác tín dụng (như các tổ hùn vốn, tổ 

trợ vốn, tổ tín dụng tiết kiệm v.v.), lực lượng này đã có vai 

trò quan trọng trong việc cho vay vốn, hỗ trợ nguồn vốn cho 

các dự án sản xuất nhỏ của các hộ gia đình nghèo. Trong bối 

cảnh người dân luôn có nhu cầu phát triển sản xuất, vươn 

lên thoát nghèo nhưng lại thiếu vốn và không thể tiếp cận 

các nguồn vốn vay của các tổ chức tài chính hoạt động vì 

mục tiêu lợi nhuận, việc thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã 

tín dụng hay tổ chức các hoạt động tín dụng nội bộ trong các 

hợp tác xã nông nghiệp là giải pháp cần thiết.  

Phát triển thị trường: để ổn định và phát triển sản xuất, 

các hộ xã viên thường gặp khó khăn trong vấn đề thị trường 

tiêu thụ sản phẩm. Ở đây, hợp tác xã có vai trò là cầu nối 

giữa kinh tế hộ và thị trường. Hiện nay, khi thị trường dịch 

vụ ở các địa phương hoạt động theo cơ chế mở, bản thân các 

hợp tác xã đã nỗ lực vươn lên làm tốt và hiệu quả hơn các 

lĩnh vực dịch vụ điện, thủy lợi, nước sạch, xử lý rác, khai 

thác các nguồn tài nguyên nước, rừng... Thông qua phát 

triển các loại hình hợp tác xã kiểu này mà ở nhiều địa 

phương đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao 

khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm của địa phương 

mình.  

Hỗ trợ và giải quyết việc làm cho người lao động: Hiện 

nay, khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã của Việt Nam đang 
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hỗ trợ cho 10,5 triệu lao động trong các hợp tác xã và 3,5 

triệu lao động trong các tổ hợp tác về việc làm, với mức thu 

nhập bình quân một năm của xã viên năm 2005, đạt 6,5 triệu 

đồng.  

Có thể thấy, kinh tế hợp tác và hợp tác xã đã góp phần 

tích cực vào công cuộc xóa đói nghèo ở Việt Nam trong 

những năm qua. Những nỗ lực trong công cuộc giảm nghèo 

ở Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận.  

4. Các giải pháp để nâng cao tính hiệu 
quả của hợp tác xã trong công cuộc xóa 
đói, giảm nghèo  

Tuy nhiên, trong quá trình xóa đói, giảm nghèo ở Việt 

Nam còn có những thách thức như tốc độ giảm nghèo chậm, 

tỉ lệ hộ nghèo còn cao, số hộ nghèo còn nhiều, khoảng cách 

giàu nghèo còn lớn (theo chuẩn mới). Một bộ phận hợp tác 

xã dịch vụ ở nông thôn hoạt động lúng túng, không có hiệu 

quả trong hỗ trợ sản xuất của các hộ gia đình cũng như 

không đóng góp đáng kể cho việc xoá đói, giảm nghèo. Do 

đó, cần có bước đi bền vững hơn nữa trong công cuộc xoá 

đói, giảm nghèo, đặc biệt là củng cố, phát huy vai trò tích 

cực của hợp tác xã. Cần có sự tham gia hỗ trợ của chính 

phủ, các tổ chức, các nhà tài trợ và cả cộng đồng về phương 

pháp, cách thức tổ chức hoạt động cũng như những nguồn 

lực cần thiết.  

Để hợp tác xã ngày càng có những đóng góp tích cực 

và hiệu quả vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo và giải 

quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam, cần tập trung vào 

một số giải pháp cơ bản dưới đây:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức 

và nội dung thích hợp nhằm phổ biến sâu rộng đến đông đảo 

người lao động trong các hợp tác xã về vai trò, vị trí của 

kinh tế hợp tác, hợp tác xã trong xóa đói, giảm nghèo; về 

mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, những điển hình 
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tiên tiến để nhân rộng nhằm phát huy hơn nữa vai trò của 

hợp tác xã trong xóa đói, giảm nghèo.  

- Hoàn thiện hệ thống chính sách để hợp tác xã phát huy 

vai trò và tham gia tích cực vào các chương trình phát triển 

kinh tế và xóa đói, giảm nghèo. Chủ động nghiên cứu, tổng 

kết, đánh giá thực trạng, vai trò của hợp tác xã trong xóa 

đói, giảm nghèo để có chính sách phát triển hợp tác xã phù 

hợp, đưa hợp tác xã thành một chủ thể quan trọng tham gia 

thực hiện chiến lược giảm nghèo quốc gia. Giảm tối đa thủ 

tục thành lập và đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện thuận 

tiện nhất cho các hợp tác xã hoạt động, liên doanh, liên kết, 

mở rộng sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ 

giá trị chính đáng của các sản phẩm nông nghiệp, thủ công 

nghiệp trước những thủ đoạn đầu cơ, dìm giá, phá giá... 

- Nâng cao năng lực của các hợp tác xã trong việc tổ 

chức và cung cấp các dịch vụ tài chính. Hình thành một hệ 

thống tài chính hoạt động hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đa 

dạng của xã viên và cộng đồng, gắn với tạo việc làm và tăng 

thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, 

nhất là người nghèo, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số. 

Ngoài ra, cần có chính sách hỗ trợ tài chính cho các hợp tác 

xã. Phần lớn các hợp tác xã có năng lực tài chính yếu, tài 

sản cố định cũ kỹ, giá trị thấp, không có khả năng thế chấp. 

Theo số liệu thống kê, vốn bình quân lưu động tự có trong 1 

hợp tác xã chỉ đạt 60-70 triệu đồng. Đây là một con số rất 

khiêm tốn nếu so với các nước khác trong khu vực. Đặc 

biệt, sau khi nước ta gia nhập WTO, mức độ cạnh tranh sẽ 

tăng lên rất nhiều đòi hỏi phải đầu tư nhiều, hơn cho khoa 

học công nghệ như về máy móc, các công nghệ sinh học để 

nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. Trong điều 

kiện ấy, nhu cầu vốn cho các hợp tác xã càng tăng lên. 

- Phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với giải quyết 

các vấn đề về việc làm, an sinh xã hội cho người nghèo như: 

hợp tác xã của phụ nữ, hợp tác xã của đồng bào dân tộc 
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thiểu số gắn với giảm nghèo và ổn định an ninh biên giới, 

hợp tác xã dịch vụ môi trường, hợp tác xã y tế, hợp tác xã 

tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo, hợp tác xã trồng và khai 

thác rừng gắn với bảo vệ môi trường, hợp tác xã ngành 

nghề, hợp tác xã tư vấn và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật...  

- Thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao trình độ và 

kiến thức cho cán bộ quản lý hợp tác xã và nâng cao kỹ 

năng, tay nghề cho xã viên và người lao động trong các hợp 

tác xã. Trong đó, chú trọng đổi mới, hiện đại hóa nội dung, 

chương trình, giáo trình đào tạo thiết thực, sát nhu cầu của 

từng đối tượng như chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế toán 

trưởng, trưởng ban kiểm soát, chuyên môn nghiệp vụ. Đẩy 

mạnh đào tạo nghề (coi trọng đào tạo cho các ngành nghề 

thủ công, truyền thống, ngành nghề nông thôn). Nâng cao 

năng lực đào tạo trung học và tiến tới đào tạo cao đẳng, đại 

học cho hợp tác xã.  

Thực tiễn cho thấy, vai trò của cán bộ quản lý bao giờ 

cũng rất quan trọng, quyết định đến sự thành bại của các 

mô hình hợp tác xã. Thực tế hiện nay, năng lực, trình độ 

của đội ngũ cán bộ quản lý, các chủ nhiệm hợp tác xã rất 

đáng lo ngại. Ước tính chỉ khoảng 20% cán bộ quản lý 

hợp tác xã có trình độ trung cấp, 8% có trình độ đại học, 

và có trên 50% các chủ nhiệm hợp tác xã chưa qua đào tạo 

chuyên môn nghiệp vụ. Cán bộ quản lý hợp tác xã không 

những đòi hỏi phải có chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp, 

kinh nghiệm quản lý mà cần có cả sự gắn bó, sự hiểu biết 

khu vực đó, phải có tâm sáng và được sự tín nhiệm của 

tập thể người lao động.  

- Phát huy vai trò của quản lý nhà nước: Nhà nước 

không thể làm thay vai trò của người dân cũng như để đảm 

bảo tính tự quyết của các hợp tác xã, Nhà nước cũng không 

can thiệp vào những yếu tố cụ thể trong điều hành, phát 

triển của các hợp tác xã. Song nhà nước có vai trò đặc biệt 



 111 

quan trọng trong việc hỗ trợ pháp lý, đề ra và thực hiện 

những chính sách, biện pháp để hỗ trợ hoặc tạo ra môi 

trường, điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã vận hành và phát 

triển. Đó là hành lang pháp lý và các chính sách về: hỗ trợ 

đầu ra, đầu vào cho sản xuất; hỗ trợ thông tin, tư vấn; hỗ trợ 

giáo dục, dạy nghề; hỗ trợ ứng dụng các thành tựu khoa học 

- công nghệ như giống, công nghệ sinh học, bảo quản chế 

biến; hỗ trợ xúc tiến thương mại; hỗ trợ xây dựng và phát 

triển cơ sở hạ tầng,... Chính quyền và các cơ quan chức 

năng cần quan tâm hơn, có các giải pháp thiết thực hơn nũa 

đối với những vùng dân nghèo “3 không” (không đất, không 

tư liệu sản xuất, không vốn), có chính sách phù hợp để tạo 

điều kiện cho bà con thành lập các hợp tác xã của mình, có 

được những nguồn lực tối thiểu để hoạt động, góp phần xóa 

đói, giảm nghèo... 

- Hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để xây 

dựng và thực hiện một số chương trình, dự án cụ thể về xóa 

đói, giảm nghèo thông qua hoạt động của hợp tác xã, như: 

dự án tài chính; dự án đào tạo, dạy nghề, nâng cao năng lực 

cho người nghèo; dự án tiêu thụ sản phẩm cho người nghèo; 

dự án phát triển ngành nghề cho người nghèo; dự án chuyển 

giao khoa học, kỹ thuật cho người nghèo; dự án phát triển 

hợp tác xã nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội công 

bằng, dân chủ và bền vững ở Việt Nam.  

Qua kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam trong những năm 

qua, có thể khẳng định rằng, mô hình phát triển kinh tế tập 

thể nói chung và hợp tác xã nói riêng có vai trò rất quan 

trọng và không thể phủ nhận trong xóa đói, giảm nghèo. 

Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở thực 

tiễn hơn 20 năm đổi mới và trong bối cảnh mở cửa hội nhập 

hiện nay, chúng ta cần có nhận thức đầy đủ hơn nữa và tạo 

điều kiện tốt nhất để phát huy vai trò tích cực và bền vững 

của các hợp tác xã trong chiến lược xóa đói, giảm nghèo ở 

Việt Nam. 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ HỢP 

TÁC XÃ VÀ SỰ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM 
TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP KINH TẾ 

QUỐC TẾ 

TS. VŨ THỊ THOA  
Học viện Chính trị - Hành chính 

quốc gia Hồ Chí Minh 

Việt Nam là nước nông nghiệp. Bởi vậy, sinh thời, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm tới vấn đề nông nghiệp, 

nông dân.   

Để phát triển nông nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề 

cập tới nhiều vấn đề như: đẩy mạnh phát triển công nghiệp 

và các ngành khác trong nền kinh tế một cách toàn diện để 

phục vụ cho nông nghiệp là chính, trong đó, cần chú trọng 

đưa nông dân vào con đường làm ăn tập thể, xây dựng các 

mô hình kinh tế tập thể từ tổ đổi công đến hợp tác xã, nông 

trường tập thể và xã hội hoá nông nghiệp... Ngược lại, 

Người cũng nhận định rằng, nông nghiệp có phát triển mạnh 

thì mới tạo điều kiện cho công nghiệp và các ngành khác 

phát triển được vì nông nghiệp cung cấp nguyên liệu, lương 

thực cho công nghiệp và tiêu thụ hàng hoá của công nghiệp 

tạo ra.  

Bài viết này chỉ tập trung nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí 

Minh về vấn đề hợp tác xã và vận dụng xây dựng hợp tác xã 

ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. 
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1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề hợp 
tác xã 

 Trước hết, cần nhấn mạnh tư tưởng của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh về sự cần thiết phải xây dựng hợp tác xã.  
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định, nước ta với một 

nền kinh tế chưa phát triển, nông nghiệp còn lạc hậu, năng 

suất lao động thấp thì nguy cơ đói nghèo vẫn luôn đe dọa 
cuộc sống của người dân. Nông dân đã nghèo thì sự tích luỹ 

của họ là hầu như không có, do đó cần đưa nông dân vào 
con đường làm ăn tập thể, phát huy sức mạnh tập thể để 

giúp họ sản xuất có hiệu quả hơn. Nông dân vào làm ăn tập 
thể sẽ khắc phục được tình trạng cho vay nặng lãi, xoá bỏ 

tình trạng người bóc lột người ở nông thôn. Người khái quát 
việc này bằng câu tục ngữ quen thuộc của nước ta:  

“Một cây làm chẳng nên non,  
Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”.  

Thứ hai, về cơ sở để xây dựng hợp tác xã và phát triển hợp 
tác xã. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định, việc xây dựng và phát 
triển hợp tác xã không phải là sự áp đặt theo lối chủ quan, 

duy ý chí mà phải được hình thành trên cơ sở sau: 
- Phải dựa trên nhu cầu thực tiễn đòi hỏi mà tổ chức xây 

dựng hợp tác xã cho phù hợp cả về hình thức tổ chức và quy 
mô; về số lượng hợp tác xã.   

Về hình thức tổ chức và quy mô hợp tác xã, Người cho 
rằng, cần thực hiện dần dần từ thấp đến cao, không nên 

nóng vội và phải coi trọng chất lượng. Theo Người, cần tiến 
hành các bước đi phù hợp từ chỗ thực hiện tổ đổi công, hợp 

tác xã, nông trường tập thể đến chỗ xã hội hoá nông nghiệp 
và phải coi trọng chất lượng. Làm đến đâu chắc đến đấy, rồi 

phát triển dần ra. 
Về số lượng hợp tác xã, theo Hồ Chí Minh, số lượng hợp 

tác xã cũng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, chứ không áp 
đặt một cách máy móc, dàn trải như nhau. Người cho rằng 
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“không phải làng nào cũng phải lập mỗi làng một hợp tác 

xã. Cũng không phải mỗi làng phải lập cả mấy hợp tác xã. 
Cũng không phải có hợp tác xã này thì không lập được hợp 
tác xã kia”1.  

- Phải dựa trên các nguyên tắc: tự nguyện, cùng có lợi, 
quản trị phải dân chủ.  

Trong quá trình xây dựng hợp tác xã, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn nhắc nhở phải chuẩn bị tốt về tư tưởng cho nông 

dân, làm cho họ tự nguyện, tự giác vào hợp tác xã chứ 

không được gò ép họ theo lối mệnh lệnh, hành chính. Tư 

tưởng này được thể hiện trong câu viết của Người: “Chuẩn 

bị tốt là làm cho xã viên tự nguyện tự giác, không được gò 

ép, mệnh lệnh”2. 

Khi người dân đã tự nguyện vào tổ đổi công và hợp tác 

xã rồi Người lại nhắc nhở cán bộ phải làm sao tổ chức sản 

xuất cho tốt để cho các gia đình đều có lợi và tập thể cũng 

có lợi. Đồng thời quản lý phải dân chủ, làm sao cho những 

gia đình trong tổ đổi công đều có lợi... tổ đổi công thì phải 

có tổ trưởng hoặc ban quản trị. Quản trị phải dân chủ.  

- Dựa trên cơ sở hiệu quả kinh tế. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, việc xây dựng và phát 

triển hợp tác xã phải làm sao đem lại hiệu quả kinh tế ngày 

càng cao. Có như vậy mới có sức thuyết phục lôi cuốn 

nông dân vào con đường làm ăn tập thể. Người viết: “cần 

phải nêu cao tính chất hơn hẳn của hợp tác xã bằng những 

kết quả thiết thực”3 và “Gọi là hợp tác xã bậc cao thì đoàn 

kết phải cao, sản xuất phải cao, thu nhập chung của hợp tác 

xã phải cao, thu nhập riêng của xã viên phải cao”4.  

 - Để hợp tác xã tồn tại và phát triển thì cần phải có sự 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 2, tr. 318. 

2. Sđd, t.10, tr. 403. 

3. Sđd, t.9, tr. 530. 

4. Sđd, t. 10, tr. 403 
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hỗ trợ của Nhà nước. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, nông dân vẫn còn 

nghèo thì hợp tác xã cũng còn nghèo, do đó cần có sự giúp 

đỡ của Chính phủ. Theo Người, Chính phủ cần giúp đỡ hợp 

tác xã về các mặt: 

+ Về vốn: Vì hiện tại vốn của các hợp tác xã thiếu, do 

nông dân còn quá nghèo.   

+ Về tiêu thụ sản phẩm: Việc tiêu thụ sản phẩm cần 

thông qua hợp đồng mua bán được ký kết giữa Nhà nước và 

hợp tác xã để không làm thiệt hại đến lợi ích của người 

nông dân. Theo Người, việc mua bán ấy phải có hợp đồng 

ký kết giữa Chính phủ và hợp tác xã. Sau khi đã ký hợp 

đồng, các hợp tác xã phải bảo đảm làm đúng hợp đồng, mà 

về phía Chính phủ cũng vậy. Như thế mới công bằng. Việc 

định mức giá thu mua, phải đảm bảo giá cả thu mua phải 

chăng sao cho người dân cũng có lợi và Chính phủ cũng có 

lợi, Người cho rằng: giá cả phải bảo đảm cho Nhà nước, 

hợp tác xã và xã viên cùng có lợi để xây dựng nước nhà.  

 Người nhấn mạnh, cán bộ luôn phải tôn trọng hợp đồng 

đã ký kết, không được tuỳ tiện gây ảnh hưởng đến đời sống 

vật chất và tinh thần của người lao động. Không nên để xảy 

ra tình trạng: “Lúc có việc thì hô hào vận động, mở ra cho 

nhiều, lúc ít việc thì cúp, coi như không có trách nhiệm gì”1.  

Người luôn nhắc nhở các cơ quan nhà nước, các nông 

trường quốc doanh, các cấp uỷ đảng phải có nhiệm vụ giúp 

đỡ các hợp tác xã phát triển. Người cho rằng: Chính phủ 

phải cố gắng phục vụ lợi ích của hợp tác xã. Các nông 

trường quốc doanh cũng có nhiệm vụ tìm mọi cách giúp đỡ 

hợp tác xã và cái gốc trong việc lãnh đạo hợp tác xã vẫn là 

chi bộ đảng ở cơ sở.  

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

                                           
1. Sđd, t. 9, tr. 399. 
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vấn đề hợp tác xã trong giai đoạn hội nhập 
kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay 

Trong giai đoạn chủ động và tích cực hội nhập kinh tế 

quốc tế, việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

vào xây dựng và phát triển hợp tác xã ở Việt Nam hiện 

nay, theo chúng tôi cần chú ý các vấn đề sau:  

Một là, việc xây dựng hợp tác xã là cần thiết và cần phải 

tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ.  

Hiện nay, nông nghiệp và nông thôn nước ta, tuy đã có 

sự phát triển, song sản xuất còn ở tình trạng manh mún, sản 

xuất nhỏ lẻ nên đang đứng trước thách thức của quá trình 

hội nhập về chất lượng và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Vì 

vậy, nhu cầu hợp tác giữa các hộ trong giai đoạn hiện nay là 

cần thiết và khách quan để vượt qua thách thức của hội 

nhập. Hợp tác xã trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, 

cùng có lợi, quản lý dân chủ, một mặt là con đường để đưa 

nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, 

nâng cao chất lượng sản phẩm. Mặt khác, nếu có sự lựa 

chọn mức độ hợp tác và hình thức hợp tác phù hợp với sản 

xuất, điều kiện kinh tế, xã hội, tập quán của người dân, đặc 

biệt chú ý đến lợi ích của xã viên thì sẽ khắc phục tình trạng 

sản xuất manh mún, khép kín, tự cấp, tự túc. Sự phát triển 

hợp tác xã theo xu hướng này là hoàn toàn thích ứng với 

giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.  

Hai là, trong giai đoạn hiện nay, việc phát triển hợp tác 

xã trước hết phải đạt được mục tiêu nâng cao hiệu quả sản 

xuất, kinh doanh. 

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của hợp tác 

xã trong giai đoạn hiện nay, theo chúng tôi cần phát triển 

các loại hình hợp tác xã theo hướng mở rộng quan hệ hợp 

tác giữa các hợp tác xã với nhau, đồng thời đẩy mạnh sự 

liên kết hợp tác giữa hợp tác xã nông nghiệp với các doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác. Các hợp tác xã 
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nên mở rộng sự liên kết, hợp tác về các mặt: 

- Về chế biến và tiêu thụ sản phẩm: Hợp tác xã cần có sự 

chủ động tìm kiếm sự hợp tác và hỗ trợ của các doanh 

nghiệp lớn ở các khu công nghiệp, khu đô thị để nâng cao 

chất lượng chế biến sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu 

thụ.   

- Về khoa học, kỹ thuật: hợp tác xã cần chủ động hợp 

tác với các nhà khoa học, các nhà kinh doanh giỏi nhằm 

nâng cao trình độ hiểu biết về kỹ thuật, kiến thức trong 

kinh doanh để có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật mới vào sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của sản 

phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế. 

- Về sản xuất, kinh doanh: Một mặt, hợp tác xã phải chủ 

động liên kết, hợp tác xây dựng phương án sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ một cách thiết thực, rõ ràng. Công khai trong 

các vấn đề giải quyết công nợ cụ thể, dứt điểm. Có như vậy 

mới gây được lòng tin của mọi người dân tham gia. Mặt khác, 

cần xúc tiến việc tham gia bảo hiểm rủi ro trong kinh doanh để 

giảm bớt những khó khăn khi gặp rủi ro.  

Ba là, để hợp tác xã tồn tại và phát triển trong giai đoạn 

hội nhập kinh tế quốc tế, cần có sự hỗ trợ của Nhà nước. 

Theo chúng tôi, Nhà nước cần hỗ trợ hợp tác xã về các 

mặt sau: 

- Nâng cao kiến thức về khoa học kỹ thuật cho mọi 

người dân, đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ hợp tác xã về 

năng lực quản lý, về khoa học, kỹ thuật, và kiến thức về 

kinh doanh. 

- Hỗ trợ về vốn khi cần thiết để phát triển sản xuất (đặc 

biệt chú trọng đầu tư cho các hợp tác xã đã có thị trường ổn 

định ở cả trong và ngoài nước) 

- Nhà nước cần có sự đầu tư thoả đáng cho lĩnh vực chế 

biến và bảo quản sau thu hoạch của nông dân, vì đây là lĩnh 

vực đóng vai trò quyết định đến việc nâng cao chất lượng và 

giá thành của sản phẩm. Bởi lẽ, phát triển nông nghiệp theo 
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hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sản xuất hàng hoá lớn 

mà không chú ý đến các khâu này thì sản phẩm làm ra mà 

không tiêu thụ được ngay có thể sẽ bị hỏng và trở thành phế 

phẩm, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân. 

- Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã trong 

việc mở rộng giao lưu giữa các vùng miền trên phạm vi cả 

nước và quốc tế, thông qua tổ chức của mình là Liên minh 

các hợp tác xã.  

Bốn là, cần nâng cao vai trò chỉ đạo của các cấp uỷ đảng 

và bộ máy chính quyền địa phương trong việc thực thi các 

nghị quyết của Đảng về hợp tác xã, tạo điều kiện cho hợp tác 

xã phát triển ổn định. 

Kinh nghiệm cho thấy, địa phương nào được cấp uỷ 

đảng quan tâm chỉ đạo, bộ máy chính quyền nhạy bén, năng 

động, cán bộ hợp tác xã nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực 

quản lý, đi sâu hướng dẫn tuyên truyền dân về các lĩnh vực 

khoa học kỹ thuật, về sự hợp tác để phát triển trong giai 

đoạn hội nhập kinh tế quốc tế và phát huy tối đa tinh thần 

dân chủ thì ở địa phương đó phong trào hợp tác xã phát triển 

mạnh và đem lại hiệu quả rõ rệt. 
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CON ĐƯỜNG TẤT YẾU PHẢI PHÁT TRIỂN  

HỢP TÁC XÃ TRONG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 
MINH  

ThS. ĐỖ MINH HẠNH 
Tạp chí Cộng sản 

Có thể nói tư tưởng của Hồ Chí Minh về hợp tác xã xuất 

hiện từ rất sớm trong quá trình hoạt động cách mạng của 

Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghiên cứu từ thực tiễn 

Người thấy ở các nước và hình thành dần tư duy về vấn đề 

hợp tác xã. Tư duy này ngày càng được hoàn thiện và phát 

triển, nhất là sau khi miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa 

xã hội, đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. 

Người đã từng nói về lịch sử của hợp tác xã đầu tiên có 

ở nước Anh, từ những người thợ dệt vải rủ nhau lập ra một 

hội cốt làm vải cho tốt và bán giá trung bình trong làng 

xóm. Hợp tác xã phát triển nhiều ở Nga, rồi đến hợp tác xã 

tiêu thụ ở Anh, hợp tác xã sản xuất ở Pháp, hợp tác xã tín 

dụng ở Đức. 

Theo Người, các hợp tác xã tuy có cách làm khác nhau ít 

nhiều, nhưng mục đích thì nước nào cũng như nhau, như 

trong Tuyên ngôn của hợp tác xã Anh đã nói: Cốt làm cho 

những người vô sản giai cấp hóa ra anh em. Anh em thì làm 

giùm nhau, nhờ lẫn nhau. Bỏ hết thói tranh cạnh. Làm sao 

cho ai trồng cây thì được ăn trái, ai muốn ăn trái thì giùm 

vào trồng cây. Nói về lợi ích của hợp tác xã, Người diễn đạt 

thông qua một câu tục ngữ của người Việt Nam là: Một cây 
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làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm lại thành hòn núi cao 

và Người lấy ví dụ rất dễ hiểu, đơn giản để thấy được lợi ích 

của hợp tác xã như: thí dụ 10 người muốn ăn cơm, mỗi 

người riêng một nồi, nấu riêng một bếp, nấu rồi ăn riêng; ăn 

rồi ai nấy dọn dẹp riêng của người nấy, thế thì mất biết bao 

nhiêu củi, nước, công phu và thì giờ. Hợp tác xã là góp gạo 

thổi cơm chung cho khỏi hao của, tốn công, lại có nhiều 

phần vui vẻ. Trong rất nhiều bài nói chuyện với nông dân, 

Người đều nhấn mạnh lợi ích của việc xây dựng hợp tác xã 

bằng cách đưa ra những ví dụ rõ ràng, dễ hiểu. Tại buổi nói 

chuyện với nông dân hợp tác xã nông nghiệp Cầu Thành, 

huyện Đại Từ, Thái Nguyên, Người đưa ra số liệu cụ thể là: 

Năm 1957, hợp tác xã Sơn Tập ở đây thu hoạch 1.500 cân 

thóc/mẫu,  mà tổ đổi công khá cũng ở đây thu hoạch được 

có 1.300 cân/ mẫu, và đồng bào làm ăn riêng lẻ chỉ thu 

hoạch được có 1.200 cân/mẫu. Như vậy, chứng tỏ hợp tác 

xã thu hoạch tăng hơn tổ đổi công và tổ đổi công lại thu 

hoạch tăng hơn người làm ăn riêng lẻ. Cho nên, đồng bào 

cần vào tổ đổi công, vào hợp tác xã. Càng về sau này, 

Người càng khẳng định rõ ràng phải phát triển hợp tác xã 

nông nghiệp. Theo Người, muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội 

thì phải phát triển công nghiệp nhưng đồng thời cũng phải 

phát triển nông nghiệp, vì hai ngành đó khăng khít với nhau. 

Ngành nông nghiệp có nhiệm vụ cung cấp nguyên liệu cho 

công nghiệp và trái lại ngành công nghiệp sẽ giúp cho 

ngành nông nghiệp phát triển. Nếu ngành công nghiệp phát 

triển mà ngành nông nghiệp không phát triển thì khập khễnh 

như người đi một chân. Và muốn phát triển nông nghiệp thì 

trước hết phải xây dựng tốt phong trào đổi công ở khắp mọi 

nơi và trên cơ sở đó sẽ xây dựng hợp tác xã nông nghiệp từ 

thấp đến cao. Trong rất nhiều bài nói chuyện khác, Người 

nói, nếu nông dân cứ làm ăn riêng lẻ thì đời sống không thể 

nâng cao. Muốn nâng cao đời sống thì chỉ có một cách là tổ 

chức nông dân làm ăn tập thể, tức là tổ chức nông dân vào 
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hợp tác xã nông nghiệp. Người còn nhấn mạnh sự cần thiết 

của hợp tác xã là tổ chức hợp tác xã tốt thì mới có thể tăng 

gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, do đó mà nâng cao dần 

đời sống vật chất và văn hóa của nông dân và củng cố khối 

liên minh công nông. Đồng thời, có hợp tác xã mới làm cho 

nông nghiệp phát triển, công nghiệp và nông nghiệp tiến 

đều, đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội làm nền tảng 

vững mạnh cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. 

Và Người khẳng định trong diễn văn Hội nghị lần thứ 16 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II): "Vì vậy 

chúng ta phải làm tốt, làm thật tốt hợp tác hóa nông 

nghiệp"1. Như thế, từ những lần nói chuyện với bà con nông 

dân của nhiều địa phương, đến những văn bản chính thức 

của Nhà nước ta, Người luôn chỉ rõ mục đích, sự cần thiết 

quan trọng của phát triển hợp tác xã ở nước ta trong thời kỳ 

miền Bắc tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Vậy theo Hồ Chí Minh, hợp tác xã là gì? Trong bức thư 

gửi điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11-4-1946, Người 

viết: Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn thịnh, thì cần 

phải có hợp tác xã. Hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với 

nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều. 

Vì vậy:  

Hợp tác xã nông nghiệp là một tổ chức có lợi to cho nhà 

nông. Nó là một cách tranh đấu kinh tế có hiệu quả nhất, để 

giúp vào việc xây dựng nước nhà.  

Hợp tác xã nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông 

đoàn kết, làm cho nhà nông thịnh vượng. 

Hợp tác xã nông nghiệp giúp cho nhà nông đạt đến mục 

đích, đã ích quốc lại lợi dân. 

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về hợp tác xã không chỉ 

dừng lại ở chỗ thấy rõ vai trò, vị trí của hợp tác xã trong 

phát triển kinh tế nông nghiệp của đất nước thời kỳ đó, mà 

                                           

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 9, tr. 410.  



 123 

còn được hoàn thiện hơn bằng việc Người còn chỉ rõ các 

loại hình của hợp tác xã, bao gồm: hợp tác xã tiền bạc (tức 

hợp tác xã tín dụng); hợp tác xã mua, hợp tác xã bán, hợp 

tác xã sinh sản. Trong đó, hợp tác xã tín dụng được Người 

nói là ngân hàng của dân, dân cày và thợ thuyền chung 

vốn lập ra. Hội viên thiếu vốn làm ăn (vay về tiêu xài thì 

không cho) thì đến vay được lời nhẹ; hội viên có dư dật ít 

nhiều, thì đem đến gửi, được sinh lợi. Người còn chỉ rõ, 

muốn lập ngân hàng cần phải có tiền vốn, lưu thông, và 

làm cho bề thế để người ta tin tưởng khi gửi tiền và vay 

tiền. Làm được như thế thì "có 1000 vốn, lưu thông khéo 

thì cũng bằng 10.000 vốn" tức là vốn tuy ít mà dùng được 

nhiều. Về hợp tác xã mua, Người chỉ ra ích lợi của việc 

lập loại hợp tác xã này là: Nhà nào cũng không làm đủ đồ 

dùng được, chắc phải đi mua. Mua nhiều (mua sỉ) thì chắc 

rẻ hơn mà đồ tốt hơn. Mua lẻ thì đắt mà đồ thì xấu. Nhưng 

thợ thuyền và dân cày lấy tiền đâu mà mua sỉ ? Mua được, 

một nhà dùng cũng không hết. Cho nên phải chịu thua 

thiệt mãi. Nếu nhiều nhà góp lại, mua sỉ về chia nhau, thì 

đã được rẻ, đồ lại tốt lại khỏi mất thì giờ. Còn hợp tác xã 

bán, Người cũng lấy những thí dụ đơn giản để thấy được 

cái lợi của hợp tác xã bán. Đối với hợp tác xã sinh sản, 

Người coi loại hình này là hợp tác để giúp nhau làm ăn . 

Người cũng chỉ ra nguyên tắc xây dựng và phát triển 

hợp tác xã cần trên tinh thần tự nguyện chứ không phải nắm 

cổ kéo người ta vào. Phát triển và củng cố các tổ đổi công 

và hợp tác xã phải đi đúng đường lối giai cấp của Đảng ở 

nông thôn, trước hết dựa hẳn vào bần nông và trung nông 

lớp dưới, đoàn kết chặt chẽ với trung nông. Theo Người, 

cần phải tích cực bồi dưỡng và phát huy tác dụng cốt cán 

của bần nông và trung nông lớp dưới, phải thành tâm và 

kiên nhẫn thuyết phục trung nông, phải giữ vững khối đoàn 

kết chặt chẽ trong hàng ngũ nông dân lao động như anh em 

trong một nhà. Mọi người khuyên bảo nhau, không đả kích 
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lẫn nhau. Và muốn củng cố và phát triển hợp tác xã thì cần 

củng cố tốt những hợp tác xã đã có. Trong số những cái đã 

có, cần xem xét cái nào tốt, vừa, kém để có kế hoạch củng 

cố. Phát triển hợp tác xã phải trên tinh thần thật chắc chắn, 

không nên chạy theo số lượng. Muốn làm cho hợp tác xã 

phát triển nhất thiết phải chú ý đến sản xuất, nêu cao tính 

chất hơn hẳn của hợp tác xã bằng những kết quả thiết thực 

là làm cho thu nhập của xã viên tăng thêm, hơn hẳn khi còn 

ở ngoài. Người khẳng định, như thế xã viên sẽ phấn khởi, 

gắn bó chặt chẽ với hợp tác xã của mình và đó là phương 

pháp tuyên truyền, thuyết phục tốt nhất để khuyến khích 

nông dân vào hợp tác xã. Phát triển hợp tác xã cũng phải đi 

dần dần từ hợp tác xã cấp thấp lên hợp tác xã cấp cao. Muốn 

hợp tác xã phát triển và củng cố tốt còn cần luôn ghi nhớ và 

ra sức thực hiện khẩu hiệu cần kiệm xây dựng hợp tác xã. 

Không nên chăm lợi ích riêng của mình hơn là lợi ích của 

hợp tác xã. Không nên lãng phí, mà tiền của hợp tác xã chỉ 

nên dùng vào việc gì có lợi ích thiết thực cho hợp tác xã. Từ 

thực tiễn phong trào hợp tác xã nông nghiệp nước ta thời đó, 

Người chỉ rõ một số nguyên nhân làm cho hợp tác xã chưa 

phát triển được, đó là những tri thức phổ thông chưa được 

phổ cập ở thôn quê; thiếu cán bộ hoạt động, trình độ cán bộ 

còn yếu kém. Từ đó, Người dạy phải chú ý cổ động tuyên 

truyền cho dân chúng hiểu rõ lợi ích của hợp tác xã và cách 

thức mở hợp tác xã; mở lớp huấn luyện cán bộ. 

Về tổ chức của hợp tác xã, theo Người, không phải làng 

nào cũng phải lập hợp tác xã, cũng không phải mỗi làng 

phải lập cả mấy hợp tác xã. Cũng không phải có hợp tác xã 

này thì không lập được hợp tác xã kia, mà tùy theo hoàn 

cảnh nơi nào lập được hợp tác xã nào, và có khi hai hợp tác 

xã mua và bán lập chung cũng được. Và Người chỉ rõ, nếu 

nhiều nơi đã lập thành hợp tác như nhau, thì các hợp tác xã 

ấy nên liên lạc với nhau, thế lực càng mạnh hơn. Hoặc khi 

hai hợp tác xã tính chất khác nhau, thì cũng nên liên kết, 



 125 

như một hợp tác xã mua và một hợp tác xã bán. Người chỉ 

dẫn khá chi tiết rằng, chỉ có hội viên trong hợp tác xã mới 

được hưởng lợi, có quyền, nhưng những việc kỹ thuật như 

tính toán, xem hàng hóa, cầm máy, ... thì được mướn người 

ngoài và đã vào hội thì bất kỳ góp nhiều hay góp ít, vào 

trước hay vào sau, ai cũng bình đẳng như nhau. 

Để quản lý sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã, theo 

quan điểm của Người, hợp tác xã cần có ban quản trị. Muốn 

quản lý tốt hợp tác xã, cán bộ quản trị phải dân chủ, tránh 

quan liêu mệnh lệnh, làm việc gì cũng cần bàn bạc kỹ với xã 

viên, Người nhắc nhở làm việc theo lối mệnh lệnh, quan 

liêu, không dân chủ thì chắc chắn thất bại. Theo Người, các 

cán bộ quản trị cần phải luôn nghĩ mọi cách làm thế nào cho 

hợp tác xã của mình ngày càng đẩy mạnh sản xuất, thu nhập 

của hợp tác xã và xã viên ngày càng tăng thêm để giúp các 

xã viên hăng hái, vui vẻ lao động, nội bộ trong hợp tác xã 

ngày càng đoàn kết. Ngoài ra, ban quản trị phải luôn luôn đi 

sát xã viên kiểm tra đôn đốc, mỗi khi làm xong một việc 

phải rút kinh nghiệm. Cái gì tốt phải phổ biến, đề cao, cái gì 

xấu phải bảo nhau tránh. 

Trong bài nói chuyện tại hội nghị rút kinh nghiệm công 

tác quản lý hợp tác xã nông nghiệp toàn miền Bắc, Người 

yêu cầu các hợp tác xã nên đề ra nội quy. Nội quy cần do xã 

viên bàn bạc dân chủ đề ra và tự nguyện, tự giác thi hành. 

Trong nội quy nên đề ra những điểm thiết thực như giữ gìn 

của công...Nội quy cần vắn tắt, rõ ràng, ai cũng có thể làm 

được. Người còn lưu ý, bên cạnh nghề nông các địa phương 

cần chú ý tổ chức kinh doanh nghề phụ trong hợp tác xã như 

nuôi cá, dệt vải, làm gạch, lấy gỗ, củi... để tăng thêm thu 

nhập cho xã viên, tránh tình trạng một số nơi bỏ mất nghề 

phụ, nhưng mặt khác không nên vì nghề phụ thu nhập có 

phần cao mà xao lãng nghề nông. Như thế, ngay từ thời kỳ 

đó Người đã rất coi trọng phát triển nông nghiệp, bởi nước 

ta nông dân là chính, hơn nữa còn nhằm đảm bảo an ninh 
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lương thực, cung cấp cho tiền tuyến, song vẫn coi trọng phát 

triển các ngành nghề phụ khác để tăng thu nhập cho nông 

dân.  

Hồ Chí Minh cũng rất coi trọng vấn đề phân phối. 

Người nói, sản xuất được nhiều, đồng thời phải chú ý phân 

phối cho công bằng. Muốn phân phối cho công bằng, cán 

bộ phải chí công vô tư, thậm chí có khi cán bộ vì lợi ích 

chung mà phải chịu thiệt một phần nào. Chớ nên cái gì tốt 

thì dành cho mình, xấu để cho người khác. Rõ ràng, về việc 

tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, Người 

đã chỉ ra rất nhiều điều, những điều này đi từ phong cách 

lãnh đạo trong hợp tác xã, đến nội quy cụ thể, vấn đề phân 

phối hợp lý... để bảo đảm sự phát triển bền vững của hợp 

tác xã. 

Nói đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Đảng, 

Nhà nước đối với hợp tác xã, theo Người, đảng viên, đoàn 

viên vào đảng, vào đoàn không phải là để làm "quan" cách 

mạng, hay là để nói chính trị suông. Tất cả đảng viên, đoàn 

viên phải ra sức tăng gia sản xuất, thực hành các chính 

sách của Đảng và Chính phủ, phải vào tổ đổi công, vào hợp 

tác xã để làm gương mẫu, làm đầu tàu lôi cuốn quần chúng 

tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm. Người nhấn mạnh 

lực lượng chính ở nông thôn lúc đó là các tổ đổi công và 

hợp tác xã nông nghiệp mà nòng cốt là đảng viên, đoàn 

viên, vì vậy các đảng viên, đoàn viên, cán bộ tỉnh, huyện, 

xã phải trực tiếp lãnh đạo tổ đổi công và hợp tác xã. Các 

đoàn thể khác như nông hội, phụ nữ phải hăng hái tham gia 

các phong trào trên. Cán bộ lãnh đạo phải đi sâu đi sát, 

phải động viên liên tục, phải gương mẫu... 

Tóm lại, bằng sự khảo nghiệm thực tiễn của các nước và 

sự tìm tòi sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, tư 

duy về hợp tác xã của Chủ tịch Hồ Chí Minh khá cụ thể. Tư 

tưởng của Người về vấn đề này thể hiện rõ qua rất nhiều 

buổi nói chuyện với bà con nông dân, cán bộ của các tỉnh 



 127 

miền Bắc thời kỳ trước đây, tại các hội nghị sản xuất, các 

cuộc họp của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Người luôn 

nhấn mạnh, cần phải phát triển phong trào hợp tác xã nông 

nghiệp, vai trò của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp, 

nông thôn nói riêng và đối với sự nghiệp cách mạng nước ta 

nói riêng. Những tư tưởng của Người về hợp tác xã và thực 

tiễn hoạt động của hợp tác xã của các nước trên thế giới cho 

thấy chúng ta cần phải chú trọng đến loại hình tập thể này 

bởi tính chất rất phù hợp của nó trong giai đoạn xây dựng 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước 

ta hiện nay. Những lời chỉ dẫn của Người còn nhiều điều 

phải suy ngẫm và thực hiện. Thiết nghĩ, học tập tư tưởng 

của Người, nghiên cứu sâu tình hình cụ thể của Việt Nam 

hiện nay và rút kinh nghiệm từ sự phát triển các loại hình 

hợp tác xã trên thế giới là điều cần thiết để phục hồi và phát 

triển phong trào hợp tác xã ở nước ta trong thời gian tới. 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ HỢP 

TÁC XÃ VÀ GIẢI PHÁP CHO VIỆC PHÁT 
TRIỂN HỢP TÁC XÃ Ở VIỆT NAM TRONG 

GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

TS. NGUYỄN VĂN TUÂN 
 Học viện Chính trị – Hành chính quốc 

gia  
Hồ Chí Minh 

Trong xu thế toàn cầu hoá kinh tế hiện nay, sự tồn tại 

và phát triển của các hợp tác xã là vẫn cần thiết, góp phần 

quan trọng vào việc khắc phục tình trạng thiếu vốn, công 

nghệ thấp, năng suất thấp. Để thấy rõ vai trò và sự cần thiết 

phát triển hợp tác xã trong giai đoạn hiện nay, bài viết này 

đề cập tới tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của hợp tác xã 

và sự thể hiện vai trò của hợp tác xã ở Việt Nam trong thời 

gian qua, qua đó đề xuất giải pháp phát triển hợp tác xã 

trong giai đoạn toàn cầu hoá kinh tế hiện nay. 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của 
hợp tác xã  

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác nói chung và kinh tế 

hợp tác trong nông nghiệp nói riêng được đề cập trong 

nhiều tác phẩm của Người như: Đường Kách mệnh - phần 

nói về hợp tác, Bài nói chuyện ở Hội nghị đổi công toàn 

quốc, Bài nói chuyện trong Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành 

lập Đảng, Bài khai mạc Hội nghị Trung ương 5 khoá III, 
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Bài nói chuyện với nhân dân xã Đại Nghĩa (Chương Mỹ, 

Hà Tây), v.v.. 

Trong các tác phẩm ấy, một số tư tưởng có ý nghĩa 

phương pháp luận còn được sử dụng để phân tích đặc trưng 

và xu thế phát triển kinh tế hợp tác trong nông nghiệp hiện 

nay. Chúng tôi rất lưu ý tới tư tưởng của Người về vai trò 

của hợp tác xã.  

Người cho rằng, Hợp tác xã khi phát triển lên hình thức 

hợp tác xã cấp cao thì đó chính là cái đích của chủ nghĩa xã 

hội trong nông nghiệp. Theo Người, hình thức tổ đổi công 

của kinh tế hợp tác là mầm mống của chủ nghĩa xã hội, hợp 

tác xã cấp thấp là nửa chủ nghĩa xã hội và hợp tác xã cấp 

cao chính là chủ nghĩa xã hội. Người cho rằng, đưa nông 

dân vào con đường làm ăn tập thể sẽ phát huy được sức 

mạnh của họ và của tập thể. Do đó, đây là con đường sớm 

“cải thiện đời sống nông dân, làm cho nông dân được no 

ấm, mạnh khoẻ, được học tập, làm cho dân giàu nước 

mạnh”. Điều đó thể hiện tư tưởng của Người trong việc 

đánh giá vai trò của hợp tác xã trong nông thôn - Hợp tác xã 

đóng vai trò rất quan trọng đối với việc nâng cao đời sống 

của người dân ở nông thôn. 

 Trên cơ sở xác định vai trò của hợp tác xã, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nhấn mạnh, cần phải quan tâm nhiều hơn tới vấn 

đề xây dựng và phát triển hợp tác xã ở nông thôn và muốn 

làm được việc đó, Người nhấn mạnh:   

Một là, việc gì cũng cần lãnh đạo mới thành công, đảng 

viên gương mẫu, chi bộ lãnh đạo;  

Hai là, nông hội phải giáo dục;  

Ba là, Đảng và chính phủ sẽ giúp đỡ thêm.  

Trong những thập niên vừa qua, mặc dù có những bước 

thăng trầm nhất định, song những tư tưởng trên của Người 

về hợp tác xã đã được hiện thực hoá trong thực tiễn, nhất là 

trong quá trình đổi mới do Đảng ta khởi xướng từ năm 1986 

đến nay. 
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2. Vai trò của kinh tế hợp tác trong quá 
trình đổi mới kinh tế nông nghiệp thời gian 
qua  

Quá trình đổi mới kinh tế trong nông nghiệp ở nước ta 

tạo ra nhiều thay đổi, trong đó có hai sự thay đổi rõ nét về 

vai trò của kinh tế hộ và kinh tế hợp tác, thể hiện ở chỗ:  

(1) Kinh tế hộ trong thời kỳ đổi mới được tái xác lập và 

được trao một số quyền để tự chủ và năng động trong sản xuất 

kinh doanh. 

(2) Cùng thời gian đó, kinh tế hợp tác (mà phổ biến nhất 

lúc đó là hình thức tổ chức hợp tác xã và tập đoàn sản xuất), 

từ chỗ là đơn vị tổ chức sản xuất trong các khâu kế hoạch, 

điều hành sản xuất, phân phối sản phẩm làm nghĩa vụ với 

Nhà nước, có nhiều tài sản cơ sở vật chất, vốn quỹ chung đã 

chuyển thành tổ chức làm kế hoạch và điều hành một số 

khâu (theo khoán 100) và sau đó chỉ làm nhiệm vụ hướng 

dẫn sản xuất và dịch vụ cho hộ nông dân (theo khoán 10). 

(3) Sau một thời gian vận động, kinh tế hộ nông dân về 

cơ bản khẳng định được sự cần thiết của nó, ổn định và phát 

triển. Kinh tế hộ góp phần đáng kể vào việc tăng sản lượng 

và hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp. 

(4) Kinh tế hợp tác (chủ yếu là các hợp tác xã và tập 

đoàn sản xuất) gặp nhiều khó khăn: đa số hợp tác xã thiếu 

điều kiện để hoạt động (thiếu vốn, hết quỹ do bị nợ đọng) 

do đó không có điều kiện để đổi mới, duy trì, tăng cường cơ 

sở vật chất nên mất đi điều kiện điều hành sản xuất chung 

khi còn điều hành một số khâu (theo khoán 100) và sau này 

thiếu vốn quỹ để làm dịch vụ cho hộ nông dân. Hơn nữa, 

các hợp tác xã chuyển sang làm dịch vụ, kinh doanh là một 

yêu cầu mới mẻ nên hầu hết còn lúng túng trong việc đổi 

mới phương thức hoạt động. Từ chỗ hoạt động theo kế 

hoạch - điều hành tập trung các khâu của quá trình tái sản 

xuất trong hợp tác xã sang hướng dẫn sản xuất và làm dịch 



 131 

vụ cho hộ nông dân. Một số hợp tác xã đã hoạt động tốt góp 

phần tích cực cho sự phát triển sản xuất ở nông thôn. 

(5) Kinh tế hộ nông dân trên cơ sở hộ nhận khoán, hộ tự 

chủ - khi độc lập hoàn toàn trong điều kiện nền kinh tế 

chuyển sang cơ chế thị trường gặp không ít khó khăn. Do 

những điều kiện kinh tế, xã hội không giống nhau nên khi 

trở thành hộ độc lập, tự chủ kinh doanh, các hộ cũng phân ra 

nhiều loại khác nhau xét theo những tiêu chí mức sống, loại 

hình tổ chức kinh doanh. Đó là có các loại hộ giàu, khá, hộ 

nghèo, loại hộ tự chủ sản xuất theo kiểu tự cấp ,tự túc, hộ 

sản xuất hàng hoá, hộ thuần nông, hộ kiêm nghề. Tuy nhiên, 

do hoạt động trong cơ chế thị trường nên mỗi loại hộ đều 

gặp những khó khăn nhất định để hoặc là ổn định sản xuất 

và đời sống (đối với hộ tự túc, tự cấp, hộ nghèo), hoặc là để 

phát triển, làm giàu đối với các hộ giàu, hộ khá sản xuất 

hàng hoá. Một nhu cầu chung là, các hộ đều có nhu cầu trợ 

giúp từ môi trường kinh tế xã hội là kinh tế hợp tác và kinh 

tế nhà nước. 

(6) Bên cạnh loại hình những hợp tác xã, tập đoàn sản 

xuất thực hiện vai trò hướng dẫn sản xuất, làm dịch vụ cho 

hộ nông dân, còn có những hình thức kinh tế hợp tác phù 

hợp để hỗ trợ nhau, như: các tổ hợp tác, tổ liên kết trong sản 

xuất và dịch vụ, như tổ đường nước, tổ vay vốn, tổ chăn 

nuôi... 

 Ngoài hình thức hợp tác của các hộ nông dân, một số tổ 

chức chính trị xã hội khác như Hội phụ nữ, Hội nông dân, 

Hội làm vườn cũng hỗ trợ, giúp đỡ nông dân hình thành nên 

các tổ chức kinh tế hợp tác. Các hình thức kinh tế hợp tác 

này tồn tại ở khắp nơi nhưng nhiều nhất là vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long, miền Đông Nam Bộ và một số ít ở Tây 

Nguyên. 

(7) Đồng thời, trước sự định hướng, hỗ trợ của Nhà 

nước, trong điều kiện kinh tế thị trường, một số hình thức 

hợp tác, kinh tế hợp tác hình thành hỗ trợ cho các hộ nông 
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dân sản xuất hàng hoá dưới dạng các hiệp hội đa thành phần 

kinh tế, như Hiệp hội mía đường Lam Sơn, Nông trường 

Sông Hậu, Hiệp hội Thuốc lá Thanh Hoá... Hình thức hợp 

tác này được gọi là hợp tác đa thành phần kinh tế trong đó 

kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. 

(8) Một khuynh hướng khác là, các hợp tác xã cũ đổi 

mới, chuyển đổi chức năng nhiệm vụ, hoặc hình thành mới 

hoạt động theo Luật Hợp tác xã được hình thành rất mạnh 

mẽ ở vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên 

hải miền Trung. 

Như vậy, kinh tế hợp tác trong nông nghiệp ở nước ta 

thời gian qua là rất đa dạng và phong phú. Sự đa dạng, 

phong phú ấy cũng bắt nguồn từ việc đáp ứng nhu cầu ổn 

định và phát triển kinh tế của kinh tế hộ nông dân. Từ đây, 

có một số vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra là, vai trò, ý 

nghĩa của mỗi hình thức hợp tác đó trong việc hỗ trợ nông 

dân thực hiện chuyển nông nghiệp sang sản xuất hàng hoá 

và góp phần vào công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

nghiệp, nông thôn như thế nào? Xu hướng phát triển riêng 

của từng hình thức và cuối cùng là xu thế phát triển kinh tế 

hợp tác nói chung trong nông nghiệp ở nước ta trong thời 

gian tới như thế nào để nông nghiệp và kinh tế nông thôn 

nước ta chuyển sang sản xuất hàng hoá theo định hướng xã 

hội chủ nghĩa, góp phần tích cực vào việc phát huy nội lực ở 

nông thôn, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 

thôn và hội nhập kinh tế quốc tế.  

3. Giải pháp phát triển hợp tác xã ở Việt 
Nam trong giai đoạn toàn cầu hoá kinh tế 
hiện nay 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề hợp tác xã và 

từ việc nghiên cứu vai trò các hình thức hợp tác xã trong 

giai đoạn vừa qua, chúng tôi nhận thấy sự phát triển hợp tác 

xã hiện nay vẫn rất cần thiết. Phát triển kinh tế hợp tác trong 
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giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế phải đảm bảo nâng cao 

chất lượng sản phẩm hàng hoá, tăng sức cạnh tranh của 

hàng hoá trên thị trường trong nước và quốc tế, mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm của hàng hoá. Trên cơ sở đó, 

chúng tôi đề xuất các giải pháp sau: 

Một là, cần đẩy mạnh phát triển hợp tác xã theo hướng 

phát huy lợi thế so sánh của địa phương để phát triển sản 

xuất hàng hoá quy mô lớn, trên cơ sở đó tập trung đầu tư về 

khoa học công nghệ sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng 

sản phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và đẩy 

mạnh xuất khẩu. 

Hai là, phát triển hợp tác xã theo hướng liên doanh liên 

kết vùng, miền và với vùng kinh tế trọng điểm để đầu tư có 

trọng điểm, khắc phục tình trạng lãng phí trong đầu tư, đồng 

thời phát huy tối đa hiệu suất máy móc và nâng cao được 

chất lượng sản phẩm. 

Ba là, phát triển hợp tác xã phải xuất phát từ nhu cầu của 

kinh tế hộ và thực tiễn địa phương, tuân thủ các nguyên tắc 

xây dựng hợp tác xã nhằm khắc phục tình trạng đầu tư dàn 

trải, kém hiệu quả.   

Bốn là, phát triển và mở rộng các hợp tác xã đã và đang 

có thị trường tiêu thụ ổn định ở trong và ngoài nước để tạo 

việc làm, tăng thu nhập cho người dân.  

Năm là, nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý các hợp 

tác xã của các cấp uỷ đảng và chính quyền địa phương, các 

hiệp, hội và sự giúp đỡ của các tổ chức này về các lĩnh vực 

như: vốn, công nghệ, thị trường tiêu thụ sản phẩm để phát 

huy tốt hơn nữa vai trò của các hợp tác xã.  
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VỀ VAI TRÒ VÀ CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC 
QUẢN LÝ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 

ThS. LÝ VIỆT QUANG 

Học viện Chính trị- Hành chính quốc 
gia  

Hồ Chí Minh 

Khi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi 

tìm đường cứu nước, đặc điểm nổi bật của nền kinh tế-xã hội 

Việt Nam là một nước nông nghiệp lạc hậu, dân cư có 90% là 

nông dân và đang rên xiết dưới ách thực dân, phong kiến. Vì 

vậy, giải phóng đồng bào, đưa họ đến với cuộc sống no ấm, 

sung sướng luôn luôn giữ vị trí hàng đầu trong sự nghiệp vì 

con người của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi nước nhà giành 

được độc lập, Người chủ trương cách thức tốt nhất là đưa 

nông dân cùng sản xuất trong các hợp tác xã. Từ đó, Người 

chú trọng đưa ra những chỉ dẫn quý báu về sự cần thiết phải 

lập các hợp tác xã và các nguyên tắc tổ chức quản lý hợp tác 

xã. 

Từ kế hoạch ba năm khôi phục kinh tế (1954-1957), 

một số hợp tác xã nông nghiệp đã được xây dựng thí điểm; 

đến kế hoạch ba năm cải tạo và phát triển kinh tế (1958-

1960), phong trào hợp tác hoá nông nghiệp chính thức 

được triển khai và được coi là nhiệm vụ trọng tâm của kế 

hoạch, là con đường duy nhất để phát triển nông nghiệp. 
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Từ đó cho đến cuối những năm 1980, trải qua 30 năm, 

phong trào hợp tác hoá nông nghiệp đã đạt một số thành 

tựu nhất định, góp phần quan trọng ổn định hậu phương 

lớn miền Bắc, tích cực chi viện sức người, sức của cho 

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng nhìn chung, 

phong trào hợp tác hoá chưa thành công, hàng loạt hợp tác 

xã bị tan rã hoặc chỉ còn hoạt động trên danh nghĩa, thu 

nhập của nông dân sau khi vào hợp tác xã giảm đi, v.v..  

Trong khi đó, sau khi ban hành Nghị quyết 10 của Bộ 

Chính trị khoá VI1, kinh tế hộ nông dân chính thức được hồi 

sinh và phát triển rất mạnh mẽ. Cho đến nay, kinh tế hộ 

nông dân vẫn giữ vai trò chủ đạo trong sản xuất nông 

nghiệp. 

Tình hình trên đặt ra vấn đề: phải chăng hợp tác xã 

nông nghiệp không còn vai trò gì và kinh tế hộ nông dân 

mới là sự lựa chọn duy nhất đối với con đường phát triển 

của nông nghiệp và nông dân Việt Nam? Như vậy, phải 

chăng những chỉ dẫn của Hồ Chí Minh về sự cần thiết lập 

hợp tác xã nông nghiệp không còn phát huy giá trị và do vậy 

đương nhiên không cần đề cập làm gì đến các nguyên tắc tổ 

chức quản lý hợp tác xã nông nghiệp? 

1. Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp 
trong giai đoạn hiện nay 

Sự cần thiết phải tổ chức các hợp tác xã đã được Hồ Chí 

Minh sớm chỉ ra trong tác phẩm nổi tiếng Đường kách 

mệnh. Người dành riêng một chương với tiêu đề “Hợp tác 

xã” để đề cập về hợp tác xã ở các nước điển hình trên thế 

giới, từ đó đặt vấn đề cho việc thành lập hợp tác xã ở Việt 

Nam. Sau này, nhất là từ khi nhà nước cách mạng ra đời, 

                                           
1. Nghị quyết “Về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” do Bộ Chính trị ban hành 

ngày 5-4-1988 và thường được bà con nông dân gọi là “khoán 10”. 
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Người dành nhiều thời gian và tâm sức để phân tích chỉ ra 

cho đồng bào nông dân thấy vai trò không thể thiếu được 

của hợp tác xã trong sự phát triển của nông nghiệp và giúp 

nông dân thoát khỏi nghèo đói, lạc hậu, đi tới cuộc sống no 

ấm, sung sướng. Người nhấn mạnh: “Không có con đường 

nào khác, chỉ có vào tổ đổi công, tiến lên hợp tác xã, nông 

dân ta mới có thêm sức để cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản 

xuất. Do đó mà đưa nông thôn miền Bắc nước ta đến chỗ 

ấm no, sung sướng và góp phần quan trọng xây dựng công 

nghiệp nước nhà”1. 

Cho đến nay, luận điểm trên của Hồ Chí Minh vẫn giữ 

nguyên giá trị. Trải qua hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi 

mới, nền nông nghiệp nước ta đã đạt nhiều thành tựu lớn, 

nhất là giải quyết được vấn đề an ninh lương thực. Từ một 

nước luôn luôn thiếu lương thực, Việt Nam trở thành một 

trong ba nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới. Các ngành 

nuôi trồng thuỷ hải sản, cây công nghiệp phát triển mạnh và 

mang lại nguồn thu lớn cho các hộ nông dân và đất nước. 

Tuy nhiên, nhìn lại một cách nghiêm túc thì sản xuất nông 

nghiệp ở nước ta vẫn còn ở trình độ công nghệ, kỹ thuật lạc 

hậu so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Quy 

mô sản xuất phổ biến vẫn là phân tán, nhỏ lẻ, manh mún. 

Năng suất lao động còn thấp. Hàm lượng chất xám trong các 

sản phẩm nông nghiệp còn ít và thường là sản phẩm thô, sức 

cạnh tranh chưa cao,... Trong khi đó, các hộ nông dân luôn 

phải đối mặt với thiên tai, dịch bệnh, phải lo tìm nguồn vốn 

để sản xuất cũng như tìm đầu ra cho sản phẩm. Tình hình 

này có nhiều nguyên nhân, nhưng một nguyên nhân quan 

trọng hàng đầu là do còn ít hộ nông dân liên kết, hợp tác với 

nhau trong sản xuất, năng lực của các hộ nông dân còn chưa 

được tập trung lại. Nói cách khác, muốn nông nghiệp phát 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 9, tr. 487. 
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triển vững mạnh, đời sống của các gia đình nông dân ngày 

càng cải thiện và sung túc, các hợp tác xã nông nghiệp là tổ 

chức kinh tế không thể thiếu. 

Trong xu thế hội nhập và cạnh tranh mạnh mẽ trên thế 

giới hiện nay, nếu muốn tồn tại và phát triển, mỗi quốc gia 

và mỗi người sản xuất kinh doanh càng không thể đứng tách 

riêng ra được. Trong sản xuất nông nghiệp cũng vậy. Kinh 

tế hộ nông dân có vai trò quan trọng nhưng không thể và 

không phải là duy nhất. Khi đề cập đến việc chia ruộng đất 

cho nông dân Nga sau khi Cách mạng Tháng Mười thành 

công, V.I.Lênin đã chỉ ra rằng: Chia thì chỉ tốt lúc đầu thôi. 

Chia như thế có mục đích chứng tỏ rằng ruộng đất thôi 

không còn thuộc về địa chủ nữa, mà đã trở thành sở hữu của 

nông dân. Nhưng như thế chưa đủ. Chỉ có canh tác tập thể 

mới là con đường thoát (chúng tôi nhấn mạnh - TG). 

Ở các nước có nền nông nghiệp phát triển như Mỹ, Nhật 

Bản, vai trò của các hợp tác xã nông nghiệp rất quan trọng 

và được thể hiện rất rõ. Đối với nước ta, việc cùng liên kết 

hợp tác sản xuất trong các hợp tác xã sẽ giúp các hộ nông 

dân khắc phục được tình trạng sản xuất manh mún, có điều 

kiện để mở rộng nguồn vốn và áp dụng các công nghệ, kỹ 

thuật sản xuất tiên tiến, hiện đại, từ đó nâng cao năng suất 

lao động và chất lượng sản phẩm, tăng cường khả năng cạnh 

tranh và sức tiêu thụ của sản phẩm. Trên thực tế, tính đến 

đầu năm 2006, cả nước ta có 8.511 hợp tác xã nông nghiệp 

(cả chuyển đổi và lập mới), chiếm trên 50% tổng số hợp tác 

xã. Các hợp tác xã này đều có bước phát triển về quy mô, 

nội dung, góp phần không nhỏ vào việc giải quyết việc làm 

và thu nhập cho người lao động ở nông thôn. 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là, trong giai đoạn từ những 

năm 50 đến những năm 80 của thế kỷ XX, chúng ta cũng 

đã chú ý xây dựng hợp tác xã nhưng phong trào hợp tác 

hoá chưa thành công, bây giờ tiếp tục nhấn mạnh vai trò 
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của hợp tác xã phải chăng sẽ lại rơi vào tình trạng như 

trước đây? Với độ lùi nhất định của thời gian, chúng ta có 

điều kiện để nhìn rõ hơn về các nguyên nhân thất bại của 

phong trào hợp tác hoá từ năm 1954 đến những năm 80 của 

thế kỷ XX. Sự thất bại của phong trào hợp tác hoá nói trên 

cũng là sự phủ định của lịch sử đối với một mô hình hợp 

tác xã còn nhiều khiếm khuyết, nhất là chưa quán triệt 

đúng những nguyên tắc tổ chức quản lý hợp tác xã của chủ 

nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoàn toàn 

không thể từ sự thất bại của một mô hình tổ chức hợp tác 

xã mà phủ nhận bản chất ưu việt của chế độ hợp tác. Điều 

cần phải làm ở đây chính là xây dựng một mô hình hợp tác 

xã mới với các nguyên tắc tổ chức quản lý đúng đắn, khoa 

học, phù hợp với trình độ và tâm lý, nguyện vọng của các 

gia đình nông dân.  

2. Các nguyên tắc tổ chức và quản lý 
hợp tác xã nông nghiệp trong giai đoạn 
hiện nay 

Như trên đã khẳng định, bản chất ưu việt của chế độ hợp 

tác chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được thể hiện bằng một 

mô hình tổ chức đúng. Muốn vậy, phải có các nguyên tắc tổ 

chức quản lý đúng. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp 

tác xã trong giai đoạn hiện nay, để hợp tác hoá trong nông 

nghiệp phát triển thành một phong trào mạnh mẽ và vững 

chắc, thiết thực, cần chú ý các nguyên tắc sau trong tổ chức 

quản lý hợp tác xã: 

- Nguyên tắc dần dần, vững chắc. 

Đây là nguyên tắc rất được V.I.Lênin coi trọng khi lãnh 

đạo tiến hành hợp tác hoá nông nghiệp ở nước Nga. Từ thực 

tiễn nước Nga, V.I.Lênin chỉ rõ: Chúng ta có hàng triệu 

nông hộ riêng rẽ, phân tán và rải rác ở sâu trong những vùng 

nông thôn hẻo lánh. Muốn dùng một phương pháp mau lẹ 
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nào đó, một sắc lệnh, một sự tác động từ ngoài vào, để cải 

tạo những nông hộ ấy, thì thật là một tư tưởng hoàn toàn phi 

lý. Chúng ta đều biết rất rõ là chỉ có dùng biện pháp dần 

dần, thận trọng, và chỉ có dùng những thí dụ thực tiễn có 

kết quả tốt, thì mới có thể tác động đến hàng triệu nông hộ 

nhỏ được. 

Vận dụng luận điểm trên của V.I.Lênin vào điều kiện 

Việt Nam, Hồ Chí Minh xác định xây dựng hợp tác xã là 

một việc làm khó khăn, lâu dài, nhất là trong điều kiện 

nông dân Việt Nam đã quen sản xuất nhỏ lẻ. Do vậy, 

Người chủ trương phải có những bước đi dần dần và vững 

chắc trong xây dựng các hợp tác xã; phải thông qua các 

hình thức hợp tác từ thấp đến cao, từ tổ đổi công tiến lên 

hợp tác xã nông nghiệp bậc thấp rồi phát triển lên hợp tác 

xã bậc cao. Người nói: “Chúng ta phải tăng gia sản xuất, 

thực hành tiết kiệm, xây dựng kinh tế dân chủ nhân dân 

tiến dần lên chủ nghĩa xã hội như Liên Xô, Trung Quốc, 

tức là thực hiện lối làm ăn tập thể, cùng làm chung hưởng 

chung, nông thôn ta cũng sẽ tiến lên như thế. Muốn thế 

phải tổ chức tổ đổi công là hình thức thấp nhất, rồi tiến 

lên hợp tác xã nông nghiệp, từ hợp tác xã nhỏ phát triển 

thành hợp tác xã to dùng máy móc trong nông nghiệp”1. 

Phát hiện tình trạng chủ quan, nóng vội chạy theo thành 

tích, chỉ quan tâm đến số lượng mà xem nhẹ hoặc không 

chú ý đến chất lượng các hợp tác xã, Hồ Chí Minh nhắc nhở 

các cán bộ phụ trách cần phải coi trọng chất lượng các hợp 

tác xã, xây dựng đến đâu phải củng cố vững chắc đến đó. 

Người nghiêm khắc phê bình các cán bộ lãnh đạo chỉ biết 

phát triển con số mà không lo củng cố, không lo làm cho 

các hợp tác xã thật vững mạnh. Vì nóng vội, không đi từ 

thấp đến cao để rút kinh nghiệm mà lại muốn tổ chức ngay 

                                           
1. Sđd, t. 8, tr. 345. 
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hợp tác xã cấp cao. 

Hiện nay, quan hệ kinh tế hàng hoá ngày càng xâm nhập 

sâu vào các hoạt động kinh tế ở khu vực nông thôn, thúc đẩy 

sự gắn kết hợp tác giữa các hộ nông dân. Tuy nhiên, không 

phải vì vậy mà chúng ta có thể nhanh chóng thành lập các 

hợp tác xã như đã làm trong phong trào hợp tác hoá trong 

giai đoạn từ những năm 1950 đến những năm 1980. Cần 

phải tôn trọng và quán triệt nghiêm túc nguyên tắc dần dần, 

vững chắc khi xây dựng các hợp tác xã. 

- Nguyên tắc tự nguyện. 

Theo V.I.Lênin, canh tác tập thể là một việc khó, nếu 

người nào tưởng rằng có thể dùng mệnh lệnh và cưỡng bách 

từ trên xuống mà buộc người ta phải canh tác tập thể, thì dĩ 

nhiên như thế là điên rồ. 

Quán triệt luận điểm trên của V.I.Lênin, Hồ Chí Minh 

nhiều lần nhắc nhở cán bộ lãnh đạo các địa phương phải tôn 

trọng quyền làm chủ của nông dân, không được gò ép hay 

dùng mệnh lệnh bắt buộc họ phải gia nhập hợp tác xã. 

Người nói: “Tổ chức tổ đổi công, hợp tác xã là phải tự 

nguyện, nghĩa là tuyên truyền giải thích ai muốn vào thì 

vào, không phải nắm cổ kéo người ta vào”1. 

Để bảo đảm nguyên tắc tự nguyện trong việc tổ chức, 

thành lập hợp tác xã, Hồ Chí Minh xác định, phải tuyên 

truyền giải thích cho nông dân. Tuy nhiên, Người không coi 

đó là cách thức duy nhất. Là người nhận thức sâu sắc và 

đánh giá cao phương pháp giáo dục, nêu gương nên cùng 

với biện pháp tuyên truyền giải thích, Hồ Chí Minh chỉ ra 

rằng cần phải xây dựng các hợp tác xã kiểu mẫu làm kết quả 

thực tế để nông dân nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai thì 

việc tuyên truyền đó mới có kết quả tốt. 

Ngày nay, với việc Đảng và Nhà nước ta ngày càng chú 

trọng chăm lo và phát huy quyền làm chủ của người dân, 

                                           
1. Sđd, t. 9, tr. 441. 
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nguyên tắc tự nguyện càng cần được thực hiện tốt trong việc 

tổ chức các hợp tác xã nông nghiệp. Cần tuyên truyền, giáo 

dục và làm cho nông dân thấy rõ lợi ích thiết thực của con 

đường làm ăn tập thể. Việc làm này không chỉ thực hiện 

trong giai đoạn thành lập hợp tác xã mà còn phải được thực 

hiện thường xuyên trong cả quá trình xây dựng và phát triển 

của hợp tác xã. Chỉ có gia nhập hợp tác xã một cách tự 

nguyện, các hộ nông dân mới thực sự hăng hái và tích cực 

tham gia sản xuất, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và 

chất lượng sản phẩm. 

- Nguyên tắc quản lý dân chủ, minh bạch, công bằng, 

đảm bảo năng lực đề ra và điều hành tốt kế hoạch sản 

xuất, chống tham ô, lãng phí. 

Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, một phong trào hay 

một hành động cách mạng muốn thành công, xét đến cùng 

là do vai trò của người lãnh đạo. Chính vì vậy, Người rất coi 

trọng công tác quản lý điều hành trong các hợp tác xã nông 

nghiệp. Người cho rằng đó là nhân tố có vai trò quyết định 

đối với sự vững mạnh của hợp tác xã và sự phát triển của 

sản xuất nông nghiệp. Người nhấn mạnh: Điều quan trọng 

bậc nhất để phát triển mạnh nông nghiệp là: Chỉnh đốn các 

ban quản trị hợp tác xã cho thật tốt. Ban quản trị tốt thì hợp 

tác xã tốt. Hợp tác xã tốt thì nông nghiệp nhất định phát 

triển tốt. Chỉnh đốn tốt ban quản trị hợp tác xã là chìa khoá 

của việc phát triển nông nghiệp. 

Theo Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn của một ban quản trị hợp 

tác xã tốt bao gồm một số điểm cơ bản sau: 

+ Phải gồm những người do xã viên lựa chọn và bầu cử 

ra, nếu không làm tròn nhiệm vụ thì bị cách chức. 

+ Mọi công việc của hợp tác xã, trước khi làm, ban quản 

trị phải đem ra bàn bạc với xã viên, hỏi ý kiến xã viên. 

+ Ban quản trị phải công bằng, không được thiên vị. 
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+ Ban quản trị phải minh bạch. Tài chính phải công khai. 

+ Ban quản trị phải chống tham ô, lãng phí. 

+ Ban quản trị cần đặt kế hoạch sản xuất hàng năm, từng 

vụ phù hợp với kế hoạch của Nhà nước và thực tế của địa 

phương. 

+ Ban quản trị cần sử dụng hợp lý sức lao động trong 

hợp tác xã. 

+ Ban quản trị phải một lòng một dạ hướng vào tăng gia 

sản xuất, thực hành tiết kiệm, tăng thu nhập và nâng cao đời 

sống của xã viên. 

Hồ Chí Minh cũng cho rằng để công tác quản lý được 

thực hiện tốt, các hợp tác xã cần phải có các nội quy và điều 

lệ hoạt động. Sau này ở tuổi 79, tuy sức khoẻ đã rất yếu, 

Người vẫn quan tâm viết lời giới thiệu cho bản Điều lệ tóm 

tắt của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp. 

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, việc có một ban quản 

trị tốt là yêu cầu tiên quyết để một hợp tác xã nông nghiệp 

tồn tại và phát triển. Ban quản trị phải gồm những người có 

năng lực điều hành sản xuất kinh doanh, có tinh thần trách 

nhiệm cao đối với công việc của hợp tác xã và phải luôn là 

đại biểu cho ý chí và quyền lợi của các xã viên. Đồng thời, 

phải có cơ chế để kiểm tra, giám sát việc quản lý hợp tác xã 

như phát huy quyền làm chủ của các xã viên, thực hiện tốt 

phê bình và tự phê bình. Mỗi hợp tác xã phải hoạt động trên 

cơ sở Luật hợp tác xã (sửa đổi, bổ sung năm 2003) để xây 

dựng nội quy, quy chế hoạt động cho phù hợp. 

- Nguyên tắc bảo đảm lợi ích 

Theo Hồ Chí Minh, một hợp tác xã muốn thu hút được 

nông dân tham gia thì cách tốt nhất là phải bảo đảm lợi ích 

của hợp tác xã và nhất là của các xã viên. Việc bảo đảm lợi 

ích này thể hiện trước hết ở chỗ thu nhập của nông dân sau 

khi vào hợp tác xã phải cao hơn khi còn ở bên ngoài. Hồ 

Chí Minh nêu rõ: “Cần phải nêu cao tính chất hơn hẳn của 
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hợp tác xã bằng những kết quả thiết thực là làm cho thu 

nhập của xã viên được tăng thêm, làm cho xã viên sau khi 

vào hợp tác xã thu hoạch nhiều hơn hẳn khi còn ở ngoài ... 

Đó là phương pháp tuyên truyền thuyết phục tốt nhất để 

khuyến khích nông dân vào hợp tác xã”1. 

Mặt khác, Hồ Chí Minh chỉ ra rằng, việc bảo đảm lợi ích 

của các hộ nông dân còn thể hiện ở sự phân phối một cách 

công bằng các sản phẩm theo kết quả lao động, tránh tình 

trạng bình quân, cào bằng. Trả lời câu hỏi: trong hợp tác xã 

nông nghiệp phải phân phối thế nào cho đúng?, Người nêu 

rõ: “Phân phối phải theo mức lao động. Lao động nhiều thì 

được phân phối nhiều, lao động ít thì được phân phối ít... 

Không nên có tình trạng người giỏi, người kém, việc khó, 

việc dễ, cũng công điểm như nhau. Đó là chủ nghĩa bình 

quân. Phải tránh chủ nghĩa bình quân”2. 

Tuy nhiên, phân phối theo lao động không có nghĩa là 

những người không có khả năng lao động như người bình 

thường sẽ không được quan tâm, chăm sóc. Hồ Chí Minh 

yêu cầu: “Đối với những người già yếu, neo đơn, thương 

binh, gia đình liệt sĩ, hợp tác xã phải khéo tìm cách chia 

công việc cho họ để họ cũng làm được, đồng thời phải chú ý 

giúp đỡ họ”3. 

Nhìn lại phong trào hợp tác hoá nông nghiệp trong giai 

đoạn từ những năm 50 đến những năm 80 của thế kỷ XX, 

chúng ta thấy rõ nguyên tắc này đã không được quán triệt 

đầy đủ. Thậm chí đây là nguyên tắc bị vi phạm nghiêm 

trọng nhất. Chẳng những thu nhập của các gia đình nông 

dân ngày càng giảm đi sau khi vào hợp tác xã mà cách phân 

phối sản phẩm cũng bị thực hiện theo kiểu bình quân cào 

bằng “tối thiểu 13 tối đa 18”. Chính vì vậy, tuy số lượng 

hợp tác xã phát triển nhanh nhưng do nguyên tắc lợi ích bị 

                                           
1. Sđd, t. 9, tr. 530. 

2, 3. Sđd, t. 10, tr. 410. 
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vi phạm nên tính hăng hái, tích cực, chịu thương chịu khó 

của nông dân Việt Nam sau khi vào hợp tác xã đã bị triệt 

tiêu. Sự phát triển của phong trào hợp tác hoá trở nên không 

vững chắc. Nhiều gia đình nông dân xin ra khỏi hợp tác xã 

hoặc có ở lại thì chỉ sản xuất cầm chừng. Nhiều hợp tác xã 

tan rã.  

Ngày nay, việc người dân sản xuất kinh doanh làm giàu 

chính đáng đã được Đảng, Nhà nước ta chính thức khẳng 

định và khuyến khích. Do đó, chỉ hợp tác xã nào bảo đảm 

được lợi ích của xã viên cao hơn khi họ còn làm ăn riêng 

lẻ, thì hợp tác xã đó mới thực sự đứng vững và phát triển. 

Việc bảo đảm lợi ích này không chỉ thể hiện ở mức thu 

nhập và cách phân phối thành quả lao động mà còn phải 

thể hiện ở việc tôn trọng vai trò độc lập tương đối của kinh 

tế hộ nông dân, tránh việc hòa tan kinh tế hộ nông dân vào 

kinh tế hợp tác xã như đã làm trước đây trong mô hình hợp 

tác xã cũ. 

Như vậy, trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, 

muốn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp không ngừng phát 

triển và đưa nông dân đến với cuộc sống thực sự no ấm, 

sung sướng, thì không thể thiếu vai trò quan trọng của hợp 

tác xã nông nghiệp. Những hợp tác xã này phải được tổ 

chức thật hiệu quả theo mô hình mới, bảo đảm hiệu quả và 

tôn trọng tính tự nguyện của các xã viên. Quán triệt sâu sắc 

và thực hiện nghiêm túc những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh về vai trò và các nguyên tắc tổ chức quản lý hợp tác 

xã chính là một trong những cách thức tốt nhất để xây dựng 

thành công mô hình hợp tác xã mới này. 
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NÂNG CAO NHẬN THỨC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 
MINH VỀ HỢP TÁC XÃ 

TS. CHU THÁI THÀNH 
Tạp chí Cộng sản 

Trong những năm đổi mới, kinh tế hợp tác và hợp tác 

xã ở nước ta đã có những chuyển biến tích cực, bước đầu 

đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn. Các hình thức kinh 

tế hợp tác ngày càng đa dạng, góp phần thúc đẩy sản xuất 

kinh doanh phát triển. Chỉ tính riêng loại hình các tổ hợp 

tác do các hộ kinh tế cá thể cùng nhau thành lập trong 

những năm qua phát triển nhanh, nhất là ở khu vực các 

tỉnh Nam Bộ. Ở thời điểm đầu năm 2000, cả nước có 

khoảng 150.000 tổ, nhóm hợp tác xã các loại, đến nay đã 

có hơn 350.000, thu hút hơn 4 triệu lao động và hộ gia 

đình tham gia. Sự phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã 

trên các lĩnh vực kinh tế ở nước ta có nhiều thuận lợi, 

nhưng cũng đang đặt ra không ít vấn đề mới mẻ, bức xúc 

cần được quan tâm giải quyết. Đây cũng chính là dịp để 

chúng ta trở lại nghiên cứu một cách nghiêm túc, có hệ 

thống những quan điểm, tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp 

tác xã, giúp chúng ta nâng cao nhận thức, định hướng tư 

tưởng và hành động đúng đắn trong xây dựng và phát 

triển hợp tác xã hiện nay. Những quan điểm, tư tưởng sau 

đây của Người đã trở thành kim chỉ nam cho chúng ta 
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hành động trong bước đường xây dựng kinh tế hợp tác. 

1. Không có con đường nào khác, chỉ có 
vào tổ đổi công, tiến lên hợp tác xã, nông 
dân ta mới có thêm sức để cải tiến kỹ 
thuật, đẩy mạnh sản xuất  

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói như vậy trong lời kêu 

gọi nông dân lao động hăng hái vào tổ đổi công, hợp tác 

xã và thi đua cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh sản xuất, góp 

phần quan trọng xây dựng nước nhà. Xuất phát từ thực 

tiễn cách mạng nước ta, Hồ Chí Minh khẳng định: hợp tác 

xã nông nghiệp là một tất yếu lịch sử, là con đường đúng 

đắn duy nhất để mở đường cho lực lượng sản xuất phát 

triển và nâng cao đời sống cho nông dân. Người căn dặn: 

nguyên tắc của tổ đổi công là không được cưỡng ép ai; tổ 

đổi công phải có tổ trưởng hoặc ban quản trị. Quản trị 

phải dân chủ. Việc làm phải bàn bạc với nhau. Mọi người 

đều hiểu mới vui lòng làm. Phương pháp tổ chức, chớ 

tham làm mau, làm rầm rộ. Làm ít mà chắc chắn hơn làm 

nhiều, làm rầm rộ mà không chắc chắn. Phải thiết thực, 

không tổ chức cho có tên mà không có thực tế; phải làm 

từ nhỏ đến lớn, từ 5,7 gia đình đến 9,10 gia đình, không 

nên tổ chức quá to, vì quá to thì khó nắm, sẽ chệch choạc, 

dễ thất bại. Phải rút kinh nghiệm tốt để theo, kinh nghiệm 

xấu để tránh. Theo Hồ Chí Minh, muốn làm hòn núi cao 

phải vào tổ đổi công và hợp tác xã, vì nhiều người hợp lại 

thì mới làm được nhiều, được tốt. 

Muốn xây dựng tổ đổi công, hợp tác xã được tốt phải 

đoàn kết, làm cho mọi người tự nguyện tham gia, phải bàn 

bạc dân chủ và tính toán công bằng, hợp lý. Ban quản trị 

luôn luôn đi sát xã viên để kiểm tra, đôn đốc. Hồ Chí Minh 

chỉ rõ: Hợp tác xã, tổ đổi công, chẳng những có lợi ngay cho 

mình mà còn lợi về sau cho con cháu. Đồng bào phải trông 
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xa, thấy rộng, chớ thấy khó khăn mà ngại, chớ thấy lợi ích 

trước mắt mà quên lợi ích lâu dài. Hồ Chí Minh đã tiếp thu 

và vận dụng một cách sáng tạo kinh nghiệm xây dựng hợp 

tác xã của các nước tiên tiến, kết hợp với thực tế Việt Nam, 

một nước nông nghiệp lạc hậu, để tìm ra những nguyên lý 

rất cơ bản trong xây dựng tổ đổi công, hợp tác xã. 

2. Cần nhận rõ mục đích của việc tổ 
chức hợp tác xã là gì? 

Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã nêu lên bốn loại hình hợp tác xã. Hợp tác xã tiền 

bạc (hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã vay mượn); hợp tác xã 

mua; hợp tác xã bán; hợp tác xã sinh sản (hợp tác xã sản 

xuất). Đây cũng là những tổ chức liên hợp tự nguyện của 

những người lao động, cùng chung sức, chung vốn liếng lao 

động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Người 

chỉ rõ: mục đích của việc tổ chức hợp tác xã là để cải thiện 

đời sống nông dân, làm cho nông dân được ấm no, mạnh 

khỏe, được học tập, làm cho dân giàu, nước mạnh. Dân có 

giàu thì nước mới mạnh. Đó là mục đích riêng và mục đích 

chung của xây dựng hợp tác xã. 

Hợp tác xã cần phát triển mạnh sản xuất. Sản xuất được 

nhiều, đồng thời phân phối công bằng. Muốn phân phối 

công bằng, cán bộ phải chí công vô tư, dân chủ, tránh quan 

liêu mệnh lệnh, làm việc gì cũng cần bàn bạc kỹ với xã 

viên. Người dạy: làm việc theo lối mệnh lệnh, quan liêu, 

không dân chủ thì chắc chắn thất bại. Việc xây dựng hợp 

tác xã cần chú trọng đến chất lượng. Xây dựng hợp tác xã 

nào cần làm cho tốt hợp tác xã đó. Nếu xã, huyện nào cũng 

xây dựng được một vài hợp tác xã thật tốt, sản xuất tăng, 

thu nhập tăng, nội bộ đoàn kết vui vẻ và các mặt khác cũng 

đều vượt hẳn các tổ đổi công và các gia đình làm ăn riêng 

lẻ, thì các hợp tác xã đó sẽ có tác dụng lôi cuốn đồng bào, 

nông dân vào hợp tác xã. Ngược lại, nếu xã, huyện nào 
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cũng có hợp tác xã không hơn gì hay hơn rất ít các tổ đổi 

công và gia đình làm ăn riêng lẻ thì có tốn công tuyên 

truyền bao nhiêu cũng ít người muốn vào hợp tác xã. 

Hồ Chí Minh chỉ rõ: phong trào hợp tác hóa phải đi từ 

thấp đến cao mới phát triển được thuận lợi. Muốn có tổ 

chức hợp tác xã được tốt phải phát triển và củng cố các tổ 

đổi công. Cần làm cho hợp tác xã thu nhập tăng lên, đời 

sống cải thiện, hăng hái làm ăn, đoàn kết vui vẻ. Bài học lớn 

mà Bác chỉ ra là: ra sức phát triển và củng cố tốt các tổ đổi 

công và hợp tác xã; thi đua cải tiến kỹ thuật. Đổi công, hợp 

tác xã và cải tiến kỹ thuật là hai chân của nông nghiệp; hai 

chân vững chắc thì nông nghiệp đi nhanh. Đó cũng là con 

đường để đi tới chủ nghĩa xã hội. Người vạch rõ: đường lối 

cải tạo xã hội chủ nghĩa của Đảng đối với nông nghiệp là, 

đưa nông dân làm ăn riêng lẻ, đi dần từ tổ đổi công (có mầm 

mống xã hội chủ nghĩa), tiến lên hợp tác xã cấp thấp (nửa xã 

hội chủ nghĩa), rồi tiến lên hợp tác xã cấp cao (xã hội chủ 

nghĩa). 

3. Bảo đảm thật sự quyền làm chủ tập 
thể 

Khi việc cải tạo quan hệ sản xuất trong nông nghiệp đã 

căn bản hoàn thành, Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng đặc 

biệt tới việc tăng cường, củng cố các hợp tác xã sản xuất 

nông nghiệp mà nội dung chủ yếu là tăng cường chế độ làm 

chủ tập thể về ba mặt: tư liệu sản xuất, quản lý kinh tế và 

phân phối sản phẩm lao động. Theo Người phân phối phải 

theo mức lao động. Lao động nhiều thì được phân phối 

nhiều, lao động ít thì được phân phối ít. Lao động khó thì 

được phân phối nhiều, lao động dễ thì được phân phối ít. 

Không nên có tình trạng người giỏi, người kém, việc khó, 

việc dễ cũng công điểm như nhau. Đó là chủ nghĩa bình 

quân, cần phải tránh chủ nghĩa này. Nói về Điều lệ tóm tắt 

của hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, Người căn dặn: Phải 
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thực hiện tốt Điều lệ để hợp tác xã càng thêm vững mạnh, 

nông thôn ngày càng đoàn kết, sản xuất càng phát triển và 

nông dân ta càng thêm ấm no và tiến bộ. Vì vậy, xã viên và 

cán bộ phải bàn bạc dân chủ để hiểu rõ và làm cho đúng. 

Đảng viên và đoàn viên phải gương mẫu trong mọi việc. 

Nhiệm vụ củng cố hợp tác xã nông nghiệp, tức là củng cố 

quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, phải gắn 

chặt với việc xây dựng, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật 

của hợp tác xã. Người thường xuyên nhắc nhở: phải mở 

mang thủy lợi, coi đó là biện pháp hàng đầu, không ngừng 

cải tiến kỹ thuật, áp dụng kỹ thuật mới, cải tiến công cụ lao 

động và từng bước thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp. 

Muốn vậy, phải củng cố hợp tác xã.  

Nói chuyện với đồng bào và cán bộ xã Nam Liên (Nam 

Đàn, Nghệ An), ngày 9 tháng 12 năm 1961, Bác đặt câu 

hỏi: Muốn hợp tác xã tốt phải thế nào? Và Người đã khẳng 

định: phải nêu cao tinh thần làm chủ; làm chủ xóm làng, 

làm chủ hợp tác xã, làm chủ đất nước, nhưng phải cho ra 

người làm chủ, chứ không thể phất phơ được. Mọi người 

đều có trách nhiệm làm cho dân giàu, nước mạnh, quốc 

phòng vững chắc. Điều căn bản là phải cần kiệm để xây 

dựng hợp tác xã. Người yêu cầu nông dân phải cần kiệm 

xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ, ban quản trị phải 

công bằng, dân chủ. Mọi việc bàn bạc với xã viên, sổ sách, 

tiền của rõ ràng, minh bạch. Hồ Chí Minh chỉ rõ: đã làm 

chủ thì mọi người, mọi dân tộc phải chung sức làm cho dân 

giàu, nước mạnh, đời sống của nhân dân được cải thiện 

không ngừng, con cháu ngày càng sung sướng. 

4. Cơ sở sản xuất nông nghiệp là hợp tác 
xã 

Trong bài nói chuyện với đồng bào, cán bộ tỉnh Hưng 

Yên, tháng 9 năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Để 

tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc, các hợp tác xã cần 
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phải nâng cao tinh thần đoàn kết, sản xuất toàn diện; phát 

triển sản xuất chung của hợp tác xã là chính, nhưng cần 

chiếu cố đúng mức sản xuất gia đình của xã viên. Phải làm 

đúng 8 việc: đủ nước, nhiều phân, cày sâu, bừa dày, chọn 

giống tốt, làm cỏ sạch, cải tiến nông cụ và hằng ngày lo 

diệt chuột, trừ sâu. Về quy mô, mỗi hợp tác xã chỉ nên có 

từ 150 đến 200 hộ, không nên quá nhiều, khó quản lý. Hợp 

tác xã bậc cao thì thu nhập cũng phải cao. Người nhấn 

mạnh, phải chú ý phát triển công nghiệp địa phương nhằm 

phục vụ cho nông nghiệp. Hợp tác xã là nền tảng của sản 

xuất nông nghiệp. Sản xuất tốt để tăng thêm thu nhập 

chung của hợp tác xã và thu nhập riêng của xã viên, nâng 

cao đời sống của nhân dân. Hợp tác xã không ngừng nâng 

cao năng suất lao động và tăng thêm số ngày lao động, 

đồng thời phải hoàn thành tốt chính sách, nghĩa vụ đối với 

Nhà nước.  

 Kế hoạch sản xuất của hợp tác xã phải đem bàn bạc 

một cách dân chủ với xã viên. Tuyên truyền, giáo dục xã 

viên để xã viên tự nguyện làm. Tuyệt đối không được dùng 

cách gò ép, mệnh lệnh, quan liêu. Đối với những người 

chưa vào hợp tác xã cũng không được gò ép và coi thường. 

Trái lại, phải gần gũi, giúp đỡ họ. Hợp tác xã đoàn kết chặt 

chẽ, sản xuất tốt, thu nhập cao, người dân nhận thấy hợp 

tác xã hơn hẳn thì sẽ tự nguyện tham gia. Điều kiện quan 

trọng bậc nhất để phát triển mạnh nông nghiệp là chỉnh đốn 

các ban quản trị hợp tác xã cho thật tốt. Ban quản trị tốt thì 

hợp tác xã tốt. Hợp tác xã tốt thì nông nghiệp nhất định 

phát triển tốt. Công nghiệp và nông nghiệp là hai chân của 

nền kinh tế. Phát triển nông nghiệp nhằm cung cấp lương 

thực, thực phẩm cho nhân dân, nguyên liệu cho nhà máy. 

Công nghiệp phát triển thì nông nghiệp mới phát triển. 

Công nghiệp và nông nghiệp tạo đà cho nhau như “hai 

chân đi khỏe và đi đều” tới hạnh phúc, ấm no. Theo Người, 

đó là thực hiện liên minh công nông để xây dựng chủ nghĩa 
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xã hội; xây dựng đời sống ấm no, sung sướng cho nhân 

dân. 

5. Xã viên phải thế nào? 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến đời sống 

xã viên trong hợp tác xã. Người nói, về đời sống vật chất, 

phải làm sao cho ai nấy đều ăn no, mặc ấm, có nhà cửa cao 

ráo, có đường sá sạch sẽ. Về đời sống văn hóa, xóa nạn mù 

chữ, thực hiện bổ túc văn hóa, rồi học lên nữa. Xã viên cần 

cố gắng học văn hóa. Vì có học văn hóa thì mới quản lý 

hợp tác xã được tốt. Người căn dặn: đồng bào nông dân 

làm ăn cả năm vất vả, khó nhọc, phải có lúc nghỉ ngơi, giải 

trí. Cần tổ chức những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thế 

dục, thể thao. Để đạt được mục đích đó, lại cần chăm lo 

sản xuất, cải tiến kỹ thuật. Xã viên hợp tác xã nêu cao đoàn 

kết, thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau chung lưng 

đấu cật xây dựng hợp tác xã. Không ngừng nâng cao trình 

độ giác ngộ giai cấp, giác ngộ xã hội chủ nghĩa, nâng cao 

tinh thần cảnh giác đối với kẻ địch. Những xã viên là đảng 

viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những người 

xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công tác, 

học tập, đoàn kết. Trong thư gửi Đại hội hợp tác xã và đội 

sản xuất nông nghiệp tiên tiến vùng đồng bằng miền Bắc, 

ngày 13 tháng 1 năm 1964, Người nêu rõ: một hợp tác xã, 

một đội sản xuất tiên tiến, cần có xã viên giác ngộ sâu sắc 

về giai cấp, có tinh thần làm chủ, có tư tưởng xã hội chủ 

nghĩa dứt khoát, rõ ràng. Nội bộ đoàn kết chặt chẽ, thương 

yêu, giúp đỡ lẫn nhau. Mỗi cán bộ và xã viên hăng hái thi 

đua lao động, sản xuất. Hợp tác xã quản lý tốt lao động để 

mở rộng sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi và nghề phụ. Người 

thường nhắc nhở cán bộ, xã viên phải cần kiệm xây dựng 

hợp tác xã như nhà của mình, phải chống thái độ tự tư, tự 

lợi, tự do, tản mạn như chỉ chăm cái vườn riêng của mình 

mà không chăm lo công việc chung của hợp tác xã. Người 
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coi việc xây dựng con người mới là nội dung chủ yếu của 

cuộc cách mạng tư tưởng và văn hóa ở nông thôn, từng 

bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 

thôn. 

6. Nhà nước đối với hợp tác xã 

 Trong quá trình lãnh đạo công cuộc hợp tác hoá nông 

nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định rõ trách nhiệm của 

các cơ quan Nhà nước, các ngành, các cấp trong xây dựng 

hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp, trách nhiệm của 

hợp tác xã nông nghiệp đối với Nhà nước và với sự nghiệp 

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Người chỉ rõ: hợp tác xã 

phải chấp hành tốt chính sách của Nhà nước và nghĩa vụ đối 

với Nhà nước, như bán thóc, nộp thuế... Nhà nước dùng để 

chi tiêu vào những công việc có ích cho nông dân, cho hợp 

tác xã, như xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường sá, 

thủy lợi... Nếu nông dân, hợp tác xã không làm tròn nghĩa 

vụ đối với Nhà nước thì Nhà nước sẽ không đủ tiền để giúp 

đỡ và làm lợi cho nông dân, cho hợp tác xã. Theo Người, 

thuế cũng phải làm cho Nhà nước, hợp tác xã và nông dân 

cùng có lợi. Thuế phải khuyến khích sản xuất. Nhà nước cố 

gắng phục vụ lợi ích của hợp tác xã, của nông dân và của 

nhân dân nói chung. Hợp tác xã, nông dân đảm bảo làm tròn 

nghĩa vụ đối với Nhà nước. Người căn dặn: làm như vậy thì 

ích nước, lợi nhà, xã viên có lợi, hợp tác xã có lợi, Nhà 

nước có lợi. Nhà nước càng mạnh, càng có thêm điều kiện 

chăm lo đầu tư xây dựng và phát triển hợp tác xã lớn mạnh, 

nông thôn mới giàu đẹp. 

7. Sự lãnh đạo của Đảng 

Vấn đề có ý nghĩa quyết định sự thành công của công 

cuộc hợp tác hóa nông nghiệp, như Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã chỉ rõ là: “sự lãnh đạo của Đảng”. Đảng ta đã lãnh đạo 

nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và đang 
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tiếp tục lãnh đạo nhân dân xây dựng hợp tác xã trong công 

cuộc đổi mới toàn diện đất nước. Phong trào hợp tác hóa 

phát triển mạnh mẽ mở đường cho nông dân tiến tới no 

ấm. Trước sau như một ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng 

không có lợi ích nào khác. Người yêu cầu: các cơ quan 

nhà nước phải quan tâm hơn nữa đến nông nghiệp, phát 

huy nhiều hơn nữa tác dụng của ngành mình trong sản 

xuất. Các cán bộ tỉnh, huyện phải đi sâu xuống hợp tác xã, 

giúp các hợp tác xã tiến bộ. Người chỉ ra rằng, cái gốc 

trong việc lãnh đạo hợp tác xã vẫn là chi bộ Đảng ở cơ sở. 

Chi bộ phải tăng cường hơn nữa việc đoàn kết nông thôn 

và làm cho toàn thể xã viên, toàn thể nông dân phấn khởi, 

hăng hái tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển 

và củng cố hợp tác xã. Các chi ủy phải gồm những đảng 

viên ưu tú, có tư tưởng tốt, công tác tích cực, kiên quyết 

chấp hành chính sách của Đảng và Nhà nước. Tất cả đảng 

viên là lực lượng xung phong trong công tác nông nghiệp. 

Cán bộ, đảng viên gương mẫu, chí công vô tư, cần, kiệm, 

liêm, chính, hết lòng vì dân, thực hành dân chủ, hăng say 

tham gia lao động, luôn luôn rèn luyện lập trường, tư 

tưởng và đạo đức cách mạng; triệt để chống tham ô, lãng 

phí, quan liêu, mệnh lệnh, ra sức học tập để nâng cao trình 

độ tổ chức và quản lý, trình độ văn hóa, khoa học để làm 

tròn nhiệm vụ lãnh đạo của mình trước những yêu cầu 

mới của đất nước. 

Quán triệt và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

hợp tác xã 

Thấu suốt tư tưởng Hồ Chí Minh về Hợp tác xã, Đảng ta 

đã có nhiều chỉ thị, nghị quyết về xây dựng, củng cố và phát 

triển hợp tác xã phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa IX) đã chỉ 

rõ vai trò quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế 

nước ta; coi kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, 

trong đó hợp tác xã là nòng cốt; đồng thời đề ra các quyết 
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định, giải pháp phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể. Luật hợp 

tác xã (sửa đổi) cũng đã được quốc hội khóa XI thông qua 

tại kỳ họp thứ 4 ngày 26 tháng 11 năm 2003. Nghị quyết 

Đại hội lần thứ X của Đảng thêm một lần nữa khẳng định 

chủ trương phát triển các thành phần kinh tế, chỉ rõ kinh tế 

nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền 

tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

Quán triệt và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, 

đường lối quan điểm của Đảng về xây dựng và phát triển 

hợp tác xã, từ nhiều năm qua chúng ta đã đạt được những 

thành tựu rất quan trọng trong khai thức năng lực sản xuất 

của các hộ nông dân, khai thác sức mạnh của tập thể hợp tác 

xã nhằm làm cho năng lực của hộ nông dân được phát huy ở 

mức cao nhất. Mô hình hợp tác xã kiểu mới hiện nay thể 

hiện sự quán triệt đầy đủ tư tưởng của Hồ Chí Minh về hợp 

tác hóa. Đây là mô hình hợp tác xã xuất phát từ thực tiễn và 

đã mang lại hiệu quả khả quan. Hợp tác xã được phát triển 

vững mạnh, sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, góp phần 

nâng cao đời sống nhân dân, có thêm điều kiện xây dựng cơ 

sở hạ tầng, đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, phát triển 

sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát huy nhân tố con người 

trong công cuộc đổi mới đất nước. 

Điều đáng mừng là, các tổ hợp tác đang phát triển khá 

mạnh ở nhiều vùng, nhiều lĩnh vực kinh tế. Trong nông 

nghiệp đã có hàng ngàn tổ hợp tác tự nguyện của nông dân. 

Các tổ hợp tác đã có tác dụng thiết thực đối với kinh tế hộ 

nông dân, đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh 

như: nhu cầu về công cụ lao động, về kỹ thuật và kinh 

nghiệm sản xuất, về vay vốn, tiêu thụ sản phẩm... Đây là 

hình thức hợp tác phù hợp với trình độ hiện tại của kinh tế 

hộ nông dân trên nhiều vùng ở nước ta. Theo lời dạy của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, các hợp tác xã đang có những bước 

đổi mới căn bản về tổ chức và nội dung hoạt động. Nhiều 
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hợp tác xã mới đã được thành lập theo Luật hợp tác xã. 

Phần lớn các hợp tác xã mới thành lập hoạt động có hiệu 

quả, góp phần hỗ trợ các hộ nông dân phát triển sản xuất, 

kinh doanh. Đây là động lực cơ bản thúc đẩy nông nghiệp 

nước ta phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng 

trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, sáng 

tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, có ý nghĩa quyết 

định đối với sự thành công trong xây dựng và phát triển hợp 

tác xã và hợp tác xã trong nông nghiệp, nông thôn ở nước ta 

theo đường lối đổi mới của Đảng. Vì vậy, học tập, nâng cao 

nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, phải là một 

trong những nội dung cấp thiết, quan trọng đối với toàn 

Đảng, toàn dân trong cuộc vận động “Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Đảng ta phát động 

hiện nay. 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ MỘT THIẾT 

CHẾ  
DÂN CHỦ THỰC HÀNH: NHÌN TỪ HỢP TÁC 

XÃ 
ĐẾN XÃ HỘI 

PGS. TS. LÊ XUÂN ĐÌNH 
Tạp chí Cộng sản 

1. Sự gắn kết đặc biệt giữa tư tưởng 
thực hành dân chủ với phát triển hợp tác 
xã  

Trong các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ “chìa 

khóa” rất ít được sử dụng, từ “chìa khóa vạn năng” lại càng 

ít sử dụng hơn. Thế nhưng trong bài báo "Cái “chìa khoá 

vạn năng”” đăng trên báo Nhân Dân số ra ngày 25 - 3 - 

1967, dưới bút danh Chiến Sĩ, Người đã đặt lên hẳn một cái 

tít bài sử dụng cụm từ cái chìa khóa vạn năng”, kết thúc 

dòng phân tích, chứng minh, Người còn kết luận: “Vài ví dụ 

trên đây chứng tỏ rằng thực hành dân chủ là cái chìa khoá 

vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn"1. Những ví dụ 

minh họa cho kết luận quan trọng đó là: 

- Hợp tác xã Đ.P. (Quảng Bình) cần làm độ 700 cái hầm 

trú ẩn cho gia đình xã viên, cho trụ sở xã, cho trường học, 

v.v.. Mỗi hầm phải tốn công đào, vật liệu về tre gỗ... Những 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội: 1995, t 1.2  

tr. 249. 
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chi phí ấy đối với một hợp tác xã nhỏ khoảng 50 hộ gia đình 

là cả một khối lượng công việc lớn tưởng chừng như khó có 

thể giải quyết nổi. Nhưng cán bộ có sáng kiến đưa việc đó 

trình bày rõ ràng trước toàn thể xã viên và khuyến khích 

mọi người bàn bạc một cách dân chủ. Sau khi toàn bộ xã 

viên được tham gia bàn bạc dân chủ, mọi người được tham 

mưu, hiến kế, thì đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, công việc đã 

được hoàn thành một cách nhanh chóng. Kết quả là chỉ 

trong hai ngày, hơn 700 cái hầm đã xong và cái nào cũng 

hợp tiêu chuẩn. Thế là nhờ cách dân chủ mà việc khó hóa ra 

dễ. 

- Trường hợp thứ hai, tại xã Văn Khê (Hà Tây), từ chỗ 

lãnh đạo mắc nhiều khuyết điểm như giết lợn liên hoan lu 

bù, cán bộ thiếu gương mẫu trong lao động, v.v.. Khuyết 

điểm nặng nhất là thiếu dân chủ. Vì vậy, việc làm thủy lợi 

đã gây lãng phí; có vụ đã cày cấy chậm lại còn làm dối, thu 

hoạch kém. Thế mà sau khi các cán bộ từ Bí thư đảng ủy, 

Chủ tịch xã đến cán bộ các hợp tác xã đã thật thà tự phê 

bình, mọi việc sản xuất, học văn hóa, chấp hành các chính 

sách... đều bàn bạc dân chủ với xã viên. Kết quả là xã viên 

phấn khởi ra đồng sản xuất. Cán bộ và xã viên đã cùng nhau 

bàn cách tiết kiệm lương thực để bảo đảm đời sống của 

mình và đóng góp vào sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. 

- Trường hợp tiếp theo là Xí nghiệp Đống Đa. Mục tiêu 

đặt ra là muốn hoàn thành kế hoạch quý I bằng 1/3 kế hoạch 

cả năm, nhưng khi cân đối lại thì thấy, thiếu mất 12.000 giờ 

máy. Các biện pháp về cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 

xuất, cải tiến quản lý lao động, v.v. đều được tính đến thì 

cũng không thể giải quyết được đủ số giờ thiếu ấy. Khi họp 

bàn dân chủ với toàn thể công nhân, thì anh chị em mỗi 

người nêu một sáng kiến... Cuối cùng toàn bộ số giờ máy 

thiếu trên cũng được giải quyết một cách dễ dàng. Và một 

số ví dụ rất cụ thể khác.  

Nghiên cứu những bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh về dân chủ và hợp tác xã chúng tôi thấy cần nhấn 

mạnh mấy nội dung chính như sau: 

Thứ nhất, Tư tưởng về phát huy dân chủ trong những 

hình thức tổ chức, cụ thể là hợp tác xã, đã được Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nhìn nhận từ rất sớm. Từ tác phẩm Đường Kách 

mệnh (năm 1927) đến Thư gửi Ban chấp hành Đảng bộ 

Đảng Lao động Việt Nam tỉnh Nghệ An (ngày 21 tháng 7 

năm 1969) đều thấy một sự gắn kết đặc biệt giữa hợp tác xã 

với thực hành dân chủ. Người viết: “Tích cực thực hiện dân 

chủ với nhân dân hơn nữa. Trong hợp tác xã nông nghiệp, 

mọi việc sản xuất, phân phối, quản lý kinh tế, bầu cử các cơ 

quan phụ trách đều phải để cho nhân dân bàn bạc kỹ và tự 

mình quyết định một cách thật sự dân chủ. Cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên cần thường xuyên tự phê bình trước nhân 

dân, khuyến khích nhân dân phê bình. Khiêm tốn lắng nghe 

ý kiến của nhân dân để phát huy những việc tốt, sửa chữa 

những việc sai, làm công tác tốt hơn”1.  

Thứ hai, dân chủ trong hợp tác xã khác với dân chủ 

trong các công ty cổ phần, nơi số vốn góp tỷ lệ thuận với số 

phiếu bầu, nghĩa là trọng lượng của tiếng nói trong đại hội 

cổ đông. Khi tỷ lệ đó lên tới một mức độ nhất định thì được 

gọi là cổ đông chi phối trong toàn bộ các cổ đông có vốn 

góp. Dân chủ trong các công ty cổ phần dù có bình đẳng đến 

mấy cũng gắn bó và tỷ lệ thuận với lợi ích của các cổ đông 

chi phối. Trong các hợp tác xã thì hoàn toàn khác. Người 

viết câu cuối của phần về hợp tác xã rằng: Đã vào hội thì bất 

kỳ góp nhiều góp ít, vào trước vào sau, ai cũng bình đẳng 

như nhau. Chính từ đây chúng ta có thể thấy được lý do tại 

sao, kinh tế hợp tác, hợp tác xã lại là hình thức đơn giản 

nhất, dễ tiếp thu nhất đối với phần đồng nông dân vốn đang 

trong tình trạng sản xuất nhỏ, yếu thế so với các chủ thể 

kinh tế khác. Đúng như vậy, nếu anh có nhiều vốn tới mức 

                                           
1. Sđd, t. 12 tr 481. 
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thấy rằng mình cần có tiếng nói tỷ lệ thuận với phần mình 

đóng góp trong một tập thể nào đó thì xin tham gia công ty 

cổ phần. Trường hợp có thể nhiều vốn hơn các thành viên 

khác nhưng lại chưa đủ để đứng ra lựa chọn công ty cổ phần 

thì sự lựa chọn đó là kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Công ty cổ 

phần hay hợp tác xã đều có sự đóng góp vốn, lao động, của 

cải khác để hoạt động, nhưng sự khác nhau căn bản ấy thì 

chưa được nhiều người thấu suốt. Tại không ít các địa 

phương vẫn còn có sự nhầm lẫn đáng tiếc giữa hai kiểu tổ 

chức này. 

Thứ ba, từ những hình thức thực hiện dân chủ cụ thể là 

hợp tác xã đến những nội dung thực hành dân chủ rộng rãi 

trong nhân dân thể hiện rõ bản chất của một nhà nước dân 

chủ mới đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập đến ngay 

từ những ngày đầu Cách mạng, Người nhấn mạnh: Nước 

ta là một nước dân chủ, mọi quyền hành và lực lượng đều 

thuộc về nhân dân. Muốn có một nền dân chủ thực sự, thì 

trước hết phải thực hành dân chủ. Trong Thư chúc tết 

đồng bào và chiến sĩ Nam Bộ, Hồ Chí Minh coi mục tiêu 

của việc “thực hành dân chủ để làm cho dân ai cũng được 

hưởng quyền dân chủ tự do”1. 

Thứ tư, thực hành dân chủ rộng rãi luôn đi liền với việc 

thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình. 

Đồng thời tự phê bình và phê bình lại cũng là cách tốt nhất 

để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất (trong 

Bản Di chúc của Người). Một trong những khía cạnh quan 

trọng của thực hành dân chủ là để mọi người đều được phê 

bình và tự phê bình một cách bình đẳng, không phân biệt 

cấp trên với cấp dưới, trên tinh thần xây dựng để cùng nhau 

tiến bộ. Người nói: "Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của 

mọi người, là thực hành dân chủ. Cấp dưới có quyền phê 

bình cấp trên. Nhân dân có quyền phê bình cán bộ, phê bình 

                                           
1, 2. Sđd, t, 5, tr. 30. 
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chính quyền, Đảng và các đoàn thể. Mọi người có quyền 

phê bình nhau để cùng nhau tiến bộ"1. Trong mỗi tập thể, dù 

nhỏ, nhưng muốn giữ được đoàn kết, cùng giúp nhau tiến bộ 

cũng cần thực hành dân chủ. Nội dung của thực hành dân 

chủ, cũng như cách thức thực hành dân chủ phải luôn xuất 

phát từ những động cơ trong sáng, công tâm, khách quan, có 

tình, có lý thì mới đảm bảo kết quả tốt. Người cho rằng: 

"Trong nội bộ phải thực hành dân chủ, phải luôn luôn tự 

kiểm thảo để đi đến đoàn kết. Phê bình và tự phê bình phải 

từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Phê bình trên công tác 

cách mạng, phê bình để tiến bộ, không phải để xoi mói"3. 

Thứ năm, thực hành dân chủ còn là vũ khí, là phương 

pháp hữu hiệu để chống lại mọi sự tha hoá, biến chất trong 

cán bộ, đảng viên. Nghĩa là, Hồ Chí Minh luôn thấy được 

sức mạnh vô biên của quần chúng, thấm nhuần triết lý "Dân 

vi bản" trong việc giải quyết các vấn đề của việc thiết lập 

nên một chế độ mới. Ngay như việc muốn thực hành tiết 

kiệm, chống tham ô, lãng phí cũng phải thực hành dân chủ. 

Người viết: "Cũng như mọi việc khác, việc "chống" này 

phải động viên quần chúng, phải thực hành dân chủ, phải 

làm cho quần chúng hiểu rõ, làm cho quần chúng hăng hái 

tham gia thì mới chắc chắn thành công. Quần chúng tham 

gia càng đông, thành công càng đầy đủ, mau chóng"2. 

Thứ sáu, dân chủ không những là mục tiêu của cuộc 

cách mạng, là động lực to lớn cho sự phát triển và tiến bộ, 

mà còn thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhưng dân 

chủ ấy không phải là một thứ dân chủ chung chung, dân 

chủ luôn luôn đi liền với chuyên chính, có phân biệt rõ 

ràng đối với những kẻ thù của một nền dân chủ mới. 

Người viết: "Đối với nội bộ nhân dân thì thực hành dân 

                                           
1, 3. Sđd, t .6 tr. 242, 366. 

2. Sđd, t.6 tr. 495. 
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chủ. Đối với đế quốc, phong kiến và lũ phản động, thì 

thực hành chuyên chính chống lại chúng, đàn áp chúng. 

Trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà của chúng ta, tất 

cả mọi quyền lực đều là của nhân dân, tức là của các giai 

cấp công, nông, tiểu tư sản và tư sản dân tộc. Bốn giai cấp 

ấy do giai cấp công nhân lãnh đạo, lấy công nông liên 

minh làm nền tảng, đoàn kết các giai cấp dân chủ và các 

dân tộc trong nước, để thực hành dân chủ chuyên chính"1. 

Thứ bảy, thực hành dân chủ không phải đơn giản chỉ là 
việc trao cho dân, ban phát cho dân một thứ quyền lợi nào 
đó. Dân chủ là quyền làm chủ chính đáng của người dân, 
được thể chế bằng các điều luật cụ thể. Nhưng điều đó sẽ 
không thể thực hiện trọn vẹn, hoặc bị méo mó mỗi khi chính 
bản thân người cán bộ không gương mẫu, không có tác 
phong dân chủ, không tôn trọng dân chủ một cách tự 
nguyện. Nghĩa là, thực hành dân chủ phải bắt đầu từ cán bộ. 
Người viết: "Cán bộ phải gương mẫu, chí công vô tư, cần 
kiệm liêm chính, hết lòng vì dân, thực hành dân chủ, làm 
trọn công việc, tham gia lao động, luôn luôn rèn luyện lập 
trường, tư tưởng và đạo đức cách mạng, đi sâu vào nghiệp 
vụ, kỹ thuật"2. Trong nội bộ tổ chức công đoàn phải thực 
hành dân chủ thực sự, đi đôi với tôn trọng sự lãnh đạo tập 
thể. Mỗi khi ra một chỉ thị, nghị quyết đều phải vì lợi ích 
chung của quần chúng, tìm hiểu trình độ tiếp thu của quần 
chúng để biết kết quả thực tế mà uốn nắn sửa chữa". Cũng 
như mọi chủ trương chính sách khác, trong công tác thực 
hành dân chủ cũng cần phải thường xuyên có sự kiểm tra, 
đôn đốc thực hiện thì mới đảm bảo thành công. Khi nói 
chuyện với Hội nghị cán bộ thanh tra, Người viết: “các cơ 
quan thành tra Nhà nước chẳng những kiểm tra chống lãng 
phí, tham ô mà còn phải chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh 

                                           
1. Sđd, t. 7 tr. 217. 

2. Sđd, t.11 tr 197. 
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để giúp các cơ quan nhà nước cải tiến công tác, giữ gìn kỷ 
luật, thực hành dân chủ, góp phần củng cố bộ máy Nhà 
nước"1. 

Thứ tám, muốn thực hành dân chủ tốt phải có một thể 
chế thực sự dân chủ, trong đó điều rất cơ bản là phải đi liền 
với công khai thông tin, nhất là thông tin tài chính. Trong 
một loạt các thư khen đối với các hợp tác xã lúc bấy giờ, 
Người căn dặn: "... cần phải cố gắng hơn nữa, nâng cao tinh 
thần làm chủ tập thể, đoàn kết chặt chẽ, thực hành dân chủ, 
tài chính công khai, nêu gương tiết kiệm, vượt mọi khó 
khăn, để đạt nhiều thành tích to hơn nữa về các mặt, như 
chăn nuôi, hoa màu, v.v.."2. Và " - Thực hành dân chủ, 
nghĩa là công việc đều phải được bàn bạc với xã viên, cán 
bộ không được quan liêu, mệnh lệnh.  

- Tài chính phải công khai, tuyệt đối chống tham ô, lãng 

phí"4. 

2. Thăng trầm của phong trào hợp tác 
xã gắn liền với những kết quả của việc 
thực hành dân chủ cơ sở 

Quan liêu, tham ô, lãng phí là nguyên nhân cơ bản nhất 

làm cho phong trào hợp tác hóa trước đây tan rã. Nhiều tài 

liệu đã tổng kết rằng, động lực phát triển của phong trào hợp 

tác hóa cũ ở miền Bắc, tập đoàn sản xuất nông nghiệp ở 

miền Nam bị triệt tiêu là nguyên nhân chính dẫn đến sự sa 

sút và tan rã các hợp tác xã kiểu cũ, nhưng ngay từ trong 

chiến tranh, những hiện tượng quan liêu, cửa quyền, tham ô, 

lãng phí đã đập vào tai mắt của người dân. Những dư luận, 

thơ ca, hò vè, tiếu lâm không tốt về cán bộ, đảng viên quản 

lý hợp tác xã đã xuất hiện. Nào là “Mỗi người làm việc bằng 

hai. Để cho chủ nhiệm mua đài, mua xe”; “Mỗi người làm 

                                           
1. Sđd, t .10 tr. 81. 

2, 4. Sđd, t. 12, tr. 46, 195. 
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việc bằng ba. Để cho chủ nhiệm xây nhà, xây sân”... Tóm 

lại, cách tổ chức hợp tác xã kiểu cũ không những chẳng đề 

kháng được những khuyết tật của cái gọi là hiện tượng phát 

sinh do cơ chế, mà việc phát huy dân chủ cũng dần dần bị 

lợi dụng dân chủ để làm mất dân chủ. Tiếng nói của xã viên 

nhiều nơi không còn tác dụng, không thấu lên trên như 

những điển hình đã có trước đây. Khi tiêu cực đã thành phổ 

biến thì sức sống của các hợp tác xã không còn, đó là một 

tất yếu khách quan. 

Luật Hợp tác xã (tháng 6 năm 1996) là một bước đột 

phá về mặt thể chế mở đường cho hợp tác xã kiểu mới ra 

đời và phát triển, thiết chế về dân chủ đã bước đầu được 

định hình rõ cùng với Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở. 

Đành rằng, những cản trở trên con đường thực hành dân chủ 

còn không ít, nhưng ý chí quyết tâm của cả bộ máy nhà 

nước, hệ thống chính trị và toàn dân được phát động, thì ắt 

sẽ thành công. Thực tế đã chứng minh điều đó. Chỉ thị số 30 

- CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), và mới đây là việc 

triển khai Chỉ thị số 10 - CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng (khoá IX) đều đã khẳng định phương châm: dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra như một khâu đột phá 

trong việc xây dựng quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở và 

thể hiện bản chất dân chủ mới của chế độ ta. 

Sau khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị và những văn bản có 

tính chất thể chế cao (các nghị định số 29, 71 và 07 của 

Chính phủ) ra đời, không khí dân chủ trong xã hội đã có 

những khởi sắc rất cơ bản. Phân tích những thông tin, số 

liệu tổng hợp của các đợt kiểm tra tại các địa phương đã cho 

thấy rõ một số kết quả: 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã huy động 

được sức mạnh vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân 

dân, tham gia thực hiện có hiệu quả các chương trình kinh 

tế - xã hội của địa phương. Nhiều công trình mới được xây 

dựng và phát triển như: điện, đường, trường, trạm, nhà văn 



 164 

hoá, kiên cố hoá kênh mương... đều đã được nhân dân ủng 

hộ và tích cực tham gia đóng góp xây dựng.  

- Thực hiện quy chế dân chủ đã thu hút nhân dân tham 

gia đóng góp những sáng kiến quý báu vào phương hướng 

sản xuất, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đẩy 

nhanh tiến độ dồn điền, đổi thửa, tập trung chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, mở rộng hoạt động các làng nghề...  

- Thực hiện tốt chế độ công khai về tài chính, tiền lương, 

tiền thưởng, phân chia quỹ phúc lợi... có tác động tích cực 

đến ý thức làm chủ của quần chúng lao động, ràng buộc 

trách nhiệm của cán bộ, công chức trong lao động sáng tạo 

và thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ 

quan, doanh nghiệp. Người lao động đã đấu tranh phát giác 

các vi phạm và giúp các cơ quan chức năng xử lý, thu hồi 

được hàng tỉ đồng trả lại cho cá nhân, tập thể và công quỹ. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ đã có tác động tích cực 

trong việc đẩy mạnh các hoạt động văn hoá - xã hội, trong 

việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nhiều 

hoạt động văn hoá - xã hội ở cơ sở, đã được đông đảo nhân 

dân tham gia bàn bạc, xây dựng thành quy ước sinh hoạt 

văn hoá; lễ hội truyền thống, một số phong tục tập quán tốt 

đẹp ở thôn, bản được khôi phục. Nhiều sáng kiến đã làm 

cho đời sống văn hoá ở cơ sở giảm bớt các hủ tục, vừa tiết 

kiệm vừa tạo nên nét đẹp trong văn hoá cộng đồng, giữ gìn 

và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Nhiều thôn, ấp, bản 

đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu làng, xã, gia đình văn hoá. 

Phong trào xanh, sạch, đẹp, tuyến phố văn minh và tự quản 

xuất hiện ngày càng nhiều, góp phần giữ vững và phát triển 

văn minh đô thị. 

- Các phong trào giúp nhau xoá đói, giảm nghèo, xây 

dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, xoá nhà tranh vách 

đất... tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Điển hình như huyện 

Châu Thành (An Giang), 5 năm qua nhân dân đóng góp gần 

27 tỷ đồng để cùng với nguồn vốn nhà nước xây dựng hàng 
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trăm công trình, trong đó có 830 căn nhà tình thương, 253 

căn nhà tình nghĩa (trị giá từ 2 đến 15 triệu đồng/căn). Ở các 

tỉnh đồng bằng sông Cửu Long trong cộng đồng dân cư xuất 

hiện phong trào cho vay không lấy lãi, hỗ trợ nhau về cây, 

con giống, hiến đất giúp người nghèo. Và rất nhiều những 

điển hình khác trên khắp cả nước. 

- Bằng nhiều kênh, nhân dân biết các thông tin về chế độ 

chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan trực tiếp đến 

đời sống như: chính sách cho người có công; chính sách dân 

tộc, tôn giáo, giải toả đền bù giải phóng mặt bằng; thông tin 

về các vụ việc, phương pháp xử lý kết luận sau thanh tra 

v.v.. Nơi thực hiện tốt quy chế dân chủ không còn tình trạng 

khiếu kiện đông người, an ninh trật tự được đảm bảo. 

- Các cơ sở quan tâm chỉ đạo kiện toàn ban thanh tra 

nhân dân, tổ hoà giải, tổ an ninh, lực lượng tự vệ, xây dựng 

địa bàn an toàn, không có tội phạm, giảm các tệ nạn. Các 

phong trào như "3 giảm" ở Thành phố Hồ Chí Minh, "5 

không" ở Đà Nẵng v.v. thực sự có tác dụng tích cực đối 

với an ninh xã hội. Công tác hoà giải ở cơ sở đã có những 

đóng góp thiết thực trong việc giữ gìn trật tự ở cơ sở, góp 

phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; 

tăng cường tình đoàn kết trong thôn, xóm, tạo môi trường 

xã hội lành mạnh. 

- Nhờ có quy chế dân chủ mà một mặt các đảng bộ, chi 

bộ cơ sở đã thể hiện vai trò gương mẫu của tổ chức đảng. 

Mặt khác, đã tạo được không khí dân chủ ngay trong sinh 

hoạt đảng, có tác động tích cực đến việc nâng cao sức chiến 

đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng 

cao trách nhiệm lãnh đạo của cơ sở đảng và chất lượng đảng 

viên. Nhiều đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tổ chức lấy ý kiến của 

nhân dân trước khi quyết định một chủ trương, chính sách và 

đề bạt cán bộ. Tổ chức cho nhân dân góp ý xây dựng Đảng, 

thông qua nhiều hình thức như: hội nghị góp ý, thùng thư góp 

ý, dự sinh hoạt với dân, tổ chức tiếp dân, tổ chức kiểm điểm, 
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tự phê bình trước nhân dân, giới thiệu đảng viên về sinh hoạt 

nơi cư trú... Nhân dân đã phát hiện cho Đảng những phần tử 

là cán bộ, đảng viên đương chức có biểu hiện yếu kém, suy 

giảm đạo đức và lối sống, thoái hoá, biến chất. Giới thiệu cho 

Đảng những người có phẩm chất và năng lực để có kế hoạch 

bồi dưỡng phát triển nguồn cán bộ.  

- Thực hiện quy chế dân chủ đã góp phần làm chuyển 

biến một bước về cải cách thủ tục hành chính, lề lối làm 

việc, phương thức quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm 

vụ của chính quyền ở cơ sở. Cải tiến các cuộc tiếp xúc cử 

tri, nâng cao chất lượng tiếp xúc, tăng cường vai trò giám 

sát của cử tri đối với hoạt động của hội đồng nhân dân các 

cấp. Quy chế dân chủ đã đòi hỏi xác định rõ hơn trách 

nhiệm của cán bộ trong quản lý, điều hành; phân công, 

phân nhiệm được công khai cụ thể, rõ ràng. Uỷ ban nhân 

dân các cấp cũng đã xây dựng được các nội quy, quy chế, 

lịch tiếp dân, trách nhiệm và thời gian giải quyết... để 

nhân dân được biết và thực hiện. Nhiều cơ quan, doanh 

nghiệp đã rà soát, loại bỏ các văn bản không còn phù hợp. 

Nhờ đó, quy trình giải quyết công việc của các phòng, ban 

chuyên môn trở nên nhanh hơn, khoa học hơn.  

- Thế nhưng những tổng kết trên đây chưa có địa 

phương nào đề cập đến tác dụng của Quy chế thực hiện dân 

chủ cơ sở đối với sự ra đời và phát triển các hợp tác xã theo 

Luật mới. Nhưng theo chúng tôi, ngay trong vấn đề này 

cũng không nên nóng vội, cần rút kinh nghiệm phong trào 

hợp tác hóa trước đây. Bởi vậy, thiết nghĩ cần nhận thức sâu 

sắc rằng, dân chủ về kinh tế đang trở thành nền tảng quan 

trọng để thực hiện dân chủ rộng rãi, kinh tế hợp tác và hợp 

tác xã đi vào xu hướng phát triển đúng thực chất, đúng nhu 

cầu của người dân. 

3. Một số giải pháp tiếp theo để thúc đẩy 
hơn nữa vai trò của dân chủ cơ sở đối với 
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sự phát triển của kinh tế tập thể, kinh tế 
hợp tác và hợp tác xã 

Một là, muốn thực hành dân chủ phải làm cho "dân biết" 

một cách có hiệu quả bằng cách giải quyết hai vấn đề, - 

nâng cao dân trí và thông tin đầy đủ cho dân, nghĩa là thực 

hiện công khai hoá. Điều lệ hợp tác xã, đại hội xã viên là 

những hình thức công khai hóa nhiều mặt trong họat động 

của hợp tác xã cần được tiếp tục hoàn thiện và phát huy dân 

chủ cơ sở. Để hạn chế và tiến tới khắc phục bệnh quan liêu 

trong bộ máy nhà nước, phải nâng cao trình độ dân trí cho 

toàn dân, trước hết là nhận thức về pháp luật và thực hành 

nếp sống mới, sống và làm việc theo pháp luật.  

Hai là, thực hiện một xã hội thông tin, người dân được 

cập nhật thông tin dễ dàng và hiệu quả. Thực hành chế độ 

quyền được thông tin. Đó chính là khâu quan trọng làm cho 

"dân biết". Trong cơ chế thị trường hiện nay, ngay bên cạnh 

sự phân hoá về thu nhập và mức sống, thì có sự phân hoá về 

tiếp cận thông tin, Đảng và Nhà nước cần có kế hoạch cụ 

thể để kiềm chế và khắc phục xu hướng phân hoá này. Cả 

hai vấn đề trên đều có liên quan mật thiết đến phương thức 

thông tin và giáo dục nâng cao dân trí. Cần phải luật hoá 

trong việc thực hiện công khai. Không thể có dân chủ thực 

chất nếu thiếu tính công khai, minh bạch. Những kẻ quan 

liêu, cửa quyền sợ nhất là cái gì cũng phải đưa ra bàn bạc 

công khai trước quần chúng. Do đó, đây cũng là cách để trị 

bệnh quan liệu, mất dân chủ ở cơ sở, trong đó có hợp tác xã. 

Ba là, sớm thực hiện chế độ trách nhiệm cá nhân đối với 

cán bộ công chức nhà nước. Trên thực tế việc phân công, 

phân nhiệm cũng đã và đang từng bước được hoàn thiện. 

Nhưng điều đáng bàn ở đây là nguyên tắc "tập thể lãnh đạo, 

cá nhân phụ trách" có lúc, có nơi đang bị lái chệch sang 

trạng thái trách nhiệm tập thể, cuối cùng không ai chịu trách 

nhiệm và hoà cả làng. Giữa lãnh đạo với phụ trách chưa có 
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sự phân định ranh giới rõ ràng. Một trạng thái khác là lợi 

dụng sự nhập nhằng giữa lãnh đạo và phụ trách, người đứng 

đầu thường lợi dụng cái "mác" tập thể, cái "nhãn" dân chủ, 

để "trang điểm" cho những ý đồ vụ lợi cá nhân, những quyết 

định cá nhân duy ý chí, hoàn toàn không trên cơ sở bàn bạc 

dân chủ của quần chúng, không tranh thủ tham khảo trí tuệ 

của tập thể. Mỗi khi chịu một trách nhiệm rõ ràng người thủ 

trưởng sẽ có động lực lớn trong việc tìm cách lựa chọn 

người có đủ năng lực trong êkíp làm việc của mình để thực 

hiện tốt nhiệm vụ được giao. Điều đó có thể làm thay đổi 

trạng thái khá phổ biến, là chỉ thích chọn những người trung 

thành, ngoan ngoãn với cá nhân người đứng đầu, bất kể 

nhân viên có năng lực hay không có năng lực làm việc. 

Ngoài ra, trách nhiệm của người đứng đầu còn quan trọng ở 

chỗ, quy chế dân chủ trong cơ quan, trong một tập thể nhỏ 

có được thực hiện trên thực tế và đi vào thực chất hay 

không, phần quyết định thuộc về vai trò đầu tàu, gương mẫu 

của chính cán bộ lãnh đạo. Nếu không có yếu tố này, quy 

chế được xây dựng xong rồi để "bỏ vào tủ", chỉ để đối phó 

với cấp trên và trấn an đối với cấp dưới. Tình trạng đó đã có 

biểu hiện ở không ít cơ sở. Người đứng đầu thiếu gương 

mẫu thực hiện thì cơ chế giám sát của quần chúng khó đi 

vào thực chất. 

Bốn là, thực hành quy chế dân chủ cơ sở phải đi liền với 

thực hành kỷ cương phép nước, xây dựng nhà nước pháp 

quyền của dân, do dân, vì dân, thực hiện sống và làm việc 

theo pháp luật. Khắc phục một cách căn bản hiện tượng lợi 

dụng dân chủ để thực hiện những hành vi quá khích, có tính 

chất gây rối, thiếu tinh thần xây dựng..., suy cho cùng cũng 

là phản dân chủ. Bên cạnh đó, cần có biện pháp hữu hiệu để 

tuyên truyền giáo dục tinh thần tự quản trong từng cộng 

đồng dân cư nhỏ, trong đó có hợp tác xã dưới nhiều hình 

thức từ nhỏ đến lớn rất đa dạng. Những hình thức sinh hoạt 

cộng đồng, giáo dục cộng đồng, văn hoá cộng đồng, hương 
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ước, phong tục, tập quán... là những hình thức tự quản tốt, 

cần được phát huy để hỗ trợ cho việc thực hiện quy chế dân 

chủ cơ sở, tạo thành những khế ước xã hội mang tính tự 

nguyện, tự quản trong từng xã hội nhỏ. 

Năm là, cần có kế hoạch đầu tư thích đáng cho việc hiện 

đại hoá các phương tiện và phương thức quản lý điều hành 

xã hội, như xây dựng Chính phủ điện tử, áp dụng chế độ trả 

lương và quản lý thu nhập theo tài khoản cá nhân, sử dụng 

các phương tiện thông tin hiện đại để hình thành những hình 

thức sinh hoạt tập thể hợp lý, giảm thiểu số lượng các cuộc 

họp không cần thiết vừa để tiết kiệm tiền của, vừa để cán bộ 

công chức giành nhiều thời gian hơn cho học tập, nghiên 

cứu và nhất là sâu sát cơ sở. Phương thức quản lý hiện đại 

của các nước tiên tiến chẳng những có tác dụng tích cực 

trong việc giảm thiểu chi phí, tiết kiệm thời gian, mà còn 

nâng cao chất lượng giám sát, khắc phục một cách hiệu quả 

tệ lãm quyền của các quan chức trong hệ thống công quyền. 

Sáu là, thực chất của dân chủ thể hiện ở công nghệ bầu 

cử. Chúng ta không thiếu gì những câu chuyện về những cá 

nhân đạt được đa số phiếu, nhưng lại không phải thực chất 

là có sự ủng hộ của đa số. Nếu ở một cực, trong các công 

ty cổ phần, nơi “đồng tiền liền khúc ruột”, lá phiếu gắn liền 

với sự đóng góp tài sản là cổ phiếu trong đại hội cổ đông, 

thì hợp tác xã lại là cực khác dành cho những người yếu 

thế, tài sản không quyết định tỷ lệ phiếu bầu mà bình đẳng 

ai cũng như ai. Muốn tránh được những biểu hiện dân chủ 

hình thức, tất yếu phải dành quyền lực cho một tổ chức thật 

công tâm, khách quan đại diện lợi ích của xã viên (rộng ra 

có thể là công dân của các xã, phường), chẳng hạn một ban 

bầu cử vừa có chức năng tổ chức bầu ra ban chủ nhiệm 

(rộng ra là chính quyền cơ sở), vừa có cả chức năng bãi 

nhiệm người được bầu ra nếu sau một thời gian làm việc  

phát hiện thấy không xứng đáng, hoặc vi phạm quy chế, 

pháp luật. Vì thiếu hẳn chức năng này, nên từ trước đến 
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nay nhân dân bầu ra chính quyền xã, phường trực tiếp hay 

gián tiếp, đều hết quyền hạn trách nhiệm, không có cơ chế 

buộc được người đã trúng cử thôi việc, trừ phải đưa ra xét 

xử trước pháp luật. Cũng lúc đó tổ chức đảng cơ sở mới bắt 

đầu kiểm điểm để thi hành kỷ luật đảng. Hiếm có chi bộ 

đảng phát hiện khuyết điểm của đảng viên.  
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TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH NGHĨ VỀ VIỆC 

CHUẨN BỊ CHO NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG 
DÂN VIỆT NAM HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC 

TẾ 

GS. TS. NGND. AHLĐ. VÕ TÒNG 
XUÂN 

    Hiệu trưởng Đại học An giang 

Mở đầu 

Ngày 11 tháng 04 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

viết thư kêu gọi điền chủ và nông dân Việt Nam lập hợp 

tác xã để phát triển sản xuất. Bác Hồ đã viết: Hợp tác xã 

nông nghiệp là một cách làm cho nhà nông đoàn kết, làm 

cho nhà nông thịnh vượng. Vậy chúng ta hãy mau mau 

chung vốn góp sức, lập nên Hợp tác xã nông nghiệp ở khắp 

nơi: từ làng mạc cho đến tỉnh thành đâu đâu cũng phải có 

Hợp tác xã. Tục ngữ có câu: Một cây làm chẳng nên non, 

nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao. Đồng bào điền chủ 

nông gia hãy hăng hái cùng nhau làm việc kiến quốc đó. 

Sáu mươi năm sau, Việt Nam gia nhập vào Tổ chức 

Thương mại Thế giới (WTO) sau những đợt thương thuyết 

song phương và đa phương rất gay go, với những cường 

quốc mà chính họ phải bảo vệ quyền lợi của các công ty 

siêu quốc gia của họ lên trên hết trong khi chúng ta chưa có 

nhiều kinh nghiệm trong thương trường tự do. Sự kiện Việt 

Nam gia nhập WTO là một thắng lợi, ngoại giao và điều tự 

hào quốc gia. Chắc chắn khi mậu dịch thời WTO được 
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chính thức thực hiện, giới dân chúng tiêu dùng hàng hoá sẽ 

hưởng lợi: dịch vụ hữu hiệu hơn, giá cả rẻ hơn, chất lượng 

tốt hơn, v.v... Một loạt cơ hội làm giàu sẽ đến cho mọi 

người Việt Nam, với một điều kiện tiên quyết: phải có khả 

năng cạnh tranh cao và lành mạnh. Việc này đòi hỏi từng 

nhà quản lý ở từng cơ sở, từng ban ngành trong mọi lĩnh 

vực kinh tế phải biết người, biết ta, và biết nâng cao trình 

độ và khả năng cạnh tranh của mình để không bị thua trên 

sân nhà. Nhưng rất tiếc những suy nghĩ của Bác Hồ về hợp 

tác hoá nông nghiệp qua thời gian đã không được thực hiện 

đúng. Với cách làm ăn tuy là có hợp tác xã nhưng chủ yếu 

vẫn mạnh ai nấy làm, nên trong thời buổi hội nhập này, 

người nông dân Việt Nam dường như đang đi ra biển cả 

bằng những chiếc thuyền nan lẻ loi. Trong khi đó, các 

doanh nghiệp tiêu thụ nông sản thì cũng không gắn kết với 

vùng nguyên liệu, phó mặc cho thương lái lo liệu. Làm sao 

chúng ta thay đổi cách làm ăn này thành cách làm giàu 

trong WTO?  

Viễn cảnh nông nghiệp Việt Nam khi 
thực hiện những cam kết với WTO 

Vào WTO, người nông dân Việt Nam coi như sẽ từ bỏ 

cái ao nhỏ ở làng để đi ra biển cả. Ra biển cả ai mà không 

ham? Nhiều tôm cá mặc sức mà đánh bắt. Nhưng biển cả 

cũng có nhiều sóng to, cá dữ, và nhiều khi cũng có hải tặc. 

Vấn đề mấu chốt đối với người ra biển cả là phải có nhiều 

kinh nghiệm và kỹ thuật tay nghề rất cao để biết dòng chảy 

chỗ nào có ngư trường phong phú; trang thiết bị của tàu 

đánh cá phải tối tân để đánh được nhiều cá. Nhưng nếu 

người bơi ra khơi khi chưa chuẩn bị đủ điều kiện thì điều gì 

sẽ xảy đến? Vào tổ chức quốc tế này để được đứng ngang 

hàng trong cộng đồng quốc tế, là một thắng lợi của Việt 

Nam trong mặt trận ngoại giao, đem đến rất nhiều cơ hội, 

đồng thời cũng sẽ phải đối đầu với không ít thách thức. 
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Những cơ hội: 

1) Thị trường nông sản rộng mở, nhất là các mặt hàng 

tôm, cua, cá; bưởi Năm Roi, xoài cát Hoà Lộc, vú sữa Lò 

rèn, nhãn, vải thiều; nước dứa cô đặc, nước ổi, nước cam, 

nước mơ, nước xoài....; măng chua, nấm rơm đóng hộp; thịt 

gà “hữu cơ” (gà ta),... 

2) Đầu tư nước ngoài gia tăng trong lĩnh vực kinh doanh 

nông nghiệp, lập nhà máy sơ chế hoặc chế biến nông sản, 

lập chi nhánh ở Việt Nam, mở mang những vùng đất hoang 

hoá, sản xuất những sản phẩm nông nghiệp độc đáo mà họ 

đang có thị trường. Nhờ đó lao động Việt Nam, nhất là lao 

động nông nghiệp sẽ có thêm công ăn việc làm; người tiêu 

dùng Việt Nam sẽ mua được những sản phẩm vừa rẻ tiền 

hơn, vừa tốt bền hơn. 

3) Những công ty siêu thị bán lẻ sẽ vào đầu tư tại các 

tỉnh, thành phố, và sẽ hợp đồng mua các nông thuỷ sản tươi 

sống hoặc chế biến của địa phương, tạo một thị trường rất 

có lợi cho nông ndân Việt Nam. 

4) Nông dân nghèo canh tác ở các vùng khó khăn sẽ có 

cơ may phát triển nhờ có những giống mới do các công ty 

quốc tế chuyên áp dụng công nghệ sinh học tạo ra. 

Những thách thức: 

1) Hiện nay giá thành sản xuất của phần lớn các nông 

sản Việt Nam đều đắt hơn hàng nước ngoài mà chất lượng 

lại không bảo đảm, ngoại trừ một số mặt hàng thuỷ sản như 

cá tra. Giá thành sản xuất hàng của ta cao vì tốn nhiều chi 

phí, trả nhiều lệ phí, trả nhiều công gián tiếp. Thí dụ mặt 

hàng nông sản cơ bản nhất của ta là lúa gạo. Thái Lan trồng 

lúa mùa địa phương, tuy năng suất chỉ đạt dưới 2,5 tấn/ha 

nhưng chất lượng rất cao, vì tận dụng điều kiện thiên nhiên 

nên không tốn tiền bơm nước ra hoặc vào, ít tốn phân bón, ít 

tốn thuốc trừ sâu bệnh, diệt cỏ. Trái lại nông dân Việt Nam 

trồng lúa cao sản ngắn ngày năng suất 4-6 tấn/ha nhưng phải 

làm trái với thiên nhiên rất tốn tiền: bơm nước ra để sạ cấy 
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quá dầy, bón nhiều phân đạm, bơm nước vào giữ nước 

ruộng, phun thuốc trừ sâu bệnh, làm cỏ, phòng trừ chuột! 

Các loại nông sản khác cũng tốn kém tương tự trong sản 

xuất. Cho đến bây giờ tuy các nhà khoa học đã nghiên cứu 

nhiều biện pháp làm giảm giá thành sản xuất nông sản, 

nhưng tập quán lâu đời của nông dân cá thể vẫn chưa chịu 

áp dụng triệt để. 

2) Mặt khác, cách sản xuất cá thể một cách rất tự do, 

manh mún từng thửa ruộng, mảnh vườn nhỏ của nông dân ta 

không thể nào đáp ứng đơn đặt hàng mỗi lần hàng nghìn tấn 

sản phẩm của các công ty nước ngoài. 

3) Luật Hợp tác xã tuy đã được ban hành, nhưng vẫn còn 

nhiều điều khoản không khuyến khích nông dân nghèo, nên 

nông dân không thích tham gia. 

4) Các giống cây con mới sẽ được nhập vào nước ta bán 

rất đắt, nhưng nông dân không thể tuỳ tiện nhân giống ra vì 

các công ty nước ngoài giữ quyền tác giả. Do đó, rất có thể 

các nông dân nghèo không có cơ hội để sử dụng những tiến 

bộ khoa học này. 

5) Hàng hoá nông nghiệp Việt Nam thường không có 

nhãn hiệu uy tín quốc tế nên ít người biết và bán không 

được giá. 

6) Khả năng cạnh tranh kém: chúng ta đã thương thuyết 

với WTO để tạo điều kiện cho người nông dân, nhà doanh 

nghiệp có thời gian chuẩn bị thực hiện những cam kết. 

Những nỗ lực nhằm trang bị phương tiện tối tân và tổ chức 

đội ngũ để chế ngự những “thách thức” chưa được mấy ai 

đề cập đến. Làm sao người bơi ra biển cả của ta có thể cạnh 

tranh đánh bắt với các thuyền đánh cá khác? Nguy cơ lớn 

nhất của chúng ta là khả năng cạnh tranh rất thấp (theo kết 

quả xếp hạng năm 2006 của Tổ chức Diễn đàn kinh tế thế 

giới WEF, Việt Nam xếp hàng thứ 81/103 trong khi 

Xingapo thứ 5, Hàn Quốc thứ 27, Malaixia 30, Ấn Độ 37, 

Thái Lan 40, Inđônêxia 79, Trung Quốc 47). Thí dụ: cùng 
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một món hàng do một công ty nước ngoài vào đầu tư sản 

xuất, giá thành sản xuất tại Việt Nam thường cao hơn giá 

thành của cùng món hàng ấy do chính công ty đó đầu tư sản 

xuất tại Philippin, Inđônêxia, hoặc Malaixia vì chúng ta mới 

mở cửa nhà máy trên đất nước ta thường là mới xây viên, 

giá thành sản phẩm phải tính khấu hao máy móc, lãi suất 

ngân hàng, nhiều loại phí kể cả tỉ lệ chi cho công đoàn theo 

luật định. Trong khi đó, nhà máy ở nước ngoài đã khấu hao 

và trả nợ vốn ngân hàng đã lâu, không phải chi tiền cho 

đoàn thể như ta. Vị giám đốc của một công ty nước ngoài 

đầu tư vốn 100% tại Thành phố Hồ Chí Minh đã than rằng, 

khi Việt Nam thực hiện cam kết quốc tế, từ từ giảm thuế 

nhập khẩu các loại hàng hoá mà công ty ông ấy đang sản 

xuất thì giải pháp tốt nhất là đóng cửa nhà máy tại Việt Nam 

để nhập chính món hàng ấy từ chi nhánh công ty đang sản 

xuất tại nước khác sẽ rẻ hơn và lời hơn. Một công ty có kỹ 

thuật hiện đại mà còn chịu thua như vậy thì huống hồ gì 

những công ty khác chưa được hiện đại hoá của ta? Trong 

khu vực dịch vụ, chúng ta thường lấy giá cao hơn một số 

nước khác. Làm gì ở Việt Nam có khách sạn 3 sao nào có 

thể lấy 20 USD/ngày/người tham dự hội nghị bao cả tiền 

phòng ở, ăn 3 bữa, giải lao 2 buổi, và phòng họp? Ở  Thái 

Lan nơi nào cũng có khách sạn như vậy. Điện thoại, lệ phí 

đổi ngoại tệ, taxi, ăn uống... đều rất cạnh tranh với chúng ta. 

Và trong khu vực nông nghiệp khả năng cạnh tranh quốc tế 

của nông dân Việt Nam còn phải “bơi” nhiều hơn nữa. Hãy 

lấy thí dụ của bạn láng giềng gần ta nhất là  Thái Lan. Ai có 

đến các chợ đầu mối ở ngoại ô Bangkok, đều sẽ thấy hầu hết 

các nông sản  Thái Lan đều rẻ hơn của quê nhà mình. Từ 

gạo ngon cho đến các loại trái cây. Thậm chí trái thanh long, 

vốn xuất phát từ Bình Thuận của nước ta mà khi trồng ở  

Thái Lan giá cũng rẻ hơn ta. Nông sản  Thái Lan đưa vào 

bán ở chợ biên giới Tây Nam phần lớn đều rẻ và ngon hơn 

hàng nội địa Việt Nam. Nguyên nhân cơ bản nhất là: hàm 
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lượng chất xám trong sản phẩm của nông dân thấp, nên giá 

thành sản phẩm vừa cao.mà lại kém an toàn vệ sinh thực 

phẩm. Mặt khác, bà con nông dân đa số là sản xuất nhỏ và 

manh múng, mạnh ai nấy làm theo sáng kiến của mình, ít 

chịu theo thật đúng các chỉ dẫn chuyên môn. 

Nhà nước, các doanh nghiệp, và nhân dân lao động Việt 

Nam phải quyết tâm cải tiến nâng cao trình độ mọi mặt để 

chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với những thách thức luật chơi 

chung của WTO. Như vậy, một cách gián tiếp, nhờ gia nhập 

WTO mà nhân dân ta mới có điều kiện sánh kịp với bầu bạn 

khắp nơi. 

Việt Nam cần gấp rút làm gì để khu vực 
nông nghiệp hưởng lợi từ WTO? 

1. Nhà nước cần đầu tư gấp rút và ưu tiên cho: 

1) Đẩy mạnh các chương trình giáo dục và đào tạo cho 

nông dân, công nhân, nhà quản lý những kiến thức và kỹ 

năng phù hợp với yêu cầu toàn cầu hoá; cần sửa đổi chính 

sách nông nghiệp và Luật Hợp tác xã cho phù hợp yêu cầu 

hội nhập kinh tế thế giới; sao cho nông dân có thể tự nguyện 

hợp nhau thành những hợp tác xã nông nghiệp đa năng gắn 

với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, những trang trại rộng 

lớn sẵn sàng tham gia xuất khẩu. 

2) Đầu tư mạnh cho nghiên cứu khoa học về giống cây 

trồng và vật nuôi, kể cả những giống có gien chuyển đổi 

thích nghi điều kiện canh tác khắc nghiệt của nông dân vùng 

sâu, vùng xa; giảm giá thành sản xuất nông sản; công nghệ 

sau thu hoạch; phát triển thị trường nông sản. 

3) Quyết tâm bài trừ và nghiêm trị tham nhũng và buôn 

lậu; 

4) Quyết tâm cải tiến những chính sách, luật lệ không 

phù hợp tập quán quốc tế: 

- Hạ mức thuế quan đối với nhiều sản phẩm theo hiệp 

định; bãi bỏ những loại lệ phí vô lý nhằm giảm bớt giá 
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thành sản phẩm; 

- Bãi bỏ những ưu đãi đặc biệt đối với một thành phần 

kinh tế mà coi nhẹ các thành phần khác; 

- Cơ cấu lại các doanh nghiệp quốc doanh; 

- Bãi bỏ độc quyền quốc doanh đối với các mặt hàng cạnh 

tranh; 

- Triệt để áp dụng các luật về thương mại quốc tế. 

2. Nhân dân, lao động nhất là nông dân và công nhân 

phải tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, khoa học kỹ 

thuật của mình để sản xuất có hiệu quả cao (tăng chất lượng 

hàng hoá đồng thời giảm được chi phí sản xuất). Không chờ 

đợi Nhà nước mà cần tự mình tìm tòi học hỏi, làm được 

theo cách làm của nông dân các nước tiên tiến: sản xuất theo 

chất lượng mà người mua đòi hỏi, không sai tiêu chuẩn nào 

về mẫu mã, khẩu vị, vệ sinh an toàn hoá chất, và thời điểm 

giao hàng. 

Cần đổi mới tư duy quản lý - cần chính 
sách nông nghiệp thời WTO 

Bà con NHÀ NÔNG phải nhớ lời Bác Hồ đã dặn: ...hãy 

chung vốn góp sức, lập nên Hợp tác xã nông nghiệp ở khắp 

nơi: từ làng mạc cho đến tỉnh thành đâu đâu cũng phải có 

Hợp tác xã bởi tục ngữ có ta câu: ”Một cây làm chẳng nên 

non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao”. Bác Hồ cũng đã 

nhận xét từ lâu: “... nông dân thường có tính thủ cựu, rời 

rạc, tư hữu...". Ngày nay, bà con nông dân Việt Nam ta cần 

nhận rõ là làm ăn một mình một cách tự do sẽ rất khó làm 

giàu, vì mình không thể chỉ bán hàng ở chợ làng mà phải 

bán ra khắp các tỉnh thành trong nước và vươn ra ngoài 

nước. Bà con nông dân ta phải ra biển cả. Người mua hàng 

nông sản bây giờ trở đi là những công ty lớn, họ mua với 

khối lượng lớn những nông sản có chất lượng cao, an toàn 

vệ sinh, và giá rẻ. Chúng ta phải cung cấp khối lượng lớn đó 

đúng vào thời điểm khách hàng cần. Họ không thể chờ ta vì 
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họ không bao giờ muốn lỡ kế hoạch buôn bán của họ. 

NHÀ NƯỚC cũng phải thấy là không thể để cho nông 

dân tự bơi cứu lấy mình. Cần chấm dứt tình trạng Nhà nước 

cứ để cho nhà nông tự phát, trăm hoa đua nở, chưa trở thành 

một sức mạnh tập trung cho từng mũi nhọn tiến công trong 

thị trường tự do rộng mở. Cho nên nhà nông của ta, tuy sản 

xuất nhiều như thế, nhưng chất lượng không cao, lợi tức vẫn 

còn thấp so với quốc tế vì chưa có tay nghề hiện đại và chưa 

được tổ chức hữu hiệu. Nnông dân ta không có thời giờ để 

học nhiều loại kiến thức tay nghề và Nhà nước cũng không 

có kinh phí để tổ chức đào tạo cho nông dân. Nhìn sang các 

bạn láng giềng - nhất là  Thái Lan - Nhà Nước đang làm gì 

để gia tăng tính cạnh tranh của Nhà Nông của họ? Điều cần 

và đủ: một hệ thống chính sách khuyến khích. 

Chúng ta cần một hệ thống chính sách khuyến khích có 

khả năng điều phối các mũi tiến công một cách nhịp nhàng, 

bổ trợ lẫn nhau thay cho sự triệt tiêu lẫn nhau rất phổ biến 

hiện nay. Hệ thống chính sách khuyến khích “Liên kết nhiều 

“nhà”, tham gia sản xuất kỹ thuật cao,” trong đó nhà nông 

phải là những hợp tác xã nông nghiệp hoặc cụm liên kết sản 

xuất, bao gồm các bước cơ bản sau đây: 

1- Trước tiên cần xác định lợi thế tương đối của từng 

vùng đặc thù của lãnh thổ: cần xem lại quy hoạch tổng thể 

của nước ta và cụ thể cho từng vùng sản xuất, vùng nào có 

thế mạnh về cây gì, con gì có lợi thế hơn vùng khác hoặc 

quốc gia khác. Trên cơ sở rất khoa học đó, Nhà nước địa 

phương xây dựng cơ sở hạ tầng phù hợp để tạo điều kiện 

tốt cho nông dân sản xuất mặt hàng đó. 

2- Đồng thời với xác định lợi thế cây gì, con gì ở đâu, 

Nhà nước và doanh nghiệp cần xác định thị trường cho từng 

sản phẩm mũi nhọn ấy để chuẩn bị xúc tiến thương mại. 

 

Hình 1. Hệ thống liên kết từ sản xuất 
nguyên liệu đến chế biến sản phẩm, phân 
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phối ra thị trường 
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khuyến khích nông dân, vì sự do dự của nhiều địa phương, 

và vì phần lớn các hợp tác xã đã hình thành vẫn còn hoạt 

động riêng lẻ, tự bơi trong mọi mặt hoạt động, không ai lo 

đầu ra cho sản phẩm, phó thác cho thương lái. Trong giai 

đoạn tới, chúng ta cần có những nông dân xã viên của các 

hợp tác xã, hoặc thành viên của các cụm liên kết sản xuất 

nông nghiệp kỹ thuật cao, có kiến thức và tay nghề cao nhất. 

Do đó, Nhà nước sẽ tổ chức đào tạo (chuyển giao kỹ thuật) 

nông dân một cách cụ thể những kiến thức và kỹ năng cao 

nhất theo quy trình kỹ thuật cần thiết (xem bước 4 dưới đây) 

để sản xuất loại nông sản của hợp tác xã hoặc cụm liên kết 

sản xuất. 

4- Tập hợp khoa học kỹ thuật: gồm các bộ, ngành 

chuyên môn, trường đại học hoặc trung tâm, viện nghiên 

cứu gần nhất vùng của hợp tác xã hoặc cụm liên kết, để 

nghiên cứu và ứng dụng: 

- Quy trình kỹ thuật (về trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ 

sản) thích hợp nhất để sản xuất nguyên liệu tối hảo cho 

doanh nghiệp liên kết chế biến ra sản phẩm có thương 

hiệu được người tiêu dùng ưa thích; 

- Kỹ thuật chế biến, bao bì đóng gói tốt nhất cho sản 

phẩm; 

- Tiêu chuẩn chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm 

mà mỗi nông dân thành viên cần phải nghiêm khắc theo 

đúng. Cần chú ý việc thiết lập cơ quan uy tín quốc tế về 

kiểm phẩm, bám sát những tiêu chuẩn mà quốc gia khách 

hàng đòi hỏi. 

5- Tập hợp các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm, gồm Ngân hàng, Công ty hoá 

chất nông nghiệp, Công ty bảo quản, chế biến bao bì, phân 

phối cho mạng lưới đại lý trong nước, và xuất khẩu hàng có 

thương hiệu sang Nhật Bản, úc, châu Âu, Mỹ, v.v... 

Từ tư tưởng của Bác Hồ về hợp tác xã nông nghiệp, 

chúng ta có thể xây dựng một chính sách kinh tế hợp tác, 
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khuyến khích tổ chức những hợp tác xã hoặc cụm liên kết 

sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao như trình bày một cách 

tổng quát trên đây sẽ là một thực tiễn có tác dụng quyết định 

đến tính cạnh tranh của nông sản Việt Nam qua tác động 

trên cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của 

ta. Vai trò điều phối của Nhà nước sẽ quyết định sự thành 

bại của sự liên kết của 6 nội dung trên đây. 

Vai trò trọng yếu của các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ liên kết với hợp tác xã nông 
nghiệp 

Trong thời đại WTO, các doanh nghiệp Việt Nam đóng 

vai trò rất quan trọng, vì suy ra cho cùng, sản xuất nông 

nghiệp của các hợp tác xã nông nghiệp chỉ phát triển khi có 

thị trường ổn định. Nông dân không thể tự mình bơi chiếc 

thuyền nan ra biển cả để tìm người mua! Phải có các doanh 

nghiệp Việt Nam tài giỏi mới làm được. Các doanh nghiệp 

cần được sắp xếp lại, chấm dứt kiểu làm ăn chụp giựt như 

nhiều đơn vị hiện nay. Cần có các vị giám đốc được đào tạo 

chuyên môn cao, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có cán 

bộ và công nhân được bồi dưỡng nghiệp vụ hiện đại, thiết bị 

được cải tiến, sao cho tăng được chất lượng hàng hoá mà chi 

phí sản xuất được hạ thấp nhất. 

Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản cần có vùng 

nguyên liệu ổn định, không tranh mua tranh bán như nhiều 

đơn vị hiện nay. Trước đây vào đầu những năm 90 của thế 

kỷ XX, Công ty American Rice (ARI) đã vào tỉnh Cần Thơ 

liên doanh với Tổng Công ty Lương thực đầu tư thiết bị chế 

biến gạo hiện đại và đồng thời họ khoanh vùng nguyên liệu 

gạo để thu mua lúa giá cao trực tiếp của nông dân, không 

qua trung gian. Nằm dưới thương hiệu ARI Mỹ, lúc đó gạo 

của Cần Thơ xuất đi với giá trên 300 đôla/tấn trong khi 

chính gạo đó nhưng nhãn hiệu của ta chỉ bán được 180 

đôla/tấn. Rất tiếc lúc ấy chúng ta cạnh tranh không lành 
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mạnh với họ, Công ty Mỹ phải rời Việt Nam, chúng ta mất 

cơ hội xuất khẩu gạo giá cao. Sau khi Việt Nam gia nhập 

WTO, rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn vào đầu tư 

vào Việt Nam, nên chăng chúng ta mời một doanh nghiệp 

nước ngoài chuyên xuất khẩu gạo vào đầu tư như kiểu Công 

ty American Rice để nông dân ta được sớm làm giàu và 

hưởng lợi từ WTO. Nếu doanh nghiệp Việt Nam cứ làm 

theo kiểu cũ (thu mua trôi nổi, tranh mua tranh bán) thì chắc 

nhắn nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục gánh những rủi ro, 

không biết chừng nào mới hoàn toàn thoát nghèo. Nhà nước 

cần có hành động ngay. Không phải Việt Nam thiếu chuyên 

gia, nhưng vì họ chưa được sử dụng. Cần huy động chuyên 

gia các ngành trong và ngoài nước để bắt tay vào công cuộc 

hưởng lợi từ WTO. 

Cần nhanh chóng hợp tác nhau lại để 
chiến thắng trong WTO 

Kinh nghiệm của Nhật Bản từ năm 1946 sau khi đầu 

hàng quân Đồng minh cho thấy, chỉ có tổ chức cho nông 

dân tham gia hợp tác xã nông nghiệp mới tạo điều kiện 

thuận lợi cho nông dân nghèo trở nên giàu có. Tại Hàn 

Quốc phong trào hợp tác xã nông nghiệp cũng được tổ chức 

như là bản sao của Nhật Bản, bắt đầu từ tình trạng nông dân 

nghèo xơ xác. Qua các hợp tác xã, Nhà nước đã hổ trợ cho 

nông dân đến nơi đến chốn để nông dân phát triển sản xuất, 

ngày càng giàu lên. Ngày nay, nông dân Nhật cũng như 

nông dân Hàn Quốc đều là chủ hệ thống ngân hàng lớn của 

quốc gia họ. Đến khi hai nước gia nhập WTO từ đầu năm 

1995, trong đó các cam kết có hiệu lực từ năm 2000, nhận 

thấy những tác động bất lợi đến nông dân, bắt buộc Chính 

phủ phải thay đổi chính sách nông nghiệp cho phù hợp thời 

thế. 

Trường hợp điển hình của nông nghiệp Hàn Quốc đang 

đối phó với WTO, đã được chuyên gia về hợp tác xã nông 
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nghiệp Hàn Quốc, GS. TS. Kim Young-Chul, kể lại như 

sau: lịch sử xoá đói giảm nghèo cho nông dân Hàn Quốc 

bắt đầu cách đây 46 năm khi nông dân Hàn Quốc lúc đó 

đang lúng túng trong vòng lẩn quẩn: nghèo, lợi tức thấp 

nên không dành dụm được gì; không dành dụm tiền nên 

không khả năng đầu tư cho sản xuất; vì không đầu tư nên 

sản xuất luôn ở mức rất thấp; và vì sản lượng thấp nên lợi 

tức thấp, vẫn tiếp tục nghèo... bắt đầu lại cái vòng lẩn quẩn 

đó. Chính phủ Hàn Quốc tham khảo mọi chuyên gia trong 

và ngoài nước, quyết định phải đột phá vòng lẩn quẩn đó 

ngay tại chỗ đầu vào của sản xuất của nông dân bằng biện 

pháp “hai mũi giáp công đồng bộ” từ năm 1961: (1) đưa kỹ 

thuật mới cho nông dân sử dụng (giống mới, phân bón và 

nông dược, cung cấp tín dụng đầy đủ, và xác định giá nông 

sản nâng đỡ cho nhà nông) và (2) thay đổi cơ chế chính 

sách nông nghiệp (cải cách ruộng đất để mọi nông dân đều 

có đất canh tác; ban hành Luật hợp tác xã và xây dựng hợp 

tác xã nông nghiệp đa mục tiêu với điều kiện khuyến khích 

tối đa để 100% nông dân tự giác tham gia). Chính sách 2 

giá được hợp nhất 1 giá bắt đầu từ 1963. 

Hợp tác xã nông nghiệp đa mục tiêu của Hàn Quốc, 

tương tự như của Nhật Bản, có những nhiệm vụ sau đây 

theo Luật hợp tác xã: (1) Hướng dẫn và đào tạo kỹ năng sản 

xuất cây trồng, vật nuôi, của nông hộ; kiến thức về hợp tác 

xã; cung cấp các phương tiện cần thiết cho an sinh xã hôi. 

(2) dịch vụ tiêu thụ sản phẩm và cung cấp vật tư nông 

nghiệp cho xã viên từ đồng ruộng cho đến chợ hàng hoá bao 

gồm sản xuất, chế biến và bán ra thị trường. (3) dịch vụ 

ngân hàng và bảo hiểm, bao gồm kinh doanh tài chính của 

nông nghiệp, tín dụng và tiết kiệm của các hợp tác xã nông 

nghiệp thành viên. (4) dịch vụ về chăn nuôi các loại gia súc, 

gia cầm, từ sản xuất, chế biến, và bán ra thị trường. 

Hiện nay, nông hiệp Hàn Quốc có 1.327 hợp tác xã nông 

nghiệp thành viên và 2,4 triệu nông dân xã viên. Để thích 
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ứng với những cam kết với WTO, và đề phòng sự cố khủng 

hoảng tài chính thế giới như năm 1997, Chính phủ Hàn 

Quốc đã ban hành chiến lược nông nghiệp mới như sau: 

1. Cải tiến khả năng cạnh tranh của nông nghiệp Hàn 

Quốc, bằng cách: 

1.1. Huấn luyện nông dân 

1.2. Hiện đại hoá hệ thống marketing 

1.3. Áp dụng công nghệ thông tin 

2. Tăng an sinh nông thôn bằng cách cải tiến và tăng 

cường: 

2.1. Giáo dục 

2.2. Y tế 

2.3. Chương trình hưu trí của nông dân xã viên. 

3. Cải tiến cơ chế chính sách. 

3.1. Chuyển hướng mục tiêu của hợp tác xã nông 

nghiệp: tuỳ trường hợp, cần chỉ nên tập trung cho vài sản 

phẩm hàng hoá hoặc dịch vụ có lợi thế tương đối hơn nơi 

khác, thay vì dàn đều cho quá nhiều dịch vụ như trước sẽ rất 

khó cạnh tranh. 

3.2. Cải tiến thủ tục tài chính (thí dụ, thanh toán trực tiếp 

thay vì qua trung gian). 

Từ năm 1994 đến năm 2003 Chính phủ Hàn Quốc đã tốn 

48 tỉ USD để thực hiện chiến lược nêu trên, và dự trù một 

kinh phí 110 tỉ USD cho giai đoạn 2004-2013 để tiếp tục cải 

tiến thuỷ lợi, cải cách ruộng đất những nơi chưa hợp lý, hiện 

đại hoá phương tiện marketing, nghiên cứu khoa học công 

nghệ mới hơn, cải tiến chất lượng cuộc sống của nông dân ở 

nông thôn. 

Tại Việt Nam, như trên đã nói, vào WTO sẽ có nhiều 

doanh nghiệp phải phá sản như ở Trung quốc, vì Nhà nước và 

nhân dân không thể tiếp tục đổ tiền vào nuôi những bộ máy 

doanh nghiệp quá kém. Nhưng nhiều doanh nghiệp khác sẽ có 

dịp mời các doanh nghiệp nước ngoài vào đầu tư với mình về 

thiết bị, quy trình kỹ thuật, và sau đó sẽ phân phối sản phẩm 
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theo các kênh có sẵn của họ như trường hợp của Trung Quốc 

hiện nay. Nhiều nông sản quí của Nhật Bản đã và đang được 

các công ty Nhật Bản mang sang Trung quốc đầu tư, hợp đồng 

với nông dân để sản xuất theo đúng quy trình của Nhật Bản. 

Những nông sản này được xuất trở lại Nhật Bản bán giá rẻ 

hơn hàng của nông dân Nhật Bản sản xuất. Hiện nay, tại Đồng 

bằng sông Cửu Long, Công ty Kitoku đã vào liên doanh với 

Công ty Agifood của An Giang. Họ nhờ chuyên gia Đại học 

An giang giúp khoanh vùng thích hợp lúa Nhật Bản, nghiên 

cứu quy trình cụ thể, hợp đồng với nông dân An giang và huấn 

luyện quy trình cho nông dân hợp đồng sản xuất nguyên liệu 

gạo Nhật. Tất cả gạo nguyên liệu đều được thu mua giá cao 

hợp lý, chế biến và phân phối trên thị trường Việt Nam và 

xuất khẩu. Chúng ta chờ xem những công ty nước ngoài khác 

có được Chính phủ Việt Nam cho vào tổ chức sản xuất 

nguyên liệu tương tự như thế không. Trong khi đó, chỉ có một 

số ít doanh nghiệp Việt Nam dám bắt tay trực tiếp xây dựng 

và “nuôi” vùng nguyên liệu cho riêng mình, thí dụ như Công 

ty mía đường Lam Sơn (Thanh Hoá), Liên doanh Công ty 

AGIFISH và Tổ hợp nuôi cá sạch của An Giang, Tổ hợp nông 

dân sản xuất lúa Nhật Bản và Công ty Kitoku tại An Giang. 

Mô hình lớn hơn nữa là có Nông trường Sông Hậu và Nông 

trường Cờ đỏ, tổ chức toàn diện từ khâu hạt giống lúa đến 

phân phối gạo xuất khẩu. Nhìn chung lại, phía “nhà nông” có 

vẻ như đã chấp nhận điều kiện hợp tác chung nhau để sản xuất 

nguyên liệu nông sản với khối lượng lớn, chất lượng tốt nhất 

và giá thành tương đối cạnh tranh nhất. Vấn đề kế tiếp là 

chừng nào “nhà nước” thật sự bắt tay lập chính sách thích 

đáng để nối kết “nhà nông” và “nhà doanh nghiệp,” một chính 

sách mà trong đó “nhà nông” và “nhà doanh nghiệp” sẽ chia 

sẻ lẫn nhau khi lỗ hoặc khi lời. Kinh nghiệm các nước đi trước 

cho thấy khi vào WTO, muốn thắng thì các thành phần phải 

kết hợp và cùng chia sẻ lỗ, lãi. 
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Thay lời kết 

Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân là vấn đề 

bức xúc của đất nước, ai cũng muốn tham gia giải quyết, 

nhưng vì đất nước thiếu một sự chỉ đạo tập trung và mạnh 

thật sự nên kết quả vẫn là “tự phát” và “mạnh ai nấy lo cho 

thân mình, làm sao tự tìm lấy thị trường”. Bức xúc nhất vì 

tính cạnh tranh thương mại của nhân dân ta vẫn còn ở mức 

quá thấp, để cho giặc nghèo vẫn chưa sạch bóng tại nông 

thôn Việt Nam.  

Trước thách thức của hội nhập, nhất là trong khu vực 

nông nghiệp, chúng ta cần đổi mới tư duy quản lý, mạnh 

dạn chọn những hướng đi tắt có thể nhanh hơn và vững chắc 

hơn. Quan trọng nhất, chúng ta là cần chấm dứt cách làm 

manh mún, cục bộ, đơn ngành; trái lại cần phải có sự cộng 

tác và điều phối đa ngành trong các hợp tác xã hoặc cụm 

liên kết sản xuất nông nghiệp kỹ thuật cao mới có thể phát 

triển nông thôn toàn diện và giúp nông thôn phồn thịnh. 

Được như vậy nông dân Việt Nam sẽ không bao giờ bị thua 

thiệt khi ra biển lớn. 
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TỪ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC 

HOÁ NÔNG NGHIỆP: NHÌN LẠI CHỦ 
TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG VÀ 

CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC TA VỀ HỢP 
TÁC HOÁ NÔNG NGHIỆP TRƯỚC NĂM 1986 

GS.TS. ĐỖ THẾ TÙNG 
Học viện Chính trị - Hành chính 

quốc gia Hồ Chí Minh 

1. Tóm tắt những điểm cơ bản trong tư 
tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác hoá nông 
nghiệp 

1.1. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng 

ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, 

mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài. Đường lối cải 

tạo xã hội chủ nghĩa của Đảng đối với nông nghiệp là đưa 

nông dân làm ăn riêng lẻ đi dần từ tổ đổi công (có mầm 

mống xã hội chủ nghĩa) tiến lên hợp tác xã cấp thấp (nửa xã 

hội chủ nghĩa) rồi tiến lên hợp tác xã cấp cao (xã hội chủ 

nghĩa). 

1.2. Muốn tăng gia sản xuất thì phải tổ chức hợp tác xã, 

mục đích của hợp tác xã là làm cho thu nhập chung của hợp 

tác xã và thu nhập riêng của xã viên ngày càng tăng. Phải 

làm thế nào cho xã viên trong hợp tác xã thu nhập nhiều hơn 

thu nhập của nông dân trong tổ đổi công và tổ viên trong tổ 

đổi công thu nhập nhiều hơn thu nhập của nông dân còn làm 
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ăn riêng lẻ. Cần phải nêu cao tính chất hơn hẳn của hợp tác 

xã bằng những kết quả thiết thực là làm cho thu nhập của xã 

viên được tăng thêm. 

1.3. Khi đẩy mạnh phong trào tổ đổi công và hợp tác xã 
phải chú ý ba điều: 

- Giữ đúng nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, quản lý 
dân chủ. 

- Phải có cán bộ để giúp các hợp tác xã về các mặt tổ 
chức, quản lý… 

- Phải coi trọng chất lượng, làm đến đâu phải chắc đến 
đấy, rồi phát triển dần ra. Khẩn trương nhưng hết sức thận 
trọng. Không nên chạy theo số lượng. 

1.4. Phong trào hợp tác hoá phải đi từ thấp đến cao, từ 
nhỏ đến lớn mới phát triển được thuận lợi. Cần chú ý phát 
triển tổ đổi công, đưa tổ đổi công từng vụ, từng việc lên 
thường xuyên, khi tổ thường xuyên đã rộng khắp và có nền 
nếp rồi mới tiến lên hợp tác xã, đi dần từ hợp tác xã cấp thấp 
lên hợp tác xã cấp cao. Quy mô hợp tác xã quá nhỏ thì 
không đủ sức để phát triển sản xuất, nhưng nếu to quá thì 
không đủ sức quản lý, kế hoạch sản xuất của hợp tác xã phải 
đem bàn bạc một cách dân chủ với xã viên. Trước khi hợp 
nhất hợp tác xã hoặc đưa hợp tác xã lên bậc cao phải chuẩn 
bị tốt mọi mặt, nhất là Ban quản trị, để không ảnh hưởng 
đến sản xuất của hợp tác xã. 

2. Chủ trương, đường lối và chính sách 
đối với tổ đổi công từ 1954 - 1957 phù hợp 
với tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác hoá 
nông nghiệp và thu được nhiều thắng lợi 

Ngay từ tháng 1-1954, Chỉ thị của Bộ Chính trị về công 
tác ở những xã đã phát động quần chúng giảm tô, đã đề cập 
việc phát triển tổ đổi công, nhấn mạnh phải rất cẩn thận, 
phải thật linh động, thật đơn giản, thật tự giác tự nguyện, 
nhằm mục đích chính là giải quyết những khó khăn về sản 
xuất chứ chưa phải là phát triển sản xuất. 
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Chỉ thị của Trung ương số 31-CT/TW ngày 30-06-1955 
về vấn đề củng cố và phát triển phong trào đổi công đã nêu 
rõ phải đi dần từng bước, có kế hoạch, có lãnh đạo, tiến tới 
lập hợp tác xã. Hai hình thức tổ chức chủ yếu là tổ đổi công 
từng vụ, từng việc và tổ đổi công thường xuyên. Tổ đổi 
công thường xuyên cần xây dựng ở nơi tổ đổi công từng vụ, 
từng việc đã được phát triển. Phát triển đến đâu phải củng 
cố đến đấy. Cần chống xu hướng coi thường những hình 
thức thấp vì những hình thức thấp này rất hợp với đại đa số 
nông dân hiện thời. 

Phải nắm vững ba nguyên tắc: tTự nguyện, cùng có lợi 
và quản trị dân chủ. 

Về phương pháp, phải tránh hai khuynh hướng là hấp 
tấp, nóng nảy, sốt ruột, muốn tiến ngay lên hợp tác xã, do 
đó sinh ra cưỡng bức, mệnh lệnh (tức là sai lầm tả khuynh) 
và buông trôi lãnh đạo (tức là sai lầm hữu khuynh). Kinh 
nghiệm cho thấy cải tạo nông thôn phải làm dần dần từng 
bước, có kế hoạch, có lãnh đạo, phải tiến từ nhỏ đến lớn, từ 
thấp tới cao, từ giản đơn tới phức tạp, tuyệt đối không miễn 
cưỡng, nóng nảy, làm bừa hay buông trôi, bỏ mặc. Mọi 
việc phải do nông dân tự nguyện, tự giác đồng ý làm, hăng 
hái làm. 

“Nâng cao sản xuất” là thước đo tổ đổi công khá hay 
kém, đúng hay sai. 

Tuy sang năm 1957, ở một số nơi đã xuất hiện những 
khuyết tật, nhược điểm làm cho hoạt động của tổ đổi công 
sút kém, nhưng nhìn chung phong trào tổ đổi công trong 
những năm khôi phục kinh tế phát triển lành mạnh, góp 
phần quan trọng vào thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng 
cao đời sống của nông dân và cung cấp nhiều nông sản cho 
xã hội. Đây là một trong những nguyên nhân giúp cho nông 
dân chống đỡ có kết quả nạn hạn hán, bão tố, úng thuỷ và 
được mùa mấy vụ liền, sản lượng lúa và hoa mầu năm 1956 
vượt mức trước chiến tranh (1939). Cộng thêm số lượng 
lương thực viện trợ từ các nước anh em, cung lương thực 
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trên thị trường tăng lên, dẫn đến tình hình đặc biệt là giá 
gạo, thóc xuống thấp hơn giá chỉ đạo của mậu dịch quốc 
doanh. 

3. Từ 1958 - 1980 do mắc sai lầm nóng 
vội, chủ quan, duy ý chí những chủ trương, 
chính sách được đề ra không đúng, xa rời 
tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác hoá nông 
nghiệp, kìm hãm lực lượng sản xuất 

3.1. Không lấy xây dựng làm nhiệm vụ chủ chốt, nâng 
cao sức sản xuất, tăng thu nhập của hợp tác xã và của xã 
viên là mục tiêu mà lại lấy cải tạo xã hội chủ nghĩa làm vấn 
đề then chốt, làm nhiệm vụ trọng tâm và xoá bỏ chế độ tư 
hữu, ngăn chặn xu hướng tự phát tư bản chủ nghĩa là mục 
tiêu, ít quan tâm đến lợi ích của xã viên. Thời kỳ này, chúng 
ta coi việc cải tạo xã hội chủ nghĩa là một vấn đề then chốt 
của cách mạng xã hội chủ nghĩa mà nhiệm vụ trọng tâm là 
đẩy mạnh việc cải tạo và phát triển nông nghiệp. Báo cáo tại 
Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 16 (mở rộng) 
họp từ ngày 16 đến 30-04 và ngày 1 đến 10-06-1959, còn 
nhấn mạnh hơn: Trong toàn bộ sợi dây chuyền cải tạo xã hội 
chủ nghĩa, hợp tác hoá nông nghiệp là cái khâu chính. Sau 
cải cách ruộng đất, trong nông nghiệp, nông thôn diễn ra 
cuộc đấu tranh giữa hai con đường xã hội chủ nghĩa và tư 
bản chủ nghĩa, nếu ta chậm đưa nông dân vào con đường hợp 
tác hoá nông nghiệp thì nông dân sẽ tiến lên chủ nghĩa tư 
bản. Bởi vậy, chúng ta đã phải tích cực cải tạo, đem chế độ 
sở hữu toàn dân và sở hữu tập thể thay thế dần cho chế độ sở 
hữu tư nhân về tư liệu sản xuất mà quên nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác – Lênin là chỉ khi nào tạo ra lực lượng 
sản xuất phát triển cao mới xoá được chế độ tư hữu. Chúng ta 
lúc đó thậm chí còn nhấn mạnh nếu chậm hợp tác hoá nông 
nghiệp thì việc công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc 
sẽ bị kìm hãm. 

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
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tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (5-9-1960) còn coi 
mấu chốt của công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa là cải biến 
chế độ sở hữu cá thể và chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa về 
tư liệu sản xuất để mở đường cho sức sản xuất phát triển. 
Do tình hình cụ thể của miền Bắc nước ta trong thời kỳ đầu 
của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa chúng ta lấy cải tạo xã 
hội chủ nghĩa làm trọng tâm… Như vậy, chúng ta đã đi 
ngược lại quy luật khách quan là: “Bất cứ một sự thay đổi 
nào của chế độ xã hội, bất cứ một sự cải biến nào về mặt 
quan hệ sở hữu cũng đều là kết quả tất yếu của việc tạo nên 
những lực lượng sản xuất mới, không còn phù hợp với các 
quan hệ sở hữu cũ nữa”1. 

3.2. Không coi trọng chất lượng, chạy theo số lượng, 
không theo phương châm từ thấp tới cao, từ nhỏ tới lớn. 

Khuyết điểm này biểu hiện rõ trong Hội nghị Trung 
ương lần thứ 16. Hội nghị quy định: nói chung phong trào 
hợp tác hoá nông nghiệp phải đi từ thấp đến cao và phải tiến 
theo ba bước, từ tổ đổi công lên hợp tác xã bậc thấp, rồi lên 
hợp tác xã bậc cao. Nhưng không phải nông hộ nào, hoặc 
thôn, xóm nào cũng nhất thiết phải qua ba bước. Khi hợp tác 
hoá nông nghiệp đã thành cao trào thì có thể đi hai bước. Ví 
dụ: một số nông hộ từ tổ đổi công lên thẳng hợp tác xã bậc 
cao, hoặc một số nông hộ đang làm ăn riêng lẻ có thể tổ 
chức ngay hợp tác xã bậc thấp hoặc bậc cao. Hội nghị Trung 
ương lần thứ 14 quy định đến cuối năm 1960 phải căn bản 
hoàn thành cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với công 
thương nghiệp tư bản tư doanh. Ta cần và có thể cải tạo với 
nhịp độ nhanh hơn, phải cải tạo nhanh để phối hợp, thúc đẩy 
phong trào hợp tác hoá nông nghiệp và thủ công nghiệp. 

Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khoá III (tháng 04-1962) đánh giá công cuộc cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đã thu được những thắng lợi có tính chất quyết 

                                           
1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr. 

467. 
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định. Nông nghiệp đã hoàn thành hợp tác hoá bậc thấp. Hợp 
tác xã nông nghiệp bao gồm 89% số nông hộ toàn miền 
Bắc. Hợp tác xã bậc cao gồm khoảng 29% tổng số nông hộ. 
Trong khi đó, Nghị quyết số 43-NQ/TƯ của Bộ Chính trị 
ngày 01-02-1962 nhận định: Các chỉ tiêu về sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu mua, xuất 
khẩu….đều không đạt; trong nền kinh tế nhiều bộ phận mất 
cân đối vẫn tồn tại, có những bộ phận mất cân đối với mức 
độ không bình thường. Trong tình hình thiếu hàng hoá, tiền 
chi ra nhiều, việc làm mất cân đối giữa tiền và hàng thêm 
căng thẳng. Như vậy, nếu dựa theo tiêu thức cải biến chế độ 
sở hữu về tư liệu sản xuất thì hợp tác hoá nông nghiệp đã 
thu được những thắng lợi lớn, nhưng theo tiêu thức tăng sức 
sản xuất và tăng thu nhập của các hợp tác xã và xã viên thì 
phong trào này đã không thành công. Nhưng ở đây, tôi 
không đặt ra vấn đề xem xét lại chủ trương, chính sách mà 
muốn mọi người cần nhận rõ chúng ta đang đứng trước 
những khó khăn của sự trưởng thành. 

Cũng không rút kinh nghiệm nói trên, sau khi thống nhất 

nước nhà, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng 

(tháng 12-1976) lại vẫn đề ra chủ trương hoàn thành về cơ 

bản cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam trong 5 năm 1976 

– 1980. 

3.3. Nhận thức và vận dụng sai luận điểm của C.Mác về 

ưu thế của hợp tác lao động tạo ra sức sản xuất mới. Đây là 

một trong những nguyên nhân sinh ra bệnh nóng vội, chủ 

quan trong hợp tác hoá nông nghiệp. 

Báo cáo tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 

16 (mở rộng) đã trích dẫn luận điểm của C.Mác: Hợp tác xã 

không những chỉ nâng cao sản xuất cá nhân mà còn sáng tạo 

ra một thứ sức sản xuất mới nó chỉ có thể là sức tập thể. 

Nhưng đâu phải cứ tập trung đông người là mặc nhiên 

tạo ra sức sản xuất tập thể. C.Mác đã chỉ rõ ưu thế đó chỉ 

được phát huy khi đảm bảo những điều kiện sau đây: 
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Một là, phải có kế hoạch “Trong sự hiệp tác có kế hoạch 

với những người khác thì người công nhân vứt bỏ được 

những giới hạn cá nhân và phát triển được những tiềm lực 

loài của mình”1. 

Hai là, phải có đủ tư liệu sản xuất phù hợp với quy mô 

hiệp tác lao động “Sự tích tụ một khối lượng lớn tư liệu sản 

xuất vào trong tay những nhà tư bản riêng rẽ là điều kiện vật 

chất cho sự hiệp tác của những công nhân làm thuê, và quy 

mô hiệp tác hoặc quy mô sản xuất phụ thuộc vào quy mô 

của sự tích tụ đó”2. 

Ba là, phải có sự chỉ huy (hay là quản lý). “Một người độc 

tấu vĩ cầm tự mình điều khiển lấy mình, còn một dàn nhạc thì 

cần phải có nhạc trưởng”3. C.Mác ví xí nghiệp hiệp tác như 

một dàn nhạc. 

Bốn là, phải có kế toán. “Kế toán, với tư cách là 

phương tiện kiểm soát và khái quát hoá quá trình ấy (tức là 

quá trình sản xuất hàng hoá - TG.) trên ý niệm, càng trở 

nên cần thiết, chừng nào mà quá trình sản xuất càng diễn ra 

trên quy mô xã hội và mất tính chất thuần tuý cá thể; do đó 

kế toán càng cần thiết đối với nền sản xuất tư bản chủ 

nghĩa hơn là đối với nền sản xuất phân tán của thợ thủ 

công và nông dân, và lại càng cần thiết đối với nền sản 

xuất tập thể hơn là đối với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa”1. 

Do không lưu ý bốn điều kiện trên nên đã mở rộng quy mô 

hợp tác xã một cách vội vàng, hậu quả là không những 

không tạo ra sức sản xuất mới như là một sức sản xuất tập 

thể mà còn làm giảm sút sản xuất. 

Nghị quyết của Bộ Chính trị số 43-NQ-TW, ngày 01-02-

1962 đã nhận thấy: Phong trào hợp tác hóa phát triển nhanh, 

quy mô hợp tác xã ngày càng mở rộng, nhưng cơ sở vật chất 

và kỹ thuật của hợp tác xã còn quá yếu, việc đào tạo cán bộ 

                                           
1, 2, 3. Sđd, t. 23, tr 478, 479, 480. 

1. Sđd, t.24, tr.205-206.  
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quản lý và kỹ thuật cho hợp tác xã chưa được chú ý đúng mức, 

mặc dầu từ tháng 1-1961 Ban Bí thư đã ra Chỉ thị số 10-

CT/TW về đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý (như chủ 

nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên quản trị hợp tác xã), cán bộ 

nghiệp vụ (như tài vụ, kế toán, thống kê) và cán bộ kỹ thuật. 

Như vậy là chưa chuẩn bị các điều kiện cần thiết mà đã vội 

vàng phát triển nhanh về số lượng và mở rộng quá mức quy 

mô hợp tác xã. 

3.4. Cải tiến quản lý hợp tác xã không đạt kết quả vì xác 

định không đúng nguyên nhân làm suy thoái kinh tế. 

Từ 1962, năng suất trồng trọt, chăn nuôi có xu hướng 

chậm lại, thậm chí có nơi sút kém. Tình hình kinh tế nhiều 

khó khăn, nhất là vấn đề lương thực. 

Tháng 2-1963 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 70/NQ/TW 

về “cải tiến quản lý Hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát 

triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững 

chắc”. 

Đến tháng 7-1963, Bộ Chính trị lại ra Nghị quyết số 

85/NQ-TW về cuộc vận động “nâng cao ý thức trách nhiệm, 

tăng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, 

chống tham ô, lãng phí quan liêu”, còn gọi là “ba xây ba 

chống” và sau đó còn những Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp 

tục cuộc vận động này. 

Tuy nhiên, như nhận định của Hội nghị Trung ương lần 

thứ 6 (khoá IV) (tháng 8 và 9-1979): sản xuất vẫn phát triển 

chậm, mà một trong những nguyên nhân là quản lý sản xuất 

và các chính sách cụ thể còn nhiều thiếu sót, kế hoạch 

thường không sát thực tiễn, còn tập trung quan liêu… 

Sở dĩ việc cải tiến quản lý không đạt kết quả là do đánh 

giá không đúng nguyên nhân dẫn đến suy thoái kinh tế. Hầu 

hết các văn kiện đều nhận định đường lối, chủ trương, chính 

sách là đúng, nhưng việc cụ thể hoá còn nhiều thiếu sót. 

Hoặc là do cán bộ chưa quán triệt đường lối, chủ trương, 

chính sách, chưa nắm vững quan điểm, lập trường giai cấp, 
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sự chỉ đạo của các cấp uỷ chưa được thường xuyên, công 

tác tuyên truyền còn yếu.  

Tóm lại, cuộc cải tiến quản lý chỉ tiến hành trên ngọn mà 

sai sót lại bắt nguồn từ gốc, từ nóng vội cải tạo, nóng vội 

công nghiệp hoá, phủ nhận trên thực tế các quy luật của sản 

xuất hàng hoá. Chỉ từ những năm 1980, khi đất nước lâm 

vào cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, vấn đề này mới xem 

xét lại từ gốc, và nhờ đổi mới đường lối, chính sách xây 

dựng chủ nghĩa xã hội mà đất nước ta ra khỏi khủng hoảng 

kinh tế - xã hội, phát triển nhanh trong những năm tiếp theo. 

4. Từ năm 1980 đến năm 1985 Đảng và 
Nhà nước ta đã phát hiện nhiều sai sót và 
từng bước điều chỉnh đường lối, chính sách 
kinh tế nói chung, trong đó có đường lối, 
chính sách phát triển hợp tác xã nông 
nghiệp, nhưng thực thi chậm 

Đề cương kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khoá IV) đã nhận thấy, trong một số 

chính sách, biện pháp, chỉ tiêu và cách làm có những biểu 

hiện nóng vội, thiếu căn cứ thực tế. Các chính sách thu mua, 

giá cả, phân phối ăn chia v.v. vi phạm quyền làm chủ của 

hợp tác xã, của xã viên. Hội nghị cũng nhận định sản xuất 

phát triển chậm, năng suất thấp, đời sống thiếu thốn, người 

lao động thiếu hăng hái sản xuất. Từ đó đề xuất: ổn định 

nghĩa vụ bán lương thực trong 5 năm, phần còn lại bán cho 

Nhà nước theo giá thoả thuận và được lưu thông tự do; bỏ 

lối phân phối theo định xuất, định lượng. Quy mô của Hợp 

tác xã cần giữ ổn định trong một số năm và không nên quá 

lớn, vượt quá khả năng quản lý của cán bộ và trình độ cơ sở 

vật chất – kỹ thuật. Gấp rút chấn chỉnh công tác quản lý của 

hợp tác xã. Trong việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông 

nghiệp ở miền Nam, phải nắm vững phương châm tích cực 

và vững chắc, hiện thời phải nhấn mạnh vững chắc, những 
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nơi chưa tổ chức nông dân sản xuất tập thể, phải chuẩn bị 

các điều kiện cần thiết, nhất là đội ngũ cán bộ quản lý ở cơ 

sở, đưa nông dân từ những hình thức vần công, đổi công, tổ 

đoàn kết sản xuất lên hình thức tập đoàn sản xuất và hợp tác 

xã, chống tư tưởng chủ quan, nóng vội, cưỡng ép, mệnh 

lệnh, làm ồ ạt, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống của 

nhân dân. Phải gạt bỏ những hình thức cải tạo có ảnh hưởng 

tiêu cực đối với sản xuất. 

Thông báo số 14-TB/TW, ngày 30-04-1981 về kết luận 

của Ban Bí thư tại Hội nghị bàn việc xúc tiến công tác cải tạo 

nông nghiệp ở các tỉnh Nam Bộ, tuy vẫn nhấn mạnh yêu cầu 

trực tiếp là thay đổi chế độ sở hữu về tư liệu sản xuất nhằm 

xoá bỏ bóc lột, nhưng đã đặt vấn đề công tác cải tạo nông 

nghiệp phải lấy kết quả sản xuất làm căn cứ. 

Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(tháng 12-1980) đã quyết định “mở rộng việc thực hiện và 

hoàn thiện các hình thức khoán sản phẩm trong nông 

nghiệp”. Chỉ thị của Ban Bí thư số 100-CT/TW, ngày 13-

01-1981, đã nêu rõ nội dung của quyết định trên, lúc đầu đã 

được nông dân hồ hởi đón nhận và thực hiện, dấy lên một 

cao trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó 

năm 1981 nông nghiệp thắng lợi toàn diện, do tận dụng 

được các khả năng lao động, đất đai, tăng vụ, thâm canh, 

tăng năng suất cây trồng; sản lượng lương thực đạt gần 15 

triệu tấn, tăng trên 40 vạn tấn so với năm 1980, cao nhất từ 

trước tới nay. Nhưng vì việc cung ứng vật tư nông nghiệp 

theo quy định của Nhà nước cho nông dân giảm dần, ngày 

càng không đạt chỉ tiêu theo mức khoán sản phẩm, giá vật 

tư nông nghiệp trên thị trường tự do tăng cao, khiến cho 

nông dân lâm vào tình cảnh càng nhận nhiều ruộng khoán 

càng thua thiệt, nên nhiều người đã trả bớt ruộng, tập trung 

thâm canh trên một diện tích hẹp để vượt mức khoán nhiều, 

có lợi hơn. Hậu quả là hình thức khoán này không còn tính 

ưu việt nữa và các hợp tác xã nông nghiệp lại gặp nhiều khó 
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khăn. 
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CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 

VÀ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI 
HỢP TÁC XÃ TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 

TS. PHẠM VĂN PHỔ 
Viện Kinh tế hợp tác, Liên minh Hợp 

tác xã Việt Nam 

Hợp tác xã, nòng cốt của khu vực kinh tế tập thể, đã 

vượt qua thử thách của thời kỳ chuyển đổi, từng bước đổi 

mới, phát triển và đã có những đóng góp xứng đáng vào 

thành công của nền kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới.  

Sự phát triển của hợp tác xã từ năm 1986 đến nay bắt 

nguồn từ chủ trương, đường lối của Đảng và các chính sách 

của Nhà nước đã đề ra và ban hành trong thời kỳ này. 

I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG ĐỐI 
VỚI HỢP TÁC XÃ TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 

1. Tính nhất quán trong chủ trương, 
đường lối của Đảng về hợp tác xã ở nước ta 

Chủ trương, đường lối của Đảng về hợp tác xã là một hệ 

thống nhất quán các quan điểm về hợp tác xã dựa trên tư 

duy khoa học và tổng kết thực tiễn, sinh động. 

Chủ trương, đường lối của Đảng về hợp tác xã từ năm 

1986 đến nay dựa trên sự đổi mới tư duy lý luận và tổng kết 

kinh nghiệm thành công và chưa thành công của thời kỳ 

trước đó. 

Tính nhất quán của chủ trương, đường lối của Đảng về 
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hợp tác xã thể hiện ở những điểm sau đây: 

Trước hết, khẳng định mục tiêu, chiến lược phát triển 

hợp tác xã “là một trong hai nền tảng của nền kinh tế quốc 

dân” trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội là quan 

điểm nhất quán trong chủ trương, đường lối của Đảng về 

hợp tác xã. 

Thứ hai, động lực phát triển hợp tác xã là lợi ích của 

hàng triệu người lao động - xã viên hợp tác xã. Việc xây 

dựng và phát triển hợp tác xã xuất phát từ lợi ích thiết thực 

của xã viên, và khi lợi ích của xã viên được đảm bảo, thì 

phong trào hợp tác xã càng phát triển, hợp tác xã càng vững 

mạnh và thể hiện được ưu việt của mình. 

Thứ ba, Nhà nước đóng vai trò đặc biệt trong quá trình 

phát triển của hợp tác xã. Hệ thống chính sách của Nhà 

nước phải tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển, phải khơi 

dậy động lực và tiềm năng để hợp tác xã dần dần có thể tự 

phát triển trên cơ sở của chính mình. 

2. Chủ trương, đường lối của Đảng về 
hợp tác xã được hình thành và hoàn thiện 
qua các kỳ đại hội của Đảng, được cụ thể 
hoá từ các kỳ họp Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban bí thư Trung 
ương Đảng. 

Từ năm 1986 đến nay, quá trình hình thành và hoàn 

thiện chủ trương, đường lối của Đảng về hợp tác xã thể hiện 

cụ thể như sau: 

- Đại hội đảng lần thứ VI (năm 1986) đã chính thức mở 

đầu quá trình đổi mới ở nước ta. Trong lĩnh vực đổi mới 

kinh tế, Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nêu lên quan điểm 

cơ bản khẳng định sự tồn tại lâu dài của nền kinh tế hàng 

hoá nhiều thành phần, bao gồm kinh tế tập thể, hợp tác xã, 

trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

- Quan điểm cơ bản của Đảng về kinh tế tập thể, hợp 
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tác xã tiếp tục được phát triển tại các Đại hội Đảng lần thứ 

VII (năm 1991), Đại hội Đảng lần thứ VIII (năm 1996), 

Đại hội Đảng lần thứ IX (năm 2001) và Đại hội Đảng lần 

thứ X (năm 2006). 

Từ chỉ thị 68-CT/TW đến trước đại hội IX của Đảng. 

Quan điểm của Đảng đã chỉ rõ, phát triển kinh tế hợp tác 

không chỉ nhằm mục tiêu kinh tế, mà còn có mục tiêu xã hội. 

Đó là bước phát triển quan điểm nhận thức về vị trí, vai trò 

của kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Từ chỗ nhấn mạnh tập thể 

hoá, rồi hợp tác hoá đến việc chỉ rõ kinh tế hợp tác mà nòng 

cốt là hợp tác xã, quan điểm của Đảng ta đã xác định ngày 

càng rõ ràng khái niệm, cũng như nội hàm phát triển của khu 

vực kinh tế vốn có vị trí rất quan trọng, nhưng cũng có khi đã 

bị nhìn nhận biến tướng theo quan điểm tả khuynh, nóng vội, 

khoác cho hợp tác xã - hình thức chủ yếu của kinh tế hợp tác, 

chiếc áo xã hội chủ nghĩa và buộc nó phải đảm trách vai trò 

mà bản thân nó không thể hoặc chưa thể đảm nhận. Đặc biệt, 

những quan điểm của Đảng được trình bày tại Đại hội VIII 

(năm 1996) và các Hội nghị Trung ương (khoá VIII) đã làm 

rõ thêm tính chất, đặc điểm, vai trò, vị trí của hợp tác xã 

trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng xã 

hội chủ nghĩa; chỉ rõ những chủ trương, chính sách và biện 

pháp để không ngừng đổi mới, phát triển khu vực kinh tế vốn 

được coi là yếu thế này. 

Trong bài phát biểu tại Đại hội lần thứ III Liên minh hợp 

tác xã Việt Nam (năm 2000), Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 

đã chỉ rõ: Hợp tác xã ở nước ta vừa là tổ chức kinh tế, vừa là 

tổ chức xã hội, là nhân tố quan trọng để xây dựng xã hội 

công bằng, dân chủ, văn minh; là hình thức tổ chức quan 

trọng để người lao động, hộ xã viên tiếp nhận sự hỗ trợ của 

Nhà nước, liên kết với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 

kinh tế, thực hiện liên minh công nông. 

Từ Đại hội Đảng lần thứ  IX đến nay. 

Những quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế hợp 
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tác, hợp tác xã được thể hiện một cách rõ ràng nhất từ sau 

Đại hội IX. Khẳng định vị trí của kinh tế tập thể mà hợp tác 

xã là nòng cốt trong đường lối kinh tế chung là phát triển 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong đó 

nền kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước 

cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc 

của nền kinh tế quốc dân. Những quan điểm phát triển kinh 

tế hợp tác, hợp tác xã của Đại hội IX đã được Hội nghị 

Trung ương 5 (khoá IX) cụ thể hoá một cách rõ ràng và đầy 

đủ. 

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khoá IX (ngày 18-3-2002) đã ra Nghị quyết số 13 về đổi 

mới và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể. Nghị quyết đã 

nêu rõ: 

- Mục tiêu từ nay (năm 2002) đến 2010 là đưa kinh tế 

tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện tại; 

- Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ 

trọng ngày càng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế; 

- Kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm 

lợi ích của các thành viên và lợi ích tập thể, đồng thời coi 

trọng lợi ích xã hội, góp phần xoá đói, giảm nghèo, tiến lên 

làm giàu cho các thành viên, phát triển cộng đồng. 

- Đánh giá kinh tế tập thể phải trên cơ sở quan điểm 

toàn diện, cả về chính trị - xã hội, cả hiệu quả của tập thể 

và của các thành viên. 

Như vậy, thời kỳ sau Đại hội IX của Đảng, chủ trương, 

đường lối của Đảng về hợp tác xã được tổng kết trong các 

kết luận sau đây: 

Một là, Đảng khẳng định kinh tế tập thể bao gồm nhiều 

hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt, 

dựa trên sự kết hợp của nhiều hình thức sở hữu đan xen, bao 

gồm cả thể nhân và pháp nhân, kết hợp các hình thức phân 

phối: theo lao động, vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ; 

hoạt động sản xuất, kinh doanh tổng hợp, không bị giới hạn 
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về lĩnh vực và cũng không bó hẹp về địa bàn; hoạt động tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm, trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc 

tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ. 

Hai là, hoạt động của kinh tế tập thể phải lấy lợi ích kinh 

tế làm chính, nhưng cũng hết sức coi trọng lợi ích xã hội của 

thành viên; phát triển kinh tế tập thể là góp phần giải quyết 

những vấn đề xã hội của thành viên và cộng đồng. Do vậy 

Đảng đã chỉ đạo khi đánh giá hiệu quả của kinh tế tập thể 

phải có quan điểm toàn diện, cả kinh tế - chính trị - xã hội, 

cả hiệu quả tập thể và hiệu quả của các thành viên. 
Ba là, cần phát triển kinh tế tập thể trong tất cả các lĩnh 

vực, địa bàn, nhưng trong những năm trước mắt chú trọng 
phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. 

Bốn là, để kinh tế tập thể phát triển vững chắc cần phải 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và vai trò quản lý của Nhà 
nước, cũng như phát huy sức mạnh tổng thể của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể nhân dân. 

Năm là, Đảng đã chỉ rõ phương châm, bước đi trong 
phát triển kinh tế tập thể, phải xuất phát từ nhu cầu của thực 
tiễn, hiệu quả thiết thực, không nóng vội, gò ép, duy ý chí; 
song cũng không được buông lỏng, thụ động ngồi chờ. 

Đại hội Đảng lần thứ X (2006) đã khẳng định: Kinh tế 
Nhà nước cùng với kinh tế tập thể (mà nòng cốt là hợp tác 
xã) ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh 
tế quốc dân. 

Đại hội lần thứ X của Đảng cũng chỉ rõ những giải pháp 
chính sách, nhằm đạt được mục tiêu trên, đó là tổng kết thực 
tiễn, sớm có chính sách cơ chế cụ thể khuyến khích phát 
triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể đa dạng về hình 
thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh, bao 
gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Chú trọng phát 
triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã cổ phần. 

Khuyến khích việc tăng vốn góp và các nguồn vốn huy 
động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động của hợp tác 
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xã, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không 
chia trong hợp tác xã. 

Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động 
theo các nguyên tắc: hợp tác tự nguyện; dân chủ, bình đẳng 
và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; 
hợp tác và phát triển cộng đồng.  

II. CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HỢP 
TÁC XÃ TỪ NĂM 1986 ĐẾN NAY 

Chủ trương, đường lối của Đảng về hợp tác xã được thể 

chế hoá và cụ thể hoá thành một hệ thống các chính sách đối 

với khu vực kinh tế này. 

Hệ thống chính sách của Nhà nước đối với Hợp tác xã 

đảm nhiệm hai chức năng: 

- Chức năng quản lý nhà nước: tạo khuôn khổ pháp lý để 

các hợp tác xã hoạt động đúng sứ mệnh, đúng mục tiêu, phù 

hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

- Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ hợp tác xã phát triển: 

nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh 

tranh để tham gia bình đẳng vào nền kinh tế thị trường. 

1. Hiến pháp và Luật Hợp tác xã - cơ sở 
pháp lý cao nhất để quản lý và tạo điều 
kiện để phát triển hợp tác xã. 

Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 1992 và Luật Hợp tác xã năm 2003 đã thể chế hoá một 

cách tập trung nhất chủ trương, đường lối của Đảng về Hợp 

tác xã. 

Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

năm 1992, tại Điều 20, đã khẳng định: Kinh tế tập thể do 

công dân góp vốn, góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh 

được tổ chức dưới nhiều hình thức trên nguyên tắc tự 

nguyện, dân chủ và cùng có lợi. 
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Luật Hợp tác xã năm 2003 đã đưa ra định nghĩa về hợp 

tác xã như sau: 

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ 

gia đình, pháp nhân (sau đây gọi chung là xã viên) có nhu 

cầu, lợi ích chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra; theo 

quy định của Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của 

từng xã viên tham gia hợp tác xã, cũng nhau thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. Hợp tác xã hoạt động như một loại hình 

doanh nghiệp, con người tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn 

điều lệ, vốn tích luỹ và các nguồn vốn khác của hợp tác xã 

theo quy định của pháp luật. 

Khái niệm trên về hợp tác xã đã thể hiện được những tư 

tưởng, các quan điểm cơ bản của Đảng về hợp tác xã, phù 

hợp với tư tưởng của Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA) 

và phù hợp với sự phát triển kinh tế hiện đại. 

2. Các chính sách cụ thể của Chính phủ 

Trên cơ sở Luật Hợp tác xã và để cụ thể hoá chủ trương, 

đường lối của Đảng về họp tác xã, Chính phủ đã ban hành 

những chính sách cụ thể: 

- Ngày 03 tháng 10 năm 2003, Thủ tướng Chính phủ đã 

ban hành Chỉ thị số: 22/2003/CT-TT về tiếp tục thúc đẩy 

việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 

hành Trung ương (khoá IX) về kinh tế tập thể. 

- Ngày 12-10-2004, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

177/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hợp tác xã năm 2003; 

- Ngày 11-7-2005, Chính phủ đã ban hành Nghị định 

88/2005/NĐ-CP về một số chính sách ưu đãi của Nhà nước 

đối với hợp tác xã cùng các văn bản có liên quan khác. 
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Trước khi Luật Hợp tác xã (năm 2003) được ban hành 

Chính phủ đã ban hành một số văn bản về hợp tác xã: 

- Ngày 27-7-1993 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 

390/TTg về triển khai đề án thí điểm tổ chức quỹ tín dụng 

nhân dân theo mô hình mới trên địa bàn xã và liên xã. 

- Ngày 21-1-1997, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

02 về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước 

của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ 

ban nhân dân các cấp đối với hợp tác xã. 

- Ngày 23-12-1998, Hội đồng Bộ trưởng ban hành 

Quyết định số 194- HĐBT ban hành quy định tổ chức và 

hoạt động của hợp tác xã. 

Ngoài những văn bản trên, Chính phủ và các bộ còn ban 

hành nhiều văn bản khác nữa liên quan đến việc quản lý và 

hỗ trợ từng loại hình hợp tác xã về các mặt cụ thể. 

III. KẾT LUẬN 

1. Trong thời kỳ từ 1986 đến nay, đường lối, chủ 

trương của Đảng đã được hoàn thiện không ngừng trên cơ 

sở đổi mới tư duy lý luận và tổng kết kinh nghiệm phát 

triển hợp tác xã ở nước ta trong nhiều thập kỷ và tiếp nhận 

những giá trị của phong trào hợp tác xã quốc tế. Chủ 

trương, đường lối đó ngày càng sáng tỏ và cụ thể, đáp ứng 

được đòi hỏi của giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội hiện 

đại. 

2. Hệ thống chính sách của Nhà nước về hợp tác xã ngày 

càng hoàn chỉnh, từ luật pháp đến các biện pháp cụ thể. Hệ 

thống chính sách đó cụ thể được các quan điểm của Đảng về 

hợp tác xã đồng thời bám sát những vấn đề nảy sinh trong 

cuộc sống. 

3. Nhờ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của 

Nhà nước, bằng lao động của hàng triệu người lao động - xã 

viên hợp tác xã, hợp tác xã nước ta đã vượt qua thử thách 



 206 

của giai đoạn chuyển đổi, có bước phát triển mới, chủ động 

chuẩn bị cho quá trình hội nhập, và do đó, đã có đóng góp 

đáng kể vào thành tích phát triển của nền kinh tế đất nước 

trong thời kỳ đổi mới. 
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HỆ THỐNG CÁC CHÍNH SÁCH CỦA CHÍNH 

PHỦ VIỆT NAM TRONG VIỆC HỖ TRỢ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 

TS. CHU TIẾN QUANG 
Viện Nghiên cứu quản lý kinh 

tế Trung ương 

I. SỰ HÌNH THÀNH CÁC CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ 
NƯỚC ĐỐI VỚI KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ 

Ở Việt Nam, phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương 

lớn của Đảng và Chính phủ, và trên thực tế bộ phận kinh tế 

tập thể đã hình thành, phát triển ngay từ khi miền Bắc được 

giải phóng khỏi chế độ thực dân Pháp (năm 1954), sau đó 

phát triển rộng vào miền Nam sau ngày giải phóng khỏi sự 

chiếm đóng của quân đội Mỹ (1975). Trong quá trình đó đã 

hình thành nhiều loại hình tổ chức kinh tế với tên gọi khác 

nhau như hợp tác xã, tổ, nhóm hợp tác, câu lạc bộ nghề 

nghiệp... và luôn có sự chỉ đạo, giúp đỡ của Đảng và Chính 

phủ về tinh thần và vật chất.  

Đến nay, sau một thời gian tuy chưa phải là dài (so với 

các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản..), nhưng 

các tổ chức kinh tế tập thể ở Việt Nam đã trải qua những 

biến động lớn về phương thức tổ chức và mô hình hoạt 

động, nhằm thích ứng với những thay đổi trong cơ chế quản 

lý nền kinh tế nói chung và thích ứng với quy luật của sự 

phát triển kinh tế thị trường như các nước đã trải qua. Hiện 

nay, khu vực kinh tế tập thể vẫn đang tiếp tục phải đổi mới 
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mạnh mẽ để tồn tại và phát triển trong điều kiện Việt Nam 

đang mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế. 

Trong hệ thống các loại hình tổ chức của khu vực kinh tế 

tập thể, Đảng và Chính phủ Việt Nam rất coi trọng phát 

triển hợp tác xã, coi "hợp tác xã là bộ phận nòng cốt của 

kinh tế tập thể, dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu 

tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản 

xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các 

thành phần kinh tế"1. Thực tế cho thấy hợp tác xã đã được 

hình thành và phát triển trong nhiều năm trên nhiều lĩnh vực 

của nền kinh tế như: nông, lâm, thủy sản; công nghiệp; xây 

dựng; giao thông vận tải, tín dụng, thương mại và các lĩnh 

vực sản xuất khác. Tuy nhiên, về số lượng thì số lượng hợp 

tác xã trong sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ trọng cao 

nhất (tới khoảng trên 70% tổng số hợp tác xã các lĩnh vực). 

Song các hợp tác xã đã trải qua nhiều thăng trầm để đi tới 

khẳng định vai trò và vị trí của mình trong cơ cấu kinh tế đa 

thành phần, nhiều loại hình doanh nghiệp cùng phát triển 

trong nền kinh tế. 

Để khuyến khích phát triển hợp tác xã trong từng giai 

đoạn phát triển khác nhau Đảng và Chính phủ đã có những 

chính sách biện pháp hỗ trợ trực tiếp, gián tiếp thông qua 

nhiều kênh khác nhau: như trợ giúp tài chính để hợp tác xã 

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các hoạt động của hợp 

tác xã, trực tiếp trao đổi kinh tế với hợp tác xã (trong thời kỳ 

quản lý nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung), đào 

tạo và bố trí cán bộ quản lý, điều hành hợp tác xã... 

Khi Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã đầu tiên vào 

tháng 6 năm 1996, thì ngay trong Luật, Điều số 3 đã quy 

định về chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã là: 

                                           
1. Trích "Giải trình của Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến Trung ương về đề án kinh tế 

hợp tác và hợp tác xã" số 64/TLHN ngày 27-2-2002 tại Hội nghị Trung ương năm, khóa 

IX. 
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“Nhà nước bảo hộ quyền lợi hợp pháp của hợp tác xã, bảo 

đảm quyền bình đẳng của hợp tác xã trong sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ; ban hành các văn bản pháp luật và chính 

sách khuyến khích phát triển hợp tác xã; thông qua hợp tác 

xã để thực hiện các chính sách giúp đỡ, hỗ trợ xã viên xóa 

đói giảm nghèo, thực hiện bình đẳng, công bằng, và tiên bộ 

xã hội. Nhà nước tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ của hợp tác xã, 

không can thiệp vào việc quản lý và hoạt động hợp pháp 

của hợp tác xã”. 

Tư tưởng về chính sách trên đây đã được Chính phủ 

hướng dẫn triển khai bằng các Nghị định và Thông tư 

hướng dẫn, và đã thực hiện được ở mức độ nhất định mà 

bài viết này sẽ đánh giá ở phần sau. 

Như vậy nhận xét có thể rút ra là: Đảng và Chính phủ 

Việt Nam đã có quan điểm rất rõ ràng về trợ giúp vật chất 

và tinh thần cho khu vực kinh tế tập thể với bộ phận nòng 

cốt là các hợp tác xã phát triển ngay trong thời kỳ kế hoạch 

hóa tập trung và nay đang chuyển sang cơ chế thị trường. 

Từ quan điểm này, Chính phủ đã ban hành các văn bản cụ 

thể về triển khai từng chính sách đối với hợp tác xã. Tuy 

nhiên, việc triển khai và mức độ hưởng lợi các chế độ, quy 

định của từng chính sách rất khác nhau và chưa đáp ứng 

được yêu cầu, đòi hỏi của các hợp tác xã. Dưới đây sẽ làm 

rõ vấn đề này. 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ HƯỞNG LỢI CỦA 
HỢP TÁC XÃ TỪ CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC  
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 15/CP NGÀY 21-2-1997 

Việc đánh giá kết quả triển khai và thụ hưởng của hợp 

tác xã từ các chính sách nhà nước là một việc làm rất khó 

khăn do ở Việt Nam cho đến nay rất thiếu việc thống kê, 

theo dõi và cập nhật những hoạt động triển khai chính sách, 

cùng với những kết quả cụ thể đã đạt được. 
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Trong điều kiện đó bài viết này đánh giá những hoạt 

động ban hành, triển khai, một số kết quả chính và rút ra 

những bất cập, hạn chế trong triển khai các chính sách một 

cách định tính thông qua các tư liệu thứ cấp do các bộ, 

ngành liên quan cung cấp để đóng góp với hội thảo nhằm 

thảo luận và xác định rõ hơn những vấn đề có liên quan. 

Trên cơ sở đó hy vọng sẽ đề xuất những giải pháp thiết thực 

hơn cho cả công tác ban hành, triển khai và đánh giá kết quả 

thực hiện chính sách đã ban hành đối với hợp tác xã theo 

pháp luật đã quy định hiện nay. 

Sau khi Luật Hợp tác xã năm 1996 có hiệu lực, Chính 

phủ đã ban hành một văn bản Nghị định quy định riêng về 

các chính sách đối với hợp tác xã, đó là Nghị định số 15/CP 

ngày 21-2-1997 với tên gọi "Nghị định về chính sách 

khuyến khích phát triển hợp tác xã. Trong văn bản này 

Chính phủ đã quy định hợp tác xã được hưởng một số chính 

sách ưu đãi về: đất đai; thuế doanh thu, thuế lợi tức, môn 

bài; vay tín dụng; đào tạo; bảo hiểm xã hội.  

Tình hình triển khai và hưởng lợi của hợp tác xã từ các 

chính sách trên đây như sau: 

1. Chính sách đất đai 

 Nghị định quy định một số nội dung về chính sách đất 

đai đối với hợp tác xã như sau: 

(1). Hợp tác xã được Nhà nước giao đất, hoặc cho thuê 

đất theo quy định của pháp luật về đất đai, được bảo đảm về 

các quyền và nghĩa vụ của các tổ chức được Nhà nước giao 

đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật và được 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

(2). Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 

trồng thuỷ sản, làm muối nếu được Nhà nước giao đất thì 

không phải trả tiền sử dụng đất. 

(3). Hợp tác xã ở nông thôn miền núi, hải đảo làm nhiệm 
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vụ cung cấp dịch vụ trực tiếp cho sản xuất nông lâm nghiệp, 

nuôi trồng thuỷ sản, làm muối được miễn tiền thuê đất 5 

năm đầu. 

(4). Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh theo Luật thuộc đối tượng thuê đất được giảm 50% 

tiền thuê đất trong 2 năm đầu. Trường hợp đã trả tiền sử 

dụng đất cho Nhà nước thì tiền đó được xử lý theo quy định 

của pháp luật về đất đai 

Trên cơ sở các quy định này Bộ Tài chính đã ra các 

Thông tư số: 78 ngày 4-11-97; số 25 ngày 4-3-1998 và số 

44 ngày 26-4-1999 để hướng dẫn thực hiện các quy định 

trên đây về chính sách đất đai đối với hợp tác xã. Khảo sát 

thực tiễn cho thấy tình hình thực hiện như sau: 

+ Đối với các hợp tác xã nông nghiệp:  

Những quy định về chính sách đất đai đối với hợp tác xã 

theo Nghị định 15/CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ 

Tài chính mới chỉ đưa ra các chế độ miễn, giảm tiền sử dụng 

đất hoặc tiền thuê đất, mà chưa đưa ra được chế độ để trước 

hết là hợp tác xã tiếp cận được với đất, do vậy những hợp 

tác xã nào đã được Nhà nước giao, hoặc cho thuê đất thì 

mới có cơ hội được hưởng các chính sách về miễn, giảm 

tiền thuế hoặc tiền sử dụng đất theo quy định của nghị định. 

Vì vậy ở một số vùng, chẳng hạn như vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long các hợp tác xã nông nghiệp đã không thể tiếp cận 

được đất, do chính quyền địa phương đã không có quỹ đất 

để thực hiện giao hoặc cho hợp tác xã thuê để làm trụ sở 

giao dịch, mặt bằng làm kho tàng, bãi tập kết hàng hoá... 

làm dịch vụ cho hộ xã viên theo quy định của Nghị định, 

các hướng dẫn của Bộ Tài chính cũng không xử lý được tình 

hình này, điều đó có nghĩa là chính sách đất đai đối với các 

hợp tác xã chỉ thực hiện được với các hợp tác xã đã có đất, 

còn các hợp tác xã chưa có đất thì không thể tiếp cận được 

chính sách này.  
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Nói cách khác khi chưa có hướng dẫn về giao và cho hợp 

tác xã thuê đất thì việc hướng dẫn chính sách miễn, giảm tiền 

thuê đất của Bộ Tài chính sẽ không, hoặc chưa đầy đủ ý nghĩa 

thực tiễn, và như vậy chính sách đất đai theo Nghị định 15/CP 

mới chỉ đề cập được 1/2 nội dung cần quy định, trong đó nội 

dung về giao đất cho hợp tác xã còn bỏ trống, cần có quy định 

đủ rõ ràng và khả thi về việc giao đất cho hợp tác xã nông 

nghiệp, thì các quy định về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng 

đất, tiền thuê đất mới có thể được thực hiện.  

+ Đối với các hợp tác xã phi nông nghiệp:  

Theo quy định của Luật Đất đai, những hợp tác xã đã có 

đất để làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh từ trước khi 

chuyển đổi theo luật hợp tác xã thì được áp dụng chế độ 

thuê đất trên số diện tích đang sử dụng và được hưởng chế 

độ ưu đãi theo Thông tư 44 của Bộ Tài chính.  

Tuy vậy trên thực tế tồn tại vấn đề là, một bộ phận hợp 

tác xã đang vướng mắc trong việc chuyển số diện tích đang 

sử dụng sang chế độ thuê đất, đó là công sức, chi phí đã bỏ 

ra để tôn tạo, nâng cấp mặt bằng trong những năm trước kia, 

nay đã không được thanh toán lại, khi chuyển sang chế độ 

thuê. 

Một số hợp tác xã khác chưa nhận giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nên đã không được hưởng chính sách 

giảm 50% tiền thuê đất.  

Một bộ phận hợp tác xã chưa có hoặc có ít đất, muốn 

thuê đất, nhưng đã không được giải quyết (tương tự như một 

bộ phận hợp tác xã trong nông nghiệp nói ở trên) nên đã 

không được hưởng các chế độ ưu đãi về tiền thuê đất.  

 Ngoài ra, giá thuê đất áp dụng đối với các hợp tác xã 

theo ý kiến của các hợp tác xã ở địa phương là còn cao, 

trong khi hợp tác xã là những tổ chức kinh tế còn nghèo, vì 

vậy cần có chính sách giảm hơn nữa giá thuê đất. 
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2. Chính sách ưu đãi về thuế 

Nghị định số 15/CP quy định 4 chế độ ưu đãi về thuế 

như sau: 

 (1). Hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận Đăng ký kinh 

doanh theo luật được miễn giảm thuế doanh thu, thuế lợi tức 

theo quy định của pháp luật về thuế doanh thu, thuế lợi tức 

như đối với cơ sở mới thành lập. 

 (2). Hợp tác xã đánh bắt thuỷ sản xa bờ, hợp tác xã 

miền núi cao, hải đảo và ở một số vùng khó khăn khác theo 

quy định của Chính phủ được miễn thuế doanh thu, thuế lợi 

tức 2 năm kể từ khi được cấp đăng ký kinh doanh. Các hoạt 

động dịch vụ của hợp tác xã ở nông thôn phục vụ trực tiếp 

hộ xã viên sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thuỷ sản, làm muối và dịch vụ thuỷ lợi, cung cấp điện cho 

hộ nông dân; hợp tác xã bốc xếp thô sơ được miễn, giảm 

thuế doanh thu, thuế lợi tức 2 năm. 

 (3). Các cơ sở kinh doanh hạch toán phụ thuộc trực 

thuộc hợp tác xã, hộ và cá nhân kinh doanh khi là xã viên 

hợp tác xã nhận nhiệm vụ của hợp tác xã giao thì không 

phải trực tiếp nộp thuế môn bài. 

 (4). Tư liệu sản xuất của xã viên khi góp vốn vào hợp 

tác xã và vốn cổ phần của xã viên, khi làm thủ tục chuyển 

cho xã viên khác trong hợp tác xã được miễn lệ phí trước 

bạ. 

Bộ Tài chính đã hướng dẫn áp dụng các quy định trên 

như sau: 

(a).Về thuế thu nhập doanh nghiệp.  

Có 4 trường hợp được ưu đãi về thuế thu nhập doanh 

nghiệp: 

Thứ nhất: trường hợp hợp tác xã sản xuất, xây dựng, vận 

tải, mới thành lập được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập với 

các mức khác nhau tuỳ theo địa bàn và lĩnh vực mà hợp tác 

xã hoạt động. đối với hợp tác xã hoạt động ở địa bàn không 
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khó khăn được miễn thuế thu nhập trong 2 năm đầu, kể từ 

khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% trong 2 năm tiếp 

theo, nếu ở vùng miền núi, hải đảo thì thời gian giảm thuế 

kéo dài thêm 2 năm nữa.  

Thứ hai: hợp tác xã sản xuất, xây dựng, vận tải hoạt 

động trong các lĩnh vực, ngành nghề được ưu đãi đầu tư 

được miễn, giảm thuế như sau: đầu tư ở ngoài vùng miền 

núi, hải đảo, ngoài vùng khó khăn được miễn 2 năm đầu và 

giảm 50% trong 3 năm tiếp theo; đầu tư ở những vùng khó 

khăn được miễn 3 năm và giảm 50% trong 5 năm tiếp theo; 

đầu tư ở vùng dân tộc thiểu số được miễn 4 năm và giảm 

50% trong 7 năm tiếp theo; đầu tư ở những vùng dân tộc 

thiểu số núi cao được miễn 4 năm và giảm 50% trong 9 năm 

tiếp theo.  

Thứ ba: hợp tác xã kinh doanh dịch vụ mới thành lập 

thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư được hưởng chế độ ưu đãi 

về thuế tùy thuộc vào địa bàn hoạt động: Nếu nằm ngoài 

vùng dân tộc, miền núi, hải đảo, vùng khó khăn được giảm 

50% trong 2 năm; nếu đầu tư ở những vùng khó khăn được 

miễn thuế 1 năm và giảm 50% trong 3 năm; nếu đầu tư ở 

vùng miền núi, hải đảo, vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu 

số được miễn thuế 2 năm và giảm 50% trong 5 năm tiếp 

theo.  

Thứ tư: đối với những hợp tác xã sản xuất kinh doanh 

tổng hợp nếu hạch toán riêng được phần doanh thu, chi 

phí từng hoạt động thì được áp dụng các tiêu chuẩn ưu đãi 

đối với từng hoạt động sản xuất kinh doanh, trường hợp 

không hạch toán riêng được thì chỉ thực hiện ưu đãi theo 

quy định đối với loại hình kinh doanh, dịch vụ. 

Kết quả khảo sát việc thực hiện các chính sách ưu đãi về 

thuế và lệ phí trên đây cho thấy như sau: 

Một là, về ưu đãi thuế thu nhập theo vùng:  

Việc phân định các chế độ ưu đãi thuế thu nhập theo 

vùng cao, vùng khó khăn, vùng dân tộc, vùng ngoài dân tộc 
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đã không gắn với thực tế phân bố các hợp tác xã hiện nay. 

Nhìn chung, khi triển khai Luật thì ở các vùng xa, hải đảo, 

vùng dân tộc đã không tồn tại hợp tác xã nữa hoặc có thì 

cũng chỉ lác đác do hợp tác xã quá yếu kém đã tự tan rã, giải 

thể. Do đó, chính sách đã không có đối tượng hưởng lợi. 

Mặt khác, có rất nhiều hợp tác xã hoạt động ở các vùng 

được xác định không phải là khó khăn hoặc không phải 

vùng dân tộc, nhưng bản thân chúng lại đang gặp khó khăn, 

rất cần được Nhà nước giúp đỡ thì lại bị loại ra khỏi đối 

tượng hưởng lợi. Tóm lại, việc phân định hợp tác xã theo 

vùng khó khăn để làm cơ sở quy định chính sách ưu đãi về 

thuế là rất ít ý nghĩa thực tiễn, nên chăng phải xây dựng tiêu 

chí sát thực hơn về "hợp tác xã khó khăn" để áp dụng chính 

sách ưu đãi về thuế thì mới thích ứng được với tình hình 

thực tiễn hợp tác xã hiện nay. 

Hai là, về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt 

động của hợp tác xã: 

Trong thực tế các cơ quan thuế ở địa phương, nơi hợp 

tác xã hoạt động và bản thân hợp tác xã rất khó phân biệt và 

nhận biết loại hoạt động nào là kinh doanh không được 

hưởng ưu đãi về thuế, hoạt động nào là dịch vụ cho hộ xã 

viên trong diện được hưởng ưu đãi về thuế để đòi hỏi được 

hưởng chế độ miễn hoặc giảm thuế thu nhập, hầu hết các 

hợp tác xã chưa được hướng dẫn về việc tách và hạch toán 

riêng 2 nhóm hoạt động này, chẳng hạn các hợp tác xã trong 

nông nghiệp đã thực hiện các hoạt động dịch vụ điện, thuỷ 

lợi, phân bón cho hộ xã viên và hộ không là xã viên với 

cùng một giá, chưa sử dụng các mức giá khác nhau và chưa 

hạch toán riêng hoạt động dịch vụ xã viên và hoạt động kinh 

doanh trong hợp tác xã, các hợp tác xã trong các lĩnh vực 

khác cũng chưa thực hiện hạch toán riêng các hoạt động 

này. Một số hợp tác xã nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

thực hiện tiêu thụ sản phẩm cho hộ xã viên nhưng đã không 

được hưỏng chế độ ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 
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đối với hoạt động này.  

Ba là, về mức thuế thu nhập doanh nghiệp .  

Khảo sát các quỹ tín dụng nhân dân cho thấy tình hình 

bức xúc là hầu hết các quỹ không đồng tình với mức thuế 

thu nhập doanh nghiệp hiện nay. Mặc dù Chính phủ đã giảm 

từ 32% xuống 28%, nhưng rất nhiều Quỹ đề nghị giảm thêm 

xuống mức 20-25% vì thực chất hoạt động tín dụng của các 

quỹ cũng mang tính chất dịch vụ về vốn trong nội bộ các 

thành viên tham gia quỹ.  

Bốn là, việc quy định quá chi tiết các mức ưu đãi cũng 

gây ra những khó khăn trong thực hiện.  

Các hợp tác xã hầu như không nắm bắt được các chế độ 

ưu đãi cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Tài chính (nhất là các 

hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp ở các vùng chậm phát 

triển) nên không biết đề đạt yêu cầu để được hưởng các chế 

độ ưu đãi này. 

Năm là, việc ưu đại thuế giá trị gia tăng:  

Việc thực hiện Luật Thuế giá trị gia tăng từ năm 1999 

đối với hợp tác xã đã phát sinh bất cập là hầu hết các hợp 

tác xã chế biến nông sản đã không được khấu trừ phần thuế 

giá trị gia tăng trên giá trị mua nông sản nguyên liệu của 

nông dân để đưa vào chế biến do không có hoá đơn, chứng 

từ theo quy định. Một số hợp tác xã công nghiệp và xây 

dựng phải mua nguyên liệu trên thị trường tự do không có 

chứng từ cũng gặp phải tình trạng này. 

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các hợp tác xã đăng 

ký hoạt động theo mô hình dịch vụ (xã viên tham gia hợp 

tác xã vẫn giữ quyền sở hữu đối với phương tiện vận tải của 

mình, hợp tác xã làm một số dịch vụ hành chính cho các xã 

viên này) đã và đang gặp vướng mắc với cơ quan thu thuế 

của Bộ Tài chính về mức thu và khấu trừ giá trị khấu hao tài 

sản của các xã viên tham gia hợp tác xã trong tính thuế thu 

nhập doanh nghiệp đối với hợp tác xã dịch vụ vận tải. 

Vướng mắc này xảy ra phổ biến ở Hà Nội và Thành phố Hồ 
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Chí Minh, nơi có nhiều hợp tác xã vận tải đang hoạt động 

theo mô hình này.   

3. Chính sách ưu đãi về tín dụng 

Nghị định 15/CP quy định: Ngoài việc được vay vốn 

kinh doanh (bao gồm cả trung và dài hạn) từ hệ thống ngân 

hàng thương mại theo điều kiện và lãi suất của ngân hàng, 

các hợp tác xã được vay vốn từ các chương trình kinh tế - xã 

hội, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, quỹ hỗ trợ đầu tư 

quốc gia và các quỹ đầu tư phát triển khác của Nhà nước 

theo quy định của Chính phủ, được tiếp nhận và thực hiện 

các dự án đầu tư từ nguồn vốn viện trợ của nước ngoài, các 

tổ chức quốc tế khi hợp tác xã đảm bảo đủ các quy định của 

Nhà nước. 

Nhưng do đến nay chưa có hướng dẫn cơ chế thực hiện 

chính sách trên đây. Trong hoàn cảnh đó, tình hình vay vốn 

của các hợp tác xã như sau: 

a. Đối với nguồn vốn tín dụng của các ngân hàng 

thương mại:  

Chỉ một tỷ lệ rất nhỏ hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông 

nghiệp có đủ các điều kiện thế chấp theo yêu cầu của ngân 

hàng được vay vốn, còn số đông các hợp tác xã, nhất là hợp 

tác xã trong nông nghiệp đã không thể vay được vốn của 

ngân hàng do không đủ các điều kiện thế chấp và những quy 

định cụ thể khác. Số liệu của Ngân hàng nhà nước cho biết 

đến cuối năm 2001 tỷ lệ vốn của các ngân hàng thương mại 

cho các hợp tác xã vay chỉ chiếm 0,09 % tổng dư nợ. Các 

hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp chiếm 0,03% và chiếm 

khoảng 37% tổng vốn vay của tất cả các hợp tác xã đã vay 

từ ngân hàng. 

Như vậy, hầu hết các hợp tác xã đã chưa tiếp cận được 

nguồn vốn của các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu thực 

tiễn cho thấy một mặt hợp tác xã sau chuyển đổi đã không 

còn giữ được tài sản cũ để làm thế chấp (do phải chuyển 
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giao lại cho chính quyền địa phương số tài sản không chia 

của hợp tác xã cũ, phần tài sản còn lại có giá trị không đáng 

kể, vốn góp mới của xã viên lại quá nhỏ), mặt khác bản thân 

hợp tác xã đã không lập được phương án kinh doanh có hiệu 

quả và đủ sức thuyết phục ngân hàng cho vay, ngân hàng 

chưa tin vào khả năng kinh doanh của hợp tác xã, nhiều hợp 

tác xã vẫn còn nợ đọng tại ngân hàng do hợp tác xã cũ để lại 

mà chưa được xử lý trong quá trình chuyển đổi (số liệu 

thống kê của Ngân hàng Nhà nước là 125,4 tỷ đồng), gây ra 

sự e ngại của ngân hàng trong việc cho hợp tác xã vay tiếp. 

Nói chung, cả hợp tác xã và ngân hàng chưa hợp tác với 

nhau để giải quyết những món nợ cũ và tiếp tục mở rộng 

quan hệ tín dụng theo cơ hội của thị trường, mà cùng chờ 

đợi tín hiệu của Chính phủ về xử lý khoản nợ này, có thể coi 

đây là lý do cơ bản dẫn đến tình trạng hợp tác xã đã không 

tiếp cận được vốn ngân hàng thương mại theo chính sách đã 

có. 

b. Đối với các nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu:  

Do quản lý nhà nước đối với việc giải ngân các nguồn 

vốn này đã không được tập trung, không có cơ quan nào 

theo dõi tổng hợp do đó rất khó tập hợp được tình hình vay 

vốn của các hợp tác xã từ các chương trình và dự án. Những 

số liệu thu thập được cho thấy số hợp tác xã đã được vay từ 

nguồn vốn tạo việc làm (Chương trình 120) thông qua hệ 

thống liên minh hợp tác xã Việt Nam (Trung ương và các 

tỉnh) từ năm 1993 đến cuối năm 2001 là 541 đơn vị với số 

vốn là 42,9 tỷ đồng. Đối với các nguồn vốn khác như vốn từ 

quỹ hỗ trợ phát triển, vốn từ các chương trình dự án nhỏ, 

nguồn vốn trong nước và nước ngoài thì hợp tác xã rất ít 

được tiếp cận. 

Chính sách của Nhà nước còn thiếu cụ thể, chỉ ghi: “hợp 

tác xã được vay vốn từ các chương trình kinh tế, xã hội, quỹ 

quốc gia giải quyết việc làm, quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia và 

các quỹ hỗ trợ phát triển khác”, mà chưa chỉ dẫn hợp tác xã 
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phải làm thế nào để được vay vốn từ các nguồn này, vì vậy 

các cơ quan quản lý chương trình, dự án, quỹ hỗ trợ phát 

triển đã không có cơ sở pháp lý để cho hợp tác xã vay và 

quản lý vốn vay.  

4. Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
cho hợp tác xã  

Điều 10 Nghị định 15/CP quy định: cán bộ quản lý, 

điều hành và kiểm soát của hợp tác xã được giảm 50% 

tiền học phí khi được cử đi đào tạo tại các cơ sở thuộc hệ 

thống đào tạo của Nhà nước và hệ thống Liên minh hợp tác 

xã Việt Nam và Điều 11 quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì cùng Bộ Tài chính lập kế hoạch hỗ trợ kinh phí đào 

tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã, hỗ trợ kinh phí 

nghiên cứu, xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng 

kiến thức phù hợp cho đối tượng học viên và cán bộ, xã 

viên hợp tác xã". 

Đây là một chính sách rất quan trọng, thể hiện sự trợ 

giúp to lớn của Nhà nước đối với hợp tác xã. Tuy nhiên, 

trong thời gian qua, chính sách này chưa triển khai được bao 

nhiêu, số cán bộ hợp tác xã được đi học tại các trường của 

Nhà nước và Liên minh hợp tác xã chưa nhiều, chất lượng 

chưa cao. Yếu kém và bất cập thể hiện trên hai mặt sau: 

Một là: kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho hợp 

tác xã chưa được hình thành theo đúng nhu cầu thực tế của 

từng loại hợp tác xã và từng chức danh trong hợp tác xã. 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã do các cơ 

quan quản lý nhà nước và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

đề xuất còn quá giản đơn, mang tính chủ quan do việc 

thống kê nhu cầu đào tạo chưa được làm cụ thể từ từng hợp 

tác xã, đối với từng đối tượng trong hợp tác xã. Hình thức 

đào tạo được đề xuất cũng đơn điệu và tính hiệu quả không 

rõ.  
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Hai là: giáo trình đào tạo và bồi dưỡng chưa được chuẩn 

bị sát với nhu cầu của từng đối tượng trong hợp tác xã, vì 

vậy chưa thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của từng loại cán 

bộ, phần lớn các bài giảng còn quá chung. 

Ba là: việc thực hiện chế độ giảm 50% kinh phí đối 

với các chức danh quản lý và điều hành hợp tác xã nếu đi 

học đã chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, vì mức giảm 

này chưa giải quyết được những khó khăn mà người đi 

đào tạo gặp phải. Nhiều ý kiến đề nghị Nhà nước hỗ trợ 

100% chi phí đào tạo trong một thời gian nhất định để đào 

tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cho hợp tác xã. 

5. Chính sách hỗ trợ về thông tin tiếp thị 
và nghiên cứu thị trường  

Điều 12 Nghị định 15/CP quy định "các cơ quan quản lý 

nhà nước và các tổ chức khuyến mại nhà nước có trách 

nhiệm hướng dẫn, tạo điều kiện cho cán bộ hợp tác xã tiếp 

cận, nghiên cứu khảo sát thị trường, giới thiệu và trưng bày 

sản phẩm tại các cuộc triển lãm hội chợ trong và ngoài 

nước". 

Đây là một chính sách có tác dụng giúp đỡ hợp tác xã 

vươn ra thị trường, mở rộng các hoạt động kinh doanh của 

mình để làm dịch vụ tốt hơn cho các hộ xã viên. Tuy nhiên, 

đây là một công việc khó khăn không chỉ đối với hợp tác 

xã mà còn khó khăn đối với cả các cơ quan quản lý nhà 

nước, mặt khác do chính sách này mới dừng ở “tư tưởng” 

mà chưa có các cơ chế cụ thể để triển khai, do đó hầu hết 

các hợp tác xã chưa được hưởng lợi gì cụ thể từ chính sách 

này. 

6. Chính sách bảo hiểm xã hội 

Điều 15 Nghị định 15/CP quy định Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội cùng các bộ, ngành có liên quan 
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hướng dẫn việc đóng bảo hiểm xã hội cho xã viên hợp tác 

xã phù hợp với đặc điểm từng loại hình hợp tác xã và pháp 

luật hiện hành. Hiện nay đã có văn bản của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định xã viên hợp tác xã cũng 

được tham gia đóng bảo hiểm, nhưng chưa cụ thể đóng 

theo mức nào, ở đâu. Trong bối cảnh đó, một số hợp tác xã 

đề nghị Nhà nước có chế độ hưu trí đối với cán bộ quản lý 

và điều hành hợp tác xã như cán bộ, công chức nhà nước, 

hoặc phải có chế độ bảo hiểm riêng đối với người lao động 

trong hợp tác xã phù hợp với mức thu nhập thấp của họ. 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 

(khoá IX) đã đưa ra chính sách bảo hiểm xã hội đối với xã 

viên và người lao động trong hợp tác xã theo hướng: Thực 

hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với xã viên và người lao 

động làm việc theo hợp đồng, hưởng tiền công, tiền lương 

theo quy định tại Bộ luật Lao động; các thành viên khác 

không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì tạo điều kiện 

để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo nhu cầu. 

Tư tưởng trên đây cần được thể chế hoá thành các quy 

định cụ thể của Nhà nước thì cán bộ và xã viên hợp tác xã 

mới có thể được hưởng lợi. Đây là nguyện vọng của đông 

đảo xã viên và người đang lao động, làm việc trong hợp tác 

xã. 

Nhận xét chung về tình hình thực hiện các chính sách 

đối với hợp tác xã theo Nghị định 15/CP. 

(1) Với chủ trương hỗ trợ, thúc đẩy phong trào hợp tác 

xã phát triển trong những năm sau khi Luật Hợp tác xã ra 

đời Chính phủ đã ban hành một số chính sách khuyến khích 

thông qua ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; hỗ trợ kinh 

phí đào tạo, tập huấn; cung ứng tín dụng theo yêu cầu; chỉ 

dẫn về thị trường; tạo điều kiện để người lao động làm việc 

trong hợp tác xã có cơ hội hưởng chính sách bảo hiểm xã 

hội... Các quy định về chính sách đối với hợp tác xã theo 
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Nghị định 15/CP đã thể hiện chủ trương này của Đảng và 

Chính phủ về phát triển hợp tác xã và kinh tế tập thể. 

(2) Cần phải thấy rằng khi các chính sách ưu đãi không 

rõ ràng về: đối tượng hưởng lợi, về cơ chế triển khai, thì tất 

yếu sẽ dẫn đến khó thực hiện thành công chính sách.  

(3) Việc thực thi chính sách không đúng đối tượng hoặc 

không đúng mục tiêu đã xác định của chính sách có thể gây 

ra sự trì trệ, ỷ nại và lợi dụng của các hợp tác xã vào các ưu 

đãi của Nhà nước, thậm chí có thể là tác nhân dẫn đến hình 

thành một bộ phận hợp tác xã không đích thực (thực chất là 

công ty kinh doanh nhưng nấp bóng hợp tác xã để hưởng 

chính sách), từ đó làm giảm tác dụng của chính sách và hạn 

chế tinh thần tự lực vươn lên của hợp tác xã.  

(4) Cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác xã theo hướng: quy định rõ đối tượng và 

điều kiện hưởng lợi của từng chính sách; quy định rõ về cơ 

chế triển khai trong thực tế thì mới đạt được tính khả thi của 

chính sách và thúc đẩy sự năng động tự vươn lên của hợp 

tác xã, thay vì hợp tác xã chỉ dựa vào hỗ trợ của Nhà nước 

để phát triển.  

III. HOÀN THIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI 
HỢP TÁC XÃ THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 

2003 

Từ tổng kết, đánh giá thực tiễn việc triển khai và hưởng 

lợi của hợp tác xã từ các chính sách theo Nghị định số 15/CP 

ngày 21-2-1997 như trên đã trình bày Luật Hợp tác xã năm 

2003 đã bổ sung, quy định rõ hơn về các chính sách đối với 

hợp tác xã như sau. 

 3.1. Những quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003 về 

chính sách đối với hợp tác xã  

Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định như sau: 

(1) Nhà nước thực hiện các chính sách sau đây đối với 
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hợp tác xã: 

a. Ban hành và thực hiện các chính sách, các chương 

trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã về đào tạo cán bộ; phát 

triển nguồn nhân lực; đất đai; tài chính; tín dụng; xây dựng 

quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; áp dụng khoa học và công 

nghệ; tiếp thị và mở rộng thị trường; đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng; tạo điều kiện để hợp tác xã được tham gia các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước; 

b. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã 

phát triển; 

c. Bảo đảm địa vị pháp lý và điều kiện sản xuất, kinh 

doanh của hợp tác xã bình đẳng với các loại hình doanh 

nghiệp khác; 

d Bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã theo 

quy định của pháp luật; 

đ. Tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm 

của hợp tác xã trong sản xuất,  kinh doanh; 

e. Không can thiệp vào công việc quản lý nội bộ và hoạt 

động hợp pháp của hợp tác xã . 

(2) Đối với hợp tác xã nông nghiệp, Chính phủ quy định 

cụ thể chính sách ưu đãi phù hợp với đặc thù và trình độ 

phát triển trong từng thời kỳ. 

 Những quy định trên đây đã được Chính phủ thể chế 

hoá bằng Nghị định số 88 ngày 11- 7 -2005 về “Một số 

chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã” với 

những quan điểm đổi mới như sau:  

Thứ nhất: “chính sách hỗ trợ, khuyến khích” của Nhà 

nước với hợp tác xã là sự hỗ trợ một số nguồn lực quan 

trọng để giúp hợp tác xã giảm bớt khó khăn ở thời điểm ban 

đầu sau khi thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã và 

hỗ trợ hợp tác xã tham gia thị trường để tự phát triển. Hỗ trợ 

sẽ tập trung vào giúp hợp tác xã tăng cường năng lực hợp 

tác và phát triển kinh tế thông qua:  
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- Bồi dưỡng kiến thức quản lý, điều hành và đào tạo 

chuyên môn, nghiệp vụ cho hợp tác xã.  

- Hỗ trợ hợp tác xã về: đất đai; tài chính (thuế); tín dụng; 

xúc tiến thương mại; đổi mới công nghệ sản xuất.  

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã tham gia các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước.  

Những hỗ trợ này không phải mang tính chất bao cấp, vì 

vậy việc triển khai phải đúng đối tượng, không mang tính 

bình quân, dàn đều cho tất cả các hợp tác xã. 

Thứ hai: các chính sách hỗ trợ hợp tác xã phải phù hợp 

với xu thế chung về đổi mới chính sách theo yêu cầu hội 

nhập kinh tế; không mâu thuẫn với các chính sách khác.  

Thứ ba: chính sách hỗ trợ đối với hợp tác xã chỉ áp dụng 

cho các hợp tác xã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của 

Luật hợp tác xã 2003 trong các lĩnh vực của nền kinh tế, 

trong đó chú trọng thực hiện đầy đủ các nguyên tắc hợp tác 

xã được quy định trong Luật Hợp tác xã năm 2003.  

Thứ tư: chính sách hỗ trợ sẽ hướng vào bộ phận hợp tác 

xã có ý thức tự lực vươn lên, xã viên hợp tác xã có tinh thần 

hợp tác cao trong xây dựng và phát triển hợp tác xã. Bản 

thân hợp tác xã phải có ý thức chủ động tham gia hưởng lợi 

từ chính sách, đồng thời phát huy có hiệu quả những lợi ích 

do chính sách mang lại. 

Thứ năm: chính sách phải tác động đúng, giúp hợp tác 

xã giải quyết những khó khăn, đáp ứng nhu cầu chính đáng 

của hợp tác xã, không phân biệt địa bàn hoạt động.  

 3.2. Những nội dung cơ bản của Nghị định 

88/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005. 

a. Về đối tượng và phạm vi điều chỉnh:  

- Nghị định quy định đối tượng hưởng được tham gia 

hưởng lợi từ các chính sách khuyến khích phát triển hợp 

tác xã bao gồm: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã đăng 

ký hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 1996 và đăng ký 
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bổ sung Điều lệ, thực hiện theo quy định của Luật Hợp tác 

xã năm 2003; các hợp tác xã mới thành lập và đăng ký 

hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2003. 

- Phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm các chính 

sách về: thành lập; bồi dưỡng, đào tạo; đất đai; tài chính; tín 

dụng; xúc tiến thương mại; ứng dụng công nghệ; đầu tư kết 

cấu hạ tầng phục vụ sản xuất của hợp tác xã, đời sống của 

cộng đồng xã viên và tham gia các chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội. 

b. Nội dung cụ thể của từng chính sách là: 

- Chính sách hỗ trợ, khuyến khích thành lập hợp tác xã. 

Đối với hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các sáng lập viên 

được hỗ trợ về: Thông tin, tư vấn kiến thức về hợp tác xã; các 

dịch vụ tư vấn về xây dựng Điều lệ hợp tác xã, hoàn thiện 

các thủ tục để thành lập, đăng ký kinh doanh và tổ chức hoạt 

động của hợp tác xã. 

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh xem xét, quyết định việc hỗ trợ trên cơ sở đơn đề nghị 

của các sáng lập viên và xác nhận của ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn nơi hợp tác xã chuẩn bị thành lập. 

- Chính sách bồi dưỡng, đào tạo. 

Đối tượng đào tạo, bồi dưỡng trong hợp tác xã được quy 

định như sau:  

+ Các chức danh trong Ban Quản trị, Ban Chủ nhiệm, 

Ban Kiểm soát, kế toán trưởng. 

+ Xã viên đang làm công việc chuyên môn kỹ thuật, 

nghiệp vụ của hợp tác xã. 

Các chức danh hợp tác xã khi tham gia bồi dưỡng được 

hỗ trợ như sau: 

+ Hỗ trợ tiền vé đi, vé về bằng phương tiện giao thông 

công cộng (trừ máy bay) từ trụ sở hợp tác xã đến cơ sở đào 

tạo; 

+ Kinh phí mua tài liệu của chương trình khóa học; 

+ Các khoản chi phí tổ chức, quản lý lớp học; thuê hội 
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trường; thù lao giảng viên; tham quan, khảo sát 

+ Đối với các chức danh hợp tác xã nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản, nghề muối ngoài sự hỗ trợ theo quy định 

trên đây còn được hỗ trợ 50% chi phí ăn, ở theo mức quy 

định của cơ sở đào tạo. 

Các đối tượng được hưởng chính sách đào tạo, bồi 

dưỡng theo quy định trên khi được hợp tác xã cử đi đào tạo 

(chính quy hoặc tại chức) tại các trường đại học, cao đẳng, 

trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề được hỗ trợ tối 

thiểu 50% tiền học phí theo quy định của trường, đồng thời 

phải đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Tuổi đời không quá 40; 

+ Đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở đào tạo; 

+ Có quyết định cử đi học của Ban Quản trị; 

+ Cam kết bằng văn bản làm việc cho hợp tác xã ít nhất 

05 năm sau khi tốt nghiệp. 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương quy định mức hỗ trợ cụ thể cho các đối tượng này. 

Nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện các chính sách đào 

tạo được lấy từ ngân sách hàng năm của địa phương, từ hỗ 

trợ của ngân sách trung ương và các nguồn hợp pháp khác. 

Để triển khai các quy định về chính sách bồi dưỡng, đào 

tạo trên đây Nghị định đã giao nhiệm vụ cho các Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính phải triển khai các công việc 

sau: 

+ Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về mức hỗ trợ, cơ chế 

tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành 

lập; các đối tượng được đi đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác 

xã. 

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu, kế hoạch 

bồi dưỡng, đào tạo các đối tượng hợp tác xã trong cả nước 

và bố trí nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước hàng 

năm cho các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương để thực hiện kế hoạch. 



 227 

- Về chính sách đất đai.  

Nghị định phân biệt hai chế độ về đất đai đối với hai 

nhóm như sau: 

+ Đối với hợp tác xã nông nghiệp:  

Hợp tác xã có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng trụ sở, 

nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ xã viên 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối nhưng chưa được giao đất thì làm thủ tục xin giao đất. 

ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất của địa phương 

xem xét, quyết định việc giao đất không thu tiền sử dụng đất 

và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã. 

Hợp tác xã đang sử dụng đất vào các mục đích xây dựng 

trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm 

muối được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo 

quy định tại Điều 53 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 

29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất 

đai. 

Ngoài diện tích đất giao không thu tiền sử dụng đất, hợp 

tác xã nông nghiệp được giao đất có thu tiền sử dụng đất 

hoặc thuê đất trả tiền hàng năm theo quy định của pháp luật 

đất đai và được hưởng chính sách ưu đãi về miễn, giảm tiền 

sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của Chính phủ về 

thi hành Luật Đất đai. 

Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

hợp tác xã thuê lại đất, sử dụng hợp pháp đất của tổ chức, cá 

nhân để phát triển sản xuất kinh doanh. 

+ Đối với hợp tác xã phi nông nghiệp: 

Hợp tác xã được lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền 

sử dụng đất hoặc hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng 

năm theo quy định của pháp Luật Đất đai. 

Diện tích đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm của hợp tác 

xã phục vụ xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh và làm dịch 

vụ trực tiếp cho xã viên được xác định theo dự án được cơ 
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quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy 

định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và Luật đất đai; 

Trường hợp đất do hợp tác xã đang sử dụng mà chưa 

được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được xem 

xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định 

tại Điều 53 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 

10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai. 

- Về chính sách thuế. Nghị định quy định một số ưu đãi 

sau: 

+ Hợp tác xã được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp 

đối với phần thu nhập từ các hoạt động dịch vụ phục vụ sản 

xuất, kinh doanh của xã viên theo quy định của pháp luật về 

thuế. 

+ Đối với các hợp tác xã nông nghiệp, ngoài được hưởng 

ưu đãi theo quy định trên đây còn được miễn thuế thu nhập 

doanh nghiệp đối với phần thu nhập tạo ra từ hoạt động dịch 

vụ trực tiếp phục vụ đời sống xã viên. 

- Về chính sách tín dụng. 

+ Hợp tác xã có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng 

lực sản xuất, kinh doanh thì được vay vốn tín dụng đầu tư 

phát triển của Nhà nước từ Quỹ hỗ trợ phát triển theo quy 

định tại Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2004 của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của 

Nhà nước và Nghị định số 20/2005/NĐ-CP ngày 28 tháng 

02 năm 2005 của Chính phủ về bổ sung Danh mục dự án 

vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước theo Nghị 

định số 106/2004/NĐ-CP. 

+ Đối với các hợp tác xã có dự án đầu tư sản xuất, kinh 

doanh, xuất khẩu thuộc diện ưu đãi đầu tư thì được hưởng 

ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-

CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành Luật Đầu tư. 

+ Các hợp tác xã có nhu cầu vay vốn từ các tổ chức tín 

dụng để đầu tư mới, đầu tư nâng cấp, đầu tư mở rộng năng 
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lực sản xuất, kinh doanh, thực hiện các hoạt động dịch vụ 

phục vụ phát triển kinh tế và đời sống xã viên thì được 

các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để vay vốn và 

áp dụng hình thức đảm bảo tiền vay phù hợp với loại hình 

kinh tế hợp tác xã. Việc cho vay được thực hiện theo các 

quy định hiện hành. Các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh 

vực nông nghiệp, nông thôn vay vốn các tổ chức tín dụng 

theo quy định hiện hành về chính sách tín dụng nông 

nghiệp và nông thôn. 

- Chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại. 

Các hợp tác xã sản xuất hàng hóa xuất khẩu không thuộc 

đối tượng được hỗ trợ kinh phí từ chương trình xúc tiến 

thương mại trọng điểm quốc gia, nếu có dự án xúc tiến 

thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hỗ 

trợ 50% kinh phí theo quy định của chương trình xúc tiến 

thương mại trọng điểm quốc gia cho các nội dung hoạt động 

sau đây:  

+ Thông tin thương mại, tuyên truyền xuất khẩu;  

+ Tư vấn xuất khẩu; 

+ Đào tạo nâng cao năng lực và kỹ năng kinh doanh xuất 

khẩu; 

+ Tham gia hội chợ triển lãm hàng xuất khẩu; 

+ Quảng bá thương hiệu sản phẩm. 

- Chính sách hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng đổi mới, nâng 

cao trình độ công nghệ, khuyến nông, khuyến ngư và 

khuyến công. 

Nghị định quy định một số ưu đãi đối với hợp tác xã như 

sau: 

+ Hợp tác xã có dự án ứng dụng đổi mới, nâng cao trình 

độ công nghệ thì được vay vốn trung và dài hạn từ Quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển khoa 

học công nghệ của các bộ, ngành và địa phương. 

+ Hợp tác xã tổ chức tập huấn cho xã viên tiếp thu công 

nghệ mới thuộc Chương trình xây dựng mô hình ứng dụng 
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và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi thì được hỗ trợ 100% 

kinh phí. 

+ Hợp tác xã được hưởng các chính sách về khuyến 

nông, khuyến ngư, khuyến công theo quy định tại Nghị định 

số 56/2005/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2005 của Chính 

phủ về khuyến nông, khuyến ngư và Nghị định số 

134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ 

về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn. 

- Chính sách hỗ trợ hợp tác xã đầu tư kết cấu hạ tầng 

phục vụ sản xuất, đời sống của cộng đồng xã viên và tham 

gia các chương trình phát triển kinh tế-xã hội. 

Nghị định quy định một số nội dung hỗ trợ như sau: 

+ Hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, 

kinh doanh của hợp tác xã và đời sống xã viên. 

+ Xây dựng cụm công nghiệp, cụm làng nghề nông thôn 

để phát triển sản xuất và kinh doanh. 

Ngoài ra Nghị định quy định hợp tác xã được ưu tiên 

tham gia các chương trình phát triển kinh tế xã hội sau: 

+ Tham gia các chương trình có mục tiêu xây dựng kết 

cấu hạ tầng trên địa bàn và quản lý các công trình sau khi 

hoàn thành, kể cả các công trình hạ tầng phục vụ phát triển 

cụm công nghiệp và cụm làng nghề ở nông thôn. 

- Tham gia các dự án, chương trình phát triển kinh tế-xã 

hội khác trên địa bàn phù hợp với khả năng của hợp tác xã. 

Để thụ hưởng các ưu đãi trên đây Nghị định quy định 

hợp tác xã phải thực hiện các trình tự, thủ tục như sau: 

+ Hàng năm, các hợp tác xã phải chủ động đăng ký với 

cơ quan quản lý chương trình phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương về nhu cầu và khả năng tham gia triển khai các dự 

án thuộc chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

xóa đói, giảm nghèo để được hỗ trợ ưu tiên tham gia. 

+ Cơ quan quản lý chương trình mục tiêu có trách nhiệm 

thông báo công khai tới huyện, xã về phạm vi, đối tượng và 
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điều kiện của từng chương trình; tiếp nhận, xem xét và phê 

duyệt đơn đăng ký tham gia chương trình của hợp tác xã; 

giúp hợp tác xã làm các thủ tục cần thiết để tham gia 

chương trình; kiểm tra, giám sát và giải quyết các phát sinh 

trong quá trình triển khai dự án giao cho hợp tác xã thực 

hiện.  

- Xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

 Nghị định không quy định về nội dung này, nhưng 

Điểm a Khoản 1 Điều 3 Luật Hợp tác xã năm 2003 có quy 

định về “xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã”. Vì vậy, 

hiện nay bộ Tài chính cùng với các Bộ khác có liên quan và 

Liên minh hợp tác xã đang nghiên cứu để hình thành đề án 

về “thành lập và sử dụng quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã”. 

Trong điều khoản thi hành những nội dung của từng 

nhóm chính sách nói trên Nghị định quy định một số nội 

dung sau: 

+ Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 

ngày đăng Công báo và thay thế Nghị định số 15/CP ngày 

21 tháng 02 năm 1997 của Chính phủ về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác xã; 

+ Các bộ: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Thương mại; 

Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Giáo 

dục và Đào tạo và Ngân hàng nhà nước Việt Nam căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm 

hướng dẫn thi hành Nghị định này; 

+ Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, đôn 

đốc việc tổ chức thi hành Nghị định này; 

+ Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách 

nhiệm thi hành Nghị định này.  

3.3. Tình hình triển khai Nghị định.  

Từ khi Nghị định được Thủ tướng Chính phủ ký ban 

hành ngày 11-7-2005 đến nay (11-5-2006), đúng tròn 10 
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tháng. Thời gian trôi qua tuy chưa nhiều, nhưng cũng không 

phải ngắn. Để các quy định tại Nghị định 88 vào được cuộc 

sống thì việc đầu tiên là các Bộ và Ngân hàng nhà nước, 

theo phân công của Chính phủ, phải triển khai nghiên cứu, 

ban hành những thông tư hướng dẫn rất chi tiết về thực hiện 

từng nội dung đã quy định trong Nghị định 88, làm cơ sở để 

cho các cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà nước về từng 

nội dung liên quan và hợp tác xã cùng thực hiện. 

Thực tiễn triển khai Nghị định số 15/CP ngày 21-2-1997 

đã cho thấy đây là khâu yếu nhất trong toàn bộ quá trình triển 

khai, thực hiện các chủ trương, tư tưởng về chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích đối với hợp tác xã ở Việt Nam. Chính vì vậy 

mà tư tưởng và chủ trương về chính sách đối với hợp tác xã 

thì có và rất cởi mở, nhưng thực tế hưởng lợi của hợp tác xã 

từ các tư tưởng, chủ trương đó lại rất hạn chế, thậm chí có 

chính sách đã không được triển khai. 
  Lần này cùng với sự ra đời của Nghị định số 88-CP thì 

Chính phủ đã cho phép thành lập các cơ quan chuyên về 
quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở các Bộ: Kế hoạch và 
Đầu tư; Công nghiệp; Giao thông vận tải; Thương mại; 
Nông nghiệp; Thuỷ sản; Ngân hàng nhà nước. Đây là điều 
kiện thuận lợi hơn trước rất nhiều trong việc quản lý, giúp 
đỡ phong trào hợp tác xã, kinh tế tập thể nói chung ở Việt 
Nam và thực thi các nội dung về chính sách đối với hợp tác 
xã nói riêng. 

 Cho đến nay, theo nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2006/ TT-BKH ngày 
13-2-2006 hướng dẫn thực hiện những quy định sau: 

a. Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích thành lập hợp tác xã (Điều 3 Nghị định 88); 

b. Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách đào tạo, 
bồi dưỡng các chức danh trong hợp tác xã (Điều 4 Nghị 
định 88); 

c. Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách ưu đãi 
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đầu tư đối với hợp tác xã (khoản 2 Điều 8 Nghị định 88); 
d. Hướng dẫn thực hiện quy định về chính sách hỗ trợ 

xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, cụm làng nghề 
nông thôn để phát triển sản xuất kinh doanh. 

Các quy định khác của Nghị định hầu như chưa được 
hướng dẫn thực hiện, trong đó có những quy định về các 
chính sách rất quan trọng, thiết thực đối với hợp tác xã như: 
chính sách ưu đãi về đất đai (Điều 5); chính sách ưu đãi về 
thuế thu nhập doanh nghiệp (Điều 6); chính sách ưu đãi về 
tín dụng (Điều 8)… 

Nếu những hướng dẫn các chính sách này không được 
triển khai đủ cụ thể và sát thực tế, khắc phục được các hạn 
chế như trong triển khai Nghị định số 15/CP ngày 21-2-
1997 thì chắc chắn số phận của các quy định trong Nghị 
định 88/CP cũng sẽ lập lại và các hợp tác xã sẽ tiếp tục 
khiếu nại với Chính phủ rằng họ không được hưởng chính 
sách nào cả. 

IV. LỜI KẾT 

Các chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển hợp tác 

xã theo Nghị định số 88/CP ngày 11-7-2005 đã bao quát 

nhiều lĩnh vực có liên quan đến phát triển hợp tác xã, trong 

đó có những chính sách mang tính ưu đãi rất hấp dẫn như: 

chính sách đào tạo, bồi dưỡng các chức danh trong hợp tác 

xã; chính sách giao đất cho hợp tác xã nông nghiệp và cho 

hợp tác xã thuê đất với ưu tiên về tiền thuê đất; chính sách 

về miễn thuế thu nhập cho hợp tác xã đối với những khoản 

thu từ hoạt động dịch vụ sản xuất và đời sống của hợp tác xã 

cho xã viên của mình. Tuy nhiên, cần phải hiểu rất rõ về 

một số vấn đề cơ bản sau đây: 

1. Để giúp hợp tác xã tiếp cận được các quy định về chính 

sách của Nghị định 88 thì các cơ quan quản lý nhà nước đối 

với hợp tác xã ở từng lĩnh vực phải nghiên cứu cụ thể về tình 

hình đặc thù của hợp tác xã theo lĩnh vực và theo vùng để 
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hướng dẫn các vấn đề có liên quan, đủ để triển khai được các 

quy định chung của từng chính sách. Không thể hướng dẫn 

chung chung cho xong trách nhiệm. 

2. Bản thân các hợp tác xã phải năng động, chủ động 

tìm kiếm và đòi hỏi các chế độ hưởng lợi của mình theo 

quy định của từng chính sách. Phải thực hiện đúng các 

điều kiện đã quy định về đối tượng hưởng lợi trước khi 

đòi hỏi tham gia hưởng lợi. Để hiểu rõ được vấn đề này, 

các hợp tác xã có thể sử dụng sự hỗ trợ của tư vấn chính 

thức về luật pháp, chính sách thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng, nếu như tự bản thân không tiếp cận 

được. 

3. Chính sách chỉ có mục tiêu hỗ trợ, vì vậy chính sách 

không quyết được hết mọi khó khăn của hợp tác xã và 

không đảm bảo cho sự phát triển thành công của từng hợp 

tác xã cụ thể. Sự thành công trong phát triển hợp tác xã phải 

do chính từng hợp tác xã với tập thể xã viên của nó quyết 

định, vì vậy tự nỗ lực vươn lên từ năng lực nội sinh luôn là 

điều kiện đảm bảo cho phát triển thành công của hợp tác xã. 

4. Chính sách hỗ trợ hợp tác xã không kéo dài, mà sẽ 

thay đổi khi tình hình thực tế thay đổi. Vì vậy các hợp tác xã 

cần chủ động tận dụng tốt nhất những hỗ trợ của Nhà nước 

khi đã tiếp cận được chính sách để nâng cao năng lực nội 

sinh của mình, phát triển tinh thần hợp tác, tinh thần tập thể 

của xã viên trong hợp tác xã; và liên kết hợp tác với các hợp 

tác xã khác trong hệ thống của mình để cùng xử lý giải 

quyết những khó khăn, cản trở do khách quan đặt ra để cùng 

phát triển. 

5. Cho đến nay, chính sách của Nhà nước đối với khu 

vực kinh tế tập thể mới chỉ dành cho các hợp tác xã, là 

những tổ chức kinh tế tập thể đã đăng ký hoạt động theo 

Luật Hợp tác xã, còn những loại hình tổ chức kinh tế tập thể 

đa dạng khác như: các tổ hợp tác, nhóm hợp tác, câu lạc bộ 

nghề nghiệp, nhóm tương hỗ... thì chưa thuộc đối tượng 
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hưởng lợi của các chính sách đã trình bày ở trên. Có thể coi 

đây là bất cập trong quan điểm, chủ trương về chính sách 

đối với khu vực kinh tế này, mà trong những năm tới cần 

được tháo gỡ, hoàn thiện hơn để tạo ra sự bình đẳng trong 

tiếp cận chính sách của mọi người dân đang và sẽ hoạt động 

trong khu vực kinh tế này. 
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PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ 

QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ ĐỐI 
VỚI QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN 

HỢP TÁC XÃ 

HÀ THỊ LIÊN 
Uỷ viên Thường trực 

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam 

Ở Việt Nam hợp tác xã là sản phẩm lịch sử, có quá 
trình ra đời, phát triển và chuyển đổi gắn liền với hoạt 

động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể, gắn 
liền với việc xây dựng, củng cố và phát triển khối Đại 

đoàn kết toàn dân tộc. Trước đây, có cả một giai đoạn ở 
miền Bắc, hầu hết các hộ gia đình nông dân đều vào hợp 

tác xã. Hợp tác xã vừa là tổ chức kinh tế vừa chăm lo cho 
tất cả các hoạt động xã hội, các tổ chức đoàn thể. Đời 

sống kinh tế chính trị - xã hội của mỗi người dân ở cộng 
đồng dân cư đều gắn với hợp tác xã, với khẩu hiệu đặt ra: 

“Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ”.  
Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kinh tế tập thể 

gắn liền với nó là hình thức tổ chức hợp tác xã đã có sự 
chuyển đổi và bước phát triển mới. Hình thức hợp tác xã cũ 

được giải thể hoặc chuyển đổi cho phù hợp. Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã chỉ rõ chủ trương phát 

triển các thành phần kinh tế khẳng định vai trò chủ đạo của 
kinh tế nhà nước, đồng thời chỉ rõ: kinh tế nhà nước cùng 

với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc 
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của nền kinh tế quốc dân. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

5 khoá IX đã khẳng định vai trò quan trọng của kinh tế tập 
thể trong nền kinh tế nước ta và đề ra các quan điểm, giải 
pháp phát triển mạnh mẽ kinh tế tập thể. Luật Hợp tác xã 

(sửa đổi) cũng đã được Quốc hội khoá IX thông qua tại kỳ 
họp thứ 4 tháng 11 năm 2003. Liên minh hợp tác xã Việt 

Nam, tổ chức tập hợp, liên kết và đại diện của các tổ hợp 
tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã là thành viên của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam. Trong quá trình hoạt động của 
mình, Liên minh hợp tác xã Việt Nam đã tích cực vận động 

tổ chức thành viên thực hiện chương trình phối hợp thống 
nhất hành động của Mặt trận, phối hợp với Mặt trận và các 

đoàn thể để tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân 
tham gia các hình thức hợp tác, hợp tác xã. Ngược lại, Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể có chức năng tuyên 
truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên 

trong các đoàn thể thực hiện các chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật Nhà nước, trong đó có vấn đề tham gia xây 

dựng và phát triển hợp tác xã. 

Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể với 

quá trình đổi mới và phát triển hợp tác xã có thể được thực 

hiện theo các nội dung và biện pháp sau đây: 

1. Tuyên truyền vận động đến các tầng 
lớp nhân dân về các chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
trực tiếp là chủ trương phát triển kinh tế 
nhiều thành phần và chủ trương đổi mới, 
phát triển hợp tác xã; tuyên truyền Luật 
Hợp tác xã đến các cơ sở, cộng đồng dân 
cư 

Tuyên truyền vận động nâng cao sự hiểu biết của người 

dân về hợp tác xã, lợi ích của việc tham gia các hình thức 

hợp tác, hợp tác xã đối với người lao động. Tránh những 
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hiểu biết sai lệch về hợp tác xã như: vào hợp tác xã là “Cha 

chung không ai khóc” nên ngại xây dựng và vào hợp tác 

xã. Đồng thời, chỉ rõ nếu tổ chức xây dựng hợp tác xã thiếu 

sự chuẩn bị kỹ lưỡng, xây dựng một cách hình thức, sẽ dẫn 

đến hoạt động không có hiệu quả, gây tâm lý chán nản, 

không chuyên tâm xây dựng hợp tác xã của xã viên. 

Thực tế hiện nay, việc tuyên truyền về chủ trương của 

Đảng, luật pháp và các hướng dẫn quy định của Nhà nước 

về hợp tác xã còn yếu. Mô hình hoạt động ở nông thôn theo 

thôn, làng, bản, ấp còn phổ biến, kèm theo đó là hình thức 

kinh tế hộ gia đình. 

Mô hình này hiện tại đang có những phát huy tác dụng 

nhất định, mỗi hộ gia đình, mỗi người nông dân làm chủ 

trên mảnh đất nhỏ hẹp của mình. Quá trình lao động và 

hưởng thụ sản phẩm đều thể hiện rõ ràng, minh bạch, 

người sản xuất đầu tư nhiều, có khoa học kỹ thuật được 

hưởng thụ nhiều và ngược lại. Tuy nhiên, quá trình sản 

xuất đã xuất hiện các nhu cầu hợp tác để cung cấp nước 

tưới tiêu, dịch vụ phân bón, bảo vệ thực vật, tiêu thụ sản 

phẩm, đặc biệt là việc hình thành những vùng sản xuất 

hàng hoá lớn thì không thể không cần sự hợp tác để chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm. 

Người nông dân không thể kéo dài mãi mãi tình trạng 

làm ăn manh mún, nhỏ lẻ. Yêu cầu đưa khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất để tạo ra năng suất cao chắc chắn phải có yêu 

cầu hợp tác và tiến lên hợp tác xã. Để tuyên truyền chủ 

trương hợp tác và xây dựng, phát triển hợp tác xã, Đảng, 

chính quyền các cấp cần phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các 

đoàn thể để đưa nội dung chuyên đề về hợp tác xã vào các 

cuộc họp dân ở khu vực dân cư; vào các cuộc sinh hoạt chi 

bộ, chi hội, chi đoàn. Cử cán bộ có kiến thức, am hiểu chủ 

trương pháp luật đến tuyên truyền ở cơ sở xã, phường, cộng 

đồng dân cư, trước hết là tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ 

cốt cán của Đảng, cán bộ Mặt trận, đoàn thể, người về hưu, 
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người có uy tín trong các cộng đồng dân cư. Quá trình tuyên 

truyền cần nêu rõ lộ trình, bước đi, phân tích rõ những thuận 

lợi, khó khăn, hiệu quả, tác dụng của Hợp tác xã để người 

dân có thể suy nghĩ, lựa chọn hình thức và bước đi phù hợp.  

Hiện nay, ở nhiều địa phương, cơ sở có nhiều loại hình 

hợp tác xã đã và đang phát huy tác dụng tốt, các cơ quan 

nhà nước và chính quyền các cấp cần phối hợp với Mặt trận 

và đoàn thể các cấp để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi. Từ 

đó những địa phương, cơ sở, cộng đồng dân cư có điều kiện 

và đặc thù tương tự có thể vận dụng và triển khai xây dựng. 

Ví dụ: hợp tác xã dịch vụ, hợp tác xã về cung cấp nước, 

phân bón, tiêu thụ sản phẩm, hợp tác xã chăn nuôi, hợp tác 

xã cơ khí, hợp tác xã đánh bắt thuỷ sản.v.v.. 

Trong tuyên truyền, phổ biến chuyên đề về hợp tác xã 

cần phát huy vai trò cán bộ Mặt trận, đoàn thể để tuyên 

truyền vận động trong các tổ chức để tất cả mọi người 

đều hiểu biết, tránh tình trạng họp ở khu dân cư, mỗi gia 

đình chỉ cử một người đại diện trong hộ đi họp, khi về 

nhà có nhiều ý kiến khác nhau, có ý kiến ngược lại thì 

không thông suốt trong mỗi gia đình. Cần chú ý phát huy 

vai trò các tổ chức Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, 

Hội Phụ nữ và cả Hội Người cao tuổi, phát huy vai trò 

xung kích nòng cốt của Đoàn Thanh niên, các tổ chức ở 

nông thôn. 

2. Đối với những hợp tác xã đã được xây 
dựng và đang hoạt động, Mặt trận Tổ quốc, 
các đoàn thể có nội dung, hình thức hoạt 
động góp phần vào việc giữ vững và phát 
triển hợp tác xã 

Xã viên các hợp tác xã đồng thời cũng là đoàn viên, hội 

viên trong các tổ chức, đoàn thể. Trước hết, cần tuyên 

truyền ý thức tự giác làm chủ hợp tác xã cho mỗi xã viên. 
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Mặt trận và các tổ chức, đoàn thể cần làm cho mọi người 

đều tâm huyết, suy nghĩ và lao động sáng tạo trong hợp tác 

xã của mình. Phát huy vai trò của xã viên là những Cựu 

chiến binh với quyết tâm của “Bộ đội Cụ Hồ” đã lập nhiều 

chiến công trong cuộc kháng chiến giành độc lập tự do cho 

dân tộc, nay kiên quyết làm ăn đánh thắng giặc đói, giặc 

nghèo, quyết chí làm giàu, xây dựng và phát triển hợp tác 

xã. Phát huy vai trò của trí thức, của những xã viên có trình 

độ khoa học kỹ thuật, ham học hỏi, tìm tòi, vận dụng sáng 

tạo các mô hình khoa học kỹ thuật trong sản xuất- kinh 

doanh của hợp tác xã. 

Đối với các hợp tác xã có số lượng xã viên lớn, có các tổ 

chức đoàn thể trong hợp tác xã cần xây dựng các tổ chức 

đoàn thể vững mạnh, vừa là chỗ dựa, vừa là tổ chức phối 

hợp, sát cánh cùng Ban chủ nhiệm, Ban quản lý hợp tác xã 

xây dựng hợp tác xã phát triển vững mạnh.  

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thành viên của 

Mặt trận tuyên truyền vận động các hộ kinh tế gia đình, kinh 

tế cá thể, tiểu chủ, người lao động tham gia các cơ sở kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã giúp nhau vươn lên, khai thác nguồn lực, 

tổ chức sản xuất kinh doanh, dịch vụ, góp phần phát triển 

kinh tế- xã hội, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo. 

Trong quá trình hoạt động của hợp tác xã khi có những vi 

phạm sai trái ảnh hưởng đến những quyền lợi của hợp tác xã 

nói chung và xã viên nói riêng Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể nắm bắt, phát hiện, lên tiếng bảo vệ quyền lợi 

chính đáng của họ; đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức 

năng giải quyết theo đúng pháp luật, có lý, có tình.  

 Hiện nay, tỷ trọng của kinh tế, thể trong nền kinh tế 

nước ta vẫn có xu hướng giảm. Để khắc phục tình trạng đó, 

đồng thời phát triển mạnh mẽ các loại hình kinh tế tập thể, 

Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã để ra các giải pháp như:  

- Tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách, cơ chế cụ thể 

khuyến khích phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập 
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thể, đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản 

xuất kinh doanh, bao gồm cả tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu 

mới. 

- Khuyến khích huy động việc tăng vốn góp và cả nguồn 

vốn huy động từ các thành viên để tăng nguồn vốn hoạt 

động của hợp tác xã, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản 

và quỹ không chia trong hợp tác xã. 

- Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động 

theo các nguyên tắc: hợp tác tự nguyện; dân chủ, bình đẳng 

và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; 

hợp tác và phát triển cộng đồng.  

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần nắm chắc chủ 

trương và quan điểm trên để phối hợp tổ chức vận động và 

phát triển loại hình kinh tế hợp tác xã, góp phần đưa Nghị 

quyết vào cuộc sống. 

3. Đổi mới và phát huy hợp tác xã vừa 
góp phần phát triển kinh tế- xã hội đất 
nước vừa góp phần xây dựng củng cố khối 
Đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, những năm 

qua Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đã phối hợp 

tuyên truyền vận động phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã. 

Mặt khác, từ yêu cầu thiết thân của sản xuất và đời sống mà 

người dân vẫn chọn con đường hợp tác xã. Đến nay, ở nước 

ta trên 300.000 tổ hợp tác, trên 16.000 hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã các loại, tập hợp trên 10 triệu hộ gia đình, hộ cá 

thể, doanh nghiệp nhỏ các cá nhân là xã viên. Đây là một 

lực lượng to lớn và quan trọng trong khối Đại đoàn kết toàn 

dân tộc. Nhiều hợp tác xã là những điển hình tiên tiến gắn 

liền với nhu cầu của các giới, các nhóm xã hội gắn bó với 

nhau vì mục tiêu phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm 

giàu chính đáng. Kinh tế tập thể đã góp phần nâng cao hiệu 
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quả sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất 

là khu vực nông thôn, trực tiếp góp phần phát triển kinh tế- 

xã hội của đất nước. Các tổ chức hợp tác xã gắn với các 

cộng đồng dân cư, các nhóm xã hội trên từng địa bàn, gắn 

với các thôn, làng, bản, ấp, khóm… nơi Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức đoàn thể triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu 

dân cư” và nhiều phong trào khác của các tổ chức đoàn thể 

phát động và tổ chức thực hiện trong đoàn viên, hội viên.  

Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể ở các 

cộng đồng dân cư, đến với từng gia đình đều có mối quan 

hệ, tác động qua lại đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các hợp tác xã, đến mỗi xã viên trong hợp tác xã. 

Hợp tác xã được phát triển vững mạnh, sản xuất kinh 

doanh đạt hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống của 

mỗi người dân, có điều kiện để chăm lo xây dựng kết cấu hạ 

tầng, xây dựng đời sống văn hoá, bảo vệ môi trường, chăm 

lo cho sự nghiệp giáo dục, bảo vệ sức khoẻ, xây dựng và 

vun đắp tình làng nghĩa xóm, góp phần phát triển nông 

nghiệp, nông thôn trong tình hình hiện nay. Hoạt động hiệu 

quả của hợp tác xã góp phần đưa các cuộc vận động, phong 

trào thi đua yêu nước của Mặt trận, đoàn thể đạt hiệu quả 

cao. Ngược lại, các cuộc vận động và phong trào thi đua do 

Mặt trận, đoàn thể được tổ chức rộng rãi, có hiệu quả thiết 

thực tạo ra môi trường và có tác động tích cực nâng cao hiệu 

quả sản xuất- kinh doanh của hợp tác xã. Tất cả đều thống 

nhất mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 

chủ, văn minh”. Qua đó, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc 

được xây dựng vững mạnh ở từng khu dân cư, từng thôn, 

làng, bản, ấp, khóm.v.v. liên kết thành sức mạnh Đại đoàn 

kết toàn dân tộc. 

Với ý nghĩa và những phân tích trên đây có thể khẳng 

định rằng: phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã là nhiệm vụ 

quan trọng của hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong 
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đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể có 

nhiệm vụ và vai trò quan trọng. Cùng với tổ chức Liên minh 

hợp tác xã Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 

chức thành viên của mình cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ 

vai trò tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức thực hiện 

để loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã có bước phát triển 

mạnh và vững chắc hơn, đúng với đường lối phát triển kinh 

tế của Đảng và Nhà nước ta và phù hợp điều kiện cụ thể của 

mỗi địa phương, vùng miền trong cả nước. 
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG LỐI  

CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG TA VỀ HỢP TÁC XÃ 

TS. MAI THẾ HỞN 
Học viện Chính trị - Hành chính 

quốc gia Hồ Chí Minh  

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ có tầm nhìn xa và đúng 
đắn nhất đối với vấn đề nông dân và nông nghiệp trong sự 
nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa. Ngay sau khi mới giành 
được chính quyền vào tháng Tám năm 1945, nhân dân ta đã 
bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội mới trong điều kiện đất 
nước còn nghèo nàn, lạc hậu, lại phải tiến hành cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược cực kỳ gian khổ. Trong 
giai đoạn này, mặc dù phải tập trung chỉ đạo cuộc đấu tranh 
ngoài tiền tuyến, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn đặc biệt chú ý xây 
dựng phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cách xem xét vấn đề 
nông nghiệp, nông thôn của Người không dừng lại ở mặt 
chính trị, mà còn gắn liền gốc rễ của nó là vấn đề kinh tế nông 
nghiệp. Phát triển nông nghiệp là nhân tố đầu tiên là cội nguồn 
của mọi vấn đề xã hội. Người khẳng định: Công cuộc xây 
dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta phải bắt đầu từ nông dân. 
Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp, nền kinh tế của ta 
lấy nông nghiệp làm gốc. Trong công cuộc xây dựng nước 
nhà, Chính phủ trông nom vào nông dân, nông nghiệp một 
phần lớn. Muốn làm cho nông nghiệp và nông dân giàu lên 
cần phải xây dựng hợp tác xã. 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HỢP 
TÁC XÃ 
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1. Khái niệm, đặc điểm của hợp tác xã 

Hợp tác xã là một loại hình kinh tế hợp tác, là tổ chức 

kinh tế tự chủ, có vốn, quỹ chung, có cơ cấu tổ chức chặt 

chẽ, có tư cách pháp nhân. Các mô hình hợp tác xã đều 

được thành lập trên tinh thần tự trợ giúp, tự chịu trách 

nhiệm, dân chủ, bình đẳng, công bằng, tự nguyện và đoàn 

kết. Hợp tác xã là đơn vị sản xuất, kinh doanh, nên mục tiêu 

cơ bản của những xã viên khi thành lập hoặc liên kết thành 

hợp tác xã là để nâng cao điều kiện kinh tế và xã hội của họ 

thông qua việc cùng hành động vì quyền lợi của tất cả các 

xã viên chứ không chỉ đơn thuần của từng xã viên. 

Xuất phát từ quan điểm trên, Điều 1 Luật Hợp tác xã 

định nghĩa như sau: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể 

do các cá nhân, hộ gia định, pháp nhân có nhu cầu, lợi ích 

chung, tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của 

Luật này để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên 

tham gia hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả 

các hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của đất 

nước”1. 

Các hợp tác xã là đơn vị kinh tế quy mô và phạm vi hoạt 

động rộng hơn, bộ máy quản lý hoàn thiện hơn, trình độ sản 

xuất, kinh doanh cao hơn. Hoạt động của hợp tác xã có tư 

cách pháp nhân và phải tuân theo Luật Hợp tác xã. Các hợp 

tác xã, dù là kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, công 

nghiệp hay thương nghiệp, đều có chung một số đặc điểm 

sau: 

- Các xã viên liên kết với nhau vì ít nhất một lợi ích 

chung. 

- Các xã viên luôn cố gắng theo đuổi mục tiêu cải thiện 

điều kiện kinh tế- xã hội của mình bằng cách phối kết hợp 

                                           
1 Luật Hợp tác xã, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2008, tr.7-8. 
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với nhau trong sản xuất, kinh doanh. 

- Các xã viên có cùng sở hữu và vận hành một đơn vị 

cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho họ. 

- Mục đích của hợp tác xã là nhằm sử dụng tối đa các 

nguồn lực chung để phát triển sản xuất để có đủ hàng hóa, 

dịch vụ cung cấp cho xã viên. 

2. Vai trò của hợp tác xã 

Hợp tác xã có vị trí rất quan trọng cả về kinh tế- chính 

trị- xã hội và an ninh - quốc phòng. Vì vậy, phát triển hợp 

tác xã là một chiến lược quan trọng để phát triển kinh tế - xã 

hội ở nước ta hiện nay, đặc biệt là ở nông thôn. 

- Hợp tác xã tạo điều kiện cho các gia đình, đặc biệt là 

hộ nông dân làm ăn có hiệu quả, đồng thời hợp tác xã là 

người cung cấp các dịch vụ về vốn, tín dụng, dịch vụ kỹ 

thuật, vật tư, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa cung cấp nhu 

cầu tối thiểu cho con người và xã hội. 

- Sản xuất kinh doanh theo mô hình hợp tác xã sẽ góp 

phần tăng năng suất lao động, sản xuất và cung cấp phần lớn 

hàng hóa phục vụ trong nước và xuất khẩu, đầu tư đáng kể 

cho xây dựng kết cấu hạ tầng. 

- Hợp tác xã còn sử dụng tốt tài nguyên thiên nhiên như: 

đất đai, lao động, ngành nghề tạo công ăn, việc làm, nâng 

cao thu nhập, bảo đảm đời sống cho người lao động, thực 

hiện chính sách xã hội… 

- Quá trình đổi mới và phát triển sản xuất hàng hóa đã 

làm xuất hiện nhiều hình thức hợp tác mới sinh động, đa 

dạng đã góp phần tích cực giúp người lao động chuyển từ 

quá trình sản xuất tự cấp tự túc sang sản xuất hàng hóa. 

- Người lao động trong các hợp tác xã có điều kiện hiểu 

biết nâng cao nhận thức về kinh tế hợp tác và hợp tác xã, 

và tinh thần kinh doanh của mình trong điều kiện sản xuất 
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hàng hóa và gắn với thị trường. Từ đó, từng bước thực hiện 

quá trình tập trung vốn, đổi mới thiết bị công nghệ để tồn 

tại và phát triển trong cơ chế mới. 

- Mối quan hệ giữa hợp tác xã và các doanh nghiệp bước 

đầu đã tạo ra sự gắn kết mới trong hoạt động như: cung ứng 

giống, vốn, khuyến nông, vật tư nông nghiệp… theo hợp 

đồng kinh tế và hai bên cùng có lợi. 

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ ĐƯỜNG LỐI 
CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG TA VỀ HỢP TÁC XÃ 

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã 

Trên cơ sở chủ nghĩa Mác- Lênin, bằng hoạt động thực 

tiễn phong phú của mình, Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự 

hình thành và phát triển hợp tác xã. Ngay trong tác phẩm 

“Đường kách mệnh” viết năm 1927, Hồ Chí Minh đã để một 

chuyên mục viết về hợp tác xã, trong đó nêu rõ lịch sử phát 

triển hợp tác xã của thế giới mà đầu tiên là hợp tác xã dệt 

vải ở Anh năm 1761 và lan rộng ra các nước khác như Nga, 

Đức, Đan Mạch, Nhật Bản. Lý luận về hợp tác xã theo Hồ 

Chí Minh thật là đơn giản khi Người nêu ra các câu tục ngữ 

Việt Nam: “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó”, 

“Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm lại thành hòn 

núi cao”. Hình thức hợp tác xã có 4 loại, hay 4 cách, đó là: 

- Hợp tác xã tiền bạc 

- Hợp tác xã mua 

- Hợp tác xã bán 

- Hợp tác xã sinh sản 

Mục đích của hợp tác xã là giúp nhau, nhờ lẫn nhau làm 

sao cho ai trồng được cây thì được ăn trái, ai muốn ăn trái 

thì giùm vào trồng cây. Đặc biệt Hồ Chí Minh nhấn mạnh 

cách thức tổ chức hợp tác xã đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, 

dân chủ, đi từ thấp đến cao, có tính đa dạng, có bước ngắn, 
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bước dài tùy theo hoàn cảnh mà lập hợp tác xã, không rập 

khuôn, nên tạo sự liên kết hợp tác xã với nhau đảm bảo các 

thành viên được hưởng lợi và bình đẳng. Người chỉ rõ: “Vận 

động nông dân vào tổ đổi công, hợp tác xã thì phải tuyên 

truyền giải thích, nhưng như thế chưa đủ mà phải lấy kết 

quả thực tế để nông dân nhìn thấy tận mắt, nghe thấy tận tai 

thì việc tuyên truyền đó mới có kết quả tốt”1. Phải thông qua 

thuyết phục, giáo dục làm cho dân hiểu, giúp đỡ họ thiết 

thực để họ tự nguyện đi theo con đường làm ăn tập thể. Phải 

làm cho dân hiểu rõ mục đích của tổ chức hợp tác xã. Người 

cho rằng: “Mục đích của hợp tác xã là gì? là để cải thiện đời 

sống nông dân, làm cho dân được ấm no, mạnh khỏe, được 

học tập, làm cho dân giàu nước mạnh. Đó là mục đích riêng 

và mục đích chung của hợp tác xã”2. 

Theo Hồ Chí Minh, tổ chức hợp tác xã chỉ là bước đầu, 

quan trọng là quản lý hợp tác xã. Để quản lý tốt hợp tác xã 

thì “Ban quản trị phải luôn luôn đi sát xã viên kiểm tra đôn 

đốc”3, “Cán bộ quản trị phải dân chủ, tránh quan liêu mệnh 

lệnh, làm việc gì cũng phải bàn bạc kỹ với xã viên”4, “phải 

thực hiện “4 cùng”, tức là: cùng ăn, cùng ở, cùng lao động 

và cùng bàn bạc công việc với quần chúng trong hợp tác 

xã”5, các cấp từ Trung ương đến huyện phải lãnh đạo chặt 

chẽ, thiết thực, phải đến tận nơi kiểm tra, đôn đốc và phải đi 

đúng đường lối, không được quan liêu, chỉ lãnh đạo trên 

giấy tờ”6, “phải nằm ở cơ sở chỉ đạo phong trào, đừng đi cơ 

sở theo kiểu chuồn chuồn đạp nước”, “các cán bộ chẳng 

những phải biết chính trị, mà còn phải biết cả kỹ thuật, trái 

lại biết kỹ thuật mà không biết chính trị thì công tác cũng 

                                           
1 Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.9, tr. 136. 

2. Sđd, tr. 537. 

3. Sđd, tr. 133-134. 

3. Sđd, tr. 538 

4. Sđd, t.10, tr. 223. 

6, 6,7. Sđd, tr. 136, 133-134, 538-539. 
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không tốt”6. Để quản lý hợp tác xã một cách dân chủ, theo 

người phải có 3 điều kiện. Một là, cán bộ phải chí công vô 

tư, hết mình vì sự nghiệp chung; hai là, xã viên phải giám 

sát cán bộ quản lý hợp tác xã; ba là, người nông dân phải 

biết tự làm chủ hợp tác xã. 

Đặc biệt, Hồ Chí Minh coi trọng tổng kết thực tiễn công 

tác hợp tác hóa. Người viết “Khi đã có hợp tác xã phải làm 

thế nào thu hoạch ngày một tăng lên và mỗi khi làm xong 

một việc phải rút kinh nghiệm. Cái gì tốt phải phổ biến, đề 

cao, cái gì xấu phải bảo nhau tránh”7. Khi cảm nhận được 

phong trào hợp tác xã đang có những biểu hiện nóng vội, 

chủ quan duy ý chí, năm 1959, Người đã cảnh báo Hiện 

nay, các tỉnh đang mở rộng phong trào hợp tác hóa. Việc 

xây dựng hợp tác xã cần chú trọng đến chất lượng, không 

nên chạy theo số lượng. Xây dựng hợp tác xã nào cần làm 

tốt cho hợp tác xã đó. Nếu xã, huyện nào cũng xây dựng 

được một vài ba hợp tác xã thật tốt, sản xuất tăng, thu nhập 

tăng, nội bộ đoàn kết, vui vẻ và các mặt khác cũng đã vượt 

hơn hẳn các tổ đổi công và các gia đình làm ăn riêng lẻ, tác 

dụng lôi cuốn đông đảo đồng bào nông dân vào các hợp tác 

xã. Ngược lại, nếu xã, huyện nào cũng có hợp tác xã, mà 

hợp tác xã không hơn gì hay hơn rất ít các tổ đổi công và gia 

đình làm ăn riêng lẻ thì tốn công tuyên truyền bao nhiêu 

cũng ít người muốn vào hợp tác xã. Phong trào hợp tác hóa 

phải đi từ thấp đến cao mới phát triển được thuận lợi. Muốn 

tổ hợp tác xã được tốt phải phát triển và củng cố các tổ đổi 

công. 

Ngày nay, tư tưởng của Hồ Chí Minh về hợp tác hóa 

vẫn còn nguyên giá trị. Đặc biệt là trong sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa cũng rất cần đến sự hợp tác của các hộ gia 

đình. Những sự hợp tác này không phải là sự gán ghép 

nhiều hộ thành một đơn vị làm ăn chung, đặc biệt nó kiêng 

kỵ sự áp đặt chủ quan của những người quản lý. Sự hợp tác 

giữa các hộ là một quá trình tự nguyện, dần dần theo nhu 
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cầu của sản xuất, lưu thông hàng hóa trên thị trường. Các 

cơ quan chức năng quản lý nhà nước về kinh tế trong nông 

nghiệp chỉ phát hiện các nhu cầu hợp tác để định hướng 

cho quá trình hợp tác xã phát triển sản xuất kinh doanh đạt 

hiệu quả cao. Hơn nữa, trong quá trình công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay rất cần đến 

kinh tế hợp tác. Vì vậy, nghiên cứu các quan điểm của Hồ 

Chí Minh về kinh tế hợp tác, đặc biệt là kinh tế hợp tác xã 

trong nông nghiệp đã làm cho chúng ta nhiều chỉ dẫn quý 

báu. 

2. Quan điểm và chiến lược phát triển 
kinh tế hợp tác và hợp tác xã của Đảng và 
Nhà nước ta 

Nghị quyết 10- NQ/TW ngày 5 tháng 4 năm 1988 của 

Bộ Chính trị về “Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế nông 

nghiệp”. Đây là sự khởi đầu có tính đột phá về đổi mới 

kinh tế hợp tác và hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông 

nghiệp. Tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa VI (tháng 3-1989) những tư tưởng đổi 

mới nhận thức về cơ chế chính sách đối với hợp tác xã 

được khẳng định dứt khoát hơn và đã xác định: Kinh tế 

hợp tác xã có nhiều hình thức từ thấp đến cao. Mọi tổ 

chức sản xuất, kinh doanh do những người lao động tự 

nguyện góp vốn, góp sức được quản lý theo nguyên tắc 

dân chủ, không phân biệt quy mô, trình độ kỹ thuật, mức 

độ tập thể hóa tư liệu sản xuất, đều là hợp tác xã. 

Đến Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 5 

(khóa VII) tháng 6-1993, một lần nữa Đảng ta khẳng định vị 

trí quan trọng lâu dài của kinh tế hộ xã viên trong phát triển 

kinh tế hợp tác, hợp tác xã, đã xác định đổi mới kinh tế hợp 

tác xã phải đi liền với phát huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ 

xã viên và nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới các hợp tác xã cả về 

tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng 
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phát huy hơn nữa tiềm năng to lớn và vị trí quan trọng, lâu 

dài của kinh tế hộ xã viên. 

Trên cơ sở tư tưởng đổi mới của Đảng ta về kinh tế, 

tháng 3-1996 Luật hợp tác xã được ban hành. Đây là bước 

lớn trong tổ chức, quản lý và phát triển kinh tế tập thể. 

Văn kiện Đại hội VIII (tháng 6-1996) có nêu: Nền kinh tế 

nhiều thành phần mà Đảng ta chủ trương là nền kinh tế phát 

triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Do đó, văn kiện nhấn 

mạnh sự cần thiết phải chăm lo đổi mới phát triển kinh tế nhà 

nước và kinh tế hợp tác, làm cho kinh tế Nhà nước thực sự 

làm ăn có hiệu quả, phát huy tốt vai trò chủ đạo, cùng với 

kinh tế hợp tác xã phấn đấu dần dần trở thành nền tảng của 

nền kinh tế quốc dân. 

Tại Đại hội IX Đảng Cộng sản Việt Nam đã định hướng 

phát triển các thành phần kinh tế, đối với kinh tế tập thể chủ 

trương: Phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, 

trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Phát triển hợp tác xã tổng 

hợp đa ngành hoặc chuyên ngành. Nhà nước giúp hợp tác xã 

đào tạo cán bộ, ứng dụng khoa học, công nghệ, thông tin, 

mở rộng thị trường, xây dựng các quỹ phát triển hợp tác xã, 

giải quyết nợ tồn đọng. Khuyến khích việc tích lũy, phát 

triển có hiệu quả vốn tập thể trong hợp tác xã. 
Đại hội X của Đảng chủ trương phát triển kinh tế tập thể 

bao gồm các hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã 
là nòng cốt, liên kết rộng rãi người lao động, các hộ sản xuất 
kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa không giới hạn 
quy mô, lĩnh vực và địa bàn. “Hợp tác xã và các loại hình 
kinh tế hợp tác hoạt động theo nguyên tắc: hợp tác tự 
nguyện; dân chủ, bình đẳng và công khai; tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm và cùng có lợi; hợp tác và phát triển cộng 
đồng”1. 

                                           
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. 

Chính trị quốc gia,, Hà Nội, 2006, tr.86. 
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Như vậy, từ Đại hội VI đến nay, Đảng và Nhà nước ta nhất 

quán thực hiện chính sách phát triển nền kinh tế hàng hóa 

nhiều thành phần và thực hiện chính sách mở cửa, tham gia 

hội nhập vào các nước trong khu vực và quốc tế. Với đường 

lối đổi mới toàn diện, mà trước hết là đổi mới kinh tế, các hình 

thức kinh tế hợp tác và hợp tác xã kiểu mới ra đời ngày càng 

nhiều ở hầu hết các ngành kinh tế. 

Đảng và Nhà nước coi kinh tế hợp tác và hợp tác xã là 

một trong những công cụ cần thiết và hữu hiệu để giúp đỡ, 

hỗ trợ nông dân và những người lao động cá thể phát triển. 

Đồng thời, tạo mọi điều kiện về mặt pháp lý, tuyên truyền 

giáo dục, để người lao động tự nguyện tham gia hợp tác xã 

và hoạt động theo pháp luật. 

Tôn trọng và bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao 

động, kinh tế hợp tác và hợp tác xã phải được tiếp tục đổi 

mới theo hướng xác lập rõ vai trò tác dụng đích thực của nó. 

Lấy hiệu quả kinh tế, lợi ích của người lao động và các 

nguyên tắc hợp tác xã làm cơ sở để hình thành và phát triển 

hợp tác xã. 

Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã phải được xem 

xét thận trọng theo nguyên tắc đi từ thấp đến cao, từ đơn 

giản đến phức tạp, phù hợp với trình độ của lực lượng sản 

xuất, nhu cầu nguyện vọng của người dân. Nhà nước tạo 

mọi điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã hoạt động thông qua 

luật pháp. 

Tạo mọi điều kiện để hợp tác xã tích tụ vốn và phát triển 

sản xuất kinh doanh, đồng thời chăm lo phát triển kinh tế 

tập thể trong mỗi đơn vị kinh tế hợp tác. Duy trì và phát 

triển kinh tế hợp tác xã một cách bền vững trong cơ chế thị 

trường. 

Không ngừng tạo lập môi trường pháp lý đồng bộ để các 

tổ chức kinh tế hợp tác được bình đẳng tiếp cận các cơ hội 

và điều kiện phát triển. Kinh tế nhà nước chủ động, phối 

hợp, hợp tác chặt chẽ với kinh tế hợp tác xã trong các hoạt 
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động và ở những địa bàn có điều kiện trên cơ sở lấy hiệu 

quả kinh tế- xã hội mà phát triển các mối liên kết kinh tế với 

hợp tác xã. 

Phát triển và mở rộng mối quan hệ kinh tế hợp tác của 

Việt Nam với phong trào hợp tác xã quốc tế, không ngừng 

học hỏi những kinh nghiệm về mô hình phù hợp để áp dụng 

vào Việt Nam. Thường xuyên cung cấp những thông tin về 

phong trào hợp tác xã quốc tế đến đông đảo người lao động 

Việt Nam quan tâm. 
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HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT, 

CHÍNH SÁCH VỀ HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG 
NGHIỆP 

LÃ VĂN LÝ  
Cục trưởng Cục Hợp tác xã và Phát triển 

nông thôn 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Hệ thống pháp luật, chính sách ở tầm vĩ mô có ý nghĩa 

quyết định, là nền tảng cơ bản đối với sự tồn tại, phát triển 

của mỗi loại hình tổ chức kinh doanh nói chung và đối với 

các hợp tác xã trong nông nghiệp nói riêng. Hệ thống pháp 

luật và chính sách phù hợp có thể thúc đẩy sự phát triển của 

các hợp tác xã nông nghiệp và ngược lại. Chính sách gò bó, 

cưỡng bức, vi phạm lợi ích của dân thì sức sản xuất bị kìm 

hãm, động lực sản xuất bị triệt tiêu, sản xuất trì trệ và giảm 

sút. 

Các hợp tác xã nông nghiệp ở Việt Nam đã có quá trình 

phát triển lâu dài và trải qua nhiều giai đoạn. Trong mỗi thời 

kỳ, các hợp tác xã nông nghiệp có vai trò, nhiệm vụ khác 

nhau. Do đó, hệ thống pháp luật, chính sách của nhà nước ta 

cũng khác nhau, thay đổi cho phù hợp. Bốn mươi năm phát 

triển các hợp tác xã nông nghiệp, có những thời kỳ chính 

sách đề ra đã đi vào cuộc sống, được cuộc sống thừa nhận, 

như: thời kỳ khôi phục kinh tế 1957-1959 với các chính 

sách của Quốc hội ban hành, trong đó có phát triển các hình 

thức đổi công hợp tác tự nguyện; thời kỳ 1981-1985, Đảng 

đã ban hành Chỉ thị 100 về khoán sản phẩm trong nông 
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nghiệp và thời kỳ thực hiện công cuộc đổi mới đến nay đối 

với nông nghiệp, đặc biệt rõ ràng khi Bộ Chính trị ban hành 

Nghị quyết 10. Các thời kỳ này nhân dân phấn khởi đoàn 

kết, sức sản xuất được giải phóng, nông nghiệp phát triển.  

Thời kỳ nào chính sách không phù hợp với quy luật, vi 

phạm lợi ích của người lao động thì động lực sẽ bị kìm 

hãm và triệt tiêu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất 

nông nghiệp. Chẳng hạn, giai đoạn 1961-1965, năng suất lúa 

bình quân 5 năm chỉ đạt 1,8tấn/ha/năm, thấp hơn năng suất lúa 

năm 1959 là 0,44tấn/ha/năm; bình quân lương thực đầu người 

năm 1980 chỉ còn 268 kg so với 304 kg năm 1965. Mặc dù 

các điều kiện vật chất kỹ thuật đầu tư cho nông nghiệp lúc 

đó không ngừng tăng lên, nhưng Nhà nước đã phải nhập 

khẩu tới 1,57 triệu tấn lương thực vào năm 1980. 

Từ bài học này, cho phép đi đến kết luận: trong quản lý 

kinh tế, Nhà nước cần phải xác định rõ vai trò, tạo cơ sở 

pháp lý, ban hành các chính sách khuyến khích các hợp tác 

xã phát triển đúng pháp luật và định hướng. Đồng thời, 

phải hướng dẫn giúp đỡ bảo trợ cho hợp tác xã, nhất là các 

hợp tác xã nông nghiệp. Chính sách của Nhà nước phải tạo 

ra động lực, phát huy quyền tự chủ, tự nguyện của dân. 

I. THỰC TRẠNG CÁC HỢP TÁC XÃ NÔNG 
NGHIỆP 

1. Kết quả đạt được: 

- Các hợp tác xã cũ đã cơ bản chuyển đổi xong, giải thể 

các hợp tác xã hình thức, không còn hoạt động, nhiều hợp 

tác xã mới được thành lập. Đến cuối năm 2006, cả nước có 

8.432 hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó, có 6.391 hợp tác 

xã cũ và 2.032 hợp tác xã thành lập mới. Trong số các hợp 

tác xã cũ có 6.290 hợp tác xã chuyển đổi, đạt tỷ lệ 98%. Các 

hợp tác xã chuyển đổi tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc 

và Duyên hải Nam Trung Bộ. Các hợp tác xã thành lập mới 
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có ở hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, nhưng tập 

trung chủ yếu ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Tổng số 

các hợp tác xã nông nghiệp có 6,3 triệu xã viên, bình quân 1 

hợp tác xã có 743 xã viên. Tỷ lệ số hộ dân tham gia hợp tác 

xã nông nghiệp hiện nay khoảng 58%. 

- Các hợp tác xã chuyển đổi đã bước đầu khắc phục 

được tình trạng thua lỗ kéo dài và tính hình thức, không rõ 

ràng về xã viên và tài sản. Năm 2006, số hợp tác xã hoạt 

động có lãi chiếm 68% trong tổng số, tăng 7% so với năm 

2002. Lãi bình quân đạt 33 triệu đồng/hợp tác xã. Số hợp tác 

xã lỗ giảm, chỉ chiếm 8% tổng số hợp tác xã. Cả nước có 

38% số hợp tác xã khá, 41% số hợp tác xã trung bình và 

21% số hợp tác xã yếu kém. 

- Chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản 

xuất hàng hóa và hiệu quả kinh tế; phong trào cánh đồng 50 

triệu đồng/ha/năm và hộ nông dân có thu nhập 50 triệu 

đồng/hộ/năm được tiến hành ở nhiều địa phương. Với nhiều 

mức độ khác nhau, hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp là tổ 

chức tham mưu chính thực hiện quy hoạch, phân vùng sản 

xuất trên địa bàn hợp tác xã. Thông qua các hoạt động dịch 

vụ như hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản 

xuất; cung ứng giống cây trồng, vật nuôi, đặc biệt là những 

giống cây, con có giá trị kinh tế cao; dịch vụ tưới tiêu, bảo 

vệ thực vật, thú y…, hợp tác xã đã thống nhất được kế 

hoạch sản xuất với xã viên, chỉ đạo hướng dẫn gieo trồng 

đúng thời vụ, góp phần tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

- Nhiều hợp tác xã đã tham gia cung ứng các dịch vụ 

thiết yếu cho xã viên. Cả nước có 72% số hợp tác xã làm 

dịch vụ thuỷ lợi, 56% số hợp tác xã làm dịch vụ khuyến 

nông, 43% số hợp tác xã làm dịch vụ cung ứng vật tư phân 

bón, 31% số hợp tác xã nông nghiệp làm dịch vụ điện…. 

Một số hợp tác xã đã tổ chức được các hoạt động dịch vụ 

mới (8,25% số hợp tác xã hoạt động tín dụng nội bộ, 7,76% 
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số hợp tác xã tổ chức tiêu thụ sản phẩm, nhiều hợp tác xã 

thực hiện các hoạt động chế biến nông sản, sản xuất vật liệu 

xây dựng, làm đồ mỹ nghệ, nước sạch, vệ sinh môi 

trường…). 

- Xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã chuyên ngành, liên 

hiệp hợp tác xã, liên kết giữa hợp tác xã và các doanh 

nghiệp, các tổ chức kinh tế khác. 

Cuối năm 2005, cả nước có 216 hợp tác xã nông nghiệp 

chuyên ngành. Hầu hết các hợp tác xã hoạt động khá hiệu 

quả như: hợp tác xã trồng hoa cây cảnh, sản xuất rau an 

toàn, tiêu thụ trái cây, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi… Tuy 

nhiên, mô hình hợp tác xã chuyên thủy lợi có ít xã viên ở 

một số tỉnh Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và mô 

hình Hội dùng nước hiện đang có những khó khăn vướng 

mắc về cơ chế quản lý tài sản, thiếu vốn và nguồn thu hạn 

chế nên khó có khả năng phát triển ổn định. 

Hiện nay, đã xuất hiện một số mô hình liên hiệp hợp tác 

xã (đến hết năm 2005 cả nước có 128 hợp tác xã tham gia 

các liên hiệp hợp tác xã) và mô hình liên kết giữa các hợp 

tác xã với các doanh nghiệp. Nội dung liên kết đa dạng, từ 

liên kết cung ứng vật tư và dịch vụ đầu vào đến liên kết tiêu 

thụ nông sản cho xã viên. Ngoài ra, từ năm 2003 đã xuất 

hiện xã viên hợp tác xã là pháp nhân. Đến cuối năm 2005, 

cả nước đã có 3.184 pháp nhân tham gia và làm xã viên hợp 

tác xã. 

- Nhiều hợp tác xã đã thực hiện tốt chức năng xã hội 

thông qua việc tham gia các hoạt động phát triển nông thôn 

như xây dựng kết cấu hạ tầng, xoá đói giảm nghèo. Những 

hợp tác xã khá, kinh doanh có lãi đều tích cực tham gia hỗ 

trợ cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng của cộng đồng. 

Các hợp tác xã đều sử dụng quỹ công ích trích từ lãi kinh 

doanh để chi cho các hoạt động hỗ trợ các hộ xã viên có 

hoàn cảnh khó khăn. Nhiều hợp tác xã đã có những hỗ trợ 

thiết thực, trực tiếp cho các hộ nghèo, như: cho vay lãi suất 
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thấp, ứng trước giống, phân bón, hỗ trợ tạo công ăn việc 

làm trong hợp tác xã. 

2. Tồn tại, khó khăn 

- Tính hình thức trong chuyển đổi hợp tác xã theo Luật 

Hợp tác xã vẫn chưa được khắc phục căn bản. 

Về xã viên: đa số xã viên các hợp tác xã chuyển đổi khi 

tham gia hợp tác xã không có đơn và vốn góp mới. Việc 

thành lập chung một danh sách xã viên cũ để lấy ý kiến của 

họ khi gia nhập vào hợp tác xã cũng như việc phân bổ 

chung tài sản của hợp tác xã cũ cho các xã viên này để thành 

vốn góp của họ trong hợp tác xã mới đã không đáp ứng yêu 

cầu căn bản là muốn gia nhập hợp tác xã thì xã viên phải tự 

nguyện và phải góp vốn. 

Về tài sản: tình trạng không rõ ràng về quyền sở hữu tài 

sản của hợp tác xã còn khá phổ biến nhất là tài sản gắn với 

đất đai. Nhiều nơi, Ủy ban nhân dân xã thay mặt cộng đồng 

giao cho hợp tác xã nông nghiệp quản lý hệ thống kênh 

mương, công trình điện. Điều này còn gây nên sự can thiệp 

của chính quyền địa phương vào hoạt động của hợp tác xã, 

làm ảnh hưởng đến quyền tự chủ của hợp tác xã. 

- Nhiều hợp tác xã quy mô nhỏ, thiếu vốn, tài sản ít, khả 

năng tranh chấp thấp, chậm đổi mới, năng lực nội tại yếu. 

Bên cạnh một bộ phận hợp tác xã chuyển đổi tốt, làm ăn có 

hiệu quả, được xã viên tin tưởng, nhiều hợp tác xã vẫn chưa 

thể hiện được sự năng động đổi mới trong sản xuất kinh 

doanh để thích ứng với cơ chế thị trường. Hiện có 25% số 

hợp tác xã vẫn ở quy mô thôn, bản, ấp. Nguồn vốn kinh 

doanh bình quân một hợp tác xã chỉ có 585 triệu đồng, rất 

khó khăn trong triển khai mở rộng hoạt động. Đa số các hợp 

tác xã vẫn tập trung vào các dịch vụ truyền thống như thuỷ 

lợi, khuyến nông…. Cả nước có 38% số hợp tác xã chưa có 

trụ sở riêng, nhiều tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và 

có khả năng sinh lợi cao như cửa hàng, cơ sở dịch vụ… 
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chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cho 

hợp tác xã thiếu tính độc lập, tự chủ trong sản xuất kinh 

doanh. Hiện vẫn còn 101 hợp tác xã chưa chuyển đổi hoặc 

giải thể.  

- Đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã còn hạn chế về 

trình độ, năng lực, làm việc chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, 

không ổn định, làm việc lâu dài trong hợp tác xã. Hiện 

nay, có tới 28% chủ nhiệm có trình độ văn hóa tiểu học, 

37% phổ thông trung học cơ sở. Đa số cán bộ quản lý hợp 

tác xã chưa qua tập huấn nghiệp vụ chuyên môn trước khi 

đảm nhiệm các vị trí quản lý hợp tác xã. Việc tập huấn 

còn chắp vá. Tình trạng cán bộ chủ chốt hợp tác xã 

chuyển sang làm công tác chính quyền để có chế độ ổn 

định hơn diễn ra phổ biến. Tình hình này cùng với tâm lý 

không ổn định làm việc lâu dài cho hợp tác xã của một số 

cán bộ chủ chốt đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động 

của hợp tác xã. Thù lao cán bộ thấp cũng là nhân tố ảnh 

hưởng lớn đến chất lượng quản lý hợp tác xã. Nhiều hợp 

tác xã khó thu hút được cán bộ trẻ có năng lực, được đào 

tạo chuyên môn về làm việc cho hợp tác xã. 

- Công nợ trong hợp tác xã, nhất là hợp tác xã chưa 

chuyển đổi chưa được xử lý đã làm cản trở cho sự phát triển 

của hợp tác xã. Theo thống kê của Bộ Tài chính, đến ngày 

25-5-2007, số nợ có đủ điều kiện nhưng chưa được xoá của 

các hợp tác xã nông nghiệp vẫn còn 24 tỷ đồng. 

3. Nguyên nhân 

Những tồn tại, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân. 

Bên cạnh những nguyên nhân khách quan còn có những 

nguyên nhân chủ quan. Trong đó có nguyên nhân từ phía 

các chính sách hỗ trợ hợp tác xã chưa hiệu quả. Tình trạng 

chung là các cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 

triển hợp tác xã đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng 

bộ như đã nêu trong Luật Hợp tác xã và các Nghị định liên 
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quan nhưng không được triển khai thực hiện tốt. 

- Chính sách đất đai: hiện nay đại bộ phận các hợp tác xã 

vẫn chưa được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất theo quy định của Nghị định 181/2004/NĐ-CP và 

Nghị định 88/2005/NĐ-CP. Theo báo cáo của 29 tỉnh, thành 

phố, đến năm 2006 mới có 9% tổng số hợp tác xã được giao 

đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất 

được giao và được cấp giấy chỉ chiếm khoảng 8,9% tổng 

diện tích đất hợp tác xã đang quản lý sử dụng từ trước khi 

có luật đất đai. Hầu hết số diện tích này chưa được các địa 

phương làm thủ tục đo đạc để cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các hợp tác xã. Sự chậm trễ trong việc giao 

đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây khó khăn 

cho hợp tác xã trong việc lập kế hoạch đầu tư, cải tạo, nâng 

cấp tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất và gây khó khăn 

cho việc vay vốn ngân hàng do không có tài sản thế chấp. 

Nhiều diện tích đã được hợp tác xã đầu tư cải tạo và xây 

dựng trước đây như các cơ sở dịch vụ, diện tích nuôi trồng 

thủy sản, đất trồng cây lâu năm… có xu hướng phải giao lại 

cho chính quyền xã để làm đất đấu thầu đáp ứng cho nhu 

cầu tăng thu cho ngân sách xã. Trường hợp bị thu hồi các 

hợp tác xã cũng không được hưởng chính sách đền bù thỏa 

đáng. Mặt khác, hiện có 38% số hợp tác xã chưa có trụ sở 

làm việc. Tình trạng này một phần do địa phương không có 

quỹ đất công nhưng nhiều nơi có điều kiện về đất đai cũng 

vẫn không tạo điều kiện hỗ trợ cho hợp tác xã. 

- Chính sách tín dụng: Thông tư số 03/2003/TT-NHNN 

của Ngân hàng nhà nước ngày 24-2-2003 hướng dẫn về cho 

vay không phải đảm bảo bằng tài sản có quy định các điều 

kiện cho vay theo hướng giảm bớt các yêu cầu về thủ tục thế 

chấp tài sản để từ đó tăng khả năng tiếp cận vốn vay cho các 

đối tượng vay vốn của ngân hàng thương mại trong đó có 

đối tượng là các hợp tác xã nông nghiệp. Tuy nhiên, theo 

báo cáo của các địa phương, hiện nay mới có 15,02% số hợp 
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tác xã có nhu cầu đã được vay vốn ngân hàng. Tình trạng 

cán bộ hợp tác xã thế chấp tài sản gia đình để vay vốn tín 

dụng cho hợp tác xã diễn ra ở nhiều nơi. 

- Chính sách hạn chế huy động tiền gửi tiết kiệm của xã 

viên đối với dịch vụ tín dụng nội bộ của hợp tác xã: Luật 

Hợp tác xã cho phép hợp tác xã nông nghiệp được làm dịch 

vụ tín dụng nội bộ thông qua việc huy động các nguồn vốn 

tạm thời nhàn rỗi trong hợp tác xã để xã viên có nhu cầu 

được vay vốn. Thực hiện chủ trương này, Ngân hàng nhà 

nước đã ban hành Thông tư 06/2004/TT-NHNN và Thông 

tư 04/2007/TT-NHNN hướng dẫn dịch vụ tín dụng nội bộ 

hợp tác xã. Tuy nhiên, trong đó giới hạn huy động tiền gửi 

tiết kiệm của xã viên không quá 30% vốn điều lệ bằng tiền 

của hợp tác xã để làm dịch vụ cho các xã viên khác có nhu 

cầu vay vốn. Quy định trên đã hạn chế khả năng phát triển 

của dịch vụ này. Trong khi đây là dịch vụ có khả năng phát 

triển và là một trong những kênh vốn bổ sung quan trọng 

góp phần giảm nhẹ tình trạng cho vay nặng lãi trong nông 

thôn. Hơn nữa, rủi ro tín dụng của các hợp tác xã rất thấp do 

tính chất cho vay quy mô nhỏ và quan hệ gần gũi, hiểu biết 

lẫn nhau giữa hợp tác xã và các xã viên cùng các ưu thế 

khác trong hoạt động tín dụng nội bộ của hợp tác xã nông 

nghiệp. 

- Chính sách bảo hiểm xã hội: hiện nay, nhiều địa 

phương đã triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội 

cho cán bộ hợp tác xã và được các hợp tác xã đánh giá cao. 

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố, hiện có 24 tỉnh có 

hợp tác xã tham gia đóng bảo hiểm với tổng số 1.761 hợp 

tác xã tham gia (27% số hợp tác xã), trong đó có 10.129 

người được đóng bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc đóng 

bảo hiểm từ thời điểm cán bộ hợp tác xã tham gia mua bảo 

hiểm là thiệt thòi cho nhiều cán bộ đã làm việc lâu năm cho 

hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã có nguyện vọng được truy 

nộp bảo hiểm xã hội. Nhiều địa phương đề nghị Bảo hiểm 
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xã hội tỉnh có hướng dẫn cụ thể việc nộp bảo hiểm xã hội 

cho các hợp tác xã nông nghiệp như một số tỉnh đã làm 

(Tuyên Quang, Bắc Giang, Khánh Hòa). Hiện nay do chưa 

có hướng dẫn, nên các tỉnh còn lúng túng và mỗi nơi làm 

một khác. 

- Chính sách hỗ trợ hợp tác xã: Nghị định 88/2005/NĐ-

CP đề cập 9 loại chính sách hỗ trợ trong đó có 7 loại có liên 

quan trực tiếp đến sử dụng ngân sách nhà nước (trừ chính 

sách ưu đãi thuế và chính sách đất đai). Đến nay mới có 3 

nội dung được Bộ Tài chính hướng dẫn gồm: xây dựng hợp 

tác xã mới, đào tạo tập huấn cán bộ hợp tác xã và Quỹ hỗ 

trợ hợp tác xã. Tuy nhiên, việc bố trí ngân sách còn gặp 

nhiều khó khăn. 

Một số địa phương phản ánh những bất cập về chính 

sách thuế thu nhập doanh nghiệp và chính sách thuế VAT 

đối với các hợp tác xã nông nghiệp. Nghị định 88 và Nghị 

định 164 đều có quy định chính sách ưu đãi thuế đối với hợp 

tác xã nông nghiệp. Nghị định 164 đã quy định “miễn thuế 

thu nhập doanh nghiệp từ việc thực hiện các hợp đồng dịch 

vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp”. Thông tư 

128/2003/TT-BTC không hướng dẫn rõ mà chỉ nêu các 

trường hợp không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh 

nghiệp trong đó có “các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất nông 

nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ 

sản”. Khác biệt này dẫn đến việc Cục Thuế Đồng Tháp vẫn 

thu thuế đối với dịch vụ tưới tiêu nước của hợp tác xã nông 

nghiệp. 

Chính sách thuế VAT cũng có một số bất cập dẫn đến 

cạnh tranh không bình đẳng giữa hợp tác xã và thương lái 

trong dịch vụ tiêu thụ nông sản. Nhiều hợp tác xã không 

được hưởng chính sách hoàn thuế và ưu đãi thuế do không 

đáp ứng được các thủ tục và điều kiện áp dụng. 

- Chính sách xóa nợ tồn đọng cho hợp tác xã: hiện vẫn 

còn 24 tỷ đồng nợ đọng cũ chưa được xử lý 
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- Chính sách bàn giao công trình điện của hợp tác xã 

nông nghiệp cho ngành điện quản lý: hiện nay nhiều tỉnh 

đang thực hiện bàn giao hệ thống điện cho ngành điện quản 

lý. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã phản ánh việc hợp tác xã 

không nhận được tiền đền bù từ ngành điện và thiếu sự bàn 

bạc, thỏa thuận giữa hai bên về các vấn đề liên quan đến 

việc bàn giao tài sản này. Bên cạnh đó một số địa phương 

chỉ đạo chuyển giao công trình điện của hợp tác xã cho các 

doanh nghiệp điện lực hoặc tách dịch vụ điện của hợp tác xã 

để thành lập hợp tác xã chuyên điện mà xã viên chủ yếu là 

các thành viên tổ quản lý điện của hợp tác xã nông nghiệp 

cũ. 

- Một tồn tại lớn khác là đa số các Chi cục hợp tác xã và 

phát triển nông thôn chưa được cấp kinh phí hoặc cấp rất 

hạn chế cho hoạt động hỗ trợ hợp tác xã. Theo báo cáo của 

50 tỉnh, thành phố thì có đến 24 tỉnh chưa được cấp một 

khoản kinh phí nào cho các hoạt động hỗ trợ hợp tác xã. 

Những tỉnh được cấp thì kinh phí cũng rất thấp. tỉnh Nam 

Định có 311 hợp tác xã nông nghiệp nhưng trong 3 năm 

2005-2007 chỉ được cấp 30 triệu đồng kinh phí bồi dưỡng, 

tập huấn. 

Đối với cấp huyện lĩnh vực này ít được quan tâm nên lực 

lượng càng mỏng, cán bộ có kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu 

công tác ngày càng ít dần. 

II. HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH ĐỐI 
VỚI HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

1. Về giao đất và cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất 

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan 

chức năng của địa phương hướng dẫn về giao đất và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã nông 

nghiệp. Trong đó nêu rõ trình tự thủ tục, các loại giấy tờ cần 
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thiết và quy định thời hạn xét duyệt đối với từng loại đất cụ 

thể mà hợp tác xã đang quản lý sử dụng. Đồng thời, các địa 

phương cần căn cứ vào quỹ đất của mình để giao đất cho 

hợp tác xã, hướng dẫn thủ tục xin cấp, thuê đất mới để làm 

trụ sở và mở rộng sản xuất kinh doanh của hợp tác xã. Tiến 

hành đo đạc, xác định các loại đất đang sử dụng. Các tỉnh 

cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể để phấn đấu đến 2015 có 

thể hoàn thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho các hợp tác xã nông nghiệp. Đề nghị các 

tỉnh xem xét hỗ trợ cho các hợp tác xã nông nghiệp chưa có 

trụ sở làm việc riêng. 

2. Chính sách thuế 

Bộ Tài chính cần có hướng dẫn cụ thể thực hiện chính 

sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hợp tác xã 

nông nghiệp như quy định tại Nghị định 88 và Nghị định 

164 theo hướng để những dịch vụ phục vụ xã viên không 

phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Đề nghị nghiên cứu 

giải quyết bất cập về thuế VAT đối với dịch vụ tiêu thụ 

nông sản của hợp tác xã nông nghiệp theo hướng tạo sự 

bình đẳng trong cạnh tranh giữa thương lái và hợp tác xã 

trong việc tiêu thụ nông sản cho nông dân. Không nên để 

thương lái thì thực hiện thuế khoán còn hợp tác xã thì phải 

có đầy đủ chứng từ mua bán. 

3. Chính sách tài chính tín dụng 

- Về dịch vụ tín dụng nội bộ trong hợp tác xã: cần nhất 

quán chủ trương khuyến khích và hỗ trợ các hợp tác xã 

nông nghiệp phát triển dịch vụ tín dụng nội bộ trong thời 

gian tới. Vì vậy, đề nghị sửa đổi bổ sung Thông tư 

06/2004/TT-NHNN và Thông tư 04/2007/TT-NHNN theo 

hướng cho phép các hợp tác xã mở rộng giới hạn huy động 

tiền tiết kiệm nhàn rỗi của xã viên từ 30% vốn điều lệ bằng 

tiền lên gấp hai lần vốn điều lệ của hợp tác xã nông nghiệp. 
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Không hạn chế việc hợp tác xã sử dụng nguồn vốn tự có 

cho dịch vụ tín dụng nội bộ. 

- Chính sách tín dụng đối với các hợp tác xã nông 

nghiệp: để nâng cao ý nghĩa thực tế của chính sách hỗ trợ 

hợp tác xã nông nghiệp vay vốn, đề nghị nghiên cứu bổ 

sung các hướng dẫn, quy định để có nhiều hợp tác xã nông 

nghiệp có nhu cầu được vay vốn. Giảm bớt tình trạng cán 

bộ hợp tác xã phải dùng tài sản riêng để thế chấp vay vốn 

cho hợp tác xã 

- Xoá nợ tồn đọng cũ của các hợp tác xã nông nghiệp: 

Trong 5 năm qua kể từ khi có Quyết dịnh 146/2002/QĐ-

TTg, các khoản nợ có đầy đủ hồ sơ để xoá nợ theo quy định 

đã được xoá. Để có thể xoá các khoản nợ đọng còn lại, đề 

nghị nghiên cứu bổ sung các quy định của Quyết định 146 

mới có thể thực hiện được triệt để mục tiêu xoá hoàn toàn số 

nợ tồn đọng. 

4. Chính sách bảo hiểm xã hội cho cán 
bộ hợp tác xã 

Đề nghị xem xét bổ sung hướng dẫn về thực hiện chính 

sách bảo hiểm xã hội cho cán bộ các hợp tác xã nông nghiệp 

theo hướng tạo điều kiện cho họ được truy mua bảo hiểm 

trong thời gian làm việc cho hợp tác xã kể từ khi Luật Hợp 

tác xã có hiệu lực (năm 1997). Đề nghị ngành bảo hiểm xã 

hội có hướng dẫn chung các hợp tác xã về mua bảo hiểm xã 

hội. 

5. Chính sách bàn giao công trình điện 
của hợp tác xã nông nghiệp cho ngành 
điện quản lý: đề nghị cần tôn trọng tính tự nguyện của 

hợp tác xã trong việc bàn giao công trình điện. Định hướng 

của Nhà nước là xây dựng thị trường cung cấp điện cạnh 

tranh với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Việc 

hợp tác xã nông nghiệp tham gia và vẫn đang làm tốt dịch 

vụ cung ứng điện cho xã viên và cộng đồng không mâu 
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thuẫn với định hướng của Nhà nước về lĩnh vực này. 

6. Đưa nội dung hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp vào thực hiện trong khung khổ chương trình hỗ trợ 

có mục tiêu về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp: 

để thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 

trong nông nghiệp theo quy định tại Nghị định 88/2005/NĐ-

CP và Quyết định 272/2005/NĐ-TTg, cần thiết phải bố trí 

nguồn lực để triển khai các hoạt động, dự án cụ thể trong 

khung khổ một chương trình hỗ trợ có mục tiêu về phát triển 

kinh tế tập thể trong nông nghiệp, đảm bảo đủ nguồn lực để 

khuyến khích phát triển kinh tế tập thể. 

7. Có chính sách đầu tư thỏa đáng cho công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã nông nghiệp. Để 

điều hành hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp có hiệu 

quả, trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã phải không ngừng 

được cải thiện. Cán bộ chủ chốt, cán bộ chuyên môn trong 

bộ máy quản lý hợp tác xã nông nghiệp tiến tới phải có 

trình độ cao đẳng và đại học trở lên. Muốn vậy, Nhà nước 

cần có chính sách hỗ trợ về nhiều mặt để tăng cường hơn 

nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã có đủ 

trình độ chuyên môn và quản lý đáp ứng nhu cầu phát 

triển và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. 



 267 

PHÁT HUY TIỀM NĂNG CỦA HỢP TÁC XÃ 

VIỆT NAM TRONG THẾ KỶ XXI, GÓP PHẦN 
ĐẨY NHANH SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 

HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC 

TS. NGUYỄN MINH TÚ 
Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nước ta đã bước vào giai đoạn phát triển kinh tế – xã hội 

2006-2010, giai đoạn 2 của Chiến lược phát triển kinh tế- xã 

hội 10 năm 2001-2010 trong bối cảnh toàn cầu hoá đang 

tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh, thế giới đang có nhiều 

biến đổi phức tạp khó lường và cạnh tranh phát triển gay 

gắt. Phát triển khu vực hợp tác xã là một trong những biện 

pháp quan trọng của phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp 

tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như 

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IX đã đề ra. Tiếp đó Nghị 

quyết số 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 5 (Khoá 

IX) đã xác định rõ và cụ thể hơn vai trò, vị trí khu vực kinh 

tế tập thể trong phát triển kinh tế- xã hội nước ta, mở ra một 

thời kỳ mới cho phát triển hợp tác xã vì mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

Hợp tác xã trên thế giới đã có quá trình phát triển lâu 

dài gần 280 năm. Hợp tác xã ở nước ta cũng đã có một 

quá trình phát triển khá nhiều thăng trầm trong lịch sử. 

Luật Hợp tác xã năm 1996 được ban hành và được sửa đổi 
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năm 2003 đã khẳng định tầm quan trọng của kinh tế tập 

thể và chính thức là khung thể chế cơ bản điều tiết hoạt 

động kinh tế hợp tác và hợp tác xã. Việc nghiên cứu kinh 

nghiệm quốc tế trong phát triển hợp tác xã và áp dụng 

sáng tạo phù hợp hoàn cảnh cụ thể của Việt nam là một 

nhiệm vụ rất quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình hợp tác 

xã kiểu mới ở nước ta, làm cho hợp tác xã phát huy được 

lợi thế, hấp dẫn xã viên về các lợi ích kinh tế, xã hội- văn 

hoá. Đồng thời, phát huy tinh thần hợp tác, dần biến tinh 

thần này trở thành văn hoá trong đời sống đất nước ta, góp 

phần tích cực trong sự nghiệp xoá đói, giảm nghèo một 

cách bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá đất nước. 

1. Bốn bài học về phát triển hợp tác xã 

Nhận thức được vai trò quan trọng của hợp tác xã trong 

phát triển đất nước, dưới ánh sáng Nghị quyết của Đảng, 

Luật Hợp tác xã năm 1996, tiếp đó Luật Hợp tác xã được 

sửa đổi năm 2003 đã được ban hành, mở ra thời kỳ mới cho 

phát triển hợp tác xã. Mặc dù hợp tác xã Việt Nam đang còn 

trong quá trình hoàn thiện mô hình nhưng đã có đóng góp 

quan trọng cho phát triển kinh tế- xã hội đất nước về các 

mặt kinh tế, xã hội, văn hoá. 

Nghiên cứu quá trình phát triển hợp tác xã ở nước ta 

trong nhiều năm qua, có thể rút ra 4 bài học quan trọng liên 

quan tới nhận thức mô hình hợp tác xã.  

Thứ nhất, cần tránh tuyệt đối hoá vai trò kinh tế tập thể 

đi đôi với phủ nhận vai trò kinh tế xã viên trong thời kỳ kinh 

tế kế hoạch hoá quan liêu bao cấp. Mô hình này dẫn tới mất 

động lực phát triển, mà chủ yếu là không tôn trọng lợi ích xã 

viên, hoạt động kinh tế tự chủ xã viên, dẫn đến trì trệ hoặc 

tan rã của hàng loạt hợp tác xã trong thời kỳ chuyển đổi 

sang nền kinh tế thị trường những năm 90 của thế kỷ XX.  

Thứ hai, đề cao vai trò của kinh tế hộ, kinh tế tư nhân và 
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cá thể trong điều kiện kinh tế thị trường là đúng, nhưng 

chưa nhận thức và phát huy đầy đủ vai trò hợp tác xã (theo ý 

nghĩa hợp tác xã kiểu mới) là chưa đầy đủ. Việc đề cao vai 

trò của kinh tế hộ, kinh tế tư nhân và cá thể tuy bước đầu có 

tạo động lực cho kinh tế hộ, tư nhân, cá thể, nhưng về mặt 

lâu dài là hạn chế và thiếu tính bền vững, trong khi sức ép 

cạnh tranh thị trường ngày càng tăng và nhiều thể chế hỗ trợ 

rất khó tiếp cận trực tiếp tới kinh tế hộ, tư nhân, cá thể.  

Thứ ba, cần tránh sự nhầm lẫn mô hình hợp tác xã với 

mô hình doanh nghiệp, công ty hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp, dẫn đến hệ quả chưa phát huy được lợi thế của hợp 

tác xã trong phát triển kinh tế xã viên, đồng thời có hiện 

tượng lợi dụng hợp tác xã để hưởng chính sách ưu đãi của 

Nhà nước và trốn tránh nghĩa vụ đối với Nhà nước. 

 Thứ tư, cần đặc biệt tôn trọng và nghiên cứu áp dụng 

phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam kinh nghiệm quốc tế trong 

phát triển hợp tác xã trên 100 năm qua, nhất là định nghĩa 

(có tính pháp lý) về hợp tác xã, giá trị và các nguyên tắc của 

hợp tác xã đã mang tính phổ biến toàn cầu. Định nghĩa, các 

giá trị và nguyên tắc hợp tác xã này tuy có ý nghĩa phổ biến, 

song được áp dụng khác nhau ở các nước, nhóm nước tuỳ 

điều kiện mỗi nước, nhóm nước đó, từ đó tạo nhiều mô hình 

cụ thể khác nhau. 

Chúng ta một mặt phải rút được kinh nghiệm thành công 

và chưa thành công trong quá trình phát triển hợp tác xã 

trước đây ở nước ta; mặt khác, phải nhận thức đầy đủ và vận 

dụng sáng tạo kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hợp tác 

xã. Giá trị, nguyên tắc hợp tác xã thể hiện bản chất của hợp 

tác xã, là linh hồn của mô hình hợp tác xã, là cái cơ bản 

giúp chúng ta phân biệt hợp tác xã với các tổ chức khác, 

nhất là các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, từ đó mới có thể 

phát huy lợi thế của nó một cách đầy đủ trong phát triển 

kinh tế- xã hội đất nước. 



 270 

2. Nắm chắc bản chất hợp tác xã mà hạt 
nhân là các giá trị và nguyên tắc hợp tác 
xã, kinh nghiệm quốc tế về phát triển hợp 
tác xã 

Theo khuyến cáo của Liên minh hợp tác xã quốc tế: 

“hợp tác xã là hiệp hội tự chủ của các cá nhân liên kết với 

nhau một cách tự nguyện nhằm đáp ứng các nhu cầu và 

nguyện vọng chung về kinh tế, xã hội và văn hoá thông qua 

một doanh nghiệp được sở hữu chung và được kiểm soát 

một cách dân chủ”.  

Các giá trị của hợp tác xã bao gồm: tự giúp đỡ, tự chịu 

trách nhiệm, dân chủ, công bằng, bình đẳng và đoàn kết. 

Theo các nhà sáng lập hợp tác xã, giá trị hợp tác xã chính là 

các giá trị đạo đức, bao gồm: tính trung thực, sự cởi mở, 

trách nhiệm xã hội và sự quan tâm tới người khác.  

Các nguyên tắc của hợp tác xã bao gồm: 

 (1) Tham gia tự nguyện và mở. Hợp tác xã là các tổ 

chức tự nguyện và mở đối với mọi thành viên xã hội mong 

muốn sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, sẵn sàng chấp thuận 

các trách nhiệm thành viên hợp tác xã, không phân biệt giới 

tính, xã hội, chủng tộc, chính trị hoặc tôn giáo;  

 (2) Kiểm soát một cách dân chủ bởi các thành viên. Hợp 

tác xã là các tổ chức mang tính dân chủ được kiểm soát bởi 

các thành viên là những người tham gia vào việc xác định 

các chính sách và ra quyết định của hợp tác xã. Ở hợp tác xã 

cấp cơ sở, các thành viên có quyền biểu quyết bình đẳng 

(mỗi thành viên có một lá phiếu biểu quyết như nhau) và 

hợp tác xã ở các cấp độ khác cũng được tổ chức một cách 

dân chủ; 

 (3) Tham gia kinh tế của thành viên hợp tác xã. Các 

thành viên đóng góp một cách bình đẳng và kiểm soát một 

cách dân chủ đối với vốn của hợp tác xã. Vốn của hợp tác 

xã thường là tài sản chung của hợp tác xã. Các thành viên 
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phải đóng góp vốn vào hợp tác xã và nhận được một khoản 

bồi hoàn nhất định tuỳ theo vốn góp. Các thành viên phân 

phối khoản thặng dư của hợp tác xã cho một số hoặc tất cả 

các mục đích sau: phát triển hợp tác xã; xác lập dự trữ mà 

một phần của nó là tài sản không chia; cho thành viên hợp 

tác xã tuỳ theo mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã; hỗ 

trợ các hoạt động của hợp tác xã theo quyết định của các 

thành viên hợp tác xã; 

(4) Tự chủ và độc lập. Hợp tác xã là các tổ chức tự chủ, 

tự giúp đỡ, được kiểm soát bởi các thành viên. Khi ký thoả 

thuận với các tổ chức khác, kể cả với chính phủ, hoặc huy 

động vốn từ bên ngoài hợp tác xã, hợp tác xã phải thực hiện 

các quy định đảm bảo sự kiểm soát một cách dân chủ bởi 

các thành viên hợp tác xã và duy trì tính độc lập của hợp tác 

xã; 

 (5) Giáo dục, huấn luyện và thông tin. Hợp tác xã tạo 

điều kiện đào tạo, huấn luyện đối với các thành viên, người 

đại diện thành viên, cán bộ quản lý và người lao động trong 

hợp tác xã, nhằm giúp họ đóng góp hiệu quả cho phát triển 

hợp tác xã. Hợp tác xã thông tin cho công chúng, đặc biệt là 

thanh niên và các nhà lãnh đạo về bản chất và lợi ích của 

hợp tác xã;  

 (6) Hợp tác giữa các hợp tác xã. Hợp tác xã phục vụ 

các thành viên của mình một cách hiệu quả và tăng cường 

phong trào hợp tác xã bằng cách hợp tác với nhau trên bình 

diện địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế, theo chuyên 

ngành hoặc dưới hình thức hiệp hội;  

 (7) Chăm lo cho cộng đồng. Hợp tác xã phải đảm bảo 

sự phát triển của cộng đồng thành viên của mình thông qua 

các chính sách do chính sách thành viên hợp tác xã quyết 

định, bao gồm các hoạt động phúc lợi, hoạt động xã hội- 

văn hoá nhằm cải thiện đời sống mọi mặt thành viên và 

cộng đồng thành viên hợp tác xã. 

Như vậy, một mặt, hợp tác xã có vai trò rõ rệt, không 
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thể thiếu được trên các mặt kinh tế, xã hội và văn hoá, có 

tầm quan trọng trong phát triển một quốc gia; mặt khác, 

khuyến khích phát triển hợp tác là không dễ dàng, đòi hỏi 

nỗ lực của toàn xã hội, mà trước hết là các nhà lãnh đạo 

chính trị trải qua từ thế hệ này sang các thế hệ kế tiếp. Hợp 

tác xã và tinh thần hợp tác vì vậy đã trở thành văn hoá trên 

thế giới và sẽ được tiếp tục phổ biến từ các nước công 

nghiệp phát triển, giàu có nhất tới các nước nghèo đang 

phát triển và trên mọi châu lục. Tuy nhiên, trên nền tảng 

của giá trị hợp tác xã, các nguyên tắc hợp tác xã đã được 

Liên minh hợp tác xã quốc tế điều chỉnh nhiều lần và có 

thể sẽ còn cần được tiếp tục điều chỉnh trong tương lai để 

phù hợp với thời đại. Đồng thời, mỗi nước vận dụng các 

nguyên tắc hợp tác xã phù hợp với điều kiện của nước 

mình mà không xa rời giá trị và cội rễ của các nguyên tắc 

đó. 

Hợp tác xã đã phát triển thành phong trào mang tính 

quốc tế. Nhiều nước, đặc biệt các nước công nghiệp phát 

triển có phong trào hợp tác xã rất mạnh như Đức, Anh, 

Pháp, Nhật Bản, Mỹ, Canađa, Italia, v.v.. Khu vực hợp tác 

xã đã trở thành bộ phận cấu thành của nền kinh tế Đức; hệ 

thống ngân hàng hợp tác xã Đức vào năm 2003 đang chăm 

sóc trên 30 triệu khách hàng, có 15,3 triệu thành viên, thu 

hút tới 75% số thương nhân, 80% số nông dân và 60 % số 

tiểu chủ và có tổng tài sản tới 772 tỷ Euro; hệ thống hợp tác 

xã dịch vụ và hàng hoá nông thôn đạt doanh số 37 tỷ Euro, 

cung cấp dịch vụ đầu vào, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho 

phần lớn nông dân, người làm vườn và thợ thủ công; hệ 

thống hợp tác xã dịch vụ và hàng hoá tiểu thủ công nghiệp 

với 1.004 hợp tác xã và 7 hợp tác xã trung tâm đạt doanh số 

tới 76,3 tỷ Euro, phục vụ cho 0,2 triệu thành viên. 

Ở Pháp vào năm 2001, riêng hợp tác xã thuộc lĩnh vực 

thực phẩm với ít nhất 10 lao động/một hợp tác xã, đã tạo 

việc làm cho 64.000 người và đạt doanh số tới 42 tỷ Euro. 
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Pháp hiện có 165 hợp tác xã nghề cá với 16.800 xã viên; 

800 hợp tác xã thủ công nghiệp với 80.000 xã viên; 43 hợp 

tác xã vận tải với 2.000 xã viên và 3.500 hợp tác xã nông 

nghiệp với 400.000 xã viên, 77 tỷ Euro doanh số và tạo viện 

làm cho 15.000 lao động. Khu vực hợp tác xã nông nghiệp 

Pháp chiếm trung bình 60% sản lượng nông sản, 40% sản 

lượng lương thực chế biến toàn quốc. 

Nhật Bản có hệ thống hợp tác xã rất mạnh. Riêng 

khoảng gần 1.000 hợp tác xã nông nghiệp vào năm 2001 đã 

thu hút trên 9 triệu xã viên, đạt doanh số dịch vụ cung ứng 

3.995 tỷ USD, doanh số dịch vụ tiền gửi đạt 73.148 tỷ 

USD và doanh số tiêu thụ sản phẩm 4.711 tỷ USD; 371 

hợp tác xã tiêu dùng thu hút khoảng 22,8 triệu xã viên, đạt 

doanh số dịch vụ cung ứng 2.998 tỷ USD; hợp tác xã đánh 

cá có 1.637 hợp tác xã với 441.000 xã viên, đạt doanh số 

cung ứng 214 tỷ USD, tổng giá trị tiền gửi tiết kiệm 1.600 

tỷ USD và tổng giá trị tiêu thụ 1.222 tỷ USD; hợp tác xã 

lâm nghiệp có 1.073 hợp tác xã với gần 1,7 triệu xã viên, 

đạt doanh số dịch vụ cung ứng 16 tỷ USD và dịch vụ tiêu 

thụ 106 tỷ USD. Nhật Bản là một trong những nước phát 

triển mạnh hợp tác xã trên lĩnh vực y tế. Từ chỉ 12 hợp tác 

xã y tế vào năm 1957 đến năm 2003 Nhật Bản có 116 hợp 

tác xã ở khắp 40 tỉnh, thành phố cả nước với khoảng 2,5 

triệu xã viên (chiếm 5% dân số Nhật Bản) với trên 1.700 

cơ sở chăm sóc sức khoẻ (trong đó có 78 bệnh viện, 295 

phòng khám bệnh, 50 phòng khám răng, các cơ sở chăm 

sóc sức khoẻ tại nhà, trạm y tế, v.v.); số bệnh viện hợp tác 

xã chiếm 21% tổng số bệnh viện toàn quốc và chăm sóc 

18% tổng số bệnh nhân toàn quốc. 

3. Một số vấn đề cơ bản về lý luận và 
thực tiễn hợp tác xã ở nước ta 

Xét điều kiện cụ thể của Việt Nam, xin nhấn mạnh một 

số nội dung quan trọng liên quan đến giá trị, nguyên tắc hợp 
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tác xã có ảnh hướng quyết định đến hình thành mô hình hợp 

tác xã ở nước ta như sau. 

Thứ nhất, hợp tác xã chỉ ra đời trên cơ sở nhu cầu chung 

về kinh tế, xã hội và văn hoá của các xã viên tham gia hợp 

tác xã; hợp tác xã được thành lập phải nhằm đáp ứng nhu 

cầu chung đó với hiệu quả hơn hẳn so với cách thức đáp 

ứng nó do từng cá nhân xã viên đang thực hiện; phương án 

hoạt động của hợp tác xã chính là tổ chức việc cung ứng sản 

phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng nhu cầu chung của xã viên; xã 

viên khi đã là thành viên hợp tác xã phải sử dụng sản phẩm 

hoặc dịch vụ do hợp tác xã cung ứng; cách cung ứng sản 

phẩm hoặc dịch vụ của hợp tác xã đối với xã viên hoặc theo 

phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ từ bên ngoài hợp 

tác xã- tức từ thị trường cho xã viên hoặc theo phương thức 

hợp tác xã tự tổ chức sản xuất tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ 

đó để cung cấp cho xã viên tuỳ theo điều kiện cụ thể của 

hợp tác xã và yêu cầu hiệu quả của việc cung ứng sản phẩm, 

dịch vụ.  

Như vậy, xã viên với hoạt động kinh tế hoặc nhu cầu xã 

hội, văn hoá chung cụ thể của mình là cái có trước, hợp tác 

xã là phái sinh; hợp tác xã không có mục đích tự thân mà 

nhằm vào mục tiêu phục vụ xã viên; hết thảy lợi ích của hợp 

tác xã là thuộc về xã viên; hợp tác xã luôn bao gồm hai 

thành tố độc lập lẫn nhau, nhưng cộng sinh lẫn nhau: hoạt 

động kinh tế hoặc xã hội, văn hoá của xã viên và bản thân 

hợp tác xã.  

Xã viên hợp tác xã đóng vai trò kép: (a) vừa là người sử 

dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của hợp tác xã; (b) vừa là 

người đồng sở hữu hay người chủ của hợp tác xã. Với tư 

cách người đồng sở hữu/người chủ, xã viên phải góp vốn 

vào hợp tác xã và tham gia một cách bình đẳng vào mọi 

chính sách, quyết định của hợp tác xã mà không phụ thuộc 

phần vốn góp của mình nhiều hay ít; với tư cách người sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, xã viên quan hệ với 
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hợp tác xã theo nguyên tắc thị trường và khế ước dân sự- 

tức bình đẳng giữa người mua và người bán. Với tư cách là 

người cung ứng sản phẩm hoặc dịch vụ chung cho các xã 

viên, hợp tác xã phải cạnh tranh trên thị trường trên tất cả 

phương diện giá cả, số lượng, chất lượng, thời gian cung 

ứng, v.v.. đảm bảo việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ của 

mình cho xã viên có hiệu quả hơn. 

Hợp tác xã ngoài việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho 

xã viên có thể cung ứng, cung ứng hạn chế hoặc không được 

cung ứng cho thị trường bên ngoài xã viên hợp tác xã do 

từng nước quy định. Mức độ trao đổi sản phẩm, dịch vụ của 

hợp tác xã với thị trường bên ngoài khác nhau đó tạo ra mô 

hình hợp tác xã đặc thù riêng của từng nước: có nước tuân 

theo truyền thống cổ điển của hợp tác xã không cho phép 

hợp tác xã giao dịch với thị trường bên ngoài xã viên hợp 

tác xã, như Canađa, Anh; có nước cho phép hợp tác xã giao 

dịch hạn chế với thị trường bên ngoài với tỷ lệ nhất định, 

chẳng hạn như 20% ở Pháp; có nước cho phép hợp tác xã 

giao dịch không hạn chế với thị trường bên ngoài hợp tác xã 

như Xinggapo. Tuy nhiên, dù theo mô hình nào, các hợp tác 

xã của các nước đều tuân thủ nguyên tắc chung là hợp tác xã 

phải hoạt động trên cơ sở nhu cầu chung của xã viên và phải 

đáp ứng nhu cầu chung đó. 

Trên cơ sở nguyên tắc đáp ứng dịch vụ chung của cộng 

đồng xã viên và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của kinh tế 

xã viên (trước hết thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà 

nước), các nước có quy định ưu đãi thuế đối với hợp tác xã 

với những mô hình cụ thể khác nhau, ví dụ miễn hoàn toàn 

thuế thu nhập doanh nghiệp, như ở Pháp; hoặc không quy 

định hạch toán thuế và nộp thuế mà là quyết toán chênh lệnh 

thu- chi hợp tác xã, phần chênh lệch được đưa vào quỹ tập 

trung được sử dụng để hỗ trợ trở lại đối với phát triển hợp 

tác xã như ở Xinggapo v.v.. 

Thứ hai, hết thảy lợi ích của hợp tác xã thuộc về xã viên 
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hợp tác xã, đảm bảo hợp tác xã có sự hấp dẫn đặc biệt về 

kinh tế đối với xã viên tham gia hợp tác xã. Lợi ích kinh tế 

là lợi ích cơ bản của hợp tác xã đối với xã viên; xã viên 

tham gia hợp tác xã phải cùng nhau góp vốn vào hợp tác xã 

để cùng thực hiện việc đáp ứng nhu cầu chung của cộng 

đồng xã viên.  

Ngoài lợi ích được hợp tác xã cung ứng sản phẩm hoặc 

dịch vụ tốt hơn so với cách thức khác đang được từng xã 

viên thực hiện, lợi nhuận hoặc thặng dư (bằng thu nhập trừ 

chi phí) của hợp tác xã được phân phối trở lại cho mọi xã 

viên hợp tác xã một cách bình đẳng: theo vốn góp và theo 

mức độ sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của hợp tác xã, tức 

theo nguyên tắc: mọi lợi ích phát sinh trong hợp tác xã phải 

được phân phối lại cho các xã viên như mục đích cao nhất 

của hợp tác xã. 

Việc sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của hợp tác xã là 

nguồn chủ yếu hình thành nên lợi nhuận hoặc thặng dư của 

hợp tác xã; xã viên sử dụng nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ 

của hợp tác xã được hưởng nhiều một cách tương ứng phần 

phân phối từ lợi nhuận hoặc thặng dư đó. Nói một cách 

khác, mức độ sử dụng dịch vụ của hợp tác xã là thước đo 

quan trọng nhất sự đóng góp quan trọng của xã viên đối với 

hợp tác xã. Nếu xã viên không sử dụng sản phẩm hoặc dịch 

vụ của hợp tác xã, hợp tác xã sẽ mất sức sống: xã viên và 

nhu cầu chung về kinh tế, xã hội, văn hoá của xã viên là linh 

hồn của hợp tác xã. Nhu cầu chung và việc đáp ứng nhu cầu 

chung của xã viên hợp tác xã là cơ sở đưa đến sự hợp tác 

giữa các cá nhân, pháp nhân trong tổ chức hợp tác xã; 

ngược lại, xã viên hoạt động kinh tế riêng lẻ, có đời sống xã 

hội, văn hoá đơn độc thiếu hỗ trợ của cộng đồng thông qua 

tổ chức hợp tác xã sẽ không phát triển được hoặc chậm phát 

triển. 

Hợp tác xã có thể hoạt động hiệu quả hơn và mở rộng 

đối tượng phục vụ của mình bằng cách: (a) hoặc kết nạp các 
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xã viên mới theo nguyên tắc “tự nguyện và mở”; (b) hoặc 

thông qua sáp nhập, hợp nhất nhiều hợp tác xã hoạt động 

ngành, nghề tương tự nhau; (c) hoặc mở rộng hoạt động ra 

thị trường bên ngoài cộng đồng xã viên. Hai cách thức đầu 

mở rộng quy mô hợp tác xã là theo truyền thống phát triển 

hợp tác xã. Cách thức thứ ba được phát triển gần đây tại một 

số nước có phong trào phát triển hợp tác xã muộn hơn. Tuy 

nhiên, khi khối lượng trao đổi giữa một hợp tác xã với thị 

trường quá lớn so với trao đổi với cộng đồng xã viên hợp 

tác xã thì có nguy cơ hợp tác xã sẽ dần xa rời nguyên tắc 

hợp tác xã, không mở rộng được thành viên, không liên kết 

được với các hợp tác xã, sẽ mất đi lợi thế riêng có của mình; 

hợp tác xã có thể sẽ đi đến giải thể hoặc chuyển thể sang 

hình thức pháp lý kinh tế khác phù hợp hơn với nguyên tắc 

thị trường. Do vậy, luật pháp của một số nước chỉ cho phép 

hợp tác xã giao dịch hạn chế với thị trường bên ngoài cộng 

đồng xã viên.  

Trên đây là một số vấn đề mang tính nguyên tắc cơ bản 

của hợp tác xã, làm hợp tác xã có bản sắc riêng khác biệt so 

với các tổ chức kinh tế khác, đưa đến một phương thức hoạt 

động mang đặc trưng riêng có của hợp tác xã như Bác Hồ 

đã nói: hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ. 

Thứ ba, vai trò và vị trí của hợp tác xã được phát huy 

không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà trong cả lĩnh vực xã 

hội, văn hoá do nguyên tắc nhu cầu chung và đáp ứng nhu 

cầu chung thông qua tổ chức hợp tác xã. Hợp tác xã thường 

gắn với một cộng đồng dân cư trên một lãnh thổ nhất định. 

Cộng đồng dân cư đó thường có những nhu cầu chung về 

văn hoá, xã hội, ví dụ nhu cầu chung về hạ tầng( đường sá, 

cấp thoát nước, bảo vệ môi trường, dịch vụ điện năng...), 

dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, hoạt động văn hoá cộng 

đồng, v.v.. Những nhu cầu chung đó có thể được cung cấp 

bởi hợp tác xã mà xã viên của nó là các cư dân cộng đồng; 

họ vừa là chủ sở hữu hợp tác xã vừa là người sử dụng dịch 
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vụ của hợp tác xã.  

Theo cách thức này người dân được tổ chức vào một tổ 

chức xã hội dân sự mang tính tự quản hợp tác xã; hợp tác xã 

không chỉ là một tổ chức kinh tế mà còn là tổ chức xã hội 

đáp ứng rất tốt nhu cầu chung về văn hoá, xã hội của cộng 

đồng dân cư, có thể kết hợp được hài hoà nguyên tắc thị 

trường và tinh thần hợp tác, đoàn kết xã hội. Sự hỗ trợ của 

nhà  nước đối với nhân dân có thể phát huy hiệu quả cao 

thông qua hợp tác xã, ví dụ cơ sở y tế, trường học, v.v. 

Thông qua hợp tác xã có thể gắn kết chặt chẽ giữa đóng góp 

của nhân dân (thông qua vốn đóng góp vào hợp tác xã) và 

hỗ trợ của nhà  nước. Các tài sản hình thành từ sự hỗ trợ của 

nhà  nước và phần được tạo ra từ hoạt động của hợp tác xã 

là tài sản không chia của hợp tác xã, do hợp tác xã tự quản 

lý, duy trì và phát triển. 

Với tính chất gắn kết cộng đồng rõ nét, hợp tác xã có thể 

phù hợp cho việc phát triển các cộng đồng dân cư đồng bào 

các dân tộc thiểu số vốn có truyền thống sinh hoạt cộng 

đồng. Thông qua hợp tác xã, chẳng những các sinh hoạt 

cộng đồng của đồng bào tiếp tục được phát huy, gìn giữ, mà 

còn giúp đồng báo phát triển hoạt động kinh tế, xoá đói 

giảm nghèo, vươn lên giàu có, phát triển các kết cấu hạ tầng 

phục vụ đời sống cộng đồng, đưa chủ trương đường lối của 

Đảng, chính sách của nhà  nước đến đồng bào một cách trực 

tiếp, thường xuyên và kịp thời. 

Mặt khác, từ thành quả của mình- tức lợi nhuận hoặc 

thặng dư, hợp tác xã có thể cung cấp dịch vụ đào tạo, huấn 

luyện cho xã viên của mình, hỗ trợ cho con em xã viên 

trong việc học hành, tổ chức các hoạt động xã hội, văn hoá 

như lễ hội, tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng bệnh, v.v. cho 

cộng đồng xã viên hợp tác xã, tạo lập quỹ dự trữ phòng 

ngừa rủi ro và phát triển hợp tác xã. 

Thông qua sự gắn kết về kinh tế, xã hội và văn hoá, cộng 

đồng hợp tác xã và dân cư tại địa bàn có thể tự giải quyết 
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các vấn đề quan hệ nội bộ phát sinh trên cơ sở tinh thần 

đoàn kết, tương thân, tương ái, góp phần giải quyết ngay tại 

cơ sở các mâu thuẫn nội bộ nhân dân, góp phần tích cực 

trong củng cố an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế muốn nắm bắt được các 

cơ hội một cách hiệu quả, các tổ chức kinh tế, xã hội, văn 

hoá cần phải vượt qua được các thách thức bằng cách nâng 

cao năng lực và sức cạnh tranh của mình, trong đó một cách 

có hiệu quả là tập hợp với nhau thông qua tổ chức hợp tác 

xã. 

Sự gắn kết một cách đặc biệt giữa lợi ích kinh tế và tính 

chất xã hội- văn hoá trong hợp tác xã làm cho hợp tác xã tự 

nhiên có vai trò quan trọng trong phát triển của một quốc 

gia, và hơn thế nữa lan toả trên thế giới thành một phong 

trào quốc tế bền vững. 

Với nhận thức về hợp tác xã kiểu mới như đã nêu ở trên, 

hợp tác xã là hình thức tổ chức thích hợp để góp phần phát 

triển kinh tế- xã hội, cải thiện đời sống tinh thần, văn hoá 

cho nhân dân, xoá đói giảm nghèo một cách bền vững, dần 

đưa tinh thần hợp tác thành văn hoá trong xã hội ta. Tiềm 

năng và lợi ích của hợp tác xã còn lớn cần phải được nhận 

thức đầy đủ và được phát huy cao thông qua phát triển 

phong trào hợp tác xã một cách hiệu quả, sâu rộng như là sự 

thôi thúc tự nhiên trong nhân dân ta, trong xã hội ta, nhất là 

ở các vùng nông thôn. 

4. Vai trò, vị trí của hợp tác xã ở nước ta 

Hợp tác xã kiểu mới ở nước ta chỉ mới được phát triển 

trong một số năm gần đây, từ khi ban hành Luật Hợp tác xã 

năm 1996 và gần đây Luật Hợp tác xã sửa đổi năm 2003 

trong bối cảnh đất nước ta còn đang trong quá trình chuyển 

đổi sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

theo đó khung khổ pháp lý chưa hoàn thiện, hệ thống thể 

chế thị trường chưa phát triển, chính sách của nhà nước còn 
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đang trong quá trình điều chỉnh phù hợp, v.v.. Mô hình hợp 

tác xã kiểu mới cũng còn đang trong quá trình thử nghiệm, 

tìm tòi; hệ thống khung pháp luật về hợp tác xã đã, đang và 

sẽ tiếp tục được sửa đổi, bổ sung; chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước cho hợp tác xã còn đang được nghiên cứu, chỉnh sửa 

để mang tính khả thi đối với hỗ trợ hợp tác xã; nhận thức 

của người dân về hợp tác xã kiểu mới mới chỉ bắt đầu. 

Cùng với những thành tựu chung về phát triển kinh tế - 

xã hội, khu vực hợp tác xã tuy chỉ qua thời gian ngắn với 

những bước đi khó khăn đầu tiên cũng đạt được một số kết 

quả quan trọng. 

a) Vai trò kinh tế. 

Theo số liệu thống kê chính thức, chỉ riêng khu vực kinh 

tế tập thể với nòng cốt hợp tác xã (theo nghĩa hẹp, chưa tính 

kinh tế xã viên) chiếm bình quân gần 8,76% Tổng sản phẩm 

nội địa (GDP) trong thời gian từ năm 1995 đến năm 2003, 

trong khi đó khu vực kinh tế tư nhân (bao gồm các doanh 

nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp) cũng chỉ chiếm 

chiếm bình quân 7,59%, khu vực kinh tế nhà nước chiếm 

bình quân 39,30%, khu vực kinh tế cá thể chiếm bình quân 

33,20% và khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 

bình quân 11,14% trong cùng thời kỳ.  

Tuy nhiên, đáng chú ý là tỷ trọng của khu vực kinh tế 

tập thể trong GDP có xu hướng giảm dần, từ 10,06% năm 

1995 xuống chỉ còn khoảng 7,49% năm 2003.  

Khu vực hợp tác xã kiểu mới trong giai đoạn đầu phát 

triển, mô hình chưa ổn định, chưa có sự hỗ trợ đáng kể của 

Nhà nước và trong bối cảnh khung khổ pháp luật, thể chế 

còn chưa hoàn thiện, nhận thức của nhân dân, cán bộ, đảng 

viên về hợp tác xã và vai trò hợp tác xã còn chưa thật rõ 

ràng, thì tỷ lệ 8,76 % trong GDP của hợp tác xã là rất quan 

trọng. 
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Bảng 1. Cơ cấu Tổng sản phẩm nội địa   
theo thành phần kinh tế (%) 
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Nguồn: Tổng cục Thống kê 
Theo nhận thức mới về hợp tác xã, kinh tế xã viên là bộ 

phận hữu cơ của hợp tác xã, thì bộ phận không nhỏ của khu 

vực kinh tế cá thể mà chủ thể của nó là xã viên hợp tác xã là 

thuộc kinh tế hợp tác xã; xã viên hợp tác xã hiện nằm chủ 

yếu trong khu vực kinh tế cá thể. Theo Luật Hợp tác xã năm 

2003, xã viên hợp tác xã có thể còn là doanh nghiệp thuộc 

khu vực kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài, nhưng hiện còn có rất ít doanh nghiệp 

loại này tham gia hợp tác xã. 

Nếu xem xét khu vực kinh tế tập thể (theo nghĩa rộng), 

bao gồm kinh tế của hợp tác xã và kinh tế của xã viên, thì 

khu vực kinh tế tập thể cùng với kinh tế cá thể chiếm tỷ 
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trọng lớn nhất trong GDP, lớn hơn cả khu vực kinh tế nhà 

nước, đạt mức bình quân 41,96% trong thời kỳ 1995-2003. 

Rõ ràng, khu vực kinh tế tập thể (mà nòng cốt là hợp tác 

xã) với tỷ lệ bình quân gần 9% và cùng với kinh tế cá thể 

gần 42% trong GDP là một thực thể kinh tế có trọng lượng, 

rất cần được quan tâm. Sự trì trệ của khu vực này ắt sẽ kéo 

theo sự trì trệ chung của toàn bộ nền kinh tế. 

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể và kinh tế cá thể với 

tư cách là bộ phận hữu cơ của nó đang đối mặt với nhiều 

vấn đề, khó khăn, điển hình nhất là tốc độ tăng trưởng vốn 

đã thấp lại rất bấp bênh, thậm chí có xu hướng giảm (xem 

Bảng 2). Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP của khu vực 

kinh tế tập thể giai đoạn 1995-2003 chỉ đạt 4,13%, của khu 

vực kinh tế cá thể chỉ đạt 5,6%, thấp xa so với mức tăng 

trưởng bình quân GDP chung của cả nước(7,29%), của khu 

vực kinh tế nhà nước(7,59%), của khu vực kinh tế tư nhân( 

9,34%) và của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài(13,07%), từ đó tác động tiêu cực tới tốc độ tăng 

trưởng chung của nền kinh tế của nước ta. Có nhiều nguyên 

nhân khác nhau đối với thực tế này, như: khu vực kinh tế 

tập thể, và khu vực kinh tế cá thể bao gồm các cơ sở sản 

xuất có quy mô nhỏ, thậm chí rất nhỏ, thiết bị, công nghệ 

nói chung lạc hậu, trình độ quản lý thấp, thông tin và xúc 

tiến thị trường yếu, khả năng hấp thụ vốn và khả năng tiếp 

cận nguồn vốn đầu tư còn kém, v.v.. 

Bảng 2. Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong 
nước  

phân theo thành phần kinh tế (Năm trước = 100) 
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1-Kinh 
tế Nhà 
nước  

109,
42 

111,
28 

109,
67 

105,
56 

102,
55 

107,
72 

107,
44 

107,
11 

107,
57 

2-Kinh 
tế tập 
thể    

104,
48 

103,
56 

102,
64 

103,
50 

106,
04 

105,
46 

103,
24 

104,
91 

103,
35 

3-Kinh 
tế cá 
thể 

109,
78 

106,
58 

105,
63 

103,
40 

103,
63 

103,
88 

105,
49 

106,
07 

105,
98 

4-Kinh 
tế tư 
nhân    

110,
50 

110,
62 

106,
15 

105,
74 

104,
89 

109,
70 

113,
43 

112,
92 

110,
12 

5-Kinh 
tế có 
vốn 
đầu tư 
nước 
ngoài 

114,
98 

119,
41 

120,
76 

119,
10 

117,
56 

111,
44 

107,
21 

107,
16 

110,
44 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 
 

Như vậy, kinh tế tập thể cùng kinh tế cá thể hợp thành 

khu vực kinh tế lớn, chiếm tới trên 41% GDP với tốc độ 

tăng trưởng quá thấp đã kéo xuống theo tốc độ tăng trưởng 

chung của cả nền kinh tế. 

Xét về góc độ vi mô, bên cạnh một số kết quả đáng 

khích lệ trong việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ xã 

viên có hiệu quả, nhìn chung quy mô hợp tác xã còn nhỏ bé, 

hiệu quả hoạt động còn thấp, chưa thực sự hấp dẫn xã viên; 

sự liên kết giữa các hợp tác xã còn rời rạc. 

Xét về mặt mô hình pháp lý, không ít hợp tác xã chưa 

được thành lập và hoạt động đúng theo luật quy định, chủ 

yếu là các hợp tác xã chuyển đổi, như không tổ chức đại hội 

xã viên; xã viên không góp vốn, xã viên không thực là xã 

viên mà chỉ trên danh sách; không ít hợp tác xã, nhất là hợp 

tác xã phi nông nghiệp được tổ chức và hoạt động như một 

doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp (hoặc do người sáng 
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lập chưa hiểu luật hoặc lợi dụng hợp tác xã để hưởng ưu đãi 

và trốn tránh trách nhiệm, nghĩa vụ đối với Nhà nước); 

khung pháp luật cũng chưa làm thật rõ mô hình hợp tác xã, 

nhất là trong sự phân biệt với các doanh nghiệp theo Luật 

Doanh nghiệp. 

Xét về mặt chính sách và thể chế, hợp tác xã chưa được 

hưởng đáng kể những hỗ trợ cần thiết của Nhà nước đối với 

giai đoạn đầu phát triển phù hợp với tính chất của hợp tác 

xã, nhất là thuế; chưa có các thể chế hỗ trợ hiệu quả hoạt 

động của hợp tác xã, như tín dụng, tiếp cận thị trường, v.v.. 

Như vậy, cần phải chú ý nhiều hơn về mặt chính sách 

đối với khu vực kinh tế tập thể và khu vực kinh tế cá thể nếu 

muốn thúc đẩy tăng trưởng chung của nền kinh tế một cách 

vững chắc. Khu vực này bao gồm các hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã, các hộ kinh tế gia đình, trang trại, kinh tế cá thể, 

v.v., mà phần lớn là người sản xuất, kinh doanh nhỏ, người 

nghèo, hộ nghèo, rất cần được tập hợp vào một tổ chức 

thích hợp để tự giúp đỡ nhau phát triển, góp phần xoá đói 

giảm nghèo một cách bền vững. 

Sau khi Luật Hợp tác xã năm 2003 được ban hành đã có 

dấu hiệu tích cực nổi bật trong phát triển hợp tác xã: số hợp 

tác mới được thành lập tăng nhanh, số xã viên tham gia hợp 

tác xã nhiều hơn, số hợp tác xã hoạt động hiệu quả tăng lên 

rõ rệt, đưa ra dự đoán khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 

đang thoát ra khỏi khủng hoảng, khó khăn và sẽ phát triển 

khả quan. 

b) Vai trò xã hội- văn hoá. 

Hợp tác xã thể hiện vai trò xã hội của mình thông qua 

nguyên tắc cơ bản của nó, đó là tham gia hợp tác xã với tư 

cách là cá nhân “người” chứ không phải là vốn (hợp tác xã 

là tổ chức tự chủ, tự giúp đỡ nhau của các cá nhân) để họ 

hợp tác tự giúp nhau. Đây là nguyên tắc mang tính nhân 

văn của hợp tác xã, làm cho nhiều hợp tác xã nói riêng và 

phong trào hợp tác xã quốc tế nói chung tồn tại lâu dài liên 
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tục trên 100 năm qua. Hợp tác xã ra đời gắn liền với sự ra 

đời của chủ nghĩa tư bản, của cạnh tranh thị trường ngày 

càng khắc nghiệt. Cạnh tranh ngày càng làm bật rõ nhu cầu 

và khả năng cho sự hợp tác để một cộng đồng vượt qua khó 

khăn trên thị trường, tránh bị gạt ra ngoài lề của sự phát 

triển. 

Hợp tác xã đề cao nguyên tắc dân chủ, công bằng, bình 

đẳng, minh bạch trong quản lý hợp tác xã, đề cao tính nhân 

bản, sự trung thực, cởi mở, nâng cao trách nhiệm xã hội của 

từng công dân cũng như của cộng đồng, chăm lo tới cộng 

đồng chứ không chỉ chú ý tới lợi ích cá nhân, hoạt động 

kinh tế cá nhân. Đây là những giá trị cao đẹp mang tính phổ 

biến của loài người, là văn hoá đã phải được dày công vun 

đắp qua bao thế hệ trên 100 năm qua mới có thể tạo nên 

được hợp tác xã ngày nay ở các nước. 

Thực tiễn phát triển phong trào hợp tác xã quốc tế và 

thực tiễn phát triển hợp tác xã ở nước ta cho thấy, việc đưa 

các nguyên tắc của hợp tác xã vào cuộc sống cần nhiều công 

sức và năm tháng lâu dài mà nền tảng của nó là cần phải lựa 

chọn và triển khai tốt mô hình hợp tác xã với các nguyên tắc 

đúng đắn mang tính phổ biến của nó. 

Khu vực hợp tác xã ở nước ta đang thu hút trên 10 triệu 

lao động trên tổng số trên 37,6 triệu lao động của cả nước 

(năm 2001), nhất là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn. Hợp 

tác xã dịch vụ nông nghiệp tuy trước mắt còn có nhiều khó 

khăn nhưng đã cung cấp được nhiều dịch vụ quan trọng cho 

xã viên là hộ nông dân mà hiện chưa thể tính toán sòng 

phẳng bằng tiền bạc được, như triển khai giống cây con 

mới, chống hạn, chống lũ, chống sâu bệnh. Nhờ dịch vụ 

cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, xã viên ở nhiều 

tỉnh đã tiết kiệm được nhiều tỷ đồng so với cách thức cung 

cấp đầu vào cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của hộ xã 

viên trước đó. Nhiều xã viên đã ổn định được hoạt động 

kinh doanh vận tải của mình nhờ dịch vụ hỗ trợ của hợp tác 
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xã dịch vụ vận tải. Ở nhiều tỉnh hợp tác xã vận tải đảm 

nhiệm tới 80%-90% nhu cầu vận chuyển nội tỉnh. 

Nhờ hợp tác xã, sản xuất của kinh tế xã viên đã được 

nâng cao hiệu quả, tiết kiệm được chi phí sản xuất; trên cơ 

sở được nhận thêm phân phối lợi ích từ hợp tác xã, xã viên 

cải thiện được toàn bộ thu nhập nói riêng và cải thiện đời 

sống nói chung. 

Hợp tác xã ở nước ta đã và đang tiếp tục hình thành và 

phát triển trên nhiều lĩnh vực mới như dịch vụ môi trường, 

trường học, y tế. 

Hợp tác xã thường gắn với một cộng đồng dân cư nhất 

định. Lợi ích kinh tế do hợp tác xã đưa lại tạo điều kiện 

cho cộng đồng ổn định, gắn kết với nhau hơn. Thông qua 

hợp tác xã, thành viên của cộng đồng có thể cùng nhau giải 

quyết các vấn đề có liên quan đến cuộc sống của họ, như 

thăm hỏi, giúp đỡ nhau trong lúc hiếu, hỷ, ốm đau. Hợp tác 

xã theo sự lớn mạnh của mình có thể tổ chức các hoạt động 

xã hội văn hoá và hoạt động chăm lo cộng đồng làm cộng 

đồng dân cư trở nên đoàn kết và thân thiết với nhau hơn, từ 

đó góp phần giải quyết ngay tại gốc các mâu thuẫn trong 

nội bộ dân cư, góp phần củng cố an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội.  

5. Tiếp tục phát triển mạnh mẽ hợp tác 
xã ở nước ta vì sự nghiệp dân giàu, nước 
mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn 
minh 

Các Nghị quyết Đại hội Đảng, Chỉ thị số 68/CT/TW của 

Ban Bí thư ngày 24 tháng 5 năm 1996, Luật Hợp tác xã năm 

1996, Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 

Khoá IX, Luật Hợp tác xã năm 2003, Quyết định số 

94/2002/QĐ-TTg, 17-7-2002, Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg, 

03-10-2003 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện sự quan tâm 

sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta đối với khu vực kinh tế 
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tập thể với nòng cốt là hợp tác xã. 

Thực hiện nhiệm vụ do pháp luật quy định, do Đảng và 

Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng 

được Chính phủ uỷ nhiệm thống nhất quản lý nhà nước đối 

với hợp tác xã đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, 

ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương triển khai một số công việc chủ yếu sau đây. 

Một là, tiếp tục khẩn trương triển khai một cách tích cực 

Luật Hợp tác xã năm 2003, đưa Luật sớm đi vào cuộc sống. 

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ đã kí ban hành tất cả các Nghị định cần 

thiết thi hành Luật Hợp tác xã: Nghị định số 177/2004/NĐ-

CP, 12-10-2004 về quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Hợp tác xã năm 2003, Nghị định số 77/2005/NĐ-

CP, 9-6-2005 về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng 

điều lệ hợp tác xã, Nghị định số 87/2005/NĐ-CP, 11-7-2005 

về đăng kí kinh doanh hợp tác xã và Nghị định số 

88/2005/NĐ-CP về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích 

phát triển hợp tác xã. Tiếp đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 

các Bộ, ngành liên quan sẽ ban hành các thông tư cần thiết 

hướng dẫn việc triển khai thực hiện các Nghị định. 

Hai là, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành và 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương tổng hợp Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế tập thể 

2006-2010, dự kiến trình Chính phủ và Thủ tướng Chính 

phủ vào cuối tháng 7 năm 2005. Theo quy định của pháp 

luật, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ 

quản lý ngành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 

của địa phương, ngành mình; Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng 

hợp xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế tập thể 

chung của cả nước. Tiếp đó Bộ sẽ phối hợp với các Bộ, 

ngành và Uỷ ban nhân đân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương xây dựng Chương trình phát triển kinh tế tập 

thể năm 2006. Hiện các Bộ, ngành và địa phương tích cực 
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triển khai xây dựng và tổng hợp kế hoạch. 

Ba là, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, 

ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương xây dựng báo cáo “Định hướng chiến lược phát triển 

hợp tác xã giai đoạn 2006-2020” trình Chính phủ và Thủ 

tướng Chính phủ vào tháng 12 năm 2005. Định hướng chiến 

lược phát triển hợp tác xã sau khi được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt sẽ đề ra quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định 

hướng cơ bản và các giải pháp lớn phát triển hợp tác xã với 

một tầm nhìn dài hạn đến năm 2020, đảm bảo khuyến khích 

phát triển hợp tác xã, làm cho hợp tác xã đóng góp tích cực 

và hiệu quả vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá 

đất nước. 

Bốn là, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các Bộ, ngành có 

liên quan, các địa phương tích cực triển khai công tác 

nghiên cứu tổng kết thực tiễn các chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập 

thể, hợp tác xã, tiếp tục nghiên cứu một cách sâu sắc và có 

hệ thống kinh nghiệm quốc tế về hợp tác xã, từ đó góp phần 

hoàn thiện khung khổ pháp luật, chính sách đối với hợp tác 

xã, đưa nhanh các giá trị, nguyên tắc hợp tác xã ăn sâu bám 

rễ trong đời sống kinh tế - xã hội nước ta, đảm bảo khu vực 

hợp tác xã phát triển một cách vững chắc. 

Vấn đề có tầm tư tưởng và mang tính chiến lược là phải 

nhận thức được đúng và rõ bản chất của hợp tác xã, từ đó 

mới có thể xác định được mô hình hợp tác xã cụ thể của 

Việt Nam, làm bật rõ lợi thế riêng có của hợp tác xã, đảm 

bảo chính sách hỗ trợ, nhất là chính sách thuế đối với hợp 

tác xã là đúng đắn và có hiệu quả, giúp hợp tác xã phát 

triển vững chắc. 
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PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC XÃ  

THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

TS. ĐOÀN THẾ HANH 
Tạp chí Cộng sản 

Tư tưởng Hồ Chí Minh bàn về cái gì ? Trả lời một 

cách khái quát nhất: bàn về cách mạng, trước hết cách 

mạng đối với Tổ quốc Việt Nam, dân tộc Việt Nam, sau 

là bàn về cách mạng thế giới. Do đó, dù Hồ Chí Minh 

có trực tiếp bàn về một vấn đề nào đó cũng đều nằm 

trong phạm trù rộng lớn: Cách mạng, cách mạng và 

cách mạng. Bởi lẽ, Hồ Chí Minh chỉ có một khát vọng 

cháy bỏng là cứu Tổ quốc mình khỏi vong quốc nô, 

nhân dân mình khỏi thân phận nô lệ, nghèo hèn… Trái 

tim yêu nước thương nòi đã thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi 

để tìm lời giải cho bài toán cách mạng Việt Nam. Con 

đường cách mạng vô sản mà Hồ Chí Minh lựa chọn cho 

cách mạng Việt Nam không chỉ là cách mạng giải phóng 

dân tộc khỏi ách nô dịch của ngoại bang mà còn giải 

phóng tất cả các tầng lớp nhân dân Việt Nam khỏi mọi 

điều kiện sống phi văn hóa. Vấn đề Hợp tác xã mà Hồ 

Chí Minh bàn đến rất nhiều thực chất là vấn đề cách 

mạng trong lĩnh vực tổ chức sản xuất của các tầng lớp 

nhân dân lao động trong xã hội. Nó không chỉ là cách 

mạng ngay trong khi công cuộc giải phóng dân tộc chưa 

hoàn thành, rồi sau khi đã giành thắng lợi mà cả hiện 

nay trong công cuộc đổi mới để sớm đưa nước ta thoát 
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khỏi nghèo nàn, lạc hậu hướng tới mục tiêu dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

1. Xây dựng hợp tác xã là xây dựng chủ 
nghĩa xã hội giai đoạn đầu 

Ngay trong những bài giảng huấn luyện đội ngũ cán bộ 

đầu tiên của cách mạng Việt Nam được mở tại Quảng Châu 

(Trung Quốc) vào những năm 1925-1926, năm 1927 được 

in thành tác phẩm Đường Cách mệnh, Hồ Chí Minh đã bàn 

về vấn đề hợp tác xã một cách khá toàn diện, từ lịch sử, mục 

đích, cơ sở lý luận đến các loại hình hợp tác xã. Và phải đến 

khi nửa nước được giải phóng, bắt tay vào công cuộc cải tạo 

xã hội cũ, xây dựng xã hội mới (khoảng cuối những năm 50 

của thế kỷ XX) thì tư tưởng về hợp tác xã của Người mới 

khá hoàn thiện từ chiều rộng đến bề sâu, mang tính khái 

quát về lý luận. Những quan niệm này đã được thể hiện 

trong đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Đó 

là một bộ phận trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã 

hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.  

Trong di sản lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, chúng 

ta đã nhận thức được quan điểm của C.Mác, Ph.Ăngghen về 

vấn đề hợp tác hóa nói chung, trong đó có hợp tác hóa nông 

nghiệp ở loại hình các nước tư bản phát triển (các nước châu 

Âu) và các nước tư bản trung bình (nước Nga). Hồ Chí 

Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận đó vào hoàn cảnh nước 

ta, nước nông nghiệp hết sức lạc hậu, đưa ra lý luận về con 

đường đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư 

bản chủ nghĩa ở Việt Nam. Có thể nói, lý luận về con đường 

đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản 

chủ nghĩa chưa hề có bài học thực tế từ lịch sử Việt Nam. 

Do đó, bước đi này hoàn toàn là quan điểm sáng tạo của Hồ 

Chí Minh trong trường hợp cách mạng Việt Nam, để rồi 

cùng Đảng ta đã vạch ra lộ trình xây dựng hợp tác xã, đi lên 
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chủ nghĩa xã hội.  

Trên cơ sở nắm vững nguyên lý của chủ nghĩa Mác – 

Lênin, hiểu biết sâu sắc tình hình kinh tế – xã hội của Việt 

Nam, Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề: mỗi dân tộc có một cách 

riêng đi lên chủ nghĩa xã hội. Người đã đưa ra quan điểm 

hết sức mới và táo bạo mang tính đặc thù: đối với Việt Nam, 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội “bắt đầu từ nông dân”, 

lấy nông nghiệp làm khâu đột phá. Hồ Chí Minh đã nhiều 

lần chỉ rõ: Việt Nam là một nước sống về nông nghiệp. Nền 

kinh tế của ta lấy canh nông làm gốc. Trong công cuộc xây 

dựng nước nhà, Chính phủ trông mong vào nông dân, trông 

cậy vào nông nghiệp phần lớn. 

Nông dân ta giàu thì nước ta giàu. Nông nghiệp ta thịnh 

thì nước ta thịnh. Nông dân muốn giàu, nông nghiệp muốn 

thịnh thì cần có hợp tác xã. 

Về mục đích của hợp tác xã, Hồ Chí Minh mượn Tuyên 

ngôn của hợp tác xã ở Anh nêu: Cốt làm cho những người 

vô sản giai cấp hóa ra anh em. Anh em thì làm giùm nhau, 

nhờ lẫn nhau. Bỏ hết thói tranh cạnh. Làm sao cho ai trồng 

cây thì được ăn trái, ai muốn ăn trái thì giùm vào trồng cây. 

Người khẳng định: Hợp tác xã trước là có lợi cho dân, sau là 

bớt sức bóp nặn của tụi tư bản và đế quốc chủ nghĩa. Sau 

này Hồ Chí Minh nhấn mạnh một lần nữa về mục đích của 

việc tổ chức hợp tác xã: “Chúng ta nhất định phải nâng cao 

dần đời sống của đồng bào nông dân. Nhưng nếu nông dân 

cứ làm ăn riêng lẻ thì đời sống không thể nâng cao. Muốn 

nâng cao đời sống thì chỉ có một cách là tổ chức nông dân 

làm ăn tập thể tức là tổ chức nông dân vào hợp tác xã nông 

nghiệp. Tổ chức hợp tác xã tốt thì mới có thể tăng gia sản 

xuất, thực hành tiết kiệm, do đó mà nâng cao dần đời sống 

vật chất và văn hóa của nông dân, và củng cố khối liên minh 

công nông”1. Hay là: Chúng ta tổ chức hợp tác xã trước hết 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t8, tr 388-389 
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là nhằm mục đích nâng cao đời sống của nhân dân. Rõ ràng, 

hợp tác xã theo Hồ Chí Minh là hơn hẳn sự riêng lẻ. Liên 

kết, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác xã nhất định mang lại hiệu quả 

trong sản xuất, kinh doanh cao hơn. 

Khi trả lời câu hỏi “mục đích của chủ nghĩa xã hội là 

gì?”, Hồ Chí Minh nói: Nói một cách giản đơn và dễ hiểu 

là: không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

nhân dân, trước hết là nhân dân lao động. Như vậy, theo Hồ 

Chí Minh, mục đích của hợp tác xã và mục đích của chủ 

nghĩa xã hội là tương đồng. Do đó, người dân tham gia xây 

dựng hợp tác xã cũng chính là xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở cơ sở chính là xây dựng hợp 

tác xã. Sự nghiệp xây dựng hợp tác xã đã biến người dân từ 

địa vị cá thể, làm thuê thành người chủ mọi mặt đời sống xã 

hội, trước hết là làm chủ hợp tác xã mà mình là xã viên. 

V.I.Lênin cũng đã từng cho rằng: “Khi nhân dân đã vào 

hợp tác xã tới một mức đông nhất, thì chủ nghĩa xã hội… tự 

nó sẽ được thực hiện”1, và “…trong hoàn cảnh nước ta, chế 

độ hợp tác xã là hoàn toàn đồng nhất với chủ nghĩa xã hội”2, 

hay “Nếu chúng ta tổ chức được toàn thể nông dân vào hợp 

tác xã thì chúng ta đứng vững được hai chân trên miếng đất 

xã hội chủ nghĩa”3.  

Như vậy, cả V.I. Lênin và Hồ Chí Minh đều có quan 

niệm đồng nhất chế độ hợp tác xã với chủ nghĩa xã hội. Sự 

đồng nhất này thể hiện trên cả lượng và chất. Về số lượng, 

khi mà nhân dân giác ngộ tới độ tự giác tham gia xây dựng 

hợp tác xã để làm ăn có hiệu quả cao hơn, tránh được tình 

trạng người bóc lột người, thì có nghĩa là toàn bộ xã hội đã 

thoát khỏi chế độ người bóc lột người, người lao động đã 

được giải phóng. Thực chất xã hội đó đã là xã hội chủ 

nghĩa. Về chất lượng, hợp tác xã đạt tới trình độ cao thì nó 

đã bao chứa những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Ở đây 

                                           
1, 2, 3. V.I.Lê-nin, Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mát xcơ va, t 45, tr 421, 427, 428. 
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cần lưu ý rằng, chỉ có hợp tác xã dưới sự lãnh đạo của Đảng 

tiên phong của giai cấp công nhân khi mà Đảng đã cầm 

quyền, mọi tư liệu sản xuất chính đã thuộc về nhân dân thì 

hợp tác xã mới có thể đồng nhất với chủ nghĩa xã hội. Hợp 

tác xã đồng nhất với chủ nghĩa xã hội cũng có nghĩa là chủ 

nghĩa xã hội được cấu thành bởi những hợp tác xã phát triển 

ở trình độ cao, hay nói một cách đơn giản đó chính là liên 

minh hợp tác xã văn minh, ở đó quan hệ chủ đạo là bình 

đẳng, dân chủ, hợp tác và tương trợ. Xây dựng hợp tác xã ở 

trình độ cao là vượt lên trình độ thực tại của xã hội, chính là 

xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội và 

tiến hành cuộc các mạng văn hóa trong các tầng lớp nhân 

dân. Hợp tác xã đồng nhất với chủ nghĩa xã hội là trên cơ sở 

nền tảng văn hóa phát triển, trong đó trình độ lực lượng sản 

xuất, trình độ dân trí và nền giáo dục phải đạt tới trình độ 

nhất định. Hiểu sự đồng nhất giữa hợp tác xã phát triển và 

chủ nghĩa xã hội theo quan điểm của  

V.I. Lênin và Hồ Chí Minh với ý nghĩa đó.  

Về cơ sở lý luận cho sự cần thiết đối với hợp tác xã, xuất 

phát từ tình hình dân trí và trình độ sản xuất An Nam khi ấy 

còn rất thấp, Hồ Chí Minh chỉ ra một cách đơn giản, mộc 

mạc, ngắn gọn để mọi người cùng hiểu: Tục ngữ An Nam 

có những câu: “nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” 

và “một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm lại thành 

hòn núi cao”. Lý luận hợp tác xã đều ở trong những điều ấy. 

Theo Hồ Chí Minh, hợp tác là tất yếu, là nhu cầu tự thân của 

mỗi người trong công cuộc lao động sản xuất để nuôi sống 

chính mình, góp phần phát triển xã hội một cách hiệu quả 

hơn và tránh được sự bòn rút của tư sản. Rõ ràng, hợp tác xã 

là liên minh tạo nên sức mạnh để phát triển. 

Về chức năng của hợp tác xã, Hồ Chí Minh nêu rõ hai 

chức năng chính: đảm bảo cho nông dân làm giàu và duy trì 

sự phát triển bền vững cho nông nghiệp. Hơn thế, hợp tác xã 

là nhu cầu kinh tế, xã hội và kỹ thuật khách quan trong quá 
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trình vận động đi lên của xã hội Việt Nam. Và sau cùng, sự 

no ấm của nhân dân, sự cường thịnh của quốc gia phụ thuộc 

vào một khâu quan trọng nhất: có tổ chức thành công hệ 

thống hợp tác xã hay không.  

Về loại hình hợp tác xã, căn cứ vào nhu cầu phát triển, 

Hồ Chí Minh đã đưa ra một số loại hình hợp tác xã cơ bản: 

Hợp tác xã tín dụng, hợp tác xã mua, hợp tác xã bán, hợp 

tác xã sản xuất. Ngày nay do tiến bộ của khoa học - công 

nghệ, do nhu cầu cao của con người, do sự hội nhập ngày 

càng sâu của từng quốc gia vào nền kinh tế thế giới cũng 

như quan hệ quốc tế rộng mở trên nhiều lĩnh vực… nên nhu 

cầu liên doanh, liên kết ngày càng cao. Do đó, loại hình hợp 

tác xã dưới nhiều dạng khác nhau đang được đặt ra một 

cách khẩn thiết trong nội tại từng lĩnh vực của đời sống kinh 

tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Các loại hình hợp tác xã, vì 

vậy sẽ ngày càng cần thiết và phong phú.  

Về nguyên tắc tổ chức và quản lý hợp tác xã, Hồ Chí 

Minh đã nêu lên một hệ thống các nguyên tắc để bảo đảm 

cho quá trình xây dựng hợp tác xã diễn ra phù hợp với điều 

kiện, hoành cảnh Việt Nam và tuân thủ các quy luật vận 

động khách quan trên mọi phương diện. Có thể nhắc lại 5 

nguyên tắc cơ bản để xây dựng hợp tác xã mà Hồ Chí Minh 

đã chỉ ra và cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị:  

- Thứ nhất, tự nguyện, không được dùng bất cứ hình 

thức ép buộc nào để đưa người lao động vào hợp tác xã. Tuy 

vậy, đây là hình thức tổ chức mới, không phải người lao 

động nào cũng ý thức được vấn đề này. Do đó, đồng thời 

với quá trình phát triển của lực lượng sản xuất thì công tác 

tuyên truyền, hướng dẫn, thậm chí là cả công tác huấn 

luyện, bồi dưỡng kỹ năng về hợp tác xã phải được đẩy mạnh 

tới tất cả người lao động, nếu thấy cần thiết thì tổ chức điểm 

để hướng dẫn, rút kinh nghiệm. 

- Thứ hai, tuần tự, tuyệt đối không được nóng vội, đốt 

cháy giai đoạn. Quá trình xây dựng hợp tác xã phải có 
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những bước đi thích hợp, không đem ý muốn chủ quan áp 

đặt mà nó được tiến hành theo trình độ xã hội hóa sản xuất, 

năng lực quản lý của cán bộ, trình độ dân trí. Đó là sự thống 

nhất giữa các điều kiện khách quan với những nhân tố chủ 

quan. Hồ Chí Minh lưu ý: Trước khi mở rộng quy mô hợp 

tác xã phải chuẩn bị thật tốt về tư tưởng và vật chất, tuyệt 

đối không nên nóng vội. 

- Thứ ba, bình đẳng, cùng có lợi, thiết thực. Hồ Chí Minh 

chỉ rõ:  Bất kỳ góp nhiều, góp ít, vào trước, vào sau, ai cũng 

bình đẳng như nhau. Trong hợp tác xã, mọi xã viên đều công 

bằng trước lợi ích. 

- Thứ tư, dân chủ. Trong việc xây dựng hợp tác xã cũng 

như quyết định mọi vấn đề chung mọi người được bàn bạc 

một cách thực sự dân chủ và phải tính toán công bằng hợp 

lý. Đối với lãnh đạo, Hồ Chí Minh yêu cầu: Muốn quản lý 

tốt hợp tác xã, cán bộ quản trị phải dân chủ, tránh quan liêu, 

mệnh lệnh, làm việc gì cũng cần bàn bạc kỹ với xã viên. 

- Thứ năm, phải có sự lãnh đạo, tổ chức. Việc xây dựng 

hợp tác xã phải có sự hướng dẫn và giúp đỡ của Nhà nước 

và người lãnh đạo trực tiếp phải có đủ phẩm chất. Hồ Chí 

Minh chỉ rõ: Điều quan trọng bậc nhất hiện nay để phát triển 

mạnh nông nghiệp là: Chỉnh đốn các ban quản trị hợp tác xã 

cho thật tốt. Ban quản trị tốt thì hợp tác xã tốt.  

Như vậy, từ mục đích, chức năng, nguyên tắc tổ chức 

trong việc xây dựng hợp tác xã đã khẳng định rõ quan điểm 

của Hồ Chí Minh: xây dựng hợp tác xã phát triển là xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở giai đoạn đầu. 

2. Phát triển hợp tác xã hiện nay theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh 

Các dạng hợp tác xã sơ khai đã xuất hiện ở nước ta ngay 

trong công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lược. Nhưng chính thức ra đời các hợp tác xã nông nghiệp 

trên phạm vi miền Bắc là từ cuối những năm 50, đầu những 
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năm 60 của thế kỷ XX. Thời gian tồn tại khá dài, phong trào 

khá sôi nổi, hợp tác xã nói chung, chủ yếu là hợp tác xã 

nông nghiệp đã có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp 

cách mạng của dân tộc. Song, do chủ quan, nóng vội, với 

những sai lầm, duy ý chí ở cả khâu chỉ đạo lẫn tổ chức thực 

hiện nên mô hình hợp tác xã hiện thực bộc lộ ngày càng 

nhiều những bất cập, trong khi đó lại chậm khắc phục, đổi 

mới, nên đến nửa cuối những năm 80 của thế kỷ XX nó đã 

tan rã từng mảng. 

Khi chuyển đổi theo cơ chế mới, nhất là sau Nghị quyết 

Trung ương 5 khóa VII (1993), kinh tế hộ giữ vai trò độc 

lập, tự chủ. Đổi mới càng đi vào chiều sâu, nền kinh tế theo 

hướng sản xuất hàng hóa, những đòi hỏi khách quan của nền 

kinh tế thị trường đặt ra hàng loạt những vấn đề đòi hỏi 

người lao động phải hợp tác để phát triển. Một mặt, khuyến 

khích kinh tế hộ gia đình, mặt khác Đảng ta chủ trương: mở 

rộng và tăng cường các quan hệ liên doanh liên kết giữa các 

thành phần, trong đó quốc doanh và hợp tác xã là nòng cốt, 

dần dần hình thành "chế độ kinh tế hợp tác" trong nông 

nghiệp và nông thôn như V.I.Lênin từng đề cập. 

Sau hơn 20 năm đổi mới, nền kinh tế nước ta hội nhập 

ngày càng đầy đủ vào nền kinh tế thị trường. Nhưng nền 

kinh tế thị trường của ta nhất thiết phải định hướng xã hội 

chủ nghĩa, bởi mục tiêu kiên định của ta là xây dựng một xã 

hội phát triển nhưng phải là văn minh mà ở đó dân giàu, 

nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh là thuộc 

tính bản chất. Hiện nay, nhu cầu phát triển kinh tế nước ta 

nhanh, hiệu quả, bền vững đang đòi hỏi phải đổi mới mô 

hình hợp tác trước đây, xây dựng mô hình hợp tác xã mới 

thích hợp. Luật Hợp tác xã đã ban hành, Điều 3 đã quy định 

về chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã là: Nhà nước 

bảo hộ quyền lợi hợp pháp của hợp tác xã, bảo đảm quyền 

bình đẳng của hợp tác xã trong sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ; ban hành các văn bản pháp luật và chính sách khuyến 
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khích phát triển hợp tác xã; thông qua hợp tác xã để thực 

hiện chính sách giúp đỡ, hỗ trợ xã viên về xóa đói, giảm 

nghèo, thực hiện bình đẳng, công bằng và tiến bộ xã hội. 

Nhà nước tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong 

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hợp tác xã, không can 

thiệp vào việc quản lý và hoạt động hợp pháp của hợp tác 

xã. Ngay sau Luật Hợp tác xã, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 15-CP, ngày 21-2-1997 về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã được 

hưởng một số chính sách ưu đãi về: đất, thuế doanh thu, 

thuế lợi tức, môn bài, vay tín dụng, đào tạo, bảo hiểm xã 

hội. Đến năm 2003, Luật Hợp tác xã mới đã quy định tại 

Điều 3 về chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã như 

sau: 

 a) Ban hành và thực hiện các chính sách, các chương 

trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã về đào tạo cán bộ; phát 

triển nguồn nhân lực; đất đai; tài chính; tín dụng; xây dựng 

quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; áp dụng khoa học và công 

nghệ; mở rộng thị trường; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; 

tạo điều kiện để hợp tác xã tham gia các chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. b) Khuyến khích và tạo 

điều kiện thuận lợi để hợp tác xã phát triển. c) Bảo đảm địa 

vị pháp lý và điều kiện sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác. d) Tôn 

trọng quyền tự chủ, tự quyết, tự chịu trách nhiệm của hợp 

tác xã trong sản xuất kinh doanh. e) Không can thiệp vào 

công việc quản lý nội bộ và hoạt động của hợp tác xã.  

Những quy định trên đây đã được Chính phủ thể chế hóa 

bằng Nghị định số 88 ngày 11-7-2005 về “Một số chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích hợp tác xã”.  

Đảng và Chính phủ ta coi hợp tác xã là bộ phận nòng 

cốt của kinh tế tập thể, dựa trên sở hữu của các thành viên 

và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người lao động, 
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các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

thuộc các thành phần kinh tế. Cũng sau hơn 20 năm đổi 

mới càng giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn, hợp tác xã 

là điều kiện để phát triển một nền kinh tế hàng hóa toàn 

diện, hiệu quả, đồng thời nền kinh tế hàng hóa đòi hỏi phải 

tổ chức hợp tác xã. Trong những năm qua, nhất là từ nửa 

cuối những năm 90 của thế kỷ XX, vấn đề đổi mới hợp tác 

xã cũ đã trở thành phong trào và lần lượt xuất hiện ở nhiều 

nơi. Do đó, nhiều hình thức hợp tác xã kiểu mới đã xuất 

hiện và hoạt động có hiệu quả, trong đó loại hình hợp tác 

xã dịch vụ cổ phần khá phổ biến. 

Loại hình hợp tác xã mới này có nhiều nguồn: cải tổ, 

mua lại hợp tác xã cũ, mua doanh nghiệp nhà nước giải thể 

rồi cổ phần hóa xây dựng mới, thu hút vốn của doanh 

nghiệp nhà nước để vực hợp tác xã cũ…Nhìn chung, hợp 

tác xã kiểu mới này do các xã viên là cổ đông góp vốn xây 

dựng để sản xuất, kinh doanh.  

Ở lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lâm 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, hợp tác xã loại này chủ yếu làm 

dịch vụ từng phần hay toàn bộ các nhu cầu đầu vào, đầu ra, 

điện, thủy lợi, thị trường, marketing… thông qua các hợp 

đồng kinh tế. Hợp tác xã mới này hiện nay nặng về quan hệ 

kinh tế - kinh doanh mang lại lợi ích vật chất cho xã viên. 

Gọi là mới, nhưng hợp tác xã kiểu mới cũng đã có độ dài 

thời gian hàng chục năm. Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước 

thông qua những chính sách cụ thể về hợp tác xã chứng tỏ 

chúng ta quyết không để tái diễn sai lầm về sự nóng vội, chủ 

quan duy ý chí. Vấn đề đặt ra hiện nay là tốc độ, quy mô, 

phương thức hoạt động, nguyên tắc tổ chức xây dựng hợp 

tác xã mới này cần được chỉ đạo như thế nào cho phù hợp, 

thiết thực, tránh hình thức. Theo chúng tôi cần nhận thức 

trên mấy phương diện sau:  

Một là, hợp tác xã ra đời nhất thiết phải xuất phát từ 
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nhu cầu nội tại của người lao động trên cơ sở sản xuất 

hàng hóa, cung ứng hàng hóa đòi hỏi. Nhất thiết không 

dùng bất cứ biện pháp nào gò ép.  

Hai là, hợp tác xã ra đời trên cơ sở tự nguyện tham gia 

và đóng góp của các xã viên, vì lợi ích của họ, với sự hướng 

dẫn, giúp đỡ về phương thức tổ chức, pháp lý cũng như các 

chính sách ưu đãi của Nhà nước. 

Ba là, để hợp tác xã phát triển đúng bản chất của chế độ 

ta, nhất thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 

khuôn khổ luật pháp và luật hợp tác xã. 

Bốn là, hợp tác xã là bộ phận bình đẳng trong nền kinh 

tế quốc dân, một thành viên chính của xã hội nên phải được 

bảo vệ bằng tất các các công cụ của nền chuyên chính. 

Năm là, Liên minh hợp tác xã các cấp phải trở thành 

trung tâm để các hợp tác xã phản ánh nguyện vọng, là cầu 

nối cho các hợp tác xã hợp tác với các tổ chức, đơn vị trong 

và ngoài nước để cùng phát triển. 
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
ĐỂ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRONG CƠ 
CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở VIỆT NAM 

TS. NGUYỄN THỊ NHƯ HÀ 

Học viện Chính trị - Hành chính 

quốc gia Hồ Chí Minh 

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của đất 

nước, một trong những vấn đề được Chủ tịch Hồ Chí Minh 

quan tâm là xây dựng và phát triển hợp tác xã, bởi Người 

cho rằng hợp tác xã là một hình thức tổ chức kinh tế thích 

hợp với những người sản xuất nghèo, không có điều kiện để 

tự giải quyết được vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, đó 

là một mô hình làm ăn trên cơ sở giúp đỡ lẫn nhau cùng 

phát triển. Vì vậy, trong kho tàng tư tưởng Người để lại, 

những vấn đề lý luận thực tiễn về hợp tác xã khá nhiều, đặc 

biệt là hợp tác xã nông nghiệp. Trong quá trình phát triển 

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chúng 

ta đã xác định kinh tế tập thể (mà hợp tác xã là bộ phận 

nòng cốt) là bộ phận quan trọng, cùng với kinh tế nhà nước 

trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, trên 

thực tế hiện nay hợp tác xã còn chưa phát huy được vai trò 

trong nền kinh tế. Vì vậy, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 

về hợp tác xã sẽ có cơ sở lý luận để tiếp tục củng cố, xây 
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dựng phát triển hợp tác xã trên con đường xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. 

1. Tư tưởng của Hồ Chí Minh về hợp tác 
xã 

a) Quan điểm của Hồ Chí Minh về hợp tác xã: 

Khi bàn về hợp tác xã, Người viết: “hợp tác xã là hợp vốn, 

hợp sức với nhau. Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà 

ích lợi nhiều"1. 

Theo quan điểm của Người, hợp tác xã là một hình thức 

tổ chức kinh tế "hợp vốn, hợp sức" với nhau để cùng hoạt 

động. Sự hợp vốn ở đây không chỉ đơn thuần là một phép 

tính cộng, mà sự hợp tác đó nhằm có vốn nhiều, thêm sức 

mạnh, giảm bớt khó khăn đưa lại lợi ích nhiều hơn. Đây là 

một mô hình được tổ chức trên cơ sở hợp lực để có lợi cho 

mọi người. Người đưa ra một ví dụ nếu cá nhân đứng riêng 

lẻ, người có cái tranh, người có cái cột thì cũng chẳng làm 

được một cái lều, nhưng những cái tranh, cái cột ấy cộng 

với sức của từng người sẽ làm sự một ngôi nhà rộng rãi, bề 

thế đó là hợp tác xã.  

b) Về mục tiêu, nhiệm vụ của hợp tác xã: 

Khi bàn đến vị trí vai trò của hợp tác xã, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh nêu ba điểm quan trọng: 

Một là, hợp tác xã là cải thiện đời sống cho xã viên, làm 

cho họ được ấm no, hạnh phúc, giàu mạnh và được học 

hành. Người nhấn mạnh hợp tác xã có làm được điều đó thì 

dân mới tin vào hợp tác xã, còn vào hợp tác xã mà không 

thấy ích lợi gì thì người ta cũng chẳng muốn vào. Khi nói về 

vai trò của hợp tác xã nông nghiệp, Người viết "Trước hết ta 

cần nhận rõ mục đích của việc tổ chức hợp tác xã là gì? Là 

để cải thiện đời sống nông dân, làm cho nông dân được no 

ấm, mạnh khoẻ, được học tập, làm cho dân giàu, nước 

                                           
1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t4, tr .215. 
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mạnh. Dân có giàu thì nước mới  mạnh. Đó là mục đích 

riêng và mục đích chung của việc xây dựng hợp tác xã"2. 

Cho nên theo Người khi đánh giá "Hợp tác xã tốt là hợp 

tác xã đó làm ăn phát triển... Phải căn cứ vào đời sống của 

nông dân, thu nhập của xã viên càng ngày càng tiến lên... 

hợp tác xã đó lại làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước"1. Tư 

tưởng của Hồ Chí Minh ở đây là: hợp tác xã là nền tảng cho 

một xã hội ấm no hạnh phúc của người lao động, cho xã hội 

xã hội chủ nghĩa. 

Hai là, hợp tác xã phải chủ lực trong việc giải quyết 

những công việc lớn như: chống hán, lũ lụt, thuỷ lợi... Bởi 

những khâu này cần đến sức lực của nhiều người, phải 

nhiều người cùng chung sức, chung lòng mới làm được và 

có như vậy mới đem đến lợi ích cho dân cho xã hội. Mặt 

khác, hợp tác xã phải xây dựng kế hoạch về sản xuất, về lao 

động, về kỹ thuật, về tài vụ, có như vậy mới đảm bảo cho 

hoạt động của hợp tác xã chủ động và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực phát triển, không phải là hoạt động tự phát 

đến đây hay đến đó. 

Ba là, các hợp tác xã phải giúp đỡ và học hỏi lẫn nhau, 

trao đổi sáng kiến kinh nghiệm cho nhau. Như vậy, hợp tác 

xã không phải chỉ đóng cửa trong nội bộ, mà để tạo nền tảng 

cho nền kinh tế và hợp tác xã phát triển kinh nghiệm trong 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, là sự chia sẻ thông tin cho 

nhau về các mặt tổ chức quản lý, khoa học kỹ thuật và cả sự 

hỗ trợ khi gặp rủi ro trong kinh doanh, có như vậy hợp tác 

xã mới có thể vững mạnh được. 

c) Về nguyên tắc xây dựng và phát triển hợp tác xã. 

Điều mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, được nhắc 

đi nhắc lại trong các bài viết, bài phát biểu của Người đó là: 

hợp tác xã phải xây dựng trên nguyên tắc: tự nguyện, dân 

                                           
2. Sđd, t.9, tr. 537. 

1. Sđd, t.10, tr.441. 
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chủ, cùng có lợi. 

Nguyên tắc tự nguyện: Theo Người tự nguyện tức là 

không được bắt buộc, thúc ép họ phải vào hợp tác xã, không 

được có những đối xử phân biệt khi họ chưa tự nguyện vào 

hợp tác xã. Tổ chức tổ đổi công, hợp tác xã là tự nguyện, 

nghĩa là tuyên truyền, giải thích ai muốn vào thì vào, không 

phải nắm cổ kéo người ta vào. Khi tổ chức hợp tác xã theo 

nguyên tắc tự nguyện nó sẽ tạo động lực đối với người xã 

viên (vì họ thấy được quyền lợi khi vào hợp tác xã) và vào 

hợp tác xã họ thấy được nghĩa vụ của mình và do đó họ tự 

giác thực hiện quyền lợi, nghĩa vụ. Có như vậy, hợp tác xã 

mới vững mạnh và phát triển được. 

Nguyên tắc dân chủ: thể hiện ở hai khía cạnh: Một là: 

trong cơ chế quản lý hợp tác xã phải đảm bảo tính dân chủ, 

công tâm của Ban quản trị (đôi lúc Bác dùng là cán bộ); Hai 

là: xã viên phải phát huy tính dân chủ để xây dựng hợp tác 

xã vững mạnh, phải thể hiện mình là người chủ của hợp tác 

xã (hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ). Nhưng đã là chủ phải 

cho ra người chủ, chứ không thể phất phơ được... phải coi 

công việc của hợp tác xã như công việc của mình, chứ 

không phải làm sao cũng được. Việc nâng cao tinh thần làm 

chủ hợp tác xã cho xã viên là rất cần thiết.  

Nguyên tắc cùng có lợi: có nghĩa là xã viên hợp tác xã sẽ 

được quyền bình đẳng trong việc phân phối kết quả làm ra, 

vào hợp tác xã có lợi hơn là khi làm ăn riêng lẻ, có như vậy 

họ mới yên tâm gắn bó với hợp tác xã. Còn nếu vào hợp tác 

xã lợi ích ít hơn thì nguy cơ tan rã của hợp tác xã sẽ dễ xảy 

ra. Vì vậy, vấn đề đặt ra là để "cái lợi" lớn hơn xã viên phải 

có trách nhiệm gì trong quá trình hoạt động của hợp tác xã. 

Các nguyên tắc tổ chức hợp tác xã được Người khái 

quát: 

Một là, không được cưỡng ép ai hết: ai muốn vào thì 

vào, tuyệt đối không được cưỡng ép buộc ai. 
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Hai là, làm sao cho những gia đình trong tổ đội công đều 

có lợi. Có lợi thì người ta mới vui lòng vào... 

Ba là, Tổ đội công thì phải có tổ trưởng hoặc ban quản 

trị. Quản trị phải dân chủ, làm việc phải bàn bạc với nhau. 

Một người đều hiểu mới vui lòng làm.  

Muốn xây dựng và phát triển hợp tác xã, theo tư tưởng 

của Người cần làm tốt một số vấn đề sau đây: 

Thứ nhất: Cần làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích 

để mọi người thấu hiểu được mô hình tổ chức kinh tế này có 

như vậy họ mới tự nguyện vào hợp tác xã. Mặt khác, tuyên 

truyền để các xã viên thấy được vị trí, vai trò và nhiệm vụ 

của hợp tác xã trong công cuộc phát triển đất nước, từ đó để 

họ ý thức được trách nhiệm của mình để tự giác thực hiện. 

Ngoài ra, tuyên truyền còn bằng cách nêu gương những hợp 

tác xã làm ăn tốt để các hợp tác xã khác phấn đấu noi theo, 

như nêu gương hợp tác xã Đại Phong để học tập, trao đổi 

kinh nghiệm thi đua nhân rộng điển hình tiên tiến. Công tác 

này phải được làm thường xuyên, không chỉ làm một lần khi 

thành lập hợp tác xã. 

Trong quá trình chỉ đạo thực tiễn, Người cũng đã chỉ 

rõ: Sở dĩ dân quê ta không chú ý lắm đến việc mở hợp tác 

xã là vì những nguyên nhân sau: Những tri thức phổ biến 

chưa được phổ cập ở thôn quê và Người cho rằng một 

trong những điều kiện để phổ cập hợp tác xã đó là phải 

tuyên truyền cổ động cho dân chúng hiểu rõ lợi ích hợp tác 

xã và cách thức mở hợp tác xã. Mở lớp luyện cán bộ: họ 

học để làm, để truyền bá lý tưởng hợp tác xã. Mở rộng hợp 

tác xã làm kiểu mẫu. Chỉ khi nào dân chúng thấy lợi ích 

hợp tác xã đã hiểu nhiều thì khi đó phong trào hợp tác xã 

mới có thể sôi nổi.  

Thứ hai: Người khẳng định Gốc của thắng lợi là tổ chức, 

trước hết là tổ đổi công cho tốt rồi tiến dần lên hợp tác xã. 

Tuy nhiên, lúc đầu tổ chức thì có nhiều khó khăn và chưa 

mạnh. Đó là vì chưa có kinh nghiệm. 
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Người chỉ rõ phương pháp tổ chức: 

- Một là, chớ làm mau, làm rầm rộ. Đi bước nào vững 

vàng, chắc chắn bước ấy, cứ tiến dần dần. 

- Hai là, phải thiết thực, không phải là tổ chức cho có tên 

mà không có thực tế. 

- Ba là, phải từ nhỏ đến lớn 5, 7 gia đình đến 9,10 gia 

đình không nên tổ chức quá to, vì quá to thì khó nắm, sẽ 

chệch choạc, dễ thất bại.  

Tư tưởng của Người về việc tổ chức hợp tác xã là không 

nên nóng vội, phải có những bước đi vững chắc, phù hợp 

với trình độ quản lý của người quản lý từ quy mô nhỏ đến 

quy mô lớn, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phải rút kinh 

nghiệm tốt để theo, kinh nghiệm xấu để tránh. Như vậy mới 

tạo điều kiện để hợp tác xã phát triển và hoạt động có hiệu 

quả. Nếu không dễ bị thất bại. Người căn dặn: "Trước khi 

mở rộng quy mô hợp tác xã phải chuẩn bị thật tốt tư tưởng 

và vật chất. Tuyệt đối không nên nóng vội"1 bởi đây là hai 

nhân tố cơ bản của hợp tác xã, vật chất là những điều kiện 

cần thiết để hợp tác xã hoạt động. 

Thứ ba: Để củng cố và phát triển hợp tác xã thì trách 

nhiệm của các chủ thể trong hợp tác xã như thế nào? Đây là 

vấn đề Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm. Theo tư tưởng 

của Người thì: 

Xã viên: "phải đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau, phải chăm 

lo công việc hợp tác xã như công việc của nhà mình, phải 

giữ vững kỷ luật lao động và hăng hái sản xuất"2. Người cho 

rằng, yếu tố đoàn kết và giúp đỡ nhau là một vấn đề rất quan 

trọng trong hợp tác xã. Có như vậy nó mới tạo nên sức 

mạnh, tạo nên hưng phấn trong lao động. Nếu trong hợp tác 

xã mất đoàn kết, mâu thuẫn với nhau thì triệt tiêu sức mạnh 

hợp tác. Ở đây Người cũng đề cập đến trách nhiệm của xã 

                                           
1. Sđd, t.10, tr 353. 

2. Sđd, t.10, tr 32. 
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viên trong việc xây dựng hợp tác xã, coi hợp tác xã là nhà 

của mình, phải trông nom săn sóc, làm cho nó mạnh lên; 

còn nếu xã viên chân ở trong, lòng ở ngoài, chỉ hám lợi 

riêng trước mắt, không thấy lợi chung lâu dài thì không bao 

giờ hết khó khăn và hợp tác xã khó mà phát triển. 

Cán bộ (Ban quản trị): Là người được xã viên bầu ra 

để quản lý hợp tác xã đòi hỏi phải có tinh thần trách 

nhiệm trước xã viên, phải dựa vào xã viên, bàn bạc dân 

chủ với xã viên phải công bằng liêm khiết. Hoạt động của 

ban quản trị phải lấy xã viên làm trung tâm, họ không phải 

là các ông chủ ngồi chỉ tay năm ngón, buộc người khác 

phải làm cái này cái kia. Người cán bộ phải khéo quản lý, 

khéo giáo dục xã viên động viên họ để làm cho họ tin 

tưởng, vui vẻ và phấn khởi sản xuất. Mặt khác, cán bộ là 

phải sòng phẳng, phải chí công vô tư, không thiên vị. 

Theo Bác ban quản trị khá thì hợp tác xã tiến, quản trị 

kém thì hợp tác xã yếu. Như vậy, sự lựa chọn một ban 

quản trị đáp ứng được yêu cầu phát triển hợp tác xã là yếu 

tố quan trọng đến sự thành bại của hợp tác xã. 

Trong bài nói chuyện với đồng bào và cán bộ Kiến An, 

Hải Phòng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu., “Để củng cố và 

phát triển hợp tác xã, điều đó rất quan trọng là: 

- Cán bộ phải chí công vô tư, 

- Lãnh đạo phải dân chủ, 

- Quản lý chặt chẽ và toàn diện, 

- Phân phối phải công bằng"1. 

Thứ tư: Cần kiệm để xây dựng hợp tác xã. Theo Bác: 

điều đó cán bộ và xã viên phải hiểu thật thấu, phải nhớ thật 

kỹ, phải thực hành cho kỳ được thì hợp tác xã mới củng cố 

và phát triển tốt. 

Đây là điều kiện cần thiết, bởi nhìn chung vốn liếng của 

                                           
1. Sđd, t. 10, tr 139. 
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hợp tác xã ở nước ta còn nhỏ, nên đòi hỏi sự chắt chiu, tiết 

kiệm để thực hành tích luỹ là điều rất quan trọng hiện nay 

và có như vậy các hợp tác xã mới nâng cao sức cạnh tranh 

trên thị trường. Trong các bài phát biểu, Người cũng phê 

phán thói lãng phí, tiệc tùng của một số hợp tác xã. 

Trên cơ sở vận dụng lý luận của V.I. Lênin về kinh tế 

hợp tác, Hồ Chí Minh đã nêu những tư tưởng về xây dựng 

và phát triển hợp tác xã gắn với điều kiện ở Việt Nam. 

Người đã chỉ rõ những nguyên tắc cơ bản, những việc làm 

cụ thể, những mối quan hệ cần thực hiện trong quá trình xây 

dựng và phát triển hợp tác xã. Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn đó ngày nay vẫn còn nguyên giá trị. Tuy nhiên, trong 

thực tế khi thực hiện phong trào hợp tác hoá có những 

nguyên lý của Người chúng ta chưa thực hiện đúng như: về 

nguyên tắc xây dựng hợp tác xã, nóng vội trong quá trình tổ 

chức hợp tác xã. Công tác tuyên truyền về hợp tác xã xem 

nhẹ hoặc không làm thường xuyên. Mà kết quả là hoạt động 

của hợp tác xã yếu kém dần và hơn 90% hợp tác xã bị tan rã 

hoặc không còn giữ được vai trò của nó. 

 

2. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
xây dựng và phát triển hợp tác xã trong 
nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa 

a) Tính tất yếu tồn tại hợp tác xã trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

* Hợp tác xã là một tổ chức kinh tế tất yếu khách quan 

mang tính phổ biến của các nền kinh tế thị trường  bởi: 

Do xu hướng tất yếu trong sự hợp tác, liên kết của những 

người sản xuất hàng hóa khi nền kinh tế thị trường phát 

triển, tính cạnh tranh ngày càng gay gắt, mà bản thân họ 

không thể tự giải quyết được, hoặc làm không hiệu quả. 
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Trong bối cảnh đó, hợp tác xã tập hợp những người sản xuất 

cá thể nhằm tạo ra một tổng hợp lực và giải quyết những bế 

tắc về vốn, về thị trường. Đồng thời, tạo những điều kiện 

quan trọng cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với 

xu hướng vận động của nền kinh tế, tăng tích lũy vốn để tái 

sản xuất mở rộng. Đó là những nhân tố quan trọng thúc đẩy 

sự phát triển lực lượng sản xuất. 

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế ngày nay, xét về mặt kinh 

tế có hai vấn đề cần được quan tâm, đó là: sự phát triển 

mạnh mẽ của cách mạng khoa học công nghệ và sự hội nhập 

kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, những người sản xuất 

kinh doanh muốn ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến 

vào sản xuất, kinh doanh, muốn đổi mới công nghệ để có 

thể tạo ra năng suất lao động cao, hàng hóa chất lượng tốt 

đủ sức cạnh tranh và có vị trí trong nền kinh tế thế giới, tất 

yếu phải mở rộng sự hợp tác, liên kết dưới nhiều hình thức 

khác nhau, trong đó hợp tác xã là một hình thức không thể 

thiếu được đối với những người sản xuất cá thể có những 

yếu thế hơn về tiềm lực kinh tế và sức cạnh tranh. 

Thực tế đã chứng minh vai trò lịch sử của hợp tác xã 

trong nền kinh tế thị trường ở các nước phát triển ngày nay. 

Theo số liệu của Liên minh hợp tác xã quốc tế, ở Thụy Điển 

có 90% dân số là xã viên của các hợp tác xã tiêu dùng (KF). 

Ở Na Uy có 90% sản phẩm sữa được cung cấp bởi hợp tác 

xã. Ở Đức khu vực hợp tác xã đã trở thành bộ phận quan 

trọng của nền kinh tế Đức: hợp tác xã đã thu hút 75% số 

thương nhân; 80% số hộ nông dân; 60% số tiểu thương 

chung. Ở Mỹ hiện đã có 50.000 hợp tác xã hoạt động trên 

các ngành nghề khác nhau với 120 triệu xã viên/300 triệu 

dân, đặc biệt là vai trò của hợp tác xã nông nghiệp ở Mỹ: 

năm 2002 có 3.140 hợp tác xã đã cung cấp cho 3,1 triệu 

nông dân các dịch vụ tiếp thị nông nghiệp, hỗ trợ sản xuất 

và các dịch vụ khác. Ở Nhật Bản, hệ thống hợp tác xã phát 

triển nhanh ở các loại hình: có gần 1.000 hợp tác xã nông 
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nghiệp; 371 hợp tác xã tiêu dùng; 1.367 hợp tác xã đánh cá; 

1.073 hợp tác xã lâm nghiệp, 116 hợp tác xã y tế. Nhìn 

chung, hiện nay trong nền kinh tế thị trường phát triển, hợp 

tác xã đang có xu hướng phát triển với qui mô ngày càng 

tăng, ngành nghề đa dạng. 

* Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở nước ta sự tồn tại và phát triển hợp tác xã ngoài 

những tính tất yếu của nền kinh tế thị trường, nó còn là điều 

kiện quan trọng cho nền kinh tế thị trường phát triển theo 

định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Khi nghiên cứu vai trò của hợp tác xã trong chủ nghĩa xã 

hội, V.I. Lênin cho rằng: Con đường đơn giản nhất, dễ dàng 

nhất và dễ tiếp thu nhất đối với người nông dân trong hoàn 

cảnh giai cấp vô sản nắm chính quyền đó là hợp tác xã và 

ngược lại giai cấp vô sản nắm quyền lãnh đạo nông dân… 

có thể xây dựng từ chế độ hợp tác xã. “Nếu chúng ta tổ chức 

được toàn thể nông dân vào hợp tác xã thì chúng ta đứng 

vững được hai chân trên mảnh đất xã hội chủ nghĩa’’1. 

Nhưng Người cũng nhắc nhở rằng điều kiện đó còn bao hàm 

một trình độ văn hóa nhất định. Người viết: “nếu không có 

cả một cuộc cách mạng văn hóa thì không thể nào thực hiện 

được việc hợp tác hóa hoàn toàn ấy”2. 

Trong tác phẩm “Về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây 

dựng xã hội chủ nghĩa”, Hồ Chí Minh cũng đã khẳng định: 

mục đích tổ chức hợp tác xã là để cải thiện đời sống nhân 

dân, làm cho nông dân no ấm, hạnh phúc, làm cho dân giàu, 

nước mạnh. Như vậy, hợp tác xã có một vị trí rất quan trọng 

trong cách mạng xã hội chủ nghĩa và trong sự nghiệp cách 

mạng đó, hợp tác xã là hình thức tổ chức kinh tế để tập hợp 

đông đảo những người lao động và hướng vào nhu cầu và 

lợi ích thiết thực của họ; đồng thời đảm bảo ổn định sự phát 

                                           
1. V.I.Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, Mátxcơva, 1978, tr. 428. 

2. Sđd, tr. 429. 
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triển kinh tế xã hội của đất nước. Và sự tập hợp được đông 

đảo những người lao động để hướng hoạt động của họ vào 

thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chính là làm 

cho nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa. 

Mặt khác, sự phát triển hợp tác xã trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta được đặt 

trong mối quan hệ với kinh tế nhà nước và được sự hỗ trợ 

của kinh tế nhà nước sẽ là cơ hội để tạo nhiều việc làm cho 

người lao động, tăng thu nhập cho họ và góp phần thực hiện 

chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo. 

b) Tình hình hợp tác xã ở nước ta trong nền kinh tế thị 

trường 

Xuất phát từ vị trí, vai trò của hợp tác xã, Đảng ta cũng 

đã xác định việc tổ chức hợp tác xã là nhiệm vụ quan trọng 

ngay từ khi cách mạng giành được thắng lợi để thực hiện 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cho đến khi thực 

hiện công cuộc đổi mới, tư tưởng chỉ đạo đó vẫn luôn được 

quán triệt từ Đại hội Đảng VI đến nay, kinh tế tập thể hay 

kinh tế hợp tác trong đó hợp tác xã là nòng cốt đều được xác 

định là một trong hai thành phần kinh tế nền tảng của nền 

kinh tế quốc dân. Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX đã xác 

định rõ: “cần củng cố những tổ hợp tác và hợp tác xã hiện 

có, tiếp tục phát triển rộng rãi kinh tế hợp tác với nhiều hình 

thức, qui mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực, 

địa bàn có điều kiện… Mục tiêu từ nay đến năm 2010 là: 

đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém hiện nay, phấn 

đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỷ trọng ngày 

càng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế”1. 

Từ khi Luật Hợp tác xã ban hành (1996), hệ thống hợp 

tác xã Việt Nam đã có những biến đổi cả về chất và lượng 

                                           
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung 

ương khoá IX (lưu hành nội bộ), Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr 29. 
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để phù hợp với yêu cầu phát triển của nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là sau khi có Nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa IX).  

Tính đến tháng 6 năm 2006 cả nước có 17.487 hợp tác 

xã, tăng 17,8% so với 2001; có 320.000 tổ hợp tác, tăng 

32,6%. Các tổ hợp tác, hợp tác xã đã thu hút trên 12,5 triệu 

xã viên và hộ xã viên là những người lao động, các hộ gia 

đình, cá thể, tiểu chủ và doanh nghiệp nhỏ. Bộ phận lớn và 

quan trọng hiện nay trong hệ thống hợp tác xã là trong lĩnh 

vực nông nghiệp, hiện có 8.505 hợp tác xã và trên 100.000 

tổ hợp tác thu hút từ 8,3 đến 8,5 triệu xã viên, hộ xã viên 

tham gia. Trong lĩnh vực tín dụng, giao thông vận tải, tiểu 

thủ công nghiệp có xu hướng phát triển mạnh: hiện có 934 

quỹ tín dụng nhân dân và trên 150.000 tổ tín dụng và trợ 

vốn; có 1.113 hợp tác xã giao thông vận tải thu hút 80.000 

xã viên và người lao động, với lượng vốn đầu tư khoảng 

60.000 tỷ đồng đáp ứng 48% nhu cầu vận tải hàng hóa, 

hành khách toàn ngành. Khu vực tiểu thủ công nghiệp có 

2.120 hợp tác xã và trên 65.000 tổ hợp tác. 

Trong những năm qua, chúng ta đã cơ bản chuyển đổi 

hợp tác xã cũ, đồng thời giải thể các hợp tác xã hình thức, 

không còn hoạt động. Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục phát 

triển các hợp tác xã mới: trong 5 năm 2002-2006, chúng ta 

đã thành lập mới 5.200 hợp tác xã và phát triển nhiều mô 

hình hợp tác xã ở những ngành nghề mới như: hợp tác xã vệ 

sinh môi trường, hợp tác xã nước sạch, hợp tác xã điện; hợp 

tác xã y tế; hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã trường học… Các 

hợp tác xã của các đối tượng dân cư khác như hợp tác xã 

của phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, người tàn tật… Các 

xã viên có thể tham gia vào nhiều hợp tác xã. Xu hướng hợp 

tác, liên kết các hợp tác xã tăng nhanh. Năm 2001 có 8 liên 

hiệp hợp tác xã, đến 30-06-2006 đã có 32 liên hiệp hợp tác 

xã thu hút sự tham gia của gần 300 hợp tác xã thành viên. 

Theo báo cáo của Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành 
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phố thì các hợp tác xã đã được củng cố một bước về tổ chức 

quản lý, về vốn quỹ, về trách nhiệm và giải quyết quan hệ 

thỏa đáng giữa xã viên với hợp tác xã. hợp tác xã hoạt động 

chủ động hơn theo các phương án và kế hoạch của mình. Vì 

vậy, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các hợp tác xã được 

nâng lên. Theo số liệu điều tra của liên minh hợp tác xã Việt 

Nam đối với 1.615 hợp tác xã ở các ngành nghề khác nhau 

thuộc 47 tỉnh, thành phố, có 84,9% hợp tác xã có hoạt động 

có lãi để trích lập quỹ, chia lãi cho xã viên và hỗ trợ cho xã 

viên thông qua giảm giá vật tư và dịch vụ. 

Trong những năm qua, hệ thống hợp tác xã còn có 

những đóng góp to lớn vào việc thực hiện những nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội của đất nước như: Xây dựng kết cấu hạ tầng, 

nhất là ở khu vực nông nghiệp nông thôn; Cơ sở giáo dục 

tiểu học, mẫu giáo, y tế ở các phường, xã, thôn, bản; Giúp 

đỡ người nghèo, người tàn tật mà trước hết là các xã viên 

hợp tác xã…  

Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển của nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống hợp tác xã còn những 

khó khăn và bất cập mà chúng ta cần phải tiếp tục tháo gỡ 

để hợp tác xã phát triển và phát huy vai trò của nó trong 

nền kinh tế. Những khó khăn bất cập đó là: 

- Trình độ tổ chức và năng lực quản lý trong hệ thống 

hợp tác xã còn yếu kém, chưa nắm và thực hiện đầy đủ các 

nguyên tắc và quy định của hợp tác xã từ việc thành lập, tổ 

chức hoạt động, do đó làm cho hợp tác xã thiếu tính ổn định 

trong sự phát triển, quy mô cơ bản là nhỏ, thiếu sự kết hợp 

với các loại hình kinh tế khác để phát triển. Hợp tác xã còn 

mang tính hình thức, sự chuyển biến chậm, nhất là các hợp 

tác xã chuyển đổi “ bình mới, rượu cũ”. 

- Lực lượng lao động nhìn chung trình độ thấp, ý thức kỷ 

luật lao động, nhận thức về vai trò hợp tác xã còn yếu, chỉ 

khoảng 20% cán bộ chủ chốt của hợp tác xã có trình độ từ 
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trung cấp trở lên. Sự yếu kém về trình độ của người lao 

động đã hạn chế đến sự tiếp cận của họ đối với khoa học kỹ 

thuật tiên tiến, hệ thống luật pháp và chính sách phát triển 

kinh tế của quốc gia, quốc tế đó là những cản trở lớn đối với 

sự phát triển của hợp tác xã, đặc biệt trong bối cảnh hội 

nhập. Chính sách cán bộ chưa nhìn nhận đúng đắn và chưa 

kiên trì để thực hiện. 

- Vốn ở các hợp tác xã rất hạn hẹp, sử dụng và quản lý 

không hiệu quả. Theo báo cáo điều tra của Liên minh hợp 

tác xã Việt Nam hiện nay, vốn điều lệ bình quân của một 

hợp tác xã nông nghiệp chỉ đạt 354,7 triệu đồng, hợp tác xã 

tiểu thủ công nghiệp: 723,8 triệu đồng; hợp tác xã tín dụng: 

675,2 triệu đồng. Nguồn vốn chủ yếu của hợp tác xã hiện 

nay dựa vào vốn góp của xã viên, vốn từ tích luỹ của hợp 

tác xã còn nhỏ, vốn vay từ ngân hàng khó khăn vì hợp tác 

xã không có tài sản thế chấp. 

- Cơ sở vật chất - kỹ thuật của các hợp tác xã rất yếu: 

hiện nay có tới trên 52% số hợp tác xã chưa có trụ sở làm 

việc; về nhà xưởng, máy móc, thiết bị so với các doanh 

nghiệp (kể cả doanh nghiệp tư nhân) còn rất thấp. Vì trên 

thực tế vốn góp của xã viên và vốn huy động được từ các 

nguồn chủ yếu tập trung vào vốn sản xuất, kinh doanh; cơ 

sở vật chất kỹ thuật như nhà xưởng phải thuê, vì nếu đầu tư 

vào bộ phận này trong điều kiện vốn hạn hẹp là vấn đề trở 

ngại lớn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh những yếu kém, bất cập của hợp tác xã, hệ 

thống luật pháp, chính sách, cơ chế đối với hợp tác xã còn 

yếu, thiếu đã làm cho sự đổi mới và phát triển của hợp tác 

xã càng khó khăn hơn. Vì vậy, giải pháp để ổn định và phát 

triển hợp tác xã cần được thực hiện ở cả tầm vĩ mô và vi 

mô. 

c) Một số giải pháp để phát triển hợp tác xã trong nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

- Tạo môi trường để hợp tác xã phát triển sản xuất, kinh 
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doanh: bao gồm hệ thống luật pháp và các văn bản dưới luật 

đồng bộ và toàn diện để tạo hành lang pháp lý giúp cho hợp 

tác xã phát triển ổn định. Có một hệ thống chính sách như: 

chính sách cơ chế đào tạo, sử dụng, đãi ngộ cán bộ hoạt 

động ở các hợp tác xã để có thể thu hút lực lượng lao động 

có trình độ vào làm việc ở khu vực này; chính sách đất đai, 

chính sách tài chính - tín dụng, chính sách hỗ trợ khoa học 

công nghệ, chính sách thị trường, chính sách phát triển kết 

cấu hạ tầng… để các hợp tác xã có cơ hội tiếp cận với các 

yếu tố đầu vào và giải quyết yếu tố đầu ra cho quá trình hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

- Nâng cao vai trò của Nhà nước trong việc quản lý, 

giúp đỡ các hợp tác xã phát triển, nhất là các hợp tác xã ở 

khu vực nông nghiệp nông thôn, các hợp tác xã ngành nghề 

đáp ứng cho nhu cầu đời sống thiết thực của người lao 

động, đặc biệt là những hợp tác xã ngành nghề mới. Cần 

nâng cao vai trò của liên minh hợp tác xã để giúp các hợp 

tác xã về các mặt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng 

cao nhận thức của đông đảo nhân dân về vị trí của hợp tác 

xã trong đời sống kinh tế - xã hội ở nước ta, để từ đó tạo 

tâm lý xã hội thuận lợi cho hợp tác xã phát triển, xoá bỏ 

những tư tưởng mặc cảm về hợp tác xã. Củng cố lòng tin 

của hợp tác xã đối với nhân dân, để họ an tâm, tự nguyện 

tham gia vào hợp tác xã. 

- Đối với các hợp tác xã cần tiếp tục củng cố, đổi mới 

tích cực việc tổ chức quản lý hoạt động của mình theo 

nguyên tắc: “tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi”. Có như vậy 

mới thu hút được xã viên ngày càng đông và đảm bảo nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Cần mở rộng 

sự liên kết hợp tác với các hợp tác xã cùng ngành nghề, 

cùng địa bàn để tăng cường, mở rộng nhiều địa bàn sản 

xuất, kinh doanh. Tiến hành tích luỹ vốn để đổi mới công 

nghệ, tái sản xuất mở rộng. Thực hiện việc phân phối thu 
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nhập đảm bảo quan hệ lợi ích của tập thể và người lao động.  
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN,  

GÓP PHẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC, PHÁT 
TRIỂN HỢP TÁC XÃ TRONG THỜI KỲ MỚI 

TS. ĐINH THẾ HUYNH* 

Từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, chủ 

trương nhất quán phát triển nền kinh tế nhiều thành phần 

của Đảng, trong đó có chủ trương phát triển hợp tác xã, 

được toàn dân hưởng ứng và thực hiện, góp phần tạo nên 

những thành tựu to lớn, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng 

hoảng kinh tế - xã hội, tạo ra thế và lực mới để đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Song, trong điều 

kiện xã hội có nhiều biến động như hiện nay, quan điểm, 

nhận thức về phát triển hợp tác xã có những điều cần thay 

đổi, hoàn thiện cho thích nghi với hoàn cảnh mới. 

Đại hội lần thứ X của Đảng chủ trương tiếp tục đổi mới 

và phát triển các loại hình kinh tế tập thể, cùng với kinh tế 

nhà nước ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền 

kinh tế quốc dân. Nghị quyết Đại hội X chỉ rõ, cần “Tổng 

kết thực tiễn, sớm có chính sách, cơ chế cụ thể khuyến 

khích phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể đa 

dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh 

doanh, bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới. Chú 

trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã cổ phần.  

                                           
* Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập báo Nhân Dân. 
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Khuyến khích việc tăng vốn góp và các nguồn vốn huy 

động từ thành viên để tăng nguồn vốn hoạt động của hợp tác 

xã, tăng vốn đầu tư phát triển, tăng tài sản và quỹ không 

chia trong hợp tác xã.  

Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác hoạt động 

theo các nguyên tắc: hợp tác tự nguyện; dân chủ, bình đẳng 

và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; 

hợp tác và phát triển cộng đồng”1. Theo đó, công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh phát triển hợp tác xã 

đang đứng trước những yêu cầu mới. Nhất là hiện nay, trong 

điều kiện bùng nổ thông tin do sự phát triển mạnh mẽ của 

khoa học, kỹ thuật và công nghệ, dân trí cũng phát triển cao 

hơn, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đẩy mạnh 

phát triển hợp tác xã càng phải được chú trọng và thường 

xuyên đổi mới.  

1. Tuyên truyền sâu rộng quan điểm, 
chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước 
để nâng cao nhận thức, thống nhất hành 
động, hoàn thiện chính sách phát triển hợp 
tác xã 

Hợp tác xã ở nước ta đã qua một quá trình phát triển gần 

nửa thế kỷ. Những thành công và không thành công của mô 

hình hợp tác xã kiểu cũ đang từng bước được tổng kết, đúc 

rút ra bài học kinh nghiệm để xây dựng, phát triển các tổ 

hợp tác, hợp tác xã kiểu mới trong điều kiện phát triển nền 

kinh tế nhiều thành phần, đa sở hữu, trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay. 

Dấu ấn quan trọng trong chính sách của Đảng và pháp 

luật của Nhà nước về hợp tác xã là sự ra đời của Luật Hợp 

tác xã (1996), có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1997 (Luật 

                                           
1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 85-86. 
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này được sửa đổi và bổ sung năm 2003). Luật Hợp tác xã ra 

đời không những tạo cơ sở pháp lý cho loại hình tổ chức 

kinh tế này mà còn nêu lên tư duy mới về hợp tác xã. Theo 

đó, hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao 

động có nhu cầu, lợi ích chung, tự nguyện cùng góp vốn, 

góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức 

mạnh của tập thể và của từng xã viên, nhằm giúp nhau thực 

hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. Như vậy, những người lao động có nhu 

cầu và tự nguyện tuân thủ các nguyên tắc hợp tác xã đều có 

thể tham gia hợp tác xã. Các nguyên tắc cơ bản để thành lập 

và phát triển hợp tác xã là: Tự nguyện gia nhập và ra khỏi 

hợp tác xã; Quản lý dân chủ, bình đẳng và công khai; Tự 

chịu trách nhiệm và cùng có lợi; Hợp tác và phát triển cộng 

đồng... Luật Hợp tác xã ra đời đã thúc đẩy sự phát triển của 

hợp tác xã. Hàng nghìn hợp tác xã kiểu mới trong tất cả các 

lĩnh vực kinh tế đã tạo ra một cách nhìn mới về mô hình hợp 

tác xã, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động của 

mình, có động lực và sức sống, gia nhập thị trường như các 

loại doanh nghiệp khác để phát triển. Các hợp tác xã mới 

hoạt động đều được điều chỉnh bởi khung luật pháp chặt 

chẽ, quy định rõ về tổ chức, quan hệ nội bộ hợp tác xã và 

quan hệ của hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác. Các 

hợp tác xã cũ chuyển đổi theo luật, một bộ phận hợp tác xã 

cũ không có nội dung hoạt động tự giải thể hoặc xóa tên. 

Tại Hội nghị Trung ương 5, khóa IX (2-2002), Ban 

Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ra Nghị quyết số 13 

“Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh 

tế tập thể”, đã thống nhất nhận thức về quan điểm phát 

triển kinh tế tập thể. Kinh tế tập thể với nhiều hình thức 

hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là các hợp tác xã, dựa trên sở 

hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi 

những người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các 
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doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế, 

không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn… Thành viên 

kinh tế tập thể bao gồm cả thể nhân và pháp nhân, cả người 

ít vốn và người nhiều vốn, cùng góp vốn và góp sức trên 

nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý 

dân chủ. Từ các quan điểm, chủ trương mới đó, Luật Hợp 

tác xã năm 1996 được nghiên cứu, bổ sung và đến tháng 

11-2003, Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã sửa đổi đã 

làm rõ hơn các nguyên tắc tổ chức và quản lý hợp tác xã, 

đồng thời xác định hợp tác xã hoạt động như một loại hình 

doanh nghiệp được tổ chức theo những quy định đặc thù 

của loại hình kinh tế mang tính dân chủ và tập thể trong 

nền kinh tế thị trường, chấp nhận cạnh tranh như các doanh 

nghiệp khác để phát triển.  

Từ sau Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX), nhất là từ sau 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, nhận thức 

về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, 

phát triển hợp tác xã có được nâng lên. Tuy nhiên, nhận 

thức về vấn đề quan trọng này ở không ít cấp ủy đảng, bộ, 

ngành, địa phương chưa có chuyển biến đáng kể. Thậm chí, 

trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, mục tiêu 

của không ít tổ chức đảng, kể cả một số đảng bộ tỉnh, thành 

phố, vấn đề phát triển kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã 

được đề cập rất sơ sài, có nơi không đề cập. Nhiều cấp ủy 

do vậy, chưa quan tâm chỉ đạo, chưa có nghị quyết chuyên 

đề hoặc chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, 

phát triển hợp tác xã. Hệ thống chính sách thúc đẩy phát 

triển kinh tế tập thể, phát triển hợp tác xã chậm được bổ 

sung, hoàn thiện. Hiện nay, các đơn vị kinh tế tập thể, các 

hợp tác xã rất khó có khả năng tiếp cận các nguồn tín dụng, 

nhất là tín dụng ưu đãi. Đội ngũ cán bộ làm công tác vận 

động, chỉ đạo kinh tế tập thể, chỉ đạo hợp tác xã chưa được 

kiện toàn đồng bộ, vừa thiếu lại vừa yếu. Phần đông các hợp 

tác xã vẫn ở trong tình trạng đội ngũ cán bộ yếu về năng 
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lực, tuổi đời cao, không thật sự yên tâm, thiết tha với công 

việc. 

Từ tình hình đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức đẩy mạnh phát triển hợp tác xã cần tập trung vào một 

số nội dung: 

- Tăng cường phổ biến, giáo dục để góp phần nâng cao 

nhận thức, trước hết là nhận thức của các cấp ủy, chính 

quyền và đoàn thể các cấp về các chủ trương, nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, 

phát triển hợp tác xã như đã được khẳng định trong các 

Nghị quyết 13 của Trung ương, Nghị quyết Đại hội lần thứ 

X của Đảng và trong Luật Hợp tác xã sửa đổi. Điều tra, 

khảo sát, kiến nghị với Đảng, Nhà nước để bổ sung, hoàn 

thiện các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, phát 

triển hợp tác xã. Chú trọng việc phát hiện, cổ vũ và góp 

phần nhân rộng các mô hình hợp tác xã kiểu mới làm ăn có 

hiệu quả để thông qua đó, phổ biến những kinh nghiệm, 

những cách làm hay, xóa bỏ trong xã hội, nhất là trong nông 

dân, những lo ngại, định kiến về những hạn chế của mô hình 

hợp tác xã kiểu cũ. 

- Coi trọng chất lượng phát triển hợp tác xã, lấy hiệu quả 

kinh tế làm thước đo trình độ và năng lực quản lý, điều hành 

của tổ chức kinh tế này. Bởi hợp tác xã hoạt động có hiệu 

quả mới có điều kiện hỗ trợ kinh tế cho xã viên và tác động 

tích cực đến cộng đồng, thu hút vốn, phát triển nguồn tài 

chính, bảo đảm việc làm, tăng thu nhập, lợi ích của xã viên. 

Do vậy, cần nâng cao vai trò của hợp tác xã và gắn với lợi 

ích xã hội, hướng tới phát triển bền vững, kết hợp hài hòa 

lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội và bảo vệ môi trường. Hiện vẫn 

còn tình trạng một bộ phận hợp tác xã hoạt động mang tính 

chất hình thức, thậm chí có những hợp tác xã chỉ nhằm thu 

lợi nhuận cho cá nhân hoặc một nhóm nhỏ các thành viên 

của nó mà không chú ý tới nguyên tắc hợp tác, tới lợi ích 

của tất cả các xã viên tham gia. Phải xóa bỏ các tổ chức kinh 
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tế mang danh nghĩa hợp tác xã, chuyển sang các hình thức 

doanh nghiệp khác để chịu sự điều chỉnh, tác động của 

khung pháp lý và chính sách phù hợp với bản chất của nó. 

- Đề cao tính tự chủ, khuyến khích sự hợp tác, liên kết, 

liên minh của các hợp tác xã. Đây là một chủ trương đúng 

đắn của Đảng để phát triển hợp tác xã trong điều kiện kinh 

tế thị trường, mở cửa, hội nhập với kinh tế quốc tế. Thực tế 

những năm đổi mới, mở cửa thị trường gần đây cho thấy, 

phát triển hợp tác xã kiểu mới hiện nay phải quan tâm mở 

rộng liên kết, tăng cường hợp tác với các tổ chức, thành 

phần kinh tế khác ở trong nước và quốc tế. Việt Nam đã là 

thành viên của WTO, tham gia ngày càng, sâu, rộng, toàn 

diện vào thị trường thế giới, là cơ hội cho các tổ chức kinh 

tế phát triển, trong đó có các hợp tác xã. Nếu các hợp tác xã 

hoạt động bó hẹp trong phạm vi nội địa thì cơ hội phát triển 

lâu dài rất khó khăn. Để phát triển hợp tác xã kiểu mới trong 

nền kinh tế thị trường, các hợp tác xã cần phải liên kết, hợp 

tác với nhau và gắn với phong trào hợp tác xã quốc tế, tranh 

thủ sự đầu tư, hỗ trợ của các hợp tác xã nước ngoài. Đây là 

cơ hội tốt để các hợp tác xã học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, 

kiến thức và đóng góp vào sự phát triển hợp tác xã quốc tế. 

2. Bám sát thực tiễn phát triển hợp tác 
xã để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả, 
góp phần phát hiện, cổ vũ các hợp tác xã 
tiên tiến điển hình 

Bám sát thực tiễn luôn là yêu cầu hàng đầu đối với công 

tác tuyên truyền. Theo những nghiên cứu của Viện Nghiên 

cứu quản lý kinh tế Trung ương, từ khi thực hiện Luật Hợp 

tác xã, đã xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, hoạt 

động năng động và hiệu quả hơn. Xu hướng liên doanh giữa 

hợp tác xã và các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế 

được phát triển thêm một bước. 

Do đó, phát hiện, cổ vũ và góp phần nhân rộng các mô 
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hình hợp tác xã tiên tiến kiểu mới cần xác định là một trọng 

tâm của công tác tuyên truyền đối với sự phát triển hợp tác 

xã hiện nay. Cần nhận thức rằng, những nhân tố mới ra đời 

thường có nhiều khó khăn. Đặc biệt trong thực tế hiện nay 

vẫn tồn tại đan xen cả hợp tác xã kiểu cũ, hợp tác xã kiểu 

mới và sự giả danh hợp tác xã để lợi dụng kẽ hở của pháp 

luật, làm ăn phi pháp hoặc hưởng lợi qua các chính sách ưu 

đãi. 

 Công tác tuyên truyền cần có cái nhìn đúng đắn về các 

mô hình hợp tác xã tiên tiến kiểu mới. Một mặt phản ánh 

chân thật và phát hiện những điển hình hợp tác xã tiên tiến. 

Báo chí, truyền thông cần thông tin và nêu bật được một 

trong những vai trò quan trọng của các hợp tác xã điển 

hình tiên tiến là tạo ra sức hút, sức lan tỏa đối với các hợp 

tác xã khác. Các hợp tác xã điển hình tiên tiến cần tham gia 

tích cực vào phong trào hợp tác xã để trao đổi, chia sẻ kinh 

nghiệm, phát huy sức mạnh tập thể và sức mạnh của từng 

xã viên trong hợp tác xã, giúp tham khảo để tìm hướng 

phát triển.  

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền phát triển hợp 

tác xã hiện nay là giải quyết việc làm và thu nhập. Đặc biệt 

ở khu vực nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 

người lao động được thể hiện rất rõ ở các hợp tác xã điển 

hình tiên tiến trên cả nước. Theo số liệu điều tra của Viện 

Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, có những hợp tác 

xã đã thu hút phần lớn số hộ trong thôn, xã tham gia như: 

Hợp tác xã Thiệu Hưng (Thanh Hóa) có 830 hộ với 1.010 xã 

viên, chiếm 50,6% tổng số hộ toàn xã; Hợp tác xã nông 

nghiệp An Mỹ (Hà Tây) có tới 3.277 xã viên; Hợp tác xã 

nông nghiệp Đại Đồng (Hà Tây) có số xã viên lên đến 4.687 

người… Đây đều là các hợp tác xã khá, giỏi và đã tham gia 

giải quyết việc làm, tạo thêm thu nhập cho phần lớn lao 

động trên địa bàn. Quỹ tín dụng nhân dân là nơi thu hút 

nhiều xã viên nhất (trung bình 960 xã viên/quỹ tín dụng); 
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tiếp đó là hợp tác xã nông nghiệp (953 xã viên/hợp tác xã). 

Điều đó cho thấy, mô hình quỹ tín dụng nhân dân đã có sức 

hấp dẫn trong điều kiện kinh tế thị trường hiện nay. Song 

nhìn chung, các hợp tác xã dịch vụ tổng hợp và dịch vụ 

chuyên ngành cho sản xuất nông nghiệp (bao gồm cả thủy 

sản và diêm nghiệp) vẫn là mô hình tổ chức kinh tế phù hợp 

nhất đối với các vùng nông thôn. Các cơ quan báo chí và đài 

phát thanh cần tuyên truyền cho các hợp tác xã nông nghiệp 

và quỹ tín dụng nhân dân trong việc sử dụng xã viên vào các 

hoạt động của mình. Mặt khác, phát hiện, phê phán các đơn 

vị, tổ chức giả danh hợp tác xã để mưu cầu lợi ích không 

chính đáng cho một nhóm người, làm thiệt hại tài sản Nhà 

nước, phá hoại chính sách của Đảng và Chính phủ đối với 

hợp tác xã. 

Cùng với việc phát hiện, phổ biến những mô hình mới, 

hợp tác xã điển hình tiên tiến, công tác tuyên truyền phát 

triển hợp tác xã hiện nay cần hết sức coi trọng việc đưa Luật 

Hợp tác xã vào cuộc sống. Công tác tuyên truyền Luật Hợp 

tác xã và Nghị quyết của Đảng về kinh tế tập thể, mà nòng 

cốt là các tổ chức kinh tế hợp tác, hợp tác xã hiện nay còn 

rất mờ nhạt. Chính công tác tuyên truyền như vậy đã không 

góp phần đưa được những quan điểm, chính sách, luật pháp 

về mô hình hợp tác xã mới đến đông đảo xã viên và bà con 

nông dân (là lực lượng to lớn nhất xây dựng và phát triển 

hợp tác xã). Đó cũng là nguyên nhân quan trọng làm cho 

nhận thức xã hội chưa thống nhất và nhận thức của người 

dân, nhất là nông dân chưa thật hiểu biết về Luật Hợp tác xã 

và việc xây dựng, phát triển mô hình hợp tác xã mới trong 

thực tế. Do vậy, trong thời gian tới, các cấp ủy, Nhà nước, 

bộ, ngành hữu quan cùng Liên minh hợp tác xã Việt Nam, 

các phương tiện thông tin đại chúng cần có sự phối hợp 

đồng bộ, tập trung tuyên truyền các nội dung quan trọng của 

Nghị quyết số 13 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX và 

Luật Hợp tác xã sửa đổi đến cơ sở và người dân. Đối với 
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khu vực nông thôn nên có những biện pháp tuyên truyền 

thiết thực, hiệu quả thông qua các lớp học tập, tập huấn gắn 

với các chương trình khuyến nông. Các tài liệu phổ biến nên 

dễ hiểu, dễ làm. Nên tổ chức cho cán bộ và xã viên hợp tác 

xã học tập các điển hình hợp tác xã tiên tiến trong nước và 

nước ngoài. Các báo, tạp chí, truyền hình nên có chương 

trình tuyên truyền về hợp tác xã kiểu mới... 
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TÌNH HÌNH HỢP TÁC XÃ HIỆN NAY, MỘT 

SỐ ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT 
TRIỂN 

TS. NGUYỄN TIẾN QUÂN 
Chủ tịch Liên minh hợp tác xã 

Việt Nam 

I. TÌNH HÌNH HỢP TÁC XÃ HIỆN NAY 

Phát triển hợp tác xã là một nhu cầu tất yếu khách quan 

và là một nội dung quan trọng trong đường lối phát triển 

kinh tế – xã hội của Đảng và Nhà nước ta. 

Ra đời trong những năm kháng chiến chống thực dân 

Pháp, dưới hình thức tổ hợp tác, vần công, đổi công, tập 

đoàn sản xuất, hợp tác xã đầu tiên là hợp tác xã Dân chủ 

được thành lập vào năm 1948 ở Thái Nguyên. Cho đến nay, 

khu vực hợp tác xã đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển 

khác nhau và đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp 

giải phóng dân tộc, vào sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất 

nước. 

Đến năm 1986, cả nước có trên 79.000 hợp tác xã trong 

các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, tập hợp trên 20 triệu xã 

viên, hộ xã viên tham gia. Đồng thời, có gần 50.000 tập 

đoàn sản xuất, tổ hợp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Trong đó, có 16.740 hợp 

tác xã nông nghiệp và 40.228 tập đoàn sản xuất nông 

nghiệp; 32.034 hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp; 9.600 hợp tác xã mua bán với trên 10 vạn điểm 



 326 

mua, bán hàng; 9.900 hợp tác xã giao thông vận tải; 3.913 

hợp tác xã xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; 7.160 

hợp tác xã tín dụng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các hợp 

tác xã và tập đoàn sản xuất đã tập hợp trên 94% số hộ nông 

dân tham gia với 80,8% tổng số ruộng đất canh tác, sản xuất 

trên 80% sản lượng lương thực, thực phẩm cả nước. Các 

hợp tác xã công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với 1,27 triệu 

lao động, sản xuất 30% giá trị sản lượng công nghiệp toàn 

quốc và gần 50% giá trị sản lượng công nghiệp địa phương. 

Các hợp tác xã mua bán chiếm gần 20% tổng mức lưu 

chuyển hàng hoá bán lẻ xã hội và đại lý thu mua trên 60% 

sản lượng hàng hoá nông sản, thực phẩm cho cả nước. Hợp 

tác xã vận tải đã vận chuyển trên 45% khối lượng hàng hoá 

và 50% khối lượng vận chuyển hàng khách tại địa phương. 

Các hợp tác xã tín dụng đã đóng vai trò chủ đạo trong hỗ trợ 

vốn cho các hộ xã viên sản xuất, kinh doanh. Các hợp tác xã 

còn đóng góp to lớn xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn 

hoá, xã hội, đặc biệt là ở nông thôn. 

Từ năm 1986 đến cuối những năm 90 của thế kỷ XX, do 

chuyển đổi cơ chế quản lý, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý 

của các hệ thống hợp tác xã, sự thiếu quan tâm trong lãnh 

đạo, chỉ đạo, và đặc biệt do những yếu kém, khuyết tật và 

bất cập của mô hình cũ trong điều kiện mới, khu vực hợp 

tác xã đã lâm vào một cuộc khủng hoảng sâu sắc, các hợp 

tác xã tan vỡ đồng loạt. Đến tháng 12-1996, trước khi thực 

hiện Luật Hợp tác xã, số hợp tác xã chỉ còn lại 17.462 cơ sở. 

Trong đó, giảm nhiều nhất là các hợp tác xã tiểu thủ công 

nghiệp, hợp tác xã tín dụng, số hợp tác xã mua bán còn lại 

không đáng kể. 

Luật Hợp tác xã được ban hành và có hiệu lực năm 

1997, đặc biệt là sau khi có Nghị quyết Đại hội lần thứ IX 

của Đảng và Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 Hội 

nghị Trung ương 5 (khoá XI) về “tiếp tục đổi mới, phát triển 
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và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”, khu vực hợp tác xã đã 

dần khắc phục tình trạng khủng hoảng, có những thay đổi 

quan trọng và có bước phát triển mới. Điều đó thể hiện trên 

những điểm sau: 

+ Số các tổ chức hợp tác xã tăng lên và đã tăng lên đáng 

kể, đặc biệt số tổ hợp tác do người dân tự thành lập tăng hơn 

2,5 lần so với những năm 1997-1998 và số hợp tác xã mới 

được thành lập chiếm tới 57,59 % tổng số hợp tác xã hiện 

có, phản ánh nhu cầu hợp tác của người lao động, của 

những người sản xuất nhỏ trong điều kiện của tự do hoá 

kinh tế và kinh tế thị trường, hội nhập. Các tổ hợp tác, hợp 

tác xã vẫn là khu vực kinh tế - xã hội rộng lớn nhất. Đến 

tháng 6-2007, theo điều tra chưa đầy đủ, cả nước có trên 

320.000 tổ hợp tác, tăng so với năm 2001 là 32,6% (Năm 

2001, có 241.261 tổ hợp tác). Số hợp tác xã là 17.599 hợp 

tác xã, 39 liên hiệp hợp tác xã tăng hơn so với đầu năm 

2001 (14.841 hợp tác xã) 17,8%. Các tổ hợp tác, hợp tác xã 

thu hút trên 12,5 triệu xã viên, hộ xã viên là người lao động, 

các hộ kinh tế gia đình, kinh tế cá thể, các doanh nghiệp 

nhỏ.  

Khu vực lớn và quan trọng nhất là hợp tác xã nông 

nghiệp. Hiện có 8.535 hợp tác xã và trên 100.000 tổ hợp tác 

trong nông, lâm, diêm nghiệp, thu hút khoảng 8,3 - 8,5 triệu 

xã viên, hộ xã viên tham gia. Hợp tác xã cũng có xu thế phát 

triển mạnh trong lĩnh vực tín dụng nhỏ, giao thông vận tải, 

tiểu thủ công nghiệp. Có 934 quỹ tín dụng nhân dân với gần 

1,1 triệu thành viên và trên 150.000 các tổ tín dụng và trợ 

vốn (Số liệu Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương); có 1.113 

hợp tác xã giao thông vận tải thu hút trên 120.000 hộ xã 

viên, thành viên với nguồn vốn đầu tư về phương tiện, máy 

móc, nhà xưởng trên 60.000 tỉ đồng, đáp ứng khoảng 48% 

nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách toàn ngành (Số liệu 

Bộ Giao thông vận tải). Khu vực tiểu thủ công nghiệp có 
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2.354 hợp tác xã và trên 65.000 tổ hợp tác. 

+ Các hợp tác xã cũ cơ bản đã được chuyển đổi xong 

theo quy định của Luật Hợp tác xã; giải thể các hợp tác xã 

hình thức, không còn hoạt động. Thời gian qua, đã chuyển 

đổi 8.700 hợp tác xã cũ, riêng từ năm 2000-2001 đến nay đã 

giải quyết được gần 4.000 hợp tác xã cũ, trong đó tiếp tục 

chuyển đổi trên 1.400 hợp tác xã, giải thể trên 2.300 yếu 

kém, không còn hoạt động. Đến nay, chỉ còn trên 300 hợp tác 

xã (chủ yếu là hợp tác xã nông nghiệp) chưa giải thể, nhưng 

cũng không còn hoạt động. Đồng thời, cũng tiếp tục giải thể 

gần 1.000 hợp tác xã đã chuyển đổi hoặc thành lập mới, 

nhưng hoạt động yếu kém hoặc có những sai phạm. Đây là 

một kết quả rất quan trọng, nhiều năm trước đây chưa xử lý 

được, tạo điều kiện để củng cố, phát triển khu vực hợp tác xã 

trong những năm tiếp theo. 

+ Quá trình phát triển các hợp tác xã mới được đẩy 

mạnh theo hướng tích cực và đa dạng hơn. Đến nay, đã có 

5.200 hợp tác xã mới được thành lập. Bên cạnh các lĩnh vực 

truyền thống, nhiều mô hình hợp tác xã trong các ngành, 

nghề mới xuất hiện, như hợp tác xã vệ sinh môi trường, hợp 

tác xã nước sạch, hợp tác xã điện, hợp tác xã quản lý kinh 

doanh chợ... Cũng xuất hiện các mô hình hợp tác xã gắn với 

đáp ứng nhu cầu đời sống, kinh tế của các giới, các tầng lớp, 

các nhóm đối tượng khác nhau, như hợp tác xã của phụ nữ, 

hợp tác xã của thanh niên, hợp tác xã của những người tàn 

tật, của cựu chiến binh, do nhà chùa, nhà thờ vận động 

thành lập, hợp tác xã của đồng bào dân tộc ít người... Từ 

kinh nghiệm quốc tế, một số mô hình mới cũng đang được 

Liên minh hợp tác xã Việt Nam nghiên cứu triển khai ở một 

số nơi, như hợp tác xã trường học, hợp tác xã nhà ở, hợp tác 

xã y tế... Ở nhiều hợp tác xã, đối tượng xã viên tham gia 

không chỉ bao gồm cá nhân, hộ gia đình, mà còn có các chủ 

trang trại, hộ tiểu chủ, các cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa, các 
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doanh nghiệp nhà nước... 

+ Các tổ hợp tác với những tên gọi khác nhau: tổ hợp 

tác, tổ tín dụng và trợ vốn, tổ và tập đoàn sản xuất, nhóm 

sản phẩm, câu lạc bộ, hiệp hội ngành nghề... về bản chất là 

các tổ chức hợp tác xã, được tổ chức hoạt động, xuất phát 

từ nhu cầu thực sự của người dân, phát triển mạnh trong 

các lĩnh vực tín dụng, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp. Nhiều tổ hợp tác đã được tổ chức chặt chẽ và tuân 

thủ các nguyên tắc hợp tác xã. Có khoảng trên 23% số tổ 

hợp tác có đăng ký hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân 

xã, phường (Báo cáo Liên minh hợp tác xã các tỉnh, thành 

phố). Các tổ hợp tác hoạt động nhìn chung là thiết thực và 

có hiệu quả. 

+ Các hợp tác xã (chuyển đổi cũng như thành lập mới) 

nhìn chung đã tuân thủ các nguyên tắc, qui định của Luật 

Hợp tác xã. Các hợp tác xã được củng cố một bước về tổ 

chức quản lý, vốn quỹ, về trách nhiệm và quan hệ giữa xã 

viên với hợp tác xã. Hoạt động của các hợp tác xã được đổi 

mới, thiết thực gắn với lợi ích của các thành viên. Phần lớn 

hợp tác xã có kế hoạch, phương án hoạt động cụ thể. Các 

hợp tác xã nông nghiệp đã làm được các khâu dịch vụ cơ 

bản phục vụ sản xuất nông nghiệp, số hợp tác xã nông 

nghiệp làm các dịch vụ và hoạt động tổng hợp có xu hướng 

tăng. Các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả hơn. Điều tra ở 

1.615 hợp tác xã thuộc tất cả các ngành nghề, ở 47 tỉnh, 

thành phố cho thấy có 84,9% hợp tác xã có lãi; 76% - có 

trích lập quỹ; 55,5% - chia lãi cho xã viên và 45,7% - có hỗ 

trợ xã viên thông qua giảm giá các vật tư, dịch vụ (Số liệu 

điều tra của Liên minh hợp tác xã Việt Nam 2006). Trong 

nông nghiệp, số hợp tác xã hoạt động có lãi chiếm 77%, 

tăng 8% so với năm 2002 (Số liệu của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn). Cả nước có 41,6% hợp tác xã khá 

giỏi, 42,2% trung bình, 16,2% yếu kém. 



 330 

+ Liên kết giữa các hợp tác xã với nhau bước đầu được 

tăng cường, nhất là giữa các hợp tác xã cùng ngành nghề 

và trên cùng địa bàn. Để tăng khả năng cạnh tranh và hiệu 

quả hoạt động một số hợp tác xã đã hợp nhất lại với nhau 

thành các hợp tác xã lớn hơn hoặc liên kết lại với nhau về 

tổ chức, thành lập các liên hiệp hợp tác xã hoặc hiệp hội 

ngành nghề. Năm năm qua, đã có 540 hợp tác xã hợp nhất 

lại thành 144 hợp tác xã lớn hơn; cuối năm 2001 cả nước 

có 8 liên hiệp hợp tác xã, đến tháng 6-2007 đã có 39 liên 

hiệp hợp tác xã thu hút sự tham gia của trên 300 hợp tác xã 

thành viên. 

Liên kết giữa các hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác 

theo hướng xây dựng những mối quan hệ kinh doanh ổn 

định, chắc chắn cũng được tăng cường hơn. 

+ Các tổ hợp tác, hợp tác xã tập hợp trên 12,5 triệu 

người lao động, hộ kinh tế gia đình, kinh tế cá thể, tiểu chủ, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ là một khu vực kinh tế - 

xã hội rộng lớn có tác động quan trọng, không thể thay thế 

được đối với nhiều ngành, nhiều lĩnh vực kinh tế, đặc biệt 

những ngành nghề như nông nghiệp, thuỷ hải sản, tín dụng 

nhỏ, tiểu thủ công nghiệp, vận tải hàng hoá, hành khách... 

và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, công ăn việc làm, thu 

nhập của khoảng 47 – 50 triệu người, đặc biệt ở khu vực 

nông thôn và những tầng lớp có thu nhập thấp. 

Các tổ chức hợp tác xã còn đóng góp to lớn trong xây 

dựng kết cấu hạ tầng kinh tế và xã hội, nhất là ở cơ sở và 

trong nông thôn. Có 57,4% trong số hợp tác xã điều tra ở 

tỉnh, thành phố có giúp đỡ về kinh tế cho các hộ xã viên 

nghèo; 88,3% - hỗ trợ về kinh tế khi xã viên, gia đình hộ xã 

viên hiếu hỷ, ốm đau, cơ nhỡ; 51,5% - có trợ giúp các hộ 

dân nghèo trong thôn ấp, xã phường; 61,3% - có đóng góp 

xây dựng đường thôn, xã; 44,4% - đóng góp xây dựng 

đường giao thông nội đồng, 84,1% - đóng góp xây dựng hệ 
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thống tưới tiêu nội đồng; 43,3% - đóng góp kinh tế cho 

chính quyền; 47,7% - cho Mặt trận Tổ quốc cơ sở; 37,4% - 

cho Hội Cựu chiến binh; 39,9% - cho Hội Nông dân; 40,5% 

- cho Hội Phụ nữ; 41,6% - cho thanh niên và 4,9% cho các 

tổ chức xã hội khác ở địa phương. Ở nhiều nơi, hợp tác xã là 

một trong những nguồn đóng góp quan trọng xây dựng tổ 

chức các cơ sở giáo dục tiểu học, mẫu giáo, cơ sở y tế trước 

đây và hiện nay. 

Mặc dù hoạt động của hợp tác xã chủ yếu là phục vụ các 

nhu cầu kinh tế, đời sống của xã viên, hộ xã viên và phát 

triển cộng đồng, chưa tính đến kinh tế của hộ xã viên, riêng 

khu vực này đã đóng góp tới 6,83% GDP. Thông qua các 

hoạt động kinh tế, xã hội của mình, các tổ hợp tác, hợp tác 

xã đã có và đã khẳng định được vai trò quan trọng không 

chỉ đối với sản xuất, kinh doanh, đời sống của hàng chục 

triệu người dân, mà còn là nhân tố không thể thay thế góp 

phần thúc đẩy dân chủ hoá, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định 

chính trị ở cơ sở. 

Tuy có những chuyển biến tích cực nhưng những chuyển 

biến đó vẫn chưa đủ mức để tạo nên bước ngoặt về chất 

trong sự phát triển của khu vực hợp tác xã; các tổ hợp tác, 

hợp tác xã vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém, còn 

nhiều khó khăn và bất cập lớn. Cụ thể là: 

+ Các tổ hợp tác, hợp tác xã là những tổ chức có nội 

dung hoạt động kinh tế, xã hội phức tạp, qui mô thành viên 

và lao động lớn, nhưng năng lực nội tại về cả vốn liếng, cơ 

sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực lại rất yếu, không đáp 

ứng được yêu cầu đổi mới, phát triển. Số liệu điều tra cho 

thấy số xã viên, hộ xã viên bình quân trong hợp tác xã nông 

nghiệp khoảng 1.079 người, hộ, số lao động – 58 người; hợp 

tác xã tiểu thủ công nghiệp - tương ứng là 60 và 67; giao 

thông vận tải – 98 và 81; điện nước – 325 và 15; tín dụng – 

1.313 và 10 (Số liệu điều tra của Liên minh hợp tác xã Việt 
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Nam 2006)... Trong khi đó, vốn điều lệ bình quân của một 

hợp tác xã nông nghiệp chỉ có 354,7 triệu đồng; tiểu thủ 

công nghiệp – 723,8 triệu đồng; giao thông vận tải – 4,8 tỉ 

đồng; tín dụng – 675,2 triệu đồng. Nguồn vốn hoạt động 

bình quân của một hợp tác xã nông nghiệp chỉ có 585 triệu 

đồng; tín dụng nhân dân cơ sở - 890 triệu đồng. Phần lớn 

các hợp tác xã, tổ hợp tác không có mặt bằng để triển khai 

các hoạt động, thậm chí có tới trên 52% số hợp tác xã không 

có trụ sở làm việc. Trình độ, nhận thức, năng lực của đội 

ngũ cán bộ quản lý, người lao động trong các hợp tác xã rất 

yếu, lại thiếu an tâm làm việc lâu dài trong hợp tác xã là phổ 

biến. Chỉ có khoảng 20% cán bộ chủ chốt của hợp tác xã có 

trình độ từ trung cấp trở lên. Chỉ có khoảng 33% chủ nhiệm 

hợp tác xã hiểu biết cụ thể nội dung Nghị quyết Trung ương 

5 (khoá IX) về phát triển kinh tế tập thể, chỉ có 62,4% - được 

học và đọc kỹ về Luật Hợp tác xã. 

+ Trình độ tổ chức, năng lực quản lý trong các hợp tác 

xã nhìn chung rất yếu. Ở nhiều hợp tác xã, cả hợp tác xã 

chuyển đổi và hợp tác xã thành lập mới, việc tuân thủ các 

nguyên tắc, giá trị hợp tác xã, tuân thủ các quy định về góp 

vốn, điều lệ, về tích luỹ tài sản vốn quỹ chung... chưa được 

bảo đảm. 

+ Hoạt động của các hợp tác xã còn thiếu gắn bó với 

nhau, chưa có sự liên kết hệ thống chặt chẽ cả về mặt kinh 

tế, xã hội và về tổ chức. Các hoạt động liên doanh, liên kết 

trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ giữa các hợp tác xã với 

nhau còn ít, nội dung hạn chế. Tuy đã hình thành được một 

số liên hiệp hợp tác xã, nhưng quy mô nhỏ, hiệu quả chưa 

cao, hỗ trợ hợp tác xã thành viên còn ít. 

Những tồn tại và bất cập nêu trên có những nguyên nhân 

từ chính khu vực hợp tác xã. Đó là năng lực nội tại về tất cả 

các mặt của các tổ hợp tác, hợp tác xã còn rất yếu kém. Đặc 

biệt, công tác thông tin, tuyên truyền và giáo dục trong các 
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hợp tác xã bị buông lỏng; mặc vảm về mô hình hợp tác xã 

cũ, đồng thời tâm lý ỷ lại, trông chờ vào trợ giúp của Nhà 

nước còn rất nặng nề; nhận thức và hiểu biết của xã viên về 

hợp tác xã kiểu mới, về lợi ích, nghĩa vụ, trách nhiệm của 

mình rất kém, phần lớn chưa thấy hợp tác xã chính là của 

mình, là con đường để cùng nhau thoát khỏi khó khăn, 

nghèo đói, vươn lên khá giả và giàu có hơn.  

Tuy nhiên, những nguyên nhân chủ quan, những thiếu 

sót, hạn chế trong nhận thức, trong chỉ đạo và tổ chức thực 

hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát 

triển hợp tác xã là quan trọng và rõ nét. Những điểm nổi bật 

là: 

+ Nhận thức về bản chất, vai trò, tính tất yếu khách quan 

của hợp tác xã chưa đầy đủ và thiếu thống nhất. Một bộ 

phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở Trung ương và địa 

phương hiểu chưa đúng về hợp tác xã, đánh đồng hợp tác xã 

với doanh nghiệp, cho rằng phát triển hợp tác xã là không 

cần thiết, là khiên cưỡng, gò ép theo định hướng xã hội chủ 

nghĩa..., trên thực chất là không hiểu, không tin tưởng vào 

đường lối phát triển hợp tác xã của Đảng và Nhà nước. 

+ Ý thức chấp hành và tổ chức chỉ đạo thực hiện đường 

lối của Đảng, luật pháp và chính sách của Nhà nước về hợp 

tác xã của không ít cấp uỷ và chính quyền chưa nghiêm túc, 

thiếu kịp thời và không đúng mức. Ở nhiều cấp uỷ và cấp 

chính quyền, phát triển hợp tác xã chưa được coi là việc 

trọng tâm, cần làm ngay và cần tập trung làm. 

Mặt khác, ở nhiều nơi, cấp uỷ, chính quyền còn can 

thiệp sâu vào tổ chức, hoạt động của hợp tác xã. Có tới 

81,4% các cấp uỷ, chính quyền cơ sở trực tiếp chỉ đạo, bố trí 

cán bộ, sắp xếp tổ chức của hợp tác xã, trong đó có tới 24% 

là quyết định cụ thể. Trong khi đó, chỉ có 49% cấp uỷ và 

47,9% chính quyền cơ sở là có quan tâm giúp đỡ hợp tác xã 

(Số liệu điều tra của Liên minh hợp tác xã Việt Nam 2006). 
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Nhìn chung, sự quan tâm tạo điều kiện và thực hiện các 

chính sách đối với hợp tác xã là chưa đầy đủ, thậm chí có 

nơi, có lúc còn xâm hại đến lợi ích của hợp tác xã, xã viên 

(thu hồi mặt bằng hoạt động; không bồi hoàn khi chuyển 

giao đường điện; không tạo điều kiện đóng bảo hiểm xã 

hội;...). 

+ Quản lý nhà nước của các cấp đối với khu vực hợp tác 

xã chưa ngang tầm với yêu cầu, vẫn còn lúng túng và buông 

lỏng trong tổ chức chỉ đạo, chưa quan tâm đến tháo gỡ các 

khó khăn và tạo điều kiện cho hợp tác xã, tổ hợp tác. Việc 

xây dựng và thực hiện các chính sách về hợp tác xã vừa 

thiếu kịp thời, vừa không đồng bộ. Thậm chí, có những 

chính sách, giải pháp đã có quy định trong các nghị quyết 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong các chương trình, 

đề án của các cấp uỷ, chính quyền địa phương nhưng không 

được triển khai. Các chính sách đối với hợp tác xã hiện nay 

nhìn chung còn hạn chế, tác dụng thấp, không hấp dẫn, chưa 

đủ tầm và đủ lực, không tạo được động lực thúc đẩy khu 

vực hợp tác xã đổi mới, phát triển. 

+ Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và 

Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể chưa được quan tâm 

đầy đủ. Chưa có chỉ đạo sát sao tổng kết và tập trung xây 

dựng các mô hình, các điển hình tiên tiến để nhân rộng. 

Chưa quan tâm đúng mức đến xây dựng chiến lược và công 

tác kế hoạch; cho đến nay, hầu như chưa có một chương 

trình dài hạn phát triển tổng thể hợp tác xã nào trong từng 

lĩnh vực, ngành nghề và ở các địa phương được xây dựng. 

+ Chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ 

thống chính trị để đẩy mạnh phát triển khu vực hợp tác xã. 

Một số tổ chức đoàn thể như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, 

Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh có chỉ đạo và phối hợp với Liên minh hợp tác xã Việt 

Nam về tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã. Tuy 
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nhiên, việc phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể còn rất 

hạn chế, chưa có sự quan tâm thích đáng, chưa tạo được 

phong trào có sức mạnh. 

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Nghị 

quyết Đại hội Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã Việt 

Nam lần thứ III, trong những năm qua, Liên minh hợp tác 

xã Việt Nam đã tập trung một mặt từng bước củng cố, hoàn 

thiện tổ chức nhằm nâng cao năng lực hoạt động, đáp ứng 

các yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, mặt khác tăng 

cường các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao, 

trong đó chú trọng vào những lĩnh vực đang là đòi hỏi, nhu 

cầu bức xúc của các hợp tác xã, đơn vị thành viên, như công 

tác tham gia hoàn thiện khung khổ pháp lý, xây dựng các cơ 

chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát 

triển của các hợp tác xã, hướng dẫn xây dựng và phát triển 

các mô hình hợp tác xã mới, nhân rộng các điền hình tiên 

tiến, triển khai các hoạt động hỗ trợ hợp tác xã về đào tạo, 

khoa học công nghệ, xúc tiến thương mại, vay vốn phát 

triển sản xuất, kinh doanh, đại diện và bảo vệ các quyền lợi 

hợp pháp cho các hợp tác xã, mở rộng các quan hệ đối 

ngoại, hợp tác quốc tế nhằm huy động các nguồn lực hỗ trợ, 

phát triển hợp tác xã. Những hoạt động trên tuy đã góp phần 

tạo ra những biến chuyển cho khu vực hợp tác xã trong thời 

gian vừa qua, nhưng xét theo yêu cầu đặt ra thì vẫn còn 

nhiều hạn chế. Một trong những nguyên nhân của hạn chế 

đó là do nguồn lực cả về đội ngũ cán bộ, lề lối công tác, 

cũng như cơ sở vật chất, các điều kiện để triển khai các hoạt 

động của Liên minh còn yếu và thiếu. 

II. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT 
TRIỂN HỢP TÁC XÃ 

Có thể thấy rằng, phát triển hợp tác xã là một sự nghiệp 

vô cùng khó khăn, vì đây là tổ chức của người dân, mà chủ 
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yếu là của những người sản xuất nhỏ, những người yếu thế, 

nghèo, trình độ, năng lực thấp trong xã hội. Với những khó 

khăn, yếu kém của khu vực hợp tác xã, với những tồn tại, 

hạn chế trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện đường lối của 

Đảng và chính sách của Nhà nước như hiện nay thì đến năm 

2010 khó có thể đạt được những mục tiêu mà Nghị quyết 

Trung ương 5 (khoá IX) và Nghị quyết Đại hội X của Đảng 

đề ra về phát triển kinh tế tập thể.  

Nghị quyết 13-NQ/TW được thông qua tại Hội nghị 

Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể đã xác định mục tiêu đến 

năm 2010 là đưa kinh tế tập thể thoát khỏi những yếu kém 

hiện nay, đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn, tiến tới có tỉ trọng 

ngày càng lớn hơn trong GDP của nền kinh tế. Nghị quyết 

Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định đường lối phát triển 

nền kinh tế đa sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó 

kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở 

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân; đồng 

thời nhấn mạnh phải tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách, 

cơ chế cụ thể khuyến khích mạnh hơn các loại hình kinh tế 

tập thể đa dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức 

sản xuất kinh doanh, bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã 

kiểu mới. 

Để đạt được những mục tiêu, yêu cầu đó, khu vực hợp 

tác xã phải có những chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản và cần 

tập trung vào những nội dung sau: 

+ Phát triển hợp tác xã gắn bó mật thiết, phục vụ thực 

hiện thắng lợi đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nước. 

Đại hội IX của Đảng đã xác định rõ đường lối phát triển 

kinh tế - xã hội của nước ta là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, đưa đất 

nước ta trở thành nước công nghiệp; ưu tiên phát triển lực 
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lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù 

hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phát huy cao độ nội 

lực, đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài và chủ động 

hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh, có hiệu quả và 

bền vững; tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá, 

từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân 

dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ và cải 

thiện môi trường; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng 

cường quốc phòng, an ninh. 

Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định đường lối phát 

triển kinh tế - xã hội của Đại hội IX và đề ra 8 nhiệm vụ chủ 

yếu trong 5 năm 2006 – 2010, như: Giải phóng và phát triển 

mạnh mẽ lực lượng sản xuất, phát huy mọi tiềm năng và 

nguồn lực, tạo bước đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng và sức cạnh 

tranh, tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế, sớm đưa nước ta ra 

khỏi tình trạng của nước đang phát triển có thu nhập thấp... 

Phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế tri 

thức... Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, giải quyết 

việc làm, khuyến khích làm giầu hợp pháp, xoá đói, giảm 

nghèo, phát triển hệ thống an sinh xã hội; đẩy lùi các tệ nạn 

xã hội... Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân 

chủ, nâng cao hiệu lực của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa... 

Phát triển của khu vực hợp tác xã cần phải được gắn 

chặt với việc cụ thể hoá và triển khai thực hiện các chủ 

trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội đó. Đây không 

chỉ là yêu cầu, mà trước hết là định hướng, căn cứ, nguồn 

lực để hợp tác xã đổi mới và phát triển. 

+ Phát triển hợp tác xã hướng vào đáp ứng những nhu 

cầu kinh tế, văn hoá, xã hội của đông đảo tầng lớp xã hội và 
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tập hợp, liên kết rộng rãi mọi loại hình và tổ chức kinh tế, 

đặc biệt chú trọng đối tượng là người lao động, các hộ kinh 

tế cá thể. 

Hiện nay, toàn quốc có 13,8 triệu hộ nông thôn, trong đó 

9,8 triệu hộ nông, lâm, ngư nghiệp; 1,37 triệu hộ tiểu thủ 

công nghiệp, xây dựng; 2,04 triệu hộ thương nghiệp, vận tải 

và dịch vụ khác; trong số hộ nông dân có 1,3 – 1,5 triệu hộ 

kiêm ngành nghề. Ở thành thị, có trên 4,72 triệu hộ; trong 

đó có hàng triệu hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ, hàng triệu 

người lao động tự do trong các lĩnh vực tiểu thủ công 

nghiệp, xây dựng, vận tải, thương mại, dịch vụ. Tuyệt đại bộ 

phận xã viên của các tổ hợp tác, hợp tác xã lâu nay là nằm 

trong khu vực này. 

Mặc dù có số lượng đông đảo nhất, các hộ cá thể, những 

người lao động tự do, đặc biệt là ở nông thôn, tuyệt đại bộ 

phận là kinh tế gia đình và rất khó khăn. Các hộ nghèo, 

người nghèo là nằm trong số này. Phát triển hợp tác xã cần 

phải tiếp tục chú trọng vào những tầng lớp và đối tượng này, 

để họ cùng giúp nhau làm ăn, tạo việc làm, tăng thu nhập, 

phát triển kinh tế hộ theo hướng sản xuất hàng hoá, khắc 

phục đói nghèo, vươn lên khá giả. 

Trong điều kiện kinh tế hàng hoá ngày càng phát triển, 

các hộ sản xuất hàng hoá, các cơ sở kinh doanh nhỏ và vừa 

trong mọi lĩnh vực, ngành nghề đang và sẽ phát triển nhanh, 

thay thế dần các hộ kinh tế gia đình, tự cung tự cấp. Trong 

điều kiện cạnh tranh gay gắt và hội nhập, nhu cầu hợp tác sẽ 

trở thành cấp thiết đối với họ. Do vậy, phát triển hợp tác xã 

cũng cần phải hướng tới liên kết rộng rãi các hộ sản xuất 

kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh 

vực, thành phần kinh tế. 

Thực tế trong nước và đặc biệt kinh nghiệm quốc tế cho 

thấy, có nhiều lĩnh vực đời sống nếu hợp tác lại để đáp ứng 

thì sẽ tốt hơn và hiệu quả, như tiêu dùng, bảo hiểm, nhà ở, 
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chăm sóc sức khoẻ và y tế, chăm sóc trẻ em, người lớn 

tuổi... Phát triển hợp tác xã cũng cần phải được mở rộng và 

hướng vào đông đảo các tầng lớp dân cư, các giới xã hội, 

các đối tượng có nhu cầu đáp ứng các đòi hỏi đó. 

+ Phát triển hợp tác xã cần được mở rộng trong mọi lĩnh 

vực, ngành nghề mà người dân có nhu cầu. Trước hết, tập 

trung phát triển hợp tác xã trong khu vực nông nghiệp và 

nông thôn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và nội dung quan 

trọng nhất trong chiến lược phát triển hợp tác xã của nước 

ta. Cần hướng tới mục tiêu tuyệt đại bộ phận nông dân tham 

gia hợp tác xã; hợp tác xã nông nghiệp vươn lên đáp ứng 

toàn diện nhu cầu sản xuất, văn hoá, xã hội của người dân 

nông thôn. Phát triển hợp tác xã gắn với tiến trình công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và xây 

dựng nông thôn mới. 

Phát triển mạnh hợp tác xã trong tất cả các lĩnh vực, 

ngành nghề phi nông nghiệp phù hợp và theo kịp quá trình 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quá trình công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước. Chú trọng phát triển hợp tác xã, đẩy mạnh 

tốc độ tăng trưởng và nâng tỉ trọng của hợp tác xã trong các 

lĩnh vực, ngành nghề đang có nhu cầu và tác dụng nhiều mặt 

đối với sản xuất, đời sống của người dân, như tín dụng (quỹ 

tín dụng nhân dân và các hình thức tín dụng nhỏ khác), tiểu 

thủ công nghiệp, tiêu dùng, giao thông vận tải. 

Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, mở rộng phát triển 

hợp tác xã trong các lĩnh vực, ngành nghề mới, như môi 

trường, nhà ở và đất đai, y tế và chăm sóc sức khoẻ, các lĩnh 

vực dịch vụ đời sống... 

Phát triển hợp tác xã cũng cần phải quan tâm đến đặc 

điểm, điều kiện và thế mạnh của từng vùng, từng khu vực 

của đất nước. Đặc biệt, cần chú trọng đến phát triển hợp tác 

xã, nhất là các tổ hợp tác, các hình thức tổ chức kinh tế - xã 

hội cộng đồng phù hợp đối với miền núi, vùng sâu vùng xa, 
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vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế cho thấy ở đây rất 

cần có hợp tác xã như là tổ chức kinh tế - xã hội cộng đồng 

của người dân. Phát triển hợp tác xã gắn với đáp ứng những 

nhu cầu sản xuất, đời sống văn hoá, xã hội của bà con, gắn 

với bảo vệ môi trường, với bảo đảm an ninh trật tự. Do đó, 

phát triển hợp tác xã ở khu vực này cần có chương trình và 

chính sách đặc biệt, cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Nhà 

nước. 

+ Phát triển hợp tác xã linh hoạt, đa dạng về hình thức, 

với nhiều trình độ phát triển từ thấp đến cao, từ làm dịch vụ 

sản xuất, dịch vụ đời sống cho các hộ thành viên, xã viên, 

đến mở mang ngành nghề, vươn lên sản xuất kinh doanh 

tổng hợp. 

Dưới giác độ tổ chức mô hình và hệ thống, củng cố và 

phát triển hợp tác xã cần tập trung vào ba vấn đề sau:  

Thứ nhất, tiếp tục củng cố và phát triển các loại hình tổ 

hợp tác với nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt, đáp ứng 

nhu cầu hợp tác và phù hợp với điều kiện, năng lực các mặt 

của người dân. Không thả nổi khu vực này phát triển tự 

phát; các tổ chức hợp tác xã giản đơn cần được tuyên 

truyền, vận động và định hướng phát triển theo những 

nguyên tắc, giá trị hợp tác xã. Tạo điều kiện để các tổ hợp 

tác phát triển thành hợp tác xã. 

Thứ hai, tập trung vào củng cố, đổi mới và phát triển 

hợp tác xã cơ sở. Đây là nội dung mấu chốt trong phát triển 

khu vực hợp tác xã hiện nay. Củng cố, đổi mới các hợp tác 

xã hiện có và phát triển các hợp tác xã mới cần bảo đảm các 

giá trị hợp tác xã, bảo đảm hợp tác xã là tổ chức của các xã 

viên, do xã viên và vì xã viên. Đặc biệt, phải tuân thủ đầy 

đủ các nguyên tắc hợp tác xã. Đó là các hợp tác xã phải là 

những tổ chức tự nguyện, rộng mở cho tất cả các đối tượng 

có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của hợp tác xã và tự nguyện 

chấp nhận các trách nhiệm thành viên; các tổ chức hợp tác 
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xã là những tổ chức dân chủ, do các thành viên kiểm soát, 

tích cực tham gia vào hoạch định các chính sách, đưa ra các 

quyết định và xã viên có quyền bình đẳng trong các quyết 

định của hợp tác xã theo nguyên tắc “mỗi thành viên một 

phiếu bầu”; các xã viên đóng góp vốn một cách bình đẳng 

vào hợp tác xã và quản lý dân chủ vốn của hợp tác xã, xã 

viên hợp tác xã quyết định sử dụng lãi của hợp tác xã cho 

các mục đích phát triển hợp tác xã, lập các quỹ dự phòng, 

một phần không chia để tích luỹ chung, chia lãi cho xã viên 

theo tỷ lệ đóng góp vốn, công sức và sử dụng dịch vụ và hỗ 

trợ các hoạt động khác của hợp tác xã với sự nhất trí của các 

xã viên; hợp tác xã là tổ chức độc lập, tự chủ và tự chịu 

trách nhiệm; các hợp tác xã đảm bảo giáo dục, đào tạo cho 

các xã viên của mình, các nhà lãnh đạo, quản lí và người lao 

động trong hợp tác xã để họ hiểu được các quyền lợi, trách 

nhiệm của mình và có năng lực để đóng góp có hiệu quả vào 

sự phát triển của hợp tác xã; các hợp tác xã tăng cường công 

tác thông tin, tuyên truyền cho mọi đối tượng về bản chất và 

lợi ích của hợp tác xã, về phong trào hợp tác xã; các hợp tác 

xã hợp tác với nhau và phấn đấu cho sự phát triển của cộng 

đồng, của xã hội. 

Đặc biệt, để có thể phát triển bền vững và nhanh hơn, 

các hợp tác xã cần tập trung củng cố và tăng cường tiềm lực 

kinh tế tài chính, cơ sở vật chất kĩ thuật, vốn quỹ tập thể (sở 

hữu tập thể) và nguồn lực con người. 

Thứ ba, đẩy mạnh liên kết giữa các hợp tác xã với nhau 

cả về mặt kinh tế, xã hội và về tổ chức, từng bước hình 

thành các liên hiệp hợp tác xã chuyên ngành, đa ngành vững 

mạnh và phát triển với qui mô khác nhau, từ liên hiệp hợp 

tác xã huyện, tỉnh tới các liên hiệp hợp tác xã hoạt động liên 

tỉnh, liên vùng và trong phạm vi cả nước. Đây là nhân tố 

cực kỳ quan trọng bảo đảm sự phát triển lớn mạnh hơn và 

vững chắc hơn của khu vực hợp tác xã trong giai đoạn tới. 
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+ Khu vực hợp tác xã là một hệ thống thống nhất từ các 

xã viên, hộ xã viên, tới các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

và Liên minh hợp tác xã Việt Nam. Với các chức năng đại 

diện và bảo vệ lợi ích hợp pháp của các hợp tác xã, các 

thành viên, tham gia với Đảng và Nhà nước trong xây dựng 

các chủ trương, chính sách, pháp luật về hợp tác xã, tuyên 

truyền vận động phát triển hợp tác xã, hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã và đại diện cho khu vực hợp tác xã trong các quan hệ 

đối nội và đối ngoại, Liên minh hợp tác xã Việt Nam có vị 

trí và vai trò đặc biệt đối với sự phát triển của khu vực hợp 

tác xã. Liên minh hợp tác xã Việt Nam các cấp cần phải 

hoàn thiện tổ chức, hoạt động theo hướng gắn kết chặt chẽ 

với các hợp tác xã, các thành viên, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động phát triển hợp tác xã, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của các hợp tác xã và tập trung hơn nữa vào công 

tác hỗ trợ đối với hợp tác xã, xã viên, đặc biệt trong các lĩnh 

vực đào tạo, hỗ trợ về vốn, thông tin kinh tế, tổ chức tiêu 

thụ sản phẩm, tư vấn pháp lí, kế toán kiểm toán, khoa học 

công nghệ. 

Để khu vực hợp tác xã củng cố, đổi mới và phát triển 

thành công theo những định hướng nêu trên, cần tập trung 

thực hiện một số giải pháp sau: 

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thống nhất 

nhận thức, tạo môi trường tâm lý thuận lợi cho hợp tác xã 

phát triển. Cần tiếp tục làm cho cán bộ, đảng viên và nhân 

dân nhận thức đẩy đủ và sâu sắc hơn các quan điểm phát 

triển kinh tế tập thể đã xác định trong Nghị quyết số 13-

NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, chú 

trọng khắc phục những biển hiện không đúng, lệch lạc về 

nhận thức, như hiểu không đúng bản chất, nguyên tắc và các 

giá trị của hợp tác xã; chưa phân biệt đầy đủ sự khác nhau 

giữa hợp tác xã kiểu cũ và hợp tác xã kiểu mới; còn quan 
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niệm đồng nhất hợp tác xã với doanh nghiệp hoặc hợp tác 

xã với tổ chức xã hội; đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp 

tác xã nặng về đóng góp vào ngân sách, GDP..., không thấy 

được đầy đủ vai trò, vị trí của khu vực hợp tác xã trong phát 

triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong phát triển nền kinh 

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; không thấy được 

nhu cầu tất yếu khách quan của quá trình phát triển hợp tác 

xã, băn khoăn, nghi ngại về định hướng “kinh tế nhà nước 

cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng của nền 

kinh tế quốc dân”, quan niệm phát triển hợp tác xã là để 

đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa.  

+ Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hợp tác xã 

vượt qua được những thách thức hiện nay trên cơ sở các 

quan điểm: hợp tác xã là tổ chức cộng đồng của người dân 

trên tinh thần tự lực, tự trợ giúp, tự chịu trách nhiệm, vừa 

mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội, Nhà nước cần có 

chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; chính 

sách cần đủ mạnh, đủ tầm; chính sách phải phù hợp với điều 

kiện tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, dễ dàng trong việc 

triển khai thực hiện; chính sách phải được thống nhất và tổ 

chức thi hành trên phạm vi cả nước. Những bức xúc lớn 

nhất hiện nay của hợp tác xã là mặt bằng để triển khai các 

hoạt động, vốn và nguồn lực con người. Do vậy, thời gian 

tới cần đặc biệt tập trung tháo gỡ và có những chính sách đủ 

mạnh để hỗ trợ hợp tác xã về đào tạo, bồi dưỡng nguồn 

nhân lực, mặt bằng hoạt động, tài chính tín dụng. 

+ Nâng cao hơn nữa vai trò quản lý của Nhà nước đối 

với hợp tác xã. Đặc biệt quan tâm đến việc bố trí bộ phận, 

cán bộ chuyên trách theo dõi hợp tác xã ở huyện và cán bộ 

bán chuyên trách ở cấp xã. Các Bộ, ngành và chính quyền 

địa phương cần tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ quản lý Nhà 

nước đối với hợp tác xã, theo đó trên cơ sở quy hoạch 

chung, quy hoạch phát triển ngành và vùng, tập trung xây 
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dựng các chương trình, chiến lược phát triển khu vực hợp 

tác xã và đề ra các giải pháp, cân đối các nguồn lực để triển 

khai; chủ động rà soát, ban hành, bổ sung, xây dựng các 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã; có biện pháp 

lồng ghép kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong các 

chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế – xã hội hàng 

năm và năm năm; kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế tập thể. 

+ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò 

của Liên minh hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể 

trong phát triển hợp tác xã. Các cấp uỷ Đảng cần nhận thức 

rõ, đồng thời xác định rõ trách nhiệm đối với các cấp chính 

quyền chỉ đạo phát triển hợp tác xã là một nhiệm vụ trọng 

tâm và thường xuyên; tiếp tục tăng cường công tác quán 

triệt, phổ biến đường lối phát triển hợp tác xã trong Đảng và 

quần chúng nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận và nhận thức 

đúng đắn về bản chất, vị trí, vai trò của hợp tác xã, về con 

đường hợp tác xã và mô hình hợp tác xã kiểu mới; tăng 

cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong các 

hợp tác xã theo quy định của Ban Bí thư và hướng dẫn của 

Ban Tổ chức Trung ương. Củng cố hệ thống Liên minh hợp 

tác xã Việt Nam và tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên 

minh trong phát triển hợp tác xã; các cấp uỷ, các cơ quan 

Nhà nước tạo điều kiện về các mặt để Liên minh triển khai 

các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là triển khai các nhiệm vụ 

hỗ trợ phát triển hợp tác xã, tạo điều kiện và có kế hoạch để 

Liên minh xây dựng các tổ chức hỗ trợ, dịch vụ và tư vấn 

cho các hợp tác xã, trước hết là các tổ chức hỗ trợ về đào 

tạo, tín dụng, tổ chức cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm 

cho các hợp tác xã, hộ xã viên. Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể nhân dân phát huy và làm tốt hơn nữa công tác vận 

động, giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện 

tham gia phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; tăng cường 
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quan hệ phối hợp với Liên minh hợp tác xã Việt Nam trong 

phát triển kinh tế tập thể. 
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HỢP TÁC XÃ: VẤN ĐỀ CŨ, CÁCH NHÌN MỚI  

VS. TS. ĐÀO THẾ TUẤN 
Chủ tịch Hội khoa học phát triển 

nông thôn 

Vào những năm 1980, các tổ chức kinh tế quốc tế đóng 

ở Washington (Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng thế giới) 

cùng chính phủ Hoa Kỳ đưa ra một chương trình cải cách 

kinh tế trọn gói, gọi là “Sự đồng thuận Washington” 

(Washington consensus) kêu gọi sẽ cho các nước vay tiền 

nếu chấp nhận mô hình tự do chủ nghĩa mới với việc mở 

cửa thị trường và tư nhân hoá.  

Chương trình “điều chỉnh cơ cấu” này, bao gồm các biện 

pháp như: để cho thị trường tự định giá, ổn định vĩ mô để 

chấm dứt lạm phát, xoá bỏ các hạn chế buôn bán và mở cửa 

thị trường cho hàng hoá và vốn nước ngoài, tư nhân hoá 

được các nước Mỹ Latinh, châu Á và châu Phi theo và sau 

này được các nước xã hội chủ nghĩa trước đây cũng hưởng 

ứng. 

Cuộc cải cách này đã thành công ở một số nước như ở 

Chilê, Đông Á, Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ, nhưng lại 

thất bại ở nhiều nước Mỹ Latinh, châu Phi và Đông Âu. 

Một số nước đã gặp các cuộc khủng hoảng tài chính rất 

nghiêm trọng như Mehico (năm 1994), Đông và Đông 

Nam Á (năm 1997), Nga (năm 1998) Arhentina (năm 

2001). 

Trước tình trạng này, các sáng kiến về một nền kinh tế 
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mang tính xã hội và tương trợ nảy sinh khắp nơi.  

Kinh tế mang tính xã hội dùng để chỉ các nhóm 

người, các hợp tác xã, các hội tương trợ và hội quản lý giữ 

một vai trò kinh tế. Các tổ chức này mang tính tự nguyện, 

không lợi nhuận và hợp tác, độc lập đối với Nhà nước. 

Đạo đức của kinh tế mang tính xã hội là: 

- Nhằm cung cấp dịch vụ cho hội viên hay tập thể chứ 

không vì lợi nhuận, 

- Tự chủ trong quản lý, 

- Quá trình quyết định mang tính dân chủ, 

- Coi trọng con người và công việc hơn là vốn trong việc 

phân phối thu nhập. 

Chính các nhà sáng lập ra chủ nghĩa xã hội ở châu Âu 

trong thế kỷ XIX như Saint Simon, R. Owen,... đã là những 

người đầu tiên thực nghiệm các hình thức tổ chức của nền 

kinh tế này. Phong trào đấu tranh để thực hiện nền kinh tế 

này của các tác nhân xã hội đã đạt được các cơ sở pháp lý 

trong các luật về hợp tác xã (luật năm 1867), về công đoàn 

(luật năm 1884), về hội tương trợ (luật năm 1898) và về các 

hội ( luật năm 1901) của nghị viện Pháp.  

Kinh tế tương trợ là toàn bộ các hoạt động sản xuất, 

phân phối và tiêu thụ góp phần vào việc dân chủ hoá nền 

kinh tế bằng sự cam kết của công dân ở cấp địa phương 

cũng như toàn cầu. Nó bao gồm các hình thức tổ chức khác 

nhau mà dân chúng có được để tạo các nguồn lao động hay 

để có các của cải và dịch vụ có chất lượng, trong một sự 

năng động đi lại và tương trợ kết hợp quyền lợi cá nhân và 

tập thể. Kinh tế tương trợ không phải là một khu vực kinh tế 

mà là một cách giải quyết toàn cầu bao gồm các sáng kiến 

trong tất cả các khu vực kinh tế. 

 Vì nó nằm trong một lôgic sản xuất, phân phối và tiêu 

thụ khác, nó không công nhận sự thống trị của xã hội thị 

trường. Nó muốn đặt ra một mô hình phát triển khác mô 
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hình tư bản chủ nghĩa dựa trên chủ nghĩa tự do hoá mới. 

Kinh tế tương trợ có thể coi là các hoạt động đóng góp 

vào việc dân chủ hoá nền kinh tế từ sự cam kết của công 

dân. Nó không thể thay thế các hành động của nhà nước, nó 

tìm cách phối hợp để đưa kinh tế vào một dự án nhất thể hoá 

xã hội và văn hoá. Trái lại, với cách hiểu từ tương trợ của 

các nhà hoạt động từ thiện, nền kinh tế tương trợ không phải 

thay thế hành động công cộng bằng lòng thương người. Nó 

là những hành động tập thể nhằm điều tiết quốc tế và địa 

phương, bổ sung cho các điều tiết quốc gia.  

Thương nghiệp công bằng là một thí dụ của sự điều tiết 

ấy: trong buôn bán quốc tế người sản xuất và người tiêu 

dùng bị cắt đứt nhau, sự thiếu các tiêu chuẩn ngoài tiêu 

chuẩn hàng hoá đã sinh ra các hình thức bóc lột mà người 

sản xuất các nước đang phát triển là nạn nhân. Hiện nay, 

nhiều xí nghiệp muốn thay thế sự điều tiết bằng sự quan 

tâm. Không đặt lại vấn đề về sự phân phối nguồn lợi không 

công bằng trên thế giới, người ta chú ý hơn đến “đạo đức” 

kết hợp trong các dịch vụ buôn bán. 

Thương nghiệp công bằng là một phong trào chống lại 

các công ty đa quốc gia. Ở các nước đang phát triển, phong 

trào này giúp người sản xuất bị loại trừ bằng cách xác định 

một giá công bằng cho sản phẩm của họ, tổ chức các nhóm 

để nâng cao năng lực của họ, giúp họ tiếp xúc với thị 

trường. Ở các nước đã phát triển, phong trào này tổ chức 

việc tiêu thụ các sản phẩm của thương nghiệp công bằng. 

Lúc đầu thì kêu gọi người tiêu dùng mua với một giá cao 

hơn để giúp người sản xuất ở các nước đang phát triển, sau 

đấy cải tiến chất lượng để người tiêu dùng trả giá đúng với 

chất lượng của hàng hoá. 

Trong nền kinh tế mang tính xã hội, hợp tác xã giữ vai 

trò trung tâm vì hợp tác xã là một thể chế kinh tế mang tính 

xã hội rõ rệt nhất.  
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Các vấn đề được đặt ra đối với hợp tác xã. 

Hợp tác xã đầu tiên trên thế giới bắt đầu từ thế kỷ XII ở 

vùng núi phía Đông Nam nước Pháp. Vào mùa hè, nông dân 

đưa bò và cừu lên núi ăn cỏ và mùa đông lại đưa về đồng 

bằng. Vì bấy giờ chưa có kho lạnh để bảo quản sữa, nên họ 

phải hợp sức với nhau chế biến thành pho mát có dạng như 

các bánh xe lớn, chở về bán ở chợ rồi chia nhau kết quả theo 

lượng sữa mà mỗi người đóng góp, và hành động tập thể 

của nông dân ra đời như vậy. Nông dân các vùng khác nhau 

tuỳ theo sản phẩm chính của mình: rượu vang, hạt cốc, sữa, 

củ cải đường, rau quả... đã góp sản phẩm của mình lại để 

chế biến và bán chung ra thị trường, chống lại sự độc quyền 

của con buôn. Cũng có những nơi nông dân nghèo thì bắt 

đầu từ tín dụng và cung ứng vật tư.  

Nhưng vào cuối thế kỷ XIX lúc giá cả nông sản giảm so 

với giá công nghệ phẩm, và thị trường trở thành bất lợi đối 

với nông dân thì phong trào hợp tác mới phát triển mạnh 

song song với các nghiệp đoàn của người sản xuất nông 

nghiệp.  

Về bản chất của hợp tác xã, nhà kinh tế học Nga 

Tchayanov, Chủ tịch Liên hiệp hợp tác xã Nga sau Cách 

mạng Tháng Mười đã định nghĩa hợp tác xã như: Hợp tác xã 

là hiệp hội của các hộ nông dân, trong hợp tác xã chỉ xã hội 

hóa một phần sản xuất, chính phần mà sản xuất lớn có ưu 

thế hơn sản xuất nhỏ. Quá trình này có thể thực hiện mà 

không phá hoại hộ nông dân lao động, bằng cách tách ra về 

mặt tổ chức các ngành và họat động mà sự liên hiệp lại trên 

nguyên tắc hợp tác sao cho có hiệu quả kinh tế. Do đó, hợp 

tác xã nông nghiệp là hình thức bổ sung cho các hộ nông 

dân tự chủ, phục vụ nó, nếu không có nó thì không có nghĩa. 

Lúc hợp tác xã làm một dịch vụ phát triển bền vững cho hộ 

nông dân, ví dụ giúp hộ nông dân mua vật tư nông nghiệp, 

mục tiêu không phải là để kiếm lãi mà chỉ là giúp nông dân 
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mua được với giá rẻ. Vì vậy, hợp tác xã không được kiếm 

lãi mà chỉ thu của hộ nông dân dịch vụ ở mức phí thấp nhất. 

Lãi của sản xuất do hộ nông dân hưởng, nếu nhà nước 

không thu thuế của hộ nông dân thì cũng không được thu 

thuế của hợp tác xã. Lúc thu dịch vụ phí hợp tác xã có tính 

tiền công của nhân viên của hợp tác xã thực hiện dịch vụ, 

nếu số tiền thu này còn thừa thì cuối năm sẽ hoàn trả lại cho 

nông dân theo khối lượng dịch vụ đã thực hiện (gọi là dịch 

vụ phí thừa chứ không gọi là lãi) hay giữ lại để chi cho việc 

mở rộng dịch vụ. Nếu hợp tác xã muốn khỏi đóng thuế thì 

không được kinh doanh, không chia lãi cho xã viên. Nếu 

hợp tác xã có kinh doanh thì chỉ phải đóng thuế phần kinh 

doanh.  

Trong cuốn “Đường Kách mệnh”, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh đã định nghĩa hợp tác xã như sau:  

Hợp tác xã có 4 cách: 

1. Hợp tác xã tiền bạc (tín dụng); 

2. Hợp tác xã mua; 

3. Hợp tác xã bán; 

4. Hợp tác xã sinh sản (sản xuất). 

Trước khi nói rõ những hợp tác xã ấy là thế nào chúng ta 

phải biết rằng: 

a) Hợp tác xã khác hội buôn, vì hội buôn lợi riêng, hợp 

tác xã lợi chung. 

b) Hợp tác xã tuy là để giúp đỡ nhau, nhưng không 

giống với các hội từ thiện. 

Người lại nói: Không phải làng nào cũng phải lập ra mỗi 

làng mỗi hợp tác xã. Cũng không phải mỗi làng phải lập cả 

mấy hợp tác xã. Cũng không phải lập hợp tác xã này thì 

không lập được hợp tác xã kia. Chẳng qua theo hoàn cảnh 

nơi nào lập được hợp tác xã nào, và có khi hai hợp tác xã - 

mua và bán - lập chung cũng được. 

Nếu nhiều nơi đã lập thành hợp tác như nhau, thì các 
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hợp tác xã ấy nên liên lạc với nhau, thế lực càng mạnh hơn. 

Hoặc khi hai hợp tác xã tính chất khác nhau, thì nên liên kết 

như một hợp tác xã mua và một hợp tác xã bán. 

Hợp tác xã chỉ có hội viên mới được hưởng lợi, chỉ có 

hội viên mới có quyền, nhưng những việc kỹ thuật như tính 

toán, xem hàng hoá, cầm máy, vân vân thì có phép mướn 

người ngoài. 

Đã vào hội thì bất kỳ góp nhiều góp ít, vào trước vào 

sau, ai cũng bình đẳng như nhau. 

Vì không nói rõ thế nào là hợp tác xã nên hiện nay nông 

dân nhiều nơi vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ xây dựng lại hợp 

tác xã mà họ đã từng sợ trước đây. 

Quan hệ giữa hộ nông dân và hợp tác xã. 

Hiện nay, chúng ta đã công nhận hộ nông dân là đơn vị 

kinh tế tự chủ. Vậy phải tổ chức hợp tác xã như thế nào để 

không tạo mâu thuẫn giữa hộ nông dân và hợp tác xã. Về 

nguyên tắc hợp tác xã chỉ làm những việc mà hộ nông dân 

không làm được một cách riêng rẽ. Vì vậy không thể tách 

rời công việc của hộ nông dân và hợp tác xã nếu các công 

việc nằm trong một hoạt động kinh tế. Lúc hợp tác xã làm 

một dịch vụ cho hộ nông dân, ví dụ giúp hộ nông dân mua 

vật tư nông nghiệp, mục tiêu không phải là để kiếm lãi mà 

chỉ là giúp nông dân mua được với giá rẻ. Vì vậy, hợp tác xã 

không được kiếm lãi mà chỉ thu của hộ nông dân dịch vụ 

mức phí thấp nhất. Lãi của sản xuất lúa do hộ nông dân 

hưởng, nếu nhà nước không thu thuế của hộ nông dân thì 

cũng không được thu thuế của hợp tác xã. Lúc thu dịch vụ 

phí hợp tác xã có tính tiền công của nhân viên của hợp tác 

xã thực hiện dịch vụ, nếu số tiền thu này còn thừa thì cuối 

năm sẽ hoàn trả lại cho nông dân theo khối lượng dịch vụ đã 

thực hiện, hay giữ lại để chi cho việc mở rộng dịch vụ.  

Vì vậy, không nên coi hộ nông dân và hợp tác xã thuộc 

hai thành phần kinh tế khác nhau. Việc phân biệt này sẽ làm 
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mất tính chất của hợp tác xã. Theo nguyên tắc tổ chức hợp 

tác xã trên toàn thế giới hợp tác xã, không phải là một tổ 

chức kinh tế vụ lợi, không thuộc về kinh tế thị trường mà 

thuộc nền kinh tế mang tính xã hội và tương trợ.  

 Liên hiệp hợp tác xã quốc tế tuyên bố về bản sắc của 

hợp tác xã. 

Trong phong trào hợp tác xã quốc tế có nhiều xu hướng 

cho rằng, cần thay đổi mục tiêu của hợp tác xã cho phù hợp 

với kinh tế thị trường. Cuộc tranh luận về bản chất của hợp 

tác xã đã nổ ra trong nhiều đại hội của Liên minh hợp tác xã 

quốc tế (ICA). Trong đại hội này, sau các cuộc tranh luận 

tháng 9 năm 1995 đã thông qua bản tuyên bố trong đó vẫn 

bảo vệ quan điểm mang bản chất xã hội của hợp tác xã. 

Tóm tắt bản chất ấy như sau:  

Định nghĩa: Hợp tác xã là một hội tự trị của những ngư-

ời hợp nhất một cách tự nguyện để thực hiện nhu cầu kinh 

tế, xã hội và văn hoá và ý nguyện thông qua một doanh 

nghiệp sở hữu chung và kiểm soát dân chủ. 

 Giá trị. Hợp tác xã dựa trên giá trị tự giúp đỡ, tự chịu 

trách nhiệm, dân chủ, bằng nhau, công bằng và tương trợ. 

Theo truyền thống của người sáng lập, xã viên hợp tác xã tin 

tưởng vào giá trị đạo đức của sự trung thực, cởi mở, trách 

nhiệm xã hội và sự chú ý đến người khác.  

Nguyên tắc. 1. Tự nguyện và mở cho tham gia. Hợp tác 

xã là tổ chức tự nguyện, mở cửa cho tất cả những người 

muốn sử dụng dịch vụ và công nhận trách nhiệm xã viên 

không kể giới, xã hội, sắc tộc, chính trị, tôn giáo. 

2. Kiểm soát dân chủ của thành viên hợp tác xã là tổ 

chức dân chủ do xã viên kiểm soát, tham gia vào việc định 

chính sách và quyết định. Xã viên hợp tác xã có quyền bỏ 

phiếu bằng nhau (một người một phiếu) và ở các cấp cao 

hơn cũng đợc tổ chức theo nguyên tắc dân chủ.  

3. Sự tham gia kinh tế của xã viên: Xã viên tham gia 
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công bằng và kiểm soát dân chủ vào vốn của hợp tác xã. Họ 

chỉ được hưởng một phần nhỏ vào lãi của vốn chung của 

hợp tác xã. Phần thặng dư sẽ được dùng để phát triển hợp 

tác xã và được chia tỷ lệ với giao dịch mà họ trao đổi với 

hợp tác xã.  

4. Tự trị và phụ thuộc lẫn nhau hợp tác xã là tổ chức tự 

trị và tự giúp do xã viên kiểm soát. Nếu họ liên kết với các 

tổ chức khác kể cả chính phủ, hay tăng vốn từ các nguồn 

bên ngoài thì họ phải bảo đảm sự kiểm soát dân chủ của xã 

viên và tính tự trị của hợp tác xã.  

5. Giáo dục, huấn luyện và thông tin hợp tác xã cung cấp 

giáo dục và huấn luyện cho thành viên, cử đại biểu, người 

quản lý và viên chức. Họ phải thông tin cho công chúng biết 

bản chất và lợi ích của việc hợp tác.  

6. Hợp tác giữa các hợp tác xã phục vụ xã viên hiệu quả 

hơn và củng cố phong trào hợp tác xã bằng cách hợp tác với 

các tổ chức địa phương, quốc gia, vùng hay quốc tế. 

7. Quan hệ với cộng đồng. Mặc dù tập trung vào việc 

thoả mãn nhu cầu của xã viên, hợp tác xã hoạt động cho sự 

phát triển bền vững của cộng đồng qua các chính sách xây 

dựng giữa xã viên.  

Hợp tác xã khác công ty cổ phần.  

Hiện nay, người ta thường lẫn lộn hợp tác xã với công 

ty cổ phần (mà Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi là hội buôn), vì 

các xã viên hợp tác xã cũng phải đóng cổ phần. Để tránh sự 

lẫn lộn này, ở các nước người ta không gọi số tiền do xã 

viên hợp tác xã đóng góp cho hợp tác xã thực hiện dịch vụ 

là cổ phần mà gọi là phần vốn xã hội. Khác nhau giữa vốn 

xã hội và cổ phần là vốn xã hội không được chia lãi, vì hợp 

tác xã không có lãi. Mỗi xã viên thường chỉ đóng một phần 

vốn xã hội, và các xã viên chỉ được quyền bỏ mỗi người 

một phiếu chứ không phải bỏ phiếu theo số cổ phần như 

trong công ty.  
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Việc coi hợp tác xã giống như công ty cổ phần đã dẫn 

đến tình trạng như hiện nay ở các địa phương có các hợp tác 

xã do một số nông dân giàu đóng cổ phần, ai nhiều cổ phần 

thì người ấy kiểm soát hợp tác xã khiến nông dân nghèo 

không muốn tham gia hợp tác xã. Sự lẫn lộn này đã tạo nên 

tình trạng rất phổ biến hiện nay là có nhiều hợp tác xã mang 

tính trá hình, thực chất là các xí nghiệp tư nhân. 

Nếu hợp tác xã giống như công ty cổ phần thì có thể 

hoạt động theo luật doanh nghiệp cần gì phải có luật hợp tác 

xã ? 

Trong lịch sử, hợp tác xã được xây dựng trên tiền đề vốn 

là phục vụ cho doanh nghiệp chứ không phải là chủ. Hoạt 

động của hợp tác xã được tổ chức để thoả mãn nhu cầu của 

xã viên, chứ không phải để tích luỹ vốn trong tay của người 

đầu tư. Trong quá khứ nguyên tắc vốn là phục vụ dẫn đến 

việc nguồn lợi của các hợp tác xã có lãi phải giữ lại để phát 

triển hợp tác xã, hơn là tập trung vào tay của những người 

sở hữu vốn.  

Hậu quả là hợp tác xã không đầu tư được vào các dự án 

có vốn lớn và không giữ được vốn vào thời gian lạm phát. 

Việc hạn chế trả lãi cho vốn được bỏ năm 1995, lúc quy 

định hợp tác xã trả lãi cho cả vốn lẫn lao động ngang nhau. 

Để giữ bản chất dân chủ của doanh nghiệp xã viên đóng 

góp vốn đều nhau và kiểm soát dân chủ vốn kinh doanh. Để 

giữ bản chất cộng đồng của doanh nghiệp và tin tưởng rằng 

sức mạnh là do đa nguồn lợi vào tự giúp tương trợ, có sự 

mong đợi rằng một phần của vốn hợp tác xã sẽ được xã viên 

sở hữu chung.  

Nên tổ chức hợp tác xã chuyên ngành hay tổng hợp ? 

Có nên tổ chức hợp tác xã theo đơn vị hành chính 

không ? 

Hiện nay, việc tổ chức hợp tác xã chủ yếu theo đơn vị 

hành chính như trước kia lúc hợp tác xã là các đơn vị kinh tế 
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tập thể. Việc tổ chức hợp tác xã theo đơn vị hành chính dẫn 

đến nhiều hạn chế. Muốn tổ chức hợp tác xã phải làm từ 

đơn giản đến phức tạp do đấy phải bắt đầu từ một việc, làm 

tốt một việc sau đấy sẽ tiến lên làm nhiều việc. Hiện nay, 

nhiều hợp tác xã làm một việc không xong mà lại muốn tổ 

chức ngay các hợp tác xã làm nhiều việc. Hơn nữa muốn 

cho việc hợp tác phát triển mạnh hơn các hợp tác xã cùng 

làm một việc sẽ phải liên kết lại theo chiều dọc để mở rộng 

quy mô, có sức làm các việc lớn hơn. Sử dụng hiệu ứng quy 

mô, tức là làm các việc mà các tổ chức có quy mô lớn mới 

làm được. Ví dụ hợp tác xã chăn nuôi lợn muốn làm chủ 

được thị trường cần có các cơ sở sản xuất lợn con, chế thức 

ăn và thịt, kho lạnh để giữ thịt, trạm thú y có trang bị tốt... 

Chỉ có việc liên kết dọc mới có thể làm được các việc này. 

Trong kinh tế thị trường, kinh nghiệm của các nước cho 

thấy nên tổ chức các hợp tác xã theo ngành hàng sẽ có hiệu 

quả nhất.  

Hành động tập thể. 

Mancur Olson, một nhà khoa học của trường đại học 

Harward, đã viết cuốn lôgic hành động tập thể, hàng hoá 

công và lý thuyết nhóm, năm 1965. 

Lý thuyết kinh tế về hành động tập thể là về sự cung cấp 

các hàng hoá tập thể qua sự cộng tác của hai hay nhiều cá 

nhân và tác dụng ra bên ngoài của ứng xử nhóm. 

 Ở xã hội nguyên thuỷ, các nhóm nhỏ sơ cấp phổ biến vì 

thích hợp với các chức năng của nhân dân. Các kiểu tổ chức 

khác nhau: công đoàn, tổ chức nông dân, nghiệp đoàn, nhà 

nước... Các kiểu tổ chức này bao quát gần hết các quyền lợi 

chung. Để có được sự hỗ trợ của nhà nước đã có các tổ chức 

vận động hành lang. Lợi chung hay tập thể được gọi là hàng 

hoá công. 

Nhóm nhỏ hiệu quả hơn nhóm lớn. Từ nhận xét thực tế 

và lý thuyết cho thấy nhóm nhỏ có hiệu quả hơn. Quy mô 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mancur_Olson
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nhỏ của nhóm + quyền lợi đồng đều  chi phí trao đổi thấp 

+ cung cấp động cơ chọn lọc  nhiều cá nhân tham gia 

hành động tập thể. Nhóm nhỏ vừa tạo động cơ kinh tế vừa 

tạo động cơ xã hội khiến các thành viên làm việc để đạt 

hàng hoá tập thể.  

Bài học của nhóm nhỏ phải được áp dụng cho các nhóm 

lớn. Việc vận động hành lang của các nhóm kinh tế lớn là 

phụ phẩm của tổ chức có khả năng huy động các nhóm tiềm 

tàng với các động cơ có chọn lựa. 

Tổ chức thực phẩm và nông nghiệp FAO đã đề nghị phải 

phát triển các nhóm tiểu nông.  

Về phát triển tổ chức nhóm tiểu nông là một bước nhảy 

vượt bậc vì số nông dân tham gia các nhóm này rất nhiều và 

kỹ năng quản lý rất phức tạp.  

Các nhóm phi hình thức này là những lớp học nơi mà 

tiểu nông học kỹ năng ra các quyết định tập thể và giải 

quyết vấn đề để tham gia vào các nhóm hình thức, như hợp 

tác xã hay các tổ chức nông dân khác.  

Việc sử dụng các nhóm nhỏ phi hình thức để cung cấp 

dịch vụ phát triển cho tiểu nông chứng minh là một thể chế 

có hiệu quả để giảm chi phí cung cấp dịch vụ, giảm chi phí 

của tiểu nông so với thị trường và thúc đẩy tiểu nông tham 

gia tự phát triển. 

Hiện nay, trên hơn một nửa nước chưa có hay không có 

hợp tác xã. Việc xây dựng hợp tác xã là một quá trình lâu 

dài, khó khăn, phải vừa làm vừa học. Các hợp tác xã đã 

chuyển đổi không hoạt động đúng với tính chất của nó. 

Trong quá trình xây dựng này, cần có các hình thức hợp tác 

từ thấp đến cao để nhân dân các vùng khác nhau có thể lựa 

chọn hình thức mà họ coi là thích hợp nhất. Trước khi có 

hợp tác xã phải có các tổ hợp tác đơn giản để giúp đỡ, 

tương trợ nhau phát triển sản xuất như các tổ đổi công 

trước đây. Các tổ hợp tác cũng cần có khung pháp lý để có 
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thể hoạt động. Do đấy cần phải có luật hợp tác quy định 

các hình thức hợp tác đa dạng chứ không chỉ có hợp tác xã 

là một hình thức hợp tác cao nhất. 

Các hình thức hợp tác còn cần vì các ngành sản xuất 

khác nhau có các cách hoạt động khác nhau, do đấy mỗi 

ngành sản xuất cần một hình thức hoạt động thích hợp. Hiện 

nay, có nhiều ngành hàng cần có sự hợp tác giữa nông dân 

với thương nhân nên cần có hình thức hợp tác thích hợp như 

tổ chức hiệp hội.  

Nông dân nước ta đang phát triển nền nông nghiệp hàng 

hóa. Nhà nước đang muốn phát triển hình thức nông nghiệp 

hợp đồng để giúp nông dân giải quyết đầu ra. Nông nghiệp 

hợp đồng khó thực hiện trong điều kiện giá nông sản và thị 

trường không ổn định. Việc nông dân hợp tác với nhau để 

tham gia thị trường sẽ tăng khả năng mặc cả của nông dân 

và tránh được tình trạng độc quyền trong thị trường.  

Các định nghĩa về hợp tác xã. 

Luật Hợp tác xã của Pháp 

Các hội hợp tác nông nghiệp có mục đích sử dụng chung 

của nông gia tất cả các phương tiện cần cho việc làm dễ 

dàng hay phát triển hoạt động kinh tế, cải tiến và tăng kết 

quả của hoạt dộng ấy. 

Các hội hợp tác nông nghiệp và liên hiệp của chúng hợp 

thành một loại hội đặc biệt, khác các hội dân sự và hội 

thương nghiệp. 

Chỉ có các hội có điều lệ như sau mới được gọi là hợp 

tác xã: 

- Mỗi xã viên phải dùng dịch vụ của hội và góp một 

phần vốn tùy theo cam kết của hoạt động; 

- Bắt buộc hội chỉ hoạt động với các xã viên của họ; 

- Lãi trả cho các phần vốn do xã viên đóng không được 

vượt quá lãi suất hợp pháp của thời gian họp đại hội; 

- Việc phân chia khoản thừa hàng năm giữa các xã viên 
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tỷ lệ với doanh số của các hoạt động đã thực hiện với họ; 

- Việc hoàn trả các phần vốn theo giá trị thực lúc giải tán 

hay rót tài khoản cho các hợp tác xã khác hay cho các công 

trình mang tính nông nghiệp chung; 

- Mỗi xã viên có quyền bỏ phiếu ngang nhau trong các 

đại hội. 

Theo từ điển khoa học kinh tế: 

Hợp tác xã là một hội do một nhóm người hợp thành. 

Mặc dù sở hữu vốn thuộc tư nhân nhưng khác doanh nghiệp 

tư bản ở một số nguyên tắc sau: 

- Gia nhập tự do, mỗi người được gia nhập sau khi trả 

phần vốn của mình; 

- Mỗi xã viên chỉ có một phiếu không phụ thuộc vào 

số vốn đã góp; 

- Vốn góp được trả theo lãi suất vốn chứ không phải 

được chia lãi; 

- Lợi nhuận không phải là mục tiêu của hợp tác xã. Hợp 

tác xã chỉ nhằm cung cấp lợi ích cho xã viên(việc làm, giá 

thấp...); 

- Lúc giải tán xã viên được trả lại vốn góp; phần còn 

thừa phải chuyển cho một hợp tác xã khác hay cho một 

công việc có lợi ích chung. 

Theo Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA): 

Hợp tác xã là một hội những người hợp lại một cách tự 

nguyện để trả lời cho các nhu cầu và hoài bão kinh tế, xã hội 

hay văn hóa chung, qua một doanh nghiệp sở hữu chung và 

dân chủ.  

Bảy nguyên tắc của hợp tác xã, sửa lại năm 1995, là: 

- Tổ chức tự nguyện và mở cửa cho mọi người gia nhập; 

- Tổ chức dân chủ, do xã viên kiểm soát, mỗi người một 

phiếu; 

- Xã viên đóng góp công bằng và kiểm tra vốn dân chủ. 

Vốn được trả lãi hạn chế. Tiền thừa được sử dụng: 
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+ Để phát triển hợp tác xã; 

+ Chia cho xã viên theo khối lượng dịch vụ;  

+ Tài trợ các hoạt động được thông qua (Năm 1995 có 

sửa lại là việc trả lãi cho vốn và cho lao động phải công 

bằng để khuyển khích việc góp vốn); 

- Tổ chức tự trị và độc lập đối với Chính phủ (mặc dù 

chính phủ trợ cấp và hỗ trợ cho hợp tác xã); 

- Xã viên được giáo dục, đào tạo và thông tin; 

- Các hợp tác xã phải hợp tác với nhau và với các tổ 

chức khác;  

- Hợp tác xã hoạt động cho phát triển bền vững của cộng 

đồng qua chính sách được xã viên thông qua. 

Hợp tác xã bắt đầu từ đâu ?  

Hiện nay ở nước ta, sau khi ở nhiều nơi hợp tác xã đã 

chuyển đổi sang hợp tác xã dịch vụ kiểu mới, nhưng vẫn 

không hoạt động được. Nguyên nhân rất đơn giản. Khó 

khăn của nông dân hiện nay là thiếu đầu ra mà hợp tác xã lại 

chỉ lo giải quyết đầu vào; còn đầu ra thì để cho con buôn lo. 

Hiện nay, khó khăn chính của nông dân là sản xuất xong 

không bán được hàng hay bị ép phải bán rẻ. Nhiều người 

yêu cầu nhà nước phải can thiệp vào thị trường để giải quyết 

đầu ra cho nông dân. Họ quên rằng sở dĩ trong quá trình đổi 

mới, nông nghiệp đã phát triển mạnh là nhờ nhà nước đã rút 

lui, nhường chỗ cho thị trường điều tiết sản xuất. Vậy chỉ có 

cách là nông dân phải tự giải quyết lấy đầu ra cho mình. 

Chính hợp tác xã là công cụ giúp cho nông dân làm 

việc này. Kinh nghiệm của các nước phương Tây cho 

thấy, nếu nông dân tổ chức hợp tác xã chế biến và bán 

nông sản thì sẽ hạn chế được độc quyền của các nhà buôn 

tư nhân (và cả của nhà nước, nếu có), dành lấy quyền 

quyết định giá bán và chiếm độc quyền trên thị trường.  

Chính ở huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, nông dân đã 

làm như vậy. Đã nhiều năm nay, nông dân ở Nam Sách nuôi 
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lợn hướng nạc để đáp ứng yêu cầu thị trường đòi hỏi ngày 

càng nhiều thịt lợn nạc. Để sản xuất lợn nạc họ phải nuôi 

lợn 3 phần tư máu ngoại hay lợn ngoại thuần chủng. Thức 

ăn phải chứa nhiều đạm hơn thức ăn nuôi lợn thường. Việc 

phòng trừ dịch bệnh phải làm cẩn thận hơn. Để làm được 

việc này, nông dân nuôi lợn hướng nạc ở xã Hợp Tiến đã tổ 

chức thành một nhóm sản xuất để sản xuất lợn giống, sản 

xuất lấy thức ăn gia súc chất lượng cao, ký hợp đồng với 

bác sĩ thú y do đấy giảm được giá thành sản xuất. 

Tuy vậy, lúc bán sản phẩm họ không bán được giá cao 

hơn lợn nhiều mỡ. Nhóm đã tổ chức mổ lợn hướng nạc do 

mình sản xuất so với lợn thường và mời những người mổ 

lợn đến chứng kiến. Sau đấy nhóm đã ký hợp đồng với 

người mổ lợn và bảo đảm đúng chất lượng và đã bán được 

giá cao hơn. Sản phẩm của nhóm đã dần dần chiếm lĩnh 

được thị trường. Nông dân trong huyện đã theo gương của 

Hợp Tiến lập thêm nhiều nhóm sản xuất kiểu này. Hiện nay, 

trong toàn huyện đã có 13 nhóm như vậy. 

Tháng 7-2007, một số nhóm sản xuất ở huyện Nam Sách 

đã thành lập hợp tác xã chăn nuôi Nam Sách. Hợp tác xã 

này là tổ chức tự nguyện của các hộ nông dân muốn phát 

triển chăn nuôi. Hợp tác xã cung cấp dịch vụ về giống, thức 

ăn gia súc và thú y cho xã viên và giúp nông dân tiêu thụ 

sản phẩm với giá cao nhất. Hợp tác xã không phải là công ty 

cổ phần, không kinh doanh, không trả lãi theo cổ phần mà 

chỉ chia dịch vụ phí thừa cho xã viên theo khối lượng đã 

phục vụ. Do đó, xã viên bỏ phiếu theo nguyên tắc một người 

một phiếu chứ không phải theo số cổ phần như công ty cổ 

phần. Đây là hợp tác xã kiểu mới giống như các hợp tác xã 

ở các nước tiên tiến.  

Hợp tác xã chăn nuôi Nam Sách dự kiến sẽ tự sản xuất 

lấy giống lợn ngoại, thoát khỏi độc quyền hiện nay của các 

trại giống nhà nước, sản xuất lấy thức ăn gia súc chất lượng 
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cao thoát khỏi độc quyền của các công ty thức ăn gia súc 

nước ngoài và trong nước, lập lấy tủ thuốc thú y của mình 

để phục vụ bà con nông dân. Trong tương lai hợp tác xã có 

thể tự tổ chức giết mổ và chế biến sản phẩm để nâng cao giá 

trị cuả sản phẩm. Các nhà khoa học đang giúp cho hợp tác 

xã thực hiện tốt các công việc này. 

Hợp tác xã chỉ mới thành lập mà đã có nhiều lò mổ ở Hà 

Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh đang tranh nhau đặt hàng, đã 

ký hợp đồng để mua sản phẩm. Thương hiệu của hợp tác xã 

là “Con lợn cười” đã được nhiều người biết đến. 

Hợp tác xã Nam Sách còn có tác dụng giúp các hộ nông 

dân trở thành các nông trại gia đình trong điều kiện đất đai 

hạn chế. Hàng trăm hộ trung nông sau một thời gian ngắn 

tham gia hợp tác xã đã trở thành các nông trại nuôi trên 100 

đầu lợn, phát triển chăn nuôi công nghiệp, tham gia tích cực 

vào thị trường. 

Hiện nay mô hình này đang được nhân rộng một cách tự 

phát mà không có một sự hỗ trợ nào của nhà nước.  

Các địa phương đang thực hiện các sản phẩm có xuất xứ 

như vải Thanh Hà, gạo tám Hải Hậu, hồng không hạt Bắc 

Kạn, chuối ngự Đại Hoàng... đã thành lập các hiệp hội tập 

hợp cả người sản xuất lẫn người buôn bán. Đây là một hình 

thức hợp tác mới cần được phát triển.  

* 

 *        * 

Tuy vậy, hiện nay ở nước ta, xu hướng tôn sùng kinh tế 

thị trường trở thành ngày càng mạnh. Các thể chế của nền 

kinh tế mang tính xã hội và tương trợ không được coi trọng, 

khuyến khích và hỗ trợ. Tình trạng này nếu không sớm được 

điều chỉnh sẽ dẫn nền kinh tế nước ta đến những mâu thuẫn 

không thể giải quyết được và làm cản trở việc phát triển.  

Trong xã hội truyền thống Việt Nam đã có nhiều thể chế 
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về kinh tế mang tính xã hội và tương trợ, mà hiện nay ta có 

thể tiếp tục sử dụng hay lấy các ý nghĩa bản chất để đưa vào 

các thể chế mới. Sau đây là một số thí dụ: 

- Thể chế ruộng công là một đặc điểm của Việt Nam đã 

tồn tại rất lâu dài ở nước ta trong lịch sử, khác với Trung 

Quốc và Nhật Bản đã bị xoá bỏ từ lâu. Song song với việc 

tư hữu hoá ruộng đất, cộng đồng làng xã vẫn giữ chế độ này 

để có thể giảm sự phân hoá giai cấp quá mạnh trong nông 

thôn, với sự ủng hộ của Nhà nước. Trong thời gian nông 

nghiệp tập thể, và ngay hiện nay theo hiến pháp sở hữu đất 

đai thuộc về Nhà nước, rất đáng tiếc là chúng ta không biết 

bảo vệ thể chế này, để cho đất đai bị chiếm hữu và đầu cơ. 

Hiện nay, Nhà nước phải đền bù rất đắt lúc cần lấy đất để 

xây dựng các công trình công cộng với ruộng đất mà quyền 

sở hữu thuộc về mình. 

- Trong nền kinh tế thị trường mỗi cá nhân hoạt động vì 

quyền lợi của mình. Thị trường sẽ điều phối các lựa chọn cá 

nhân để khỏi có sự hỗn loạn. Thị trường do luật cung cầu 

điều phối tự động và tạo sự cân bằng của trao đổi. Động cơ 

của thị trường là sự cạnh tranh, để tránh lãng phí và hướng 

ưu tiên lao động và vốn vào các ngành có nhu cầu mạnh 

nhất: “bàn tay vô hình” của thị trường dẫn đến thoả mãn với 

chi phí thấp nhất nhu cầu của xã hội. Tuy vậy ở nước ta theo 

truyền thống lại có một nền kinh tế không chỉ dựa trên sự 

cạnh tranh. Ở Hà Nội, và trong cả nước các hộ kinh doanh 

một mặt hàng không phân tán ra mà lại tập trung ở một phố. 

Họ không sợ cạnh tranh mà lại coi trọng sự tương trợ, sự 

hợp tác. Ở nông thôn các hộ cùng kinh doanh một nghề 

cũng tập trung trong một làng nghề. Hiện tượng này ở các 

nước gọi là cụm công nghiệp (industrial clusters) kết hợp 

cạnh tranh - thi đua - tương trợ. Mô hình này tỏ ra rất năng 

động và đang được phát triển trong các mô hình phát triển 

kinh tế mới. Mô hình cụm công nghiệp hiện nay đang được 
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phát triển ở nông thôn nước ta một cách tự phát, như trong 

các làng nghề ở Bắc Ninh, để thực hiện việc chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế mà không chịu ảnh hưởng của một mô hình 

nước ngoài nào.  

- Ở nước ta từ lâu dưới hình thức đổi công, phường hội, 

chơi họ... tinh thần hợp tác đã được phổ biến trong các cộng 

đồng làng xã. Mô hình hợp tác xã thời bao cấp mà thực chất 

là nông nghiệp tập thể đã làm cho nông dân sợ “hợp tác”. 

Hiện nay, mặc dù đã có Luật Hợp tác xã mà đến nay khu 

vực kinh tế mang tính xã hội này vẫn chưa được hình thành 

trở lại.  

Nguyên nhân chính là do người ta lẫn lộn hợp tác xã với 

công ty cổ phần (một hình thức của kinh tế thị trường). Ở 

các nước người ta coi hợp tác xã là thành phần của nền kinh 

tế mang tính chất xã hội, nên hợp tác xã không phải đóng 

thuế mà còn được hưởng sự hỗ trợ của nhà nước. 

Việc phát triển kinh tế thị trường là cần thiết, nhưng xã 

hội không chỉ có thị trường, mà còn có Nhà nước và có cả 

nền kinh tế mang tính xã hội (hay còn gọi là xã hội dân sự). 

Theo lý thuyết phát triển hiện đại, đấy là ba cột trụ của sự 

phát triển. 

Việc quá coi trọng vai trò của thị trường, coi nhẹ việc phát 

triển của nền kinh tế mang tính xã hội là nguyên nhân đang 

gây cho nước ta nhiều khó khăn mà hiện nay chúng ta đang 

tìm cách giải quyết một cách khó khăn: chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế nông thôn chậm, giải quyết đầu ra cho nông sản, giá 

thuốc tăng quá cao, giáo dục xuống cấp, giá cả tăng đang mở 

đầu cho một đợt lạm phát mới ...  

Xây dựng nền kinh tế mang tính xã hội chính là thực 

hiện phương hướng xã hội chủ nghĩa trong đường lối phát 

triển của nước ta hiện nay: hợp tác xã gắn liền với chủ nghĩa 

xã hội. Không thể có định hướng xã hội chủ nghĩa mà 

không có hợp tác xã. Chúng tôi đề nghị Đảng và Chính phủ 
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nên phát động một phong trào xây dựng hợp tác xã gắn liền 

với phong trào xây dựng dân chủ ở cơ sở và xoá đói giảm 

nghèo, vì hợp tác xã sẽ thúc đẩy việc thực hiện tốt hai việc 

trên.  
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MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

HOÀN THIỆN TRONG CÁC NGÀNH, LĨNH 
VỰC 

NGUYỄN XUÂN HIÊN 
Phó Chủ tịch Liên minh hợp 

xã Việt Nam 

Đặt vấn đề 

Trong nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, 

vấn đề được Người đề cập và coi trọng, đó là việc tổng kết 

một số loại hình hợp tác xã mang tính chất phổ biến trong 

thời gian đó có ý nghĩa tham khảo đối với Việt Nam, đồng 

thời giải thích một cách khúc triết và dễ hiểu các mô hình đó 

như: hợp tác xã tiền bạc, hợp tác xã mua, hợp tác xã bán, 

hợp tác xã sinh sản. Người nhấn mạnh tính tự giác, tự 

nguyện, tự chủ và tính hiệu qủa của việc thành lập hợp tác 

xã và cách thức tổ chức hợp tác xã, đặc biệt là sự hợp tác – 

liên kết của hợp tác xã, đồng thời chỉ rõ: “không phải làng 

nào cũng phải lập mỗi làng mỗi hợp tác xã. Cũng không 

phải mỗi làng phải lập cả mấy hợp tác xã. Cũng không phải 

có hợp tác xã này thì không lập hợp tác xã kia. Chẳng qua 

theo hoàn cảnh nơi nào lập được hợp tác xã nào, và có khi 

hai hợp tác xã – mua và bán - lập chung cũng được.  

Nếu nhiều nơi đã lập thành hợp tác xã như nhau, thì các 

hợp tác xã ấy nên liên lạc với nhau, thế lực càng mạnh hơn. 

Hoặc khi hai hợp tác xã tính chất khác nhau, thì cũng nên 
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liên kết, như một hợp tác xã mua và một hợp tác xã bán”1. 

Sau đó, trong rất nhiều bài phát biểu, bài viết, Người 

đều đề cập đến các mô hình và nội dung tổ chức các mô 

hình ấy cụ thể, với các bước đi thích hợp. Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về hợp tác xã nói chung, tư tưởng về xây dựng và 

phát triển các mô hình hợp tác xã nói riêng đã được Đảng 

ta nghiên cứu vận dụng và thể hiện nhất quán, xuyên suốt 

trong tất các Nghị quyết Đại hội Đảng. Ngay sau ngày đất 

nước thống nhất, từ Đại hội Đảng lần thứ IV, Đảng ta đã 

sớm đổi mới tư duy về hợp tác xã phù hợp với yêu cầu phát 

triển của đất nước và đường lối đổi mới toàn diện của 

Đảng, đổi mới các loại hình hợp tác xã gắn liền với giải 

phóng sức sản xuất của kinh tế hộ xã viên; dần dần khẳng 

định vai trò hạt nhân trọng tâm của xã viên, kinh tế xã viên. 

Đảng ta khẳng định hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự nguyện 

của nông dân, người lao động, hoạt động theo nguyên tắc 

tự quản lý, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sản xuất, kinh 

doanh, có tư cách pháp nhân, bình đẳng trước pháp luật với 

các đơn vị kinh tế khác. 

Nghị quyết Đại hội IX, Đại hội X của Đảng xác định 

“kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa 

dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt”, “kinh tế nhà nước 

cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng 

vững chắc của nền kinh tế quốc dân”. Đặc biệt, Nghị 

quyết 13 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần 

thứ năm (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể đã đề cập đến nhiều nội dung 

mang tính quan điểm trong việc xây dựng và phát triển 

mô hình hợp tác xã, tuỳ thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh 

cụ thể của từng nơi, vào nguyện vọng của người dân, 

tránh gò ép, nóng vội. 

Có thể nói, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chính 

                                           

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t. 2, tr. 318. 
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sách của Đảng và Nhà nước ta về các mô hình hợp tác xã 

là định hướng rất quan trọng trong việc hình thành và phát 

triển các mô hình hợp tác xã ở nước ta. Trong mỗi ngành, 

mỗi lĩnh vực cũng như mỗi địa phương cùng với những 

mô hình hợp tác xã truyền thống, đang hoạt động có hiệu 

quả, đã và đang xuất hiện các mô hình hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã mới. Nhiều mô hình hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã đã trở thành những điển hình tốt, tạo tiền đề 

cho việc tổng kết, nhân rộng. 

Các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã hiện nay 

Đến 30-6-2007 cả nước có 17.599 hợp tác xã, 39 liên 

hiệp hợp tác xã, trong đó có 8.535 hợp tác xã nông nghiệp, 

2.354 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 1.107 hợp tác xã giao 

thông vận tải, 470 hợp tác xã thuỷ sản, 668 hợp tác xã xây 

dựng, 651 hợp tác xã thương mại - dịch vụ, 994 quỹ tín 

dụng nhân dân, 2.678 hợp tác xã dịch vụ điện, 76 hợp tác xã 

môi trường và 118 các loại hình hợp tác xã khác. Mô hình 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong từng ngành, lĩnh vực 

được thể hiện như sau: 

Trong nông nghiệp, hầu hết các hợp tác xã tổ chức theo 

mô hình dịch vụ hỗ trợ, hợp tác xã chuyên làm dịch vụ kinh 

tế hộ - đó là các dịch vụ thiết yếu mà xã viên có nhu cầu 

thực sự: có 80,5% hợp tác xã làm dịch vụ thuỷ lợi; 57% 

dịch vụ bảo vệ thực vật; 46,2% dịch vụ cung ứng vật tư, 

phân bón; 46,3% dịch vụ khuyến nông; 43,2% dịch vụ điện; 

38% dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; 

15% dịch vụ tiêu thụ sản phẩm. Một số hợp tác xã mở rộng 

các loại hình dịch vụ khác gắn với việc đáp ứng nhu cầu sản 

xuất, đời sống của các hộ xã viên, thành viên như: dịch vụ 

tín dụng nội bộ, dịch vụ văn hoá, dịch vụ nước sạch, hiếu hỉ 

... Mục tiêu chính của các hoạt động dịch vụ là hỗ trợ phát 
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triển sản xuất, kinh doanh của các hộ xã viên. 

Ngoài mô hình chủ yếu nêu trên, trong nông nghiệp 

đang tồn tại và phát triển các mô hình hợp tác xã khác như: 

- Mô hình hợp tác xã vừa dịch vụ, vừa kinh doanh tổng 

hợp, theo đó cùng với việc triển khai đa dạng các dịch vụ 

nông nghiệp, hợp tác xã đã chuyển mạnh sang phát triển sản 

xuất – kinh doanh ở các lĩnh vực khác, như tổ chức chế biến 

nông sản, phát triển ngành nghề, kinh doanh thương mại, 

xây dựng, gia công đồ mộc, làm gạch, may mặc, đầu tư liên 

doanh với các doanh nghiệp khác. Mô hình này đã huy động 

được vốn đầu tư lớn, có phương án sản xuất – kinh doanh 

khả thi, giải quyết được nhiều việc làm cho các hộ nông dân 

lúc nông nhàn. 

- Mô hình hợp tác xã chuyên ngành: các hợp tác xã tập 

trung đầu tư chuyên sâu vào các sản phẩm nông nghiệp có 

chất lượng và hàm lượng công nghệ cao, các sản phẩm sạch, 

sản phẩm sinh thái hoặc đầu tư chuyên canh, chuyên ngành 

như: hợp tác xã trồng hoa, cây cảnh, hợp tác xã sản xuất rau 

an toàn, hợp tác xã bò sữa, hợp tác xã chăn nuôi, hợp tác xã 

trái cây ... 

- Mô hình hợp tác xã trang trại do nhiều trang trại liên 

kết, hợp tác lại với nhau. Hợp tác xã trang trại tập trung vào 

các khâu dịch vụ, hỗ trợ các trang trại thành viên trong việc 

cung ứng giống, bảo vệ thực vật, trao đổi kinh nghiệm sản 

xuất, tìm kiếm thông tin, tiêu thụ sản phẩm ... 

- Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp là mô hình liên kết 

giữa các hợp tác xã nông nghiệp cũng đang có xu hướng 

phát triển. 

Trong lĩnh vực thuỷ sản, hiện có ba mô hình chủ yếu là 

khai thác, chế biến và nuôi trồng thuỷ sản. Đối với chế 

biến và khai thác thuỷ sản những mô hình thành công là 

mô hình gắn kết được giữa đánh bắt, khai thác với chế 

biến, mở rộng dịch vụ hậu cần nghề cá như: mở rộng nơi 
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trú tầu, xây dựng xưởng nước đá, kho lạnh, xưởng chế 

biến thuỷ sản, làm nước mắm, cung cấp xăng dầu và hết 

sức coi trọng khâu tiêu thụ sản phẩm cho các thuyền nghề. 

Mô hình hợp tác xã nuôi trồng thuỷ, hải sản huy động 

được vốn lớn của các hộ xã viên, thành viên để đầu tư 

vào các vùng quy hoạch nguyên liệu nuôi tôm công 

nghiệp, nuôi cá nước ngọt, nuôi ba ba xuất khẩu... hợp 

tác xã giúp các hộ thành viên trong các khâu dịch vụ kỹ 

thuật, cung ứng con giống, tiêu thụ sản phẩm ... 

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, hiện có 4 mô hình. 

Thứ nhất là, hợp tác xã dịch vụ (phương tiện vận tải do xã 

viên quản lý và là chủ sở hữu, hợp tác xã làm dịch vụ cho xã 

viên các khâu: đăng ký lưu hành, bến bãi, luồng tuyến, xử lý 

rủi ro ... và một phần là sửa chữa, bảo dưỡng, tạo nguồn 

hàng, nguồn khách cho xã viên) Thứ hai là, hợp tác xã hỗn 

hợp vừa sản xuất tập trung vừa dịch vụ hỗ trợ (hợp tác xã 

vừa làm dịch vụ, vừa đầu tư mua sắm tài sản chung giao cho 

xã viên khai thác sử dụng và điều hành tập trung, ngoài ra 

hợp tác xã còn chú trọng đầu tư vào các xưởng sửa chữa, 

đóng mới phương tiện, cung cấp phụ tùng thay thế cho xã 

viên, tổ chức kinh doanh tổng hợp ...). Thứ ba là, hợp tác xã 

sản xuất tập trung (hợp tác xã bến xe, hợp tác xã sửa chữa 

phương tiện, hợp tác xã xây dựng công trình giao thông). 

Thứ tư là, liên hiệp hợp tác xã vận tải để liên hiệp hỗ trợ các 

hợp tác xã thành viên đổi mới đầu xe, điều hành luồng 

tuyến, xử lý bù giá, trả nợ, bảo hiểm, cung ứng xăng dầu, 

sửa chữa phương tiện tập trung. 

Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các hợp tác 

xã thường tổ chức theo các mô hình: sản xuất tập trung, xã 

viên là người lao động làm việc trong hợp tác xã; vừa sản 

xuất tập trung vừa sản xuất phân tán (hợp tác xã sản xuất 

tập trung ở những khâu quan trọng nhất như thiết kế mẫu 

mã, sản xuất những linh kiện sản phẩm quan trọng nhất, 
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hoàn tất các khâu liên quan đến sản phẩm, đảm bảo cung 

ứng vật tư đầu vào đồng nhất..., còn sản xuất phân tán tại 

các hộ gia đình thường là các khâu, các công đoạn không 

phức tạp, các nội dung chi tiết thông thường của sản 

phẩm), và mô hình hợp tác xã dịch vụ trong các làng nghề 

(hợp tác xã làm dịch vụ cho các hộ nghề trong các khâu 

cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật tạo dáng sản phẩm, 

tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm...). 

Trong lĩnh vực thương mại- dịch vụ, mô hình chủ yếu là 

các hợp tác xã thương mại vừa bán buôn vừa bán lẻ, làm đại 

lý cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, phát triển các loại 

hình dịch vụ và kinh doanh tổng hợp khác. Hàng hoá kinh 

doanh của hợp tác xã phụ thuộc vào nhu cầu thị trường và 

đối tượng phục vụ; phương thức kinh doanh rất linh hoạt 

như trả chậm, nợ gối đầu, bán trả góp, siêu thị... Các hợp tác 

xã thương mại ở nông thôn còn hướng dịch vụ vào phục vụ 

sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tổ chức cung 

ứng một số mặt hàng chính sách phục vụ bà con nông dân, 

đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa. Mô hình Liên hiệp 

hợp tác xã do các hợp tác xã thương mại hợp tác, liên kết lại 

với nhau nhằm vươn ra chiếm lĩnh thị trường, hỗ trợ lẫn 

nhau phát triển kinh doanh, đầu tư tập trung vào các siêu thị 

văn minh hiện đại, các trung tâm phân phối hàng hoá.  

Thời gian qua, trong lĩnh vực này còn hình thành và 

đang có xu hướng phát triển một số mô hình khác như hợp 

tác xã trường học (là tổ chức của cả giáo viên và học sinh 

tham gia để cải thiện điều kiện làm việc, đời sống văn hoá 

và dịch vụ thiết yếu cho cán bộ công nhân viên và sinh viên 

trong trường) và hợp tác xã quản lý, kinh doanh chợ. 

Trong tín dụng, mô hình quỹ tín dụng nhân dân được chỉ 

đạo và quản lý chặt chẽ của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 

có quá trình thí điểm thận trọng. Các quỹ đã làm tốt vài trò 

huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân để hỗ trợ các hộ 
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thành viên phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc 

làm, xoá đói giảm nghèo và đẩy lùi tình trạng cho vay nặng 

lãi ở khu vực nông thôn. 

Trong xây dựng, có mô hình hợp tác xã xây lắp, hợp tác 

xã hoạt động sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng và 

Liên hiệp hợp tác xã xây dựng. 

Trong các ngành và lĩnh vực khác, cũng đã hình thành 

nhiều mô hình hợp tác xã khác, như hợp tác xã dịch vụ điện, 

hợp tác xã vệ sinh môi trường, hợp tác xã dịch vụ đời sống, 

hợp tác xã tang lễ và mô hình hợp tác xã gắn với các nhóm, 

các giới xã hội (hợp tác xã của phụ nữ, hợp tác xã của thanh 

niên, hợp tác xã của những người tàn tật, HTC nhà chùa...). 

Như vậy, trong mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đã và đang 

hình thành và phát triển nhiều mô hình hợp tác xã khác 

nhau với các phương thức tổ chức, hoạt động đa dạng, phù 

hợp với điều kiện, hoàn cảnh từng nơi. Các mô hình này 

về cơ bản đáp ứng yêu cầu của Luật hợp tác xã, tôn trọng 

các nguyên tắc và giá trị hợp tác xã, phù hợp với tư tưởng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chính 

sách của Đảng về hợp tác xã, nhưng cũng có những mô 

hình còn hạn chế, tồn tại cần được chấn chỉnh, củng cố 

lại. 

Quan điểm và định hướng xây dựng và 
phát triển các mô hình hợp tác xã, Liên 
hiệp hợp tác xã 

3.1. Quan điểm 

Xây dựng và phát triển các mô hình hợp tác xã phải trên 

cơ sở nghiên cứu, nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh và 

đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về hợp tác xã, tập 

hợp và liên kết rộng rãi mọi tầng lớp xã hội, mọi loại hình 

và tổ chức kinh tế. Bên cạnh tiếp tục chú ý phát triển các 

hợp tác xã của người lao động, của các hộ kinh tế gia đình, 

cần quan tâm thích đáng đến các mô hình hợp tác xã của các 
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hộ kinh tế hàng hoá, các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ và 

cực nhỏ; mở rộng và phát triển các hợp tác xã dựa trên tập 

hợp đông đảo các tầng lớp dân cư, các giới xã hội, kể cả 

công nhân viên chức. 

Các mô hình hợp tác xã phải đảm bảo bản chất, các 

nguyên tắc và giá trị hợp tác xã theo tư tưởng của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng. Hợp tác xã thực sự 

phải là tổ chức tự trợ giúp của chính người dân, do người 

dân có nhu cầu tự nguyện thành lập lại để giải quyết các vấn 

đề của chính họ. Mô hình hợp tác xã dịch vụ cần phát triển 

theo hướng vận động các hộ sử dụng dịch vụ tham gia hợp 

tác xã và có góp vốn để đảm bảo tính ổn định, bền vững và 

tính cộng đồng; khắc phục hiện tượng hợp tác xã "cả làng" 

hoặc hợp tác xã chỉ của những người làm dịch vụ mà không 

có sự phân biệt phạm vi, giá dịch vụ giữa hộ xã viên với hộ 

không phải là xã viên. Vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã viết: “chỉ có hội viên mới được hưởng lợi, chỉ có hội viên 

mới có quyền”1. Đối với các mô hình hợp tác xã sản xuất và 

kinh doanh tập trung phải mở rộng việc kết nạp xã viên là 

người lao động trong hợp tác xã. 

Hợp tác xã được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, 

với các trình độ phát triển khác nhau từ thấp đến cao và 

phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tế của từng ngành, 

từng địa phương khác nhau. Phát triển các mô hình hợp tác 

xã không giới hạn quy mô, lĩnh vực, địa bàn, các hợp tác 

xã, Liên hiệp hợp tác xã chuyên ngành và đa ngành. Đặc 

biệt chú trọng đến các mô hình hợp tác xã ở khu vực nông 

nghiệp, nông thôn. Các mô hình hợp tác xã ở khu vực này 

phát triển trên cơ sở bảo đảm quyền tự chủ của kinh tế hộ, 

kinh tế trang trại, hỗ trợ cho kinh tế hộ, kinh tế trang trại 

phát triển. 

                                           

1. Sđd, tr. 318. 
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Mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải đảm bảo 

theo đúng các quy định của Luật Hợp tác xã, pháp luật của 

Nhà nước, tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết và tự chịu trách 

nhiệm của hợp tác xã và xã viên. Phát triển mô hình hợp tác 

xã theo phương châm tích cực nhưng vững chắc, xuất phát 

từ đòi hỏi thực tế, từ nhu cầu thực tiễn, vì sự phát triển của 

sản xuất, tránh duy ý chí, nóng vội, gò ép, áp đặt. 

3.2. Định hướng xây dựng và phát triển các mô hình hợp 

tác xã: 

Trong nông nghiệp, cần chú trọng củng cố và phát triển 

mô hình hợp tác xã dịch vụ, kịp thời chấn chỉnh những hạn 

chế và tồn tại hiện nay theo hướng các hộ có sử dụng dịch 

vụ tự nguyện tham gia hợp tác xã và có góp vốn, hợp tác xã 

phân biệt lợi ích giữa xã viên và người không phải là xã 

viên trong sử dụng dịch vụ. Hoạt động dịch vụ của hợp tác 

xã cần được mở rộng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các 

thành viên (nhất là dịch vụ tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ tín 

dụng nội bộ, các loại hình dịch vụ văn hoá đời sống), nâng 

cao chất lượng và hạ giá thành các khâu dịch vụ để đảm bảo 

cạnh tranh. Tiếp tục xây dựng và phát triển mạnh các mô 

hình hợp tác xã chuyên ngành, chuyên sâu (hợp tác xã chăn 

nuôi, hợp tác xã chế biến nông sản thực phẩm, hợp tác xã bò 

sữa, hợp tác xã chế biến sữa, hợp tác xã trồng hoa...) và hợp 

tác xã dịch vụ kinh doanh tổng hợp. 

Đẩy mạnh quá trình hợp nhất các hợp tác xã quy mô nhỏ 

với nhau thành hợp tác xã có quy mô lớn hơn; rút kinh 

nghiệm hoạt động của các liên hiệp hiện có, để từng bước 

phát triển các liên hiệp hợp tác xã quy mô tỉnh, thành phố 

như Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp, Liên hiệp hợp tác xã 

chăn nuôi, Liên hiệp hợp tác xã trồng cây ăn quả, trồng hoa 

... 

Trong lĩnh vực thủy sản, quan tâm phát triển mô hình 

hợp tác xã nuôi trồng thủy sản và hợp tác xã dịch vụ nuôi 
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trồng ở những khu vực chuyển đổi cơ cấu, quy hoạch lại 

diện tích cho phát triển thuỷ sản theo chương trình phát triển 

kinh tế - xã hội ở địa phương. Phát triển mô hình hợp tác xã 

đánh bắt, chế biến thuỷ sản với quy mô thích hợp ở những 

địa bàn có điều kiện. Định hướng xây dựng một số liên hiệp 

hợp tác xã thuỷ sản, trong đó có những hợp tác xã chuyên lo 

đánh bắt hoặc nuôi trồng, có hợp tác xã chuyên lo cung cấp 

con giống hoặc dịch vụ hậu cần nghề cá, bến cá hoặc 

chuyên lo thông tin ngư trường, thông tin về thiên tai cho 

các thuyền nghề. 

Trong lĩnh vực vận tải, tập trung củng cố lại các hợp tác 

xã dịch vụ vận tải để hợp tác xã thực sự triển khai các dịch 

vụ cần thiết cho các hộ thành viên (nhất là các khâu dịch vụ 

bến bãi, luồng tuyến, vận chuyển) và quan hệ giữa hợp tác 

xã và xã viên được xác lập rõ ràng thông qua các quy định, 

chế độ thông tin. Chú trọng phát triển mô hình hợp tác xã 

vừa làm dịch vụ vừa góp vốn đầu tư mua sắm tài sản thuộc 

sở hữu tập thể, điều hành sản xuất kinh doanh tập trung, kết 

hợp với kinh doanh tổng hợp (như kinh doanh xăng dầu, bến 

bãi, du lịch, nhà hàng, khách sạn...), cũng như các mô hình 

sản xuất tập trung như hợp tác xã kinh doanh bến bãi, hợp 

tác xã cơ khí vận tải ... 

Hoàn thiện mô hình liên hiệp hợp tác xã vận tải quy mô 

tỉnh, thành phố và nghiên cứu thí điểm xây dựng mô hình 

liên hiệp quy mô liên tỉnh hoặc khu vực. 

Trong công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chú trọng phát 

triển mô hình hợp tác xã gắn với các chương trình khuyến 

công, chương trình phát triển ngành nghề, chế biến nông 

sản, thực phẩm ở nông thôn, làm hạt nhân phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các cụm điểm công nghiệp 

và tạo tiền đề cho việc hình thành và phát triển các làng 

nghề mới. Quan tâm phát triển mô hình hợp tác xã quy mô 

đầu tư lớn hoạt động theo hướng ứng dụng các công nghệ 
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tiên tiến, công nghệ sản xuất sạch hơn và khoa học kỹ thuật 

vào phát triển cộng đồng, giải quyết các vấn đề môi trường 

..., đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình hợp 

tác xã dịch vụ điện để đảm bảo theo đúng các quan điểm đã 

nêu trên. 

Trong lĩnh vực tín dụng, tiếp tục củng cố, phát triển hệ 

thống quỹ tín dụng nhân dân theo hướng mở rộng phạm vi 

thành lập ở những nơi có điều kiện và cho phép các quỹ liên 

kết hợp tác với các hợp tác xã khác trong lĩnh vực tín dụng. 

Cơ cấu, tổ chức lại Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương và 

các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở theo hướng hình thành hệ 

thống thống nhất về hoạt động theo những nguyên tắc và giá 

trị hợp tác xã, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tín dụng của khu vực 

hợp tác xã. 

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, hướng chủ yếu là 

phát triển mô hình hợp tác xã thương mại dịch vụ (ở thành 

phố, thị xã), hợp tác xã mua bán, hợp tác xã tiêu dùng ở 

nông thôn nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đa dạng của dân 

cư, đáp ứng các dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các hộ nông 

dân và cung ứng hàng tiêu dùng cho dân cư nông thôn. 

Từng bước phát triển mạnh mô hình hợp tác xã quản lý kinh 

doanh chợ, hợp tác xã chợ, hợp tác xã trường học và mô 

hình liên hiệp hợp tác xã thương mại - dịch vụ. 

Trong các ngành, lĩnh vực khác, tiếp tục quan tâm đến 

các mô hình hợp tác xã mới như hợp tác xã môi trường, hợp 

tác xã dịch vụ đời sống, hợp tác xã bữa ăn công nghiệp, hợp 

tác xã du lịch và dịch vụ khách sạn, hợp tác xã dạy nghề, 

cũng như mô hình hợp tác xã gắn với nhu cầu của các giới, 

các nhóm xã hội khác nhau (hợp tác xã của thanh niên, hợp 

tác xã của phụ nữ, hợp tác xã của những người tàn tật... ). 

Các giải pháp 

- Tiếp tục coi trọng việc nghiên cứu, học tập tư tưởng 
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Hồ Chí Minh và các chủ trương đường lối, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về hợp tác xã để hiểu đúng và đầy đủ bản 

chất, các nguyên tắc và giá trị của hợp tác xã, mô hình hợp 

tác xã kiểu mới và sự khác nhau giữa mô hình hợp tác xã 

mới với hợp tác xã cũ, cũng như vai trò vị trí của hợp tác xã 

trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Tổ chức tốt công tác vận động, hướng dẫn xây dựng và 

phát triển các mô hình hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; coi 

trọng việc hướng dẫn từng mô hình cụ thể và lập thành các 

kế hoạch, đề án, chương trình xây dựng các mô hình đó để 

tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực triển khai. 

- Chú trọng tổng kết thực hiện nhằm đánh giá mặt được, 

chưa được của từng mô hình để phổ biến kinh nghiệm cho 

các đơn vị khác nhau và chấn chỉnh kịp thời các mặt hạn 

chế, tồn tại đối với mô hình đó. Tổ chức cho các hợp tác xã, 

các nhóm sáng lập viên dự định thành lập hợp tác xã học 

tập, tham khảo kinh nghiệm các mô hình hợp tác xã tốt, mô 

hình tiêu biểu thông qua các diễn đàn, toạ đàm giao lưu giữa 

các hợp tác xã hoặc trực tiếp học tập kinh nghiệm tại hợp 

tác xã. 

- Nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm phong trào hợp 

tác xã các nước về các mô hình hợp tác xã, liên hiêp hợp tác 

xã để vận dụng vào thực tế Việt Nam như hợp tác xã y tế, 

hợp tác xã trường học, hợp tác xã nhà ở, hợp tác xã du lịch 

... 

- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với 

quá trình phát triển hợp tác xã, coi nhiệm vụ chỉ đạo phát 

triển hợp tác xã là một nhiệm vụ trọng tâm và thường 

xuyên, đồng thời phát huy và tạo điều kiện cho Liên minh 

hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức đoàn thể trong phát 

triển các mô hình hợp tác xã. 
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HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI Ở NƯỚC TA,  

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

PGS. TS. NGUYỄN VĂN LỊCH 
Viện trưởng, Viện nghiên cứu 

Thương mại 

Trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung, ở nước ta các hợp 

tác xã thương mại hay hợp tác xã mua bán đã tạo thành 

một mạng lưới rộng khắp và hầu như đảm nhận toàn bộ 

khâu bán lẻ vật tư, hàng hoá, đặc biệt là ở các vùng nông 

thôn. Từ khi chuyển sang cơ chế thị trường, mạng lưới này 

đã nhanh chóng đổ vỡ và thay vào đó là mạng lưới của các 

thương nhân. Năm 1996 Luật Hợp tác xã ra đời và được 

sửa đổi (năm 2003), đã tạo ra một bước phát triển mới đối 

với các hợp tác xã thương mại cả về nội dung và phương 

thức hoạt động. 

Tuy nhiên, sự phát triển của các hợp tác xã thương mại 

còn chậm so với các thành phần kinh tế khác. Trên thực tế 

hầu hết các hợp tác xã thương mại hoạt động với quy mô 

kinh doanh nhỏ, trình độ quản lý kinh doanh thấp, công 

nghệ lạc hậu, nhiều hợp tác xã còn trông chờ ỷ lại vào sự hỗ 

trợ của Nhà nước. Vì vậy, không phát huy được vai trò của 

chúng đối với phát triển sản xuất và tiêu dùng ở nông thôn.  

Đảng và Chính phủ đã có một số chủ trương, chính sách 

nhằm phát triển các hợp tác xã nói chung và hợp tác xã 

thương mại nói riêng, nhưng do việc tổ chức triển khai thực 

hiện của các cấp còn chậm, chưa đúng mức nên chưa đạt kết 
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quả như mong muốn. Trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với vai trò chủ đạo của kinh 

tế nhà nước, thì một vai trò không nhỏ phụ thuộc vào kinh tế 

hợp tác xã và trong lĩnh vực thương mại đó chính là các hợp 

tác xã thương mại.  

Để từng bước nâng cao vai trò của hợp tác xã thương 

mại, thực hiện các chủ trương của Đảng ta, cần phải đánh 

giá thực trạng phát triển hợp tác xã thương mại, qua đó đề 

xuất các giải pháp nhằm phát triển mạng lưới này trong thời 

gian tới. 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 
THƯƠNG MẠI Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN 

QUA 

1.1. Thực trạng 

Năm 1988 là thời điểm phát triển cao nhất của các hợp 

tác xã mua bán, cả nước đã có 9.600 hợp tác xã mua bán cơ 

sở xã, phường với 5 vạn điểm mua và bán hàng (chiếm 

13,06% tổng số hợp tác xã cả nước). Đi đôi với việc phát 

triển mạng lưới hợp tác xã mua bán, việc mở rộng hoạt động 

kinh doanh, số lượng cán bộ công nhân viên ngành hợp tác 

xã mua bán đã không ngừng phát triển (Đến cuối năm 1988, 

của toàn ngành có trên 100.000 người). Khi chuyển sang cơ 

chế thị trường, do phải cạnh tranh với các thành phần kinh 

tế khác, nên phạm vi, qui mô, tốc độ phát triển của nhiều 

hợp tác xã mua bán bị thu hẹp và giảm dần. Đặc biệt, từ khi 

Ngân hàng nhà nước thay đổi chế độ cho vay và lãi suất đối 

với hợp tác xã mua bán, các hợp tác xã mua bán không thể 

tự trang trải được lãi và vốn vay ngân hàng, dẫn đến tình 

trạng tài chính vốn đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. 

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ chiếm tỷ trọng 

12,9% năm 1986 đã giảm xuống 2,7 % trong 1989, đến năm 

1991 còn 2%, năm 1992 ở mức dưới 1%. 



 379 

Thời kỳ 1995-1996, cả nước còn 403 hợp tác xã mua 

bán ở cấp xã, phường và 21 hợp tác xã mua bán ở cấp quận, 

huyện; nhưng trong đó chỉ có gần 40% tổng số hợp tác xã 

mua bán kinh doanh có lãi hoặc hoà vốn. Về cơ bản, hợp tác 

xã mua bán đã biến tướng và gần như đổ vỡ. Hợp tác xã 

mua bán còn trụ lại được chủ yếu ở một số thành phố và 

ngoại ô (nhiều nhất ở Thành phố Hồ Chí Minh còn 87 đơn 

vị, các nơi khác còn duy trì được khoảng 3 - 4 hợp tác xã, 

nhưng đã thay đổi hình thức tổ chức cũng như tính chất, 

mục tiêu, nội dung và phương thức hoạt động.  

Luật Hợp tác xã có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-1997 

đánh dấu sự đổi mới nhận thức về vai trò của hợp tác xã nói 

chung và hợp tác xã mua bán nói riêng. Đa số các hợp tác 

xã thương mại thành lập trước khi có luật đã được chuyển 

đổi; số hợp tác xã thương mại thành lập mới tăng liên tục 

hàng năm. Từ năm 1996 đến cuối năm 2000: cả nước có 

149 thành lập mới theo Luật Hợp tác xã, trong đó khu vực 

đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long có tỷ lệ cao nhất 

về số lượng các hợp tác xã thành lập mới (26,62% và 

25,90%). Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Bắc có số 

lượng hợp tác xã mới thành lập ít nhất (2,16% và 1,44%). 

Từ 2001-2004, không kể hàng nghìn các cơ sở kinh tế hợp 

tác giản đơn, cả nước có thêm 141 hợp tác xã thành lập mới, 

bình quân hàng năm tăng thêm trên 35 hợp tác xã thương 

mại.  

Các hợp tác xã thương mại thành lập mới chủ yếu xuất 

phát từ nhu cầu cần hợp tác trong kinh doanh thương mại 

của cá nhân, hộ gia đình. Về tổ chức, các hợp tác xã thuộc 

diện chuyển đổi áp dụng những mô hình khác hẳn về chất 

so với hợp tác xã mua bán trước đây. Trong các hợp tác 

xã mới thành lập, thành viên tham gia cũng đa dạng hơn, 

từ cá nhân người lao động, các hộ nông dân, hộ kinh tế 

gia đình đến các cơ sở sản xuất, các chủ trang trại, các 
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doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Quan hệ quản 

lý trong các hợp tác xã đổi mới cũng có sự thay đổi về cơ 

bản dựa trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Bộ máy quản 

lý cồng kềnh trước đây được tổ chức lại theo hướng gọn 

nhẹ, hiệu quả hơn, chức năng của từng bộ phận và cán bộ 

được phân định rõ và cụ thể, sát với yêu cầu của hoạt 

động kinh doanh, thực hiện chế độ kiêm nhiệm trong một 

số chức danh. Trách nhiệm của chủ nhiệm, kế toán trưởng 

được qui định cụ thể, gắn với thưởng phạt về vật chất để 

khuyến khích người làm tốt, ngăn chặn những hành động 

tiêu cực gây thiệt hại cho hợp tác xã và xã viên. Trong quá 

trình tổ chức lại, cán bộ quản lý trong các hợp tác xã cũng 

được bổ sung và lựa chọn lại theo yêu cầu mới; trình độ 

của chủ nhiệm và cán bộ quản lý các hợp tác xã được 

nâng dần lên.  

Quan hệ phân phối đã có sự thay đổi theo nguyên tắc 

công bằng, trên cơ sở số lượng và chất lượng lao động, theo 

vốn góp, công sức đóng góp đối với hợp tác xã và mức độ 

sử dụng dịch vụ của hợp tác xã, từng bước khắc phục những 

tồn tại trong quan hệ phân phối theo kiểu bình quân chủ 

nghĩa của các hợp tác xã thương mại theo mô hình cũ. 

Nhiều hợp tác xã đã tích cực khai thác nguồn lực trong dân 

cư với nhiều hình thức và biện pháp khác nhau nhằm phát 

triển hoạt động thương mại-dịch vụ, đặc biệt là nguồn lực về 

vốn. Ngoài ra, các hợp tác xã đã tranh thủ được cơ sở vật 

chất, kỹ thuật của xã viên, các hộ kinh doanh cá thể trong và 

ngoài địa bàn để mở rộng mạng lưới kinh doanh.  

Trong giai đoạn này đã xuất hiện một số mô hình liên 

doanh, liên kết giữa các hợp tác xã thương mại với nhau 

hoặc giữa hợp tác xã thương mại với các doanh nghiệp 

thuộc các thành phần kinh tế khác (công ty tư nhân, doanh 

nghiệp nhà nước, công ty có vốn nước ngoài...). Mô hình 

liên doanh, liên kết đã khai thác thế mạnh của mỗi thành 

viên tham gia và đạt những kết quả trên các mặt: huy động 
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thêm nguồn vốn, chủ động nguồn hàng, mở rộng thị trường 

tiêu thụ, tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao vai trò của hợp 

tác xã ở địa phương. Bên cạnh các mô hình kinh doanh 

truyền thống, đã xuất hiện một số mô hình kinh doanh mới 

cho nên kết quả hoạt động kinh doanh ngày càng tăng lên.  

Trong vài năm gần đây, số lượng của các hợp tác xã 

thương mại tăng bình quân khoảng 35-40 hợp tác xã/năm và 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của hợp tác 

xã thương mại hàng năm tăng bình quân 8,5%, chiếm hơn 

1% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng của cả nước. Bên cạnh hoạt động chủ yếu là mua bán 

hàng hoá phục vụ sản xuất và tiêu dùng, đã có một số hợp 

tác xã kinh doanh dịch vụ, kết hợp mua bán và dịch vụ, kết 

hợp thương mại với sản xuất, chế biến. Các hợp tác xã đã 

vận dụng các phương thức kinh doanh khá đa dạng như vừa 

bán buôn, vừa bán lẻ, làm đại lý cho nhiều cơ sở sản xuất và 

doanh nghiệp lớn. Phương thức thanh toán được vận dụng 

linh hoạt như trả chậm, nợ gối đầu, bán trả góp, ứng trước 

hoặc đổi vật tư lấy sản phẩm nông nghiệp. Hàng hoá kinh 

doanh của nhiều hợp tác xã đã căn cứ vào nhu cầu của thị 

trường và đối tượng phục vụ.  

Nhìn chung, tuy tỷ trọng của các hợp tác xã thương mại 

còn thấp so với tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ toàn xã hội nhưng thông qua việc cung ứng hàng 

tiêu dùng, công cụ và tư liệu sản xuất; thông qua việc thu 

mua và tiêu thụ các loại sản phẩm hàng hoá của nông dân; 

tổ chức sản xuất, chế biến và thực hiện các hoạt động dịch 

vụ phục vụ cho sản xuất và đời sống, hợp tác xã thương mại 

đã góp phần phát triển sản xuất, tạo thêm sản phẩm hàng 

hoá cho xã hội, mở rộng giao lưu hàng hoá ở thị trường 

trong nước nói chung và thị trường nông thôn nói riêng; góp 

phần ổn định và từng bước cải thiện đời sống của nhân dân, 

đặc biệt là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa; hạn chế một 
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số mặt tiêu cực của thương nghiệp tư nhân, bảo vệ lợi ích 

của nông dân và đồng bào miền núi.  

1.2. Đánh giá chung  

1.2.1. Về mặt thành công 

Số lượng hợp tác xã thương mại thành lập mới liên tục 

tăng qua các năm. Nhiều mô hình hợp tác xã thương mại 

kiểu mới (về tổ chức quản lý, nội dung hoạt động và phương 

thức kinh doanh) đã xuất hiện. Một số mô hình hợp tác xã 

thương mại đã có khả năng cạnh tranh với các loại hình 

doanh nghiệp khác trong cơ chế thị trường. Nguồn lực của 

hợp tác xã (về vốn, tài sản, kinh nghiệm quản lý, trình độ 

cán bộ...) được tăng dần lên. Đời sống vật chất và tinh thần 

của xã viên được cải thiện và ngày càng nâng cao. Xã viên 

thấy rõ hơn quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của mình 

trong xây dựng và phát triển hợp tác xã thương mại. Quyền 

lợi chung của hợp tác xã gắn rất chặt với quyền lợi thiết 

thực của mỗi xã viên nên sự quan tâm, ý thức trách nhiệm 

của họ đối với hợp tác xã cũng vì thế được nâng cao hơn. 

Việc kinh doanh có hiệu quả đã tạo điều kiện cho các hợp 

tác xã thương mại tham gia và đóng góp ngày càng nhiều 

hơn vào hoạt động xã hội tại các địa phương. Trên địa bàn 

nông thôn hiện nay, các hợp tác xã đã hỗ trợ đắc lực cho sự 

phát triển kinh tế hộ gia đình ở cả hai lĩnh vực sản xuất - 

dịch vụ và kinh doanh thương mại, đặc biệt trong ứng dụng 

tiến bộ khoa học-kỹ thuật, cung ứng vật tư và tiêu thụ sản 

phẩm ở thị trường trong nước nói chung và thị trường nông 

thôn nói riêng.  

Công tác quản lý nhà nước cũng có nhiều chuyển biến 

tích cực. Hệ thống văn bản pháp luật đã tạo cơ sở pháp lý 

cho các hợp tác xã cũ chuyển đổi và thành lập các hợp tác 

xã mới. Địa vị pháp lý, quyền lợi của xã viên và hợp tác xã 

cũng như hoạt động kinh doanh của hợp tác xã được Nhà 
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nước thừa nhận và bảo vệ. Hợp tác xã đã cơ bản được giải 

phóng khỏi sự ràng buộc cứng nhắc của cơ chế tập trung 

quan liêu, bao cấp về các mặt kế hoạch hoá, vật tư, tiêu 

thụ, giá cả, tài chính, các chế độ cung cấp. Hợp tác xã đã 

có quyền tự chủ hoàn toàn, hoạt động và quản lý trên 

nguyên tắc tự quản, hợp tác và liên doanh tự nguyện, được 

phép phát triển rộng rãi và đa dạng với qui mô và mức độ 

tập thể hoá khác nhau. Cơ chế chính sách mới đã mở 

đường cho xu hướng hợp tác đích thực theo nhu cầu của 

thực tiễn sản xuất, kinh doanh thương mại-dịch vụ. Đó là 

những mô hình hợp tác xã thương mại cổ phần, hợp tác xã 

đa năng ở nông thôn và hợp tác xã chuyên hoạt động dịch 

vụ... Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương xuống 

địa phương đã tiến hành cải cách hành chính, một số thủ 

tục hành chính gây phiền hà, tốn kém cho các hợp tác xã đã 

được bãi bỏ. Các cơ quan chức năng và Uỷ ban nhân dân 

các cấp, đặc biệt là chính quyền cơ sở đã quan tâm hơn đến 

hợp tác xã thương mại. Những vụ việc tiêu cực, trái pháp 

luật, xâm phạm lợi ích của hợp tác xã đã giảm dần. 

  

1.2.2. Những yếu kém, hạn chế  

- Về hợp tác xã thương mại, số lượng nhìn chung còn ít, 

phát triển chậm, năm 2001 chiếm 2,8%; năm 2003 chiếm 

4%, năm 2005 chỉ chiếm 3,3% tổng số các hợp tác xã trên 

cả nước. Nhiều hợp tác xã thương mại tuy đã được tăng 

thêm nguồn lực (vốn, cán bộ) nhưng vẫn thuộc loại hình 

doanh nghiệp nhỏ vốn ít (bình quân vốn của 1 hợp tác xã 

dưới 500 triệu đồng), cơ sở vật chất - kỹ thuật nghèo nàn, 

lạc hậu, kinh nghiệm hoạt động trong cơ chế thị trường còn 

hạn chế. Hầu hết các hợp tác xã thương mại vẫn chưa xác 

định phương án, kế hoạch kinh doanh dài hạn, hiệu quả 

kinh doanh thấp. 

Một số hợp tác xã chỉ chuyển đổi hình thức, chưa bảo 
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đảm đầy đủ các tính chất và nguyên tắc hoạt động mới. Một 

số khác trong tổ chức, quản lý còn xen lẫn những yếu tố như 

doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư 

nhân... không bảo đảm quyền dân chủ của xã viên, người 

điều hành có quá nhiều quyền. Thậm chí có hợp tác xã, 

không ít người đã lợi dụng quyền hành để chi phối mọi hoạt 

động và thôn tính dần tài sản của hợp tác xã, biến xã viên 

thành người lao động làm thuê. Trình độ cán bộ quản lý, 

chuyên môn còn yếu, nhất là năng lực điều hành, tổ chức 

sản xuất kinh doanh. Nhìn chung các hợp tác xã còn có thói 

quen trông chờ vào sự hướng dẫn cụ thể của cơ quan chuyên 

môn của chính quyền địa phương. 

Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch 

vụ xã hội còn chiếm tỷ trọng thấp (chỉ ở mức trên dưới 1%). 

Không ít hợp tác xã thương mại mới chỉ thực hiện được dịch 

vụ đầu vào (chủ yếu là cung ứng phân bón, thuốc trừ sâu, 

máy nông nghiệp loại nhỏ, công cụ phục vụ sản xuất nông 

nghiệp, một số hàng công nghiệp tiêu dùng...) Số hợp tác xã 

tham gia tiêu thụ nông sản cho nông dân chưa nhiều, việc 

cung ứng các mặt hàng chính sách, phục vụ đời sống tiêu 

dùng của nhân dân trên địa bàn còn khá mờ nhạt. Quan hệ 

giữa các hợp tác xã thương mại với thương nghiệp nhà nước 

và giữa các hợp tác xã với nhau còn lỏng lẻo, kém hiệu quả.  

Về quản lý nhà nước, các cấp, các ngành từ Trung ương 

đến địa phương còn có những nhận thức sai lệch, cách hiểu 

khác nhau, cho đến nay, vẫn còn nhầm lẫn giữa tổ chức kinh 

tế hợp tác xã với kinh tế hợp tác, giữa hợp tác xã với công ty 

cổ phần, còn thói quen cũ coi hợp tác xã là nơi giải quyết 

lao động dôi dư, là cơ sở tạo nguồn thu cho ngân sách địa 

phương, là cơ sở hậu cần phục vụ Đảng uỷ và Uỷ ban nhân 

dân xã ...  

Hệ thống chính sách chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, 

còn mang nặng tính khống chế, cho phép hơn là tạo ra một 
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hành lang an toàn, thông thoáng để các hợp tác xã phát huy 

hết khả năng nội lực trong hoạt động kinh doanh. Các chính 

sách chưa chú ý hỗ trợ theo ngành nghề, qui mô doanh 

nghiệp. Đối tượng của các chính sách khuyến khích còn rất 

hạn hẹp, chủ yếu mới đề cập đến lĩnh vực sản xuất, hoặc các 

địa bàn có khó khăn như vùng sâu, vùng xa... Việc triển 

khai thực hiện các chính sách chậm và thiếu đồng bộ. Một 

số chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hợp tác xã không 

được các cơ quan hữu quan thực hiện. Chính quyền ở một 

số quận, huyện, xã phường thiếu quan tâm theo dõi, giúp đỡ, 

củng cố, xây dựng hợp tác xã thương mại. Có nơi, sự quan 

tâm của các cơ quan quản lý nhà nước còn mang tính hình 

thức, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ngại khó trong chỉ đạo 

chuyển đổi nên chỉ muốn giải thể hết hợp tác xã mua bán 

cũ. Chưa chú trọng công tác đào tạo cán bộ hợp tác xã 

thương mại. 

II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 
THƯƠNG MẠI TRONG THỜI GIAN TỚI 

2.1. Đối với việc phát triển hợp tác xã 
thương mại  

- Hoàn thiện cơ chế quản lý, quan hệ phân phối thu nhập 

trong hợp tác xã. Nâng cao năng lực quản lý hợp tác xã của 

xã viên thông qua phân định rõ sở hữu tập thể hợp tác xã với 

sở hữu xã viên trong hợp tác xã. Trong từng hợp tác xã phải 

thường xuyên làm báo cáo tài chính rõ ràng và tiến tới hàng 

năm phải kiểm toán nội bộ. Liên minh hợp tác xã các tỉnh 

cần chủ động giúp các hợp tác xã tổ chức kiểm toán và tư 

vấn về các vấn đề tổ chức, quản lý hợp tác xã theo quy định. 

Thực hiện cơ chế khoán thích hợp cho từng bộ phận, gắn 

thu nhập với kết quả sản xuất kinh doanh, khuyến khích 

những tiềm năng trong hoạt động kinh doanh; có sự quản lý, 

gắn quyền lợi, trách nhiệm với lợi ích của từng bộ phận, 
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từng xã viên. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý sao cho gọn 

nhẹ, thiết lập mối quan hệ quản lý hợp lý giữa các bộ phận 

với xã viên và người lao động, bảo đảm được sự phân công 

trách nhiệm rõ ràng, tạo điều kiện cho việc điều hành các 

hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh, nhạy, phù hợp với 

yêu cầu của cơ chế thị trường, quản lý tốt lao động, nâng 

cao chất lượng và hiệu quả công tác. Hoàn thiện chế độ 

phân phối, khắc phục triệt để tình trạng bình quân. Cần phân 

phối theo vốn góp, công sức đóng góp và mức độ sử dụng 

dịch vụ của xã viên. Có biện pháp thưởng bằng vật chất theo 

qui định của Điều lệ. Trong những năm kinh doanh đạt hiệu 

quả cao, cần trích một phần lợi nhuận của hợp tác xã để tăng 

số vốn góp của mỗi xã viên. 

- Đổi mới phương thức huy động vốn, việc qui định mức 

vốn đóng góp ban đầu cần căn cứ vào nội dung kinh doanh 

cụ thể, khả năng kinh tế của xã viên và qui mô của hợp tác 

xã. Huy động số tiền "nhàn rỗi" của xã viên và các đối 

tượng khác sống trên địa bàn bằng hình thức vay và trả lãi 

suất theo thoả thuận, hoặc hợp tác kinh doanh một thời gian 

nhất định. Thu hút các doanh nghiệp, cán bộ, công chức 

tham gia hợp tác xã; mở rộng liên doanh, liên kết với các 

đối tác trong và ngoài nước để tranh thủ các nguồn vốn. Chú 

trọng hình thức đại lý, ký gửi hoặc trả chậm với các đối tác 

kinh doanh, nhất là đối với doanh nghiệp nhà nước. Đa dạng 

hoá thành phần tham gia và hình thức sở hữu. Bên cạnh xã 

viên hợp tác xã thương mại là thể nhân, theo Luật Hợp tác 

xã (2003), cán bộ, công chức và các pháp nhân mà cụ thể là 

các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều có thể 

trở thành xã viên hợp tác xã. Hình thức sở hữu trong hợp tác 

xã thương mại bao gồm sở hữu cá nhân, sở hữu tập thể... tất 

cả cùng tồn tại, hỗ trợ, bổ sung cho nhau, không phủ định 

nhau, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho hợp tác xã thương 

mại.  

- Phát triển các liên kết kinh tế giữa hợp tác xã thương 
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mại với các loại hình kinh tế khác. Đối với doanh nghiệp 

nhà nước, hợp tác xã cần tranh thủ sự hỗ trợ trong lĩnh vực 

cung ứng vật tư, giống, công nghệ chế biến và tiêu thụ nông 

sản. Doanh nghiệp nhà nước có thể trực tiếp tham gia hợp 

tác xã thương mại (cử đại diện, góp vốn), hỗ trợ cơ sở vật 

chất (xây dựng kho tàng, cửa hàng, cơ sở chế biến), phổ 

biến kỹ thuật, kinh nghiệm kinh doanh v.v.. Doanh nghiệp 

nhà nước có thể giúp các hợp tác xã thương mại trong xây 

dựng kế hoạch và phương thức kinh doanh, nâng cao nghiệp 

vụ về đại lý, về mua bán, kỹ thuật bảo quản, chế biến, kiến 

thức và kinh nghiệm quản lý kinh doanh... Đối với các hộ 

nông dân, chủ trang trại, hộ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, 

hợp tác xã thương mại có thể đảm nhận vai trò cung ứng vật 

tư phục vụ sản xuất, đồng thời tiêu thụ sản phẩm hàng hoá 

của các cơ sở sản xuất của hộ nông dân. Tăng cường 

phương thức trao đổi vật tư, hàng hoá tiêu dùng của hợp tác 

xã thương mại lấy hàng nông sản và sản phẩm hàng hoá 

khác của nông dân, hộ gia đình. Sử dụng các thương lái, chủ 

vựa làm đại lý cho các hợp tác xã thương mại trong việc 

mua gom hàng nông sản hoặc tranh thủ cơ sở gia công, chế 

biến của họ. Sử dụng cá nhân và hộ kinh doanh ở thị trấn, 

thị tứ ở các chợ trên địa bàn nông thôn làm đại lý phân phối 

vật tư, hàng tiêu dùng thiết yếu nhằm mở rộng mạng lưới 

kinh doanh. 

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng chủ nhiệm, kế 

toán và các chức danh khác trong hợp tác xã thương mại. 

Xác định đúng nhu cầu, mục tiêu đào tạo. Có biện pháp đào 

tạo, bồi dưỡng kịp thời đáp ứng những nhiệm vụ của hợp tác 

xã thương mại. Thực hiện liên tục và nhất quán những kế 

hoạch đào tạo và bồi dưỡng nguồn lao động. 

2.2. Đối với công tác quản lý nhà nước 

Cần xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực 
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hiện Luật Hợp tác xã (2003), sớm quy định mức nộp tiền 

thuê đất đối với các hợp tác xã phi nông nghiệp theo hướng 

giảm và trong thời hạn 5 năm trở lên. Cho phép các hợp tác 

xã được nộp tiền thuê đất trong tháng thành nhiều lần (2 

lần), nhất là các hợp tác xã mới thành lập, nhằm giúp hợp 

tác xã có điều kiện tập trung vốn hoạt động. Quy định lại 

mức thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng cho hợp tác xã 

thương mại và thuế VAT theo mức thấp hơn hiện nay đối 

với hợp tác xã thương mại. Miễn thuế hoạt động dịch vụ đối 

với các hợp tác xã thương mại ở vùng cao, miền núi. Đối 

với các hợp tác xã thương mại mua nông sản khối lượng 

lớn, nếu có chứng nhận của Uỷ ban nhân dân xã, không nên 

thu thuế VAT, đặc biệt vào thời kỳ thu hoạch, vì hợp tác xã 

ở khu vực nông nghiệp vốn ít, thủ tục hoàn thuế phức tạp, 

mục tiêu chủ yếu của họ là tiêu thụ nông sản cho địa 

phương. 

Về tài chính-tín dụng, cần có các quy định cụ thể nhằm 

khuyến khích các hình thức góp vốn của xã viên (kể cả bằng 

tài sản, đất đai, cửa hàng, phương tiện vận tải, kho tàng, cơ 

sở chế biến...) nhằm tăng cường nguồn lực cho hợp tác xã. 

Ban hành chính sách, cơ chế cho các doanh nghiệp nhà 

nước có thể tham gia góp vốn xây dựng hợp tác xã thương 

mại, đặc biệt ở vùng nguyên liệu, sản xuất nông sản tập 

trung. Tạo điều kiện vay vốn đối với những dự án đầu tư 

xây dựng cơ sở chế biến nông sản, bảo quản nông sản, gia 

công xuất khẩu nông sản, hàng thủ công... Có cơ chế 

khuyến khích các hợp tác xã thực hiện ký hợp đồng cung 

cấp nguyên liệu, gia công sản xuất với doanh nghiệp lớn 

(vay vốn với lãi suất thấp từ các quỹ...). Xem xét việc thành 

lập quỹ bảo lãnh tín dụng dành riêng cho các doanh nghiệp 

trên địa bàn nông thôn. 

Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý nhà nước đối với 

hợp tác xã thương mại. Phân định rõ quản lý của Nhà nước 
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về kinh tế và quản lý sản xuất - kinh doanh của hợp tác xã 

thương mại. Cần tránh hai khuynh hướng sau: Một là, chạy 

theo thành tích muốn thành lập nhiều hợp tác xã ở mọi 

ngành hàng và loại hình dịch vụ và ở khắp mọi nơi bất chấp 

điều kiện chưa đầy đủ và nhu cầu hợp tác chưa xuất hiện 

hay còn ở mức thấp. Hai là, thả nổi để hợp tác xã thương 

mại phát triển thế nào cũng được, không cần sự quản lý của 

Nhà nước. Tiếp tục cải tiến các thủ tục cấp giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

và quyền sử dụng đất, thủ tục vay vốn ngân hàng, thủ tục 

hải quan... Thực hiện cơ chế “một cửa”, đồng thời công khai 

hoá các thủ tục tại các công sở, tạo thuận lợi cho các hợp tác 

xã thương mại trong kinh doanh và quan hệ với các cơ quan 

nhà nước. Trước mắt, giúp các hợp tác xã mua bán cũ (chưa 

chuyển đổi) có điều kiện để chuyển đổi thành các hợp tác xã 

kiểu mới và đăng ký kinh doanh theo Nghị định 16/NĐ-CP 

của Chính phủ. Tháo gỡ một số vấn đề đang vướng mắc như 

định giá tài sản của hợp tác xã, xử lý nợ, vốn. Uỷ ban nhân 

dân các cấp cần điều tra khảo sát, phân loại các hợp tác xã 

mua bán cũ chưa chuyển đổi được để đề ra các giải pháp xử 

lý cụ thể. 

Xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển hợp tác xã thương mại. Khẩn trương ban hành 

Nghị định về tổ chức quản lý nhà nước đối với hoạt động 

thương mại từ Trung ương đến địa phương. Cần sử dụng các 

định mức kinh tế một cách linh hoạt, kịp thời. Có chính sách 

áp dụng đối với hợp tác xã thương mại kinh doanh ở những 

địa bàn có kết cấu hạ tầng thấp kém, giao thông và kinh tế 

chưa phát triển, trình độ dân trí thấp như vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa...  

Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền đối với hợp 

tác xã thương mại. Một trong những nội dung cần được các 

cơ quan quản lý nhà nước quan tâm là tổng kết biểu dương 
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những điển hình tiên tiến. Đưa tin, bài rộng rãi về các mô 

hình tổ chức kiểu mới, những sáng tạo, kinh nghiệm trong 

quản lý, điều hành sản xuất- kinh doanh đạt hiệu quả cao để 

các hợp tác xã khác có thể học tập, áp dụng. Phương hướng 

giáo dục, tuyên truyền đối với hợp tác xã thương mại là các 

chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước 

đối với kinh tế hợp tác xã. 

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức quản lý nhà 

nước đối với hợp tác xã thương mại. Các Bộ, ngành chức 

năng và các địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đội ngũ 

cán bộ quản lý, nhất là số cán bộ trực tiếp hoạch định và tổ 

chức thực thi chính sách đối với kinh tế hợp tác xã. Có 

chính sách để thu hút những cán bộ thực sự có năng lực, 

kinh nghiệm; có chế độ đãi ngộ thoả đáng để họ yên tâm 

công tác; chấn chỉnh lề lối và phong cách làm việc của đội 

ngũ cán bộ, công chức; tăng cường phối hợp trong xử lý 

công việc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy 

quản lý. Tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức 

quản lý nhà nước đối với hợp tác xã thương mại. 

Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra trong hoạt 

động quản lý của nhà nước đối với hợp tác xã thương mại, 

tạo cơ chế phối hợp giữa thanh tra chuyên ngành và thanh 

tra của Uỷ ban nhân dân các cấp nhằm khắc phục sự chồng 

chéo, vô hiệu hoá lẫn nhau. Công tác thanh, kiểm tra phải có 

kế hoạch và nội dung cụ thể, theo đúng quy định của pháp 

luật. 

Nâng cao và phát huy vai trò của Liên minh các hợp tác 

xã, xây dựng chương trình tổng thể về công tác hỗ trợ của 

Liên minh hợp tác xã Việt Nam (VCA) ở Trung ương và ở 

từng địa phương nhằm thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ phát 

triển nói chung, hoạt động tư vấn dịch vụ nói riêng. Trong 

đó, cùng với các chương trình kế hoạch về nội dung hoạt 

động như chương trình về đào tạo, về khoa học công nghệ, 
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về thông tin, về tham gia các chương trình kinh tế - xã hội 

của Nhà nước, về hỗ trợ kinh doanh... cần xây dựng đồng 

thời các chương trình, kế hoạch, biện pháp về phát triển cơ 

sở vật chất kỹ thuật, về đào tạo phát triển nguồn nhân lực, 

mở rộng và phát triển thị trường tư vấn dịch vụ. 

Tăng cường mối quan hệ giữa Liên minh hợp tác xã 

Trung ương với Liên minh hợp tác xã ở các tỉnh, thành phố 

và các cơ sở thành viên. Xây dựng và thực hiện tốt chế độ 

cung cấp và xử lý thông tin hai chiều giữa tổ chức Liên 

minh hợp tác xã Trung ương với Liên minh các tỉnh, thành 

phố, từng bước nâng cao chất lượng thông tin, đặc biệt chú 

ý những thông tin phản hồi từ cơ sở về những kiến nghị, đề 

xuất của các hợp tác xã thương mại, trên cơ sở đó, tạo điều 

kiện cho công tác chỉ đạo và hoạt động quản lý đáp ứng 

được yêu cầu của tình hình mới. Tăng cường mối quan hệ 

phối hợp của VCA với các bộ, ngành và chính quyền các 

cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển hợp tác xã. Tranh 

thủ tối đa các nguồn lực nhằm thúc đẩy hợp tác xã thương 

mại phát triển đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp, 

hoá hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. 
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VỀ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT 

TRIỂN HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI Ở VIỆT 
NAM TỪ NAY TỚI NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN 

TỚI 2020 

TS. NGUYỄN THỊ NHIỄU 
Viện Nghiên cứu Thương mại 

1. Khái quát chung về hợp tác xã: 

Kinh tế nói chung và hợp tác xã nói riêng là những hình 

thức tổ chức kinh tế-xã hội ra đời một cách khách quan 

trong quá trình phát triển của nền kinh tế. Dù ở các nền kinh 

tế phát triển hay đang phát triển đều hiện diện các mô hình 

hợp tác xã hay liên minh hợp tác xã... Thậm chí, ở các nước 

công nghiệp, do có điều kiện kết cấu hạ tầng và thể chế kinh 

tế phát triển, đã đặt những nền móng thuận lợi cho sự phát 

triển và đảm bảo hiệu quả hoạt động của loại hình hợp tác 

xã. Chúng ta có thể thấy những mô hình hợp tác xã, liên 

minh hợp tác xã rất phát triển ở Hoa Kỳ, Tây Âu và Nhật 

Bản...Tên tuổi của những liên minh hợp tác xã xuyên quốc 

gia như Coop Norden (Bắc Âu), Sunkist (Hoa Kỳ) từ lâu đã 

được biết đến trên thị trường quốc tế.  

Ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn coi kinh tế hợp 

tác mà nòng cốt là các hợp tác xã là bộ phận quan trọng nhất 

của thành phần kinh tế tập thể, một trong hai thành phần 

kinh tế cơ bản của nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần 

vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa.  
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Do vậy, chính sách chung của Đảng và Nhà nước luôn 

đặc biệt khuyến khích phát triển các hợp tác xã nói chung và 

kinh tế hợp tác nói riêng.  

Trên thực tế, sự hình thành và phát triển kinh tế hợp tác 

xã ở Việt Nam cũng trải qua nhiều thăng trầm. Trong thời 

kỳ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, phong trào hợp tác hoá 

đã được triển khai mạnh mẽ và rộng khắp. Hợp tác xã và 

liên minh hợp tác xã đã phát huy vai trò quan trọng và có 

những đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội đất 

nước. Từ khi xóa bỏ bao cấp, đã có nơi, có lúc vai trò của 

hợp tác xã, liên minh hợp tác xã bị xem nhẹ và tồn tại 

những khoảng trống chính sách đối với khu vực kinh tế tập 

thể này.  

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận một thực tế là các 

hợp tác xã và liên minh hợp tác xã sau nhiều năm hoạt động 

trong cơ chế quan liêu bao cấp đã không thích ứng được với 

cơ chế kinh tế thị trường và do vậy mà không tự khẳng định 

được vị trí vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế...  

Từ khi Luật Hợp tác xã được ban hành năm 1996, đặc 

biệt là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về Tiếp 

tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể, Luật Hợp tác xã chỉnh sửa năm 2003 và Chính phủ 

ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Hợp tác 

xã năm 2003 và hoạch định kế hoạch phát triển kinh tế tập 

thể 5 năm (2006-2010), cùng với những nỗ lực tự thân của 

các hợp tác xã và liên minh hợp tác xã, bước đầu đã tái 

khẳng định tầm quan trọng của khu vực kinh tế tập thể 

này, đồng thời mở ra những triển vọng phát triển mới, 

năng động và thiết thực hơn cho khu vực kinh tế tập thể 

này trong tương lai.  

Luật Hợp tác xã 2003 là khung thể chế cơ bản điều tiết 

hoạt động kinh tế hợp tác và hợp tác xã hiện nay ở Việt 

Nam.  
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Điều 1, Luật Hợp tác xã chỉnh sửa năm 2003 có hiệu 

lực thi hành từ ngày 01-01-2004, đã nêu: “Hợp tác xã là tổ 

chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân 

(sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự 

nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này 

để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia 

hợp tác xã, cùng giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, 

tinh thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, 

có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các 

nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và 

các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp 

luật”. 

Điều 5 quy định Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo 

các nguyên tắc: (1) Tự nguyện: mọi cá nhân, hộ gia đình, 

pháp nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật này, tán 

thành Điều lệ hợp tác xã đều có quyền gia nhập hợp tác xã; 

(2) Dân chủ, bình đẳng và công khai; (3) Tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm và cùng có lợi: hợp tác xã tự chủ và tự chịu 

trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; tự 

quyết định về phân phối thu nhập; (4) Hợp tác và phát triển 

cộng đồng. 

2. Thực trạng hoạt động của các hợp tác 
xã thương mại của Việt Nam hiện nay 

 Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước 

trong thời kỳ đổi mới, thực hiện đường lối chính sách của 

Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể (Nghị quyết 

Đại hội Đảng IX, Nghị quyết 13 của Hội nghị Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng lần thứ năm (khoá IX) và Luật Hợp 

tác xã), trong những năm gần đây, khu vực kinh tế tập thể 

mà nòng cốt là các hợp tác xã đã có những chuyển biến sâu 
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rộng và toàn diện từ mô hình hợp tác xã kiểu cũ sang mô 

hình hợp tác xã kiểu mới, đạt được những kết quả quan 

trọng trên các mặt kinh tế, xã hội, văn hoá, đời sống cộng 

đồng, khẳng định xu thế tất yếu khách quan và từng bước 

nâng cao vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong nền kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Theo Liên minh hợp tác xã Việt Nam, trong 6 tháng đầu 

năm 2007, cả nước thành lập mới được 387 hợp tác xã, nâng 

tổng số các hợp tác xã trên toàn quốc lên 17.599 hợp tác xã, 

trong đó có 8.535 hợp tác xã nông nghiệp chiếm tỷ trọng 

48,5%, 2.354 hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ trọng 

13,3%, 1.107 hợp tác xã giao thông vận tải (6,3%), 470 hợp 

tác xã thủy sản, 668 hợp tác xã xây dựng, 651 hợp tác xã 

thương mại- dịch vụ, 942 quỹ tín dụng nhân dân, 2.678 hợp 

tác xã dịch vụ điện, 76 hợp tác xã môi trường và 118 các 

loại hình hợp tác xã khác... Số hợp tác xã khá, giỏi chiếm 

42,10%, tăng 0,48% so với cùng kỳ năm 2006; hợp tác xã 

trung bình chiếm 44,82%, tăng 2,61% so với cùng kỳ 2006; 

hợp tác xã yếu, kém chiếm 13,08%, giảm 3,05% so với 

cùng kỳ năm 2006. Có 6 liên hiệp hợp tác xã ra đời, nâng 

tổng số liên hiệp hợp tác xã trên cả nước lên 39 liên hiệp. 

Bên cạnh đó có 20.000 tổ hợp tác mới, nâng tổng số tổ hợp 

tác cả nước lên trên 320.000... 

Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, vai trò của các 

hợp tác xã tuy còn khiêm tốn, nhưng sự tham gia của các 

hợp tác xã vào lĩnh vực hoạt động này cũng rất có ý nghĩa. 

Tính đến hết tháng 6-2007 cả nước có 651 hợp tác xã 

thương mại, dịch vụ, con số này cao gấp gần 1,7 lần số hợp 

tác xã thương mại cách đây 4 năm (năm 2002 cả nước có 

387 hợp tác xã thương mại).  

Theo Tổng cục thống kê, tổng mức bán lẻ hàng hoá và 

doanh thu dịch vụ năm 2006 đạt 580,7 nghìn tỷ đồng (tính 

theo giá thực tế) tăng 20,9% so với năm trước và tăng trên 
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13%, nếu loại trừ yếu tố giá. Trong đó, kinh tế nhà nước 

tăng 8,2%; kinh tế tập thể tăng 20,8%; kinh tế cá thể tăng 

22,4%; kinh tế tư nhân tăng 25%; kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài tăng 21,5%.  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 8 tháng 

đầu năm 2007 ước tính đạt 458,6 nghìn tỷ đồng, tăng 22,7% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế nhà 

nước 49,3 nghìn tỷ đồng, giảm 4,7%; kinh tế tập thể 4,4 

nghìn tỷ đồng, tăng 22,4%; kinh tế cá thể 262 nghìn tỷ 

đồng, tăng 23,9%; kinh tế tư nhân 130,7 nghìn tỷ đồng, tăng 

34,4% và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 12,2 nghìn tỷ 

đồng, tăng 24,3%...  

Các hợp tác xã hiện nay đảm bảo khoảng 1% tổng mức 

bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ở thị trường trong nước. Nhiều 

hợp tác xã ở khu vực đô thị đã triển khai áp dụng các hình 

thức thương mại văn minh hiện đại trên thị trường nội địa, 

phát triển được các hoạt động kinh doanh và góp phần củng 

cố kinh tế tập thể. Bên cạnh đó, nhiều hợp tác xã còn tham 

gia thị trường quốc tế thành công. Các hợp tác xã thương 

mại - dịch vụ ở khu vực nông thôn cũng phát triển khá ổn 

định, nhất là các mô hình hợp tác xã kinh doanh tổng hợp, 

kết hợp giữa kinh doanh thương mại với chế biến và hoạt 

động dịch vụ. Nhiều hợp tác xã đảm nhận tốt vai trò thu 

mua, tiêu thụ sản phẩm đồng thời kết hợp cung ứng vật tư, 

hàng tiêu dùng thiết yếu cho nông dân miền núi, vùng sâu, 

vùng xa. Các hợp tác xã làm đại lý tiêu thụ cho thương 

nghiệp quốc doanh, kết hợp với việc bán các mặt hàng chính 

cho đồng bào miền núi cũng chiếm tỷ trọng đáng kể... 

Mô hình Liên hiệp hợp tác xã mua bán Thành phố Hồ 

Chí Minh – Saigon Co.op đã chứng minh năng lực dịch vụ 

bán lẻ ở Việt Nam nói chung và hợp tác xã nói riêng. Saigon 

Co.op ra đời ngày 12-5-1989 theo chủ trương của Uỷ ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi Ban Quản lý 
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hợp tác xã mua bán thành phố thành Liên hiệp hợp tác xã 

mua bán thành phố Hồ Chí Minh với 2 chức năng trực tiếp 

kinh doanh và tổ chức vận động phong trào hợp tác xã.  

Saigon Co.op là tổ chức kinh tế hợp tác xã theo nguyên 

tắc xác lập sở hữu tập thể, hoạt động sản xuất kinh doanh tự 

chủ và tự chịu trách nhiệm theo mô hình hoạt động doanh 

nghiệp.  

Saigon Co.op đã năng động và sáng tạo để nắm bắt các 

cơ hội kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm quản lý từ các đối 

tác nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam khi nước ta 

thực hiện công cuộc Đổi mới, mở cửa và hội nhập kinh tế 

quốc tế thông qua việc liên doanh liên kết với các công ty 

nước ngoài để gia tăng thêm nguồn lực cho hướng phát triển 

của mình.  

Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động bán lẻ 

theo đúng chức năng, lãnh đạo Saigon Co.op dành thời gian 

nghiên cứu học tập kinh nghiệm của hệ thống siêu thị KF 

(Thụy Điển), NTUC Fair Price (Singapore), Co.op (Nhật 

Bản) để tạo ra một hệ thống siêu thị mang nét đặc trưng của 

phương thức hợp tác xã tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt 

Nam mở đầu bằng sự ra đời của Co.opMart Cống Quỳnh 

vào ngày 09-02-1996.  

Năm 1998 Saigon Co.op đã tái cấu trúc về tổ chức và 

nhân sự, tập trung mọi nguồn lực của mình để đầu tư 

mạnh cho công tác bán lẻ. Tiếp theo sự ra đời của 

Co.opMart Cống Quỳnh lần lượt các siêu thị Co.opMart ra 

đời đánh dấu một giai đoạn phát triển quan trọng: hình 

thành chuỗi siêu thị mang thương hiệu Co.opMart. Tính 

đến 3-2007, hệ thống Co.opMart có 20 siêu thị bao gồm 

14 Co.opMart ở Thành phố Hồ Chí Minh và 6 Co.opMart 

tại các địa phương (Co.opMart Cần Thơ, Mỹ Tho, Quy 

Nhơn, Vĩnh Long, Long Xuyên và Pleiku).  

Co.opMart trở thành thương hiệu quen thuộc của người 
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dân thành phố và người tiêu dùng cả nước. Là nơi mua sắm 

đáng tin cậy của người tiêu dùng. Bên cạnh đó, hoạt động 

xuất nhập khẩu phát triển mạnh mẽ càng mang lại hiệu quả 

cao, góp phần xác lập uy tín, vị thế của Saigon Co.op trên thị 

trường trong và ngoài nước.  

Tháng 02-2004 Saigon Co.op nhận chứng chỉ ISO 

9001-2000, cũng trong năm 2004, Saigon Co.op nhận danh 

hiệu nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, Top 500 nhà bán lẻ 

hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Danh hiệu 

này vẫn được giữ vững cho tới hiện nay... 

Tuy nhiên, cũng giống như bức tranh chung của kinh tế 

tập thể mà các hợp tác xã và liên minh hợp tác xã giữ vai trò 

nòng cốt, các hợp tác xã thương mại hiện đang gặp phải 

những khó khăn và bất cập ảnh hưởng lớn tới sự phát triển 

tương lai của khu vực kinh tế này. Đó là, tốc độ phát triển 

của các hợp tác xã còn chậm, số hợp tác xã thành lập mới 

chưa nhiều, quy mô của hợp tác xã chủ yếu là nhỏ và vừa, 

nguồn lực hợp tác xã yếu, khả năng cạnh tranh của các hợp 

tác xã kém, số hợp tác xã thương mại có khả năng xuất nhập 

khẩu trực tiếp còn quá ít và đa số chưa có sự chuẩn bị tốt 

cho hội nhập với kinh tế thế giới và khu vực. Đây là những 

thách thức rất lớn đối với sự phát triển của kinh tế hợp tác 

xã, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã là thành viên của 

WTO.  

3. Định hướng và giải pháp phát triển 
hợp tác xã thương mại thời gian tới 

3.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế đối với phát triển 

hợp tác xã thương mại. 

a) Bối cảnh quốc tế  

Bước sang thế kỷ XXI, thế giới đang bước vào một nền 

kinh tế mới. Đó là nền kinh tế dựa trên nền tảng của tri thức 

và công nghệ. Nền kinh tế thế giới vẫn tiếp tục làn sóng 
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mạnh mẽ của toàn cầu hoá, tự do hoá và sự phát triển như 

vũ bão của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ... Những 

thay đổi về chất của nền kinh tế thế giới được phản ánh qua 

sự gia tăng mạnh và ngày càng nhanh khối lượng và tốc độ 

lưu chuyển của thương mại và đầu tư quốc tế; những luồng 

di chuyển hàng hoá, dịch vụ, vốn và con người trên phạm vi 

toàn cầu... Sự gia tăng nhanh hơn hẳn của thương mại và 

đầu tư quốc tế so với tốc độ tăng trưởng GDP của thế giới 

tiếp tục tạo ra những cơ hội to lớn cho sự phát triển của các 

quốc gia. Bên cạnh những cơ hội to lớn đó thì nguy cơ tụt 

hậu và thách thức của cạnh tranh quốc tế gay gắt cũng ngày 

càng lớn đối với các quốc gia, nhất là các quốc gia đang 

phát triển và kém phát triển vốn rất dễ bị thương tổn bởi các 

cú sốc từ bên ngoài. Những xu hướng chính của môi trường 

kinh doanh quốc tế đem đến những cơ hội mới cho phát 

triển kinh tế, xã hội của Việt Nam thời gian tới là: (1) Bổ 

sung các nguồn lực quan trọng từ bên ngoài cho phát triển 

kinh tế xã hội Việt Nam, đó là nguồn vốn (kể cả FDI, ODA 

và nguồn đầu tư gián tiếp), khoa học công nghệ, kinh 

nghiệm quản lý (thông qua hoạt động đầu tư, chuyển giao 

công nghệ, hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo...); (2) Mở 

rộng thị trường tiêu thụ cho sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu 

của Việt Nam; (3) Thúc đẩy cải cách thể chế, chính sách tạo 

ra một môi trường minh bạch, cạnh tranh công bằng và bình 

đẳng, khuyến khích năng động, sáng tạo và hiệu quả trong 

hoạt động kinh doanh của Việt Nam; (4) Nâng cao vị thế 

của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo điều kiện cho Việt 

Nam tham gia tích cực chủ động và có tiếng nói mạnh mẽ 

hơn trong giải quyết các vấn đề quốc tế, đồng thời củng cố 

giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia của Việt Nam... 

Tuy nhiên, những thách thức từ môi trường quốc tế toàn 

cầu hoá là không hề nhỏ. Thứ nhất, trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế khu vực và toàn cầu nền kinh tế Việt Nam sẽ bị phụ 
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thuộc hơn vào những diễn biến từ bên ngoài. Do vậy, bất cứ 

bất ổn nhỏ nào trong thị trường tài chính, lao động, thương 

mại thế giới cũng có tính lan truyền, ảnh hưởng đến tất cả 

các nền kinh tế. Đây là một thách thức Việt Nam cần rất lưu 

ý trong giai đoạn 2011-2020, giai đoạn Việt Nam đã thực sự 

hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Thứ hai, cạnh 

tranh để phát triển sẽ trở nên khốc liệt hơn. Việt Nam phải 

sẵn sàng đối mặt với sự cạnh tranh về thị trường xuất khẩu, 

thu hút vốn, lao động và công nghệ với các nước đang phát 

triển khác, đặc biệt là các nước trong khu vực, tranh thủ 

cuộc cách mạng khoa học công nghệ của thế giới, đi tắt đón 

đầu để phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế Việt Nam. 

Thứ ba, tự do hóa thương mại, tài chính và các thị trường 

khác càng gia tăng, các nước càng sử dụng nhiều các chính 

sách bảo hộ và các rào cản hiện đại, tinh vi, Việt Nam sẽ 

gặp nhiều khó khăn trong việc vượt qua các rào cản này 

trong khi các hàng rào thuế quan dần được hạ thấp, hàng 

hóa dịch vụ nước ngoài tràn vào Việt Nam ồ ạt, các doanh 

nghiệp và sản phẩm Việt Nam có nguy cơ có thể mất ngay 

thị trường nội địa vào tay các doanh nghiệp, sản phẩm có 

tiềm lực mạnh hơn. Thứ tư, Việt Nam sẽ phải đối mặt với 

nhiều thay đổi tiêu cực về mặt xã hội và những thách thức 

đối với an ninh quốc gia như hoạt động khủng bố, các tệ nạn 

xã hội, vấn đề dịch bệnh, ô nhiễm môi trường xuyên biên 

giới, khoảng cách giàu nghèo tăng lên, cạnh tranh khiến 

nhiều doanh nghiệp bị phá sản, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng ...  

b) Môi trường kinh doanh trong nước:  

Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của kinh 

tế hợp tác xã và những cam kết khuyến khích hỗ trợ của 

Nhà nước cho phát triển khu vực kinh tế này: 

 - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng X và sự chuyển 

mạnh sang cơ chế kinh tế thị trường của nước ta và Nghị 
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quyết số 08-NQ/TW ngày 5-2-2007 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá X) về một số chủ trương, chính sách 

lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững sau khi Việt 

Nam đã gia nhập WTO, việc tạo dựng một môi trường kinh 

doanh thông thoáng, phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường, 

chủ động, mở cửa hội nhập với khu vực và thế giới sẽ là 

động lực mạnh mẽ cho phát triển hoạt động kinh doanh ở 

Việt Nam thời gian tới, trong đó có hợp tác xã.  

- Luật Hợp tác xã được ban hành năm 1996, Luật Hợp 

tác xã chỉnh sửa năm 2003 và Chính phủ ban hành các Nghị 

định hướng dẫn thi hành Luật hợp tác xã 2003, Nghị định số 

88/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, Quyết 

định số 272/2005/QĐ-TTg ngày 31-10-2005 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 

năm (2006 - 2010), Quyết định số 246/2006/QĐ-TTg của 

Thủ tướng chính phủ ngày 27-10-2006 về thành lập Quỹ Hỗ 

trợ phát triển hợp tác xã và giao cho Liên minh hợp tác xã 

Việt Nam quản lý, tổ chức và điều hành Quỹ... đã tái khẳng 

định tầm quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác xã, đồng 

thời mở ra những triển vọng phát triển mới, năng động và 

thiết thực hơn cho khu vực kinh tế tập thể này trong tương 

lai... 

- Quyết định số 27/2007/QĐ-TTg ngày 15-2-2007 của 

Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án: Phát triển thương 

mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến 2020 đã 

cụ thể hoá và đặt ra mục tiêu cùng những định hướng lớn 

nhằm phát triển hệ thống phân phối của Việt Nam tới năm 

2010, và xa hơn là đến năm 2020.  

Trong Quyết định cũng nhấn mạnh rõ tầm quan trọng và 

sự cần thiết phát triển các loại hình hợp tác xã thương mại 

và dịch vụ thời gian tới như các loại hình hợp tác xã chợ, 
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siêu thị và dịch vụ phục vụ sản xuất nông, công nghiệp...  

3.2. Những định hướng lớn: 

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X đã 

nêu Tiếp tục đổi mới chính sách để khuyến khích, thúc đẩy 

phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể với những 

hình thức hợp tác đa dạng, tự nguyện, đáp ứng nhu cầu của 

các thành viên, phù hợp với trình độ phát triển của các 

ngành, nghề, trên các địa bàn; Tiếp tục nghiên cứu xây dựng 

mô hình hợp tác xã kiểu mới trên cơ sở tổng kết các đơn vị 

làm tốt để tăng sức hấp dẫn, tạo động lực cho kinh tế tập 

thể, nhất là đối với nông nghiệp, tiểu, thủ công nghiệp. Đa 

dạng hoá hình thức sở hữu trong kinh tế tập thể (có sở hữu 

pháp nhân, thể nhân). Phát triển các loại hình doanh nghiệp 

trong hợp tác xã và các hình thức liên hiệp hợp tác xã. Từ 

định hướng chung đó, có thể cụ thể hóa bằng những định 

hướng chính phát triển hợp tác xã thương mại thời gian tới 

như sau:  

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả và phát triển các hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã thương mại nhằm phục vụ tốt hơn 

cho hoạt động kinh tế của thành viên và nhu cầu đời sống đa 

dạng của xã viên và cộng đồng dân cư trên địa bàn;  

- Phát triển các hình thức tổ chức liên kết kinh tế thích 

hợp giữa các hợp tác xã với nhau và giữa hợp tác xã với 

doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác theo hướng 

quy mô vùng hoặc toàn quốc;  

 - Phát triển các hợp tác xã siêu thị và mạng lưới siêu thị 

hợp tác xã với phương thức hoạt động văn minh, tiên tiến 

mang lại lợi ích cho xã viên và cộng đồng dân cư trên địa 

bàn;  

 - Phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã thương mại của các hộ 

buôn bán cá thể;  

 - Phát triển hợp tác xã chợ, kể cả hợp tác xã chợ đầu 

mối ở những nơi có điều kiện để thu hút đông đảo tiểu 
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thương, người bán hàng tại chợ trở thành xã viên hợp tác xã.  

3.3. Giải pháp phát triển hợp tác xã thương mại  

3.3.1. Đối với Nhà nước. 

- Cần chỉ đạo quyết liệt việc triển khai thực hiện Luật 

Hợp tác xã và các luật liên quan khác cùng các nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật;  

- Triển khai hướng dẫn và thực hiện hỗ trợ, khuyến 

khích phát triển hợp tác xã theo quy định tại Nghị định số 

88/2005/NĐ-CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;  

- Triển khai hướng dẫn và thực hiện hỗ trợ về: công tác 

tuyên truyền pháp luật về hợp tác xã; tổng kết điển hình và 

xây dựng mô hình hợp tác xã; tăng cường năng lực bộ máy 

quản lý nhà nước về kinh tế tập thể; nghiên cứu về phát 

triển dịch vụ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; khảo sát và đánh 

giá toàn diện khu vực kinh tế tập thể; xây dựng hệ thống 

chỉ tiêu mang tính khoa học và thực tiễn về kinh tế tập thể, 

cập nhật định kỳ số liệu; triển khai thực hiện dự án về tổ 

chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập 

thể;  

- Xây dựng nghị định hướng dẫn về tổ chức và hoạt 

động của tổ hợp tác theo quy định của Bộ luật Dân sự;  

- Tiến hành nghiên cứu, định kỳ sơ kết, tổng kết tình 

hình thi hành Luật Hợp tác xã để kịp thời sửa đổi, bổ sung 

các quy định pháp luật về hợp tác xã và các chính sách khác 

có liên quan.  

- Nhà nước cần sớm sửa đổi, bổ sung các chính sách có 

tác động trực tiếp đến thành phần kinh tế tập thể như: chính 

sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực; chính sách về đất 

đai; chính sách về tài chính tín dụng; chính sách hỗ trợ về 

khoa học, công nghệ; chính sách hỗ trợ tiếp thị và mở rộng 

thị trường; chính sách đầu tư kết cấu hạ tầng v.v. tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối với hợp tác xã: ở mỗi cấp, 
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mỗi ngành cần sớm kiện toàn bộ phận chuyên trách theo dõi 

về phong trào hợp tác xã đồng thời với việc thường xuyên tổ 

chức đối thoại giữa hợp tác xã và các cơ quan quản lý nhằm 

tháo gỡ những khó khăn cho thành phần kinh tế này. 

- Hợp tác và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các nước, 

các tổ chức quốc tế trong việc phát triển kinh tế tập thể về 

đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thông tin tư vấn, vốn 

đầu tư, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý nhà nước 

đối với hợp tác xã.  

3.3.2. Đối với Liên minh hợp tác xã Việt Nam. 

- Cần tranh thủ các chính sách khuyến khích hỗ trợ hợp 

tác xã theo Luật Hợp tác xã, Nghị định 88/2005/NĐ-CP, cụ 

thể hoá chính sách bằng các chương trình dự án mà Liên 

minh hợp tác xã quốc tế (ICA) khuyến cáo các thành viên;  

- Tăng cường năng lực của VCA: xây dựng VCA trở 

thành một nguồn hỗ trợ chủ đạo đối với các hợp tác xã;  

- Tiến hành việc phân loại thành viên của VCA để có 

các chiến lược và chính sách hỗ trợ phù hợp: Trong thời 

gian tới, VCA cần tạo ra một mô hình có thể đáp ứng những 

nhu cầu hỗ trợ khác nhau, tuỳ theo tình trạng của từng hợp 

tác xã và xã viên. Thực tế, qua khảo sát, các chuyên gia cho 

rằng có ít nhất 3 sự khác biệt ở các cấp độ khác nhau đối với 

mỗi hợp tác xã, mỗi bước này cần có một nhu cầu hỗ trợ 

riêng.  

Theo đó, nhóm I là nhóm hợp tác xã mà các xã viên 

không có thu nhập hoặc thu nhập thấp. Vì vậy, mục tiêu đối 

với nhóm này là tạo việc làm và thu nhập. Chiến lược đối 

với các hợp tác xã này là hỗ trợ đào tạo cơ bản cho các xã 

viên và cả hợp tác xã, đồng thời cung cấp nguồn tài chính 

ban đầu.  

Nhóm II là các hợp tác xã có hoạt động kinh doanh kém 

ổn định. Mục tiêu đối với nhóm này là ổn định thu nhập cho 

các xã viên. Chiến lược đưa ra là tạo sự liên kết theo khu 
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vực để cải thiện hoạt động và mở rộng hợp tác; triển khai 

chương trình đào tạo để phát triển một cách bền vững và lâu 

dài hơn; hỗ trợ tài chính vì mục tiêu phát triển lâu dài. 

Nhóm III là các hợp tác xã có tiềm năng phát triển. Với 

các hợp tác xã này, mục tiêu được đặt ra ở mức cao hơn: mở 

rộng phạm vi hợp tác xã tại thị trường trong nước và quốc 

tế. Muốn vậy phải tạo ra sự liên kết cấp quốc gia, thậm chí 

là quốc tế nhằm hướng tới tăng trưởng bền vững; duy trì sự 

ổn định và mức tăng trưởng... 

3.3.3. Đối với các hợp tác xã.  

Suy cho cùng thì vai trò tạo thuận lợi và khuyến khích 

hỗ trợ của nhà nước có quan trọng đến mấy cũng không thể 

khôi phục và phát triển được lĩnh vực kinh tế hợp tác nếu 

không có những nỗ lực tự thân của chính các hợp tác xã. Vì 

vậy, điều cốt yếu là các hợp tác xã phải nỗ lực xây dựng và 

tăng cường năng lực thể chế và chuyên môn của mình thông 

qua các biện pháp sau:  

- Nâng cao nhận thức về vai trò của xã viên đối với hợp 

tác xã, xây dựng và rèn luyện tinh thần trách nhiệm và ý 

thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của hợp tác 

xã;  

 - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hợp tác xã hiện có 

theo Luật Hợp tác xã năm 2003, xây dựng tính chuyên 

nghiệp và tổ chức hợp tác xã hoạt động theo mô hình doanh 

nghiệp;  

- Xây dựng chiến lược phát triển hợp tác xã bền vững 

nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức của hội nhập 

kinh tế quốc tế; 

- Nỗ lực xây dựng năng lực hợp tác xã cả về năng lực tài 

chính, tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn lực thông 

tin và đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý, điều hành hợp tác 

xã để thích ứng được với môi trường cạnh tranh và không 

ngừng phát triển mở rộng phạm vi hoạt động cả trên thị 
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trường trong nước và quốc tế... 

Tóm lại, với cố gắng tự thân của các hợp tác xã cùng với 

việc ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các chính 

sách và giải pháp đã đề xuất trên đây, chúng tôi tin tưởng 

kinh tế tập thể, nhất là các hợp tác xã thương mại dịch vụ 

Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ trong sự phát triển kinh tế, 

xã hội nhanh và bền vững của Việt Nam thời gian tới. 
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VAI TRÒ CỦA HỢP TÁC XÃ ĐỐI VỚI VIỆC 

TIÊU THỤ HÀNG NÔNG SẢN TRONG ĐIỀU 
KIỆN VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN TỔ CHỨC 

THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI 

PGS. TS. PHAN HUY ĐƯỜNG 
Đại học Quốc gia Hà Nội 

Trong nền kinh tế hàng hoá, khâu tiêu thụ hàng hoá bao 

giờ cũng là khâu quyết định đối với sự tồn tại và phát triển 

của sản xuất. Sản xuất ra bao nhiêu, tiêu thụ hết đến đó với 

mức giá đủ bù đắp chi phí và có lãi luôn là điều kỳ vọng của 

nhà sản xuất. Các học thuyết kinh tế hiện đại cũng chủ yếu 

tập trung giải quyết vấn đề này.  

Với một nước sản xuất nông nghiệp như Việt Nam, việc 

tiêu thụ hàng nông sản đảm bảo hiệu quả kinh tế cao là vấn 

đề được Đảng và Nhà nước Việt Nam đặc biệt chú trọng. 

Trong các chủ thể tham gia tiêu thụ hàng nông sản hiện nay 

(cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp...), Hợp tác 

xã có vai trò đặc biệt quan trọng bởi nó là cầu nối giữa 

người sản xuất với thị trường. Tuy nhiên, những năm qua, 

với nhiều lý do khác nhau nên vai trò của hợp tác xã trong 

tiêu thụ hàng nông sản còn ở mức khiêm tốn. 

Dưới đây, phân tích đặc điểm tiêu thụ hàng nông sản; 

bản chất của kinh tế hợp tác, hợp tác xã; những thành công, 

hạn chế và nguyên nhân trong việc tiêu thụ hàng nông sản 

của kinh tế hợp tác và hợp tác xã ở nước ta trong thời gian 

qua; từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường 
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vai trò của kinh tế hợp tác và hợp tác xã trong việc tiêu thụ 

hàng nông sản của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập ngày 

càng sâu vào nền kinh tế thế giới. 

1. Hội nhập kinh tế quốc tế và tiêu thụ 
hàng nông sản ở Việt Nam 

Hội nhập kinh tế là quá trình mở cửa về kinh tế của mỗi 

quốc gia với kinh tế khu vực, kinh tế toàn cầu; là sự chấp 

nhận những quy định, những nguyên tắc đảm bảo lợi ích các 

thành viên trong các tổ chức kinh tế quốc tế; là hoạt động 

kinh tế vượt khỏi phạm vi quốc gia, là sự phụ thuộc lẫn 

nhau giữa các nền kinh tế của mọi quốc gia trên mọi lĩnh 

vực hoạt động kinh tế. 

Bản chất của toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới là tự do 

thương mại trên phạm vi toàn cầu; tức là mọi chủ thể tham 

gia sản xuất, kinh doanh tự do quyết định việc sản xuất cái 

gì? sản xuất như thế nào? và sản xuất cho ai? trên phạm vi 

toàn thế giới, đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc và quy 

định của tổ chức mà mình tham gia. Khi là thành viên của 

WTO, Việt Nam phải tuân thủ các cam kết mà mình đã 

tham gia. 

Như trên đã nói, mọi thành viên của WTO đều phải tuân 

thủ một luật chung, một sân chơi chung. Và do đó, khi là 

thành viên của WTO, Việt Nam phải thực hiện những cam 

kết đã ký kết trong các Hiệp định. Cụ thể là: 

Trước hết, phải xoá bỏ các rào cản phi thuế quan và rà 

soát các rào cản thuế quan đối với hàng nông sản, đồng thời 

thực hiện việc cắt giảm thuế theo cam kết. Mức giảm thuế 

bình quân là 24% trong vòng 10 năm. 

Hai là, cắt giảm các hỗ trợ đối với sản xuất và tiêu thụ 

hàng nông sản nhằm làm cho giá nông sản bán ra không 

đúng với chi phí, bao gồm các dịch vụ của Chính phủ như: 

nghiên cứu, kiểm soát dịch bệnh, kết cấu hạ tầng, an ninh 
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lương thực,...Các nước đang phát triển đồng ý cắt giảm 13% 

trong vòng 10 năm. 

Ba là, giảm trợ cấp xuất khẩu. 

Bốn là, tiếp tục cải cách theo chương trình đàm phán 

phát triển. 

Như vậy, khi là thành viên của WTO, Việt Nam có 

những thuận lợi và thách thức dưới đây: 

- Thuận lợi là: 

+ Mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng xuất 

khẩu như: gạo, cà phê, chè, điều, cao su, hàng thuỷ sản, 

các loại hoa quả đặc sản... 

+ Nhận được sự trợ giúp của WTO nhằm loại bỏ dần 

những bất bình đẳng trong thương mại quốc tế; bình đẳng 

hơn trong việc giải quyết các tranh chấp thương mại với các 

cường quốc; được miễn trừ sự ngăn cấm trợ cấp xuất khẩu 

trong một thời gian nhất định; không chịu thuế hoặc chịu 

thuế thấp đối với hàng xuất khẩu dưới dạng sơ chế. 

- Thách thức: 

+ Phải mở cửa thị trường hàng nông sản với việc giảm 

thuế nhập khẩu và cắc giảm các hàng rào phi thuế quan đối 

với hàng nông sản; 

+ Phải tiếp tục cải cách kinh tế phù hợp với yêu cầu của 

WTO. 

Khi mở cửa thị trường hàng nông sản, hàng nông sản 

Việt Nam đứng trước thách thức to lớn là khả năng cạnh 

tranh thấp kể cả trên sân nhà lẫn trên thị trường thế giới. 

Những năm gần đây, mặc dù mới mở cửa hạn chế mà hàng 

rau quả Trung Quốc, Thái Lan, thực phẩm gia cầm Trung 

Quốc,... đã tràn vào và chiếm lĩnh trên thị trường Việt Nam. 

Do vậy, cần phải nghiên cứu một cách thấu đáo về hàng 

nông sản, tiêu thụ hàng nông sản và vai trò của hợp tác xã 

đối với việc tiêu thụ hàng nông sản của Việt Nam. Từ đó, có 

giải pháp thích hợp nhằm phát huy tối vai trò của hợp tác xã 
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trong việc tiêu thụ hàng nông sản Việt Nam. 

2. Hàng nông sản và tiêu thụ hàng nông 
sản Việt Nam 

Hàng nông sản là những sản phẩm của nông nghiệp 

được đưa ra trao đổi, mua bán trên thị trường. Trong đời 

sống xã hội loài người, dù cho trình độ phát triển của khoa 

học và công nghệ cao đến mấy, thì hàng nông sản vẫn là 

những đồ vật không thể thay thế được phục vụ trực tiếp cho 

sự sinh tồn của con người. Con người ăn, uống để duy trì sự 

sống chủ yếu là hàng nông sản. Hàng nông sản có những 

đặc điểm riêng khác biệt với các loại hàng hoá khác, đó là: 

- Một là, mỗi loại hàng nông sản gắn liền với tính chất 

và đặc điểm của khí hậu, thời tiết và thổ nhưỡng của từng 

vùng địa lý. Khí hậu, thời tiết, đặc điểm thổ nhưỡng của mỗi 

vùng khác nhau, nên hàng nông sản của mỗi vùng cũng có 

những đặc trưng riêng. Rau quả vùng ôn đới có mùi, vị, giá 

trị dinh dưỡng khác với rau quả vùng nhiệt đới. Mỗi vùng 

đất khác nhau, thường tạo ra những đặc sản hàng hoá khác 

nhau, chẳng hạn cà phê Braxin, chè Srilanca, Việt Nam. Ở 

Việt Nam, mỗi vùng đất khác nhau, có những đặc sản nông 

nghiệp khác nhau, cả về hương vị, cũng như giá trị dinh 

dưỡng, như: Bưởi Năm Roi (Nam Bộ) khác với bưởi Phúc 

Trạch (Hà Tĩnh), bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ); nhãn lồng 

(Hưng Yên) khác với nhãn Nam Bộ... 

Nói tóm lại, điều kiện tự nhiên ở mỗi vùng, mỗi quốc gia 

khác nhau sẽ tạo ra những nông sản hàng hoá khác nhau, 

với lợi thế tuyệt đối lẫn lợi thế so sánh khi trao đổi trên thị 

trường. 

Hai là, hàng nông sản là các cơ thể sống nên rất khó bảo 

quản và dự trữ lâu dài nếu không được chế biến hoặc sử 

dụng một cách kịp thời. 

Ba là, hàng nông sản có tính thời vụ và chu kỳ sản xuất 
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cao. Sản xuất hàng nông sản phụ thuộc rất lớn vào điều kiện 

tự nhiên và chịu sự chi phối của quy luật tự nhiên, mùa nào 

thức đấy. Đặc điểm này tạo ra tính chu kỳ trong cung ứng 

hàng nông sản trên thị trường: đầu vụ, chính vụ, cuối vụ và 

giáp hạt. 

Bốn là, tỷ suất và khối lượng mỗi loại hàng nông sản ở 

nước ta thường không cao; nhất là tỷ suất và khối lượng 

hàng nông đặc sản thấp và xa thị trường tiêu thụ. 

Những đặc điểm có tính chất chi phối hoạt động tiêu thụ 

hàng nông sản của nước ta. Trong điều kiện hội nhập kinh tế 

ngày càng đầy đủ hơn vào nền kinh tế thế giới, việc tiêu thụ 

hàng nông sản cần được quan tâm nghiên cứu và tổ chức 

thực hiện một cách khoa học nhằm phát huy lợi thế của một 

nước nông nghiệp nhiệt đới. Một trong một chủ thể tham gia 

hoạt động tiêu thụ hàng nông sản mang lại hiệu quả kinh tế - 

xã hội cao là hợp tác xã. 

Tiêu thụ hàng nông sản qua hệ thống hợp tác xã là việc 

hợp tác xã trực tiếp mua hoặc làm cầu nối để các doanh 

nghiệp mua nông sản hàng hoá cho nhà nông. 

Dưới đây sẽ phân tích vai trò của hợp tác xã trong việc 

tiêu thụ hàng nông sản. 

3. Vai trò của hợp tác xã trong tiêu thụ 
hàng nông sản 

Hợp tác xã là sản phẩm tất yếu của kinh tế hàng hoá, là 

giai đoạn thấp của nền kinh tế thị trường. Sản xuất hàng hoá 

càng phát triển, cạnh tranh ngày càng gay gắt, thì những 

người sản xuất riêng lẻ, các hộ sản xuất cá thể, các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tự nguyện liên kết, hợp tác với nhau để 

tồn tại và phát triển trong cơ chế thị trường. Khi là thành 

viên của Tổ chức Thương mại Thế giới, với một nước hơn 

70% dân số sống bằng nghề nông như Việt Nam thì kinh tế 

hợp tác và hợp tác xã có vai trò rất quan trọng trong tiêu thụ 
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hàng nông sản. 

3.1. Bản chất kinh tế của hợp tác xã. 

Tuyên ngôn hợp tác xã đầu tiên trên thế giới tại nước 

Anh năm 1864 xác định bản chất của hợp tác xã là: Cốt làm 

cho những người vô sản giai cấp hoá ra anh em. Anh em thì 

làm giùm nhau, nhờ lẫn nhau. Trong tác phẩm "Bàn về chế 

độ hợp tác xã", V.Lênin khẳng định chế độ hợp tác xã có 

một ý nghĩa đặc biệt trước hết là về phương diện nguyên 

tắc, sau nữa là về phương diện bước quá độ sang một chế 

độ mới bằng con đường giản đơn nhất, dễ dàng nhất, dễ 

tiếp thu nhất đối với nông dân. 

Liên minh hợp tác xã quốc tế (ICA) đã đưa ra định nghĩa 

về hợp tác xã: Là một hiệp hội tự chủ của các cá nhân tự 

nguyện tập hợp nhau lại nhằm thoả mãn những nhu cầu và 

nguyện vọng chung về kinh tế, xã hội và văn hoá thông qua 

doanh nghiệp đồng sở hữu và quản lý dân chủ; và tái khẳng 

định trong Tuyên bố của ICA liên quan đến các nguyên tắc 

của hợp tác xã (năm 1995): hợp tác xã là một tổ chức độc 

lập về pháp luật, trong đó mọi người liên kết với nhau một 

cách tự chủ. Mục đích của nó là hợp tác về mặt kinh tế, xã 

hội, văn hoá, cung cấp những thứ cần thiết và đáp ứng 

những mong muốn mạnh mẽ thông qua một thể chế làm việc 

chung và quản lý mang tính dân chủ. 

Trong tác phẩm "Đường Kách mệnh" (1927) Chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã nói về mục đích của hợp tác xã: Nhóm lại 

thành giàu, chi nhau thành khó hoặc Một cây làm chẳng nên 

non, nhiều cây nhóm lại nên hòn núi cao và nhấn mạnh lý 

luận hợp tác xã đều ở trong những điều ấy.  

Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam, Điều 20 đã khẳng định: Kinh tế tập thể do 

công dân góp vốn, góp sức hợp tác sản xuất, kinh doanh 

được tổ chức dưới nhiều hình thức trên nguyên tắc tự 

nguyện, dân chủ và cùng có lợi.  
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Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng khẳng 

định: Kinh tế hợp tác mà nòng cốt là hợp tác xã là hình thức 

liên kết tự nguyện của những người lao động nhằm kết hợp 

sức mạnh của từng thành viên với sức mạnh tập thể để giải 

quyết có hiệu quả hơn những vấn đề của sản xuất, kinh 

doanh và đời sống. 

Hợp tác xã được tổ chức trên cơ sở đóng góp cổ phần và 

sự tham gia lao động trực tiếp của xã viên, phân phối theo 

lao động và theo cổ phần, mỗi xã viên có quyền như nhau 

đối với công việc chung. 

Đại hội IX của Đảng tiếp tục khẳng định: Kinh tế tập thể 

phát triển với nhiều hình thức hợp tác đa dạng, trong đó hợp 

tác xã là nòng cốt. Các hợp tác xã dựa trên sở hữu của thành 

viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những người lao 

động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, không giới hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn. 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) đã đưa ra 

khái niệm về kinh tế tập thể như sau: Kinh tế tập thể với 

nhiều hình thức hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác xã, 

dựa trên sở hữu của các thành viên và sở hữu tập thể, liên 

kết rộng rãi những người lao động, các hộ sản xuất, kinh 

doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần 

kinh tế, không giới hạn quy mô, lĩnh vực, địa bàn (trừ một 

số lĩnh vực có quy định riêng); phân phối theo lao động, 

theo vốn góp và mức độ tham gia dịch vụ; hoạt động theo 

nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Thành viên kinh tế 

tập thể bao gồm cả thể nhân và pháp nhân, cả người ít vốn 

và người nhiều vốn, cùng góp vốn và sức trên cơ sở tôn 

trọng nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản 

lý dân chủ.  

Luật Hợp tác xã năm 2003 xác định: hợp tác xã là tổ 

chức kinh tế tập thể do các cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân 

(sau đây gọi chung là xã viên) có nhu cầu, lợi ích chung, tự 
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nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của Luật này 

để phát huy sức mạnh tập thể của từng xã viên tham gia 

hợp tác xã, cùng nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Hợp tác xã hoạt động như một loại hình doanh nghiệp, 

có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về các 

nghĩa vụ tài chính trong phạm vi vốn điều lệ, vốn tích luỹ và 

các nguồn vốn khác của hợp tác xã theo quy định của pháp 

luật. 

Tóm lại, hợp tác xã là một kiểu tổ chức sản xuất, kinh 

doanh do cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp hoặc các tổ 

chức xã hội tự nguyện góp vốn để giải quyết giải quyết có 

hiệu quả hơn những vấn đề của sản xuất, kinh doanh và đời 

sống.  

3.2. Nguyên tắc hoạt động cơ bản cơ bản của hợp tác xã  

Nghiên cứu sự phát triển của phong trào hợp tác xã, 

những nguyên tắc cơ bản về hợp tác xã đã được ICA đề 

xuất. Từ 7 nguyên tắc hình thành từ năm 1937 (trong đó có 

bốn nguyên tắc cơ bản là: tự do, công khai tham gia và rút 

lui; điều hành dân chủ, mỗi người một phiếu; phân phối theo 

lượng sử dụng; và hạn chế lãi suất theo cổ phần. Ba nguyên 

tắc phụ kèm là: trung lập về chính trị và tôn giáo; giao dịch 

tiền mặt và xúc tiến giáo dục). Đến 6 nguyên tắc được sửa 

đổi năm 1966 và đặc biệt là Tuyên bố (năm 1995) của ICA 

liên quan đến các nguyên tắc của hợp tác xã thế kỷ XXI đã 

xác định rõ 7 nguyên tắc của hợp tác xã, đó là: chế độ thành 

lập tự chủ; tham gia quản lý dân chủ; tham gia vào tài chính 

của hợp tác xã; tự chủ, tự lập; đào tạo, tập huấn, tuyên 

truyền; hợp tác giữa các đơn vị hợp tác xã; và quan hệ với 

cộng đồng khu vực. 

Phát triển các nguyên tắc hợp tác xã, Đảng đã cụ thể hoá 

những nguyên tắc xây dựng hợp tác xã, từ chỗ: Tự dân 
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thích, tự dân làm; Chính phủ ra sức giúp đỡ về tổ chức, về 

cán bộ; hợp tác xã phải quần chúng hoá, nghĩa là giải quyết 

khó khăn cho quần chúng và phải có khả năng thu hút ngày 

càng nhiều nhân dân tham gia đến khẳng định phải luôn 

luôn nắm vững ba nguyên tắc: tự nguyện, cùng có lợi và 

quản lý dân chủ. Đặc biệt, từ khi thực hiện quá trình đổi 

mới, những nguyên tắc xây dựng và phát triển hợp tác xã 

tiếp tục được khẳng định tại Hội nghị đại biểu toàn quốc 

giữa nhiệm kỳ (khoá VII) Đổi mới kinh tế hợp tác xã, phát 

huy vai trò tự chủ của kinh tế hộ xã viên. Nhà nước giúp đỡ, 

hỗ trợ và hướng dẫn phát triển các loại hình kinh tế hợp tác 

trong các ngành và lĩnh vực của nền kinh tế, trên nguyên tắc 

tự nguyện, cùng có lợi, quản lý dân chủ, kết hợp được sức 

mạnh của tập thể và sức mạnh của hộ xã viên. 

Luật Hợp tác xã năm 1996 nêu thành 5 nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của hợp tác xã, cụ thể: Tự nguyện gia 

nhập và ra hợp tác xã; quản lý dân chủ và bình đẳng; tự chịu 

trách nhiệm và cùng có lợi; chia lãi bảo đảm kết hợp lợi ích 

xã viên và sự phát triển của hợp tác xã; hợp tác và phát triển 

cộng đồng". 

Luật Hợp tác xã năm 2003 quy định 4 nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của hợp tác xã là: Tự nguyện; dân chủ, 

bình đẳng và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng 

có lợi; hợp tác và phát triển cộng đồng. 

3.3. Vai trò của hợp tác xã trong tiêu thụ hàng nông sản. 

Với bản chất là một tổ chức kinh tế hợp tác, cùng có lợi; 

hoạt động theo nguyên tắc: Tự nguyện; dân chủ bình đẳng, 

công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi; hợp 

tác và phát triển cộng đồng, hợp tác xã có vai trò to lớn 

trong việc nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản trên 

thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế; thể hiện 

qua các nội dung sau: 

Thứ nhất, định hướng cho các nhà sản xuất. Với chức 
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năng là người đại diện cho nhà sản xuất, hợp tác xã là nơi cọ 

xát với thị trường để thu thập và phân tích các thông tin thị 

trường; từ đó đưa ra các dự báo thời gian, số lượng, giá cả 

và xu hướng vận động của thị trường. Hợp tác xã đã đưa ra 

các định hướng sản xuất sát với thị trường cho các nhà sản 

xuất nhằm cung ứng hàng hoá với hiệu quả cao nhất. 

Thứ hai, đại diện cho cá nhân, hộ gia đình khi tiêu thụ 

sản phẩm. Hàng nông sản được sản xuất bởi nhiều cá nhân, 

hộ gia đình và doanh nghiệp khác nhau. Để tiêu thụ ổn định 

một khối lượng lớn hàng nông sản trong điều kiện cạnh 

tranh gay gắt của thị trường, tất yếu các nhà sản xuất hàng 

nông sản phải tự nguyện hợp tác nhau. Hợp tác xã ra đời và 

đảm nhận chức năng là người đại diện cho các cá nhân và 

hộ gia đình khi tiêu thụ sản phẩm. Hợp tác xã có thể trực 

tiếp bán hàng nông sản cho người tiêu dùng, có thể làm 

trung gian giữa người sản xuất với các doanh nghiệp thương 

mại bằng cách ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, hoặc trực 

tiếp ký hợp đồng xuất khẩu. 

Thứ ba, hạn chế số lượng người bán (cung) trên thị 

trường. Như đã phân tích, đặc điểm của hàng nông sản ở 

nước ta được sản xuất ra ở nhiều vùng khác nhau, bởi các cá 

nhân và hộ gia đình khác nhau. Do vậy, khi tiêu thụ trên thị 

trường tất yếu sẽ có nhiều người bán khác nhau. Nếu cứ để 

cho bất kỳ ai có hàng nông sản đều tham gia lực lượng cung 

trên thị trường thì tất yếu dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất 

về giá và hậu quả tất yếu là mang lại bất lợi cho người sản 

xuất nông nghiệp trên thị trường.  

Để giảm bớt số lượng các chủ thể cung hàng nông sản 

trên thị trường, hợp tác xã đại diện cho những người sản 

xuất tham gia cung ứng hàng nông sản trên thị trường. Điều 

này mang lại hiệu quả cao hơn cho người sản xuất, nhờ giá 

cả cao hơn và ổn định hơn. 

Thứ tư, tập trung khối lượng lớn hàng nông sản. Hàng 
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nông sản được sản xuất bởi các cá nhân và hộ gia đình đơn 

lẻ, khối lượng hàng nông sản mỗi cá nhân và hộ gia đình 

cung cấp thường nhỏ. Hợp tác xã là tổ chức trung gian có 

thể tập trung được một khối lượng hàng hoá lớn để đáp ứng 

nhu cầu của thị trường. 

Theo quy luật giá trị, ai là người cung ứng đại bộ phận 

hàng hoá trên thị trường thì người đó có quyền định giá thị 

trường. Mặt khác, khi có một khối lượng hàng nông sản 

trong tay, các hợp tác xã có tiềm lực vật chất đủ mạnh để 

giành chiến thắng trong cạnh tranh. 

Thứ năm, tiết kiệm chi phí lưu thông. Ở nước t, sản xuất 

hàng hóa nói chung và sản xuất hàng nông sản nói riêng 

thường xa thị trường tiêu thụ. Thị trường tiêu thụ hàng 

nông sản nước ta gồm, thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Thị trường trong nước chủ yếu là thành thị, thị trường xuất 

khẩu thường phải đi qua các cảng nhất định. Để đưa hàng 

hoá nông sản từ từng nhà sản xuất đến thành thị hoặc xuất 

khẩu phải tốn kém một khoản chi phí nhất định gọi là phí 

lưu thông. Nếu mỗi cá nhân, hộ gia đình tự mình tham gia 

thị trường thì một mặt khối lượng hàng hoá nông sản bị 

hạn chế, mặt khác chi phí lưu thông sẽ cao và do đó lợi 

nhuận sẽ không đạt như mong muốn. 

Hợp tác xã đảm nhận khâu thu mua và đưa hàng hoá đến 

các thị trường thì sẽ tiết kiệm được chi phí lưu thông, do đó 

lợi nhuận mang lại cho người sản xuất sẽ cao hơn. 

Thứ sáu, xây dựng và bảo vệ thương hiệu hàng nông 

sản. Khi tham gia thị trường, kể cả thị trường trong nước 

cũng như thị trường quốc tế; hàng hoá có thương hiệu, nhất 

là thương hiệu có uy tín thường được người tiêu dùng lựa 

chọn đầu tiên và giá bán hàng hoá đó thường cao hơn hàng 

hoá cùng loại và mang lại lợi nhuận cao cho người sản xuất 

kinh doanh. Hàng nông sản Việt Nam có nhiều loại đặc 

sản, do đó việc xây dựng thương hiệu là vấn đề cấp bách 
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và cần thiết, nhằm nâng cao uy tín và giá bán trên thị 

trường. 

Tuy nhiên, do điều kiện của những cá nhân, hộ gia 

đình còn hạn chế kể cả việc hiểu biết pháp luật cũng như 

tiềm lực tài chính, kỹ thuật xây dựng thương hiệu nên, 

nhiều nông đặc sản chưa xây dựng và đăng ký thương 

hiệu, nhãn mác hàng hoá. Là tổ chức trung gian giữa 

người sản xuất và người tiêu dùng, hợp tác xã có đủ tư 

cách pháp nhân, sự am hiểu pháp luật, tiềm lực tài chính 

nhằm xây dựng và bảo vệ thương hiệu hàng nông sản Việt 

Nam. 

Tóm lại, hợp tác xã là một chủ thể, một kênh lưu thông 

nhằm nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam 

trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế. Tuy nhiên, 

những năm qua, việc thực hiện chức năng của mình, hợp tác 

xã ở nước ta vừa có những đóng góp tích cực, vừa có những 

hạn chế.  

4. Những bất cập của các hợp tác xã 
hiện nay trong việc tiêu thụ hàng nông sản 
khi Việt Nam gia nhập WTO 

4.1. Những hạn chế của hàng nông sản Việt Nam. 

+ Mức độ cạnh tranh của hàng nông sản thấp: Mức độ 

nhập khẩu nông lâm sản và vật tư nông nghiệp hàng năm 

tăng cao (giai đoạn 2000-2005: bông tăng từ 67 triệu USD 

lên 167,2 triệu USD; sữa từ 88 triệu USD lên 311,2 triệu 

USD, thức ăn gia súc từ 174,8 triệu USD lên 593,7 triệu 

USD; phân bón các loại từ 426,9 triệu USD lên 640,7 triệu 

USD); chỉ số cạnh tranh theo ngành hàng ở mức trung bình 

yếu (hồ tiêu: 68,7; cao su: 58,5; điều: 51,9; chè: 47,4; rau 

quả: 47,1; lâm sản: 44,6; cà phê; 43,4; lương thực: 42,9; 

Chăn nuôi: 40,0). 

+ Thị phần hàng xuất khẩu chiếm tỷ lệ thấp chiếm 
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khoảng 6,96% thị phần hàng nông sản thế giới; 

+ Quy mô canh tác nhỏ: bình quân cả nước 0,8 ha/hộ; 

quy mô đất canh tác ngành chè, điều, cà phê có 75% số hộ 

có diện tích nhỏ hơn 1 ha. Diện tích canh tác manh mún là 

nguyên nhân của tình trạng chất lượng hàng hoá thấp, chi 

phí sản xuất cao. 

+ Sản xuất và thương mại bấp bênh: Sản xuất chưa vững 

chắc, lúc lên lúc xuống, yếu về quy mô, nhỏ về thị phần. 

+ Việc tiếp cận thị trường mới gặp khó khăn hoặc quy 

mô không đáng kể: thị trường chè, năm 2006 chỉ có 5 thị 

trường đạt 8 nghìn đến 22 nghìn tấn; cao su chủ yếu là thị 

trường Trung Quốc (65,3%), còn các thị trường khác không 

đáng kể ( châu Âu 16,29%, châu Mỹ 3,61%). 

+ Tiêu chuẩn và tiêu chuẩn hoá hàng nông sản thấp hơn 

các tiêu chuẩn quốc tế; nhiều tiêu chuẩn không tương ứng 

với các tiêu chuẩn quốc tế; hiện ngành nông nghiệp mới có 

3% trong tổng số 1300 chứng nhận ISO 9000 của Việt Nam; 

+ Chất lượng hàng nông sản là thách thức to lớn đối với 

thương mại và xuất khẩu: giá trị đơn vị xuất khẩu thấp do 

xuất khẩu sản phẩm thô hoặc sơ chế; mẫu mã, bao bì không 

phù hợp; chưa có thương hiệu; vệ sinh an toàn thực phẩm 

chưa hợp chuẩn. 

+ Việc nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học 

công nghệ vào sản xuất kém. 

+ Giá nông sản thế giới bấp bênh. 

+ Các hợp tác xã ít quan tâm đến việc nghiên cứu thị 

trường thế giới; năng lực tài chính và năng lực chuyên môn 

của các hợp tác xã thấp. 

+ Các lợi thế cạnh tranh như giá nhân công, hỗ trợ của 

Chính phủ bị cắt giảm theo cam kết, mức độ cạnh tranh ngày 

càng khốc liệt do mở cửa thị trường theo các cam kết đa 

phương hoặc song phương; 

+ Đầu tư phát triển cho nông nghiệp và nông thôn chưa 
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tương xứng với yêu cầu giải quyết việc làm và tăng thu 

nhập cho lao động nông thôn (giai đoạn 2000-2003 đầu tư 

cho nông nghiệp 14,4% giảm xuống 9,01%; trong khi đầu tư 

tương ứng cho công nghiệp là 36,78% lên 40,51%; dịch vụ 

là 48,82% và 40,51%). Năng suất lao động nông nghiệp 

thấp. 

+ Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho nông nghiệp rất 

thấp, chỉ chiếm 6,5% trên tổng số FDI. 

+ Các khoản đóng góp của nông dân còn rất lớn, hiện là 

40 khoản phí, lệ thí và thuế. 

4.2. Những hạn chế của tiêu thụ hàng nông sản Việt 

Nam qua hợp tác xã và nguyên nhân. 

Thứ nhất, chưa định hướng cho các nhà sản xuất về thị 

trường bao gồm: sản xuất hàng nông sản nào, khối lượng 

bao nhiêu, sản xuất vào dịp nào và chi phí bao nhiêu do khả 

năng, trình độ và các nguồn lực của hợp tác xã thấp. 

Thứ hai, chưa thực sự là đại diện cho cá nhân, hộ gia 

đình khi tiêu thụ sản phẩm do sự phân chia lợi ích giữa hai 

bên thiếu minh bạch. 

Thứ ba, chưa hạn chế số lượng người bán (cung) trên thị 

trường do tâm lý tiểu nông, thiếu thống nhất ý chí và hành 

động khi đưa ra mức giá bán trên thị trường. 

Thứ tư, chưa tập trung khối lượng lớn hàng nông sản để 

đưa vào chế biên công nghiệp hoặc tiêu thụ; do sản xuất 

phân tán, và hợp tác thiếu chặt chẽ; vốn của các hợp tác xã 

còn thấp. 

Thứ năm, chưa tiết kiệm được chi phí lưu thông do sản 

xuất phân tán, hạ tầng kỹ thuật cho vận chuyển, chế biến 

chưa được đầu tư thoả đáng. 

Thứ sáu, chưa giúp đỡ nhà sản xuất xây dựng và bảo vệ 

thương hiệu hàng nông sản một cách hiệu quả do trình độ và 

khả năng marketing của cán bộ hợp tác xã nhìn chung còn 

thấp. 
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Thứ bảy, giá trị hàng nông sản tiêu thụ qua hệ thống hợp 

tác xã rất thấp (năm 2005 khoảng 4.000 tỉ VNĐ chiếm 1% 

tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ). 

5. Các giải pháp nâng cao vai trò của 
hợp tác xã trong việc tiêu thụ hàng nông 
sản trong bối cảnh hội nhập 

5.1. Nhóm giải pháp về nâng cao năng lực của hợp tác 

xã. 

5.1.1. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn 

thực hiện Luật Hợp tác xã (2003); đổi mới cơ chế, chính 

sách quản lý nhà nước đối với hợp tác xã. 

Đổi mới phương thức quản lý nhà nước đối với hợp tác 

xã theo hướng để các hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh 

doanh theo các quy luật thị trường theo định hướng, quy 

hoạch và luật pháp của Nhà nước. Nhà nước quản lý gián 

tiếp các hợp tác xã thông qua các công cụ luật pháp, cơ 

chế, chính sách và các đòn bẩy kinh tế. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, phân định rõ quản lý nhà 

nước về kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh của hợp tác 

xã. Các cơ quan nhà nước phải thực sự tôn trọng quyền tự 

do và tự chủ kinh doanh của hợp tác xã theo qui định của 

luật pháp, không can thiệp bằng mệnh lệnh, hành chính vào 

hoạt động của hợp tác xã. 

Xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển hợp tác xã trên cơ sở lấy lợi ích kinh tế - xã hội làm 

tiêu chuẩn. 

Khẩn trương tổng kết thực tiễn hoạt động của các hợp 

tác xã; đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về hợp tác 

xã. 

5.1.2. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm 

nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã. 

Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương khẩn trương rà 

soát, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ 
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cán bộ trực tiếp hoạch định và tổ chức thực hiện chính sách 

đối với hợp tác xã; có chính sách thu hút người có tài, có 

kinh nghiệm; có chế độ đãi ngộ thoả đáng để họ yên tâm 

làm việc. 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán 

bộ quản lý hợp tác xã thông qua hệ thống giáo dục đào tạo 

của Trung ương và địa phương. Chương trình và nội dung 

đào tạo phải phù hợp với tình hình của đất nước trong thời 

kỳ mở cửa và hội nhập. 

5.1.3. Xây dựng kế hoạch trung hạn và dài hạn; đẩy 

mạnh hoạt động marketing. 

Hợp tác xã cần có tầm nhìn để phát triển, trên cơ sở 

tầm nhìn mà xác định mục tiêu dài hạn và mục tiêu ngắn 

hạn. Sau khi xác định tầm nhìn, mục tiêu cần xây dựng kế 

hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn và các chương trình để 

thực hiện chiến lược đã đề ra. 

Để làm được việc này, một mặt các hợp tác xã cần chủ 

động lập kế hoạch; mặt khác, các cơ quan của Chính phủ 

cần phải hỗ trợ cả về kỹ thuật lập kế hoạch lẫn nội dung của 

kế hoạch, trên cơ sở chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước. 

5.1.4. Hoàn thiện cơ chế quản lý, hoàn thịện quan hệ 

phân phối thu nhập trong nội bộ hợp tác xã. 

Triệt để tuân thủ nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã là 

tự nguyện, bình đẳng, quản lý dân chủ, cùng có lợi.  

Thực hiện cơ chế khoán phù hợp trên cơ sở định mức 

kinh tế kỹ thuật cho từng bộ phận, từng khâu trong nội bộ 

hợp tác xã; gắn thu nhập với mức độ hoàn thành công việc 

và kết quả sản xuất kinh doanh nhằm phát huy hết mọi tiềm 

năng của các thành viên trong hợp tác xã; gắn quyền lợi, 

trách nhiệm với lợi ích của từng bộ phận từng xã viên và 

từng người lao động . 

Khắc phục triệt để tình trạng phân phối bình quân, thực 
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hiện việc phân phối theo vốn góp, công sức đóng góp với 

mức độ sử dụng dịch vụ của xã viên; thực hiện công bằng, 

dân chủ, công khai trong quản lý tài chính. Chú ý biện pháp 

thưởng vật chất theo quy định của điều lệ hợp tác xã. 

5.1.5. Tăng cường quan hệ phối hợp, liên kết giữa các 

hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các doanh nghiệp, các 

nhà khoa học, nhà nông và Nhà nước. 

Hợp tác xã có thể chủ động mời các doanh nghiệp góp 

vốn, cử người tham gia hoạt động của hợp tác xã, hỗ trợ cơ 

sở vật chất, phổ biến kinh nghiệm kinh doanh và kỹ thuật. 

Thông qua đó, hợp tác xã tăng thêm nguồn lực. 

Hợp tác xã làm cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà nông, 

thông qua việc ký kết các hợp đồng với cả hai phía nhằm 

đảm bảo sản xuất kinh doanh của ba bên đều ổn định. 

Hợp tác xã làm đại diện cho xã viên trong việc ký kết 

hợp đồng với các nhà khoa học để đưa tiến bộ kỹ thuật và 

công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh. 

Đối với nông hộ, chủ trang trại cần thực hiện nghiêm 

chỉnh các hợp đồng đã ký kết với hợp tác xã, nhằm hạn chế 

tối đa tình trạng tranh mua, tranh bán gây rối loạn thị 

trường. 

5.1.6. Đổi mới phương thức huy động vốn. 

Để tăng cường năng lực tài chính cho các hợp tác xã, 

cần đổi mới phương thức huy động vốn theo hướng đa dạng 

hoá thành phần tham gia hợp tác xã; đa dạng hoá hình thức 

sở hữu đối với hợp tác xã. 

5.1.7. Thực hiện tốt thanh tra, kiểm tra hoạt động quản 

lý nhà nước đối với hợp tác xã. 

Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của hợp tác xã 

cần thực hiện thường xuyên nhằm phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm các vi phạm để hợp tác xã hoạt động hiệu quả, 

đúng luật pháp. Trước hết là tập trung xem xét việc thực 

hiện các quy định của Luật Hợp tác xã, Luật Thương mại, 
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Điều lệ Hợp tác xã và các văn bản pháp luật khác có liên 

quan. 

 Công tác thanh tra, kiểm tra không làm giàn trải mà cần 

tập trung vào những khâu, những vấn đề bức xúc nhất đang 

tồn tại. 

Để nâng cao hiệu quả và hiệu lực của công tác tranh tra, 

cần có quy chế phối hợp giữa thanh tra chuyên ngành và 

thanh tra của Uỷ ban nhân dân các cấp, nhằm hạn chế tình 

trạng chồng chéo và vô hiệu hoá lẫn nhau. 

5.2. Nhóm giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của 

hàng nông sản. 

5.2.1- Về thị trường tiêu thụ hàng nông sản. 

Khẩn trương triển khai thực hiện các cam kết quốc tế khi 

gia nhập WTO trên các lĩnh vực: an ninh lương thực, xúc 

tiến thương mại, thú y, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, kiểm 

dịch động thực vật, đầu tư và dịch vụ trong nông nghiệp; 

tiếp tục ký kết các hiệp định bảo vệ và kiểm dịch thực vật và 

thú y với các nước nhập khẩu nông sản Việt Nam. 

Sớm tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết 

định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tiêu thụ hàng nông sản theo hợp đồng, để đề xuất Thủ tướng 

điều chỉnh phù hợp với điều kiện khi Việt Nam là thành 

viên của Tổ chức Thương mại Thế giới. 

Tích cực hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp mở rộng 

thị trường nông sản, tổ chức xúc tiến thương mại, đặc biệt là 

hàng nông sản mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh; xây dựng 

tiêu chuẩn và quản lý chất lượng hàng nông sản theo các 

chuẩn mực quốc tế; hướng dẫn các hợp tác xã đăng ký và 

bảo vệ thương hiệu hàng nông sản Việt Nam. 

Tăng cường thông tin nội bộ ngành nông nghiệp và hợp 

tác xã hướng tới người sản xuất và cơ sở trên các mặt sản 

xuất, thị trường, tiêu dùng và tiêu thụ hàng nông sản nhằm 

nâng cao tỷ suất và giá trị hàng nông sản. 
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5.2.2. Về nghiên cứu và chuyển giao khoa học, công 
nghệ. 

Gắn chặt lợi ích của các nhà khoa học, nhà sản xuất, hợp 
tác xã, doanh nghiệp và Nhà nước trong việc nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ cho nhà sản xuất bằng các 
hợp đồng theo tinh thần Nghị định 80 của Chính phủ. 

Thực hiện xã hội hoá công tác khuyến nông; huy động 

mọi nguồn lực có thể cho phát triển nông nghiệp hàng hoá. 

Nâng cao chất lượng công tác khuyến nông. 

5.2.3. Về phát triển hạ tầng. 

Mục tiêu của phát triển hạ tầng là nhằm phục vụ cho 

việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

Đối với hệ thống thuỷ nông: khẩn trương chuyển đổi cơ 

cấu đầu tư theo hướng ưu tiên các công trình tưới tiêu cho 

cây công nghiệp, cây ăn quả và hoa màu; ưu tiên đầu tư xây 

dựng các công trình vừa và nhỏ, phục vụ sản xuất lúa, hoa 

màu, chè vùng trung du miền núi Bắc Bộ; phục hồi và nâng 

cấp các công trình đã có, kiên cố hoá kênh mương, đảm bảo 

tưới tiêu chủ động cho vùng sản xuất lúa chất lượng cao, 

vùng sản xuất rau chuyên canh nguyên liệu và xuất khẩu ở 

đồng bằng sông Hồng; Các tỉnh duyên hải miền Trung, ưu 

tiên tưới cho cây trồng cạn như: mía, chè, bông, lạc; củng cố 

các công trình đầu mối, kiên cố hoá kênh mương, xây dựng 

cống, đập ngăn mặn, giữ ngọt, tiêu úng ở các của sông lớn; 

tập trung đầu tư các công trình hồ đập cấp nước tưới và 

nước sinh hoạt; ưu tiên xây dựng hệ thống hồ chứa giữa 

nước tưới cho cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu, mía, lúa, 

rau màu ở xá tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ; điều chỉnh 

quy hoạch thuỷ lợi đa mục tiêu (phục vụ nông nghiệp, nuôi 

trồng thuỷ sản, nước sinh hoạt và các mục tiêu kinh tế 

khác); gắn quy hoạch thuỷ lợi với kiểm soát lũ thau chua, xổ 

phèn, ngăn mặn giữ ngọt, phát triển giao thông đối với đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Huy động mọi nguồn lực cho phát triển giao thông nông 
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thôn, hình thành mạng lưới lưu chuyển hàng nông sản thông 

suốt, nhất là các vùng sản xuất hàng nông sản tập trung, các 

vùng sản xuất nguyên liệu như mía, dứa, chè, cà phê... 

Phát triển mạnh hệ thống công trình phục vụ thương 

mại: Nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ các xã, cụm xã xây 

dựng chợ, đầu tư hệ thống chợ bán buôn đầu mối ven đô 

thị, chợ đường biên, chợ khu vực theo quy hoạch và tập 

quán của nhân dân; các trung tâm bán buôn ở các vùng 

nông sản hàng hoá tập trung. Nhà nước hỗ trợ các doanh 

nghiệp xây dựng hệ thống bến cảng sông biển, kho bãi 

ngoại quan, phòng trưng bày giới thiệu hàng nông sản Việt 

Nam tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu, Nga, 

Nhật Bản... 

5.2.4. Về đất đai. 

Đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, do đó cần tập 

trung đất đai hình thành nền sản xuất hàng hoá nông sản, 

khuyến khích phát triển các loại hàng hoá có lợi thế cạnh 

tranh. 

Khuyến khích và hỗ trợ nông dân thực hiện quy hoạch 

sản xuất sớm hoàn thành việc dồn điền đổi thửa. 

5.2.5. Chính sách hỗ trợ nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. 

Mục đích của chính sách là làm cho người nông dân, 

những vùng khó khăn được hưởng lợi trực tiếp và nhiều 

hơn, những chính sách như vậy hoàn toàn phù hợp với các 

quy định của WTO. Các chính sách đó bao gồm: 

- Đầu tư hỗ trợ nông nghiệp theo các nhóm đã ban hành 

và phù hợp với WTO: chỉ phát triển ở những nơi có lợi thế 

và hỗ trợ các nhóm chính sách nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng sau khi phân tích năng lực cạnh tranh để xây 

dựng chiến lược phát triển ngành hàng. 

- Ban hành các chính sách mới như: Hỗ trợ nhằm bảo 

hiểm rủi ro thiên tai cho nông nghiệp; xây dựng chương 



 427 

trình tổng thể nhằm hỗ trợ miền núi, vùng sâu, vùng xa phát 

triển nông nghiệp và nông thôn; xây dựng chương trình 

quốc gia hỗ trợ đầu tư cho việc trồng cây lâu năm, xây dựng 

nhà máy bảo quản hàng nông sản, các chính sách tín dụng 

ưu đãi, khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến, bảo 

quản; xây dựng chương trình thu mua nông sản, can thiệp 

thị trường khi giá nông sản xuống quá thấp; Chuyển hình 

thức hỗ trợ xuất khẩu bị cấm thành các hình thức hỗ trợ xúc 

tiến thương mại, ưu đãi cước vận chuyển hàng nông sản 

xuất khẩu; Nhà nước chuyển các hỗ trợ trực tiếp cho doanh 

nghiệp sang hỗ trợ thông qua hiệp hội. 

- Sử dụng một số công cụ bảo vệ hàng nông sản trong 

nước khi cần thiết như: tự vệ, chống bán phá giá, giải quyết 

tranh chấp. 

- Đối với người nông dân: cần tích cực tham gia các lớp 

tập huấn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao chất lượng hàng 

nông sản. 

- Đối với hợp tác xã cần liên kết với nhau theo mô hình 

liên kết 4 nhà. 
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VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

VÀO CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN 
BỘ VÀ XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ 

TS. NGUYỄN ĐẮC THẮNG  
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam 

Nghiên cứu để tiếp tục làm sáng tỏ và vận dụng tư tưởng 

Hồ Chí Minh về hợp tác xã vào việc giải quyết những vấn 

đề phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã nước 

ta trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và hội nhập có ý nghĩa to lớn về lý luận và thực 

hiện. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã chứa đựng nhiều 

nội dung phong phú, bao quát tất cả các mặt, các khía cạnh 

của quá trình hình thành, phát triển của hợp tác xã, do đó, 

những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp 

tác xã được vận dụng làm cơ sở lý luận nhằm tìm kiếm, đề 

xuất và áp dụng một hệ thống các biện pháp đồng bộ để đẩy 

mạnh phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã 

hướng tới đạt mục tiêu chiến lược "Kinh tế nhà nước cùng 

kinh tế tập thể (mà nòng cốt là hợp tác xã) dần dần trở 

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. 

I. ĐÀO TẠO CÁN BỘ, XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ - 
NỘI DUNG NỔI BẬT CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ 

MINH VỀ HỢP TÁC XÃ. 

1. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt, gắn kết các nội dung hợp 
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thành tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, với đặc thù về 

cấu trúc tổ chức, về văn hoá, hợp tác xã được thành lập vì 

con người và hợp tác xã có hoạt động đạt được mục tiêu 

và sứ mệnh của mình hay không cũng là do những con 

người. Chân lý này có nguồn gốc sâu xa từ tư tưởng Hồ 

Chí Minh về cách mạng Việt Nam: Cách mạng là vì quần 

chúng nhân dân và cũng là sự nghiệp của chính quần 

chúng nhân dân. 

Trong tư tưởng của Người, để làm được cuộc cách 

mạng: xoá bỏ hệ thống chính quyền thực dân, phong kiến, 

giành chính quyền, xây dựng đất nước độc lập, tự do và 

cuộc sống mới, quần chúng nhân dân phải có tri thức và đội 

ngũ nòng cốt của họ - những cán bộ cốt cán - phải được đào 

tạo trước. 

Người đã nêu rõ: "Công việc thành công hoặc thất bại 

đều do cán bộ tốt hay kém.  

Vì vậy, Đảng phải nuôi dạy cán bộ, như người làm vườn 

vun trồng những cây cối quý báu"1. 

Vào những năm 20 của thế kỷ XX, ngay sau khi về hoạt 

động ở Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc (Tên 

hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thời đó) đã 

lựa chọn và cử nhiều cán bộ Việt Nam (và một số nước châu 

Á) sang học tại trường Đại học Phương Đông (Trường được 

thành lập tại Matxcơva, Liên Xô, theo quyết định của Quốc 

tế Cộng sản). Trong số những cán bộ Việt Nam được đào 

tạo tại trường Đại học Phương Đông, có nhiều đồng chí sau 

này trở thành cán bộ lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta. 

Sau này, trong suốt quá trình lãnh đạo Đảng và đất nước 

ở mọi giai đoạn của cách mạng, mối quan tâm thường trực 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhấn mạnh, đề cao vai trò của 

cán bộ, vai trò của việc đào tạo cán bộ. Nói chuyện tại lớp 

                                           

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập. Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, t.5, tr. 273. 
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đào tạo hướng dẫn viên các trại hè cấp I, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nêu rõ: "Kháng chiến thì cần nhiều cán bộ quân sự. 

Bây giờ xây dựng kinh tế. Không có cán bộ không làm 

được. Không có giáo dục, không có cán bộ thì cũng không 

nói gì đến kinh tế văn hoá"1. 

2. Cùng với việc nhấn mạnh, đề cao vai trò của cán bộ 

và việc đào tạo cán bộ trong sự nghiệp xây dựng phát triển 

hợp tác xã, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nêu lên những quan 

điểm nền tảng cho việc đào tạo cán bộ nông thôn và hợp tác 

xã. Nghiên cứu sâu sắc di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, chúng 

ta có thể tìm thấy những chỉ dẫn thực tế đối với việc đào tạo 

cán bộ nông thôn và hợp tác xã, đó là: 

a) Đào tạo cán bộ tại chỗ 

Ngay từ thời ban đầu của phong trào hợp tác xã, khi 

Đảng và Nhà nước ta phát động phong trào xây dựng làng 

kiểu mẫu, trại kiểu mẫu v.v. nhưng chưa thành công, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã nêu bài học: Chúng ta thường kêu gọi 

làm làng kiểu mẫu, trại kiểu mẫu... khẩu hiệu đó rất đúng. 

Nhưng đến nay, hoặc chưa làm được, hoặc làm được nửa 

chừng rồi lại nguội. Vì lẽ gì? 

Vì chúng ta quên một lẽ rất giản đơn dễ hiểu: tức là vô 

luận việc gì, đều do người làm ra, và từ nhỏ đến to, từ gần 

đến xa, đều thế cả. 

Muốn lập làng kiểu mẫu, đội kiểu mẫu, v.v. thì trước 

phải đào tạo ra những người kiểu mẫu, để làm cán bộ cho 

làng đó, đội đó. Làm được một làng, một đội rồi lấy đó làm 

kiểu mẫu, để khuyến khích và cổ động nơi khác. 

Từ trước đến nay, chúng ta làm trái ngược lại. Chúng ta 

nghĩ ra một làm, một đội kiểu mẫu trong tư tưởng mà không 

bắt đầu từ một làng, một đội sẵn có, cho nên kế hoạch 

không ăn khớp với những hoàn cảnh thiết thực (khách 

                                           

1. Sđd, t. 8, tr. 184. 
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quan).  

Đó cũng là vì bệnh chủ quan của chúng ta. Cho nên 

khẩu hiệu tuy đúng, nhưng thực hành không có kết quả mỹ 

mãn. 

Một lẽ nữa, cũng vì cách lãnh đạo và cách làm không 

đúng. Khi chúng ta muốn lập một làng hoặc một đội kiểu 

mẫu, chúng ta đem cán bộ ngoài đến, để xung phong, mà 

không đào tạo cán bộ ngay ở đó. Khi cán bộ xung phong 

phải điều động đi nơi khác, thì làng kia hoặc đội kia lại xếp. 

Như cái bong bóng, thổi hơi vào, thì phùng lên, hơi ra hết, 

thì xẹp xuống"1. 

Cho đến ngày nay, chỉ dẫn quý báu này của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vẫn còn có ý nghĩa thực tiễn trong chính sách đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã, khi các sinh viên 

ra trường không quay về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, 

trong khi ở đây đang thiếu cán bộ quản lý, cán bộ chuyên 

môn nghiệp vụ, cùng với nguồn lao động trẻ lại rời nông 

thôn và khu vực hợp tác xã đi về thành phố; một số nơi nếu 

cán bộ quản lý hợp tác xã làm ăn giỏi thì trở thành nguồn 

cán bộ tăng cường cho chính quyền cơ sở. 

b) Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã phải 

đáp ứng với những đòi hỏi của thực tế kinh tế - xã hội, mà 

cụ thể hơn phải có "sách", "chương trình" và "cách dạy" 

phù hợp. 

Trong thư gửi Hội nghị Giáo dục toàn quốc tháng 7 năm 

1948, tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ:  

"1. Phải sửa đổi triệt để chương trình giáo dục cho phù 

hợp với sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc. 

2. Muốn như thế, chúng ta phải có sách kháng chiến và 

kiến quốc cho các trường. 

3. Chúng ta phải sửa đổi cách dạy cho hợp với sự đào 

                                           

1. Sđd, t.5, tr. 241-242.  
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tạo nhân tài kháng chiến và kiến quốc"1. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nêu rất cụ thể: "Nếu ta muốn 

dùng máy móc mà máy móc ngày một thêm tinh xảo, thì 

công nhân cũng phải có trình độ kỹ thuật rất cao không kém 

gì kỹ sư, phải biết tính toán nhiều"2. 

Những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn như mới 

và sát thực với thực tế hiện nay, khi nông thôn, nông 

nghiệp nước ta đang chuyển mình mạnh mẽ sang kinh tế 

thị trường hội nhập, khi nông dân và hợp tác xã nước ta 

phải chấp nhận công nghệ mới, phương thức sản xuất mới 

và tham gia hoạt động kinh doanh. 

c) Thay đổi phương pháp dạy học 

Không chỉ nêu lên những vấn đề lý luận về cán bộ và 

đào tạo cán bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là một nhà đào 

tạo thực thụ. Những chỉ dẫn của Người về phương pháp dạy 

học vẫn là đối tượng nghiên cứu của lĩnh vực đào tạo và là 

mẫu mực để các giảng viên hiện nay noi theo. Nói chuyện 

tại lớp hướng dẫn giáo viên cấp 2, cấp 3 và Hội nghị sư 

phạm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: "Dạy sao cho học sinh 

mau hiểu, mau nhớ, lý luận đi với thực hành"3 

Trong lĩnh vực đào tạo cán bộ, xã viên hợp tác xã, nông 

dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng phương pháp 

trao đổi kinh nghiệm. Người viết: "Nông dân ta có nhiều 

kinh nghiệm sản xuất. Phải tìm cách tổ chức trao đổi kinh 

nghiệm sản xuất với nhau, để sản xuất ngày càng tốt hơn"4. 

d) Có nhiều loại trường, lớp để đào tạo cán bộ xã viên 

hợp tác xã, nông thôn. 

Khi đánh giá về hoạt động của Trường Thanh niên lao 

                                           

1. Sđd, t.5, tr.462. 

2. Sđd, t.8, tr.224. 

3. Sđd, t.8, tr.225. 

4. Sđd, t.10, tr. 413. 
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động xã hội chủ nghĩa Hoà Bình, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

đã chỉ rõ: "Đây là trường học để đào tạo cán bộ, chứ 

không phải là nông trường để kinh doanh có lãi. Cố nhiên 

là phải làm để cho có đủ ăn, đủ mặc, nhưng phải nhớ rằng 

đây không phải là nông trường để kinh doanh lấy lãi"1. 

"Những trường đó học kết hợp với hành. Như thế là rất 

tốt. Nên củng cố tốt và phát triển tốt những trường như thế để 

đào tạo cán bộ cho nông thôn"4. 

Trong điều kiện ngày nay, những chỉ dẫn của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh vẫn có giá trị gợi ý cho chúng ta về tìm kiếm 

nhiều hình thức đa dạng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên 

hợp tác xã và nông thôn phù hợp với đặc thù của khu vực 

kinh tế này. 

e) Các hình thức hỗ trợ cho việc đào tạo cán bộ, xã viên 

hợp tác xã, nông thôn. 

Thấu hiểu những khó khăn và đặc thù phát triển nông 

thôn, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nêu lên sự cần thiết của việc Nhà nước hỗ trợ khu 

vực này trong việc đào tạo cán bộ, xã viên, nông dân. 

Người chỉ rõ: "Chính phủ phải xuất tiền xây những trường 

học, mời thầy để đào tạo cán bộ các ngành về nông 

nghiệp. Chính phủ có trách nhiệm xây dựng những công 

trình thuỷ lợi lớn và cùng nông dân hợp tác xã làm những 

công trình thuỷ lợi vừa. Để phát triển nông nghiệp, hợp 

tác xã phải tậu trâu bò, sắm nông cụ, mua phân hóa học, 

vv... hợp tác xã còn nghèo, thường thường Chính phủ phải 

giúp đỡ, phải cho vay vốn"2. 

II. TĂNG CƯỜNG ĐÀO TẠO CÁN BỘ, XÃ VIÊN 
HỢP TÁC XÃ DƯỚI ÁNH SÁNG TƯ TƯỞNG HỒ 

CHÍ MINH VỀ HỢP TÁC XÃ. 

                                           

1,4. Sđd, t.11, tr.133, 190. 

2. Sđd. t.10. tr.414.  
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1. Đào tạo cán bộ, xã viên hợp tác xã là 
một bộ phận quan trọng trong tổng thể 
chiến lược đào tạo nguồn nhân lực của 
quốc gia. 

Kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, đã góp phần 

to lớn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ 

đổi mới, điều này đã được ghi nhận nhất quán trong các văn 

kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với nhân tố 

quyết định là đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, 

thì trong thành công đó còn có công sức của hàng triệu 

người lao động trong khu vực kinh tế này mà nổi bật là đội 

ngũ cán bộ hợp tác xã và xã viên hợp tác xã đã được đào tạo 

và bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và xã viên hợp tác 

xã đã được tiến hành thường xuyên, liên tục trong nhiều 

năm qua và có thể được chia làm hai giai đoạn. 

1. Giai đoạn 1 - Giai đoạn trước khi ra đời Luật Hợp 

tác xã. 

Trong giai đoạn này, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

xã viên hợp tác xã đã tập trung vào việc nâng cao nhận thức 

về các nguyên tắc, giá trị cơ bản hợp tác xã; về đường lối và 

chủ trương của Đảng cũng như chính sách của Nhà nước về 

phát triển hợp tác xã; về tổ chức quản lý và phát triển hợp 

tác xã.  

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã 

trong giai đoạn này đã có tác động tích cực đối với việc 

từng bước củng cố và giúp các hợp tác xã vượt qua những 

khó khăn và thử thách của thời kỳ chuyển đổi và đã tạo tiền 

đề để cán bộ, xã viên hợp tác xã đón nhận chủ trương đổi 

mới trong lĩnh vực kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. 

2. Giai đoạn 2 - Giai đoạn từ khi ra đời Luật Hợp tác 

xã đến nay. 

Trong giai đoạn này, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 
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xã viên hợp tác xã đã có sự tăng cường về số lượng và từng 

bước đổi mới và nâng cao chất lượng. Mục tiêu đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã trong giai đoạn này là 

phục vụ công cuộc chuyển đổi hợp tác xã từ mô hình hợp 

tác xã kiểu cũ sang mô hình hợp tác xã kiểu mới và chuẩn bị 

nguồn nhân lực để các hợp tác xã có điều kiện hoạt động 

trong nền kinh tế thị trường hội nhập. 

Những thành công nổi bật của công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã trong giai đoạn này là: 

- Thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà 

nước về phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã, 

Chính phủ đã ban hành một số chính sách cụ thể tạo cơ sở 

pháp lý để triển khai công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, 

xã viên hợp tác xã như Luật Hợp tác xã; Nghị định 

88/NĐ/CP ngày 11-7-2005 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; Quyết định 

272/QĐ/TTg ngày 31-5-2005 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm 

(2006 - 2010). Trên cơ sở đó, đã có sự phối hợp chặt chẽ 

hơn trong quá trình triển khai các hoạt động đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã giữa các Bộ, ban, ngành ở 

trung ương và địa phương. 

- Các hoạt động cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

xã viên Hợp tác xã đã, triển khai ở nhiều Bộ, ngành, địa 

phương. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, ngay từ 

năm 1992 Liên minh hợp tác xã Việt Nam, đã hình thành 

hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã từ 

trung ương đến các tỉnh, thành phố trong cả nước.  

Về chương trình đã xây dựng hệ thống các chương trình 

đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân và hàng trăm các 

chương trình, bài giảng bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội 

ngũ cán bộ quản lý, xã viên hợp tác xã. 

Đặc biệt trong giai đoạn 2003 - 2005, Liên minh hợp tác 
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xã Việt Nam đã cùng các Bộ, ngành, địa phương triển khai 

thành công Đề án bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã trên 

quy mô toàn quốc, đồng thời phát hành hơn 100.000 bộ giáo 

trình bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã mang tính đặc thù 

gồm 4 cuốn với hơn 1.000 trang, đó là: Những vấn đề cơ 

bản về hợp tác xã; Tổ chức quản lý sản xuất - kinh doanh 

trong hợp tác xã; Tài chính - kế toán hợp tác xã; Công tác 

kiểm tra, kiểm soát trong hợp tác xã. 

Đến nay, Liên minh hợp tác xã Việt Nam ở Trung ương 

đã chủ trì, tổ chức 6.250 lớp học với 381.250 học viên. 

Trong đó, số cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống 

Liên minh hợp tác xã các cấp được đào tạo khoảng 12.800 

lượt người; số cán bộ quản lý hợp tác xã là 368.450 cán bộ 

chủ nhiệm, kế toán trưởng, trưởng ban kiểm soát hợp tác xã. 

Đặc biệt, trong giai đoạn 2003 - 2006 thực hiện đề án bồi 

dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã đã bồi dưỡng được 34.598 

học viên. 

Ngoài ra các trường, trung tâm thuộc Liên minh hợp tác 

xã Trung ương và Liên minh, các tỉnh mỗi năm tổ chức 

được khoảng 300 lớp bồi dưỡng ngắn hạn cho 15.000 lượt 

người về các nội dung: chuyên môn nghiệp vụ, tin học, kế 

toán, kỹ năng tổ chức điều hành hợp tác xã, dạy nghề, tư 

vấn nghề,... 

2. Những biện pháp để tăng cường đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã 

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là đòi hỏi cấp bách 

của quá trình phát triển kinh tế - xã hội nước ta hiện nay, khi 

quá trình hội nhập kinh tế thế giới càng sâu sắc hơn. 

Vấn đề đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

càng trở nên bức xúc đối với khu vực kinh tế tập thể, hợp 

tác xã và nông thôn, khi tại đây chất lượng nguồn nhân 

lực còn thấp hơn các khu vực khác, đội ngũ cán bộ quản 

lý hợp tác xã luôn biến động do chế độ bầu cử và là nguồn 
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bổ sung cán bộ cho các cấp chính quyền cơ sở,... 

1. Cơ sở xuất phát để tăng cường công tác đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã là khẳng định vai trò chiến 

lược của khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, 

trong sự nghiệp cách mạng của đất nước ta với hai kết luận: 

- Khu vực kinh tế tập thể, mà nòng cốt là hợp tác xã, còn 

tồn tại lâu dài và phải phấn đấu cùng với kinh tế nhà nước 

dần dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân. 

- Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta sẽ 

khó thành công nếu nông nghiệp và nông thôn không được 

công nghiệp hoá và hiện đại hoá, vì ở khu vực này vẫn còn 

tới 75% dân cư của cả nước. 

2. Việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên 

hợp tác xã ở nước ta trong những năm sắp tới cần được thực 

hiện theo các phương hướng sau đây: 

a) Tăng cường nguồn lực và tiềm lực 

Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã 

chỉ có thể được tiến hành và duy trì bền vững khi bảo đảm 

bằng các nguồn lực. 

Nguồn lực để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác 

xã sẽ bao gồm: 

- Những năm sắp tới, bản thân khu vực kinh tế tập thể 

mà nòng cốt là hợp tác xã không có đủ nguồn lực để đào 

tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực của mình. Vì vậy, sự hỗ trợ 

của Nhà nước vẫn là nguồn lực to lớn để đào tạo và bồi 

dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã. Nguồn lực của Nhà nước 

sẽ được phân bổ để tăng thêm tiềm lực cho các cơ sở đào 

tạo: hiện đại hoá cơ sở vật chất - kỹ thuật, hiện đại hoá các 

phương tiện dạy và học, hiện đại hoá chương trình, giáo 

trình và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Trong giai 

đoạn hiện nay, Nhà nước tiếp tục cho triển khai Đề án bồi 

dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã trên cơ sở giai đoạn thí 

điểm 2003 - 2005 đã thành công. 
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- Nguồn lực nội bộ của khu vực kinh tế tập thể mà nòng 

cốt là hợp tác xã. Nguồn nội lực của khu vực bao gồm các 

nguồn từ các hợp tác xã và nguồn từ các gia đình, cá nhân 

xã viên hợp tác xã, nông dân. Nguồn nội lực của khu vực 

kinh tế này có thể được sử dụng để tham gia các khoá đào 

tạo dài hạn có bằng cấp, đóng góp một phần chi trả cho các 

khoá học ngắn hạn, hay các khoá nâng cao trình độ. 

- Các nguồn lực bổ sung. Nguồn lực bổ sung đáng kể cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã có thể 

là nguồn lực có được thông qua hợp tác quốc tế hay các 

nguồn hỗ trợ khác. Nguồn lực nhận được từ hợp tác quốc tế 

chủ yếu được dùng để tăng tiềm lực cho các cơ sở đào tạo: 

hiện đại phương tiện dạy học, nâng cao trình độ giảng viên, 

hoàn thiện chương trình và tài liệu giảng dạy. 

b) Mở rộng các phương thức đào tạo và bồi dưỡng cán 

bộ, xã viên hợp tác xã 

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã nhằm 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho cả khu vực kinh tế 

quan trọng này. Cụ thể, đó là việc nâng cao trình độ học 

vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ quản lý và kỹ 

năng lao động cho một số lượng người rất đông đảo. 

Nhiệm vụ phải nhanh chóng nâng cao trình độ nguồn 

nhân lực của khu vực kinh tế tập thể, xã viên hợp tác xã, 

nông thôn ngang bằng trình độ chung chỉ có thể được giải 

quyết trên cơ sở tổ chức một hệ thống đào tạo và bồi dưỡng 

mở, liên thông, được phối hợp tốt, gồm: 

- Loại trường đào tạo và bồi dưỡng. 

- Cấp đào tạo và bồi dưỡng. 

- Hình thức đào tạo và bồi dưỡng. 

- Loại chương trình đào tạo và bồi dưỡng. 

Những biện pháp này cho phép mở rộng quy mô đào tạo 

và bồi dưỡng, tạo cơ hội cho số đông cán bộ, xã viên hợp 

tác xã và nông dân được tham gia vào quá trình đào tạo và 
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bồi dưỡng. 

c) Nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ, xã viên hợp tác 

xã 

Cùng với việc mở rộng quy mô, việc nâng cao chất 
lượng đào tạo và bồi dưỡng là nhân tố quyết định nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực của khu vực kinh tế tập thể mà 
nòng cốt là hợp tác xã. 

Riêng trong hệ thống đào tạo và bồi dưỡng thuộc Liên 
minh hợp tác xã Việt Nam, việc nâng cao chất lượng đào tạo 
và bồi dưỡng sẽ được đảm bảo bằng các biện pháp sau đây: 

- Tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên có đủ trình 
độ lý luận, am hiểu thực tiễn và tâm huyết, đáp ứng được 
yêu cầu đào tạo và bồi dưỡng trong giai đoạn mới. Việc đào 
tạo, bồi dưỡng giảng viên sẽ được tiến hành bằng nhiều 
cách: 

+ Bồi dưỡng, nâng cao tại cơ sở. 
+ Bồi dưỡng, nâng cao tại các trường sư phạm. 
+ Bồi dưỡng thông qua kèm cặp, học hỏi giữa các thế hệ 

giảng viên. 
+ Bồi dưỡng qua nghiên cứu tại cơ sở. 
- Hoàn thiện hệ thống chương trình đào tạo và bồi 

dưỡng. 
Trên cơ sở chuẩn mực của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ 

thống chương trình đào tạo và bồi dưỡng sẽ được hoàn 
thiện, bổ sung để mang tính thực tiễn, giúp gắn liền quá 
trình học và hành, trên cơ sở xây dựng một trường đầu 
ngành để hoàn thiện, bổ sung hệ thống giáo trình sẽ được 
thực hiện thường xuyên và định kỳ với sự tham gia của 
nhiều lực lượng từ bản thân cơ sở đào tạo, từ các nhà khoa 
học, các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý để nội dung 
chương trình thống nhất và triển khai trên toàn quốc. 

- Hoàn thiện phương pháp giảng dạy. 
Các phương pháp giảng dạy tiên tiến sẽ được áp dụng 

phổ biến trên cơ sở các giảng viên đã được đào tạo và trên 
cơ sở tăng thêm các phương tiện máy móc trợ giúp cho quá 
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trình dạy học. Áp dụng các phương pháp dạy học mới sẽ là 
yêu cầu bắt buộc đối với tất cả giảng viên tham gia quá trình 
đào tạo và bồi dưỡng. 

3. Những đề xuất để tăng cường công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp 
tác xã 

Đầu tư cho giáo dục, đào tạo là đầu tư cho phát triển, 

trên cơ sở các bài học rút ra từ hoạt động đào tạo nguồn 

nhân lực ở các nước có phong trào hợp tác xã phát triển lâu 

đời; cần tổng kết công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã 

viên hợp tác xã ở nước ta. Trong nhiều năm qua, chất lượng 

nguồn nhân lực còn thấp, đội ngũ cán bộ quản lý luôn biến 

động do chế độ bầu cử và là nguồn bổ xung cán bộ cho các 

cấp chính quyền cơ sở. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã ở nước ta hiện nay, xin đề 

xuất một số giải pháp như sau: 

a. Những biện pháp ở cấp độ Nhà nước: 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm 

nhằm phát triển nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể đáp 

ứng yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện hội nhập là biện pháp cần được ưu tiên hàng đầu. Biện 

pháp này chính là nhằm thúc đẩy chủ trương, các Nghị 

quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển 

nguồn nhân lực khu vực kinh tế tập thể. Vì vậy Chính phủ 

cần có sự chỉ đạo đối với các Bộ, ngành có liên quan để đưa 

ra các chính sách cụ thể. 

- Cho phép Liên minh hợp tác xã Việt Nam và các Bộ, 

ngành có liên quan tiếp tục triển khai Đề án “Bồi dưỡng cán 

bộ quản lý hợp tác xã” trên cơ sở triển khai thành công đề 

án thí điểm giai đoạn 2003 - 2005. 

- Đưa việc giáo dục về hợp tác xã thành một môn học 

trong chương trình giáo dục ở các cấp. Biện pháp này xuất 

phát từ sự phát triển lâu dài của khu vực hợp tác xã, từ các 
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giá trị nhân văn và xã hội của hợp tác xã, một khu vực kinh 

tế liên quan đến đông đảo dân cư trong xã hội và cần được 

các cấp, các cơ quan liên quan xem xét và quyết định. 

- Cho phép Liên minh hợp tác xã Việt Nam xây dựng, 

nâng cấp cơ sở đào tạo hiện có thành trường Đại học, Cao 

đẳng để tổ chức đào tạo nguồn nhân lực của hợp tác xã bậc 

cao đẳng, đại học trong hệ thống giáo dục quốc gia theo yêu 

cầu của Quyết định số 272/QĐ/TTg ngày 31-5-2005 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch phát triển 

kinh tế tập thể 5 năm (2006 - 2010). Biện pháp này nhằm 

đạt mục tiêu dài hạn, nâng cao mặt bằng học vấn của nguồn 

nhân lực của khu vực hợp tác xã và đạt mục tiêu “tỷ lệ cán 

bộ quản lý hợp tác xã đã qua đào tạo trình độ đại học đạt 

khoảng 20% và trình độ trung cấp đạt khoảng 38%”. Vì vậy, 

cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên 

quan tổ chức triển khai. 

- Đầu tư để hoàn thiện toàn bộ các yếu tố của hệ thống 

đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, xã viên hợp tác xã, như cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy và học, đội ngũ giảng viên, môi 

trường giáo dục và xây dựng nội dung chương trình... 

- Tiêu chuẩn hóa các chức danh cán bộ quản lý hợp tác 

xã để có cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, tuyển chọn và bầu cử. 

Hiện nay, biện pháp này có thể là quy định điều kiện để bầu 

các chức danh quản lý hợp tác xã. 

b. Đề nghị với các Bộ, ngành. 

- Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung trình Chính phủ ban hành 

các chính sách hỗ trợ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xã 

viên hợp tác xã. 

- Phối hợp với Liên minh hợp tác xã Việt Nam kiện toàn 

hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức triển khai 

các hoạt động. 

c. Biện pháp ở cấp cơ sở hợp tác xã. 

- Về nhận thức, các hợp tác xã cần quán triệt việc đào 
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tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực là đòi hỏi khách quan của 

sự phát triển hợp tác xã trong điều kiện kinh tế thị trường 

hội nhập và chính vì lợi ích thiết thực của hợp tác xã và đây 

cũng là những nguyên tắc cơ bản của hợp tác xã. 

- Về biện pháp thực hiện của hợp tác xã phải chủ động 

dành nguồn kinh phí của hợp tác xã cho công tác đào tạo và 

bồi dưỡng nguồn nhân lực; chủ động có kế hoạch về thời 

gian, về con người để tổ chức hoặc tham gia các khoá đào 

tạo và bồi dưỡng; chủ động và thường xuyên phản ánh nhu 

cầu và đóng góp kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động sản 

xuất kinh doanh vào nội dung chương trình đào tạo, bồi 

dưỡng. 

d. Biện pháp về hợp tác quốc tế. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế là biện pháp quan trọng để 

hoàn thiện nội dung, nâng cao trình độ giảng viên; nâng cấp 

cơ sở kỹ thuật của hệ thống đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, xã 

viên hợp tác xã. 

Biện pháp này cần sự quan tâm của các cơ quan nhà 

nước, tổ chức liên quan và Liên minh hợp tác xã Việt Nam. 

Chủ trương cho phép đẩy mạnh hợp tác quốc tế dưới 

nhiều hình thức sẽ bổ sung các biện pháp trong nước trong 

việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khu vực hợp 

tác xã. 
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CÁC GIẢI PHÁP VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC 

XÃ Ở NƯỚC TA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ 
TRƯỜNG 

DOÃN ĐÌNH HUỀ  
Ban Kinh tế, Tạp chí Cộng 

sản 

1. Quá trình phát triển hợp tác xã 

Ở nhiều nước có nền kinh tế phát triển như Anh, Đức, 

Pháp, Nhật Bản... loại hình kinh tế hợp tác xã vẫn phát 

triển mạnh góp phần tăng trưởng kinh tế. Nước ta, vẫn còn 

là nước nông nghiệp nên kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp 

tác xã sẽ tồn tại lâu dài với quy mô thích hợp trong mỗi 

chặng đường phát triển của đất nước. Nhìn lại 55 năm qua, 

quá trình phát triển hợp tác xã ở nước ta đã có nhiều thăng 

trầm. Mỗi chặng đường phát triển hợp tác xã đều gắn với 

mỗi thời kỳ cách mạng và cơ chế quản lý kinh tế. Có thể 

chia ra mấy thời kỳ sau: 1) Quá trình phát triển hợp tác xã 

giai đoạn 1954-1960. 2) Thời kỳ phát triển hợp tác xã giai 

đoạn 1961-1985. 3) Thời kỳ 1986 đến nay. Trong hai giai 

đoạn đầu, phát triển hợp tác xã dưới cơ chế kế hoạch hóa 

tập trung nên hợp tác xã phát triển nhanh, phát huy vai trò 

kinh tế tập thể, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu 

phương, xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc, giải phóng 

miền Nam thống nhất đất nước năm 1975. Quá trình phát 

triển hợp tác xã, nhất là hợp tác xã nông nghiệp, cuối 

những năm 70 thế kỷ XX đã xuất hiện tình trạng trì trệ, 
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“dong công phóng điểm”, ngày công lao động thấp, dẫn 

đến xã viên chán nản hợp tác xã. Tình trạng thu nhập ở 

nhiều hợp tác xã thấp, nợ đọng sản phẩm nhiều đã làm cho 

xã viên bỏ ruộng đồng đi làm ngành nghề khác, hoặc chân 

ngoài dài hơn chân trong. Thêm vào nữa là việc quản lý 

kinh tế ở các hợp tác xã yếu kém, dẫn đến tình trạng tham 

ô của hợp tác xã diễn ra phổ biến. Vì vậy, ở nhiều địa 

phương đã khoán tới người lao động. Đương nhiên những 

năm đầu khoán chui, sau đó đã nhân ra diện rộng. Bởi lẽ 

khoán trong nông nghiệp đã đem lại hiệu quả rõ rệt: nhiều 

địa phương như tỉnh Vĩnh Phú,  huyện Kiến An (Hải 

Phòng) đã là điểm sáng được nhiều địa phương học tập. 

Nhờ cơ chế mới mà bộ mặt nông thôn khởi sắc, xã viên 

phấn khởi làm giàu trên chính mảnh đất nhận khoán của 

mình. 

Sự phát triển hợp tác xã từ năm 1986 đến nay có nhiều 

biến động. Đây là giai đoạn cách mạng mà Đảng và Nhà 

nước ta thực hiện công cuộc đổi mới thực hiện phát triển 

nền kinh tế nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước; 

tiếp đến phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa. Việc chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế đã làm 

cho sự phát triển hợp tác xã ở nước ta bị thu hẹp lại. Ở nhiều 

nơi hợp tác xã nông nghiệp chỉ còn hình thức, hoạt động 

kém hiệu quả. Còn các loại hình hợp tác xã ngành nghề phát 

triển theo xu hướng mới (hợp tác xã kiểu mới): hợp tác, liên 

doanh, liên kết trên cơ sở cùng góp vốn. 

Điều đáng lưu ý là những nhân tố mới đã xuất hiện đòi 

hỏi thực tiễn phải đáp ứng nên đã nảy sinh ra các hợp tác 

xã kiểu mới. Ở nhiều địa phương, do sản xuất hàng hóa 

phát triển nên đã xuất hiện các hợp tác xã vận tải, hợp tác 

xã làm dịch vụ trên biển, dịch vụ cho các khu công nghiệp, 

nhà máy lớn. Ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) nhiều hợp tác 

xã ra đời trên cơ sở theo yêu cầu bức thiết từ đời sống xã 



 445 

hội như hợp tác xã vận tải, dịch vụ trên biển đáp ứng nhu 

cầu đánh bắt hải sản xa bờ. Hiện nay, các khu công nghiệp 

ở nhiều địa phương, thành phố lớn đã ra đời các hợp tác xã 

ngành nghề, dịch vụ rất đa dạng nhằm đáp ứng yêu cầu của 

sản xuất kinh doanh. Các loại hình hợp tác thích ứng với 

nền kinh tế thị trường, đòi hỏi từ đời sống thực tiễn. Trong 

nền kinh tế thị trường, sự phát triển dịch vụ đem lại nguồn 

thu nhập khá lớn, giải quyết việc làm cho người lao động, 

thực hiện góp phần xóa đói giảm nghèo. Đương nhiên, các 

loại hình dịch vụ phát triển thấp hay cao, quy mô nhỏ hay 

lớn là do tính chất và, trình độ sản xuất của nền kinh tế. 

Điều này được chứng minh ở các nước công nghiệp phát 

triển có phong trào hợp tác xã rất mạnh như: Đức, Anh, 

Pháp, Nhật Bản, Mỹ, Canađa, Italia... Ở Đức, hệ thống 

ngân hàng hợp tác xã đang có trên 30 triệu khách hàng, có 

15,3 triệu thành viên, thu hút 75% số thương nhân, 80% số 

nông dân và 60% số tiểu chủ, có tổng tài sản tới 772 tỉ 

Euro. Ở Pháp có 165 hợp tác xã nghề cá với 16.800 xã 

viên; 800 hợp tác xã thủ công nghiệp với 80.000 xã viên; 

43 hợp tác xã vận tải với 2.000 xã viên và 3.500 hợp tác xã 

nông nghiệp với 400.000 xã viên, doanh số 77 tỉ Euro và 

tạo việc làm cho 15.000 lao động. Ở Nhật Bản, hệ thống 

hợp tác xã rất mạnh, có 1.000 hợp tác xã nông nghiệp thu 

hút 9 triệu xã viên, doanh số dịch vụ cung ứng 3.995 tỉ 

USD, doanh số dịch vụ tiền gửi đạt 73.148 tỉ USD và 

doanh số tiêu thụ sản phẩm 4.711 tỉ USD; 371 hợp tác xã 

tiêu dùng thu hút khoảng 22,8 triệu xã viên, đạt doanh số 

dịch vụ cung ứng 214 tỉ USD, tổng giá trị tiệu thụ 1.222 tỉ 

USD; 1.073 hợp tác xã lâm nghiệp với gần 1,7 triệu xã 

viên, doanh số dịch vụ cung ứng là 16 tỉ USD và dịch vụ 

tiêu thụ 106 tỉ USD. 

Từ thực tiễn ở các nước trên, tiến trình hội nhập kinh tế 

quốc tế đòi hỏi chúng ta phải tự vươn lên đáp ứng không bị 



 446 

tụt hậu. Sự gắn kết giữa lợi ích kinh tế và tính chất xã hội - 

văn hóa trong hợp tác xã làm cho hợp tác xã có vai trò quan 

trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia và 

lan tỏa thành phong trào quốc tế bền vững. 

Nhìn lại, hợp tác xã kiểu mới ở nước ta mới chỉ phát 

triển trong cuối những năm 90 thế kỷ XX, từ khi ban hành 

Luật Hợp tác xã năm 1996 (Chỉ thị số 68/CT-TW của Ban 

Bí thư ngày 24-5-1996) và gần đây Luật Hợp tác xã năm 

2003 (Chỉ thị số 22/2003/CT-TTg, 03-10-2003), trong bối 

cảnh nước ta đang chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, khung khổ pháp lý 

chưa hoàn thiện, hệ thống thể chế kinh tế thị trường chưa 

phát triển, chính sách của Nhà nước còn đang trong quá 

trình điều chỉnh phù hợp thực tiễn. Mô hình hợp tác xã kiểu 

mới cũng còn đang trong quá trình thử nghiệm, tìm tòi; nhận 

thức của người dân về hợp tác xã kiểu mới chỉ bắt đầu nên 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển hợp tác xã. Vì 

vậy, từ năm 1996 đến năm 2006, kinh tế tập thể đóng góp 

bình quân gần 8,28% GDP (so với các thành phần kinh tế 

khác, kinh tế nhà nước 39,06%, kinh tế hộ 31,93%, kinh tế 

tư nhân 7,92%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 12,36%). 

2. Một số giải pháp chủ yếu 

Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà 

nước ta theo hướng: nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản thành nước 

công nghiệp. Theo đó, các thành phần kinh tế cũng được 

phát triển, trong đó thành phần kinh tế hợp tác và hợp tác xã 

không thể thiếu được trong quá trình thực hiện công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Để đạt được mục 

tiêu trên, phát triển hợp tác xã ở nước ta cần tập trung vào 

các giải pháp sau: 

1) Tiếp tục phát triển các loại hình hợp tác, hợp tác xã 

trên cơ sở tự nguyện, đòi hỏi từ đời sống sản xuất kinh 
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doanh nhằm đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa nông nghiệp nông thôn. 

Trong 5 thành phần kinh tế ở nước ta, thành phần kinh tế 

tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã sẽ còn tồn tại và phát triển 

lâu dài. Nghị quyết Đại hội X của Đảng chỉ rõ: Kinh tế nhà 

nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng 

vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Coi trọng phát triển 

thành phần kinh tế này là một chủ trương đúng, vì xuất phát 

từ đặc điểm của nền kinh tế nước ta vốn là nước nông 

nghiệp lạc hậu. 70% dân số là ở nông thôn, có bờ biển 3.200 

km rất thuận lợi khai thác thủy hải sản, đánh bắt xa bờ. Vì 

vậy, việc tổ chức sản xuất cần có hợp tác và hợp tác xã đứng 

ra đảm nhiệm trong giai đoạn từ sản xuất nhỏ lên sản xuất 

lớn. Các phương tiện đánh bắt ở các địa phương mới có đội 

tàu dưới 300 sức ngựa, vì số vốn để đầu tư phương tiện còn 

hạn chế. Trong khai thác hải sản, đánh bắt xa bờ nếu không 

có sự hợp tác, liên doanh, liên kết kinh tế hộ không thể phát 

huy được đánh bắt hiệu quả. Đây là một thực tế khách quan 

đòi hỏi phải ra đời và tồn tại loại hình kinh tế hợp tác và hợp 

tác xã nhằm đáp ứng cho sản xuất và đời sống xã hội.  

Hiện nay, ở nhiều địa phương từ đồng bằng đến trung 

du, miền núi còn nhiều hợp tác xã tồn tại và phát triển đa 

dạng. Phần lớn các hợp tác xã nông nghiệp làm chức năng 

dịch vụ bảo vệ thực vật, thủy lợi, giải quyết đầu ra... góp 

phần đáng kể vào phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Hợp tác xã nông nghiệp Phù Nham (Văn Chấn, Yên Bái) là 

một điển hình ở miền núi phía Bắc. Hợp tác xã ngoài việc 

cung cấp hàng hóa cho hộ nông dân trong vùng mà còn thu 

mua sản phẩm cho các hộ. Sản phẩm chè ở Văn Chấn nói 

riêng và ở Yên Bái nói chung đang đòi hỏi có nhiều doanh 

nghiệp, hợp tác xã giải quyết đầu ra để kinh tế hộ yên tâm 

đầu tư phát triển sản xuất. Điều cần lưu ý là chỉ có các hình 

thức tổ hợp tác, hợp tác xã mới đảm nhiệm được việc thu 

gom hàng từ các bản, làng, thôn xóm. 
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Quá trình phát triển hợp tác xã thời gian qua khi nước ta 

tiến hành đổi mới, chuyển sang nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa cho thấy: các hợp tác xã ở các loại 

hình ngành nghề khác nhau ra đời và tồn tại đều do yêu cầu 

đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống. Hợp tác xã điển hình như: 

Hợp tác xã dệt lụa Vạn Phúc, Hợp tác xã nông nghiệp Đan 

Phượng (Hà Tây), Hợp tác xã cơ khí hóa chất Toàn Thắng 

(Nam Định), Hợp tác xã chiếu cói xuất khẩu Đại Đồng, Hợp 

tác xã nông nghiệp Hợp Tiến, Yên Khánh (Ninh Bình), Hợp 

tác xã nông lâm nghiệp Đồng Lợi (Tuyên Quang), Hợp tác 

xã thủy nông Điện Thị (Quảng Nam), Hợp tác xã Thái Duy 

(Đồng Nai), Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí 

Minh, Hợp tác xã Rạch Gầm (Tiền Giang), Hợp tác xã nuôi 

trồng thủy sản Vĩnh Tân (Sóc Trăng)... Đối với, loại hình 

hợp tác xã, Nhà nước không nên áp đặt mà phải để nó tự 

quyết định trong sản xuất kinh doanh. Nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ X chỉ rõ: “Hợp tác xã và các loại hình kinh tế 

hợp tác hoạt động theo nguyên tắc: hợp tác tự nguyện; dân 

chủ, bình đẳng và công khai; tự chủ, tự chịu trách nhiệm và 

cùng có lợi; hợp tác và phát triển cộng đồng”1. Cũng như 

các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường nếu hợp tác 

xã làm ăn tốt thì tồn tại, còn nếu làm ăn yếu kém thì phá 

sản. Đây là một tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị 

trường. Chính vì vậy, các tổ chức, đơn vị phải vươn lên đảm 

nhận tốt chức năng nhiệm vụ của mình. Các Liên hiệp hợp 

tác xã ở các cấp sẽ giúp các hợp tác xã thực hiện tốt các luật 

pháp, cung cấp thông tin, góp phần giải quyết những khó 

khăn trong thực tiễn về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho 

hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. 

2) Xây dựng các mô hình hợp tác xã phù hợp với các 

                                           

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006, tr. 86. 
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loại hình ngành nghề cho thích hợp với từng địa phương, 

vùng, miền nhằm hoạt động có hiệu quả. 

Hiện nay, ở các địa phương, vùng, miền kinh tế hợp tác 

và hợp tác xã phát triển đa dạng với nhiều loại hình ngành 

nghề mới. Đây là hệ quả của sự nghiệp đổi mới và quá trình 

chuyển đổi nền kinh tế gắn với hội nhập kinh tế quốc tế. 

Đáng chú ý là có nhiều tổ chức nước ngoài đã giúp đỡ, tài 

trợ loại hình này dưới nhiều hình thức. Nhiều tổ hợp tác, 

hợp tác xã dịch vụ đã ra đời, đã hoạt động bước đầu có hiệu 

quả. Nó khai thác được tiềm năng, thế mạnh ở mỗi địa 

phương. Sự năng động, sáng tạo nảy sinh từ thực tiễn cuộc 

sống, “cái khó ló cái khôn” đem lại thu nhập cho người lao 

động. Sự tìm tòi các mô hình hợp tác xã kiểu mới còn được 

thể hiện qua các chuyến đi thăm quan, học hỏi ở nước ngoài 

mà chúng ta đã vận dụng tại địa phương. Quá trình hội nhập 

kinh tế quốc tế đã giúp ta tiếp cận nhanh với nước ngoài có 

được mô hình hợp tác xã phù hợp với Việt Nam có thể tồn 

tại và phát triển nhanh, đem lại hiệu quả thiết thực trên các 

lĩnh vực tài chính - tín dụng, y tế, nông lâm nghiệp... Đương 

nhiên, để các mô hình hợp tác xã hoạt động có hiệu quả đòi 

hỏi phải được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm 

giúp đỡ. Những khó khăn nảy sinh từ thực tiễn cần kiến 

nghị tìm ra giải pháp khắc phục tháo gỡ để hợp tác xã hoạt 

động có hiệu quả. Điều cần chú ý là chính sách hỗ trợ hợp 

tác xã không kéo dài mà sẽ thay đổi khi tình hình thực tế 

thay đổi; chính sách không thể giải quyết hết mọi khó khăn 

của hợp tác xã cụ thể. Vì vậy, các hợp tác xã tận dụng tốt 

nhất những hỗ trợ của Nhà nước để nâng cao năng lực nội 

sinh của mình, liên kết hợp tác với hợp tác xã khác để giải 

quyết những khó khăn, cản trở. 

3) Coi trọng đào tạo nguồn cán bộ cho hợp tác xã nhằm 

đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước và tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
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Ở mỗi nền kinh tế dù có sử dụng công nghệ hiện đại đến 

đâu nhưng vai trò con người không thể thiếu được. Đáng chú 

ý là ở mỗi cơ chế quản lý kinh tế đòi hỏi nguồn nhân lực đáp 

ứng cho cơ chế đó. Bác Hồ chỉ rõ: “Cán bộ là gốc của công 

việc”. Cán bộ trong thời kinh tế thị trường phải có tư chất và 

tác phong khác thời bao cấp. Ngoài cái nhanh nhạy, nắm bắt 

thông tin đòi hỏi phải có kiến thức sâu rộng, sử dụng thành 

thạo các công nghệ mới, am hiểu tình hình kinh tế - xã hội. 

Chốt chủ nhiệm hợp tác xã đòi hỏi phải có tư chất, có trình độ 

tổ chức, tập hợp được xã viên thực hiện các mục tiêu của hợp 

tác xã đề ra, tạo được công ăn việc làm tăng thu nhập cho xã 

viên. Ở mỗi chức danh của hợp tác xã cần có nghiệp vụ 

chuyên môn cụ thể đáp ứng với cơ chế mới. Kế toán trưởng 

của hợp tác xã phải qua đào tạo ở các trường đại học chuyên 

ngành, sử dụng thành thạo máy vi tính. Cán bộ bảo vệ thực vật 

phải qua đại học nông nghiệp. Cán bộ quản lý thị trường phải 

học qua đại học thương mại... Nếu không có được nguồn cán 

bộ này, hợp tác xã phải cử người đi học và xin hỗ trợ kinh phí 

theo chế độ chính sách ưu đãi hiện hành (50% tiền học phí 

theo quy định của trường). Các đối tượng được hưởng chính 

sách đào tạo, bồi dưỡng được hợp tác xã cử đi đào tạo (chính 

quy hay tại chức) tại các trường đại học, cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp, trường dạy nghề phải đáp ứng các điều kiện 

sau: tuổi đời không quá 40; đủ điều kiện tuyển sinh của cơ sở 

đào tạo; có quyết định cử đi học của Ban quản trị; cam kết làm 

việc cho hợp tác xã ít nhất 5 năm sau khi tốt nghiệp. Đối với 

cán bộ chủ chốt của hợp tác xã đề nghị Nhà nước nên hỗ trợ 

100% chi phí đào tạo để đáp ứng yêu cầu thực tiễn ở nước ta. 

4) Xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ chế chính sách đồng bộ, 

cung cấp thông tin kinh tế để các hợp tác xã phát huy tiềm 

năng, thế mạnh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 

triển. 

Kết cấu hạ tầng có vai trò quyết định đến phát triển kinh 
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tế - xã hội, trong đó có phát triển các thành phần kinh tế nói 

chung kinh tế tập thể nói riêng. Nếu kết cấu hạ tầng tốt, hợp 

tác xã sẽ đầu tư cho sản xuất các phương tiện, thiết bị, máy 

móc, nhà xưởng gắn với phương pháp, trình độ quản lý 

đồng bộ có hiệu quả. Chẳng hạn Hợp tác xã thêu ren Mỹ 

Đức (Hà Tây) làm hàng xuất khẩu, nếu không có đường sá 

tốt, không có điện, thông tin liên lạc... thì việc đưa hàng 

sang Nhật Bản và Tây Âu sẽ bị ảnh hưởng, gặp khó khăn. 

Thực tiễn cho thấy ở nước ta, nơi nào mà kết cấu hạ tầng 

tốt, giao thông thuận tiện thì nơi đó kinh tế hàng hóa phát 

triển. Tuy nhiên xây dựng kết cấu hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn 

lớn, song lại chậm thu hồi. Cho nên chỉ Nhà nước mới đủ 

sức đảm nhiệm lĩnh vực này. Bằng nguồn vốn ưu đãi 

(ODA), Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để giúp 

các thành phần kinh tế phát triển. 

Cùng với xây dựng kết cấu hạ tầng, Nhà nước cần có cơ 

chế, chính sách đồng bộ để kinh tế tập thể phát triển. Nhìn 

lại hệ thống chính sách hiện hành còn nhiều bất cập đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến phong trào phát triển hợp tác xã. Việc 

hoàn thiện các chính sách đối với hợp tác xã theo Luật Hợp 

tác xã năm 2003 đã được Chính phủ thể chế hóa bằng Nghị 

định số 88 ngày 11-7-2005 về “Một số chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích phát triển hợp tác xã”. Những hỗ trợ này 

không phải mang tính chất bao cấp, vì công việc triển khai 

đúng đối tượng, không mang tính bình quân, dàn đều cho tất 

cả các hợp tác xã. Mục tiêu mà chính sách của Nhà nước đối 

với hợp tác xã là: “Nhà nước bảo hộ quyền lợi hợp pháp của 

hợp tác xã, bảo đảm quyền bình đẳng của hợp tác xã trong 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ban hành các văn bản pháp 

luật và chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã; thông 

qua hợp tác xã để thực hiện các chính sách giúp đỡ, hỗ trợ 

xã viên xóa đói giảm nghèo, thực hiện bình đẳng, công bằng 

và tiến bộ xã hội. Nhà nước tôn trọng quyền tự chủ, tự chịu 



 452 

trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ của hợp tác 

xã, không can thiệp vào việc quản lý và hoạt động hợp pháp 

của hợp tác xã. 

Việc cung cấp thông tin kinh tế là vấn đề cần được quan 

tâm đối với hợp tác xã. Trong nền kinh tế thị trường nếu 

không biết được thông tin thì như đi vào rừng ban đêm 

không có đuốc. Nhờ thông tin có thể biết được nhu cầu thị 

trường, từ đó, hợp tác xã có chương trình tổ chức sản xuất 

kinh doanh có kế hoạch phù hợp. Ngoài việc tiếp nhận trên 

thông tin đại chúng, Nhà nước cần có văn bản thông tin đến 

cơ sở hợp tác xã để xử lý trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh. Đáng chú ý là các dự báo trước của thị trường trong 

nước, thị trường thế giới để hợp tác xã hoạt động có hiệu 

quả. Nhà nước tạo điều kiện để các hợp tác xã liên doanh, 

liên kết, ký hợp đồng, tìm hiểu thị trường nước ngoài. 

Nhìn lại suốt chặng đường phát triển kinh tế tập thể ở 

nước ta do Đảng lãnh đạo là hoàn toàn phù hợp với tư tưởng 

Hồ Chí Minh về hợp tác xã, phù hợp với xu thế thời đại. Để 

kinh tế tập thể, hợp tác xã ở nước ta ngày càng phát triển 

hiệu quả và vững chắc, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính 

quyền, các doanh nghiệp, Liên minh hợp tác xã Việt Nam 

và Tổ chức liên minh hợp tác xã quốc tế quan tâm giúp đỡ, 

hỗ trợ hợp tác xã. Mặt khác, bản thân xã viên, hợp tác xã 

phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm, năng động 

trong hoạt động kinh doanh đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi 

mới và hội nhập kinh tế quốc tế. 
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TRAO ĐỔI MỘT SỐ KINH NGHIỆM 

VỀ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

NGUYỄN DUY HIẾU 
Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh hợp tác xã 

Việt Nam, Chủ tịch Liên minh hợp tác xã Thành 
phố Hồ Chí Minh 

Năm 2007 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với 

nền kinh tế nước ta, khi Việt Nam chính thức trở thành 

thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Bên 

cạnh những thuận lợi, cơ hội lớn, khu vực hợp tác xã cũng 

đứng trước những thách thức không nhỏ, buộc phải củng cố 

về mọi mặt, nâng cao chất lượng, khẳng định uy tín, thương 

hiệu để có thể cạnh tranh, tồn tại và phát triển. Nhiều 

chuyên gia kinh tế cũng đặt ra một vấn đề là khu vực kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã sẽ bơi như thế nào trong biển lớn. Bởi 

lâu nay, nhắc đến kinh tế hợp tác xã, nhiều người vẫn đánh 

giá rằng đây là thành phần kinh tế có quy mô nhỏ, năng lực 

cạnh tranh thấp...Có thể nói trong tương lai rất gần, việc 

nước ta phải thực hiện các quy định, nghĩa vụ của một thành 

viên WTO sẽ có tác động rất mạnh tới khu vực kinh tế tập 

thể, với gần 18.000 hợp tác xã, hơn 320.000 tổ hợp tác, hơn 

10 triệu xã viên và người lao động trong gần 3 triệu hộ gia 

đình. 

Do đó, để hợp tác xã tiếp tục tồn tại và phát triển vững 

chắc, cần phải tổng kết thực tiễn hoạt động khu vực kinh tế 
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tập thể, mà nòng cốt là các hợp tác xã nhằm đánh giá đúng 

thực trạng, xác định đúng những khó khăn, vướng mắc kìm 

hãm sự phát triển. Đồng thời, tìm ra những giải pháp thiết 

thực, khả thi để hỗ trợ, khuyến khích các hợp tác xã phát 

triển bền vững trong nền kinh tế hội nhập. Tình hình thực tế 

khu vực kinh tế tập thể hiện nay cho thấy, đang có nhiều 

vấn đề thời sự đặt ra cần khẩn trương nghiên cứu giải quyết 

nhằm nhanh chóng đổi mới cả về hình thức, nội dung và 

phương thức hoạt động của kinh tế tập thể, đáp ứng yêu cầu 

mới. Trong đó, điều quan trọng là phải sớm có những chính 

sách, cơ chế cụ thể hơn nữa để khuyến khích phát triển 

mạnh các loại hình kinh tế tập thể với nhiều mô hình đa 

dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức.  

Từ nghiên cứu các hình thái kinh tế-xã hội của chủ nghĩa 

Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã, kết hợp 

với thực tế hoạt động của loại hình kinh tế hợp tác, hợp tác 

xã tại Việt Nam và một số nước trên thế giới, chúng ta đã có 

đủ cơ sở vững chắc về lý luận và thực tiễn để khẳng định 

tính tất yếu khách quan của kinh tế tập thể trong mọi nền 

kinh tế, trong đó có nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang xây dựng. Hợp tác là nhu 

cầu tất yếu, là hình thức phổ biến trong lao động sản xuất và 

các hoạt động kinh tế của con người. Hợp tác bắt nguồn từ 

tính chất xã hội của hoạt động nói chung, của lao động sản 

xuất và hoạt động kinh tế nói riêng của xã hội loài người. 

Do vậy, sự phát triển của hợp tác gắn liền và bị quy định bởi 

tiến trình nâng cao trình độ xã hội hóa sản xuất và hoạt động 

kinh tế. Trong lao động sản xuất, hợp tác có tác dụng làm 

tăng năng suất lao động. Sự phát triển của các hình thức và 

tính chất thích hợp của hợp tác có tác dụng thúc đẩy phát 

triển kinh tế. 

Hợp tác lao động được thực hiện từ khi loài người xuất 

hiện và ngày càng phát triển. Cùng với tiến trình phát triển 
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xã hội, phân công lao động xã hội và chuyên môn hóa sản 

xuất ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, do đó 

nhu cầu về hợp tác lao động ngày càng tăng, mối quan hệ 

hợp tác ngày càng chặt chẽ và mở rộng. Nó không bị giới 

hạn trong phạm vi từng đơn vị, từng ngành, địa phương, 

trong một nước, mà còn mở rộng trong phạm vi quốc tế.  

Kinh tế hợp tác là một hình thức quan hệ kinh tế hợp tác 

tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, liên kết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn 

nhau giữa các thành viên tham gia, kết hợp sức mạnh của 

từng thành viên với ưu thế và sức mạnh của tập thể để giải 

quyết tốt hơn những vấn đề của sản xuất kinh doanh và đời 

sống kinh tế, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả hoạt động và 

lợi ích của mỗi thành viên. 

Hợp tác xã là loại hình kinh tế hợp tác phát triển ở trình 

độ cao hơn loại hình kinh tế hợp tác giản đơn. Hợp tác xã 

xuất hiện trong nền kinh tế thị trường tư bản (giữa thế kỷ 

XIX), bởi trong nền kinh tế tự do cạnh tranh, để có thể tồn 

tại và phát triển, những người sản xuất nhỏ cần phải hợp 

sức, hợp vốn với nhau để chống lại sự chèn ép, bóc lột và 

bần cùng hóa của tư bản lớn. Trong quá trình này, hình 

thức liên kết, hợp tác có tổ chức của những người lao động 

tự nguyện, dân chủ, bình đẳng, cùng có lợi. Đó chính là mô 

hình tổ chức hợp tác xã. Trên thực tế, do mỗi nước có các 

điều kiện kinh tế-xã hội khác nhau, nên sự ra đời, phát triển 

với những đặc điểm riêng của các hợp tác xã ở mỗi nước 

cũng khác nhau. 

V.I.Lênin không chỉ lưu tâm đến việc tìm kiếm và khẳng 

định con đường hợp tác hóa, mà Người còn luôn nhấn mạnh 

bản chất tự nguyện, dân chủ và tôn trọng lợi ích của hợp tác 

xã. Theo V.I.Lênin: Chính sách hợp tác xã một khi thành 

công, sẽ giúp cho nền kinh tế nhỏ phát triển và sẽ tạo điều 

kiện thuận lợi cho nền kinh tế nhỏ quá độ, trong một thời 

hạn không nhất định, lên nền đại sản xuất trên cơ sở tự 

nguyện kết hợp.  
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Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu, truyền bá và vận 

dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin vào đường 

lối cách mạng Việt Nam, đã đặc biệt quan tâm đến xây 

dựng các hợp tác xã- Người nói: Tục ngữ An Nam có 

những câu: “Nhóm lại thành giàu, chia nhau thành khó” và 

“Một cây làm chẳng nên non, nhiều cây nhóm lại thành 

hòn núi cao”. Lý luận hợp tác xã đều ở trong những điều 

ấy. Nếu chúng ta đứng riêng ra, thì sức nhỏ, mà làm không 

nên việc. 

Trong thư gử0i điền chủ nông gia Việt Nam ngày 11-4-

1946, Người viết: hợp tác xã là hợp vốn, hợp sức với nhau. 

Vốn nhiều, sức mạnh, thì khó nhọc ít mà ích lợi nhiều...Anh 

em ta ai chẳng mong được đầy đủ, giàu có, ai chẳng mong 

cho nước thịnh, dân cường. Vậy chúng ta hãy mau mau 

chung vốn góp sức, lập nên hợp tác xã nông nghiệp ở khắp 

nơi; từ làng mạc cho đến tỉnh thành đâu đâu cũng phải có 

hợp tác xã.  

Trong nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành 

theo cơ chế thị trường như ở nước ta, việc liên kết hợp tác 

với nhau giữa những người lao động, những chủ thể sản 

xuất kinh doanh là một nhu cầu tất yếu khách quan. Nền 

kinh tế hàng hóa phát triển càng cao, cạnh tranh càng gay 

gắt thì nhu cầu hợp tác càng mạnh với nhiều hình thức đa 

dạng, phù hợp với trình độ và nhu cầu của lực lượng sản 

xuất xã hội. Do vậy, Đảng và Nhà nước ta từ trước tới nay 

luôn nhất quán về quan điểm, đường lối phát triển kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã, đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị 

nhằm củng cố, khơi dậy, tạo động lực mới cho kinh tế tập 

thể phát triển.  

Sau tổng kết 10 năm đổi mới (1986-1996) và đề ra 

Cương lĩnh phát triển đất nước, ngày 24-5-1996 Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Chỉ thị 68-

CT/TW về phát triển kinh tế hợp tác trong các ngành, các 
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lĩnh vực kinh tế. Năm 2001, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 68, 

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng tiếp tục 

khẳng định: Kinh tế tập thể phát triển với nhiều hình thức 

hợp tác đa dạng, trong đó hợp tác xã là nòng cốt. Phát triển 

hợp tác xã kinh doanh tổng hợp đa ngành hoặc chuyên 

ngành và xác định vai trò, trách nhiệm của kinh tế tập thể 

cùng với kinh tế nhà nước dần trở thành nền tảng vững chắc 

của nền kinh tế quốc dân. 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, ngày 18-3-2002, Hội 

nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) đã 

thông qua Nghị quyết 13-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Nội dung 

Nghị quyết đã chỉ rõ: Kinh tế tập thể với nhiều hình thức 

hợp tác đa dạng, mà nòng cốt là hợp tác xã, dựa trên sở hữu 

của các thành viên và sở hữu tập thể, liên kết rộng rãi những 

người lao động, các hộ sản xuất, kinh doanh, các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa thuộc các thành phần kinh tế; không giới 

hạn quy mô, lĩnh vực và địa bàn (trừ một số lĩnh vực có quy 

định riêng); phân phối theo lao động, theo vốn góp và mức 

độ tham gia dịch vụ; hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm. Thành viên kinh tế tập thể bao gồm cả thể 

nhân và pháp nhân, cả người ít vốn và người nhiều vốn, 

cùng góp vốn và góp sức trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc tự 

nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và quản lý dân chủ.  

Về luật pháp, Điều 20 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 1992 đã nêu rõ: Kinh tế tập thể do công 

dân góp vốn, góp sức hợp tác sản xuất kinh doanh, được tổ 

chức dưới nhiều hình thức, trên nguyên tắc tự nguyện, dân 

chủ và cùng có lợi, Nhà nước tạo điều kiện để củng cố và 

mở rộng các hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Luật Hợp tác 

xã năm 1996 và Luật Hợp tác xã năm 2003 đã thể chế hóa 

quan điểm, đường lối của Đảng và Điều 20 Hiến pháp 1992. 

Đây là nhân tố quan trọng, có tính quyết định sự phát triển 
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của kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã kiểu mới. 

Nhận thức được vị trí, tầm quan trọng nói trên của kinh 

tế tập thể trong nền kinh tế thị trường, đặc biệt đối với 

những người lao động nhỏ lẻ, hộ gia đình (đang chiếm số 

đông ở nước ta hiện nay), nên từ khi có Luật Hợp tác xã, 

cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp thúc đẩy kinh 

tế tập thể trên địa bàn thành phố, mà nòng cốt là các hợp tác 

xã kiểu mới phát triển với nhiều hình thức, trình độ, quy mô, 

ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, đáp ứng một phần nhu cầu 

của người lao động và đóng góp tích cực vào quá trình phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố.  

Có thể nêu sơ lược mấy nét về tình hình kinh tế hợp 

tác, hợp tác xã tại thành phố từ khi bắt đầu công cuộc đổi 

mới như sau. Giai đoạn 1986-1995 là thời kỳ thoái trào 

với hàng loạt các hợp tác xã hoạt động thua lỗ, giải thể, 

ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến uy tín trong hoạt động 

kinh doanh của các hợp tác xã và lòng tin của người dân, 

xã viên và người lao động. Giai đoạn 1996-2000, hợp tác 

xã thành phố bước vào thời kỳ chuyển đổi theo khung 

pháp lý mới. Trước khi chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật 

Hợp tác xã năm 1996, thành phố có 356 hợp tác xã, 104 tổ 

sản xuất và hàng nghìn tổ hợp tác tập trung vào các lĩnh 

vực nông nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và một số 

ít tham gia vào lĩnh vực thương mại và giao thông vận tải. 

Nhưng nhìn chung, các hợp tác xã thời kỳ này hoạt động 

không hiệu quả. Phần lớn các hợp tác xã yếu kém, tồn tại 

trên danh nghĩa, nguồn thu, kinh doanh chủ yếu là từ việc 

cho thuê mặt bằng, tài sản để nuôi bộ máy quản lý và đội 

ngũ xã viên khá èo uột. Thống kê đến ngày 31-12-2000, 

chỉ có 241/382 hợp tác xã đủ điều kiện và đã thực hiện 

việc chuyển đổi, cùng với 872 tổ hợp tác còn tồn tại. Mặc 

dù có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện Chỉ thị 68-
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CT/TW và Luật Hợp tác xã, nhưng đến cuối năm 2000, 

hoạt động của các hợp tác xã thành phố vẫn còn nhiều yếu 

kém. Các hợp tác xã chưa chuyển đổi được chủ yếu do 

còn nợ thuế, nợ ngân hàng và doanh nghiệp nhà nước quá 

nhiều mà không thể giải quyết được, nên thực chất chỉ tồn 

tại trên giấy.  

Từ năm 2002 đến nay, thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TW được thông qua tại, Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng lần thứ năm khoá IX và Chương trình hành động 

số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về 

tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập 

thể, kinh tế hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn thành phố đã 

thực sự có nhiều chuyển biến mới. Thể hiện trên một số nét 

chính: 

 Về số lượng: Số tổ hợp tác đã tăng từ 1.109 lên 2.761 

tổ. Bên cạnh các tổ hợp tác truyền thống như tổ đường 

nước, tổ trồng rau, tổ vay vốn, tổ làm bánh tráng... đã có 

thêm các tổ hợp tác mới như tổ nuôi tôm, tổ chăn nuôi heo, 

gà, cá; tổ làm muối, tổ nuôi bò sữa, tổ chế biến thức ăn gia 

súc, tổ quản lý nguồn điện, tổ trông giữ trẻ. Đặc biệt, mô 

hình tổ hợp tác thành lập từ thành viên các tổ vượt nghèo, 

được tiếp tục xét trợ vốn chống tái nghèo đã mang lại hiệu 

quả cao. 

Số hợp tác xã đã tăng từ 341 lên 458 hợp tác xã, số Liên 

hiệp hợp tác xã tăng từ 2 lên 6 Liên hiệp, hoạt động trong 

trong các lĩnh vực: Công nghiệp-Xây dựng, Thương mại-

Dịch vụ, Nông nghiệp, Giao thông-Vận tải Quỹ tín dụng 

nhân dân. Ngoài ra, đã xuất hiện các hợp tác xã hoạt động 

trong các lĩnh vực mới như hợp tác xã vệ sinh môi trường, 

hợp tác xã quản lý chợ, hợp tác xã cung cấp suất ăn công 

nghiệp, hợp tác xã nhà ở... 

Số xã viên, người lao động làm việc trong khu vực kinh 

tế tập thể tăng đáng kể, từ trên 95.000 người năm 2002 lên 
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hơn 160.000 người vào đầu năm 2007, đã giải quyết việc 

làm cho đông đảo người lao động, đặc biệt là số lao động 

phổ thông, lao động chưa qua đào tạo chính quy, lao động 

nhàn rỗi theo mùa vụ... góp phần quan trọng thực hiện thắng 

lợi chương trình, mục tiêu xóa đói giảm nghèo của thành 

phố.  

Như vậy, sau giai đoạn thoái trào với hàng loạt hợp tác 

xã tan rã, giải thể, ngừng hoạt động; tiếp theo là giai đoạn 

1996-2001, hầu như không phát triển được các tổ hợp tác, 

hợp tác xã mới, thì 5 năm qua, từ khi có Nghị quyết Trung 

ương 5 và Chương trình hành động của Thành ủy về phát 

triển kinh tế tập thể, số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã bắt đầu 

tăng dần lên qua từng năm. 

Về chất lượng: Các tổ hợp tác, hợp tác xã thành lập mới 

chủ yếu xuất phát từ nhu cầu liên kết, hợp tác, cùng có lợi 

trong sản xuất-kinh doanh, mang tính dân chủ, tự nguyện 

cao. Tình trạng phát triển theo phong trào, không xuất phát 

từ lợi ích hầu như được loại bỏ. Việc chấp hành Luật Hợp 

tác xã trong các hợp tác xã ngày càng tốt, tỷ lệ các hợp tác 

xã tổ chức Đại hội theo quy định tăng lên, cơ bản đảm bảo 

các nguyên tắc hợp tác xã và coi trọng việc phục vụ lợi ích 

kinh tế của xã viên, các xã viên quan tâm hơn đối với những 

vấn đề chung của hợp tác xã. Các hợp tác xã không chuyển 

đổi được, hoặc yếu kém kéo dài cơ bản đã được xử lý, củng 

cố hoặc giải thể.  

Phương thức quản lý điều hành hợp tác xã được cải tiến 

năng động hơn. Trình độ cán bộ, quản lý, nghiệp vụ của 

hợp tác xã được nâng lên. 4/6 Liên hiệp hợp tác xã và hàng 

chục hợp tác xã tổ chức lại theo mô hình lập riêng bộ máy 

quản lý (Ban quản trị) và bộ máy điều hành (Ban chủ 

nhiệm). Một số hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập 

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên trực thuộc theo 

Luật Hợp tác xã 2003, hoặc góp vốn tham gia công ty cổ 
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phần. 

Đối tượng tham gia hợp tác xã ngày càng đa dạng, đã có 

các doanh nghiệp, các chủ trang trại tham gia làm thành 

viên hợp tác xã, 01 xí nghiệp quốc doanh chuyển qua hoạt 

động theo loại hình hợp tác xã; đã có hợp tác xã kết nạp 

hàng nghìn xã viên là cán bộ công chức, viên chức. Một số 

địa bàn trước đây chưa có hợp tác xã, nay đã phát triển 

nhiều hợp tác xã mới. 

Quy mô, phạm vi hoạt động của hợp tác xã được mở 

rộng, nhiều hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã liên doanh, 

liên kết với nhau và với các doanh nghiệp thuộc các thành 

phần kinh tế khác (trong và ngoài thành phố, kể cả với nước 

ngoài) để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng 

thị trường và địa bàn hoạt động, tăng quy mô nguồn vốn và 

thu hút thêm lao động. Hợp tác xã Ba Nhất đã đặt văn 

phòng đại diện ở nước ngoài, mở rộng liên kết, hợp tác ra 18 

tỉnh, thành phố để thu mua nguyên liệu, dạy nghề, đặt gia 

công sản phẩm... góp phần giải quyết việc làm cho hàng 

chục nghìn lao động. Liên hiệp hợp tác xã Thương mại 

Thành phố (SaiGon Co.op) đang quản lý, điều hành 24 siêu 

thị, 50 cửa hàng Co.op tại thành phố và tại hơn mười tỉnh, 

thành phố bạn; góp vốn 300 tỷ đồng thành lập công ty cổ 

phần đầu tư phát triển Saigòn Co.op; 3 năm liền (2004-

2006) được công nhận là nhà bán lẻ hàng đầu Việt Nam, 

được Nhà nước tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lao động 

thời kỳ đổi mới cho tập thể đơn vị và cá nhân đồng chí 

Nguyễn Thị Nghĩa (Chủ tịch hội đồng quản trị). Hợp tác xã 

Thực phẩm Tân Hiệp có thành viên góp vốn điều lệ đến 5 tỷ 

đồng, cùng hàng chục xã viên khác có vốn góp từ 300 triệu 

đến 2 tỷ đồng. Các hợp tác xã vận tải số 2, số 4, số 5, số 9, 

19/5, Hiệp Phát, Việt Thắng, Thống Nhất, Miền Đông, Liên 

Minh...có quy mô từ 500 đến hơn 2.000 phương tiện vận tải 

hành khách liên tỉnh, xe buýt, du lịch, hàng hóa. Liên hiệp 
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hợp tác xã vận tải thành phố và các hợp tác xã xe buýt khác 

đã đảm nhận vận chuyển hơn 80% hành khách đi lại hàng 

ngày của toàn thành phố. Một số hợp tác xã trong ngành 

thương mại-dịch vụ và vận tải có quy mô nhỏ đã sáp nhập 

thành hợp tác xã có quy mô lớn hoặc tham gia làm thành 

viên liên hiệp hợp tác xã, nâng cao được hiệu quả sản xuất-

kinh doanh. Đặc biệt, với việc phát triển thêm nhiều ngành 

nghề mới, các hợp tác xã nông nghiệp đã góp phần vào 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

Tỷ lệ các hợp tác xã làm ăn khá giỏi tăng từ 40% lên 

trên 70%; số hợp tác xã yếu kém, thua lỗ giảm dưới 10%. 

Nhiều hợp tác xã đã có tích lũy để xây dựng thêm nhà 

xưởng, đầu tư thêm máy móc thiết bị, thay đổi công nghệ 

sản xuất cũ, phát triển thêm sản phẩm xuất khẩu, chuyển 

hướng sang kinh doanh đa ngành nghề. 

Như vậy, sau giai đoạn thoái trào (1992-1996) với hàng 

loạt hợp tác xã tan rã, giải thể, ngừng hoạt động; tiếp theo là 

giai đoạn 1996-2001, hầu như không phát triển được các tổ 

hợp tác, hợp tác xã mới, thì 5 năm qua, từ khi có Nghị quyết 

Trung ương 5 và Chương trình hành động của Thành ủy về 

phát triển kinh tế tập thể, số lượng tổ hợp tác, hợp tác xã bắt 

đầu tăng lên qua từng năm. 

Đạt được kết quả trên, 5 năm qua cấp ủy, chính quyền, 

Liên minh hợp tác xã thành phố và các cơ sở kinh tế tập thể 

đã có những nỗ lực vượt bậc, qua một số việc: 

- Triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa 

IX) và Chương trình hành động số 07-NQ/TU của Đảng bộ 

thành phố về phát triển kinh tế tập thể; từ Chương trình của 

thành phố, Liên minh hợp tác xã đã cùng với các quận 

huyện xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cho từng 

địa bàn, trong đó đề ra nhiều việc làm cụ thể để hỗ trợ và 

giải quyết các khó khăn, bức súc của các hợp tác xã; định kỳ 

6 tháng tổ chức giao ban giữa các hợp tác xã với Ủy ban 
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nhân dân, phòng kinh tế và Liên minh hợp tác xã thành phố; 

Liên minh hợp tác xã cũng đã tham mưu để Ủy ban nhân 

dân thành phố ban hành quy chế phối hợp hoạt động trong 

khu vực kinh tế tập thể giữa Liên minh với các sở, ngành 

đoàn thể thành phố và Uỷ ban nhân dân các quận, huyện. 

Thông qua quy chế phối hợp và ký kết liên tịch, đã góp 

phần huy động được sức mạnh tổng hợp chăm lo phát triển 

hợp tác xã. 

- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền về chủ 

trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát 

triển kinh tế tập thể. Liên minh hợp tác xã đã phối hợp với 

các quận, huyện tổ chức phổ biến Luật Hợp tác xã, các 

chính sách khuyến khích hỗ trợ đến cán bộ chủ chốt quận 

huyện, phường xã; xây dựng Website về kinh tế tập thể 

thành phố, ra bản tin Kinh tế hợp tác và gửi miễn phí đến 

các sở, ngành, quận, huyện; phối hợp tổ chức các lớp bồi 

dưỡng kiến thức về hợp tác xã cho cán bộ các đoàn thể; phối 

hợp với các báo, đài thành phố mở chuyên mục về kinh tế 

tập thể định kỳ hàng tháng trên Đài Truyền hình, Đài Tiếng 

nói nhân dân thành phố; cung cấp thông tin, tổ chức họp báo 

định kỳ với các phóng viên. Qua đó, đã có thêm nhiều tin 

bài về hợp tác xã... 

- Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách khuyến 

khích hỗ trợ của Nhà nước đối với hợp tác xã. Từ khảo sát 

thực tế rút ra một số khó khăn cơ bản về vốn, trình độ cán 

bộ quản lý, đất đai nhà xưởng là những nguyên nhân cơ 

bản làm hạn chế sức phát triển kinh tế tập thể. Do vậy, 

Liên minh hợp tác xã đã đề xuất và được Thành ủy, Ủy ban 

nhân dân thành phố, các sở, ngành ủng hộ cho vay ưu đãi 

100 tỷ đồng thành lập Quỹ hỗ trợ xã viên hợp tác xã, góp 

phần quan trọng tháo gỡ vướng mắc về vốn cho các hợp 

tác xã. Đồng thời, thông qua việc trợ vốn đã thu hút đông 

đảo người lao động nhỏ lẻ vào làm ăn hợp tác. Trong các 
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năm 2003-2005, Ủy ban nhân dân thành phố đã hỗ trợ kinh 

phí hàng tỷ đồng để Liên minh hợp tác xã tổ chức các lớp 

bồi dưỡng kiến thức cho hàng nghìn cán bộ quản lý, cán bộ 

nghiệp vụ của các hợp tác xã; tổ chức 3 đợt hội chợ xúc 

tiến thương mại và nghiên cứu thị trường cho hàng trăm 

lượt hợp tác xã; tư vấn hỗ trợ cho các hợp tác xã xây dựng 

thương hiệu, nhãn hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm theo 

tiêu chuẩn ISO, HACCP...; cùng với các sở, ngành, quận, 

huyện khảo sát thống kê tình hình nhà đất của các hợp tác 

xã, qua đó đề xuất bán, cho thuê dài hạn hoặc cấp giấy 

chứng nhận, tạo điều kiện để các hợp tác xã sửa chữa, nâng 

cấp nhà xưởng, ổn định sản xuất-kinh doanh. 

- Liên minh hợp tác xã thành phố đã phối hợp với các 

sở, ngành, quận, huyện nghiên cứu và chủ động, sáng tạo đề 

xuất thí điểm xây dựng, nhân rộng mô hình hợp tác xã mới 

phục vụ sinh hoạt, đời sống nhân dân, giúp kinh tế tập thể 

phát triển các ngành nghề dịch vụ mới. Sau 05 năm thực 

hiện, đến nay đã hình thành một số mô hình mới đang phát 

huy tác dụng, được nhân rộng trong khối thương mại-dịch 

vụ như: hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng chợ và hợp tác 

xã quản lý chợ; hợp tác xã vệ sinh môi trường, xử lý rác 

thải; hợp tác xã dịch vụ suất ăn công nghiệp; hợp tác xã làng 

nghề, du lịch sinh thái; hợp tác xã nông nghiệp-thương mại-

dịch vụ kinh doanh đa ngành nghề; hợp tác xã nhà ở; mô 

hình Liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã do Đoàn Thanh 

niên, Hội Cựu chiến binh thành lập... Ngoài ra, việc củng 

cố, sáp nhập, vận động các hợp tác xã tham gia vào thành 

viên các Liên hiệp hợp tác xã cũng phát huy tác dụng, nâng 

cao tính hiệu quả của sự liên kết hợp tác với nhau.  

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách 

quan, trong đó rất quan trọng là nhận thức về vị trí, vai trò 

kinh tế tập thể còn chưa sâu sắc, chưa nhìn nhận đầy đủ cả 

tính chất kinh tế và tính chất xã hội của nó, chưa thật sự 
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hiểu rõ sự khác biệt giữa hợp tác xã kiểu cũ trước đây với 

hợp tác xã kiểu mới... Do vậy, kinh tế tập thể của thành phố 

phát triển chưa đều và chưa rộng khắp trên các địa bàn, các 

lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, chưa tương xứng với 

vị trí vai trò vốn có và nhu cầu hợp tác của đông đảo người 

lao động, hộ gia đình. Đặc biệt, đối với Thành phố Hồ Chí 

Minh, có vị trí là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương 

mại, dịch vụ lớn của cả nước. 

Từ những thành quả thực tế đạt được và các mặt tồn tại 

làm kinh tế tập thể thành phố chưa phát triển đúng với tiềm 

năng và nhu cầu, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm 

cần quan tâm phát huy, những nguyên nhân cần khắc phục 

như sau: 

1) Cần phải làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, cán 

bộ đảng viên các ngành, các cấp, các đoàn thể chính trị-xã 

nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong 

nền kinh tế thị trường; phải thực sự coi đây là hình thức tổ 

chức sản xuất kinh doanh có khả năng nhất để tập hợp, huy 

động nguồn lực, vốn, kinh nghiệm của đông đảo người lao 

động nhỏ lẻ, hộ gia đình tham gia liên kết, hợp tác phát triển 

sản xuất-kinh doanh. Do vậy, phải quan tâm đẩy mạnh hơn 

nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập chủ trương, 

đường lối, chính sách, luật pháp... về kinh tế tập thể. Đồng 

thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để thu 

hút đông đảo sự tham gia của các hộ kinh tế cá thể tiểu chủ, 

các cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ, các chủ trang trại,... vào 

các loại hình kinh tế hợp tác và hợp tác xã với nhiều hình 

thức thích hợp trên cơ sở tôn trọng lợi ích kinh tế riêng của 

từng hộ, từng thành viên tham gia, cũng như không ngừng 

vun đắp cho lợi ích chung của tập thể. Trong đó, cần chú 

trọng phối hợp tốt với các đoàn thể chính trị-xã hội để vận 

động các hội viên, đoàn viên tham gia các hình thức hợp tác, 

hợp tác xã. 

2) Kinh tế tập thể là hình thức liên kết hợp tác tự 
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nguyện, dân chủ, bình đẳng giữa những người lao động tự 

trợ giúp lẫn nhau nhằm phát huy hiệu quả trong các hoạt 

động kinh tế, nhất là trong điều kiện kinh tế thị trường cạnh 

tranh khốc liệt (mà những người sản xuất nhỏ thường yếu 

thế), nên nó vừa có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xóa đói 

giảm nghèo, vươn lên làm giàu, vừa có ý nghĩa to lớn đối 

với phát triển cộng đồng, xã hội. Do vậy, muốn kinh tế tập 

thể phát triển, rất cần có sự hỗ trợ thiết thực của Nhà nước. 

Thực tế cho thấy, Chương trình hành động của Thành ủy 

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Trung ương 

5 đã đề ra một cách kịp thời, có nội dung, biện pháp hỗ trợ 

cụ thể và phù hợp với tình hình kinh tế tập thể của thành 

phố. Trong thực hiện, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố 

luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, sâu sát, quan tâm giải 

quyết các kiến nghị, đề xuất hợp lý của các hợp tác xã, các 

ngành chức năng... nên kinh tế tập thể thành phố phát triển 

khá.  

Qua thực tế triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, 

hỗ trợ thiết thực về vốn, đất đai nhà xưởng, tiếp thị và mở 

rộng thị trường, đào tạo cán bộ... đối với các hợp tác xã cho 

thấy: các chính sách ưu đãi hợp lý của Nhà nước sẽ là động 

lực khuyến khích, thúc đẩy các hợp tác xã phát triển và phát 

huy tối đa đặc điểm, lợi thế của loại hình tổ chức kinh tế 

này. Thực tiễn phát triển hợp tác xã ở các quận huyện trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, hợp tác xã nào 

được chính quyền địa phương hỗ trợ tốt, đúng hướng thì 

hợp tác xã đó sẽ phát triển tốt và mang lại lợi ích nhiều hơn 

cho cộng đồng địa phương. 

3) Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đoàn 

thể thành phố và quận, huyện với Liên minh hợp tác xã 

thành phố trong việc xây dựng và phát triển hợp tác xã. 

Thực tế, hàng chục hợp tác xã do Đoàn thanh niên, hội Cựu 

chiến binh vận động hội viên, đoàn viên tham gia với sự tư 
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vấn, hỗ trợ của Liên minh hợp tác xã đã chứng tỏ điều đó. 

Mặt khác, sự phối hợp giữa Liên minh với các sở, ngành, 

quân huyện giải quyết được một số khó khăn vướng mắc 

của hợp tác xã, củng cố sáp nhập các hợp tác xã yếu kém, 

nhỏ yếu vươn lên làm ăn có hiệu quả đã tạo được lòng tin 

trong cán bộ, xã viên hợp tác xã. Qua đó, cũng góp phần 

nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, về hợp tác xã kiểu 

mới trong các cấp, các ngành.  

4) Hoạt động của Liên minh hợp tác xã thành phố phải 

hướng về hợp tác xã, phục vụ sự phát triển của các hợp tác 

xã. Trong hoạt động phải bám sát nhu cầu của các thành 

viên, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, năng động, đề xuất được 

những vấn đề cốt lõi với các ngành, các cấp, giúp giải quyết 

một phần khó khăn của hợp tác xã; chủ động gắn bó với các 

cấp, các ngành, sâu sát với các hợp tác xã; thực hiện được 

vai trò, trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích thiết 

thực của hợp tác xã và xã viên.  

5) Bản thân các hợp tác xã phải năng động, thích nghi 

với kinh tế thị trường, phát huy tính chủ động, sáng tạo 

trong sản xuất-kinh doanh; từ bỏ theo quen, trông chờ, ỷ lại 

vào sự hỗ trợ của Nhà nước như thời bao cấp. Cán bộ quản 

lý, cán bộ nghiệp vụ phải có trình độ. Đặc biệt, đào tạo được 

đội ngũ cán bộ hợp tác xã có cái đầu của nhà kinh doanh, 

cái tâm của người làm công tác xã hội, coi trọng lợi ích của 

xã viên, của tập thể.  

Cũng từ thực tiễn xây dựng, phát triển hợp tác xã thành 

phố và qua một số mô hình kinh tế tập thể làm ăn có hiệu 

quả, có thể rút ra một số nguyên tắc cơ bản để phát triển 

bền vững các hợp tác xã:  

Một là, phát triển kinh tế tập thể phải lấy hiệu quả kinh 

tế làm mục tiêu chính. Chỉ khi nào xã viên, người lao động 

được chứng minh làm ăn hợp tác có hiệu quả hơn, lúc đó họ 

mới tự nguyện gắn bó, hết lòng vì hợp tác xã. Hiệu quả kinh 
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tế là thước đo đánh giá sự phát triển của một tổ chức kinh tế. 

Những hợp tác xã hoạt động không hiệu quả sẽ không có 

điều kiện để phát triển, không thể hỗ trợ tốt cho kinh tế xã 

viên và không có các tác động tích cực cho cộng đồng. Vì 

vậy, các hợp tác xã phải luôn coi trọng hiệu quả kinh tế, lấy 

hiệu quả kinh tế làm căn cứ quyết định các hoạt động của 

mình.  

Hai là, trong đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác và 

hợp tác xã cần hết sức coi trọng các nguyên tắc, giá trị đạo 

đức của hợp tác xã, đặc biệt là nguyên tắc dân chủ, tự 

nguyện, cùng có lợi của những thành viên tham gia, bảo 

đảm: tính dân chủ, bình đẳng; sự kết hợp hài hoà giữa lợi 

ích của xã viên với lợi ích của hợp tác xã và lợi ích của cộng 

đồng. Trong quản lý nhà nước, quản lý điều hành hợp tác xã 

của Ban quản trị, Ban Chủ nhiệm phải thật sự tôn trọng tính 

tự nguyện, dân chủ của xã viên, người lao động. 

Ba là, việc bảo đảm và phát huy tính tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm của bản thân các hợp tác xã và kết quả hoạt 

động sản xuất, kinh doanh là nhân tố chủ yếu tạo sự chuyển 

biến tích cực trong khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã. 

Phải tôn trọng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bản thân 

các hợp tác xã. Thực tế trong một thời gian dài trước đây, 

khu vực kinh tế hợp tác và hợp tác xã được sự bao cấp, trợ 

giúp của Nhà nước, nhưng lại không rõ ràng, rành mạnh. 

Chính điều này đã làm cho khu vực kinh tế hợp tác và hợp 

tác xã hoạt động một cách thụ động, phụ thuộc rất nhiều vào 

sự chỉ đạo, lãnh đạo và sự hỗ trợ của Nhà nước, của các cấp 

chính quyền. Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của một tổ 

chức kinh tế đã hầu như rất hạn chế. Vì luôn có tư tưởng 

trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước nên vấn đề hiệu quả hoạt 

động đã không được đặt lên hàng đầu. Đây chính là một 

trong những nguyên nhân chủ quan quan trọng làm cho khu 

vực này hoạt động yếu kém. 
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Bốn là, phát triển vững chắc các hợp tác xã kiểu mới, 

tổng kết thực tiễn và nhân rộng những mô hình mới, các 

điển hình tiên tiến, tiêu biểu xuất sắc. Các hợp tác xã điển 

hình tiên tiến phải là tấm gương sinh động cho phong trào 

hợp tác xã và có tinh thần hợp tác với các hợp tác xã khác 

để thúc đẩy, mở rộng sự hỗ trợ, giúp đỡ các hợp tác xã trong 

cả nước. Hợp tác xã tiên tiến phải trao đổi, chia sẻ và giúp 

đỡ các hợp tác xã yếu hơn về kinh nghiệm phát huy sức 

mạnh của tập thể và sức mạnh của từng xã viên trong hợp 

tác xã. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho các hợp tác xã yếu 

hơn trong việc học tập, tham khảo kinh nghiệm của những 

hợp tác xã tiên tiến để tìm hướng phát triển thành công cho 

mình.  
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  

HỢP TÁC XÃ Ở YÊN BÁI  

ĐÀO DUY VƯỢNG  
Uỷ viên Ban Thường vụ Liên minh hợp tác xã 

Việt Nam,  
         Chủ tịch Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên 

Bái  

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế mang tính xã hội và nhân 

văn sâu sắc. Có thể nói, ý tưởng hợp tác xã là một ý tưởng 

hợp tác kinh tế vĩ đại của các bậc tiền bối. Ý tưởng này đã 

hình thành một cách hoàn toàn tự nhiện từ những đòi hỏi, 

nhu cầu thực tế của con người trong các hoạt động kinh tế. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có công lao rất lớn đưa 

tư tưởng hợp tác xã vào Việt Nam. Ngay từ khi còn bôn ba 

tìm đường cứu nước, Người đã quan tâm đến mô hình kinh 

tế quan trọng này. Trong cuốn Đường kách mệnh viết năm 

1927, Người đã phân tích rất sâu sắc về những lợi ích, tính 

chất và cách tổ chức của hợp tác xã. Chính nhờ những tư 

tưởng tiến bộ này mà hợp tác xã ở Việt Nam đã bén rễ, hình 

thành, phát triển. Kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái mà nòng cốt 

là các hợp tác xã cũng hoà chung với phong trào kinh tế hợp 

tác xã trong cả nước. 

Cách đây gần 50 năm (ngày 25-9-1958) đến thăm Đảng 

bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, khi nói về tổ đổi 

công (tiền thân của kinh tế tập thể) Bác đã nói: Muốn tăng 

gia sản xuất thì phải có tổ chức, phải có tổ đổi công. Có 
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người hiểu, có người chưa hiểu vì sao phải có tổ đổi công. 

Bác phân tích sự cần thiết phải có tổ đổi công và làm thế 

nào để ra đời được các tổ đổi công. Bác nói: Không phải 

nắm cỏ kéo người ta vào, mà phải làm cho đồng bào tự 

nguyện tự giác. Mặc dù Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng của 

Người về kinh tế hợp tác, hợp tác xã vẫn còn sống mãi với 

thời gian. Chúng ta không những khắc ghi trong lòng bài 

học đó mà còn vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế tại 

địa phương, phát triển kinh tế tập thể mạnh mẽ, góp phần 

vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước ta hiện nay. 

1. Vài nét cơ bản về Yên Bái 

Yên Bái là một tỉnh nằm trong khu vực miền núi phía 

Bắc với diện tích 6.887,77 km2, diện tích đất nông nghiệp 

688.777,39 ha; kiểu khí hậu đặc trưng của miền Bắc với bốn 

mùa trong năm; nhiệt độ bình quân, lượng mưa 2.504 mm; 

độ ẩm tương đối 86%; địa hình đồi núi chiếm trên 80%. Có 

hai sông lớn trên địa bàn là sông Hồng và sông Chảy. Yên 

Bái còn có hồ Thác Bà với diện tích trên 23.400 ha, trong đó 

có 19.050 ha mặt nước và 1.331 đảo lớn nhỏ, rất thuận lợi 

cho nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt và phát triển du lịch sinh 

thái. 

Điều kiện địa hình chia cắt phức tạp, ruộng đất phần lớn 

bị chia nhỏ, manh mún, không thuận lợi cho việc áp dụng 

các máy móc công nghệ vào đồng ruộng nên việc thực hiện 

công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong nông nghiệp và nông 

thôn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc 

nhiều vào điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi trường 

trên một địa bàn rộng lớn với rất nhiều tầng lớp dân cư, dân 

tộc với nhiều phong tục tập quán sản xuất lâu đời khác 

nhau. Do đó, việc phổ biến những kiến thức khoa học kỹ 

thuật tiên tiến vào sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn. 

Tài nguyên khoáng sản Yên Bái khá phong phú về 
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chủng loại, trong đó có những khoáng sản có tiềm năng lớn 

và giá trị kinh tế như đá hoa, đá vôi, sắt, kaolin, felspat, đá 

quý, vật liệu xây dựng. Hiện nay đã xác định được 257 mỏ 

và điểm quặng thuộc nhiều loại khoáng sản khác nhau. 

Dân số trên 73 vạn người, với trên 30 dân tộc cùng sinh 

sống, trong đó dân tộc Kinh 49,6%; dân tộc Tày 18,58%; 

dân tộc Dao 10,31%; dân tộc Mông 8,9%; dân tộc Thái 

6,67%; còn lại là các dân tộc khác. Yên Bái có 7 huyện, 1 

thị xã và 1 thành phố trực thuộc, gồm 21 phường, thị trấn, 

159 xã trong đó có 132 xã nằm trong diện đặc biệt khó 

khăn, 2 huyện vùng cao là Trạm Tấu và Mù Cang Chải với 

trên 95% đồng bào Mông. 
Mật độ dân số bình quân 106 người/km2; số người trong 

độ tuổi lao động khoảng 48%; lao động qua đào tạo 16%; 
lao động chưa qua đào tạo chiếm tới 84%. 

Tăng trưởng GDP cao nhất đạt được 11,2% (năm 2006). 
GDP bình quân đầu người 5 triệu đồng/năm. 

So sánh một số chỉ tiêu năm 2005 với 10 tỉnh trong vùng 
thì Yên Bái đứng thứ 7 về diện tích tự nhiên, thứ 4 về dân 
số, thứ 10 về tốc độ tăng trưởng kinh tế, thứ 7 về thu nhập 
bình quân đầu người, thứ 2 về sản xuất công nghiệp, thứ 3 
về tỷ trọng ngành công nghiệp xây dựng trong cơ cấu kinh 
tế, thứ 7 về sản lượng lương thực có hạt, thứ 6 về thu ngân 
sách trên địa bàn, thứ 4 về kim ngạch xuất khẩu và thứ 8 về 
tổng vốn đầu tư phát triển. 

2. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 
hợp tác xã ở Yên Bái 

Trong lịch sử xây dựng và phát triển hợp tác xã, các cấp 
uỷ đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái đã vận dụng sáng tạo tư 
tưởng chỉ đạo của Bác vào điều kiện thực tế của địa phương. 
Ví dụ khi nói về công tác tuyên truyền, trong bài viết Tại 
sao hợp tác xã chưa thấy xuất hiện ở thôn quê với bút danh 
Q.Th, Người đã viết: “Những điều kiện cần thiết để phổ cập 
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hợp tác xã thôn quê. 
1) Về việc cổ động tuyên truyền – Ngoài việc xuất bản 

sách báo nói về hợp tác xã phát cho dân quê, Chính phủ nên 
phái người đi các làng mở những cuộc diễn giả làm cho dân 
chúng hiểu rõ lợi ích hợp tác xã và cách thức mở hợp tác xã. 

2) Mở lớp huấn luyện cán bộ - Bất cứ công việc gì thiếu 
cán bộ, khó thực hiện được. Chính phủ nên mở ở các tỉnh 
những lớp huấn luyện cán bộ về hợp tác xã. Mỗi làng sẽ cử 
một hay hai người theo lớp học đó...”1 

Từ đó các cấp, các ngành ở Yên Bái đặc biệt coi trọng 

trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là đồng 

bào dân tộc hiểu rõ và tin tưởng đi theo con đường làm ăn 

tập thể. Trải qua hàng chục năm thăng trầm, kinh tế hợp tác 

ở Yên Bái vẫn duy trì được sức sống của nó và hiện nay 

đang phục hồi nhanh chóng, trở thành một thành phần kinh 

tế quan trọng ở địa phương, góp phần tích cực xoá đói giảm 

nghèo, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Thấm nhuần 

tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tuyên truyền, vận động, 

gần đây ngoài việc đưa các tin, bài trên Đài phát thanh 

truyền hình tỉnh Yên Bái, báo Yên Bái về các chủ trương 

của Đảng về phát triển kinh tế tập thể, về pháp luật liên 

quan đến kinh tế tập thể, Tỉnh uỷ Yên Bái chỉ thị cho các 

chi bộ cơ sở học tập sâu sắc Nghị quyết về kinh tế tập thể. 

Liên minh hợp tác xã tỉnh mở các lớp tuyên truyền về Luật 

Hợp tác xã cho các đối tượng là cán bộ xã, phường, thị trấn, 

cán bộ các phòng ban chuyên môn cấp huyện tại các huyện, 

thị xã, thành phố nhằm tuyên truyền cho số cán bộ này nắm 

vững về chủ trương phát triển kinh tế tập thể của Đảng và 

Luật hợp tác xã, từ đó các cán bộ này tiếp tục tuyên truyền 

sâu rộng đến mọi người dân; bên cạnh việc mở các lớp tập 

huấn, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã biên soạn và in thành 

những tài liệu ngắn gọn để phổ biến đến người dân. 

                                           

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t4, tr. 260. 
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Về mô hình hợp tác xã 

Bác nói có 4 cách hợp tác xã: hợp tác xã tiền bạc, hợp 

tác xã mua, hợp tác xã bán, hợp tác xã sinh sản. 

Ở Yên Bái hiện nay chủ yếu là các hợp tác xã làm dịch 

vụ cho xã viên (hợp tác xã mua bán) và có nhiều hợp tác xã 

sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến nông 

lâm sản (hợp tác xã sinh sản) và có 16 quỹ tín dụng nhân 

dân (hợp tác xã tiền bạc). 

Các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hàng năm đã đại lý 

cung ứng vật tư nông nghiệp cho xã viên hàng trăm nghìn 

tấn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống lúa, ngô tiến bộ 

kỹ thuật, nhiều hợp tác xã thực sự là chỗ dựa tin cậy của bà 

con nông dân, tiêu biểu là hợp tác xã nông nghiệp Nghĩa 

An, An Hoà (Nghĩa Lộ), hợp tác xã nông nghiệp Đại Phác 

(Văn Yên), hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Báo Đáp (Trấn 

Yên). Gần 20 hợp tác xã chế biến chè hàng năm đã thu mua 

cho nông dân gần 10 nghìn tấn chè búp tươi với giá bình 

quân từ 2 – 2,2 nghìn đồng/kg, chế biến và tiêu thụ gần 2 

nghìn tấn chè búp khô các loại, tiêu biểu là hợp tác xã Tân 

Thịnh, hợp tác xã Kiến Thuận (Văn Chấn); hợp tác xã Bình 

Nguyên, hợp tác xã Hương Lý, hợp tác xã Tân Hà (Yên 

Bình)... 

Các hợp tác xã khai thác khoáng sản hàng năm sản xuất 

và tiêu thụ hàng chục vạn tấn sản phẩm bột đá, tiêu biểu là 

hợp tác xã khai thác đá Mông Sơn đã đầu tư xây dựng nhà 

máy bột đá siêu mịn trị giá trên 30 tỷ đồng. 

Có 22 hợp tác xã chế biến gỗ rừng trồng, hàng năm đã 

giúp bà con nông dân tiêu thụ trên 5 nghìn mét khối gỗ 

nguyên liệu, có 1 số hợp tác xã chế biến đồ mộc dân dụng 

đã có sản phẩm cao cấp từ gỗ rừng tận thu như thảm hạt pơ 

mu, bàn ghế Đồng Kỵ, tiêu biểu là hợp tác xã mộc Sơn 

Thịnh (Văn Chấn), hợp tác xã mộc Hồng Phong (Văn Yên). 

Quỹ tín dụng nhân dân là một mô hình hợp tác xã làm 
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dịch vụ có hiệu quả, các quỹ thu hút tiền nhàn rỗi trong dân 

với lãi suất tương đương lãi suất huy động của ngân hàng 

thương mại trên địa bàn cho thành viên vay phát triển sản 

xuất và giải quyết những khó khăn đột suất. Việc thành lập 

các quỹ tín dụng nhân dân đã hạn chế tình trạng cho vay 

nặng lãi tại địa phương có quỹ hoạt động 

Các hợp tác xã điện nông thôn được thành lập theo Đề 

án của tỉnh đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân 

trong xã với giá do Chính phủ quy định và bảo đảm an toàn 

lưới điện. 

Các hợp tác xã giao thông vận tải có hai loại hình, vận tải 

hành khách theo tuyến cố định và vận tải hàng hóa. Hợp tác xã 

vận tải hành khách hiện nay chủ yếu hoạt động dịch vụ cho xã 

viên như thanh quyết toán thuế, bảo hiểm, hợp đồng luồng 

tuyến; hợp tác xã vận tải hàng hoá ký hợp đồng ổn định với các 

doanh nghiệp vận tải hàng hoá đến các khu công nghiệp, đảm 

bảo việc làm ổn định cho xã viên. 

Các hợp tác xã xây dựng đã nhận thi công các công trình 

dân dụng, các công trình thuộc chương trình đầu tư cho các 

xã vùng cao, vùng sâu như Chương trình 135. 

Về cách tổ chức hợp tác xã 

Đúng như Bác đã nói Không phải làng nào cũng phải lập 

mỗi làng một hợp tác xã. Cũng không phải mỗi làng phải 

lập cả mấy hợp tác xã. Chẳng qua theo hoàn cảnh nơi nào 

lập hợp tác xã nào. Ở Yên Bái, hợp tác xã nông nghiệp, Quỹ 

tín dụng nhân dân, điện nông thôn thành lập theo địa giới 

hành chính xã, phường, thị trấn; các hợp tác xã khác tuỳ 

theo quy mô hợp tác xã hoặc vùng nguyên liệu có thể liên 

xã; cũng có 2 xã thành lập tới 5 hợp tác xã (xã Nghĩa Tâm – 

Văn Chấn có 5 hợp tác xã, xã Mông Sơn – Yên Bình có 5 

hợp tác xã). 

Về nguyên tắc tham gia hợp tác xã 

Trong bài nói chuyện với nhân dân, bộ đội, cán bộ tại 
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Yên Châu – Sơn La, Bác nói: Tổ chức tổ đổi công, hợp tác 

xã thì phải tự nguyện, nghĩa là tuyên truyền giải thích ai 

muốn vào thì vào, không nắm cổ kéo người ta vào. 

Ở Yên Bái hiện nay xã viên tham gia hợp tác xã đều 

hoàn toàn do xã viên tự nguyện, sau khi được các sáng lập 

viên tuyên truyền vận động, ai có nhu cầu thì viết đơn xin 

vào hợp tác xã (đối với xã viên tham gia từ khi thành lập) 

hoặc khi thấy hợp tác xã sản xuất kinh doanh có hiệu quả, 

hoặc bản thân người lao động có nhu cầu hợp tác xin tham 

gia hợp tác xã (đối với xã viên tham gia khi đã có hợp tác 

xã). Khi xã viên hợp tác xã không có đủ điều kiện tham gia 

hợp tác xã hoặc thấy không cần thiết tham gia hợp tác xã 

làm đơn xin ra hợp tác xã, hợp tác xã sẵn sàng cho xã viên 

ra hợp tác xã và thanh toán lại vốn góp cho xã viên, thực tế 

gần đây rất ít xã viên xin ra hợp tác xã. 

Về quyền xã viên 

 Hợp tác xã chỉ có hội viên mới được hưởng lợi, chỉ có 

hội viên mới có quyền, nhưng những việc kỹ thuật như tính 

toán, xem hàng hoá, cầm máy... thì có phép mướn người 

ngoài. 

Theo Luật Hợp tác xã 2003, hợp tác xã có quyền thuê 

chủ nhiệm hợp tác xã, kế toán trưởng và những lao động đòi 

hỏi kỹ thuật mà xã viên hợp tác xã không đáp ứng được, 

thực tế Yên Bái chưa có hợp tác xã nào thuê chủ nhiệm hợp 

tác xã, chỉ có một số hợp tác xã thuê kế toán, những người 

có thâm niên làm kế toán các doanh nghiệp hoặc các cơ 

quan quản lý nhà nước đã nghỉ chế độ, họ đều làm rất tốt. 

Về công tác lãnh đạo  

Đến thăm và làm việc với cán bộ tỉnh Hưng Yên (ngày 

3-7-1958), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: để lãnh đạo tốt, 

các đồng chí Bí thư và uỷ viên, các đồng chí từ chủ tịch các 

cấp từ tỉnh đến xã cần thực sự tham gia vào một tổ đổi công 

hoặc một hợp tác xã nông nghiệp, phải lao động thật sự để 
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rút kinh nghiệm và phổ biến kinh nghiệm. Cần tổ chức tham 

quan những điển hình tốt, để học hỏi lẫn nhau. 

Từ Đại hội II (nhiệm kỳ 2003-2008), Liên minh hợp tác 

xã tỉnh Yên Bái được Tỉnh uỷ bố trí công tác nhân sự đảm 

bảo cơ cấu các ngành, các huyện, thị, thành phố và đại diện 

các hợp tác xã tham gia Ban Chấp hành Liên minh hợp tác 

xã tỉnh tạo sự thống nhất toàn diện (8 đồng chí Phó Giám 

đốc trong các sở, ngành kinh tế tổng hợp, 3 đồng chí trí 

trong cơ quan thường trực, 8 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thị, thành phố, 6 đồng chí chủ nhiệm 

các hợp tác xã). 

Ở các xã, phường, thị trấn cũng có nhiều cán bộ xã tham 

gia làm xã viên hợp tác xã nhưng không trực tiếp tham gia 

quản lý sản xuất kinh doanh, có một số Chủ tịch Hội Nông 

dân được bầu làm chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, họ 

đều làm rất tốt. 

Ban thường vụ Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã 

xác định: mỗi cán bộ cơ quan Liên minh hợp tác xã tỉnh 

phải hiểu sâu sắc về hợp tác xã, để từ đó có thể đại diện bảo 

vệ quyền lợi cho hợp tác xã. Để phát huy tốt kiến thức 

chuyên môn của cán bộ, cơ quan Liên minh hợp tác xã tỉnh 

có Nghị quyết mỗi cán bộ, công chức cơ quan Liên minh 

hợp tác xã tỉnh tham gia làm xã viên một hợp tác xã trong 

địa bàn mình theo dõi. Kết quả của việc thực hiện này cán 

bộ Liên minh hợp tác xã tỉnh đều hiểu biết sâu cả lý luận lẫn 

thực tế về hợp tác xã. 

Về việc củng cố và phát triển các tổ đổi công và hợp tác 

xã. 

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 16 

(khóa II) chỉ rõ: "Trong việc củng cố và phát triển phong 

trào tổ đổi công và hợp tác xã phải chú trọng chất lượng tốt, 
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không nên chỉ chú trọng con số"1. 

Tại Hội nghị tổng kết phong trào hợp tác hóa nông 

nghiệp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: "Phải phát triển hợp 

tác xã một cách chắc chắn, không nên chạy theo số lượng.  

Muốn củng cố và phát triển hợp tác xã tốt, phải chú ý 

đến sản xuất"2. 

Thời gian gần đây, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng đến 

chất lượng hợp tác xã, kiên quyết không chạy theo phong 

trào. Ngay sau khi Luật Hợp tác xã 1996 ra đời, tỉnh đã chỉ 

đạo các cấp, các ngành rà soát thống kê hợp tác xã còn lại, 

những hợp tác xã nào đủ điều kiện chuyển đổi, xã viên có 

nguyện vọng duy trì hợp tác xã thì hướng dẫn chuyển đổi 

theo Luật, những hợp tác xã không đủ điều kiện hoặc xã 

viên không có nguyện vọng thì hướng dẫn hợp tác xã làm 

thủ tục giải thể. Theo thống kê năm 1996 Yên Bái có 65 

hợp tác xã đủ điều kiện chuyển đổi, nhưng đến năm 1998 

tỉnh chỉ có 47 hợp tác xã thực hiện việc chuyển đổi, số còn 

lại tự giải thể. 

Vừa qua, Liên minh hợp tác xã tỉnh đã xây dựng phương 

án củng cố hợp tác xã yếu kém nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động của các hợp tác xã nói chung và giúp đỡ các hợp 

tác xã yếu kém vươn lên, phấn đấu đến năm 2010 có 90 hợp 

tác xã sản xuất kinh doanh có lãi. 

Về mối quan hệ giữa hai ngành nông nghiệp và công 

nghiệp 

Quan điểm chỉ đạo của tỉnh Yên Bái khuyến khích phát 

triển các hợp tác xã trồng cây nguyên liệu phục vụ cho công 

nghiệp chế biến ở những vùng có khí hậu, thổ nhưỡng thuận 

lợi phù hợp với sinh trưởng và phát triển cây trồng. Hiện nay, 

đã hình thành một số hợp tác xã trồng sắn cao sản tại huyện 

Văn Yên, chế biến chè xanh ở các xã vùng cao huyện Văn 

Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải; chè trung du chế biến chè 

                                           

1,2. Sđd, t.9, tr.410, 502. 
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đen ở các xã vùng ngoài huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên 

Bình; vùng cây ăn quả các xã ở vùng ngoài huyện Văn Chấn, 

vùng trồng quế ở Văn Yên, Trấn Yên; rừng kinh tế ở các 

huyện Yên Bình, Trấn Yên... Ở các khu vực này, tỉnh cho 

phép thành lập các nhà máy chế biến sắn, chế biến gỗ rừng 

trồng, chế biến chè; các nhà máy chế biến đã tiêu thụ hết sản 

phẩm của xã viên và nông dân, tạo điều kiện cho nông 

nghiệp phát triển. 

Về công tác thi đua 

Tại Hội nghị tổng kết phong trào sản xuất nông, lâm, 

ngư nghiệp năm 1959, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "Để 

khuyến khích tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, phải 

tổng kết thành tích kịp thời. Trung ương Đảng và Chính phủ 

sẵn sàng thưởng cho những cá nhân, đơn vị nào xuất sắc. 

Năm 1955, ở Yên Bái có tổ đổi công của chị Vậy được 

Bác khen: "Có kế hoạch định công, phân công, ghi công. Có 

chương trình làm việc rõ ràng, cứ ba ngày kiểm điểm lại một 

lần nhờ vậy tổ đã cày ải, bừa kỹ, bắt hết sâu, làm sạch cỏ, 

bón nhiều phân, đắp thêm phai chống hạn... kết quả vật chất 

tăng nhiều... đối với thuế nông nghiệp, cả tổ đã khai đúng, 

nộp nhanh, nộp tốt. Về tinh thần - bà con trong tổ đều đoàn 

kết, vui vẻ, thi đua làm, thi đua học... Thành tích ấy làm cho 

những người trước kia nghi ngờ tổ đổi công, nay cũng xin 

vào tổ. Sự khen ngợi động viên của Bác đã làm nức lòng 

hàng vạn hộ nông dân trong tỉnh thi đua học tập làm theo tổ 

đổi công ấy. 

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái luôn xác định thi đua là một động 

lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Hàng năm tỉnh phát động 

nhiều cuộc thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của 

Đảng, của địa phương, để hoàn thành một nhiệm vụ chính 

trị. Sau các đợt thi đua tỉnh đều có sơ, tổng kết, biểu dương 

khen thưởng các đơn vị, cá nhân đạt thành tích xuất sắc. 

Liên minh hợp tác xã tỉnh được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao 
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thường trực Khối thi đua khu vực kinh tế tập thể. Hàng năm, 

Liên minh hợp tác xã tỉnh hướng dẫn các hợp tác xã và 

doanh nghiệp thành viên đăng ký giao ước thi đua; hưởng 

ứng các phong trào thi đua do Liên minh hợp tác xã Việt 

Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh phát động, Liên minh hợp tác 

xã tỉnh phát động thi đua trong cơ quan, các hợp tác xã và 

doanh nghiệp với những nội dung hết sức cụ thể. Cuối năm, 

Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức họp với các hợp tác xã và 

doanh nghiệp để bình xét các danh hiệu thi đua đề nghị các 

cấp, các ngành khen thưởng. Qua đó, phong trào thi đua 

trong khu vực kinh tế tập thể rất sôi nổi, Liên minh hợp tác 

xã tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình hợp tác xã mới, tiêu biểu 

là một số hợp tác xã gần 100% là đồng bào dân tộc ít người 

như: hợp tác xã Nghĩa An, hợp tác xã An Hoà (thị xã Nghĩa 

Lộ), hợp tác xã mây tre đan Toàn Thắng, hợp tác xã Tân 

Tiến (huyện Lục Yên)... 

Về xây dựng hợp tác xã tiên tiến 

 Trong thư gửi Đại hội hợp tác xã và đội sản xuất nông 

nghiệp tiên tiến vùng đồng bào miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh viết: "Một hợp tác xã, một đội sản xuất tiên tiến cần 

có mấy điều kiện sau đây: 

1) xã viên giác ngộ sâu sắc về giai cấp, có tinh thần làm 

chủ, nội bộ đoàn kết. 

2) Mỗi hợp tác xã cần có phương hướng sản xuất đúng 

đắn phù hợp với tình hình kinh tế trong hợp tác xã và phù 

hợp với tình hình yêu cầu chung. 

... 

5) Tài chính của hợp tác xã phải minh bạch, công khai. 

Làm đúng nguyên tắc phân phối theo lao động. 

Qua đánh giá, xếp loại hợp tác xã hàng năm theo tiêu chí 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các hợp tác xã ở Yên Bái được 

xếp loại khá giỏi đều là những hợp tác xã xây dựng được 

phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với điều kiện thực 
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tế của đơn vị và xu hướng của xã hội, xã viên đoàn kết, cán 

bộ hợp tác xã năng động và minh bạch trong tài chính. 

Những hợp tác xã điển hình là: hợp tác xã khai thác vận 

chuyển đá Mông Sơn, hợp tác xã chế biến chè Hương Lý ( 

Yên Bình); hợp tác xã dịch vụ tổng hợp xã Hoàng Thắng 

(Văn Yên); hợp tác xã nông nghiệp Phù Nham, hợp tác xã 

khai thác đá Thượng Bằng La, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Tân Thịnh (Văn Chấn)..., 16 quỹ tín dụng nhân dân. 

Về phát triển hợp tác xã ở miền núi và trung du 

 (Trong thư gửi Đại hội hợp tác xã và đội sản xuất nông 

nghiệp tiên tiến miền núi và trung du, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nêu rõ: "Miền núi và trung du của miền Bắc nước ta là 

một khu vực rất quan trọng cả về công nghiệp và nông 

nghiệp. Chúng ta phải làm cho miền núi và trung du thành 

một nơi giàu có về nông nghiệp để nâng cao hơn nữa đời 

sống nhân dân, để thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ 

nghĩa nước nhà. 

Hiện nay, sản xuất nông nghiệp ở miền núi nói chung 

còn phân tán, manh mún, mang nhiều yếu tố tự phát và còn 

mang nặng tính tự cấp, tự túc. Công nghiệp miền núi chậm 

phát triển, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm sản vừa 

thiếu, vừa yếu và phần lớn lạc hậu, hầu hết nông sản tiêu thụ 

ở dạng thô, giá trị thấp, Yên Bái cũng ở trong tình trạng 

chung đó. 

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Yên Bái xác định: phát 

triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã góp phần khai thác tốt 

nguồn tài nguyên to lớn về khoáng sản, đất đai, đồi rừng, 

nguồn lao động dồi dào cũng như khai thác có hiệu quả 

nguồn vốn trong dân. Sự hình thành và phát triển các tổ hợp 

tác, hợp tác xã trong nông nghiệp sẽ hỗ trợ, thúc đẩy các hộ 

tiểu nông chuyển nhanh sang các hộ nông dân sản xuất hàng 

hoá và các trang trại. Phát triển các tổ liên kết vay vốn ngân 
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hàng hoặc quỹ tín dụng nhân dân tạo thuận lợi cho các hộ 

nông dân vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Phát 

triển các tổ hợp tác, hợp tác xã trong công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp giải quyết được yêu cầu về tiếp cận thị trường, 

cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm, khôi phục và 

phát triển các ngành nghề truyền thống. 

Đảng ta đang thực hiện cuộc vận động học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua nghiên cứu tư 

tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã và thực tế áp dụng tại tỉnh 

Yên Bái, chúng ta càng khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh 

về hợp tác xã mãi mãi là kim chỉ nam cho phong trào kinh 

tế tập thể của nước ta. 

3. Thực trạng hợp tác xã ở Yên Bái, 
phương hướng và giải pháp 

Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã 

và xác định vai trò, vị trí quan trọng của khu vực kinh tế 

hợp tác, hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường, nhất là Yên 

Bái vẫn đang còn là tỉnh nghèo, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân 

tỉnh đã có nhiều chủ trương và giải pháp thúc đẩy khu vực 

kinh tế tập thể phát triển. Qua 5 năm triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 13/NQ-TW, kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái 

đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng. 

Về tổ hợp tác 

Toàn tỉnh hiện nay có 2.550 tổ hợp tác với 9.000 thành 

viên và 20.035 lao động. Trong đó, nông nghiệp có 462 tổ, 

phi nông nghiệp có 885 tổ, tín dụng có 1.203 tổ. Hầu hết các 

tổ hợp tác chưa đăng ký hoạt động với Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn. Các tổ hợp tác hoạt động với quy mô nhỏ, 

hình thức giản đơn, dễ quản lý, hỗ trợ nhiều cho kinh tế hộ. 

Về hợp tác xã 

Số lượng hợp tác xã hiện có 267 (tăng 7,7% so với cùng 

kỳ năm 2006), trong đó dịch vụ nông nghiệp: 102 hợp tác xã 
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chiếm 38,2%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 72 hợp 

tác xã chiếm 30%; xây dựng: 10 hợp tác xã; dịch vụ điện: 

61 hợp tác xã chiếm 22,9%; thương mại: 1 hợp tác xã; giao 

thông vận tải: 5 hợp tác xã và 16 quỹ tín dụng nhân dân 

chiếm 6%. 

Tổng số xã viên là 39.220 người, vốn điều lệ 54 tỷ đồng, 

vốn hoạt động 202 tỷ đồng, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 

120 tỷ đồng tăng 42,8% so với cùng kỳ năm 2006; nộp ngân 

sách đạt 2,5 tỷ đồng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. 

Về hiệu quả xã hội, các tổ hợp tác, hợp tác xã đã thu 

hút trên 6 vạn người tham gia kinh tế tập thể, hàng năm tạo 

việc làm thường xuyên cho trên 5.000 lao động với mức 

thu nhập bình quân 600 - 700 nghìn đồng/người/tháng. Một 

số hợp tác xã có mức thu nhập bình quân từ 1 triệu đồng 

trở lên như: hợp tác xã khai thác vận chuyển đá Mông Sơn 

(Yên Bình), hợp tác xã vận tải Yên Ninh, hợp tác xã vận tải 

Quyết Tiến (TP Yên Bái); hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Hoàng Thắng (Văn Yên)... Các quỹ tín dụng nhân dân hoạt 

động an toàn hiệu quả, đã cho hàng chục nghìn thành viên 

vay vốn sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống, góp 

phần xoá đói giảm nghèo và giảm hẳn nạn cho vay nặng lãi 

ở những địa phương có quỹ hoạt động. 

Trong 5 năm qua cả tỉnh đã có 92 hợp tác xã đóng bảo 

hiểm xã hội cho 609 xã viên và người lao động làm cơ sở 

để người lao động được hưởng các chế độ ốm đau, tai nạn 

lao động, tử tuất, hưu trí... khi đủ điều kiện. 

Từ những kết quả trên, các hợp tác xã đã đóng góp tích 

cực vào việc giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo ở địa 

phương, cải thiện một bước đời sống của xã viên và người 

lao động trong hợp tác xã, xây dựng khối đoàn kết trong dân 

cư, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội và có 

nhiều đóng góp vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ 

cho nhu cầu chung, tích cực tham gia các hoạt động từ 
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thiện, ủng hộ các quỹ: vì người nghèo, khắc phục thiên tai, 

bão lũ, nạn nhân chất độc da cam... 

Những mặt tồn tại hạn chế: 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, so với mục tiêu 

Nghị quyết của tỉnh, kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái cũng còn 

những yếu kém, hạn chế: 

- Chất lượng hoạt động và quản lý của nhiều hợp tác xã 

còn thấp, phần lớn các hợp tác xã có quy mô nhỏ, thiếu vốn 

hoạt động, trình độ tổ chức quản lý thấp, kỹ thuật đơn giản, 

chưa có sản phẩm độc đáo, năng lực cạnh tranh trên thị 

trường yếu; đa số cán bộ của hợp tác xã hạn chế cả về trình 

độ nghiệp vụ và năng lực quản lý kinh tế, tâm lý trông chờ 

vào sự hỗ trợ của Nhà nước vẫn còn trong nhiều hợp tác xã. 

Tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn tham gia hợp tác xã hoặc sử 

dụng dịch vụ của hợp tác xã còn thấp. 

- Một số chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với khu 

vực kinh tế hợp tác xã triển khai kém hiệu quả, như các 

chính sách về đất đai, về xúc tiến thương mại, về tài chính 

tín dụng... 

- Tỷ trọng GDP của khu vực kinh tế tập thể trong nền 

kinh tế của tỉnh còn thấp, nguy cơ tụt hậu ngày càng xa, vai 

trò vị trí của hợp tác xã chưa thể hiện rõ trong cuộc sống 

nên chưa thực hiện tốt vai trò cùng kinh tế nhà nước trở 

thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân nói 

chung. 

Phương hướng trong thời gian tới 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp 

tác xã, Nghị quyết số 13 được thông qua tại Hội nghị Trung 

ương 5 (khoá IX) về "đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể" và Nghị quyết Đại hội Đảng X về phát 

triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã, Tỉnh uỷ Yên Bái đã chỉ đạo 

các cấp, các ngành không ngừng nâng cao nhận thức cho 

mọi người, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã là xu thế 
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khách quan trên cơ sở liên kết rộng rãi mọi tầng lớp trong xã 

hội, mọi loại hình và tổ chức kinh tế, đảm bảo tính tự 

nguyện, dân chủ, tự chịu trách nhiệm theo đúng Luật Hợp 

tác xã, không gò ép chạy theo phong trào. 

Phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã với các hình thức 

đa dạng, trình độ phát triển khác nhau từ thấp đến cao, phát 

triển các hợp tác xã không giới hạn về quy mô, lĩnh vực 

trong đó trọng tâm là trong nông nghiệp nông thôn, vừa phát 

triển về số lượng, nhưng phải coi trọng hiệu quả kinh tế - xã 

hội của các hợp tác xã. Từ đó, tập trung nguồn lực để phát 

triển, theo chiều sâu, tăng cường tích tụ và tập trung vốn, 

củng cố sở hữu tập thể. 

Đẩy mạnh quá trình liên kết giữa các hợp tác xã với 

nhau và giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp, các thành 

phần kinh tế khác, từng bước phát triển liên hiệp hợp tác xã 

đa ngành, chuyên ngành với các quy mô khác nhau. 

Phát triển hợp tác xã trên cơ sở các đặc trưng của nền 

kinh tế thị trường, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập 

kinh tế trong cả nước và khu vực. Phát huy nội lực, khắc 

phục khó khăn, không trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà 

nước. 

Sau khi tổng kết rút kinh nghiệm 5 năm thực hiện Nghị 

quyết số 13/NQ-TW (khoá IX), tỉnh tiếp tục thực hiện 6 

nhóm chính sách về đào tạo, đất đai, vốn, xúc tiến thương 

mại và xây dựng kết cấu hạ tầng để khuyến khích, tạo điều 

kiện cho hợp tác xã phát triển. Ban chỉ đạo phát triển kinh tế 

tập thể và Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái đã đề ra các 

giải pháp sau: 

Giải pháp thực hiện 

* Đối với các hợp tác xã 

- Cần chấn chỉnh, đổi mới về tổ chức bộ máy, cán bộ và 

hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng hợp tác xã, đảm 

bảo đổi mới cả về tổ chức, cơ chế quản lý, phương thức hoạt 
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động, phân phối, nhất là đổi mới đội ngũ cán bộ hợp tác xã. 

Phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của xã viên, thực hiện 

đúng các nguyên tắc tự nguyện, dân chủ và tự chịu trách 

nhiệm. Huy động mọi nguồn lực cho phát triển, trong đó 

quan trọng là vốn góp của xã viên hợp tác xã, chú trọng vào 

đầu tư ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ tiên tiến để 

phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước phát triển hợp tác 

xã có quy mô lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế và thu nhập 

cho người lao động và xã viên. 

- Giải quyết dứt điểm những vấn đề còn tồn đọng trong 

nội bộ từng hợp tác xã như công nợ, tài sản, xây dựng chiến 

lược kinh doanh, định hướng và kế hoạch phát triển của các 

hợp tác xã trong thời gian tới cho phù hợp với quy hoạch và 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, tạo ra 

được những sản phẩm độc đáo cạnh tranh mạnh mẽ trên thị 

trường. 

- Đẩy mạnh liên doanh, liên kết trong ngành và lĩnh vực 

hợp tác xã và giữa các hợp tác xã với các doanh nghiệp 

thuộc mọi thành phần kinh tế, nhằm huy động tối đa các 

nguồn lực vì mục tiêu phát triển, chú trọng liên kết giữa các 

hợp tác xã để dần thành lập các liên hiệp hợp tác xã theo 

ngành và lĩnh vực. 

- Thành lập tổ chức cơ sở đảng đối với những hợp tác xã 

có từ 3 đảng viên trở lên làm việc thường xuyên tại hợp tác 

xã, tạo điều kiện để xã viên và người lao động thành lập 

công đoàn, đoàn thanh niên trong hợp tác xã. 

* Đối với công tác quản lý nhà nước 

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu, rộng trong nhân 

dân các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về 

kinh tế tập thể. Thường xuyên kiểm tra, tổng kết, nhân rộng 

các mô hình kinh tế làm ăn có hiệu quả. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 13 của 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về chính sách đào 
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tạo nhân lực, sử dụng đất đai, tài chính, tín dụng, chuyển 

giao công nghệ và áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào xây dựng và 

phát triển hợp tác xã. Trong đó cần chú trọng công tác đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật và 

đào tạo nguồn nhân lực lâu dài cho hợp tác xã. 

- Coi trọng sự bình đẳng và phát triển các hợp tác xã 

cũng như các thành phần kinh tế khác, nhưng có xem xét 

cấp độ cho hợp tác xã. Thực hiện đầy đủ các chính sách 

khuyến khích đối với hợp tác xã, tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả cải cách hành chính ở các cơ quan nhà nước. Coi trọng 

đúng mức công tác hoạch định chiến lược phát triển hợp tác 

xã và định hướng phát triển hợp tác xã từng giai đoạn. 

- Phát huy vai trò Ban chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh trong 

việc xây dựng chương trình kế hoạch, đề án và chỉ đạo phát 

triển các hình thức kinh tế tập thể trong các ngành, các lĩnh 

vực kinh tế. Xây dựng Đề án phát triển kinh tế tập thể giai 

đoạn 2007 - 2010. Tiếp tục kiện toàn hệ thống các cơ quan 

quản lý nhà nước về hợp tác xã. 

* Liên minh hợp tác xã tỉnh 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin tăng 

cường công tác tuyên truyền về kinh tế tập thể, về gương 

hợp tác xã điển hình tiên tiến. Tổ chức các lớp tập huấn 

hướng dẫn Luật Hợp tác xã, phổ biến các chính sách liên 

quan đến kinh tế tập thể. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp 

giữa Liên minh hợp tác xã tỉnh với các sở, ban, ngành, Uỷ 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham 

mưu chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể. Làm tốt chức năng cơ 

quan thường trực của Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể 

tỉnh. 

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn hỗ trợ hợp tác xã, tạo thêm 

nguồn lực cho Liên minh hợp tác xã tỉnh hoạt động, tổ chức 

tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, đào tạo 

nghề cho xã viên, người lao động trong hợp tác xã đảm bảo 
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chất lượng, từng bước nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ 

và người lao động trong hợp tác xã. Xúc tiến giới thiệu việc 

làm, cung ứng lao động có chất lượng cho khu vực kinh tế 

tập thể. 

- Tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn để hợp tác xã 

hoạt động đúng Luật Hợp tác xã và Điều lệ của hợp tác xã, 

đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các hợp tác 

xã. 

- Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, kịp thời 

biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiến tiến, tôn 

vinh các chủ nhiệm hợp tác xã giỏi, những người có nhiều 

đóng góp xây dựng kinh tế tập thể. 

* Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng cần đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng về 

phát triển kinh tế tập thể đến từng hội viên của tổ chức 

mình. Khuyến khích thành lập các hợp tác xã do phụ nữ, 

thanh niên sáng lập và làm chủ như các hợp tác xã của các 

cựu chiến binh đã thành lập. 

* Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng từ tỉnh 

đến cơ sở.  

Ở cấp xã, phường, thị trấn cần; củng cố hệ thống chuyên 

trách và kiêm nhiệm theo dõi chỉ đạo phát triển kinh tế tập 

thể; ở cấp xã phân công 1 đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân xã kiêm theo dõi lĩnh vực này. Hàng năm, các cấp, 

các ngành cần sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện để có biện 

pháp tiếp tục thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển. 

Một số đề xuất và kiến nghị 

- Đối với Uỷ ban nhân dân tỉnh: 

 Quan tâm tạo điều kiện hơn nữa trong việc phát triển 

kinh tế tập thể của tỉnh, nhất là các huyện vùng cao còn 

nhiều khó khăn, các khu vực đồng bào dân tộc thiểu số sinh 

sống. Đầu tư câng cấp kết cấu hạ tầng (điện, nước, giao 
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thông, y tế...) tại các huyện vùng cao tạo điều kiện cho đồng 

bào phát triển kinh tế. 

Chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với chính quyền địa 

phương thực hiện nhiều hơn nữa các chương trình dự án, 

đào tạo, dạy nghề cho nhân dân dịa phương nhất là đồng 

bào dân tộc. 

Tạo điều kiện cho hợp tác xã được tham gia thực hiện 

các dự án và quản lý khai thác các công trình đầu tư cho 

nhân dân địa phương (các công trình 135...). 

Tăng cường nguồn lực cho Liên minh hợp tác xã tỉnh. 

- Đối với Liên minh hợp tác xã Việt Nam: 

Đề nghị Quỹ hỗ trợ hợp tác xã cho các hợp tác xã ở 

miền núi được vay vốn đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh; 

ưu tiên bổ sung thêm vốn 120 cho Liên minh hợp tác xã tỉnh 

miền núi phía Bắc. 

Tạo điều kiện cho Liên minh hợp tác xã tỉnh Yên Bái 

được tham gia thực hiện Dự án mở rộng cơ hội việc làm cho 

phụ nữ của tổ chức ILO Nhật Bản giai đoạn 2, Dự án Nâng 

cao năng lực cán bộ hợp tác xã và Liên minh hợp tác xã 

(KFPC) và các dự án có tài trợ của các tổ chức quốc tế. 

Mở các lớp tập huấn kỹ năng xây dựng dự án, kỹ năng 

tư vấn cho cán bộ Liên minh hợp tác xã các tỉnh miền núi 

phía Bắc. 

Đề nghị Liên minh hợp tác xã Việt Nam phối hợp với 

các bộ, ngành tiếp tục ban hành các văn bản quy phạm pháp 

luật hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã. 
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VỀ KẾT QUẢ VÀ KINH NGHIỆM CỦA HỢP 

TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP THIỆU 
HƯNG TRONG ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ 

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG NHỮNG NĂM 
QUA 

LÊ VĂN QUẾ  
 Chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp Thiệu Hưng, tỉnh 

Thanh Hoá  

Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới hợp tác xã 

nông nghiệp, phát triển các hình thức kinh tế hợp tác ở nông 

thôn, kể từ khi được thành lập từ cuối những năm 50 đầu 

những năm 60 của thế kỷ XX, trải qua các thời kỳ cách 

mạng, nhất là từ năm 1996 đến nay, hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Thiệu Hưng, thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hoá, 

không ngừng đổi mới và phát triển, đạt được nhiều kết quả 

tốt và bước đầu đã đúc rút được một số kinh nghiệm trong 

đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của hợp tác xã. 

I. VÀI NÉT VỀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TÌNH HÌNH 
CỦA HỢP TÁC XÃ 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng nằm ở xã 

Thiệu Hưng, nay là thị trấn Vạn Hà - xã Thiệu Hưng – 

huyện Thiệu Hoá - tỉnh Thanh Hoá. Địa hình tương đối 

bằng phẳng, đất đai chủ yếu là đất thịt nhẹ, đất pha cát rất 

thuận lợi cho việc canh tác. Có dòng Sông Chu chạy dọc từ 
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tây xuống đông, có Quốc lộ 45 chạy qua, giao thông thuận 

lợi nối liền với thành phố Thanh Hoá và các huyện phía Tây 

Bắc của tỉnh. 
Hợp tác xã Thiệu Hưng được thành lập năm 1958 theo 

chủ trương hợp tác hoá nông nghiệp của Đảng, cho đến năm 
1985, hợp tác xã hoạt động theo mô hình kiểu cũ: xã viên 
góp tư liệu vào hợp tác xã và tiến hành sản xuất tập trung, 
hợp tác xã điều hành sản xuất - kinh doanh theo kế hoạch, 
xã viên thì được giao việc và ăn chia phân phối trên cơ sở 
bình công chấm điểm. Từ năm 1986 đến năm 1995, thực 
hiện cơ chế khoán 10, ruộng đất được giao cho hộ nông dân 
quản lý, khai thác, hoạt động của hợp tác xã chưa tổ chức 
được những khâu dịch vụ sát hợp với yêu cầu của xã viên, 
xã viên thấy hiệu quả sản xuất không cao, nhiều người đã bỏ 
ruộng, không tham gia hợp tác xã.  

Đến năm 1996, thực hiện Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ về 
đổi mới hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp Thiệu Hưng được thành lập với sự tham gia ban đầu 
của 228 xã viên, mức góp cổ phần là 50.000 đồng/xã viên. 
Toàn bộ tài sản cũ trước đây được định giá lại và bàn giao 
cho hợp tác xã. 

Trải qua chặng đường hơn 10 năm phát triển, hợp tác xã 
đã thu hút 1.053 hộ tham gia hợp tác xã (chiếm 58,3% số hộ 
trên địa bàn) với số lao động tham gia sản xuất nông nghiệp 
là 1.100 người (chiếm 50% tổng số lao động trong toàn xã). 
Các hộ xã viên đang tự chủ canh tác trên diện tích 360 ha, 
chiếm 66% diện tích tự nhiên toàn xã, trong đó, diện tích 
cấy lúa 286 ha, diện tích trồng màu 30 ha, diện tích trồng 
cây công nghiệp 19 ha và ao là 25 ha. Bình quân diện tích 
đầu người là 480 m2, đầu hộ là 0,5 ha. Tổng vốn sản xuất – 
kinh doanh của hợp tác xã là 5.630 triệu đồng. Trong đó, tài 
sản cố định là 4.900 triệu đồng (bao gồm kênh mương, cầu 
cống 3.700 triệu đồng, máy móc - thiết bị 1.000 triệu đồng, 
tài sản khác 200 triệu đồng). Vốn lưu động là 730 triệu đồng 



 492 

(trong đó vốn tự có của hợp tác xã là 330 triệu đồng, vốn 
vay 400 triệu đồng). 

II. KẾT QUẢ ĐỔI MỚI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG 
THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ TRONG 

NHỮNG NĂM QUA 

1. Nội dung hoạt động 

Khi mới được tổ chức lại (6-1996), hợp tác xã tổ chức 

dịch vụ được 6 khâu, gồm: 

- Dịch vụ điện nước; 

- Dịch vụ bảo vệ thực vật; 

- Dịch vụ bảo nông; 

- Dịch vụ vật tư nông nghiệp; 

- Dịch vụ giao thông, thuỷ lợi nội đồng; 

- Dịch vụ điện sản xuất và sinh hoạt. 

Nhìn chung, lúc đầu những khâu dịch vụ nêu trên hiệu 

quả chưa cao do thiếu kinh nghiệm trong tổ chức quản lý 

điều hành và các điều kiện vật chất – kỹ thuật, đáp ứng chưa 

tốt các yêu cầu của hộ xã viên về tính thời vụ, về năng xuất, 

chất lượng dịch vụ. 

Trong quá trình phát triển sản xuất hàng hoá theo cơ chế 

thị trường và theo yêu cầu của xã viên, hợp tác xã đã từng 

bước phát triển vững chắc. Đến nay, hợp tác xã đã vươn lên 

làm dịch vụ 11 khâu và nhìn chung cả 11 khâu đều có hiệu 

quả kinh tế – xã hội. Cụ thể như sau: 

Dịch vụ tưới tiêu 

Để chủ động tưới tiêu cho các hộ xã viên, hợp tác xã đã 

xây dựng, củng cố trạm bơm 7 máy với công xuất 7.000 m3/h 

(trị giá 400 triệu đồng), bố trí 40 lao động để bơm nước, điều 

hành dẫn nước phục vụ 320 ha canh tác của hộ xã viên (ngoài 

ra, hợp tác xã còn dịch vụ tưới cho 280 ha cho xã Thiệu Phú). 

Hợp tác xã cam kết với xã viên, nếu hợp tác xã không đáp 

ứng được yêu cầu thời vụ hoặc để hạn, úng xảy ra hợp tác xã 
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sẽ đền bù cho xã viên tính theo năng xuất bình quân chung. 

Mức thu thuỷ lợi phí cả năm của hợp tác xã là 360 kg lúa/ha. 

Ngoài ra, hợp tác xã còn tận dụng giờ điện thấp điểm để bơm 

nước, hạ giá thành so với Công ty thuỷ nông là 20%. Hàng 

năm, trừ chi phí hợp tác xã còn được lãi 30 – 35 triệu đồng. 

Dịch vụ bảo vệ sản xuất 

Hợp tác xã đã bố trí và điều hành 35 lao động chuyên 

bảo vệ hoa màu ngoài đồng cho các hộ xã viên trên cơ sở 

ký kết với từng hộ nếu mất mát tài sản hợp tác xã sẽ đền 

bù bằng năng xuất bình quân chung. Mức thu của dịch vụ 

này ở mức 120kg/ha/năm. Dịch vụ này, hàng năm đã thu 

về cho hợp tác xã trị giá từ 5 – 10 triệu đồng. 

Dịch vụ bảo vệ thực vật 

Để bảo vệ thực vật cho 320 ha canh tác của hộ xã viên, 

hợp tác xã đã bố trí 40 lao động chuyên làm công tác dự 

tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh, không để dịch bệnh xảy 

ra, góp phần đưa năng xuất lúa của các hộ đạt từ 13,5 – 14 

tấn/ha/năm. 

Dịch vụ khuyến nông 

Hợp tác xã luôn chú trọng công tác khuyến nông, thường 

xuyên tổ chức cho các hộ xã viên tập huấn và triển khai thực 

hiện các tiến độ khoa học – kỹ thuật về cây, con, giống mới 

có năng suất giá trị kinh tế cao và chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn. 

Để làm tốt dịch vụ này, hàng năm hợp tác xã trích quỹ phát 

triển sản xuất từ 10 – 15 triệu đồng, mời giảng viên trung 

tâm khuyến nông tỉnh về tập huấn kỹ thuật cho các hộ xã 

viên. 

Dịch vụ sản xuất lúa lai 

Để có đủ nguồn giống tốt phục vụ bà con xã viên trên 

địa bàn và các xã vùng lân cận, hợp tác xã đã vận động và tổ 

chức cho 800 hộ xã viên hợp tác xã chuyên sản xuất các loại 

giống mới, trong đó có giống lúa lai F1. Diện tích giống lúa 
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này tăng từ 6 ha năm 2001 lên 80 ha năm 2006, đã góp phần 

cung ứng thoả mãn nhu cầu trên địa bàn huyện Thiệu Hoá. 

Giá trị thu nhập của các hộ xã viên trồng lúa lai tăng từ 1,5 

– 1,8 lần so với sản xuất lúa hàng hoá, lợi nhuận của hợp tác 

xã thu được 30 – 35 triệu đồng/ năm. 

Dịch vụ vật tư nông nghiệp 

Để chủ động phục vụ xã viên về các loại vật tư nông 

nghiệp (giống mới, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón), hợp 

tác xã đã ký hợp đồng lâu dài với các công ty để được cung 

ứng thường xuyên các loại vật tư nói trên. Ngoài ra, hợp tác 

xã còn tổ chức quầy hàng chuyên phục vụ các loại vật tư 

nông nghiệp, đáp ứng dịch vụ đủ các mặt hàng với chất 

lượng tốt. Dịch vụ này, hàng năm hợp tác xã thu lợi nhuận 

từ 5 – 10 triệu đồng. 

Dịch vụ giao thông thuỷ lợi nội đồng 

Mấy năm qua, hợp tác xã đã thường xuyên làm tốt việc 

kiên cố hoá kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội 

đồng và công tác nạo vét kênh mương, do vậy, đã cứng hoá 

được 16 km mương, bê tông 6 km và cấp phối được 15 km 

đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc canh tác 

của bà con xã viên. 

Dịch vụ trồng dâu nuôi tằm và kéo kén 

Phát huy lợi thế của địa phương, hợp tác xã đã tổ chức 

cung ứng giống dâu, tập huấn kỹ thuật trồng dâu nuôi tằm 

cho 300 hộ xã viên, trồng được 35ha dâu, hợp tác xã bao 

tiêu 100% kén tằm cho các hộ nông dân. Dịch vụ này, đã 

tạo công ăn việc làm ổn định cho 500 lao động, giá trị thu 

nhập về trồng dâu nuôi tằm đạt từ 40 – 45 triệu đồng/ha. 

Dịch vụ các trang trại 

Thực hiện Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

về khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Trong những 

năm qua, hợp tác xã đã dành quỹ đất, đầu tư vốn, chuyển 

giao các tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho các hộ xã viên phát 
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triển trang trại. 

Đến nay, hợp tác xã đã tổ chức xây dựng được 01 

trang trại tập trung trên diện tích 1,3 ha, tổng vốn đầu tư 

là 2,4 tỷ đồng với quy mô 120 lợn nái ngoại, 750 lợn thịt, 

giải quyết việc làm thường xuyên cho 20 lao động, tổng 

thu hàng năm của trang trại này là: 3 tỷ đồng. Ngoài ra, 

còn có 19 hộ xã viên làm trang trại theo mô hình lúa - cá - 

vịt, thu nhập bình quân của các hộ từ 50 - 70 triệu đồng và 

lợi nhuận mang lại cho các hộ từ 10 - 15 triệu đồng/năm; 

15 hộ làm trang trại nuôi lợn hướng nạc được hợp tác xã 

cung ứng con giống bố mẹ và cung ứng thức ăn, bao tiêu 

sản phẩm, thu nhập của các hộ đạt 15 -20 triệu đồng/năm; 

50 hộ làm trang trại nuôi bò cái lai sind được hợp tác xã 

cung ứng giống cỏ, hướng dẫn quy trình chuồng trại và 

tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, lợi nhuận thu được của mỗi 

hộ hàng năm là 5 – 10 triệu đồng. 

Dịch vụ điện 

Để đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt và sản xuất của các 

hộ xã viên, hợp tác xã đã đầu tư 1.200 triệu đồng xây dựng 

5 trạm biến áp dung lượng 1080 kWA và đường điện cao 

áp, đảm bảo đủ lượng điện cung cấp cho 1.750 hộ trên địa 

bàn. Ngoài ra, hợp tác xã còn thường xuyên đầu tư cải tạo 

nâng cấp hệ thống truyền tải, đo đếm điện đến từng hộ xã 

viên. Do vậy, đã giảm tổn thất tiêu hao điện năng, đảm bảo 

giá bán điện cho hộ xã viên theo mức giá trần quy định của 

Nhà nước. Dịch vụ này, mỗi năm hợp tác xã lãi 20 – 25 

triệu đồng, giải quyết việc làm cho 23 lao động với mức thu 

nhập 600.000 đồng/người/tháng. 

Dịch vụ tín dụng nội bộ 

Để tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi của các hộ xã viên và 

tạo vốn cho các hộ thiếu vốn, hợp tác xã đã tổ chức dịch vụ 

tín dụng nội bộ. Đến nay, tổng số vốn huy động là 250 triệu 

đồng, tổng dư nợ cho vay thường xuyên là: 150 triệu đồng. 



 496 

Đã giải quyết cho hàng trăm lượt hộ thiếu vốn vay để đầu tư 

sản xuất với mức lãi suất tiền vay bằng lãi suất ngân hàng. 

Dịch vụ này, hàng năm mang lại lợi nhuận cho hợp tác xã từ 

5 – 10 triệu đồng. 

2. Phương thức tổ chức quản lý trong 
hợp tác xã 

a. Về bộ máy quản lý: 

Để đủ sức quản lý, điều hành các khâu dịch vụ, hợp tác 

xã luôn củng cố, kiện toàn bộ máy quản lý trong hợp tác xã. 

Trong những năm qua, bộ máy trong hợp tác xã thường 

xuyên được duy trì gồm: 

- Ban quản trị: 03 người, được phân công như sau: 

+ Đồng chí Chủ nhiệm: Phụ trách chung, thường xuyên 

kiểm tra và giải quyết các vấn đề phát sinh trong sản xuất - 

kinh doanh. 

+ 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm: trong đó, 01 đồng chí 

phụ trách điện nước, điện sản xuất và sinh hoạt, kinh 

doanh các loại vật tư nông nghiệp, 01 đồng chí phụ trách 

kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt. 

- Ban kiểm soát có 2 người: trong đó, 1 đồng chí là 

trưởng ban, 1 đồng chí là kiểm soát viên. Nhiệm vụ của Ban 

kiểm soát là thường xuyên giám sát việc thực hiện điều lệ 

hợp tác xã và thực hiện các khâu dịch vụ của Ban quản trị 

hợp tác xã, giải quyết các đơn thư phản ảnh của xã viên. 

- Bộ phận kế toán có 3 người: trong đó, có 1 kế toán 

trưởng và 2 kế toán viên. Thường xuyên cập nhật sổ sách và 

thực hiện chế độ hạch toán kép theo hướng dẫn về quản lý 

tài chính. Ngoài ra, bộ phận kế toán còn thực hiện các 

nghiệp vụ của khâu dịch vụ tín dụng nội bộ. 

- Bộ phận kho quỹ: 01 người. 

Về bộ máy quản lý, điều hành các khâu dịch vụ của hợp 

tác xã được bố trí thành các đội gồm: đội điện nước, đội 
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điện sản xuất và sinh hoạt, đội bảo vệ thực vật, đội bảo vệ 

sản xuất (chia làm 3 tổ ở 3 thôn) đội dịch vụ kinh doanh và 

đội giao thông, thuỷ lợi nội đồng. Ở các đội có đội trưởng, 

đội phó trực tiếp điều hành các công việc dưới sự giám sát 

của đồng chí phó chủ nhiệm phụ trách mảng công việc đó. 

b.Về công tác quản lý: Trên cơ sở kế hoạch sản xuất – 

kinh doanh, dịch vụ hàng năm; hợp tác xã quản lý bằng 

cách chia ra cho từng vụ, từng tháng, quý và các định mức 

khoán. Hợp tác xã tiến hành giao kế hoạch, định mức cho 

từng tổ đội, từng khâu công việc. Trong tổ chức thực hiện 

các hoạt động dịch vụ được sự giám sát chặt chẽ của các 

thành viên trong Ban quản trị, Ban kiểm soát. Ngoài ra, 

hợp tác xã còn đề ra chế độ thưởng phạt nghiêm minh. 

Những cán bộ trong Ban quản trị, Ban kiểm soát, bộ phận 

kế toán, đội trưởng, đội phó nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được trả lương theo định mức, được thưởng trích từ 20% 

lợi nhuận của hợp tác xã. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ 

thì bị trừ lương theo quy định của hợp tác xã. Do vậy, đã 

có tác dụng khuyến khích cán bộ gắn bó và luôn hoàn 

thành các nhiệm vụ của hợp tác xã giao cho. 

3. Kết quả hoạt động của hợp tác xã 
trong những năm qua 

Do thường xuyên làm tốt các khâu dịch vụ cho hộ xã 

viên và tăng cường công tác quản lý, nên các chỉ tiêu kinh tế 

của hợp tác xã năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể là: 

- Tổng doanh thu từ 1.050 triệu đồng năm 1996 tăng lên 

4.710 triệu đồng năm 2006, năm 2007 đạt 5.050 triệu đồng. 

- Tổng chi phí: Năm 1996 là 1.015 triệu đồng, năm 2007 

là 4.480 triệu đồng. 

- Lợi nhuận từ 35 triệu đồng năm 1996, tăng lên 192 

triệu đồng năm 2006, năm 2007 đạt 210 triệu đồng. 

- Nộp ngân sách nhà nước từ 10 triệu đồng năm 1996, 

tăng lên 27 triệu đồng năm 2006, năm 2007 là 30 triệu đồng. 



 498 

- Thu nhập bình quân lao động từ 250.000đ/ tháng/ năm 

1996 tăng lên 600.000đ/tháng năm 2006,  700.000đ năm 

2007. 

+ Thu nhập của chủ nhiệm từ 600.000đ/tháng năm 1996, 

tăng lên 1.200.000đ/ tháng năm 2007. 

+ Thu nhập của phó chủ nhiệm, trưởng Ban kiểm soát từ 

480.000đ/ tháng năm 1996, tăng lên 1.100.000đ/ tháng năm 

2007. 

+ Thu nhập của kế toán trưởng từ 480.000đ/ tháng năm 

1996, tăng lên 1.100.000đ/ tháng năm 2007. 

- Trích lập các quỹ hợp tác xã mỗi năm từ 50 – 75 triệu 

đồng. 

- Hàng năm, hợp tác xã đã tích cực tham gia từ thiện 

như: ủng hộ Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, ủng hộ thương 

binh nặng, ủng hộ người tàn tật, ủng hộ người nghèo... chỉ 

tính từ năm 2004 đến nay, hợp tác xã đã ủng hộ các đối 

tượng trên 50 triệu đồng. 

III. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT TÁC DỤNG CỦA HỢP 
TÁC XÃ TRONG VIỆC THÚC ĐẨY KINH TẾ - XÃ 

HỘI CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Nhờ thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức 

hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh doanh của hợp 

tác xã, của các hộ xã viên, trong những năm qua, hợp tác xã 

dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng đã góp phần thúc đẩy kinh 

tế địa phương phát triển, giữ vững ổn định chính trị – xã hội 

trên địa bàn. 

- Từ một vùng quê chuyên cấy lúa và trồng màu, đến 

nay ở xã Thiệu Hưng đã có một cơ cấu sản xuất hàng hoá 

phong phú, đa dạng, lợi ích thiết thực. 

- Thu nhập của hộ xã viên từ 19 triệu đồng/năm (1996) 

nay tăng lên 35 triệu đồng/năm. 

- Số hộ nghèo trong xã giảm từ 14% năm 1996, nay 
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xuống còn 5,5%. Số hộ giàu trên phạm vi toàn xã hiện nay 

là 40%. 

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn luôn được ổn định. 

IV. NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM. 

1. Hợp tác xã đã thường xuyên tranh thủ sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, 

Uỷ ban nhân dân xã. Do vậy, Đảng uỷ, Hội đồng nhân 

dân, Uỷ ban nhân dân xã luôn định hướng cho hợp tác xã 

phát triển, tạo hành lang pháp lý cho hợp tác xã mở mang 

các khâu dịch vụ, không can thiệp vào các hoạt động của 

hợp tác xã. 

2. Hợp tác xã luôn thực hiện tốt việc công khai dân 

chủ. Mọi việc làm của hợp tác xã đều được xã viên tham gia 

bàn định và đi đến thống nhất trong tổ chức thực hiện. 

3. Hợp tác xã luôn gắn lợi ích của hợp tác xã với lợi 

ích của xã viên, lấy lợi ích của xã viên làm chính, đã khơi 

dậy được tinh thần hợp tác, gắn bó giữa xã viên với hợp tác 

xã. 

4. Bộ máy quản lý của hợp tác xã luôn suy nghĩ tìm 

tòi cái mới áp dụng vào hợp tác xã vừa làm lợi cho hợp tác 

xã, vừa làm lợi cho xã viên. 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Để tạo điều kiện cho các hợp tác xã nông nghiệp nói 

chung và hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng nói 

riêng tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt 

động. Chúng tôi xin có một số kiến nghị như sau: 

- Cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa Nghị quyết Trung 

ương 5 (Khóa IX) về kinh tế tập thể để mọi cấp, mọi ngành, 

mọi tổ chức chính trị – xã hội thấm nhuần và triển khai thực 

hiện đầy đủ, tự giác 5 quan điểm và các chính sách đã ghi 



 500 

trong Nghị quyết. 

- Tiếp tục có chính sách đào tạo nâng cao trình độ quản 

lý kinh tế nông nghiệp cho các cán bộ quản lý hợp tác xã. 

- Ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn và thực hiện 

đầy đủ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác 

xã đã ghi trong Nghị định 88/2005/NĐ - CP ngày 11-7-2005 

của Chính phủ. 

- Có chính sách giải quyết cho các cán bộ đã làm việc 

lâu năm trong hợp tác xã được truy đóng tiền Bảo hiểm xã 

hội. 

- Đảng, Nhà nước cần nghiên cứu tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước về kinh tế tập thể theo hướng có một cơ 

quan chuyên trách về hợp tác xã thống nhất. Thực tiễn hiện 

nay cho thấy, như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thiệu 

Hưng đã tổ chức ngày càng nhiều hoạt động sản xuất – kinh 

doanh liên quan đến nhiều lĩnh vực (sản xuất nông, công 

nghiệp – tiểu công nghiệp, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng vật 

tư, tín dụng, điện năng,...). 

- Liên minh hợp tác xã với vai trò tư vấn, hướng dẫn, 

giúp đỡ hợp tác xã về mọi mặt trong những năm qua đã sát 

cánh cùng các hợp tác xã trong quá trình đổi mới, phát triển. 

Tuy nhiên, chúng tôi thấy hoạt động của Liên minh còn có 

hạn chế, thiếu các công cụ hỗ trợ. Chúng tôi đề nghị Đảng, 

Nhà nước tăng cường hơn nữa các điều kiện để Liên minh 

hợp tác xã triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ hiệu 

quả, thiết thực quá trình đổi mới và nâng cao hiệu quả của 

kinh tế tập thể. 
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TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP KINH DOANH - DỊCH VỤ 
TỔNG HỢP DUY SƠN II 

PHẠM VĂN DU  
 Chủ nhiệm Hợp tác xã nông 
nghiệp kinh doanh-dịch vụ 

tổng hợp Duy Sơn II (Quảng 
Nam) 

1. Thực trạng tình hình Hợp tác xã nông 
nghiệp kinh doanh - dịch vụ tổng hợp Duy 
Sơn II 

Ra đời và trưởng thành trong phong trào hợp tác hoá 

nông nghiệp, từ tháng 10-1978 cho đến nay, Hợp tác xã Duy 

Sơn II đã phấn đấu liên tục, khắc phục mọi khó khăn để mở 

rộng ngành nghề, hướng tới việc hoàn thành mục tiêu tương 

trợ và tổ chức quản lý tốt, phát huy sức mạnh tập thể của 

nông dân Duy Sơn II trên con đường công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

công bằng, dân chủ văn minh. 

Hợp tác xã Duy Sơn II là hợp tác xã thuộc xã miền núi 

của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có diện tích tự 

nhiên 976 ha; trong đó, có 387 ha đất nông nghiệp còn lại 

là đất lâm nghiệp và rừng đồi, bình quân đất sản xuất chỉ 

có 500 m2/người. 

- Toàn hợp tác xã có 1.603 hộ (trong đó có 1/3 là hộ 

thiên chúa giáo) và 6.966 nhân khẩu. Tổng số lao động có 
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2.195 người, lao động nữ chiếm 69%, trong đó, có 2.180 xã 

viên góp vốn cổ phần trên 800 triệu đồng. 

- Khi thành lập hợp tác xã chỉ sản xuất nông nghiệp, hầu 

hết dựa vào nước trời, đời sống đại bộ phận bà con xã viên 

khó khăn. Từ đó hợp tác xã có chủ trương đắp đập, xây 

dựng công trình thuỷ điện, mở các ngành nghề công nghiệp 

- tiểu thủ công nghiệp như: dệt, may mặc, mây tre đan, giày 

da... giải quyết trên 1.000 lao động có công ăn việc làm. 

Từ những điều kiện hiện có của hợp tác xã và căn cứ 

tình hình thực tế của xã Duy Sơn cùng với sự hướng dẫn 

phát triển kinh tế trên địa bàn chung của huyện Duy Xuyên, 

Hợp tác xã Duy Sơn II xác định được những thuận lợi cơ 

bản và những khó khăn như sau: 

* Thuận lợi  

- Nguồn lao động phong phú, có lợi thế làm thuỷ điện 

bởi có núi cao, có hồ chứa nước, đất đai phục vụ cho việc 

đẩy mạnh sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, 

có ngành nghề đa dạng, có lực lượng lao động khá dồi dào 

v.v.. 

- Cán bộ, xã viên hợp tác xã nêu cao tinh thần đoàn kết, 

tự lực tự cường, khắc phục được những khó khăn ban đầu 

để vượt qua và phát triển. Phần lớn cán bộ hợp tác xã được 

đào tạo cơ bản, có chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, trẻ, 

nhiệt tình gắn bó với phong trào, với nông dân. 

- Có sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp uỷ đảng, chính quyền, 

sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của các ban ngành đoàn thể, 

sự hướng dẫn nghiệp vụ của các ban ngành chức năng cấp 

trên. 

* Khó khăn : 

- Địa hình khá phức tạp, gò đồi xen lẫn với đồng ruộng, 

nguồn lực thuỷ lợi khan hiếm vì thế làm cho việc sản xuất 

nông nghiệp gặp khó khăn. 

- Một bộ phận không nhỏ xã viên chạy theo hướng phát 
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triển kinh tế tư nhân, ít gắn bó với hợp tác xã. Nhưng bộ 

phận này lại là những hộ có kinh tế khá, biết tính toán làm 

ăn, nhạy bén trong cơ chế thị trường. 

- Trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã 

chưa đồng đều, chưa có kinh nghiệm. 

- Năng lực quản trị và khả năng tài chính, công nghệ kỹ 

thuật của hợp tác xã nhìn chung còn yếu. 

- Tâm lý ỷ lại giựa dẫm lẫn nhau hoặc trông chờ trợ cấp 

nhà nước trong xã viên hợp tác xã vẫn còn, tính cộng đồng 

trong hợp tác xã chưa cao, chế độ đối với cán bộ và xã viên 

làm việc cho hợp tác xã chưa hấp dẫn cho người có trình độ 

và năng lực.  

Từ những thuận lợi, khó khăn trên, trong những năm 

qua. Hợp tác xã Duy Sơn II đã xác định nhiệm vụ là phải 

giữ vững tốc độ phát triển của hợp tác xã, đẩy mạnh sản 

xuất kinh doanh, tích cực đổi mới phương pháp công tác 

quản lý, phát huy quyền làm chủ của xã viên, xem việc thực 

hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra là tiêu chí thi đua trong 

từng giai đoạn cụ thể. 

Trong những năm qua, việc tổ chức và hoạt động của 

Hợp tác xã Duy Sơn II đã đạt được những kết quả sau: 

a. Sản xuất nông nghiệp : 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định nông nghiệp nền 

tảng của quá trình công nghiệp hoá đất nước. Người luôn 

nhấn mạnh phải hết sức chú trọng phát triển nông nghiệp, 

nhất là sản xuất lương thực, coi đó là điểm đột phá để tiến 

lên chủ nghĩa xã hội. Xác định rõ tầm quan trọng của nông 

nghiệp đối với hoạt động của hợp tác xã, quan điểm của ban 

quản trị là phải giữ vững diện tích canh tác, trong nông 

nghiệp phải thực hiện phương châm đảm bảo 2 vụ ăn chắc.  

Hợp tác xã đầu tư cho công tác khuyến nông - khuyến 

lâm, hợp tác xã duy trì các chương trình IBM, ICM, mang 

lại hiệu quả kinh tế cao với bảo vệ môi trường sống cho 
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cộng đồng, vận động bà con xã viên thực hiện. 

- Ba giảm 

1/ Giảm phân đạm (bón cân đối) 

2/ Giảm giống (mật độ hợp lý) 

3/ Giảm thuốc bảo vệ thực vật (áp dụng chương trình 

IPM) 

- Ba tăng 

1/ Tăng chất lượng gạo. 

2/ Tăng năng suất . 

3/ Tăng lợi nhuận (hiệu quả kinh tế). 

Ngoài ra, hợp tác xã mạnh dạng chuyển trên 30 ha đất 

trồng lúa năng suất thấp sang trồng các cây màu có giá trị 

cao hơn làm lúa. 

Bên cạnh đó, hợp tác xã cũng đã làm tốt công tác thú y 

và toàn bộ kinh phí cho việc này đều do hợp tác xã chi trả 

nhằm mục đích khuyến khích nông dân chăn nuôi và để 

đảm bảo an toàn cho đàn gia súc gia cầm. Từ những chính 

sách cụ thể, xã viên cũng đã mạnh dạn để phát triển bò lai, 

và biết tận dụng đất ở gò đồi để chăn thả gia súc. 

Còn đối với các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất như điện, 

thuỷ lợi, tiêm phòng gia súc đều do hợp tác xã đảm nhận. 

Nếu có những khâu hợp tác xã không đảm nhận như làm 

đất, thì hợp tác xã uỷ thác cho Ban thôn điều phối đàn trâu 

và máy kéo tại hộ xã viên để làm đất cho kịp mùa vụ. Hợp 

tác xã hỗ trợ kinh phí hằng tháng cho từng BDC thôn. Bên 

cạnh đó hợp tác xã cũng đã thực hiện tốt công tác khuyến 

nông - khuyến lâm, kết hợp với sự hỗ trợ của Trung tâm 

khuyến nông huyện để tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao 

kỹ thuật, phổ biến kiến thức cho xã viên, tổ chức các điểm 

trình diễn giống mới..., những biện pháp này đã góp phần 

không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi trong 

từng xã viên. 

b. Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: 
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Từ cơ sở lợi thế do có núi cao, có hồ chứa nước, Duy Sơn 

II đã mạnh dạn đầu tư kinh phí và huy động sức dân để làm 

thuỷ điện. Sau khi đưa vào sử dụng, nguồn thuỷ điện từ Duy 

Sơn II đã có sự đóng góp đáng kể vào nguồn thu của hợp tác 

xã và phục vụ tích cực cho tưới tiêu trong sản xuất nông 

nghiệp và đây còn là điểm tham quan khá hấp dẫn khi du 

khách đến thăm huyện Duy Xuyên. 

Tuy năm 2006, thời tiết nắng hạn, phụ tải điện ngày 

càng tăng, nhưng do việc điều hành sản xuất hợp lý, nhà 

máy luôn luôn hoà vào lưới điện quốc gia, sản lượng điện 

cung cấp năm 2006 là: 2.280.000 kWh, đạt doanh thu hơn 

1,3 tỷ đồng. 

Và để phát huy thế mạnh về tay nghề, lao động, nguồn 

nguyên liệu tại chỗ, hợp tác xã đã mở rộng sản xuất hàng 

thủ công mỹ nghệ chủ yếu là mây tre, đây là nguồn nguyên 

liệu rất dồi dào tại địa phương và đa số xã viên tham gia vào 

ngành nghề này ít nhiều đã có am hiển về kỹ thuật, thành 

thạo trong sản xuất. Vì thế trong năm qua, riêng mặt hàng 

thủ công mỹ nghệ đã làm ra được hơn 20 nghìn sản phẩm, 

doanh thu đạt hơn 1,4 tỷ đồng. 

Ngoài các mặt hàng được sản xuất từ nguyên liệu sẵn 

có của địa phương, Duy Sơn II đã mạnh dạn đầu tư cơ sở 

vật chất kỹ thuật liên kết với các đơn vị sản xuất giày thể 

thao xuất khẩu bằng hình thức gia công là chủ yếu. Trong 

năm qua, tuy ngành này còn gặp nhiều khó khăn, nhất là 

chưa khắc phục được tình trạng cạnh tranh với các doanh 

nghiệp chủ lực khác, nhưng xí nghiệp sản xuất giày thể 

thao cũng đã làm được 155 nghìn đôi giày, doanh thu gần 

02 tỷ đồng (tuy chỉ đạt 52,43 %) và điều đáng nói là đã giải 

quyết được một lượng lao động lớn ở ngay tại địa phương. 

Ngành may mặc cũng là ngành nghề mà sau khi thành 

lập hợp tác xã, Ban quản trị đã quan tâm đầu tư về nhà 

xưởng, đào tạo công nhân, tìm nguồn vật tư và thị trường 
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tiêu thụ. Tuy năm 2006, ngành may mặc là ngành gặp nhiều 

khó khăn bởi sự biến động của thị trường thế giới và trong 

nước, nhưng hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển đổi phương 

thức quản lý, hình thành được Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Văn Sơn và đã sản xuất được 363 các loại 

sản phẩm đạt chất lượng cao, doanh thu của ngành may mặc 

đạt gần 3,2 tỷ đồng (đạt gần 64% so với kế hoạch). 

Để giải quyết thời gian nông nhàn của nông dân và thực 

hiện phương châm đưa nghề tiểu thủ công nghiệp về tận hộ 

gia đình, hợp tác xã đã đầu tư phát triển ngành dệt. Có thể 

nói đây là ngành nghề truyền thống của nhân dân Duy 

Xuyên. Năm 2006 hợp tác xã mới phát triển được gần 100 

khung dệt nhưng đến năm 2007 đã tăng lên 750 khung dệt, 

giải quyết được khoảng 1.000 lao động có việc làm thường 

xuyên trên địa bàn. 

Trong nền kinh tế thị trường, thì sự đa dạng hoá hoạt 

động sẽ là một xu hướng khá phổ biến trong các hợp tác xã 

nói chung ở tất cả các loại hình sản xuất kinh doanh. Và 

Hợp tác xã Duy Sơn II cũng đã khẳng định là phải vượt ra 

khỏi khuôn khổ các dịch vụ nông nghiệp mới có thể tồn tại 

và phát triển. 

Vì thế, hợp tác xã đã mạnh dạn chuyển sang các lĩnh vực 

hoạt động khác như dịch vụ thương mại (buôn bán vật tư 

nông nghiệp, hàng tiêu dùng cho nông dân...) hoặc đảm 

nhận các khâu dịch vụ phục vụ sản xuất từ: làm đất, thuỷ 

lợi, nước sạch dân dụng, điện thắp sáng và sản xuất, thú y 

bảo vệ thực vật, giống và những dịch vụ này hợp tác xã 

không tính lãi cho xã viên. 

Để phát huy lợi thế của khu thuỷ điện, Duy Sơn II đã 

mạnh dạn đầu tư và kêu gọi liên kết để biến nơi đây thành 

khu du lịch sinh thái, có không gian yên tĩnh, không khí 

thoáng mát, trong lành, có các khu nhà nghỉ dành cho du 

khách. Tuy mới chỉ khai thác và việc đầu tư cũng chỉ là khởi 
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đầu nhưng khu du lịch sinh thái Duy Sơn 2 trong năm 2006 

đã đón gần 15.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ ngơi. 

Doanh thu gần 60.000.000 đồng từ khai thác dịch vụ du 

lịch. Hiện nay, Duy Sơn II đang tiếp tục liên kết với đối tác 

để đầu tư mở rộng khu du lịch sinh thái lý tưởng này. 

Ngoài dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ hợp tác xã còn 

dành một phần kinh phí để phục vụ hỗ trợ phát triển sản 

xuất và phúc lợi hợp tác xã. Trong năm cũng đã chi hơn 

120 triệu đồng hỗ trợ cho xã viên khi đau ốm, lễ tết, mừng 

thọ hoặc từ trần. Ngoài ra, hợp tác xã cũng để dành kinh 

phí chi bảo hiểm tự nguyện cho xã viên, tham gia đóng góp 

vào ngân sách xã hoặc mua bảo hiểm y tế cho toàn bộ cán 

bộ Ban quản trị, Ban kiểm soát của hợp tác xã đã nghỉ việc, 

không thu thuỷ lợi phí đối với các hộ chính sách. Hợp tác 

xã thường xuyên tổ chức vận động cán bộ, công nhân viên 

tự giác tham gia đóng góp xây dựng quỹ tình nghĩa, phụng 

dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đồng thời, hổ trợ cho 

những gia đình gặp khó khăn khi ốm đau, hoạn nạn. 

Đây là những việc làm rất có ý nghĩa được xã viên và 

nhân dân rất đồng tình và đã góp phần khẳng định vị trí, vai 

trò của hợp tác xã trong việc tương trợ giúp đỡ, chăm sóc 

đến đời sống của xã viên. 

c. Về công tác quản lý của hợp tác xã 

- Qua thực tế tổ chức sản xuất kinh doanh của một đơn 

vị hợp tác xã có quy mô lớn, có thể nói thành công của hợp 

tác xã chính là do bắt đầu từ yếu tố con người. Đội ngũ cán 

bộ hợp tác xã từ ban chủ nhiệm đến cán bộ các phân xưởng, 

xí nghiệp, công ty... đã phát huy tốt vai trò của mình, có tinh 

thần trách nhiệm cao biết học tập, năng động, nhạy bén 

trong tiếp cận với các vấn đề mới. Trong tập thể, thể hiện rõ 

tinh thần đoàn kết, cán bộ hợp tác xã có phẩm chất đạo đức 

tốt, có tinh thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn vững 

vàng. 
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- Giữa Ban quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ các ban 

ngành xí nghiệp trong hợp tác xã thường xuyên giữ mối 

quan hệ chặt chẻ với cấp uỷ, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban mặt 

trận Tổ quốc xã, với các ngành chuyên môn ở huyện và tổ 

chức liên minh hợp tác xã ở tỉnh. Vì thế đã tranh thủ được 

sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ và sự hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ 

trợ thường xuyên cả về kiến thức, chính sách, chủ trương 

của các cấp chính quyền địa phương. Đây cũng chính là 

những điểm tựa cần thiết để giúp hợp tác xã vững vàng hơn, 

năng động hơn trong cơ chế thị trường. 

2. Những tồn tại yếu kém 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về những điều kiện để phát 

triển nông nghiệp. Người nói: Nước ta ở về xứ nóng, khí hậu 

tốt cho phép chúng ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn 

mùa, Như thế là thiên thời rất thuận lợi. 

Từ quan điểm đó, Đảng ta có chủ trương phải tích cực 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi... để thâm canh tăng 

vụ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói rất rõ tư tưởng của Người 

trong sản xuất nông nghiệp, nhưng trong những năm qua, 

hợp tác xã Duy Sơn II vận dụng quan điểm này để tổ chức 

sản xuất nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, 

vật nuôi chưa có điểm bứt phá, còn chậm, chưa thuyết phục. 

Tỷ lệ chuyển đổi còn thấp về con giống, con vật nuôi. Trong 

trồng trọt diện tích sử dụng giống cũ còn lớn, vì thế năng 

suất, sản lượng, chất lượng sản phẩm còn hạn chế, tính cạnh 

tranh chưa cao. 

- Trong nông dân tập quán sử dụng phân vô cơ trong 

thâm canh cây lúa, cây màu còn phổ biến. Người nông dân 

hầu như đã quên mất thói quen tốt trước đây đó là dùng 

phân chuồng, phân xanh để bón lót cây lúa và dẫn đến yếu 

tố hoá lý trong cải tạo đồng ruộng không đạt yêu cầu. 
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Trong sản xuất nông nghiệp, việc đầu tư về kết cấu hạ 

tầng cũng là một trong những biện pháp tích cực để cho 

ngành nông nghiệp có điều kiện phát triển. Nhưng hợp tác 

xã Duy Sơn II bây giờ đang có dấu hiệu của sự xuống cấp 

về hạ tầng cơ sở phục vụ cho sản xuất nông nghiệp nhưng 

chưa khắc phục được do chưa đủ nguồn kinh phí. Đó là sự 

xuống cấp về hệ thống kênh mương thuỷ lợi, còn một số 

tuyến kênh chưa được bê tông hoá, nhựa hoá dẫn đến tình 

trạng thất thoát, rò rỉ nước, không đảm bảo nguồn nước tưới 

cho lúa, nhất là những cánh đồng ở cuối kênh mương, việc 

vận chuyển cho sản xuất ở các cánh đồng bị hạn chế do 

đường nội đồng chưa đáp ứng kịp. 

- Khi hợp tác xã vươn ra làm dịch vụ cho xã viên, mặt 

tích cực là đã đa dạng hoá các hoạt động kinh doanh, gắn 

với các hoạt động tiểu thủ công nghiệp, tạo sự phong phú 

trong hoạt động của hợp tác xã, nhưng thực tế trong một bộ 

phận xã viên nhận thức vấn đề này cũng chưa đầy đủ, vì 

thế có hiện tượng chây ỳ, kéo dài hoặc không thanh toán 

các khoản nợ với hợp tác xã. Điều này gây rất nhiều khó 

khăn trong việc quản lý, điều hành nhưng biện pháp giải 

quyết vấn đề này như thế nào thì hợp tác xã vẫn còn lúng 

túng. 

+ Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương 

mại - dịch vụ Hợp tác xã Duy Sơn II tuy đã đạt được một số 

kết quả đáng kể, song trước mắt vẫn còn những khó khăn, 

thách thức.  Trong những năm qua, và nhất là năm 2006 và 

06 tháng đầu năm 2007, lĩnh vực sản xuất này nổi lên những 

điều đáng quan tâm như sau: 

- Những mặt hàng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 

hợp tác xã làm ra hoặc gia công đã chịu sự biến động bất lợi 

của thị trường. Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trên thị 

trường cao, giá cả không ổn định, giá gia công thấp, hàng 

hoá do hợp tác xã làm ra bằng thiết bị công nghệ cũ kỹ vì 
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thế khó cạnh tranh với thị trường, ảnh hưởng đến doanh thu 

của hợp tác xã, việc đánh thuế chống phá giá giày da của 

Việt Nam ở thị trường EU cũng gây nhiều khó khăn cho sản 

xuất giày ở hợp tác xã. 

- Trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tuy 

hợp tác xã có quy mô đa ngành nghề nhưng tỷ trọng hàng 

hoá xuất khẩu trực tiếp còn nhỏ, chủ yếu vẫn là những mặt 

hàng gia công cho các công ty khác có quy mô lớn, vì thế 

lợi nhuận đem lại cho hợp tác xã thấp, tiền lương cho công 

nhân sản xuất trực tiếp vẫn chưa cao. 

- Hợp tác xã đã tích cực cải tiến phương pháp quản lý, 

bố trí hợp lý cán bộ, nhân viên, tính toán chặt chẽ chi phí 

những vẫn chưa giảm được chi phí sản xuất cả trực tiếp và 

gián tiếp. 

Vì vậy, trong năm 2007 này hợp tác xã sắp xếp lại 

những ngành nghề không cạnh tranh như: giày da, may mặc 

Hợp tác xã có phương án thanh lý xí nghiệp giày, còn may 

mặc nhập vào tổng công ty dệt may lớn. Hợp tác xã tham 

gia vốn góp lấy lợi nhuận đó hỗ trợ cho nông nghiệp và giữ 

ổn định công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân các ngành 

đó. 

- Về dịch vụ du lịch, hợp tác xã đang cùng một doanh 

nghiệp đầu tư vào khu du lịch sinh thái. Bởi lẽ nơi đây được 

thiên nhiên ban tặng cảnh quan khá đẹp, nằm bên khu thuỷ 

điện, có đồi núi và hồ chứa nước. Khi tiến hành xây dựng khu 

du lịch sinh thái, Ban quản trị hợp tác xã đã tuân thủ 4 nguyên 

tắc cơ bản của loại hình du lịch này. Đó là: Hoà nhập với thiên 

nhiên, Đảm bảo sự yên tĩnh, Bảo tồn hệ tự nhiên và Đóng góp 

phúc lợi cho cộng đồng địa phương. Do mới chỉ là ban đầu 

nên doanh thu của mảng này mới chỉ bù đắp cho việc chi trả 

cho nhân viên, chưa tính đến việc khấu hao tài sản. 

3. Những bài học kinh nghiệm 
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Trong những năm qua, và của riêng năm 2006, hoạt 

động sản xuất kinh doanh - dịch vụ hợp tác xã Duy Sơn II 

tuy còn nhiều vấn đề cần được nghiên cứu, điều chỉnh để 

đưa năng lực sản xuất – kinh doanh lên một tầm cao hơn, 

xứng đáng với sự đầu tư cả về vật chất và con người đối với 

một đơn vị kinh tế hợp tác. Qua thực tế tổ chức sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã Duy Sơn II đã rút ra một số 

bài học, dẫn đến thành công trong hoạt động của đơn vị như 

sau: 

- Khẳng định chức năng của kinh tế hợp tác xã nông 

nghiệp là liên kết các hộ nông dân lại với nhau, nhằm phát 

huy sức mạnh của từng cá thể trong cộng đồng để đẩy mạnh 

sản xuất, nâng cao và cải thiện đời sống người dân. 

Để cho chức năng này được thấm sâu vào nhận thức của 

từng người dân, trước tiên là phải kiên trì tổ chức việc tuyên 

truyền, giáo dục cho hộ xã viên thấu rõ điều này, làm được 

điều đó mới có thể phát huy được sức mạnh của tập thể. 

Nhất là trong nền kinh tế thị trường hiện nay, thành phần 

kinh tế tư nhân ngày càng chứng tỏ sự năng động và có hiệu 

quả, thì không ít hộ xã viên lại xem thường thành phần kinh 

tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã. 

Cũng còn có một lý do khách quan cũng đã tác động đến 

tâm tư, tình cảm của người nông dân, và của xã viên rằng: 

khi nước ta đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, hội 

nhập càng sâu vào, kinh tế quốc tế, nhưng thực tế ngành 

nông nghiệp chuyển biến chậm, nhất là hợp tác xã - từ đó 

thái độ của người nông dân ít mặn mà, gắn bó với hợp tác 

xã. 

- Sự quan tâm, lãnh đạo và quản lý về kinh tế của cấp 

uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở sẽ tạo điều kiện tốt để 

hợp tác xã hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó có một lực 

lượng không thể thiếu được đó là sự hỗ trợ vận động, 

tuyên truyền của Ủy ban mặt trận Tổ quốc và của các 
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đoàn thể cũng rất cần thiết đối với hợp tác xã. 

Nói chung để cho hợp tác xã tồn tại và hoạt động ngày 

càng có hiệu quả, bên cạnh sự nỗ lực chủ quan từ Ban quản 

trị đến nhân viên, sự tham gia tích cực từ hộ nông dân đến 

từng xã viên, còn đòi hỏi phải có sự hỗ trợ hết sức cao của 

cả hệ thống chính trị và hành lang pháp lý của Nhà nước 

làm cho hợp tác xã có nhiều điểm tựa để vươn lên. 

- Trong nội bộ hợp tác xã, có thể nói công tác quản lý, tổ 

chức có vai trò quyết định cho sự phát triển của hợp tác xã, 

nhưng hầu như việc quản lý hiện nay còn mang nhiều cảm 

tính, có biểu hiện của chủ nghĩa kinh nghiệm hơn là nghiêm 

túc nghiên cứu kỹ về lý luận để vận dụng vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Do vậy, đòi hỏi trong đội ngũ Ban quản trị, 

phong cách, phương pháp làm việc, lối tư duy thật sự khoa 

học, tiếp cận với mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã tiên 

tiến, hiện đại. 

4. Những đề xuất, kiến nghị 

- Các cấp uỷ, chính quyền địa phương cần nêu cao hơn 

nữa vai trò, chức năng, định hướng, quản lý kinh tế đối với 

hợp tác xã. Đông thời, giải quyết những vướng mắc, khó 

khăn trong quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh. Có giải 

pháp, bước đi cho kinh tế hợp tác và hợp tác xã phát triển 

mạnh mẽ và đúng hướng. 

- Trong công tác đào, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, phải 

lấy phương châm phát triển kinh tế tập thể không chỉ có ý 

nghĩa kinh tế mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Điều đó có 

nghĩa Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ mạnh hơn về công 

tác cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế 

tập thể. Đối với đơn vị Hợp tác xã Duy Sơn II, thì vai trò 

của liên minh hợp tác xã các cấp cũng nên nghiên cứu để có 

chính sách trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hợp tác xã, 

nghiên cứu về mô hình hợp tác xã kiểu mới. 

- Hiện nay, công tác nghiên cứu về sự vận động, phát 
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triển của hợp tác xã hầu hết ở tầm vĩ mô và thiên về lý luận, 

ít có công trình nghiên cứu khoa học nào từ các hợp tác xã, 

nên việc vận dụng vào thực tiễn rất khó khăn. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chuyển đổi mô 

hình hợp tác xã kiểu mới, và phải nhân rộng cho được mô 

hình phát triển mới. Hiện nay, tốc độ phát triển kinh tế - xã 

hội ngày càng cao, nhưng dưới cách nhìn của xã viên, thậm 

chí trong suy nghĩ của một bộ phận cán bộ lãnh đạo ở các 

cấp, thì vai trò, chức năng của hợp tác xã chưa được nhìn 

nhận đầy đủ, đúng đắn. Thậm chí xem hợp tác xã chỉ là liên 

kết những hộ nghèo để giúp đỡ qua lại, nghĩa là hợp tác xã 

nặng về chức năng xã hội hơn là chức năng tham gia phát 

triển kinh tế, như những thành phần kinh tế khác được luật 

pháp thừa nhận. Điều này làm cho hợp tác xã khó có nguồn 

lực để phát triển. Thậm chí Luật Hợp tác xã vẫn còn ít 

người biết đến. 

- Liên minh hợp tác xã Trung ương, Liên minh hợp tác 

xã tỉnh cần nghiên cứu, đề xuất thành lập Liên minh hợp tác 

xã cấp huyện để giúp cho hợp tác xã hoạt động, nhất là giải 

quyết những vấn đề bức xúc hiện nay mà chưa hẳn hợp tác 

xã nào cũng giải quyết được. Chẳng hạn như thông tin thị 

trường, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, hoặc tư vấn, trợ giúp tháo 

gỡ những khó khăn của hợp tác xã. 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong tổ chức hoạt 

động kinh tế nói chung và trong hợp tác xã nói riêng là một 

việc cần thiết và phải được nghiên cứu một cách nghiêm túc 

để đưa tư tưởng của Người thành chủ trương, giải pháp phù 

hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Những kết 

quả đạt được trong năm qua của hợp tác xã Duy Sơn II chỉ 

mới bước đầu trong quá trình vận dụng quan điểm phát triển 

kinh tế của Hồ Chí Minh vào tình hình cụ thể đơn vị. Những 

năm tới, với quyết tâm cao của cán bộ, nhân dân, sự đồng 

thuận về nhận thức của xã viên hợp tác xã sẽ tiếp tục triển 
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khai có hiệu quả các chương trình sản xuất kinh doanh, phấn 

đấu, giữa vững danh hiệu “Anh hùng lao động trong thời 

kỳ đổi mới“. 
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KINH NGHIỆM TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN NÚI, 
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ 

TRẦN MINH 
Chủ nhiệm hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp Phù Nham, Văn chấn, Yên Bái 

I. MỘT SỐ NÉT VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP TÁC XÃ 
PHÙ NHAM 

hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Phù Nham nằm ở 

phía Tây của tỉnh Yên Bái cách trung tâm của tỉnh Yên Bái 

80 km. Nằm ở phía Đông vùng lòng chảo cánh đồng Mường 

Lò, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. 

Quy mô hợp tác xã toàn xã được sát nhập 3 hợp tác xã 

năm 1976 và 1994 

1. Về xã hội: 

- Xã Phù Nham có 18 thôn bản với tổng số là 1.455 hộ 

với 6.638 nhân khẩu. Gồm có 4 dân tộc chính đang chung 

sống đoàn kết lao động sản xuất, trong đó dân tộc Thái 

chiếm 41%, dân tộc Mường chiếm 28%, dân tộc Kinh chiếm 

18%, dân tộc Tày chiếm 13%. 

- Xã có 19 chi bộ với tổng số Đảng viên là 173 đồng chí. 

- Tổng diện tích đất tự nhiên là 2.160 ha, trong đó đất 

nông nghiệp 345 ha, đất lâm nghiệp 850 ha, đất tự nhiên 

khác 821 ha. 

- Về văn hoá giáo dục xã hội, xã có 3 trường mầm non, 



 516 

tiểu học, trung học cơ sở. 

- Đường, trường, trạm được xây dựng kiên cố hoá. 

- Trên 92% số hộ sử dụng điện quốc gia. 

- Điều kiện sản xuất và đời sống nhân dân có nhiều 

thuận lợi. 

2. Tình hình hoạt động của hợp tác xã: 

- Sau khi sát nhập 3 hợp tác xã từ năm 1976 và 1994 quy 

mô toàn xã. Đến năm 1997 hợp tác xã đã chuyển đổi thực 

hiện Luật hợp tác xã, đến nay hợp tác xã có 845 hộ xã viên 

trong đó có 1.447 xã viên toàn xã chiếm 58% số hộ trong 

xã, chiếm 66% số lao động trong độ tuổi lao động trong xã. 

Trong đó số hộ và xã viên là dân tộc Thái, Mường, Tày 

chiếm 86%. Xã được phân chia làm 3 cụm dân cư tự nhiên 

từ trước tới nay: cụm dân cư dân tộc Thái, cụm dân cư dân 

tộc Mường và Tày, cụm dân cư dân tộc Kinh. Mỗi cụm dân 

cư có phong tục, tập quán đặc trưng khác nhau. 

- Sự nhận thức, trình độ dân trí, trình độ sản xuất, đời 

sống sinh hoạt khác nhau xong vẫn tin tưởng vào sự lãnh đạo 

của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, xây dựng quê hương 

ngày càng phát triển. 

II. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC 
HIỆN, SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC 

XÃ PHÙ NHAM NHỮNG NĂM QUA 

1. Tổ chức hợp tác xã: 

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Phù Nham được cơ 

cấu tổ chức do Đại hội Đại biểu xã viên quyết định được tổ 

chức từ năm 1997 đến nay. 

- Ban quản trị hợp tác xã gồm có 3 người. 

- Trưởng ban kiểm soát 1 người. 

- Phòng kế toán nghiệp vụ trực thuộc Ban quản trị hợp 

tác xã. 
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- Phòng kế hoạch kinh doanh trực thuộc Ban quản trị 

hợp tác xã.  

- Các tổ sản xuất dịch vụ kinh doanh với tổng số cán bộ 

quản lý là 09 người. 

2. Cơ cấu tổ chức các ngành nghề:  

- Tổ bán hàng 7 người. 

- Tổ quản lý điện 5 người. 

- Tổ chăn nuôi trại lợn siêu nạc 6 người. 

- Tổ sản xuất gạch EG5: 35 người. 

- Tổ trồng cây lâm nghiệp 6 người. 

3. Tài sản trang thiết bị hiện có của hợp 
tác xã:  

Tổng diện tích đất được cấp sổ bìa đỏ là 18,5 ha, trong 

đó:  

- Đất trồng rừng kinh tế là 12,5 ha. 

- Đất sản xuất gạch EG5 là 3,4 ha. 

- Đất xây dựng trại chăn nuôi là 1,2 ha. 

- Đất xây dựng cửa hàng là 0,6 ha. 

- Đất xây dựng trụ sở là 0,3 ha. 

- Đất trồng cây lâu năm là 0,9 ha. 

- Đất nông nghiệp là 0,4 ha. 

Hợp tác xã có 1 xưởng sản xuất gạch EG5 công suất 3 

triệu viên/năm, 1 trại chăn nuôi lợn siêu nạc quy mô 500 

đầu lợn thịt và 100 nái sinh sản. 

Hợp tác xã đang quản lý 5 trạm máy biến áp điện với 

công suất 900 KVA, trên 12 km đường dây tải điện 0,4 KV. 

Hợp tác xã có 7 cửa hàng kinh doanh dịch vụ vật tư 

nông nghiệp, vật liệu xây dựng, hàng hoá thương nghiệp. 

Hợp tác xã có 2 xe vận tải chuyên vận chuyển hàng hoá 

vật liệu. 

Hợp tác xã đã trồng được 12,5 ha rừng kinh tế, bảo vệ và 

chăm sóc 0,9 ha cây ăn quả nhãn Hưng Yên. 
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Hợp tác xã có trụ sở xây vĩnh cửu 2 tầng với diện tích sử 

dụng là 180 km2 và các trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh 

doanh dịch vụ và làm việc cơ bản ổn định. 

4. Ngành nghề hoạt động của hợp tác 
xã:  

- Dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp. 

- Dịch vụ mua bán vật liệu xây dựng, hàng hoá thương 

nghiệp nội thất. 

Dịch vụ kinh doanh điện. 

- Dịch vụ chăn nuôi lợn siêu nạc. 

- Dịch vụ vận tải. 

- Sản xuất gạch EG5. 

- Dịch vụ tín dụng nội bộ. 

- Sản xuất trồng rừng kinh tế, cây ăn quả. 

5. Vốn hợp tác xã: 

- Tổng số hợp tác xã hiện có: 2,014 tỉ đồng, trong đó:  

- Vốn điều lề hợp tác xã: 509 triệu đồng 

- Vốn xã viên góp: 305 triệu đồng 

- Vốn tích lũy hợp tác xã: 1,2 tỉ đồng. 

6. Kết qủa kinh doanh dịch vụ từ năm 
2004 đến nay: 

- Doanh thu năm 2003: 6,6 tỉ đồng. 

- Doanh thu năm 2004: 7,3 tỉ đồng. 

- Doanh thu năm 2005: 7,8 tỉ đồng. 

- Doanh thu năm 2006: 8,2 tỉ đồng. 

- Ước doanh thu năm 2007: 8,5 tỉ đồng. 

- Nộp thuế nhà nước từ năm 2003 đến năm 2006: 376 

triệu đồng. 

+ Tích lũy hợp tác xã từ năm 2003 đến 2006: 420 triệu 

đồng. 

+ Chia cổ phần xã viên 125 triệu đồng. 
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7. Những đóng góp của hợp tác xã vào 
phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và 
quyết việc làm cho xã viên trong hợp tác 
xã: 

- Là một hợp tác xã nông nghiệp miền núi vùng dân tộc. 

Tập quán tuy có nhiều thuận lợi xong khó khăn cũng không 

ít, mặc dù là một hợp tác xã có truyền thống về phong trào 

phát triển hợp tác xã nhiều năm trước, trải qua nhiều thời kì 

lịch sử sóng gió với sự quyết tâm của cán bộ xã viên trong 

hợp tác xã vẫn quyết tâm giữ vững phong trào hợp tác xã và 

làm nền tảng phát triển kinh tế và xã hội, nâng cao đời sống 

nhân dân xã viên, góp phần xây dựng kinh tế xã hội nhiều 

mặt ở cơ sở, tạo ra sản phẩm, hàng hóa phục vụ xã viên 

nhân dân trong xã và một số xã bạn thuộc huyện thị phía tây 

của tỉnh Yên Bái về vật tư nông nghiệp, hàng hóa. 

- Mối quan hệ giữa hợp tác xã và xã viên phải thường 

xuyên được gắn bó và đoàn kết. hợp tác xã phải có ý thức 

giúp xã viên khi họ có nhu cầu. Đó chính là nội dung dịch 

vụ kinh doanh của hợp tác xã. 

- Tích cực tổ chức tuyên truyền, thuyết phục các hộ nông 

dân, xã viên trong xã sử dụng vật tư, dịch vụ của hợp tác xã. 

Về cơ chế giá cả, về chất lượng vật tư, bảo hành chất lượng 

vật tư của hợp tác xã đối với các hộ sử dụng dịch vụ. 

- Tích cực phổ biến những ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật khi sử dụng hợp tác xã. 

- Hàng năm hợp tác xã phải cam kết vào kế hoạch Đại 

hội xã viên để xây dựng kế hoạch, phương án sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ cho phù hợp với từng cụm dân cư và dân tộc. 

Công khai mỗi năm hoạt động kinh doanh của hợp tác xã 

theo điều lệ hợp tác xã quy định, phân chia lợi nhuận cho xã 

viên khi kết thúc năm. 

- Quản lý tổ chức điều hành hoạt động hợp tác xã phải 

trên cơ sở điều lệ hợp tác xã và nghị quyết của tập thể. Biết 
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phát huy các tổ chức, đoàn thể trong hợp tác xã như: Công 

đoàn, chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên. Thường xuyên tham 

gia vào các lớp tập huấn và cử cán bộ theo học các trường 

nhằm phục vụ lợi ích lâu dài của hợp tác xã. 

9. Những tồn tại khó khăn vướng mắc 
của hợp tác xã: 

* Những tồn tại của hợp tác xã: 

+ Do điều kiện là một hợp tác xã thuần nông, điều kiện 

phát triển kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, vốn ít, nhận thức 

của xã viên còn hiểu rõ về luật hợp tác xã kiểu mới, vẫn 

muốn trông trờ hỗ trợ, xin cho và bao cấp. 

+ Năng lực trình độ cán bộ quản lý hợp tác xã còn yếu, 

sự trợ giúp và quan tâm của các ngành các cấp còn hạn chếl. 

* Về khó khăn: 

+ Do hợp tác xã cách trung tâm tỉnh quá xa, điều kiện 

tiếp cận những chính sách và thông tin còn chậm và gặp 

nhiệu khó khăn. 

+ Đặc thù là một hợp tác xã miền núi nhiều dân tộc, 

trình độ dân trí còn hạn chế, cơ chế và địa bàn hoạt động 

của hợp tác xã còn hạn hẹp, nhân dân xã viên còn nghèo, 

hợp tác xã dịch vụ sản xuất, kinh doanh còn manh mún, 

chưa đủ sức cạnh tranh. 

+ Điều kiện cơ sở vật chất xây dựng chưa quy mô dẫn 

đến rủi ro cao. 

* Vướng mắc của hợp tác xã: 

+ Các văn bản chủ trương của Đảng và nhà nước còn ít 

đến với hợp tác xã. 

+ Các chế độ ưu đãi chính sách khuyến khích cho hợp 

tác xã chưa được hướng dẫn và thực hiện. 

+ Cơ chế vay vốn đối với hợp tác xã đòi hỏi quá nhiều 

thủ tục gây lãng phí tốn kém. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỢP TÁC XÃ 
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TRONG NHỮNG NĂM 2008-2010 

* Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Phù Nham đã căn 

cứ vào mục tiêu nghị quyết Đảng bộ xã và nghị quyết Đại 

hội đại biểu xã viên quyết tâm phấn đấu: 

- Doanh thu năm 2008 - 2010 đạt 30 tỉ, bình quân mỗi 

năm tăng 10 đến 15% so với năm 2006. 

- Nộp thuế nhà nước mỗi năm từ 150 đến 180 triệu 

đồng/ năm. 

- Tích lũy hợp tác xã 180 đến 200 triệu đồng/ năm. 

- Chia lãi cổ phần xã viên mỗi năm 30 đến 35 triệu đồng/ 

năm. 

- Tổ chức nâng cao quy mô hiện có, tăng năng suất sản 

phẩm, tăng hiệu quả kinh tế trong các lĩnh vực hoạt động 

quản lý kinh doanh dịch vụ và sản xuất. 

- Phấn đấu năm 2010 kết nạp 300 hộ xã viên. 

- Nâng tổng số vốn hoạt động hợp tác xã lên 2,8 tỉ đồng. 

- Quyết tâm giữ vững phong trào hợp tác xã ngày được phát 

triển. 

* Những kiến nghị của hợp tác xã với Đảng và Nhà 

nước: 

Một là: Đề nghị với Đảng và Nhà nước xác định mô 

hình hợp tác xã. Kiểu hợp tác xã nào mang tính lợi ích kinh 

tế - xã hội cộng đồng. Nên có những chủ trương chính sách 

giúp đỡ để tạo đà cho hợp tác xã phát triển và tồn tại bền 

vững. 

Hai là: Đề nghị Đảng và Nhà nước có cơ chế chính sách 

đối với hợp tác xã miền núi, hợp tác xã có nhiều dân tộc về 

đào tạo, tập huấn học nghề. Thông qua hợp tác đưa các tiến 

bộ khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. Hỗ trợ kinh phí cho 

cán bộ hợp tác xã tham gia các lớp học và được tham quan 

các mô hình tiên tiến trong và ngoài nước. Đào tạo và nâng 

cao trình độ quản lý cho cán bộ hợp tác xã. 

Trên đây là báo cáo tóm tắt kinh nghiệm tổ chức hoạt 
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động của hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp xã Phù Nham 

huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái. Kính mong quí vị đại biểu 

tạo điệu kiện giúp đỡ hợp tác xã vùng sâu vùng xa, vùng 

dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái./.     
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CHUYỂN ĐỔI HỢP TÁC XÃ RẠCH GẦM  
THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 1996:  

BÀI HỌC VÀ KINH NGHIỆM  

TRẦN ĐỖ LIÊM 
Chủ tịch Hội đồng quản trị 

kiêm Chủ nhiệm hợp tác xã Rạch Gầm, 
Tiền Giang 

Hợp tác xã Rạch Gầm thành lập và hoạt động trong một 

qúa trình có nhiều biến đổi lớn về chính sách kinh tế của Đảng 

và Nhà nước. Sự hình thành và phát triển trải qua những bước 

thăng, trầm, nhưng đến nay, hợp tác xã Rạch Gầm đã được 

xây dựng trở thành đơn vị mạnh trong ngành giao thông vận 

tải nói riêng và trong các hợp tác xã nói chung. Đây là mô 

hình hợp tác xã Rạch Gầm phát triển kinh tế - xã hội có hiệu 

quả cao, phù hợp với cơ chế mới.  

I. NHỮNG THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU CỦA HỢP 
TÁC XÃ RẠCH GẦM TRONG QUÁ TRÌNH CHUYỂN 

ĐỔI THEO LUẬT 

1. Vài nét về hợp tác xã Rạch Gầm 

Ngày thành lập: 21-4-1979 theo quyết định 398/của Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (thực tế đã hoạt động 

từ ngày 1-1-1979). Tên gọi: Hợp tác xã vận tải cơ giới chủ 

lực đường sông Rạch Gầm. Tên giao dịch: Hợp tác xã 

vận tải đường sông Rạch Gầm. Ý nghĩa của tên gọi: Lúc 
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đó ở Tiền Giang không có lực lượng vận tải đường sông 

quốc doanh nên hợp tác xã Rạch Gầm đóng vai trò chủ lực, 

phương tiện của hợp tác xã mặc dù lúc đó 100% vỏ gỗ 

nhưng đều đã được gắn động cơ công suất nhỏ. Địa phận 

tỉnh Tiền Giang có chiến thắng oai hùng Rạch Gầm-Xoài 

Mút lịch sử do Nguyễn Huệ - Quang Trung lãnh đạo năm 

1785, tiêu diệt năm vạn quân xâm lược. Hợp tác xã lấy địa 

danh lịch sử Rạch Gầm làm tên cho mình. 

Ngày mới thành lập hợp tác xã tổng số tài sản có là: 

29 ghe (vỏ gỗ) tải trọng tổng cộng 1.500 tấn; 32 đò khách 

(vỏ gỗ) 1.750 ghế; 130 xã viên và người lao động (xã viên 

có 61). 

 Hợp tác xã được Sở giao thông vận tải Tiền Giang 

cho mượn: 16 m2 nhà, 1 điện thoại; 8 cán bộ nhân viên, 

trong đó có 1 đồng chí là cán bộ tập kết đã 58 tuổi và 2 

trung cấp kỹ thuật. 

Sau gần 30 năm hoạt động và phát triển, đến nay (6-

2007). Hợp tác xã Rạch Gầm có cơ sở vật chất đáp ứng 

kinh doanh vận tải như: Đơn vị kinh doanh tổng hợp đa 

nghề (đăng ký 16 nghề); Có đội tàu sà lan vỏ sắt 266 chiếc, 

tổng trọng tải 82.000 tấn; 18 xe ben, 7 xe tải, 13 máy móc 

thiết bị xây dựng công trình; 9 trạm xăng dầu, 1 tổng kho 

dung tích 500.000 lít; 1 xưởng đóng tàu có thể đóng tàu 

sông loại lớn; Văn phòng, bến đậu, cầu tàu... 

Tổng giá trị tài sản (không kể đất) của hợp tác xã là 

280 tỷ đồng. Hợp tác xã có gần. Gần 1.200 lao động. 

Doanh thu cũng hợp tác xã năm 2006 đạt 251 tỷ đồng, 

phấn đấu năm 2007 đạt 270 tỷ đồng. 

Sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cung ứng ra thị 

trường: Vận tải hàng hóa đường sông; Xăng, dầu; Cầu giao 

thông (tải trọng tới H30); Đường giao thông (đường bê tông 

nhựa nội ô thành thị); Tàu sông vận chuyển Container trọng 

tải 1.750 tấn (lớn nhất Việt Nam hiện nay); Sửa chữa các 
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loại tàu sông; Quản lý vận tải hàng hóa và đóng tàu đạt tiêu 

chuẩn quốc tế ISO 9001-2000 (năm 2006). 

Đã đăng ký Lôgô và thương hiệu độc quyền cấp Quốc 

gia. 

Các phần thưởng hợp tác xã đã nhận được: 6 Huân 

chương Lao động (1985-2004); 1 Huân chương Độc lập 

(2006); Anh hùng Lao động cho tập thể cán bộ, xã viên hợp 

tác xã năm 2005; Phần thưởng của Chủ tịch Nước Trần Đức 

Lương (2006); Cúp Vàng “Thương hiệu Nhãn hiệu” “Doanh 

nhân Tân tài” cấp quốc gia (2007); Nhiều cờ, bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ, các bộ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các 

cấp. 

Là hợp tác xã vận tải đa ngành có quy mô đội tàu, sản 

phẩm và doanh thu vào loại cao nhất trong toàn ngành hợp 

tác xã vận tải, có khả năng đóng tàu sông trọng tải lớn, 

mạng lưới hoạt động và thị trường trên toàn đồng bằng Nam 

Bộ. 

2. Tình hình hợp tác xã và kinh tế - xã hội 
trước khi chuyển đổi  

a. Tình hình hợp tác xã trước khi chuyển đổi 

Từ ngày thành lập năm 1979 theo phương án xây dựng 

ban đầu với vai trò vận tải đường sông chủ lực hoạt động 

trong cơ chế bao cấp theo kế hoạch, hợp tác xã đã hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hàng năm, đặc biệt là 

nhiệm vụ vận chuyển lương thực từ đồng bằng sông Cửu 

Long lên tàu biển ở cảng Sài Gòn để điều hòa lương thực 

trong nước và vận chuyển vật liệu xây dựng về tỉnh Tiền 

Giang. 

Trong thời gian này, hợp tác xã đã hoàn thành nhiệm vụ 

đặc biệt quan trọng phục vụ an ninh, quốc phòng là vận 

chuyển di tản dân ở biên giới Tây Nam và hàng quân dụng 

phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc. 

Thông qua các kế hoạch vận chuyển có tính chất phục 
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vụ chiến lược quan trọng đó, Ban chủ nhiệm đã giáo dục ý 

thức trách nhiệm công dân cho xã viên, đồng thời cũng có 

các chính sách ưu đãi khen thưởng... cụ thể đối với những 

người trực tiếp tích cực tham gia làm nhiệm vụ. 

Từ năm 1983-1985 nhờ chính sách “cải tiến quản lý” 

của Nhà nước, hợp tác xã đã có những điều chỉnh thích hợp 

như giao khoán xăng, dầu vận chuyển, giao khoán sửa chữa 

thường xuyên, giao khoán tiền công lao động trực tiếp... Đi 

đôi với giao khoán Ban chủ nhiệm giao trách nhiệm bảo 

quản vận hành phương tiện ở mức độ nhất định. 

Sau năm 1986 khi Nhà nước đổi mới cơ chế, hợp tác xã 

đã mạnh dạn tổ chức “mua hộ” cát, đá, “bốc dỡ” vật liệu 

xây dựng công khai không còn phải “chui” nữa. Đương 

nhiên, thời kỳ này ở địa phương đã có thuật ngũ vận chuyển 

"trong và ngoài kế hoạch". Hợp tác xã đã chủ động khai 

thác chính sách này để duy trì hoạt động của đội tàu khi 

không có kế hoạch Nhà nước giao. 

Nhưng đến những năm 1990-1994, hợp tác xã thật sự 

khó khăn (đặc biệt các năm 1991-1992) vì kế hoạch vận 

chuyển hàng hóa không còn, xăng dầu, vật tư 100% mua 

ngoài; đời sống xã viên lao đao, ghe cũ hư, không gỗ, không 

vật tư sửa chữa; cán bộ xã viên “bung ra” tứ phía chạy hàng 

vận chuyển, chạy dầu, chạy gỗ, chạy phụ tùng; mọi quy 

định khoán quản theo kiểu bao cấp đổ vỡ. Hợp tác xã tự 

điều chỉnh các chính sách thu chi, thanh toán chỉ nhằm 1 

mục tiêu: giữ vững đội tàu, đảm bảo xã viên, người lao động 

ăn đủ no để làm việc. 

Từ năm 1993 – 1994 bằng nỗ lực của Ban chủ nhiệm, 

toàn thể xã viên và người lao động, hợp tác xã đã trụ vững 

trước sóng gió, bắt đầu tập hợp lại, đội tàu được tu bổ đảm 

bảo chất lượng khá, có hàng hóa vận chuyển, xăng dầu, vật 

tư đã có trên thị trường với giá phù hợp với giá cước thời 

điểm. 
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Đến năm 1995, hợp tác xã đã hoạt động trở lại, nhưng 

hầu như không có văn bản pháp lý nào làm cơ sở vững chắc 

để quản lý thống nhất vì điều lệ cũ không phù hợp, điều lệ 

mới không có. Ban chủ nhiệm nhận thấy việc xây dựng điều 

lệ hợp tác xã để quản lý là điều tiếtt cần thiết để củng cố sắp 

xếp đội ngũ tiếp tục đưa đơn vị phát triển. 

Tháng 10 năm 1995, Hợp tác xã Rạch Gầm đã xây dựng 

điều lệ và tiến hành Đại hội xã viên. Sau khi thông qua đại 

hội toàn thể xã viên, hợp tác xã đã đề nghị Sở Giao thông 

vận tải, Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ký duyệt thông 

qua làm cơ sở pháp lý để đăng ký kinh doanh và hoạt động 

kinh doanh. Có thể nói đây là Bản Điều lệ đổi mới của Hợp 

tác xã Rạch Gầm. Từ bản Điều lệ đổi mới tháng 10-1995 

hợp tác xã đã có cơ sở pháp lý để vận hành. Cán bộ - xã 

viên, người lao động dần dần củng cố lòng tin, tinh thần 

phấn khởi, cùng với sự phát triển chung của đất nước, hợp 

tác xã đã bắt đầu ăn nên làm ra. Từ 7.500 tấn tàu năm 1990 

đến cuối năm 1995 đã phát triển thành 12.000 tấn tàu, hợp 

tác xã đã mở rộng được thêm một số ngành nghề kinh doanh 

như xăng dầu, đóng tàu cá đánh bắt xa bờ, cung ứng cát đá, 

bốc xếp bằng cơ giới... 

Tuy nhiên, Điều lệ hợp tác xã tự xây dựng và mặc dù 

được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt thông qua nhưng nó 

chỉ có giá trị trong nội tỉnh Tiền Giang, các khách hàng lớn 

tỉnh bạn còn e ngại vì tính pháp lý của điều lệ. Đặc biệt, các 

cơ quan công quyền tỉnh khác thì không công nhận vì họ 

cho đó là pháp lý chỉ của Tiền Giang. Ngay một số ngành 

trong tỉnh như thuế, tài chính... vẫn còn băn khoăn vì chưa 

có văn bản hướng dẫn, trong khi chỉ có Rạch Gầm, Tiền 

Giang có Điều lệ riêng... 

Đầu năm 1996, hợp tác xã được Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư mời dự Hội nghị bàn về kinh tế tập thể ở Hà Nội, báo 

cáo về việc tự xây dựng điều lệ, tiếp tục đưa hợp tác xã phát 
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triển được đánh giá cao, là người tiên phong đi đầu xây 

dựng Điều lệ đổi mới... 

b. Những vấn đề mới nảy sinh 

Mặc dù có điều lệ hoạt động nhưng do tự mày mò xây 

dựng, không có luật điều chỉnh, tính chất pháp lý hạn chế 

nên quá trình hoạt động cũng thường vướng mắc. Có 

những vấn đề như tài sản, giá cả, các loại chi phí hợp tác 

xã thực hiện nhưng không được các ngành chuyên môn 

công nhận khi kiểm tra đánh giá... nên việc mở rộng kinh 

doanh, hạch toán thường gặp khó khăn trở ngại. 

Một vấn đề nữa rất quan trọng gây cản trở cho kinh tế 

tập thể nói chung và hợp tác xã nói riêng là hầu hết cán bộ 

lãnh đạo, nhân viên các cơ quan ban ngành đều có suy nghĩ 

hợp tác xã là mô hình lỗi thời. Sau khi Nhà nước đã xác 

định chiến lược xây dựng nền kinh tế thị trường trong cả 

nước, có nhiều ý kiến đề nghị nên giải thể hợp tác xã, thành 

lập Công ty, hoặc coi hợp tác xã chỉ là những tổ chức kinh 

tế mãi mãi là nhỏ lẻ tập hợp những hộ cá nhân hoạt động 

lỏng lẻo dưới sự bảo trợ của Nhà nước... 

Do nắm chắc đường lối phát triển kinh tế tập thể của 

Đảng và Nhà nước, lại được Chỉ thị 68/CT của Ban Bí thư 

ngày 24-5-1996 và nhiều văn bản hướng dẫn của Hội đồng 

các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và sau này là Liên minh 

hợp tác xã... là cơ sở pháp lý Ban chủ nhiệm hợp tác xã 

Rạch Gầm cùng với xã viên càng thêm kiên trì mục tiêu xây 

dựng hợp tác xã vững mạnh. 

Đầu năm 1996 Luật Hợp tác xã được Quốc hội thông 

qua cơ sở pháp lý cao nhất đối với kinh tế hợp tác, hợp tác 

xã ra đời đáp ứng mong mỏi của cán bộ, xã viên Hợp tác xã 

Rạch Gầm nói riêng và các hợp tác xã, tổ hợp tác nói chung. 

3. Chuyển đổi hợp tác xã Rạch Gầm theo 
Luật Hợp tác xã năm 1996 
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Luật Hợp tác xã ra đời và có hiệu lực cũng là lúc hợp tác 

xã Rạch Gầm đã hoạt động sản xuất kinh doanh theo Điều 

lệ đổi mới được một năm 8 tháng 12 ngày với khí thế rất 

phấn khởi và đã có những bước tiến dài từ đầu năm 1996. 

Đời sống xã viên đã được cải thiện, trọng tải đội tàu hợp tác 

xã tăng từ 12.000 tấn (năm 1995) lên 17.500 tấn (năm 

1997), tỷ lệ các chỉ tiêu kinh tế đều tăng từ 15% - 20% một 

năm. 

Đây chính là những tiền đề tốt đẹp cho hợp tác xã tiến 

hành đại hội chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã. 

Thực hiện hướng dẫn của các cấp, quý 4 năm 1997, hợp 

tác xã chuẩn bị nội dung Điều lệ mới của hợp tác xã để 

thông qua đại hội xã viên. Bản Điều lệ này được soạn thảo 

phù hợp với các Luật Hợp tác xã được Quốc hội thông qua. 

Từ bản Điều lệ hợp tác xã Rạch Gầm mới (năm 1995), 

Ban tổ chức đại hội đã đối chiếu với Luật Hợp tác xã để điều 

chỉnh sửa đổi bổ sung các điều luật cho phù hợp tương thích 

với luật. Đáng lưu ý là bản Điều lệ đổi mới năm 1995 về cơ 

bản là phù hợp với Luật Hợp tác xã. Ban tổ chức chỉ việc bổ 

sung những vấn đề luật quy định mà điều lệ cũ chưa có đồng 

thời loại bỏ một số ít những chi tiết đã lỗi thời của điều lệ cũ 

mà Luật Hợp tác xã đã điều chỉnh. Hơn nữa, từ thực tế hoạt 

động hơn một năm rưỡi, hợp tác xã cũng đã bổ sung sửa đổi 

một số điều trong Điều lệ mới cho phù hợp với tình hình thực 

tế (đính kèm 2 bản điều lệ hợp tác xã Vận tải đường sông 

Rạch Gầm). 

Ngày 18-1-1998 hợp tác xã Rạch Gầm tiến hành Đại hội 

xã viên chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 1997. Bản 

Điều lệ mới của hợp tác xã đã được Đại hội thông qua với 

một tinh thần phấn chấn vì Điều lệ mới phù hợp thực tế hơn 

lại có tính chất pháp lý cao hơn, những điều khoản của nó 

được cụ thể hoá trên cơ sở Luật Hợp tác xã quy định. 

Có thể nói việc tiến hành xây dựng Điều lệ mới theo luật 
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và tiến hành đại hội chuyển đổi của hợp tác xã Rạch Gầm là 

rất thuận lợi và xã viên phấn khởi, vì hợp tác xã đã có bước 

tập dượt là xây dựng Điều lệ đổi mới và đại hội củng cố 

phát triển hợp tác xã tháng 10-1995. Hơn nữa đại hội 

chuyển đổi hợp tác xã trong thời kỳ đất nước đã thoát khỏi 

khủng khoảng, các ngành kinh tế hồi phục và tăng trưởng 

khá, xã viên làm ăn phát đạt, tinh thần, ý chí xã viên phấn 

khởi tin tưởng. 

4. Xây dựng và phát triển hợp tác xã từ 
năm 1998 đến hết năm 2005 

Tám năm kể từ ngày tổ chức đại hội chuyển đổi theo 

Điều lệ mới được xây dựng trên cơ sở Luật Hợp tác xã là 

thời kỳ thịnh vượng của Hợp tác xã Rạch Gầm. 

Xã viên tin tưởng, ngân hàng đánh giá cao uy tín của 

hợp tác xã, Hợp tác xã chủ động đầu tư vốn đóng tàu mới 

cho nên chỉ trong 8 năm (năm 1995 đến hết năm 2005), Hợp 

tác xã Rạch Gầm đã có bước phát triển rất mạnh về quy mô, 

chất lượng và tạo ra tiền đề sự phát triển vượt bậc những 

năm tiếp theo. 
TÊN CHỈ TIÊU NĂM 1998 NĂM 2005 % 

Tài sản cố định 
(tỷ đồng) 

65 125 192% 

Trọng tải đoàn 
tàu (tấn) 

21.600 52.288 242% 

Sản lượng luân 
chuyển (T.km) 

52.004.152 180.000.000 346% 

Tổng doanh thu 
(tỷ đồng) 

22,5 158,016 702% 

Tổng lao động 
trong hợp tác xã 
(người) 

718 917 127% 

Trạm xăng 1 9 900% 
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Hợp tác xã Rạch Gầm sau khi chuyển đổi đã phát triển 

ngày càng vững chắc. Năng suất lao động, doanh thu cao, 

chỉ trong 8 năm có chỉ tiêu tăng 7 lần, chỉ tiêu tăng 3 lần. Từ 

khởi xướng thí điểm kinh doanh đa nghề đã trở thành đơn vị 

kinh doanh đa nghề một cách vững chắc. Các ngành nghề 

hỗ trợ cho nhau tốt. 

Với những bước phát triển mạnh, vững chắc trong 8 năm 

lại có truyền thống năng động thực hiện nhiều biện pháp 

sáng tạo đem lại hiệu qủa cao, thời kỳ này hợp tác xã đã 

được Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động 

thời kỳ đổi mới. Hợp tác xã đã chiếm lĩnh thị phần vận tải 

đường sông đáng kể trong đồng bằng sông Cửu Long, uy tín 

của hợp tác xã tăng cao trong cả đồng bằng Nam Bộ. 

5. Đại hội xã viên hợp tác xã Rạch Gầm 
tháng 12-2005 

Tháng 12-2005 hợp tác xã Rạch Gầm đã tổ chức đại hội 

xã viên lần thứ 6. Trong đại hội này, hợp tác xã đã lại một 

lần nữa sửa đổi điều lệ theo Luật Hợp tác xã sửa đổi 2003. 

Lần sửa đổi điều lệ này, hợp tác xã điều chỉnh những điều 

khoản cho phù hợp luật và bổ sung những điểm, điều mới cụ 

thể hơn để vận hành bộ máy quản lý hợp tác xã có kết quả. 

Điều lệ phân định rõ giữa người đứng chủ quyền phương 

tiện tài sản và người được nhận phương tiện tài sản để bảo 

quản vận hành khai thác. Hợp tác xã không chỉ đảm bảo 

thống nhất việc quản lý phương tiện, thiết bị chặt chẽ, mà 

còn đảm bảo tài sản đó được bảo quản tốt, khai thác có hiệu 

qủa. Thực hiện đúng nguyên tắc ai làm nhiều, làm tốt được 

hưởng nhiều, tài sản có chủ cụ thể. 

Đại hội lần này cũng đã phân định rõ cấp lãnh đạo và 

quản lý hợp tác xã đó là Ban quản trị và Ban chủ nhiệm. 

Thành phần Ban quản trị rộng rãi hơn, tập hợp đầy đủ cơ 

cấu ngành nghề, tổ chức trực thuộc hợp tác xã. 

Ban chủ nhiệm điều hành thông qua các giám đốc, quản 
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đốc các đơn vị cơ sở để phù hợp với quy mô ngày càng lớn 

của hợp tác xã. Nhiệm vụ của các quản đốc cơ sở được tăng 

cường. Đây là động tác tập dượt để chuẩn bị cho nâng cấp 

tổ chức sau này. 

Điều lệ hợp tác xã luôn tạo điều kiện cho các thành viên 

mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh và thu hút các lực 

lượng khác tham gia vào hợp tác xã để kinh doanh. 

6. Mục tiêu của hợp tác xã Rạch Gầm 
đến năm 2010, tầm nhìn 2015 

Nghị quyết hợp tác xã Rạch Gầm đã thông qua mục tiêu 

phát triển sản xuất kinh doanh đến năm 2010 và tầm nhìn tới 

2015 là: Xây dựng phát triển hợp tác xã bền vững với quy mô 

lớn và hiện đại tiến tới xây dựng tập đoàn kinh tế tập thể mạnh 

vào năm 2015. 

Khi đó Rạch Gầm là một Liên hiệp xã đa ngành, trong 

đó có các hợp tác xã, các xí nghiệp, công ty và tổ chức tài 

chính. Ở đó các hoạt động kinh doanh vận tải, đóng tàu, xây 

dựng công trình, tín dụng, xây dựng kinh doanh hạ tầng cơ 

sở, xuất nhập khẩu... 

Để đạt được mục tiêu đó hiện nay Ban quản trị hợp tác 

xã đang xây dựng cho mình các điều kiện cơ bản như: 

- Đăng ký nhãn hiệu độc quyền; 

- Đào tạo nhân viên chuyên ngành, chuyên nghiệp; 

- Triển khai áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến; 

- Quảng bá uy tín sản phẩm, mở rộng thị trường; 

-Tăng nhanh tốc độ đổi mới phương tiện thiết bị hiện 

đại, chất lượng cao. 

Kết hợp với chương trình dự án của Liên minh hợp tác 

xã Việt Nam-Thụy Điển lập kế hoạch xây dựng Liên hiệp 

hợp tác xã đa nghề, để tham khảo các đơn vị thành viên... 

II. BÀI HỌC VÀ KINH NGHIỆM 
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1. Bài học 

Lịch sử tổ chức xây dựng và hoạt động của hợp tác xã 

Rạch Gầm trong gần 3 năm qua là: 

- Từ thực tế cơ sở (phương tiện, thiết bị, trình độ lao 

động, quản lý), hợp tác xã đã xây dựng chính sách quản lý 

phù hợp, tạo được sự ủng hộ rộng rãi của các thành viên. 

- Luôn luôn ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất để 

không ngừng cải tiến, bổ sung phương tiện thiết bị và kỹ 

năng lao động của các thành viên. 

- Các chính sách quản lý trong hợp tác xã luôn được 

xem xét qua từng thời kỳ, để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất 

và tình hình kinh tế - xã hội. 

- Xác định đúng và kiểm tra mục tiêu xây dựng phát 

triển hợp tác xã bền vững trên cơ sở xã viên giàu có, hợp tác 

xã giàu mạnh. 

- Xây dựng hợp tác xã kinh doanh, đa ngành đa nghề để 

chúng hỗ trợ tạo thế cạnh tranh cho nhau. 

- Bổ sung thường xuyên các quy định, tạo hành lang 

pháp lý có hệ thống từ luật xuống đến các quy định của Ban 

quản trị, Ban chủ nhiệm để vận hành bộ máy hợp tác xã. 

2. Kinh nghiệm 

- Bàn bạc dân chủ, minh bạch chính sách, nhất là chính 

sách tài chính trong nội bộ. 

- Phân công nhiệm vụ trách nhiệm rõ ràng giữa người 

chủ phương tiện (hợp tác xã) và người chủ cổ phần được 

giao bảo quản khai thác vận hành. 

- Giải quyết ngay dứt điểm các bất đồng về quyền lợi 

trong nội bộ, tránh để chuyện “bé xé ra to”. 

- Xây dựng đơn vị có khí thế nền nếp ngay từ ngày đầu 

thành lập, xây dựng uy tín thương hiệu của hợp tác xã. 
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- Ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng chung của hợp 

tác xã để tạo, kết dính giữa xã viên và tổ chức. 

- Công tác tổ chức, nhân sự phải được chuẩn bị tốt và 

không tạo ra sự chênh lệch nhiều về thu nhập giữa gián tiếp 

và trực tiếp, đội ngũ cán bộ luôn được đào tạo lại, đào tạo 

bổ sung. 

- Coi trọng uy tín hợp tác xã, uy tín cá nhân, xã viên, 

khen thưởng kịp thời, thăm hỏi động viên xã viên khi buồn, 

khi vui có chế độ kinh phí (thăm ốm đau, ma chay, cưới 

hỏi...). 

III. KẾT LUẬN 

Sau hơn 28 năm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh 

Hợp tác xã Rạch Gầm từ một đơn vị vận tải nhỏ kinh doanh 

đơn ngành, phát triển thành đơn vị kinh doanh đa ngành. 

Hiện nay, tuy quy mô hợp tác xã chưa thể gọi là lớn, nhưng 

nó đã có vị trí khá cao trong các hợp tác xã vận tải nói riêng, 

các hợp tác xã của cả nước nói chung. 

Điều quan trọng ở đây không phải là quy mô, doanh thu, 

mà là ở hợp tác xã Rạch Gầm đã xây dựng được một đơn vị 

kinh doanh đúng Luật Hợp tác xã, tạo được sự gắn kết bền 

chặt giữa xã viên với hợp tác xã , giữa xã viên với nhau 

bằng một quá trình tổ chức kinh doanh có cơ sở pháp lý đầy 

đủ rõ ràng. Các hoạt động của hợp tác xã khá nền nếp, lại 

luôn được bổ sung cập nhật các chính sách mới phù hợp với 

tiến trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Khẩu hiệu chiến lược của hợp tác xã là: Sản xuất kinh 

doanh hiệu quả phát triển bền vững. Ba nhiệm vụ luôn 

luôn được Ban quản trị, Ban chủ nhiệm thực thi song hành, 

do đó “đoàn tàu Rạch Gầm” luôn cân bằng rẽ sóng tiến về 

phía trước với lòng tự tin cao và sức mạnh tổng hợp của một 

tập thể đoàn kết. 

Với chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát 
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triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; với sự quan tâm chỉ đạo, 

giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và tổ chức liên minh hợp 

tác xã, với uy tín đã xác lập trên thương trường trong gần 30 

năm qua, cán bộ, xã viên hợp tác xã Rạch Gầm chắc chắn sẽ 

thực hiện được mục tiêu xây dựng thành Tập đoàn kinh tế 

tập thể vận tải đường sông đa ngành hướng tới mục tiêu 

giàu mạnh sau mười năm tới. Trước mắt, hợp tác xã Rạch 

Gầm sẽ không ngừng nâng cao đời sống cho, cán bộ, xã 

viên và người lao động, đóng góp tài chính vào ngân sách 

nhà nước, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm có giá trị 

cao. Hợp tác xã Rạch Gầm sẽ phấn đấu là ngôi sao sáng 

ngành vận tải thủy, có thương hiệu, phấn đấu giàu có, thịnh 

vượng cùng khách hàng và các doanh nghiệp của các thành 

phần kinh tế, tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. 
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TĂNG CƯỜNG SỰ HỢP TÁC, LIÊN KẾT GIỮA 

HỢP TÁC XÃ VÀ CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ 
KHÁC: KINH NGHIỆM VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

 CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (SAIGON CO-

OP) 

NGUYỄN NGỌC HÒA,  
NGUYỄN ANH ĐỨC  

Trải qua gần 20 năm hoạt động với nhiều thăng trầm 

cùng với sự biến động của nền kinh tế, đến nay Liên hiệp 

hợp tác xã Thương mại Thành phồ Hồ Chí Minh (Saigon 

Co-op) đã khẳng định thương hiệu uy tín của mình trên thị 

trường. Cho đến nay, hoạt động kinh doanh bán lẻ gồm 23 

siêu thị Co-opMart, 34 cửa hàng Co-op và cửa hàng Bến 

Thành tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác 

đã và đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo 

tầng lớp người tiêu dùng, thu hút khoảng 100.000 người dân 

đến mua sắm, giải trí mỗi ngày. Bên cạnh đó, các hoạt động 

phân phối sỉ, xuất nhập khẩu, sản xuất và đầu tư kết cấu hạ 

tầng... cũng đang dần lớn mạnh. Quy mô và hiệu quả hoạt 

động của Saigon Co-op thể hiện qua mức tăng trưởng doanh 

số bình quân hơn 30%/năm, đạt trên 2.900 tỉ đồng vào năm 

2006, lợi nhuận bình quân tăng khoảng 15%/năm và nộp 

ngân sách hàng năm trên 100 tỉ đồng, giải quyết việc làm 

cho hơn 4.000 lao động trong cả nước, trong đó có nhiều 

người có trình độ đại học và trên đại học. 
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Với nhiều cố gắng trong hoạt động, Saigon Co-op đã 

được Đảng, Nhà nước và Chính phủ trao tặng nhiều danh 

hiệu cao quý cho tập thể và các cá nhân (Huân chương Lao 

động hạng nhất, hạng hai, đơn vị Anh hùng Lao động thời 

kỳ đổi mới...). Trên phương diện quốc tế, tạp chí Bán lẻ 

châu Á – Thái Bình Dương đã bình chọn Saigon Co-op là 

đơn vị bán lẻ hàng đầu Việt Nam, trong nhóm 500 nhà bán 

lẻ hàng đầu châu Á – Thái Bình Dương liên tục bốn năm 

liền (2004 – 2007). Những thành quả đáng khích lệ nêu trên 

là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó việc hợp tác 

chặt chẽ với nhiều thành phần kinh tế khác nhau là một 

trong những tác nhân quan trọng nhất. 

Sự hợp tác toàn diện với nhiều thành 
phần đa dạng  

Là một chủ thể hoạt động trong nền kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa, việc xác lập mối quan hệ 

tương quan với các chủ thể kinh tế khác nhau là yêu cầu 

mang tính tất yếu và khách quan. Với tính chất đặc thù là 

đơn vị hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực thương mại phân 

phối bán lẻ, Saigon Co-op có mối quan hệ hợp tác kinh 

doanh cung ứng hàng hóa với hơn 1.200 nhà cung cấp trên 

nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, tối ưu hóa lợi ích khách 

hàng. Thông qua những giao dịch của chuỗi siêu thị Co-

opMart và các hoạt động kinh doanh khác, mối quan hệ 

giữa Saigon Co-op và các nhà cung cấp góp phần cung 

ứng hàng hóa cho xã hội dự kiến hơn 4.000 tỉ đồng vào 

năm 2007. Các nhà cung cấp của Saigon Co-op thuộc 

nhiều thành phần kinh tế với quy mô sản xuất kinh doanh 

khác nhau cung ứng hàng hóa phong phú cho Saigon Co-

op. Từ những hộ kinh doanh nhỏ lẻ thuộc thành phần kinh 

tế cá thể đến những tập đoàn kinh tế lớn thuộc thành phần 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đều có thể là đối tác 

kinh doanh với Saigon Co-op, đặc biệt có một lượng hàng 



 538 

hóa khá lớn được cung ứng từ những đối tác thuộc thành 

phần kinh tế nhà nước và các hợp tác xã đại diện cho 

thành phần kinh tế tập thể. Sự ưu tiên, tạo điều kiện cho 

hàng hóa và dịch vụ của các hợp tác xã được tiếp cận với 

người tiêu dùng cũng là một nguyên tắc cơ bản của 

Saigon Co-op với tinh thần đoàn kết trong phong trào hợp 

tác xã và theo đúng chủ trương Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương 5, khóa IX của Đảng đề ra “tiếp tục đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”. Ngoài ra, 

với sự hỗ trợ của Saigon Co-op, 21 hợp tác xã thành viên 

đã thành lập và đưa vào hoạt động 34 cửa hàng Co-op, 

góp phần đa dạng hóa loại hình bán lẻ và phát triển hướng 

hoạt động mới cho các hợp tác xã thương mại. 

Cùng với hoạt động chính của chuỗi siêu thị Co-opMart, 

Saigon Co-op đang triển khai kinh doanh trong lĩnh vực 

xuất nhập khẩu, phân phối sỉ và sản xuất. Trong các lĩnh 

vực hoạt động này, vai trò của các đối tác từ nhiều thành 

phần kinh tế khác nhau ngoài việc cung ứng hàng hóa thành 

phẩm cho công tác phân phối, tiêu thụ của Saigon Co-op, họ 

còn là nhà cung cấp nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất 

và hoạt động xuất khẩu. Trong lĩnh vực phân phối độc 

quyền, Saigon Co-op có sự hợp tác của hơn 45 nhà phân 

phối cấp II ở các tỉnh, thành phố cả nước, hàng chục nghìn 

hộ kinh doanh bán lẻ, các siêu thị, trung tâm thương mại, 

các nhà bán sỉ... Ngoài ra, các thành phần kinh tế khác và 

các tập đoàn kinh tế quốc tế ở nước ngoài đóng vai trò rất 

lớn trong việc cung cấp cho Saigon Co-op những thiết bị 

khoa học kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sản xuất kinh doanh, 

nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý. 

Để có được sự liên kết chặt chẽ, trong suốt quá trình hợp 

tác, các hội nghị song phương và đa phương giữa Saigon 

Co-op và các đối tác thường xuyên được tổ chức. Thông qua 

đó, các bên cùng chia sẻ thông tin kinh doanh, kinh nghiệm 
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làm việc, thảo luận về chiến lược phát triển có lợi cho đôi 

bên, hợp tác khảo sát nắm bắt nhu cầu và thói quen của 

người tiêu dùng để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, 

hợp tác đào tạo cán bộ, nhân viên... 

Sự hợp tác không chỉ xoay quanh quan hệ kinh tế mà 

còn ở nhiều hình thức đa dạng khác. Nhiều hoạt động vì 

cộng đồng xã hội thường xuyên được Saigon Co-op cùng 

các nhà cung cấp tổ chức với tinh thần chia sẽ tương thân 

tương ái. Những hoạt động này được tổ chức định kỳ với 

nhiều quy mô và có sức lan tỏa lớn. Nhìn chung, dây chuyền 

phối hợp và hợp tác giữa Saigon Co-op và các nhà cung cấp 

nói theo nghĩa hẹp, các thành phần kinh tế khác nhau nói 

theo nghĩa rộng đang dần được hoàn chỉnh và chuyên 

nghiệp hóa. Việc giao lưu học hỏi không ngừng giữa Saigon 

Co-op và các tổ chức, đơn vị thuộc các thành phần kinh tế 

khác nhau cũng góp phần đa dạng hóa phương thức hợp tác 

và thúc đẩy sự phát triển. 

Sơ đồ 1: Mối quan hệ giữa Saigon Co-op  
và các thành phần kinh tế 
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Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước xã hội 

hóa nguồn - vật lực để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa phát triển đất nước, Saigon Co-op đã áp dụng nhiều 

phương thức khác nhau huy động vốn và hợp tác phát triển 

kinh doanh. Saigon Co.op đã tham gia thành lập các đơn vị 

liên doanh góp vốn và đóng vai trò chủ đạo trong việc quản 

lý nguồn vốn và điều hành kinh doanh. Các đơn vị liên 

doanh chủ yếu được thành lập hoạt động trong lĩnh vực 

thương mại phân phối - bán lẻ. Sự liên doanh liên kết được 

thực hiện với các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị tư 

nhân có tiềm lực kinh tế... và đặc biệt là các hợp tác xã, xã 

viên tại các tỉnh thành. Tùy thuộc vào đối tượng liên doanh 

góp vốn, cách thức phối hợp và sự hỗ trợ của Saigon Co-op 

có sự khác nhau và cân đối phù hợp với định hướng phát 

triển của đơn vị.  

Bên cạnh đó, Saigon Co-op cũng đã chủ động thành lập 

và tham gia thành lập những mô hình huy động vốn mới 

như Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ Toàn Tâm, một số 

siêu thị mang tên Co-opMart được hình thành và đưa vào 

hoạt động trên cơ sở nguồn vốn góp của nhân viên Saigon 

Co-op và đơn vị. Đồng thời, Saigon Co.op cũng đã thành 

lập Công ty cổ phần phát triển Saigon Co.op (SCID) với 
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tập đoàn, hợp tác xã quốc tế 
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mục đích chính là huy động nguồn lực tài chính đầu tư kết 

cấu hạ tầng phục vụ cho công tác phân phối bán lẻ, phát 

triển những loại hình kinh doanh bán lẻ hiện đại đặc thù. 

Ngoài ra, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hệ thống 

phân phối Việt Nam (VDA) là mô hình kinh doanh được 

góp vốn thành lập bởi Saigon Co-op và ba doanh nghiệp 

hàng đầu khác của Việt Nam trong lĩnh vực phân phối (hai 

doanh nghiệp nhà nước và một công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư nhân), với định hướng phát triển hệ thống phân phối, tiêu 

thụ mang tầm cỡ sánh ngang với các tập đoàn xuyên quốc 

gia. 

Sự phát triển của Saigon Co-op còn gắn liền với mối quan 

hệ hợp tác với phong trào hợp tác xã quốc tế, những giúp đỡ 

thắm tình hữu nghị của Liên minh Hợp tác xã quốc tế (ICA). 

Trong quá trình tìm hiểu và bắt đầu định hướng kinh doanh 

mới, Saigon Co-op đã nhận được sự chuyển giao công nghệ 

kinh doanh siêu thị từ Trung tâm dự án KF (KFPC) của 

Hiệp hội hợp tác xã tiêu dùng Thụy Điển. Tiếp theo đó, 

công tác triển khai thực hiện kinh doanh được sự hỗ trợ quý 

báu từ Hiệp hội hợp tác xã tiêu dùng Nhật Bản (JCCU), 

Hiệp hội hợp tác xã thương mại quốc gia Xinggapo (NTUC) 

và nhiều hỗ trợ khác từ các hợp tác xã trên thế giới. 

Những nhân tố thúc đẩy hợp tác thành 
công 

Sự hợp tác thành công của Saigon Co-op với nhiều thành 

phần kinh tế khác nhau xuất phát từ các nguyên nhân cơ bản 

sau: 

Thứ nhất, sự định hướng đúng đắn của Đảng và Nhà 

nước, sự ủng hộ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp và 

vai trò cầu nối quan trọng của tổ chức Liên minh hợp tác 

xã.  

Chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước tạo 

điều kiện cho loại hình hợp tác xã được cũng cố và phát 
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triển. Đây chính là thuận lợi lớn cho Saigon Co-op trong 

quá trình triển khai các hoạt động kinh doanh và hợp tác 

phát triển với các đối tác. Những hỗ trợ thiết thực và kịp 

thời của chính quyền các địa phương, đặc biệt là Thành phố 

Hồ Chí Minh về chính sách, thủ tục cũng như là nguồn lực 

đã góp phần đưa các mối quan hệ hợp tác trở nên tốt đẹp 

hơn. Việc mở rộng hoạt động kinh doanh của Saigon Co-op 

và hợp tác với các đơn vị tại các tỉnh trong cả nước được sự 

cổ vũ mạnh mẽ của Đảng và chính quyền từ Trung ương 

đến địa phương.  

Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh bạn đóng vai trò hỗ trợ kết nối các mối 

quan hệ hợp tác giữa Saigon Co-op và các đơn vị, đặc biệt 

là các hợp tác xã, xã viên tại các địa phương trong cả nước, 

tạo nên sự đoàn kết chung trong phong trào hợp tác xã. 

Nhiều siêu thị Co-opMart ra đời tại các địa phương là dấu 

hiệu của sự vun đắp của tổ chức Liên minh hợp tác xã cho 

mối quan hệ giữa Saigon Co-op và các đơn vị. 

Những định hướng, hỗ trợ và tạo điều kiện nêu trên là 

nhân tố hàng đầu cho sự phát triển mạnh mẽ những mối 

quan hệ hợp tác phát triển của Saigon Co-op và các đơn vị 

thuộc nhiều thành phần kinh tế khác. 

Thứ hai, sự lựa chọn hướng đi, mô hình kinh doanh phù 

hợp; xác định rõ khách hàng là nền tảng và tôn trọng đối 

tác, hợp tác chân tình, bình đẳng.  

Sau nhiều khó khăn trong thời kỳ bao cấp và giai đoạn 

giao thời đổi mới, Saigon Co-op đã có bước chuyển đổi 

mạnh mẽ, tập trung kinh doanh chủ yếu vào hoạt động kinh 

doanh phân phối bán lẻ với mô hình siêu thị hiện đại lúc đó 

vẫn còn mới mẻ đối với thị trường Việt Nam. Hoạt động 

kinh doanh trong lĩnh vực này được sự đón nhận và ủng hộ 

của các tầng lớp người tiêu dùng, tạo cơ hội để hợp tác với 

nhiều đơn vị kinh doanh khác nhau. Với mô hình Liên hiệp 
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hợp tác xã, Saigon Co-op có quy mô nổi bật hơn đối với các 

hợp tác xã khác, có sự liên kết hỗ trợ giữa Saigon Co-op và 

các hợp tác xã thành viên, tạo vị thế trong quá trình giao 

dịch và đàm phán kinh doanh. 

Phát triển và đa dạng hoá các phương thức hợp tác với 

các thành phần kinh tế khác theo nhu cầu thị trường và định 

hướng phát triển của đơn vị. Mỗi bước đi của Saigon Co-op 

xuất phát từ nhu cầu thị trường, tạo nên những chuyển biến 

tích cực từ nội tại, vì khách hàng, căn cứ vào thị trường để 

tự điều chỉnh thích nghi. Cách thức và phương thức hoạt 

động phù hợp theo từng thời điểm và luôn tôn trọng lợi ích 

của đối tác, kết hợp với việc bảo vệ lợi ích của đơn vị trên 

nguyên tắc chân tình, bình đẳng cùng có lợi, tối đa hóa sự 

hài lòng của khách hàng, lấy khách hàng làm cơ sở và vì 

khách hàng phục vụ. 

Thứ ba, sự đoàn kết, đồng lòng và chất lượng của đội 

ngũ lao động; gắn kết tập thể vì mục đích chung, nêu cao 

tinh thần hợp tác xã.  

Tuân thủ nguyên tắc cơ bản của tổ chức hợp tác xã 

“mình vì mọi người, mọi người vì mình”, Saigon Co-op và 

tập thể cán bộ, nhân viên luôn lao động vì lợi ích chung, 

cùng góp sức xây dựng một thương hiệu Việt thực sự vững 

mạnh. Văn hóa tổ chức của Saigon Co-op là xây dựng cơ 

quan như "mái nhà thân yêu" của mọi người. Với tinh thần 

đó, thái độ phục vụ và giao tiếp, cộng tác với các đối tác 

được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, hợp tác đồng 

hành cùng phát triển. 

Không tự hài lòng với những gì đã làm được, cùng với 

sự hổ trợ của Đảng, Nhà nước và các đơn vị bạn, Saigon 

Co-op luôn giáo dục và tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, 

nhân viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, rèn 

luyện bản lĩnh chính trị đáp ứng được nhu cầu phát triển, 

nhu cầu hợp tác trong tình hình mới. Hiện nay, bên cạnh lực 
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lượng lao động phổ thông chiếm số đông, đội ngũ cán bộ 

quản lý và cán bộ chuyên môn tại Saigon Co-op và được bổ 

sung từ nơi khác về đại đa số có trình độ đại học trở lên, 

nhiều cán bộ là tiến sĩ, thạc sĩ, trong đó có 9 người được đào 

tạo sau đại học tại nước ngoài và nhiều người tham gia các 

khóa huấn luyện trung và ngắn hạn tại các quốc gia tiên 

tiến. Với lực lượng lao động như trên, vị thế, nội dung và 

chất lượng hợp tác với mọi đơn vị thuộc các thành phần 

kinh tế khác nhau không ngừng được nâng cao. 

Thứ tư, không ngừng tăng cường giao lưu học hỏi, chọn 

lọc kinh nghiệm từ các tổ chức kinh doanh quốc tế, các mô 

hình hợp tác xã của các quốc gia tiên tiến; tích cực áp dụng 

những công nghệ và phương thức quản lý hiện đại.  

Yếu tố hỗ trợ và chia sẻ từ các tổ chức hợp tác xã của 

các nước tiên tiến trên thế giới là những kinh nghiệm quý 

báu đối với Saigon Co-op trong tổ chức kinh doanh, hợp 

tác với các đơn vị. Tham gia trong phong trào chung hợp 

tác xã thế giới cùng mối quan hệ quốc tế với các tổ chức 

kinh doanh lớn, tạo điều kiện để Saigon Co-op tiếp cận 

những phương thức quản lý tiên tiến, những cách thức hoạt 

động hiện đại. Những kiến thức và kinh nghiệm này được 

Saigon Co-op du nhập và chọn lọc, nghiên cứu áp dụng 

phù hợp với tình hình kinh tế và các mối quan hệ sản xuất 

tại Việt Nam. 

Do tính chất đặc thù và nhu cầu thực tế, mô hình phát 

triển của Saigon Co-op cần được ứng dụng những công 

nghệ và phương thức quản lý theo mô hình chuỗi. Yếu tố đó 

thúc đẩy sự kết nối giữa các đơn vị trong hệ thống Saigon 

Co-op và thúc đẩy nhu cầu hợp tác giữa Saigon Co-op và 

các đơn vị thành viên. Nhằm đáp ứng được nhu cầu này, 

Saigon Co-op ưu tiên những khoản đầu tư lớn cho những 

trang thiết bị hiện đại, những quy trình giao dịch tiên tiến 

đang được ứng dụng trên thế giới. 
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Những khó khăn và hạn chế cần được 
khắc phục 

Bên cạnh những mặt tích cực trong việc phát triển mối 

quan hệ với các thành phần kinh tế khác nhau, trong quá 

trình triển khai hợp tác, bản thân Saigon Co-op và các đơn 

vị trực thuộc gặp phải không ít khó khăn cũng như nhiều 

hạn chế cần được cải tiến. 

Về mặt khách quan, một trong những khó khăn lớn đối 

với các hợp tác xã trong quá trình triển khai các mối quan 

hệ hợp tác phát triển là định kiến về thành phần kinh tế tập 

thể nói chung và các hợp tác xã nói riêng. Khi được nhắc 

đến một đơn vị hợp tác xã, nhiều tập thể và cá nhân vẫn 

hình dung theo mô hình hợp tác xã kiểu cũ với sự thiếu năng 

động và hạn chế về nguồn lực phát triển gây nhiều hoài nghi 

của đối tác trong quá trình hợp tác kinh doanh. Trong thời 

gian tới, cần có sự quảng bá, tuyên truyền sâu rộng hơn đối 

với hình thức hợp tác xã kiểu mới với nhiều định hướng tiến 

bộ, xóa bỏ định kiến trong cách nhìn của các thành phần 

kinh tế khác và của xã hội. 

Bên cạnh đó, môi trường kinh tế còn nhiều chồng chéo 

gây nhiều khó khăn cho quá trình triển khai hoạt động và 

hợp tác với các đơn vị khác. Do đặc thù là đơn vị hợp tác xã 

nên Saigon Co-op nói riêng và các hợp tác xã thương mại 

nói chung hoạt động kinh doanh, trên cơ sở luật định cho 

môi trường kinh doanh (Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư...), 

mà còn bị chi phối bởi Luật Hợp tác xã. Với sự chi phối như 

trên và sự chưa hoàn chỉnh của các bộ Luật gây nhiều ràng 

buộc hơn đối với các đơn vị hợp tác xã so với các đơn vị 

khác, trong khi đó không nhận được sự ưu đãi về thuế hoặc 

các chế độ khác, vẫn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt với các 

đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác. 

Tuy nhiên, về mặt chủ quan, bản thân một số hợp tác xã 

thành viên vẫn còn nhiều sức ỳ, chưa thực sự năng động, vì 
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vậy không theo kịp sự phát triển của các thành phần kinh tế 

khác. Mặt khác, do thiếu nguồn lực, quy mô nhỏ lẻ và thiếu 

sự gắn kết liên thông với nhau nên các hợp tác xã hoạt động 

chưa hiệu quả. Hiện nay, mặc dù Saigon Co-op luôn ưu tiên 

phân phối hàng hóa được sản xuất từ các hợp tác xã thành 

viên và các hợp tác xã khác nhưng do hạn chế về nội lực 

nên doanh số của nhà cung cấp là hợp tác xã chỉ chiếm 

khoảng 0,12% tổng doanh số của chuỗi siêu thị Co-opMart. 

Đa số các mặt hàng mà các hợp tác xã cung ứng có giá trị 

thấp và còn mang tính thủ công. 

Định hướng phát triển hợp tác trong thời 
gian tới 

Để củng cố và phát triển bền vững hơn trong môi trường 

kinh doanh mới với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn 

khi Việt Nam đã gia nhập WTO, việc tăng cường hợp tác 

với các thành phần kinh tế khác là một nhiệm vụ cấp bách 

của các tổ chức hợp tác xã. Một trong những nguyên tắc cơ 

bản của Saigon Co-op trong quá trình xây dựng và phát triển 

các mối quan hệ với các thành phần kinh tế khác là giữ 

vững bản chất hợp tác xã, vì lợi ích của khách hàng và 

hướng đến cộng đồng xã hội. Trong thời gian tới, Saigon 

Co-op xác định một số định hướng trong quan hệ hợp tác 

với các đơn vị kinh tế như sau: 

Một là, phát triển mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác theo 

chiều sâu. Bên cạnh duy trì mối quan hệ hợp tác rộng 

khắp, công tác phát triển quan hệ kinh tế theo chiều sâu là 

trọng tâm. Đối với các nhà cung cấp và các đối tác kinh 

doanh hiện nay, chú trọng chọn lọc và phối hợp cung ứng 

những mặt hàng xã hội có nhu cầu cao, đáp ứng thị hiếu 

tiêu dùng, phục vụ khách hàng một cách chu đáo nhất, 

chọn lọc chặt chẽ hơn ngành nghề cần phối hợp với từng 

đối tác riêng biệt. Những mối quan hệ chủ đạo sẽ được 

nâng lên tầm cao mới thành đối tác chiến lược, hợp tác 
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một cách toàn diện trong chiến lược kinh doanh chung và 

các hoạt động khác với nhiều ưu đãi đặc biệt cho đôi bên. 

Nghiên cứu kết hợp những điểm mạnh của Saigon Co-op 

và các đơn vị khác thuộc nhiều thành phần kinh tế khác 

nhau để hợp lực cùng phát triển bền vững. 

Hai là, tăng cường đầu tư nguồn - vật lực nhằm cải tiến 

quy trình và nội dung hợp tác theo hướng chuyên nghiệp 

hóa. Những trang thiết bị và chương trình điện toán, quản lý 

hiện đại được Saigon Co-op đầu tư nhằm chuẩn hóa nội 

dung giao dịch, đồng thời các quy trình giao dịch được 

nghiên cứu cải tiến để nâng cao tính hiệu quả trong quan hệ 

kinh doanh. 

Ba là, ưu tiên hỗ trợ hợp tác với thành phần kinh tế tập 

thể nói chung và các hợp tác xã nói riêng. Đẩy mạnh giúp 

đỡ các hợp tác xã thành viên nhằm tạo lập cho các hợp tác 

xã thành viên một hướng kinh doanh phù hợp theo hệ thống, 

chủ động hơn trong phát triển hợp tác với các thành phần 

kinh tế khác. 

Một số kiến nghị 

Để thực hiện được những định hướng nêu trên đối với 

Saigon Co-op nói riêng và nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 

hợp tác của các hợp tác xã với các thành phần kinh tế khác 

cần có những tác nhân khách quan từ phía Đảng, Nhà nước, 

cũng như toàn xã hội. Trên góc độ vĩ mô, xin đưa ra một số 

kiến nghị như sau: 

- Tiếp sau công tác tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể, đối với những vấn đề còn tồn 

đọng và hạn chế trong thực hiện nghị quyết, kiến nghị đảng 

bộ các cấp tiếp tục quán triệt thực hiện tạo động lực mạnh 

mẽ hơn nữa hỗ trợ thành phần kinh tế tập thể, trong đó có 

các hợp tác xã. 

Về pháp lý hoạt động, kiến nghị các cơ quan lập pháp 
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hoàn chỉnh các bộ luật liên quan đến hoạt động của hợp tác 

xã, tạo môi trường pháp lý rõ ràng, tối thiểu hóa sự chồng 

chéo không cần thiết để các đơn vị hợp tác xã năng động 

trong quan hệ hợp tác phát triển với các đơn vị thuộc thành 

phần kinh tế khác. Đối với các hợp tác xã nói chung, mô 

hình liên hiệp là thực sự cần thiết để nâng cao vị thế hợp 

tác. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thành viên của các 

Liên hiệp hợp tác xã thương mại, tiêu dùng như Saigon Co-

op phải là pháp nhân. Xin kiến nghị thay đổi quy định này 

để Saigon Co-op và các Liên hiệp hợp tác xã có thể kết nạp 

những khách hàng trung thành với Saigon Co-op trở thành 

xã viên hoặc kết hợp với các cá thể khác trong hướng phát 

triển, mô hình kinh doanh mới. 

- Đối với chính quyền các cấp, kiến nghị ưu tiên hỗ trợ 

nhiều hơn về nguồn lực nhân sự, công tác đào tạo cũng như 

các chính sách, thủ tục giúp các hợp tác xã nâng cao nội lực, 

lớn mạnh hơn, thực sự đứng vững trong môi trường cạnh 

tranh, nâng cao vị thế của hợp tác xã trong quan điểm của 

các thành phần kinh tế khác. 

- Về khía cạnh các hiệp hội hợp tác xã, kiến nghị tăng 

cường mạnh mẽ hơn cả chiều rộng và chiều sâu mối quan hệ 

trong phong trào hợp tác xã quốc tế với các tổ chức hợp tác 

xã tại các nước tiên tiến, các tổ chức quốc tế nhằm định 

hướng cho các hợp tác xã giao lưu, học hỏi, chắt lọc kinh 

nghiệm quý báu, vận hành theo điều kiện riêng của các hợp 

tác xã trong nước. 

Thực hiện một cách đồng bộ nhưng giải pháp trên đây, 

Saigon Co-op nói riêng và các hợp tác xã trong cả nước nói 

chung sẽ hợp tác, xây dựng được những thương hiệu mạnh 

do người Việt, của người Việt và vì người Việt, góp phần 

thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, cùng vững 

bước tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
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MỤC LỤC 

Lời Nhà xuất bản   5 
-  Nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí minh để 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn 
mới 

   TRƯƠNG TẤN SANG 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã: những vấn đề 
lý luận và thực tiễn (Báo cáo đề dẫn Hội thảo) 

   LÊ HỮU NGHĨA 

- Phát triển hợp tác xã dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí 
Minh và yêu cầu của thời kỳ mới 

    PGS.TS. TẠ NGỌC TUẤN 
- Góp phần tìm hiểu những nguyên tắc xây dựng và 

phát triển hợp tác xã trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
   TS. NGUYỄN XUÂN THÔNG 

- Quan niệm của Hồ Chí Minh về bản chất kinh tế - 
xã hội và các nguyên tắc xây dựng, tổ chức hợp tác 
xã nông nghiệp ở Việt Nam 

    TS. PHẠM NGỌC ANH  

- Một số quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về hợp 
tác xã 

   TS. ĐẶNG VĂN THÁI 

- Cơ sở hình thành những quan điểm về hợp tác xã và 
xây dựng hợp tác xã ở Việt Nam của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh  

    PGS.TS HOÀNG TRANG 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác xã trong tác 
phẩm Đường Kách mệnh và những vấn đề hiện nay 
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    TS. HOÀNG VĂN TUỆ  

- Bàn về khái niệm hợp tác xã theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh 

   PGS.TS. PHẠM HỒNG CHƯƠNG 

- Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng 
Hồ Chí Minh về hợp tác xã 

   TS. TRẦN MINH TRƯỞNG  

- Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển hợp tác xã 
đến vấn đề xoá đói giảm nghèo trong giai đoạn hiện 
nay 

    PGS.TS. TẠ NGỌC TẤN  

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề hợp tác xã và sự vận 
dụng ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế 
quốc tế 
    TS. VŨ THỊ THOA  

- Con đường tất yếu phải phát triển hợp tác xã trong 
tư tưởng Hồ Chí Minh  

    ThS. ĐỖ MINH HẠNH 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò hợp tác xã và giải 
pháp cho việc phát triển hợp tác xã ở Việt Nam trong 
giai đoạn hiện nay 

    TS. NGUYỄN VĂN TUÂN  

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và các 
nguyên tắc tổ chức  quản lý hợp tác xã nông nghiệp 
trong giai đoạn hiện nay 

    ThS. LÝ VIỆT QUANG  

- Nâng cao nhận thức tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác 
xã 

    TS. CHU THÁI THÀNH  

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về một thiết chế dân chủ 
thực hành: nhìn từ hợp tác xã đến xã hội 

    PGS.TS. LÊ XUÂN ĐÌNH  

- Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về việc chuẩn bị cho nông 
nghiệp và nông dân Việt Nam Hội nhập kinh tế quốc tế  
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  GS.TS.NGND.AHLĐ. VÕ TÒNG XUÂN  

- Từ tư tưởng Hồ Chí Minh về hợp tác hoá nông nghiệp: 
nhìn lại chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách 
của Nhà nước ta về hợp tác hoá nông nghiệp trước 
năm 1986 

   GS.TS. ĐỖ THẾ TÙNG 

- Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của 
Nhà nước đối với hợp tác xã từ năm 1986 đến nay 

   TS. PHẠM VĂN PHỔ 

- Hệ thống các chính sách của Chính phủ Việt Nam 
trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 

   TS. CHU TIẾN QUANG  

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 
đoàn thể đối với quá trình đổi mới, phát triển hợp tác 
xã 
   HÀ THỊ LIÊN 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của 
Đảng ta về hợp tác xã 
   TS. MAI THẾ HỞN  

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về hợp 
tác xã trong nông nghiệp 

   LÃ VĂN LÝ 

- Phát huy tiềm năng của hợp tác xã Việt Nam trong 
thế kỷ XXI, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 

   TS. NGUYỄN MINH TÚ  

- Phát triển các loại hình hợp tác xã theo tư tưởng Hồ 
Chí Minh 

   TS. ĐOÀN THẾ HANH 

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển hợp 
tác xã trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

  TS. NGUYỄN THỊ NHƯ HÀ  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng 
cao nhận thức, phát triển hợp tác xã trong thời kỳ 
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mới 
   TS. ĐINH THẾ HUYNH 

- Tình hình hợp tác xã hiện nay, một số định hướng 
và các giải pháp phát triển  

   TS. NGUYỄN TIẾN QUÂN  

- Hợp tác xã: vấn đề cũ, cách nhìn mới  
    VS.TS. ĐÀO THẾ TUẤN  

- Mô hình hợp tác xã và định hướng hoàn thiện trong 
các ngành, lĩnh vực 

    NGUYỄN XUÂN HIÊN 

- Hợp tác xã thương mại ở nước ta, thực trạng và giải 
pháp phát triển 

    PGS, TS. NGUYỄN VĂN 
LỊCH 

-  Về thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã 
thương mại ở Việt Nam từ nay tới năm 2010 và tầm 
nhìn tới 2020 

    TS. NGUYỄN THỊ NHIỄU 

- Vai trò của hợp tác xã đối với việc tiêu thụ hàng 
nông sản trong điều kiện Việt Nam là thành viên tổ 
chức thương mại thế giới 

   PGS.TS. PHAN HUY ĐƯỜNG 

- Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ và xã viên Hợp tác xã 

   TS. NGUYỄN ĐẮC THẮNG 

- Các giải pháp về phát triển hợp tác xã ở nước ta 
trong nền kinh tế thị trường 
    DOÃN ĐÌNH HUỀ 

-  Trao đổi một số kinh nghiệm về xây dựng, phát 
triển hợp tác xã tại Thành phố Hồ Chí Minh 

    NGUYỄN DUY HIẾU 

-  Thực trạng và giải pháp phát triển hợp tác xã ở Yên 
Bái 
    ĐÀO DUY VƯỢNG 
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- Về kết quả và kinh nghiệm của hợp tác xã dịch vụ 
nông nghiệp Thiệu Hưng trong đổi mới nội dung và 
phương thức hoạt động những năm qua 
    LÊ VĂN QUẾ 

- Tổ chức và hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp 
kinh doanh dịch vụ tổng hợp Duy Sơn II Quảng 
Nam 
   PHẠM VĂN DU 

- Chuyển đổi hợp tác xã Rạch Gầm theo Luật hợp tác 
xã năm 1996: Bài học và kinh nghiệm 
   TRẦN ĐỖ LIÊM 

- Tăng cường sự hợp tác, liên kết giữa hợp tác xã và các 
thành phần kinh tế khác: Kinh nghiệm và định hướng 
của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ 
Chí Minh (Saigon Co-op) 

 NGUYỄN NGỌC HÒA, NGUYỄN ANH ĐỨC  
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