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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kinh tế tập thể là một thành phần quan trọng trong nền kinh tế, 

không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế mà còn có đóng góp 

quan trọng trong phát triển văn hóa, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ 

lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: Kinh 

tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước 

cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của 

nền kinh tế quốc dân. 

 Những năm qua, khu vực kinh tế HTX ở thành phố Đà Nẵng không 

ngừng được củng cố và phát triển, ngày càng khẳng định được vai trò to 

lớn ở tất cả các ngành và khu vực. Qua thực tiễn hoạt động, nhiều HTX 

đã minh chứng được bản chất tốt đẹp của một tổ chức kinh tế, có tính xã 

hội và nhân văn. 

Tuy nhiên, qua tìm hiểu kết quả phát triển HTX trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng, đặc biệt là ở quận Ngũ Hành Sơn còn những vấn 

đề đáng quan tâm, tập trung giải quyết như: đa số HTX hoạt động 

mang tính đơn lẻ, thiếu sự liên kết theo hệ thống; phạm vi hoạt động 

nhỏ hẹp, thiếu vốn để tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh; cơ 

sở vật chất của các HTX còn thiếu; trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ 

HTX còn nhiều hạn chế; ngành nghề sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của 

hệ thống HTX còn ít, chủ yếu là dịch vụ nông nghiệp. 

Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn ở quận Ngũ Hành Sơn, tác 

giả chọn đề tài: “Phát triển HTX trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, 

thành phố Đà Nẵng” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

* Mục tiêu chung 

Đánh giá thực trạng phát triển HTX trên địa bàn quận Ngũ Hành 

Sơn trong những năm qua, từ đó đề xuất định hướng và giải pháp 
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phát triển đến năm 2020. 

* Mục tiêu cụ thể 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển HTX; đánh giá thực 

trạng phát triển HTX trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn; đề xuất định 

hướng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển HTX ở quận Ngũ Hành 

Sơn đến năm 2020. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

* Đối tượng nghiên cứu 

Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề về kinh tế, tổ chức quản lý liên 

quan đến phát triển HTX ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

Nghiên cứu phát triển HTX ở một số lĩnh vực, ngành nghề chính 

và chủ thể kinh tế khác có liên quan. 

* Phạm vi nghiên cứu 

- Về không gian:  

- Về thời gian:  

- Về nội dung: Nghiên cứu đặc điểm, ngu ên t c tổ chức và hoạt 

động của HTX; vai trò và các nội dung phát triển HTX; tiêu chí đánh 

giá và các nhân tố tác động đến phát triển HTX; các định hướng, giải 

pháp, kiến nghị phát triển HTX trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Phương pháp hồi cứu:  

- Phương pháp tổng hợp so sánh và phân tích thống kê:  

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội 

dung chính của đề tài gồm có 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở l  luận về phát triển Hợp tác  ã 

Chương 2: Thực trạng phát triển HTX trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn. 

Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển HTX tại quận Ngũ 

Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ 

 

1.1. NH NG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HTX VÀ PHÁT TRIỂN 

HTX 

1.1.1. Khái niệm HTX 

Theo Luật HTX số 23/2012/QH13 ngà  20 tháng 11 năm 2012 

được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

năm, HTX được định nghĩa như sau: “HTX là tổ chức kinh tế tập thể, 

đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện 

thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên 

cơ sở tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản l  HTX”. 

Mặc dù HTX cũng là đơn vị kinh doanh, song, sứ mệnh quan trọng 

nhất của HTX không phải là tối đa hóa lợi nhuận, mà là tối đa hóa lợi 

ích trước m t và lâu dài của thành viên bằng cách đáp ứng nhu cầu 

chung của thành viên về sản phẩm, dịch vụ hoặc tạo việc làm và nâng 

cao thu nhập cho thành viên một cách hiệu quả hơn - điều mà từng 

thành viên đơn lẻ không thể thực hiện được hoặc thực hiện kém hiệu 

quả trong điều kiện kinh tế thị trường. 

a. Đặc điểm chung của HTX 

- HTX là một tổ chức kinh tế tự chủ, g n với mục tiêu lợi 

nhuận nhưng mục đích  chính của HTX là phục vụ xã viên hơn là 

kiếm lời góp phần nâng cao địa vị kinh tế - xã hội của xã viên và 

sự phát triển cộng đồng xã hội. 

- HTX quản lý theo nguyên t c dân chủ, quyền biểu quyết của 

mọi thành viên là như nhau không phân biệt mức vốn góp hay chức 

vụ của thành viên.  

b. Đặc điểm HTX ở Việt Nam  

* Đối với thành viên tham gia HTX: 
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* Quan hệ sở hữu và quan hệ quản lý trong HTX: 

* Về quan hệ phân phối: 

* Về cơ chế quản lý đối với HTX: 

* Về quy mô và phạm vi hoạt động: 

* Về hiệu quả hoạt động và mô hình HTX: 

1.1.3. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX 

a. Tự nguyện thành lập, gia nhập và ra khỏi HTX  

b. HTX kết nạp rộng rãi thành viên 

c. Quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau trong quyết định, 

quản lý và hoạt động của HTX 

d. Tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động trước pháp luật 

e. Thành viên và HTX thực hiện cam kết theo hợp đồng và điều lệ 

f. Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên và phát triển 

bền vững cộng đồng thành viên nhằm phát triển phong trào HTX 

1.1.4. Phân loại HTX 

a. Phân loại theo ngành nghề 

b. Phân loại theo chức năng 

c. Phân loại theo quy mô và tính chất thành viên 

1.1.5. Vai trò của HTX 

a. Hỗ trợ phát triển kinh tế 

b. Tham gia giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo  

c. Cung cấp và hỗ trợ các dịch vụ về an sinh xã hội 

d. Tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng:  

e. Tham gia xây dựng nông thôn mới:  

1.1.6. Khái niệm phát triển HTX 

a. Khái niệm phát triển 

Trong kinh tế, phát triển là quá trình chuyển biến về mọi mặt của 

nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, trong đó bao hàm cả sự tăng 

trưởng về quy mô sản lượng, sự hoàn thiện về cơ cấu nền kinh tế và 

việc nâng cao chất lượng mọi mặt của cuộc sống. 
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b. Khái niệm phát triển HTX 

c. Xu thế khách quan của phát triển HTX  

Phát triển HTX là thể chế thích hợp không chỉ phát hu  cao độ từng 

mặt mà còn kết hợp hài hòa các mặt đối lập của nhiều quan hệ xã hội cơ bản 

trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. HTX trở thành một bộ phận không 

thể thiếu trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta. 

 . . N I  UNG PHÁT TRIỂN HTX 

1.2.1. Phát triển về số lƣợng các HTX 

Việc phát triển số lượng HTX đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế xã 

hội cũng như nhu cầu tham gia HTX của xã viên. Phát triển số lượng 

HTX cũng cần  ét đến lĩnh vực ngành nghề HTX đăng k  hoạt động 

gồm HTX nông nghiệp hay HTX phi nông nghiệp và cơ cấu từng loại 

hình ngành nghề HTX hoạt động. 

Tiêu chí đánh giá về phát triển số lượng bao gồm:  

- Tốc độ phát triển số lượng HTX trong khoảng thời gian nghiên 

cứu, tỷ lệ cơ cấu HTX NN, HTX phi NN. 

- Tăng mật độ phân bố HTX và tốc độ phát triển HTX khá, giỏi; 

giảm tỷ lệ HTX hoạt động trung bình và yếu kém. 

 . . . Gia tăng quy mô của HTX 

Qu  mô HTX tác động mạnh mẽ đến chiều hướng và khả năng 

phát triển của HTX.  

Tiêu chí đánh giá: Số lượng xã viên HTX’ Tốc độ gia tăng số 

lượng xã viên HTX; Qui mô vốn, tài sản, các điều kiện về CSVC kỹ 

thuật khác; Tốc độ gia tăng vốn, tài sản của HTX qua các năm. 

1.2.3. Mở rộng sản phẩm, dịch vụ của HTX 

Mở rộng số lượng ngành nghề, các lĩnh vực hoạt động sản xuất 

kinh doanh, tính đa dạng của chủng loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ; 

mức độ đáp ứng nhu cầu về hàng hóa dịch vụ của xã viên và thị trường. 

Tiêu chí đánh giá: tỷ lệ cơ cấu HTX NN, HTX phi NN; số lượng 

ngành nghề, lĩnh vực hoạt động, mức độ đáp ứng nhu cầu hàng hóa, 
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dịch vụ của xã viên. 

1.2.4. Mở rộng các mối quan hệ liên kết 

Các ngành, các địa phương, các hiệp hội ngành nghề và liên minh 

hợp tác  ã hỗ trợ  úc tiến thương mại, cung cấp thông tin, tìm kiếm 

thị trường cho các hộ, tổ hợp tác và hợp tác  ã; tổ chức các hình thức 

giới thiệu sản phẩm ở trong và ngoài nước phù hợp với trình độ hiện 

tại và  u thế phát triển của kinh tế tập thể.  

Tiêu chí đánh giá về quan hệ liên kết, phối hợp: Tỷ lệ HTX tham 

gia vào liên minh HTX, liên kết doanh nghiệp; tốc độ phát triển quy 

mô doanh thu thông qua việc phát triển và mở rộng thị trường, phát 

triển các đại lý tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, dịch vụ của HTX. 

 . .5. Gia tăng kết quả và đóng góp của HTX vào phát triển 

KT-XH của địa phƣơng 

Bên cạnh những đóng góp về tăng trưởng kinh tế, các HTX còn 

có những đóng góp tích cực về mặt văn hóa,  ã hội, chính trị thông 

qua giải quyết việc làm, tham gia phục vụ đời sống của nhân dân 

trong việc phân phối hàng hóa dịch vụ của HTX.  

Tiêu chí đánh giá:  

- Nhóm chỉ tiêu về kết quả hoạt động của HTX: doanh thu, lợi 

nhuận, tỷ suất lợi nhuận/vốn, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu, mức tích 

lũ  hàng năm, lợi tức cổ phần;  

- Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức đóng góp của HTX vào phát triển 

kinh tế - xã hội địa phương: Tỷ trọng giá trị sản xuất của HTX trong 

tổng GTSX của địa phương, tỷ trọng lao động của HTX trong tổng 

lao động của địa phương; tỷ trọng nộp ngân sách của HTX… 

 . . CÁC NH N T  ẢNH HƢỞNG Đ N PHÁT TRIỂN HTX 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

  . . . Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phƣơng 

a. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

b. Dân số, lao động, việc làm 
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c. Cơ sở hạ tầng 

d. Yếu tố thị trường: Thị trường đầu vào; Thị trường đầu ra 

e. Chính sách về phát triển HTX 

Có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển HTX. Đây là yếu tố tạo 

hành lang pháp lý đồng thời cũng là định hướng phát triển HTX.  

1.3.3. Nhân tố thuộc bản thân HTX  

a. Tổ chức bộ máy quản lý 

b. Năng lực Ban Quản trị HTX  

c. Phương thức điều hành HTX  

d. Nhận thức của xã viên tham gia HTX 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HTX CỦA M T S  ĐỊA 

PHƢƠNG Ở NƢỚC NGOÀI VÀ TRONG NƢỚC  

1.4.1. Kinh nghiệm tại bang Quebec, Canađa 

1.4.2. Kinh nghiệm của tỉnh Bắc Giang 

1.4.3. Kinh nghiệm của thành phố Đà Nẵng 

K T LUẬN CHƢƠNG   

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HTX TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN  

NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PH  ĐÀ NẴNG 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH T  - XÃ H I CỦ  QUẬN 

NGŨ HÀNH SƠN ẢNH HƢỞNG Đ N PHÁT TRIỂN HTX 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

a. Vị trí địa lý 

Quận Ngũ Hành Sơn nằm về phía Đông Nam của thành phố, phía 

Đông giáp biển Đông; phía Tâ  giáp với hu ện Hòa Vang và quận 

Cẩm Lệ; phía B c giáp với quận Hải Châu và quận Sơn Trà.  

b. Địa hình, thổ nhưỡng 

Địa hình của Ngũ Hành Sơn tương đối bằng phẳng, đất đai khá 
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đồng nhất về tính chất vật l , hoá học.  

Về tài ngu ên đất:  

Về tài ngu ên rừng:  

Về tài ngu ên nước:  

c. Thời tiết, thủy văn 

Quận Ngũ Hành Sơn nằm trong khu vực có chế độ khí hậu nhiệt 

đới ẩm gió mùa và ảnh hưởng khí hậu ven biển của miền Trung.  

Nhìn chung, cới các điều kiện về địa l , tài ngu ên và môi trường 

như trên, Ngũ Hành Sơn có lợi thế, điều kiện cho sự phát triển kinh tế 

tập thể, kinh tế HTX trong những năm tới góp phần phát triển kinh tế, 

chính trị, văn hóa,  ã hội theo hướng văn minh, hiện đại. 

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế 

c. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Nhờ có vị trí thuận lợi về giao thông (cả về đường bộ, đường 

thủy), và các tiềm năng thiên nhiên. Kinh tế quận Ngũ Hành Sơn có 

mức tăng trưởng khá, những năm gần đâ  tốc độ tăng trưởng kinh tế 

bình quân trên 14%.  

Trong những năm qua, cơ cấu kinh tế của quận chuyển dịch theo 

hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. 

b. Cơ sở hạ tầng 

Quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện 

các dự án trên địa bàn quận. Hệ thống đường giao thông được phủ 

kín và toàn bộ đã khớp nối với nhau những tuyến quan trọng, đã 

được nhựa hóa hay bê tông hóa còn lại một ít đang được tiếp tục đầu 

tư  â  dựng.  

2.1.3. Đặc điểm về xã hội 

a. Dân số, lao động, việc làm 

Quận Ngũ Hành Sơn có 04 phường: Mỹ An, Khuê Mỹ, Hòa Hải, 

Hòa Quý. Dân số là 73.974 người, trong đó nữ là 37.931 người, 

chiếm 51,28%. Đâ  là nguồn lao động dồi dào, là nguồn xã viên tiềm 
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năng tạo tiền đề phát triển các loại hình tổ hợp tác, HTX góp phần 

góp phần phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa,  ã hội.   

b. Văn hóa, giáo dục, y tế 

Quận Ngũ Hành Sơn tổ chức khảo sát, đánh giá và tổng hợp kiến 

nghị của địa phương về thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn quận; Công 

tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia được đầu tư. Thường xuyên tổ 

chức  kiểm tra an toàn thực phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

phẩm, kiểm tra các cơ sở hành nghề  , dược tư nhân trên địa bàn.  

 . . THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HTX Ở QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

2.2.1. Thực trạng phát triển về số lƣợng HTX 

Toàn quận có 04 phường, có 09 HTX, và 01 tổ hợp tác với tổng 

vốn điều lệ gần 5.956 triệu đồng, tổng số xã viên HTX 3.708 xã viên. 

Trong đó: có 05 HTX đang hoạt động (01 HTX hoạt động trong lĩnh 

vực kinh doanh thương mại và dịch vụ tổng hợp, chủ yếu là dịch vụ 

vận tải; 01 hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, thương mại 

và dịch vụ tổng hợp chủ yếu sản xuất kinh doanh đá mỹ nghệ, dịch 

vụ nông nghiệp; 01 hoạt động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, 

chủ yếu sản xuất gia công hàng may mặc; 02 hoạt động trong lĩnh 

vực sản xuất nông, lâm, thủy sản, sản xuất, kinh doanh nấm ăn).  

2.2.2. Thực trạng phát triển về Quy mô HTX 

a. Về lao động 

- Về bộ máy tổ chức và cán bộ quản lý HTX: Các HTX có bộ máy 

quản l , điều hành tương đối gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả.  

- Về xã viên: Theo số liệu thống kê, hàng năm nhu cầu tham gia vào 

các HTX của xã viên không nhiều và tăng nhẹ qua các năm. Cơ chế 

hoạt động của các HTX chưa phù hợp, nhất là trong việc phân phối 

lãi. Mặt khác việc trả lương cho cán bộ, nhân viên HTX không thực 

hiện theo kết quả và hiệu quả, điều này không tạo được động cơ 

khuyến khích cán bộ HTX làm việc tốt hơn và không thu hút người 

tài tham gia quản lý HTX. 
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Bảng 2.7: Số lượng xã viên của HTX qua các năm 

                                                                      ĐVT: Người 

 

Chỉ tiêu 

Năm  0   Năm  0   Năm  0 4 

Số 

lượng 

BQ/ 

1HTX 

Số 

lượng 

BQ/ 

1HTX 

Số lượng BQ/ 

1HTX 

Tổng số xã viên HTX 2.486 298 2.135 316 2.017 403 

Xã viên HTX NN 1.932 426 1.665 581 1.597 799 

Xã viên HTX phi NN 554 138 470 118 420 140 

                      (Nguồn: Chi cục Thống kê quận Ngũ Hành Sơn) 

b. Về nguồn vốn  

Qui mô vốn của các HTX trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thấp. 

Tổng vốn điều lệ của các HTX phi nông nghiệp năm 2014 là 4,5 tỷ 

đồng. HTX có tổng vốn điều lệ cao nhất là 3,7 tỷ đồng (HTX sản 

xuất và gia công may mặc Hòa Quý). Phần lớn các HTX còn tâm lý 

trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa mạnh dạn đầu tư vốn để mở 

rộng sản xuất kinh doanh đã ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đơn 

vị. Một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể 

của Nhà nước ban hành còn chậm và thiếu đồng bộ nên còn hạn chế, 

chưa thể làm đòn bẩ  thúc đẩy nhanh thành phần kinh tế phát triển. 

Bảng 2.8: Qui mô vốn của các HTX qua các năm 

ĐVT: tỷ đồng 

 

Loại 

hình 

HTX 

Năm  0   Năm  0   Năm  0 4  

Tổng 

số 

vốn 

vốn 

bình 

quân/ 

HTX 

vốn 

bình 

quân/ 

xã 

viên 

Tổng 

số 

vốn 

vốn 

bình 

quân/ 

HTX 

vốn 

bình 

quân/ 

xã 

viên 

Tổng 

số 

vốn 

vốn bình 

quân/ 

HTX 

vốn 

bình 

quân/ 

xã 

viên 

HTX 

NN 
1,243 0,249 0,034 0,989 0,33 0,041 1,527 0,369 0,049 

HTX  

phi NN 
1,12 0,28 0,106 4,7 1,175 0,111 4,429 1,476 0,105 

Chung 

toàn quận 
2,363 0,529 0,065 5,689 1,505 0,071 5,956 1,033 0,075 

(Nguồn: Chi cục Thống kê quận Ngũ Hành Sơn và tính toán của tác giả) 
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c. Tình hình công nợ của các HTX 

Bên cạnh nguồn vốn góp, tình hình nợ vay của các HTX cũng là 

vấn đề tồn đọng day dưa, chưa giải quyết dứt điểm. Mặt khác, tình 

trạng vốn bị chiếm dụng của các HTX nông nghiệp  cũng tương đối 

phổ biến.  

Bảng 2.10: Tình hình nợ vay của các HTX qua các năm 

 

Chỉ tiêu 
ĐVT 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Tổng nợ vay các HTX tỷ đồng 5,254 6,417 9,541 

HTX NN      

Tổng nợ phải trả tỷ đồng 1,154 2,717 2,741 

Nợ vay bình quân/HTX tỷ đồng 0,104 1,593 1,690 

Tỷ lệ vốn vay/tổng vốn % 12,47 31,65 36,39 

HTX phi NN      

Tổng nợ phải trả tỷ đồng 4,1 3,7 6,8 

Nợ vay bình quân/HTX tỷ đồng 1.8 2,425 2,950 

Tỷ lệ vốn vay/tổng vốn % 20 18,73 18,57 

(Nguồn: Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính – Kế hoạch quận Ngũ Hành Sơn) 

2.2.3. Thực trạng về ngành nghề, sản phẩm, dịch vụ của HTX 

a. Lĩnh vực sản xuất công, nông nghiệp 

Trong thời gian qua, giá trị sản xuất của ngành CN-TTCN có xu 

hướng phát triển ổn định; nhìn chung các doanh nghiệp công nghiệp 

trên địa bàn quận có quy mô không lớn, giá trị sản xuất còn thấp. 

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giảm nhanh, bình quân hàng 

năm giảm 18,2%. Trong những năm gần đâ , quá trình đô thị hóa 

diễn ra trên diện rộng, phần lớn diện tích đất nông nghiệp đã chu ển 

đổi mục đích sản xuất sang đầu tư các dự án phát triển đô thị.  

b. Lĩnh vực thương mại dịch vụ 

Dịch vụ - du lịch - thương mại được  ác định là ngành kinh tế có 

tiềm năng của quận nhưng sự đầu tư trên lĩnh vực này vẫn còn đang 

trong giai đoạn khởi động, song song với công tác chỉnh trang đô thị 

nên hiệu quả đem lại chưa tương  ứng. Một số dự án phát triển du 

lịch đang trong giai đoạn triển khai xây dựng; hoạt động dịch vụ ven 
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biển phục vụ khách du lịch còn đơn điệu, các bãi t m công cộng 

chậm đầu tư; các cơ sở sản xuất, kinh doanh mặt hàng đá mỹ nghệ 

gây ô nhiễm môi trường và đang được s p xếp, bố trí vào khu tập 

trung dự án Làng đá mỹ nghệ Non Nước.  

2.2.4. Thực trạng quan hệ liên kết, phối hợp trong hoạt động 

của các HTX 

80% số HTX trên địa bàn quận là thành viên của tổ chức liên 

minh HTX thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, quan hệ liên doanh, liên 

kết giữa các HTX với nhau và giữa HTX với các thành phần kinh tế 

khác đã bước đầu được hình thành, phát triển.  

2.2.5. Kết quả và đóng góp của HTX vào phát triển kinh tế, 

xã hội của quận 

a.  Kết quả hoạt động của HTX 

- Đối với HTX nông nghiệp: Do quy mô về vốn thấp, hoạt động 

kinh doanh, dịch vụ chưa được mở rộng và đa dạng hóa loại hình, vì 

vậy doanh thu các HTX nông nghiệp đạt thấp dẫn đến lợi nhuận 

trong 3 năm từ 2012 đến 2014 bình quân của các HTX nông nghiệp ở 

mức 64 triệu đồng/năm.   

- Đối với HTX phi nông nghiệp: Doanh thu của các HTX phi 

nông nghiệp năm 2014 là 17,1 tỷ đồng, bình quân mỗi HTX đạt 5,7 

tỷ đồng. 

Bảng 2.12: Tình hình doanh thu, lợi nhuận của HTX 

         ĐVT: tỷ đồng 

Tiêu chí 

 

Năm  0   

 

Năm  0   

 

Năm  0 4 

Tốc độ 

phát triển 

bình quân 

(%) 
Tổng 

số 

BQ/ 

HTX 

Tổng 

số 

BQ/ 

HTX 

Tổng 

số 

BQ/ 

HTX 

1.  Doanh 

thu 27,448 3,049 20,700 2,975 21,630 4,326 

(5.2) 

2. Chi phí 25,723 2,585 19,198 2,742 19,988 3,997 (17.9) 

3. Lãi 1,725 0,191 1,502 0,215 1,642 0,329 (0.4) 

    (Nguồn: Chi cục Thống kê Ngũ Hành Sơn và tính toán của tác giả) 
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b. Đóng góp của các HTX 

Trong những năm gần đâ , đóng góp của khu vực HTX ở quận 

Ngũ Hành Sơn vào tăng trưởng kinh tế của quận có những chuyển biến 

tích cực, tăng dần cả về giá trị tuyệt đối và tương đối. Tuy nhiên, mức 

đóng góp nà  còn rất nhỏ bé. Tính chung toàn quận, năm 2011, khu 

vực HTX mới chỉ đóng góp 9,5%, đến năm 2014, mức đóng góp này ở 

mức 5,7%.  

2.3. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN HTX TẠI 

QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

2.3.1. Những thành tựu  

Nhìn chung, kể từ sau khi Luật Hợp tác  ã năm 2012 ra đời, kèm 

theo các chính sách hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, hoạt động 

của các HTX ở quận Ngũ Hành Sơn trong những năm qua đã đạt 

được những kết quả như sau:  

Nhiều HTX được củng cố một bước về công tác tổ chức, quản lý 

nên hiệu quả hoạt động được nâng lên. 

Các HTX đều xây dựng hoàn chỉnh Điều lệ HTX, số lượng và 

quy mô HTX không ngừng được mở rộng, các HTX cơ bản có 

phương án sản xuất kinh doanh cụ thể, bộ máy quản lý điều hành 

được cơ cấu tổ chức theo hướng gọn nhẹ…, có sự đóng góp tích cực 

cho ngân sách đia phương, tạo việc làm mới và đảm bảo thu nhập cho 

hàng trăm lao động mỗi năm.   

Bước đầu đã cung cấp kịp thời, có hiệu quả một số khâu dịch vụ 

thiết yếu cho xã viên. Làm tốt vai trò đại diện tư cách pháp nhân của 

các xã viên. HTX đã bước đầu giải quyết được các vấn đề xã hội, góp 

phần  óa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. 

Trong những năm qua, các vấn đề tài chính trong các HTX đã 

dần được minh bạch hóa, các nguồn vốn, quỹ của HTX được tăng 

cường về số lượng dựa vào sự hình thành từ nhiều nguồn.  
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2.3.2. Những tồn tại, hạn chế  

Tỷ trọng của kinh tế tập thể trong cơ cấu chung của toàn ngành 

còn thấp; quy mô của từng HTX còn nhỏ…  

Hệ thống HTX trên địa bàn thiếu sự liên kết chặt chẽ khi cùng 

tham gia một loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ; chưa quan tâm 

xây dựng thương hiệu, thiếu linh hoạt trong việc cung ứng, đa dạng 

hóa các hình thức hàng hóa, dịch vụ. Chưa quan tâm đến công tác 

quy hoạch. Việc tổ chức sản xuất và cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu 

ra chưa vững ch c, bị động. 

Vốn và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện nay của HTX còn manh 

mún, tài sản cố định chủ yếu là các nhà kho, hệ thống má  móc…đã 

cũ, lạc hậu, xuống cấp nghiêm trọng, là những khó khăn ảnh hưởng 

đến hoạt động của HTX trong quá trình chuyển đổi và phát triển. 

Kết quả sản xuất, kinh doanh dịch vụ còn thấp. Đội ngũ cán bộ 

HTX không ổn định, năng lực và trình độ. Nhiều HTX hoạt động 

không đúng với nguyên t c, chưa thực sự tuân thủ đầ  đủ các quy 

định của Luật Hợp tác xã.  

2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại 

a. Về ph a bản thân HTX: Về trình độ cán bộ HTX; Về nguồn 

vốn, công nợ; Về xã viên HTX; Về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ 

hoạt động sản xuất – kinh doanh; Về khả năng mở rộng dịch vụ phục 

vụ xã viên; Do những trì trệ về mô hình HTX kiểu cũ để lại; Cơ chế 

hoạt động của các HTX chưa phù hợp. 

b. Những chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển HTX 

Các chính sách tuy có nhiều nhưng chưa tác động mạnh đến các 

HTX, các HTX chưa được hưởng lợi từ các chính sách đó, chính sách 

còn chậm triển khai đến các cơ sở. Khung khổ pháp luật và một số 

chính sách phát triển kinh tể tập thể chưa đầ  đủ, chưa đồng bộ, tính 

khả thi thấp. 

c. Sự quan tâm của chính quyền địa phương 
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- Thiếu sự quan tâm, lãnh đạo của cấp uỷ chính quyền địa 

phương.  

- Công tác quản l  nhà nước về kinh tế tập thể chưa thống nhất, 

còn buông lỏng,  ếu kém. 

K T LUẬN CHƢƠNG 2 

 

CHƢƠNG 3 

ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HTX 

TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN 

 

 . . QU N ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

HTX Đ N N M 2020 

 . . . Quan điểm 

Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, lĩnh vực, địa 

bàn; không ngừng phát triển sức sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu 

quả và sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Phát triển kinh tế tập thể theo phương châm tích cực, vững ch c, 

xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đi từ thấp đến cao, đạt hiệu quả thiết 

thực, đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế hợp tác của nhân dân. 

 . . . Định hƣớng phát triển 

a. Định hướng chung về phát triển kinh tế tập thể của thành phố Đà 

Nẵng 

- Đối với Tổ hợp tác 

Phát triển các THT trên các lĩnh vực, ngành nghề phù hợp với 

khả năng quản l  và điều kiện kinh tế của các thành viên. 

- Đối với Hợp tác xã 

+ Nông nghiệp 

+ Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 

+ Về giao thông vận tải 

+ Các mô hình HTX mới 
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b. Định hướng về phát triển kinh tế tập thể của quận Ngũ 

Hành Sơn 

Tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các thành 

phần kinh tế tập thể trên địa bàn quận trong tất cả các lĩnh vực. 

Phát triển HTX phải g n với quá trình CNH - HĐH, chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. 

Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX 

hiện có theo hướng tăng cường sự liên kết, liên hiệp các HTX.  

3.1.3. Mục tiêu phát triển HTX ở quận Ngũ Hành Sơn đến năm 

2020 

a. Mục tiêu tổng quát 

b. Mục tiêu cụ thể 

 . . M T S  GIẢI PHÁP CHỦ   U PHÁT TRIỂN HTX TRÊN 

ĐỊA BÀN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN Đ N N M 2020 

3.2.1. Giải pháp phát triển về số lƣợng HTX 

Về phát triển số lượng HTX, tập trung hỗ trợ phát triển các HTX 

hiện hành. Vận động thành lập các tổ hợp tác ở những nơi chưa có 

điều kiện thành lập HTX..  

Tăng cường, củng cố các HTX hiện có, lựa chọn mô hình HTX 

phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng địa bàn; Vận động thành lập 

các HTX kiểu mới, nhân rộng mô hình HTX làm ăn có hiệu quả. 

3.2.2. Giải pháp phát triển về qui mô, hình thức HTX 

a. Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất phù hợp 

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

hình thức đa dạng đáp ứng nhu cầu hợp tác và phù hợp với điều kiện 

cụ thể của từng địa phương.  

- Mô hình tổ chức hoạt động của HTX linh hoạt, đa dạng về hình 

thức, phù hợp với đặc điểm của từng vùng, ngành với nhiều trình độ 

phát triển: 

+ Mô hình xây dựng HTX liên doanh sản xuất kinh doanh dịch vụ 
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tổng hợp và hình thành các doanh nghiệp của HTX; 

+ Liên kết giữa HTX với các tổ chức, các doanh nghiệp thuộc 

mọi thành phần kinh tế, coi trọng liên kết với DNNN.  

b. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và xã viên HTX 

- Nâng cao năng lực của Ban Quản trị HTX, bố trí sử dụng 

cán bộ quản lý, điều hành HTX,  

Thứ nhất, rà soát, đánh giá, s p xếp các chức danh quản lý của 

HTX. Phân định chức năng quản lý và chức năng điều hành HTX.  

Thứ hai, quan tâm sử dụng, bố trí công việc hợp lý cho cán bộ 

sau đào tạo, bồi dưỡng để trải nghiệm thực tế...  

- Hoàn thiện công tác đào tạo cán bộ HTX 

Để nâng cao năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý 

HTX trên địa bàn quận, cần tập trung đổi mới một cách toàn diện, 

kh c phục những bất cập, hạn chế về đào tạo nguồn nhân cho HTX: 

Thứ nhất, phải xây dựng quy hoạch cán bộ HTX, lấ  đó làm cơ 

sở thực hiện công tác cán bộ HTX trong những năm tới.  

Thứ hai, HTX là tổ chức được quyền tự chủ về mọi mặt hoạt động 

của mình theo qu  định của pháp luật, trong đó có công tác cán bộ..  

Thứ ba, những đào tạo về chuyên môn kỹ thuật có liên quan đến 

các dịch vụ mà HTX hoạt động. 

Thứ tư, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ HTX phải được thực 

hiện theo phương châm thường xuyên, liên tục.  

Thứ năm, bên cạnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý 

HTX, cần coi trọng đúng mức khâu đào tạo lao động nông thôn.  

c. Gia tăng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

- Đa dạng hóa các nguồn vốn cho HTX vay 

Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại quốc doanh tạo điều 

kiện thuận lợi cho HTX sau chuyển đổi và HTX mới thành lập. 

Đẩy mạnh phong trào phát huy nội lực, giải quyết “4 tại chỗ” 

(hu  động vốn tại chỗ, cho vay tại chỗ, đầu tư tại chỗ, hiệu quả tại 
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chỗ) tăng cường tính cộng đồng trong việc tạo nguồn vốn. 

Giúp đỡ, tạo điều kiện những HTX có dự án tốt, có tính khả thi 

về sản xuất, kinh doanh…thì cần có chính sách ưu tiên, ưu đãi về lãi 

suất cũng như thời hạn vay nhất định để HTX có thời gian hoàn vốn. 

- Phát triển về vốn:  

Các cấp, các ngành cần triển khai thực hiện triệt để Quyết định số 

2261/QĐ-TTg ngà  15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ 

Quyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai 

đoạn 2015-2020. 

 UBND quận cần dành một tỷ lệ thích đáng ngân sách đầu tư cho 

kinh tế HTX. 

Thành lập quỹ hỗ trợ phát triển HTX là cần thiết cho việc đổi mới, 

nâng cao hiệu quả SX-KD. 

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 

HTX cần tích cực đẩy mạnh việc thu nợ đọng để thu hồi vốn 

phục vụ nhu cầu sản xuất – kinh doanh, dịch vụ; rà soát  ác định nợ, 

mức nợ, phân loại nguồn nợ… 

Ngăn chặn tình trạng chiếm dụng vốn trong HTX:  

Các HTX rà soát và nhanh chóng thanh lý các tài sản, vật tư, 

công cụ không sử dụng hoặc sử dụng không có hiệu quả.  

3.2.3. Giải pháp nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ 

a. Giải pháp tổ chức sản xuất 

Các HTX cần chuẩn bị tốt các chương trình, dự án, tổ chức lực 

lượng để tranh thủ tối đa các cơ hội hợp tác với nước ngoài. 

Tổ chức đi khảo sát thực tế các HTX ở các vùng, địa phương 

trong và ngoài nước đã thành công.  

b. Tăng cường chính sách khuyến nông, khuyên công và khoa 

học công nghệ: 

Thứ nhất, có chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cơ quan nghiên 

cứu khoa học liên kết với các HTX chuyển giao, ứng dụng các thành 
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tựu khoa học công nghệ mới, tổ chức tập huấn chuyển giao cho hộ xã 

viên áp dụng phát triển khoa học công nghệ. 

Thứ hai, miễn giảm thuế cho các hoạt động ứng dụng tiến bộ 

khoa học công nghệ vào sản xuất ở các HTX. 

Thứ ba, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ HTX về kiến thức 

khoa học cộng nghệ. 

Thứ tư, khuyến khích áp dụng đa dạng các hình thức, phương 

pháp chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. 

3.2.4. Giải pháp mở rộng liên kết 

a. Phát triển các mối quan hệ liên kết  

Khuyến khích và tạo điều kiện cho các HTX mở rộng quy mô 

sản xuất kinh doanh, liên kết, hợp nhất, sáp nhập thành các HTX có 

quy mô lớn hơn; góp phần giải quyết khâu đầu vào, đầu ra cho các 

hàng hóa, dịch vụ của HTX.  

Bên cạnh đó, các HTX cần đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa 

các HTX với nhau và giữa HTX với các thành phần kinh tế khác. 

Cần thiết lập, mở rộng các mối quan hệ liên kết, hợp tác giữa 

doanh nghiệp Nhà nước với các HTX... Việc tăng cường mối liên kết 

kinh tế giữa các HTX trong vùng cũng là một vấn đề quan trọng để phát 

triển các HTX.. 

b. Nâng cao khả năng tiếp cận thị trường 

Cần có các hình thức “hợp tác” sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

một cách bền vững.  

Thứ nhất, hình thành đồng bộ các yếu tố thị trường gồm thị 

trường đầu vào và thị trường đầu ra. 

Thứ hai, phát triển hệ thống chợ nông thôn. Xây dựng hệ thống cửa 

hàng, đại lý bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa, tư liệu sản xuất, giới 

thiệu và quảng cáo sản phẩm thuộc sở hữu của các HTX.  

Thứ ba, không ngừng nâng cao chất lượng, mẫu mã, cạnh tranh 

về giá sản phẩm. 
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Thứ tư, tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo giữa HTX và các 

DN, có sự tham gia của cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội. 

3.2.5. Hoàn thiện các chính sách hỗ trợ đối với HTX 

a. Ch nh sách ưu đãi thuế 

Nên miễn thuế các loại cho HTX mới thành lập ở mọi ngành 

nghề, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tạo ra 

từ hoạt động dịch vụ trực tiếp phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh 

doanh của hộ xã viên. 

Miễn thuế cho các hoạt động dịch vụ của HTX nhất là các HTX 

nông nghiệp gồm cung ứng vật tư sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm... Đối với các HTX phi nông nghiệp, cần có chính sách giảm 

50% hoặc miễn toàn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp. 

b. Ch nh sách đất đai 

Trong quy hoạch xây dựng, địa phương cần có quy hoạch quỹ đất 

giao cho HTX xây dựng trụ sở, xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, , 

quy hoạch những vùng sản xuất tập trung. Hợp tác  ã phi nông 

nghiệp được thuê đất dài hạn, giảm mức nộp tiền thuê đất trong một 

thời gian nhất định và được nộp tiền thuê đất nhiều lần. Đất do hợp 

tác  ã đầu tư để khai phá, tôn tạo, khi Nhà nước chu ển sang chế độ 

cho thuê, cần trả lại chi phí khai phá cho hợp tác  ã.  

c. Chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng phục vụ 

cho HTX 

Khuyến khích việc mạnh dạn thực hiện cơ chế thuê cán bộ quản 

lý HTX ở những HTX có quy mô hoạt động lớn, không giới hạn việc 

lựa chọn cán bộ HTX chỉ trong nội bộ  ã viên HTX như hiện hành. 

Xây dựng chế độ chính sách ưu đãi đối với những người đi học 

là cán bộ, xã viên, con em xã viên HTX về làm việc lâu dài tại HTX. 

Động viên sinh viên mới ra trường, cán bộ trẻ về làm việc tại 

HTX và được hưởng ưu đãi như theo cơ chế thu hút. 
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3.3. M T S  KI N NGHỊ 

Để hệ thống HTX ở quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục phát triển và 

hoạt động có hiệu quả cần thực hiện đồng bộ các giải pháp đã nêu 

trên, đồng thời kiến nghị một số vấn đề sau:  

 . . . Đối với Nhà nƣớc 

* Đổi mới cơ chế quản lý HTX 

Cần nghiên cứu ban hành đầ  đủ hệ thống các chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích phát triển HTX trên địa bàn quận.. 

Đảm bảo dân chủ và quyền lực của xã viên là một trong những 

vấn đề có tính nguyên t c của HTX cần phải được thực hiện tốt giúp 

các HTX có điều kiện tồn tại và hoạt động có hiệu quả.  

Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và 

sinh hoạt một cách đồng bộ và có trọng điểm giữa các địa phương.  

* Đối với Liên minh HTX thành phố Đà Nẵng:  

- Tăng cường các hoạt động tư vấn về chính sách, pháp luật, tiếp 

cận các nguồn vốn, chuyển giao khoa học công nghệ, dự án sản xuất 

kinh doanh cho các HTX. 

- Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ HTX …  

- Hỗ trợ, phối hợp giải quyết tốt các vướng m c giữa HTX với 

các đơn vị, các tổ chức có liên quan theo đúng pháp luật. 

- Hỗ trợ các HTX tiếp cận tốt các dịch vụ “đầu vào, đầu ra”, tăng 

cường liên doanh, liên kết giữa các HTX. 

* Về tổ chức, quản lý của Nhà nước đối với HTX 

Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

việc cấp, đổi giấy chứng nhận đăng k  kinh doanh HTX và giải quyết 

các thủ tục hồ sơ liên quan đến hoạt động SXKD của HTX. 

Củng cố và tăng cường vai trò, trách nhiệm của Liên minh HTX 

trong phát triển kinh tế tập thể. 

Hu  động các lực lượng  ã hội, các tổ chức đoàn thể trong nước 

và quốc tế tham gia thúc đẩ  phát triển kinh tế tập thể.  
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- Lựa chọn một số HTX có sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã 

đẹp…giới thiệu cho các doanh nghiệp  uất khẩu ra thị trường nước ngoài.  

- Hỗ trợ các HTX  â  dựng và phát triển thương hiệu.  

- Hỗ trợ các HTX trên địa bàn tham gia các Sàn thương mại điện 

tử để giới thiệu, quảng bá sản phẩm. 

- Hỗ trợ về công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về sản 

phẩm của các HTX . 

Các cơ quan quản l  Nhà nước theo ngành, lĩnh vực cần quan 

tâm đến công tác tư vấn,  giúp  đỡ HTX tháo gỡ khó khăn. 

3.3.2. Đối với bản thân các HTX 

- Tận dụng hỗ trợ, nắm bắt cơ hội 

Các HTX cần tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Chính 

quyền địa phương.  

Ban Quản trị các HTX phải nhanh chóng tiếp cận các chương 

trình, dự án của thành phố, địa phương, tranh thủ sự hỗ trợ của các 

cấp, các ngành để khai thác, mở rộng các loại hình dịch vụ của HTX, 

góp phần nâng hiệu quả hoạt động SX-KD của HTX. 

- Thực hiện đầy đủ việc hạch toán kế toán và phân tích kinh doanh  

HTX phải thực hiện chế độ phân tích kinh doanh và tiến hành 

một cách thường  u ên để tìm ra những bất hợp lý trong quá trình 

sản xuất kinh doanh dịch vụ, từ đó có những chấn chỉnh kịp thời giúp 

cho HTX phát triển ổn định và tìm ra phương án sản xuất kinh doanh 

hợp lý nhất nhằm khai thức, sử dụng tối đa mọi nguồn lực của HTX. 

- Thực hiện tốt việc quản lý tài chính, tài sản và các loại quỹ:  

HTX cần tăng cường  trích  lập các nguồn quỹ theo qu  định và 

có kế hoạch sử dụng các loại quỹ đúng mục đích, có hiệu quả nhằm 

mở rộng được qu  mô, đa dạng hóa các loại hình sản xuất kinh doanh 

dịch vụ mới. 

K T LUẬN CHƢƠNG   
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K T LUẬN 

 

Với quan điểm kinh tế tập thể mà nòng cốt là mô hình HTX được 

 ác định là bộ phận quan trong của nền kinh tế quốc dân.   Ngũ 

Hành Sơn, trên cơ sở nghiên cứu l  luận và thực tiễn phát triển HTX, 

trong thời gian đến cần hướng trọng tâm vào việc tiếp tục thành lập 

mới các HTX, phát triển HTX ở tất cả các ngành, lĩnh vực; khu ến 

khích và tạo điều kiện để các HTX mở rộng qu  mô sản  uất, liên 

kết, sáp nhập để hình thành các HTX có qu  mô lớn. 

Phát triển HTX đã góp phần vào sự ổn định, an sinh xã hội, tạo ra 

sự phát triển hài hòa giữa các thành phần kinh tế. Hàng năm tạo công 

ăn việc làm mới cho  ã viên và người lao động. Quy tụ được các cá 

nhân, hộ gia đình nhỏ lẻ, yếu thế trong xã hội tập hợp lại với nhau để 

phát huy sức mạnh tập thể, tạo tiền đề chuyển dịch cơ cấu sản xuất từ 

quy mô nhỏ, manh mún lên quy mô lớn, tập  trung đủ sức mạnh cạnh 

tranh trong cơ chế thị trường. 

Tuy nhiên, các HTX trên địa bàn quận cũng bộc lộ một số hạn 

chế yếu kém, đó là: Quy mô về vốn, tài chính còn nhỏ bé nhất là các 

HTX nông nghiệp, số lượng các HTX trên địa bàn quận so với các 

địa phương khác còn ít, thiếu sự liên kết giữa các HTX và Doanh 

nghiệp cùng các thành phần kinh tế khác, trình độ và năng lực của 

cán bộ quản lý HTX nông nghiệp còn hạn chế, chất lượng các hoạt 

động dịch vụ còn thấp, các chính sách về đất đai, vốn, đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ HTX chưa được thực hiện đồng bộ và hiệu quả. Chính 

vì thế, đề tài đã đưa ra định hướng và các giải pháp chủ yếu để kh c 

phục những khó khăn đó góp phần đưa các HTX trên địa bàn quận 

phát triển bền vững, hiệu quả. Phát triển tổ chức, năng lực quản lý 

điều hành hợp tác xã, phát triển quy mô số lượng và chất lượng hoạt 

động, mở rộng đa dạng các ngành nghề kinh doanh dịch vụ theo các 

giải pháp được đưa ra. 
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Các HTX cần  em  ét đánh giá lại mọi mặt, từng bước đổi mới 

từng khâu, tổ chức bộ máy quản l  và điều hành gọn nhẹ hoạt động 

có hiệu quả, nâng cao trình độ và năng lực, tay nghề cho đội ngũ cán 

bộ, nhân viên và người lao động HTX, mở rộng qu  mô và đa dạng 

hóa ngành nghề kinh doanh dịch vụ, tích lũ  vốn kinh doanh, đầu tư 

trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, quản lý tài chính, tài 

sản, vốn quỹ công khai minh bạch rõ ràng, xây dựng phương án sản 

xuất kinh doanh hiệu quả để khai thác tối đa nguồn lực của địa 

phương, tăng cường các mối quan hệ liên doanh, liên kết, mở rộng thị 

trường tiêu thụ. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ của các cấp ủ  Đảng 

và chính quyền địa phương. 

Mặc dù đã có nhiều cố g ng bám sát đối tượng cũng như phạm vi 

nghiên cứu, song do năng lực của bản thân có hạn nên một số nội 

dung luận văn mới chỉ dừng lại ở mức nêu lên tính logic, tính hệ 

thống của vấn đề. Những đề xuất trong các giải pháp chỉ là bước đầu 

cần được tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện và cụ thể hóa hơn 

nhằm nâng cao tính khả thi của các giải pháp. Vì vậy, luận văn không 

thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Tác giả chân thành cảm ơn 

và trân trọng sự chỉ dẫn của các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế 

nhằm nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của bản thân về lĩnh vực 

phát triển kinh tế nói chung và phát triển HTX nói riêng tại quận Ngũ 

Hành Sơn./. 

 

 

 

 

 

 

 


	bia tom tat
	tom tat luan van cua Thien K28KPT.ĐN (1)

