
BAN CHAP HANII TRUNG ING BANG CONG  SAN V1IT NAM  
* 

S 70-KL/TW 
DOAN UEW MINH HTX VIT PAM. 

CONGAN  DN 

Nga4.thang....i..flIfl 2thO

Ha Nç5i, ngày 09 tháng 3 nám 2020 

KET LUiLN 
CUA BO CHINT4 TRJ 

v tip tuic thirc hin Ngh quyt Trung Irolig 5 khoá IX 
v tip tijc dôi mó'i, phát trin và nâng cao hiu qua kinh t tp th 

Ti phiên h9p ngày 14/02/2020, sau khi nghe Ban can s dãng ChInh 
phü báo cáo thng kt 15 nam thrc hin Nghj, quyt Trung uong 5 khoá Ix v 
tip tc di mói, phát trin và nâng cao hiu qua kinh t tp th va kin cüa 
các cc quan lien quan, Bô ChInh trj kt lun nhu sau: 

I- DANIEl GL& TNH IIINU 

Sau 15 näm thirc hin Nghj quyt, nhn thirc trong h thng chinh iii, 
các tang ló'p nhân dan v phát trin kinh t t.p the, hçip tác xã dixçic nâng len. 
H thông pháp 1ut, ca ché, chInh sách duqc quan tam xây dirng, hoàn thiên. 
T chüc b may và cong tác quán l nhà nucc tirng buOc duçic cüng c. Ban 
chi dao  di mâi, phát trin kinh t tp th& hçip tác xä các cp duçc thành l.p 
tCr Trung ucing din dija phuo'ng. Khu vrc kinh tê tp th, hçip tác xã, nht là 
nhUng näm gn day có bixâc phát trin Ca v s luqng và ch.t krçng, Ca bàn 
khc phic duçrc tInh trng yu kern kéo dài; dâ xuât hin them nhiu l°ai 
hInh, mô hInh kinh t tp th& hçp tác xã hoat dng hiu qua, gop phn thüc 
dy phát trin kinh t& tao vic lam, tang thu nhp, xoá dói, giám ngheo cho 
các thành viên, gop phn xây drng nông thOn mcci, báo dam an sinh, an ninh, 
trt tir, an toàn x hi, trng buóc kh.ng djnh vj, trI, vai trô nn tang cUa khu 
vrc kinh t tp th& hcrp tác xa trong nn kinh t quôc dan. 

Ben ctnh các k& qua dat  dugc, khu virc kinh t tp th& hçp tác xA vn 
con han ch& b.t cap. Tc d tang tru&ng cOn thâp so vài các khu virc kinh t 
khác, ti l dióng gop vào GDP chua dáp 1mg yêu câu. Phn lcn t chIme kinh t 
tp th, hçxp tác xA cO quy mô nhO, phát trin không dng du giüa the vüng, 
min, giüa khu vmc nông nghip và phi nông nghip. S liiccng hop tác xã 
tuy tang, nlrting s luqng thành viên cO xu hung giãm. Vic thirc hin 
chuyn di hop tác xã theo Lust Hop tác xã näm 2012 cOn nhiu vixóng mc. 
Sr lien kt, hqp tác gifta các t chIme kinh th t.p the, hop tác xä vOi nhau va 
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vói các loai 
hInh kinh t khác con yu. Cong tác quàn 1 nba nuâc v kinh th 

tp th, hçip tác xã con nhiu b.t cap; sir phi hçip boat dng giüa các cci quan 
quán 1 nhà nuâc, t chirc chInh trj, xä hi, hi qun chñng trong phát trin 
kinh t tp th& hçip tác xâ cOn thiu chat chë, chua hiu qua, dc bit là 
các cp dia phuong. 

Nhng han  ch& yu kern nêu trên có cã nguyen nhân khách quan va 

chiii quan, trong do nguyen nhân chü quan là chü yu. Nhn thüc cüa nhiu 

cp uT, th chirc dâng, chInh quyn, dãng viên và nguii dan v bàn cht, vj trI, 
vai trO cüa khu vrc kinh t t.p th& hçp tác xã chua dy dü, thiu thng nht, 
bj chi phi, ânh hithng bi djnh kin v mô hInh hqp tác xã kiu cii Viéc 

länh dao, chi dao 
ciia nhiu cp u dâng, chInh quyn cOn hinh thi'rc, chua 

thrc sir quan tarn, th.rn chI cOn hoài nghi v sir thành cong cüa kinh t tp 
th& hçip tác xä. Cong tác huOng dan, chi dao thiic hin Nghj quyt, xây drng 
van bàn quy phm pháp 1ut cOn chum. COng tác quán l nhà nithc i mt s 
ni cOn buông lông hoc can thip qua sâu, khOng dung d6i vOi t chrc, boat 
dng cüa hçp tác xä. Chinh sách uu däi, h trç cho kinh t t.p th& hçp tác xã 
nhiu nhimg dan trãi, phân tan, thiu ngun lirc thrc hin. Cong tác thanh tra, 
kim tra vic thirc thi pháp lut chua thuing xuyên. Chiia thirc hin té,t vic 
cong khai, minh bach, ch d k toán, kim toán. Vic tng kt 1 1un, pháp 
1u.t v hçip tác xã chixa kjp th?i. Di ngfl can b cUa nhiu hçip tác xa cOn 
yu, chua duçc bM duO'ng, cp nht kin thüc quàn l kinh t thj truorng. 

II- NHIiM VIJ, Gil PHAP TIEP TUC THçC HIN NGH! QUYET 
TRONG THI GIAN T()I 

D tip tçic thirc hin Nghj quyt trong th?ii gian t6i, BO ChInh trj yeu 

cu các cp u, th chüc clang, chInh quyn tp trung thirc hin quyt 1it các 
quan dirn, miic tiêu, nhirn vii dã nêu trong Nghj quyt; dng thii thrc hin 
t& các nhim viii, giài pháp tr9ng tarn sau: 

1. Tip tiic tang cu&ng cong tác tuyen truyên, quán trit, nâng cao nh.n 
thüc cho can b, clang viên, nht là ngui diling du co quan, t chirc và nhan 
dan v bàn cht cüa kinh t tp th& hçip the xã, nh.t là v hgp tác xà kiu 
mói. Kh.ng djnh vj trI, vai trO quan trQng cüa kinh t t.p th trong nn kinh 
th thi, tru&ng djnh huàng x hi chñ nghia; xác djnh rO phát trin kinh t tp 
th& hcirp tác xA là xu th tt yu, là nhirn vi cña ca h thng chfnh trj. Các 

cp us', th chirc clang, chInh quyn các c.p trirc tip lành dao,  chi dao, coi day 
là nhim vii chInh trj quan tr9ng thung xuyen. Dixa ni dung phát trin kinh 
t tp th& hçip tác xà vào giàng day  trong h thông các trung chinh trj, các 
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cor sâ dào tao  trong h tMng giáo dtc qu& dan. Chii cong tác t6ng kt, 
hoàn thin h thng 1 1un v phát trin kinh t t.p the, hçip tác xà. 

2. Rà soát, hoàn thin h thng pháp 1ut, co ch& chInh sách v phát 
trin kinh t tp th, hçip tác xã và pháp 1ut có lien quan (dAt diai, thu, tin 
diing...), kjp thai tháo gi khó khän, vithng mac, tao  diu kin d kinh t tap 
th& hçip tác xã phát trin bn vmg. Co phucmg an xi:r l dirt dim vic no 
dung a các hgp tác xä, tao  diu kin d giài the các h9p tác x kiu CU, yêu 

kern hoc chuyn sang hlnh thüc kinh t khác. Can di và b trI ngun krc 
thirc hin các chInh sách h trçi, m dãi cUa Nhà nrn9c vai kinh t t.p th, hçip 
tác xa phU hcip vài khã nãng can di cUa ngân sách nhà nixàc và diu kin ciii 
th cUa dAt nmic. Chü tr9ng nâng cao näng lgrc, trInh d can bô hqp tác xã va 
can b lam cong tác quán l nba nuOc v kinh té tp th, hc7p tác x. Co Co 

ch d các hçp tác xä dU nãng lijc, diu kin duçic tham gia thrc hiên môt s 
ni dung cUa các chuang trInh miic tiêu quc gia và chucing trInh Mu tu 
cong. Xây dirng, quân 1 và 4n hành h tMng co sâ dU lieu thông tin quc 
gia v kinh th tp th, hçip tác xa trên toàn quc. 

3. CUng c t chüc b may, nâng cao näng lirc, hiu lirc, hiu qua quàn 
i nba nuac v kinh t tp th& hcp tác xã theo huâng ngành k hoach và Mu 
tiz thng nht quãn l nhà nurc v kinh th tp the tir Trung iiong dn dja 
phuong. Kin toàn t chirc ban chi dao  di mâi, phát trin kinh t tap th, hp 
tác xä Trung uong và dja phuong d th6ng nht, dng b, xuyên sut trong 
cong tác chi dio, ph& hqp, diu hành. Tang cuing cong tác kim tra, giám 
sat, kjp thi pM bin, nhân rng các mO hInh, din hInh kinh t t.p th& hcrp 
tác xã tiên tin, thành cOng, hiu qua. Quan tam, phat trin các t chLirc, co sa 
dãng, don th trong th chirc kinh t t.p th& hcip tác xL 

4. Tang cung nàng l?c  quãn trj, dM mài phwing thirc san xut, kinh 
doanh, tip tiic thành lap, phát trin them các hcip tác xà, t hçip tác, coi trong 
m& rng quy mô thành viên, nâng cao sue canh  tranh, hiu qua hoat  dng cña 
các t chirc kinh t t.p th& hçip tác xã, gn vai phát huy vai trô lam chU, loi 
ich cUa các thành viên, kha nãng huy dng, tip c3n, si.r ding hiu qua các 
ngun 1irc; nâng cao vai trô chU th cUa các thành viên tharn gia. Thirc hin 
t& chInh sách dào tao,  thu h& ngun nhân 1c chat lu'çing cao v lam viêc tai 
các hçip the xä. 

5. Cüng c, dôi mài to chuc và hoat dng cUa h th6ng Lien minh Hcip 
tác xa Vit Nam, lam rO chüc näng, nhim vi, nâng cao näng 1rc, hiu qua 
hoat dng, tang cuang trách nhim cña h tMng lien minh hp tác xã các cp 
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v&i vai trô nOng ct trong phát trin kinh t tp th& hçip tác xä, là t chIrc diai 
din, bâo v quyên, 1çi Ich hqp pháp cüa các thành viên; tham gia th?c hiên 
có hiu qua các ehwing trInh, dir an, djch vi cong và mt s nhiêm vit khac 
do ChInh phü, b, ngãnh, dja phuong giao, u' thác (kim toán, dào tao,  tin 
diing, xüc tin thucing mai,  cong nghê...) theo quy djnh cña pháp lut và phü 
hçp vâi tInh hinh thirc tin. Chü tr9ng dào tao,  bi duOng, nâng eao näng lire, 
trInh d can b trong h thông Lien minh Hçp tác xã Vit Nam. 

6. Phát huy vai trô cüa Mt trtn T quc, các th ehirc ehInh trj - x hôi, 
các hi qun chüng trong vic thirc hin Nghj quyt, gop phn thüc dy phát 
trin kinh t t.p th& hçp tác xä. 

ifi- TO ciii'c THU'C HIN 

1. Các c.p u, th chtirc dáng, Co quan, chInh quyn tip tue chi dao 
t chirc thire hin các ni dung cña Nghj quyt Trung uo'ng 5 khoá IX v tip 
tic di mâi, phát trin và nâng cao hiu qua kinh t tp th và Kt lun nay. 
Ni dung, yêu cu phát trin kinh t tp th& hcrp tác xä phài duge th hiên 
trong nghj quyt dai  hi dãng các cp và chin liigc, k hoach phát trin 
kinh t - xã hi. 

2. Dàng doàn Qu6c hi länh dao,  chi  dao  nghiên ciru, rà soát, sira di, 
A A A P. A • A A A A A bo sung, hoan thiçn hç thong phap luçtt lien quan den krnh te tap  the, hçp tac 

xã, d.c bit là Lu.t Hp tác xà trên co sâ tng kt 10 näm thi hành Lut Hçp 
tác xã nãm 2012. 

3. Ban can si,r dàng ChInh phü ehi dao  eáe  bO,  ngành Trung i.rclng, dja 
phuong tip tic t chirc thrc hin Nghj quy&, ehü tniong cüa Dãng v phát 
trin kinh th tp th& hçp tác xä và Kt lun nay mit each dng b, có hiéu 
qua. Rà soát, xây d%rng cáe van bàn duâi lut, chInh sách phát trin kinh tê 
tp th& hçip tác xã; xây drng Chin luçcc phát trin kinh t t.p th, hçip tác 
xã. Kin toàn và phát huy vai trô cüa Ban Chi dao  di mâi, phát trin kinh M 
t.p th& hçip tác xã; nâng cao hiu qua quàn 1 nhà nucc di vói kinh t tap 
th, hçp tác xã. Nghiên ciru tiêu chI lam co s giao biên ch, xây dirng eh 
dO, chinh sách di v&i can bO lam vic tai  h thông Lien minh Hçip tác xã 
Viët Nam. 

Tong kt 20 näm th?c hin Nghj quyêt và 10 näm thi hành Lu.t Hap 
tác xä, trInh Ban Chip hành Trung izong Dang khoá XIII xem xét, ban hành 
Nghj quyt Trung ilcing mâi v di m9i, phát trin kinh t t.p th. 
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4. Ban can sir dáng các b, nganh có lien quan, the cp u' dáng, chInh 
quyn dja phucing trên Ca so chüc nãng, nhim vii duçic giao xây dixng chinh 
sáeh, chin 1izçc, d an, chuang trInh, k hoch h trçi phát trin kinh t tp 
th& hqp tác x thuc phm vi quãn 1 và b trI kinh phi d trin khai thrc 
hin. Dng thOi, thuOng xuyên t chirc kim tra, giám sat, dánh giá vic th?c 
hin; ph bin, nhân rng kjp thOi các mô hInh kinh t tp th& hçp tác xã lien 
tiên, hiu qua. 

5. Pang doàn Mitt tr.n T quc Vit Nam, Pang doàn Lien minh Hçp 
tác xã Vit Nam và các t chüe thành viên Mtt trn tp trung lam t& cong tác 
tuyên truyn, 4n ding, tu vn, h tr?, giám sat các Ca nhân, t chirc tham gia 
phát trin kinh t t.p th& hcip tác xà và vic th1re hin các chU trucing, nghj 
quyt cüa Pang, chinh sách, pháp lut cüa Nhà nuOc v phát trin kinh t tp 
th& hçip tác xã. 

6. Ban Tuyên giáo Trung uang chi dao  các ca quan truyn thông cty 
manh cong tác tuyên truyn, quán trit các quan dim, chü trixang cüa Pang, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuOc, to sir thng nht Ca v nhn thüc và 
hành dng trong toàn Pang, toàn dan v bàn chat, vai trô quan trçng cüa kinh 
t tp th& hçp tác xã trong xây dung, phát trin dt nhxOc; tang cuOng các bài 
vit tuyên truyn, ph bin rng rãi các mO hInh, din hInh kinh t t.p th& 
hcip tác xã thành công, hiu qua. 

7. Ban Kinh t Trung uang chü trI, phi hgp vOi cac b, nganh, dia 
phuong thung xuyên theo dOi, kim tra, giam sat, dijnh k bao cáo B ChInh 
trj k& qua thirc hin Nghj quyt và Kt 1un nay. 

Ncii nhân: T/M BO CHINH TRI 

- Các tinh u, thành u, 
- Các ban clang, ban can sir clang, 

clang doãn, clang u' tr%rc thuc Trung llcing, 
- Các clang u (kin vj sir nghip Trung rnmg, 
- Các dông chi U' viên 

Ban Chap hành Trung irnng, 
- Lmi Van phông Trung uong Dãng. 

Trn Quc Virqng 
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