


NỘI DUNG CHÍNH 
 “Hợp tác” là gì?  

  HTX là quá trình phát triển: từ bản năng sinh tồn đến thể chế 

   “HTX” là gì? Bản chất tổ chức HTX 

   Nguyên tắc HTX 

   Giá trị HTX 

   Tác động toàn diện về kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội 

   HTX và tư tưởng Hồ Chí Minh 

   HTX và chủ trương của Đảng 

  Xu hướng phát triển HTX ở nước ta 

   Kết luận 

 



1. “HỢP TÁC” LÀ GÌ? 
 “Hợp tác là một quá trình hoạt động chung của nhiều ngườ

i nhằm thỏa mãn nhu cầu chung của họ nhằm hỗ trợ hoạt đ

ộng kinh tế và đời sống của thành viên trên cơ sở  

 quản lý dân chủ”:  

 1) Nhiều thành viên phải có nhu cầu chung về kinh tế, văn 

hóa, xã hội 

 2) Đáp ứng nhu cầu chung của thành viên hiệu quả hơn so với từng thà

nh viên đơn lẻ 

 3) Thành viên vẫn giữ sự độc lập tự chủ của mình, kinh tế c

á thể của mình.  

     Hợp tác mà không nuốt cái riêng 

 4) Thành viên bình đẳng với nhau trong hợp tác 

 



2. HTX là quá trình phát triển:  

    từ bản năng sinh tồn đến thể chế 
 

Trình độ phát triển 

Thời gian 

Hợp tác như là bản năng 

sinh tồn của con người trước 

thiên nhiên 

Hợp tác như nhu cầu để 

cải thiện đời sống vật chất, 

tinh thần 

Hợp tác trở thành mặt kia 

của cạnh tranh thị trường 

Hợp tác trở thành tư 

tưởng, thế chế hóa bằng 

tổ chức HTX 

“Hợp tác”, HTX là văn 

hóa phổ biến, tương lai 

của XH hiện đại 



“Hợp tác xã là một tổ chức/hiệp hội tự chủ của các cá nhân tự  

nguyện liên kết với nhau nhằm đáp ứng nhu cầu và nguyện 

 vọng chung về kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua một doanh  

nghiệp sở hữu chung và được quản lý một cách dân chủ”: 

1)Xã viên vừa là chủ sở hữu, vừa là khách hàng đặt hàng và sử  

Dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX 

2) HTX cung ứng sản phẩm dịch vụ cho xã viên theo nguyên tắc thị  

trường; quan hệ kinh tế giữa XV và HTX là bình đẳng 

 

3. “HTX” là gì? Bản chất tổ chức HTX 



Bản chất tổ chức HTX định ra nguyên tắc HTX: 

1) Tham gia tự nguyện và “mở” 

2) Quản lý dân chủ, mỗi người một phiếu bầu như nhau 

3) Giao dịch kinh tế giữa HTX và thành viên 

4) Tự chủ, độc lập, giúp đỡ lẫn nhau 

5) Giáo dục, huấn luyện, thông tin 

6) Hợp tác giữa các HTX 

7) Chăm lo cộng đồng 

4. Nguyên tắc HTX 



Nguyên tắc HTX sâu rộng tạo ra giá trị: 

1) Tự giúp đỡ/giúp đỡ lẫn nhau 

2) Tự chịu trách nhiệm 

3) Dân chủ/mỗi người có một phiếu biểu quyết như nhau 

4) Bình đẳng 

5) Đoàn kết 

6) Tính trung thực 

7) Trách nhiệm xã hội và sự quan tâm tới người khác 

 

 

6. Giá trị HTX 
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SƠ ĐỒ 1: MÔ HÌNH HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI(dịch vụ phục vụ xã viên) 



SƠ ĐỒ 2: MÔ HÌNH HTX CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG (XV ĐỒNG SỞ 

HỮU, ĐỒNG LÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG HỢP TÁC XÃ) 
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SƠ ĐỒ 3: MÔ HÌNH LIÊN ĐOÀN KINH TẾ VỀ HỢP TÁC XÃ (LIÊN HIỆP HTX) 

Công ty/Doanh nghiệp; 

Viện/Trung tâm nghiên cứu 



 Một số ví dụ(1) 
 - Ví dụ 1 :  

 Hợp tác xã bò sữa Evergrowth, tỉnh Sóc trăng 
cung ứng dịch vụ đầu vào (cám thức ăn cho bò, 
công cụ cho chăn nuôi, vắt sữa, bảo quản sữa, các 
dịch vụ thú y, hướng dẫn kỹ thuật bảo quản sữa), 
và dịch vụ đầu ra cho xã viên (Hợp tác xã gom sữa 
của xã viên bán cho công ty chế biến sữa). Dịch vụ 
của Hợp tác xã đã giúp xã viên giảm chi phí sản 
xuất, bán được sữa với giá cao hơn và ổn định 
hơn, phát triển sản xuất và tăng thu nhập, bảo 
đảm cuộc sống và tự xóa đói giảm nghèo.   

 



Một số ví dụ(2) 
- Ví dụ 2:  

- Hợp tác xã Tuổi trẻ, tỉnh Vĩnh Phúc sản xuất vật 
liệu xây dựng. Sản phẩm của hợp tác xã cung ứng 
cho xã viên chính là việc làm mà hợp tác xã tạo ra 
cho xã viên, theo đó, xã viên vừa là người góp vốn 
vừa là người lao động trong hợp tác xã. Nhờ 
tham gia Hợp tác xã, xã viên có việc làm và thu 
nhập. Trong khi đó, doanh nghiệp sản xuất vật 
liệu xây dựng không có nghĩa vụ tạo việc làm cho 
người góp vốn. 

 



1. Về kinh tế: 

 - Tạo ra 2 kênh tăng trưởng kinh tế: của HTX và của kinh tế xã viên 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng của kinh tế thành viên 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế 

 

7. Tác động toàn diện về  

kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội (1) 



7. Tác động toàn diện về  

kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội (2) 

2. Về chính trị:  

- Lan tỏa giá trị dân chủ từ HTX 

- Gắn kết hữu cơ người sản xuất, tiêu thụ, mang lại lợi ích cho số đông 

- Biến ngày càng nhiều người lao động trở thành đồng thời là người chủ, làm hài 

hòa hơn mối quan hệ giữa giới chủ và người làm thuê, tạo việc làm 

 bền vững tăng thu nhập và vị thế xã hội cho người lao động 

- Ổn định ch.trị, xã hội ngay tại địa bàn cơ sở 

 



7. Tác động toàn diện về  

kinh tế, chính trị, văn hóa- xã hội (3) 

3. Về văn hóa- xã hội:   

- Góp phần tăng cường sự đoàn kết xã hội thông qua cùng  

   chia sẻ lợi ích/sự thịnh vượng 

- Tăng cường tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, lan tỏa giá  

  trị trung thực, minh bạch, giúp đỡ lẫn nhau, v.v. 

Là nhân tố XHCN, góp phần thiết thực vào thực hiện  

 sự nghiệp  dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,  

 Văn minh” như là một phương thức tổ chức xã hội 

                    HTX:  Tư tưởng- Phong trào- Thể chế 

 



8. HTX và tư tưởng Hồ Chí Minh 

      “Hợp tác xã” trong “Đường kách mệnh”, 1927: 

• “ Hợp tác xã là nhà”: tức công cụ để phục vụ “xã viên là chủ” 

• Hợp tác xã là tổ chức để thực hiện “hợp tác”, đáp ứng nhu cầu  

      chung của xã viên(tiền bạc, vốn, tín dụng,…), mua chung/bán  

      chung hàng tiêu dùng cho sản xuất và đời sống xã viên, sử dụng  

      chung phương tiện sản xuất,…) 

• Hợp tác giữa các hợp tác xã 

 



9. HTX và chủ trương của Đảng 

1) KTTT là một thành phần kinh tế, cùng kinh tế nhà  

         nước dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc  

         dân (các NQ Đại hội);  

2)     KTTT có ý nghĩa toàn diện về chính trị- kinh tế- xã 

hội(NQTW 5- Khoá IX) 

3)     HTX tập trung phục vụ kinh tế hộ xã viên 

4)     HTX do xã viên cùng góp vốn và sức lao động làm     

việc trực tiếp thường xuyên trong HTX 

 



10. Xu hướng phát triển HTX ở nước ta(1) 

1) Xu hướng chủ đạo phát triển mới của HTX hướng vào phục vụ  

xã viên phù hợp quy luật và xu thế thời đại: 68% số HTX: 

 HTX nông nghiệp: 6.631 hợp tác xã với khoảng 5,3 triệu xã viên, cung cấp 

gần 68% tổng doanh số cho xã viên) 

 HTX tín dụng: 989 quỹ tín dụng nhân dân với khoảng gần 1 triệu xã viên, cu

ng cấp khoảng 60% tổng dư nợ cho vay cho xã viên) 

 HTX thương mại: 767 hợp tác xã với khoảng 160 ngàn xã viên, cung cấp  

      khoảng 50% tổng doanh thu cho xã viên) 

 HTX xây dựng: 336 hợp tác xã với 4.823 xã viên, tạo việc làm cho 3.351 xã 

viên - chiếm 69,5% tổng số lao động) 

 



10. Xu hướng phát triển HTX ở nước ta(2) 

2) Đóng góp bình quân 6,4% vào GDP giai đoạn 2002-2011  

trong khhi tỷ lệ vốn đầu tư chỉ 0,58% và hầu như chưa được 
tiếp cận vốn ngân hàng 

3) Tác động vào kinh tế cá thể, hộ gia đình: bình quân 30%  

vào GDP 

4) Khu vực HTX Thu hút khoảng 8 triệu xã viên HTX và tác  

động trực tiếp đời sống của khoảng 32 triệu người;  

Khu vực THT thu hút khoảng 4,5 triệu thành viên THT và tác 
động trực tiếp đời sống khoảng 18 triệu người 

5) HTX NN ở một số vùng tham gia xây dựng cải thiện kết    
cấu hạ tầng địa phương 

6) Bước đầu phát huy đoàn kết cộng đồng, tình làng nghĩa  

xóm 



11. KẾT LUẬN 
  Tư tưởng HTX là phổ biến trên thế giới 

  Tư tưởng HTX , tư tưởng Hồ Chí Minh về HTX và  

 chủ trương của Đảng ta  và xu hướng mới phát triển H

TX ở nước ta về mô hình tổ chức HTX là nhất quán 

 

  HTX là khu vực thứ 3 bên cạnh khu vực công và  khu 

vực tư làm kinh tế, XH phát triển ổn định 

  HTX là nhân tố XHCN 



Doanh nghiệp là gì?  

Tổ chức xã hội, từ thiện là gì?  

HTX kiểu cũ? 

 



Thị trường đầu vào 

Doanh nghiệp        

Thị trường đầu ra 

 

Thành viên 

 

Thành viên      

 

Thành viên 

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP 

 

   

 

 

 

                                   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp vốn/chủ sở hữu 

 

 

       



Đầu vào theo kế hoạch 

HTX        

Đầu ra theo kế hoạch 

 

NÔNG DÂN 

 

NÔNG DÂN 

 

NÔNG DÂN 

 

  MÔ HÌNH TỔ CHỨC HTX KIỂU CŨ 

 

   

 

 

 

                                   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Góp phương tiện sản xuất, lao động 

 

XÓA BỎ KINH TẾ HỘ CÁ THỂ NÔNG DÂN 



                Nhà tài trợ 

      Tổ chức xh, từ thiện       

 

Người nhận 

tài trợ  

 

Người nhận 

tài trợ  

 

Người nhận 

tài trợ  

 

MÔ HÌNH TỔ CHỨC XÃ HỘI, TỪ THIỆN 

 

   

 

 

 

                                   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


