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BÁO CÁO  

Tình hình thực trạng hoạt động của Tổ hợp tác, Hợp tác xã, liên hiệp Hợp 

tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022  

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Thông báo số 376/TB-VPUBND ngày 

15/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh, về việc kết luận của đồng chí Hồ Văn 

Mười – Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/4/2022. Trong đó giao: Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình, 

thực trạng hoạt động của các trang trại, Hợp tác xã. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo 

cáo thực trang hoạt động của Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên 

địa bàn tỉnh năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 như sau: 

1. Về tổ hợp tác (THT) 

- Những kết quả đạt được: 

Đến 25/4/2022, toàn tỉnh có 215 THT; trong đó, có 209 THT nông 

nghiệp, 06 THT phi nông nghiệp. Doanh thu trung bình của mỗi THT đạt 220 

triệu đồng/năm; lợi nhuận bình quân đạt 75 triệu đồng/năm. Hoạt động của các 

THT ngày càng đa dạng, chất lượng từng bước được nâng cao, đã góp phần giải 

quyết công ăn việc làm cho tổ viên và người lao động trên địa bàn, giúp các 

thành viên tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, góp phần 

thúc đẩy tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Những hạn chế, yếu kém: 

Quy mô hoạt động nhỏ, năng lực của thành viên trong THT hạn chế; cách 

thức quản lý chưa rõ ràng, minh bạch; trình độ khoa học công nghệ, vốn và thị 

trường còn hạn chế nên phần lớn THT gặp khó khăn trong các giao dịch kinh tế, 

thương mại, vay vốn ngân hàng. Một số THT hoạt động không thường xuyên, 

chỉ mang tính mùa vụ, tự phát, thiếu hướng dẫn, tư vấn của chính quyền cơ sở; 

tổ chức của THT thiếu chặt chẽ, quan hệ hợp tác lỏng lẻo, không bảo đảm tính 

ổn định, bền vững. 

2. Về Hợp tác xã (HTX) 

2.1. Về số lượng 

Tính đến 20/4/2022, trên địa bàn tỉnh có 231 HTX, tăng 25 HTX so với 

thời điểm 31/12/2020; trong đó có 26 HTX thành lập mới (25 HTX nông 

nghiệp, 01 HTX giao thông vận tải)1; 201 HTX đang hoạt động, xin tạm ngừng 

hoạt động là 03 HTX; chờ giải thể là 26 HTX; 01 HTX điện đang triển khai tổ 

                                              
1  Krông Nô 02 HTX nông nghiệp; Cư Jút 03 HTX nông nghiệp; Đắk Mil 03 HTX nông nghiệp; Đắk Song 06 

HTX nông nghiệp; Đắk G’Long 02 HTX nông nghiệp; Tuy Đức 04 HTX nông nghiệp; Đắk R’Lấp 02 HTX nông 

nghiệp; Gia Nghĩa 03 HTX nông nghiệp và 01 HTX Giao thông Vận tải.. 
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chức Đại hội để bàn giao cho ngành điện quản lý; năm 2021 đã thực hiện giải 

thể 01 HTX. 

2.2. Tình hình sản xuất kinh doanh 

- Tổng số thành viên của HTX là 18.600 thành viên (chủ yếu tập trung ở 

03 Quỹ Tín dụng nhân dân có 3.374 thành viên); bình quân 81 thành viên/HTX. 

- Vốn điều lệ bình quân của HTX là 1.050 triệu đồng, tài sản bình quân 

của HTX là  2.459 triệu đồng. 

- Doanh thu bình quân của 01 HTX năm 2021 đạt 1.450 triệu đồng/năm, 

thu nhập bình quân từ 850-900 triệu đồng/năm, Lợi nhuận trung bình của HTX: 

200 triệu đồng/HTX/năm.  

- Thu nhập bình quân của 01 lao động thường xuyên trong HTX đạt 70 

triệu đồng/người/năm; thu nhập trung bình của thành viên HTX năm 2021 là 75 

triệu đồng/người/năm. 

- Giá trị xuất khẩu của HTX: Các mặt hàng xuất khẩu trực tiếp của HTX 

chủ yếu là: Cà phê, Tiêu, Mắc ca, Sachi, Chanh leo và các sản phẩm từ Gấc; thị 

trường xuất khẩu gồm các nước Châu Âu, Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài 

Loan,…với giá trị xuất khẩu trực tiếp trên 2 triệu USD/năm. 

- Về xu hướng phát triển HTX: Đến ngày 25/4/2022, đã thành lập mới 

được 26 HTX, các HTX mới thành lập đều có mô hình tổ chức tốt, có phương án 

kinh doanh khả thi. Như vậy, so với Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 

2021 của tỉnh, hiện tại đã đạt 100% Kế hoạch đề ra.  

2.3. Phân loại theo lĩnh vực hoạt động 

- Trong lĩnh vực nông nghiệp: Tổng số 176 HTX (thành lập mới 25 

HTX); trong đó 157 HTX đang hoạt động, xin tạm ngừng hoạt động, chờ giải 

thể là 19 HTX. Tổng vốn điều lệ 181.650 triệu đồng, có 9.259 thành viên và 

4.560 lao động. Các HTX hoạt động theo hướng kinh doanh tổng hợp, kết hợp 

giữa dịch vụ với sản xuất, nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của thành viên và các 

hộ nông dân. Đã có một số HTX có liên kết sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá 

trị, sản xuất theo hướng sinh thái, hữu cơ, đẩy mạnh xuất khẩu, hoạt động đa 

ngành nghề nhưng còn nhiều HTX  thiếu vốn, khu chế biến, lưu kho; nhìn chung 

cơ sở hạ tầng thấp,… 

- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: có 05 HTX; trong đó 3 HTX đang 

hoạt động, xin tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể là 02 HTX, với tổng vốn điều 

lệ 5.500 triệu đồng, có 60 thành viên, thu hút 276 lao động. Các HTX chủ yếu 

tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, sản xuất các ngành nghề truyền thống như: 

Gỗ mỹ nghệ, mộc dân dụng, gạch không nung,… Hoạt động của các HTX tương 

đối tích cực, đầu ra sản phẩm ổn định, tạo được việc làm thường xuyên cho 

người lao động. 

- Thương mại dịch vụ: có 15 HTX; trong đó 09 HTX đang hoạt động, xin 

tạm ngừng hoạt động, chờ giải thể là 06 HTX, với vốn điều lệ 6.395 triệu đồng, 

có 56 thành viên, thu hút 63 lao động. Các HTX thương mại dịch vụ hoạt động 

đa ngành nghề; kinh doanh tổng hợp, mua bán hàng tiêu dùng, vật tư nông 

nghiệp, nông sản, dịch vụ vệ sinh môi trường,... Hoạt động của HTX là cầu nối 
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giữa sản xuất và người tiêu dùng, góp phần tăng khả năng lưu thông hàng hóa, 

tiêu thụ nông sản, giải quyết việc làm cho người lao động. 

-  Xây dựng: có 05 HTX; trong đó 3 HTX đang hoạt động, xin tạm ngừng 

hoạt động, chờ giải thể là 02 HTX; với vốn điều lệ 4.600 triệu đồng, có 43 thành 

viên, thu hút 63 lao động Các HTX chủ yếu tập trung vào xây dựng nhà ở của 

các hộ gia đình và công trình nhỏ. Tuy nhiên, do vốn ít, năng lực hạn chế nên 

các HTX chỉ hoạt động cầm chừng, không có báo cáo tài chính. 

- Giao thông vận tải: có 21 HTX, trong đó có 03 chi nhành HTX, vốn 

điều lệ 15.970 triệu đồng, có 280 thành viên, thu hút được 340 lao động. Các 

HTX tập trung vào vận chuyển hàng hóa, hành khách, vận chuyển liên tỉnh và 

nội tỉnh. Khó khăn lớn nhất của các HTX là phương tiện vận tải đã cũ, chưa có 

vốn nâng cấp đoàn xe để cạnh tranh với các doanh nghiệp khác, do diễn biến của 

dịch bệnh Covid -19 kéo dài, một số HTX phải tạm ngừng hoạt động trong thời 

gian gần 3 tháng, sau khi hoạt động trở lại thì chỉ được vận chuyển với 50% số 

lượng ghế. 

- Quỹ tín dụng nhân dân: Quỹ tín dụng nhân dân có 03 Quỹ, với số vốn 

Điều lệ 16.930 triệu đồng, vốn kinh doanh là 342.891 triệu đồng, có 3.374 thành 

viên, hoạt động của các quỹ đã cho hàng nghìn thành viên và hộ nông dân vay 

vốn phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần làm giảm đáng kể tình 

trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn (theo Thông tư số 42/2016/TT-NHNN ngày 

30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về quy định xếp hạng quỹ tín 

dụng nhân dân, cả 03 Quỹ đều xếp hạng tốt). 

- Vệ sinh môi trường: có 05 HTX, với vốn điều lệ 6.547 triệu đồng, có 48 

thành viên, thu hút 65 lao động; ngoài ra còn thêm 03 HTX khác có đăng ký 

ngành nghề và tham gia trong lĩnh vực vệ sinh môi trường; các HTX đã mạnh 

dạn đầu tư mua sắm phương tiện, dụng cụ phục vụ vệ sinh công sở, trường học, 

bệnh viện và hộ gia đình, nhất là công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và 

chăm sóc cây xanh đô thị,... 

2.4. Về tình hình xây dựng mô hình HTX kiểu mới sản xuất kinh doanh 

gắn với chuỗi giá trị phát triển sản phẩm bền vững 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có 28 HTX, 01 THT tham gia chuỗi 

giá trị sản phẩm đặc trưng như: Cao cao, Cà phê, Hồ tiêu, Chanh leo, Sa chi, 

Mắc ca, rau sạch ứng dụng công nghệ cao,….Năm  2021, Liên minh HTX tỉnh 

đã tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 

17/5/2021 về Đề án xây dựng mô hình điểm Chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản 

phẩm đối với THT, HTX trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025. 

Trong đó, năm 2021, Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho THT Bon 

PiNao, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’Lấp 100 triệu đồng mua rau giống và làm 

hàng rào lưới B40 bảo vệ vườn; hỗ trợ HTX phát triển nông nghiệp Công Bằng 

Thanh Thái, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô tổng số tiền 250 triệu đồng làm 

Nhà kính. 

2.5. Đóng góp của HTX trong xây dựng nông thôn mới. 
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- Liên minh HTX tỉnh đã chủ động, tích cực phối hợp với các sở ngành, 

UBND các huyện, thành phố để tuyên truyền, vận động, tư vấn hỗ trợ các HTX 

tích cực tham gia xây dựng, đóng góp vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới; đến nay toàn tỉnh đã có 29/60 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 

58 xã có HTX, chiếm gần 96,66%; số xã đã hoàn thành tiêu chí số 13  theo 

Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban 

hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 là 53/60 xã, 

chiếm 88,33%. 

- Tính đến 25/4/2022, trên địa bàn tỉnh đã có 16 HTX với 19 sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn từ 3 sao - 4 sao trong chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).  

3. Tình hình Liên hiệp hợp tác xã (LHHTX) 

Tổng số Liên hiệp HTX nông nghiệp: 03 Liên hiệp HTX. Tổng số thành 

viên là 20 HTX. Các Liên hiệp HTX ra đời nhằm tổ chức dịch vụ đầu vào, đầu 

ra tập trung cho các HTX thành viên, phù hợp với xu thế liên kết sản xuất kinh 

doanh và tạo ra sức mạnh tổng hợp, đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị 

trường, hướng tới tinh chế sản phẩm và xuất khẩu trực tiếp hàng hóa, tạo ra 

chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, mang lại lợi ích lớn hơn cho thành viên và 

người lao động.  

4. Tình hình ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 đối với kinh tế tập thể, 

HTX trên địa bàn 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đã làm cho giá vật tư 

đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh như các mặt hàng phân bón tăng rất cao, 

có những dòng phân bón tăng 40%, công lao động với giá cước vận chuyển 

hàng hóa tăng cao, nhiều tuyến vận tải tăng trên 50%. Điều này làm tăng giá trị 

đầu vào của các sản phẩm của HTX nói riêng và các sản phẩm nói chung, mặc 

dù giá đầu ra của một số sản phẩm chủ lực của HTX có tăng nhưng vẫn thấp hơn 

nhiều so với sự gia tăng của yếu tố đầu vào. 

- Với sự trợ vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX và nguồn vay Giải quyết 

việc làm (Vốn 120) cho các HTX nhưng do các nguồn vốn này rất nhỏ, chưa đáp 

ứng được nhu cầu của các HTX nên nhiều HTX thiếu vốn để tích trữ, mua lại 

sản phẩm cho thành viên.  

5. Đánh giá chung về tình hình khu vực KTTT, HTX 

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng một số HTX hoạt động vẫn có 

doanh thu, lợi nhuận cao, chất lượng hàng hóa đảm bảo, mẫu mã hàng hóa đa 

dạng phong phú, được thị trường trong và ngoài nước đánh giá cao. Các HTX đã 

nâng cao tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tận dụng khả năng về lao động 

địa phương, năng lực tài chính, mở mang ngành nghề nông thôn, phát triển 

ngành nghề mới, tạo công ăn việc làm cho thành viên, lao động nông nhàn, nâng 

cao đời sống hộ thành viên, tăng tích luỹ cho HTX2. Bộ mặt vùng nông thôn có 

                                              
2 HTX nông nghiệp, thương mại, dịch vụ hữu cơ Hoàng Nguyên xuất khẩu tiêu hữu cơ sang Châu Âu, 

có 35 thành viên, thành lập năm 2018 tại thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song. HTX sản xuất theo 

tiêu chuẩn Hồ tiêu hữu cơ, cà phê, bơ, sầu riêng, tổng diện tích 160 ha, sản lượng 800 tấn tiêu, 100 tấn 

cà phê, 40 tấn bơ, 50 tấn sầu riêng; doanh thu hàng năm khoảng 80 tỷ. Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 



5 

 

 

nhiều khởi sắc, được đổi mới, văn minh hơn, cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp, 

sửa chữa ngày càng đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân nông thôn, an ninh 

trật tự nông thôn luôn được giữ vững; thu nhập và điều kiện sống của người dân 

nói chung và thành viên các HTX nói riêng, từng bước được cải thiện và nâng cao 

hơn,… 

Bên cạnh kết quả nổi bật của một số HTX vẫn còn tồn tại những hạn chế, 

yếu kém, hoạt động mang tính thời vụ, số lượng HTX sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả, mang lại lợi nhuận chưa nhiều, quy mô hoạt động sản xuất nhỏ, ngành 

nghề kinh doanh chưa phong phú, công nghệ - kỹ thuật lạc hậu; sản phẩm, hàng 

hóa làm ra chưa đảm bảo về chất lượng, mẫu mã nên chưa đáp ứng được nhu 

cầu thị trường... 

Trên đây là báo cáo thực trạng tình hình Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp 

Hợp tác xã năm 2021 và 4 tháng năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PT nông thôn (tổng hợp); 

- UBND tỉnh (b/c) ; 

- Các đồng chí lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,ĐKKD .                      

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

   

 

Ngô Xuân Đông 

 

                                                                                                                                             
thương mại dịch vụ Tia Sáng sản xuất, chế biến chanh dây xuất khẩu sang Hàn Quốc, có 12 thành 

viên, thành lập năm 2002 tại tổ 5, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, doanh thu hàng năm 

khoảng 23 tỷ. HTX nông nghiệp Công Bằng Thuận An Đắk Mil có 58 thành viên, thành lập năm 2013, 

thôn Đức An, xã Thuận An, huyện Đắk Mil sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn Fairtrade với quy mô 

khoảng 190 ha, sản lượng khoảng 900 tấn. Doanh thu hàng năm khoảng 21 tỷ. Các HTX đã áp dụng 

mô hình Hội đồng Quản trị kiêm Ban Giám đốc của HTX. 
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