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về tăng cường lãnh đạo thực hiện
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới,

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
------

Trong hơn 5 năm qua,  việc thực hiện Nghị quyết số  13-NQ/TW, 
ngày 18-3-2002 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế 
tập thể của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 
đoàn thể quần chúng đã đạt được một số kết quả, thúc đẩy kinh tế tập thể 
phát triển : số lượng hợp tác xã, tổ hợp tác mới thành lập tăng đáng kể; các 
hợp tác xã cũ cơ bản đã được chuyển đổi; hợp tác xã phát triển đa dạng 
hơn cả về ngành nghề, quy mô và trình độ; khu vực kinh tế tập thể đã khắc 
phục được một phần tình trạng yếu kém trước đây, củng cố một bước về tổ 
chức quản lý, bước đầu khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần đảm 
bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, đóng góp vào phát triển kinh 
tế - xã hội của đất nước.

Tuy vậy, so với mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết thì việc khắc 
phục những hạn chế, yếu kém của khu vực kinh tế tập thể còn chậm, kinh 
tế tập thể vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém : quy mô của các tổ hợp 
tác, hợp tác xã nhỏ; trình độ công nghệ lạc hậu, trình độ năng lực của đội 
ngũ cán bộ quản lý yếu, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, 
tổ hợp tác còn thấp; nhiều hợp tác xã chưa đảm bảo các nguyên tắc của 
Luật Hợp tác xã, hợp tác xã chưa mở rộng được nhiều hoạt động đáp ứng 
nhu cầu sản xuất, đời sống ngày càng tăng của hộ xã viên, cộng đồng, chưa 
đem lại nhiều lợi ích kinh tế, xã hội cho xã viên, thành viên; số hợp tác xã 
hoạt động có hiệu quả cao còn ít. Tốc độ tăng trưởng của kinh tế tập thể 
chậm, thiếu ổn định, tỉ lệ đóng góp vào GDP giảm xuống.



11.ct20.doc

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém của kinh tế tập thể là do 
các cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên chưa quán 
triệt đầy đủ những chủ trương, quan điểm phát triển kinh tế tập thể đã xác 
định trong Nghị quyết; nhận thức về bản chất, các nguyên tắc và giá trị của 
hợp tác xã chưa đầy đủ, thiếu thống nhất, thậm chí có nơi, có lúc sai lệch; 
chưa thật sự quan tâm và lúng túng trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh 
tế tập thể; một bộ phận lớn người dân chưa hiểu đầy đủ chủ trương, chính 
sách của Đảng, Nhà nước đối với phát triển hợp tác xã, về Luật Hợp tác xã, 
còn mặc cảm về mô hình hợp tác xã kiểu cũ; hệ thống chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế tập thể ban hành chậm, chưa đồng bộ, một số nội dung 
chính sách còn hạn chế,  tác dụng thấp, việc thực hiện chính sách chưa 
nghiêm; nhiều hợp tác xã chưa tự nỗ lực phấn đấu vươn lên...

Phát triển kinh tế tập thể là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước ta. Đồng thời, đây cũng là sự nghiệp hết sức khó khăn, phức tạp đòi 
hỏi  phải  kiên trì.  Để tiếp tục thực hiện thắng lợi  Nghị  quyết Hội nghị 
Trung ương 5 (khoá IX) và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X 
đã đề ra về phát triển kinh tế tập thể, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ 
chức đảng chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau :

1- Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khoá IX), Nghị quyết Đại hội X về 
phát triển kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã và các chính sách phát triển kinh 
tế tập thể đến các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế và đông đảo nhân 
dân, trước hết là những cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên có trách 
nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai các chủ trương, chính 
sách về phát triển kinh tế tập thể và xã viên, người lao động trong các tổ 
hợp tác, hợp tác xã. Các cấp uỷ và tổ chức đảng, các cấp chính quyền cần 
xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể là 
nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết mạnh 
mẽ hơn, định kỳ kiểm tra, sơ kết để tập trung tháo gỡ khó khăn, phổ biến, 
nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường công tác xây dựng, củng cố 
tổ chức đảng trong các hợp tác xã.

Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí 
có các chuyên mục tuyên truyền một cách sâu rộng, thiết thực và hiệu quả 
về kinh tế tập thể. Các cơ quan nghiên cứu lý luận có chương trình nghiên 
cứu khoa học thiết thực, phục vụ cho thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát 
triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
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2- Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo xây dựng và thực hiện chương trình 
giám sát thi hành Luật Hợp tác xã của Quốc hội; hội đồng nhân dân các 
cấp có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thi hành Luật Hợp tác xã ở các 
địa phương.

3- Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà 
soát các chính sách đã ban hành; đánh giá kết quả thực hiện chính sách; 
sửa đổi, bổ sung các chính sách phát triển kinh tế tập thể đồng bộ, phù hợp 
và thiết thực, bảo đảm chính sách đến được với các tổ hợp tác, hợp tác xã, 
nhất là chính sách đất đai, tín dụng, thuế, đào tạo nghề, đào tạo cán bộ 
quản lý hợp tác xã.

Các cấp, các ngành, các địa phương trong hoạch định chính sách, 
xây  dựng và triển khai các chương trình, chiến lược, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội, phát triển vùng, ngành, địa phương phải lồng ghép  nội 
dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và cân đối, bố trí các nguồn lực 
triển khai. Kiện toàn cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể phù hợp 
với yêu cầu, điều kiện thực tế của các cấp, ngành, địa phương.

4- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể làm tốt hơn nữa công 
tác vận động hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển kinh tế tập 
thể. Tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm, tạo điều kiện để Liên minh 
Hợp tác xã Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ kinh tế tập 
thể phát triển.

Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư đôn đốc, kiểm tra, sơ 
kết, tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị. 

Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ đảng.

Nơi nhận :
- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng,

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,
- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ

 Trương Tấn Sang 
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