
BQ KE HOeCH VA DAu TI)' CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hanh phóc 

S& 01 /2020/TT-BKHDT 

LIEN MINH  HTX VIT NAM  

CONG VAN DIN. 
S6 Z4  

Vgà'291thang.. inam29 2.c. 

Can ct Luçit HQp tác xã s 23/2012/QHJ3 ngày 20 tháng 11 nàm 2012; 

Can c Lut Ban hành van ban quy phgm pháp lut s 80/20]5/QH13 
ngày 22 tháng 6 nám 2015, 

Can ci' Luçt Các ti ch&c tIn dyng s 47/2010/QHJ2 ngày 16/6/2010 và 
Lut tha dói, bô sung m5t so diêu cia Lu4t C'ác to ch&c tIn dyng sO 
17/201 7/QHJ4 ngày 20/11/2017; 

Can th Nghj d,inh sd /93/2013/ND-cF ngày 21/11/2013 cza ChInh phz 
Quy djnh chi tiét m5t sO diêu cza Luát Hcrp tác xà và Nghf djnh 56 
107/2017/ND-CF ngày 15/9/2017 cia ChInh phi tha dOi, bO sung ,n3t sO diêu 
ciaNghjd,inh sO 193/2013/ND-CP ngày 21/11/2013,' 

Can c& Nghj djnh sO' 86/2017/ND-CP ngày 25 tháng7 närn 2017 cüa 
C*inh phü quy dlnh chi'rc náng, nhim vy, quyên hn và cci cáu to chzc cia Bó 
Kê hogch và Dáu tw; 

Theo d nghj cña Cyc trtthng Cuc Phát triên Hrp tác xã, 
Bó trtthng Bó Ké' hogch và Dcu tu- ban hành Thông tu- hithng dan phán 

logi và dánh giá hcrp tác xâ. 

Chtrorng 1. NHUNG QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chInh và di tuyng áp ding 

1. Phm vi diu chinh 

Thông tu nay hithng dn v phân 1o.i và dánh giá hqp tãc xã, lien hip 
hç'p tác xã (sau day gi chung là hqp tác xâ) hoat ctng trong tat cã các ngành, 
linh vi1c cüa nén kinh tê. 

2. Di tuqng áp dung 

a) Các hçip tác xã t chirc và hoat dng theo Lut Hçip tác xà s 
23/2012/QH 13 &rçrc Quôc hi ni.rôc Cong hôa xä hi chü nghia Vit Nam thông 
qua ngày 20/11/2012. 

b) Các ti chirc và cá nhân có lien quan dn thành lip,  th chüc, hot dng, 
châm dth hoat  dng cüa hqp tác xa. 

c) Riêng di vói Qu tin diing nhân dan và Ngân hang hqp tác xâ, vic 
dánh giá thijc hin theo quy djnh cüa Ngân hang Nhà nuc Vit Nam. 

Ha N3i, ngàyA9 thang02. nàm 2020 

THÔNG TU' 
Htro'ng dn phân Ioi Va dánh giá hçrp tác xã 



Diêu 2. Nguyen tác phãn 1oii và dánh giá hqp tác xã 

1. Th hin dung bàn cht cüa hçip tác xã quy djnh tai  Lutt Hçp tác xà; 

2. Phñ hçip vâi d.c thu cüa ngành, Iinh virc hoat dng san xut kinh 
doanh; Phãn ánh dung boat  dng chinh cüa hqp tác xâ dang boat  dng; 

3. Tiêu chI cii th& rO rang. 

Chtrcrng 2. PHAN LOAI H1P TAC xA 
Diêu 3. Phãn 1oi hçp tác xã theo san phrn, d1ch vy cung ung cho 

thành viên 

Can cir theo san phm, djch v'i hcip tác xâ cung irng cho thành viên, hqp 
tác xä duçic phân loai thành: 

1. Hçrp tác xã phiic v11 san. xut là hçip tác xà thành ltp nhrn miic tiêu 
cung ng cac san phâm, djch vij dâu vào, ché biên, tiêu th san phâm dch vv 
dâu ra cho thành viên nhàm phiic vi boat dng kinh té cüa thành viên. Thành 
viên vra là chü s hu vixa là ngithi sir dng san phâm, djch vii ccia hp tác xâ. 

2. Hcip tác xà phiic vi tiêu ding là hçTp tác xà thành 1p nhxm mvc  tiêu 
cung ü'ng san phâm, djch vi dáp 1rng nhu câu tiêu dung cüa thành viên. Thành 
viên vüa là chü si hftu vira là khách hang tiêu dung san phâm, djch v11 cüa hqp 
tác xä. 

3. Hop tác xä tao  vic lam là 1p  tác xä thành 1p nhm mic tiêu tao  vic 
lam cho thành viên. Thành viên vra là chü sà hüu vera là ngui lao dng trong 
hçp tác xa. 

4. Hcp tác xà hn hçp là hqp tác xä hoat dng nh&m tr hai mic tiêu nêu 
trên tth len. 

Diu 4. Phân 1oi hçrp tác xã theo quy mô thành viên 

Can cü theo s hxqng thành viên, hqp tác xà duçvc phân loai thành: 

1. Hçip tác xà quy mô thành viên siêu nhö là hqp tác xA có dithi 50 thành viên; 

2. Hçip tác xä quy mô thành viên nhó là hçp tác xã có tir 50 dn 300 thành viên; 

3. Hqp tác xa quy mô thành viên vera là hçip tác xà có ttr trên 300 dn 
1.000 thành viên; 

4. Hçrp tác xã quy mô thành viên licn là hqp tác xà có ti'ir trên 1.000 thành 
viên trà len; 

Diu 5. Phãn 1oii hçvp tác xã theo quy mô ting ngu1n vn 

Can ciLr theo tng ngun vn, hqp tác xã dtxcic phãn loai thành: 

1. HçTp tác xä quy mô vn siéu nhô là hqp tác xà Co thng ngun vn duói 
1 t dông; 
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2. Hçrp tác xä quy mô von nhó là hcp tác xä có tong nguOn vOn tir 1 t 
dông den drOi 5 t dOng; 

3. Hçip tác xä quy mO vn vira là hçp tác xâ có tong nguOn von tr 5 t dn 
duOi 50 t' dong; 

4. Hçip tác xã quy mô vn Rvn là hqp tác xà có tOng ngun vn tir 50 t' 
dông trâ len. 

Diu 6. Phãn 1oi hçrp tác xã theo ngành ngh 

Can cr theo ngành, ngh dáng k kinh doanh, hçip tác xã ducic phân loai 
theo các nhóm ngành kinh tê cap 1 quy djnh t.i Quyêt djnh cüa Thu tithng 
ChInh phü ye vic ban hành h thông ngành kinh té Vit Nam. 

Chtrong3. DANHGIAHqPTACXA 

Diu 7. Tiêu chI dánh giá hçrp tác xã 

Hccp tác xâ duçc dánh giá di.ra trên 15 tiéu chI, vó'i tOng diem tôi da là 100 
diem va duorc chia thành 3 nhóm: 

1. Nhóm tiêu chI v tài chInh, ti da 30 dim, gm 4 tiêu chI: 

a) Tiêu chi 1: Vn cüa hçip tác xâ; 

b) Tiêu chi 2: Tài san cüa hp tác xA; 

c) Tiêu chI 3: K& qua san xut kinh doanh trong näm cüa hqp tác xâ; 

d) Tiêu chI 4: TrIch lap các Qu cUa hçip tác xâ. 

2. Nhóm tiêu chI v quàn trj, diu hành và näng lrc cüa hçp tác xã, tOi da 
30 diem, gOrn 5 tiêu chI: 

a) Tiêu chi 5: Chip hành pháp 1ut trong t chirc, boat  dng cüa hqp tác xà; 

b) Tiêu chI 6: Giãi quy& các tranh chap, khiu naj; 

c) Tiêu chI 7: TrInh di can b quãn 1, diu hành; 

d) Tiêu chI 8: Ch d, chInh sách cho thành viên và nguôi lao dng; 

d) Tiêu chI 9: Müc d áp ditng tin b khoa hçc k5' thut, xây drng 
thuong hiu, chui giá trj. 

3. Nhóm tiêu chI v thành viên, lqi ich thành viên và cong dng, tM da 40 
diem, gOm 6 tiêu chI: 

a) Tiêu chI 10: Mirc d tham gia cUa thành viên di vói hqp tác xà; 

b)Tiêu chi 11: Loi Ich thành viên; 

c) Tiêu chI 12: San phm, djch vii hçp tác xà cung i:rng cho thành viên; 

d) Tiêu chi 13: Cong tác thông tin, truyn thOng, dào tao  bi duô!ng; 

d) Tiêu chi 14: Mirc do änh htr&ng tIch circ dn cong dng; 

e) Tiêu chI 15: Hçip tác xâ duçc khen thung trong nàm. 



Diu 8. Cách thtrc dánh giá vã xp 1oi hqp tác xã 

1. Hang näm, Hi dng quãn trj hçcp tác xâ to chirc tir dánh giá và cho 
diem hqp tác xâ mInh theo các tiêu chI quy djnhti Phii 1iic 1 cüa Thông tu nay. 
Ban Kiêm soát (hoc kiêm soát viCn) kiêm tra két qua vic ti,r dánh giá theo mu 
hithng dn tai  Phii 1iic 2. 

2. Can cir trên k& qua tr dánh giá dã duçic Hi dng quãn trj và ban kim 
soát (kiêm soát vien) thông nhât, hqp tác xâ duçc xêp 1oti nhu sau: 

a) T&: Tong dim dánh giá dt tü 80 dim dn 100 dim; 

b) Khá: Tng dim dánh giá dtt tr 65 dim dn duâi 80 dim; 

c) Trung bInh: Tng dim dánh giá dt tr 50 dim dn dixOi 65 diem; 

d) Yu: Tng dirn dánh giá dt duôi 50 diem; 

3. Trng hçip hçp tác xä mcii thành 1p và hot dng chua dü 12 tháng 
hoc hçip tác xã ngirng hoat dng tü trên 3 tháng trong näm thl không tiên hành 
dánh giá và xêp loai. 

Diu 9. Ch d báo cáo 

1. Chrn nhât vào ngày 15 tháng 12 hang näm, hçp tác xà np bang tir 
châm diem den cc quan dang k hçp tác xã theo mâu ti Phii 1ic 2 kern theo Báo 
cáo tInh hInh hot dng cüa hcp tác xâ theo mâu tai  Phii 1ijc 1-19 Thôn tu so 
07/2019/TT-BK}JDT ngày 08/4/20 19 ye si'ra dOi, bô sung mt so diêu cüa 
Thông tu so 03/2014/TT-BKI-IDT ngày 26 tháng 5 näm 2014 cüa B Ké hoach 
và Dâu tu hizOng dan ye däng k hcip tác xâ và chê d báo cáo tInh hInh hot 
dng cüa hqp tác xà. 

2. Chm nht vào ngày 18 tháng 12 hang näm, Co quan dãng k hcip tác 
xä cap huyn tong hçrp, báo cáo kêt qua phân 1oi, dánh giá hqp tác xâ cüa näm 
trên dja bàn huyn g11i Co quan dang k2 hçip tác xâ cap tinh. 

3. Chm nht vào ngày 21 tháng 12 hang nAm, cci quan däng k hçip tác 
xâ cap tinh tong hçip, báo cáo kêt qua phân loai, dánh giá hqp tác xä ca näm 
trên dja bàn tinh giri ye B Kê hoch và Dâu tu. 

4. Bô K hoach và Du tu, co quan däng k hqp tác xã cap tinh, cap 
huyn tOng hçip, güi các Co quan có lien quan cüng cap. 

Chtrong 4. DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 10. Hiu 1'c thi hãnh 

Thông tu nay có hiu 1rc k tü ngày 01 tháng 4 näm 2020. 

Diu 11. T chu'c thirc hiên 

1. Can ci các quy djnh tai  Thông tu nay, hqp tác x, th chirc, Ca nhân có lien 
quan tiên hành dánh giá và phãn 1oi hçip tác xä phü hcip vài thu câu cia mInh. 
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2. B tnr&ng, Thu truâng các cci quan ngang B, Ca quan trirc thuc 
ChInh phü, ChU tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung uong 
chi do thrc hin các ni dung hithng dan ti Thông ti..r nay. Trong qua trInh 
thi,rc hin, nêu có vuâng mac phát sinh, dé nghj phân ánh kjp th&i ye B Ké 
hooch và Dâu tu dê nghiên ciru, süa dôi, bô sung cho phü hcip./. 

No1nhn: 
- Cáo B, cci quan ngang Bt, ccx quan thuOc  Chinh phü; 
- HDND, UBND cáo tinh, thãnh ph trrc thuic TW; 
- Van phOng Trung uang vá cáo Ban cOa Dáng; 
- Van phông ChU tjch nuàc; 
- Hi d6ng Dan tc và cáo Uy ban cüa QuOc hi; 
- Van phOng Quc hOi; 
- UBTW Mat trn To qu6c Vit Nam; 
- Lien minh Hcxp tác xà Vit Nam; Nguyen Chi Dung 
- Ca quan Trung i.rang cüa cáo doàn th; 
- VPCP: BTCN, cáo PCN, Cng 1'TDT, cáo Vii, Cic, dan vj trijc 
thuc. Cong báo; 
- Cc Kim tra vAn ban - BO Tu pháp; 
- S& KH&DT các tinh, thành pho trrc thuc 1W; 
- Lien minh Hçp tao xA eác tinh, thành phô tr1rc thuc TW; 
- Lãnh dao B; 
- Vi Pháp chê; 
- Liru: VT, HTX H3SO 

Ghi ch: Toàn vAn Thông tu và phi lijc cti.rçcc dang tai trên H thng vAn ban Quy 

phm pháp 1ut cüa B K hoach va Du vs (http://vbqppl.mpi.gov.vn)  tai  dja chi: 

http://vbqppl.rnpi .gov.vnlPages/default.aspx?itemld=d6b2609a-ffb6-43  9c-a66c- 

13 8e5f5cb46 1 &list=documentDetail hoäc https://tinyurl.comlulwg9oa. 
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