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V/v báo cáo tình hình HTX gặp khó khăn
trong việc giải thể, chưa đăng ký tổ chức
lại HTX theo Luật HTX năm 2012

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số
52/SKHĐT ngày 05/1/2021 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc báo cáo tình
hình HTX gặp khó khăn, vướng mắc trong việc giải thể, chưa đăng ký và tổ
chức lại HTX theo Luật HTX năm 2012.Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao,
Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo như sau:
1. Thực trạng chuyển đổi và giải thể các HTXNN trên địa bàn tỉnh
Đến 31/12/2020, toàn tỉnh có 687 HTXNN (trong đó: 661 HTX đang hoạt
động theo Luật HTX năm 2012; 26 HTX nông nghiệp đang tạm dừng hoạt
động). Các HTX tạm dừng hoạt động chủ yếu là các HTX được thành lập từ lâu;
chưa thực hiện chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 hoặc đã chuyển đổi theo
Luật HTX năm 2012 nhưng không tổ chức hoạt động được theo Luật. Đến nay
26/26 HTX vẫn chưa tiến hành thủ tục giải thể hoặc giải thể bắt buộc.
2. Nguyên nhân
- Các địa phương chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để phân công, chỉ đạo
chức thực hiện giải thể HTX.
- Việc xử lý tài sản, nhất là tài sản không chia của các hợp tác xã (bao
gồm những tài sản hình thành từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức và tài
sản tích lũy của hợp tác xã do Điều lệ quy định là tài sản không chia) còn lúng
túng. Đồng thời, việc xử lý công nợ của hợp tác xã (bao gồm nợ thuế và các
khoản phải nộp Nhà nước, nợ các tổ chức tín dụng, nợ các thành viên và khoản
nợ khác; nợ phải thu của thành viên và các tổ chức, cá nhân với hợp tác xã...)
cũng gặp nhiều khó khăn.
- Việc giải thể HTX thiếu một số quy định cụ thể như: Hướng dẫn thủ tục
đăng ký chuyển đổi hợp tác xã sang doanh nghiệp và các loại hình kinh tế khác;
hướng dẫn xử lý tài sản (bao gồm cả thanh lý tài sản) hình thành từ nhiều nguồn
khi hợp tác xã giải thể, phá sản... Nhiều hợp tác xã đã ngừng hoạt động từ lâu,
nhưng lại không xác định được thành viên hợp tác xã qua các thời kỳ, trong khi
quy định trong hội đồng giải thể phải có đại diện của hợp tác xã; hồ sơ tài liệu
có liên quan bị thất lạc nên quá trình giải thể vướng mắc.
- Một số HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012, tuy
nhiên gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng chưa có ý định giải thể và
thời gian ngừng hoạt động chưa đủ để thực hiện giải thể bắt buộc.

3. Giải pháp
- UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực
hiện giải thể hoặc giải thể bắt buộc (đối với các HTX thuộc một trong các trường
hợp thuộc Khoản 2, điều 54 Luật HTX năm 2012).
- Thành lập hội đồng giải thể HTX tại các huyện, thị xã, thành phố, tiến
hành rà soát, đánh giá phân loại và định giá tài sản để làm cơ sở cho việc xử lý,
giải thể HTX. Hội đồng giải thể HTX phụ trách việc xử lý nợ tài sản của hợp tác
xã theo quy định, bao gồm: giải thể thu hồi các tài sản và các khoản phải thu;
thanh lý tài sản, trừ phần tài sản không chia; thanh toán các khoản nợ phải trả và
thực hiện nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã. Trường hợp HTX không còn tiền để
thanh toán các khoản nợ của hợp tác xã, thì hội đồng giải thể xử lý theo 2
hướng: Các khoản nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước còn lại thì đề nghị
Nhà nước xóa nợ. Các khoản nợ các tổ chức tín dụng, hội đồng giải thể tiến
hành đàm phán với các tổ chức tín dụng để đề nghị xóa nợ cho hợp tác xã. Đối
với những hợp tác xã đã ngừng hoạt động từ lâu, không còn đại diện của hội
đồng quản trị hợp tác xã, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên thì giải quyết theo
hướng tổ chức đại hội hợp tác xã bầu bổ sung các thành viên bắt buộc phải có để
tham gia hội đồng giải thể. Đối với trường hợp các đơn vị hồ sơ bị thất lạc thì
hội đồng giải thể căn cứ tài liệu còn lại của hợp tác xã để làm cơ sở cho việc xử
lý giải thể hợp tác xã...
4. Kiến nghị
Đề nghị các Bộ, Ban ngành có hướng dẫn cụ thể chi tiết một số thủ tục
trong giải thể HTX như: thủ tục đăng ký chuyển đổi hợp tác xã sang doanh nghiệp
và các loại hình kinh tế khác; hướng dẫn xử lý tài sản của HTX khi giải thể.
Đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư tổng hợp, báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, CCPTNT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Thị Yến

