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Tóm tắt:

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ, khu vực kinh tế tập thể, 
nòng cốt là hợp tác xã có thêm nhiều cơ hội phát triển, song cũng đối diện 
với không ít thách thức. Vĩnh Long, một trong những tỉnh mà kinh tế còn phụ 

thuộc lớn vào sản xuất nông nghiệp thì thành phần kinh tế này đã có nhiều đóng góp 
trong việc sản xuất, quảng bá, tìm đầu ra cho các sản phẩm chủ lực, qua đó nâng cao thu 
nhập, cải thiện đời sống của người dân. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động của phần lớn các 
hợp tác xã vẫn còn hạn chế bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Bài viết tập trung phân 
tích, đánh giá những tồn tại, điểm hạn chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trên cơ sở đó đưa ra những khuyến nghị nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường cũng như tham gia sâu vào các hoạt 
động kinh tế trong thời gian tới.
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Abstract:
In the context of strong economic integration, the Collective Economic Zone, the core 

of which is the Cooperative, has more development opportunities, but also faces many 
challenges. Vinh Long, one of the provinces where the economy still depends heavily 
on agricultural production, this economic component has made great contributions to 
the production, promotion and output for key products, thereby raise income, improve 
people’s lives. However, the performance of most cooperatives is still limited by many 
different reasons. The research focuses on analyzing and assessing the shortcomings and 
limitations in production and business activities of cooperatives in Vinh Long province, 
based on which recommendations are made to improve the competitiveness, expanding 
markets as well as participating deeply in economic activities in the future.
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