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BẢN TIN THÁNG 09/2015 

TIN TỨC & SỰ KIỆN 
Luật HTX năm 2012: 1.665 HTX đã tổ chức lại 

hoạt động 

Báo cáo mới đây của Liên minh HTX Việt Nam xác định, 
HTX nhìn chung còn nhiều khó khăn. Đáng nói nhất cả 
về số lượng và tiến độ HTX tổ chức lại hoạt động theo 
Luật HTX 2012 đều chưa đạt yêu cầu. Nếu không đẩy 
nhanh tiến độ, công tác này sẽ không kịp hạn chót thời 
gian đến hết ngày 30/6/2016. 

Nói đến những điểm mạnh không nhiều của khu vực 
HTX, đến nay các cấp ngành và tổ chức Liên minh HTX 
chủ yếu trông vào một số HTX năng động, mạnh dạn đầu 
tư, ứng dụng công nghệ mới và hoạt động kinh doanh 
dịch vụ có lãi ở các địa phương. 

Đây là các HTX chuyển đổi cũ nhưng biết phát huy vai trò 
"bà đỡ" kinh tế hộ thành viên. Và đáng kể, là các HTX 
thành lập mới, hoạt động đúng Luật, huy động nhiều 
nguồn lực phát triển quy mô sản xuất, đem lại lợi ích 
thiết thực cho HTX, cho thành viên và cho người lao 
động trong HTX. 

Tổ chức lại HTX mới đạt 9,16% 

Theo báo cáo của Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, 
đến giữa năm nay, cả nước có 1.219 xã cán đích nông 
thôn mới, trong đó phần lớn các HTX hoạt động hiệu 
quả, góp phần phát triển kinh tế và an sinh xã hội địa 
phương. Một số HTX có đóng góp quan trọng vào cải tạo 
và xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi, 
điện, chợ nông thôn. 

 

Về tổ chức lại HTX, hiện cả nước có 1.665 HTX tổ chức lại 
hoạt động theo Luật HTX 2012, trong đó có 1.506 HTX 
đăng ký lại, 18 HTX chuyển đổi sang hình thức tổ chức 
khác, 141 HTX giải thể. 

Những địa phương có nhiều HTX tổ chức lại như Hà Nam 
179 HTX, Hà Tĩnh 154 HTX, Yên Bái 128 HTX… 

Sau khi đăng ký lại, phần lớn các HTX hoạt động hiệu 
quả. Một số HTX nhanh chóng tiếp cận các chính sách hỗ 
trợ cấp tỉnh, như thu hút cán bộ trẻ, chính sách ưu đãi 
đất đai xây dựng trụ sở… 

HTX cần tổ chức lại đúng Luật mới mong thoát khỏi yếu 
kém 

Từ đầu năm đến nay, cùng với sự vào cuộc tích cực có 
lợi hơn cho HTX của các bộ, ban, ngành Trung ương, 
nhất là Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Ban Kinh 
tế Trung ương, Liên minh HTX Việt Nam và Liên minh 
HTX các địa phương  
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cũng đã có nhiều nỗ lực triển Theo Thời Báo kinh doanh 

 khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ thúc đẩy phát triển 
HTX. 

Song, những hạn chế của khu vực HTX chủ yếu vẫn là 
thực trạng cũ, từng nhắc đến nhiều năm qua. Trong báo 
cáo của Liên minh HTX Việt Nam chỉ ra rằng đến nay, các 
HTX nhìn chung còn gặp khó khăn, hiệu quả hoạt động 
chưa cao, doanh thu và lợi nhuận giảm so với cùng kỳ, số 
HTX kinh doanh có lãi chưa nhiều. 

Thực tế vẫn còn không ít HTX hoạt động cầm chừng, 
hình thức, ngừng hoạt động đã lâu nhưng chưa được 
hướng dẫn giải thể dứt điểm (tính đến 30/6/2015 có 
1.800 HTX ngừng hoạt động). Phần lớn các HTX còn gặp 
khó khăn khi tiếp cận các nguồn vốn vay của các tổ chức 
tín dụng. Một số HTX hoạt động chưa đúng các quy định 
của Luật HTX, không có phương án sản xuất kinh doanh 
và thành viên không sử dụng dịch vụ của HTX. 

Việc đăng ký tổ chức lại hoạt động của HTX theo Luật 
HTX 2012 đang gặp không ít khó khăn. Số lượng HTX tổ 
chức lại còn ít, mới đạt 9,16%. Tiến độ công tác tổ chức 
lại HTX còn chậm, nếu không đẩy nhanh sẽ không kịp 
hạn chót đến hết ngày 30/6/2016. 

Nguyên nhân hạn chế 

Theo một đánh giá mới đây của Liên minh HTX Việt 
Nam, nguyên nhân của những hạn chế của khu vực HTX 
đến nay là do chính sách hỗ trợ phát triển HTX ban hành 
chậm, thiếu đồng bộ, một số chính sách chưa phù hợp 
thực tiễn. Nhiều cấp ủy chính quyền địa phương, nhất là 
cấp huyện, cấp xã chưa quan tâm xây dựng, củng cố và 
phát triển HTX, có nơi còn can thiệp sâu vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh và nhân sự của HTX. 

Bên cạnh đó, thực trạng HTX vẫn ngổn ngang tồn tại còn 
do công tác xây dựng, nhân rộng mô hình HTX mới, HTX 
điển hình chưa được quan tâm thúc đẩy. Công tác đào 
tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý HTX chưa đáp ứng 
nhu cầu của các HTX trong tình hình mới. 

Riêng về công tác tổ chức lại HTX, tình trạng chậm và tỷ 
lệ HTX chuyển đổi đạt thấp là do văn bản hướng dẫn vừa 
thiếu, vừa không kịp thời. Thực tế ở một số địa phương, 
các cấp ngành liên quan còn lúng túng và thiếu quan tâm 
chỉ đạo quyết liệt tổ chức lại HTX. 

Một số Liên minh HTX tỉnh, thành phố chưa chủ động 
tham mưu với UBND tỉnh trong chỉ đạo, xây dựng kế 
hoạch tổ chức lại HTX theo Luật, đồng thời chưa chủ 
động triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ HTX chuyển 
đổi theo đúng chức năng nhiệm vụ của tổ chức đại diện 
HTX. Trong khi đó, bản thân chính các HTX lại nhận thức 
hạn chế, lúng túng chờ đợi chính quyền và ngành chức 
năng mà chưa chủ động rà soát, lên phương án tổ chức 
lại hoạt động HTX. 

Theo Thời Báo kinh doanh 

 

THỐNG NHẤT 

NHẬN THỨC, THÚC 

ĐẨY PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ TẬP THỂ 

Chủ trương đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế 
tập thể (KTTT) với nòng cốt là Hợp tác xã (HTX) 
đã có những chuyển biến tích cực từ khi thực 
hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị khóa XI. Việc sơ 
kết 3 năm triển khai Kết luận 56 nhằm tạo ra sự 
thống nhất nhận thức và các giải pháp khẩn 
trương phát triển KTTT trên cả nước. 
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Sáng 22/9, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị 
trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 
56-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh thực 
hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi 
mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 
Việt Nam; Vũ Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó 
Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương. 

Báo cáo sơ kết của Ban Kinh tế Trung ương cho biết, 
kinh tế tập thể thời gian qua tiếp tục phát triển với nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú; xuất hiện nhiều hình 
thức hợp tác xã (HTX) kiểu mới, hoạt động hiệu quả, 
nâng cao thu nhập của các thành viên.  

Hiện cả nước có gần 143.000 tổ hợp tác (THT), với trên 
1,5 triệu thành viên (trong đó thành lập mới trên 10.000 
THT), gần 19.000 HTX, với trên 7 triệu thành viên. Vốn 
điều lệ bình quân là 1.354 triệu đồng/HTX, lợi nhuận 
bình quân ước đạt 261 triệu đồng/HTX/năm. Năm 2014, 
tốc độ tăng trưởng của khu vực HTX đạt khoảng 3,3 – 
3,5% mức đóng góp vào GDP đạt khoảng 5,15%.  

Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong HTX năm 
2014 đạt gần 1,6 triệu lao động. Trong thực tiễn, đã xuất 
hiện các HTX kiểu mới, được tổ chức theo đúng nguyên 
tắc, bản chất của KTTT, HTX cùng có lợi, hướng tới sản 
xuất quy mô lớn, chất lượng và năng suất cao, sản xuất 
gắn với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm.  

Mặc dù đạt được nhiều kết quả mới, nhưng Báo cáo 
thừa nhận, kinh tế tập thể Việt Nam phát triển còn 
chậm. Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại là do 
nhận thức về KTTT của một số cán bộ, đảng viên, nhất là 
người đứng đầu chưa đầy đủ, chưa thống nhất, chưa 
thấy hết vai trò quan trọng của khu vực KTTT trong phát 
triển kinh tế, chính trị, xã hội và an ninh quốc phòng. 

Khung khổ pháp luật, chính sách phát triển HTX chưa 
hoàn thiện, các văn bản dưới Luật ban hành còn chậm, 
thiếu đồng bộ, một số nội dung chưa được hướng dẫn. 
Đối với các chính sách về phát triển KTTT đã ban hành, 

các cơ quan ban hành văn bản chưa chủ động trong 
công tác rà soát, đánh giá hiệu quả, tính khả thi, phù 
hợp thực tiễn của chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho 
rằng cần đổi mới nhận thức về vai trò, chức năng HTX, 
xây dựng HTX kiểu mới là khâu đột phá. Nguyên tắc 
chung: Điều gì HTX làm có lợi hơn xã viên làm hoặc xã 
viên không thể làm được thì HTX làm, qua đó làm cho 
việc sản xuất của các hộ xã viên hiệu quả cao hơn. Bản 
thân các hộ xã viên vẫn là người sản xuất trực tiếp, sản 
phẩm cây, con mà họ làm ra thuộc sở hữu của họ, không 
phải của HTX; HTX không phủ định, thay thế kinh tế hộ 
mà phải giúp kinh tế hộ hiệu quả hơn, có sức cạnh tranh 
cao hơn, thu nhập của hộ xã viên cao hơn. Thực tế thành 
lập và vận hành HTX kiểu mới theo Luật HTX 2012 ở 
nhiều địa phương đã chứng minh các HTX này tuy chỉ có 
vài chục xã viên song đã thực sự giúp các hộ xã viên sản 
xuất kinh doanh hiệu quả hơn hẳn, đặc biệt là quy hoạch 
sản xuất theo nhu cầu thị trường và tiêu thụ sản phẩm 
cho nông dân. 

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, trong quá trình tái cơ 
cấu nền nông nghiệp đất nước hướng tới sản xuất quy 
mô lớn với các sản phẩm chủ lực, sử dụng các giống chất 
lượng và năng suất cao, quy trình canh tác hiện đại gắn 
với chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm thì chủ thể 
quan trọng nhất chính là các HTX.  
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Chiều 21/9, Lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam đã có 
buổi làm việc cùng lãnh đạo Bộ KH&ĐT để bàn về việc 
phối hợp thực hiện kết luận số 56 của Bộ Chính trị. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đắc Thắng- Phó Chủ tịch 
điều hành Liên minh HTX Việt Nam và ông Đặng Huy 
Đông – Thứ trưởng Bộ KH&ĐT đã thống nhất thực hiện 
đúng những gì kết luận đề ra nhằm đưa kinh tế tập thể 
thực sự thành phần kinh tế quan trọng, góp phần đẩy 
mạnh nền kinh tế quốc dân. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo hai bên cũng trao đổi một số 
vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện Quyết 
định 2261 của Thủ tướng Chính phủ và đi đến thống 
nhất một số vấn đề như: nguồn vốn đầu tư cho xây 
dựng điểm mô hình HTX nông nghiệp, HTX cộng đồng, 
thu hút nông dân vào HTX, đẩy mạnh kế hoạch tiêu thụ 
sản phẩm… 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Ts. Nguyễn Đắc Thắng – 
Phó Chủ tịch điều hành Liên minh HTX Việt Nam, khẳng 
định trong bối cảnh rất khó khăn, song những nỗ lực và 
kết quả hoạt động của hệ thống Liên minh HTX cả nước 
thời gian qua đã góp phần quan trọng vào quá trình phát 
triển KTTT. Hội nghị đã cập nhật kịp thời những băn 
khoăn, rào cản, bài học kinh nghiệm quý… từ ý kiến 
tham luận của các bộ ngành (Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT), 
của lãnh đạo các tỉnh Đồng Tháp, Lâm Đồng, Liên minh 
HTX Tp. Hà Nội và của các đơn vị có sự gắn bó phát triển 
KTTT, như Ngân hàng HTX – Coop.bank, mô hình liên kết 
Doanh nghiệp – HTX của Tập đoàn Lộc Trời ở Đồng bằng 
sông Cửu Long…  

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã khẳng định KTTT 
gần đây phát triển trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề, 
đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội đất nước, 
nhất là phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn 
mới. 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện 
Kết luận 56 đã thống nhất nhận thức đúng đắn về KTTT, 
đồng thời đề ra 9 giải pháp đề nghị Chính phủ và các cấp 
ngành ngay sau hội nghị cần khẩn trương thực hiện, 
nhằm tiếp tục phát triển KTTT gắn với cơ chế thị trường 
và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Ông Nguyễn Thiện Nhân – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

 

Cần có chương trình hiệp thương và phối hợp giữa 
MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và chính quyền 
các cấp trong xây dựng chỉ tiêu vận động thành lập các 
HTX ở mỗi xã, huyện để việc vận động đạt tiến độ nhanh 
và kết quả cao nhất. Với Luật HTX 2012 và các kết quả, 
tấm gương hợp tác xã kiểu mới ở nhiều địa phương, nếu 
đẩy mạnh việc hình thành và triển khai các HTX kiểu 
mới, đây là yếu tố nền tảng quan trọng nhất, là khâu đột 
phá để tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh 
của nông nghiệp Việt Nam và nâng cao thu nhập bền 
vững cho nông dân Việt Nam trong giai đoạn 2016-2020. 

 

Ông Nguyễn Đắc Thắng – Phó Chủ tịch điều hành Liên 
minh HTX Việt Nam 
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Các HTX, Liên hiệp HTX đang gặp khó khăn trong việc 
chuyển đổi, tổ chức lại HTX theo quy định của Luật HTX 
2012, nhất là về vấn đề xử lý nợ tồn đọng, xác định 
quyền sở hữu tài sản trong HTX, phương pháp hạch toán 
các dịch vụ hỗ trợ thành viên, dịch vụ ra bên ngoài cộng 
đồng thành viên… đề nghị Chính phủ và các cơ quan 
quản lý Nhà nước quan tâm xem xét về thời gian tổ chức 
lại HTX, Liên hiệp HTX, sớm có kinh phí và có văn bản 
hướng dẫn thực hiện cụ thể, đồng bộ và phù hợp với 
điều kiện thực tế của các địa phương để các chính sách 
hỗ trợ, ưu đãi theo quy định của Luật và của Chính phủ 
(Quyết định 2261, Chỉ thị 19…), đến được các HTX và 
thành viên. Trung ương cần làm rõ vai trò, vị trí và tăng 
nguồn lực cho hệ thống Liên minh HTX để thực hiện tốt 
chức năng nhiệm vụ theo quy định… 

 

Ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế Hoạch và Đầu 
tư 

Bộ máy quản lý nhà nước bước đầu đã có những tác 
động nhất định góp phần tới sự phát triển của khu vực 
HTX, Liên hiệp HTX. Một số cơ chế chính sách của Nhà 
nước đã góp phần làm cho HTX từng bước phát triển 
theo những nguyên tắc tổ chức và hoạt động phù hợp 
hơn với bản chất của nó. Theo đó, HTX dần trở thành mô 
hình kinh tế tự chủ, liên kết sản xuất, tương trợ nhau để 
cùng phát triển.  

 

 

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại một số những hạn 
chế như là bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế tập thể 
vừa thiếu lại vừa yếu, chưa có sự gắn kết chặt chẽ. Cán 
bộ quản lý nhà nước về HTX còn thiếu và yếu về chuyên 
môn, đa số cán bộ làm kiêm nhiệm chưa được đào tạo 
bồi dưỡng về chuyên môn và nghiệp vụ, chưa thực hiện 
đầy đủ và tốt các nội dung quản lý nhà nước về kinh tế 
tập thể và HTX đã được pháp luật quy định. Vì vậy trong 
tương lai, cần phải kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nước về kinh tế tập thể. 

 

Ông Lê Hồng Anh – Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 
Ban Bí thư 

 

Để tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả cao Kết luận 56, 
tôi đề nghị ngay sau hội nghị này, Ban cán sự Đảng, đảng 
đoàn các bộ ngành, các cấp ủy đảng chính quyền địa 
phương cần khẩn trương tập trung triển khai tốt một số 
nhiệm vụ sau: 

1-Tiếp tục đổi mới phương thức, tổ chức học tâp, quán 
triệt, tuyên truyền việc thực hiện Kết luận 56 để nâng 
cao nhận thức về bản chất, vị trí vai trò KTTT trong nền 
kinh tế. 

Xác định rõ nhiệm vụ triển khai thực hiện Kết luận 56 
của các ngành, các cấp, nhất là trách nhiệm của người 
đứng đầu…  
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2-Tích cực triển khai Luật HTX 2012, Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh thi hành Luật HTX 2012 và xây 
dựng chương trình, kế hoạch, chính sách phát triển KTTT, HTX thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý. 

3-Ban cán sự Đảng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn Luật HTX còn 
thiếu (theo báo cáo còn 4 văn bản hướng dẫn của các bộ ngành chưa ban hành) và tổ chức triển khai thực hiện chính 
sách ưu đãi hỗ trợ phát triển KTTT, HTX. Đồng thời thường xuyên rà soát các văn bản, chính sách đã ban hành để bổ 
sung, sửa đổi cho phù hợp thực tiễn và có hiệu quả thiết thực. 

4-Tiếp tục có biện pháp tháo gỡ khó khăn, khuyến khích, tạo điều kiện giúp các tổ chức KTTT, HTX tổ chức củng cố lại 
hoạt động theo đúng bản chất HTX, Luật HTX 2012, chủ động vươn lên nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu 
kém. 

5-Tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý nhà nước về KTTT, tạo sự thống nhất của bộ máy 
quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương. Củng cố hệ thống Liên minh HTX, làm rõ và tăng cường chức năng 
nhiệm vụ, quyền hạn của Liên minh HTX trong phát triển KTTT, bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được quy 
định tại Luật HTX 2012. 

6-Liên minh HTX Việt Nam phối hợp với các viện nghiên cứu, các trường biên soạn tài liệu, chương trình đào tạo và 
tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ thành viên HTX, nhất là cán bộ quản lý điều hành, tổ 
chức sản xuất, kiến thức thị trường và hội nhập quốc tế. Liên minh HTX Việt Nam và các đoàn thể, hội, hiệp hội chủ 
động phối hợp với các tổ chức quốc tế, các tổ chức HTX các nước trên thế giới, tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết 
thực, có hiệu quả của các nước trên thế giới. 

7-Thường xuyên kiểm tra, tổng kết, phổ biến kinh nghiệm, c ách làm tốt của các mô hình KTTT làm ăn có hiệu quả để 
học tập, lựa chọn nhân rộng phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. 

8-Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và các đoàn thể tiếp tục phát 
huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong phát triển KTTT, HTX. Bằng nhiều hình thức thực hiện tốt công tác vận động, 
giáo dục quần chúng, hội viên, thành viên tự nguyện tham gia phát triển KTTT, thường xuyên phát động phong trào 
thi đua xây dựng và phát triển KTTT, HTX. 

9-THT, HTX cần tự đổi mới, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động, phát 
huy nội lực, tranh thủ các điều kiện, nguồn lực hiện có, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần thúc đẩy KTTT ngày 
càng phát triển. 

Nhóm PV 
Nguồn Thời báo kinh doanh 
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(Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, thành phố miền Đông, Tây Nam bộ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số liệu các HTX tham gia thành viên Liên minh đến tháng 6.2015 

Thành lập HTX dệt choàng Long Khánh 

Ngày 25/9/2015, tại xã Long Khánh A, huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp, với sự chứng kiến của lãnh 

đạo UBND, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể 

huyện Hồng Ngự, Đảng ủy, UBND xã Long Khánh A, 

đã diễn ra hội nghị thành lập HTX dệt choàng Long 

Khánh. 
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TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 

Lối đi ngay dưới chân mình: Giám đốc trẻ với 

mô hình HTX Thanh Niên 

Lễ ra mắt của Hội đồng quản trị HTX với sự chứng kiến của ông Nguyễn Trạng Sư, Phó Chủ tịch 

UBND/Trưởng Ban Chỉ đạo KTTT huyện Hồng Ngự (bên phải ảnh Bác Hồ), ông Phạm Tấn Tho, Chủ 

tịch Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp, bên trái ảnh Bác Hồ) 

HTX được thành lập theo Luật HTX 2012, với số thành viên sáng lập HTX là 23, vốn điều lệ 510 triệu 

đồng. Theo phương án sản xuất kinh doanh, HTX tập trung phục vụ thành viên trên các lĩnh vực như: 

cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, tổ chức sản xuất quy mô, hiện đại, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm, tiếp nhận, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất. 

Các thành viên kỳ vọng sẽ phát huy lợi thế của HTX để góp phần giữ gìn và nâng cao giá trị sản 

phẩm, văn hóa của làng nghề truyền thống của địa phương đã có từ lâu đời, quảng bá thương hiệu 

sản phẩm dệt choàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và nâng cao thu nhập cho 

thành viên và người lao động. 

HTX cũng có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ và người lao động nâng cao trình độ, năng lực quản lý, điều 

hành sản xuất, kinh doanh, nâng cao tay nghề cho người lao động, xây dựng hình ảnh tốt đẹp của 

HTX và thu hút thêm nhiều thành viên. 

Tin và ảnh: Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp 
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Là chủ trang trại nuôi bò Úc với doanh thu hơn 1 tỉ đồng 
mỗi năm, Trương Đình Khánh (32 tuổi, ngụ TX.Long 
Khánh, Đồng Nai) còn triển khai dự án thành lập hợp tác 
xã (HTX) Thanh Niên để lôi kéo thanh niên cùng tham gia 
mô hình làm ăn tập thể. 

 

Giám đốc trẻ Trương Đình Khánh với nhiều mô hình và 
hoài bão lớn 

Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh (Trường 
ĐH Mở TP.HCM) và học lớp trung cấp vi tính, Trương 
Đình Khánh nhanh chóng kiếm được việc làm ổn định ở 
TP. HCM với mức lương hơn 7 triệu đồng/tháng. 

Năm 2007, anh Khánh trở về TX.Long Khánh với quyết 
tâm lập nghiệp trên mảnh đất quê hương. Được bố mẹ 
hỗ trợ mảnh đất làm trụ sở, anh đã mạnh dạn vay vốn 
của người thân, bạn bè để thành lập Công ty TNHH đầu 
tư phát triển công nghệ Long Khan. Công ty của Khánh 
chuyên cung cấp các loại máy vi tính, phân phối và lắp 
đặt hệ thống camera. Sau một thời gian hoạt động và 
gặt hái được nhiều thành công, Khánh tiếp tục mở rộng 
thêm quy mô và “lấn sân” sang ngành thiết kế và thi 
công trang trí, nội thất… 

Các sản phẩm của Công ty Long Khan đa dạng về mẫu 
mã, chủng loại và chủ yếu cung cấp ở TX.Long Khánh và 
các huyện lân cận. Nhờ làm ăn uy tín, chất lượng và giá 
cả hợp lý nên khách hàng tìm đến nhiều hơn, bình quân 
doanh thu khoảng 1 tỉ đồng/năm. 

Với mục tiêu phát triển các mô hình kinh tế sử dụng lao 
động trên địa bàn, tháng 10.2014, 

anh Khánh mạnh dạn đầu tư gần 2 tỉ đồng để xây trang 
trại và mua hơn 40 con bò Úc về nuôi. Theo tính toán 
của anh, mỗi con bò hàng ngày tăng khoảng 1,5 kg thịt, 
sau khoảng 3 tháng là xuất bán,lợi nhuận thu được 
khoảng gần 200 triệu đồng/năm. 

Tổng doanh thu bao gồm phát triển kinh tế trang trại là 
trên 1 tỉ đồng, lãi hàng năm trên 300 triệu đồng. Tạo 
công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương. 

Thành lập HTX Thanh niên 

Trao đổi với chúng tôi, anh Khánh chia sẻ, ở địa phương 
cách làm kinh tế của thanh niên còn chưa được quy củ, 
rời rạc. 
Từ suy nghĩ đó, anh muốn lôi kéo các thanh niên trong 
vùng cùng tham gia mô hình làm ăn tập thể, hỗ trợ nhau 
phát triển kinh tế. Thực hiện ý tưởng này, anh Khánh 
cùng một số đoàn viên, thanh niên trong thị xã tiến hành 
các thủ tục để thành lập HTX thương mại, dịch vụ xây lắp 
Thanh Niên Long Khánh (gọi tắt là HTX Thanh Niên). 
HTX Thanh Niên chuyên về xây dựng, sản xuất đồ gỗ nội, 
ngoại thất với mong muốn tạo việc làm, thu nhập ổn 
định cho một bộ phận thanh niên địa phương. HTX dự 
trù sử dụng lao động thường xuyên trên 20 lao động, 
vốn huy động ban đầu gần 10 tỉ đồng”, anh Khánh chia 
sẻ. 

Dù bận công việc điều hành công ty và trang trại nhưng 
anh Khánh vẫn tích cực tham gia công tác đoàn ở địa 
phương. Hoàn thành tốt vai trò bí thư chi đoàn ấp, trong 
nhiệm kỳ mới anh lại được tín nhiệm bầu làm bí thư chi 
bộ ấp Tân Phong, xã Hàng Gòn. 

Chị Lê Thị Thắm, Phó bí thư chi đoàn xã Hàng Gòn (TX. 
Long Khánh) cho biết: “Với vai trò là bí thư chi đoàn ấp, 
anh Khánh tham gia rất nhiệt tình và có nhiều đóng góp 
tích cực cho phong trào đoàn ở địa phương. Ngoài ra, 
Khánh còn đầu tư nhiều mô hình hay, hiệu quả kinh tế 
cao vừa tạo công việc làm cho nhiều bạn thanh niên địa 
phương. Mô hình HTX Thanh Niên mà Khánh đang thực 
hiện cũng là một trong những mô hình mới lạ, dự kiến sẽ 
là bước đột phá giúp thanh niên lập thân, lập nghiệp”. 

Theo Thanhnienonline.com.vn 
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Công ty Global Communication chuyên về y tế và chăm sóc sức khỏe có nhu cầu nhập 
khẩu lao động về hộ lý. 

Quý doanh nghiệp quan tâm đến nhu cầu hợp tác này vui lòng điền thông tin theo mẫu 
ở nút đăng kí hợp tác dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp và nhập mã code [JP0612] đến 
Japan Circle:  Tel: 08-2228-6194/90/92  - Email: info@japan-circle.vn  

Công ty Nhật  
có nhu cầu nhập khẩu 

lao động về hộ lý 
 

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG 

Công ty Nhật có nhu cầu tìm đối tác gia công hàng may 
mặc 

Công ty Fumicloth chuyên sản xuất các mặt hàng dệt may muốn tìm 

đối tác gia công sản phẩm tại Việt Nam. 

Quý doanh nghiệp quan tâm đến nhu cầu hợp tác này vui lòng điền 

thông tin theo mẫu ở nút đăng kí hợp tác dưới đây hoặc liên hệ trực 

tiếp và nhập mã code [JP0618] đến Japan Circle: 

Tel: 08-2228-6194/90/92  

Email: info@japan-circle.vn  

mailto:info@japan-circle.vn
mailto:info@japan-circle.vn
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CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

THÔNG TIN NỔI BẬT VỀ TIỀN LƯƠNG – BẢO HIỂM ĐẦU THÁNG 9 

Sau đây là những thông tin, văn bản pháp luật nổi bật về tiền lương, bảo hiểm vừa cập nhật được từ ngày 01 – 

05/9/2015: 

1. Tăng lương tối thiểu vùng từ năm 2016 

Ngày 03/9/2015, Hội đồng Tiền lương Quốc gia thống nhất trình lên Chính phủ phương án tăng lương tối thiểu 
vùng kể từ năm 2016 như sau: 

– Vùng I: 3.500.000 đồng 
– Vùng II: 3.100.000 đồng 
– Vùng III: 2.700.000 đồng 
– Vùng IV: 2.400.000 đồng 

Như vậy, so với mức lương hiện hành tại Nghị định 103 năm 2014 thì mặt bằng lương tối thiểu vùng dự kiến áp 
dụng từ năm 2016 tăng trung bình 12.4%. 

Sắp tới, Chính phủ sẽ căn cứ vào thông tin này để ban hành Nghị định mới về tiền lương tối thiểu vùng thay thế cho 
Nghị định 103. 

2. Thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

Từ ngày 15/10/2015, Nghị định 70/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) đối với Quân đội nhân dân, 
Công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu bắt đầu có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, thủ tục khám, chữa bệnh BHYT được thực hiện như sau: 

– Được thực hiện theo Điều 28 của Luật BHYT đã được sửa đổi, bổ sung. 

– Trường hợp đi công tác, nghỉ phép ngoài quy định nêu trên thì phải xuất trình thêm giấy công tác, hoặc giấy nghỉ 
phép còn giá trị sử dụng, chậm nhất là trước khi ra viện. 

– Trường hợp làm nhiệm vụ đột xuất hoặc hành quân dã ngoại ngoài quy định nêu trên phải xuất trình thêm giấy 
giới thiệu của đơn vị quản lý, chậm nhất là trước khi ra viện. 

– Trường hợp người tham gia BHYT thuộc đối tượng khác được tuyển chọn vào Quân đội, Công an, tổ chức cơ yếu 
thuộc các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này, trong thời gian chưa được cấp thẻ BHYT mà đi khám, chữa 

http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/11258/muc-luong-toi-thieu-vung-tu-nam-2016
http://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thong-bao-van-ban-moi/email/11258/muc-luong-toi-thieu-vung-tu-nam-2016
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-103-2014-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-nguoi-lao-dong-lam-viec-doanh-nghiep-hop-tac-xa-to-hop-tac-257090.aspx
mailto:info@japan-circle.vn
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bệnh phải xuất trình giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh và lệnh gọi nhập ngũ, hoặc quyết định của cấp có 
thẩm quyền. 

– Trường hợp đang trong thời gian chờ cấp lại, đổi thẻ BHYT thì phải xuất trình giấy giới thiệu của đơn vị có ghi rõ 
mã thẻ BHYT hoặc giấy xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội nơi phát hành thẻ BHYT. 

3. Hướng dẫn về tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề 

Ngày 03/9/2015, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 3526/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn về 
việc tham gia bảo hiểm xã hội đối với người học nghề, học việc. 

Theo đó, người học nghề, tập nghề không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 

Ngoài những thông tin nổi bật về tiền lương, bảo hiểm nêu trên, trong tuần qua THƯ VIỆN PHÁP LUẬT còn cập 
nhật được nhiều văn bản nổi bật khác như là: 

4. Hướng dẫn mới về mua bán vàng miếng 

Theo Thông tư 12/2015/TT-NHNN sửa đổi một số điều của Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua 
bán vàng miếng trên thị trường trong nước thì 

– Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tạm ngừng giao dịch mua bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp 
trong vòng 3 tháng kể từ thời điểm phát hiện một trong các hành vi vi phạm theo quy định tại Điều 5 của Thông tư 
06. 

– NHNN tạm ngừng giao dịch mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng trong thời gian tổ chức tín dụng bị đặt 
trong tình trạng kiểm soát đặc biệt trừ trường hợp: 

Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức tín dụng có văn bản đề nghị NHNN cho phép tổ chức tín dụng mua, bán vàng 
miếng với NHNN, chấm dứt cho phép tổ chức tín dụng mua, bán vàng miếng với NHNN. 

Thông tư 12/2015/TT-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/8/2015. 

5. Trách nhiệm gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa 

Theo Thông tư 13/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành ngày 21/7/2015 về hướng dẫn bảo 
đảm an ninh nguồn phóng xạ thì: 

– Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ thuộc mức an ninh A, B, C và D phải gắn dấu 
hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa theo quy định tại mục 1 và mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. 

– Đối với nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A, B và C, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc 
bức xạ phải gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ bổ sung theo quy định tại mục 2 và mục 3 của Phụ lục II ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

Ngoài ra, Thông tư 13 còn bổ sung trách nhiệm của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trong việc xây dựng và duy trì 
hoạt động của Hệ thống giám sát nguồn phóng xạ di động… 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=3526%2fL%c4%90TBXH-BHXH&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=12%2f2015%2fTT-NHNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06%2f2013%2fTT-NHNN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Thông tư 13/2015/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015. 

6. Sắp có văn bản hướng dẫn về nghĩa vụ quân sự đối với nữ 

Theo Quyết định 1510/QĐ-TTg thì Bộ Quốc phòng phải chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng các Nghị 
định hướng dẫn Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) trình Chính phủ vào tháng 11 tới. Cụ thể: 

– Nghị định quy định ngành, nghề của công dân nữ trong độ tuổi thực hiện NVQS phù hợp với yêu cầu của Quân 
đội; công dân thuộc diện làm NVQS được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai. 

– Nghị định quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký NVQS; chế độ chính sách của công dân trong thời gian 
đăng ký NVQS, khám, kiểm tra sức khỏe. 

– Nghị định quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ. 

– Nghị định quy định chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, khi xuất ngũ; chế độ chính sách 
đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ; chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị và thân nhân của 
quân nhân dự bị. 

Đồng thời trong tháng 11/2015, Bộ Quốc phòng phải ban hành các Thông tư hướng dẫn Luật NVQS. 

Quyết định 1510/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/9/2015. 

7. Hồ sơ thẩm định quy hoạch và sử dụng năng lượng sinh khối 

Ngày 31/8/2015, Bộ Công thương ban hành Thông tư 29/2015/TT-BCT về nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định 
và phê duyệt quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối. 

Theo đó, hồ sơ trình thẩm định quy hoạch phát triển và sử dụng năng lượng sinh khối cấp tỉnh bao gồm: 

– Tờ trình phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

– 10 bộ Đề án quy hoạch cấp tỉnh hoàn chỉnh và 01 CD/USB chứa file báo cáo Đề án quy hoạch cấp tỉnh và các tài 
liệu kèm theo; 

– 10 bộ báo cáo tóm tắt Đề án quy hoạch cấp tỉnh; 

– Văn bản góp ý, kiến nghị của các cơ quan có liên quan; 

– Văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan. 

Đồng thời, nội dung đề án quy hoạch phát triển, sử dụng năng lượng sinh khối cấp quốc gia và cấp tỉnh được 
hướng dẫn tại phụ lục kèm theo Thông tư này. 

Thông tư 29/2015/TT-BCT có hiệu lực kể từ ngày 16/10/2015. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=13%2f2015%2fTT-BKHCN&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1510%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1510%2fQ%c4%90-TTg&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29%2f2015%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=29%2f2015%2fTT-BCT&area=2&type=0&lan=1&match=False&sort=2&vc=True
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Hỏi: Tổ hợp tác có quyền gì? 

Đáp: Theo Điều 12 Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ 

quy định quyền của Tổ hợp tác như sau: 

1. Tổ hợp tác được lựa chọn ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm, 

hoạt động không giới hạn theo phạm vi hành chính địa phương nơi tổ hợp tác chứng thực 

hợp đồng hợp tác. Tổ hợp tác hoạt động trong các lĩnh vực ngành nghề đòi hỏi phải có Giấy 

phép hành nghề hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì phải tuân thủ các quy 

định về giấy phép hành nghề hoặc giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 

của pháp luật. 

2. Trực tiếp xuất khẩu, nhập khẩu hoặc liên doanh, liên kết với tổ chức, cá nhân trong nước 

và tổ chức, cá nhân nước ngoài để mở rộng sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp 

luật. 

3. Được hưởng các chính sách hỗ trợ và tham gia xây dựng, thực hiện các kế hoạch, chương 

trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh 

tế – xã hội, tạo việc làm và xoá đói, giảm nghèo ở địa phương. 

4. Được mở tài khoản riêng tại ngân hàng theo quy định của pháp luật và theo cơ chế người 

đại diện được ghi trong hợp đồng hợp tác. 

5. Được ký kết các hợp đồng dân sự. 

6. Quyết định việc phân phối hoa lợi, lợi tức và xử lý các khoản lỗ của tổ hợp tác. 

7. Các quyền khác được ghi trong hợp đồng hợp tác nhưng không trái với các quy định của 

pháp luật. 

HỎI ĐÁP 



Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam | http://socencoop.org.vn 15 

 

MỤC LỤC 
TIN TỨC & SỰ KIỆN 

1. Luật HTX năm 2012: 1.665 HTX đã tổ chức lại hoạt động …………………………………… Trang 1,  2 

2. Thống nhất nhận thức, thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể  …………………….. Trang 2, 3, 4, 5, 6 

3. Số liệu các HTX tham gia thành viên Liên minh đến tháng 6.2015 …………………………...Trang 7 

4. Thành lập HTX dệt choàng Long Khánh …………………………………………………………..….. Trang 7, 8 

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 

5. Lối đi ngay dưới chân mình: Giám đốc trẻ với mô hình HTX Thanh Niên …………….. Trang 8,9 

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG 

6. Công ty Nhật có nhu cầu nhập khẩu lao động về hộ lý …………………………………….….. Trang 10 

7. Công ty Nhật có nhu cầu tìm đối tác gia công hàng may mặc …………………….………… Trang 10 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

8. Thông tin nổi bật về tiền lương – bảo hiểm đầu tháng 9 ………………………..…  Trang 11, 12, 13 

HỎI ĐÁP 

9. Hỏi: Tổ hợp tác có quyền gì? …………………………………………………………………….…………. Trang 14 

Bản tin nội bộ - Socencoop 

Chỉ đạo nội dung :  Lê Binh Hùng 

Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam, 

 Giám đốc Socencoop 

Trưởng ban biên tập : Đỗ Thị Kim Sinh  

Phó GĐ Socencoop 

Ban biên tập : Địa chỉ: Số 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TPHCM 

Thiết kế - trình bày : SGC 

 

 

 

 


