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BẢN TIN THÁNG 10/2015 

TIN TỨC & SỰ KIỆN 
Lực đẩy từ mô hình hợp tác 

xã nông nghiệp kiểu mới 

Ba năm sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, 
thực tế triển khai tại nhiều địa phương cho thấy, các 
mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới được thành lập và 
vận hành đã mang lại hiệu quả bước đầu cho kinh tế 
HTX nói riêng và kinh tế tập thể nói chung. Nhất là 
trong lĩnh vực nông nghiệp, mô hình này đang trở 
thành đòn bẩy, là yêu cầu tất yếu cho nền sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa. 

 

Mô hình HTX trồng hoa tại xã Thụy Hương, huyện 
Chương Mỹ (Hà Nội) 

Nhân rộng mô hình kiểu mới 

 

 

Hiện nay, Việt Nam có hơn mười nghìn HTX nông nghiệp 
với tổng số thành viên tham gia khoảng 6,7 triệu người. 
Kể từ khi thành lập và vận hành các HTX kiểu mới theo 
Luật HTX năm 2012, tại nhiều địa phương đã có những 
HTX kiểu mới hoạt động với mô hình rất nhỏ, chỉ vài 
chục thành viên, xã viên nhưng đem lại hiệu quả thiết 
thực hơn những HTX kiểu cũ có tới hơn một nghìn xã 
viên. 

HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Huệ (ấp Mỹ Phước 2, xã 
Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) là một thí 
dụ điển hình minh chứng cho hiệu quả hoạt động của 
một mô hình HTX kiểu mới với 45 thành viên. Từ năm 
2014 đến nay, HTX Đức Huệ đã ký hợp đồng với các hộ 
nông dân ở xã Mỹ Quý để thuê đất nhằm tổ chức sản  

Ông Trương Trí Hiếu (xã Mỹ Quý) - một trong 50 hộ dân 
đầu tiên cho HTX Đức Huệ thuê đất với giá 7 tấn lúa/vụ, 
cho biết: Sau khi thu hoạch, ông chỉ phải trả cho HTX 22 
triệu đồng chi phí đầu tư, số còn lại gia đình ông được 
hưởng. Tính ra mỗi ha đất cho thuê cũng đem về cho 
ông khoản lợi nhuận đến 40 triệu đồng/năm. 

Theo lãnh đạo HTX Đức Huệ, sở dĩ HTX mạnh dạn ký 

hợp đồng sản xuất lúa thuê trọn gói với nông dân là 

do có đầy đủ phương tiện làm đất, bơm nước, thu 

hoạch, ghe chở lúa, có đội ngũ nhân công phun xịt, 

rải phân,... Bên cạnh đó, những thửa ruộng nhỏ 

được gom lại thành những cánh đồng lớn khiến cho 

việc áp dụng cơ giới hóa cũng được thuận tiện hơn. 

Toàn bộ lúa được trồng cùng một giống, sản xuất  
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cùng một quy trình nên sản lượng và chất lượng đều 
tăng lên. Ngoài ra, cũng nhờ canh tác diện tích rộng nên 
HTX mua các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật số 
lượng lớn với giá rẻ hơn thị trường khoảng 5%. Sau một 
năm triển khai mô hình, hiệu quả hoạt động của HTX đã 
khiến không ít DN tìm đến ký hợp đồng bao tiêu sản 
phẩm. Đơn cử như Công ty lương thực Đồng Tháp gần 
một năm nay, đang là đơn vị nhận bao tiêu gần hai phần 
ba diện tích cho bà con xã viên với giá thu mua lúa của 
HTX cao hơn thị trường khoảng 200 đồng/kg. Điều này 
đã góp phần giúp người nông dân và HTX đều có lãi cao 
hơn, trong đó lợi nhuận mà nông dân thu được cũng cao 
hơn khi trực tiếp sản xuất. 

Không riêng HTX Dịch vụ nông nghiệp Đức Huệ, với 
nhiều mô hình HTX kiểu mới khác đang hoạt động trên 
khắp cả nước, các hộ nông dân cùng nhau tham gia vào 
HTX. Họ cùng xây dựng kế hoạch, quy hoạch sản xuất 
xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Từ đó, các hộ nông 
dân sẽ tiếp tục sản xuất trên chính mảnh ruộng của mình 
theo quy hoạch. HTX sẽ đứng ra chịu trách nhiệm về 
cung ứng giống, phân bón, các dịch vụ nông nghiệp khác 
và chịu trách nhiệm bao tiêu sản phẩm cho các hộ nông 
dân, thành viên, xã viên của mình. 
 

Đổi mới nhận thức 

Hiệu quả hoạt động của mô hình HTX nông nghiệp kiểu 
mới đang từng bước được khẳng định. Nhưng theo ước 
tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT), chỉ khoảng 10% số HTX nông nghiệp hoạt 
động có hiệu quả tốt. Nghĩa là mới chỉ có hơn 1.000 HTX 
nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trong tổng số hơn 
mười nghìn HTX nông nghiệp hiện nay. Điều này cho 
thấy, để phát huy hơn nữa vị trí và vai trò của mô hình 
HTX kiểu mới trong phát triển kinh tế tập thể, vẫn còn cả 
một chặng đường dài khó khăn phía trước. 

Nhiều nguyên nhân được cho là rào cản lớn của tiến 
trình này đã được các nhà quản lý, nghiên cứu kinh tế 
chỉ ra, đó là: Tại nhiều nơi, nhiều địa phương, nhận thức 
của người dân cũng như cán bộ quản lý chưa thật sự 
hiểu hết về vị trí và vai trò hoạt động của kinh tế hợp 
tác. Mặt khác, khuôn khổ pháp lý vẫn còn nhiều bất cập,  

đơn cử như việc chậm trễ ban hành các văn bản chính 
sách hướng dẫn dưới Luật khiến việc thực thi khó khăn. 
Ngoài ra, những khó khăn về vốn, nhân lực quản lý 
HTX,... cũng đòi hỏi cần sớm được khắc phục. 

Bên cạnh đó, thống kê của Bộ NN&PTNT cũng cho thấy, 
đến nay phần lớn các HTX nông nghiệp mới chỉ tập trung 
cung cấp các dịch vụ đầu vào như cung ứng giống, vật 
tư. Hơn 90% số HTX không tham gia vào hoạt động liên 
kết tiêu thụ nông sản và kết nối nông dân với doanh 
nghiệp. Đây là nguyên nhân chính khiến nông dân chưa 
thật sự mặn mà với HTX. Vì vậy, cần thúc đẩy hơn nữa 
việc liên kết giữa các hộ sản xuất nhỏ lẻ để HTX đóng vai 
trò trung gian, kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp 
trong chuỗi hoạt động sản xuất, nhằm vừa giúp giải 
quyết dịch vụ đầu vào, vừa giải quyết đầu ra cho sản 
phẩm của các thành viên. 

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân, cần đổi mới nhận thức về vai 
trò, chức năng của HTX, trong đó xác định xây dựng các 
HTX kiểu mới là khâu đột phá. HTX kiểu mới sẽ tạo ra 
động lực kép, mạnh mẽ để tạo đột phá phát triển nông 
nghiệp Việt Nam hiện nay bởi nó tạo ra sự tương tác 
đồng hướng của bốn loại lợi ích: lợi ích của hơn mười 
triệu hộ nông dân, lợi ích của Nhà nước, lợi ích của 
doanh nghiệp và lợi ích của các nước giao thương với 
Việt Nam. 

Trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp 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 của quá trình tái cơ 
cấu nông nghiệp chính là các HTX. Quá trình này cũng 
đòi hỏi các HTX cần có một sự chuyển đổi mạnh mẽ từ 
nhận thức đến việc tìm ra một hướng đi mới. Trên cơ sở 
đó càng ngày càng củng cố vai trò và vị trí của mô hình 
HTX trong phát triển kinh tế bền vững. 

Theo báo nhân dân 
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Phát triển kinh tế hợp tác xã: Chính sách đã 

đủ, trông chờ thực thi 

Một trong những nhiệm vụ nhằm hoàn thiện thể chế, 
phát triển kinh tế thị trường được Dự thảo Văn kiện 
Đại hội Đảng lần thứ XII đặt ra là tiếp tục đổi mới hoạt 
động của kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã. “Cơ chế, 
chính sách đổi mới phương thức hoạt động kinh tế tập 
thể đã tương đối đầy đủ. Vấn đề còn lại là thực hiện”, 
TS. Phùng Quốc Chí, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác xã (Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư) chia sẻ. 

 

TS. Phùng Quốc Chí, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác xã (Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư) 

Ông nói cơ chế, chính sách đã tương đối đầy đủ, vậy đó 
là những cơ chế, chính sách nào? 

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã năm 
2012, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đã xây dựng và ban hành các văn bản cần thiết 
thi hành như Nghị định 193/2013/NĐ-CP, Thông tư 
03/2014/TT-BKHĐT quy định về tham gia bảo hiểm cho 
thành viên và người lao động trong hợp tác xã (HTX); các 
chính sách thuế ưu đãi; chính sách tín dụng cho vay 
không phải bảo đảm bằng tài sản; hỗ trợ xúc tiến 
thương mại; chế độ quản lý tài chính… 

Đặc biệt là Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 
2015 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại  

Quyết định 2261/QĐ-TTg vào cuối năm 2014. 

Như vậy, về cơ chế, chính sách đã tương đối đầy đủ, 
nhưng hoạt động của mô hình kinh tế hợp tác vẫn khá 
èo uột? 

Tính đến cuối năm 2014, cả nước có trên 17.600 HTX, 
tăng khoảng 300 đơn vị so với năm 2013. Tổng doanh 
thu đạt 26.400 tỷ đồng, tăng 2.460 tỷ đồng; lợi nhuận 
trước thuế đạt 1.410 tỷ đồng, tăng 0,7% so với năm 
2013. Số liệu này cho thấy, so với khu vực doanh nghiệp, 
kinh tế hợp tác còn lép vế. Tuy nhiên, cũng phải thấy 
rằng, phải tới ngày 1/7/2013, Luật HTX năm 2012 mới có 
hiệu lực, các văn bản hướng dẫn, cơ chế chính sách cũng 
chỉ được hoàn thiện dần trong thời gian gần đây. 

Điều đáng nói là, năm 2013, đóng góp của khu vực kinh 
tế này vào GDP đã đạt 5,05%. Mặc dù tăng không đáng 
kể so với mức 5% của năm 2012, nhưng đây là năm đầu 
tiên, mức độ đóng góp của mô hình kinh tế này vào GDP 
tăng sau gần 20 năm sụt giảm liên tục. Năm 2014, mức 
độ đóng góp của kinh tế hợp tác vào GDP tiếp tục tăng 
lên 5,06% và năm 2015, con số này dự kiến đạt 5,08%. 

Đúng là đóng góp vào GDP không lớn, nhưng kinh tế hợp 
tác đóng góp đáng kể vào giải quyết việc làm, tạo thu 
nhập cho người dân. Cụ thể, năm 2014, tổng số thành 
viên tham gia HTX là 6.646.700 người, tăng 196.300 
thành viên; tổng số lao động làm việc thường xuyên cho 
khu vực kinh tế này là 1.585.400 người, tăng 57.500 
người so với năm 2013. 

Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII đặt vấn đề: 
“Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ” để phát triển 
kinh tế hợp tác. Vậy cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ thể là 
gì? 

Giai đoạn 2016 - 2020, Nhà nước có cơ chế, chính sách 
hỗ trợ kinh tế tập thể tiếp cận nguồn vốn, đào tạo nguồn 
nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, hỗ trợ phát 
triển thị trường, tạo điều kiện phát triển kinh tế HTX 
trên cơ sở phát triển và phát huy vai trò của kinh tế hộ. 

Cụ thể, trong giai đoạn 2015 - 2020, các HTX (bao gồm 
cả quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp HTX thành lập, 
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tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc và quy định của 
Luật HTX năm 2012) được ngân sách nhà nước hỗ trợ 
trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương 
mại, mở rộng thị trường; ứng dụng khoa học - kỹ thuật 
và công nghệ mới; thành lập mới, tổ chức lại hoạt động. 

Đối với HTX nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, ngoài việc 
được hưởng các hỗ trợ, ưu đãi trên, còn được hỗ trợđầu 
tư phát triển kết cấu hạ tầng; chế biến sản phẩm; hỗ trợ 
vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. 

Vấn đề quan trọng nhất là làm sao thuyết phục được 
người dân tự nguyện tham gia kinh tế hợp tác thì các cơ 
chế, chính sách trên mới đi vào cuộc sống, thưa ông? 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định, ngoài cơ chế, chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ, cần phải đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến, giải thích, thuyết phục người dân tham 
gia kinh tế hợp tác bằng nhiều hình thức đa dạng, phong 
phú, dễ hiểu, dễ đi vào lòng người. 

Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền bằng hệ thống đài 
phát thanh, truyền thanh địa phương; phổ biến, tuyên 
truyền qua các lớp học, hội nghị, tọa đàm, giao lưu, trao  

đổi dưới mọi hình thức, chúng tôi đang xúc tiến xây 
dựng 2 bộ phim truyền hình dài tập, hấp dẫn về nội dung 
này để người dân thấy rằng, nếu cứ tiếp tục làm ăn nhỏ 
lẻ, trong cơ chế thị trường, họ luôn là người bị thua 
thiệt, hiệu quả lao động thấp, đời sống vật chất, tinh 
thần khó có thể được cải thiện… 

Ngoài ra, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang hoàn thiện 
Đề án Nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại 13 tỉnh thuộc 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đối với 3 sản phẩm 
trọng điểm của khu vực này là lúa gạo, trái cây và thủy 
sản ở quy mô cấp tỉnh và cấp vùng. Mô hình thí điểm 
nếu thành công sẽ được nhân rộng ra nhiều sản phẩm 
khác và tiến hành thực hiện đại trà trên cả nước. Khi đó, 
kinh tế hợp tác sẽ trở thành một trong những trụ cột của 
nền kinh tế. 

Theo baodautu.vn 

HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
BẢN TIN KINH TẾ TẬP THỂ CỦA 
LIÊN MINH CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

Ngày 15/10/2015, tại Long An, Liên đoàn HTX CHLB 
Đức, Ban Tuyên truyền và Thông tin, Liên minh HTX 
Việt Nam và Liên minh HTX tỉnh Long An đã phối hợp 
tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng bản tin kinh tế 
tập thể của Liên minh HTX các tỉnh và thành phố. 

 

Ảnh: Quang cảnh Hội thảo 

Tham dự Hội thảo có 50 đại biểu từ Liên minh HTX các 
tỉnh, thành phố, các HTX. Các tham luận tại Hội thảo đã 
khẳng định sự cần thiết của bản tin kinh tế tập thể, là 
cầu nối, là kênh thông tin quan trọng giữa Liên minh HTX 
và các HTX, thành viên HTX. Với ý nghĩa đó, việc nâng 
chất lượng bản tin cả về nội dung và hình thức là một 
việc rất quan trọng. Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm xuất 
bản và phát hành bản tin của Liên minh HTX các tỉnh 
phía Nam và một số Liên minh HTX các tỉnh phía Bắc như 
Thái Nguyên, Phú Thọ,…và Thừa Thiên – Huế. 

Hội thảo đã nêu ra những khó khăn như: HTX và thành 
viên chưa quan tâm nhiều, thiếu sự cộng tác của HTX, 
kinh phí khó khăn, nội dung chưa phong phú, đa dạng, 
chưa đáp ứng nhu cầu của HTX, tỷ lệ các tin, bài tự viết 
còn thấp, hình thức chưa đẹp, …. 
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            Nơi ủ phân nuôi trùn quế của gia đình ông Hiệp. 

 

 

 

Các đại biểu cho rằng nội dung bản tin cần có những thông tin về chủ trương, chính sách mới, kinh nghiệm quản lý và 
điều hành HTX, thông tin thị trường, khách hàng, khoa học – công nghệ, hỏi đáp về chính sách,…Để đáp ứng được 
nhu cầu đó của HTX, Liên minh HTX các tỉnh thành phố cần xây dựng được mạng lưới liên kết thu thập thông tin, bao 
gồm các tổ chức, các HTX, tăng cường đi sâu, đi sát cơ sở để nắm bắt thông tin, đào tạo đội ngũ cộng tác viên, đặc 
biệt là lãnh đạo các HTX, có chế độ thù lao nhuận bút phù hợp,… 

Tin và ảnh: Socencoop 

 

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 

Bình Đại: Mô hình chăn nuôi khép kín góp 

phần bảo vệ môi trường 

Thời gian gần đây, tình hình biến đổi khí hậu 
diễn ra gay gắt, ảnh hưởng đến đời sống của 
người dân huyện Bình Đại nói riêng. Trước 
thực trạng trên, các cấp, các ngành huyện tập 
trung nhiều giải pháp nhằm ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Trong đó, chú trọng thực hiện, 
nhân rộng các mô hình chăn nuôi vừa mang 
lại hiệu quả kinh tế, vừa giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường, tác động tích cực đến phòng 
chống biến đổi khí hậu. Cụ thể, mô hình chăn 
nuôi qua quy trình khép kín tại ấp Bình Lộc, 
xã Đại Hòa Lộc của Ông Nguyễn Văn Hiệp, 
góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng lợi 
nhuận kinh tế và tốt cho môi trường. 
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Cách đây khoảng 6 năm, trong một dịp thăm bà con ở 

vùng đất kinh tế mới Ba Tri, ông Hiệp nhận thấy mô hình 

nuôi dê, nuôi bò đem lại kinh tế ổn định nên ông quyết 

định về thực hiện mô hình này. Ông lấy số tiền dành dụm 

mua 2 con dê con, sau 3 năm, ông nhân đàn lên được 8 

con dê cái, ông bán 6 con dê cái lấy tiền mua 1 con bò tơ. 

 

Sau nhiều năm tích lũy, ông đã đầu tư mua hơn 1 công 

đất để trồng cỏ làm thức ăn cho bò, dê và 3 công đất làm 

2 ao nuôi tôm sú công nghiệp. Ông vay thêm vốn ngân 

hàng mướn 4 ao đất để nuôi tôm sú công nghiệp. Ông 

nhận thấy việc phân chuồng khá nhiều, còn trong quá 

trình nuôi tôm công nghiệp sử dụng nhiều loại thuốc 

công nghiệp gây ảnh hưởng lâu dài cho môi trường thiên 

nhiên. Từ đó, ông tìm tòi, học hỏi áp dụng những khoa 

học mới trong chăn nuôi, nhất là kỹ thuật chế tạo các loại 

hữu cơ, sinh học, có lợi cho môi trường. Theo đó, được 

sự hướng dẫn qua người thân cộng thêm tham khảo sách 

tài liệu, báo đài, ông học hỏi kỹ thuật lấy phân bò, phân 

dê ủ phân nuôi trùn quế. Sau khi nghiên cứu, ông xây 

dựng nhiều bể vuông bằng xi măng để nuôi trùn với với 

tổng diện tích nuôi 40 m
2
. Hàng ngày, ông lấy trùn quế 

trộn vào thức ăn cho tôm ăn. 

 

Theo ông Hiệp chia sẽ: “So với mô hình nuôi tôm trước 

đây thì việc sử dụng trùn quế phục vụ nuôi tôm công 

nghiệp đạt hiệu quả hơn vì trùn quế là một loại vi sinh 

giúp tôm kháng bệnh cao, làm sạch đáy ao nuôi. Từ đó, 

rủi ro trong nuôi tôm giảm, chi phí thức ăn giảm, tăng lợi 

nhuận trong việc nuôi tôm. Ngoài ra, ông còn lấy dịch 

trùn quế để bón cho rau xanh trong vườn, hiệu quả tốt lại 

được rau sạch đảm bảo sức khỏe của gia đình”. 

Khoảng 3 năm nay, từ mô hình chăn nuôi khép kín gồm: 

Trồng cỏ chăn nuôi nuôi bò, dê, lấy phân bò, dê ủ nuôi 

trùn quế làm thức ăn nuôi tôm. Với mô hình này giúp 

ông giảm chi phí sản xuất, hiệu quả kinh tế đạt cao. Hàng 

năm gia đình ông thu lãi hơn trăm triệu đồng. Dần dần 

ông đã trả được vốn vay ngân hàng. 

Ông Hiệp còn cho biết thêm, việc chăn nuôi bò, dê không 

đòi hỏi nhiều kỹ thuật chăm sóc, thời gian rãnh rổi mình 

có thể làm công việc khác. Còn về kỹ thuật nuôi trùn quế 

cũng rất đơn giản, tận dụng phân chuồng trong chăn nuôi 

để ủ trùn quế, không tốn chi phí sản xuất mà mang lại 

hiệu quả kinh tế cao. 

 

 
Ủ phân bò nuôi trùn quế làm thức ăn cho tôm đem lại 

nhiều kết quả. 

 

Hiện nay đàn bò trong chuồng của ông đã nhân lên 8 con, 

còn đàn dê đã được 13 con. Ông dự định trong thời gian 

tới, sau khi thu hoạch, ông mở rộng mô hình nuôi dê, bò 

tại khu vực ngọt hóa ấp Bình Phú, xã Thạnh Trị. Bởi vì, 

theo ông, mô hình chăn nuôi bò, dê tuy thu lợi nhuận thu 

chậm nhưng chắc, giúp kinh tế gia đình ổn định bền 

vững. 

 

Theo ông Hà Thanh Chiến – Chủ tịch Hội nông dân xã 

Đại Hòa Lộc cho biết:“Thời gian trước đây, ông Hiệp là 

hộ nghèo nhưng với tinh thần lạc quan, hăng say lao 

động cộng thêm biết học hỏi những mô hình hay, áp 

dụng khoa học kỹ thuật nên cuộc sống của ông đã sung 

túc. Ngoài ra, ông còn tạo công ăn việc làm thường 

xuyên cho 3 lao động địa phương. Hướng tới, nông dân 

xã sẽ có kế hoạch nhân rộng mô hình chăn nuôi khép kín 

của ông Hiệp tại địa phương, góp phần giúp nhiều hộ 

nghèo khác vươn lên thoát nghèo bền vững”. 

 

Có thể nói, trước những biến đổi tiêu cực của môi trường 

thì việc nhân rộng những mô hình chăn nuôi với phương 

pháp hữu cơ, mô hình khép kín như ông Hiệp là đang rất 

cần thiết, góp phần tăng thu nhập kinh tế gia đình, đem 

lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường. 

Nguồn http://sonongnghiep.bentre.gov.vn/ 
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[JP0824] Tìm đối tác sản xuất búp bê, nhân vật hoạt hình 

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG 

[JP0818] Tìm đối tác cung ứng nhựa phế thải (PE & PP) 

Vật liệu sản xuất ra loại sản phẩm này là nhựa 
PVC và Poly – Resin. 

Kỹ thuật và công nghệ sản xuất sẽ do công ty 
X-Plus của Nhật Bản trực tiếp sang Việt Nam 
hướng dẫn. 

Quý doanh nghiệp có quan tâm đến nhu cầu 
hợp tác này, vui lòng nhấn nút Đăng ký hợp tác 
dưới đây và điền thông tin theo mẫu, hoặc liên 
hệ trực tiếp và nhập mã code [JP0824] đến 
Japan Circle: 

Tel:  Tel: 08-2228-6194/90/92   

Email: info@japan-circle.vn  

Công ty Nhật X-Plus chuyên sản xuất búp bê, nhân vật hoạt hình (như hình ảnh đi kèm), đang cần tìm đối tác có 

thể đảm trách khâu sản xuất những sản phẩm này tại Việt Nam. 

Công ty Nhật X-Plus chuyên sản xuất búp bê, nhân vật hoạt hình (như hình ảnh đi kèm), đang cần 

tìm đối tác có thể đảm trách khâu sản xuất những sản phẩm này tại Việt Nam. 

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

 

Quý doanh nghiệp (cơ sở thu mua nhựa phế thải, hoặc cơ sở sản xuất 

ép nhựa cần bán nguồn nhựa phế thải v.v…) có quan tâm đến nhu cầu 

hợp tác này, vui lòng nhấn nút Đăng ký hợp tác dưới đây và điền thông 

tin theo mẫu, hoặc 

liên hệ trực tiếp và nhập mã code [JP0818] đến Japan Circle : 

Tel: 08-2228-6194/90/92 - Email: info@japan-circle.vn 

Chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 10 

1. Hướng dẫn mới về bảo hiểm hưu trí 

Ngày 25/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 130/2015/TT-BTC sửa đổi Thông tư 115/2013/TT-BTC hướng dẫn 
bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện. 

Theo đó, hướng dẫn bảo hiểm hưu trí và quỹ hưu trí tự nguyện có một số điểm mới như sau: 

- Trên cơ sở bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm, người được bảo hiểm bắt đầu nhận quyền lợi bảo hiểm hưu trí 
khi đạt đến tuổi theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm, nhưng không dưới 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam. 

Trường hợp pháp luật có quy định khác về độ tuổi nghỉ hưu thì thực hiện theo quy định tại văn bản pháp luật đó về 
độ tuổi nghỉ hưu.  
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- Người được bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm cho rút trước một phần hoặc toàn bộ giá trị tài 
khoản bảo hiểm hưu trí trong trường hợp người được bảo hiểm là công dân Việt Nam được cơ quan có thẩm 
quyền cho phép định cư hợp pháp tại nước ngoài. 

- Đại lý bảo hiểm phải được doanh nghiệp bảo hiểm đào tạo và chứng nhận hoàn thành khóa học về sản phẩm bảo 
hiểm hưu trí tự nguyện. 

Thông tư 130/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2015. 

2. Tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe hạng A1 

Từ ngày 10/10/2015, Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái 
xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho người lái xe có 
hiệu lực. 

Theo đó, những người có một trong các tình trạng bệnh, tật sau thì không đủ điều kiện để lái xe hạng A1: 

- Đang rối loạn tâm thần cấp. 

- Rối loạn tâm thần mạn tính không điều khiển được hành vi. 

- Liệt vận động từ hai chi trở lên. 

- Rối loạn nhận biết 3 màu cơ bản: đỏ, vàng, xanh lá cây. 

- Thị lực nhìn xa hai mắt dưới 4/10  (kể cả điều chỉnh bằng kính). 

- Nếu còn một mắt, thị lực dưới 4/10 (kể cả điều chỉnh bằng kính). 

- Cụt hoặc mất chức năng 01 bàn tay hoặc 1 bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn (cụt 
hoặc giảm chức năng). 

- Sử dụng các chất ma túy. 

- Sử dụng chất có cồn nồng độ vượt quá giới hạn quy định. 

Ngoài ra, Thông tư liên tịch này cũng quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe hạng A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, 
FB2, FC, FD, FE. 

Xem chi tiết tại Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT . 

3. Công bố doanh nghiệp vi phạm trên Hệ thống thông tin quốc gia 

Thông tư 127/2015/TT-BTC hướng dẫn cấp mã số doanh nghiệp (DN) thành lập mới và phân công cơ quan thuế 
quản lý DN. 
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Theo đó, các DN vi phạm pháp luật về thuế sẽ được cảnh báo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN trong 
trường hợp: 

- Cá nhân là người quản lý DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, đã bị cơ quan Thuế chuyển cơ quan điều tra 
theo quy định pháp luật về tố tụng hình sự và thuế. 

- DN có cá nhân là “người quản lý DN” hoặc thành viên của HĐTV, HĐQT hoặc thành viên hợp danh mà trước đó 
các cá nhân này là Chủ DNTN; Chủ tịch HĐTV, HĐQT, giám đốc, tổng giám đốc công ty TNHH, CTCP; thành viên hợp 
danh và người đại diện theo pháp luật của DN đã bị cơ quan thuế thông báo DN không còn kinh doanh ở địa chỉ đã 
đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước. 

- DN thành lập trái với quy định của DN như: cá nhân là chủ DNTN, chủ hộ kinh doanh thì không được làm chủ 
DNTN và ngược lại; thành viên hợp danh không được làm chủ DNTN hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp 
danh khác. 

Thông tư 127/2015/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/10/2015. 

4. Thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa 

Từ ngày 05/10/2015, Bộ Công thương tiến hành thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương 
mại hàng hóa ASEAN theo Thông tư 28/2015/TT-BCT . 

Theo đó, thương nhân được lựa chọn tham gia chương trình thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa phải đáp 
ứng đủ các tiêu chí sau: 

- Là nhà sản xuất đồng thời là nhà xuất khẩu hàng hóa do chính thương nhân sản xuất. 

- Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 02 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký. 

- Kim ngạch xuất khẩu đi ASEAN được cấp C/O mẫu D năm trước liền kề đạt tối thiểu 10 - triệu đô la Mỹ. 

- Có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ về xuất xứ hàng hóa do đơn vị đào tạo được Bộ 
Công Thương chỉ định cấp. 

Ngoài ra, Thông tư này cũng quy định điều kiện cho hưởng ưu đãi thuế quan với hàng hóa nhập khẩu.  

Xem chi tiết nội dung tại Thông tư 28/2015/TT-BCT . 

5. Thủ tục đăng ký tên miền “.vn” 

Từ ngày 10/10/2015, việc đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền “.vn” được thực hiện theo Thông 
tư 24/2015/TT-BTTTT quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. 

Cụ thể, khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền “.vn” các chủ thể phải chuẩn bị hồ sơ gồm: 
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- Bản khai đăng ký tên miền. 

- Đơn đề nghị thay đổi thông tin đăng ký tên miền hoặc Đơn đề nghị hoàn trả tên miền.  

Các mẫu bản khai, đơn đề nghị này phải đảm bảo đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ 
lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Hồ sơ được nộp tại: 

- Các Nhà đăng ký tên miền “.vn” có tên trong danh sách được công bố tại địa chỉ: www.nhadangky.vn đối với hồ 
sơ đăng ký tên miền. 

- Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền đối với hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký, hoàn trả tên miền 
“.vn”.  

Thông tư 24/2015/TT-BTTTT thay thế các Thông tư 19/2014/TT-BTTTT , Thông tư 10/2008/TT-BTTTT , Thông tư 
09/2008/TT-BTTTT . 

6. Hướng dẫn chuyển hồ sơ trộm cắp điện để truy cứu hình sự 

Theo Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn chuyển hồ sơ trộm cắp điện để truy 
cứu trách nhiệm hình sự thì Hồ sơ chuyển cho cơ quan cảnh sát điều tra gồm: 

- Văn bản chuyển hồ sơ vụ trộm cắp điện. 

- Biên bản vi phạm hành chính. 

- Bản tính số lượng điện bị trộm cắp và giá trị thiệt hại do hành vi trộm cắp điện gây ra. 

- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

- Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 

- Biên bản kiểm tra sử dụng điện (nếu có), Biên bản kiểm tra hoạt động điện lực (nếu có). 

- Biên bản kiểm tra thiết bị đo đếm điện năng (nếu có), Biên bản kiểm định thiết bị đo đếm điện năng (nếu có). 

- Sơ đồ trộm cắp điện, ảnh, băng ghi hình, dữ liệu điện tử ghi nhận và mô tả hành vi vi phạm (nếu có). 

- Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và các tang vật, phương tiện vi phạm kèm theo (nếu có). 

- Các giấy tờ, tài liệu và đồ vật khác có liên quan. 

Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BCT-BCA-VKSNDTC-TANDTC có hiệu lực từ ngày 05/10/2015. 
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Hỏi: Tổ hợp tác của chúng tôi đã hoạt động từ nhiều năm nay, vừa qua có một tổ hợp tác khác vừa 

mới được thành lập trong cùng xã với tổ chúng tôi; tuy có tên gọi khác nhưng biểu tượng của họ 

lại giống với biểu tượng của Tổ chúng tôi. Hỏi pháp luật hiện nay có qui định về vấn đề này không 

? 

Đáp: Theo qui định tại Điều 3 Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về tổ chức 

và hoạt động của Tổ hợp tác thì Tổ hợp tác có quyền chọn tên và biểu tượng của mình phù hợp với 

quy định của pháp luật và không trùng lắp với tên, biểu tượng của tổ hợp tác khác trong phạm vi xã, 

phường, thị trấn. 

Như vậy việc Tổ hợp tác mới được thành lập có biểu tượng giống với biểu tượng của Tổ hợp tác của 

ông là vi phạm qui định pháp luật. 

Hỏi: Chế độ lưu giữ tài liệu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy định như thế nào? 

Trả lời: Là một trong những Điều mới của Luật Hợp tác xã năm 2012 (Điều 10) về chế độ lưu giữ tài 

liệu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, được quy định như sau: 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải lưu giữ các tài liệu sau đây:+ Điều lệ, điều lệ sửa đổi, bổ sung 

và quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; sổ đăng ký thành viên, hợp tác xã thành viên; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; 

giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm hàng hóa; giấy phép kinh doanh ngành, nghề có điều 

kiện; 

+ Tài liệu, giấy xác nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

+ Đơn xin gia nhập, giấy chứng nhận góp vốn của thành viên, hợp tác xã thành viên; biên bản, nghị 

quyết của hội nghị thành lập, đại hội thành viên, hội đồng quản trị; các quyết định của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã;  

+ Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh, báo cáo và các tài liệu khác của hội đồng quản trị, giám đốc 

(tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm 

toán; 

+ Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính. 

- Các tài liệu quy định như trên phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật và điều lệ. 

HỎI ĐÁP 
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