TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bà Monique F. Leroux được bầu làm Chủ
tịch Liên minh Hợp tác xã quốc tế

Bà Monique F. Leroux còn là Tổng Giám đốc Tổng công ty tài

chính Desjardine và Quỹ Desjardine. Bà cũng tham gia Ban quản
trị của Quỹ tín dụng công nghiệp và thương mại, một chi nhánh
của Quỹ tương hỗ.
Với tư cách là Chủ tịch của Hiệp hội các HTX Quebec, bà
Monique F. Leroux đã đề ra một kế hoạch tham vọng để phát
triển phong trào HTX là 20.000 việc làm vào năm 2020. Bà cũng
là người đóng góp lớn vào việc hình thành Hội đồng các viện tư
vấn quản lý quốc tế (Canada), một tổ chức quốc gia lớn của HTX.
Bà cũng là thành viên rất tích cực của Liên minh HTX quốc tế, là

thành viên sáng lập và là Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh quốc tế
Quebec của Hợp tác xã.
Bà Monique F. Leroux đã nhận được nhiều phần thưởng danh dự,
bao gồm Huân chương Canada, Huân chương Bắc đẩu bội tinh

Bà Monique F. Leroux
Ngày 13/11/2015, tại Hội nghị toàn cầu và Đại hội toàn thể năm
2015 của Liên minh HTX quốc tế, diễn ra ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ,
các thành viên đã bầu bà Monique F. Leroux làm Chủ tịch Liên
minh HTX quốc tế, nhiệm kỳ 2015-2017, thay cho bà Dame

Pauline Green.
Bà Monique F. Leroux là Chủ tịch, Tổng Giám đốc và CEO của tập
đoàn Desjardins, một tổ hợp tài chính HTX hàng đầu ở Canada và
là tổ chức tài chính lớn thứ 5 trên thế giới. Trong nhiệm kỳ của bà,
Tập đoàn Desjardins đã duy trì mức tăng trưởng đạt mức tài sản
250 tỷ đô la, trong khi vẫn duy trì sự cam kết mạnh mẽ đối với
các giá trị HTX.

(của Pháp), Giải thưởng Woodrow Wilson (của Hoa Kỳ), nhận
bằng tiến sỹ danh dự của 8 trường đại học ở Canada, giảng viên
của Viện đào tạo giám đốc doanh nghiệp, thành viên của Ủy ban
tư vấn của Thủ tướng Canada và tham gia các diễn đàn B20,
B7/G7.
Bà Leroux hỗ trợ chính các tổ chức phi lợi nhuận và là Chủ tịch
của Quỹ Desjardine, cam kết hỗ trợ đào tạo cho thành niên.
Bà nói trong buổi bầu cử: "Tôi vô cùng vinh dự được tiến cử và
bầu làm Chủ tịch Liên minh HTX quốc tế. Tôi xin cảm ơn tất cả
thành viên của tổ chức chúng ta trên toàn thế giới. Tôi cảm ơn họ
về sự hỗ trợ và niềm tin họ đã đầu tư nơi tôi".
Socencoop lược dịch theo Bản tin của ICA
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Hội nghị lần thứ 12, khóa IV, nhiệm kỳ
2010-2015 Ban Chấp hành Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam
Ngày 26/11/2015, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ
12, khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015 Ban Chấp hành Liên
minh Hợp tác xã Việt Nam.

Chủ tịch Võ Kim Cự yêu cầu hệ thống Liên minh Hợp tác xã
các cấp nắm vững thông tin về kinh tế tập thể, dành nguồn
lực thích đáng cho công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến
pháp luật về kinh tế tập thể và nhấn mạnh một số công việc
trọng tâm của nhiệm kỳ trong thời gian tới, bao gồm: tổng
kết các mô hình hợp tác xã kiểu mới, tích cực triển khai thực
hiện Kết luận 56 của Bộ Chính trị, Quyết định 2261 của Thủ
tướng Chính phủ.
Tin và ảnh: Socencoop

GSTS. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam
tham dự Hội nghị lần thứ 12,
khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015
Ban Chấp hành Liên minh Hợp
tác xã Việt Nam
Ngày 26/11/2015, GSTS. Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thiện
Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam, các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Tổ chức Trung
ương. Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Võ Kim
Cự, Bí thư Đảng đoàn, các đồng chí Phó Chủ tịch cùng hơn
100 ủy viên Ban chấp hành là lãnh đạo một số Bộ, ngành
trung ương; trưởng các ban, đơn vị trực thuộc Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam; Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh,
thành phố...

Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt
Nam tham dự Hội nghị lần thứ 12, khóa IV, nhiệm kỳ
2010-2015 Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt
Nam và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

Hội nghị báo cáo công tác của Ban Chấp hành trong thời
gian qua và bầu đồng chí Võ Kim Cự làm Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2010-2015. Tại Hội
nghị cũng đã thảo luận, xin ý kiến nhiều nội dung quan trọng
về công tác chuẩn bị Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam
nhiệm kỳ 2015-2020, Đề án Liên minh HTX Việt Nam với vai
trò là tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội để kịp thời đáp ứng
yêu cầu tình hình mới.
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GSTS. Nguyễn Thiện Nhân phân tích, chỉ ra bốn khó
khăn của nông dân hiện nay là được mùa mất giá, thiếu
vốn, thu nhập thấp và xuất khẩu bấp bênh xuất phát từ
các nguyên nhân, mâu thuẫn như: nông dân là người
sản xuất hàng hóa nhưng không biết nhu cầu thị trường,
nông dân cần vay vốn và Nhà nước có chính sách
nhưng nông dân vẫn không vay được, thu nhập thấp do
sản xuất nhỏ, cá thể, yếu thế,...Để khắc phục được
những mâu thuẫn đó, GSTS. Nguyễn Thiện Nhân cho
rằng nông dân phải liên kết với doanh nghiệp với tư
cách hợp tác xã chứ không phải từng hộ nông dân riêng
lẻ, hàng hóa sản xuất phải có thương hiệu dưới tên hợp
tác xã chứ không phải từng hộ nông dân, ứng dụng
khoa học công nghệ vào sản xuất thông qua hợp tác
xã,...Nông dân chỉ có thể là người sản xuất tốt, các
công việc khác thì do hợp tác xã làm.
GSTS. Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: tái cơ cấu nông
nghiệp thì nông dân phải sắp xếp lại phương thức sản
xuất, tổ chức thành hợp tác xã. Thước đo của hợp tác
xã không phải là lợi nhuận mà là thành viên hộ nông
dân thu nhập như thế nào.
Đồng chí chỉ đạo một số việc cần triển khai sớm trong
thời gian tới, đồng thời gợi mở một sô vấn đề cho Ban
Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam như: Triển khai các
đề án thực hiện Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày
15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình
hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015-2020, phối
hợp với các tổ chức của Mặt trận Tổ quốc tích cực
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã và vận
động thành lập hợp tác xã, nghiên cứu tổ chức công tác
kiểm toán hợp tác xâ, xác định lộ trình xây dựng các
mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới.
Tin và ảnh: Socencoop

Đẩy mạnh thi hành Luật
Hợp tác xã
Ngày 3/11, Phó chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam
Trương Thị Ngọc Ánh đã có buổi làm việc với Hội Nông
dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Liên minh
HTX Việt Nam triển khai Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính
phủ về việc đẩy mạnh thi hành Luật HTX.

Ảnh minh họa, nguồn: internet
Theo ông Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX
Việt Nam, Liên minh HTX Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo
để triển khai công việc và bám sát nhiệm vụ được giao, Chủ
tịch Liên minh HTX làm Trưởng Ban chỉ đạo để xây dựng mô
hình HTX kiểu mới từ nay đến 2020.
Trên tinh thần đó, từ nay đến năm 2020, Liên minh HTX Việt
Nam sẽ phát hiện và nhân rộng khoảng 2000- 3000 mô
hình HTX kiểu mới trong khắp cả nước. Trung bình mỗi năm
khoảng 500 – 600 mô hình ra đời trong các lĩnh vực, trong
đó ưu tiên mô hình HTX nông nghiệp.
“Đề án Hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 – 2020 có ý
nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế
tập thể. Đề án được phê duyệt và thực hiện sẽ là cơ sở, điều
kiện quan trọng hỗ trợ HTX, tổ hợp tác tổ chức lại sản xuất,
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chủ động lựa chọn sản phẩm thích hợp để sản xuất, áp
dụng quy trình kỹ thuật và công nghệ mới vào nuôi, trồng,
tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng được nhu
cầu của thị trường trong và ngoài nước”, ông Nguyễn Văn
Thịnh nhấn mạnh.
Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN
Việt Nam cho rằng: Từ khi có Chỉ đạo của Chính phủ, Hội đã
chỉ đạo các địa phương thành lập 388 tổ HTX, hỗ trợ kinh
phí cho trên 200 mô hình HTX. Qua các hoạt động, Hội tập
trung tuyên truyền về Luật HTX để chị em từng bước khắc
phục khó khăn. Nhờ đó, đến nay có đến 50% mô hình kinh
tế tập thể do Hội Phụ nữ hỗ trợ đã xây dựng được thương
hiệu.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Phó
Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho rằng: Các đại biểu đã
thông tin đầy đủ về việc triển khai Luật HTX của Thủ tướng
Chính phủ trong công tác tuyên truyền, triển khai và nhận
rộng mô hình kinh tế tập thể. Kết quả đó đã thể hiện sự nỗ
lực, trách nhiệm cao trong triển khai Luật HTX và Chỉ thị 19
của Chính phủ.

Về phương hướng sắp tới, theo Phó Chủ tịch Trương Thị
Ngọc Ánh, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa, cụ thể
hơn nữa nhằm tăng cường tuyên truyền bằng các hình thức.
Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam cũng đang xây
dựng Đề án tới từng Ban CTMT ở KDC để phối hợp với các
chi đoàn, chi hội thành viên tiếp tục tuyên truyền việc này.
Các bên tham gia cũng thường xuyên khảo sát, đánh giá,
phát hiện những mô hình tốt, những cách làm hay để tuyên
truyền, giới thiệu và nhân rộng, cùng nhau hỗ trợ phát triển
kinh tế tập thể, đảm bảo tính bền vững, hiệu quả.
Thông qua chương trình phối hợp, Mặt trận sẽ đề xuất với
Đảng, Chính phủ tiếp tục có chủ trương, chính sách sát thực
hơn, cụ thể hơn góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho
nông dân.

Lễ trao giải cuộc thi viết về phát
triển kinh tế tập thể trong thời kỳ
đổi mới và phát động cuộc thi tìm
hiểu Luật hợp tác xã năm 2012

Chiều ngày 26/11/2015, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác
xã Việt Nam và Báo Nhân dân đã phối hợp tổ chức lễ
trao giải cho cuộc thi bài viết về "Phát triển kinh tế
tập thể trong thời kỳ đổi mới" và phát động cuộc thi
tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012.
Tham dự có đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn,
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí trong
Thường trực Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Lê
Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Trưởng
Ban Tổ chức cuộc thi, đồng chí Phạm Minh Huân, Thứ
trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, các đồng
chí đại diện Ban, ngành trung ương, đại biểu Ban chấp
hành, các tác giả đạt giải.
Tại Hội nghị, đồng chí Võ Kim Cự đã phát động Cuộc
thi: “Tìm hiểu Luật HTX năm 2012”
Tin và ảnh: Socencoop

Theo đại đoàn kết
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Chi tiết câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Luật
Hợp tác xã năm 2012 xin xem file đính
kèm
Câu hỏi Cuộc thi tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012

cầu hợp tác thực sự nên đã có những bước tiến mới trong
sản xuất kinh doanh, cổ vũ tinh thần tự thân vận động ở các
HTX được phát huy cao hơn trước đây. Cho dù còn bất cập
chính sách, nhưng đáng mừng ở Long An vẫn có số tổ hợp
tác (THT) phát triển lên thành HTX. Cụ thể như năm 2014,
tỉnh có 3 THT phát triển lên HTX, trong đó có 2 THT sáp
nhập thành lập HTX chăn nuôi Kim Kê Phát và 1 THT phát
triển thành HTX Nông nghiệp Tân Lân.

Phát triển HTX tỉnh Long An: Hợp
tác thực chất nhưng vẫn khó
Tỉnh Long An có số lượng HTX khiêm tốn, nhưng khác biệt
với nhiều địa phương phía Bắc. Các HTX ở vùng đất phương
Nam này phổ biến thành lập xuất phát từ nhu cầu hợp tác
thực sự của các thành viên, cơ bản hoạt động đúng bản
chất tự chủ, tự nguyện, tự chịu trách nhiệm của mô hình
HTX.
Thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Long An chủ động phối
hợp với chính quyền các huyện, thị, thành phố tổ chức các
lớp tuyên truyền phát triển HTX gắn với xây dựng nông thôn
mới và duy trì thường xuyên tuyên truyền về HTX trên báo
đài, từ đó góp phần nâng cao nhận thức xã hội về HTX, tạo
sự chuyển biến trong tư duy của người dân về mô hình HTX
kiểu mới, mở ra nhiều cơ hội phát triển HTX thuận lợi hơn.
Vai trò Liên minh HTX
Đối với các hoạt động tư vấn hỗ trợ, Liên minh HTX tỉnh
Long An chủ động phân công cán bộ khảo sát thực tế, vận
động thành lập HTX ở các địa phương. Trong năm, đã tư vấn
24 cuộc với 181 người tham dự, hỗ trợ thành lập mới 9 HTX
và 1 Liên hiệp HTX.
Các HTX thành lập mới đang dần đi vào hoạt động, do nhu

Tôn vinh nhân rộng HTX điển hình ở tỉnh Long An
Bởi đặc thù THT luôn biến động, nếu như số THT thống kê
cuối năm 2014 là 2.251 THT, thu hút tổng số 39.260 thành
viên, thì đến giữa năm nay giảm xuống còn 1.899 THT với
30.598 thành viên. Từ đầu năm đến nay, Long An có 6 HTX
thành lập mới, toàn
tỉnh hiện có 113 HTX và quỹ TDND, trong đó 99 HTX đang
hoạt động, 14 HTX tạm ngừng hoạt động (4 HTX tạm ngưng
có thời gian, 10 HTX đang tiến hành các thủ tục chờ giải
thể), tỷ lệ số HTX đã chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX
2012 đạt 33% trên tổng số HTX đang hoạt động.
Phần lớn các HTX có quan tâm đào tạo cán bộ quản lý, xây
dựng phương án sản xuất kinh doanh, chú trọng thu hút
thành viên mới, tăng nguồn vốn góp mở rộng đầu tư và có
sự liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với các HTX khác
trong tỉnh. Từ đó, các HTX hoạt động từng bước có hiệu quả
hơn, tạo nhiều việc làm, quan tâm tốt hơn đến đời sống thu
nhập của thành viên và người lao động.
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Khó khăn ở các HTX chuyển đổi cũ

Theo Liên minh HTX tỉnh Long An, tình hình phát triển các
HTX của tỉnh vẫn chậm. Một số HTX phát triển thiếu tính bền
vững, nhất là các HTX dịch vụ nông nghiệp cũ được thành
lập từ trước, vẫn tồn tại thực trạng thành viên hình thức, ỷ lại
sự hỗ trợ Nhà nước. Số HTX này còn nhiều hạn chế năng
lực nội tại, nhất là về vốn và phương án tổ chức sản xuất
kinh doanh. Mặc dù Liên minh HTX tỉnh có kiểm tra, củng
cố nhưng nội lực quá yếu không đủ khả năng để vực dậy.
Qua đúc kết thực tế, sự phát triển của HTX được quyết định
trước hết bởi năng lực quản lý của cán bộ chủ chốt HTX.
Nhưng hiện nay, phần lớn các giám đốc HTX, đặc biệt là
HTX nông nghiệp, không được đào tạo hệ thống, chỉ điều
hành HTX bằng kinh nghiệm. Với thực tế trên, Long An chú
trọng hơn công tác đào tạo cán bộ HTX có kiến thức và kỹ
năng toàn diện để điều hành HTX.

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 2 NĂM THỰC
HIỆN QUYẾT ĐỊNH 62/2013/QĐTTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày 10/11/2015, tại TP. HCM, Bộ kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX Việt
Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện
Quyết định 62/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất
gắn với tiêu thị nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Năm nay, Liên minh HTX tỉnh Long An chủ trương rà soát và
củng cố các loại hình THT, HTX hiện có trên địa bàn, phấn
đấu trên địa bàn toàn tỉnh có 55% số HTX khá giỏi, 40%
HTX trung bình và tỷ lệ HTX yếu kém còn dưới 5%, nâng
mức đóng góp các HTX vào GDP của tỉnh tăng hơn 15% so
với năm 2014, thu nhập tháng bình quân trong HTX đạt
khoảng 4 - 5 triệu đồng/người.
Về các giải pháp hỗ trợ HTX, Liên minh HTX tỉnh tập trung
đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các chính sách Nhà nước
khuyến khích phát triển HTX về thuế, tín dụng, đất đai và
tăng nhanh giải ngân nguồn vốn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...
Đồng thời, tạo điều kiện cho các HTX tham gia vào các
chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương,
nhất là các chương trình quốc gia về lao động, việc làm, xóa
đói giảm nghèo, phát triển nông thôn... Hỗ trợ HTX vay vốn
với lãi suất ưu đãi, để đầu tư đổi mới thiết bị công nghệ,
nhằm tăng sức cạnh tranh thị trường trong xu thế hội nhập
quốc tế.
Thời báo kinh doanh

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại
Hội nghị
Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
đến nay đã có hàng ngàn mô hình cánh đồng lớn được liên
kết, xây dựng ở các địa phương với diện tích khoảng
556.000 ha, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long
chiếm 450.000 ha.
Các mô hình cánh đồng lớn đều cho hiệu quả như giảm chi
phí sản xuất từ 10-15%, giá trị sản lượng tăng 20-25%, thu
lời thêm từ 2,2 đến 7,5 triệu đồng/ha.
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Hội nghị phân tích một số khó khăn, hạn chế trong hợp tác,
liên kết xây dựng cánh đồng lớn như: tốc độ mở rộng diện
tích còn chậm, tỷ lệ thành công của những hợp đồng liên
kết sản xuất và tiêu thụ nông sản còn thấp, mới đạt 20-30%
đối với lúa.
Hội nghị kiến nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định
62/2013/QĐ-TTg theo hướng mở rộng đối tượng, lĩnh vực,
giảm thiểu thủ tục hành chính, bổ sung nguồn kinh phí thực
hiện và các kiến nghị cụ thể đối với các Bộ, ngành như Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ kế hoạch và Đầu

tư, Bộ tài chính, Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam và các địa phương.

Bài và ảnh: Socencoop

Socencoop tổ chức khóa
đào tạo Xây dựng kế hoạch
xuất khẩu trung hạn cho
thanh long tại TP. Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận

Đây là hoạt động thực hiện dự án “Nâng cao giá trị xuất
khẩu cho hợp tác xã”, thuộc dự án EU-MUTRAP nhằm hỗ
trợ nâng cao năng lực thương mại và kỹ năng tiếp cận thị
trường châu Âu cho HTX, Tổ hợp tác thanh long

Từ ngày 28/11 – 01/12/2015, tại TP. Phan Thiết, tỉnh
Bình Thuận, Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa
và nhỏ Miền Nam (Socencoop) tổ chức khóa đào tạo
Xây dựng kế hoạch xuất khẩu trung hạn cho thanh
long sang thị trường châu Âu.
Khóa đào tạo thu hút sự tham gia của 50 học viên là cán bộ
Liên minh HTX tỉnh, HTX, Tổ hợp tác, trang trại thanh long
các tỉnh Bình Thuận và Long An. Khóa học đã giới thiệu kế
hoạch đào tạo, trang bị kiến thức tổng quan về kế hoạch
trung hạn, thông tin thị trường, yêu cầu xuất khẩu của EU
đối với nông sản, thanh long, các học viên thực hiện làm
việc nhóm, thảo luận các module chung của kế hoạch xuất
khẩu.

Bài và ảnh: Socencoop
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TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
HTX xuất khẩu nông sản sang thị trường Pháp

Chủ động ứng dụng quy trình sản xuất sạch, đăng ký sở hữu trí
tuệ về nhãn hiệu hàng hóa,… HTX Bình Lộc (thị xã Long Khánh,
Đồng Nai) đã bắt đầu phát huy vai trò của mình trong việc tìm
đầu ra cho nông sản. Mới đây nhất, 2 tấn chôm chôm VietGAP
sấy khô của HTX đã được xuất khẩu sang thị trường Pháp.

sầu riêng. Trước đây, các thành viên trong HTX thường phải tốn
nhiều công, chi phí trong việc tưới nước cho vườn cây. Nay, họ
chỉ cần bấm điện thoại di động để kích hoạt hệ thống tưới tự
động. Nhờ đó, chi phí đầu tư giảm, năng suất cây trồng lại cao
góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho nhà vườn.

Hiện, nhiều thương hiệu trái cây ngon của Việt Nam đều gắn với
vai trò của các HTX nông nghiệp. Không chỉ đi tiên phong trong
ứng dụng thực hành quy trình sản xuất VietGAP, các HTX còn
tham gia rất tốt trong việc xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị
trường cho nông sản. Theo đó, một số trái cây của Việt Nam đã
bắt đầu tìm được kênh tiêu thụ trong các hệ thống siêu thị, tham
gia vào thị trường xuất khẩu.

Tuy hiện nay chôm chôm sạch của HTX vẫn chủ yếu tiêu thụ qua
kênh thương lái, nhưng nhờ HTX làm đầu mối tập trung nông sản
bán với sản lượng lớn nên luôn bảo đảm giá bán trái cây của các
xã viên luôn ở mức cao hơn mặt bằng chung ngoài thị trường.
Giám đốc HTX - ông Phùng Thanh Tâm, đã ở độ tuổi 60, nhưng
vẫn không ngại theo học các lớp tin học, kế toán để biết cách làm
hóa đơn, chứng từ khi xuất các đơn hàng nông sản cho DN.
Ông Tâm chia sẻ: “Năm 2014, HTX xuất được 30 tấn chôm chôm
các loại cho một DN ở Hà Nội. HTX đã bỏ lỡ nhiều đơn hàng lớn,
vì DN đặt hàng bất ngờ, khiến HTX không kịp trở tay. Năm 2015,
HTX đang mở rộng liên kết với các THT, các HTX nông nghiệp
khác trên địa bàn Long Khánh để đáp ứng kịp thời đơn đặt hàng
của DN”.
Mang lại nhiều lợi ích
Theo ông Tâm, loại chôm chôm xuất vào thị trường Pháp là chôm
chôm Java (chôm chôm tróc).

Vườn chôm chôm sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap của HTX

Tiên phong ứng dụng khoa học kỹ thuật
Điển hình tiêu biểu cho HTX làm tốt trong việc xây dựng thương
hiệu để bán hàng là HTX Nông nghiệp, Dịch vụ, Thương mại Bình
Lộc. Đây cũng là một trong những HTX tiên phong trong thực
hành sản xuất sạch và ứng dụng KHKT vào sản xuất.
Từ năm 2013, hơn 13ha chôm chôm của HTX đã được chứng
nhận sản phẩm VietGAP và hiện đang tiếp tục thực hiện trên cây

Phía đối tác Pháp mua chôm chôm Java tươi với giá là 5.500
đồng/kg (không phân biệt hình thức đẹp hay xấu), sau đó yêu cầu
HTX sấy khô. Việc vận chuyển sang Pháp do đối tác thực hiện.
Ở trong nước, chôm chôm Java là loại chôm chôm có giá bán
thấp nhất so với những loại chôm chôm khác. Năm 2015, giá
chôm chôm Java loại đẹp là 4.000 đồng/kg, loại hình thức kém
chỉ khoảng 3.000 đồng/kg. Điều này cho thấy, về giá cũng như
hình thức mua, xuất khẩu sang Pháp mang lại nhiều lợi ích.
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Cũng theo ông Tâm, sau lô chôm chôm đầu tiên, tháng 10/2015,
đối tác bên Pháp đã cử một đoàn đến làm việc với HTX, lấy mẫu
đất, nước đưa về Pháp phân tích.
Phía đối tác cho rằng, số chôm chôm Java sấy khô vừa qua đã
đạt chất lượng, được thị trường Pháp đón nhận. Nếu kết quả phân
tích mẫu đất, nước đạt yêu cầu, năm 2016, đối tác sẽ hỗ trợ HTX
phát triển diện tích chôm chôm Java theo tiêu chuẩn GlobalGap
để đưa sang thị trường Pháp tiêu thụ. Lý do Pháp chỉ nhập chôm
chôm Java là vì loại chôm chôm này độ đường thấp, ngọt vừa, có
vị chua.
Ông Tâm cho rằng xã Bình Lộc có hơn 1.200 ha chôm chôm - là
địa phương có diện tích chôm chôm lớn nhất ở Đồng Nai. Hiện,
toàn xã đã phát triển được hơn 13 ha chôm chôm tiêu chuẩn
VietGAP (trong số này có 6 ha chôm chôm Java).
Nếu được đối tác Pháp cam kết đầu ra, HTX sẽ chọn những diện
tích chôm chôm Java có năng suất, chất lượng cao để làm theo
tiêu chuẩn GlobalGap.
Toàn tỉnh Đồng Nai hiện có trên 11.000 ha chôm chôm. Để tạo
thương hiệu, nâng cao giá trị kinh tế của chôm chôm trên thị
trường, đầu năm 2015, Đồng Nai đã tiến hành xây dựng chỉ dẫn
địa lý Long Khánh cho trên 6.700 ha chôm chôm.
Khi được cấp văn bằng bảo hộ, địa phương sẽ áp dụng triển khai
thực tế vùng canh tác nhằm đảm bảo sản phẩm được kiểm soát
và đạt tiêu chuẩn như đăng ký.

Theo thời báo kinh doanh

Tìm nhà cung cấp nguồn hàng
trái cây ổn định và có nguồn
gốc rõ ràng
Công ty Cổ phần BB COM kinh doanh lĩnh vực thực phẩm có
nhu cầu tìm kiếm các nhà cung cấp có khả năng cung cấp
các loại trái cây ổn định và có nguồn gốc rõ ràng. Công ty
có nhu cầu mua các mặt hàng hàng tuần có số lượng cụ thể
như sau:







Cam sành: 2 – 4 tấn/ tuần
Dưa hấu: 2 – 4 tấn/ tuần
Thơm: 2 – 4 tấn/ tuần
Dưa hoàng kim: 1 – 2 tấn/ tuần
Thanh long: 2 – 3 tấn/ tuần

Thông tin về quy cách, hình thức, chất lượng trái cây … vui
lòng liên hệ Socencoop, điện thoại: 08.38227756/57 ;
email: admin@socencoop.org.vn

Tìm đại lý phân phối mỹ phẩm
và thực phẩm chức năng
Công ty Kurueru kinh doanh lĩnh vực mỹ phẩm và thực
phẩm chức năng có nhu cầu tìm công ty phân phối tại Việt
Nam để làm đại lý.

CƠ HỘI
GIAO
THƯƠNG

Quý HTX, doanh nghiệp quan tâm đến nhu cầu hợp tác này
vui lòng liên hệ trực tiếp và nhập mã code [JP0611] đến
Japan Circle:
Tel: 08-2228-6194/90/92;
Email: info@japan-circle.vn
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CHÍNH SÁCH
PHÁP LUẬT
Văn bản nổi bật về Thuế,
Tiền lương, Bảo hiểm tháng
11
1. Cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức
Đây là nội dung được đề cập tại Nghị quyết 79/NQ-CP
ngày 04/11/2015 của Chính phủ.
Theo đó, Nghị quyết 79 đề cập về vấn đề cải cách tiền
lương cho cán bộ, công chức như sau:

4558/TCT-QLN về việc không tính tiền chậm nộp tiền
thuế.
Theo đó, việc không tính tiền chậm nộp tiền thuế có
một số lưu ý sau:
- Về thông báo không tính tiền chậm nộp:
Sau khi kiểm tra, nếu người nộp thuế thuộc trường hợp
không phải nộp tiến chậm nộp thì cơ quan thuế ban
hành thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp
(theo mẫu số 03/TCN kèm theo Công văn này).

- Do khó khăn trong dự toán ngân sách nhà nước năm
2016 nên chưa cân đối được nguồn để cải cách tiền
lương.

Thông báo do Thủ trưởng cơ quan thuế ký, tại phần nơi
nhận của thông báo sẽ được gửi cho người nộp thuế để
biết, bộ phận kê khai – kế toán thuế và các bộ phận có
liên quan khác để điều chỉnh tiền chậm nộp cho người
nộp thuế.

- Trước mắt, thực hiện phương án tiền lương như Chính
phủ đã trình Quốc hội.

- Về đối tượng không xem xét không tính tiền chậm
nộp:

- Trên cơ sở rà soát, cân đối nguồn qua kết quả thực
hiện thu ngân sách nhà nước năm 2015 và khả năng
thu ngân sách nhà nước năm 2016, Chính phủ báo cáo
Quốc hội việc cải cách tiền lương cho cán bộ, công
chức tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII.

Nhà thầu phụ không được xem xét không tính tiền chậm
nộp trong trường hợp nhà thầu chính ký hợp đồng với
đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN):

2. Hướng dẫn về việc không tính tiền chậm nộp tiền
thuế
Ngày 03/11/2015, Tổng cục Thuế ban hành Công văn

+ Có giao một phần giá trị công việc cho nhà thầu
phụ.
+ Được quy định cụ thể trong hợp đồng hay phụ lục
hợp đồng.
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+ Đơn vị sử dụng vốn NSNN không trực tiếp thanh toán
cho nhà thầu phụ.

Theo đó, việc thiết kế xây dựng nhà ở được thực hiện

3. Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký BHXH, BHYT,
BHTN

- Chủ nhà được tự thiết kế xây dựng nhà ở có tổng diện

Từ ngày 01/12/2015, Quyết định 959/QĐ-BHXH Quy
định về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm
y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ
BHXH, thẻ BHYT bắt đầu có hiệu lực.
Theo đó, đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ
địa bàn tỉnh, thành phố khác đến khi đăng ký BHXH,
BHYT, BHTN chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:
- Đối với người lao động:
+ Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin người tham gia
BHXH, BHYT (Mẫu TK1- TS).

theo quy định sau:

tích sàn xây dựng nhỏ hơn 250m2 hoặc dưới 3 tầng
hoặc có chiều cao dưới 12m.
- Đối với nhà ở dưới 7 tầng không thuộc trường hợp nêu
trên, việc thiết kế phải được tổ chức, cá nhân có đủ
điều kiện năng lực theo quy định thực hiện.

- Đối với nhà ở từ 7 tầng trở lên, việc thiết kế phải được
tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy
định thực hiện và phải được thẩm định theo quy định tại
Điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về
quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Thông tư này thay thế Thông tư 10/2014/TT-BXD .

+ Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn:
Giấy tờ chứng minh.

5. Quy định mới về hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Đối với đơn vị:

danh

Từ ngày 13/12/2015, Thông tư 13/2015/TT-BKHĐT về

+ Tờ khai cung cấp, thay đổi thông tin đơn vị tham gia

mục lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ và tiêu chí lựa chọn đối

BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

tượng ưu tiên hỗ trợ của Quỹ phát triển doanh nghiệp

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN

nhỏ và vừa bắt đầu có hiệu lực.

(Mẫu D02-TS).

Theo đó, điều kiện để được ưu tiên hỗ trợ như sau:

+ Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT

- Đáp ứng tiêu chí đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa;

cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

- Có dự án đầu tư, phương án sản suất kinh doanh

4. Quy định mới về xây dựng nhà ở

thuộc các ngành:

Từ ngày 01/01/2016, Thông tư 05/2015/TT-BXD quy

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản;

định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở
riêng lẻ bắt đầu có hiệu lực.

+ Công nghiệp chế biến, chế tạo;
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+ Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải
nước thải.

Khoản 1Điều 8 Nghị định này.

Nếu trong thời hạn sở hữu nhà ở mà tổ chức nước

- Quỹ sẽ ưu tiên cho vay đối với doanh nghiệp đáp ứng

ngoài chuyển thành tổ chức trong nước thông qua sáp

ít nhất một trong các tiêu chí sau sau:

nhập hoặc chuyển vốn theo quy định pháp luật thì tổ

+ Sản xuất sản phẩm chất lượng cao, vật liệu mới,
năng lượng mới;
+ Đổi mới trang thiết bị kỹ thuật làm tăng năng suất lao
động; chế tạo, sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao;

+ Năng lực, kinh nghiệm quản trị điều hành của người
quản lý; lịch sử, uy tín tín dụng của doanh nghiệp;
+ Tạo nhiều việc làm mới; sử dụng nhiều lao động nữ;

chức này được sở hữu nhà ở lâu dài.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2015 và bãi
bỏ Nghị định

51/2009/NĐ-CP , 71/2010/NĐ-CP ,

34/2013/NĐ-CP , 84/2013/NĐ-CP .
7. Hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán theo Điều 60
Thông tư 38
Ngày 02/11/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn
16120/BTC-TCHQ hướng dẫn nộp báo cáo quyết toán

+ Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện

theo Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC về đổi loại hình

với môi trường, bảo vệ môi trường…

sản xuất xuất khẩu.

6. Nghị định mới hướng dẫn Luật nhà ở 2014

Theo đó, để giảm bớt thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi

Ngày 20/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định
99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014.
Theo đó, thời hạn sở hữu nhà ở của tổ chức nước ngoài
được quy định như sau:
Khi hết hạn sở hữu nhà ở ghi trong GCN, nếu chủ sở
hữu có nhu cầu gia hạn thêm thì được Nhà nước xem
xét, gia hạn thêm theo Điều 77 Nghị định này.

Nếu GCNĐKĐT không ghi thời hạn thì trong GCN cấp

cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, Bộ Tài chính
hướng dẫn thực hiện như sau:
- Trước mắt, doanh nghiệp thực hiện loại hình sản xuất
xuất khẩu chưa phải thực hiện báo cáo quyết toán theo
mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL ban hành kèm theo Thông
tư 38;
- Cơ quan hải quan thực hiện việc quản lý nguyên liệu
xuất - nhập - tồn đối với loại hình này trên cơ sở hồ sơ

hoàn thuế, không thu thuế do doanh nghiệp nộp.

cho chủ sở hữu cũng được ghi không thời hạn.
- Nếu tổ chức nước ngoài bị phá sản, giải thể hoặc
chấm dứt hoạt động trước thời hạn sở hữu hoặc bị Nhà
nước Việt Nam thu hồi GCNĐKĐT hoặc giấy tờ cho
phép hoạt động tại Việt Nam thì xử lý theo Khoản theo
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