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Sức hấp dẫn của Liên hiệp HTX 

thanh long Bình Thuận 

Sau hai lần hẹn nhưng không gặp được, quá tam ba 

bận, chúng tôi cũng gặp được ông Trác Anh, Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp HTX thanh long Bình 

Thuận. Ông xin lỗi và cho biết Liên hiệp mới thành 

lập nên công việc rất bận bịu. Nào là lo công tác tổ 

chức, tập huấn cho thành viên về an toàn thực 

phẩm,  lo đầu vào cho sản xuất cho bà con, lo tìm 

kiếm thị trường,... 

Ông Trác Anh cho biết, với sự trợ giúp của Dự án nâng 

cao năng lực xuất khẩu do Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ miền Nam thực hiện với 

sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Dự án MULTRAP, 

Liên minh Châu Âu, sự tư vấn hiệu quả của Liên minh 

HTX tỉnh Bình Thuận, Liên hiệp đã thu hút 1.000 hộ 

nông dân tham gia, với diện tích 1.215 ha thanh long. 

Ông Trác Anh hào hứng thông tin cho chúng tôi về trụ 

sở mới thuê và kế hoạch sắp tới. Để có thể hội nhập  

bền vững, xây dựng được chuỗi giá trị cho thanh long 

Bình Thuận, Liên hiệp sẽ tập trung cung cấp vật tư sản 

xuất như phân hữu cơ, bao tiêu sản phẩm, hoàn thiện 

và áp dụng các quy trình quản lý chất lượng từ khâu sản 

xuất, đầu tư vào chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm, 

nâng cao thu nhập cho bà con nông dân thành viên.  

 

Trụ sở Liên hiệp HTX thanh long Bình Thuận 
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Với cái tâm vì bà con nông dân và nhạy bén kinh doanh, 

ông đã thuyết phục được bà con nông dân duy trì và 

phát triển thanh long. Ngay cả khi giá xuống, ông đã chủ 

động mở rộng diện tích trồng của gia đình mình từ 4 ha 

lên 7 ha và mời bà con về nhà làm "hội thảo" tại nhà, 

phân tích cho bà con thấy xu hướng của thị trường. Kết 

quả là nhiều bà con mong muốn tham gia tổ hợp tác, 

hợp tác xã.  

Ông cũng cho biết nhiều hộ nông dân mong muốn tham 

gia Liên hiệp để nâng cao thu nhập, sản xuất ổn định. 

Hội đồng quản trị cùng với Liên minh HTX tỉnh đang 

hướng dẫn cho bà con cách hình thành các HTX, lựa 

chọn các HTX có đủ điều kiện, có cam kết cùng thực 

hiện các mục tiêu của Liên hiệp để tham gia làm thành 

viên của Liên hiệp. 

Ông Trác Anh tự tin, với sự hỗ trợ hiệu quả của các cơ 

quan, ban ngành của tỉnh, Liên minh HTX tỉnh và sự nỗ 

lực của bản thân, Liên hiệp sẽ thu hút thêm nhiều thành 

viên và mở rộng diện tích lên 2.000 ha trong thời gian tới 

và xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho thanh long Bình 

Thuận. 

Bài và ảnh: Socencoop    

HTX thanh long Tầm Vu tự nâng 
cao năng lực mở rộng thị trường 
Vẫn với giọng sôi nổi, có phần "ồn ào", ông Trương 

Quang An, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX thanh long 

Tầm Vu, ông tha thiết mời Chủ tịch Liên minh HTX Việt 

Nam ghé thăm HTX để "khoe" một số việc ông đã và 

đang làm. 

Tòa nhà 3 tầng, khang trang trong một khuôn viên rộng 

rãi, chúng tôi không nghĩ đây là trụ sở của một HTX 

nông nghiệp. Đón chúng tôi ngay tại cổng, ông Chủ tịch 

Hội đồng quản trị mời đoàn chúng tôi chụp hình chung 

và dẫn đi tham quan dây chuyền sơ chế, đóng gói, kho 

lạnh với các khung theo mẫu của Đức mà ông học được 

khi đi tham quan ở Cộng hòa Liên bang Đức. Ông nói có 

nhiều việc để "khoe" lắm. Sản lượng tiêu thụ của năm  

2014 là 5.000 tấn, năm 2015 là 6.000 tấn. HTX đang tập 

trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng giá trị gia 

tăng cho sản phẩm như sử dụng cộng nghệ tưới tiết 

kiệm nước của Israel bằng điện thoại di động, xây kho 

lạnh 500 tấn để dự trữ hàng. Nhiều khi kho còn trống, 

HTX cho nông dân thuê trữ hàng với giá rẻ, 7.000 

đ/thùng hàng. HTX cũng chủ động mở rộng thị trường, 

không chỉ tập trung chờ thương lái của Trung Quốc. 

Hiện nay, HTX xuất khẩu trực tiếp sang cả các nước 

Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Dubai,... với doanh số lên 

đến trên 100 tỷ đồng/năm. Đang nói chuyện thì có tin 

nhắn, ông "khoe" ngay là ngân hàng báo tin khách hàng 

đã chuyển tiền bán hàng về. Ông cười tươi và nói: ngoại 

tệ nhé. 

Ông cho biết kế hoạch sắp tới sẽ tập trung xây chuỗi giá 

trị sản phẩm để tăng cường chất lượng và nâng cao thu 

nhập bền vững cho bà con nông dân, mở rộng sản xuất 

và nâng công suất kho lạnh lên gấp đôi.  

Trả lời câu hỏi vì sao ông tự tin lập kế hoạch và "dám" 

tự giao dịch với khách hàng nước ngoài để đạt thành 

công như vậy. Ông cười rất to và chỉ lên mấy giấy 

chứng nhận, trong đó có chứng nhận hoàn thành lớp 

học của Dự án Hỗ trợ các cộng đồng nông thôn ứng phó 

với suy giảm kinh tế thông qua phát triển mô hình HTX 

nông nghiệp hiệu quả năm 2009-2010. Ông nói: nhờ 

mấy lớp đó mà giúp ban giám đốc thêm tự tin đó. Ông 

cho biết cũng đang tham gia dự án Hỗ trợ HTX thanh 

long nâng cao giá trị xuất khẩu sang châu Âu và đang 

xây dựng Glopbal GAP để có thể xuất khẩu trực tiếp 

sang châu Âu. 

 

Lãnh đạo LMHTXVN tham quan trụ sở HTX 
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Tham quan dây chuyền đóng gói của HTX 

 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trao quà tặng HTX 

Bài và ảnh: Socencoop    

Nhờ đó mà bà con xã viên được mua vật tư nông nghiệp 

giá rẻ, chất lượng đảm bảo, hợp tác xã có thêm doanh 

số đến 5 tỷ đồng. Thông qua các sự kiện xúc tiến 

thương mại, HTX đã có thêm nhiều mối bạn hàng ở khu 

vực miền Nam và miền Bắc. 

Ông Nguyễn Văn Mãng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hợp 

tác xã mãng cầu Thạnh Tân, tỉnh Tây Ninh, cho biết: để 

tạo cơ hội cho bà con có sự lựa chọn, hiện nay Hợp tác 

xã đang có quan hệ với 10 công ty phân bón, 15 công ty 

sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật với doanh. 

Hộ nông dân được mua chịu, lãi suất thấp, giá phải 

chăng và chất lượng đảm bảo.  

Mấy năm gần đây bệnh ruồi vàng làm cho sản phẩm 

mãng cầu không được hấp dẫn như trước. Mặc dù được 

các cơ quan chức năng vào cuộc nhưng căn bệnh ruồi 

vàng vẫn chưa giảm. Hội đồng quản trị của Hợp tác xã 

vừa bận bịu với việc xây dựng chiến lược xúc tiến 

thương mại, tìm kiếm đối tác đầu tư chế biến, đồng thời 

nghiên cứu tự tìm kiếm các biện pháp hỗ trợ nông dân 

khắc phục bệnh ruồi vàng. Ông cho biết: HTX ký hợp 

đồng với Trung tâm công nghệ sinh học nông nghiệp 

TP. Hồ Chí MInh nghiên cứu sản xuất mãng cầu sinh 

học, sử dụng phân hữu cơ thay cho phân hóa 

học,...nhằm từng bước nâng cao chất lượng mãng cầu 

thương hiệu mãng cầu Bà đen, mang lại lợi ích thiết 

thực cho 135 thành viên và hộ nông dân trồng mãng cầu 

tại địa phương. Ông tâm sự: Nếu không làm vậy chắc 

khó có cửa hội nhập thị trường lắm. 

Một số hình ảnh hoạt động của HTX:     

 

Chủ tịch HĐQT ký kết giao dịch với khách hàng 

HTX mãng cầu Thạnh Tân trăn trở chuyển 

đổi phương hướng kinh doanh hỗ trợ thành 

viên hội nhập thị trường 

Sau khi tham gia dự án Hỗ trợ cộng đồng nông thôn ứng 

phó với suy giảm kinh tế thông qua mô hình HTX nông 

nghiệp năm 2009-2010, Ban Chủ nhiệm HTX bấy giờ đã 

chủ động đề xuất với bà con mở thêm các dịch vụ cung 

cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho xã viên. Nhờ 
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Theo đó, các phát hiện nghiên cứu cho thấy Nhà nước 

Việt Nam đã thực hiện nhiều chương trình và chính sách 

hỗ trợ nông nghiệp nhưng số người dân thực sự tiếp 

cận được các hỗ trợ còn hạn chế, ví dụ, tỉ lệ người dân 

biết đến các chương trình, chính sách trợ giá là 47,33% 

song số nông hộ nhỏ được hưởng lợi thực sự là 

11,39%. Đối với chính sách trợ giá đầu vào hoặc hỗ trợ 

tín dụng, tỉ lệ nông hộ biết đến là 47,69% và 96,44% 

tương ứng, nhưng tỉ lệ hộ tiếp cận được hỗ trợ là 

11,39% và 65,77%.   

 

Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị Việt Nam nên tập trung 

theo hướng hỗ trợ hộ nông dân quy mô nhỏ và nhóm 

dân tộc thiểu số thông qua việc cung cấp dịch vụ dựa 

vào chính nhu cầu thực tế của nông dân thay vì thiết kế 

chương trình mà không có sự tham gia của họ. Cần tăng 

cường sự tham gia của chính người nông dân vào quá 

trình đầu tư nông nghiệp, thực hiện các chính sách hỗ 

trợ theo hướng dễ tiếp cận, đáp ứng nhu cầu, hỗ trợ 

người dân tham gia vào chuỗi cung ứng nông nghiệp; 

tăng cường thông tin, phổ biến chính sách và khả năng 

tiếp cận của người dân... để người dân thực sự được 

hưởng lợi. 

Theo nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ 

 

Trụ sở mới của HTX 

 

 

Kho hàng vật tư nông nghiệp 

Bài và ảnh: Socencoop 

Khó tiếp cận đầu tư công 

trong nông nghiệp 

Nghiên cứu “Đầu tư công cho nông nghiệp ở cấp hộ gia 

đình liên hệ tới An ninh lương thực” vừa được công bố 

bởi Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối 

hợp với Tổ chức ActionAid Việt Nam, tại Hà Nội. 

 

Đồng Nai nằm trong TOP đầu cả 

nước về kinh tế tập thể 

Ngày 16-12, Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã (HTX) Việt 

Nam Võ Kim Cự đã làm việc với Đồng Nai về tình hình 

phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm 
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việc với đoàn, có đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo 

các sở, ngành của tỉnh. 

 

Chủ tỉnh Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự 

phát biểu tại buổi làm việc. 

Đến nay, toàn tỉnh có 281 HTX, 35 quỹ tín dụng và 2 liên 

hiệp HTX với tổng vốn điều lệ gần 1.200 tỷ đồng, trên 84 

ngàn thành viên. Các HTX giải quyết việc làm cho gần 7 

ngàn lao động thường xuyên và hơn 100 ngàn lao động 

thời vụ. 

Nhìn chung, hoạt động của các đơn vị kinh tế tập thể, 

HTX ngày càng năng động và hiệu quả hơn. Một số HTX 

đã hình thành được chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm 

trong nước và xuất khẩu như: HTX Dịch vụ nông nghiệp 

thương mại và du lịch Suối Lớn (huyện Xuân Lộc), HTX 

Chế biến xoài xuất khẩu La Ngà (huyện Định Quán), 

HTX Dịch vụ nông nghiệp Lâm San (huyện Cẩm Mỹ)… 

Theo ông Võ Kim Cự, Đồng Nai là một trong những tỉnh, 

thành dẫn đầu cả nước về hoạt động kinh tế tập thể. 

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể của tỉnh đều 

vào cuộc và hỗ trợ để củng cố, phát triển kinh tế tập thể. 

Liên minh HTX Việt Nam sẽ lấy Đồng Nai làm mô hình 

điểm để nhân rộng ra cả nước. Tuy nhiên, để các HTX 

hoạt động đem lại hiệu quả cao hơn nữa, tỉnh nên tiếp 

tục nâng quy mô HTX lên và thu hút được nhiều hộ cá 

thể tham gia, tạo thành chuỗi khép kín từ cung ứng đầu 

vào đến đầu ra cho sản phẩm và chú ý đến việc chế 

biến sâu để tăng lợi nhuận. Đồng thời, các HTX phải thu 

hút được nông dân, doanh nghiệp, nhà khoa học, ngân 

hàng cùng tham gia. Phát biểu tại buổi làm việc với  

đoàn, đồng chí Trần Văn Tư,  Phó bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ 

trợ để kinh tế tập thể phát triển tốt hơn và nhanh chóng 

chuyển đổi các HTX sang hoạt động theo mô hình kiểu 

mới. Tuy nhiên, tỉnh cũng kiến nghị Trung ương tiếp tục 

hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế tập thể và tạo đầu ra 

cho các sản phẩm nông nghiệp được bền vững. 

Báo Đồng Nai 

Dịch vụ - hướng đi 

chủ yếu của các hợp 

tác xã nông nghiệp 

Hiện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có số 41/77 

HTX nông nghiệp, trong đó có 11 HTX thuỷ sản và 30 

HTX nông nghiệp, chủ yếu là dịch vụ phục vụ xã viên. 

Một số HTX hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả 

như: HTX dịch vụ nông nghiệp An Nhứt với các loại hình 

kinh doanh dịch vụ như dịch vụ thuỷ lợi, dịch vụ làm đất, 

dịch vụ thu hoạch, tín dụng nội bộ…; HTX nông nghiệp 

dịch vụ Nhân Tâm với dịch vụ tiêu thụ sản phẩm trái cây 

cho xã viên hợp tác xã, chủ yếu là nhãn xuồng cơm 

vàng và mãng cầu ta, mặc dù với số lượng không lớn, 

doanh thu còn thấp, tuy nhiên đây là HTX đầu tiên trên 

địa bàn tỉnh có sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGap và 

thâm nhập vào được các siêu thị lớn; 

HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Xà Bang đầu tư 

mô hình đến công tác khuyến nông, đào tạo nhân lực, tổ 

chức thu mua chế biến sản phẩm ca cao; HTX dịch vụ 

nông nghiệp Phước Lập bên cạnh làm dịch vụ giống 

nông nghiệp có chất lượng mang truyền thống của địa 

phương thì đang chuẩn bị đưa sản phẩm dịch vụ nước 

đóng chai ra thị trường...; HTX thuỷ sản Thống Nhất đầu 

tư máy móc trang thiết bị để kinh doanh dịch vụ hậu cần 

thuỷ sản; HTX thuỷ sản Đức Thịnh ngoài  lĩnh vực nuôi 

trồng thuỷ sản còn đầu tư nhà hàng để kinh doanh dịch 

vụ tiêu thụ sản phẩm cho xã viên hợp tác xã. 
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Tham quan sản xuất rau an toàn tại HTX Quyết Thắng 

Tuy nhiên, hiệu quả dịch vụ nông nghiệp của HTX còn 

thấp, mức độ phục vụ thành viên còn chưa đáp ứng 

được nhu cầu, dịch vụ đầu vào và đầu ra sản phẩm còn 

phó mặc cho thương lái.. Khả năng sử dụng dịch vụ hợp 

tác xã của thành viên còn hạn chế nên khó cạnh tranh 

với tư nhân, thương lái. Nguyên nhân do hầu như HTX 

còn yếu về nguồn nhân lực, thiếu vốn, thiếu cơ sở vật 

chất, mặt bằng…  Vì vậy bài toán mà HTX cần tính đến 

là chú trọng công tác đào tạo nguồn lực; huy động vốn 

trong sản xuất kinh doanh dịch vụ để phục vụ thành viên 

và khách hàng.  

Mặt khác, để hỗ trợ dịch vụ sản xuất cũng như dịch vụ 

tiêu thụ sản phẩm cho các thành viên thì HTX cần chú 

trọng công tác liên kết, đồng thời tăng cường xúc tiến 

thương mại xây dựng thương hiệu, đây là việc làm 

thường xuyên và lâu dài của các hợp tác xã.         

Theo http://sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn 

Kinh nghiệm phát triển hợp tác 

xã tại Bang Quebec, Canađa 

Bang Quebec thuộc Canada có khu vực hợp tác xã phát 

triển mạnh hàng đầu thế giới và hợp tác xã có vai trò 

đặc biệt quan trọng về các mặt đối với phát triển của 

Bang Quebec nói riêng và Canada nói chung. Québec 

có diện tích gần 1,5 triệu km², có 3.300 HTX và công ty 

bảo hiểm tương hỗ trong tổng số 10.000 HTX và công ty  

bảo hiểm tương hỗ của Canada; 8,8 triệu xã viên so với 

8 triệu dân- tức một xã viên tham gia nhiều HTX và so 

với tổng số 10 triệu xã viên HTX của Canada; thu hút 

trên 80% nông dân tham gia HTX; tạo việc làm cho 92 

ngàn lao động trong tổng số 165 ngàn việc làm do HTX 

của Canada tạo ra; có tổng tài sản 173 tỷ CAD ( tương 

đương USD) trong tổng số 265 tỷ CAD HTX toàn quốc; 

có doanh số 25,6 tỷ CAD (năm 2010). Trong khi trên thế 

giới có khoảng 750.000 HTX với 800 triệu xã viên, cùng 

với công ty bảo hiểm tương hỗ đã tạo việc làm cho trên 

100 triệu người- tức tạo việc làm nhiều hơn 20% so với 

các doanh nghiệp đa quốc gia. 

Canada công nhận và đề cao 7 nguyên tắc HTX do Liên 

minh HTX quốc tế (ICA) khuyến nghị, quán triệt đầy đủ 

và chuyển tải tất cả nguyên tắc hợp tác của ICA vào 

Luật HTX của Bang.  

Theo tư tưởng HTX và theo Luật HTX của Bang, thì 

HTX là tổ chức của nhiều cá nhân (từ hai người trở lên, 

trong khi công ty có thể chỉ cần 01 người) thành lập nên 

nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã 

hội của mình. Để đáp ứng nhu cầu chung đó (là mục 

tiêu,là cái có trước, trong khi công ty là lợi nhuận+ vốn là 

mục tiêu), HTX huy động vốn (tức tài chính là cái có sau, 

là phương tiện) và tiến hành hoạt động kinh doanh. Như 

vậy, đối với HTX, nhu cầu chung và đáp ứng nhu cầu 

chung là cái có trước, sau đó mới tiến hành huy động 

vốn, nghĩa là: HTX là tổ chức đối nhân, không phải đối 

vốn, với mục đích đáp ứng nhu cầu thành viên, không 

phải kinh doanh vốn. Nói cách khác, HTX nhằm đáp ứng 

nhu cầu chung của thành viên bằng phương thức kinh 

doanh. 

Về loại hình HTX, Ca na da có: HTX của người tiêu 

dùng, tức HTX cung ứng các sản phẩm dịch vụ cho xã 

viên;- HTX của người sản xuất, tức HTX thu mua sản 

phẩm của xã viên; HTX của người lao động, tức HTX 

mà xã viên đồng thời là người lao động trong HTX; HTX 

của người lao động là cổ đông, tức HTX của những 

người làm thuê trong công ty, lập HTX để mua cổ phần 

của chính công ty đó; HTX đoàn kết, tức HTX cung ứng 

đa dịch vụ phục vụ xã viên. 

Quản lý nhà nước về HTX và chính sách hỗ trợ HTX do 

Vụ Hợp tác xã thuộc Bộ phát triển kinh tế, Đổi mới và 

xuất nhập khẩu Bang Quebec là cơ quan thống nhất duy 

nhất quản lý tất cả HTX phi tài chính. 
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Tổ chức hội của HTX thông qua tổ chức Hội đồng 

quebec về Hợp tác và tương trợ lẫn nhau (CQCM), 

ngoài ra còn có Hội đồng Canada về hợp tác và tương 

hỗ (CCCM. Dự kiến, trong tương lai hai Hội này sẽ được 

sáp nhập lại.  

Một số HTX thành công: 

1) Agropur: là HTX nông nghiệp thành lập năm 1938, 

ban đầu có 86 thành viên sáng lập, tập trung chức năng 

thu mua sữa và chế biến sản phẩm sữa cho xã viên. 

Năm 2010, HTX có 3.459 xã viên với 365 đại biểu bầu, 

15 thành viên HĐQT, thu mua bình quân 514.300 lít 

sữa/ 1 xã viên, doanh thu đạt 3,3 tỷ $ CAD, chế biến 

trên 3 tỷ lít sữa, có 27 nhà máy chế biến sản phẩm sữa 

tại Canada, Mỹ, Achentina với số lao động làm thuê 

5.441 người. HTX có 5 công ty trực thuộc và là HTX lớn 

nhất Canada trong số 8 HTX chế biến sữa, đứng thứ 3 

trong số HTX phi tài chính.. 

2) La Coop: là liên đoàn HTX nông nghiệp có 106 HTX 

thành viên, 95.000 xã viên (trong đó 62.000 xã viên 

chính thức, 33.000 xã viên liên kết), 329 đại biểu bầu, 15 

thành viên HĐQT; thành lập năm 1922 , nay là tổ chức 

kinh doanh nông nghiệp lớn nhất Quebec; Doanh thu 

dịch vụ cung ứng cho xã viên đạt 4,1 tỷ $ CAD với 6.273 

lao động làm thuê, doanh thu dịch vụ bán hàng cho xã 

viên đạt 2,2 tỷ $ CAD với 9.106 người lao động làm thuê 

năm 2010. Tất cả nông dân và HTX nông nghiệp ở 

Quebec là thành viên của La Coop.  

3) Liên đoàn HTX trường học: thành lập năm 1940, do 

học sinh (hoặc cha mẹ học sinh khi học sinh dưới 18 

tuổi), sinh viên là xã viên, chủ sở hữu cung ứng dịch vụ 

cho thầy cô giáo và học sinh, sinh viên: thư viện, sách 

vở, văn phòng phẩm, thực phẩm/căng tin, tin học, in ấn, 

sao chụp, ký túc xá, bãi xe. HTX có thể kết nạp xã viên 

liên kết không phải là học sinh, sinh viên, giáo viên của 

trường, nhưng xã viên liên kết này chỉ được sử dụng 

dịch vụ của HTX mà không có quyền biểu quyết. 

Năm 2010, Liên đoàn đạt thu nhập 16 triệu $ CAD, tổng 

tài sản 2,3 triệu $ CAD, thặng dư đạt 104.000 $ CAD; 

trong khi đó các HTX thành viên đạt 120,6 triệu $ CAD 

doanh thu, tổng tài sản 19 triệu $ CAD và 754.000 $ 

CAD thặng dư. 

4) HTX phát triển vùng và liên đoàn HTX phát triển  

vùng: được phát triển từ năm 1984, là HTX của các 

HTX tại 17 vùng, cung cấp dịch vụ về cung ứng nhân 

lực, tư vấn tài chính, đào tạo, huấn luyện, tổ chức; giúp 

các HTX liên kết, hợp tác lẫn nhau; phối hợp với Vụ 

HTX nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ HTX. Hoạt động 

của HTX phát triển vùng dựa vào nhu cầu của HTX 

thành viên và sự đóng góp/trả phí của thành viên khi sử 

dụng dịch vụ của HTX. Về cơ cấu tài chính của HTX 

phát triển vùng, có 5% là đóng góp của thành viên, 25% 

là tự tài trợ của HTX, 70% là hỗ trợ của Chính phủ. 

Thặng dư của HTX không chia cho thành viên mà để lại 

100% cho HTX. 

5) Tập đoàn tài chính Desjardins: là một ngân hàng 

dựa trên nguyên tắc tổ chức HTX, hợp thành từ 877 

HTX tín dụng cơ sở. Tập đoàn đạt giá trị tài sản 256 tỷ $ 

CAD vào năm 2010, thu hút 11 triệu thành viên. Hiện, 

Tập doàn Desjardins đứng thứ 6 trong hệ thống ngân 

hàng của Canada và đứng thứ 112 trong hệ thống ngân 

hàng thế giới. Ngoài ra, tập đoàn có 5 công ty: an toàn 

tài chính hệ thống; bảo hiểm; cứng khoán; quản lý tài 

sản; đầu tư mạo hiểm. 

6) Tập đoàn tài chính SSQ: là tập đoàn bảo hiểm 

tương hỗ được tổ chức theo nguyên tắc HTX, giúp 

người dân nghèo khám chữa bệnh. Lúc đầu có 11 thành 

viên, 3 bác sĩ, mỗi thành viên đóng góp phí 5 $ 

CAD/năm và phí hàng tháng đối với mỗi gia đình là 2,6 

$CAD. Ngày nay (2011), SSQ gần 1 triệu thành viên, có 

1.600 người làm thuê, doanh số bảo hiểm nhân thọ và 

sức khỏe 1,4 tỷ $ CAD, bảo hiểm đầu tư và hưu trí 

749,5 triệu $ CAD, bảo hiểm tài sản và thương tật 180 

triệu $ CAD. 

Một số tổ chức hỗ trợ phát triển HTX: 

1) Socodevi:  là tổ chức phi chính phủ, có 23 HTX và tổ 

chức tương hỗ với 1,9 thành viên ở Canada, 16 tỷ $ 

CAD doanh thu, và 31.000 lao động làm thuê. Kinh phí 

hoạt động hỗ trợ quốc tế, ngoài đóng góp của các thành 

viên, Socodeve còn được Chính phủ Canada hỗ trợ 

thông qua CIDA. Socodevi đã nhiều năm hỗ trợ HTX của 

Việt nam và cam kết tiếp tục hỗ trợ phát triển phong trào 

HTX Việt nam trong thời gian tới. 

2) Viện nghiên cứu HTX và tổ chức tương hỗ( 

IRCUS): Hiện Viện đào tạo thạc sĩ mỗi năm một lớp cho  
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khoảng 25 sinh viên; mở các lớp đào tạo thạc sĩ tại chức 

cho các thành viên HTX, các lớp đào tạo, huấn luyện 

ngắn hạn về quản lý HTX trên cơ sở thu phí. Viện đã 

phát triển hợp tác quốc tế về đào tạo, nghiên cứu về 

HTX, chủ yếu ở khối nói tiếng Pháp ở Châu âu và Mỹ la 

tinh./. 

Theo cổng thông tin điện tử Bộ KH-ĐT 

 

 

 

TIN CÔNG NGHỆ 

Thương mại điện tử nông thôn: 

Bùng nổ trong tương lai 

Thương mại điện tử (TMĐT) đã và đang trở thành công 

cụ kinh doanh hữu hiệu của các doanh nghiệp (DN) Việt 

Nam, góp phần thúc đẩy hội nhập với thế giới, tuy nhiên, 

thực tế có sự chênh lệch lớn giữa Hà Nội và TP.HCM so 

với các tỉnh, thành khác, đặc biệt là các vùng nông thôn. 

Theo thống kê của giải pháp bán hàng trực tuyến toàn 

diện Bizweb với hơn 10.000 khách hàng trả phí trong 

tháng 11/2015, tỷ trọng website đăng ký tại Hà Nội và 

TP.HCM chiếm 76,5%, các tỉnh còn lại chỉ chiếm 23,5%. 

Các tỉnh, thành phố cận Hà Nội, TP.HCM như Hải 

Phòng (1,2%), Bình Dương (1%), Đà Nẵng (0,8%)... 
cũng đang có sự chênh lệch rất lớn về mức độ sẵn sàng 

cho TMĐT. Tỷ lệ này còn nhỏ hơn rất nhiều tại các tỉnh, 

thành khác, đặc biệt ở khu vực nông thôn.  

Tuy nhiên, xét trên nhiều phương diện, TMĐT ở vùng 

nông thôn tại Việt Nam có rất nhiều cơ hội tiềm năng để 

phát triển vì ngoài dân số của hai thành phố lớn Hà Nội 

và TP.HCM chỉ chiếm hơn 16% tổng dân số cả nước, 

trong khi 61 tỉnh, thành còn lại chiếm tới hơn 83%. Ngoài 

ra, tại các khu vực nông thôn hiện nay có nhiều lợi thế 

do hạ tầng internet đang dần phổ biến, số lượng người 

sử dụng smartphone tăng nhanh dẫn đến có một lực  

lượng tiềm năng những người dùng trẻ tuổi đang tiếp 

cận nhanh chóng với TMĐT. 

Bên cạnh đó, chính sách của Nhà nước cũng đang quan 

tâm sát sao, đầu tư mạnh tay hơn để thúc đẩy TMĐT 

nông thôn phát triển cho xứng với tiềm năng. 

Nhưng để khai thác triệt để nhằm tạo đà phát triển 

nhanh và mạnh thì việc cần làm trước mắt là hoàn thiện 

nền tảng TMĐT, ở đây là hệ thống internet, website bán 

hàng, dịch vụ giao nhận, thanh toán...Với những nền 

tảng và lợi thế riêng, có thể nói thị trường TMĐT nông 

thôn Việt Nam đang ở dạng tiềm năng và chỉ chờ cơ hội 

để bùng nổ mạnh mẽ. Những người dùng trẻ tuổi là lực 

lượng tiềm năng sẽ làm cho TMĐT ở khu vực nông thôn 

có sự khởi sắc rõ rệt trong 3 năm tới và phát triển mạnh 

mẽ trong 5 năm tiếp theo. 

Theo Báo mới 

Nông nghiệp công nghệ cao đón làn 
sóng đầu tư từ Nhật Bản 
Trong lĩnh vực nông nghiệp, xu hướng đầu tư từ 

Nhật Bản đang có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ, đặc 

biệt trong nông nghiệp công nghệ cao. 

 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xu hướng đầu tư từ Nhật 

Bản có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ. 

Trong số các đối tác của kinh tế toàn diện với Việt Nam, 

Nhật Bản là đối tác chiến lược. Theo số liệu của Cục 

Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến 
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CƠ HỘI  

GIAO THƯƠNG 

Tìm đối tác nhượng quyền cửa hàng bánh waffle  

Thương hiệu bánh quế 365 Waffle của công ty REAL EYES 

CO.,LTD cần tìm đối tác nhận nhượng quyền tại Việt Nam. 

 

Liên hệ trực tiếp và nhập mã code [JP1207] đến Japan 

Circle : Tel: 08-2228-6194/90/92 (gặp Ms.Như) 

Email: nhu@vn-ub.com hoặc info@japan-circle.vn 

20/10/2015, Nhật Bản có 2.788 dự án còn hiệu lực tại 

Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 38,71 tỷ USD. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xu hướng đầu tư từ Nhật 

Bản đang có dấu hiệu gia tăng mạnh mẽ, đặc biệt trong 

nông nghiệp công nghệ cao với ba lý do: Thứ nhất, Việt 

Nam có điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu rất phù hợp 

cho sản xuất nông nghiệp, với nhiều loại nông sản khác 

nhau; thứ hai, Việt Nam có vị trí địa lý thuận lợi để kết 

nối với các thị trường tiêu dùng lớn như ASEAN và 

Trung Quốc; thứ ba cũng là điểm mấu chốt, nhu cầu về 

phát triển nông nghiệp công nghệ cao và tiêu dùng các 

sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam 

đang tăng mạnh. 

 Trong thời gian vừa qua, nhiều đoàn doanh nghiệp Nhật 

Bản đã sang tìm kiếm cơ hội và đầu tư vào nông nghiệp 

Việt Nam như mô hình rau công nghệ cao tại Lâm Đồng; 

liên kết xuất khẩu xoài tại Đồng Tháp sang Nhật Bản... 

Thời gian tới, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản 

(JETRO) sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn khảo sát nông 

nghiệp, tổ chức các hội thảo kết nối kinh doanh. Tổ chức 

JICA đang xây dựng và triển khai một số dự án hỗ trợ 

doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào nông nghiệp Việt 

Nam. 

Với thế mạnh về công nghệ và tiếp cận thị trường, các 

doanh nghiệp Nhật Bản có thể xem xét ưu tiên một số 

cơ hội/mô hình đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam như 

đầu tư trực tiếp vào các ngành công nghiệp sản xuất vật 

tư đầu vào (máy móc, phân bón, thuốc trừ sâu), công 

nghiệp phụ trợ (bao bì, thiết bị bảo quản, nhà kinh, nhà 

lưới…), chế biến tinh, chế biến sâu, chế biến phụ phẩm 

cho nông nghiệp; Đầu tư phát triển khoa học công nghệ 

nông nghiệp (công nghệ sinh học, công nghệ cơ khí, 

công nghệ bảo quản và chế biến, công nghệ viễn thông, 

viễn thám, công nghệ thông tin…); hoặc cũng có thể liên 

doanh với các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng cánh 

đồng lớn, liên kết với nông dân, HTX; xây dựng chuỗi 

giá trị hoàn chỉnh, tạo thương hiệu cho thị trường trong 

nước và quốc tế; Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các doanh 

nghiệp Nhật Bản và Việt Nam thuê lại hoặc theo hình 

thức đối tác công – tư trong các lĩnh vực: thủy lợi, hạ 

tầng lâm nghiệp, cảng cá, bảo vệ môi trường, phòng 

chống thiên tai… 

Theo  Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển 

nông nghiệp nông thôn 

[JP1110] Tìm đối tác nhượng quyền thương 

hiệu quần áo Mothers En Vougue  

Thương hiệu về trang phục cho phụ nữ mang thai và quần 

áo trẻ em Mothers En Vougue của Singapore cần tìm đối tác 

nhận nhượng quyền tại Việt Nam và Thái Lan. 

 

Liên hệ trực tiếp và nhập mã code [JP1110] đến Japan 

Circle : Tel: 08-2228-6194/90/92 (gặp Ms. Như) 

Email: info@japan-circle.vn 
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Đối tượng lao động Mức đóng của NLĐ Mức đóng của NSDLĐ 

Người làm việc theo HĐLĐ không 
xác định thời hạn, HĐLĐ xác định 
thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc 
theo một công việc nhất định có thời 
hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 
tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết 
giữa đơn vị với người đại diện theo 
pháp luật của người dưới 15 tuổi 
theo quy định pháp luật về lao động. 

8% mức liền lương tháng vào quỹ 
hưu trí và tử tuất. 

- 3% vào quỹ ốm đau và thai sản. 
- 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp. 
- 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. 

Cán bộ, công chức, viên chức. 

Công nhân quốc phòng, công nhân 
công an, người làm công tác khác 
trong tổ chức cơ yếu (trường hợp 
BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công 
an nhân dân bàn giao cho BHXH 
các tỉnh 

Người quản lý DN, người quản lý 
điều hành hợp tác xã có hưởng tiền 
lương; 

Người hoạt động không chuyên 
trách ở xã, phường, thị trấn tham 
gia BHXH bắt buộc vào quỹ hưu trí 
và tử tuất 

8% mức lương cơ sở vào quỹ hưu trí 
và tử tuất. 

14% mức lương cơ sở vào quỹ hưu 
trí và tử tuất, 

Người đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng quy định tại Luật 
NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước 
ngoài theo hợp đồng. 

22% mức tiền lương tháng đóng 
BHXH của NLĐ trước khi đi làm việc 
ở nước ngoài. 
 
Riêng đối với NLĐ đã có quá trình 
tham gia BHXH bắt buộc là 22% của 
02 lần mức lương cơ sở đối với NLĐ 
chưa tham gia BHXH bắt buộc hoặc 
đã tham gia BHXH bắt buộc nhưng đã 
hưởng BHXH một lần. 

 

Người hưởng chế độ phu nhân 
hoặc phu quân tại cơ quan đại diện 
Việt Nam ở nước ngoài quy định tại 
Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH. 

Thực hiện theo Văn bản quy định của 
Chính phủ và hướng dẫn của BHXH 
Việt Nam. 

 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 
 

Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội 2016 
Từ ngày 01/01/2016, Luật bảo hiểm xã hội 2014 bắt đầu có hiệu lực áp dụng. Theo đó, các cơ chế về đóng, hưởng 

BHXH có sự đổi mới so với thời điểm hiện nay.  

I. Mức đóng BHXH hàng tháng và tiền lương tháng đóng BHXH hàng tháng 

1. Mức đóng BHXH hàng tháng 
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2. Tiền lương tháng đóng BHXH hàng tháng 

* Đối với NLĐ hưởng tiền lương do Nhà nước quy định 
- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là tiền lương 
theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ 
cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp 
thâm niên nghề (nếu có). 

Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở. 

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc này bao gồm cả 
hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định pháp luật về tiền 
lương. 

* Đối với NLĐ hưởng tiền lương do đơn vị sử dụng lao 
động quyết định 

Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghi trong 
HĐLĐ. 

Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức 
lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật lao 
động.(Quy định này áp dụng đến 31/12/2017) 

II. Thủ tục đăng ký BHXH, BHYT cho DN, NLĐ mới 
nhất 

Xem chi tiết tại đây. 
http://danluat.thuvienphapluat.vn/thu-tuc-dang-ky-bhxh-
bhyt-cho-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-moi-nhat-
139480.aspx  

III. Các chế độ BHXH 

1. Chế độ hưu trí 
a. Hướng dẫn cách tính lương hưu từ năm 2016  

Xem chi tiết tại đây: 
http://danluat.thuvienphapluat.vn/cach-tinh-luong-huu-
moi-theo-luat-bao-hiem-xa-hoi-2014-
129124.aspx#374827  

b. Thủ tục hưởng chế độ hưu trí 

* Hồ sơ hưởng lương hưu đối với NLĐ đang tham 
gia BHXH bắt buộc gồm: 

- Sổ BHXH. 

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn 
bản chấm dứt HĐLĐ hưởng chế độ hưu trí. 

 

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động 
của Hội đồng giám định y khoa đối với người nghỉ hưu 
do suy giảm khả năng lao động hoặc giấy chứng nhận bị 
nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong 
trường hợp NLĐ làm công việc được giao. 

* Hồ sơ hưởng lương hưu đối với người bảo lưu 
thời gian tham gia BHXH gồm cả người đang chấp 
hành hình phạt tù bao gồm: 

- Sổ BHXH. 

- Đơn đề nghị hưởng lương hưu. 

- Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và 
nhận lương hưu đối với người đang chấp hành hình 
phạt tù. 

- Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 
trở về nước định cư hợp pháp đối với trường hợp xuất 
cảnh trái phép. 

- Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ 
quyết định tuyên bố mất tích đối với trường hợp người 
mất tích trở về. 

* Hồ sơ hưởng BHXH 01 lần 

- Sổ BHXH. 

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần của NLĐ. 

- Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm 
bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về 
việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt 
được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy 
tờ sau đây: 

+ Hộ chiếu do nước ngoài cấp. 

+ Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp 
có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư 
ở nước ngoài. 

+ Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc 
tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, 
cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước 
ngoài có thẩm quyền cấp. 

- Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp đang mắc 
một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như 
ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, 

http://danluat.thuvienphapluat.vn/thu-tuc-dang-ky-bhxh-bhyt-cho-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-moi-nhat-139480.aspx
http://danluat.thuvienphapluat.vn/thu-tuc-dang-ky-bhxh-bhyt-cho-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-moi-nhat-139480.aspx
http://danluat.thuvienphapluat.vn/thu-tuc-dang-ky-bhxh-bhyt-cho-doanh-nghiep-nguoi-lao-dong-moi-nhat-139480.aspx
http://danluat.thuvienphapluat.vn/cach-tinh-luong-huu-moi-theo-luat-bao-hiem-xa-hoi-2014-129124.aspx#374827
http://danluat.thuvienphapluat.vn/cach-tinh-luong-huu-moi-theo-luat-bao-hiem-xa-hoi-2014-129124.aspx#374827
http://danluat.thuvienphapluat.vn/cach-tinh-luong-huu-moi-theo-luat-bao-hiem-xa-hoi-2014-129124.aspx#374827
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nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những 
bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế, 

* Thủ tục giải quyết hưởng chế độ hưu trí  

- Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm NLĐ được 
hưởng lương hưu, NSDLĐ nộp hồ sơ theo quy định đã 
nêu trên cho cơ quan BHXH. 

Hoặc trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm NLĐ 
được hưởng lương hưu, NLĐ đang bảo lưu thời gian 
đóng BHXH nộp hồ sơ theo quy định đã nêu trên cho cơ 
quan BHXH. 

Hoặc trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm NLĐ đủ 
điều kiện và có yêu cầu hưởng BHXH một lần nộp hồ sơ 
quy định cho cơ quan BHXH. 

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định đối với người hưởng lương hưu hoặc trong 
thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 
định đối với trường hợp hưởng BHXH một lần, cơ quan 
BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho 
NLĐ; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng 
văn bản và nêu rõ lý do. 

2. Chế độ thai sản 

a. Mức hưởng chế độ thai sản 
Xem chi tiết tại đây: 
http://danluat.thuvienphapluat.vn/che-do-thai-san-2016-
136198.aspx  

b. Thủ tục hưởng chế độ thai sản  
* Hồ sơ hưởng chế độ thai sản  
- Đối với lao động nữ sinh con bao gồm: 

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh 
của con. 
+ Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con 
chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp 
sau khi sinh con mà mẹ chết. 
+ Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 
thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà 
không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con. 
+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người 
mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa 
được cấp giấy chứng sinh. 
+ Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có 
thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để 
dưỡng thai theo chỉ định của của cơ sở khám chữa 
bệnh có thẩm quyền. 

- Trường hợp lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, 
hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý, người lao 
động thực hiện biện pháp tránh thai theo quy định phải 
có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đối với 
trường hợp điều trị ngoại trú, bản chính hoặc bản sao 
giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội trú. 
- Trường hợp NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng 
tuổi phải có giấy chứng nhận nuôi con nuôi. 
- Trường hợp lao động nam nghỉ việc khi vợ sinh con 
phải có bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai 
sinh của con và giấy xác nhận của cơ sở y tế đối với 
trường hợp sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 
tuần tuổi. 
- Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai 
sản do người sử dụng lao động lập. 

* Thủ tục giải quyết hưởng chế độ thai sản  

- Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, 
NLĐ phải nộp hồ sơ theo quy định cho NSDLĐ. 

Trường hợp NLĐ thôi việc trước thời điểm sinh con, 
nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ nêu trên và xuất trình 
sổ BHXH cho cơ quan BHXH. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ 
NLĐ, NSDLĐ có trách nhiệm lập hồ sơ theo quy định đã 
nêu nộp cho cơ quan BHXH. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định từ NSDLĐ, cơ quan BHXH phải giải quyết và tổ 
chức chi trả cho NLĐ. 

Hoặc trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy định từ NLĐ thôi việc trước thời điểm 
sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan BHXH phải giải 
quyết và tổ chức chi trả cho NLĐ. 

- Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải 
trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

3. Chế độ BHTN 

a. Mức hưởng chế độ 

* Đối tượng bắt buộc tham gia BHTN 
- Đối với NLĐ: 
   + HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời 
hạn. 
   + HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn. 
   + HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất 
định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. 

http://danluat.thuvienphapluat.vn/che-do-thai-san-2016-136198.aspx
http://danluat.thuvienphapluat.vn/che-do-thai-san-2016-136198.aspx
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Trong trường hợp NLĐ giao kết và đang thực hiện nhiều 
HĐLĐ thì NLĐ và NSDLĐ của HĐLĐ giao kết đầu tiên 
phải tham gia BHTN. 

Trường hợp NLĐ đang hưởng lương hưu hoặc giúp việc 
gia đình thì không phải tham gia BHTN. 

- Đối với NSDLĐ: 

Gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn 
vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức 
nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt 
Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh 
doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê 
mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc 
HĐLĐ. 

(không phân biệt sử dụng bao nhiêu lao động) 

* Các chế độ BHTN 

Bao gồm: 

- Trợ cấp thất nghiệp. 

- Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. 

- Hỗ trợ Học nghề. 

- Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 
nghề để duy trì việc làm cho người lao động. 

* Điều kiện hưởng chế độ BHTN 

- Chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, trừ: 

   + NLĐ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm 
việc trái pháp luật. 

   + Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng 
tháng. 

- Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 
24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm 
việc đối với HĐLĐ xác định thời hạn hoặc không xác 
định thời hạn. 

Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 
tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với 
HĐLĐ theo mùa vụ. 

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm 
dịch vụ việc làm trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày 
chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc 

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp 
hồ sơ hưởng BHTN, trừ: 

   + Thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an. 

   + Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. 

   + Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 

   + Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù. 

   + Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài 
theo hợp đồng. 

   + Chết. 

* Đối với chế độ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng 

Bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN 
của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp. 

Nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với 
NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do 
Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương 
tối thiểu vùng (theo Nghị định 103/2014/NĐ-CP) đối với 
NLĐ đóng BHTN theo chế độ tiền lương do NSDLĐ 
quyết định tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng 
làm việc. 

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số 
tháng đóng BHTN, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 
tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau 
đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 
tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 
tháng. 

Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp 
thất nghiệp. 
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Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hằng 
tháng theo quy định: 

Trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp, hằng tháng 
NLĐ phải trực tiếp thông báo với trung tâm dịch vụ việc 
làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp về việc tìm kiếm 
việc làm, trừ: 

  - NLĐ ốm đau, thai sản, tai nạn có giấy xác nhận của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. 

  - Trường hợp bất khả kháng. 

NLĐ phải thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm nơi 
đang hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc 02 trường hợp 
trên. 

NLĐ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn 
còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục 
hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về 
việc tìm kiếm việc làm hằng tháng theo quy định trên. 

Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp 

Trong các trường hợp: 

- Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

- Tìm được việc làm. 

- Thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an. 

- Hưởng lương hưu hằng tháng. 

- Sau 02 lần từ chối nhận việc làm do trung tâm dịch vụ 
việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu 
mà không có lý do chính đáng. 

- Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hằng 
tháng theo quy định trong 03 tháng liên tục. 

- Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài 
theo hợp đồng. 

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. 

- Bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm 
pháp luật BHTN. 

- Chết. 

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 

- Bị tòa án tuyên bố mất tích. 

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù. 

NLĐ bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các 
trường hợp: 

- Tìm được việc làm. 

- Thực hiện NVQS, nghĩa vụ công an. 

- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên. 

- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào 
trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai 
nghiện bắt buộc. 

- Bị tòa án tuyên bố mất tích. 

- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù. 

Được bảo lưu thời gian đóng BHTN làm căn cứ để tính 
thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi 
đủ điều kiện hưởng. 

* Đối với chế độ hỗ trợ học nghề  

Điều kiện được hỗ trợ học nghề: 

NLĐ đang đóng BHTN được hỗ trợ học nghề khi có đủ 
các điều kiện: 

- Đủ các điều kiện chấm dứt HĐLĐ hay hợp đồng làm 
việc, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung 
tâm dịch vụ việc làm, chưa tìm được việc làm sau 15 
ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN. 

- Đã đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên trong thời gian 
24 tháng trước khi chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm 
việc theo quy định pháp luật. 

Thời gian, mức hỗ trợ học nghề: 

Theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 06 
tháng. 

Mức hỗ trợ học nghề theo Quyết định 77/2014/QĐ-TTg. 



Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam | http://socencoop.org.vn 16 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Đối với chế độ hỗ trợ việc làm  

Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí. 

* Đối với chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ 

Điều kiện được hỗ trợ 

- NSDLĐ được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng 
cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ 
đang đóng BHTN khi có đủ các điều kiện: 

   + Đóng đủ BHTN cho NLĐ thuộc đối tượng tham gia 
BHTN liên tục từ đủ 12 tháng trở lên tính đến thời điểm 
đề nghị hỗ trợ. 
   + Gặp khó khăn do suy giảm kinh tế hoặc vì lý do bất 
khả kháng khác buộc phải thay đổi cơ cấu hoặc công 
nghệ sản xuất, kinh doanh. 
   + Không đủ kinh phí để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho NLĐ. 
   + Có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề và duy trì việc làm được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền phê duyệt. 

Thời gian được hỗ trợ 

- Thời gian hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ 
kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động 
theo phương án được phê duyệt và không quá 06 tháng. 

Mức hỗ trợ  

- Tối đa 01 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể 
được tính theo tháng, thời gian học thực tế của từng 
nghề hoặc từng khóa học nhưng không quá 06 tháng. 
- Trường hợp khóa học nghề có những ngày lẻ không 
đủ tháng thì được tính theo nguyên tắc: Dưới 15 ngày 
tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày trở lên tính là 01 tháng 
để xác định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, 
nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho 
người lao động 
- Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ 
năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ nêu trên 
thì phần vượt quá mức hỗ trợ do người sử dụng lao 
động tự chi trả. 

b. Thủ tục hưởng chế độ  

Xem chi tiết tại đây. 
http://danluat.thuvienphapluat.vn/huong-dan-thu-tuc-
huong-bao-hiem-that-nghiep-138586.aspx  

  

HỎI ĐÁP 

Hỏi: Ai là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp 
hợp tác xã? 

Trả lời: Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là chủ tịch hội đồng 
quản trị. 

Hỏi: Nghĩa vụ của thành viên đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã như thế nào? 

Trả lời: Thành viên và đơn vị thành viên có các nghĩa vụ đối với hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau: 

- Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
theo hợp đồng dịch vụ. 
- Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều 
lệ. 
- Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã. 
- Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã theo quy định của pháp luật. 
 - Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, nghị 
quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định của hội 
đồng quản trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 
- Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ. 

Hỏi: Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được quy 
định như thế nào? Có khác gì so với cơ cấu tổ chức hợp tác xã 
quy định trong Luật Hợp tác xã năm 2003? 

Trả lời: Cơ cấu tổ chức hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm: đại hội 

thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm 
soát hoặc kiểm soát viên. 

Điểm khác nhau chủ yếu của điều này là: 

- Tổ chức của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong Luật Hợp tác xã 
năm 2012 thống nhất chỉ có một mô hình. Luật Hợp tác xã 2003 cho 
phép chọn một trong hai mô hình tổ chức, đó là: có thể hợp tác xã 
lựa chọn mô hình “thành lập bộ máy vừa quản lý vừa điều hành” 
(trưởng ban quản trị đồng thời là chủ nhiệm hợp tác xã) hoặc thành 
lập riêng “bộ máy quản lý” (ban quản trị) với “bộ máy điều hành” (chủ 
nhiệm, phó chủ nhiệm). 

- Trong Chương IV về “Tổ chức quản lý hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã”, quy định mới về “cơ cấu tổ chức” (Điều 29) và được xác định “cơ 
cấu tổ chức” hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm: đại hội thành viên, 
hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc 
kiểm soát viên. Như vậy, đồng thời chúng ta cũng phải hiểu Luật Hợp 
tác xã năm 2012 đã thay đổi tên gọi “xã viên” thành “thành viên”, 
“Chủ nhiệm” thành “Giám đốc”, “Ban quản trị” thành “Hội đồng quản 
trị”. 

 

http://danluat.thuvienphapluat.vn/huong-dan-thu-tuc-huong-bao-hiem-that-nghiep-138586.aspx
http://danluat.thuvienphapluat.vn/huong-dan-thu-tuc-huong-bao-hiem-that-nghiep-138586.aspx
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