TIN TỨC & SỰ KIỆN
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH LIÊN MINH HỢP TẤC XÃ QUỐC TẾ NĂM 2016
Kính gửi những người làm hợp tác xã và những người ủng hộ hợp tác xã
Trước tiên, nhân danh cá nhân và thay mặt cán bộ, nhân viên Liên minh Hợp tác xã quốc tế và phong trào hợp tác xã toàn cầu, tôi xin gửi lời chúc
tốt đẹp nhất nhân năm mới tới các bạn, gia đình và tất cả đồng nghiệp.
Kể từ năm 2009, cứ đến tháng Giêng, tôi lại tham gia Diễn đàn kinh tế thế giới, nơi tập trung các chuyên gia hàng đầu thế giới găp gỡ lãnh đạo
các quốc gia, các doanh nghiệp để thảo luận những vấn đề như hòa bình thế giới, biến đổi khí hậu, dân chủ, tài chính và an ninh lương thực. Diễn
đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã tạo cơ hội cho mọi người thảo luận. Chủ đề của tôi tham gia tại Diễn đàn Kinh tế thế giới lần này là định vị Liên
minh của chúng ta là một tác nhân mạnh mẽ giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.
Chủ đề của Diễn đàn 2016 là Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hoặc là sự phát triển công nghệ như nền kinh tế chia sẻ tạo ra một nghĩa
mới của sở hữu, và một nhu cầu cho nhưng mối quan hệ xã hội có ý nghĩa hơn nhiều. Mô hình hợp tác xã, với sự độc đáo của nó về quản trị và
giá trị, có thể dẫn đầu bằng những ví dụ, bằng việc thu hút con người không bằng lợi nhuận trong cuộc cách mạng này.
Tôi rất vui mừng tiết lộ chủ đề của Ngày Hợp tác xã quốc tế 2016 này, sẽ được tổ chức kỷ niệm vào ngày 02/07/2016. Chủ đề năm nay là: "Hợp
tác xã: quyền lực hành động cho tương lai bền vững". Chủ đề của chúng ta phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc, vì trong
lúc này, các chính phủ, các tổ chức quốc tế và tổ chức dân sự đang tìm kiếm phương án làm thế nào để thực hiện chương trình nghị sự năm
2030. Ngày Hợp tác xã năm 2016, chúng ta hãy nói to về giá trị của cách tiếp cận độc đáo của hợp tác xã đối với việc phát triển kinh tế, xã hội và
môi trường một cách bền vững
Trong khi các bạn đang chờ đợi chiến dịch tuyên truyền chính thức của Ngày Hợp tác xã quốc tế và logo để sử dụng thì có 3 điều tôi muốn các
bạn thực hiện ngay. Một là: Hãy nói hệ thống của bạn ghi ngày này vào lịch; Hai là: Hãy tìm hiểu về mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp
quốc; Ba là: Hãy đặt ra mục tiêu nội bộ thật tham vọng cho tổ chức của bạn nhằm góp phần thực hiện mục tiêu của Liên hiệp quốc và chia sẻ với
mọi người trên thế giới thông qua website của tổ chức bạn.
Chủ đề 2016 của chúng ta đồng điệu với chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác xã quốc tế: "Hợp tác xã: quyền năng hành động". Diễn ra từ
ngày 11-13/10/2016, Hội nghị thượng đỉnh sẽ nhấn mạnh đến những tác động của hợp tác xã địa phương, quốc gia và quốc tế về các vấn đề
như đã được nhận dạng bởi Liên hiệp quốc.
Những người làm hợp tác xã, chính trị gia, nhà ngoại giao, đại diện các tổ chức quản lý, nhà khoa học gặp nhau 2 lần một năm để thảo luận về
những thách thức và giải pháp cho hợp tác xã - "hành động". Tôi hy vọng được gặp gỡ các bạn lại ở đây.
Cuối cùng, tôi sẽ chủ trì cuộc họp ban lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã quốc tế tại Sydney (Úc) từ ngày 2-3/03/2016 và mong muốn gặp gỡ với
những người làm hợp tác xã châu Á - Thái Bình dương trong chuyến công tác của tôi.
Thân gửi lời chào hợp tác xã
Monique Leroux
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã quốc tế
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ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC
LẦN THỨ XII: TẠO CƠ CHẾ ĐỂ
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG
THÔN MỚI

BỔ SUNG VỐN XÂY
DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý bổ
sung 414.676 USD từ nguồn viện trợ không
hoàn lại..., hỗ trợ thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Ảnh Internet

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI về dự thảo các văn kiện Đại hội XII của
Đảng đã chỉ rõ một trong những định hướng lớn
hướng tới mục tiêu Việt Nam cơ bản trở thành
nước công nghiệp theo hướng hiện đại là phát
triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn
mới. Tại Đại hội, các đại biểu đều cho rằng,
cùng với xây dựng nông thôn mới, cần đẩy
mạnh tái cơ cấu nền nông nghiệp và đầu tư
khoa học công nghệ vào lĩnh vực này là chủ
trương đúng đắn, phù hợp, nhằm nâng cao hơn
nữa năng lực sản xuất và đời sống của người
dân nông thôn.
Trên cơ sở đó giúp sản xuất nông nghiệp trong
thời gian tới mang lại hiệu quả tốt hơn, đặc biệt
là trong xu thế nước ta ngày càng hội nhập sâu
rộng với các quốc gia trong khu vực và trên thế
giới.
Theo TTXVN

Ảnh minh họa

Chương trình chung của Liên hợp quốc hỗ trợ
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng NTM được Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt danh mục tại Quyết định số 219/QĐ-TTg
ngày 7/2/2014 với tổng kinh phí thực hiện là
1.390.000 USD, trong đó vốn ODA viện trợ
không hoàn lại là 1.100.000 USD.
* Đẩy mạnh xây dựng mô hình HTX kiểu mới
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về kết quả
triển khai Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ
thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy
mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã. Phó Thủ
tướng đề nghị trong thời gian tới cần tăng cường, đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng mô
hình HTX,
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liên hiệp hợp tác xã kiểu mới; tăng cường quản
lý Nhà nước và hợp tác quốc tế về phát triển
kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về
liên minh HTX các cấp; nghiên cứu xây dựng
dự án viện trợ không hoàn lại do các nước, các
tổ chức quốc tế trợ giúp phát triển kinh tế tập
thể, hợp tác xã.
Hiện nay, hình thức tổ chức sản xuất, tiêu thụ
sản phẩm thông qua hợp đồng liên doanh, liên
kết được nhiều nơi triển khai thực hiện và mang
lại hiệu quả tích cực, đặc biệt là các hợp tác xã
gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm bền
vững hoạt động có hiệu quả (trên 40% hợp tác
xã).

Ông Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh
HTX Việt Nam. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN.

Theo Nông nghiệp VN

HTX kiểu mới trước hết phải đảm bảo lợi ích của các thành
viên, tổ hợp tác, HTX, thu nhập phải cao hơn, đời sống vật
chất tinh thần phải tốt hơn, lợi nhuận tăng hơn so với
trước, tổ chức chính trị trong hợp tác xã cũng ngày càng
phát triển tốt hơn, đảm bảo đầy đủ trách nhiệm với Nhà
nước. HTX kiểu mới phải tìm được đầu ra cho sản phẩm,
biết xây dựng chiến lược phát triển lâu dài và bền vững,
quan tâm đầy đủ các mối quan hệ giữa tổ hợp tác với hộ
cá thể và mở rộng liên kết với bên ngoài, đó là các liên hiệp
tiểu vùng, liên tỉnh để phù hợp và đáp ứng với nhu cầu hội
nhập thế giới hiện nay.

Hợp tác xã kiểu mới vượt qua
"ám ảnh" của HTX kiểu cũ

Để đẩy mạnh phát triển các HTX kiểu mới, Liên minh HTX
Việt Nam đang phối hợp cùng các Bộ ngành tuyên truyền
sâu rộng để người dân hiểu đúng bản chất và nội dung
HTX. Liên minh HTX tập trung xây dựng chuỗi giá trị phát
triển bền vững, liên kết các khâu, các đối tượng từ sản
xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

Đã xuất hiện nhiều HTX điển hình tiên tiến, sản
xuất, kinh doanh giỏi với hình thức phong phú,
đa dạng ở các ngành nghề, lĩnh vực, đóng góp
thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại
địa phương và phát triển kinh tế bền vững của
đất nước.

Ngày 12/1, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức
Hội nghị triển khai Cuộc thi tìm hiểu các mô hình HTX
kiểu mới.
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã có cuộc
trao đổi với báo giới và nhấn mạnh, vì có một "ám ảnh"
của HTX kiểu cũ trước đây của thời kỳ những năm 70
nên chúng ta phải dồn sức, dồn lực ưu tiên từ lãnh đạo
chỉ đạo cũng như cơ chế chính sách xây dựng mô hình
HTX kiểu mới.

Hiện Liên minh HTX đang đề nghị với các cơ quan chức
năng ở Trung ương và địa phương hỗ trợ một phần cho bà
con như tiếp thị, chuyển giao công nghệ, đào tạo, hạ tầng
và đặc biệt chuyển mạnh sang sử dụng vốn tín dụng.
Liên minh HTX đã có quan hệ với hơn 100 tổ chức HTX
của các nước như Nhật Bản, Đông Âu, Hàn Quốc,…, các
tổ chức này có kinh nghiệm và họ sẽ giúp chúng ta hình
thành các dự án như phát triển kinh tế vi mô, đây chính là
nền tảng của HTX vừa gắn kết cho vay, hỗ trợ kỹ thuật và
bao tiêu sản phẩm.
Theo BNEWS/TTXVN
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Socencoop ký kết các hợp đồng
hợp tác hỗ trợ tư vấn cho HTX
Ngày 08/01/2015, tại Lễ khai mạc ngày giới thiệu sản phẩm
HTX miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh, Socencoop đã ký kết một
số các hợp đồng hợp tác Xúc tiến thương mại sản phẩm HTX
với Công ty Komtex, Xúc tiến thương mại sản phẩm HTX
sang thị trường Nhật Bản với Japan Circle Việt Nam, Hỗ trợ
xây dựng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng cho HTX với
Công ty cổ phần chứng nhận và giám định VINACERT….Đây
là một trong các hoạt động của Socencoop nhằm cụ thể hóa
chỉ đạo của Liên minh HTX Việt Nam, tiếp tục thúc đẩy việc
triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ cho HTX các tỉnh, thành
phố miền Nam ngày càng hội nhập tốt vào thị trường khu vực
và quốc tế.
Một số hình ảnh hoạt động

Bài và ảnh: Socencoop

Vì sao hàng loạt đại gia công
nghệ Nhật Bản đi bán rau?

Do gặp phải cạnh tranh gay gắt với những đối thủ tới từ
Hàn Quốc và Trung Quốc trong các lĩnh vực kinh doanh
như ti vi và điện thoại thông minh – hàng loạt gã khổng
lồ công nghệ Nhật Bản đang chuyển đổi các nhà máy đã
ngừng hoạt động của họ sang sản xuất nông nghiệp
như Fujitsu, Toshiba, Panasonic, Sharp.
Giá của loại rau trồng công nghệ cao này không hề rẻ.
Tại một siêu thị gần Tokyo – một túi rau nhỏ của Fujitsu
được bán với giá 3 USD tức là hơn 1 USD so với túi rau
thông thường.
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Toshiba hiện đang nhắm tới việc phát triển 3 triệu cây
rau diếp mỗi năm và doanh số bán hàng đạt mức 2,9
triệu USD tính đến năm tài chính 2015 và lên kế hoạch
mở rộng mảng kinh doanh này sang những khu vực
khác tại châu Á và Trung Đông – nơi có khí hậu khắc
nghiệt và nguồn nước nghèo nàn gây khó khăn trong
việc trồng rau.
Sản phẩm rau của Toshiba:

Fujitsu dự định thu về 4 triệu USD tính tới năm tài chính
2016 – tăng từ mức 1,5 triệu USD trong năm 2014.
Tuy nhiên, một số công ty như Panasonic đang tìm cách
kết hợp hài hòa giữa công nghệ cao và các nông trại
truyền thống để vừa đảm bảo yếu tố chất lượng vừa
đảm bảo giá trị dinh dưỡng cho người tiêu dùng.
Theo Trí Thức Trẻ/WSJ

Xây dựng mô hình HTX kiểu mới
gắn với chuỗi giá trị hàng hóa quy
mô lớn
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã chủ trì
cuộc họp với Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam và
các bộ, ngành Trung ương về tình hình kinh tế tập thể
(KTTT), kết quả triển khai, thực hiện Kết luận số 56KL/TW và Luật HTX năm 2012.

Hiện nay, cả nước có 18.016 HTX, trong đó 10.052 HTX
nông nghiệp, 1.424 HTX thương mại dịch vụ, hơn 3.000
HTX xây dựng, công nghiệp, 965 HTX vận tải, 1.137
Quỹ tín dụng nhân dân, 332 HTX môi trường, gần
150.000 tổ hợp tác với 1,95 triệu thành viên, hoạt động
ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền, nhiều
nhất ở khu vực Nam Bộ. Trong đó, có khoảng 40% số
HTX hoạt động hiệu quả, 40% đạt mức thu nhập trung
bình còn 20% yếu kém. Khối HTX nông nghiệp chiếm đa
số với 6,7 triệu hộ gia đình, cá nhân đang phải đẩy
mạnh đổi mới về phương thức hoạt động, ứng dụng tiến
bộ kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện liên kết với doanh
nghiệp. Số HTX thương mại, vận tải, công nghiệp... có
hiệu suất kinh doanh cao hơn, điển hình như Liên hiệp
HTX Saigon Co.op, doanh thu hàng tỷ USD, giải quyết
việc làm cho 17.000 lao động trên 36 tỉnh, thành phố.
Tuy nhiên, hoạt động của khối KTTT chưa phát huy hết
tiềm năng, lợi thế, phát triển còn chậm cả về số lượng
và chất lượng; nhận thức về phát triển KTTT của nhiều
cấp ủy, chính quyền chưa đầy đủ, thống nhất, đánh giá
chưa toàn diện, chưa thấy hết vai trò quan trọng của khu
vực KTTT trong phát triển kinh tế-xã hội; năng lực của
các tổ chức KTTT còn yếu, công tác quản lý hạn chế, bộ
máy phân tán, kém hiệu quả; hệ thống cơ chế chính
sách thiếu đồng bộ, chưa hấp dẫn, còn bất cập để
khuyến khích phát triển các mô hình KTTT. Đặc biệt,
việc chưa thực hiện tổ chức, đăng ký lại các HTX theo
luật định còn cao, bình quân cả nước còn 45%, cá biệt
có địa phương còn hơn 60% HTX chưa chuyển đổi,
trong khi thời hạn thực hiện quy định này chỉ còn đến
30/6/2016.
Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự kiến nghị
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Chính phủ sớm ban hành Nghị định về HTX nông
nghiệp, sửa đổi, bổ sung một số chính sách khuyến
khích phát triển HTX gắn với chế biến và tiêu thụ sản
phẩm nông, lâm, hải sản; phê duyệt Đề án thí điểm hoàn
thiện và nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng
bằng sông Cửu Long; cho phép Liên minh HTX Việt
Nam bổ sung nhiệm vụ bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi
suất sau đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX đối với
các HTX, Liên hiệp HTX; bổ sung cơ chế cho vay vốn
lưu động, miễn phí hoặc hỗ trợ 100% phí bảo lãnh tín
dụng và đơn giản thủ tục bảo lãnh; hỗ trợ xây dựng 200
mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa
quy mô lớn theo từng tỉnh, vùng, liên tỉnh, tạo tiền đề
cho HTX phát triển bền vững và là cơ sở để kêu gọi đầu
tư ngoài ngân sách, trước mắt tập trung vào lĩnh vực
Nông nghiệp.

Được biết, sản phẩm thanh long sấy khô của
HTX Phan Long được sản xuất bằng dây
chuyền sấy chân không hiện đại, hệ thống nhà
máy được đầu tư với giá trị gần 1 tỷ đồng.
Năng suất sản xuất thành phẩm khoảng 35kg
khô/ca. Để có được 1kg thanh long sấy khô cần
12 - 14kg thanh long tươi. Do sấy theo công
nghệ sấy chân không cấp đông, hay còn gọi là
sấy thăng hoa cấp đông nên thanh long sấy giữ
được gần như nguyên vẹn màu sắc, mùi vị đặc
trưng của sản phẩm. Phan Long cũng không sử
dụng bất cứ phụ gia nào nên sản phẩm khá
được thị trường ưa chuộng.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng
Trung Hải yêu cầu các bộ, ngành liên quan phối hợp với
Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc phát triển
KTTT; phát hiện và nhân rộng mô hình hiệu quả; chú
trọng xây dựng, hoàn thiện thể chế, các chính sách tạo
thuận lợi cho HTX phát triển, khai thác tối đa nguồn lực
của nhà nước thông qua các chương trình, đề án, dự án
hỗ trợ KTTT, mà nòng cốt là HTX phát triển theo đúng
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Theo Báo Hà nội mới

Thanh long sấy khô
sắp sang Hàn Quốc
Ông Trương Lương – Chủ nhiệm HTX Phan
Long cho biết, nếu không có gì thay đổi,
HTX sẽ chính thức xuất khẩu thanh long sấy
khô sang thị trường Hàn Quốc trong quý
đầu năm nay và hiện đang chờ một số thủ
tục hoàn tất hợp đồng của phía đối tác.

Sản phẩm thanh long sấy khô của HTX Phan
Long chuẩn bị được xuất khẩu sang thị trường
Hàn Quốc. Ảnh: T.H

Mặc dù còn khá mới mẻ so với thị trường
nhưng nhờ tích cực quảng bá, giới thiệu sản
phẩm đến người tiêu dùng, đến nay, thanh long
sấy khô của HTX Phan Long đã có một số đơn
hàng xuất khẩu định kỳ sang Anh, Mỹ và một số
thị trường Trung Đông.
Theo Dân Việt
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MỤC TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
HTX kiểu mới tiêu biểu: Thu
18 tỷ đồng từ rau sạch
Các lao động đang tập trung phân loại rau sạch sau khi
đưa từ nhà vườn về
* Chia cổ tức 25 - 30%
Đó là HTXNN Phước An ở ấp 4, xã Tân Quí Tây, huyện
Bình Chánh, TP.HCM, trồng và kinh doanh rau sạch khá
chuyên nghiệp.
Đầu ra ổn định
Thành lập từ năm 2006, có 15 xã viên có vốn góp điều
lệ 70 triệu đồng với 4,5 ha đất, đến nay, đã tăng lên 46
xã viên, vốn góp 1,2 tỷ đồng với trên 25ha chuyên trồng
rau sạch.
Ngoài ra, còn có 60 xã viên khác chưa góp vốn nhưng
ký hợp đồng cung cấp sản phẩm cho HTX theo tiêu
chuẩn VietGAP. Có 20 hộ đã được chứng nhận sản xuất
rau sạch theo đúng tiêu chuẩn. Theo tính toán của HTX,
việc sản xuất rau sạch tại đây đã thật sự mang lại hiệu
quả cao gấp 5 lần so với trồng lúa trước đây. Cụ thể, với
diện tích 1.000m² thì thu nhập của bà con xã viên từ 30 40 triệu đồng/năm, tức 300 - 400 triệu đồng/ha/năm.
Với số vốn góp điều lệ của HTX như nói trên chỉ có 1,2
tỷ đồng nhưng doanh số bán rau sạch lên đến 18 tỷ
đồng với số lượng gần 12.000 tấn. Đây là con số rất có
ý nghĩa trước dư luận về rau bẩn đầu độc người tiêu
dùng.
Rau muống được rửa sạch trước khi đóng gói
Nhà xưởng, vườn trồng rau sạch trong nhà lưới mà ấn
tượng nhất là nhà sơ chế của HTX rộng 60m 2 . Tại đây
có hàng chục lao động miệt mài với công việc tiếp nhận
rau sạch 4 - 5 tấn mỗi ngày mang đến từ các vườn trồng
của xã viên, sau đó được tỉa tót cẩn thận, phân loại, rửa
sạch, cân đo, đóng gói bao bì và sau đó là đưa ra xe tải
mang rau tươi đến các siêu thị, trường học giao hàng

theo hợp đồng. Mỗi ngày giao hàng từ 2 - 3 đợt tùy theo
nhu cầu. Cứ một năm HTX lo chạy ký cho được trên 20
cái hợp đồng với các đối tác như siêu thị, trường học để
ổn định đầu ra sản phẩm để bà con xã viên yên tâm SX
với đủ chủng loại từ rau ăn sống như húng quế, húng
cây, cải ngọt xanh, ngò gai, dấp cá, rau ôm, cần nước,
đến nấu chín gồm rau muống, dền, mồng tơi, rau ngót,
cải ngồng, rau má, rau lang, bầu bí, khổ qua, dưa leo...
Trong đó, nhóm rau muống, mồng tơi, rau dền và các
loại quả bầu bí là mặt hàng chính của HTX chiếm 80%
doanh thu.
Đóng gói bao bì rau sạch
Ông Võ Văn Xê, ở ấp 1, cho biết, gia đình ông trồng
3.000m 2 rau sạch ký hợp đồng cung cấp cho HTX,
trong đó rau muống, rau dền, mồng tơi HTX thu mua giá
đổ đồng là 5.000 đồng/kg, bầu bí, khổ qua là 10.000
đồng/kg. Trong quá trình cung cấp, nếu giá thị trường
xuống thấp còn 2.000 đồng/kg như rau muống, HTX vẫn
thu mua theo giá đã ký là 5.000 đồng, còn nếu cao hơn
thì HTX nâng giá lên bằng 80% của giá thị trường.
Hướng tới xuất khẩu
HTX có 3 cán bộ kỹ thuật thường xuyên xuống các hộ
xã viên hướng dẫn kỹ thuật (hạn chế phân vô cơ, tăng
cường hữu cơ, sử dụng thuốc BVTV sinh học - PV)
cũng như giám sát việc ghi chép nhật ký đồng ruộng
trong quá trình trồng và chăm sóc của bà con. Chẳng
hạn, trồng rau muống bên ngoài người ta muốn “ăn”
nhanh nên phun thuốc kích thích “tăng phọt” thậm chí
tưới cả nhớt thải để rút ngắn thời gian sinh trưởng, còn
chúng tôi sạ giống trên ruộng khô, trồng đúng qui trình,
sau 21 ngày HTX kiểm tra nhật ký đồng ruộng mới cho
thu hoạch. Đối với những hộ nghi ngờ trồng rau không
đảm bảo an toàn thì HTX lấy mẫu đưa đi kiểm tra. Nếu
phát hiện có dư lượng thuốc BVTV hoặc hàm lượng
nitrat vượt ngưỡng mức cho phép thì sẽ ngưng thu mua,
thậm chí xem xét loại khỏi HTX.
HTX trồng rau sạch trong nhà lưới dùng để thử
nghiệm
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Theo ông Xê, năng suất rau muống, rau dền, mồng tơi
trồng sau gần 1 tháng thu từ 2,5 - 3 tấn/công (1.000m 2
), HTX mua khoảng 10 triệu, trừ chi phí 30% vẫn còn lãi
7 triệu đồng/tháng/công. Một hộ trồng rau sạch có 5
công đất, mỗi năm thu nhập trên dưới 200 triệu đồng.

Theo ông Thích, hiện nay Ngân hàng phát triển châu Á
(ADB) đã tài trợ cho HTX xây dựng một nhà kho 50m 2
và một nhà đóng gói xuất khẩu rộng 100m 2 đã hoàn
thành, dự kiến năm nay HTX sẽ xúc tiến làm việc với
một số đối tác nước ngoài để tìm cách xuất khẩu rau
sạch.
Nguồn nông nghiệp

CƠ HỘI
GIAO THƯƠNG
Tìm đại lý phân phối ngói Nhật tại Việt
Nam
Xã viên Võ Văn Xê chuẩn bị thu hoạch rau muống sạch để
cung cấp cho HTX sau 21 ngày trồng

Công ty Tsuruya chuyên sản xuất ngói Nhật số
một tại Nhật Bản đang có nhu cầu tìm đại lý
phân phối ngói Nhật tại Việt Nam
Tel: +848) 2228 6190 / 2228 6194 / 2217 8295
Email: info@japan-circle.vn

Tìm đối tác chuyển nhượng thương
hiệu kinh doanh phòng đa chức năng

Chủ nhiệm HTX Trần Văn Thích: “Nhà đóng gói rộng
100m 2 chuẩn bị cho xuất khẩu rau sạch trong năm 2016”

Trong hai năm 2014 và 2015, HTX chia cổ tức cho xã
viên ở mức 25 - 30%/năm, cao gấp 3 - 4 lần so với lãi
suất tiền gửi của ngân hàng (7,5%/năm). Ngoài ra, xã
viên không phải lo đầu ra. Thậm chí, nếu thiếu vốn đầu
tư dăm chục triệu, HTX sẽ linh động cho vay không tính
lãi.

Công ty Asakura thuộc lĩnh vực mỹ phẩm và
dược phẩm có nhu cầu tìm đối tác để chuyển
nhượng thương hiệu kinh doanh phòng đa
chức năng
Tel: +848) 2228 6190 / 2228 6194 / 2217 8295
Email: info@japan-circle.vn
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CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
>>> 05 Nghị định nổi bật có hiệu lực từ
tháng 02/2016
Từ tháng 02/2016, hàng loạt các Thông tư liên quan đến
y tế, bảo hiểm, thuế, phí, lệ phí… bắt đầu có hiệu lực.
Sau đây xin giới thiệu một số văn bản nổi bật liên quan
đến các lĩnh vực nêu trên:

Hướng dẫn chi tiết tiền lương tháng đóng BHXH
Từ ngày 01/01/2016, việc đóng, hưởng BHXH sẽ thực
hiện theo Luật bảo hiểm xã hội 2014

>>> Xem thêm Những lưu ý về BHXH,
BHYT, BHTN 2016
11 loại dự án đầu tư bảo vệ môi trường được ưu đãi
thuế TNDN
Theo Thông tư 212/2015/TT-BTC có hiệu lực từ
14/02/2016, các doanh nghiệp đầu tư mới 11 loại dự án
bảo vệ môi trường sau đây được hưởng ưu đãi thuế
TNDN:
- Xử lý nước thải sinh hoạt tập trung có công suất thiết
kế từ 2.500m3 nước thải/ngày đêm trở lên đối với khu
vực đô thị từ loại IV trở lên.
- Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông thường
tập trung.
- Xử lý, cải tạo các khu vực môi trường bị ô nhiễm tại
các khu vực công cộng.
- Ứng cứu, xử lý sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất và sự
cố môi trường khác.
- Xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường các khu,
cụm công nghiệp làng nghề.
- Dịch vụ hỏa táng, điện táng.
- Giám định thiệt hại về môi trường; giám định sức khỏe

môi trường; giám định về môi trường đối với hàng hóa,
máy móc, thiết bị, công nghệ.
- Sản xuất ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường được
nhà nước bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền
sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.
- Sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường
được Bộ Tài nguyên Môi trường gắn Nhãn xanh Việt
Nam; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận.
- Sản xuất xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học
được chứng nhận hợp quy; than sinh học; năng lượng
từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa
nhiệt và các dạng năng lượng tái tạo khác.
- Sản xuất máy móc, thiết bị, phương tiện chuyên dùng
sử dụng trực tiếp trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý
chất thải; quan trắc và phân tích môi trường; sản xuất
năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường; ứng phó,
xử lý sự cố môi trường.
Hộ kinh doanh được quyền tham gia Hội đồng tư
vấn thuế
Từ ngày 11/02/2016, Thông tư 208/2015/TT-BTC quy
định về hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường,
thị trấn có hiệu lực, theo đó, hộ kinh doanh cũng có
quyền tham gia vào Hội đồng tư vấn thuế.
Để được tham gia vào Hội đồng tư vấn thuế, hộ kinh
doanh phải đáp ứng 02 điều kiện sau:
- Chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước về sản xuất
kinh doanh và pháp luật thuế.
- Có thời gian kinh doanh tối thiểu là 3 năm tính đến
trước ngày tham gia Hội đồng tư vấn thuế.
- Ưu tiên hộ kinh doanh đủ điều kiện nêu trên là Tổ
trưởng, tổ phó hoặc tương đương đại diện cho các
ngành hàng sản xuất kinh doanh tại địa bàn xã, phường,
thị trấn hoặc chợ và Trung tâm thương mại.
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Khách say ruợu, mất trí: DN vận tải đường sắt được
quyền từ chối vận chuyển

Nội dung này được đề cập tại Thông tư 20/2015/TT-BTP
có hiệu lực từ 15/02/2016.

Đó là một trong những quy định tại Thông tư
77/2015/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/02/2016. Cụ thể,
DN vận tải đường sắt được quyền từ chối vận chuyển
hành khách nếu:

Không được bày bán thịt tươi sống trong khu vực lễ
hội

- Mang các hành lý vượt quá số lượng, trọng lượng, kích
thước và các hành lý không được mang theo người vào
ga, lên tàu theo quy định.
- Trẻ em từ 06 tuổi trở xuống, trường hợp không xác
định được tuổi thì có chiều cao dưới 1,15 mét mà không
có người lớn đi kèm.

- Người say rượu; người mất trí; người có bệnh truyền
nhiễm; người có bệnh tật mà bác sỹ chỉ định không di
chuyển hoặc xét thấy có thể nguy hiểm đến bản thân
người đó khi đi tàu (trừ trường hợp có người đi cùng
trông nom và người có bệnh truyền nhiễm đã được cách
ly an toàn).

Đó là quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BVHTTDL có
hiệu lực từ ngày 05/02/2016. Theo đó, trong khu vực tổ
chức lễ hội không được phép bày bán các đồ chơi bạo
lực, thịt tươi sống, thịt động vật hoang dã theo quy định
pháp luật.
Đồng thời, không được phép đổi tiền hưởng chênh lệch
giá trong khu vực này.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng quán, nhà hàng,
khách sạn, bến bãi phục vụ người tham gia lễ hội phải
niêm yết giá, bán đúng giá, không chèo kéo khách và
không được lấn chiếm khuôn viên di tích, thuận tiện,
không cản trở giao thông trong khu vực này.
Việc thắp hương, đốt vàng mã phải theo quy định của
Ban Tổ chức lễ hội, Ban Quản lý di tích.

- Hành khách có hành vi làm mất trật tự công cộng, cản
trở công việc của doanh nghiệp, đe dọa đến tính mạng,
sức khỏe, tài sản của các hành khách khác hoặc có
những hành vi không bảo đảm an toàn trong hành trình.

HỎI ĐÁP

Một số lưu ý về thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ
sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
- Khi yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao
dịch theo Điều 38 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì người
yêu cầu chứng thực phải xuất trình giấy tờ tùy thân còn
giá trị sử dụng để người thực hiện chứng thực kiểm tra
và nộp 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ:
+ Hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.
+ Dự thảo hợp đồng, giao dịch sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ
hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

- Trong trường hợp nội dung sửa đổi, bổ sung có liên
quan đến tài sản thì người yêu cầu chứng thực phải nộp
bản sao kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận
quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc bản sao giấy tờ thay
thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật
quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;
trừ trường hợp người lập di chúc đang bị cái chết đe
dọa đến tính mạng.

Hỏi: Để hỗ trợ nông dân trong vùng sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm, mấy anh chị em chúng
tôi dự định thành lập hợp tác xã kinh doanh
các sản phẩm nông nghiệp. Xin cho biết
nguyên tắc tổ chức, hoạt động của hợp tác
xã?
Trả lời:
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư
cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện
thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động
sản xuất kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu
cầu chung của các thành viên trên cơ sở tự chủ, tự chịu
trách nhiệm, bình đẳng, dân chủ trong quản lý hợp tác
xã.
Hợp tác xã được tổ chức và hoạt động theo các nguyên
tắc sau:
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- Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi hợp tác xã.
- Hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên.
- Thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức,
quản lý và hoạt động của hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh
doanh, tài chính, phân phối thu nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ.
- Hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trước pháp luật.
- Thành viên và hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ.
Thu nhập của hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên hoặc theo
công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm.
- Hợp tác xã quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cho thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong hợp tác xã
và thông tin về bản chất, lợi ích của hợp tác xã.
- Hợp tác xã chăm lo phát triển bền vững cộng đồng thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong trào hợp
tác xã trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế.

Hỏi: Xin cho biết hợp tác xã có nghĩa vụ gì ?
Trả lời:
Theo Điều 9 Luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã có các nghĩa vụ sau:
- Thực hiện các quy định của điều lệ.

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên.
- Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký.
- Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên.
- Thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, thống kê.
- Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã theo quy định của pháp luật.
- Quản lý, sử dụng đất và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật.
- Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác cho người lao
động theo quy định của pháp luật.
- Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên.
- Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã theo quy định của Chính phủ.
- Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho thành viên theo quy định của pháp luật.
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