TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tôi cảm ơn ông Greg Wall và cộng sự của ông đã tổ chức
cơ hội độc đáo này.
Đầu tháng Hai, tại Câu lạc bộ Canada ở Montreal, tôi đã có
bài phát biểu về nền kinh tế xanh. Tôi đã chia sẻ với những
doanh nghiệp và quan chức tiềm năng của hợp tác xã về
kết hợp tăng trưởng gắn với bền vững. Thế giới ngày nay
đang hướng vào chiến lược môi trường toàn cầu, và trong
đó, hợp tác xã đang đóng vai trò quan trọng. Lĩnh vực bảo
hiểm và tương hỗ đang đạt được những tiến bộ to lớn
trong lĩnh vực này và tôi muốn gửi lời chúc mừng họ về
những thành tựu đã đạt được. Các dự án của nhóm ngân
hàng Desjardins hướng đến sự phát triển bền vững, bao
gồm các khoản cho vay năng lượng hiệu quả, bảo hiểm
xanh, đáp ứng nhu cầu đầu tư thông qua kế hoạch hưu trí,
đầu tư vào tài sản năng lượng tái tạo. Bạn hãy gửi cho
chúng tôi thông tin về những sáng kiến về nền kinh tế xanh
trong khu vực của bạn: leroux@ica.coop .

Thông điệp của Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã quốc tế
Thân gửi các bạn,

Tôi gửi tới các bạn thông điệp từ Sydney, Australia, nơi hội
đồng quản trị của Liên minh quốc tế chúng ta đang nhóm
họp. Các lãnh đạo của Liên minh chúng ta đã đến đây và
nói chuyện với các nhà quản lý cao cấp của các hợp tác xã
hàng đầu của Australia. Đây là sự kiện đầu tiên mà các
hợp tác xã Australia thực hiện với Liên minh chúng ta, và
tôi rất tự hào về họ vì họ đã đưa ra những ý tưởng về sự
hợp tác quốc tế. Tôi trông mong với sự tham gia tích cực
vào cuộc họp với hợp tác xã New Zealand cuối tuần này.

Trong tháng Hai, tại London, tôi cũng đã gặp các lãnh đạo
cao cấp của các ngân hàng hợp tác xã. Đó là Desjardins,
BPCE, DZ Bank, Credit Mutuel, Norinchukin Bank, RZB và
các đại biểu từ Hiệp hội các ngân hàng châu Âu. Chúng tôi
đã gặp Chủ tịch Ủy ban bình ổn tài chính, ông Mark Carney
để bàn về các quy định thanh khoản cho ngân hàng. Tôi
vui mừng thông báo với các bạn rằng chúng tôi đã có một
cuộc gặp gỡ hiệu quả. Liên minh của chúng ta đã nỗ lực
trong nhiều năm nay, dọn dường đến quyết định toàn cầu,
tạo ra các diễn đàn và nỗ lực đó đang đơm hoa kết trái.
Trong khi ở London, tôi vinh dự được TS. Awasthi, Giám
đốc điều hành IFFCO - hợp tác xã phân bón lớn nhất thế
giới cùng tham dự các hoạt động. Tôi xin chúc mừng và
cảm ơn IFFCO về sự năng động, tầm nhìn quốc tế và
những sự hỗ trợ quý báu của họ dành cho chiến dịch Xây
dựng một thế giới tốt đẹp hơn của chúng ta.
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Ông Ed Mayo, Tổng Thư ký Liên minh Hợp tác xã Anh
Quốc và Chủ tịch Ủy ban truyền thông Liên minh Hợp tác
xã quốc tế đã tham gia cùng chúng tôi. Ông Ed Mayo là
động lực quan trọng đứng sau việc đổi mới Ngày hợp tác
xã quốc tế. Xây dựng hồ sơ hợp tác xã toàn thế giới thông
qua một chiến lược tiếp thị năng động lôi cuốn các khu vực
và các thành phần thực sự là một trong những ưu tiên
trong chương trình của tôi. Thời gian của tôi ở London đã
kết thúc với bữa cơm tối vui vẻ với gia đình bà Dame
Pauline Green, cựu Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã quốc tế.
Chúng ta rất vui mừng đã được bà Dame Pauline Green
kiên trì giúp đỡ.
Cuối cùng, tôi xin nhắc lại rằng vào ngày 02 tháng 7, hợp
tác xã sẽ kỷ niệm Ngày quốc tế hợp tác xã. Chúng tôi kính
mời các hợp tác xã gửi hình ảnh tới triển lãm của chúng ta
tại Liên hiệp quốc ở New York.
Kính thư,
Monique Leroux
Chủ tịch
Liên minh Hợp tác xã quốc tế
Socencoop lược dịch theo Bản tin của ICA

Liên minh Hợp tác xã quốc tế đón chào một
thành viên mới: Ngân hàng Sambaya
Bangladesh
Tháng 2, Liên minh Hợp tác xã quốc tế đã đón chào một
thành viên mới, Ngân hàng Sambaya Bangladesh
(BSBL)
BSBL là một ngân hàng hợp tác xã, mà thành viên của
nó là các cơ quan chính phủ cấp quận, liên bang, các
hiệp hội quốc gia, ngân hàng hợp tác xã trung ương,
hiệp hội hợp tác xã trung ương, hiệp hội hợp tác xã
trồng mía toàn quốc, tất cẩ các ngân hàng thế chấp của
hợp tác xã, các hợp tác xã trung ương và các cá nhân.
Năm 2012, BSBL có 474 thành viên cá nhân.
Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã quốc tế có 292 tổ chức
thành viên, với 245 thành viên đầy đủ và 47 thành viên
liên kết từ 97 quốc gia.

Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật HTX
2012
Thực hiện Kế hoạch số 703/KH-LMHTXVN ngày
15/10/2015 của Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ
chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật HTX năm 2012, Kế
hoạch số 870/KH-LMHTXVN ngày 17/12/2015 của
Liên minh HTX Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi tìm
hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới, Kế hoạch số
05/KH-CQTTPN ngày 21/01/2016 của Cơ quan
thường trực phía Nam về việc tổ chức cuộc thi Tìm
hiểu pháp luật HTX 2012. Ngày 23/02/2016, Cơ quan
thường trực phía Nam phối hợp với Liên minh HTX
tỉnh Long An, Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang, Liên
minh HTX tỉnh Tây Ninh, Trường Trung cấp nghề và
đào tạo cán bộ HTX Miền Nam và Trung tâm Hỗ trợ
phát triển HTX, DNVVN Miền Nam tổ chức cuộc thi
Tìm hiểu Luật Hợp tác xã năm 2012 tại thành phố
Long An, tỉnh Long An. Có 04 đội tham gia là Liên
minh HTX tỉnh Long An, Tiền Giang, Tây Ninh và đội
các đơn vị thuộc Liên minh HTX Viêt Nam tại phía
Nam.
Cuộc thi gồm có 03 vòng, vòng “Khởi động” có 40 câu
hỏi trắc nghiệm về Luật HTX 2012, phần 2 “Tăng tốc”
trả lời tình huống, phần 3 thi hùng biện với chủ đề tự
chọn trong các nội dung cuộc thi đã quy định như giới
thiệu mô hình HTX kiểu mới, các HTX điển hình tiên
tiến,… Kết quả, về giải tập thể có đội Liên minh HTX
tỉnh Tây Ninh đạt giải nhất, đội Liên minh HTX tỉnh
Tiền Giang đạt giải nhì, đội Liên minh HTX tỉnh Long
An đat giải ba, giải khuyến khích thuộc về đội các đơn
vị thuộc Liên minh HTX Viêt Nam tại phía Nam; về giải
cá nhân: giải nhất thuộc về thí sinh Đỗ Anh Khoa
(Liên minh HTX tỉnh Tiền Giang), nhì thí sinh Nguyễn
Thi Kim Ngân (Liên minh HTX tỉnh Long An).
Nhìn chung, cuộc thi đã mang lại hiệu quả thiết thực,
vừa tạo điều kiện giao lưu giữa các đơn vị và nâng
cao kiến thức về Luật HTX 2012 và các loại mô hình
HTX kiểu mới trong CB-VC-LĐ các đơn vị tham gia.
Một số hình ảnh cuộc thi
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Ông Lê Binh Hùng, Trưởng CQTTPN, GĐ Socencoop,
Trưởng BTC cuộc thi phát biểu khai mạc

Ông Công Hoàng Bạch – Chủ tịch LMHTX tỉnh Long An,
Trưởng BGK trao giải cho các cá nhân

Socencoop

Xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm
HTX: Góc nhìn từ đề án tổng thể
Hoạt động triển khai chuỗi giá trị sản phẩm HTX hiện
đang tạo hiệu ứng “nóng” trong toàn hệ thống Liên minh
HTX và các HTX cả nước. Tuy mới ở bước đầu, song
đề án này cho thấy rõ “cơn khát” chính sách rất cụ thể vì
lợi ích HTX, nhất là khi đề án ra đời giữa bối cảnh HTX
cứ ì ạch suốt thời gian qua.
Quang cảnh hội thi

Đây là đề án tổng thể nhiều chuỗi giá trị sản phẩm HTX,
do Liên minh HTX Việt Nam tập trung chỉ đạo triển khai
từ cuối năm 2015.

Ông Lê Binh Hùng – Trưởng ban Tổ chức cuộc thi trao giải
tập thể cho các đội

Xác định chuỗi giá trị sản phẩm có ý nghĩa rất lớn trong
sản xuất nông nghiệp, nhất là trong xu thế hội nhập xuất
khẩu nông sản ngày càng lớn, từng HTX nhỏ lẻ không
thể thực hiện được chuỗi giá trị, mà HTX cần phải liên
kết lại mới đủ năng lực xuất khẩu nông sản phẩm và làm
gia tăng giá trị chuỗi sản xuất nông nghiệp. Liên minh
HTX Việt Nam chỉ đạo triển khai Đề án tổng thể với 20
đề án thành phần về chuỗi sản phẩm gắn với phát triển
20 HTX kiểu mới trên toàn quốc. Tổng các nguồn lực đề
án huy động từ ngân sách Trung ương và địa phương,
nguồn xã hội hóa và nội lực quan trọng nhất của từng
HTX tham gia.
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Với phương châm triển khai chuỗi sản phẩm HTX “nhu
cầu của thị trường là mệnh lệnh của sản xuất”, các sản
phẩm cụ thể được lựa chọn ban đầu gồm: gà đồi Yên
Thế, vải Bắc Giang, cam Hòa Bình, chanh không hạt
Hậu Giang, thanh long Long An, cacao và cà phê Tây
Nguyên, dừa và bưởi da xanh Bến Tre, chanh không hạt
Hậu Giang, sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây lục bình
Vĩnh Long, lúa gạo Đồng Tháp, cá Cần Thơ và xoài Tiền
Giang…

Thu hoạch thanh long ở HTX Thanh long Tầm Vu
Cách triển khai đề án chuỗi giá trị sản phẩm HTX rất đa
dạng. Trên cơ sở các mô hình sản phẩm hiện có ở các
HTX, Ban chỉ đạo đề án và các tiểu ban đề án thành
phần tiến hành rà soát, nghiên cứu từng khâu để hỗ trợ
hoàn thiện chuỗi theo đúng quy trình sản xuất kinh
doanh khép kín từ sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, sơ
chế, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ sản phẩm. Đồng
thời xác định doanh nghiệp là một chủ thể và là tác nhân
quan trọng liên kết với HTX, nhằm đạt tối ưu hiệu quả
kinh tế và hiệu quả xã hội, tùy theo từng chuỗi giá trị.
Theo Liên minh HTX Việt Nam, lộ trình đề án chuỗi giá
trị sản phẩm HTX thực hiện trong 2 năm (2016 - 2017),
sơ kết cuối năm 2016, tổng kết nhân rộng vào cuối năm
2017.
Theo thời báo kinh doanh

Hội thảo “Khơi dậy tinh thần
kinh doanh cho nông dân”

Ngày 01/3/2016, tại TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp,
Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DNVVN miền Nam, Cơ
quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp với
UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội thảo Khơi dậy tinh
thần kinh doanh cho nông dân với sự tham dự của 150
đại biểu đến từ các cơ quan, ban ngành, Liên minh HTX
và HTX các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An.
Mục đích của Hội thảo là gợi mở vấn đề khơi dậy tinh
thần kinh doanh cho từng nông dân, nâng cao nhận
thức của cán bộ HTX mà đặc biệt là người nông dân về
tinh thần kinh doanh hiện đại, sử dụng hiệu quả mô hình
HTX để phát triển kinh tế, khắc phục những khó khăn,
trở ngại, yếu kém, tư duy tiểu nông trong hoạt động kinh
tế, nhằm đảm bảo công cuộc mưu sinh của người nông
dân ổn định, bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế khu
vực và quốc tế và đương đầu với những thách thức của
thiên tại, biến đổi khí hậu,...
Hội thảo cũng đặt ra cho các cơ quan chức năng, chính
quyền địa phương, các tổ chức hỗ trợ nông dân, hợp tác
xã những vấn đề về việc tổ chức các hoạt động phù
hợp, kịp thời để hỗ trợ HTX hội nhập một cách bền
vững, làm tốt vai trò của mình trong hoạt động kinh tế ở
nông thôn, nâng cao đời sống của bà con nông dân,
đồng thời đóng góp vai trò tích cực trong việc đảm bảo
an ninh kinh tế ở nông thôn. Hội thảo cũng chia sẻ
những kinh nghiệm quốc tế về hỗ trợ nông dân làm kinh
tế và một số bài học kinh nghiệm từ các dự án quốc tế
tại Việt Nam.
Các tham luận tại hội thảo đã trình bày về vị trí và vai trò
không thể thiếu được của hợp tác xã nông nghiệp kiểu
mới trong việc tập hợp nông dân tổ chức các hoạt động
kinh tế hiệu quả, giúp nông dân bồi dưỡng tinh thần kinh
doanh, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu
rộng hiện nay và các thách thức do biến đổi khí hậu.
Ông Lê Binh Hùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát
triển HTX, DN vừa và nhỏ miền Nam cho rằng tinh thần
kinh doanh của người nông dân phải thể hiện ngay từ
khâu lập kế hoạch trồng trọt, định hướng thị trường
nhưng không chạy theo thị hiếu, nhu cầu tức thời, tận
dụng triệt để những cơ hội kinh doanh, trung thực và có
trách nhiệm đối với cộng đồng. Để có thể cạnh tranh,
phát triển bền vững, đảm bảo công cuộc mưu sinh bền
vững ở nông thôn, nông dân cần phải hợp tác sản xuất,
kinh doanh trong mô hình thích hợp là hợp tác xã. Ông
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Lê Binh Hùng cũng đề xuất các tổ chức hỗ trợ nông dân, hợp
tác xã nghiên cứu áp dụng bộ tài liệu của HTX nông nghiệp
Nhật Bản do dự án JICA NOKYO đã giúp nhiều hợp tác xã
ứng dụng thành công ở Thái Bình, An Giang.
Tiến sỹ Trần Minh Hải, chuyên gia tư vấn của Dự án JICA
NOKYO nhấn mạnh, trên cơ sở bộ tài liệu HTX nông nghiệp
của Nhật Bản cần được địa phương hóa để áp dụng phù hợp
với điều kiện của các vùng. Phương pháp Mua chung – Bán
chung theo mô hình Nhật Bản tạo nhiều cơ hội kinh doanh
bền vững cho HTX và thành viên.
Một số giám đốc HTX nông nghiệp thành công đã chia sẻ kinh
nghiệm quản lý, điều hành và phát triển kinh doanh phục vụ
thành viên, đặc biệt là một số HTX được dự án JICA NOKYO
hỗ trợ áp dụng mô hình HTX nông nghiệp Nhật Bản.
Một số hình ảnh Hội thảo:

Quang cảnh hội thảo

Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng
Tháp phát biểu tại Hội thảo

Ông Nakaoki Satoshi, Phó Trưởng Đại diện JICA Việt
Nam phát biểu tại Hội thảo

Ông Lê Binh Hùng,Giám đốc Socencoop phát biểu tham
luận

TS Trần Minh Hải phát biểu thảo luận
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Liên minh HTX Việt Nam, báo Nông nghiệp Việt Nam,
báo Nông thôn ngày nay, đoàn làm phim đến khảo sát
các HTX nông nghiệp Tân Tiến, HTX dịch vụ nông
nghiệp Tân Cường (tỉnh Đồng Tháp), HTX nông nghiệp
Chợ Vàm, HTX nông nghiệp Tân Phú A1 (tỉnh An
Giang).

Ông Trương Quang An, Giám đốc HTX Thanh long Tầm
Vu phát biểu tham luận

Đại diện HTX Tân Cường tham luận tại Hội thảo
Bài và ảnh: Socencoop

Tăng cường công tác truyền
thông cho các hợp tác xã
Trong khuôn khổ dự án Xây dựng hiệp hội kinh doanh
hiệu quả vì sự phát triển năng động và công bằng ở Việt
Nam (TAF-AUSAID), ngày 01 - 02/03/2016, Socencoop
và Liên minh HTX tỉnh An Giang, Đồng Tháp đã tổ chức
cho đoàn phóng viên các báo: Thời báo kinh doanh của

Lãnh đạo các HTX đã thông tin về tình hình hoạt động,
những tác động của dự án đối với việc nâng cao năng
lực quản lý, điều hành và tăng cường chất lượng, số
lượng các dịch vụ phục vụ thành viên của HTX. Ông Mai
Văn Tiến, Phó Giám đốc HTX nông nghiệp Tân Tiến cho
biết, sau thời gian hai năm tham gia các khóa tập huấn,
tư vấn đồng hành do Dự án tổ chức, HTX đã phát triển
thêm các dịch vụ cho thành viên ngoài dịch vụ bơm tưới
như cung ứng vật tư, cung ứng giống với giá rẻ hơn so
với tự mua từ đại lý từ 500-700đ/kg…

Ông Mai Văn Tiến, Phó Giám đốc HTX NN Tân Tiến và
HĐQT tiếp đoàn công tác

Ông Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc HTX dịch vụ nông
nghiệp Tân Cường cho biết thêm, HTX thành lập đến
nay đã được 15 năm với vốn điều lệ ban đầu là 320 triệu
đồng, hoạt động chỉ một dịch vụ bơm tưới, thì nay vốn
điều lệ đã tăng lên 42 tỷ đồng với các dịch vụ đa ngành
nghề như hoạt động bơm tưới, cung cấp nước sạch sinh
hoạt nông thôn, tín dụng nội bộ, xay sát, sấy nông sản…
Lợi ích mà thành viên, HTX nhận được sau khi tham gia
các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực của
Socencoop, đó là ý thức của người dân đã thay đôi theo
hướng không sản xuất cái mình có sẵn mà sản xuất gắn
với nhu cầu thị trường, chủ động, có trách nhiệm hơn
trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm để thị trường
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Ông Nguyễn Văn Trãi, CTHĐQT, Giám đốc HTX DVNN
Tân Cường tiếp đoàn công tác

Ông Trần Văn Triệt, CTHĐQT, Giám đốc HTX nông
nghiệp Chợ Vàm tiếp đoàn công tác

HTX nông nghiệp Chợ Vàm, HTX nông nghiệp Tân
Phú A1 cũng chia sẻ từ sau khi được tập huấn do dự
án tổ chức và được sự hỗ trợ từ chính quyền địa
phương mà HTX đã biết căn cơ, thông qua ý kiến
thành viên để cân nhắc lợi, hại và xây dựng phương
án sản xuất kinh doanh phù hợp, về việc kết nạp
thành viên không theo số lượng mà phải căn cứ
người có mục đích sử dụng dịch vụ, có đơn xin vào
HTX...
Điểm chung cúa các HTX này là đã tổ chức lại HTX
theo Luật HTX năm 2012, xây dựng kế hoạch kinh
doanh và định hướng tăng cường phục vụ nhu cầu
thành viên mua chung, bán chung nhằm nâng cao
hiệu quả hoạt động của HTX và tăng thu nhập bền
vững cho bà con thành viên.
Nói chung, lãnh đạo các HTX đánh giá cao nội dung
và kết quả của các hoạt động của dự án, thiết thực,
đã thực sự giúp HTX nâng cao năng lực quản lý điều
hành, sự tự tin trong việc lập kế hoạch kinh doanh,
phát triển dịch vụ mới,...Tuy nhiên, theo lãnh đạo các
HTX, trước ngưỡng cửa hội nhập ngày càng sâu
rộng, khó khăn của các HTX hiện nay vẫn tồn tại chủ
yếu là vấn đề thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh
doanh, trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ chưa
theo kịp tiến trình phát triển kinh tế thị trường, đặc biệt
là tâm lý tiểu nông của người nông dân ảnh hưởng rất
lớn đến việc tập hợp bà con xây dựng mô hình HTX
nông nghiệp kiểu mới.

Ông Trịnh Văn Dứt, CTHĐQT, Giám đốc HTX Tân Phú
A1 tiếp đoàn làm việc
Bài và ảnh: Socencoop

Khóa tập huấn Các yêu cầu bao
bì, đóng gói và nhãn hiệu thanh
long xuất khẩu.
Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực xuất khẩu
cho các HTX, từ ngày 05/03/2016 đến ngày 08/03/2016,
tại Long An, Socencoop phối hợp với Liên minh HTX các
tỉnh Long An, Bình Thuận tổ chức khóa tập huấn chuyên
đề Các yêu cầu bao bì, đóng gói và nhãn hiệu thanh
long xuất khẩu.
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Khóa tập huấn nhằm giúp bà con nông dân nâng cao nhận
thức về vai trò, giá trị của bao bì, nhãn hiệu đối với hàng hóa,
những điểm cần lưu ý trong thiết kế, sản xuất bao bì theo yêu
cầu của thị trường để nâng cao chất lượng hàng hóa, nâng
cao giá trị sản phẩm,....
30 học viên được lựa chọn là thành viên 20 HTX, tổ hợp tác
sản xuất thanh long, cán bộ sở ngành, hiệp hội thanh long,
Liên minh HTX tỉnh Long An, Bình Thuận.

MỤC TRAO ĐỔI
KINH NGHIỆM
Kinh nghiệm thành công của một
HTX dịch vụ nông nghiệp kiểu mới
tại Hợp tác xã nông nghiệp số 2
Định An

Một số hình ảnh khóa học

Hơn 13 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều khó
khăn thử thách, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp số 2
Định An, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, đã và đang
khẳng định vị thế mới và là HTX tiêu biểu trên địa bàn.
Quang cảnh lớp học

Diện tích tự nhiên là 155 ha, trong đó vườn cây ăn trái 5
ha, vườn tạp 7.2 ha, đất chuyên trồng màu 2 ha, kinh
mương thủy lợi 6,8 ha, số còn lại là 133 sản xuất lúa 3
vụ. Với hệ thống đê bao khép kín dài 7.000m vững chắc.
Số hộ dân đang sinh sống và sản xuất trong vùng HTX
là 195 hộ, trong đó có 102 hộ thành viên. Hiện nay, HTX
NN số 2 Định An hoạt động với 4 dịch vụ chính:
– Bơm nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp
trên diện tích 133ha, cho sản xuất lúa 03 vụ/năm

Buổi thảo luận của lớp học

– Cung ứng nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong ấp,
phấn đấu đạt 650 hộ được tiếp cận nguồn nước sạch
với giá ưu đãi cho thành viên.
– Sản xuất và phát triển thị trường cho sản phẩm chiếu,
với sản lượng tiêu thụ 20.000 lá chiếu/năm
– Hỗ trợ vốn cho thành viên với số tiền: 50.000.000
đồng
– Ngoài ra, HTX còn có kế hoạch mở thêm dịch vụ mới:
chăn nuôi kết hợp trồng trọt, thực hiện với mô hình khép
kín với tổng vốn đầu tư trên 400 triệu đồng.

Học viên tham quan tại cơ sở đóng gói bao bì
Bài và ảnh: Socencoop

Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ chiếu tại thị trường nội địa
và xuất khẩu đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 2013, với
tổng vốn đầu tư 580.000.000 đồng, trong đó vốn hỗ trợ
của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp là
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75.000.000 đồng để mua sắm máy dệt chiếu và thiết bị sản
xuất, bên cạnh đó, HTX còn đầu tư xây dựng các hạng
mục như: xây dựng nhà xưởng, nhà kho, sân phơi, mua
thêm máy dệt chiếu, máy may bìa.
Xác định đây là dịch vụ mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn
định, bền vững và phát huy làng nghề truyền thống của địa
phương, nên HTX đã tiến hành xây dựng thương hiệu
riêng cho sản phẩm chiếu và đã được Cục sở hữu trí tuệ
công nhận thương hiệu chiếu vào tháng 7 năm 2013.
Không dừng lại ở đó, để ngày càng khẳng định uy tín, chất
lượng sản phẩm, HTX đã tiến hành gửi mẫu sản phẩm đề
nghị Viện chất lượng Việt Nam kiểm định, qua đó Viện chất
lượng Việt Nam đã công nhận sản phẩm chiếu đạt huy
chương vàng sản phẩm hàng Việt Nam phù hợp tiêu chuẩn
năm 2013 vào ngày 29/12/2013.
Nhằm đưa hoạt động sản xuất và tiêu thụ chiếu đi vào ổn
định và đủ sức cạnh tranh, với chỉ tiêu mỗi năm sản xuất
trên 20.000 lá chiếu, HTX đang tập trung đầu tư thêm 4
máy dệt chiếu, nâng tổng số máy lên 10 máy, đồng thời
đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động để sản phẩm đưa
ra thị trường đạt yêu cầu với chất lượng cao nhất. Bên
cạnh đó, HTX còn tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao
năng lực quản lý điều hành, nhất là trong việc quảng bá
sản phẩm, tìm đối tác tiêu thụ, tạo dựng kênh bán lẻ tại thị
trường nội địa và tìm đối tác xuất khẩu sang Campuchia.

Với những cố gắng và thành quả đạt được, HTX nông
nghiệp số 2 Định An đang trở thành HTX tiêu biểu của địa
phương, phục vụ đa dịch vụ cho thành viên đồng thời duy
trì và phát huy thế mạnh làng nghề dệt chiếu truyền thống.

Trạm cấp nước sạch của HTX

Một số hình ảnh của HTX:

Trụ sở làm việc của HTX

Xưởng dệt chiếu của HTX
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Một công ty Nhật chuyên xuất khẩu linh kiện xe ô tô
cũ, xe nâng cũ …đang cần tìm đối tác nhập khẩu xe
nâng cũ của các thương hiệu TOYOTA, Unicarriers
(TCM),
KOMATSU,
MITSUBISHI,
NISSAN,
NICHIYU… thuộc các dòng chạy dầu diesel, xăng,
bình.

Sản phẩm chiếu đã được xây dựng thương hiệu.

Với trên 20 năm xuất khẩu sang thị trường
Philippines, Malaysia, công ty mong muốn mở rộng
thị trường ra các nước Thái lan, Việt Nam…
Quý cá nhân, doanh nghiệp quan tâm vui lòng nhấn
nút Đăng ký hợp tác dưới đây, điền đầy đủ thông tin
theo mẫu, hoặc liên hệ trực tiếp và nhập mã code
[JP030716] đến Japan Circle :
Chứng nhận chất lượng của sản phẩm chiếu Định An.
Bài và ảnh: Liên minh HTX Đồng Tháp

CƠ HỘI
GIAO THƯƠNG
[JP030716] Tìm công ty nhập khẩu
xe nâng (Forklift) cũ

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

CHÍNH SÁCH
PHÁP LUẬT
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Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu
tháng 02/2016
1. Chính sách hỗ trợ người lao động bị thu hồi
đất
Người lao động bị thu hồi đất, nếu có nhu cầu đào
tạo nghề, giải quyết việc làm và đang trong độ tuổi
lao động Người lao động bị thu hồi đất, nếu có nhu cầu
đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đang trong độ
tuổi lao động sẽ nhận được các chính sách hỗ trợ
theo Quyết định63/2015/QĐ-TTg . Cụ thể:
Người lao động bị thu hồi đất tham gia đào tạo
nghề được hỗ trợ như sau:
- Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng:
Được hỗ trợ theo quy định tại Quyết định
46/2015/QĐ-TTg .
- Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ
học phí cho một khóa học.
Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí
thực tế của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng tối
đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo
dục công lập theo quy định của pháp luật.
- Vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối
với học sinh, sinh viên.
Ngoài ra, Người lao động bị thu hồi đất còn được
hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước và hỗ trợ đi
làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Quyết định 63/2015/QĐ-TTg có hiệu lực từ
01/02/2016.
2. Biểu mẫu cấp, quản lý thẻ căn cước công dân
Theo Thông tư 66/2015/TT-BCA , các biểu mẫu
được sử dụng trong cấp, quản lý thẻ Căn cước
công dân, tàng thư căn cước công dân (ký hiệu là
CC), bao gồm:

- Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (mẫu
số CC02).

- Giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân (mẫu số
CC03).
- Danh sách đề xuất duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi,
cấp lại căn cước công dân (mẫu số CC04).
- Phiếu giao nhận hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại
căn cước công dân cần tra cứu (mẫu số CC05)
.- Đề xuất phê duyệt hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại
thẻ Căn cước công dân (mẫu số CC06).

- Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (mẫu số
CC07).
- Báo cáo công tác cấp, quản lý căn cước công dân
(mẫu số CC08).
- Phiếu điều chỉnh thông tin căn cước công dân
(mẫu số CC09).
- Phiếu chuyển hồ sơ căn cước công dân (mẫu số
CC10).

- Túi hồ sơ căn cước công dân (mẫu số CC11).
Thông tư 66/2015/TT-BCA có hiệu lực từ ngày
02/02/2016.
3. Đánh giá, phân loại người nộp thuế
Từ ngày 04/02/2016, dựa trên các điều kiện đánh
giá quy định tại Khoản 3 Điều 16 Thông tư
204/2015/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi
ro trong quản lý thuế, người nộp thuế được phân
thành các loại sau:
- Loại 1. Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế tốt.
- Loại 2. Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế ở
mức độ trung bình.
- Loại 3. Người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế ở
mức độ thấp.

- Tờ khai căn cước công dân (mẫu số CC01).
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4. Giờ làm việc tiêu chuẩn cho người lao động
Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời
giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao
động làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công
việc gia công hàng theo đơn đặt hàng sẽ có hiệu
lực ngày 10/02/2016. Theo đó:
- Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm
thêm trong một ngày không quá 12 giờ; riêng đối
với người lao động làm các nghề, công việc đặc
biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 9
giờ.
- Giới hạn giờ làm việc tiêu chuẩn và giờ làm thêm
theo tuần, tháng như sau:
+ Tổng số giờ làm việc tiêu chuẩn và số giờ làm
thêm trong một tuần không quá 64 giờ; riêng đối với
người lao động làm các nghề, công việc đặc biệt
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm không quá 48 giờ.
+ Tổng số giờ làm thêm trong một tháng không quá
32 giờ; riêng đối với người lao động làm các nghề,
công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
không quá 24 giờ.

- Tổng số giờ làm thêm trong một năm đối với mỗi
người lao động không quá 300 giờ.

- Đối với tiền sử dụng các dịch vụ như cung cấp
điện, nước, điện thoại, internet, trông giữ xe các
loại và các dịch vụ khác do người thuê trực tiếp chi
trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ theo hợp đồng hai
bên ký kết.
Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ
ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ thì người
thuê có trách nhiệm nộp tiền sử dụng dịch vụ cho
đơn vị quản lý vận hành để trả cho đơn vị cung cấp
dịch vụ đó.
Đồng thời, Khoản 3 Điều 11 Thông tư 09/2015/TTBXD quy định rõ phương pháp xác định giá cho
thuê nhà ở công vụ.
6. Ngày 18/01/2016, Uỷ ban thường vụ Quốc hội
ban hành Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13
hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri.
Theo đó, hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức hội nghị
cử tri tại nơi cư trú như sau:
- Việc lấy ý kiến của hội nghị cử tri nơi cư trú đối với
người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND
được tổ chức ở nơi người ứng cử cư trú thường
xuyên tại thôn, tổ dân phố không phân biệt có hộ
khẩu thường trú hay tạm trú dài hạn.

Thông tư này thay thế Thông tư 33/2011/TTBLĐTBXH .

- Ban thường trực Ủy ban MTTQVN cấp xã phối
hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội
nghị.

5. Từ ngày 16/02/2016, Thông tư 09/2015/TT-BXD
hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ bắt
đầu có hiệu lực thi hành.

- Thành phần dự hội nghị do Trưởng ban công tác
Mặt trận phối hợp với Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ
dân phố để mời cử tri đến dự.

Theo đó, nguyên tắc xác định giá cho thuê nhà ở
công vụ như sau:

- Số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú
để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội,
đại biểu HĐND nơi có dưới một trăm cử tri thì tổ
chức hội nghị toàn thể, nhưng phải bảo đảm trên
50% số cử tri tham dự.

- Tính đủ các chi phí cần thiết để thực hiện quản lý
vận hành, bảo trì và quản lý cho thuê trong quá
trình sử dụng nhà ở.
- Không tính tiền sử dụng đất.
- Giá cho thuê nhà ở công vụ được xem xét, điều
chỉnh khi Nhà nước có thay đổi về khung giá hoặc
giá cho thuê nhà ở công vụ.

Nơi có từ một trăm cử tri trở lên thì phải bảo đảm ít
nhất là năm mươi lăm cử tri tham dự.
Nghị quyết 1134/2016/UBTVQH13 có hiệu lực từ
ngày 18/01/2016.
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HỎI ĐÁP
Hỏi: Xin cho biết Nhà nước có chính sách hỗ trợ, ưu đãi nào đối với hợp tác xã và liên hiệp hợp tác
xã?
Đáp: Theo quy định tại Điều 6, Luật Hợp tác xã năm 2012, Nhà nước có những chính sách hỗ trợ sau đây
đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại, mở rộng
thị trường; Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác
xã; tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; thành lập mới
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.
Nhà nước có chính sách ưu đãi sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế; ưu đãi lệ phí
đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.
Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp,
diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi theo quy định nêu trên còn được hưởng
chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây:

Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã theo quy định của pháp luật về đất đai; Ưu đãi về tín dụng; Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên
tai, dịch bệnh; Chế biến sản phẩm.
Hỏi: Hồ sơ đăng ký Hợp tác xã gồm những giấy tờ gì? Xin cho biết điều kiện cấp giấy chứng nhận
đăng ký hợp tác xã?
Đáp: Trước khi hoạt động, Hợp tác xã phải đăng ký tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi Hợp tác xã
dự định đặt trụ sở chính.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã, hồ sơ đăng ký hợp tác xã bao gồm: Giấy đề nghị đăng
ký hợp tác xã; điều lệ; phương án sản xuất, kinh doanh; danh sách thành viên; danh sách hội đồng quản
trị, giám đốc (Tổng Giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; nghị quyết hội nghị thành lập.
Người đại điện hợp pháp của Hợp tác xã phải kê khai đầy đủ, trung thực và chính xác các nội dung trên và
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã kê khai.
Về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Điều 24 Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định hợp tác
xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký khi có đủ các điều kiện sau đây: Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh
mà pháp luật không cấm; hồ sơ đăng ký theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã; tên của
hợp tác xã được đặt theo quy định của Luật Hợp tác xã; có trụ sở chính theo quy định.
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