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TIN TỨC & SỰ KIỆN 

Liên minh HTX Việt Nam đang tập 

trung 4 đề án ưu tiên triển khai giai 

đoạn 2016-2017 

1/ Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống Liên minh HTX các cấp 

2/ Xây dựng, phát triển kinh tế Liên minh HTX gắn với 

nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, HTX 

3/ Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển 

chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và 

sức lan tỏa 

4/ Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HTX, Liên 

hiệp HTX và các giải pháp ứng phó khi Việt Nam hội nhập 

sâu kinh tế thế giới 

10/ Cam Cao Phong tại Hòa Bình 

11/ Sản phẩm lợn và hươu tại Hà Tĩnh 

12/ Gà đồi Yên Thế tại Bắc Giang 

13/ Chanh leo tại Sơn La 

14/ Dừa và sản phẩm dừa tại Bến Tre 

15/ Xoài cát Hòa Lộc tại Tiền Giang 

16/ Sản phẩm rau sạch, công nghệ cao tại Sơn La, Hà 

Nội, Hà Tĩnh 

17/ Thanh long tại Bình Thuận 

18/ Thanh long tại Long An 

19/ Vải thiều Lục Ngạn tại Bắc Giang 

20/ Tôm càng xanh trên đất lúa tại Đồng Tháp 

21/ Sản phẩm ngao tại Thái Bình 

22/ Gà Quý Hiền tại Lào Cai 

23/ Sản phẩm măng tại Yên Bái 

24/ Sản phẩm quế tại Yên Bái 

25/ Sản phẩm chè tại Yên Bái, Sơn La, Thái Nguyên, 

Lâm Đồng 

Socencoop tổng hợp 

25 đề án xây dựng mô hình HTX 

kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản 

phẩm, hàng hóa 

1/ Cá tầm tại Sơn La 

2/ Sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ lục bình tại Vĩnh Long 

3/ Chanh không hạt tại Hậu Giang 

4/ Bưởi da xanh tại Bến Tre 

5/ Cá tra tại Cần Thơ 

6/ Sản phẩm lúa gạo tại Đồng Tháp 

7/ Cà phê tại Dak Lak 

8/ Ca cao tại Dak Lak 

9/ Cà phê tại Dak Nông 

Khoá tập huấn Nâng cao kỹ năng 

đào tạo và tư vấn HTX 

Trong khuôn khổ dự án Xây dựng hiệp hội kinh doanh 

hiệu quả vì sự phát triển năng động và toàn diện ở Việt 

Nam, từ ngày 21 đến ngày 25/3/2016, Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển HTX, DNVVN miền Nam (Socencoop) tổ chức 

khoá tập huấn Nâng cao kỹ năng đào tạo và tư vấn HTX 

tại thành phố Hồ Chí Minh cho 30 học viên là các cán bộ 

đến từ Liên minh HTX, Hội Nông dân, Hội phụ nữ, Hội 

Cựu Chiến binh, trường Cao đẳng nghề, Liên đoàn lao 

động tỉnh, 
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động tỉnh, Phòng kinh tế huyện, Chi cục phát triển nông 

thôn tỉnh, HTX, …thuộc 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và 

thành phố Cần Thơ.   

Đây là hoạt động tiếp theo hoạt động Giới thiệu bộ tài liệu 

dự án và kết nối với các cơ sở đào tạo tại 3 tỉnh của dự án 

vào tháng 7/2015, nhằm lựa chọn giảng viên từ các tổ 

chức đối tác đăng ký sử dụng tài liệu đào tạo, hỗ trợ tổ 

chức lớp nâng cao kỹ năng giảng dạy, tư vấn cho HTX, tạo 

nguồn giảng viên, cán bộ tư vấn  HTX, đồng thời  nâng cao 

kỹ năng đào tạo của đội ngũ giảng viên HTX, từng bước  

hình thành mạng lưới giảng viên, cán bộ tư vấn HTX của 

Socencoop tại miền Nam. 

Đến tham dự  và khai mạc khoá tập huấn có bà Lê Thu 

Hiền – Giám đốc chương trình các dự án của Quỹ Châu Á; 

ông Lê Binh Hùng – Giám đốc Trung Hỗ trợ phát triển HTX, 

DNNVV miền Nam.  

Với phương pháp lấy học viên làm trọng tâm - có sự 

hướng dẫn của ông Nguyễn Đức Bình và ông Nguyễn 

Trường Sơn, giảng viên cao cấp của Tổ chức Lao động 

Quốc tế - ILO -  đã phát huy tính tích cực, chủ động cũng 

như thu hút được sự tham dự đầy hào hứng của các học 

viên trong suốt khóa học tập.  

Một số hình ảnh của khoá tập huấn: 

 

Bà Lê Thu Hiền, đại diện Quỹ Châu Á phát biểu khai giảng 

lớp học 

 

Ông Lê Binh Hùng, đại diện BTC phát biểu khai giảng 

khoá học 

 

Toàn cảnh lớp học 

 

Thảo luận nhóm 
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Tổng kết khóa tập huấn 

Tin và ảnh: Socencoop 

 

phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận và Liên 

minh HTX tỉnh Long An  tổ chức cho 44 học viên là cán 

bộ chủ chốt các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, cán bộ Liên 

minh HTX tỉnh  Long An và Bình Thuận.  

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm trang bị cho người học 

kiến thức cơ bản về thương hiệu, hiểu được giá trị của 

thương hiệu, đặc biệt trong thời kỳ đất nước đang hội 

nhập ngày càng sâu rộng, để từ đó ý thức xây dựng, 

phát triển và bảo vệ thương hiệu của đơn vị mình; đồng 

thời giúp người học có khả năng xây dựng một thương 

hiệu; khả năng đưa ra ý tưởng thiết kế một hệ thống 

nhận diện thương hiệu đơn giản. 

Giảng viên chính của lớp là thạc sỹ Nguyễn Tường Huy, 

Đại học Văn Lang – hướng dẫn lý thuyết và thạc sỹ  

Nguyễn Phong Phú,  Văn phòng Đại diện Vinacert - 

hướng dẫn thực hành. Với phương pháp huấn luyện có 

sự tham gia, khóa học đã thu hút sự tham gia sôi nổi 

của các học viên. 

Từ kết quả thảo luận nhóm, các học viên đã đề nghị kinh 

phí hỗ trợ để HTX có thể thực hiện các gói nhận diện 

thương hiệu từ ý tưởng được thảo luận trong lớp và 

thực hiện xây dựng thương hiệu cho HTX - thanh long 

xuất khẩu, là lộ trình cơ bản để đưa quả thanh long ra thị 

trường quốc tế, đặc biệt là thị trường châu Âu. 

Tin và ảnh: Socencoop 

Khóa đào tạo chuyên đề Xây dựng 

thương hiệu cho hợp tác xã thanh 

long 

 

Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao giá trị xuất khẩu cho 

Hợp tác xã”  (EU – MUTRAP), từ ngày 26/03/2016 đến 

ngày 29/03/2016, tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận, đã diễn ra khóa đào tạo chuyên đề Xây dựng 

thương hiệu cho hợp tác xã thanh long do Socencoop  

Việt Nam bắt đầu trồng rau không 

dùng đất 

Công nghệ sản xuất rau tiên tiến không sử dụng đất, cây 

trồng được điều kiển từ xa và hoàn toàn tự động trong môi 

trường khép kín vừa được Tập đoàn FPT và Tập đoàn 

Fujitsu (Nhật Bản) hợp tác phát triển lần đầu tiên tại Việt 

Nam. 

Cụ thể, thông qua các cảm biến, người trồng rau chỉ cần 

sử dụng máy tính, máy tính bảng… điều khiển không khí, 

nước tưới, phân bón… cho cây trồng. 

Tại lễ khai trương Trung tâm Hợp tác nông nghiệp thông 

minh FPT-Fujitsu ngày 24/2, tại Hà Nội, ông Trương Gia 

Bình, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT cho biết: Hiện mới chỉ 

là mô hình trồng xà lách, cà chua, nhưng sâu xa hai Tập  
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Ảnh minh họa 

đoàn muốn giới thiệu một công nghệ mới trong sản xuất 

nông nghiệp, phát triển mô hình nông nghiệp thông 

minh. 

Nông nghiệp thông minh là nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ điện toán đám mây-Akisai. Đây là một trong những 

công nghệ hiện đại và thông minh nhất trong lĩnh vực 

nông nghiệp được Tập đoàn Fujitsu giới thiệu tại Nhật 

Bản năm 2012, giúp tối ưu hóa mô hình sản xuất nông 

nghiệp từ khâu cung cấp vật tư đến canh tác, sơ chế, 

vận chuyển, phân phối sản phẩm nhờ áp dụng công 

nghệ thông tin. 

Hiện, Trung tâm Hợp tác nông nghiệp thông minh FPT-

Fujitsu đang áp dụng hai mô hình sản xuất: Nhà kính và 

nhà máy rau trên 2 loại rau có giá trị gia tăng cao là cà 

chua cỡ vừa và xà lách ít kali. 

Điểm khác biệt của hai mô hình này là cây trồng được 

điều kiển từ xa và hoàn toàn tự động trong môi trường 

khép kín, tránh được sâu bệnh, nhờ vậy giảm được 

công sức cho người trồng và cho sản phẩm chất lượng 

vượt trội. Đặc biệt, vì không sử dụng chất hóa học nông 

nghiệp nên rau xà lách có thể ăn ngay mà không cần 

rửa. 

Dự kiến sau giai đoạn thử nghiệm, Tập đoàn FPT và 

Tập đoàn Fujitsu sẽ thống nhất mô hình phù hợp để các 

doanh nghiệp, tổ chức có thể cùng hợp tác phát triển 

rộng rãi mô hình này tại Việt Nam. 

Theo thời báo kinh doanh 

Công đoàn Liên minh HTX phía Nam 

tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc 

tế Phụ nữ 8/3 

Sáng ngày 8/3/2016, Công đoàn Liên minh HTX phía 

Nam tổ chức buổi Họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ 

nữ 8/3 với sự tham dự chúc mừng của lãnh đạo Đảng 

ủy, cựu lãnh đạo Công đoàn Liên minh HTX phía Nam, 

các đồng chí trong BCHCĐ Liên minh HTX phía Nam và 

cán bộ, đoàn viên nữ các Công đoàn cơ sở thành viên 

trực thuộc. 

Buổi họp mặt đã ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 

(08/3/1910-08/3/2016) và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 

đồng thời tổng kết đánh giá phong trào thi đua phụ nữ 

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2015. Phát biểu 

chúc mừng trong buổi họp mặt, đồng chí Lê Binh Hùng, 

Bí thư Đảng ủy Liên minh HTX phía Nam đánh giá cao 

sự cố gắng vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán 

bộ, đoàn viên nữ các đơn vị, đóng góp tích cực vào sự 

nghiệp phát triển của ngành và khu vực kinh tế tập thể 

phía Nam. Đồng chí kêu gọi chị em tiếp tục phát huy tinh 

thần 8/3 để hoàn thành tốt trách nhiệm với gia đình và 

xã hội. Nhân dịp này, Công đoàn Liên minh HTX phía 

Nam đã tuyên dương khen, thưởng cho các cán bộ, 

đoàn viên nữ tiêu biểu đạt danh hiệu Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà năm 2015 và tiếp tục phát động phong 

trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2016. 

Buổi họp mặt là dịp để cán bộ, đoàn viên nữ các đơn vị 

nâng cao nhận thức về truyền thống phụ nữ thế giới nói 

chung và phụ nữ Việt Nam nói riêng, là dịp gặp gỡ, giao 

lưu, trao đổi kinh nghiệm về tổ chức cuộc sống gia đình, 

công tác nữ công và chuyên môn. 

Một số hình ảnh buổi họp mặt: 
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Theo ông Đào, chuyện xây dựng cánh đồng liên kết ở xã 

Phú Đức bắt đầu từ vụ hè thu năm 2011. Khi đó, 2 HTX 

Tân Tiến và Phú Bình phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực 

vật tỉnh triển khai thực hiện thành công mô hình thí điểm 

cánh đồng VietGAP trên cây lúa. Tham gia trong cánh 

đồng VietGAP, nông dân được cán bộ kỹ thuật hỗ trợ áp 

dụng quy trình sản xuất, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh, 

ghi chép sổ tay theo dõi tình hình sản xuất và ký kết bao 

tiêu với doanh nghiệp với mức hơn giá thị trường 200 

đồng/kg, lợi nhuận cao hơn khoảng 1,6 đến 2,7 triệu 

đồng/ha. Nhờ đó, người dân hăng hái tham gia. Đến 

nay, từ 200ha trình diễn ban đầu, mô hình được nhân 

rộng hơn 1.700ha, với trên 1.000 hộ tham gia. 

Ông Phạm Văn Đức – thành viên HTX Tân Tiến chia sẻ: 

“Ngày đầu triển khai mô hình VietGAP có liên kết với 

doanh nghiệp tiêu thụ, bà con trong xã chúng tôi không 

khỏi lo lắng, do trước đây cũng có nhiều doanh nghiệp 

đặt vấn đề bao tiêu, nhưng đều thất bại. Tuy nhiên, niềm 

tin vững dần, bởi cách làm của chính quyền địa phương 

và doanh nghiệp lần này rất khoa học”. 

Lợi ích thiết thực từ phương thức sản xuất liên kết là 

nông dân sản xuất lúa yên tâm hơn và lợi ích mang lại 

nhiều hơn. Nhiều thành viên tại HTX Tân Tiến cho biết 

việc xây dựng và phát triển cánh đồng liên kết, canh tác 

theo hành trình cây lúa khỏe được thành viên rất đồng 

tình. Bước đầu, dự án cánh đồng liên kết với doanh 

nghiệp được thành viên HTX tham gia với diện tích 100 

ha từ vụ hè thu năm 2012. 

Tham gia trong cánh đồng liên kết ở Đồng Tháp, người 

nông dân được cán bộ kỹ thuật phân công bám sát địa 

bàn hỗ trợ áp dụng quy trình sản xuất, hướng dẫn 

thường xuyên thăm đồng, phòng trừ sâu bệnh và quản 

lý đồng ruộng; ghi chép sổ tay theo dõi tình hình sản 

xuất và hạch toán hiệu quả kinh tế. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, khó khăn hiện nay là 

một bộ phận nông dân vẫn còn sản xuất theo thói quen 

không chịu tuân thủ quy trình sản xuất hiện đại. Do đó, 

để tiến tới phát triển bền vững mô hình cánh đồng liên 

kết, HĐQT HTX luôn xác định vấn đề quan trọng là làm 

sao phát huy tối đa vai trò và trách nhiệm của tổ chức cơ 

sở, thường xuyên đi đến từng khu vực vận động thành 

viên cũng như nông dân trong xã tham gia tích cực mô 

hình. Đồng thời, HĐQT nhận thức rõ cần phải tham gia  

 

Tin và ảnh: Socencoop 

 

HỢP TÁC XÃ TÂN TIẾN THÍ ĐIỂM 

MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG LIÊN KẾT 

Thành lập từ năm 1999, đến nay HTX nông nghiệp Tân 

Tiến (xã Phú Đức) hoạt động trong lĩnh vực tưới tiêu, với 

987,4 ha đất lúa và cung ứng vật tư nông nghiệp. Thực 

hiện chương trình cánh đồng liên kết, hiện nay, các 

thành viên đều trồng một loại giống lúa và chung một 

quy trình sản xuất. 

Ông Võ Văn Đào, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) nông 

nghiệp Tân Tiến phấn khởi cho biết: Kể từ khi HTX vận 

động các hộ xã viên thực hiện mô hình cánh đồng liên 

kết gắn với doanh nghiệp tiêu thụ, nông dân được 

hưởng lợi rất nhiều, đặc biệt chi phí các khâu sản xuất 

đều giảm. Cụ thể, chi phí phân bón, thuốc trừ sâu giảm 

trên 1 triệu đồng/ha, giá thành sản xuất giảm 365 đồng/ 

kg lúa, lợi nhuận cao hơn từ 1,6 đến 2,7 triệu đồng/ha, 

nhờ đó thu nhập của bà con được nâng lên đáng kể. 

MỤC TRAO ĐỔI  

KINH NGHIỆM 



Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam | http://socencoop.org.vn 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thêm các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý để thực 

hiện công việc tốt hơn, đáp ứng đủ yêu cầu của các 

nhiệm vụ đề ra. 

Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng qua quá trình 

thực hiện, hiệu quả từ “cánh đồng liên kết” ở HTX Tân 

Tiến đã góp phần xây dựng mối liên kết chặt chẽ đầu 

vào cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đạt chất lượng 

cao, ổn định giữa các thành viên HTX và doanh nghiệp. 

Từ đó, giúp nông dân an tâm và hợp tác sản xuất hiệu 

quả ngay trên cánh đồng của mình. Từng bước xây 

dựng niềm tin và nhân rộng mô hình đến các địa 

phương khác. 

Một số hình ảnh về HTX: 

 

Trụ sở HTX Nông nghiệp Tân Tiến 

 

Hội đồng quản trị HTX trong một buổi họp 

  

Hoạt động thu mua lúa sau thu hoạch 

Bài và ảnh: Liên minh HTX Đồng Tháp 

Tài liệu HTX 

 

Tiêu thụ tập trung qua HTX nông nghiệp (Bán chung) là 

tài liệu tập huấn theo mô hình HTX nông nghiệp Nhật 

Bản, thuộc Dự án Tăng cường chức năng HTX nông 

nghiệp Việt Nam, do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản - JICA hỗ trợ thực hiện. 

Dịch vụ tiêu thụ tập trung mang lại lợi ích cho cả 3 bên: 

thành viên/nông dân - HTX - Khách hàng/ doanh nghiệp 

Nội dung chính của Tiêu thụ tập trung: 
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1/ Xác định nhu cầu thành viên 

2/ Lựa chọn sản phẩm để tiêu thụ tập trung 

3/ Lựa chọn khách hàng 

4/ Xác định mục tiêu chất lượng 

5/ Ký hợp đồng tiêu thụ tập trung 

6/ Thành lập tổ sản xuất 

7/ Thu thập, cung cấp thông tin 

8/ Lập kế hoạch tiêu thụ tập trung 

9/ Kiểm định và thu gom 

10/ Tiêu thụ và vận chuyển 

11/ Thu hồi và thanh toán 

12/ Quản lý kết quả tiêu thụ 

HTX có nhu cầu tài liệu trên, liên hệ: Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển HTX, DN vừa và nhỏ miền Nam (Socencoop), 

25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

[J031516] Tìm đối tác là đại lý bán 

mỹ phẩm 

Một đối tác Nhật Bản là công ty về sản xuất và bán mỹ 

phẩm cần tìm đại lý bán mỹ phẩm.  

Hiện tại, đối tác Nhật này đang muốn mở rộng kinh 

doanh ở nước ngoài, đặc biệt là xuất hiện trong các sự 

kiện tại các nước Đông Nam Á. 

Quý đơn vị quan tâm đến nhu cầu hợp tác này, muốn 

biết thêm chi tiết hoặc muốn trở thành đối tác vui lòng 

nhấn vào nút "Đăng ký hợp tác" và điền thông tin theo 

mẫu hoặc liên hệ trực tiếp và nhập mã code [JP031516] 

đến Japan Circle : 

Điện thoại: 08-2228-6194/90/92 hoặc Email: 

info@japan-circle.vn  

Chính sách nổi bật có hiệu lực 

từ đầu tháng 3/2016 

1. Thời hạn của giấy phép thành lập văn phòng đại diện 

Từ ngày 10/03/2016, Nghị định 07/2016/NĐ-CP quy định 

chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi 

nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam bắt 

đầu có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, thời hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại 

diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh như sau: 

- Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh 

của thương nhân nước ngoài có thời hạn 05 năm nhưng 

không vượt quá thời hạn còn lại của Giấy đăng ký kinh 

doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương 

nhân nước ngoài trong trường hợp giấy tờ đó có quy  

CƠ HỘI 

GIAO THƯƠNG 

[JP0928] Tìm đối tác sản xuất hộp 

nhựa (dùng trong ngành Y tế) 

Công ty Nhật Bản chuyên về thu gom, vận chuyển và xử 

lý rác thải công nghiệp, trong đó có rác thải Y tế, cần tìm 

công ty tại Việt Nam có thể sản xuất hộp nhựa đựng các 

loại rác thải lây nhiễm trong y tế (Vui  lòng tham khảo 

hình ảnh sản phẩm đi kèm).  

Yêu cầu của sản phẩm: do đặc trưng là hộp đựng rác 

thải lây nhiễm nên phải đảm bảo độ kín để tránh rò rĩ và 

độ bền để chịu được va đập trong quá trình vận chuyển 

và sự thay đổi nhiệt độ khi để trong môi trường bên 

ngoài. 

Quý đơn vị quan tâm đến nhu cầu hợp tác này, vui lòng 

nhấn nút Đăng ký hợp tác dưới đây và điền thông tin 

theo mẫu, hoặc liên hệ trực tiếp và nhập mã code 

[JP0928] đến Japan Circle : 

Tel: 08-2228-6194/90/92  

Email: info@japan-circle.vn 

CHÍNH SÁCH 

PHÁP LUẬT 
 

mailto:info@japan-circle.vn
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định về thời hạn. 

- Thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, 

Chi nhánh được cấp lại bằng thời hạn của Giấy phép đã 

được cấp trước đó. 

Nghị định 07/2016/NĐ-CP thay thế Nghị định 

72/2006/NĐ-CP và bãi bỏ Điều 2 Nghị định 

120/2011/NĐ-CP . 

Văn phòng đại diện đã được cấp phép thành lập trước 

ngày 10/03/2016 được tiếp tục hoạt động cho đến hết 

thời hạn của Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã 

cấp. 

2. Sửa đổi mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 

Thông tư 16/2016/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế 

nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 

27.07, 29.02, 39.02 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi bắt 

đầu có hiệu lực từ ngày 06/03/2016. Theo đó: 

- Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với 

một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02 tại 

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 

- Sửa đổi, bổ sung Chương 98 quy định mã hàng và 

mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với một 

số nhóm mặt hàng, mặt hàng tại Mục II, Phụ lục II của 

Biểu thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 

182/2015/TT-BTC . 

Xem chi tiết tại Thông tư 16/2016/TT-BTC . 

3. Quy định mới về kinh doanh dược liệu 

Thông tư 03/2016/TT-BYT quy định về hoạt động kinh 

doanh dược liệu bắt đầu có hiệu lực  từ ngày 

06/03/2016. 

Theo đó, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu dược liệu 

gồm: 

- Đơn hàng nhập khẩu (Đối với trường hợp nhập khẩu 

ủy thác, trên đơn hàng nhập khẩu phải thể hiện tên cơ 

sở nhập khẩu ủy thác. 

- Bản tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm 

nghiệm dược liệu của nhà sản xuất hoặc bản photo 

chuyên luận tiêu chuẩn chất lương của dược điển. 

- Đối với dược liệu có thành phần hoạt chất gây nghiện, 

hướng tâm thần, tiền chất làm thuốc phải gửi kèm theo 

Báo cáo tồn kho. 

Các mẫu của hồ sơ (đơn hàng nhập khẩu, báo cáo tồn 

kho …) được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 

này. 

Thông tư này bãi bỏ quy định về xuất khẩu, nhập khẩu 

dược liệu tại Thông tư47/2010/TT-BYT và 38/2013/TT-

BYT . 

4. Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 

Từ ngày 07/03/2016, Thông tư 18/2016/TT-BTC hướng 

dẫn một số điều Nghị định35/2015/NĐ-CP về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa bắt đầu có hiệu lực. Theo đó: 

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước 

giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi 

nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một 

khoản tiền để bảo vệ phát triển đất trồng lúa. 

Mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa = Tỷ lệ phần 

trăm (x) Diện tích (x) Giá của loại đất trồng lúa. 

Trong đó: 

- Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát 

triển đất trồng lúa do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban 

hành phù hợp với điều kiện cụ thể từng địa bàn của địa 

phương, nhưng không thấp hơn 50%. 

- Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước 

chuyển sang đất phi nông nghiệp ghi cụ thể trong quyết 

định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất 

chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp của cơ 

quan có thẩm quyền. 

- Giá của loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá đất đang 

được áp dụng tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng 

đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

5. Quy định về hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả 

thiên tai 

Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ 

kinh phí cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai 

có hiệu lực kể từ ngày 05/3/2016. 
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HỎI ĐÁP 

Theo đó, nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ dân sinh, khôi phục hạ 

tầng như sau: 

- Chỉ xem xét hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung 

ương đối với những địa phương có mức thiệt hại vượt quá 

khả năng cân đối ngân sách địa phương. 

- Việc hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai được 

phân thành các nhóm sau: 

+ Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương chưa tự 

cân đối được ngân sách. 

+ Ngân sách trung ương hỗ trợ các địa phương có điều tiết 

các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 

50%. 

+ Các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm 

bảo kinh phí. 

+ Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết 

định. 

6. Quy định về quyết toán dự án thuộc nguồn vốn nhà 

nước 

Từ ngày 05/03/2016, Thông tư 09/2016/TT-BTC quy định 

về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà 

nước bắt đầu có hiệu lực. 

Theo đó, quy định cụ thể về chi phí đầu tư được quyết toán 

như sau: 

- Chi phí đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp 

pháp thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng để đưa dự 

án vào khai thác, sử dụng. 

- Chi phí hợp pháp là toàn bộ các khoản chi phí thực hiện 

trong phạm vi dự án, thiết kế, dự toán được duyệt; hợp 

đồng được ký kết kể cả phần điều chỉnh, bổ sung được 

duyệt theo quy định và đúng thẩm quyền. 

- Chi phí đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn 

tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc được điều chỉnh 

theo quy định của pháp luật. 

Thông tư này thay thế Thông tư 19/2011/TT-BTC và 

04/2014/TT-BTC . 

Hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức và 

hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? 

Trả lời: Luật Hợp tác xã năm 2012 quy định thành 

một điều mới (Điều 12) về “các hành vi bị nghiêm 

cấm”, đó là: 

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong trường hợp không đủ điều kiện; từ 

chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã trong trường hợp đủ điều kiện theo 

quy định của Luật Hợp tác xã; cản trở, sách nhiễu 

việc đăng ký và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

- Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên, hợp tác xã 

thành viên theo quy định của Luật Hợp tác xã và điều 

lệ. 

- Hoạt động mang danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã mà không có giấy chứng nhận đăng ký; 

tiếp tục hoạt động khi đã bị thu hồi giấy chứng nhận 

đăng ký. 

- Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung 

đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

- Gian lận trong việc định giá tài sản vốn góp. 

- Kinh doanh ngành, nghề không được ghi trong giấy 

chứng nhận đăng ký; kinh doanh ngành, nghề có điều 

kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định 

của pháp luật. 

- Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, hoạt 

động theo quy định của Luật Hợp tác xã. 
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Hỏi: Người nào có quyền tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã? Khi nào tổ chức hội nghị thành lập hợp 
tác xã? Thành phần tham gia hội nghị gồm những ai? Nội dung hội nghị như thế nào? 

Trả lời: Hội nghị thành lập hợp tác xã do sáng lập viên tổ chức. Tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã khi đã 
chuẩn bị đầy đủ các nội dung công việc và điều kiện cần thiết. 

Thành phần tham gia hội nghị thành lập hợp tác xã bao gồm sáng lập viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp 
của sáng lập viên; người đại diện hợp pháp của hộ gia đình, pháp nhân và cá nhân khác có nguyện vọng gia 
nhập hợp tác xã. 

Nội dung hội nghị: thảo luận về dự thảo điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã và dự kiến 
danh sách thành viên. Hội nghị thông qua điều lệ. Những người tán thành điều lệ và đủ điều kiện theo quy định 
của điều lệ hợp tác xã thì trở thành thành viên. Các thành viên tiếp tục thảo luận và quyết định các nội dung sau 
đây: 

- Phương án sản xuất, kinh doanh; 

- Bầu hội đồng quản trị và chủ tịch hội đồng quản trị; quyết định việc lựa chọn giám đốc (tổng giám đốc) trong số 
thành viên hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc); 

- Bầu ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; 

- Các nội dung khác có liên quan đến việc thành lập và tổ chức, hoạt động của hợp tác xã. 
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MỤC LỤC 
TIN TỨC & SỰ KIỆN 

1. Liên minh HTX Việt Nam đang tập trung 4 đề án ưu tiên triển khai giai đoạn 2016-2017..  Trang 1 

2. 25 đề án xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa … Trang 1, 2, 3 

3. Khóa đào tạo chuyên đề Xây dựng thương hiệu cho hợp tác xã thanh long  ………………….. Trang  3 

4. Việt Nam bắt đầu trồng rau không dùng đất ………………………………..……….…………………….. Trang 3, 4 

5. Công đoàn Liên minh HTX phía Nam tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 .. 

………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………… Trang  4, 5 

MỤC TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM 

6. hợp tác xã tân tiến thí điểm mô hình cánh đồng liên kết  ………..…….…………………………… Trang 5, 6 

7. Tài liệu HTX ………………….………………….………………….………………….…….…………….……………… Trang 6, 7 

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG 

8. [JP0928] Tìm đối tác sản xuất hộp nhựa (dùng trong ngành Y tế) …..…….………………..…….... Trang 7 

9. [J031516] Tìm đối tác là đại lý bán mỹ phẩm …..…….……………………....…..…….……………………. Trang 7 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

10. Chính sách nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2016 ……..………………………………………… Trang  7, 8, 9 

HỎI ĐÁP 

11. Hỏi: Các hành vi bị nghiêm cấm trong tổ chức và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã? 

……………………….……...…….….…….…….…….…….….…….…….…….…….…………….….……………….….…. Trang 9 

12. Hỏi: Người nào có quyền tổ chức hội nghị thành lập hợp tác xã? Khi nào tổ chức hội nghị thành 

lập hợp tác xã? Thành phần tham gia hội nghị gồm những ai? Nội dung hội nghị như thế nào? 

…………………………...….…….….…….….…….….…….….…….….…….….……….………….….…………..….…. Trang 10 
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Bản tin nội bộ - Socencoop 
Chỉ đạo nội dung :  Lê Binh Hùng 

Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam, 

 Giám đốc Socencoop 

Trưởng ban biên tập : Đỗ Thị Kim Sinh - Phó GĐ Socencoop 

Ban biên tập : Địa chỉ: Số 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TPHCM 

Thiết kế - trình bày : SGC 

Hoan nghênh bạn đọc đã và tiếp tục gửi tin, bài cho Socencoop.  

Mọi ý kiến đóng góp cho Bản tin Socencoop vui lòng gửi về info@socencoop.org.vn  

Trân trọng cảm ơn. 
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