TIN TỨC & SỰ KIỆN
Hội nghị Nâng cao chất lượng
công tác tham mưu, tổng hợp
và phối hợp của văn phòng cơ
quan Liên minh HTX các cấp,
hướng dẫn triển khai một số đề
án trọng điểm
Ngày 4-5/4/2016, tại Tp. Vũng Tàu. Liên minh HTX
Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng
công tác tham mưu, tổng hợp và phối hợp của văn
phòng cơ quan liên minh HTX các cấp, hướng dẫn
triển khai một số đề án trọng điểm. Liên minh HTX các
tỉnh, Trường và đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt
Nam từ Thừa Thiên Huế trở vào đã tham dự.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự đã phát
biểu khai mạc và nhấn mạnh tầm quan trọng và sự
cần thiết phải đổi mới, nâng cao chất lượng công tác
tham mưu, tổng hợp và phối hợp trong hệ thống Liên
minh để có thể đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hội
nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ
chức Liên minh các cấp. Những chỉ đạo này đã được
xây dựng thành các Đề án cụ thể, có mục tiêu và lộ
trình thực hiện rõ ràng, gồm: Đề án Ứng dụng CNTT;
Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động
của hệ thống tổ chức Liên minh HTX các cấp; Đề án
Xây dựng, phát triển kinh tế Liên minh HTX gắn với
nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, HTX; Đề
án Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với phát triển
chuỗi giá trị bền vững; Đề án Nâng cao chất lượng
hiệu quả hoạt động của HTX, liên hiệp HTX và các
giải pháp ứng phó khi hội nhập sâu kinh tế thế giới.
Tham dự Hội còn có đại diện Công ty CP Komtek,
Tập đoàn tài chính vi mô Home Credit trình bày về
vấn đề phát triển kinh tế vi mô gắn với chuỗi giá trị
sản phẩm bền vững. Tập đoàn tài chính vi mô Home
Credit với tổng tài sản 8,8 tỷ Euro, hiện đang dẫn đầu
thị trường tài chính tiêu dùng trên thế giới và đang có
chương trình hợp tác với Liên minh HTX Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý
kiến thiết thực về biểu mẫu báo cáo định kỳ, nội dung
các đề án nói trên.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự phát biểu
khai mạc

Một số hình ảnh lớp học
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Ông Phạm Ngọc Toại – Chánh Văn phòng Liên minh HTX
Việt Nam trình bày tham luận

Tổng Giám đốc Home Credit tham luận tại Hội nghị.
Tin và ảnh: Socencoop

VCA xây dựng dự án giúp thành viên
tiếp cận nguồn vốn của Home Credit
Ngày 13/4, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam (VCA)
đã có buổi làm việc với Công ty Komtek và Home Credit
về việc xây dựng dự án kinh tế vi mô cho các hộ cá thể,
thành viên HTX và nông dân.

Ông Nguyễn Thế Phương – Phó Trưởng ban Tuyên truyền
và Thông tin, Giám đốc Trung tâm Thông tin HTX Việt Nam
trình bày tham luận.

Ông Nguyễn Hoàng Ly – Chủ tịch công ty CP Komtek trình
bày tham luận.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Kim Cự - Bí thư Đảng
đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, xây
dựng dự án kinh tế vi mô gắn với chuỗi giá trị sản phẩm,
giúp các hộ cá thể, tổ hợp tác, HTX phát triển bền vững,
giải quyết được các vấn đề: đất đai, cơ chế vốn, công
nghệ và thị trường. Kỳ họp Quốc hội khóa XIII vừa kết
thúc, nội dung xây dựng HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá
trị đã được ghi vào nghị quyết của kỳ họp. Chủ tịch Võ
Kim Cự đề xuất với phía Home Credit đơn giản hóa các
thủ tục vay vốn, nghiên cứu mức lãi suất hấp dẫn hơn
cho người vay. Đối tượng thành viên của HTX, tổ hợp
tác tuy nhỏ nhưng nhiều (khoảng 10 triệu thành viên),
điều đó sẽ tạo cho Home Credit có được một thị phần
khách hàng rất lớn.
Chủ tập đoàn Home Credit toàn cầu - Ông Jiri Smejc
cho biết mong muốn thực hiện Dự án phát triển kinh tế
vi mô của VCA, để nhiều người được tiếp cận nguồn tài
chính với mức lãi suất thấp. Ông Jiri Smejc đánh giá đây
là một dự án lớn và tin tưởng dự án sẽ thành công.
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Sáng 29/4, tại Hà Nội, Liên minh HTX Việt Nam tổ chức
Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm
2012 và sơ kết đợt 1 Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình
HTX kiểu mới.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Đến dự và chỉ đạo có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy
viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương;
Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban
Kinh tế Trung ương; Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ
tịch Liên minh HTX Việt Nam.

Ông Jiri Smejc- Chủ tập đoàn Home Credit toàn cầu (tay
trái) và Chủ tịch VCA- Võ Kim Cự trong buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị,
Trưởng ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại
buổi lễ
Đại diện các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương;
các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; Thường vụ Liên
minh HTX các tỉnh/TP trên cả nước; các tác giả đạt giải,
các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và Hà Nội
đến tham dự và đưa tin.
Quang cảnh buổi làm việc
http://www.vca.org.vn/tin-vca/diem-tin/15119-vca-xay-dung-du-angiup-thanh-vien-tiep-can-nguon-von-cua-home-credit.html

Theo www.vca.org.vn

Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX
năm 2012 và sơ kết đợt 1 Cuộc thi
Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu
mới

Cuộc thi “Tìm hiểu Luật HTX năm 2012” đã trao 01 giải
đặc biệt cho tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, cán bộ
Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh; 01 giải nhất thuộc về tác
giả Hoàng Thị Hoa, cán bộ Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh;
10 giải nhì; 20 giải ba và 38 giải khuyến khích; 16 đơn vị
đạt giải phong trào, trong đó giải nhất tập thể được trao
cho Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh, giải nhì cho Liên minh
HTX tỉnh Thái Bình.
Cuộc thi “Tìm hiểu các mô hình HTX kiểu mới” có 21 tác
phẩm đạt giải, trong đó: Báo viết: 11 giải (01 giải A, 02
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giải B, 03 giải C, 05 giải khuyến khích); báo hình có 05
giải (01 giải B, 02 giải C, 02 giải khuyến khích); báo nói
có 05 giải (01 giải B, 01 giải C, 03 giải khuyến khích).
Tác giả Hồng Anh, Báo Nhân Dân đã dành được giải A,
với tác phẩm: Chuyển đổi mô hình hoạt động HTX ở thể
loại Báo in, báo điện tử; Giải B dành cho thể loại truyền
hình được trao cho tác giả Đỗ Thủy, Đài Truyền hình
Việt Nam với tác phẩm: Xây dựng HTX kiểu mới để hội
nhập.

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Lê Thế Khải và Phó Giám đốc
Lâm Văn Phận tiếp đoàn chuyên gia tư vấn của
Socencoop

Đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên
minh HTX Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc thi phát
biểu tại buổi lễ
http://www.vca.org.vn/tin-vca/diem-tin/15202-trao-giai-cuoc-thi-timhieu-luat-htx-nam-2012-va-tong-ket-dot-1-cuoc-thi-tim-hieu-cac-loaimo-hinh-htx-kieu-moi.html

Theo www.vca.org.vn

Hợp tác xã làng nghề bánh tráng Phú
Hòa Đông tổ chức lại để phát triển
Hợp tác xã làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông đã tổ
chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 tạo tiền đề
để củng cố các hoạt động cũ và triển khai các hoạt
động mới để phát triển. Theo ông Lê Thế Khải, Chủ
tịch kiêm Giám đốc Hợp tác xã: được sự hướng dẫn
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Liên
minh HTX TP.HCM, Hợp tác xã đã hoàn thành việc tổ
chức lại vào tháng 9/2015.

Ngành nghề chính của Hợp tác xã là sản xuất, mua bán
bánh tráng các loại, cung cấp máy làm bánh tráng cho
bà con thành viên, hấp bánh tráng và cung cấp nguyên
liệu làm bánh. Trước khi tổ chức lại, Hợp tác xã có 11
thành viên và chưa làm tốt khâu đầu vào và đầu ra cho
thành viên. Hiện nay, có thêm 7 thành viên mới tham
gia, nâng tổng số thành viên lên 18. Các thành viên đã
thực hiện các nghĩa vụ theo Luật HTX 2012, như góp
vốn đầy đủ, sử dụng dịch vụ của HTX, tham gia vào các
hoạt động của HTX một cách tích cực. Kết quả là Hợp
tác xã đã chủ động cung cấp nguyên liệu đầu vào cho
thành viên với giá rẻ hơn thị trường 10.000 đồng/ bao và
lo được 40% đầu ra cho thành viên.
Trên cơ cở những kết quả đã đạt được, Ban lãnh đạo và
các thành các thành viên của Hợp tác xã lên kế hoạch
nâng doanh thu từ 6 tỷ đồng năm 2015 lên 10 tỷ đồng
năm 2016, tìm thêm đối tác đa dạng hóa nguồn cung
cấp nguyên liệu cho thành vên, mở rộng sản xuất, tăng
thêm sản phẩm, dịch vụ mới như sản xuất rau an toàn
với công nghệ của Israel,...
Hợp tác xã mong muốn được tiếp cận nguồn vốn của
Liên minh HTX Việt Nam để đầu tư, mở rộng sản xuất
và đổi mới công nghệ.
Được biết ông Lê Thế Khải và ông Lâm Văn Phận đang
được Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi giới thiệu ứng cử
Hội đồng nhân dân của huyện
Tin và ảnh: Socencoop
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Khóa đào tạo chuyên đề Quản

Một số hình ảnh hoạt động:

Trị Logistic cho thanh long xuất
khẩu
Nằm trong chương trình Dự án Nâng cao nâng cao năng
lực xuất khẩu cho HTX – Mutrap, từ ngày 23 đến
26/4/2016, tại thành phố Tân An, tỉnh Long An, Socencoop
phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Long An và Bình Thuận tổ
chức khóa đào tạo chuyên đề Quản trị Logistic cho thanh
long xuất khẩu.
Khai mạc và tham dự khóa đào tạo có ông Nguyễn Hoàng
Huy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Long An, ông
Nguyễn Phú Hoàng, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình
Thuận, Ban quản lý Dự án và 40 học viên đến từ Liên minh
HTX tỉnh, Sở Công Thương, Hiệp hội thanh long, Hợp tác
xã, tổ hợp tác tỉnh Long An và Bình Thuận.
Cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của kinh tế hội
nhập, ngày nay logistic đã trở nên có vai trò hết sức quan
trọng trong việc liên kết các hoạt động kinh tế qua việc
cung cấp nguyên liệu, sản xuất, lưu thông, mở rộng thị
trường; tối ưu hóa quá trình sản xuất, lưu kho, vận tải giao
nhận hàng hóa cho đến tay khách hàng sử dụng; logistic
giúp nhà quản lý kiểm soát và ra quyết định chính xác trong
hoạt động SXKD, góp phần giảm thiểu chi phí, tiết kiệm
thời gian, tăng sức cạnh tranh; ngoài ra logistic giúp hoàn
thiện và tiêu chuẩn hóa chứng từ trong kinh doanh, đặc
biệt trong buôn bán và vận tải quốc tế đối với xuất nhập
khẩu hàng hóa nói chung và xuất khẩu trái thanh long nói
riêng.

Quang cảnh khóa đào tạo

Học viên trao đổi trong giờ thảo luận

Mục tiêu của khóa đào tạo nhằm giúp cho người học nắm
được kiến thức cơ bản như khái niệm, vai trò, nội dung,
phân loại logistics, quản trị logistic, đồng thời đây là dịp để
học viên có cơ hội cùng với giảng viên trao đổi các tình
huống thường gặp và có thể vận dụng kiến thức vào trong
môi trường làm việc, xác định chiến lược trong SXKD
nhằm giảm thiểu chi phí, tăng sức cạnh tranh giúp HTX,
DN phát triển.
Khóa đào tạo có sự dẫn dắt của Ths. Nguyễn Thanh Tùng
- Bộ Môn Bảo Vệ Thực Vật và Ts. Lương Ngọc Trung Lập Trưởng Bộ Môn Nghiên Cứu Thị Trường, Viện Cây Ăn Quả
Miền Nam.

Khóa đào tạo chụp hình lưu niệm
Tin và ảnh: Socencoop
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Tài liệu HTX

HTX tự giới thiệu
HỢP TÁC XÃ TÂN BÌNH XÂY DỰNG NIỀM TIN CHO
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Xã Tân Bình là một trong năm xã Cù Lao Tây của huyện
Thanh Bình, có địa hình nằm giữa hai nhánh sông Tiền
được thiên nhiên ưu đãi, đất đai màu mỡ thuận lợi cho việc
phát triển sản xuất các giống cây trồng chất lượng cao.
Song bên cạnh đó, do địa bàn cù lao nên người đông đất
hẹp, diện tích đất sản xuất bình quân mỗi hộ chỉ 1.500 m2,
kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhận thấy những khó khăn đó,
năm 2003, chính quyền và nhân dân xã Tân Bình đã tiến
hành hợp nhất 3 HTX nông nghiệp và 1 tổ hợp tác thành
HTX nông nghiệp Tân Bình quy mô toàn xã, có 1189 hộ
thành viên và diện tích nông nghiệp 723 ha, diện tích sản
xuất gắn liền với 2 khu dân cư, 100% hộ nông dân có đất
sản xuất đều gia nhập HTX trong tinh thần tự nguyện.

Tài liệu bồi dưỡng Giới thiệu phương pháp cung ứng
tập trung qua hợp tác xã nông nghiệp (mua chung )
được biên soạn nội dung theo mô hình HTX nông
nghiệp Nhật Bản, thuộc Dự án Tăng cường chức
năng HTX nông nghiệp ở Việt Nam, do Cơ quan Hơp
tác Quốc tế Nhật Bản – JICA hỗ trợ thực hiện.
Nội dung chính:
1. Nắm bắt nhu cầu thành viên
2. Thành lập các tổ, nhóm sử dụng
3. Lựa chọn hàng hóa
4. Lựa chọn nhà cung cấp
5. Ký hợp đồng(thành viên và nhà cung cấp)
6. Xây dựng kế hoạch cung ứng
7. Đặt hàng, giao hàng
8. Quyết toán
Thông tin chi tiết liên hệ Socencoop, địa chỉ: số 25
Hàn Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; ĐT:
0838227756/57;
Fax:
08.38256257;
Email:
info@socencoop.org.vn

Sau khi hợp nhất, HTX chủ trương xây dựng hệ thống đê
bao chống lũ kết hợp giao thông nông thôn đảm bảo cho
việc tăng vụ. Từ năm 2005 đến nay, HTX NN Tân Bình
khép kín đê bao sản xuất 3 vụ lúa/năm, các giống lúa chất
lượng cao như VD 20, Jasmine 85 chiếm 70% diện tích
canh tác, việc chuyển đổi giống cây trồng từ lúa sang màu
được mở rộng từ 15 ha năm 2003 đến nay là 125 ha
chuyên canh cây ớt.
Đến nay, HTX có 7 dịch vụ hoạt động phục vụ sản xuất:
tưới tiêu, làm đất, mua bán phân bón và thuốc bảo vệ thực
vật, hỗ trợ vốn, sản xuất giống, cắt gặt đập liên hợp và
nước sạch nông thôn. Hàng năm, sau khi trích lập các quỹ
và chia lợi nhuận cho thành viên, HĐQT sử dụng quỹ phát
triển sản xuất đầu tư cho các hoạt động này nhằm nâng
cao, mở rộng dịch vụ, góp phần nâng cao doanh thu, chia
lợi nhuận cho thành viên.
Năm 2013, Dự án cạnh tranh nông nghiệp do Ngân hàng
thế giới tài trợ đã mở ra một bước ngoặt mới trong hoạt
động sản xuất, kinh doanh của HTX NN Tân Bình. Với mục
tiêu nâng chất lượng nông sản, giảm thất thoát sau thu
hoạch, khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tồn trữ và tiêu
thụ, nhằm tăng thêm thu nhập cho người nông dân, dự án
cạnh tranh nông nghiệp tài trợ cho HTX 8 tỷ đồng ở các
hạng mục: chuyển giao kỹ thuật, nâng cao trình độ cán bộ
quản lý HTX, hỗ trợ máy gặt đập liên hợp, máy trang phẳng
công nghệ lazer, lò sấy lúa, kho tồn trữ. Trong đó, HTX đối
ứng 1,8 tỷ đồng để mua đất và nâng cao mặt bằng.
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Với nhiều HTX hiện nay, việc đầu tư máy móc, trang
thiết bị hỗ trợ sản xuất, nhà sơ chế, kho chứa để bảo
quản nông sản cho nông dân đang là vấn đề khó khăn.
Với những hỗ trợ thiết thực, dự án ACP không những là
đòn bẩy giúp HTX NN Tân Bình vươn lên trong giai đoạn
kinh tế cạnh tranh gay gắt như hiện nay, mà còn là
nguồn sức mạnh giúp nông dân đủ tự tin để phát triển
sản xuất nông nghiệp trong nền kinh tế hội nhập.
Hiện tại, cơ giới hóa trong sản xuất và thu hoạch được
HTX NN Tân Bình sử dụng khá phổ biến và hiệu quả.
Ngoài chiếc máy gặt đập liên hợp hiệu Kubota DC – 60
mà dự án đã hỗ trợ, hiện tại HTX cũng sở hữu thêm 3
máy gặt đập liên hợp do Nhật Bản sản xuất, đảm bảo
100% nhu cầu của bà con thành viên trong HTX khi vào
mùa thu hoạch.

HTX cung cấp vật tư nông nghiệp cho bà con thành viên
với giá rẻ hơn thị trường bên ngoài

Với mục tiêu giúp nông dân tăng khả năng cạnh tranh
trong sản xuất, dự án ACP hỗ trợ tập huấn cho hơn
1.600 lượt học viên tham gia áp dụng mô hình “1 phải 5
giảm” trên đồng ruộng. Theo đánh giá, việc vận dụng mô
hình “1 phải 5 giảm” đã giúp cho nông dân ở HTX giảm
chi phí đầu vào, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường,
giảm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; vụ lúa đông xuân
2014 ruộng áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm”, lợi nhuận
cao hơn ngoài mô hình là 932 nghìn đồng/ha.

Bên cạnh nội lực đã có, HTX vẫn còn không ít khó khăn.
Vấn đề HTX quan tâm nhất hiện nay là việc sơ chế lúa
cho nông dân. Với 650ha, sản lượng bình quân mỗi vụ
ước khoảng 3.600 tấn lúa, nhưng hiện tại công suất của
lò sấy là 40 tấn/mẻ, không đáp ứng được nhu cầu. Do
đó, trong thời gian tới, ngoài lò sấy lúa dự án đã hỗ trợ,
HTX NN Tân Bình dự kiến sẽ xây dựng thêm lò sấy mới
để kịp thời đáp ứng nhu cầu của thành viên. Đây là
nguyện vọng và cũng là nhu cầu bức thiết của bà con xã
viên đối với Hội đồng Quản trị HTX.
Dự án cạnh tranh nông nghiệp góp phần làm chuyển đổi
về mặt nhận thức của đông đảo nông dân tham gia, tiết
kiệm chi phí, tăng lợi nhuận sản xuất. Song, để duy trì
và phát huy sâu rộng hiệu quả của dự án, HTX cần có
những sách lược phát triển lâu dài, nông dân cần nhạy
bén hơn trong vấn đề tiếp nhận và ứng dụng khoa học
kỹ thuật trong sản xuất.
Một số hình ảnh về HTX:

Máy móc trang thiết bị tại HTX

Lò sấy lúa được xây mới hiện đại
Bài và ảnh: Liên minh HTX Đồng Tháp
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CƠ HỘI GIAO THƯƠNG
Tên HTX/Trang
trại

Thông tin trang trại
Địa chỉ:
Diện tích trồng trọt (m2) :
Sản lượng sản xuất và xuất
khẩu hàng năm (Mt) :
Các thời điểm thu hoạch và
sản lượng dự kiến
Giá bán và hiệu lực báo giá
và sản lượng xuất khẩu
2016:

Mô tả sản phẩm

Logo

Ảnh sản
phẩm

Mô tả về
đóng gói

Màu sắc:
Kích thước:
Khối lượng:
Tên thương hiệu
Nhà xuất khẩu
(nếu có)h

1. Hạt
1.1
1.2
1.3
1.4

Hạt điều
Hạnh nhân
Hồ đào
Quả óc chó

2. Các loại thảo mộc và gia vị
2.1 Hạt tiêu (Trắng/đen)
2.2 Quế
2.3 Hoa hồi
2.4 Cây đinh hương
2.5 Tiêu tứ xuyên
2.6 Cây bạch đậu khấu
2.7 Xạ hương/rau húng tây
2.8 Củ riềng
2.9 Cây sả
2.10 Cây địa liền
2.11 Lá Nguyệt Quế
2.12 Hạt rau mùi
2.13 Dành dành ( chi tử)
2.14 Cây thì là
3. Đồ biển đông lạnh

3.1 Fi lê cá mú
3.2 Tôm (Bóc vỏ)
3.3 Tôm hùm (>500g)
4. Loại khác
4.1 Gạo

4.2 Cà phê
HTX, THT cần thông tin chi tiết liên hệ Socencoop - địa chỉ: 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TPHCM; ĐT: 08.38227756/
08.38227757; Fax: 08.38256257; email: info@socencoop.org.vn
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CHÍNH SÁCH
PHÁP LUẬT

hỗ trợ một lần đối với cán bộ công chức làm công tác về
chủ quyền biển đảo theo quy định của pháp luật. Trợ
cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài đến
cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam đi làm việc ở nước
ngoài, người Việt Nam cư trú dài hạn ở nước ngoài về
Việt Nam làm việc.
10. Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập
cá nhân

11. Phụ cấp đặc thù ngành nghề.

Căn cứ vào Thông tư 111/2013/TT-BTC và Thông tư
92/2015/TT-BTC thì các khoản phụ cấp, trợ cấp sau
không phải tính thuế thu nhập cá nhân:

12. Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc
khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao
động và thân nhân của người lao động.

1. Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một
lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có
công.

13. Khoản tiền nhận được theo quy định về sử dụng
phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối
tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm
vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm
vụ.

14. Khoản tiền nhận được theo chế độ nhà ở công vụ
theo quy định của pháp luật.

3. Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối
với lực lượng vũ trang.
4. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành,
nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại,
nguy hiểm.
5. Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
6. Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc
nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức
hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ
cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một
lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất
việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác
theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã
hội.
7. Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội
theo quy định của pháp luật.
8. Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
9. Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác
đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn,

15. Các khoản nhận được ngoài tiền lương, tiền công do
tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp
luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các
đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cử tri, tiếp công dân; trang
phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ
trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng
dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu
Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành ủy,
Tỉnh ủy.
16. Khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao
động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao
động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất
ăn, cấp phiếu ăn.
17. Khoản tiền mua vé máy bay khứ hồi do người sử
dụng lao động trả hộ (hoặc thanh toán) cho người lao
động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người
lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về
phép mỗi năm một lần.
18. Khoản tiền học phí cho con của người lao động
nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con
của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước
ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến
trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hộ.
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19. Các khoản thu nhập cá nhân nhận được từ các Hội, tổ
chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu
nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của
Hội, của tổ chức; kinh phí tài trợ được sử dụng từ nguồn
kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của
Nhà nước; việc sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật,
công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện nhiệm vụ chính
trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp
với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.
20. Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả
để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là
người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại
hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo
thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai
khoáng.
21. Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập
chi đám hiếu, hỉ cho bản thân và gia đình người lao động
theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và
phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
thuế thu nhập doanh nghiệp.
Theo Thư viện pháp luật

CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP
Những câu hỏi thường gặp trong
Hợp Tác Xã
1. Luật HTX 2012 của nước ta đã định nghĩa như thế
nào về HTX ? So sánh với định nghĩa quy định trong luật
HTX 1996, Luật HTX năm 2003 và với định nghĩa của
Liên minh HTX Quốc tế và Tổ chức Lao động Quốc tế.
2. Tại sao nói HTX là tổ chức kinh tế tập thể đồng sở
hữu, có tư cách pháp nhân?
3. Nhu cầu chung của thành viên HTX là gì ?
4. HTX có được coi là một tổ chức kinh doanh không, vì
sao?
5. Mục tiêu của HTX là gì ?
Socencoop
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MỤC LỤC
TIN TỨC & SỰ KIỆN
1. Hội nghị Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp và phối hợp của văn phòng cơ quan
Liên minh HTX các cấp, hướng dẫn triển khai một số đề án trọng điểm. …………………..…. Trang 1, 2
2. VCA xây dựng dự án giúp thành viên tiếp cận nguồn vốn của Home Credit………………..… Trang 2, 3
3. Trao giải Cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và sơ kết đợt 1 Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình
HTX kiểu mới ……………………………………..…………………..…………………..…………………………..... Trang 3, 4
4. Hợp tác xã làng nghề bánh tráng Phú Hòa Đông tổ chức lại để phát triển ……………………… Trang 4
5. Khóa đào tạo chuyên đề Quản Trị Logistic cho thanh long xuất khẩu ………..…………………..Trang 5
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CƠ HỘI GIAO THƯƠNG
7. Cơ hội giao thương …..…….………………..……...…..…….………………....…..…….………………..……..... Trang 8

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
8. 21 khoản phụ cấp, trợ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân ………………………………… Trang 9, 10

HỎI ĐÁP
9. Những câu hỏi thường gặp trong Hợp Tác Xã …….…….…….…….…………….….……………….….. 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.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam | http://socencoop.org.vn 12

