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TIN TỨC & SỰ KIỆN 

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm tổ 

chức lại HTX các tỉnh thành phố 

miền Nam 

Ngày 5-6/5/2016, tại TP.HCM, trong khuôn khổ Dự án 

Xây dựng hiệp hội kinh doanh hiệu quả vì sự năng động 

và toàn diện ở Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ phát triển 

HTX, DNVVN miền Nam (Socencoop) đã tổ chức Hội 

nghị trao đổi kinh nghiệm tổ chức lại HTX các tỉnh thành 

phố miền Nam tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham 

dự của 96 đại biểu là đại diện của Liên minh, của sở Kế 

hoạch và Đầu tư và của HTX các tỉnh, thành phố miền 

Nam. 

Tham dự hội nghị có ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch 

Liên minh HTX Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ 

trưởng vụ NN&PTNT (Ban Kinh tế Trung ương), ông 

Nguyễn Minh Tú, Vụ trưởng vụ HTX (Bộ KH&ĐT), ông 

Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng Ban Chính sách và Phát 

triển HTX (Liên minh HTX Việt Nam), ông Filip Graovac, 

Phó Trưởng Đại diện của Quỹ Châu Á, bà Lê Thu Hiền, 

Giám đốc bộ phận phát triển dự án của Quỹ Châu Á, bà 

Antje Regitz, Giám đốc khu vực Châu Á, Liên đoàn HTX 

Cộng hòa Liên bang Đức (DGRV) tại Việt Nam. 

Ông Lê Binh Hùng, Giám đốc Socencoop cho biết: đến 

hết ngày 31/12/2015, tại 20 tỉnh, thành phố miền Nam có 

3.392 HTX, 24 Liên hiệp HTX, trong đó có: 2.943 HTX 

đang hoạt động theo Luật HTX 2012, 1.449 HTX đã thực 

hiện công tác tổ chức lại, đạt 42,7%. Trong 3 năm thực 

hiện Luật HTX 2012, có 585 HTX thành lập mới, giải thể 

429 HTX, hiện có vẫn còn 1.447 HTX chưa tổ chức lại 

và 449 HTX ngưng hoạt động. 

Theo khảo sát nhanh tại 30 HTX trong khuôn khổ dự án 

ở Đồng Tháp, An Giang và Cần Thơ cho thấy: thông qua 

tổ chức lại, 100% lãnh đạo HTX đã nâng cao nhận thức 

về sự khác biệt giữa HTX và doanh nghiệp, về trách 

nhiệm, nghĩa vụ của HDQT, tổ chức lại giúp HTX tự tin, 

củng cố lại HTX, giúp quản lý các quỹ minh bạch hơn. 

Việc tổ chức lại đã giúp 76,66% HTX tăng số lượng hợp 

đồng dịch vụ với thành viên, 70% HTX kết nạp thêm 

thành viên mới, 96,66% HTX cải thiện hoạt động của 

Ban kiểm soát, 96,66% HTX cải thiện công tác lập kế 

hoạch kinh doanh. Thông qua tổ chức lại HTX, các 

thành viên HTX đa nâng cao nhận thức về nghĩa vụ, 

trách nhiệm đối với HTX về góp vốn (100%), tham gia 

Đại hội thường niên (90%), trách nhiệm xây dựng Điều 

lệ HTX (66,66%), nghĩa vụ sử dụng dịch vụ của HTX 

(83,33%). Sau khi tổ chức lại có 90% HTX cho biết có 

tăng doanh thu, 86,66% HTX có tăng thêm số lượng sản 

phẩm và dịch vụ thành viên, 100% HTX cho biết thành 

viên hài lòng với dịch vụ của HTX và lợi ích HTX đưa lại. 

Thay mặt 30 HTX trong dự án, HTX Giống nông nghiệp 

Thốt Nốt (Cần Thơ), HTX nông Nghiệp Tân Phú A 1 (An 

Giang), HTX dịch vụ nông nghiệp Tân Cường (Đồng 

Tháp) đã báo cáo kinh nghiệm chuyển đổi HTX. Các 

HTX tổ chức lại thành công gắn liền với năng lực của 

ban lãnh đạo HTX, với sự hỗ trợ hiệu quả từ dự án, từ 

Liên minh HTX tỉnh và sau khi tổ chức lại đã tăng doanh 

số, mở rộng dịch vụ hỗ trợ thành viên, thu hút thêm 

thành viên tham gia và nâng cao mức độ hài lòng của 

thành viên,… 

Ông Nguyễn Duy Hiếu, Trưởng Đoàn chuyên gia tư vấn 

HTX miền Nam nhận xét rằng sở dĩ các HTX trong dự 

án đã có những bước tiến bộ là do dự án đã tổ chức các  
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khóa tập huấn cho HTX, đồng thời tổ chức các hoạt động 

tư vấn đồng hành tại HTX, cùng HTX ứng dụng những kiến 

thức ở lớp và công việc thực tiễn tại HTX. Ông Hiếu cho 

rằng, đây là cách làm rất phù hợp với điều kiện của HTX 

hiện nay khi trình độ của lãnh đạo HTX hạn chế, cần phải 

có người cầm tay chỉ việc và cũng là bài học kinh nghiệm 

lớn của việc tổ chức lại HTX tại các tỉnh miền Nam. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận 3 nhóm vấn đề liên quan 

đến công tác tổ chức lại: Vai trò, nhiệm vụ quản lý nhà 

nước, của các tổ chức hỗ trợ và của bản thân các HTX. 

Các ý kiến thảo luận sẽ được Ban Tổ chức Hội nghị tập 

hợp và gửi Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tổng hợp 

đề xuất các cơ quan chức năng. 

Một số hình ảnh của hội nghị: 

 

Ông Lê Văn Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam 

phát biểu tại hội nghị 

 

Ông Nguyễn Văn Tiến (Ban Kinh tế Trung ương) phát biểu 

 

Ông Nguyễn Minh Tú (Bộ KH-ĐT) phát biểu và giải 

đáp thắc mắc ý kiến của các đại biểu 

 

Thảo luận tại Hội nghị 

Tin và ảnh: Socencoop 

Đổi mới hợp tác xã ở ĐBSCL 

Nhiều ngày tìm đến các HTX tại khu vực ĐBSCL chúng 

tôi ghi nhận không ít mô hình giúp HTX hoạt động hiệu 

quả trong bối cảnh tưởng chừng gặp nhiều khó khăn. 

Mô hình dịch vụ 

Theo tìm hiểu của chúng tôi, HTX gặp khó khăn nhất là 

tiếp cận nguồn vốn, công nghệ sản xuất cùng đội ngũ 

cán bộ quản lý… Tuy nhiên, trong khó khăn đã xuất hiện 

những cách làm mới hiệu quả. 
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Điển hình như HTX Tân Cường (thuộc xã Phú Cường, 

huyện Tam Nông, Đồng Tháp). Năm 2000, HTX Tân 

Cường được thành lập trên nền tảng tập đoàn sản xuất 

của huyện. Ban đầu HTX đăng ký vốn điều lệ 255 triệu 

đồng, trong khi khoảng 200 xã viên góp vốn vỏn vẹn 31 

triệu đồng. Những ngày đầu, để có đủ vốn điều lệ, 6 

thành viên trong Ban quản trị HTX phải thế chấp sổ đỏ 

phần ruộng đất nhà vay ngân hàng để có vốn hoạt động. 

Hiện mô hình dịch vụ HTX Tân Cường phát triển khá 

hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Trãi, GĐ HTX cho biết: Ngày 

đầu chuẩn bị cho việc thành lập HTX, bà con rất băn 

khoăn. Nhưng người dân cũng hiểu, nếu không thế chấp 

vay vốn thì lấy đâu vốn làm ăn. Và việc thành lập HTX 

bà con đã hiểu là cách lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ để 

giải quyết những vướng mắc đó. 

 

Ông Nguyễn Văn Trãi (x), Giám đốc HTX Tân Cường 

đang chia sẻ những kinh nghiệm mà HTX đã áp dụng 

thành công. 

Đến nay, HTX đã xây dựng được hệ thống trạm bơm, đê 

bao, cống đập phân vùng khép kín đồng bộ toàn cánh 

đồng bằng bơm điện, trong đó có 430ha đê bao khép kín 

sản xuất 3 vụ và 170ha sản xuất 2 vụ trong năm, chủ 

động bơm tưới, tiêu cho toàn bộ diện tích là 600ha. 

Ông Trãi chia sẻ: Trạm bơm chính là bước khởi đầu làm 

dịch vụ để HTX đi tới thành công và mạnh lên. Nhờ dịch 

vụ bơm tưới chứng minh được hiệu quả, đạt lợi nhuận, 

cuối năm chia lãi theo tỷ lệ góp vốn của xã viên với mức 

5%/tháng. Vốn hoạt động của HTX tăng từ 255 lên 

527,8 triệu đồng vào năm 2003 và không ngừng tăng tới 

nay. Hiện nay HTX phân phối lợi nhuận cho xã viên  

bằng 2 hình thức: Theo góp vốn 60%, theo sử dụng dịch 

vụ 40%. HTX đã có tổng diện tích 1.500ha đều phục vụ 

bằng hệ thống bơm điện, áp dụng cơ giới hóa và lúa 

được bao tiêu. Hoạt động tín dụng nội bộ của HTX đã 

vận hành từ năm 2004, tới năm 2014, doanh số dư nợ 

trên 7 tỷ đồng. 

Mô hình cánh đồng lớn 

Hợp tác xã DV NN Tân Tiến (huyện Tam Nông, Đồng 

Tháp) thành lập ngày 15/11/1999 và chuyển đổi theo 

Luật HTX năm 2012. Tổng diện tích đất nông nghiệp 

trong vùng HTX quản lý hơn 887ha sản xuất 3 vụ 

lúa/năm (dự kiến mở rộng diện tích lên 1.000ha). Việc 

chuyển đổi đã nâng tầm hoạt động của HTX trước tình 

hình mới, đúng chủ trương. Vụ hè thu 2012, HTX đề 

xuất với ngành nông nghiệp huyện xây dựng mô hình 

cánh đồng sản xuất theo hướng hiện đại (cánh đồng 

lớn) gắn với tiêu thụ quy mô 200ha khởi điểm. Đến nay 

đã mở rộng lên quy mô toàn HTX với diện tích 887ha. 

Kết quả liên kết tiêu thụ với Cty TNHH XNK Lộc Anh từ 

vụ hè thu 2012 đến đông xuân 2015 là 26.095 

tấn/4.208ha với 4.096 lượt hộ tham gia, giá bán cao hơn 

bên ngoài 150 – 200 đ/kg, tăng thêm lợi nhuận cho nông 

dân tới 5,2 tỷ đồng. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật để 

giảm giá thành so bên ngoài bình quân 1,5 triệu đ/ha, 

sau 9 vụ triển khai với diện tích canh tác 6.385ha, đã 

giảm chi phí hơn 9,5 tỷ đồng. Giá bán tăng, giá thành 

giảm, đã làm lợi cho thành viên 14,7 tỷ đồng so với sản 

xuất truyền thống. 

Để thích ứng trong tình hình mới, HTX Tân Tiến lập kế 

hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn để thực hiện dự án 

“Cánh đồng lớn giai đoạn 2016 – 2020”. HTX chủ động 

đa dạng hóa đầu vào cũng như đầu ra được xem là 

phép thử mới để lựa đối tác đủ năng lực tham gia ổn 

định cho đề án. HTX Tân Tiến trở thành điểm sáng của 

tỉnh trong liên kết nông hộ nhỏ hình thành cánh đồng lớn 

gắn kết tiêu thụ với doanh nghiệp. 

Ngày 13/10/2015 UBND tỉnh Đồng Tháp tặng danh hiệu 

“Doanh nghiệp tiêu biểu” cho tập thể HTX Tân Tiến và 

danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” cho giám đốc. Có 

được những thành tựu đó là nhờ có sự quy hoạch tổ 

chức sản xuất theo cánh đồng lớn gắn với tái cơ cấu 

ngành hàng lúa gạo và sự đồng thuận cao của các 

thành viên với kế hoạch liên kết tiêu thụ. 
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Với cách làm mới, các HTX đã liên kết nhà nông tạo những 

cánh đồng lớn cho hiệu quả cao 

Mô hình tín dụng nội bộ 

HTX Tân Phú A1 thành lập năm 1998 với 110 xã viên, vốn 

điều lệ chỉ có 110 triệu đồng, hoạt động lĩnh vực bơm tưới. 

Để nâng cao hiệu quả, giúp xã viên tăng thu nhập, HTX đã 

thực hiện dịch vụ tín dụng nội bộ. Năm 2015, HTX giải 

ngân trên 2,5 tỷ đồng, góp phần giúp 256 xã viên có nguồn 

vốn phát triển sản xuất. Tài sản thế chấp là sổ cổ phần của 

xã viên, mỗi cổ phần tương đương 900.000 đồng. 

Hiện xã viên được vay tối đa 75 triệu đồng, thời hạn 12 

tháng (sau mỗi mùa vụ nộp lãi với lãi suất 1%/tháng). Ông 

Dương Văn Hồng, Phó Giám đốc HTX cho biết: Mô hình tín 

dụng nội bộ là khâu đột phá giúp giải quyết rất lớn nguồn 

vốn cho xã viên có điều kiện đầu tư sản xuất, nâng dần 

hiệu quả kinh tế. Hiện HTX Tân Phú A1 có trên 470 xã 

viên, vốn điều lệ gần 600 triệu đồng, diện tích sản xuất lúa 

hơn 500ha. HTX ký hợp đồng với Cty CP Xuất nhập khẩu 

Thạnh Phú (An Giang) tiêu thụ lúa với giá bằng hoặc cao 

hơn giá lúa thị trường, giúp nông dân không bị ép giá. 

Các dịch vụ do HTX tổ chức giải quyết việc làm thường 

xuyên cho 15 lao động và hơn 150 lao động có việc làm 

bán thời gian. Nhờ vậy hoạt động của HTX đã góp phần 

bình ổn giá sản phẩm, nâng cao đời sống nông dân, thay 

đổi tập quán canh tác lạc hậu bằng áp dụng khoa học công 

nghệ cao trước và sau thu hoạch. Các mô hình HTX cho 

thấy, đã đến lúc cần chuyển đổi toàn diện HTX cũ sang 

hoạt động theo hướng hiện đại hóa, phù hợp với tình hình 

kinh tế hiện nay. 

Nguồn: Viết Sáng – báo Nông nghiệp Việt Nam 

Phái đoàn Liên minh châu Âu thăm và 

khảo sát năng lực xuất khẩu HTX thanh 

long 

Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực xuất khẩu 

cho HTX (EU - MUTRAP), từ ngày 31/5 đến 01/6/2016, 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ miền 

Nam (Socencoop) và Liên minh HTX tỉnh Long An đã 

tiếp và làm việc với Phái đoàn Liên minh châu Âu để tìm 

hiểu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình sản 

xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm của  HTX thanh long 

trên địa bàn tỉnh, tìm giải pháp tháo gỡ, tiếp tục hỗ trợ 

nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường năng lực 

cho HTX xuất khẩu trái thanh long, đặc biệt vào thị 

trường châu Âu.  

Hiện trên toàn tỉnh Long An có khoảng 7.280 ha trồng 

thanh long, tập trung trồng nhiều ở huyện Châu Thành, 

với năng suất bình quân 40 tấn/ha/năm, sản lượng đạt 

785.102 tấn/năm. Trong đó, có 05 HTX vừa sản xuất 

vừa tiêu thụ trái thanh long tham gia dự án. Ông Nguyễn 

Hoàng Huy, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh cho biết, 

thông qua các khóa đào tạo, tập huấn của dự án đã giúp 

HTX và thành viên nâng cao nhận thức và làm thay đổi 

hành vi về trồng thanh long sạch, biết quan tâm đến kỹ 

thuật chăm sóc, thu hoạch theo quy trình sản xuất 

VietGap, Global Gap, sản xuất theo tiêu chuẩn vào thị 

trường châu Âu. Từ khi có dự án, hiểu biết về thị trường 

châu Âu của HTX đã tốt lên, sản phẩm thanh long bóng 

đẹp hơn và có chất lượng, những năm gần đây đã xuất 

khẩu đi một số nước như Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Đài Loan,…. 

Tuy nhiên, khó khăn của HTX thanh long hiện nay chủ 

yếu vẫn là phương pháp canh tác, chăm sóc, thu hoạch 

còn thủ công và lạc hậu, diện tích nhỏ lẻ, quy mô nông 

hộ là chính, các sản phẩm chế biến như thanh long sấy, 

nước ép chưa đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng do công 

nghệ sản xuất lạc hậu, chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chuẩn hàng xuất khẩu sang châu Âu, Mỹ và các nước 

phát triển khác. 

Liên minh tỉnh đề nghị Dự án tiếp tục hỗ trợ mọi mặt như 

về GlobalGap, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, khoa học 

công nghệ, quy trình sản xuất để chế biến sản phẩm,… 

giúp HTX có điều kiện tiếp cận thị trường châu Âu, nâng  
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tiếp với nhà nhập khẩu, với việc thu mua các loại trái 

nhỏ, trái to giúp cho nông dân thuận lợi hơn; đồng thời 

chọn HTX đủ năng lực làm thủ tục chứng nhận 

GlobalGap. 

Dự án Nâng cao năng lực xuất khẩu cho HTX do 

Socencoop thực hiện đã được cán bộ sở, ngành, hiệp 

hội  liên quan, Liên minh HTX và đặc biệt là cán bộ lãnh 

đạo, thành viên các HTX thanh long các tỉnh Bình Thuận 

và Long An quan tâm tham gia. Từ sự hỗ trợ của EU – 

Mutrap, Socencoop kết nối với các chương trình, dự án  

của Liên minh châu Âu, Liên minh HTX Việt Nam và các 

tổ chức khác nhằm tăng cường năng lực cho HTX, Tổ 

hợp tác hình thành chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực, qui 

mô lớn, có đầu ra ổn định trên thị trường châu Âu cũng 

như trong nước và xuất khẩu. 

Một số hình ảnh hoạt động 

 

Buổi làm việc giữa Phái đoàn Liên minh châu Âu, 

Socencoop và Liên minh HTX tỉnh Long An 

 

Đoàn khảo sát tại HTX Thanh long Tầm Vu 

cao giá trị gia tăng cho sản phẩm. 

Đoàn cũng đã đến thăm và khảo sát một số HTX thanh 

long của tỉnh. 

Kết quả khảo sát tại HTX thanh long Long Trì, ông Lê 

Minh Chánh, Gíam đốc HTX cho biết, mặc dù mới thành 

lập (27/4/2015) đến nay được một năm, nhờ tham gia 

vào các khóa đào tạo, tập huấn của dự án và HTX đã 

vận dụng vào thực tế thấy có hiệu quả rõ rệt. Sản phẩm 

thanh long của HTX đã xuất khẩu vào thị trường Trung 

Quốc, Mỹ, bên cạnh tiêu thụ thị trường nội địa. Hiện 

HTX đang thử nghiệm sản xuất nước ép trái thanh long 

nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng hóa sản phẩm của 

người tiêu dùng. 

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX thanh long Tầm Vu 

Trương Quang An cho rằng cần triển khai mở rộng 

chương trình, tập huấn đến các thành viên HTX, vì chính 

họ là người trực tiếp thực hành sản xuất, chăm sóc, bảo 

quản thanh long. Hiện HTX mua của thành viên cao hơn 

giá của thương lái từ 500 – 1.000đ/kg, nhưng cái khó 

khăn nhất của HTX là phải kiểm tra sản phẩm có được 

phun xịt đúng quy chuẩn hay chưa, dư lượng thuốc bảo 

vệ thực vật có đảm bảo an toàn hay không chứ không 

phải chỉ có tờ Chứng nhận GlobalGap mà thôi. Trái 

thanh long tươi của HTX đã xuất khẩu đi Ấn Độ, 

Inđônexia, Thái Lan… giúp nâng cao thu nhập cho thành 

viên.  

Ông Trương Minh Trung, Chủ tịch HĐQT, Gíam đốc 

HTX thanh long Long Hội đánh giá nhờ có Dự án đã 

giúp bà con nông dân có động lực làm hơn lên, đã hiểu 

thêm về Global Gap và hiện có 05 ha đủ tiêu chuẩn 

GlobalGap, sản phẩm đã bán được vào thị trường châu 

Âu (Hà Lan) nên giá bán đã tăng hơn trước, ngoài ra 

thương lái Trung Quốc đến vườn mua theo phương 

thức giao hàng tại cửa kho hoặc cửa khẩu. Ông chia sẻ, 

khó khăn nhất của HTX là thị trường châu Âu chỉ mua 

trái nhỏ, đây là loại trái không phổ biến nên số lượng 

bán chưa được nhiều, do đó HTX lại phải tìm thị trường 

khác để tiêu thụ cho loại trái to. 

Nhìn chung, các HTX thanh long mong muốn dự án EU 

– Mutrap trong thời gian tới hỗ trợ xúc tiến thương mại; 

tập huấn chuyên sâu về tiêu chuẩn bao bì, chất lượng, 

hướng dẫn tiêu chuẩn, mô hình để xây dựng kho lạnh 

theo tiêu chuẩn châu Âu; hỗ trợ  HTX có hợp đồng trực  
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Đoàn làm việc tại HTX Long Hội 

 

Đoàn khảo sát làm việc tại HTX Thanh long Long Trì 

 

Đoàn đi thăm vườn thanh long của HTX 

Bài và ảnh: Socencoop 

Tài liệu HTX 

 

Xây dựng kế hoạch trung hạn cho HTX nông nghiệp 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. Nội 

dung của tài liệu bao gồm: 

1/ Kiến thức tổng quan về kế hoạch trung hạn 

2/ Trình tự và các bước xây dựng kế hoạch trung hạn 

3/ Đánh giá hiện trạng 

4/ Dự báo tình hình phát triển 

5/ Xây dựng các mục tiêu 

6/ Điều tra nhu cầu thành viên 

7/ Phân tích đánh giá các yếu tố tác động 

8/ Xây dựng kế hoạch trung hạn 

9/ Một số hướng dẫn, gợi ý 

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  

HTX tự giới thiệu 

HỢP TÁC XÃ XOÀI MỸ XƯƠNG: SẢN XUẤT THEO 

HƯỚNG GLOBAL GAP 

Xoài Cao Lãnh một loại trái cây đặc sản được đánh giá khá 

cao trên thị trường tiêu thụ xoài trong và ngoài nước do có 

hương vị thơm ngọt thanh, màu sắc đẹp. Nhằm xây dựng 

thương hiệu xoài, tiến tới sản xuất bền vững và chất lượng, 

được sự chỉ đạo của Tỉnh và sự đồng thuận của bà con 

nông dân, các hộ nhà vườn của 3 ấp Mỹ Thạnh, Mỹ Thới, 

Mỹ Hưng Hoà của xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh 

mailto:info@socencoop.org.vn
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Đồng Tháp đã liên kết thành lập hợp tác xã (HTX) Xoài Mỹ 

Xương nhằm tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo 

hướng chuyên nghiệp, tạo ra sản phẩm chất lượng và an 

toàn nhằm giúp đưa trái xoài Mỹ Xương vươn xa trên thị 

trường cây ăn quả Việt Nam. Bên cạnh đó, góp phần nâng 

cao trình độ canh tác của các nhà vườn trồng xoài trong 

khu vực, nâng cao thu nhập của thành viên hợp tác xã. 

Sau khi đi vào hoạt động, HTX Xoài Mỹ Xương được sự 

giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn và đồng thuận của 

thành viên, đã từng bước sản xuất xoài theo hướng GAP, 

có sổ nhật ký ghi chép từng giai đoạn sản xuất và tiến hành 

xây dựng cơ bản cơ sở vật chất như nhà kho, nhà sơ 

chế…để tiến đến kết hợp với Viện Cây Ăn quả miền Nam 

xin chứng nhận GlobalGAP cho xuất khẩu xoài Mỹ Xương 

ra nước ngoài. HTX Xoài Mỹ Xương đã nhận được hỗ trợ 

100 triệu đồng từ Tỉnh và Huyện dành cho xây dựng nhà 

sơ chế. Bên cạnh đó, HTX Xoài Mỹ Xương còn phối hợp 

với Huyện Cao Lãnh từng bước xây dựng thương hiệu 

“Xoài Cát Mỹ Xương”, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá và tìm 

nơi tiêu thụ. Sau gần 2 năm thực hiện, hơn 21ha xoài của 

25 hộ thuộc HTX Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh đã được 

Công ty Cafe Control Việt Nam chứng nhận đạt chuẩn 

GlobalGAP và Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập 

khẩu cấp mã số vùng trồng xoài xuất khẩu sang New 

Zealand với diện tích 33,2ha/40 hộ. 

Sản xuất xoài theo hướng GlobalGAP giúp hạn chế sử 

dụng hoá chất trong quá trình sản xuất, xây dựng nơi trữ, 

xử lý bao thuốc và rửa dụng cụ phun thuốc BVTV, có sổ 

ghi chép, tổ dịch vụ… Ông Trần Long Châu – Giám đốc 

HTX xoài Mỹ Xương cho biết: “Do bà con nông dân quen 

với tập quán sản xuất cũ, khi triển khai sản xuất xoài theo 

hướng GlobalGAP, mỗi nhà vườn phải thực hiện theo quy 

trình mới kỳ công hơn,… Cho nên, quá trình thực hiện HTX 

gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên với sự quyết tâm trong 

xây dựng nhãn hiệu, nhà vườn phải vừa làm, vừa học hỏi, 

dần dần quy trình sản xuất thực hiện chuyên nghiệp, được 

ngành chức năng cấp giấy chứng nhận”. 

Ông Võ Hữu Hiền – thành viên HTX xoài Mỹ Xương nói: 

“Trồng xoài cát theo tiêu chuẩn GlobalGAP cho năng suất 

cao khoảng 10 tấn/ha, trong đó có khoảng 80% xoài loại 1 

– đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Đặc biệt, trồng xoài theo quy 

trình này sẽ giảm chi phí 50% số lần phun xịt thuốc. Với 

diện tích 1,5ha trồng xoài cát Hòa Lộc, Cát Chu, mỗi 

năm lợi nhuận gia đình tôi thu được hàng trăm triệu 

đồng…” 

Xoài bán được giá, tiêu thụ hết là mong muốn của bà con  

nông dân và thành viên. HTX xoài Mỹ Xương được coi là 

một trong những điển hình cho kiểu làm ăn mới, chú trọng 

vào chất lượng và uy tín của sản phẩm đối với người tiêu 

dùng. 

Hiện, sản phẩm xoài Cao Lãnh đã có thương hiệu với nhãn 

mác, bao bì, mẫu mã nhất định, được thị trường trong và 

ngoài nước biết đến, bước đầu tạo được niềm tin, khích lệ 

cho nhà vườn mạnh dạn mở rộng diện tích sản xuất theo 

hướng Việt GAP, GlobalGAP. Qua đó, nhằm nâng cao chất 

lượng, uy tín và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, góp 

phần đưa thương hiệu xoài Cao Lãnh phát triển lên một 

tầm cao mới. 

Một số hình ảnh của HTX: 

 

Nhà vườn Mỹ Xương thực hiện việc bao trái xoài đạt chuẩn 

GlobalGAP 

 

HTX xoài Mỹ Xương đón nhận Chứng nhận đạt chuẩn 

GlobalGAP 

Bài và ảnh : Liên minh HTX Đồng Tháp 
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CƠ HỘI  

GIAO THƯƠNG 

Công ty Grow Stars Inc. (Nhật Bản) cần tìm đối tác 

phân phối rượu vang và rượu mạnh cao cấp Nhật Bản 

tại Việt Nam. 

Liên hệ: Mr. Sekido, President. 

Sekido101@yahoo.co.jp  

０９０－３７１７－８６４５ 

06 điểm mới nổi bật của Nghị 

định 47/2016/NĐ-CP về lương 

cơ sở 2016 

Từ ngày 15/7/2016, Nghị định 47/2016/NĐ-CP quy định 

mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức 

và lực lượng vũ trang bắt đầu có hiệu lực thi hành. 

Theo đó, có nhiều điểm mới đáng chú ý sau: 

>> Chính thức có Nghị định về mức lương cơ sở từ 

01/5/2016  

>> Đã cập nhật Nghị định 47/2016/NĐ-CP về tăng 

lương cơ sở 2016 

1. Lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng 

Mức lương này được tính hưởng kể từ ngày 01/5/2016. 

2. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức 

sinh hoạt phí 

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 3 của Nghị định 47 đã bổ 

sung quy định  “mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính  

mức sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật” so 

với Nghị định 66/2013/NĐ-CP. 

3. Mở rộng phạm vi điều chỉnh 

Ngoài phạm vi điều chỉnh của Nghị định 66/2013/NĐ-

CP thì Nghị định 47 còn bổ sung quy định “mức 

lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao 

động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt”. 

4. Sửa đổi quy định kinh phí thực hiện tăng 

lương 

Điều 4 của Nghị định 47 đã sửa đổi quy định về kinh 

phí thực hiện tăng lương cơ sở so với Điều 4 của 

Nghị định 66/2013 (việc sửa đổi này nhằm phù hợp 

với thực tiễn và quy định pháp luật hiện hành). 

5. Hướng dẫn đối với người có hệ số lương từ 

2.34 trở xuống 

Hướng dẫn rõ đối với những người có hệ số lương 

từ 2.34 trở xuống đã được hưởng tiền lương tăng 

thêm tại Nghị định 17/2015/NĐ-CP như sau: 

+ Nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, 

chức danh và phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức 

lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng thấp hơn tổng 

tiền lương, tiền lương tăng thêm tính theo mức 

lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng thì được hưởng 

chênh lệch cho bằng tổng tiền lương hưởng tháng 

4/2016. 

+ Mức chênh lệch này không dùng để tính đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và 

các loại phụ cấp lương. 

6. Chấm dứt hiệu lực thi hành của Nghị định 

66/2013/NĐ-CP và Nghị định 17/2015/NĐ-CP 

Ngoài những điểm mới nổi bật nêu trên thì Nghị định 

47 còn chỉnh sửa một số câu từ tại Điều 2 - Đối 

tượng áp dụng và Điều 6 - Trách nhiệm và hướng 

dẫn thi hành cho phù hợp với quy định pháp luật hiện 

hành. 

 

CHÍNH SÁCH 

PHÁP LUẬT 
 

mailto:Sekido101@yahoo.co.jp
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 Danh sách 18 Luật có hiệu lực từ 01/7/2016 

STT Tên Luật, Bộ luật Văn bản hướng dẫn 

1 Luật điều ước quốc tế 2016  

2 Luật sửa đổi các Luật về thuế 2016  

3 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 
Nghị quyết 110/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng 
hình sự 

4 Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015  

5 
Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 
viên chức quốc phòng 2015 

 

6 Luật tố tụng hành chính 2015 
Nghị quyết 104/2015/QH13 về thi hành Luật tố tụng hành 
chính 

7 Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 2015  

8 Luật trưng cầu ý dân 2015  

9 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 
Nghị quyết 103/2015/QH13 về thi hành Bộ luật tố tụng 
dân sự 

10 Luật khí tượng thủy văn 2015  

11 Luật thống kê 2015  

12 
Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân 2015 

 

13 Bộ luật hình sự 2015 Nghị quyết 109/2015/QH13 về thi hành Bộ luật hình sự 

14 Luật an toàn thông tin mạng 2015  

15 
Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
2015 

 

16 Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015 
Nghị định 37/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn, vệ 
sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp bắt buộc 

17 
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 
2015 

Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

18 Luật thú y 2015 Nghị định 35/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thú y 
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CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Những câu hỏi thường gặp trong Hợp Tác Xã 

 HTX là tổ chức kinh tế có chế độ trách nhiệm hữu hạn hay vô hạn? 

 HTX có những đặc điểm gì ? Giá trị của HTX được thể hiện ở những nội dung nào ? 

 Phân biệt sự khác nhau giữa HTX kiểu mới, được xây dựng trên cơ sở Luật HTX và HTX kiểu cũ, được 

xây dựng trong thời kỳ thực hiện cơ chế kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp ? 

 Trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta, HTX có vai trò như thế nào đối với phát triển 

kinh tế – xã hội của đất nước. Trong những năm qua, HTX chúng ta đã có những đóng góp gì vào phát 

triển kinh tế – xã hội ở địa phương. 

 Tại sao nói HTX là tổ chức kinh tế mang tính xã hội sâu sắc? 

Socencoop 
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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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