TIN TỨC & SỰ KIỆN
CHỦ TỊCH LIÊN MINH HTX VIỆT NAM
VÕ KIM CỰ TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC
HỘI KHÓA XIV
Theo công bố của Hội đồng bầu cử Quốc gia, đồng chí
Võ Kim Cự – Bí Thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam – đã trúng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV với 150.007 phiếu, đạt tỷ lệ 75% số phiếu hợp
lệ tại đơn vị tỉnh Hà Tĩnh. Đây là lần trúng cử thứ 2 liên
tiếp của ông Cự tại đơn vị tỉnh Hà Tĩnh sau khóa XIII.

Trước đó, tại chương trình hành động trước cử tri 4
điểm: Thị xã Hồng Lĩnh, huyện Vũ Quang, huyện Hương
Sơn, Đức Thọ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
Võ Kim Cự chia sẻ đây là vùng đất cách đây 5 năm ông
cũng đã trúng cử lần đầu tiên vào đại biểu Quốc hội.
“Tôi sẽ luôn giữ bản lĩnh và phẩm chất của một Đảng
viên, trung thực và ngay thẳng để thực hiện trách nhiệm
của một đại biểu Quốc hội, người đại diện bảo vệ quyền
lợi cho cử tri tỉnh nhà, điều mà các cử tri đã tin tưởng
giao phó từ nhiệm kỳ trước”, ông Võ Kim Cự đã cam kết
với cử tri.
Ông Võ Kim Cự (sinh năm 1957, quê Hà Tĩnh) là lãnh
đạo được đánh giá là gần dân, thực tiễn, quyết liệt trong
công việc, đặc biệt là đi sâu vào các vấn đề xã hội, dân
sinh, pháp lý được đông đảo người dân địa phương ủng
hộ.
Trong chương trình hành động lần này, ông Võ Kim Cự
hứa nếu được cử tri tin tưởng, ông sẽ: gần dân, dành
nhiều thời gian tiếp xúc cử tri để lắng nghe tâm tư
nguyện vọng, đưa tiếng nói của nhân dân đến diễn đàn
Quốc hội. Trong đó, ông đặc biệt coi trọng những vấn đề
cử tri quan tâm như: phòng chống tham nhũng, giải
quyết các chính sách liên quan đến người có công, vấn
đề tiền lương, đảm bảo an sinh xã hội.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam - Võ Kim Cự

Trên cương vị Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, ông Võ
Kim Cự cho biết sẽ dành thời gian thỏa đáng để tổ chức
lại hệ thống HTX trong cả nước và Hà Tĩnh nói riêng,
nhằm đưa khu vực kinh tế tập thể phát triển tương xứng
tiềm năng theo hướng bền vững, hội nhập, góp phần
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập người dân.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam | http://socencoop.org.vn 1

Đồng thời, sẽ kiến nghị tới Quốc hội để có hệ thống cơ
chế chính sách phù hợp hơn, để nông nghiệp phát triển
trong tình hình mới theo hướng thu hút đầu tư trong và
ngoài nước vào khu vực này. Xây dựng mô hình hợp tác
xã kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị hàng hóa chủ
lực, quy mô lớn có sức lan tỏa, chuyển dịch từ việc hợp
tác xã chỉ cung cấp dịch vụ đầu vào sang cung cấp dịch
vụ đầu ra, tiêu thụ sản phẩm.
Để thực hiện tốt các mục tiêu đề ra, người đứng đầu
Liên minh Hợp tác xã đã đề ra một loạt các giải pháp
đồng bộ như: Đổi mới toàn diện lề lối làm việc của hệ
thống Liên minh các cấp, lấy sự phát triển của hợp tác
xã là thước đo kết quả hoạt động của Liên minh; Xây
dựng HTX kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị sản
phẩm chủ lực, quy mô lớn, có sức lan tỏa; Xây dựng đề
án kinh tế vi mô; xúc tiến thương mại nông sản ra nước
ngoài; xây dựng thương hiệu….;

từng bước làm thay đổi nhận thức của các cơ quan
quản lý Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức
đoàn thể về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể trong phát
triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Kinh tế tập
thể đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét cả về số
lượng và chất lượng hoạt động. Số Tổ hợp tác và HTX
phát triển nhanh, số HTX được thành lập mới tăng, từng
bước đa dạng ngành, nghề, quy mô, trình độ sản xuất.
Hiện cả nước có trên 20.000 HTX, 150.000 Tổ hợp tác,
gần 50 Liên hiệp HTX, 1.148 Quỹ tín dụng nhân dân và
43 Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Trong đó, ở các tỉnh,
thành phía Nam có 3.377 HTX, Liên hiệp HTX, Quỹ tín
dụng nhân dân, 31.160 Tổ hợp tác, nhiều mô hình HTX
kiểu mới, làm ăn hiệu quả.

Ông Võ Kim Cự cũng cho biết, Liên minh HTX Việt Nam
sẵn sàng tạo điều kiện để Hà Tĩnh và liên minh các tỉnh
tiếp cận kinh nghiệm quốc tế và đào tạo đội ngũ cán bộ
có tầm chiến lược, đủ sức cạnh tranh; Ưu tiên, hỗ trợ
cho các HTX hoạt động trong lĩnh vực môi trường như
hỗ trợ vốn để đầu tư nhà máy ép và chế biến rác; thu
gom rác thải.
Theo Thời báo Kinh doanh

Tạo động lực ưu tiên phát triển kinh tế
hợp tác, HTX
Ngày 03/6/2016, Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị
số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh
triển khai thi hành Luật HTX đã diễn ra tại Hà Nội do Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Liên minh HTX Việt
Nam phối hợp tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy
ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân;
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát; Chủ tịch Liên
minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự chủ trì hội nghị.
Báo cáo Hội nghị đánh giá qua 01 năm triển khai thực
hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng
Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX đã

Mô hình HTX kiểu mới giúp thành viên tăng việc làm và
thu nhập
Hiệu quả hoạt động HTX được nâng lên, tạo công ăn
việc làm, thu nhập ổn định cho thành viên, khai thác
được tiềm năng, thế mạnh sẵn có ở địa phương, đóng
góp vào ngân sách nhà nước, góp phần bảo đảm an
sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở, phát triển kinh tế
xã hội của địa phương, xóa đói giảm nghèo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác
tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 19 đạt hiệu quả chưa cao.
Kết quả xây dựng mô hình HTX, liên kết sản xuất chưa
đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thời kỳ hội nhập,
mà nguyên nhân là do đa phần các thành viên HTX là
người lớn tuổi nên khả năng tiếp cận thị trường còn
chậm; thiếu các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho HTX, do
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đó, chưa tạo được động lực ưu tiên phát triển kinh tế
hợp tác, nòng cốt là HTX.

Một số hình ảnh hoạt động:

Trong thời gian tới tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền Luật HTX 2012 và các văn bản pháp luật về HTX;
xây dựng các mô hình HTX kiểu mới; tăng cường liên
kết, hợp tác giữa các HTX và liên kết doanh nghiệp, tạo
động lực phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
Bài, ảnh: Socencoop

HỘI THẢO HỖ TRỢ VÀ PHÁT
TRIỂN THANH LONG XUẤT

Ông Lê Binh Hùng- UVTV Liên minh HTXVN, Trưởng Cơ
quan TTPN, Gíam đốc Socencoop phát biểu tại Hội thảo

KHẨU
Thực hiện dự án Nâng cao giá trị xuất khẩu cho HTX
thuộc dự án EU - MUTRAP, ngày 24/6/2016, tại thành
phố Phan Thiết, Socencoop tổ chức hội thảo Hỗ trợ và
phát triển thanh long xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

Tham dự có 40 đại biểu là các lãnh đạo đại diện Liên
minh HTX Việt Nam – Cơ quan thường trực phía Nam,
Liên minh HTX tỉnh Bình Thuận, Liên minh HTX tỉnh
Long An, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình
Thuận, Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận, Hiệp hội
thanh long Bình Thuận, các chuyên gia và các đại diện
của 20 HTX, Tổ hợp tác thanh long tỉnh Bình Thuận và
Long An.
Tại hội thảo đã trình bày 08 tham luận từ đại diện cơ
quan quản lý nhà nước, hiệp hội, đơn vị hỗ trợ HTX và
nhiều ý kiến của các đại biểu về các vấn đề thiết yếu
cần cho cây trồng thanh long, thị trường xuất khẩu, các
chương trình tư vấn, hỗ trợ HTX theo GAP, xây dựng
thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, khoa học công
nghệ,…. Qua đó đánh giá, ghi nhận thực trạng xuất
khẩu của thanh long Việt Nam, kế hoạch hỗ trợ, phát
triển thanh long xuất khẩu của dự án EU - MUTRAP
cũng như của chính quyền địa phương trong thời gian
tới.

Tham luận tại Hội thảo

Trình bày kế hoạch dự án EU - MUTRAP
Tin, ảnh: Socencoop
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TÀI LIỆU HTX

HTX TỰ GIỚI THIỆU
HỢP TÁC XÃ HOA KIỂNG TÂN QUI ĐÔNG XÂY DỰNG
PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH KẾT
HỢP DU LỊCH TẠI LÀNG HOA SA ĐÉC
Là hợp tác xã (HTX) Hoa kiểng duy nhất trên địa bàn thành
phố Sa Đéc, được thành lập vào giữa năm 2005, đến nay
HTX Hoa kiểng Tân Qui Đông có 40 thành viên. Những
năm qua, hoạt động của HTX thu hút được sự quan tâm
của đông đảo người trồng, kinh doanh hoa kiểng tại địa
phương. Tuy nhiên, sản xuất hoa kiểng vẫn còn nhỏ lẻ,
chưa tập trung; chưa có sự chủ động trong việc hợp tác
liên kết liên doanh; đặc biệt là chưa tổ chức và liên kết
được các nhóm, ngành hàng trên địa bàn.

Tín dụng nội bộ cho HTX 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,
với mục tiêu nhằm giúp cho HTX nắm quy định pháp luật
hiện hành về tín dụng nội bộ trong HTX; lập kế hoạch tín
dụng nội bộ; quy trình nghiệp vụ; tổ chức thực hiện và
đánh giá hiệu quả.
Nội dung cơ bản của tài liệu bao gồm:
Một số vấn đề cơ bản về tín dụng nội bộ
- Khái niệm, đặc điểm, vai trò
- Phân loại
- Chức năng
- Lãi suất
Quản lý hoạt động tín dụng nội bộ trong HTX
- Lập kế hoạch
- Tổ chức hoạt động
- Kiểm soát hoạt động
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

Nhằm giải quyết những khó khăn tồn tại đó, HTX Hoa
kiểng Tân Qui Đông vừa tổ chức đại hội thành viên để tổ
chức lại nhân sự, xây dựng phương án sản xuất kinh
doanh và đề ra phương hướng phát triển trong thời gian
tới.

Tại đại hội, các thành viên HTX cùng nhau thảo luận
phương hướng phát triển HTX Hoa kiểng Tân Qui Đông.
Theo đó, đến năm 2016, HTX Hoa kiểng Tân Quy Đông dự
kiến sẽ xây dựng theo mô hình sản xuất kinh doanh tổng
hợp, đa ngành nghề, đa dạng về hình thức và phát triển từ
40 đến 200 thành viên trở lên, diện tích đất sản xuất hoa
kiểng của các thành viên đăng ký ít nhất 40 ha và vốn điều
lệ trên 600 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người của
hộ thành viên đạt 1,5 lần so với thu nhập bình quân đầu
người của thành phố. Để đạt được những mục tiêu đó, Hội
đồng quản trị HTX dự kiến sẽ tổ chức 5 nhóm dịch vụ bao
gồm: cung ứng nguyên liệu phân bón, giỏ – chậu – bao bì,
cung ứng hoa kiểng – giống cây trồng, dịch vụ vận chuyển
và hỗ trợ vốn cho thành viên. Tập trung phát triển các
chủng loại có thế mạnh như: hoa hồng, hoa cúc các loại;
kiểng lá; kiểng cổ bonsai và cây công trình… Đồng thời,
tăng cường phối hợp với Trại giống Tân Khánh Đông trong
các hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, từng
bước đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất hoa kiểng, nâng
dần chất lượng và tìm đầu ra ổn định.
Bên cạnh đó, HTX có kế hoạch sẽ tổ chức lại đội ngũ
bán hàng và tập huấn cho nông dân trở thành hướng
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dẫn viên du lịch giới thiệu giá trị văn hoá, nếp sống và
làng nghề cho du khách. Qua đó, góp phần quảng cáo
làng nghề; thông qua mô hình nhà nghỉ du lịch, từng
bước sẽ xã hội hóa công tác du lịch mà nhà vườn trồng
hoa đóng vai trò hạt nhân thúc đẩy du lịch làng nghề.
Phấn đấu đến năm 2016, HTX Hoa kiểng Tân Qui Đông
hoạt động theo mô hình sản xuất, kinh doanh tổng hợp,
đa dạng về hình thức, đa ngành nghề.
Một số hình ảnh về HTX:

CƠ HỘI
GIAO THƯƠNG
Công ty Nhật Bản nhập khẩu cà phê, nước
trái cây, mật ong từ Việt Nam
Ưu tiên lựa chọn các công ty đã và đang có quan hệ với
Nhật Bản.
Xin liên hệ: Socencoop. Hoặc: Mr. ODA Hirofumi, Tổng
Thư ký, Trung tâm giao lưu kinh tế Nhật Việt
ĐT：06-6359-5071/ Fax：06-6359-5072
E-mail：oda@j-veec.or.jp

[JP1106] Tìm đối tác phân phối sản phẩm
than hoạt tính dùng làm phân bón
Công ty Nhật chuyên sản xuất than hoạt tính được sử
dụng làm phân bón, đang có nhu cầu phân phối sản phẩm
tại Việt Nam.
Công ty Nhật chuyên sản xuất than hoạt tính được sử
dụng làm phân bón, đang có nhu cầu phân phối sản phẩm
tại Việt Nam.

Hợp tác xã Hoa kiểng Tân Qui Đông tọa lạc ngay trung
tâm làng hoa Sa Đéc

Than hoạt tính dùng làm phân bón (ảnh minh họa)
Hiện tại công ty đang thực hiện các dự án ở Hà Nội và Đà
Nẵng.
Công ty đang có nhu cầu phân phối sản phẩm ở thị
trường thành phố Hồ Chí Minh.
Đơn giá: 200~230USD/thùng 10kg (giá bán tại Nhật)

Diện tích trồng hoa kiểng chuẩn bị mùa Tết 2015 của
HTX
Bài và ảnh: Liên minh HTX Đồng Tháp

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp và nhập mã code
[JP1106] đến Japan Circle. Tel: 08-2228-6194/90/92
Email: info@japan-circle.vn
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CHÍNH SÁCH
PHÁP LUẬT
Quyết định Phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn
thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng
đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”
Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21/3/2016 của Thủ
tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn
thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới tại vùng đồng
bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016-2020”.

Theo đó, tập trung thí điểm hoàn thiện mô hình HTX,
liên hiệp HTX sản xuất 03 sản phẩm chính là: lúa gạo,
thủy sản và trái cây; thời gian triển khai thực hiện từ
năm 2016 đến năm 2020.
Cách thức thí điểm hoàn thiện mô hình là từng bước, gối
đầu nhau, xuất phát trước hết từ thí điểm hoàn thiện mô
hình HTX lúa gạo, trái cây, thủy sản, sau đó đến mô
hình liên hiệp HTX lúa gạo, liên hiệp HTX trái cây, liên
hiệp HTX thủy sản.
Đối với mỗi loại hình thí điểm cần thực hiện cách đi theo
03 giai đoạn sau:
a) Giai đoạn 1 (từ năm 2016 đến năm 2017): Thí điểm
hoàn thiện mô hình HTX.
b) Giai đoạn 2 (từ năm 2017 trở đi): Thí điểm hoàn thiện
mô hình liên hiệp HTX lúa gạo theo quy mô tỉnh.

c) Giai đoạn 3 (từ năm 2018 đến năm 2020): Thí điểm
hoàn thiện mô hình liên hiệp HTX lúa gạo, trái cây, thủy
sản quy mô vùng.
Việc hỗ trợ thí điểm hoàn thiện mô hình HTX, liên hiệp
HTX được áp dụng theo quy định tại Nghị định
193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật HTX; kinh phí hỗ trợ
theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ trợ phát triển
HTX giai đoạn 2015 – 2020.

Cách tính mới về lương và phụ cấp của cán bộ, công
chức

Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn cách tính mức
lương và phụ cấp của cán bộ, công chức làm việc trong
các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ
ngày 01/5/2016 như sau:
- Mức lương = 1.210.000 đồng/tháng x Hệ số lương.
- Mức phụ cấp:
+ Các khoản phụ cấp tính theo lương cơ sở = 1.210.000
đồng/tháng x Hệ số phụ cấp.

+ Các khoản phụ cấp tính theo % mức lương hiện hưởng
cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên
vượt khung (nếu có) = [mức lương + mức phụ cấp chức
vụ (nếu có)
+ mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)] x Tỷ lệ %
phụ cấp.
+ Các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể thì
giữ nguyên theo quy định hiện hành.
- Mức tiền của hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có) =
1.210.000 đồng/tháng x Hệ số chênh lệch bảo lưu.
Các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức
lương cơ sở được tính lại tương ứng từ ngày 01/5/2016.
Bỏ thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy
Từ ngày 05/6/2016, Nghị định 28/2016/NĐ-CP sửa đổi
Nghị định 56/2014/NĐ-CP và 18/2012/NĐ-CP về Quỹ bảo
trì đường bộ bắt đầu có hiệu lực.
Theo đó, bãi bỏ các quy định liên quan đến việc “thu phí
sử dụng đường bộ trên đầu phương tiện đối với xe mô tô
hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy và các loại xe
tương tự”.
Tăng 8% lương hưu, trợ cấp hằng tháng
Nghị định 55/2016/NĐ-CP điều chỉnh tăng 8% mức lương
hưu, trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng sau nếu họ
bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ ngày
01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016:
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao
động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công
tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.
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- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định
92/2009/NĐ-CP , Nghị định 121/2003/NĐ-CP và Nghị
định 09/1998/NĐ-CP đang hưởng lương hưu và trợ cấp
hằng tháng.
Thời điểm điều chỉnh tăng 8% tính từ tháng bắt đầu
hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.
Đối với những người đã được điều chỉnh tăng 8% theo
Nghị định 09/2015/NĐ-CP thì giữ nguyên mức hưởng.
Từ ngày 01/5/2016, giữ nguyên mức lương hưu, trợ cấp
hằng tháng của các đối tượng đã được điều chỉnh tăng
8% trước đó.
Đối với người lao động có thời gian đóng BHXH thuộc
đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy
định nghỉ hưu từ ngày 01/5/2016 trở đi, lương hưu được
tính trên mức lương cơ sở mới 1.210.000 đồng/tháng
theo cách tính quy định tại Luật BHXH.

Lùi thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và 03 luật liên
quan
Ngày 29/6/2015, Quốc hội thông qua Nghị quyết
144/2016/QH13 (có hiệu lực từ ngày 30/6/2016) để lùi
hiệu lực thi hành của Bộ Luật Hình sự 2015 và 03 Luật
có liên quan.

CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP
 Các thành viên HTX của chúng ta có hiểu được
bản chất và mục đích hoạt động của HTX hay
không ?
 Nội dung của 7 nguyên tắc HTX là gì? Tại sao
các HTX phải tuân thủ các nguyên tắc tổ chức
và hoạt động của HTX ?
 Từng nguyên tắc có ý nghĩa như thế nào đối với
sự phát triển ổn định và bền vững của HTX ?
 HTX của chúng ta có đang tuân thủ một cách
đầy đủ các nguyên tắc HTX hay không ?
 HTX của chúng ta có trung thành với 7 nguyên
tắc HTX do Liên minh HTX Quốc tế (ICA)
khuyến cáo không ?
Socencoop

03 Luật này gồm: Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015; Luật
Tổ chức cơ quan điều tra hình sự 2015; Luật Thi hành
tạm giữ, tạm giam 2015.
Theo đó, lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015
và các luật liên quan nêu trên từ ngày 01/7/2016 đến
ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015
có hiệu lực, trừ các quy định sau:
- Quy định có lợi cho người phạm tội tại Khoản 3 Điều 7
BLHS 2015 và Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết
109/2015/QH13 ngày 27/11/2015.
- Khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người
phạm tội tại Nghị quyết 109.
- Các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 để thi
hành các quy định có lợi cho người phạm tội của Bộ luật
Hình sự 2015.

Socencoop tổng hợp
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