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TIN TỨC & SỰ KIỆN 

Ngày Hợp tác xã quốc tế năm 2016 

 

Khẩu hiệu Ngày Hợp tác xã Quốc tế năm 2016 là “Hợp 

tác xã: sức mạnh để hành động vì sự phát triển bền 

vững”. Khẩu hiệu này đã được lựa chọn để nhấn mạnh 

sự đóng góp của hợp tác xã với các mục tiêu phát triển 

bền vững của Liên hợp quốc. 

Hợp tác xã đã góp phần thúc đẩy dân chủ, thực hiện 

gắn kết xã hội và các hoạt động quan tâm đến môi 

trường. Chính vì vậy mà Hợp tác xã là một đối tác quan 

trọng để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững và 

tác động quan trọng đến nền kinh tế thế giới. Ngày 

2/7/2016 – Ngày Hợp tác xã Quốc tế, chúng ta cam kết 

hỗ trợ hết khả năng của mình để đạt được các mục tiêu 

phát triển bền vững. 

Liên minh kêu gọi thành viên trên toàn thế giới kỷ niệm 

Ngày Hợp tác xã năm 2016 bằng cách đưa ra các 

nguyên tắc và các giá trị để hỗ trợ cho mục tiêu phát 

triển bền vững. Hãy thông báo cho các Hợp tác xã tại 

địa phương của bạn về Ngày này. 

Socencoop lược dịch theo bản tin tháng 6/2016 của 

ICA 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LIÊN MINH 

HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM LẦN THỨ V NHIỆM 

KỲ 2016 – 2020 

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển 

bền vững”, Đại hội đại biểu toàn quốc Liên minh Hợp tác 

xã Việt Nam  lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã diễn ra 

tại Hà Nội trong hai ngày 18 – 19/ 7/ 2016. Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban T.Ư 

MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Chủ tịch 

Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tham dự. 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội 



Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam | http://socencoop.org.vn 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

546 đại biểu đại diện cho khoảng 13 triệu thành viên là 

cá nhân, hộ gia đình và pháp nhân của hơn 2 vạn hợp 

tác xã (HTX), 15 vạn tổ hợp tác (THT), 43 liên hiệp hợp 

tác xã và hệ thống Liên minh HTX Việt Nam từ Trung 

ương đến các địa phương trong cả nước đã tham gia 

tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những 

tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế tập thể, hoạt động 

của Liên minh HTX Việt Nam trong nhiệm kỳ IV (2010-

2015); đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, 

nhiệm vụ và đề ra các giải pháp quan trọng trong nhiệm 

kỳ V (2016-2020) nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Liên minh HTX các cấp; đẩy mạnh phát triển 

kinh tế hợp tác, HTX, góp phần xứng đáng vào sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời 

kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.  

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên minh HTX Việt Nam lần 

thứ V, Nhiệm kỳ 2016-2020 

Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX Việt Nam định 

hướng phát triển HTX kiểu mới gắn với xây dựng chuỗi 

giá trị sản phẩm hàng hóa, ưu tiên phát triển HTX sản 

xuất vật chất, HTX bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản 

phẩm cho thành viên, HTX dịch vụ công. Phát triển kinh 

tế hợp tác, nòng cốt là HTX, gắn liên kết với các thành 

phần kinh tế khác; với xây dựng nông thôn mới, giảm 

nghèo bền vững và tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây 

dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa 

lớn, ứng dụng công nghệ cao, tăng nhanh hàm lượng 

giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu. 

Đại hội đã quyết nghị một số chỉ tiêu như: đến cuối năm 

2020, 100% xã có HTX, khoảng 38.000 – 45.000 HTX, 

có 100 - 150 Liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản 

phẩm phát triển bền vững; xây dựng mô hình HTX kiểu 

mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa lớn có sức lan toả. 

Phấn đấu đến năm 2020 có khoảng 250.000 THT, trong 

đó 5% THT phát triển thành HTX. Tỷ lệ cán bộ quản lý 

HTX có trình độ đại học đạt 40% và trình độ trung cấp 

đạt 50- 55%. Thu nhập bình quân của các thành viên, 

người lao động trong các HTX tăng gấp đôi so với năm 

2015. 

Đại hội đã bầu 141 đồng chí vào Ban Chấp hành Liên 

minh HTX Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2020, 17 

đồng chí vào Ban Thường vụ, 04 đồng chí Phó Chủ tịch. 

Đồng chí Võ Kim Cự tiếp tục tái cử giữ chức vụ Chủ tịch 

Liên minh HTX Việt Nam. 

Tin, ảnh: Socencoop  

DIỄN ĐÀN CHÍNH TRỊ CẤP CAO CỦA 

LIÊN HIỆP QUỐC VỀ PHÁT TRIỂN  

BỀN VỮNG 

Diễn đàn chính trị cấp cao về phát triển bền vững được 

tổ chức dưới sự bảo trợ của Hội đồng Kinh tế và Xã hội 

Liên hiệp quốc (ECOSOC) đã diễn ra từ ngày 11 đến 

ngày 15 tháng 7 năm 2016. 

Thứ hai, ngày 11/7/2016 – tại Hội nghị bên lề Diễn đàn, 

Liên hiệp quốc đã công nhận sức mạnh của các Hợp tác 

xã (HTX) để đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững 

(SDGs) và là một đối tác lâu dài của Hội đồng kinh tế- xã 

hội Liên hiệp quốc (ECOSOC). 

Theo ECOSOC, Liên minh HTX quốc tế đã giúp các 

HTX phát triển bền vững bằng cách thúc đẩy và nâng 

cao nhận thức cho các HTX, tổ chức các cuộc đối thoại 

chính sách và thực hiện các chính sách vận động cho 

phép hợp tác thành công. Liên minh giới thiệu những 

thành tựu của các HTX trong việc tạo việc làm bền 

vững, tham gia quan hệ đối tác công-tư cho an ninh 

lương thực và xoá đói, trao quyền cho phụ nữ như lãnh 

đạo cộng đồng – mục tiêu phát triển bền vững quan 

trọng. 
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Liên minh HTX quốc tế trình bày tại hội nghị bên lề kết 

quả đầu tiên Chương trình nghị sự 2030 của các HTX 

(www.coopsfor2030.coop). Chiến dịch toàn cầu này 

đoàn kết và thu hút các HTX trong quá trình thực hiện 

các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs). Một đội ngũ 

chuyên dụng quản lý dự án dạy HTX thông qua trang 

web của mình về các SDGs và thu thập những cam kết 

của HTX để đạt được chúng. Gần 100 cam kết đã nhận 

được. Mùa thu này, sự kiện hàng đầu cho sự phát triển 

kinh doanh trong cộng đồng HTX đó là Hội nghị thượng 

đỉnh quốc tế HTX (www.summit.coop, từ ngày 11 đến 13 

Tháng 10 năm 2016), sẽ mang lại cho các nhà lãnh đạo 

hàng đầu, các tổ chức quốc tế và các chuyên gia nổi 

tiếng trên thế giới một ngày thảo luận về việc giải quyết 

các vấn đề quốc tế và hỗ trợ cho các mục tiêu phát triển 

bền vững (SDGs).  

Socencoop lược dịch từ Bản tin của ICA 

 

 

 

Tin và ảnh: Socencoop 

KHÓA  HỌC THỰC HÀNH SẢN XUẤT 

TỐT Ở VIỆT NAM (VIETGAP) 

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, Socencoop phối hợp với Liên minh HTX tỉnh An 

Giang tổ chức khóa học chuyên đề Thực hành sản xuất 

tốt ở Việt Nam (VietGap) tại An Giang từ ngày 20/7/2016 

đến 22/7/2016. 

33 học viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại HTX: Hội 

đồng quản trị; Ban kiểm soát; Giám đốc; Kế toán; Thành 

viên nòng cốt trong HTX tham gia khóa học.  

Khóa học giúp các học viên nắm vững khái niệm cơ bản 

về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam – 

VietGap; xác định mục đích, quy trình, phương pháp của 

việc sản xuất VietGap 

Thông qua chương trình đào tạo này, các học viên đã có 

một cái nhìn tổng quát và toàn diện về Thực hành sản 

xuất tốt ở Việt Nam để họ có thể triển khai nhân rộng mô 

hình áp dụng VietGap tại địa phương. 

Một số hình ảnh về Khóa học: 
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CẨM NANG HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

 
 

Cẩm nang HTX Nông nghiệp  

 “Cẩm nang hợp tác xã nông nghiệp” được biên soạn 

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” với sự tài trợ của Chính phủ Úc và hỗ trợ kỹ thuật 

của Quỹ Châu Á.  

Nội dung chính:  

1/ Nhận thức về HTX và vai trò của HTX nông nghiệp 

- Khái niệm và đặc điểm của HTX, HTX nông nghiệp 

- Sự khác nhau giữa HTX nông nghiệp với doanh nghiệp  

- Sự khác nhau giữa Luật HTX Việt Nam và Luật HTX 

quốc tế  

- Lợi ích khi thành lập, gia nhập HTX nông nghiệp 

- Vai trò của HTX nông nghiệp trong thời kỳ đổi mới 

- Quá trình hình thành và phát triển HTX nông nghiệp 

- Phân biệt giữa HTX nông nghiệp kiểu cũ và HTX nông 

nghiệp kiểu mới 

- Các loại hình HTX nông nghiệp hiện nay 

- Sự khác nhau giữa HTX nông nghiệp và doanh nghiệp 

-  Lợi ích khi thành lập và tham gia HTX nông nghiệp  

2/ Tổ chức quản trị và hoạt động của HTX nông nghiệp 

- Nguyên tắc tổ chức hoạt động của HTX 

- Tổ chức HTX 

- Tài chính trong HTX 

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp  

Thông tin chi tiết liên hệ Socencoop, địa chỉ: số 25 Hàn 

Thuyên, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh; ĐT: 0838227756/57; 

Fax: 0838256257; Email: info@socencoop.org.vn  

       TÀI LIỆU HTX 

HTX TỰ GIỚI THIỆU 

HỢP TÁC XÃ QUÝT HỒNG LAI VUNG PHÁT 

HUY THẾ MẠNH VÙNG ĐẶC SẢN 

Từ lâu, Lai Vung đã nổi tiếng với nhiều loại đặc sản 

ngon như nem Lai Vung, bưởi Phong Hòa, trong đó quýt 

hồng Lai Vung được xem là loại đặc sản nổi tiếng nhất 

với diện tích trồng lớn nhất, sản lượng cũng đứng đầu 

cả nước.  

Lai Vung là một huyện nằm ven bờ sông Hậu, tiếp giáp 

với Cần Thơ và Vĩnh Long, một vùng đất nhiều phù sa 

màu mỡ lại khô ráo, dễ rút nước, rất thích hợp với nhiều 

loại cây ăn trái, đặc biệt là cây quýt hồng. Do đó, từ năm 

2006, Lai Vung đã được xây dựng thành huyện công – 

nông nghiệp. Quýt hồng hiện trồng nhiều ở các xã Long 

Hậu, Tân Phước và Tân Thành. Trong đó, Long Hậu là 

nơi trồng nhiều và nổi tiếng nhất với diện tích trên 420 

ha và được phân chia thành 17 tiểu vùng đê bao liên kết 

để ngăn lũ và điều tiết nước giúp cho cây trồng đạt hiệu 

quả tối ưu. Nhiều nhà vườn trồng quýt tại Lai Vung cho 

biết nhiều địa phương đã đến lấy giống quýt hồng Lai 

Vung đem về trồng, nhưng màu sắc thua kém và chất 

lượng cũng không ngon bằng quýt Lai Vung chính hiệu. 

Xuất phát từ những thế mạnh đó, nhằm tổ chức tốt và 

phát triển thương hiệu quýt hồng ngày một bền vững, 

vào cuối năm 2013, Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) 

mailto:info@socencoop.org.vn
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Quýt hồng Lai Vung đã được tổ chức tại UBND xã Long 

Hậu, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. 

HTX Quýt hồng Lai Vung có 19 thành viên, trong đó hội 

đồng quản trị gồm 3 người, bước đầu huy động vốn điều 

lệ được 150 triệu đồng, với hình thức kinh doanh là cung 

ứng vật tư nông nghiệp, tiêu thụ sản phẩm quýt hồng, 

quýt đường và sản phẩm nông nghiệp khác. Tổng sản 

lượng quýt xuất ra thị trường hàng năm của HTX 

khoảng 300 tấn. 

Thế mạnh của HTX là quýt được thu hoạch vào dịp Tết 

nên giá khá cao. Tuy nhiên, muốn cho vườn quýt đạt 

năng suất cao, màu sắc, mẫu mã đẹp, bà con nông dân 

thành viên HTX phải tốn rất nhiều công sức, vất vả, nhất 

là khâu xịt thuốc trừ sâu rầy. Chính vì những lý do đó 

mà làm giảm chất lượng cũng như tính an toàn cho sản 

phẩm quýt hồng, điều này làm cản trở việc HTX đưa trái 

quýt hồng đến những khách hàng có yêu cầu về chất 

lượng và an toàn khắt khe như các hệ thống siêu thị 

hoặc các nhà nhập khẩu từ nước ngoài. Từ việc xác 

định được những khó khăn đó, HTX đã tổ chức trồng và 

chăm sóc cây quýt theo hướng VietGap. 

Anh Lưu Văn Tín, giám đốc HTX cho biết: Nhờ áp dụng 

các biện pháp kỹ thuật, như sử dụng phân hữu cơ, giảm 

phân vô cơ, quản lý lợi ích của quần thể thiên địch, với 

các chương trình IPM giảm số lần phun xịt thuốc, bón 

phân cân đối… đã giúp trái quýt hồng khi thu hoạch 

được sạch, đẹp, bóng hơn, bán được giá cao hơn. 

Tổ VietGAP HTX trồng quýt hồng theo hướng an toàn vệ 

sinh từ năm 2007, với 13 hộ thành viên, sản xuất diện 

tích hơn 4,5ha. Đến nay, sản phẩm đã được thị trường 

đón nhận. Anh Tín cho biết: “Lúc đầu làm VietGAP khó 

khăn, do chưa quen ghi chép nhật ký, nhưng nay đã mê 

rồi. Vì giảm được chi phí đầu tư, sử dụng phân thuốc có 

định kỳ. Hơn nữa, làm theo VietGAP vệ sinh vườn tược 

sạch sẽ hơn, trái sáng đẹp và năng suất cao hơn”… Cải 

thiện mẫu mã và nâng cao chất lượng sản phẩm là con 

đường mà quýt hồng Lai Vung đang hướng tới. 

Cùng với các loại trái cây đặc sản “cùng họ cam, quýt” 

của đồng bằng như: quýt đường, cam sành, cam xoàn… 

trái quýt hồng Lai Vung đang trên đường tiến xa hơn 

trên thị trường, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn 

món ăn tươi ngon, đẹp mắt. Sản phẩm quýt hồng của 

HTX ngày càng khẳng định vị trí bền vững trong thị  

ngon sạch, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người 

tiêu dùng. 

Một số hình ảnh về HTX: 

 

Thu hoạch quýt mùa tết 2014 

 

Lao động tại HTX đang phân loại quýt hồng sau khi thu 

hoạch. 

 

Anh Lưu Văn Tín, Giám đốc HTX giới thiệu quy trình sơ 

chế sản phẩm 

 Bài và ảnh: Liên minh HTX Đồng Tháp 
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Cty Asia planning: Cần tìm đối tác sản xuất ốc vít 

các loại xuất khẩu sang Nhật. 

Tham khảo webiste: http://www.asiaplanning.com/Liên 

hệ: Mr. Kondo: kondo@asiaplanning.com , hoặc liên hệ: 

Socencoop gặp chị Phương để biết thêm chi tiết.  

Doanh nghiệp Algeria cần nhập khẩu cà phê 

Một doanh nghiệp ở Algeria cần nhập khẩu lượng lớn 

cafe, Doanh nghiệp Việt nam  nào có khả năng đề nghị 

liên hệ: 

CAFE LA BOULE D’ORCité Djnina No15 BLIDA 

ALGERIE 

Tel/fax : +213 25 32 22 61 / 62 

E-mail : cafelabouledor@gmail.com    

Contact person : Mr. TARZAALI Bachir 

Moblie : +213 553 08 10 83  / 556 91 27 98 hoặc Ms: 

Phương, Socencoop để được trợ giúp 

phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh 

bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ 

qua sơ chế thông thường để bán cho DN, HTX khác thì 

không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được 

khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

Quy định hỗ trợ một số hạng mục nội dung nhằm 

thí điểm xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX cung 

ứng nông sản an toàn. 

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã ban hành quyết 

định số 406/QĐ-LMHTXVN ngày 02/06/2016 “về việc 

ban hành quy định hỗ trợ một số hạng mục nội dung 

nhằm thí điểm xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX 

cung ứng nông sản an toàn của Việt Nam giai đoạn 

2016- 2020, áp dụng nội bộ hệ thống Liên minh HTX 

Việt Nam” với các nội dung chính như sau: 

- Các mô hình xây dựng thí điểm HTX, liên hiệp HTX 

cung ứng nông sản an toàn của Việt Nam được Liên 

minh HTX Việt Nam hỗ trợ 50% kinh phí lập dự án 

nhưng tối đa không quá 20 triệu đồng/dự án; hỗ trợ 

100% kinh phí xây dựng website để quảng bá thương 

hiệu nhưng không quá 50 triệu/HTX; 100% phí cấp chỉ 

dẫn địa lý sản phẩm và chứng nhận tiêu chuẩn chất 

lượng sản phẩm nhưng không quá 100 triệu/HTX; hỗ 

trợ 100% kinh phí, quảng cáo, thông tin, giới thiệu sản 

phẩm của HTX, liên hiệp HTX trên Thời báo kinh 

doanh, website và sàn giao dịch điện tử của Liên minh 

HTX Việt Nam; hỗ trợ 100% kinh phí bồi dưỡng nâng 

cao năng lực cho cán bộ quản lý HTX, liên hiệp HTX; 

hỗ trợ tối đa 60% kinh phí xây dựng công trình phục vụ 

sản xuất, kinh doanh nhưng không quá 200 triệu/công 

trình. 

Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng HTX nông nghiệp 

Theo Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT có hiệu lực thi 

hành từ ngày 25/7/2016, dự án đầu tư phát triển kết 

cấu hạ tầng của HTX nông nghiệp phải bảo đảm: Công 

trình kết cấu hạ tầng đề nghị hỗ trợ phù hợp với nhu 

cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của 

HTX nông nghiệp, phù hợp với các quy hoạch liên 

quan, có phương án khai thác, duy tu, bảo dưỡng và 

kế hoạch hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với công 

trình kết cấu hạ tầng xin hỗ trợ… 

Giảm thuế, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 

CHÍNH SÁCH 

PHÁP LUẬT 
 

CƠ HỘI  

GIAO THƯƠNG 

Sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến không phải 

chịu thuế GTGT 

 

Khoản 1, Điều 5 Luật Thuế GTGT đã được sửa đổi bỏ 

thuế GTGT đối với hàng nông sản chưa qua sơ chế. Cụ 

thể, sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, 

đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc 

chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự 

sản xuất, đánh bắt bán ra và các mặt hàng này được 

nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Tại 

hâu kinh doanh tiếp theo, các DN, HTX có mua sản 

phẩm 

http://www.asiaplanning.com/
mailto:kondo@asiaplanning.com
mailto:cafelabouledor@gmail.com
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Theo điều 3 Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế 

Tiêu thụ đặc biệt, Luật Quản lý thuế. Luật đã quy định 

miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế sử 

dụng đất phi nông nghiệp phải nộp hàng năm từ 50.000 

đồng trở xuống để giảm bớt khó khăn cho hộ gia đình có 

thu nhập thấp, đặc biệt là hộ gia đình ở miền núi, vùng 

sâu vùng xa. 

Ngoài ra, Luật còn sửa đổi quy định về tỷ lệ tính tiền 

chậm nộp thuế tại Luật Quản lý thuế theo mức bằng 

0,03%/ngày (thay cho mức 0,05%/ngày) tính trên số tiền 

thuế chậm nộp để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế 

và phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay khi lãi suất 

cho vay ngân hàng đã giảm về mức 8%-9%/năm. 

Phạt khi vi phạm về kế hoạch đầu tư 

Theo điều 46 Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

kế hoạch và đầu tư có hiệu lực 15/7/2016 thì các HTX vi 

phạm quy định về vốn góp và đăng ký vốn góp đối với 

HTX, liên hiệp HTX sẽ chịu các mức phạt như sau: 

- Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với các HTX 

không huy động đủ và đúng thời hạn số vốn đã đăng ký, 

không duy trì vốn pháp định đối với HTX kinh doanh 

ngành nghề phải có vốn pháp định, không cấp giấy 

chứng nhận góp vốn cho thành viên HTX hoặc HTX 

thành viên… 

- Phạt tiền từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ đồng đối với 

hành vi để một thành viên góp vốn lớn hơn 20% tổng số 

vốn góp của HTX, một HTX thành viên góp vốn lớn hơn 

30% tổng số vốn góp của Liên hiệp HTX.  

Socencoop tổng hợp  

CÂU HỎI 

THƯỜNG GẶP 

1. Thành viên HTX của chúng ta có sử dụng sản 

phẩm, dịch vụ của HTX và đồng thời là người sở 

hữu và quản lý HTX không? 

2. Các thành viên có hiểu biết rõ ràng và đầy đủ về lợi 

ích của HTX không? 

3. Sản phẩm, dịch vụ HTX chúng ta có mạng lại lợi ích 

cho các thành viên không? Các thành viên được 

hưởng lợi như thế nào từ sản phẩm, dịch vụ của 

HTX? 

4. Các thành viên có coi trọng việc phân phối lợi ích 

theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ không? 

5. Tại sao các HTX phải tuân thủ các nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của HTX 

- Hội thảo - Triển lãm- Truyền thông kết nối hàng Việt 

Nam với hệ thống siêu thị và các kênh phân phối 

 Thời gian tổ chức: ngày 12/8/2016 

 Địa điểm: Khách sạn RAMANA, số 323 đường Lê Văn 

Sỹ, Phường 15, Quận 3, TP Hồ Chí Minh 

 Liên hệ: Hà Phương, Socencoop, 25 Hàn Thuyên, 

Quận 1, TP Hồ Chí Minh   

 ĐT: 0838227756/0947409886 

 

- Lớp học Thực hành sản xuất nông nghiệp VietGap  

 Thời gian: từ ngày 9/8 đến ngày 11/8/2016 

 Địa điểm: TP Cần Thơ 

 Liên hệ: Anh Dương Phúc Long, Liên minh HTX Cần 

Thơ 

 ĐT: 0983376103 

 

- Tư vấn đồng hành cho 3 HTX tại tỉnh Đồng Tháp 

 Thời gian: 17-18/8/2016 

 Địa điểm: Tỉnh Đồng Tháp 

 Liên hệ: Socencoop, 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh  

 ĐT: 0838227756/57 (cô Nga) 

 

- Lớp học Áp dụng những công cụ cải tiến năng suất 

chất lượng trong sản xuất 

 Thời gian: 29-31/8/2016 

 Địa điểm: TP Long Xuyên, tỉnh An Giang 

 Liên hệ: Socencoop, 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh  

 ĐT: 0838227756/57 (cô Nga) 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 



Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam | http://socencoop.org.vn 8 

 

MỤC LỤC 
TIN TỨC & SỰ KIỆN 

1. Ngày Hợp tác xã quốc tế năm 2016 …..……..……………………………….…....……..………………………  Trang 1 

2. Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc Liên Minh Hợp Tác Xã Việt Nam Lần Thứ V Nhiệm Kỳ 2016 – 2020 

……..……..……………………………….…....….………..…………………………………………………….….....….… Trang 1,2 

3. Diễn đàn chính trị cấp cao của liên hiệp quốc về phát triển Bền vững  ……….……….……... Trang  2, 3 

4. Khóa  Học Thực Hành Sản Xuất Tốt Ở Việt Nam (VIETGAP) ……….……….………….……….……... Trang  3 

TÀI LIỆU HTX 

5. Cẩm Nang Hợp Tác Xã Nông Nghiệp ……..…………….………………….…….……………..…….…...……… Trang 4 

HTX TỰ GIỚI THIỆU 

6. Hợp Tác Xã Quýt Hồng Lai Vung Phát Huy Thế Mạnh Vùng Đặc Sản …….……………….……… Trang 4, 5 

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG 

7. Cty Asia planning: Cần tìm đối tác sản xuất ốc vít các loại xuất khẩu sang Nhật …………....... Trang 6 

8. Doanh nghiệp Algeria cần nhập khẩu cà phê ...…....…………………....…....…….......…....……....... Trang 6 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

9. Sản phẩm nông nghiệp chưa chế biến không phải chịu thuế GTGT ………….………….…………… Trang 6 

10. Quy định hỗ trợ một số hạng mục nội dung nhằm thí điểm xây dựng mô hình HTX, liên hiệp HTX 

cung ứng nông sản an toàn ……………………………………………..……….…………….……..…..…………… Trang 6 

11. Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng HTX nông nghiệp ………………….…………….………...…………. Trang 6, 7 

12. Giảm thuế, miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp ………………….…………….………...………..… Trang 7 

HỎI ĐÁP 

13. Những câu hỏi thường gặp trong Hợp Tác Xã …….…….…….…….…………….….……………….….….. Trang 7 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

14. Những hoạt động sắp tới ………………………………………………….………………………………………..…… Trang 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam | http://socencoop.org.vn 9 

 

 

 

 

 

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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