TIN TỨC & SỰ KIỆN
Bầu cử Hội đồng Liên minh Hợp tác xã
quốc tế – 2016
Hội đồng Liên minh Hợp tác xã quốc tế sẽ bầu cử để
chọn ra hai ứng cử viên cho hai vị trí còn trống trong
cuộc họp sắp tới được tổ chức vào ngày 10 tháng 10
năm 2016 tại thành phố Québec, Canada. Các ứng cử
viên sẽ không được thực hiện thuyết trình trong cuộc
họp, vì mỗi ứng cử viên đã được cung cấp các cơ hội để
cung cấp thông tin. Điều này nhằm đảm bảo rằng các
ứng cử viên được bỏ phiếu một cách công tâm và không
thể tham dự cuộc họp có các thông tin về cuộc bỏ phiếu
về họ.
Ông Võ Kim Cự là 1 trong 7 ứng cử viên bao gồm:
Ông Usman SUROOR Siraj, Tổng Giám đốc của cơ
quan hợp tác xã liên bang đồng thời là một thành viên
tích cực của hợp tác xã tín dụng và tiết kiệm Awach
(ASCCo),
Ethiopia;
Ông
Mohammadreza
RAEESINEJAD Doboneh - Chủ tịch Hội liên hiệp hợp
tác xã Trung ương nông nghiệp và phát triển nông thôn
Iran (CURACI); Ông Muhammad Sharif Bhaiji – Giám
đốc điều hành Liên minh hợp tác xã nhà ở xã hội
Karachi; Ông Dmitry Zubov - tổ chức Hội người tiêu
dùng Trung ương của Liên bang Nga (Cetrosojuz); Ông
Dayaratna Samarasinghe Karanagala Pathirana - Tổng
giám đốc Liên đoàn Hợp tác xã tiêu dùng xã hội Sri
Lanka; Ông Bennett Lyle Reid – CEO của Hợp tác xã
Midcounties, Anh; Ông Võ Kim Cự - Chủ tịch Liên minh
Hợp tác xã Việt Nam.
Năm 1990, ông Võ Kim Cự được bầu làm thành viên

ban chấp hành Đảng ủy, Hội đồng nhân dân huyện Cẩm
Xuyên. Cuối năm 1990 đến năm 2010, ông được bầu
làm ủy viên ban chấp hành và Hội đồng nhân dân tỉnh
Hà Tĩnh. Trong nhiệm kỳ của mình, ông luôn cố gắng hỗ
trợ phát triển hợp tác xã, tạo ra một môi trường thuận lợi
cho hợp tác xã lớn mạnh, thúc đẩy việc thành lập các
hợp tác xã góp phần cải thiện cuộc sống của nông dân,
tạo thêm việc làm và xóa đói giảm nghèo. Tháng
11/2015 ông Võ Kim Cự được bầu làm Chủ tịch Liên
minh hợp tác xã Việt Nam đến hết nhiệm kỳ năm 2020.
Hà Phương, Socencoop lược dịch từ bản tin ICA
tháng 8

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc
với Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ,
ngành về phát triển kinh tế hợp tác, nòng
cốt là HTX
Sáng 29/8/2016, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó
Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã có buổi làm
việc với Liên minh HTX Việt Nam và các Bộ ngành liên
quan về vấn đề phát triển kinh tế hợp tác, HTX.
Về phía Liên minh HTX Việt Nam có đồng chí Bí thư
Đảng đoàn, Chủ tịch Võ Kim Cự, các đồng chí trong
Đảng đoàn, Thường trực Liên minh HTX Việt Nam.
Báo cáo về tình hình phát triển kinh tế tâp thể thời gian
qua, đồng chí Võ Kim Cự cho biết, đến nay, cả nước có
hơn 150.000 THT và khoảng 20.062 HTX, chiếm
khoảng 13 triệu hộ với hơn 30 triệu lao động.
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Tính đến thời điểm ngày 01/7/2016 đã có 9.189 HTX
tiến hành chuyển đổi, đăng ký lại theo Luật HTX năm
2012, chiếm 64% tổng số HTX cần chuyển tiếp, đăng ký
lại.

Chính phủ sớm kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước về
HTX từ TW đến địa phương (dựa trên bộ máy hiện có).

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Về cơ cấu tổ chức cán bộ của hệ thống Liên minh HTX
Việt Nam từ trung ương đến các tỉnh, thành phố trên cả
nước có khoảng 2.000 cán bộ, viên chức, 18 đơn vị sự
nghiệp, 5 công ty trong toàn hệ thống. Liên minh HTX
Việt Nam rất mong muốn phát huy tối đa nguồn nhân lực
này.
Liên minh HTX Việt Nam đã chủ động xây dựng và phê
duyệt 5 Đề án mang tính chiến lược đối với phát triển
kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX: Xây dựng thí điểm
mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị bền vững;
Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ
thống tổ chức Liên minh HTX các cấp; Xây dựng, phát
triển kinh tế Liên minh HTX gắn với nhiệm vụ hỗ trợ phát
triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; Nâng cao năng lực của
HTX, Liên hiệp HTX khi Việt Nam hội nhập sâu kinh tế
thế giới; Phát triển kinh tế vi mô gắn với chuỗi giá trị bền
vững.
Để khu vực kinh tế tập thể phát triển, Liên minh HTX
Việt Nam có 15 đề xuất, kiến nghị với Phó Thủ tướng và
các Bộ, ngành liên quan. Trong đó, có kiến nghị: Thành
lập BCĐ Trung ương về đổi mới, phát triển kinh tế hợp
tác; giao Liên minh làm thí điểm một số mô hình HTX
kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; đề nghị Chính phủ tạo
điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, nguồn lực...
các Bộ, ngành liên quan tạo điều kiện phối hợp giúp
đỡ...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương
Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc cùng Liên
minh HTX Việt Nam và các Bộ, ngành ngày 29/8

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam
báo cáo về tình hình kinh tế hợp tác tại buổi làm việc với
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

Đánh giá vai trò, nỗ lực của Liên minh HTX Việt Nam
trong sự nghiệp phát triển KTTT, Phó Thủ tướng Chính
Phủ Vương Đình Huệ khẳng định, thời gian qua Liên
minh HTX Việt Nam đã có nhiều đóng góp lớn cho quá
trình phát triển HTX.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh HTX kiểu
mới bây giờ hoàn toàn khác mô hình HTX cũ. HTX kiểu
mới không thủ tiêu kinh tế hộ mà làm cho kinh tế hộ,
trang trại ngày càng phát triển. Trong HTX có thể có DN
nhưng bản thân HTX không phải là DN.
Kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình
Huệ đề nghị Bộ Nội vụ và Bộ Kế hoạch& Đầu tư giúp

Đồng chí Nguyễn Đắc Thắng- Phó Chủ tịch Thường trực
Liên minh HTX Việt Nam báo cáo tại buổi làm việc với
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
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Quang cảnh buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ.
Theo Đặng Hà, Liên Minh Hợp tác xã Việt Nam

Ông Lê Binh Hùng, UVBTV Liên minh HTX Việt Nam,
Trưởng Cơ quan TTPN,
Giám đốc Socencoop (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn tham
quan tại vườn chanh của HTX

HTX giúp nông dân làm

giàu từ mô hình trồng
chanh không hạt sạch, an
toàn
Những năm gần đây, đến huyện Bến Lức, tỉnh Long An,
người ta thấy những mảng màu xanh mượt của những
vườn chanh trải rộng. Bởi nơi đây nhiều nông dân đã coi
cây chanh là giống cây trồng chủ lực và dần hình thành
những vùng trồng chanh tập trung cung cấp nhu cầu tiêu
dùng trong nước và chế biến, xuất khẩu, giúp thu nhập,
đời sống ngày càng được nâng cao.
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Thạnh
Hòa do ông Vũ Ngọc Báo làm Gíam đốc là mô hình tiêu
biểu như thế trong việc tập hợp, giúp đỡ các hộ thành
viên trồng chanh sạch, có hiệu quả kinh tế cao, đầu ra
ổn định, là địa chỉ tín nhiệm cho nhiều nơi học tập kinh
nghiệm.

Tiếp đoàn chúng tôi tại ngay tại vườn chanh đang vào vụ,
anh Đỗ Quang Huế, Phó Gíam đốc HTX cho biết chanh
không hạt của HTX có trái to, vỏ mỏng, vị chua, có mùi
thơm, nước nhiều, cây cho trái quanh năm, chỉ cần chịu
khó chăm sóc tốt là chanh ra bông có trái, kỹ thuật trồng
giữ khoảng cánh tốt nhất từ 3,5 - 4m/cây, tưới nước, bón
phân hữu cơ, tro và xơ dừa, bón NPK đúng lúc để chanh
đâm tượt đồng loạt. Người trồng chanh biết quản lý sâu
bệnh trong vườn tốt để ít phun thuốc, chỉ khi vườn chanh bị
sâu bệnh 15% trở lên mới phải sử dụng thuốc BVTV,
lượng thuốc này phải nằm trong danh mục cho phép của
châu Âu - đặc biệt, 70 – 80% lượng thuốc BVTV mà HTX
sử dụng là thuốc sinh học. Anh Huế cho biết thêm, nhờ
tham gia học lớp kỹ thuật trồng và chăm sóc chanh không
hạt của Socencoop tổ chức cũng như tham gia các khóa
đào tạo của Khuyến nông tỉnh nên nông dân đã thay đổi
nhận thức về việc tuân thủ quy trình sản xuất đạt tiêu
chuẩn chất lượng sạch, an toàn; hiểu rằng lợi ích mang lại
bên cạnh việc bảo vệ môi trường, thì về mặt kinh tế giúp
cho thị trường chấp nhận giá cả làm cho các hộ thành viên
có đầu ra ổn định, thu nhập cao. Vì vậy, hộ thành viên coi
việc tuân thủ quy trình sản xuất là sự sống còn của mình,
đồng thời tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm của chính
mình và cho HTX.
Hiện nay, HTX DVNN Thạnh Hòa có hơn 20 thành viên, với
trên 80 ha trồng chanh không hạt, có giấy chứng nhận
VietGap, GlobalGap. HTX được Công ty The Fruit Republic
tại Cần Thơ ký hợp đồng thu mua sản phẩm và xuất khẩu
đi Hà Lan. Năm 2015, sản lượng thu hoạch chanh của HTX
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đạt khoảng 2.000 tấn có giá bình quân 15.500 đồng/kg, sau
khi trừ chi phí, hộ thành viên có lãi từ 180 triệu đồng đến
200 triệu đồng/ha. Diện tích trồng của một số hộ từ 5-6 ha.
Như vậy, từ hộ gia đình có nhiều khó khăn trước đây, thì
nay nhiều hộ thành viên của HTX đã vươn lên làm giàu
chính đáng trên chính mảnh đất của mình.
Theo ông Lê Văn Thuận, Trưởng phòng NN-PTNT huyện
Bến Lức cho biết, cây chanh đã mang lại hiệu quả kinh tế
cho địa phương. Những năm qua, huyện chủ trương đưa
cây chanh vào sản xuất theo hướng chuyển dịch cây trồng
nhằm khai thác tốt tiềm năng và lợi thế vùng sinh thái tại
đây. Đến nay, các xã đã phát triển được gần 4.000 ha
chanh. HTX DVNN Thạnh Hòa trở thành mô hình được
nhân rộng ra các xã khác.
Ông Lê Binh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX
Việt Nam, Trưởng Cơ quan đại diện phía Nam, kiêm Gíam
đốc Socencoop cho biết hiện Liên minh HTX Việt Nam
đang triển khai đề án xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm cho
HTX từ nay đến năm 2020, qua đó có chính sách hỗ trợ, tư
vấn cho HTX, DN gặp gỡ, trao đổi xây dựng vùng nguyên
liệu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn như VietGap, GlobalGap,
Organic..., cung ứng, thu mua theo hướng ký kết hợp đồng
bao tiêu sản phẩm cung cấp ra thị trường trong nước và
xuất khẩu./.
Tin, ảnh: Socencoop

TÀI LIỆU HTX

Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực hiệp hội
kinhdoanh vì sự phát triển năng động và toàn diện ở Việt
Nam, Liên minh HTX Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ phát

triển HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ Miền Nam tổ chức sự
kiện xúc tiến thương mại: Ngày giới thiệu sản phẩm Hợp
tác xã Miền Nam, với sự phối hợp của Liên minh HTX các
tỉnh, thành phố phía Nam và sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính
của Chính phủ Úc, Quỹ Châu Á.
“Kỷ yếu sản phẩm HTX Miền Nam” xuất bản nhằm giới
thiệu 50 HTX, đại diện cho gần 4000 HTX, Liên hiệp HTX
của các tỉnh, thành phố phía Nam và giới thiệu năng lực
sản xuất, các sản phẩm mà hàng chục vạn hộ thành viên
HTX đang sản xuất, kinh doanh và tìm kiếm các đối tác
thương mại, mở rộng thị trường trong nước, ASEAN, TPP,
với sự đảm bảo cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập bằng
uy tín của hợp tác và chất lượng sản phẩm cao”
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

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.
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.
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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.

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:

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.
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.

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

Máy móc trang thiết bị tại HTX
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TÌM PHÂN PHỐI CÁC PHỤ KIỆN
MỸ PHẨM, MỸ PHẨM, ĐỒ DÙNG
GIA DỤNG TỪ NHẬT
Một công ty Nhật Bản muốn tìm nhà phân phối các phụ
kiện mỹ phẩm, mỹ phẩm,đồ dùng gia dụng từ Nhật Bản.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp Japan Circle,
Tel: 08-2228-6194/90/92, Email: info@japan-circle.vn
Hoặc Socencoop, 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh
Lò sấy lúa được xây mới hiện đại
Bài và ảnh: Liên minh HTX Đồng Tháp

CƠ HỘI
GIAO THƯƠNG
TÌM ĐỐI TÁC SẢN XUẤT HỘP
GIẤY THỦ CÔNG
Một công ty Nhật Bản muốn tìm đối tác sản xuất hộp
giấy thủ công, chuyên dùng để đựng các vật dụng
thường ngày như sổ tay, bút, đồ chơi....

CHÍNH SÁCH
PHÁP LUẬT
Hướng dẫn thanh toán cho người đóng BHYT từ 5
năm liên tục

Bộ Y tế đã ban hành Công văn 5544/BYT-BH ngày 19
tháng 7 năm 2016 hướng dẫn thanh toán trực tiếp chi
phí cùng chi trả vượt quá 06 tháng lương cơ sở đối với
người tham gia BHYT 05 năm liên tục trở lên. Theo đó
có 2 trường hợp:

Công ty đang muốn tìm đối tác tại Việt Nam có thể sản
xuất mẫu hộp như hình dưới, với các kích cỡ khác
nhau"

- Trường hợp cơ sở y tế đã xác định được số lũy kế chi
phí cùng chi trả trong khám, chữa bệnh BHYT trong
năm có số tiền cùng chi trả lớn hơn 06 tháng lương cơ
sở (lớn hơn 7.260.000 đồng)

- Size S: 15.5x26x13.5cm

- Trường hợp cơ sở y tế không xác định được

- Size M: 20.5x28x15.5cm

16 tỉnh đầu tiên áp dụng giá dịch vụ BHYT bao gồm
tiền lương

- Size L: 27x38x18cm
- Size XL: 31x40x21cm
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp Japan Circle,
Tel: 08-2228-6194/90/92, Email: info@japan-circle.vn
Hoặc Socencoop, 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh

Bộ Y Tế đã ban hành Công văn 6188/BYT-KH-TC
ngày 12 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn việc thực hiện
giá dịch vụ khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế
(BHYT) bao gồm cả chi phí tiền lương đối với một số
tỉnh/thành phố do Bộ Y Tế ban hành gồm các tỉnh sau:
Lào Cai, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Bắc Kan,
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Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Đà Nẵng,
Sóc Trăng, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam,
Yên Bái, Lạng Sơn.
Phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg
phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2016 đến 2020 với tổng kinh phí
thực hiện Chương trình:
Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 48.397 tỷ đồng,
dự kiến huy động từ các nguồn:
- Ngân sách trung ương: 41.449 tỷ đồng (vốn đầu tư:
29.698 tỷ đồng; vốn sự nghiệp: 11.751 tỷ đồng);
- Ngân sách địa phương: 4.848 tỷ đồng (vốn đầu tư:
3.452 tỷ đồng, vốn sự nghiệp: 1.396 tỷ đồng).
- Vốn huy động hợp pháp khác: 2.100 tỷ đồng.
Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,
danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn
hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.
Nghị định số 122/2016/NĐ-CP quy định Các mặt hàng
phân bón thuộc các nhóm 31.01, 31.02, 31.03, 31.04,
31.05 mà có giá trị tài nguyên, khoáng sản cộng với chi
phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở
lên áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu là 5%.
Phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý,
sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020
Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 1675/QĐ-TTg
ngày 29 tháng 8 năm 2016 phê duyệt đề án tăng cường
xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến
2020. Tổng kinh phí thực hiện Đề án ước tính Khoảng
49.850 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương:
7.578 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thực
hiện các đề án Chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên và
Môi trường triển khai theo tiến độ hàng năm; Ngân sách
địa phương: 42.272 triệu đồng do địa phương tự bố trí
bảo đảm yêu cầu thực hiện các nội dung của Đề án
phân do Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh, huyện, xã thực
hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách.

CÂU HỎI
THƯỜNG GẶP
1. Làm cách nào để HTX của chúng ta có thể thực
hiện tốt hơn các nguyên tắc HTX và bảo đảm rằng
HTX của chúng ta đang hoạt động theo các nguyên
tắc HTX?
Câu trả lời tham khảo
Ban lãnh đạo HTX phải đảm bảo rằng:
– Tất cả mọi hoạt động của HTX phải được thành viên
bàn bạc và thông qua.
– Tuân thủ Luật HTX 2012 (Điều 7, Luật HTX 2012)
2. HTX của chúng ta đã có hoạt động nào trái với
nguyên tắc HTX không ?
Câu trả lời tham khảo
Tham khảo và đối chiếu Điều 7, Luật HTX 2012
3. Các thành viên HTX chúng ta có hiểu rõ các
nguyên tắc HTX không, làm cách nào để các thành
viên HTX chúng ta có thể phân biệt được sự khác
nhau giữa HTX với các doanh nghiệp? Nếu các
thành viên HTX chúng ta chưa hiểu rõ các nguyên
tắc HTX và chưa phân biệt được sự khác nhau giữa
HTX với các DN, thì HTX chúng ta phải thực hiện
những biện pháp gì để cải thiện tình hình?

Câu trả lời tham khảo:
Ban lãnh đạo HTX phải rà soát lại và đảm bảo rằng các
thành viên đã được:
– Tuyên truyền, tập huấn về Luật HTX
– Tham gia các lớp tập huấn
– Và các biện pháp tuyên truyền tại chỗ, phù hợp với
từng đối tượng thành viên

Socencoop tổng hợp
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4. Đã có sự thay đổi nào trong hoạt động và cơ cấu
tổ chức của HTX làm ảnh hưởng đến việc tuân thủ
các nguyên tắc HTX không?
Câu trả lời tham khảo:
Ban lãnh đạo HTX phải thường xuyên rà soát lại xem
những hoạt động không phục vụ lợi ích của thành viên
không, cơ cấu tổ chức có tuân thủ Điều 7 của Luật HTX
2012 không.
Ban lãnh đạo phải thường xuyên nhận thức rằng,
những hoạt động và cơ cấu tổ chức ảnh hưởng đến
tuân thủ các nguyên tắc HTX sẽ ảnh hưởng đến sự tồn
tại của HTX và vi phạm Luật HTX 2012.
Socencoop

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI
1. Tổ chức tư vấn đồng hành cho HTX tại Đồng Tháp,
An Giang, Cần Thơ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Thông tin Tư
vấn kinh doanh
Ms. Nga – ĐT: 08.38227756
Email: info@socencoop.org.vn
2. Đoàn chuyên gia tư vấn cho HTX tại Bến Tre
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng
Socencoop
Ms.Thủy - ĐT: 08.38227757/
Email: info@socencoop.org.vn
3. Kết nối cơ hội giao thương với DN Nhật Bản
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Xúc tiến
thương mại
Ms.Trang - ĐT: 08.22286190
Email: info@socencoop.org.vn
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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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