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CHUNG TAY TÌM HƯỚNG ĐI CHO 
HTX 
Hội nghị Chủ tịch Liên minh HTX các tỉnh, thành 
phố diễn ra vào sáng ngày 15/9 tại Hà Nội. Đại 
diện các HTX, Liên minh HTX tỉnh/TP đã chia sẻ 
kinh nghiệm thành công, trao đổi thẳng thắn 
những khó khăn, vướng mắc trong thực tế. Hội 
nghị nghe rất nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ, đa 
số các đại biểu đồng tình và quyết tâm cao thực 
hiện Nghị quyết Đại hội V, làm đầu kéo, lan tỏa 
các HTX trong từng khu vực, 3 đồng (đồng nhất 
giống, công nghệ, sản phẩm), 2 vừa (vừa phân 
tán, vừa tập trung). 

 
Đồng chí Võ Kim Cự, Bí thư Đảng đoàn,Chủ tịch Liên 

minh HTX Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 
 
Socencoop tổng hợp từ Tin của Liên minh HTX Việt 
Nam Tháng 9/2016 
Nguồn: http://www.vca.org.vn/tin-vca/diem-tin/15874-
chung-tay-tim-huong-di-cho-htx.html 

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI DÂN 
TRONG VIỆC THAM GIA QUÁ 
TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH 
Trong hai ngày 29-30/9/2016, tại TP. Hồ Chí 
Minh đã diễn ra Hội thảo Huy động sự tham 
gia của người dân trong quá trình xây dựng 
chính sách do Bộ Tư pháp phối hợp với Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ 
chức, với sự tham gia của hơn 80 đại biểu đại 
diện các bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung 
ương, các chuyên gia, các tổ chức phi chính 
phủ quốc tế, hiệp hội, các tổ chức xã hội dân 
sự, đại diện các nhóm yếu thế … nhằm chia sẻ 
những kinh nghiệm thực tiễn trong nước và 
quốc tế về huy động sự tham gia của người dân 
trong quá trình xây dựng chính sách.  

 
Quang cảnh Hội thảo (Ảnh: GIG) 

 

 

 

 

BẢN TIN THÁNG 9/2016 
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Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe giới 
thiệu những nội dung chính về tổ chức lấy ý 
kiến của người dân trong quá trình xây dựng 
chính sách của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật 2015; các ý kiến của đại diện 
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, VCCI, 
Socencoop, CIRD, ICS…xoay quanh các vấn đề 
lấy ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động 
trong quá trình xây dựng chính sách, pháp luật. 
Hội thảo cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm 
thực tiễn của quốc tế về lấy ý kiến người dân 
trong quá trình xây dựng chính sách và đặc biệt 
là vận động hành lang của các nước Hoa Kỳ, 
Anh, Úc cũng sẽ giúp đưa ra những khuyến 
nghị phù hợp cho Việt Nam. Liên quan đến việc 
huy động sự tham gia của người dân trong quá 
trình xây dựng Luật Hợp tác xã (HTX) và các 
văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hướng 
dẫn thi hành, bà Đỗ Thị Kim Sinh, Phó Gíam 
đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa 
và nhỏ miền Nam (Socencoop) cho rằng Luật và 
các VBQPPL có tính tương đối ổn định, mà thực 
tiễn cuộc sống luôn thay đổi, phát sinh cái mới, 
vì vậy với nhiệm vụ hỗ trợ HTX, Socencoop bên 
cạnh việc thường xuyên cập nhật quy định, 
chính sách truyền tải cho HTX, thành viên, thì 
phải kịp thời nắm bắt, nghiên cứu những bất 
cập để đề xuất, kiến nghị cấp thẩm quyền liên 
quan; tuy nhiên khó khăn của mạng lưới 
Socencoop hiện chưa thực hiện được công tác 
tuyên truyền, tham vấn thường xuyên, rộng 
khắp, kịp thời; mặt khác nhận thức về quyền 
tham gia của người dân còn thụ động, vì vậy 
hiệu quả trong tham gia góp ý xây dựng luật và 
nghị định liên quan còn hạn chế. Đại diện của 
Socencoop chia sẻ kinh nghiệm trong việc huy 
động sự tham gia là cần phải tuân thủ quy định 
pháp luật về quyền tham gia, nguyên tắc, quy 
trình tham gia; có sự quan tâm vào cuộc của 
các vụ chuyên môn của cơ quan quản lý nhà 
nước; có sự tham gia của các chuyên gia; sự 
phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể tại địa 
phương; lôi cuốn, thu hút sự tham gia của đối 
tượng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chính sách, 
pháp luật HTX; quan tâm tính đại diện, giới, 
đồng bào dân tộc ít người, người khuyết tật 
trong việc tham gia lấy ý kiến; có sự tham gia 
của truyền thông nhằm tạo sự đồng thuận trong 
xã hội; đồng thời khuyến nghị Nhà nước, các tổ 
chức tài trợ quan tâm lĩnh vực HTX, hỗ trợ duy 
trì mạng lưới tuyên truyền, tham vấn của 

Socencoop để tăng cường sự tham gia của 
người dân nhằm đảm bảo quyền, lợi ích chính 
đáng cho họ và góp phần đảm bảo Luật, các 
văn bản dưới luật liên quan đi vào cuộc sống; 
có cơ chế phản hồi những đóng góp ý kiến của 
chuyên gia, nhà khoa học và nhóm đối tượng 
chịu tác động bởi luật; nghị định, thông tư 
hướng dẫn nên ban hành song song với luật để 
triển khai kịp thời, tránh việc người dân, HTX 
lúng túng chờ luật để thực thi vào thực tiễn. 
 
Hội thảo cũng đã lấy ý kiến vào dự thảo Sổ tay 
Phân tích chính sách nhằm cụ thể hóa các quy 
định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật 2015. 
 
Sự tham gia của người dân trong quá trình xây 
dựng chính sách có vai trò giúp đảm bảo các 
quyền của công dân được thực thi đầy đủ theo 
quy định của Hiến pháp 2013, Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật 2015.  
 
Tin: Socencoop, Ảnh: GIG 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN ĐỒNG 
HÀNH GIÚP HTX TĂNG DỊCH VỤ 
VÀ THU NHẬP CHO THÀNH VIÊN 

Trong khuôn khổ dự án “Xây dựng hiệp hội 
kinh doanh hiệu quả vì sự phát triển năng động 
và toàn diện ở VN”, Trung tâm Hỗ trợ phát triển 
HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam phối hợp với 
Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp, An Giang và 
Cần Thơ tiến hành tư vấn đồng hành về lập kế 
hoạch kinh doanh, xây dựng bộ nhận dạng 
thương hiệu cho 15 HTX nhằm nâng cao năng 
lực quản lý, điều hành của HTX, góp phần tăng 
thêm thu nhập cho các thành viên và tăng dịch 
vụ cho các HTX. Dự án cũng mong muốn hỗ trợ 
các HTX hiểu và tổ chức lại thành công theo 
luật HTX 2012. Nội dung hỗ trợ thông qua việc 
đào tạo, bồi dưỡng các lớp kỹ năng quản lý 
ngắn hạn và tư vấn đồng hành về xây dựng 
thương hiệu và lập kế hoạch sản xuất mới. 

Từ tháng 4/2015 đến tháng 8/2016, nhóm 
chuyên gia tư vấn đã lựa chọn và hướng dẫn 
lập kế hoạch kinh doanh cho từng HTX tham gia 
tư vấn đồng hành sao cho phù hợp và sát với 
đặc điểm, hiện trạng của mình, kế hoạch phải 
được công khai cho các thành viên biết.  Ngoài 
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ra, trong quá trình khảo sát, HTX Tân Phú Đông 
và HTX Tân Quy Đông có nhu cầu xây dựng bộ 
nhận dạng thương hiệu, số HTX còn lại chưa có 
nhu cầu do trình độ cũng như số lượng nguồn 
nhân lực các HTX không đảm bảo để phối hợp 
với nhóm tư vấn triển khai song song nhiều nội 
dung tư vấn đồng hành cùng lúc. Đối với mỗi 
HTX, nhóm chuyên gia tư vấn đều đưa ra hai 
phương án bộ nhận dạng thương hiệu cho mỗi 
HTX để các HTX lựa chọn. 

Tính đến tháng 8/2016, đã có 13/15 HTX 
tham gia tư vấn đồng hành tăng thêm 15 dịch vụ 
mới dành cho thành viên làm tổng số dịch vụ 
của các HTX tham gia tư vấn đồng hành là 46, 
tăng 17% so với năm 2014, tức là tại thời điểm 
khảo sát ban đầu, tổng số dịch vụ của 15 HTX 
tham gia tư vấn đồng hành là 38.  

Thêm nhiều dịch vụ mới được mở, nhiều 
HTX đã tăng số lượng thành viên, năm 2014, 
tổng số thành viên của 15 HTX là 1898 người 
thì tính đến nay số thành viên của 15 HTX là 
1969. 

Trước đây, các HTX gần như không thu 
thập thông tin về quản lý HTX, số khách hàng, 
đơn hàng, hợp đồng, v.v. các số liệu cung cấp 
cho nhóm chuyên gia chỉ là ước tính. Sau khi tư 
vấn đồng hành, các HTX đã bắt đầu thu thập 
thông tin và cung cấp thông tin có độ chính xác 
hơn, tuy nhiên mức độ đồng nhất về thông tin 
còn thấp và các HTX cũng đang dần quen với 
việc lưu trữ thông tin bằng chứng từ. Bên cạnh 
đó, với các dịch vụ mới được triển khai, năm 
2015, các HTX tại 03 địa phương đã tăng thêm 
05 kết nối so với thời điểm trước đây; trong khi 
đến thời điểm tháng 8/2016 số kết nối thành 
công là 04 của 11/15 HTX tư vấn đồng hành, 04 
HTX còn lại chưa có thông tin. 

Nhìn chung, các HTX đều tăng doanh thu và 
thu nhập cho các thành viên HTX. Năm 2015, 
14/15 HTX tăng doanh thu. Đến thời điểm tháng 
8/2016, có 09 HTX tăng doanh thu và thu nhập 
cho các thành viên trong số 13 HTX tham gia tư 
vấn đồng hành có số liệu này, 02 HTX còn lại 
chưa có thông tin do chưa kết sổ. 

100% HTX tham gia tư vấn đồng hành tăng 
cường năng lực quản trị và điều hành HTX. 
100% HTX tham gia các khóa đào tạo về luật 
HTX năm 2012 đều tăng nhận thức và có nhiều 
thuận lợi trong quá trình chuyển đổi nhằm thỏa 
mãn yêu cầu của quy định mới. Các thỏa thuận, 

hợp đồng giữa HTX và các đối tác đã dần được 
ký kết bằng văn bản, thay vì trao đổi miệng như 
trước đây. 

Trong năm 2016, có 09/15 HTX tham gia tư 
vấn đồng hành mở rộng thị trường tại địa 
phương và 03/15 HTX mở rộng thị trường tại 
các địa phương khác. Và cũng tính đến thời 
điểm 08/2016, có 11/15 HTX có sự gia tăng về 
số khách hàng và đơn hàng ký kết.  

 
Một số hình ảnh trong quá trình tư vấn đồng 

hành: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thành viên các HTX tham gia góp ý kiến cho kế hoạch sản 
xuất kinh doanh mới 
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Quyết tâm của các HTX 
 
Tin, ảnh: Socencoop 
 
 
 
KHÓA TẬP HUẤN TÀI LIỆU HTX 
NÔNG NGHIỆP NHẬT BẢN 
 
 

Thực hiện thỏa thuận hợp tác với Dự án 
Tăng cường năng lực HTX nông nghiệp Việt 
Nam (JICA - Nhật Bản), Trung tâm Hỗ trợ trợ 
phát triển HTX, DN vừa và nhỏ miền Nam 
(Socencoop) tổ chức chương trình tập huấn 
giảng viên về các tài liệu quản lý, điều hành 
HTX theo mô hình Nhật Bản. Khóa tập huấn về 
lập kế hoạch trung hạn cho Hợp tác xã được tổ 
chức trong hai ngày 28-29/9/2016 tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. Tham dự khóa học có 20 học viên 
là cán bộ đến từ Liên minh Hợp tác xã các tỉnh 
thành phía Nam và lãnh đạo các hợp tác xã. 
 

Khóa tập huấn nhằm giúp tăng cường 
nguồn giảng viên và thiết thực giúp lãnh đạo các 
HTX, đặc biệt là các HTX kiểu mới lập kế hoạch 
kinh doanh. 

 
Một số hình ảnh về khóa tập huấn:  

 
 
 

               

 
 

     

 
 

 
Tin và ảnh: Hà Phương, Socencoop 
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Với sự hỗ trợ của Chương trình Đối tác Tư 
pháp/Quỹ Hỗ trợ các sáng kiến tư pháp 
(JPP/JFF), Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, 
DNVVN Miền Nam biên tập cuốn “Sổ tay kiến 
thức và kỹ năng tư vấn tổ hợp tác” năm 2012, 
chỉnh lý, bổ sung và tái bản năm 2014 làm tài 
liệu phục vụ dự án xây dựng mạng lưới tư vấn 
và hỗ trợ pháp lý miễn phí trong việc thành lập, 
phát triển tổ hợp tác cho cộng đồng dân tộc ít 
người, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới các 
huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập tỉnh Bình 
Phước. 
 
Nội dung: Bao gồm kiến thức về tổ hợp tác và 
kỹ năng tư vấn pháp lý giúp cho cán bộ địa 
phương làm công tác tư vấn, cán bộ phát triển 
cộng đồng, các sáng lập viên tham khảo trong 
việc tuyên truyền, tư vấn thành lập, tổ chức và 
quản lý tổ hợp tác.  
 
Thông tin chi tiết liên hệ Socencoop, địa chỉ: 
số 25 Hàn Thuyên, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh; ĐT: 0838227756/57; Fax: 
0838256259; Email:info@socencoop.org.vn 
 

 
 
 
 
 

 
 

HTX nông nghiệp số 2 Tân 
Nghĩa: Thành công từ mở 
rộng và nâng cao chất lượng 
dịch vụ cho thành viên 
 
HTX nông nghiệp số 2 Tân Nghĩa thành lập mới 
năm 2013, HTX có 167 thành viên là hộ sản 
xuất nông nghiệp trong địa bàn xã. Vốn điều lệ 
1.400.000.000 đồng với mỗi phần góp vốn 
1.000.000 đồng/phần. Diện tích đất canh tác 
trên địa bàn xã có 698 ha. 
 
Sau khi thành lập, HTX dùng nguồn vốn từ vốn 
góp của thành viên hơn 900 triệu đồng đầu tư 5 
trạm bơm, thực hiện nạo vét kênh mương nội 
đồng, và xây dựng cơ sở hạ tầng cùng hệ thống 
thủy lợi hoàn chỉnh để phục vụ cho việc bơm 
tưới. 
 
Nhờ hệ thống thủy lợi nội đồng hoàn chỉnh, nên 
việc bơm tưới rất chủ động, giúp thành viên 
gieo sạ đúng lịch thời vụ. Ban quản lý HTX rất 
coi trong công tác xây dựng thủy lợi nội đồng, 
nhất là các kênh mương dẫn nước, tại các trạm 
bơm luôn có nhân viên túc trực 24/24 lên lịch 
trình bơm, rút đúng như lịch canh tác của thành 
viên, bên cạnh đó, ban quản lý HTX sẵn sàng 
có mặt kịp thời để xử lý sự cố, thiệt hại do mưa 
lũ gây ra. Chính nhờ vậy, việc xuống giống bao 
giờ cũng đồng loạt, tránh né rầy và các loại dịch 
bệnh gây hại khác, đồng thời chống ngập úng 
cho diện tích cach tác của thành viên trong mùa 
mưa lũ hàng năm. 
 
Với doanh thu hơn 1,1 tỷ đồng trong năm 2013, 
dịch vụ bơm tưới đã mang lại lợi ích rất lớn cho 
thành viên, không chỉ được HTX cung cấp dịch 
vụ với giá ưu đãi hơn bên ngoài từ 10 – 20 % 
mà thành viên còn được hưởng lãi chia sau mỗi 
năm. Bình quân sau mỗi vụ, trừ hết chi phí và 
lương cho Ban quản trị, công cho các tổ sản 
xuất, lợi nhuận chia cho thành viên trong năm 

TÀI LIỆU HTX 
HTX TỰ GIỚI THIỆU 

http://Socencoop.org.vn
mailto:Email:info@socencoop.org.vn


Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN vừa và nhỏ Miền Nam |http://Socencoop.org.vn 6 

 

2013 là hơn 350 triệu đồng. Có thể nói, hội đồng 
quản trị HTX rất năng nổ trong công tác quản lý, 
điều hành, thực hiện công khai minh bạch công 
tác thu, chi của HTX. 
 
Ngoài ra, các khâu dịch vụ và phúc lợi xã hội 
khác cũng mang lại nguồn thu cho các thành 
viên. Được UBND xã Tân Nghĩa giao khoán 
quản lý trạm cấp nước, HTX tổ chức cung ứng 
nước sạch cho thành viên và nhân dân trong địa 
bàn. Trong những năm qua, thời tiết có nhiều 
biến động bất thường và do đặc thù địa hình 
của địa phương gây rất nhiều khó khăn cho việc 
làm dịch vụ của HTX. Nhưng bằng những cố 
gắng của mình, HTX từng bước củng cố các 
khâu dịch vụ được tốt hơn, đáp ứng được phần 
lớn yêu cầu của nhân dân. Giá thu các dịch vụ 
tương đối thấp so với mặt bằng giá thị trường, 
tạo điều kiện cho hộ sử dụng dịch vụ an tâm 
sản xuất. 
 
Một số hình ảnh về HTX: 

 
Trạm bơm của HTX tại ô bao số 7 với diện tích phục vụ 
198ha 

 
Giám đốc HTX ông Nguyễn Văn Út Em cùng Hội đồng 
quản trị họp bàn phương án dịch vụ bơm tưới 

Tin và ảnh: Liên minh HTX Đồng Tháp 

 

TÌM NHÀ SẢN XUẤT BẬT LỬA XUẤT SANG NHẬT 
BẢN 

Công ty chúng tôi đang tìm nhà sản xuất các 
sản phẩm, vật dụng gia dụng nhằm cung cấp 
cho hệ thống cửa hàng tập hóa tại Nhật Bản, 
trong số các sản phẩm bật lửa như hình bên 
dưới. 

Số lượng đặt hàng từ 10,000 ~ 20,000 cái. 

Giá cung cấp mong muốn FOB 0.1 ~ 0.2 USD/ 
cái. 

  

 
 
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến 
Japan Circle, Tel: 08-2228-6194/90/92, Email: 
info@japan-circle.vn 
 
Hoặc Socencoop, 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP 
Hồ Chí Minh 
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Ban hành một số chính sách bảo vệ, phát 
triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, 
giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty 
nông, lâm nghiệp 
 
Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 
38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 về việc “Ban 
hành một số chính sách bảo vệ, phát triển rừng 
và đầu tư hõ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ 
công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp” 
quy định mức hỗ trợ chi phí cho công tác 
khuyến lâm: là 500.000đ/ha/4 năm (1 năm trồng 
và 3 năm chăm sóc) 
 
Đính chính thông tư số 17/2016/TT-BYT ngày 
30/6/2016 của Bộ trưởng Y tế  
 
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định số 4930/QĐ-
BYT về việc đính chính thông tư số 17/2016/TT-
BYT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Y tế quy 
định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo 
đảm an toàn thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ 
Y tế. Tại Điều 1 quy định: nội dung “sau khi khắc 
phục lỗi về chất lượng” đính chính thành nội 
dung “sau khi khắc phục lỗi về ghi nhãn” 
 
Ban hành 04 quy trình thanh tra an toàn thực 
phẩm 
 
04 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm được 
quy định tại Quyết định số 4988/QĐ-BYT ngày 
16/9/2016 bao gồm: 
Qui trình 1: Tiến hành một cuộc thanh tra an 
toàn thực phẩm; 
Qui trình 2: Tiến hành một cuộc thanh tra an 
toàn thực phẩm rút gọn 

Qui trình 3: Tiến hành một cuộc thanh tra an 
toàn thực phẩm đột xuất 
Qui trình 4: Tiến hành thanh tra an toàn thực 
phẩm độc lập 
 
Quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng 
hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa 
Việt Namm và Liên minh kinh tế Á – Âu 
 
21 đơn vị được quyền cấp giấy chứng nhận 
xuất xứ hàng hóa quy định tại Thông tư số 
21/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính bao gồm: 
Phòng quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, 
TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hải 
Phòng, Bình Dương, Vũng Tàu, Lạng Sơn, 
Quảng Ninh, Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, 
Nghệ An, Tiền Giang, Cần Thơ, Hải Dương, 
Bình Trị Thiên, Khánh Hòa, Hà Tĩnh, Ninh Bình 
và Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế 
xuất Hà Nội. 
 
 

 
 
1. Các thành viên HTX có hiểu biết rõ ràng và 
đầy đủ về các lợi ích của HTX không?  
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX phải có khảo sát định kỳ về 
vấn đề này 
Tham khảo Điều 9, Luật HTX 2012 và sử dụng 
Bộ tiêu chí đánh giá HTX của Socencoop 
2. Các thành viên có hiểu biết về nghĩa vụ 
của mình với tư cách vừa là người sở hữu 
vừa là người sử dụng sản phẩm, dịch vụ của 
HTX không?  
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX phải thường xuyên tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức của thành viên về 
vấn đề này và giúp thành viên hiểu rõ đây là sự 
khác biệt cơ bản với doanh nghiệp 

 

CHÍNH SÁCH 
   & PHÁP LUẬT 
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(Tham khảo Điều 13, 14, 15, 16, 17, 18, Luật 
HTX 2012) 
3. HTX chúng ta có quảng bá và giới thiệu về 
hình ảnh và tính chất của HTX cho các thành 
viên và công chúng không? 
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX phải có nhiều hình thức, nội 
dung phong phú, đa dạng để quảng bá, giới 
thiệu hình ảnh của HTX đến thành viên và công 
chúng trên địa bàn nhằm thú hút thêm thành 
viên, mở rộng thị trường và nâng cao uy tín của 
HTX 
4. Trong tổ chức và hoạt động, HTX của 
chúng ta đã tuân thủ các nguyên tắc HTX ở 
mức độ nào , HTX của chúng ta đã thực sự  
trở thành HTX đích thực chưa? Nếu chưa thì 
lý do là ở đâu?  
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX cần có khảo sát, tự đánh giá 
mức độ tuân thủ nguyên tắc HTX. 
Tham khảo sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá HTX 
của Socencoop 
5. Các thành viên HTX có phân biệt được sự 
khách nhau giữa HTX dịch vụ và HTX tạo 
việc làm không? Nếu chưa phân biệt được 
thì chúng ta phải làm gì để giúp các thành 
viên có thể phân biệt được? 
Câu trả lời tham khảo: 
Trách nhiệm của Ban lãnh đạo HTX là phải 
tuyên truyền và phổ biến Luật HTX 2012 đến 
từng thành viên ngay khi thành lập, trong quá 
trình hoạt động bằng nhiều hình thức khác nhau 

 
- Lớp tập huấn "Cập nhật thông tin cho 
doanh nghiệp về c/s thuế XNK và vận dụng 
C/O ưu đãi", do TT WTO tổ chức  
Thời gian: 14/10/2016 
Địa điểm: 149 Pateur, P6, Q3, TPHCM;  
Đối tượng: hiệp hội, DN có hoạt động xuất nhập 
khẩu (miễn phí tham dự) 
Liên hệ: C. Đông Xuân – ĐT: 0903.070.510 / 
08.38205051/Fax:08.39325669/ 
Email: dongxuan-
hcc@wto.org.vn hoặchcc@wto.org.vn 
 

Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/06/2016 có 
hiệu lực thi hành từ ngày 15/07/2016. 
 
Bạn thử kiểm tra xem HTX của mình có thể 
bị phạt bao nhiêu tiền ? 
 
Hành vi chia, tách, hợp nhất, sáp 
nhập không đúng quy định. 

5.000.000 
đồng 

Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh không có trên bản đồ 
hành chính 

1.000.000 
đồng 

Đăng ký địa chỉ chi nhánh, văn 
phòng đại diện, địa điểm kinh 
doanh không thuộc quyền 
sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp 
pháp của mình 

500.000 
đồng 

Hành vi đăng ký không trung 
thực, không chính xác những 
thay đổi nội dung đăng ký của chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh 

10.000.000 
đồng 

Đăng ký không trung thực, không 
chính xác những thay đổi nội 
dung đăng ký hợp tác xã 

10.000.000 
đồng 

Tiếp tục kinh doanh trong thời 
gian hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã đã thông báo tạm ngừng hoạt 
động 

10.000.000 
đồng 

Hành vi không thông tin đầy đủ, 
kịp thời, chính xác về hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, tài chính, 
phân phối thu nhập và những nội 
dung khác theo quy định của 
Điều lệ cho thành viên 

2.000.000 
đồng 

Không tổ chức Đại hội thành viên 
thường niên 

2.000.000 
đồng 

Không lập sổ đăng ký thành viên 
sau khi được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hợp tác xã 

2.000.000 
đồng 

 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

HTX TỰ ĐÁNH GIÁ 
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Kê khai không trung thực, không 
chính xác hồ sơ đăng ký thành lập 
hợp tác xã 

5.000.000 
đồng 

Hoạt động mang danh nghĩa hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhưng 
không có Giấy chứng nhận đăng 
ký thành lập 

5.000.000 
đồng 

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

10.000.000 
đồng 

Không duy trì mức vốn pháp định 
đối với hợp tác xã kinh doanh 
ngành, nghề phải có vốn pháp 
định 

10.000.000 
đồng 

Không cấp giấy chứng nhận góp 
vốn cho thành viên 

10.000.000 
đồng 

Góp vốn, mua cổ phần, thành lập 
doanh nghiệp của hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã khi chưa được 
Đại hội thành viên quyết định 

10.000.000 
đồng 

Góp vốn, mua cổ phần, thành lập 
doanh nghiệp có tổng mức đầu tư 
vượt quá 50% vốn Điều lệ của 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
được ghi trong báo cáo tài chính 
gần nhất trước thời Điểm thực 
hiện góp vốn, mua cổ phần, thành 
lập doanh nghiệp 

10.000.000 
đồng 

Không thông báo với cơ quan đã 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký sau 
khi góp vốn, mua cổ phần, thành 
lập doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã. 

10.000.000 
đồng 

Có một thành viên góp vốn lớn 
hơn 20% tổng số vốn 
góp của hợp tác xã 

15.000.000 
đồng 

Không đăng ký hoặc đăng 
ký không đúng thời hạn hoặc 
không thông báo thay đổi các nội 
dung đăng ký hợp tác xã 

1.000.000 
đồng 

Không đăng ký đổi tên hợp tác xã 
khi đã thay đổi ngành, nghề kinh 
doanh để cấu thành tên hợp tác 
xã 

1.000.000 
đồng 
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 BẢN TIN NỘI BỘ  

SOCENCOOP 
 

 
Chỉ đạo nội dung: Lê Binh Hùng 
UV 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: Socencoop, 25 

Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí 

Minh 

 
Trình bày: Socencoop 

 

Hoan nghênh bạn đọc đã tiếp tục 

gửi tin, bài cho Socencoop. 

 
Mọi ý kiến đóng góp cho bản tin 
vui lòng gửi về 
info@socencoop.org.vn  
 

Trân trọng cảm ơn! 

        
 
 
TIN TỨC & SỰ KIÊN 
 
Chung tay tìm hướng đi cho HTX…………… Trang 1 
 
Vai trò của người dân trong việc tham gia quá trình 
xây dựng chính sách…………………….… .  Trang 2 

Chương trình tư vấn đồng hành giúp HTX tăng dịch 
vụ và thu nhập cho thành viên……………… Trang 3 

 Khóa tập huấn tài liệu HTX nông nghiệp Nhật 
Bản………. …………………………………… Trang 4 
 
TÀI LIỆU HTX 
 
Tài liệu HTX…………………………….……..  Trang 5 
 
HTX TỰ GIỚI THIỆU 
 
HTX nông nghiệp số 2 Tân Nghĩa: Thành công từ 
mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ cho thành 
viên……………………………………………    Trang 5 
 
CƠ HỘI GIAO THƯƠNG 
 
Tìm nhà sản xuất bật lửa xuất sang Nhật...…Trang 6 
 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 
 
Chính sách pháp luật ...…………………….....Trang 7 
 
CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 
 
Những câu hỏi thường gặp…………………...Trang 7 
 
HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 
 
Hoạt động sắp tới…………...…...…………….Trang 8 
 
HTX TỰ ĐÁNH GIÁ 
 
HTX tự đánh giá………………………...……...Trang 8 
 

 

http://Socencoop.org.vn
mailto:info@socencoop.org.vn

