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TẠI SAO CÁC HTX LẠI HỢP TÁC 
THẤT BẠI 
 
Thất bại trong hợp tác là khi một HTX không thể 
thực hiện được các giá trị và nguyên tắc HTX, đây 
là đặc trưng riêng và cũng là yếu tố mang tính pháp 
lý đối với các HTX.  
 
Để xác định được các yếu tố thất bại, chúng ta cần 
hiểu rõ bản chất của HTX và những gì tạo nên bản 
chất của HTX. Một HTX do thành viên làm chủ và 
được kiểm soát bởi các thành viên. Các thành viên 
mua và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của HTX 
đồng thời tham gia vào quản trị HTX.  
 
Chìa khóa cho sự thành công của bất kỳ HTX nào 
là sự hiểu biết, chấp nhận và thực hiện được các 
lợi thế và khác biệt của mình.  
  
Sự khác biệt và lợi thế của HTX được thể hiện qua 
5 yếu tố phụ thuộc lẫn nhau: Thứ nhất, các HTX 
cần có một triết lý rõ ràng để đặt ra một khuôn khổ 
cho các hoạt động và xác định các tiềm ẩn, sự  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
khác biệt và tầm quan trọng của HTX; thứ hai, việc 
thực hành quản trị của HTX phải dựa trên các giá 
trị và nguyên tắc HTX; thứ ba, các HTX nên xây 
dựng một chương trình đào tạo liên tục cho các 
thành viên; thứ tư, các HTX phải xây dựng cho 
mình một chương trình đổi mới liên tục để thích 
ứng với những thách thức khi chuyển từ giai đoạn 
hình thành sang giai đoạn tăng trưởng với các 
thành viên mới và những biến đổi từ môi trường 
kinh doanh; cuối cùng, các HTX nên xây dựng một 
chương trình để thu hút các thành viên HTX tham 
gia liên tục thông qua thông tin, đào tạo và tư vấn.  
 
Tóm lại, các HTX thất bại khi hợp tác nếu HTX 
không thực hiện được các nguyên tắc và giá trị 
của mình. Vì vậy, các HTX phải nhận ra tầm quan 
trọng và đưa ra các quyết định phù hợp với các 
nguyên tắc và giá trị cho HTX.  
 
Hà Phương, Socencoop lược dịch từ nghiên 
cứu của Liên bang HTX Victoria 
Tham khảo: http//:www.australia.coop 
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SACOMBANK TĂNG CƯỜNG 
XÚC TIẾN CHƯƠNG TRÌNH 
ĐỒNG HÀNH CÙNG HTX 

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn 
thương tín (Sacombank) và Socencoop đang 
xúc tiến chương trình đồng hành cùng hợp tác 
xã các tỉnh miền Nam. Sau các chuyến khảo 
sát nhu cầu, khả năng của các HTX thanh long 
Bình Thuận, tháng 10/2016, đoàn cán bộ 
Sacombank đã đến làm việc tại HTX Tân 
Cường, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. 

Ông Nguyễn Văn Trãi, Chủ tịch HĐQT, TGĐ 
HTX nông nghiệp Tân Cường, trực tiếp hướng 
dẫn đoàn công tác tham quan và giới thiệu 
HTX. Hiện HTX có 285 hộ thành viên, sản xuất 
lúa 3 vụ trên diện tích 1.250 ha. Ban lãnh đạo 
HTX có kế hoạch vận động 31 HTX trong 
huyện Tam Nông và các HTX trong tỉnh tham 
gia thành lập Liên hiệp HTX NN Đồng Tháp để 
có quy mô lớn hơn, sản xuất hàng hóa có chất 
lượng ổn định, mang lại lợi ích nhiều hơn cho 
thành viên, giảm thiểu thiệt hại khi hội nhập thị 
trường, … 

 

Ông Nguyễn Văn Trãi, Chủ tịch HĐQT, GĐ HTX 
Tân Cường đang hướng dẫn đoàn Sacombank 
tham quan HTX 

Với quy mô lớn 5.000 ha, sản lượng 100.000 
tấn/ năm, Liên hiệp HTX NN Đồng Tháp có 
nhu cầu vốn lớn cung ứng vật tư nông nghiệp 
và mua lúa hàng hóa của bà con thành viên. 

Ông Huỳnh Thiên Phú, Giám đốc Chương 
trình phát triển doanh nghiệp nhỏ cúa 
Sacombank, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Chi 
nhánh Sacombank Đồng Tháp chia sẻ những 
khó khăn của HTX và vướng mắc trong việc 
giúp HTX tiếp cận các nguồn vốn, tín dụng, 
đồng thời, cho biết Sacombank đang nghiên 
cứu mô hình hỗ trợ HTX của Rabobank (Hà 
Lan) để giúp các HTX Việt Nam có thể vay vốn 
mà không cần tài sản thế chấp. Ông Phú cho 
biết, Sacombank đã tổ chức khóa tập huấn cho 
cán bộ tín dụng của hệ thống về mô hình HTX 
ở Việt Nam và các nước, và sắp tới đề nghị 
Socencoop phối hợp tổ chức khóa tập huấn về 
lập kế hoạch kinh doanh cho HTX theo tài liệu 
của JICA, Nhật Bản cho các cán bộ tín dụng 
của hệ thống Sacombank ở các tỉnh miền 
Nam. Khóa học này sẽ giúp cán bộ 
Sacombank giúp các HTX lập kế hoạch kinh 
doanh khả thi mà căn cứ vào kế hoạch đó, 
Sacombank có thể đồng hành cùng HTX, đặc 
biệt là các HTX kiểu mới. 

Ông Phú cũng cho biết, Sacombank đang đặt 
mục tiêu giúp 1000 HTX tại các tỉnh miền Nam 
tiếp cận chương trình và thiết thực góp phần 
xây dựng HTX kiểu mới ở Đồng bằng sông 
Cửu Long theo Quyết định 445 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

 

Tin và ảnh: Socencoop 
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CÔNG ĐOÀN LIÊN MINH HTX 
PHÍA NAM TỔ CHỨC TRAO KỶ 
NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP 
CÔNG ĐOÀN VÀ HỌP MẶT 
CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ 
VIỆT NAM 20/10  
 
Ngày 20/10,  tại TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn cơ 
sở Liên minh HTX phía Nam tổ chức buổi họp mặt 
chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và trao Kỷ niệm 
chương Vì sự nghiệp Công đoàn cho cán bộ Công 
đoàn đủ tiêu chuẩn và điều kiện.  

Đến dự và chúc mừng buổi họp mặt có đồng chí Tạ 
Thị Tố Trinh, Chủ tịch Công đoàn Khối Doanh 
nghiệp Thương mại Trung ương tại TP. Hồ Chí 
Minh, đồng chí Lê Binh Hùng, Bí thư Đảng ủy Liên 
minh HTX phía Nam và gần 40 người  là Tổng 
Gíam đốc, Gíam đốc đơn vị, Ban Gíam hiệu 
Trường, BCH Công đoàn cơ sở Liên minh HTX 
phía Nam, BCH CĐ cơ sở thành viên và các nữ 
cán bộ, đoàn viên, người lao động các đơn vị.  

Cùng ngày, chị em cán bộ đoàn viên công đoàn đã 
được chuyên gia Tập đoàn SAMCO - Nhật Bản 
hướng dẫn phương pháp trang điểm và chăm sóc 
làn da. 

Một số hình ảnh hoạt động: 

 
Đ/c Lê Binh Hùng – Bí thư Đảng ủy LMHTXPN 

phát biểu chúc mừng 

 
Toàn cảnh buổi họp mặt 

 
 

 
Đ/c Tạ Thị Tố Trinh – Chủ tịch CĐK và đ/c Lê Binh 
Hùng-Bí thư Đảng ủy LMHTTXPN trao Kỷ niệm 
chương cho cán bộ công đoàn tiêu biểu 
 
 

Tin, ảnh: Socencoop 
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Tài liệu này do nhóm chuyên gia Socencoop phát triển
với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Chính phủ Australia và Quỹ Châu Á

DỰ ÁN XÂY DỰNG HIỆP HỘI KINH DOANH HIỆU QUẢ VÌ SỰ PHÁT 
TRIỂN NĂNG ĐỘNG VÀ TOÀN DIỆN Ở VIỆT NAM

BỘ TIÊU CHÍ 
ĐÁNH GIÁ HỢP TÁC XÃ

 
 
 

Bộ tiêu chí đánh giá Hợp tác xã gồm 59 tiêu 
chí được chia theo 5 nhóm bao gồm: nhóm 
tiêu chí tính pháp lý của HTX, hhóm tiêu chí 
quản lý HTX, nhóm tiêu chí điều hành HTX, 
nhóm tiêu chí về thành viên HTX và nhóm tiêu 
chí đánh giá kết quả hoạt động của HTX. Bộ 
tiêu chí này giúp HĐQT xem xét, đánh giá kết 
quả hoạt động của HTX trong một thời gian 
nhất định, làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và 
điều chỉnh, cải thiện những vấn đề về tổ chức, 
quản lý và hoạt động của HTX, tăng cường sự 
hiểu biết và tham gia của các thành viên HTX. 
 
Thông tin chi tiết liên hệ Socencoop, địa 
chỉ: số 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí 
Minh; ĐT: 083822775/57; Fax: 0838256257; 
Email: info@socencoop.org.vn 

http://socencoop.org.vn/bo-tieu-chi-danh-
gia-hop-tac-xa/ 

 

 

 

 

HỢP TÁC XÃ RAU AN TOÀN 
LONG TUYỀN NÂNG CAO THU 
NHẬP CHO THÀNH VIÊN, GÓP 
PHẦN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU 
NÔNG NGHIỆP ĐÔ THỊ 
HTX Rau an toàn Long Tuyền là một trong các 
HTX sản xuất rau an toàn của quận Bình Thủy, 
góp phần hình thành vàn 
h đai xanh của thành phố Cần Thơ. HTX thành 
lập ngày 17 tháng 7 năm 2005, ngành nghề 
kinh doanh chính: “Sản xuất, kinh doanh các 
loại sản phẩm rau màu, củ, quả an toàn. Mua 
bán vật tư nông nghiệp và giống rau màu các 
loại”. Trụ sở chính tại số: 428, KV Bình 
Thường A, đường Nguyễn Văn Trường, 
phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành 
phố Cần Thơ. Với nhiệm vụ của HTX là dịch vụ 
đầu vào (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật…) và dịch vụ đầu ra cho hộ thành viên. 
Đến nay, đã đại hội thành viên HTX được 03 
lần, khi mới thành lập HTX có 11 thành viên và 
hiện tại tăng lên 16 thành viên, chủ yếu là nông 
dân phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, 
thành phố Cần Thơ. 
Hiện tại, HTX đã hoàn tất nhãn hiệu rau an 
toàn Long Tuyền, Bênh cạnh đó, được Trạm 
Khuyến nông quận Bình Thủy hỗ trợ một phần 
xây dựng nhà sơ chế, đóng gói, bảo quản và 
được Chi cục Bảo vệ Thực vật thành phố Cần 
Thơ hỗ trợ máy sục Ozon (tách dư lượng 
thuốc BVTV) nên HTX tiến hành liên kết tổ 
chức sản xuất, xây dựng quy trình khép kín từ 
khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm 

TÀI LIỆU HTX 
HTX TỰ GIỚI THIỆU 

http://Socencoop.org.vn
mailto:info@socencoop.org.vn
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nhằm ổn định sản xuất, tăng thu nhập cho các 
hộ thành viên và bà con nông dân. 
Năm 2012, do HTX còn thiếu kinh nghiệm 
trong việc quản lý điều hành, cũng như chủ 
động trong khâu chọn giống, sản xuất chưa tập 
trung, thiếu vốn đầu tư cho sản xuất và dịch vụ 
nên doanh thu của HTX chỉ đạt 1.900 triệu 
đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí,  thu nhập 
bình quân của mỗi hộ thành viên từ 50 triệu 
đồng/năm đến 70 triệu đồng/năm. Năm 2013, 
doanh thu HTX đạt 2.800 triệu đồng, sau khi 
trừ các khoản chi phí HTX tạo thu nhập bình 
quân cho mỗi hộ thành viên từ 90 triệu 
đồng/năm đến 100 triệu đồng/năm. 
Từ những kết quả đạt được về mặt kinh tế của 
hộ thành viên, HTX tác động tích cực đến hoạt 
động chuyển dịch cơ cấu cây trồng của địa 
phương, phá thế độc canh cây lúa lâu nay, góp 
phần tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu 
nhập cho thành viên và bà con nông dân, tạo 
ra quan hệ mới hợp tác làm ăn tập thể, khắc 
phục sự manh mún, nhỏ lẽ, phù hợp với yêu 
cầu phát triển sản xuất hàng hóa. Hoạt động 
của HTX Rau an toàn Long Tuyền đã góp 
phần phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương 
và góp phần làm cho bộ mặt phường Long 
Tuyền, quận Bình Thủy ngày càng phát triển. 
Thực hiện liên kết 04 nhà (Nhà nước, nhà 
Khoa học, nhà Doanh nghiệp và Nhà nông). 
Được sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, các 
cấp và chính quyền địa phương đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho HTX phát triển như: về thủ 
tục hành chính, các chương trình khuyến nông 
và xây dựng đê bao khép kín …. HTX tranh thủ 
được sự hỗ trợ của các nhà khoa học như 
Viện, Khoa Nông nghiệp -Trường Đại học Cần 
Thơ, Chi Cục Bảo vệ Thực vật thành phố, 
Trạm Khuyến nông quận Bình Thủy …. hướng 
dẫn chuyển giao ứng dụng các quy trình kỹ 
thuật canh tác từng loại cây trồng, tổ chức sản 
xuất thực nghiệm trên một số cây trồng hoặc 

giống mới, biện pháp canh tác đảm bảo chất 
lượng sản phẩm sạch và an toàn. 
Hướng tới, HTX hoàn chỉnh khép kín thủy lợi 
nội đồng khu sản xuất, lập cơ cấu diện tích sản 
xuất, chủng loại cây trồng đáp ứng yêu cầu 
của thị trường. Từng bước xây dựng hệ thống 
nhà lưới, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, 
quy trình sản xuất rau an toàn công nghệ cao, 
tạo nền tảng lâu dài cho sản xuất đi vào chiều 
sâu. Đẩy mạnh hoạt động dịch vụ thu mua, 
cung ứng sản phẩm cho các đối tác thương 
mại, với các chủng loại rau màu sạch. 
 
Một số hình ành của hợp tác xã: 

 

Thu hoạch bí của HTX 

 

Ông Triệu Công Đỉnh – Giám đốc HTX 
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Doanh nghiệp Newzealand tìm 
nhà cung cấp Việt Nam 
Công ty Indo- NZ Enterpries muốn tìm nhà 
cung cấp các sản phẩm Hải sản chế biến, 
Quần áo đồng phục và áo khoác, Khăn 
quàng, Kính râm và Văn phòng phẩm. 

Đaị diện công ty sẽ sang Việt nam làm việc 
trực tiếp với nhà cung cấp từ 19 tháng 12, 
Doanh nghiệp có nhu cầu xin vui lòng liên hệ 
trước và trực tiếp để đăt lịch làm việc. 

Hỗ trợ liên hệ: Hà Phương, Socencoop, 25 
Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh 
 
Hoặc liên hệ trực tiếp:  
Angela O'Flaherty, Manager Director  
Indo-NZ Enterprises Ltd.  
Phone: +64 22 4297096 
email: angie.mp0512@gmail.com 
Tham khảo thêm: 
 http://vietnamexport.com/doanh-nghiep-new-
zealand-tim-nha-cung-cap-viet-
nam/vn2527052.html 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia giảm nghèo bền vững 
 
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 
48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 quy định 
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn 
ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của 
ngân sách địa phương thực hiện Chương trình 
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai 
đoạn 2016-2020. Theo đó, các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương (trừ tỉnh Quảng Ngãi) 
được hưởng 100% nguồn vốn thực hiện từ 
ngân sách địa phương.  
 
Phê duyệt chương trình hỗ trợ về khoa học 
và công nghệ cho Doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020. 
 
Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 
26/10/2016 của Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng quy 
định các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu 
tiên hỗ trợ thuộc chương trình này bao gồm: 
sản xuất các sản phẩm xuất khẩu, sản xuất 
các sản phẩm trọng điểm của tỉnh như rau, 
hoa, chè, cà phê, dịch vụ du lịch…trong đó, ưu 
tiên hỗ trợ các sản phẩm công nghệ cao. 
 
 

 

http://Socencoop.org.vn
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Quy định hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương 
mại 
 
Các HTX hoạt động theo Luật HTX được hỗ 
trợ 100% chi phí thuê gian hàng tiêu chuẩn khi 
tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài 
nước. Chi tiết mức hỗ trợ hoạt động xúc tiến 
thương mại được quy định tại Quyết định số 
58/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ 
tịch tỉnh Đồng Tháp. 
 
Xuất cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia 
 
Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 
2009/QĐ-TTg ngày 21/10/2016 để Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn xuất cấp (không 
thu tiền) 60 tấn hóa chất Chlorine 65% min từ 
nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Cà Mau để 
phòng chống dịch bệnh thủy sản.  
 
Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý 
bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng  
 
Chủ tịch tỉnh Phú Yên đã ký quyết định số 
2521/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 quy định 
việc xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau 
sử dụng như sau: 

1. Bao gói thuốc bảo vệ thực vật  sau sử 
dụng lưu chứa ở bể chứa hoặc khu vực 
lưu chứa phải được chuyển đi xử lý 
trong vòng 12 tháng 

2. Bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 
dụng ở bể chứa hoặc khu vực lưu chứa 
phải được chuyển giao cho đơn vị có 
chức năng, năng lượng phù hợp để xử 
lý theo quy định về quản lý chất thải 
nguy hại.  

 

 
 

 
 
1. Các thành viên HTX có biết, HTX của 
chúng ta đang tổ chức và hoạt động theo 
mô hình HTX nào không? Nếu chưa biết, thì 
chúng ta phải làm gì để các thành viên 
biết?  
Câu trả lời tham khảo 
Trách nhiệm của Ban lãnh đạo HTX 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. 
 
2. Mô hình HTX của chúng ta có những 
điểm gì chưa đúng với các quy định của 
pháp luật hiện hành về HTX và, nếu có, đó 
là những điểm gì? Để HTX thực hiện đúng 
quy định thì chúng ta phải điều chỉnh 
những nội dung gì ?  
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX phải rà soát lại và tham 
khảo và đối chiếu Nghị định 193 của Chính 
phủ và Thông tư 03 của Bộ KH-ĐT, Thông tư 
83 của Bộ Tài chính 
 
3. Các thành viên và ban kiểm soát có giám 
sát HĐQT, giám đốc xem họ có tuân thủ 
đúng mô hình HTX đã được chọn không ?  
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX phải rà soát lại xem đã có 
quy định hoạt động của Ban Kiểm soát chưa, 
nội dung đã đây đủ chưa 
Tham khảo và đối chiếu Điều 39, Điều 40, Luật 
HTX 2012, Cẩm nang HTX nông nghiệp, 
Socencoop – 2014 
 

http://Socencoop.org.vn


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

 

4. HTX có các quyền và nghĩa vụ gì? Những 
quyền và nghĩa vụ đó đã được thực hiện 
như thế nào trong hoạt động, tổ chức, quản 
lý, điều hành HTX của chúng ta. 
Câu trả lời tham khảo 
Tham khảo và đối chiếu Điều 8, Điều 9, Luật 
HTX 2012, Cẩm nang HTX nông nghiệp, 
Socencoop – 2014, trong đó có: 
– Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động 
của mình. 
– Cung ứng sản phẩm dịch vụ cho thành viên. 
 
5. Trong quản lý và điều hành, HTX của 
chúng ta đã có khi nào vi phạm hoặc thực 
hiện lệch lạc một trong các qui định về 
quyền và nghĩa vụ của HTX không ? Lý do 
nào dẫn đến tình trạng đó và HTX đã có 
những biện pháp gì để khắc phục tình trạng 
đó . 
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX phải phát huy dân chủ, 
nâng cao trách nhiệm của Ban Kiểm soát, các 
thành viên để đảm bảo các vi phạm nếu có sẽ 
được phát hiện và chấn chỉnh kịp thời và tìm 
biện pháp khắc phục. 
Tham khảo và đối chiếu Điều 7, Điều 8, Điều 9, 
Luật HTX 2012, Cẩm nang HTX nông nghiệp, 
Socencoop-2014. 

 
Khóa tập huấn "Kỹ năng tham gia hội chợ 
triển lãm hiệu quả" 

- Thời gian: 29/10 đến 01/11/2016 
- Địa điểm: Phan Thiết, Bình Thuận 
- Đối tượng tham dự: HTX, THT thanh 

long tỉnh Bình Thuận và Long An 
 

Hội chợ triển lãm Food Expo 2016,  
- Thời gian: 16/11 - 19/11/2016 
- Địa điểm: TP Hồ Chí Minh 

 
Khóa tập huấn :”Kỹ năng đàm phán thương 
mại”,  

- Thời gian: dự kiến 19-22/11/2016 
-  Địa điểm: tại TP. Tân An, Long An 

 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 
Socencoop, 25 Hàn Thuyên, Q1, TPHCM; ĐT: 
08.38227756 hoặc 0917565052 gặp anh Đặng 
HuyThành/Phòng Thông tin tư vấn và kinh 
doanh 
 
Hội thảo “Kinh doanh nông nghiệp  tại Việt 
Nam- Định hướng tương lai gần” 

- Thời gian: 19/11/2016 (Thứ Bảy) , 
- Địa điểm: tại Khách sạn   New World 

Saigon, Quận 1, TPHCM. 
 
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ 
Socencoop, hoặc Văn phòng JICA Việt Nam: 
04.3831 5001 (Máy lẻ 123) , email: yagi-
Noriko@jica.go.jp  
 

 
 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 
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TIN TỨC & SỰ KIÊN 

Tại sao các HTX lại hợp tác thất bại……….. Trang 1 

Sacombank tăng cường xúc tiến chương trình đồng 
hành cùng HTX……………………..…….… .  Trang 2 

Công đoàn Liên minh HTX phía Nam tổ chức trao kỷ 
niệm chương vì sự nghiệp công đoàn và họp mặt 
chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam………… Trang 3 

TÀI LIỆU HTX 

Tài liệu HTX…………………………….…….Trang 4 

HTX TỰ GIỚI THIỆU 

HTX rau an toàn Long Tuyên nâng cao thu nhập cho 
thành viên, góp phần chuyển dịch cơ cấu nông 
nghiệp đô thị………….……………………    Trang 5 

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG 

Doanh nghiệp Newzealand tìm nhà cung cấp Việt 
Nam……………………………………….....…Trang 7 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 

Chính sách pháp luật ...…………………….....Trang 7 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP 

Những câu hỏi thường gặp…………………...Trang 8 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

Hoạt động sắp tới…………...…...…………….Trang 9 

 

 

 

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! 

http://Socencoop.org.vn
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