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SOCENCOOP

Japan Vietnam Festival 2016
– Hội thảo “Kinh doanh
nông nghiệp Việt Nam-Định
hướng tương lai gần”
Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện Japan
Vietnam
Festival
2016,
chiều
ngày
19/11/2016, tại TP. Hồ Chí Minh với sự tham
gia của 300 đại biểu, trong đó có 45 đại biểu
từ các HTX các tỉnh phía Nam do JICA và
Socencoop giới thiệu.
Hội thảo đã được chia sẻ nhiều ý kiến thảo
luận của các đại biểu. Theo ông Ejima
Shinya, Phó Chủ tịch Cơ quan Hợp tác quốc
tế Nhật Bản (JICA) để phát triển nông nghiệp
Việt Nam cần liên kết nông nghiệp với công
nghiệp, xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm với
các giảp pháp như hình thành các mô hình tổ
hợp tác, hợp tác xã, đào tạo nâng cao năng
lực có chất lượng cao,...Xây dựng mô hình
phát triển nông nghiệp qua 3 giai đoạn: đáp
ứng nhu cầu nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu và
quay về đáp ứng nhu cầu nội địa với mức độ
cao hơn. So sánh với Trung Quốc và Thái
Lan thì Việt Nam đang ở giai đoạn 2.

Hiện mới chỉ có khoảng 35 doanh nghiệp
Nhật đầu tư vào nông nghiệp, với tổng mức
đầu tư 234 triệu USD, chiếm trên 4% tổng
đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam. Vì vậy
đây là cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp,
HTX Việt Nam– Nhật Bản trong lĩnh vực kinh
doanh nông nghiệp. Doanh nghiệp, HTX Việt
Nam sẽ được hưởng lợi từ kinh nghiệm làm
nông nghiệp của các doanh nghiệp Nhật Bản,
từ kinh nghiệm quản lý, tìm kiếm thị trường,
phân phối sản phẩm, cũng như nâng cao giá
trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp.
Một số hình ảnh Hội thảo

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Socencoop)
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Liên đoàn HTX cung tiêu toàn Trung Quốc
phối hợp tổ chức các hoạt động như hội chợ
triển lãm nhằm giới thiệu năng lực, sản phẩm
nông sản sạch của HTX Việt Nam cũng như
phân bón, máy móc phục vụ nông nghiệp có
chất lượng của Trung Quốc để HTX và người
tiêu dùng hai bên có cơ hội hiểu biết và giao
thương.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo ‘Kinh doanh
nông nghiệp tại VN – định hướng tương lai
gần’
Tin: Socencoop; ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu Liên đoàn
HTX cung tiêu toàn Trung
Quốc (ACFSMC) thăm và
làm việc với đơn vị trực
thuộc Liên minh HTX Việt
Nam ở phía Nam
Ngày 25/11 tại TP Hồ Chí Minh, Socencoop
và một số đơn vị trực thuộc Liên minh HTX
Việt Nam tại phía Nam, Liên hiệp HTX Thanh
long Bình Thuận tiếp và trao đổi làm việc với
đoàn đại biểu ACFSMC.
Tại buổi làm việc, ông Lê Binh Hùng, Ủy viên
Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam,
Trưởng Cơ quan Thường trực phía Nam,
Gíam đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX,
DNVVN miền Nam giới thiệu tóm tắt tình hình
sản xuất, kinh doanh của HTX ở các tỉnh
miền Nam Việt Nam. Theo đó hàng năm, một
lượng lớn nông sản như trái thanh long,…
được xuất qua Trung Quốc góp phần làm đa
dạng thị trường và nâng cao thu nhập cho
nông dân, tuy nhiên chủ yếu xuất qua đường
tiểu ngạch nên giá cả bấp bênh, chất lượng
không bảo đảm. Ông mong muốn thông qua

Bà Wang Xia, Chủ tịch ACFSMC đánh giá
sản phẩm nông nghiệp ở miền Nam Việt Nam
là đa dạng, đặc sắc, được người dân Trung
Quốc ưa thích sử dụng. Vì vậy thông qua hội
chợ sẽ giúp cho các bên có điều kiện giao
lưu, hợp tác, người nông dân có cơ hội
hưởng lợi về giá cả, giảm khâu trung gian và
trách nhiệm của hai bên Liên minh HTX là
trao đổi phương án hợp tác tìm nguồn tiêu
thụ sản phẩm sạch, chất lượng, ổn định cho
HTX và nông dân.
Ngày 26/11 đoàn đi thăm HTX Thanh long
Tầm Vu, tỉnh Long An.
Được biết, ACFSMC là tổ chức lớn nhất về
cung cấp và tiêu thụ cho các HTX ở Trung
Quốc. Là tổ chức quan trọng trong việc phát
triển kinh tế nông thôn, đóng vai trò đảm bảo
nguồn cung cấp các phương tiện nông nghiệp
sản xuất, kích hoạt lưu thông nông sản, thúc
đẩy quản lý công nghiệp nông nghiệp và thúc
đẩy thị trường nông thôn. Đến cuối năm
2014, ACFSMC đại diện cho 32 tỉnh, 342
quận, 2377 liên hiệp HTX, 19.431 HTX và 312
viện nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau, với
tổng số 3,47 triệu lao động.
Trung Quốc hiện là đất nước đang phát triển,
với 800 triệu nông dân, có nhu cầu lớn về
trao đổi và hợp tác trong tất cả các lĩnh vực
bao gồm cung cấp phương tiện nông nghiệp
sản xuất, bông, tái chế nguyên liệu và các
mặt hàng tiêu dùng.
Một số hình ảnh hoạt động
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Ngày 01/11/2016, đoàn HTX Vương quốc
Căm-pu-chia do ông Mam Amnot, Thứ trưởng
Bộ Nông-Lâm-Thủy sản Căm-pu-chia dẫn
đầu và gần 30 thành viên gồm lãnh đạo Cục
hỗ trợ HTX, các HTX nông nghiệp đã đến
thăm và làm việc với các HTX, các tổ chức
đào tạo, xúc tiến hỗ trợ HTX ở Việt Nam, trao
đổi kinh nghiệm phát triển HTX.
Cơ quan Thường trực Liên minh HTX Việt
Nam tại phía Nam đã tiếp và trao đổi với đoàn
về thông tin, kinh nghiệm phát triển HTX.
Được biết, Vương quốc Căm-pu-chia đã
thông qua Luật HTX nông nghiệp vào năm
2013. Ttheo đó, HTX nông nghiệp được
thành lập với ít nhất 15 người làm nông hoặc
kinh doanh nông nghiệp, Chính quyền hỗ trợ
các tổ chức tín dụng cho nông dân vay thông
qua HTX không cần thế chấp

Tin, ảnh: Socencoop

Đoàn
HTX
Căm-pu-chia
thăm quan HTX Việt Nam

Hiện cả nước có gần 600 HTX nông nghiệp.
HTX nông nghiệp đóng vai trò quan trọng
giúp Chính quyền đẩy mạnh sản xuất lúa gạo
xuất khẩu. HTX đảm bảo an ninh lương thực,
giảm đói nghèo, giúp phát triển kinh tế và xã
hội.
Tin và ảnh: CQTTPN

Mời đăng ký tham dự Hội chợ
triển
lãm
LOGISTICA,
BERLIN – GERMANY
Trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao giá trị xuất
khẩu cho hợp tác xã” (EU-MUTRAP),
Socencoop trân trọng kính mời quý đơn vị
tham dự hội chợ triển lãm LOGISTICA,
BERLIN – GERMANY nhằm giới thiệu sản
phẩm, xúc tiến thương mại và tìm hiểu các
công nghệ từ trồng trọt đến sau thu hoạch và
logistic, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu thanh long
và các loại trái cây tươi khác sang thị trường
châu Âu và thế giới
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Địa điểm: LOGISTICA, BERLIN – GERMANY
Thời gian: 7 ngày, 6 đêm, dự kiến khởi hành
06/02 – 12/02/2017
Dự án hỗ trợ gian hàng tham dự hội chợ triển
lãm, vận chuyển hàng hóa đến hội chợ triển
lãm, xúc tiến thương mại…
Các giấy tờ xét duyệt: Phiếu cung cấp thông
tin (theo mẫu): có đầy đủ con dấu và chữ ký
lãnh đạo đơn vị; các thông tin theo yêu cầu
của điều kiện hỗ trợ; các thông tin trong các
hoạt động của dự án; bản scan passport của
thành viên dự kiến tham gia.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ban tổ chức
trước ngày 10/12/2016;
Điện thoại: 08.38227756 gặp Văn phòng
Soocencoop hoặc 0917 565052 gặp Anh –
Đặng Huy Thành)
Email:
danghuythanh@socencoop.org.vn,
Fax: 08. 38256259
Socencoop

Khóa đào tạo chuyên đề
Các yêu cầu của thanh long
xuất khẩu sang thị trường
châu Âu

hợp tác - Trường Cán bộ Nông nghiệp Phát
triển nông thôn 2; Tiến sĩ Nguyễn Hữu Đạt,
nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch thực
vật sau nhập khẩu II – Cục Bảo vệ thực vật;
Ths. Nguyễn Thành Hiếu - Viện Cây Ăn Quả
Miền Nam, khóa học đã được giới thiệu và
trao đổi nội dung về các rào cản kỹ thuật xuất
khẩu sang thị trường châu Âu; các tiêu chuẩn
và định mức thuốc bảo vệ thực vật; các công
nghệ và yêu cầu xử lý sau thu hoạch như
công nghệ chiếu xạ, công nghệ xử lý hơi
nước nóng; các yêu cầu về bao bì, nhãn hiệu;
một số lưu ý trong công tác giao nhận và khai
báo hải quan…
Trước đó, Ban tổ chức khóa học đã đưa đoàn
học viên đi tham quan Hội chợ triển lãm
quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam
(Việt Nam Foodexpo 2016), do Bộ Công
thương tổ chức từ ngày 16-19/11 và tham dự
Hội
thảo
Kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam Định hướng tương lai gần", do Cơ quan
Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phối hợp
với Hội Nông dân Việt Nam tổ chức tại TP.
Hồ Chí Minh, nhằm giúp cho các học viên có
thêm kiến thức, kỹ năng và cập nhật thông tin
trong quá trình đưa sản phẩm nông nghiệp
vào môi trường hội nhập.
Một số hình ảnh hoạt động

Trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực
xuất khẩu cho HTX (EU-Mutrap), từ ngày
19/11/2016 đến ngày 22/11/2016, tại TP. Tân
An, tỉnh Long An, Socencoop đã tổ chức khóa
đào tạo chuyên đề Các yêu cầu của thanh
long xuất khẩu sang thị trường châu Âu cho
40 người tham gia bao gồm đại diện Liên
minh HTX tỉnh, cán bộ quản lý của 20 HTX,
THT thanh long đến từ các tỉnh Bình Thuận
và Long An.
Với sự dẫn dắt của Tiến sĩ Trần Minh Hải,
Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế
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- Đào tạo: tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo
cho HTX & DN Việt qua sự phối hợp với
giảng viên Nhật Bản.
- Tổ chức Tour kết nối trong & ngoài nước
quảng bá, kết nối và mua/ bán sản phẩm HTX
- phối hợp tham quan các mô hình sản xuất
thành công.
- Tổ chức Hội chợ Kết nối giao thương với
sự tham gia của các Doanh nghiệp Trong &
ngoài nước.
Socencoop
Tin, ảnh: Socencoop

Japan Circle - Kết nối giao
thương Việt Nam và Nhật
Bản
Japan Circle là nơi quy tụ các doanh nghiệp
Việt Nam muốn tiến vào thị trường Nhật Bản.
Đến tháng 11/2016, Japan Circle đã tụ hội
được 2.900 thành viên, trong đó có 30 doanh
nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Trong năm
nay, Japan circle cũng đã tổ chức được 8 sự
kiện hội thảo và các chương trình đào tạo
nhằm thúc đẩy giao thương giữa các doanh
nghiệp Việt Nam - Nhật Bản.
Tiếp nối thành công trong năm 2016, Japan
Circle đã đề ra các kế hoạch nhằm tăng
cường hơn nữa vai trò của mình để hỗ trợ
các doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản
trong việc kết nối giao thương với nhau:
- Showroom trưng bày & hỗ trợ bán sản phẩm
HTX: xây dựng mô hình trưng bày và hỗ trợ
HTX bán sản phẩm tại Tp.HCM và các tỉnh
(phối hợp các HTX tỉnh). Cửa hàng trưng bày
cũng là nơi Kết nối giao thương cho các HTX
với Doanh nghiệp.

TÀI LIỆU HTX

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

CẨM NANG
HƯỚNG DẪN ĐÀO TẠO CÁN BỘ CHỦ CHỐT
HỢP TÁC XÃ

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

Cẩm nang “Hướng dẫn đào tạo cán bộ chủ
chốt HTX” do Trung tâm Hỗ trợ phát triển
HTX, DN vừa và nhỏ miền Nam tổ chức 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.
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Tài liệu này gồm có ba phần, 16 bài chính
nhằm cung cấp cho người sử dụng những
kiến thức chung về hợp tác xã, pháp luật về
hợp tác xã và những kỹ năng cần thiết trong
quản lý, điều hành hợp tác xã.
Thông tin chi tiết liên hệ Socencoop, địa
chỉ: 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh; ĐT: 0838227756/57;
Fax: 0838256257;
Email: info@socencoop.org.vn

HTX TỰ GIỚI THIỆU

TỪ HỢP ĐỒNG BAO TIÊU,
TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT LIÊN
DOANH, ĐẢM BẢO CÓ LÃI CHO
THÀNH VIÊN MỞ RỘNG AO
NUÔI, PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
Vĩnh Thạnh là huyện đầu nguồn của TP. Cần
Thơ, hoạt động sản xuất chính tại địa phương
với thế mạnh là nông nghiệp (chủ yếu là trồng
lúa, màu) với lợi nhuận đem lại cho người
nông dân còn thấp, đời sống còn gặp nhiều
khó khăn. Nhận thức để có thể tồn tại, nâng
cao sức cạnh tranh, tránh bị ép giá trong điều
kiện kinh tế hiện nay thì chỉ có hợp tác lại với
nhau để phát triển. Xuất phát từ thực tế nhu
cầu này một số hộ có ao nuôi đứng ra làm
sáng lập viên vận động thành lập hợp tác xã.
Với các điều kiện cần và đủ, Hợp tác xã Nông
nghiệp Thủy sản Thắng Lợi chính thức được
thành lập vào năm 2010. Hợp tác xã được
các thành viên nhất trí gọi “Thắng Lợi” thể
hiện mong muốn thông qua hợp tác từng
thành viên sẽ làm ăn hiệu quả hơn, không
ngừng phát triển, phát huy được ưu thế hợp
tác giúp cho các hộ nuôi cá tra khắc phục

nhiều khó khăn về vốn, kỹ thuật nhất là giá
thành trong khâu tiêu thụ sản phẩm.
Địa chỉ trụ sở chính: ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh
Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
Ngành nghề sản xuất, kinh doanh: nuôi cá
Tra xuất khẩu. Hiện nay, hợp tác xã có 16 hộ
thành viên, 86 lao động, tổng vốn điều lệ là 2
tỷ đồng. Hợp tác xã hoạt động theo mô hình
dịch vụ phục vụ thành viên nuôi cá tra xuất
khẩu theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự
chịu trách nhiệm; thực hiện mục tiêu hợp tác
tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên, nhằm
phát huy sức mạnh của tập thể, giúp nhau
thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản
xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống của từng
thành viên. Hợp tác xã tổ chức làm dịch vụ
cho thành viên như: cung cấp thức ăn, thuốc
thú y và các chế phẩm nâng cao chất lượng
cá; đứng ra tổ chức tiếp nhận các chương
trình hỗ trợ, tập huấn kỹ thuật, vệ sinh môi
trường; tổ chức tiêu thụ hàng hóa thông qua
các hợp đồng.
Tổng diện tích ao nuôi cá tra của thành viên
là: 320.000 m2 (bao gồm cả diện tích nhà kho
và kết cấu hạ tầng ao nuôi), bình quân 01
thành viên trên 20.000 m2. Hợp tác xã hoạt
động theo mô hình một bộ máy vừa quản lý,
vừa điều hành. Bộ máy của hợp tác xã gồm
Hội đồng quản trị: 03 người, Chủ tịch Hội
đồng quản trị kiêm Giám đốc, Kiểm soát viên:
01 người, và các bộ phận giúp việc, tổ kỹ
thuật.
Trong những năm gần đây, người nuôi cá tra
vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung,
hộ thành viên của hợp tác xã nói riêng gặp rất
nhiều khó khăn do giá cả đầu ra bấp bênh, có
những năm giá bán dưới giá thành làm người
nuôi lỗ nặng. Nghề nuôi cá tra xuất khẩu đòi
hỏi nguồn vốn rất lớn (mỗi ao nuôi 3.000 m2,
cho sản lượng 150 tấn, phải đầu tư từ 3 – 4 tỷ
đồng/vụ nuôi); nguồn vốn chủ yếu là vay
ngân hàng, nếu thua lỗ không trả vốn và lãi
đúng hạn thì ngân hàng ngừng cho vay coi
như phải “treo ao”. Đối với hợp tác xã, với
một sản lượng cá tra lớn, phân tán trong
nhiều hộ thành viên, nên việc đứng ra ký hợp
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đồng tiêu thụ với doanh nghiệp là một vấn đề
lớn và phức tạp.
Trước hết, HTX phải thuyết phục thành viên
tin tưởng, thống nhất và cam kết các nội
dung trong hợp đồng, nhằm tránh tình trạng
“bẻ kèo” khi giá thị trường cao hơn hợp đồng,
đây là vấn đề nan giải giữa nông dân với
doanh nghiệp. HTX xác định để khắc phục
tình trạng này, yếu tố quyết định là niềm tin
của thành viên vào Hội đồng quản trị. Thứ
hai, phải có đánh giá độ tin cậy của doanh
nghiệp đối tác, đàm phán và ký kết hợp đồng
phải sâu sát, công bằng trên cơ sở pháp lý
cũng như việc chia sẻ lợi nhuận để hướng tới
một cam kết làm ăn bền vững và lâu dài.
Hợp tác xã ký hợp đồng bán cá với Công ty
Sao Mai – An Giang, phương thức giá cố
định, khi giao cá giá thị trường tăng thì phần
tăng được hưởng 50% (Ví dụ: Công ty ký hợp
đồng là 24.000 đồng/kg, thị trường khi giao
nhận là 25.000 đồng/kg thì được thanh toán
24.500 đồng/kg, nếu giá dưới 24.000
đồng/kg, công ty vẫn thanh toán 24.000
đồng/kg).
Hình thức hợp đồng tiêu thụ sản phẩm đầu ra
này có nhiều ưu điểm được thành viên đồng
thuận. Nhưng hạn chế của hình thức hợp
đồng này là: các công ty thường trả chậm, có
lúc lên đến 06 tháng (hình thức chiếm dụng
vốn), làm cho người nuôi cá luôn ở thế bị
động về nguồn vốn để tái đầu tư; trường hợp
vào những năm giá bán dưới giá thành do
thức ăn, chi phí đầu vào tăng cao, người nuôi
phải chịu bán lỗ và không có khả năng nuôi
tiếp năm sau do thiếu vốn. Do đó, tại hội nghị
thường niên của hợp tác xã năm 2011, các
thành viên đã bàn một cách làm mới nhằm
tránh tình trạng thua lỗ là tiến hành đàm phán
với Công ty Sao Mai An Giang, thỏa thuận
hợp đồng trên cơ sở công ty cung cấp thức
ăn, thuốc, hướng dẫn kỹ thuật và bao tiêu sản
phẩm; hợp tác xã tổ chức nuôi, hưởng giá trị
trên cơ sở sản lượng và phần chi phí tiết
kiệm được trong khi nuôi.
Cách làm mới này giúp hộ thành viên không
phải đầu tư vốn nhiều, chỉ cần tổ chức nuôi
cá đạt yêu cầu theo hợp đồng với chi phí thấp

nhất có thể. Thực tế cho thấy trong 02 năm
qua người nuôi có thu nhập khá ổn định dao
động trong khoảng 1.000 đồng/kg đến 2.000
đồng/kg cá, tùy điều kiện của từng hộ nuôi.
Năm 2012, hợp đồng giao 4.000 tấn cá,trị giá
92 tỷ đồng. Năm 2013, hợp đồng giao 6.000
tấn cá, trị giá 126 tỷ đồng. 06 tháng đầu năm
2014 sản lượng 3.200 tấn, doanh thu 73 tỷ
đồng. Dự kiến cả năm 2014 sản lượng ước
đạt được 6.500 tấn, doanh thu 135 tỷ đồng.
Việc hợp đồng theo hình thức “hợp tác đầu
tư” với Công ty Sao Mai hàng năm với sản
lượng lớn là nhờ hợp tác xã luôn thực hiện
đúng cam kết. Hình thức hợp tác giữa hợp
tác xã với công ty chế biến là mô hình liên kết
giữa người sản xuất với doanh nghiệp trong
nông thôn của thành phố Cần Thơ những
năm gần đây được đánh giá cao tại các hội
nghị, hội thảo khu vực đồng bằng sông Cửu
Long.
Trong năm 2013 vừa qua, hợp tác xã đã sử
dụng quỹ phúc lợi hỗ trợ phát triển cộng đồng
trên 86 triệu đồng xây dựng các công trình:
cầu, đường giao thông, nhà tình nghĩa, tình
thương, nhà đại đoàn kết tại địa phương.
Để đạt được những thành tích nêu trên là do
hợp tác xã biết phát huy sức mạnh tập thể
dẫn đến sản xuất, kinh doanh không chỉ vượt
qua khó khăn, mà còn đưa hợp tác xã phát
triển; hội đồng quản trị năng động, có kiến
thức kinh doanh, tổ chức tốt các hoạt động
dịch vụ, đem lại lợi ích thiết thực cho thành
viên, rõ nét là việc ký hợp đồng với các công
ty lớn, quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật
vào sản xuất, nâng cao năng suất và tiêu
chuẩn chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó,
coi trọng việc phát huy quyền làm chủ của
thành viên, xác định trách nhiệm chung trong
sản xuất kinh doanh lời cùng chia, lỗ cùng
chịu, phát huy sức mạnh hợp tác nội bộ, kết
hợp mở rộng quan hệ bên ngoài, tranh thủ
ngoại lực, về tài chính phải công khai, minh
bạch là cơ sở để xây dựng sự đoàn kết,
thống nhất, hướng tới tối đa hóa lợi ích cho
thành viên.
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Trong thời gian tới, hợp tác xã có kế hoạch
tiếp tục mở rộng đầu tư về vốn, kỹ thuật, sản
xuất nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng,
hạn chế tối đa tỷ lệ hao hụt, bệnh tật, hạ giá
thành sản xuất, tăng cường xây dựng mối liên
kết, tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ của các đơn
vị, tổ chức về chuyển giao các ứng dụng
khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo đảm chất
lượng cá đạt mức xuất khẩu, tích cực, chủ
động tìm kiếm thị trường, ký kết các hợp
đồng bao tiêu sản phẩm gắn liền với việc phát
triển thành viên, mở rộng vùng nuôi.
Một số hình ảnh của hợp tác xã:

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần nhập gạo nếp
đồ, bôt gạo nếp và tinh bột khoai tây
Một doanh nghiệp Hàn Quốc cần tìm nhập
gạo nếp dẻo (steamed glutinuous rice), bôt
gạo nếp (glutinuous rice powder) và tinh bột
khoai tây (potato starch) với số lượng khoảng
20 container 40 ft một năm, cảng đến
Incheon, thanh toán L/C. Đối tác sẽ sang Việt
Nam từ ngày 12 đến ngày 19/12/2016.
Hỗ trợ liên hệ: Hà Phương, Socencoop, 25
Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Hoặc liên hệ: Thương vụ Việt Nam tại Hàn
Quốc:
Embassy of Viet Nam in the Republic of
Korea,
Trade Office Add: 6th Floor, Golden Bridge
Build.,
Chungjeongno
3-ga,
No.222,
Seodaemun-Gu, Seoul, 120-708
Tel: (82-2) 364-3661; Fax: (82-2) 364-3664;
HP: 82-10-4342-6868;
Email: kr@moit.gov.vn; trungct@moit.gov.vn

Các hoạt động thu hoạch cá của HTX

Bài và ảnh: Liên minh HTX Cần Thơ

Cty Asia Planning (Nhật Bản) sang tìm
kiếm đối tác gia công bu-lon, ốc vít
Thông tin liên hệ: Socencoop, 25 Hàn
Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Tin chính thức về lịch nghỉ Tết âm lịch
Đinh Dậu 2017
Công văn 9794/VPCP-KGVX về việc nghỉ Tết
Âm lịch Đinh Dậu 2017
Theo đó, Tết Âm lịch năm nay sẽ nghỉ 07
ngày liên tục từ Thứ 5 ngày 26/01/2017 đến
hết Thứ 4 ngày 01/02/2017 (tức nghỉ từ ngày
29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết mùng
5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

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

8

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu đối với các cơ
quan, đơn vị không thực hiện nghỉ cố định thứ
Bảy và Chủ Nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào
chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để
bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.
Thay đổi địa bàn áp dụng mức lương tối
thiểu vùng
Ngày 14/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị
định 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối
thiểu vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động.
Theo đó, ngoài việc mức tăng lương tối thiểu
vùng dao động từ 180.000 - 250.000
đồng/tháng kể từ ngày 01/01/2017, Nghị định
cũng có một số thay đổi về địa bàn áp dụng
mức lương tối thiểu vùng như sau:
- Huyện Tân Thành (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)
sẽ chuyển từ vùng II thành vùng I;
- Thành phố Sông Công và Thị xã Phổ Yên
(tỉnh Thái Nguyên), Thành phố Trà Vinh (tỉnh
Trà Vinh), Thành phố Hội An (tỉnh Quảng
Nam) sẽ chuyển từ vùng III thành vùng II;
- Huyện Quế Sơn, Thăng Bình (tỉnh Quảng
Nam) và Thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) sẽ
chuyển từ vùng IV thành vùng III;
- Huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) sẽ
chuyển từ vùng III thành vùng IV.
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển
quyền sử dụng nhãn hiệu
Công văn 15888/BTC-CST hướng dẫn chính
sách thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển
quyền sử dụng nhãn hiệu được ban hành
ngày 07/11/2016.

Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài có phát
sinh thu nhập từ hoạt động chuyển quyền sử
dụng nhãn hiệu áp dụng mức thuế như sau:
- Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
Doanh nghiệp đóng thuế TNDN ở mức 10%
tính trên doanh thu tính thuế đối với thu nhập
từ bản quyền.
- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Doanh nghiệp
phải chịu Thuế suất là 10% (theo phương
pháp khấu trừ) hoặc tỷ lệ (%) thuế GTGT tính
trên doanh thu tính thuế là 5% (theo phương
pháp trực tiếp).

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI
Socencoop tổng hợp

- Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm phát triển HTX
sau khi tổ chức lại tại các tỉnh miền Nam
- Thảo luận với Công ty Sorimachi về hợp tác
thiết kế chương trình hỗ trợ ứng dụng IT
trong quản lý kế toán HTX
- Kết nối doanh nghiệp với chuỗi giá trị mãng
cầu (Tây Ninh), bưởi da xanh, dừa (Bến Tre),
nông sản (Sóc Trăng), thanh long (Long An,
Bình Thuận)
- Thảo luận với đoàn chuyên gia tư vấn EU về
nhu cầu hỗ trợ xuất khẩu sản phẩm HTX giai
đoạn 2018-2022
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BẢN TIN NỘI BỘ
SOCENCOOP
TIN TỨC & SỰ KIÊN
Japan Vietnam Festival 2016- Hội thảo “Kinh doanh
nông nghiệp Việt Nam – Định hướng tương lai
gần”…………………..……………………..….. Trang 1
Đoàn đại biểu Liên đoàn HTX cung tiêu toàn Trung
Quốc (ACFSMC) thăm và làm việc với đơn vị trực
thuộc Liên minh HTX Việt Nam ở phía Nam. Trang 2
Đoàn HTX Căm-pu-chia thăm quan HTX Việt
Nam…………………………………..………….Trang 3
Mời đăng ký tham dự Hội chợ triển lãm Logistica,
Berlin-Germany…………………………………Trang 3
Khóa đào tạo chuyên đề các yêu cầu của thanh long
xuất khẩu sang thị trường Châu Âu………….Trang 4
Japan Circle – Kết nối giao thương Việt Nam và Nhật
Bản……………………………………………....Trang 5

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

TÀI LIỆU HTX
Tài liệu HTX…………………………………….Trang 5

Trình bày: Socencoop

HTX TỰ GIỚI THIỆU
Từ hợp đồng bao tiêu, tăng cường liên doanh liên
kết, đảm bảo cho thành viên mở rộng ao nuôi, phát
triển sản xuất…………………………………..Trang 6

Hoan nghênh bạn đọc đã tiếp tục
gửi tin, bài cho Socencoop.

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG
Doanh nghiệp Newzealand tìm nhà cung cấp Việt
Nam……………………………………….....…Trang 8

Mọi ý kiến đóng góp cho bản tin
vui

lòng

gửi

về

info@socencoop.org.vn

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Chính sách pháp luật ...…………………….....Trang 8

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI

Trân trọng cảm ơn!

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