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NĂM 2017 – NĂM KẾT NỐI 
THÔNG QUA HỢP TÁC  

Liên minh HTX quốc tế đã tăng cường được vị 
thế của mình và tổ chức được nhiều diễn đàn 
trong năm 2016.    

Liên minh HTX quốc tế là tổ chức toàn cầu đầu 
tiên tham gia vào việc hỗ trợ phát triển bền 
vững được thí điểm bởi Liên Hợp Quốc. Liên 
minh sẽ đề ra các kế hoạch hành động đến 
năm 2030 nhằm thực hiện bản Tuyên bố cuối 
cùng của mình.  

Liên minh đã ký một thỏa thuận lịch sử với Ủy 
ban Châu Âu trong 5 năm để hỗ trợ sự phát 
triển của HTX và tổ hợp tác trên toàn thế giới. 
Thỏa thuận này được phối hợp chặt chẽ với 
các HTX Châu Âu nhằm thúc đẩy sự hỗ trợ 
thiết thực cho các vùng và ngành phát triển địa 
phương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 2016 cũng là một năm các thành viên của 
Liên minh đã đem đến nhiều lợi ích cho nhau 
thông qua các hội nghị của ngành và chuyên 
đề khu vực, quốc gia cũng như toàn cầu. 

Tiếp nối thành công của năm 2016, năm 2017 
hứa hẹn là năm hình thành bởi sự hợp tác, 
niềm tin và sự lạc quan để tạo ra một thế giới 
tốt hơn – công bằng, toàn diện và thịnh vượng 

Socencoop lược dịch từ thư của Chủ tịch 
Liên minh HTX quốc tế ngày 30/12/2016 
 

Đẩy mạnh ứng dụng KHCN 
vào tái cơ cấu nông nghiệp 
 
Năm 2017, Bộ NN&PTNT sẽ tập trung tái cơ 
cấu nông nghiệp theo hướng rà soát tập trung 
3 trục sản phẩm, gồm: Nhóm sản phẩm chủ 
lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, 
thành phố; nhóm sản phẩm vùng, miền. 
  

 

SOCENCOOP 

BẢN TIN THÁNG 12/2016 

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN 
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Ngày 3/1,  Bộ trưởng Bộ NN& PTNT Nguyễn 
Xuân Cường chủ trì hội nghị các nhà khoa học 
đóng góp ý kiến về tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, thích 
ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện hội 
nhập, với sự tham dự của hơn 100 nhà khoa 
học hoạt động trong ngành nông nghiệp. 

Tại hội thảo, các nhà khoa học đã góp ý về cơ 
chế đặt hàng trong khoa học và tận dụng lực 
lượng cán bộ khoa học đã nghỉ hưu để thúc 
đẩy nhiều công trình khoa học đòi hỏi phải có 
bề dày nghiên cứu. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao 
vai trò của đội ngũ cán bộ KHCN: Ngành nông 
nghiệp đạt được những thành tựu trên trước 
hết phải ghi nhận đóng góp to lớn của cộng 
đồng các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các 
hiệp hội, hội. 

Năm 2017, Bộ NN&PTNT sẽ tập trung tái cơ 
cấu nông nghiệp theo hướng rà soát tập trung 
3 trục sản phẩm, gồm: Nhóm sản phẩm chủ 
lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, 
thành phố; nhóm sản phẩm vùng, miền. 

“Tất cả các trục này, khi định dạng, hình thành 
xong phải có vùng sản xuất tập trung, phải có 
doanh nghiệp làm nòng cốt. Đặc biệt, khu vực 
trục sản phẩm quốc gia, tỉnh phải có KHCN, 
chính sách tác động, nhất là khâu tổ chức sản 

xuất, cần hình thành các HTX để tập trung sự 
liên kết…”, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn 
mạnh. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng khẳng 
định: KHCN là khâu then chốt tạo sự đột phá, 
góp phần thực hiện thành công Đề án tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng 
nông thôn mới. KHCN không chỉ đóng vai trò 
quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của 
ngành nông nghiệp, mà sự phát triển của 
KHCN chính là sự phát triển bền vững nông 
nghiệp, nông thôn trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu và hội nhập quốc tế. 
 
Theo báo Chính phủ, Ảnh: VGP.Đỗ Hương 
 
Đoàn chuyên gia tư vấn EU 
thăm và làm việc với 
Socencoop 
 
Sáng ngày 05/12/2016, tại TP. Hồ Chí Minh, 
ông Lê Binh Hùng, Trưởng Cơ quan Thường 
trực  Liên minh HTX phía Nam, Gíam đốc 
Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DNVVN miền 
Nam (Socencoop) tiếp và làm việc với ông 
Julian Lawson Hill, chuyên gia tư vấn Phái 
đoàn Liên minh châu Âu/EU. 
 
Mục tiêu của buổi làm việc là trao đổi nhằm tìm 
hiểu nhu cầu hỗ trợ liên quan vấn đề xóa đói 
giảm nghèo, tạo việc làm, xuất khẩu sản phẩm 
HTX sang châu Âu. 
 
Tại buổi làm việc, ông Lê Binh Hùng đã giới 
thiệu về Liên minh HTX Việt Nam, tổ chức bộ 
máy Socencoop, đề án chuỗi giá trị sản phẩm 
HTX của Liên minh HTX Việt Nam, đồng thời 
đề nghị chuyên gia nghiên cứu hỗ trợ thực 
hiện đề án thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô 
hình HTX kiểu mới tại vùng Đồng bằng Sông 
Cửu Long theo Nghị định số 445/NĐ-CP ngày 
21/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 
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Hình ảnh buổi làm việc 
 

 
 
Tin, ảnh: Socencoop 
 
 
Lễ phát động Chương trình 
“Kết nối xanh hướng tới một 
nền nông nghiệp sạch" 
 
Ngày 27/12/2016, tại TP.HCM, Bộ NN-PTNT 
phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam tổ chức 
Lễ phát động Chương trình “Kết nối xanh 
hướng tới một nền nông nghiệp sạch" nhằm 
tạo thêm kênh thông tin cho người dùng, nhà 
sản xuất về nông nghiệp sạch, nông nghiệp 
hữu cơ, giá trị của sản phẩm nông 
nghiệp sạch. Đồng thời, tổ chức các hoạt động 
kết nối giữa các cơ quan chức năng, doanh 
nghiệp, HTX cùng tìm các giải pháp sản xuất 
sản phẩm sạch, đạt chất lượng, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của thị trường. 
 

 
Khai mạc chương trình 

 

 
Quang cảnh Hội thảo 

 

 
Lễ ký kết giữa các cơ quan chức năng cam kết 

hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện kết nối xanh. 

Tin, ảnh: Socencoop 
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Đại hội Liên minh Hợp tác xã 
tỉnh Cà Mau lần thứ V, nhiệm 
kỳ 2016-2021 
 
Ngày 20/12/2016, Liên minh Hợp tác xã (HTX) 
tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm 
kỳ 2016-2021. Đến dự Đại hội có Phó Chủ tịch 
Liên minh HTX Việt Nam Lê Văn Nghị; Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử; đại 
diện Liên minh HTX các tỉnh Bạc Liêu; Sóc 
Trăng cùng 120 đại biểu. 

 
Đoàn chủ tịch Đại Hội 

 
Theo Báo cáo tại Đại hội, 5 năm qua, toàn tỉnh 
đã thành lập mới 464 THT, 158 HTX, giải thể 
hơn 70 HTX và trên 1.900 THT hoạt động kém 
hiệu quả. Đến nay, tỉnh Cà Mau có 251 HTX 
và hơn 1.320 THT đang hoạt động, chủ yếu ở 
lĩnh vực nông nghiệp – thủy sản; tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng, thương mại – dịch vụ; giao 
thông vận tải và dịch vụ vệ sinh môi trường, 
doanh thu bình quân  ước đạt 260 triệu 
đồng/năm, lợi nhuận trung bình 90 triệu 
đồng/năm; thu nhập bình quân của thành viên 
ước đạt 28 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, THT, 
HTX góp phần giải quyết việc làm, giảm 
nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, tham gia tích 
cực phong trào xây dựng nông thôn mới. 
Khó khăn của các THT, HTX hiện nay là quy 
mô nhỏ, chưa chủ động mở rộng theo hướng 

đa dịch vụ phục vụ thành viên, chưa có các 
hình thức liên doanh, liên kết thực sự có hiệu 
quả, nhiều HTX chưa quan tâm xây dựng 
nhãn hiệu, xúc tiến thương mại, giới thiệu 
quảng bá sản phẩm… 
Mục tiêu nhiệm kỳ 2016 – 2021 là thành lập 
mới 400 THT; từ 90 đến 100 HTX và 1 Liên 
hiệp HTX; triển khai xây dựng và nhân rộng 15 
HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm. 
Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, HTX hoạt động 
khá, tốt đạt tỷ lệ 40% trở lên và yếu dưới 10%, 
thu nhập của thành liên HTX cao hơn mức thu 
nhập bình quân chung của tỉnh. 
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm 35 
thành viên; ông Đỗ Văn Sơ tái đắc cử Chủ tịch 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 
2016 – 2021. 
 
Tin: Socencoop, ảnh: Liên minh HTX Cà 
Mau 
 
Liên minh HTX tỉnh Bình 
Thuận tổ chức hội nghị HTX 
điển hình tiên tiến lần V 
 
Sáng ngày 13/12/2016, tại TP. Phan Thiết, 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Thuận tổ chức 
hội nghị HTX điển hình tiên tiến lần thứ V 
nhằm tôn vinh những tập thể, cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
xây dựng HTX giai đoạn 2010-2015.  
 
Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Nam - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Binh Hùng – 
Trưởng cơ quan thường trực Liên minh HTX 
Việt Nam tại phía Nam, lãnh đạo Sở, ngành 
cùng các đại biểu HTX, QTD nhân dân trên địa 
bàn tỉnh. 
 
Tại hội nghị, 15 HTX, QTD nhân dân điển hình 
tiên tiến được Liên minh HTX tỉnh tôn vinh; 8 
tập thể và cá nhân được Liên minh HTX Việt 
Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua xây dựng HTX 2010 - 
2015; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập 
thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 
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hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương trong năm 2014 và 2015. 
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị: 
 

 
Tuyên dương 15 HTX, QTD nhân dân điển 

hình tiên tiến 
 
 

 
 
Ông Lê Binh Hùng – Trưởng cơ quan đại diện 

cơ quan thường trực miền Nam Liên minh HTX 
Việt Nam phát biểu 

Tin: Socencoop, ảnh: Liên minh HTX Bình 
Thuận 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tài liệu Quản trị Hợp tác xã được Socencoop 

biên soạn với sự hỗ trợ của Dự án Nâng cao 

giá trị xuất khẩu của Hợp tác xã /EU – Mutrap.  

Nội dung cuốn tài liệu bao gồm hệ thống các 

quy định pháp luật về HTX; định hướng sản 

xuất kinh doanh trong nông nghiệp thời hội 

nhập, một số ví dụ thực tiễn; Kỹ năng quản lý 

và điều hành của HTX thời hội nhập… 

 
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 
 
 
 

TÀI LIỆU HTX 
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HỢP TÁC XÃ GIỐNG NÔNG 
NGHIỆP THỐT NỐT ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG, ỔN ĐỊNH ĐẦU 
RA SẢN PHẨM NÂNG CAO ĐỜI 
SỐNG CHO THÀNH VIÊN 
 
Hợp tác xã Giống Nông nghiệp Thốt Nốt (tiền 
thân là trại Giống huyện Thốt Nốt) thành lập 
vào ngày 25 tháng 10 năm 2008, ngành nghề 
kinh doanh: Sản xuất và cung ứng lúa giống, 
phục vụ nguồn giống cho địa phương và các 
vùng lân cận, Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp, 
Dịch vụ sau thu hoạch. HTX có 17 thành viên, 
đa phần là nông dân các phường Trung Kiên, 
Thới Thuận và xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, 
TP Cần Thơ. 
Vốn điều lệ: 1 tỷ đồng, Diện tích canh tác của 
thành viên và hợp tác xã sản xuất là 50ha 
(Trong đó: hộ thành viên 46ha và hợp tác xã 
thuê thêm 04ha đất của phường Trung Kiên để 
sản xuất (mỗi hộ thành viên sản xuất ở mức 
thấp nhất là 01ha) 
Khi mới thành lập, Hội đồng quản trị HTX 
(HĐQT HTX) còn hạn chế về kinh nghiệm 
trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất 
kinh doanh, nguồn vốn ít, cơ sở vật chất, trụ 
sở giao dịch, nhà kho và phương tiện vận 
chuyển của HTX gần như chưa có gì, nhận 
thức và lòng tin của thành viên HTX chưa 
nhiều. Khắc phục tình trạng trên, được sự 
quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp chính 
quyền địa phương và Liên minh HTX TP Cần 
Thơ, Hội đồng quản trị HTX tiến hành xây 
dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp 
với điều kiện thực tế, khả năng quản lý và nhu 
cầu của bà con thành viên, nâng cao năng 
suất chất lượng và hiệu quả thu nhập trên một 
đơn vị diện tích, tăng cường dịch vụ giống, 

ứng dụng khoa học kỹ thuật, tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm đảm bảo lợi ích cho 
thành viên, đồng thời tạo nguồn thu cho HTX 
hoạt động hiệu quả. 
Trong thời gian qua, HĐQT HTX đã có nhiều 
nỗ lực trong việc chọn và nhân giống lúa tốt, 
cung cấp cho các nhà nông các tỉnh trong vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long, nguồn giống tốt 
thích nghi với thổ nhưỡng, lúa giống của HTX 
đã được bà con nông dân tin dùng. HTX sản 
xuất  lúa giống đã thực sự giúp người nông 
dân là thành viên HTX không chỉ sản xuất 
giống xác nhận mà còn sản xuất cả giống 
nguyên chủng với quy mô ngày càng tăng. Vụ 
đông xuân năm 2011 – năm 2012, HTX đã 
nhập kho và xuất bán 450 tấn lúa giống, trong 
đó: cấp nguyên chủng 150 tấn, cấp xác nhận 
300 tấn của thành viên và HTX. Vụ đông xuân 
2012- 2013, đã nhập kho của HTX trên 600 tấn 
lúa giống, trong đó cấp nguyên chủng đạt 150 
tấn, cấp xác nhận 450 tấn, tăng hơn 1,4 lần so 
với năm 2012….. 
Đạt được kết quả trên là do HTX tổ chức tốt 
các hoạt động dịch vụ hỗ trợ thành viên. Trước 
hết là xây dựng kế hoạch sản xuất với sự đồng 
thuận cao trong phân bổ cho thành viên loại 
giống và cấp giống sản xuất, lịch thời vụ và 
từng loại giống; cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn 
làm đất, thăm đồng, chăm sóc, phòng trừ sâu 
bệnh đúng quy trình; qua đó giúp thành viên 
sản xuất đạt năng suất, chất lượng, tiêu chuẩn 
hạt giống. Vấn đề kỹ thuật để có được nguồn 
giống tốt được HTX thường xuyên quan tâm, 
sản xuất giống phải tuân thủ qui trình kỹ thuật 
nghiêm ngặt và chi phí sản xuất cao hơn lúa 
hàng hóa từ 10 đến 15%, bù lại lợi nhuận lại 
cao hơn sản xuất lúa hàng hóa từ 20 đến 25% 
trên một đơn vị diện tích canh tác, nên được 
thành viên và bà con nông dân tin tưởng và 
thực hiện theo điều hành, quản lý của HTX. 
Để từng bước quảng bá nâng cao thương hiệu 
lúa giống và nâng cao hiệu quả hoạt động, 
HTX đã mở rộng việc xây dựng cơ sở vật chất, 
đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh 
doanh.  HTX đã xây dựng  trụ sở làm việc và 
giao dịch với khách hàng, mua đất và xây nhà 
kho dự trữ, bảo quản lúa giống và sơ chế đóng 
gói bao bì tại kho của HTX sức chứa trên 600 
tấn . Bên cạnh đó, HTX đầu tư trang bị máy 
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giê, máy sang, máy đóng bao, lò sấy, các thiết 
bị văn phòng, …Qua đó đã đáp ứng yêu cầu 
trước mắt với tổng giá trị trên 1,5 tỷ đồng bằng 
nguồn vốn tích lũy của HTX và vốn góp cổ 
phần của các thành viên. 
HTX thực hiện phương thức thu mua sản 
phẩm của hộ thành viên đến tiêu thụ. Sau khi 
thu hoạch, thành viên nhập giống về kho, HTX 
tiến hành các công đoạn sấy, giê sàng, kiểm 
tra ẩm độ, đóng gói bảo quản giống theo đúng 
quy trình kỹ thuật để tránh thiệt hại. Việc thu 
mua lúa giống của thành viên theo Hợp đồng 
thỏa thuận và trên cơ sở giá thị trường. Tiêu 
thụ sản phẩm là khâu quan trọng vì nó quyết 
định đến thu nhập của thành viên và HTX. Để 
làm được điều đó, HTX đã liên doanh, liên kết, 
hợp đồng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với 
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trung 
tâm giống cây trồng TP. Cần Thơ và các Trạm 
Khuyến nông quận, huyện. HTX ký hợp đồng 
với Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu 
Giang, Vĩnh Long để tiêu thụ sản phẩm, phần 
còn lại tiêu thụ trực tiếp với hộ nông dân trong 
vùng và các tỉnh lân cận. Tổ chức các khâu 
dịch vụ của HTX hỗ trợ thành viên thông qua 
tổ chức cung ứng giống, phân vùng loại lúa 
giống và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho 
thành viên, đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm do 
thành viên làm ra trên mỗi vụ. 
Với kết quả đạt được như trên, HTX Giống 
nông nghiệp Thốt Nốt được chính quyền địa 
phương, các cấp các ngành và nhân dân tin 
tưởng, coi HTX là địa chỉ tin cậy trong việc 
cung cấp lúa giống. Quy mô giống của HTX 
cung cấp trên thị trường không ngừng tăng 
lên, vụ giống năm 2013, HTX đã nhập kho tăng 
hơn 1,4 lần so với năm 2012, diện tích sản 
xuất giống của HTX đã tăng lên hơn 60 ha; 
qua đó, trình độ sản xuất lúa giống của nhiều 
hộ thành viên chuyên nghiệp hơn, chất lượng 
giống của HTX ngày càng được khẳng định. 
Qua thực tiễn hoạt động, HTX rút ra một số 
kinh nghiệm. Đó là, chất lượng lúa giống là vấn 
đề hàng đầu, quyết định sự tồn tại và phát triển 
HTX; vai trò của HĐQT HTX trong tổ chức điều 
hành, nắm bắt thị trường và tổ chức hướng 
dẫn cho thành viên, giúp cho thành viên nâng 
cao hiệu quả kinh tế là yếu tố quan trọng tạo 
sự gắn kết chặt chẽ giữa thành viên với HTX; 

sự quan tâm và giúp đỡ của các cấp, các 
ngành, chính quyền địa phương tạo điều kiện 
chuyển giao khoa học công nghệ cho HTX, 
giúp HTX ổn định và phát triển. 
HTX Giống Nông nghiệpThốt Nốt ngày càng 
đảm bảo chất lượng sản phẩm, ổn định đầu ra 
cho sản phẩm, nâng cao đời sống cho các 
thành viên còn bởi các chính sách của Nhà 
nước và kế hoạch của ngành Nông nghiệp đầu 
tư xây dựng các công trình thủy lợi như: hệ 
thống cống bọng, đập, đê bao khép kín, hỗ trợ 
vốn để HTX phát triển. Đối với ngành Khuyến 
nông thường xuyên tổ chức tập huấn, chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, tham quan, hội thảo 
phổ biến các mô hình trong và ngoài thành 
phố, để HTX trao đổi học tập kinh nghiệm. Đối 
với Liên minh HTX có chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng nâng cao trình độ kiến thức về nghiệp 
vụ chuyên môn, kỹ năng quản lý, điều hành 
kiến thức pháp luật cho HĐQT HTX. 
Một số hình ảnh của hợp tác xã: 

 
Sản phẩm lúa giống của HTX 

 
Hoạt động đóng gói sản phẩm lúa giống tại HTX 
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Ông Nguyễn Minh Phương- Giám đốc HTX 
trao đổi với phóng viên của đài VTV Cần Thơ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công ty Hong Kong có nhu cầu nhập khẩu 
mặt hàng tơ tằm thô và que tre sản xuất 
hương 
Công ty RSB International là Công ty 
Thương mại được thành lập tại Hong Kong 
hiện đang có nhu cầu nhập khẩu 2 loại sản 
phẩm như sau: 
1. Mặt hàng que tre (bamboo stick) để làm 
nguyên liệu sản xuất hương 
2. Mặt hàng sợi tơ tằm thô (Raw Silk Yarn from 
the cocoons). 
Hỗ trợ liên hệ: Hà Phương, socencoop, 25 Han 
Thuyen, Quận 1, TP HCM 
hoặc Liên hệ trực tiếp: 
Ông. Ram Bajaj /Director 
RSB International Company 
Hong Kong 
E-mail: rsb@rsbajaj.com 
Điện thoại. : +852 9438 0505 
Tham khảo: http://vietnamexport.com/cong-ty-
hong-kong-co-nhu-cau-nhap-khau-mat-hang-
to-tam-tho-va-que-tre-san-xuat-
huong/vn2527252.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TIÊU CHÍ HUYỆN 
ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 
2016-2020 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa 
ban hành thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT 
ngày 26 tháng 12 năm 2016 quy định 9 tiêu chí 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 
2016-2020 gồm: tiêu chí quy hoạch, giao 
thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa – giáo dục, 
sản xuất, môi trường, an ninh trât tự xã hội, 
xây dựng nông thôn mới 
 
DANH MỤC, HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH 
ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN 
CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VỚI MỤC 
ĐÍCH KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TẠI VIỆT 
NAM 
Bộ NN và PTNNT ban hành thông tư số 
36/2016/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 12 năm 
2016 sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 
06/2016/TT-BNNPTNT như sau: Sản phẩm 
thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đang được 
phép lưu hành tại Việt Nam có chứa kháng 
sinh không đáp ứng quy định tại Thông tư này 
chỉ được phép lưu hành đến hết ngày 30 tháng 
6 năm 2017. 
 
XUẤT CẤP HÓA CHẤT SÁT TRÙNG DỰ 
TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 
2506/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 về việc xuất 
cấp hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các 
địa phương cụ thể:  
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- Tỉnh Bình Định: 200.000 liều vắc xin LMLM 
type O; 200.000 liều vắc xin dịch tả lợn và 20 
tấn hóa chất Sodium Chlorite 20%. 
- Tỉnh Phú Yên: 30.000 liều vắc xin LMLM 2 
type (O&A); 10.000 lít hóa chất sát trùng Han-
Iodine; 10.000 lít hóa chất sát trùng Vetvaco-
Iodine và 20 tấn hóa chất Sodium Chlorite 
20%. 
- Tỉnh Ninh Thuận: 150.000 liều vắc xin LMLM 
2 type. 
 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH HƯỚNG 
PHÁT TRIỂN CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VÀ KHU 
CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025, 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 
2502/QĐ-TTg ngày 22 thang 12 năm 2016 quy 
định các mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể trong 
việc cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt 
Nam đến năm 2025 như sau:  
- Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ 
thống cấp nước tập trung tại các đô thị đạt 
100%, với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 
120 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước đạt 
quy chuẩn quy định; các khu công nghiệp 
được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và 
lưu lượng. 
- Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập 
và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 
75%; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch tại các 
đô thị dưới 15%; dịch vụ cấp nước liên tục, đủ 
áp lực 24 giờ trong ngày. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. HTX có quyền chủ động đăng ký kinh 
doanh những ngành nghề nào? Những 
ngành nghề nào HTX không được phép 
kinh doanh ? Trong thực tiễn hoạt động 
của mình, HTX của chúng ta đã có lần nào 

vi phạm ngành nghề kinh doanh chưa? Vì 
sao lại xảy ra tình hình vi phạm đó và HTX 
đã khắc phục tình hình đó bằng cách nào? 
Để không xảy ra các vi phạm trong tương 
lai, HTX cần đề ra những biện pháp gì?  
 
Câu trả lời tham khảo 
Hợp tác xã có quyền đăng ký kinh doanh 
những ngành nghề pháp luật không cấm 
(Tham khảo ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện) 
Nếu có trình trạng vi phạm, hãy xem xét là do 
nguyên nhân chủ quan hay do nhận thức chưa 
đúng, đầy đủ 
HTX có thể tham khảo đơn vị tư vấn và sử 
dụng dịch vụ tư vấn cua Đoàn chuyên gia tư 
vấn HTX miền Nam hoặc Liên minh HTX tỉnh 

 
2. Khi đăng ký kinh doanh các ngành nghề 
mà pháp luật quy định phải có điều kiện, có 
vốn pháp định, có chứng chỉ hành nghề, thì 
HTX phải bảo đảm có đủ những điều kiện gì 
để được kinh doanh những ngành nghề đó. 
Hiện tại, HTX của chúng ta đã có đủ những 
điều kiện đó chưa ? Nếu chưa, chúng ta 
phải làm gì để tạo ra đủ các điều kiện đó. 
 
Câu trả lời tham khảo 
HTX có thể tham khảo đơn vị tư vấn và sử 
dụng dịch vụ tư vấn cua Đoàn chuyên gia tư 
vấn HTX miền Nam hoặc Liên minh HTX tỉnh 
Thường xuyên cập nhật thông tin trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, hoặc website 
socencoop.org.vn hoặc Liên minh HTX tỉnh 

 
3. HTX phải bảo đảm những điều kiện gì để 
được quyền cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, 
dịch vụ, việc làm cho khách hàng không 
phải là thành viên HTX. Trong quản lý và 
điều hành, HTX của chúng ta đã thực hiện 
đúng các điều kiện đó chưa? Nếu chưa thì 
vì lý do gì và trong tương lai sẽ khắc phục 
điều đó như thế nào?  
 
Câu trả lời tham khảo 
Trước hết phải bảo đảm cung ứng dịch vụ, sản 
phẩm cho thành viên, sau đó mới cung cấp ra 
khách hàng không phải thành viên (Tham khảo 
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và đối chiếu Điều 5, Nghị định 193 của Chính 
phủ) 
Ban lãnh đạo HTX phải rà soát lại, tìm nguyên 
nhân và đề ra biện pháp khắc phục. 
HTX có thể tham khảo đơn vị tư vấn và sử 
dụng dịch vụ tư vấn hoặc Liên minh HTX tỉnh 
 
4. Để thực hiện quyền góp vốn, mua cổ 
phần, thành lập doanh nghiệp, HTX phải 
bảo đảm các điều kiện gì? Hiện nay, HTX 
của chúng ta đã thực hiện việc góp vốn, 
mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp 
chưa? Nếu chưa thì vì lý do gì? Trong thời 
gian tới, HTX của chúng ta có dự định góp 
vốn, mua cổ phần hoặc thành lập doanh 
nghiệp không ? Và để thực hiện điều đó, 
HTX của chúng ta cần chuẩn bị những gì và 
tiến hành triển khai công việc như thế 
nào?  
 
Câu trả lời tham khảo 
– Tham khảo và đối chiếu Khoản 3, Điều 3, 
Luật HTX 2012 về việc HTX thành lập DN; 
– Tham khảo và đối chiếu Điều 20, Nghị định 
193 của Chính phủ. 
– Việc góp vốn, mua cổ phần hoặc thành lập 
doanh nghiệp phải được Hội đồng quản trị 
quyết định bằng văn bản. 

 
5. Để thực hiện mục tiêu hoạt động của 
HTX, trong thời gian qua, HTX của chúng ta 
có liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, 
cá nhân nào ở trong nước và ở nước ngoài 
không? Lĩnh vực liên doanh, liên kết và hợp 
tác đó đã mang lại lợi ích gì cho HTX và cho 
thành viên? Những kinh nghiệm và bài học 
rút ra từ các lĩnh vực hoạt động đó là gì?  
 
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX phải rà soát các hoạt động 
liên doanh, liên kế, đánh giá hiệu quả và sự 
phù hợp với Luật HTX 2012. 
Tham khảo và đối chiếu Khoản 3, Điều 3, Luật 
HTX 2012 về việc HTX thành lập DN; Điều 20, 
Nghị định 193 của Chính phủ và điều chỉnh 
cho phù hợp. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
- Hoạt động xúc tiến thương mại: Ngày giới 
thiệu sản phẩm HTX Miền Nam 2017  
- Thời gian: Ngày 6 và 7/1/2017 
- Địa điểm: Trường Trung cấp du lịch và khách 
sạn Saigontourist, số 23/8 đường Hoàng Quốc 
Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM 
 

 
 

 
 
 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 
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