CHÚC

BẢN TIN
THÁNG 1/2017

MỪNG
NĂM

SOCENCOOP

MỚI

TIN TỨC & SỰ KIỆN

NGÀY GIỚI
ỚI THIỆU SẢN PHẨM
HỢP TÁC XÃ MIỀN
ỀN NAM 2017
Trong 2 ngày 06-07/01/2017,
07/01/2017, trong khuôn
khổ dự án Nâng cao năng lực
ực hiệp hội
kinh doanh vì sự
ự phát triển năng động và
v
toàn diện ở Việt Nam, được
ợc sự chỉ đạo của
Liên minh HTX Việt
ệt Nam, Trung tâm Hỗ
trợ
ợ phát triển HTX, doanh nghiệp vừa và
v
nhỏ
ỏ miền Nam tổ chức sự kiện xúc tiến
thương mại năm 3: Ngày Giới
ới thiệu sản
phẩm hợp tác xã miền Nam 2017, với sự
phối hợp của Liên
ên minh HTX các tỉnh,
t
thành phố
ố phía Nam, sự hỗ trợ kỹ thuật và
v
tài chính của
ủa Chính phủ Úc, Quỹ Châu Á,
tại địa điểm Trường
ờng Trung cấp du lịch và
v
khách sạn
ạn Saigontourist, số 23/8 đường
đ
Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình,
TP.HCM.

Với chủ đề Hợp tác xã
ã sẵn
s sàng hội nhập
thị trường
ờng bằng uy tín, sản phẩm chất
lượng cao và nhiệt
ệt liệt h
hưởng ứng Chương
trình kết nối xanh hướng
ớng tới một nền nông
nghiệp sạch do Bộ
ộ Nông nghiệp v
và Phát
triển nông thôn phát động
ộng, 97 HTX, đại diện
cho gần 4000 HTX, Liên
ên hi
hiệp HTX của các
tỉnh, thành phố
ố phía Nam, tham gia sự kiện
kiện.
Đây là sự
ự kiện xúc tiến th
thương mại tiếp theo
của Ngày Giới
ới thiệu sản phẩm rau quả hợp
tác xã các tỉnh, thành
ành ph
phố miền Nam năm
2011, Ngày Giới
ới thiệu sản phẩm hợp tác x
xã
miền
ền Nam năm 2016. Đến tham dự khai
mạc có lãnh đạo các cơ
ơ quan, đơn vị:
v Lãnh
sứ quán Úc tại Tp. HCM, Qu
Quỹ Châu Á,
Phòng Thương mại vàà Công nghi
nghiệp Việt
Nam, Hiệp
ệp hội bán lẻ Việt Nam v
và các
thành viên Saigon co.op, Aeon, Satra, Liên
minh HTX Việt
ệt Nam, Bộ KH&ĐT, Bộ
NN&PTNT, Trường
ờng Trung cấp du lịch v
và
khách sạn
ạn Saigontourist, Tập đo
đoàn Con Cò
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Vàng, Ngân hàng Saigon Thương tín
(Sacombank), 21 Liên minh HTX các tỉnh,
thành phố phía Nam.
Tại buổi lễ khai mạc, đã diễn ra một số lễ ký
kết hợp tác hỗ trợ HTX như: giữa Trung tâm
thông tin của Liên minh HTX Việt Nam với
Công ty SORIMACHI (Nhật Bản) về hợp
tác phát triển phần mềm hỗ trợ tin học hóa
công tác kế toán của HTX; giữa Socencoop,
Tập đoàn Con Cò Vàng và Ngân hàng
Saigon thương tín về cung cấp các dịch vụ
tín dụng cho HTX; giữa Socencoop, Tập
đoàn Con Cò Vàng, Cục Kinh tế hợp tác và
Phát triển nông thôn về hợp tác hỗ trợ HTX
tham gia Chương trình kết nối xanh hướng
tới một nền nông nghiệp sạch của Bộ NNPTNT.
Các HTX tham gia trưng bày và giới thiệu
các sản phẩm tiêu biểu, có thương hiệu và
chất lượng cao, đặc trưng của các vùng miền
tại sự kiện. Có hơn 100 cuộc giao dịch giữa
các HTX với các thành viên của Hiệp hội
bán lẻ Việt Nam, Liên hiệp HTX tiêu thụ
nông sản an toàn Việt Nam và các đối tác
khác được thực hiện ngay tại sự kiện, giúp
HTX có cơ hội giao dịch với các đối tác lớn,
kênh phân phối hàng hóa trực tiếp cho tại thị
trường TP. HCM, Hà Nội giảm trung gian,
giá cả ổn định.
Một số hình ảnh của hoạt động:

Trưởng Ban Tổ chức khai mạc sự kiện

Ông Michael DiGregorio, Trưởng đại diện
Quỹ Châu Á phát biểu khai mạc

Hội chợ giới thiệu sản phẩm của các HTX

Nông nghiệp đổi ngôi vị
“hàng đầu thế giới” từ
sản lượng sang giá trị
Nhiều loại trái cây Việt (thanh long, nhãn,
dưa hấu, xoài)… đã chinh phục được các
thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ,
Pháp, Australia, Hàn Quốc…
Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, giá trị
kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả vượt
qua ngoạn mục 2 sản phẩm chủ lực là gạo
và cao su. Với gần 2,5 tỷ USD, ngành hàng
rau quả cũng đã vượt qua chính sản phẩm
này của năm 2015 là 1,8 tỉ USD; trong đó,
có sự đóng góp rất lớn của “vựa trái cây”
ĐồngbằngsôngCửu Long.
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Để thanh long trở thành
cây xuất khẩu chủ lực
của Long An
Năm 2016, trái thanh long trồng trên đất Long
An được xuất khẩu sang châu Âu, Trung Quốc,
đạt kim ngạch khoảng 129 triệu USD. Thị
trường tiêu thụ thanh long rộng mở đang giúp
cho nhà vườn thu về quả ngọt. Bình quân một ha
thanh long (ba năm tuổi trở lên) sẽ cho nhà nông
thu lãi khoảng một tỷ đồng/năm.

Bước ngoặt này mở ra hướng mới trong tái
cơ cấu ngành nông nghiệp kể từ năm Đinh
Dậu, theo hướng gia tăng diện tích trồng cây
ăn trái đặc sản thay vì tiếp tục trồng lúa chỉ
để dành được danh hiệu đứng đầu thế giới.
Gần 30 loại trái cây được xuất khẩu đem về
74% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu rau
quả. Những loại trái cây như thanh long,
nhãn, dưa hấu, xoài… đã chinh phục được
các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ,
Pháp, Hà Lan, Bỉ, Đức, Australia, Hàn
Quốc…
Năm 2016, dù liên tiếp đối mặt với những
khó khăn trong xuất nhập khẩu, đối phó với
hạn mặn nhưng lại là một năm khởi sắc của
ngành hàng rau quả. Đây chính là một trong
những cơ sở quan trọng để ngành nông
nghiệp, khởi đầu từ năm Đinh Dậu, được cơ
cấu lại, tạo ra những giá trị thực thay vì
thành tích hay danh hiệu, góp phần quan
trọng vào việc tăng thu nhập và cải thiện đời
sống của dân cư vùng nông thôn./.
Theo VOV

Nông dân trồng thanh long huyện Châu
Thành (Long An) có thu nhập khoảng 100
triệu đồng/người/năm.

Diện tích trồng thanh long của tỉnh Long An
đứng thứ hai cả nước sau Bình Thuận với
tổng diện tích hơn 7.377 ha, diện tích đang
cho trái khoảng 6.200 ha, sản lượng đạt
khoảng 158.000 tấn. Trái thanh long được
xuất khẩu sang châu Âu chiếm khoảng 5%
sản lượng theo đường chính ngạch, xuất
khẩu sang Trung Quốc chiếm 80% sản
lượng, còn lại 15% tiêu thụ nội địa. Năm
2016, kim ngạch xuất khẩu của trái thanh
long đạt khoảng 129 triệu USD.

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

3

Cây thanh long ruột đỏ đang mang lại hiệu
quả kinh tế cho nhà vườn từ khoảng 1 tỷ
đồng/năm/ha, thu nhập bình quân của người
lao động đạt mức 100 triệu đồng/người/năm;
hiện được nông dân các huyện Tân Trụ, Bến
Lức, TP Tân An (Long An)... trồng chuyên
canh và được ứng dụng công nghệ cao. Đầu
ra của trái thanh long được hơn 77 cơ sở thu
mua xuất khẩu. Trái thanh long Long An đã
xuất khẩu qua hơn 15 quốc gia, vùng lãnh
thổ như Trung Quốc, Tháilan, Malaixia,
Singapore, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ,
Canađa, Niu Zilân, Ấn Độ… Đặc biệt, nhãn
hiệu thanh long “Tầm Vu - Châu Thành”
của HTX thanh long Tầm Vu được năm
nước: Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Singapore,
Trung Quốc chấp nhận bảo hộ...
Đại diện HTX thanh long đề xuất: HTX rất
mong các bộ, ngành hỗ trợ khâu xúc tiến
thương mại để tiếp cận trực tiếp nhà nhập
khẩuvìgiá bán trái thanh long sẽ cao hơn bán
qua trung gian, đối tác nhập khẩu nước
ngoài an tâm vì chất lượng sản phẩm
đảmbảo; Bộ ngànhliênquan cần sớm công
bố đầy đủ thông tin về hàng rào kỹ thuật của
các nước để HTX sản xuất đúng theo tiêu
chuẩn của nhà nhập khẩu.
Đại diện Sở Công thương Long An cho biết,
để cây thanh long ổn định thị trường trong
thời gian tới, Long An đang tập trung đẩy
mạnh khâu xúc tiến thương mại. Tuy nhiên,
tỉnh rất cần các bộ, ngành T.Ư hỗ trợ khâu
xúc tiến thương mại để giúp HTX và doanh
nghiệp ký hợp đồng xuất khẩu trực tiếp với
nhà nhập khẩu, qua đó giúp cây thanh long
phát triển bền vững. Mặt khác, nhà vườn rất
lo lắng trước tình hình dịch bệnh đốm nâu
trên cây thanh long xuất hiện nhiều năm qua
nhưng đến nay chưa có thuốc đặc trị, nên về
lâu dài, rất cần nhà khoa học vào cuộc mạnh

mẽ để giúp bà con phòng ngừa bệnh đốm
nâu, từ đó tạo ra nguồn hàng tốt theo hướng
an toàn và bền vững để xuất khẩu.
Theo báo Nhân Dân

TÀI LIỆU HTX

Tài liệu tập huấn “Quản trị chất lượng
Thanh long” do Trung tâm Hỗ trợ phát triển
HTX, DN vừa và nhỏ miền Nam tổ chức
biên soạn trong khuôn khổ dự án“Nâng cao
giá trị xuất khẩu cho HTX/EU-Mutrap”.
Tài liệu này gồm có 6 phần nhằm cung cấp
cho người sử dụng những kiến thức chung
về quản trị và nâng cao chất lượng Thanh
long để đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng
về xuất khẩu.
Thông tin chi tiết liên hệ Socencoop, địa
chỉ: 25 Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí
Minh; ĐT: 08.38227756/57;
Fax: 08.38256259;
Email: info@socencoop.org.vn
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HTX TỰ GIỚI THIỆU

Bí quyết thành công của
một HTX NN ở Tân Châu
Hợp tác xã Tân Phú A2 (xã Tân Thạnh, TX.
Tân Châu, An Giang) được thành lập vào
năm 1999. 15 năm qua, với sự nỗ lực của
tập thể Ban Chủ nhiệm và bà con xã viên,
nay là Hội đồng quản trị, Giám đốc và
thành viên HTX, hoạt động của HTX đã
không ngừng đạt hiệu quả; mệnh giá cổ
phần từ 100.000 đồng/CP, nay tăng lên
1.016.000 đồng/CP. Ban đầu HTX chỉ có
dịch vụ (DV) bơm tưới, nay đã có thêm DV
tín dụng nội bộ, DV cung ứng vật tư nông
nghiệp. Vậy đâu là bí quyết thành công ?
Khép kín quy trình sản xuất
HTXNN Tân Phú A2 có 282 thành viên,
canh tác với diện tích 373 héc-ta lúa chất
lượng cao. Ngay những năm đầu mới thành
lập, vốn điều lệ của HTX chỉ có
205.000.000 đồng. Nay, vốn điều lệ tăng lên
343.800.000 đồng. Trong quá trình phát
triển, HTX đã lấy DV bơm tưới làm khâu
đột phá. Theo đó, dịch vụ này đã phục vụ rất
tốt cho số diện tích đất sản xuất của các
thành viên. Bình quân mỗi công lúa, tiền
tưới tiêu mà thành viên phải thanh toán cho
HTX là 35 kg lúa/công/vụ, trong khi bên
ngoài, tư nhân cung cấp DV này thu 40
kg/công/vụ. “Nếu không có DV bơm tưới,
bà con chúng tôi thiệt thòi rất lớn, vì giá DV
bơm tưới bên ngoài đến 40 kg lúa/công
trong khi HTX có 35 kg lúa/công. Ngoài ra,
bà con còn được HTX hỗ trợ thêm mỗi công
là 5kg lúa/vụ. Tóm lại, so với bên ngoài,

mỗi công lúa tiết kiệm được 10 kg. Giá lúa
trong mấy năm qua luôn ở mức thấp. Muốn
có lãi, buộc lòng người sản xuất phải hạ
được chi phí, giá thành sản xuất. Thông qua
các DV mà HTX đang cung cấp, bà con
chúng tôi rất có lợi” – ông Nguyễn Hiệp
Phước, thành viên HTX, cho biết.
Ngoài DV bơm tưới, HTX Tân Phú A2 còn
thực hiện DV tín dụng nội bộ. Đây là một
trong những DV đang ăn nên làm ra từ đồng
vốn nhàn rỗi của thành viên, góp phần điều
tiết vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu. Năm
2013, dư nợ của DV này gần 1,2 tỷ đồng, đã
giúp cho 127/282 thành viên có nguồn vốn
phát triển sản xuất; không phải chạy đi vay
lãi nóng bên ngoài. Tài sản thế chấp chính là
sổ cổ phần của các thành viên. Theo đó, DV
tín dụng nội bộ có thể giải ngân lên đến 70%
mệnh giá cổ phần. Chỉ tính riêng năm 2013,
DV này đã mang về lợi nhuận cho HTX là
trên 1 tỷ đồng. “Ở nông thôn bây giờ, vấn đề
vốn phục vụ cho sản xuất là rất cần thiết và
quan trọng. Nhờ có DV tín dụng nội bộ, hỗ
trợ cho thành viên mà mấy năm nay, tình
hình thiếu vốn để thành viên phát triển sản
xuất có phần giảm nhẹ. Nhiều hộ nhờ vay
được đồng vốn này mà hiệu quả sản xuất
sau mỗi vụ mùa được cao hơn, thay vì đi
vay nóng bên ngoài với lãi suất cao, sản xuất
sẽ không có hiệu quả kinh tế” – Ông Trần
Đình Thảo, Sáng lập viên HTXNN Tân Phú
A2, cho biết.
Khép kín quy trình để HTX hoạt động có
hiệu quả chính là một trong những nhân tố
tích cực, giúp cho HTXNN Tân Phú A2 hoạt
động có hiệu quả trong 15 năm qua.
Phục vụ là chính
Từ việc lấy tiêu chí “ phục vụ là chính” nên
tất cả các DV mà HTX cung cấp cho xã viên
đều có giá rẻ hơn bên ngoài. Cụ thể, lãi suất
của DV tín dụng nội bộ là 1,2%/tháng, trong
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khi bên ngoài là 3 – 5%/tháng. DV bơm tưới
của HTX là 30 kg/công/vụ, trong khi bên
ngoài là 40 kg/công/vụ. (trong đó, xã viên
còn được HTX hỗ trợ 5 kg lúa/công/vụ).
“Bà con xã viên của chúng tôi đánh giá rất
cao vai trò điều hành của Ban Chủ nhiệm
HTX, rất nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch
và rỏ ràng. Từ chỗ lấy công tác phục vụ là
chính nên khi vào HTX thì các thành viên
được hưởng rất nhiều quyền lợi so với người
sản xuất bên ngoài. Chính điều này làm cho
giá thành trên mỗi vụ sản xuất được hạ thấp,
chất lượng sản phẩm được nâng lên, tính
cạnh tranh của sản phẩm không ngừng nâng
cao. Trong điều kiện lúa hàng hóa tiêu thụ
gặp khó khăn như hiện nay, con đường làm
ăn hợp tác chính là điều kiện tiên quyết để
sản xuất phát triển” – ông Nguyễn Văn
Mạnh, thành viên HTXNN Tân Phú A2, nói.
Chỉ tính riêng DV cung ứng phân bón, thuốc
BVTV, bình quân mỗi vụ sản xuất, HTX đã
mang lại hiệu quả kinh tế rất cao cho xã viên
của mình. Cụ thể trong vụ thu đông 2014
vừa qua, HTX cung cấp cho các thành viên
5 loại phân bón như urê, DAP, NPK,
kali…tất cả mỗi bao phân đều rẻ hơn cửa
hàng thuốc BVTV tại địa phương từ 5.000 –
10.000 đồng/bao. “Vụ hè thu vừa rồi, cửa
hàng thuốc BVTV tại địa phương bán phân
u rê cho nông dân với giá từ 430.000 /bao
(50kg). Phương thức thanh toán bằng tiền
mặt. HTX chỉ bán với giá 420.000 đồng
nhưng bán chịu đến vụ thu hoạch mới trả
tiền. Chỉ đơn cử 1 sản phẩm thôi cũng cho
thấy hiệu quả của DV này” – Trương Văn
Hỷ, kế toán HTX, cho biết.
Trong những năm tới, ngoài việc duy trì các
DV hiện có, HTXNN Tân Phú A2 sẽ phát
triển thêm DV cung ứng lúa giống cho thành
viên, góp phần làm hiệu quả sản xuất của
thành viên ngày một cao hơn; công tác phục
vụ thành viên của HTX từng bước đi vào
chiều sâu, mang lại hiệu quả nhiều hơn nữa

cho cả đôi bên, giúp HTX phát triển vững
vàng trong thời buổi hội nhập kinh tế thế
giới ngày nay.
“Thực ra chúng tôi chẳng có bí quyết gì hết
mà chỉ nói thật, làm thật; lấy hiệu quả kinh
tế làm trọng tâm; đoàn kết nội bộ làm then
chốt; lấy việc phục vụ thành viên ngày càng
tốt hơn làm khâu đột phá cho các chương
trình phát triển của HTX. Chính từ nói thật,
làm thật mà các thành viên luôn tin tưởng
vào ban lãnh đạo HTX, từ đó họ có những
đóng góp chân tình, mang tính xây dựng,
đoàn kết để cùng nhau phát triển HTX cho
đến ngày hôm nay” – ông Lê Văn Mạnh,
Giám đốc HTX NN Tân Phú A2, chia sẻ.
Một số hình ảnh của Hợp tác xã:

Hội đồng quản trị HTX thăm đồng, tìm hiểu
tình hình sản xuất của thành viên.

Thảo luận phương án sản xuất kinh doanh
trong thời gian tới.
Bài và ảnh được cung cấp bởi Liên minh
HTX tỉnh An Giang
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Doanh nghiệp Đài Loan
có nhu cầu nhập khẩu
vỏ đỗ xanh
Một doanh nghiệp Đài Loan vừa có thư gửi
Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại
Đài Bắc đề nghị giới thiệu doanh nghiệp
xuất khẩu vỏ đỗ xanh của Việt Nam để nhập
khẩu.

Hỗ trợ liên hệ: Hà Phương, Socencoop, 25
HànThuyên, Quận 1, TP HồChí Minh
Hoặc liên hệ trực tiếp:
Ms. Jessica Major BSc MCom
Công ty hữu hạn cổ phần khoa học sinh vật
Kinh Quan
Địa chỉ: Số 3, đường Kiện Bang, khu công
nghiệp Nội Bộ, xã Nội Bộ, 91252, huyện
Bình Đông
Email: jessica@kgbio.com.tw
Website: http://www.kgbio.com.tw
Điện thoại:: +886-8-778-8899
Thamkhảo:
http://vietnamexport.com/doanh-nghiep-dailoan-co-nhu-cau-nhap-khau-vo-doxanh/vn2527304.html

Một số văn bản có hiệu lực
từ tháng 1/2017.
Phạt xe không chính chủ
Từ ngày 1-1-2017 người dân không sang
tên, chính chủ thì sẽ áp dụng điều 30 nghị
định 46, cảnh sát giao thông phạt từ 100.000
đến 200.000 đồng đối với cá nhân, từ
200.000 đến 400.000 đồng với tổ chức là
chủ xe môtô, xe gắn máy và các loại xe
tương tự không làm thủ tục đăng ký sang
tên. Tuy nhiên, việc phạt xe không chính
chủ chỉ được thực hiện trong khi phát hiện
ra lỗi vi phạm giao thông, hay qua công tác
quản lý hồ sơ.
Quy định này được áp dụng với cả những
trường hợp được cho, được tặng, được phân
bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản
là xe môtô, xe gắn máy và các loại xe tương
tự.
(Khoản 1 Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐCP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường
bộ và đường sắt).
Tăng lương tối thiểu vùng
Từ 1-1-2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ
tăng 180.000 đồng - 250.000 đồng/tháng so
với hiện hành.
Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng áp dụng
đối với người lao động làm việc ở doanh
nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I
là 3,75 triệu đồng/tháng; vùng II là 3,32
triệu đồng/tháng; vùng III là 2,9 triệu
đồng/tháng và vùng IV là 2,58 triệu
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đồng/tháng (theo quy định cũ, các vùng I,
vùng II, vùng III và vùng IV tương ứng lần
lượt là 3,5 triệu đồng; 3,1 triệu đồng; 2,7
triệu đồng và 2,4 triệu đồng).(Nghị định số
153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối
thiểu vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động).
Gia hạn thời gian thí điểm sử dụng hóa
đơn điện tử
Từ ngày 1-1-2017, việc thí điểm sử dụng
hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan
thuế cho một số doanh nghiệp trên địa bàn
TP.HCM và Hà Nội sẽ vẫn được tiếp tục
thực hiện cho đến khi có văn bản thay thế
thay vì phải dừng lại từ ngày 31/12/2016
như quy định trước đó.(Quyết định số
2660/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hàng
ngày 14/12/2016 về việc gia hạn thời gian
thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày
23/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về
việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã
xác thực của cơ quan thuế).
Trả tiền dịch vụ môi trường rừng
Từngày 1/1/2017, Tổ chức, cá nhân được
hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải
chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên
cung ứng dịch vụ môi trường rừng (Theo
điều 1 khoản 1 Nghịđịnhsố147/2016/NĐCPngày 2/11/2016 của Thủ tướng Chính
Phủ)
Phí BVMT đối với nước thải công nghiệp
Từngày 1/1/2017, Cơ sở sản xuất, cơ sở chế
biến: Nông sản, lâm sản, thủy sản;chăn nuôi,
giết mổ: Gia súc, gia cầm tập trung;Cơ sở
nuôi trồng thủy sản;Cơ sở sản xuất thủ công
nghiệp trong các làng nghề đều phải đóng
phí BVMT đối với nước thải từ việc sản
xuất chế biến của mình (Theo Nghị định
154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Thủ
tướng Chính Phủ)

1, HTX có các nghĩa vụ gì đối với nhà
nước. Trong tổ chức hoạt động và quản
lý, điều hành vừa qua, HTX của chúng ta
đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình
đối với Nhà nước chưa? Nêu chưa thì vì
lý do gì? Phương hướng khắc phục trong
thời gian tới như thế nào?
Câu trả lời tham khảo
Tham khảo và đối chiếu Điều 9, Luật HTX
2012.
Ban lãnh đạo HTX cần rà soát lại tất cả 11
nội dung của Điều 9, Luật HTX 2012, đánh
giá hiệu quả và sự phù hợp với Luật HTX
2012 chưa, đồng thời đề ra biện pháp khắc
phục.
2, HTX của chúng ta đã thực hiện nghiêm
túc và đầy đủ nội dung hợp đồng dịch vụ
ký kết với thành viên chưa? Nếu chưa thì
vì lý do gì? Phương hướng khắc phục
trong thời gian tới.
Câu trả lời tham khảo
2 loại hợp đồng: Hợp đồng cung cấp sản
phẩm, dịch vụ và hợp đồng cung ứng lao
động.
Ban lãnh đạo HTX cần tham khảo và đối
chiếu Khoản 3, Điều 3, Điều 5, Điều 9, Điều
13, Luật HTX 2012;
3,HTX của chúng ta đã thực hiện nghiêm
túc việc ký kết và thực hiện hợp đồng lao
động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
và các chính sách khác cho người lao
động theo quy định của pháp luật chưa?
Nếu chưa thì cần làm rõ lý do? Đề xuất
giải pháp khắc phục trong thời gian tới
Câu trả lời tham khảo
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Ban lãnh đạo HTX cần tham khảo và đối
chiếu Khoản 8, Điều 9, Khoản 2, Điều 49,
Luật HTX 2012;
Tham khảo thêm Luật Lao động và Luật
Bảo hiểm xã hội.
HTX có thể tham khảo đơn vị tư vấn và sử
dụng dịch vụ tư vấn hoặc Liên minh
4, HTX của chúng ta đã thực hiện nghiêm
túc chế độ báo cáo tình hình hoạt động
của HTX với cơ quan đăng ký HTX
chưa?. Nếu chưa, cần nêu rõ lý do và đề
xuất hướng khắc phục, nếu đã thực hiện
tốt cần tổng kết và rút ra bài học kinh
nghiệm.
Câu trả lời tham khảo
Ban lãnh đạo HTX cần tham khảo và đối
chiếu Khoản 10, Điều 9, Điều 28, Luật HTX
2012; Điều 3, Nghị định 193 của Chính phủ
Báo cáo gửi về Cơ quan đăng ký HTX
(Phòng tài chính – kế hoạch thuộc ủy ban
nhân dân cấp huyện. Điều 6, Nghị định 193
của Chính phủ)

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI

 Tổ chức tham gia hội chợ trái cây
Fruit Logistica 2017
Thời gian: Từ 8-10/2/2017
Địa điểm: Berlin, Cộng hòa Liên bang
Đức
 Trao đổi hợp tác phát triển nguồn
nhân lực hợp tác xã với VJCC
Thời gian: 23/02/2017
Tại: TPHCM

5, HTX được huy động vốn từ các nguồn
nào để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh
doanh. HTX của chúng ta đã huy động
được vốn từ các nguồn nào? Những thuận
lợi, khó khăn thường gặp phải khi HTX
của chúng ta huy động vốn? Kinh nghiệm
và bài học rút ra trong quá trình huy
động vốn là gì ?
Câu trả lời tham khảo
Điều 44, Luật HTX quy định:
– Ưu tiên huy động vốn từ thành viên
– Các nguồn khác theo quy định của pháp
luật
– Các khoản trợ cấp, hỗ trợ của nhà nước,
các tổ chức, cá nhân theo thõa thuận phù
hợp với quy định của pháp luật
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BẢN TIN NỘI BỘ
SOCENCOOP
Chỉ đạo nội dung: Lê Binh Hùng

TIN TỨC & SỰ KIÊN

UV Ban thường vụ Liên minh HTX

Ngày giới thiệu sản phẩm HTX Miền Nam
2017…………………………………………..... Trang 1
Nông nghiệp đổi ngôi đầu thế giới từ sản lượng sang
giá trị………………………………………..….. Trang 2
Để thanh long trở thành cây xuất khẩu chủ lực của
Long An….…………………………..………….Trang 3

Việt

Nam,

Trưởng

cơ

quan

thường trực phía Nam, Giám đốc
Socencoop
Trưởng ban biên tập: Đỗ Thị
Kim Sinh – Phó GĐ Socencoop

TÀI LIỆU HTX
Tài liệu HTX…………………………………….Trang 4

Ban biên tập: Socencoop, 25
Hàn Thuyên, Quận 1, TP Hồ Chí

HTX TỰ GIỚI THIỆU

Minh

Bí quyết thành công của một HTX NN ở Tân
Châu……………………………………………..Trang 5

Trình bày: Socencoop

CƠ HỘI GIAO THƯƠNG

Hoan nghênh bạn đọc đã tiếp tục

Doanh nghiệp Đài Loan có nhu cầu nhập khẩu vỏ đỗ
xanh…………………………………….….....…Trang 7

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
Chính sách pháp luật ...…………………….....Trang 7

gửi tin, bài cho Socencoop.

Mọi ý kiến đóng góp cho bản tin
vui

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

lòng

gửi

về

info@socencoop.org.vn

Câu hỏi thường gặp……………………………Trang 8

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI

Trân trọng cảm ơn!

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