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Hợp tác phát triển 
nguồn nhân lực HTX 
 

Ngày 23/02/2017, tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
đoàn chuyên gia của Trung tâm hợp tác nguồn 
nhân lực Nhật Việt và Deloitte đã có cuộc làm 
việc với Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, DN 
vừa và nhỏ miền Nam (Socencoop). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Socencoop làm việc với VJCC 

 

 

SOCENCOOP 

BẢN TIN THÁNG 2/2017 

 

TIN TỨC & SỰ KIỆN 
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Hai bên đánh giá những kết quả hợp tác trong 
thời gian qua đồng thời trao đổi về việc hợp tác 
xây dựng kế hoạch cho các năm tiếp theo đến 
năm 2020. Theo đó, hai bên sẽ nghiên cứu tập 
trung vào đào tạo, bồi dưỡng cho nông dân, 
hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ các tỉnh, 
thành phố miền Nam, đặc biệt là các hợp tác xã 
trong chương trình, dự án của Liên minh HTX 
Việt Nam và chương trình thí điểm, hoàn thiện, 
nhân rộng mô hình hợp tác xã tại Đồng bằng 
sông Cửu Long. 

Tin và ảnh: Socencoop 

Socencoop tổ chức đoàn 
HTX thanh long tham dự Hội 
chợ quốc tế Fruit Logistica 
2017 tại Berlin, Đức 

Trong khuôn khổ dự án “Nâng cao giá trị xuất 
khẩu cho HTX”/EU-Mutrap, Đoàn các HTX 
thuộc tỉnh Bình Thuận và Long An do bà Đỗ Thị 
Kim Sinh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát 
triển HTX, DN vừa và nhỏ miền Nam 
(Socencoop) làm Trưởng đoàn đã đưa sản 
phẩm thanh long tươi và sấy khô tham dự Hội 
chợ quốc tế Fruit Logistica 2017 tại Berlin, Cộng 
hòa Liên bang Đức. Cùng đi với đoàn có đại 
diện Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công 
thương. 

Trong 03 ngày diễn ra Hội chợ, từ ngày 08 đến 
10/02/2017, gian hàng của Đoàn Socencoop đã 
thu hút khoảng 500 lượt khách hàng tham quan 
và thưởng thức sản phẩm, hơn 100 khách hàng 
tiềm năng là các nhà thu mua trái cây, nhà cung 
cấp phân bón, công ty vận tải biển, 
fordwarder… đến từ các nước Hà Lan, Đức, Ba 
Lan, Nhật, Hàn Quốc…, trong đó có 
Landgard Deutschland – là tập đoàn hàng đầu 
về nhập khẩu, phân phối rau, củ, quả cho hệ 
thống các siêu thị bán buôn, bán lẻ ở Đức đã 
trao đổi, làm việc với Đoàn. 

Fruit Logistica là Hội chợ lớn nhất Thế giới về 
rau, củ, quả được tổ chức hàng năm tại Đức, 

với sự tham gia của khoảng 2.900 nhà sản 
xuất, mua, bán trái cây lớn đến từ 70 quốc gia 
trên thế giới. 

Đoàn HTX do Socencoop tổ chức tham gia là 
đoàn duy nhất của Việt Nam tham dự Hội chợ 
Fruit Logistica 2017. 

Đây là cơ hội tốt để các HTX thanh long Việt 
Nam có dịp gặp gỡ, tiếp xúc, tự giới thiệu và 
giao dịch trực tiếp với khách hàng thế giới, đặc 
biệt với khách hàng thị trường khó tính như 
châu Âu, Đức, học hỏi kinh nghiệm đồng thời 
nắm bắt được xu hướng mới trong sản xuất, 
kinh doanh rau quả tươi. 

Các đối tác mong muốn Socencoop làm đầu 
mối xuất khẩu sản phẩm nông sản của HTX vào 
thị trường Đức và một số quốc gia khác. 

Trong thời gian công tác tại Đức, Đoàn cũng đã 
đến thăm và làm việc với Thương vụ Việt Nam 
tại Đức, đồng thời đi tham quan các sản phẩm 
rau củ quả tươi tại chợ Đồng Xuân, siêu thị 
SELGROS tại Berlin. 

Một số hình ảnh hoạt động: 

 

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn HTX 
Socencoop với Thương vụ VN tại Đức 
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Một số hình ảnh khách tham quan tại gian hàng 
Socencoop/Việt Nam 

 

Đoàn Socencoop tại siêu thị SELGROS, 
BERLIN (ông Nguyễn Hồ Nam, quản lý siêu thị 
đứng giữa) 
                                                                                   
Tin và ảnh: Socencoop 
 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam 
tại Đức – Đoàn Xuân Hưng chứng 
kiến lễ ký kết hợp tác đầu tư, xuất 
khẩu giữa HTX và Tập đoàn Landgard 
Deutschland 

Sáng ngày 10/02/2017, tại Hội chợ triển lãm trái 
cây tươi Fruit Logistica 2017, Berlin, Đức, Đoàn 
Socencoop đã vinh dự đón Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Việt Nam tại Đức – Đoàn Xuân 
Hưng đến thăm gian hàng triển lãm sản phẩm 
thanh long và chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa 
các HTX thanh long của Đoàn và Tập đoàn 
Langgad Deutschland. 

Đại sứ chia sẻ với Đoàn một số kinh nghiệm 
quý báu trong xúc tiến thương mại, giao thương 
với đối tác quốc tế; khẳng định vai trò quan 
trọng của tổ chức hỗ trợ HTX trong việc hỗ trợ 
HTX đẩy mạnh xúc tiến thương mại, cũng như 
các HTX cần nêu cao tính chủ động trong việc 
tăng cường tham gia các hội chợ để quảng bá, 
tìm kiếm đối tác hiệu quả. 
 
Được biết, Tập đoàn Landgard Deutschland là 
nhà phân phối lớn cho chuỗi siêu thị bán buôn, 
bán lẻ trên toàn nước Đức, có 70 doanh nghiệp 
và HTX thành viên, với 3.200 cơ sở sản xuất và 
cung ứng hàng hóa, hàng năm nhập khẩu nông 
sản đạt chuẩn châu Âu vào thị trường Đức. 
 
Vì vậy, đây được xem là bước khởi đầu, mở 
đường cho quả thanh long nói riêng và rau, củ, 
quả Việt Nam nói chung thâm nhập thị trường 
Đức vốn rất khó tính. 
 
Một số hình ảnh hoạt động: 
 

 
 

Đại sứ ĐMTQ Việt Nam tại Đức – Đoàn Xuân 
Hưng (phải) chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa 
HTX thanh long và nhà phân phối Landgard của 
Đức. Ảnh: TTXVN 
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Đại sứ ĐMTQ Việt Nam tại Đức – Đoàn Xuân 
Hưng (giữa) thăm gian hàng và chia sẻ kinh 
nghiệm về hợp tác thương mại quốc tế với 
Đoàn Socencoop. 

 
Đoàn Socencoop chụp lưu niệm dưới cột cờ 
Việt Nam trước Trung tâm Hội chợ quốc tế 
Logistica 2017 

Tin và ảnh: Socencoop 

Liên minh HTX Việt Nam: Thi đua 
hướng vào trọng tâm phát triển 
HTX 

Liên minh HTX Việt Nam xác định, năm 2017, 
nhiệm vụ hàng đầu công tác thi đua khen 
thưởng (TĐKT) là hướng vào Nghị quyết Đại 
hội V Liên minh HTX Việt Nam với trọng tâm 
phát triển HTX. 

Theo Liên minh HTX Việt Nam, năm 2016, điểm 
nổi bật phong trào thi đua yêu nước đã gắn với 

các cuộc thi Tìm hiểu Luật HTX 2012 và Tìm 
hiểu mô hình HTX kiểu mới, tuyên truyền nâng 
cao nhận thức về HTX, kịp thời động viên cán 
bộ nhân viên hệ thống Liên minh HTX cả nước 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao 
hiệu quả hoạt động các HTX, Liên hiệp HTX; tổ 
chức thành công Hội nghị biểu dương HTX tiêu 
biểu toàn quốc giai đoạn 2014 - 2016, tôn vinh 
và cấp Bằng chứng nhận điển hình cho 91 tập 
thể HTX và 74 cá nhân cán bộ HTX trên cả 
nước. 

 

Khối thi đua các bộ ngành khen thưởng điển 
hình, trong đó có tập thể và cá nhân Liên minh 
HTX Việt Nam 
Năm 2017, Liên minh HTX Việt Nam xác định rõ 
10 nhiệm vụ trọng tâm của công tác TĐKT: Tiếp 
tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Kết 
luận 56 của Bộ Chính trị, Luật HTX 2012, Nghị 
quyết Đại hội V Liên minh HTX Việt Nam và các 
đề án trọng tâm đã được Chủ tịch Liên minh 
HTX Việt Nam ban hành và chỉ đạo thực hiện. 
Phấn đấu đến năm 2020, cả nước có 40.000 - 
45.000 HTX, Liên hiệp HTX và 300.000 THT, 
trong đó có 15.000 HTX và 100 - 150 Liên hiệp 
HTX trong nông nghiệp, theo Nghị quyết Quốc 
hội khóa XIV; thực hiện Quyết định 1980 của 
Thủ tướng Chính phủ, trong tiêu chí 13 Bộ tiêu 
chí nông thôn mới, tất cả các xã đều phải có ít 
nhất từ 1 - 2 HTX hoạt động có hiệu quả theo 
chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn, đồng thời 
cam kết sản phẩm làm ra phải là sản phẩm 
sạch, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Theo thời báo kinh doanh 
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TÀI LIỆU HTX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Tài liệu tập huấn “Xây dựng chuỗi giá trị cho 

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 nhằm cung cấp cho người sử dụng 

những kiến thức chung về thị trường, giá thành 

sản xuất, phân tích hiện trạng, liên kết hợp tác 

để đẩy mạnh việc trồng và tiêu thụ thanh long 

cho các HTX.   

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 

 

 

 

HTX TỰ GIỚI THIỆU 

 

Hợp tác xã nông nghiệp An 

Hồng: Làm sao đảm bảo đời 

sống thành viên HTX 

Hoạt động của HTXNN trong thời buổi khủng 
hoảng kinh tế toàn cầu đã đặt ra nhiều thách 
thức mà ở đó, việc đảm bảo đời sống xã viên 
(XV)/thành viên là một nhu cầu bức thiết. Đứng 
trước thực tế này, nhiều HTXNN trong tỉnh đã 
phát huy trí tuệ tập thể, tận dụng lợi thế so sánh 
của địa phươngđể hoạch định chiến lược phát 
triển, vươn lên nắm bắt cơ hội làm ăn nhằm đạt 
được mục đích cuối cùng, đảm bảo đời sống 
XV. HTXNN An Hồng, xã An Thạnh Trung, 
huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là một điển hình. 
Phục vụ là chính 
HTXNN An Hồng được thành lập vào tháng 3 – 
1999. Vốn điều lệ (ban đầu) là 51 triệu đồng, có 
42 XV tham gia. Mệnh giá 1 cổ phần (CP) ban 
đầu là 300.000 đồng, nay tăng lên 500.000 
đồng. Qua 3 lần tăng vốn điều lệ, đến nay, HTX 
An Hồng có vốn điều lệ là 889 triệu đồng. XV 
của HTX tăng lên 108 người. Diện tích đất mà 
HTX phục vụ là 336 héc-ta. 
Ban đầu, HTXNN An Hồng chỉ làm dịch vụ (DV) 
bơm tưới. Về sau, do nhu cầu phát triển, Ban 
Chủ nhiệm (BCN) đã mở thêm nhiều DV khác 
để nâng cao hiệu quả. “Sứ mệnh của HTX là 
phục vụ XV ngày càng tốt hơn. Làm sao để đời 
sống của XV năm sau luôn cao hơn năm trước. 
Gia đình, ai cũng có cơm ăn, áo mặc; con em 
đều được đến trường. Để làm được điều đó, 
BCN HTX đã đề ra phương châm phục vụ là 
chính, đoàn kết tương trợ lẫn nhau để phát 
triển. Từ quan điểm này, chúng tôi lấy mức thu 
phí của DV bơm tưới, giá bán vật tư nông 
nghiệp luôn thấp hơn so với bên ngoài ít nhất 
22%. Chính đều này đã giúp cho XV giảm được 
giá thành; lợi nhuận được tăng lên; đảm bảo 
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được đời sống trong thời khủng hoảng kinh tế” 
– ông Nguyễn Văn Huấn, kế toán HTX An 
Hồng, cho biết. 
Hiện mức thu phí của DV bơm tưới là 160.000 
đồng/công/vụ, trong khi bên ngoài từ 190.000 – 
200.000 đồng. Riêng đối với diện tích đất trồng 
màu (30 héc-ta), HTX chỉ thu 80.000 
đồng/công/vụ. Đây là mức thu nhằm hỗ trợ XV 
phát triển diện tích màu, nâng cao thu nhập gia 
đình. “Bà con XV chúng tôi rất biết ơn BCN 
HTXNN An Hồng. Từ một HTX làm ăn liên tục 
bị thua lỗ trong nhiều năm liền, nay sau quá 
trình tái cấu trúc BCN, hiệu hoạt động đã có trở 
lại. Năm nào HTX cũng làm ăn có lãi, đời sống 
XV không ngừng nâng lên. Chỉ riêng năm 2013, 
cổ tức được chia là 48%/CP, XV chúng tôi rất 
phấn khởi” –  ông Trần Công Chúng, XV HTX, 
cho biết. 
Đa dạng hóa dịch vụ 
          Hiện HTX đang thực hiện DV tiêu thụ sản 
phẩm cho XV/thành viên. Theo đó, HTX đã ký 
hợp đồng với Công ty CP Gentraco (Cần Thơ) 
thực hiện thí điểm mô hình “Cánh đồng lớn” 
trên diện tích 50 hec-ta. Thành viên được công 
ty định hướng cho trồng giống lúa IR50404 và 
tuân thủ quy trình sản xuất theo hướng dẫn của 
công ty. Phương thức mua bán, giá thỏa thuận 
theo từng thời điểm; được cộng thêm từ 100 – 
200 đồng/kg. “Chúng tôi thấy việc thực hiện mô 
hình này đã mở ra một triển vọng rất lớn cho bà 
con ở đây. Bởi hiện nay, việc tiêu thụ lúa đang 
gặp rất nhiều khó khăn. Còn ở đây, giá đã được 
công ty hỗ trợ thêm. Bà con chúng tôi rất yên 
tâm sản xuất, chỉ lo mỗi việc là làm sau nâng 
cao trình độ sản xuất để giảm giá thành, tăng 
năng suất. Tôi cho đây là một mô hình hợp tác 
phù hợp trong bối cảnh nông nghiệp hiện nay” – 
ông Võ Văn Cuộc, thành viên HTXNN An Hồng, 
bộc bạch. 
          Ngoài việc thực hiện các DV vừa nêu, 
phát huy lợi thế so sánh của địa phương, thành 
viên HTX An Hồng còn đẩy mạnh chăn nuôi bò 
vỗ béo. Đây là một mô hình giúp nông dân tăng 
tích lũy sau một năm sản xuất. “Trước đây, 
vùng này trồng bắp non để xuất khẩu, bà con 
tận dụng cây bắp để nuôi thêm bò, tạo ra lợi 
nhuận tăng thêm rất tốt. Những hộ nghèo 
không có vốn, HTX cho vay để nuôi bò, nhờ đó 

mà có đến 90% thành viên chăn nuôi bò vỗ 
béo, góp phần ổn định đời sống” – ông Phạm 
Văn Dưa, XV.HTXNN An Hồng, nói. 
          Lấy công tác phục vụ là chính, đa dạng 
hóa các loại hình DV để tăng thêm thu nhập 
cho thành viên, tạo hiệu quả tốt nhất trong quá 
trình sản xuất… Nhờ vậy mà trong những năm 
gần đây khi khủng hoảng kinh tế diễn ra nhưng 
đời sống các thành viên của HTXNN An Hồng 
vẫn được nâng cao. Hiện đang cùng chính 
quyền địa phương đẩy mạnh việc xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn để xã sớm đạt được 
các chỉ tiêu, tiêu chí đề ra. 
 “Để đảm bảo đời sống của thành viên, những 
năm tiếp theo, Hội đồng quản trị HTXNN An 
Hồng đã đề ra chiến lược phát triển là tiếp tục 
duy trì các DV hiện có, phát triển mạnh DV Tín 
dụng nội bộ, DV tiêu thụ sản phẩm; phát hành 
thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ. Phát triển 
các DV theo chiều sâu; lấy hiệu quả kinh tế làm 
trọng tâm, sự hài lòng của thành viên trong việc 
sử dụng các DV phục vụ làm then chốt; tiếp tục 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
thành viên thông qua việc ứng dụng công nghệ 
cao vào nông nghiệp…” – ông Mai Được 
Phước, Giám đốc HTXNN An Hồng, cho biết. 
 
Một số hình ảnh của hợp tác xã: 
 

 

Dịch vụ Tín dụng nội bộ đã giúp cho nhiều hộ 
thành viên có vốn để nuôi bò vỗ béo, thoát 
nghèo. 
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Nhờ HTX cung ứng DV phân bón, thuốc BVTV nên 

giá thành sản xuất của thành viên được giảm đáng 

kể. 

Bài và ảnh: Liên minh HTX An Giang 

 

Tập đoàn của Đức có nhu cầu 
mua gừng, khoai lang đạt chuẩn 
GlobalGap 

Thông tin chi tiết liên hệ: Socencoop, 25 
HànThuyên, Quận 1, TP. HồChí Minh 
ĐT: 083.8227756/57;  
Email: infor@socencoop.org.vn  

 
Doanh nghiệp Trung Quốc có nhu cầu 
nhập khẩu ớt tươi 
DN Trung Quốc (Vân Nam) có nhu cầu nhập 

khẩu Ớt tươi từ Việt Nam. 

 
Số lượng: không hạn chế. 
Tiêu chuẩn: Độ dài quả ớt từ 3-5 cm, màu đỏ 
tươi.  
Thời gian giao hàng: Giao hàng hàng ngày tại 
cửa khẩu Hữu Nghị. 

Hỗ trợ liên hệ: Hà Phương, Socencoop, 25 

HànThuyên, Quận 1, TP. HồChí Minh 

Hoặc: Chi nhánh thương vụ Việt Nam tại Côn 

Minh. (Mr Hùng) 

ĐT: 008613211726358. 
Email: mardvn68@yahoo.com hoặc conminh@
moit.gov.vn 
 
Tham khảo: http://vietnamexport.com/doanh-
nghiep-trung-quoc-co-nhu-cau-nhap-khau-ot-
tuoi/vn2527360.html 
 

Công ty Italia có nhu cầu tìm kiếm đối 
tác Việt Nam sản xuất phụ kiện câu cá 

Công ty Colmic Italia Spa có nhu cầu hợp tác 
với các doanh nghiệp Việt Nam, tìm nhà cung 
cấp các phụ kiện câu cá và quần áo thể thao.  
Hỗ trợ liên hệ: Hà Phương, Socencoop, 25 
HànThuyên, Quận 1, TP HồChí Minh 
Hoặc: Thương vụ Việt Nam tại Italia: 
Tel: (+39) 6841 3913 
Email: it@moit.gov.vn 
Tham khảo: http://vietnamexport.com/cong-ty-

italia-co-nhu-cau-tim-kiem-doi-tac-viet-nam-san-

xuat-phu-kien-cau-ca/vn2527393.html 

 

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 

2/2017 

Hỗ trợ nông dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh 
Theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 
09/01/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản 
xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị 
thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh có hiệu lực từ 
ngày 25/02/2017, mức hỗ trợ cao nhất đối với: 
cây trồng là 30 triệu đồng/ha; sản xuất lâm 
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nghiệp là 20 triệu đồng/ha; nuôi thủy, hải sản 60 
triệu đồng/ha. 
Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất 
có gia súc, gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do 
mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt 
buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể: Hỗ trợ 
38.000 đồng/kg hơi đối với lợn; hỗ trợ 45.000 
đồng/kg hơi đối với trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai; 
hỗ trợ 35.000 đồng/con gia cầm (gà, vịt, ngan, 
ngỗng). 

Đối với sản xuất muối, Nhà nước hỗ trợ 
1.500.000 đồng/ha diện tích sản xuất muối bị 
thiệt hại trên 70%; thiệt hại từ 30% - 70% được 
hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha. 

Vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường bị 
phạt đến 2 tỷ đồng 
Theo Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 
18/11/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường có hiệu 
lực từ 01/02/2017, mức phạt tiền tối đa đối với 
cá nhân vi phạm là 1 tỷ đồng, đối với tổ chức là 
2 tỷ đồng. 
 
Mức điều chỉnh mới về tiền lương và thu 
nhập tháng đã đóng BHXH 

Theo Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH do Bộ 
lao động- Thương binh và xã hội ban hành có 
hiệu lực từ ngày 11/2/2017, tiền lương và thu 
nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) 
được điều chỉnh như sau: 

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh 
của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng 
BHXH theo chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết 
định của từng năm X Mức điều chỉnh tiền lương 
đã đóng BHXH của năm tương ứng; 

Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau 
điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng 
đóng BHXH của từng năm X Mức điều chỉnh 
thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương 
ứng. 

Theo Thông tư mức điều chỉnh (tiền lương và 
thu nhập tháng) của năm 2017 là 1,00. 

Quy định về khoán rừng, vườn cây, diện tích 
mặt nước 
Có hiệu lực từ 15/02/2017, Nghị định số 
168/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 quy định về 
khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước 
trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước có thời 
hạn khoán cố định không quá 20 năm. 
 
Bỏ quy định hoàn thuế giá trị gia tăng tàu 
khai thác hải sản đóng mới 400 CV trở lên 
Có hiệu lực từ 15/02/2017, Nghị định 
172/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 sửa đổi Nghị 
định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của 
Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy 
sản, trong đó bỏ quy định về ưu đãi thuế đối với 
chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế giá trị 
gia tăng của tàu dùng để khai thác hải sản đối 
với tàu được đóng mới, nâng cấp có tổng công 
suất máy chính từ 400CV trở lên. 
 
Socencoop tổng hợp 
 

 
 
 
1, HTX có được tổ chức tín dụng nội bộ 
không ? Tín dụng nội bộ là gì? và việc tổ 
chức tín dụng nội bộ là nhằm mục đích gì ?  
Câu trả lời tham khảo 
HTX được tổ chức tín dụng nội bộ. (Điều 44, 
Luật HTX). 
Thông tư 06/2004/TT-NHNN của Ngân hàng 
Nhà nước: Tín dụng nội bộ là một hoạt động 
phụ trợ trong HTX, do tập thể xã viên của HTX 
tự nguyện tham gia và tự chịu trách nhiệm về 
kết quả hoạt động. Mục đích của tín dụng nội 
bộ là HTX hỗ trợ một phần vốn cho xã viên để 
sản xuất kinh doanh. 
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2, Để tổ chức tín dụng nội bộ, HTX phải có 
đủ các điều kiện gì ? HTX của chúng ta có 
đủ các điều kiện đó không ? Nếu không đủ 
thì HTX của chúng ta phải thực hiện những 
biện pháp gì để có đủ điều kiện tổ chức tín 
dụng nội bộ trong HTX của chúng ta?  
Câu trả lời tham khảo 
HTX phải là HTX đã tổ chức lại theo Luật HTX 
2012; Điều lệ HTX có quy định; Có đăng ký 
ngành nghề trong giấy đăng ký HTX; Hoạt động 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ ổn định và có lãi 3 
năm liền trở lên; Có vốn điều lệ tối thiểu 150 
triệu đồng; Có cơ sở vật chất đảm bảo an toàn 
cho tín dụng; Có nguồn lực được đào tạo 
(Thông tư 06/2004/TT-NHNN của Ngân hàng 
Nhà nước) 
3, Những ai và những tổ chức nào có thể trở 
thành thành viên HTX? Hiện nay, thành viên 
của HTX chúng ta gồm những đối tượng nào 
? Cơ cấu của các đối tượng đó ra sao ?  
Câu trả lời tham khảo 
Ban lãnh đạo HTX phải rà soát và đối chiếu lại 
theo Điều 13, Luật HTX 2012 Điều 3, Nghị định 
193 của Chính phủ quy định thành viên là: cá 
nhân, hộ gia đình, pháp nhân (kinh tế) 
4, Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân muốn 
tham gia HTX phải có đủ các điều kiện gì ? 
Ở HTX của chúng ta đã có trường hợp nào, 
cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân không đủ 
các điều kiện nhưng vẫn là thành viên của 
HTX không ? Nếu có, hãy nêu rõ điều kiện 
cụ thể và biện pháp mà HTX sẽ sử dụng để 
xử lý.  
Câu trả lời tham khảo 
Đối chiếu Điều 13, Luật HTX 2012 quy định 
thành viên là: cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân 
(kinh tế) 
Ban lãnh đạo HTX phải rà soát và xem xét một 
số trường hợp không đúng như: Các thành viên 
cùng một hộ gia đình; thành viên không góp 
vốn; góp vốn hơn 20%; không có nhu cầu 
chung; không có đơn gia nhập HTX, không ký 
hợp đồng sử dụng sản phẩm dịch vụ của 
HTX,…( Điều 13, Luật HTX 2012 Điều 3, Nghị 
định 193 của Chính phủ 
Xem xét việc xử lý có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ 
chức, hoạt động của HTX như thế nào? 

5, Việc góp vốn điều lệ của thành viên HTX 
được thực hiện như thế nào? Đến thời điểm 
hiện tại, HTX của chúng ta có thành viên nào 
góp vốn không đủ, không đùng thời hạn đã 
cam kết không, và có thành viên nào có số 
vốn góp vượt qua 20% vốn điều lệ của HTX 
không ? Nếu có thì hướng xử lý như thế 
nào?  
Câu trả lời tham khảo 
Điều 17 Luật HTX 2012 quy định: Mức góp vốn 
do điều lệ HTX quyết định; Số vốn góp của một 
thành viên không quá 20% vốn điều lệ của 
HTX; phải góp đủ vốn trong thời hạn 6 tháng; 
Vốn có thể góp bằng nhiều hình thức khác nhau 
do Điều lệ HTX quyết định (Điều 42, 43, Luật 
HTX 2012). 
Ban lãnh đạo HTX cần rà soát lại các vấn đề 
trên đề ra biện pháp xử lý thích hợp. Xem xét 
việc xử lý có ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, 
hoạt động của HTX như thế nào? 
 

HOẠT ĐỘNG SẮP TỚI 

 

 

 Tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp 

Trung quốc về tiêu thụ nông sản cho 

HTX 

 Tổ chức Tọa đàm Xây dựng, củng cố và 

định hướng phát triển HTX NN trong xây 

dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang. 
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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! 


