
Mã số thuế

1. Tên cơ sở hợp tác xã: 

 (Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu)

Địa chỉ: …………………………………………………………………

Tỉnh/thành phố trực thuộc tw:………………………………………………..

Huyện/quận(thị xã, tp thuộc tỉnh)……………………………………………..

Ngành SXKD chính:……………………………………….

2. Sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cung ứng cho thành viên

(Khoanh tròn những mã phù hợp)

1 Cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh của thành viên

2 Tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của thành viên

3 Tạo việc làm cho thành viên hợp tác xã

4 Hoạt động, dịch vụ khác (ghi rõ): …………………………………………………………………………..

3. Trình độ cán bộ chủ chốt của hợp tác xã

3.1. Chủ tịch hội đồng quản trị

3.2. Giám đốc

3.3. Trưởng ban kiểm soát

3.4. Kế toán trưởng

4.

Tổng số thành viên  (01=03+04+05+06) 

Trong đó:  Thành viên sử dụng dịch vụ của hợp tác xã

Chia ra:

-  Thành  viên là cá nhân

- Thành viên là hộ

- Thành viên là pháp nhân

- Thành viên khác (tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân...) 

(Áp dụng cho toàn bộ hợp tác xã có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản)

Phiếu 1A.1.1/ĐTDN-HTX
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Đơn vị tính: Thành viên

……………………...…………………………………………………………………..................................

Tuổi Giới tính
Trình độ chuyên môn 

được đào tạo

(tính theo 

dương lịch)

1=Nam

2=Nữ

1=Chưa qua đào tạo

2=Đã qua đào tạo nhưng không có chứng chỉ

3=Sơ cấp nghề

4=Trung cấp, trung cấp nghề 

5=Cao đẳng, cao đẳng nghề

6 =Đại học

7=Trên đại học 

A 1 2 3

Thành viên của hợp tác xã (tại thời điểm 31/12/2015)

Mã số Số lượng

A B 1
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Phiếu số 1A.1.1/ĐTDN-HTX 

THÔNG TIN VỀ HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

NĂM 2015 

 

Mã số thuế: Ghi mã số thuế do cơ quan Thuế/cơ quan Quản lý đăng ký kinh doanh cấp (ghi trùng 

với phiếu 1A/ĐTDN-DN Phiếu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, hợp tác xã). 

1. Tên hợp tác xã: Ghi đầy đủ (không viết tắt) tên hợp tác xã (sau đây gọi tắt là HTX) bằng chữ in 

hoa có dấu theo tên trong quyết định thành lập hoặc giấy phép đăng ký sản xuất, kinh doanh hoặc tên khắc 

trên con dấu của HTX. 

Địa chỉ HTX: Ghi địa chỉ trụ sở giao dịch chính của HTX. 

2. Sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cung ứng cho thành viên 

Điều tra viên lựa chọn các sản phẩm dịch vụ của HTX cung ứng cho thành viên bằng cách khoanh 

tròn vào các phương án.  

- Hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh của thành viên như: 

phân bón, giống cây trồng, tưới tiêu, làm đất, thuốc thú y, bảo vệ thực vật, xăng, điện, thức ăn gia súc, kỹ 

thuật canh tác, cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên… 

- Hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ đầu ra của thành viên như: thu mua, chế biến, bán sản phẩm 

do thành viên sản xuất ra (lúa, ngô, cà phê, tiêu, hải sản, sữa, thịt gia súc, gia cầm…). 

- Hợp tác xã tạo việc làm cho thành viên: Hợp tác xã ưu tiên ký hợp đồng lao động với các thành 

viên khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Hợp tác xã cung ứng hoạt động, dịch vụ khác cho thành viên như: Dịch vụ vệ sinh môi trường, 

mua chung sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu đời sống thành viên ... 

3. Trình độ cán bộ chủ chốt của HTX 

Phỏng vấn và ghi trình độ của các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị (Trưởng Ban quản trị), 

Giám đốc (chủ nhiệm HTX), Trưởng Ban kiểm soát, Kế toán trưởng. 

Cột 3: Trình độ chuyên môn được đào tạo: Ghi theo mã qui định trong phiếu. Nếu cán bộ có nhiều 

bằng chuyên môn kỹ thuật thì ghi theo bằng cấp cao nhất mà cán bộ đó đạt được. 

4. Thành viên của hợp tác xã 

Tổng số thành viên: Ghi tổng số thành viên của HTX bao gồm thành viên là cá nhân, thành viên là hộ, thành viên 

là pháp nhân và thành viên khác (tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân) tại thời điểm 31/12/2015. 

Trong đó: Số lượng thành viên sử dụng dịch vụ của HTX. 

+ Ghi số lượng thành viên là cá nhân: Là những công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú 

hợp pháp tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có nhu cầu hợp tác với các 

thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, có góp vốn, tán thành Điều lệ HTX, tự 

nguyện xin gia nhập HTX và được công nhận là thành viên HTX;  

+ Ghi số lượng thành viên là hộ: Là những hộ gia đình có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu 

cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, có góp vốn, tán thành Điều lệ HTX, tự nguyện xin gia nhập 

HTX và cử người có năng lực đại diện cho hộ trong HTX. Một hộ gia đình khi tham gia HTX được tính là 

một thành viên. 

+ Ghi số lượng thành viên là pháp nhân: Là những đơn vị, tổ chức được pháp luật công nhận có 

nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, có góp vốn, 

tán thành Điều lệ HTX, tự nguyện xin gia nhập HTX và cử người đại diện trong HTX được HTX công 

nhận đơn vị tổ chức này như một thành viên. 

+ Ghi số lượng thành viên khác: Là những doanh nghiệp tư nhân có nhu cầu hợp tác với các thành 

viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, có góp vốn, tán thành Điều lệ HTX, tự nguyện 

xin gia nhập HTX và được HTX công nhận đơn vị tổ chức này như một thành viên. 


