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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011
của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Qua xem xét Tờ trình số 1975/TTr-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về
đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQHĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp
tác xã, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung
như sau:
1. Về nội dung tờ trình
Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam (gọi tắt là Quỹ) được thành
lập vào ngày 09/12/2011. Qua 10 năm hoạt động, từ nguồn vốn điều lệ và huy
động được nguồn vốn hợp khác, Quỹ đã góp phần quan trọng trong hỗ trợ các tổ
hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) nâng cao hiệu quả hoạt động, mở rộng sản xuất
kinh doanh; hình thành nhiều mô hình liên kết sản xuất giữa HTX với doanh
nghiệp, từng bước góp phần đảm bảo ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp,
giải quyết việc làm, cải thiện mức thu nhập cho người dân1. Tuy nhiên, trước yêu
cầu phát triển hiện nay, một số cơ chế chính sách cho vay trước đây vẫn còn một
số bất cập; đặc biệt là chưa có cơ chế cho các THT, HTX vay vốn lưu động ngắn
hạn để phát triển sản xuất kinh doanh. Do đó, tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình
HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND là cần
thiết và phù hợp thẩm quyền quy định.
Qua xem xét các nội dung UBND tỉnh trình, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh nhận thấy: UBND tỉnh đề xuất sửa đổi phương thức hoạt động của Quỹ theo
hướng ưu tiên bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho các THT, HTX, liên hiệp
HTX nông nghiệp vay vốn ở các ngân hàng thương mại, cho vay vốn lưu động đáp
ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh; điều chỉnh đối tượng hỗ trợ cho phù
hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012; nâng số vốn điều lệ là 100 tỷ đồng2, đảm bảo
yêu cầu hoạt động của các Quỹ và phù hợp với nhu cầu hỗ trợ hoạt động của THT,
HTX trên địa bàn tỉnh. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất
với các nội dung UBND tỉnh trình, kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua.
Sau khi được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo
Trong giai đoạn 2012 – 2020 Quỹ đã thực hiện hỗ trợ vốn cho 293 đơn vị, trong đó có 103 HTX, 190 THT với
tổng số tiền giải ngân là: 166.885.000.000 đồng, huy động được nguồn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tập thể là:
654.550.000.000, vốn Quỹ chiếm 20,3% trong tổng số vốn đầu tư: 821.435.000.000 đồng. Bên cạnh đó, đã giải
quyết việc làm cho hơn 2900 lao động thường xuyên (chiếm tỷ lệ 70%) và không thường xuyên (30%), cải thiện
mức thu nhập cho người lao động tại các vùng nông thôn từ 2 triệu lên 3-4 triệu đồng/tháng.
2 Vốn điều lệ ban đầu nhà nước cấp là 15 tỷ đồng. Đến nay, tổng số vốn Quỹ là 96.465.550.949 đồng.
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cơ quan, đơn vị, Hội đồng Quản lý Quỹ triển khai hoạt động cho vay đảm bảo
đúng quy trình, chú trọng khâu thẩm định đối tượng hỗ trợ cho vay, nhất là cho vay
vốn lưu động (năng lực tài chính, khả năng hoạt động, dự lường rủi ro...) để quyết
đinh mức cho vay phù hợp; đồng thời, kiểm soát chặt chẽ các dự án cho vay nhằm
phát huy hiệu quả và đảm bảo an toàn nguồn vốn của Quỹ.
2. Về dự thảo nghị quyết:
Ban đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa một số câu chữ và thể thức, kỹ thuật
trình bày văn bản đảm bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP
ngày 14/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi
hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về sửa
đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của
HĐND tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam, kính
trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP;
- Lưu VT, TH (Thủy).
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