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Số:  1975   /TTr-UBND Quảng Nam, ngày  09  tháng 4 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 

34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thành 

lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, UBND 

tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết 

sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh 

Quảng Nam, cụ thể như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT   

Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành trên cơ sở Luật Hợp tác xã 2003, các Nghị định, Thông tư hướng 

dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã 2003 đến nay đã hết hiệu lực thi hành.  

 Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về việc 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát 

triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Báo cáo giám sát số 58/BC-HĐND 

ngày 08/7/2019 của HĐND tỉnh về hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển 

HTX tỉnh; căn cứ tình hình thực tế hoạt động hiện nay của Quỹ và yêu cầu phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Do đó, để tạo điều kiện thuận 

lợi về vốn cho Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã phát triển sản xuất 

kinh doanh trong thời gian đến thì việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung 

Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam là 

rất cần thiết. 

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. Mục đích  

 Nhằm tăng cường năng lực hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã 

tỉnh trong việc hỗ trợ vốn cho Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trong 

các năm tiếp theo; tạo điều kiện thuận lợi cho Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp 

Hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, 

thương mại, dịch vụ. 

2. Quan điểm chỉ đạo 



Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND ngày 

09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển 

Hợp tác xã tỉnh Quảng Nam phù hợp với nội dung tiếp tục đổi mới, phát triển và 

nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể theo Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 

của Bộ Chính trị và tình hình hoạt động thực tế hiện nay của Quỹ Hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã tỉnh cũng như yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 

giai đoạn mới. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Thực hiện sự phân công của UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng 

dự thảo Nghị quyết, tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, nhân viên cơ quan; các 

đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Kiểm soát 

viên; ý kiến của các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan trong tỉnh. Đến nay, 

dự thảo đã được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp 

và ý kiến của thành viên UBND tỉnh. 

IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, 5, 6, 7 Điều 1, Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND 

ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát 

triển HTX tỉnh; cụ thể: 

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 1 như sau: 

“3. Phương thức hoạt động 

Tiếp nhận, quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước 

giao để hỗ trợ cho phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh; vận động 

và tiếp nhận quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đóng góp tự nguyện của Tổ 

hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã; xây dựng phương án kêu gọi, huy động, 

khai thác, quản lý và sử dụng nguồn tài chính của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước đóng góp hỗ trợ cho kinh tế tập thể; tiếp nhận, quản lý, sử dụng các 

nguồn vốn uỷ thác từ các tổ chức có liên quan hỗ trợ đầu tư, khuyến khích phát 

triển kinh tế tập thể. 

Thực hiện hoạt động hỗ trợ cho Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác 

xã thông qua các phương thức: Ưu tiên bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho 

các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nông nghiệp vay vốn ở các ngân 

hàng thương mại; cho vay đầu tư; cho vay vốn lưu động để phát triển sản xuất, 

kinh doanh, thương mại, dịch vụ; nhận uỷ thác.” 

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 5, Điều 1 như sau: 

“5. Đối tượng hỗ trợ  

Các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng 

Nam hoạt động theo Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012, Nghị định 77/2019/NĐ-

CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về Tổ hợp tác và là thành viên của Quỹ Hỗ 

trợ phát triển Hợp tác xã”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 6, Điều 1 như sau: 



    “6. Nguồn vốn: 

   - Vốn Điều lệ: 

+ Vốn điều lệ của Quỹ là 100 tỷ đồng do ngân sách nhà nước cấp. 

+ Việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ do UBND tỉnh xem xét, trình HĐND 

tỉnh quyết định phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách tỉnh.   

   - Vốn hoạt động từ các nguồn khác gồm: 

+ Các khoản đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

nước. 

+ Các khoản viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 

+ Vốn nhận uỷ thác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ 

phát triển Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã. 

+ Vốn từ các chương trình, dự án trong và ngoài nước hỗ trợ phát triển Tổ 

hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã. 

+ Các khoản vốn huy động khác theo quy định của pháp luật.” 

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 1 như sau: 

“7. Cơ cấu tổ chức, bộ máy 

Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX gồm có Hội 

đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều hành. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát và Ban điều 

hành của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã được quy định tại Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của Quỹ, đúng quy định pháp luật.” 

(Kèm theo dự thảo Nghị quyết, Đề án và các hồ sơ liên quan) 

ỦBND theo dự th tBND theo dự thảo Nghị quyết, Đề án và các hồ sơthông 

qua và ban hành Nghhànha v đNghhànha và./. 

                                                           

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS HĐND tỉnh; 

- Liên minh HTX tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
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 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

[daky] 
 

Lê Trí Thanh 
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