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QUYẾT ĐỊNH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND ngày / /2021
của HĐND tỉnh 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
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật HTX ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND ngày /
/2021 của HĐND
tỉnh 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
Theo đề nghị của Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số
LMHTX ngày / /2021.

/TTr-

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số
/2021/NQ-HĐND ngày /
/2021 của HĐND tỉnh 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 tỉnh Quảng Nam, với các nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
1. Khoản 3, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung 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, HTX 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.
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Thực hiện hoạt động hỗ trợ cho THT, HTX, LHHTX thông qua các
phương thức: Ưu tiên bảo lãnh tín dụng và hỗ trợ lãi suất cho các HTX, LHHTX
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. Khoản 5, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“5. Đối tượng hỗ trợ
Các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp HTX 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 HTX”.
3. Khoản 6, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung 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. Khoản 7, Điều 1 được sửa đổi, bổ sung 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 HTX được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Quỹ, đúng quy định pháp luật”.
Điều 2. Điều khoản thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Liên minh HTX tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương
liên quan tham mưu UBND tỉnh và theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa
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phương thực hiện theo đúng các nội dung điều chỉnh, sửa đổi được quy định
theo Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng: UBND tỉnh, Liên minh HTX tỉnh, Chủ tịch
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị
liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Liên minh HTX VN (b/c);
- TT TU, HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBBC tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, TH.
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