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ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 2381/2009/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Việt Trì, ngày 20 tháng 8 năm 2009 

 

QUYẾT ðỊNH 
V/v thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Phú Thọ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ                                                               

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ 
về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; 

Căn cứ Nghị quyết số 142/2008/NQ-HðND ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Hội 
ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVI - Kỳ họp thứ 14 về một số chính sách hỗ trợ, 
khuyến khích phát triển hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh; 

Căn cứ Văn bản số 68/HC-TT HðND ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Thường 
trực Hội ñồng nhân dân tỉnh vê việc bố trí vốn ñiều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp 
tác xã tỉnh; 

Xét ñề nghị của Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh tại Tờ trình số 11-TTr/LM, 
ngày 28 tháng 4 năm 2009, 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Phú Thọ ñể hỗ trợ các 

hoạt ñộng phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh. 

1. Tên gọi của Quỹ: Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Phú Thọ  (sau ñây gọi 

tắt là Quỹ ). 

Tên giao dịch tiếng Anh: Phu Tho Cooperative Assistance Fund (PT CAF). 

2. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn ñiều lệ, có bảng cân ñối kế toán riêng, có 

con dấu và ñược mở tài khoản riêng ñể giao dịch. 

3. Trụ sở của Quỹ ñặt tại thành phố Việt Trì. 

ðiều 2. Chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn của Quỹ. 

1. Chức năng: Là tổ chức tài chính Nhà nước của tỉnh, nhằm hỗ trợ hoạt ñộng 

phát triển hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh. 
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2. Nhiệm vụ: Thông qua hình thức cho vay ưu ñãi vốn ñể: 

- Hỗ trợ hoạt ñộng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và tiến bộ kỹ thuật 

vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã 

trên ñịa bàn tỉnh. 

- Hỗ trợ các hoạt ñộng về ñầu tư xây dựng mới, mở rộng, cải tạo, nâng cấp tài 

sản cố ñịnh cho hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh. 

- Hỗ trợ xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác, 

liên hiệp hợp tác xã mới và các mô hình hợp tác xã ñiển hình tiên tiến trên ñịa bàn 

tỉnh. 

3. Quyền hạn: 

- ðược huy ñộng, tiếp nhận và quản lý các nguồn vốn hỗ trợ phát triển hợp tác 

xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, gồm: Vốn ngân sách tỉnh cấp; vốn ñóng góp tự 

nguyện của hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước; các khoản viện trợ, tài trợ, vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài nước; vốn các chương trình, dự án trong và ngoài nước và các nguồn vốn hợp 

pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

- Cho vay vốn (theo quy ñịnh của Quỹ) ñể hỗ trợ các hoạt ñộng phát triển hợp 

tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh. 

- ðược từ chối cho vay ñối với các hoạt ñộng trái với quy ñịnh của pháp luật và 

trái với ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ. 

- ðược sử dụng vốn nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước ñể 

mua trái phiếu Chính phủ theo quy ñịnh của pháp luật và quy ñịnh của ðiều lệ tổ 

chức và hoạt ñộng của Quỹ. 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy quản lý và ñiều hành Quỹ. 

- Bộ máy quản lý và ñiều hành Quỹ gồm có: Hội ñồng quản lý, Ban kiểm soát 

và bộ máu ñiều hành Quỹ. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội ñồng quản lý, Ban kiểm soát và bộ máy ñiều 

hành Quỹ do ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ quy ñịnh. 

1. Hội ñồng quản lý Quỹ. 

- Hội ñồng quản lý Quỹ có 5 thành viên, gồm: Chủ tịch Hội ñồng quản lý Quỹ là 

Giám ñốc Sở Tài chính; 4 thành viên hội ñồng là ñại diện của Liên minh các Hợp tác 

xã tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phú Thọ và 
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Giám ñốc Quỹ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Chủ 

tịch Hội ñồng quản lý Quỹ và các thành viên của Hội ñồng quản lý Quỹ trên cơ sở ñề 

nghị của Giám ñốc Sở Tài chính. 

- Hội ñồng quản lý Quỹ hoạt dộng theo chế ñộ kiêm nhiệm và hưởng các chế ñộ 

theo quy ñịnh của Nhà nước. 

2. Ban kiểm soát Quỹ. 

- Ban kiểm soát Quỹ có 3 thành viên do cán bộ Liên minh các Hợp tác xã tỉnh 

kiêm nhiệm. Trưởng ban kiểm soát do Hội ñồng quản lý Quỹ bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

Thành viên Ban kiểm soát do Hội ñồng quản lý Quỹ quyết ñịnh theo ñề nghị của 

Trưởng ban kiểm soát. 

3. Bộ máy ñiều hành Quỹ. 

- Bộ máy ñiều hành Quỹ gồm: Giám ñốc, Phó Giám ñốc, Kế toán trưởng và bộ 

phận giúp việc. 

+ Giám ñốc Quỹ là Chủ tịch Liên minh các Hợp tác xã tỉnh do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết ñịnh bổ nhiệm, miễn nhiệm. 

+ Phó Giám ñốc và Kế toán trưởng của Quy do Giám ñốc Quỹ ñề nghị Hội ñồng 

quản lý Quỹ bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm. 

+ Bộ phận giúp việc của Bộ máy ñiều hành Quỹ do Hội ñồng quản lý Quỹ quyết 

ñịnh thành lập, giải thể trên cơ sở ñề nghị của Giám ñốc Quỹ. Cán bộ thẩm ñịnh vốn 

vay gồm 03 biên chế sự nghiệp làm nhiệm vụ chuyên trách. Ngoài ra, Quỹ ñược phép 

ký lao ñộng hợp ñồng nhằm ñáp ứng yêu cầu hoạt ñộng của Quỹ; lao ñộng hợp ñồng 

ñược hưởng chế ñộ từ nguồn thu của Quỹ theo quy ñịnh. 

ðiều 4. Nguồn vốn, nguyên tắc hoạt ñộng tài chính của Quỹ. 

1. Nguồn vốn của Quỹ: 

- Vốn ñiều lệ của Quỹ là 05 tỷ ñồng do Ngân sách tỉnh cấp kể từ khi Quỹ chính 

thức ñi vào hoạt ñộng. Việc ñiều chỉnh, bổ sung vốn ñiều lệ của Quỹ do Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết ñịnh trên cơ sở ñề nghị của Hội ñồng quản lý Quỹ. 

- Nguồn vốn do huy ñộng và tiếp nhận từ các nguồn với mục ñích hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, gồm: Vốn ñóng góp tự nguyện của các hợp tác 

xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các 

khoản viện trợ, tài trợ, vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn 
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các chương trình, dự án trong và ngoài nước; lãi từ hoạt ñộng thu ñược qua cho vay 

của Quỹ và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Nguyên tắc tài chính của Quỹ: 

- Hoạt ñộng không vì mục ñích lợi nhuận, bảo toàn vốn và tự bù ñắp chi phí 

quản lý. Ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt ñộng của Quỹ trong 2 năm ñầu kể từ khi 

ñi vào hoạt ñộng. Từ năm thứ 3 trở ñi, kinh phí hoạt ñộng của Quỹ ñược sử dụng từ 

nguồn thu lãi cho vay. 

- Phương thức hoạt ñộng của Quỹ: 

+ Cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh vay vốn 

khi ñủ ñiều kiện theo quy ñịnh của Quỹ. 

+ Lãi suất cho vay ñảm bảo bù ñắp chi phí quản lý và phòng ngừa rủi ro phát 

sinh do Hội ñồng quản lý Quỹ quy ñịnh vận dụng thực hiện theo Quyết ñịnh số 

60/2007/Qð-BTC ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Bộ Tài chính về lãi suất cho vay 

vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. 

+ Mức vốn vay tối ña bằng 80% tổng mức ñầu tư của dự án, phương án kinh 

doanh dịch vụ ñã ñược Quỹ thẩm ñịnh và không quá 500 triệu ñồng/01 dự án. 

+ Thời hạn vay vốn tối ña là 5 năm cho 01 dự án ñược vay. 

+ ðảm bảo tiền vay theo quy ñịnh của Nhà nước. ðối với một số trường hợp cụ 

thể Hội ñồng quản lý Quỹ quyết ñịnh hình thức bảo ñảm tiền vay và phải chịu trách 

nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Quỹ ñược hưởng các chính sách ưu ñãi về thuế, phí và các nghĩa vụ khác theo 

quy ñịnh hiện hành của Nhà nước ñối với các hoạt ñộng hỗ trợ phát triển hợp tác xã, 

tổ hợp tác, liên hiệp hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh. 

ðiều 5. Tổ chức thực hiện: 

1. Phân công trách nhiệm: 

- Liên minh các Hợp tác xã tỉnh: Có trách nhiệm quản lý và ñiều hành Quỹ hỗ 

trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh 

xây dựng ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng; cơ chế quản lý tài chính của Quỹ hỗ trợ phát 

triển hợp tác xã tỉnh; xây dựng dự toán kinh phí hoạt ñộng của Quỹ trong 2 năm ñầu 

kể từ khi Quỹ ñi vào hoạt ñộng, gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình UBND tỉnh phê 

duyệt. 

- Sở Tài chính: 
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+ Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt ñộng tài chính ñối với Quỹ hỗ 

trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. 

+ Thẩm ñịnh ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng, cơ chế quản lý tài chính của Quỹ, 

thẩm ñịnh dự toán kinh phí hoạt ñộng của Quỹ trong 2 năm ñầu kể từ khi Quỹ ñi vào 

hoạt ñộng, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư cân ñối nguồn, bố trí kinh phí 

ñảm bảo vốn ñiều lệ và kinh phí hỗ trợ hoạt ñộng của Quỹ 2 năm ñầu theo Quyết 

ñịnh của UBND tỉnh. 

- Sở Kế hoạch và ðầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính cân ñối nguồn, bố trí kinh 

phí ñảm bảo vốn ðiều lệ và kinh phí hỗ trợ hoạt ñộng của Quỹ 2 năm ñầu theo Quyết 

ñịnh của UBND tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt 

ñộng của Quỹ. 

- Sở Nội vụ: Tham mưu ñể UBND tỉnh giao bổ sung 3 biên chế sự nghiệp làm 

nhiệm vụ thẩm ñịnh vốn vay ñể ñảm bảo hoạt ñộng của Quỹ hiệu quả, ñáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ ñược giao. 

- Các sở, ngành khác: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với 

các sở, ngành nêu trên tổ chức thực hiện ñảm bảo Quỹ hoạt ñộng hiệu quả, ñúng quy 

ñịnh của pháp luật. 

2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh, Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ngành; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành, thị căn cứ Quyết ñịnh thực hiện. 

 

 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Doãn Khánh (ñã ký) 

 


