ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 984 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Nghị định số 45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2021 của
Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển
hợp tác xã;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Hội
đồng nhân dân tỉnh về thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Thừa
Thiên Huế;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 366/TTr-SNV ngày 13
tháng 4 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế
với những nội dung chủ yếu sau:
1. Tên gọi, địa vị pháp lý, mục tiêu thành lập
a) Tên gọi: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế.
b) Địa vị pháp lý: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế
(gọi tắt là Quỹ) là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô
hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100%
vốn điều lệ, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn,
tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn nhằm thực
hiện chức năng cho vay ưu đãi đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành
viên của tổ hợp tác và Hợp tác xã.
Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, tài khoản riêng theo
quy định của pháp luật.
2. Nguyên tắc tổ chức hoạt động
a) Tự chủ về tài chính, công khai, minh bạch, bảo toàn và phát triển vốn.
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b) Bộ máy gọn nhẹ, đảm bảo kinh phí, mở rộng dần theo quy mô, số lượng vốn.
c) Cho vay theo đúng đối tượng và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều
lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, quy định của Nghị định 45/2021/NĐ-CP và
pháp luật có liên quan.
d) Huy động vốn của các cá nhân, tổ chức theo quy định tại Quy chế huy
động vốn của Quỹ, đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, hoàn trả cả gốc và lãi đúng
thời hạn.
3. Chức năng, nhiệm vụ
a) Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước,
các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và
ngoài nước.
b) Huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Điều
lệ Quỹ và quy định pháp luật liên quan.
c) Cho vay khách hàng theo quy định tại Điều lệ Quỹ và quy định pháp luật
liên quan.
d) Thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư; đào tạo cho các
khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định trong Điều lệ Quỹ và quy định pháp
luật liên quan.
đ) Ủy thác, nhận ủy thác cho vay theo quy định tại Điều lệ này và quy định
của pháp luật liên quan.
4. Đối tượng và phạm vi hỗ trợ
a) Cá nhân là thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế;
b) Pháp nhân là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa
Thiên Huế;
5. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ
a) Nguồn vốn hoạt động
- Vốn chủ sở hữu:
+ Vốn điều lệ;
+ Các quỹ: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ dự phòng tài chính;
+ Vốn hình thành từ các khoản tài trợ, viện trợ, đóng góp không phải hoàn
trả của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
+ Các khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản;
+ Chênh lệch thu chi chưa phân phối, lỗ lũy kế chưa xử lý;
+ Vốn khác thuộc sở hữu của Quỹ.
- Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định tại Điều
32 Nghị định 45/2021/NĐ-CP và quy định của Điều lệ Quỹ.
- Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật (nếu có).
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b) Vốn điều lệ
Vốn điều lệ của Quỹ tối thiếu là 20 tỷ đồng được bố trí từ nguồn chi đầu tư
phát triển của ngân sách tỉnh Thừa Thiên Huế.
6. Cơ cấu tổ chức, bộ máy
Bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh
gồm có: Chủ tịch Quỹ; Kiểm soát viên; Ban Điều hành (gồm Giám đốc, các Phó
Giám đốc, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc).
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Quỹ; Kiểm soát viên; Ban Điều hành
Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Quỹ, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; Chủ tịch Liên
minh Hợp tác xã tỉnh; Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh và thủ
trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
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