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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 
 

 

Trong những năm qua với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống 

chính trị, từ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp, 

các ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho khu vực kinh tế tập thể, 

hợp tác xã trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh về số lượng, hình thành một số mô 

hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả trên từng lĩnh vực, từng bước khẳng định vị 

trí, vai trò của mình trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt 

trong phong trào xây dựng nông thôn mới. 

Tuy nhiên, nhìn chung các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tồn 

tại, yếu kém, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh ở địa phương. 

Kết quả rà soát cho thấy chỉ có 27,14% số hợp tác xã hoạt động có hiệu quả khá 

tốt, số còn lại đa phần hoạt động khó khăn
1
, đóng góp của hợp tác xã vào phát 

triển kinh tế xã hội của tỉnh còn hạn chế, tỷ trọng trong cơ cấu đóng góp ngân 

sách có chiều hướng tăng nhưng còn thấp
2
 (chiếm tỷ lệ khoảng 0,14% tổng thu 

ngân sách toàn tỉnh); quy mô  thành viên của hợp tác xã có xu thế giảm dần
3
; 

năng lực quản trị của cán bộ quản lý hợp tác xã hạn chế; ý thức chấp hành các 

chủ trương chính sách, pháp luật của các hợp tác xã chưa nghiêm và chưa đầy 

đủ
4
; còn một số hợp tác xã vi phạm thuộc trường hợp giải thể bắt buộc nhưng 

chưa hoàn thành việc giải thể và các hợp tác xã đã được cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã nhưng chưa đăng ký mã số thuế.  

Sau khi Nghị quyết số 65/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 ban hành một 

số chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 

                                           
1
 Hoạt động trung bình chiếm tỷ lệ 32,66%, hoạt động yếu chiếm tỷ lệ 23,92%, vi phạm thuộc trường hợp giải 

thể bắt buộc theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 chiếm tỷ lệ 5,93%. 
2
 Trong giai đoạn 2015-2020, khu vực KTTT đóng góp ngân sách 93.430 triệu đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 0,14% 

tổng thu ngân sách của toàn tỉnh). Riêng năm 2020, nộp ngân sách 20.926 triệu đồng (chiếm tỷ lệ khoảng 0,26% 

tổng thu ngân sách của toàn tỉnh), tăng 13.121 triệu đồng (tăng tương ứng 1,68 lần) so với năm 2015. 
3
 Năm 2001 có 239.000 thành viên; năm 2013 có 135.068 thành viên; năm 2020 có 110.194 người 

4
 Tỷ lệ HTX kê khai nộp thuế thấp (khoảng 40% tổng số HTX); Tỷ lệ HTX tham gia bảo hiểm cho người lao 

động còn thấp (mới đạt 25,6%); có 60HTX/335 HTX đóng BHXH (tỷ lệ 17,9%) đã giảm hết lao động và nợ 

đóng BHXH kéo dài; số lao động và thành viên đang được tham gia đóng BHXH là 1.010 người (chỉ chiếm tỷ lệ 

1,8% so với tổng số lao động thường xuyên trong các HTX), giảm 151 người so với năm 2015, bình quân mỗi 

đơn vị (đang đóng bảo hiểm) có 4 lao động tham gia BHXH. 
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đã hết hiệu lực cuối năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng Đề 

án phát triển kinh tế tập thể tỉnh đến năm 2025, trình Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát 

triển kinh tế tập thể tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua và có Thông báo Kết 

luận số 200-TB/TU ngày 07/12/2021 đồng ý trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh chính 

sách phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 

về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025, trong đó, tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận 

thức cho lĩnh vực kinh tế tập thể; các hợp tác xã tiêu biểu, điển hình và bổ sung 

vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể nhằm đáp ứng nhu cầu vốn 

cho các Hợp tác xã. Cụ thể: 

- Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho lĩnh vực kinh tế tập thể: 

+ Hỗ trợ người lao động trẻ tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học có 

chuyên ngành phù hợp được hợp tác xã tuyển dụng vào làm việc, hỗ trợ hàng 

tháng bằng 1,5 mức lương tối thiểu vùng. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm, tối đa 

02 người/HTX. Mức hỗ trợ hỗ trợ tối đa là 59.110.000 đồng/01năm/1 người lao 

động.  

+ Hỗ trợ đào tạo cho quản lý hợp tác xã: Hỗ trợ đào tạo thành viên, người 

lao động của tổ chức kinh tế tập thể tham gia khóa đào tạo 100% kinh phí trả 

học phí, tài liệu học tập theo quy định của cơ sở đào tạo; hỗ trợ kinh phí ăn ở 

cho học viên bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng. Thời điểm hỗ trợ: sau khi 

được cấp văn bằng theo quy định. Mức hỗ trợ: Tối đa 79.110.000 đồng/01 

năm/1học viên. 

+ Hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm: Hỗ trợ 

kinh phí để tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tham quan học tập 

kinh nghiệm cho các cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; cán 

bộ quản lý, thành viên và người lao động của hợp tác xã, tổ hợp tác. Dự kiến 

hỗ trợ 2.000 triệu đồng/năm.  

- Hỗ trợ khen thưởng 200 triệu đồng/hợp tác xã đối với những hợp tác xã 

được công nhận mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh 

vực, được thực hiện nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh tối đa 05 tỷ 

đồng/năm. 

Tổng nhu cầu nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ thực hiện chính sách mới 

đến năm 2025 dự kiến: 76 tỷ đồng. 

Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND 

ngày 31/5/2021 ban hành quy định về rà soát, phân loại và đánh giá Hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để rà soát, đánh giá tình hình thực tế hoạt động của 
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hợp tác xã, theo đó, chỉ những hợp tác xã đảm bảo các tiêu chí mới được thụ 

hưởng các chính sách hỗ trợ được ban hành.  

Đồng thời, sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo triển 

khai thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, nguyên tắc và 

nguồn kinh phí thực hiện.  

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định (có Dự thảo Nghị 

quyết kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr Tỉnh ủy, TTr HĐND tỉnh; 

- Các ban của HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Chánh, các Phó VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL3; 

- Gửi: VB Giấy và điện tử. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

  Võ Trọng Hải 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:      /2021/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày         tháng 11 năm 2021 

 
NGHỊ QUYẾT 

Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 

 

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 4 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/20219; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật 

sửa đổi một số Điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ 

về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định 107/2017/NĐ-

CP ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của  Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số         /TTr-UBND 

ngày      tháng     năm 2021 về việc đề nghị ban hành một số chính sách hỗ trợ 

phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025; 

Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

QUYẾT NGHỊ: 

Chương 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Ðiều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập 

thể, hợp tác xã đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã); tổ 

hợp tác đáp ứng các tiêu chí cụ thể của từng nội dung hỗ trợ. 

2. Thành viên, sáng lập viên hợp tác xã, tổ hợp tác. 

3. Người lao động đang làm công tác quản lý, chuyên môn kỹ thuật, 

nghiệp vụ của các tổ chức kinh tế tập thể. 

DỰ THẢO 
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4. Cơ quan, cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế tập thể. 

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ chung 

1. Hợp tác xã thành lập, tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc và quy định 

của Luật Hợp tác xã năm 2012; Tổ hợp tác thành lập, tổ chức và hoạt động theo 

quy định tại Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ về tổ 

hợp tác. 

2. Có nhu cầu được hỗ trợ, hoạt động có hiệu quả theo quy định về rà soát, 

phân loại và đánh giá hoạt động hợp tác xã (đối với hợp tác xã); đáp ứng các tiêu 

chí cụ thể của từng nội dung hỗ trợ được quy định trong từng chính sách. 

Điều 4. Nguyên tắc hỗ trợ 

1. Trong trường hợp có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cùng một nội dung 

thì hợp tác xã, tổ hợp tác được lựa chọn áp dụng chính sách hỗ trợ có lợi nhất, 

không hỗ trợ nhiều chính sách hỗ trợ cho cùng một nội dung đối với cùng một 

hợp tác xã, tổ hợp tác.  

2. Quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo 

hiệu quả, đúng quy định. 

Chương II 

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ 

 

Điều 5. Chính sách hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho lĩnh vực 

kinh tế tập thể 
1. Hỗ trợ người lao động tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau đại học về làm 

việc tại Hợp tác xã. 

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ hàng tháng bằng 1,5 mức lương tối thiểu vùng, Tối 

đa 59.110.000 đồng/01 năm/1 lao động/năm. Thời gian hỗ trợ tối đa là 3 năm, 

tối đa 02 người/HTX.  

b) Điều kiện hỗ trợ: Người lao động dưới 35 tuổi; đóng bảo hiểm xã hội 

tại hợp tác xã; Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc đại học, sau đại học phù hợp với 

ngành nghề hoạt động của Hợp tác xã; Cam kết làm việc trong hợp tác xã ít nhất 

6 năm và cam kết bồi hoàn kinh phí Nhà nước đã hỗ trợ nếu không thực hiện 

đúng văn bản đã cam kết. 

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo;  

- Văn bản cam kết của người lao động về thời gian làm việc trong hợp tác xã; 

- Văn bản xác nhận của UBND cấp huyện về việc hợp tác xã hoạt động có 

hiệu quả được xếp loại từ mức trung bình trở lên theo Quy định về tiêu chí rà 

soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021; 



6 
  

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm gần nhất trước thời điểm đề 

nghị hỗ trợ (có xác nhận của Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi 

hợp tác xã đóng trụ sở chính); Văn bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về 

thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại hợp tác xã của người lao động; 

- Bản sao các giấy tờ sau: Văn bằng Đại học, Cao đẳng của người lao 

động; Hợp đồng lao động của hợp tác xã và người lao động đề xuất hưởng 

chính sách (Bản sao có chứng thực hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu).  

d) Quy trình thực hiện 

- Hợp tác xã lập 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ gửi UBND cấp huyện nơi hợp 

tác xã đóng trụ sở chính; 

- UBND cấp huyện rà soát, thẩm định, tổng hợp nhu cầu đề nghị hỗ trợ 

gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác định điều kiện và số tiền hỗ trợ của 

từng đối tượng; tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí hỗ trợ; 

- Căn cứ Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tài chính làm thủ tục 

cấp kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng qua Hợp tác xã. Theo đó, Hợp tác xã chi 

trả kinh phí hỗ trợ cho người lao động theo chính sách quy định. 

- Trường hợp phải bồi hoàn kinh phí Nhà nước đã hỗ trợ (khi không thực 

hiện đúng theo cam kết): Hợp tác xã chịu trách nhiệm thu hồi số kinh phí Nhà 

nước đã hỗ trợ; phối hợp với Sở Tài chính làm thủ tục thu hồi và nộp kinh phí đã 

thu hồi vào NSNN theo quy định. 

e) Thời gian thực hiện: 02 đợt trong năm (đợt 1 trước ngày 30/6; đợt 2 

trước ngày 30/11).  

2. Hỗ trợ đào tạo cho quản lý của hợp tác xã:  

a) Mức hỗ trợ: Hỗ trợ 100% kinh phí học phí, tài liệu học tập theo quy 

định của cơ sở đào tạo và hỗ trợ kinh phí ăn ở cho học viên bằng 1,5 mức lương 

tối thiểu vùng, nhưng tối đa (số tiền hỗ trợ các nội dung trên) không quá 

79.110.000 đồng/năm/học viên. Mỗi Hợp tác xã được hỗ trợ 01 học viên. 

Thời điểm hỗ trợ: sau khi được cấp văn bằng theo quy định.  

b) Điều kiện hỗ trợ: Là quản lý hợp tác xã đã làm việc và đóng bảo hiểm 

xã hội ít nhất 02 năm tại hợp tác xã tính đến thời điểm được cử đi đào tạo; Dưới 

50 tuổi với trường hợp được cử đi đào tạo; Cam kết của người lao động hưởng 

chính sách là làm việc trong khu vực hợp tác xã ít nhất 6 năm đối với người lao 

động có bằng Đại học, 5 năm đối với người lao động có bằng Cao đẳng (tính từ 

thời điểm hoàn thành khóa đào tạo, được cấp văn bằng) và Cam kết bồi hoàn 

kinh phí Nhà nước đã hỗ trợ nếu không thực hiện đúng theo Văn bản cam kết. 

c) Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

- Tờ trình đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo;  

- Văn bản cam kết làm việc trong hợp tác xã ít nhất 6 năm đối với người 

lao động có bằng Đại học, 5 năm đối với người lao động có bằng Cao đẳng (tính 
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từ thời điểm hoàn thành khóa đào tạo, được cấp văn bằng) và Cam kết bồi hoàn 

kinh phí Nhà nước đã hỗ trợ nếu không thực hiện đúng theo đúng quy định (có 

xác nhận của Hợp Tác xã); Quyết định bổ nhiệm của Hợp tác xã; 

- Văn bản xác nhận của UBND cấp huyện về việc Hợp tác xã hoạt động 

có hiệu quả được xếp loại từ mức trung bình trở lên theo Quy định về tiêu chí rà 

soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021. 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm gần nhất trước thời điểm đề 

nghị hỗ trợ (có xác nhận của Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện 

nơi hợp tác xã đóng trụ sở chính); Văn bản xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội 

về thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tại hợp tác xã của người lao động; 

- Bản sao các giấy tờ: Văn bằng Đại học, Cao đẳng của người được cử đi 

đào tạo; chứng từ thanh toán nếu có (Bản sao có chứng thực hoặc xuất trình bản 

chính để đối chiếu).  

d) Quy trình thực hiện: 

Thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị quyết này. 

e) Thời gian thực hiện: 02 đợt trong năm (đợt 1 trước ngày 30/6; đợt 2 

trước ngày 30/11).  

3. Chính sách hỗ trợ tuyên truyền, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm. 

a) Nội dung: Hỗ trợ kinh phí để tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền, 

tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm cho các cán bộ quản lý nhà nước về 

kinh tế tập thể, hợp tác xã; cán bộ quản lý, thành viên và người lao động của 

hợp tác xã, tổ hợp tác.  

b) Trình tự thực hiện:  

- Thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh giao hàng năm, đơn vị được giao 

nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, tập huấn, tham quan có Văn bản đề xuất bố trí 

kinh phí thực hiện gửi UBND tỉnh, Sở Tài chính. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đề 

xuất UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện. 

- Sau khi có Quyết định bố trí kinh phí của UBND tỉnh, Sở Tài chính làm 

thủ tục cấp kinh phí cho đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện theo quy định. 

Điều 6. Hỗ trợ khen thưởng đối với những hợp tác xã được công nhận 

mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực, được 

thực hiện nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh 

1. Nội dung, mức hỗ trợ: Hỗ trợ khen thưởng 200 triệu đồng/hợp tác xã đối 

với những hợp tác xã được công nhận mô hình hợp tác xã kiểu mới tiêu biểu, 

điển hình trên các lĩnh vực, được thực hiện nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh. 

2. Điều kiện hỗ trợ: Đảm bảo các điều kiện hỗ trợ chung quy định tại Điều 

3, Nghị quyết này; Trong thời gian 03 năm trước thời điểm đề nghị hỗ trợ, hợp 

tác xã phải có ít nhất 01 năm đạt tổng doanh thu tối thiểu là 3 tỷ đồng/năm; Có 
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hợp đồng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm ổn 

định từ 02 năm trở lên; hợp tác xã hoạt động có hiệu quả được xếp loại tốt theo 

Quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 

31/5/2021; Không có vi phạm quy định về thuế, môi trường, an toàn lao động 

trong thời gian 02 năm trước thời điểm hỗ trợ. 

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

a) Tờ trình đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo;  

b) Văn bản xác nhận của UBND cấp huyện về việc mô hình hợp tác xã 

kiểu mới tiêu biểu, điển hình trên các lĩnh vực đã được thực hiện nhân rộng trên 

địa bàn tỉnh, có thực hiện hợp tác, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ 

sản phẩm; hợp tác xã đạt hiệu quả tốt theo Quy định về tiêu chí rà soát, đánh giá, 

phân loại hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được UBND tỉnh phê duyệt tại 

Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 31/5/2021; 

b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của 02 năm gần nhất trước thời 

điểm đề nghị hỗ trợ (có xác nhận của Phòng Tài chính Kế hoạch thuộc UBND 

cấp huyện nơi hợp tác xã đóng trụ sở chính);  

c) Xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về việc hợp tác xã không vi 

phạm quy định về thuế, môi trường, an toàn lao động trong hoạt động sản xuất, 

kinh doanh; 

d) Bản sao các giấy tờ sau: Các hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản 

phẩm; Biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có); các chứng từ thanh toán (nếu có). 

4. Quy trình thực hiện: 

Thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị quyết này. 

5. Thời gian thực hiện: 02 đợt trong năm (đợt 1 trước ngày 30/6; đợt 2 

trước ngày 30/11).  

Điều 7. Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh  

1. Nội dung, mức hỗ trợ: Bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp 

tác xã tỉnh tối đa 05 tỷ đồng/năm. 

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

a) Tờ trình đề nghị hỗ trợ bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển 

hợp tác xã tỉnh của Liên minh Hợp tác xã tỉnh;  

b) Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. 

3. Trình tự thực hiện: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị có liên quan cân đối nguồn ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí hỗ trợ 

bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 8. Kinh phí thực hiện 
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Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được cân đối, bố trí từ nguồn ngân 

sách tỉnh để thực hiện các chính sách. 

Điều 9. Điều khoản tham chiếu 

Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong 

Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản 

quy phạm pháp luật mới. 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Khóa XVIII, Kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày …. và có hiệu lực từ ngày..tháng..năm đến ngày 

31/12/2025./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; Văn phòng Đoàn ĐBQH và 

HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 
        

Hoàng Trung Dũng                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
  

Phụ lục I 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …/2021/ NQ-HĐND ngày …/12/2021  

của HĐND tỉnh Hà Tĩnh) 

Tên Hợp tác xã/Tổ hợp 

tác/Cơ quan 

Số:............ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               

              Hà Tĩnh, ngày     tháng     năm  

TỜ TRÌNH 

Đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết số …./2021/NQ-HĐND ngày …/12/2021 của 

HĐND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 

tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

- UBND cấp huyện. 

  

1. Tên Hợp tác xã/tổ hợp tác/cơ quan:......................................................... 

 - Mã số:..................... Ngày cấp............................Nơi cấp........................... 

 - Địa chỉ:....................................................................................................... 

 - Điện thoại liên hệ:...................................................................................... 

- Lĩnh vực, ngành nghề hoạt động:............................................................... 

2. Nội dung và kinh phí đề nghị hỗ trợ 

 Căn cứ vào các nội dung của Nghị quyết số …./NQ-HĐND ngày 

…/12/2021 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về ban hành một số chính sách hỗ trợ phát 

triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025; 

Hợp tác xã ..................... kính đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ các nội dung 

sau:  

STT Nội dung đề nghị hỗ trợ Số tiền Ghi chú 

1    

2    

3    

 Tổng cộng   

(Số tiền bằng chữ:..................................................................................) 

 Kèm theo các tài liệu hồ sơ liên quan đến nội dung đề nghị hỗ trợ như 

sau: 
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 1..................................................................................................................... 

2.....................................................................................................................

3..................................................................................................................... 

Nếu được hỗ trợ kinh phí, Hợp tác xã/tổ hợp tác/cơ quan...... cam kết sẽ 

quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả. Hợp tác xã/ tổ hợp tác/cơ quan...... 

xin cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực và chính xác của nội 

dung đơn đề nghị và hồ sơ kèm theo./. 

      

      Người đại diện theo pháp luật/ 

tổ trưởng/lãnh đạo cơ quan 

              (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi Hợp tác xã đóng trụ sở chính 
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