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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã  

trực thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang 

–––––––––––– 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

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

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 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hợp tác xã 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; Nghị định số 107/2017/NĐ-CP ngày 

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

193/2013/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị 

trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy 

định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ 

Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2021- 2025; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030; 

Căn cứ Quyết định số 1318/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1328/QĐ-TTg ngày 23/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 1156-TB/TU ngày 27/6/2022 của Thường trực 

Tỉnh ủy về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã trực thuộc Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 91/TTr-SNV ngày 10/6/2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-107-2017-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-193-2013-nd-cp-huong-dan-luat-hop-tac-xa-280011.aspx
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang 

trực thuộc Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau: 

1. Vị trí pháp lý, chức năng 

a) Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang (sau đây viết tắt là 

Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Liên minh HTX tỉnh Bắc 

Giang. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho 

bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại để hoạt động. 

b) Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Liên minh HTX tỉnh về 

tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, kinh phí hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ 

đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn liên 

quan đến tổ chức và hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

c) Trung tâm giúp Liên minh HTX tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ tư 

vấn, hỗ trợ, thực hiện dịch vụ sự nghiệp công và hoạt động kinh tế phục vụ phát 

triển kinh tế tập thể, HTX; thúc đẩy xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, bền 

vững trong các HTX, liên hiệp HTX. Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp 

dịch vụ công cho các thành viên của HTX, liên hiệp HTX về pháp lý, đầu tư, khoa 

học và công nghệ, đào tạo, thông tin, tài chính, tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo 

hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp 

luật. Tổ chức tuyên truyền, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp 

luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX. 

d) Trụ sở làm việc: Đặt tại Liên minh HTX tỉnh Bắc Giang. 

2. Loại hình 

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường 

xuyên trong thời gian đầu mới thành lập, hướng tới là đơn vị tự bảo đảm 100% chi 

thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của 

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các 

quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ 

a) Nhiệm vụ:  

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, 

HTX. Tiếp nhận nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ 

cho khu vực kinh tế tập thể, HTX. 

Tổ chức, thực hiện tư vấn: Thành lập mới, giải thể, củng cố tổ chức kinh tế 

tập thể, hợp tác xã: Cung cấp thông tin, tư vấn, tập huấn, phổ biến quy định pháp 

luật về kinh tế tập thể, HTX. Hỗ trợ, tư vấn xây dựng hoặc sửa đổi điều lệ; hướng 

dẫn và thực hiện các thủ tục sắp xếp, củng cố lại tổ chức, hoạt động của tổ chức 

kinh tế tập thể, HTX cho phù hợp với các quy định hiện hành. 

Hỗ trợ nâng cao năng lực, nhận thức cho khu vực kinh tế tập thể, HTX của 

tỉnh: Phối hợp, tổ chức thực hiện việc đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn cho 

các thành viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể. Hỗ trợ đối với thành 

viên, người lao động của tổ chức kinh tế tập thể đi học cao đẳng, đại học. Hỗ trợ 

đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể. 
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Hỗ trợ KTTT, HTX về xúc tiến thương mại: Làm đầu mối đưa các HTX 

tham gia hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài; tổ chức diễn đàn kinh tế tập 

thể; hỗ trợ hợp tác xã trong việc đăng ký chứng nhận chất lượng, xây dựng thương 

hiệu, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, , xuất xứ hàng hóa; xây dựng website thương mại 

điện tử cho các tổ chức kinh tế tập thể.  

Trưng bày, quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm cho các tổ chức kinh tế tập 

thể, Hợp tác xã. Tổ chức và thực hiện liên doanh, liên kết với các HTX, Liên hiệp 

HTX trong và ngoài tỉnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.  

Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ 

chức trong nước và nước ngoài theo quy định. Tổ chức hội nghị, hội thảo, thăm 

quan học tập kinh nghiệm các HTX điển hình, tiên tiến trong và ngoài nước. 

Tư vấn cho các HTX về quản trị, tài chính kế toán, kiểm toán, báo cáo tài 

chính, hoạt động tín dụng nội bộ HTX; bổ sung ngành nghề, thay đổi tên, chuyển  

loại hình khác, thành lập các loại hình kinh tế trực thuộc, giải thể; xây dựng HTX 

kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; liên doanh, liên kết sản xuất chuỗi giá trị sản phẩm, 

về thị trường, đầu tư, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; tư vấn pháp lý đối với 

các hoạt động liên quan, các dịch vụ hỗ trợ cho các HTX, Liên hiệp HTX. 

Tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ công cho các HTX, Liên 

hiệp HTX về pháp lý, đầu tư, khoa học và công nghệ, đào tạo, thông tin, tài chính, 

tín dụng, thị trường, kiểm toán, bảo hiểm, kiểm định chất lượng hàng hóa và các 

lĩnh vực khác theo quy định. 

Tiếp nhận và tổ chức thực hiện chương trình, dự án hỗ trợ, viện trợ của 

các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước để phát triển 

kinh tế tập thể, HTX theo quy định. 

Thực hiện một số nhiệm vụ trong phát triển kinh tế tập thể, HTX do 

Liên minh HTX tỉnh giao hoặc ủy nhiệm. 

Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

b) Quyền hạn, nghĩa vụ 

Trực tiếp làm việc với các cơ quan liên quan, trong và ngoài tỉnh để thực 

hiện các nhiệm vụ theo quy định. 

Được ký kết các hợp đồng, thoả thuận với các Trường, Trung tâm, cơ sở đào 

tạo nghề và các cá nhân, tổ chức về hoạt động tư vấn lao động, việc làm và cung 

ứng lao động kịp thời cho các HTX, Liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu; các cơ quan 

liên quan về cung cấp dịch vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt. 

Được liên doanh, liên kết, nhân danh đại diện giúp các HTX, Liên hiệp HTX 

trong tỉnh với các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện tiêu thụ sản phẩm và hỗ trợ 

xúc tiến thương mại, tư vấn pháp lý.  

Được thu, chi và hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật. 

Được liên kết với các trường, các trung tâm trong và ngoài tỉnh để đào tạo, 

bồi dưỡng, tập huấn cho các hợp tác xã, Liên hiệp HTX và người lao động và tổ 

chức chiêu sinh, quản lý lớp học, quản lý học viên theo thẩm quyền. 

Được cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ đào tạo cho học viên về:  kế toán 

HTX, dạy nghề ngắn hạn. 



4 

Được trưng bày, quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm cho các HTX, Liên hiệp 

HTX  trong tỉnh và nhận sản phẩm có thương hiệu, nhãn hiệu của Trung tâm hỗ trợ 

HTX các tỉnh ký gửi tại điểm trưng bày.  

Tư vấn hỗ trợ thành lập mới, bổ sung ngành nghề, thay đổi tên, chuyển  loại 

hình khác, thành lập các loại hình kinh tế trực thuộc đơn vị, giải thể; tư vấn hỗ trợ 

kế toán tài chính, kiểm toán, báo cáo tài chính HTX. 

Quản lý, sử dụng cán bộ kiêm nhiệm, cán bộ hợp đồng, số lượng người làm 

việc, tài chính, tài sản của Trung tâm. 

Thực hiện chế độ báo cáo Liên minh HTX tỉnh và báo cáo các cơ quan liên 

quan có thẩm quyền theo quy định. Chịu trách nhiệm bảo quản cơ sở vật chất, trang 

thiết bị được giao.  

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc  

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. 

Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm. Chủ tịch Liên minh HTX  

tỉnh báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh trước khi bổ nhiệm chức danh Giám 

đốc, Phó Giám đốc Trung tâm.   

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Giám đốc hệ số 0,7/tháng; Phó Giám đốc hệ số 

0,5/tháng.  

Trước mắt, khi thành lập Trung tâm, bố trí 01 Phó Chủ tịch Liên minh HTX 

tỉnh kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm; 01 Phó Giám đốc Trung tâm do Trưởng 

Phòng Tư vấn- Hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh kiêm nhiệm. Các cán bộ kiêm 

nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định. 

b) Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 

- Phòng Tổ chức - Hành chính; 

- Phòng Kinh doanh - Dịch vụ. 

Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, 

cán bộ kiêm nhiệm, viên chức và hợp đồng lao động theo quy định. Trưởng phòng, 

Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm do Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm theo quy định về phân cấp công tác 

cán bộ của tỉnh Bắc Giang. 

Phụ cấp chức vụ lãnh đạo: Trưởng phòng hệ số 0,3/tháng; Phó Trưởng 

phòng hệ số 0,2/tháng. Các cán bộ kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm 

theo quy định. 

c) Số lượng người làm việc: Tổng số 19 người; trong đó, cán bộ Liên minh 

HTX tỉnh kiêm nhiệm 05 người, 03 biên chế viên chức, 11 hợp đồng lao động 

hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm. Khi mới thành lập, bố trí cán 

bộ Liên minh HTX tỉnh kiêm nhiệm và các hợp đồng lao động.   

5. Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động, cơ sở vật chất, trang thiết bị  

a) Cơ chế tài chính, cơ chế hoạt động 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã tỉnh Bắc Giang hoạt động theo cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, về tổ chức bộ máy, số lượng 

người làm việc; cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP 

và các quy định của pháp luật có liên quan. 
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b) Kinh phí hoạt động của Trung tâm  

Trong 03 năm đầu hoạt động: UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để bảo đảm chi trả 

chế độ, chính sách đối với số lượng người làm việc và các hoạt động của Trung 

tâm. Liên minh HTX tỉnh chỉ đạo Trung tâm xây dựng phương án cụ thể đề nghị Sở 

Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí hoạt động. 

Từ năm thứ 4 trở đi: Trung tâm thực hiện tự chủ chi thường xuyên.  

Nguồn thu từ các hoạt động của Trung tâm: 

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo hình thức giao nhiệm vụ, 

đặt hàng và nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 

Thu tư vấn hỗ trợ HTX, Liên hiệp HTX, mức thu theo quy định. 

Thu tiêu thụ sản phẩm tại điểm trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, 

trao đổi, bán các sản phẩm hai chiều với HTX, Liên hiệp HTX của các tỉnh. 

Thu từ việc tổ chức và thực hiện liên doanh, liên kết với các HTX, Liên hiệp 

HTX trong và ngoài tỉnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. 

Các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

c) Cơ sở vật chất, trang thiết bị  

Liên minh HTX  tỉnh bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị theo Đề án thành lập 

Trung tâm bảo đảm các hoạt động theo quy định của pháp luật.  

6. Về tổ chức Đảng, đoàn thể 

Sau khi thành lập Trung tâm, Liên minh HTX tỉnh thống nhất với cấp ủy để 

xem xét đảng viên là cán bộ hợp đồng có nhu cầu chuyển sinh hoạt Đảng, bố trí 

sinh hoạt ghép với tổ chức Đảng, đoàn thể của Liên minh HTX tỉnh. 

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 

1. Liên minh HTX tỉnh 

a) Kiện toàn các chức danh Lãnh đạo Trung tâm theo Đề án thành lập Trung 

tâm. Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm để tổ chức thực hiện 

theo quy định.  

b) Chỉ đạo hoạt động của Trung tâm, chỉ đạo việc quản lý số lượng người làm 

việc, hợp đồng lao động của Trung tâm bảo đảm theo Đề án thành lập Trung tâm và 

quy định của pháp luật. 

c) Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc của Trung tâm bảo đảm 

theo quy định tiêu chuẩn, định mức, trang thiết bị và phương tiện làm việc của 

người lao động thuộc Trung tâm. 

2. Trung tâm 

a) Thực hiện thủ tục khắc dấu mới, mở tài khoản để hoạt động theo quy định 

của pháp luật. 

b) Xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm trình Chủ 

tịch Liên minh HTX tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.  

c) Xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc của 

Trung tâm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện theo quy định 

của pháp luật. 
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d) Báo cáo cấp ủy, Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh để xem xét, trình các cơ 

quan có thẩm quyền về việc kiện toàn tổ chức Đảng, đoàn thể của Trung tâm theo 

quy định. 

3. Sở Tài chính 

Hướng dẫn công tác quản lý tài chính của Trung tâm. Tham mưu UBND tỉnh 

bố trí kinh phí xây dựng trụ sở, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị hoạt động của Trung 

tâm; kinh phí xây dựng điểm trưng bày, quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm của các 

HTX, liên hiệp HTX.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, 

Kho bạc Nhà nước, Công an tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Trung tâm Hỗ trợ 

phát triển HTX tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn 

cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT TU, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh:  

+ LĐVP, TH, KTTH; 

+ Cổng TTĐT tỉnh; 

+ Lưu: VT, NC. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ánh Dương 
 


		duongla@bacgiang.gov.vn
	2022-07-01T17:53:20+0700


		2022-07-01T21:25:34+0700


		2022-07-01T21:25:51+0700


		ubnd_vt@bacgiang.gov.vn
	2022-07-02T16:29:13+0700




