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QUYET DJNH 
Phân cong nhim viii các thành viên 

dio Dôi m&i, phát triên kinh t tp the, hqp tác xa 
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S6    I  
Ngay4.&'thang..4Lnm2Q4.. THU TU1NG CHINH PHU 

Can cü Lust T chirc ChInh phü ngày 19 tháng 6 näm 2015; 

Can cü Quyt djnh s 3 52/QD-TTg ngày 22 tháng 3 näm 2017 cüa Thu 
tung ChInh phü ye thành 1p Ban Chi dao  Dôi mdi, phát triên kinh tê tp the, 
hap tác xã; 

Can cir Quy& djnh s 201/QD-BCDDMPTKTTTHTX ngày 07 tháng 4 
nàm 2017 cüa Trithng ban Ban Chi dao  Dôi mâi, phát triên kinh tê t.p the, 
hap tác xã ban hành Quy chê hoat  dng cüa Ban Chi dao  Dôi mth, phát triên 
kinh tê tp the, hap tác xã; 

Can cü Quy& djnh s 34/2007/QD-TTg ngày 12 tháng 3 nàm 2007 cüa 
Thu tithng ChInh phü ban hành Quy chê thành lap, to chüc và boat dng cüa 
to chi'rc phôi hcp lien ngành; 

Xét d nghj cüa B tnthng B K hoach và Dâu tu, 

QUYET JJ!NH: 

Diêu 1. Nguyen tc phân công, thirc hin nhim vii 

1. Vic phân cong nhiêm vu can c1r vào chirc danh, vj trI cOng tác, bào 
dam tInh toàn din và trên co s Cong tác chuyên mOn dang dam nhim cüa 
cac thành viên Ban Chi dao  Doi mdi, phát triên kinh tê tp the, hcip tác xã (goi 
tat là Ban Chi dao). 

2. Các thânh viên Ban Chi do duçic thay mt Ban Chi dao  thixc hin 
nhim v1i, quyen han thuc pham vi lTnh vuc, dja bàn, chuyên de duçc phân 
cOng phçi trách; có trách nhim tham muu, dê xuât vâi Ban Chi dao Va 
Trung ban Chi dao chü truong, djnh hithng ye co ch, chInh sách, pháp 1ut, 
giài pháp phát triên kinh tê tp the, hap tác xã, nhât là trong linh vrc do mInh 
trirc tiêp quãn l, phii trách. 



3. Can ct tInh hInh th%rc t, Tru&ng ban Chi dao  có th xern xét diu 
chinh vic phân cong các thành vien Ban Chi dao  cho phü hçp dê báo dam 
thrc hin có hiu qua nhim vi, quyên han  cüa Ban Chi do. 

Diu 2. Phân cong nhim vti ciii th 

1. Dng chI Viiung DInh Hue, Phó Thu tithng ChInh phü, Trithng ban 
Chi dao: 

- Lãnh dao,  diu hành boat dng cüa Ban Chi dao  D& mdi, phát trin 
kinh t tp the, hp tác xä. 

- Chü trI và kt 1un các cuc h9p cüa Ban Chi dao  d quy& dnh nhng 
van dê ye dôi mâi, phát triên kinh tê tp the, hqp tác xã. 

- Quy& djnh nhuiig vn d thuc pham vi cht'rc näng, nhim vi, quyn 
han cüa Ban Chi dao. 

- Chju trách nhim truc Thu tithng ChInh phU v vic thirc hin các 
nhim v11 cüa Ban Chi dao  duqc giao. 

2. Dng chI B tnr&ng B K hoach  và Du ttx, Phó Truâng ban Thuing tri1c: 

- Giüp Trix&ng ban Chi dao  tr'irc tip quán 1, diu hành các boat  dng 
trong qua trInh triên khai thrc hin các nhim vii cüa Ban Chi dao. 

- Tham muu cho TriRing ban Chi dao  d xu.t vth ChInh phü, Thu tithng 
ChInh phü ban hành bô sung co chê, chInh sách báo dam co si pháp 1 dê 
triên khai các hoat  dng phiic V11 vic phát triên kinh tê tp the, hçip tác x. 

- Kim tra, báo cáo Trix&ng ban Chi dao  v s11 phi hçip giQa các b, 
ngành, Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc trung uong và các to 
chüc có lien quan,trong vic tO chüc thirc hin các boat dng dôi mói, phát 
triên kinh tê tp the, hgp tác xã. 

- Thi'ra üy quyn Tri.r&ng ban Chi dao  xir 1 các cong vic thithng xuyên 
cüa Ban Chi dao. 

- Thirc hin các nhim vi7i khác duçic Trrning ban Chi dao  phân cOng. 

3. Dng chI B tru&ng B Nông nghip và Phát trin nông thOn, 
Phó TruOng ban: 

- Chiu trách nhiêm truc Ban Chi dao v thuc hiên các nhiém vit thuc 
ngành, linh virc duçic phân cong quãn 1. 

- ChÜ dng dê xuât trirc tiêp hoc bang van ban kin lien quan dn tInh 
hInh th%rc hin nhim vi dugc giao thuc 11'nh virc di mâi, phát trin kinh t 
tp the, hp tác xä vi Tri.r&ng ban Chi dao,  Phó Trithng ban Thung trirc. 

- Thirc hin các nhim vii khác duqc Trithng ban Chi dao  phân cOng. 
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4. Dng chI Chü tjch Lien minh Hçip tác xâ Vit Nam, Phó Tru&ng ban: 

- Chiu trách nhiêm truâc Ban Chi dao v thuc hién các nhiém vi thuôc 
ngành, linh virc dixçc phân cong quàn l. 

- Chü dng d xut trixc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vçi duçic giao thuc lTnh virc dôi mri, phát triên kinh tê 
tp the, hçip tác xã vi Tru&ng ban Chi do, Phó Trithng ban Thu'ông tr1rc. 

- Thirc hin các nhim vii khác duçic Tnx&ng ban Chi do phân cOng. 

5. Dng chI Phó Truàng ban Ban Kinh th Trung ixclng, Uy viên: 

- Chju trách nhim trithc Ban Chi do và cüng Ban Chi dao  xem xét giâi 
quyêt cáe van de có lien quan dn phát triên kinh té tp the, hçip tác xä thuc 
chüc nàng, thim vii cüa Ban Kinh tê Trung uang. Phàn ánh day dU kiên 
chInh thirc cüa Ban Kinh tê Trung ucing ye nhUng van dê lien quan den dôi 
mth, phát triên kinh tê tp the, hçip tác xà de tp the Ban Chi dlao  thào lu.n 
xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xut trirc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vi duçc giao thuc linh v1rc dôi mói, phát triên kinh tê 
tp the, hçip tác xâ vói Tru&ng ban Chi dao,  Phó Tnthng Ban Thu&ng trirc. 

- Tryc tip theo dOi, chi dao,  kim tra, don d6c vic thirc hin các chü 
trucmg, djnh huàng ye cci chê, chInh sách, pháp 1ut, giãi pháp phát triên kinh 
te tp the, hçip tác xâ cüa 2 tinh và 1 thành phô, bao gôm: Hâi Duang, VTnh 
Phiic và Thành phô Hài Phông. 

- Thirc hin các nhiêm vii khác duçc Tru&ng ban Chi do phân cong. 

6. Dng chI Thr tru&ng B K hoach và Du tu, Uy viên: 

- Chju trách thim tri.thc Ban Chi do và cüng Ban Chi do xem xét giâi 
quyêt các van dê có lien quan den phát triên kinh tê tp the, hp tác xä thuc 
chic nãng quân l cüa B K hoach  và Du tix. Phàn ánh dày dü kien chInh 
thic cüa B Ke hoch và Dâu tu ye nhUng van de lien quan den dôi mói, phát 
triên kinh tê tp the, hp tác xà dê tp the Ban Chi dao  thâo lun xem xét và 
quyêt djnh. 

- Chü dng d xut tWc  tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thrc hin nhim vi duc giao thuôc linh vrc dôi mói, phát triên kinh te 
tap the, hap tác xã vói Trung ban Chi do, Phó Trithng ban Thuông trirc. 

- Trirc tip theo dôi, chi dao, kim tra, don d& vic thiic hin các chü 
truong, djnh huóng ye co chê, chInh sách, pháp lut, giãi pháp phát trien kinh 
tê tap the, hap tác xä cüa 4 tinh và 1 thành phô, bao gOm: Hung Yen, Nam 
Dinh, Ninh BInh, Ha Nam và Thành phO Ha Ni. 
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- Thirc hin các nhim vi khác ducic Truông ban Chi do phân cong. 

7. Dtng chI Thi'r tru&ng B Nông nghip và Phát trin nông thôn, Uy viên: 

- Chju trách nhim truâc Ban Chi dto và cüng Ban Chi dao xem xét giãi 
quyêt các van dé có lien quan den phát triên kinh te tp the, hçip tác xA thuc 
churc nàng quãn 1 cüa B Nông nghip và Phát triên nông thôn. Phân ánh day 
dü kiên chInh thüc cüa B Nông nghip vã Phát triên nông thôn ye nhung 
van dê lien quan den dôi mói, phát trién kinh tê tp the, hqp tác xã de tp the 
Ban Chi do tháo 1u.n xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xu.t trirc tip hoc bng van ban kin lien quan dn tinh 
hInh thirc hin nhim vi d:ucic giao thuc linh virc dôi mâi, phát triên kinh tê 
t.p the, hcip tác xã vâi Tnr&ng ban Chi dto, Phó Truâng ban Thuông trrc. 

- Trrc tip theo dOi, chi dio, kim tra, don Mc vic thirc hin các chU 
trucmg, djnh hithng ye cc chê, chInh sách, pháp lut, giãi pháp phát triên kinh 
tê tp the, hçip tác xà cüa 5 tinh, bao gôm: Long An, Dông Tháp, Tiên Giang, 
An Giang, Ben Tre. 

- Thirc hin các thim vij khác duqc Trii&ng ban Chi dto phân cong. 

8. Dng chi Thir trumg B Cong Thucing, Uy viên: 

- Chju trách nhim trrnc Ban Chi dao  và cüng Ban Chi do xem xét giâi 
quyêt các van dê có lien quan den phát trien kinh tê tp the, hqp tác xâ thuc 
chüc nàng quãn 1 cüa B Cong Thuang. Phãn ánh day dU kiên chInh thüc 
cüa B Cong Thuang ye nhng van de lien quan den dôi mâi, phát triên kinh 
té tp the, hçip tác xã dê tp the Ban Chi dao  thâo 1un xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xut trrc tip hoc bang van ban kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vi dugc giao thuôc lTnh virc dôi mdi, phát triên kinh tê 
ttp the, hçp tác xä vôi Tru&ng ban Chi di.o, Phó TruOng ban Thung trirc. 

- Trirc tip theo dOi, chi dio, kim tra, don Mc vic thrc hin các chü 
tnrcng, dinh huó'ng ye co che, chInh sách, pháp 1ut, giái pháp phát trien kinh 
tê tp the, hcip tác xâ cüa 3 tinh, bao gOm: Thanh }-Ioá, Ngh An, Ha TTnh. 

- Thirc hin các nhim vi khác duçc Tru&ng ban Chi do phân cOng. 

9. Dng chI Thir trrning Bô Xây dmg, Uy viên: 

- Chju trách nhim trithc Ban Chi do và cüng Ban Chi do xem xét giãi 
quyet các van e có lien quan den phát triên kinh te tp the, hp tác xâ thuc 
chüc nàng quân l cüa BXây dirng. Phán ánh day dü kien chInh thüc cUa 
B Xây dirng ye nhffig van dé lien quan den dôi mdi, phát trien kinh tê tp 
the, hgp tác xã d tp the Ban Chi do thão lun xem xét và quyet djnh. 

4 



- Chü dng d xut trrc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vii duçic giao thuc lTnh virc dôi mâi, phát triên kinh té 
ttp thô, hqp tác xã vói Tru&ng ban Chi dao,  Phó Trix&ng ban Thu&ng tr1rc. 

- Trrc tip theo döi, chi dao,  kim tra, don dc vic thrc hin các chü 
trung, djnh hurng ye co ché, chInh sách, pháp lut, giâi pháp phát triên kinh 
té tp the, hqp tác xa cüa 2 tinh và 1 thành phô, bao gôm: Quàng Nam, 
Quàng Ngãi và Thành phô Dà Nng. 

- Thirc hin các nhim vii khác dugc Tru&ng ban Chi do phân cong. 

10. Dng chI Thu trithng B Tài nguyen và Môi triiông, Uy viên: 

- Chju trách nhim trithc Ban Chi dao  va cüng Ban Chi dao  xem xét giài 
quyét các van dê có lien quan den phát trién kinh té t.p the, hap tác xà thuc 
chrc näng quân l cüa B Tài nguyen và Môi tru?ng. Phãn ánh day dü kiên 
chInh thirc cüa B Tài nguyen và Môi tru&ng ye nhimg van dê lien quan den 
dôi mâi, phát triên kinh tê tp the, hcip tác xã dê tQp the Ban Chi dao  thào lu.n 
xem xét và quyêt dnh. 

- Chü dng d xu.t tr1rc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vi duçyc giao thuc llnh vrc dôi mâi, phát triên kinh tê 
tp the, hap tác xà vOi Trithng ban Chi do, Phó Trung ban Thumg trirc. 

- Trirc tip theo dOi, chi dao, kim tra, don dc vic thirc hin các chü 
truang, djnh hung ye co chê, chInh sách, pháp lut, giãi pháp phát triên kinh 
té t.p the, hap tác xã cüa 2 tinh, bao gôm: Bàc Ninh, Thai Birth. 

- Thirc hin các nhim v1i khác duçic Tru&ng ban Chi do phân cong. 

11. Dng chI Thu tru&ng BO Khoa hçc và Cong ngh, Uy viên: 

- Chju trách nhim trilóc Ban Chi do và cüng Ban Chi dao  xem xét giãi 
quyêt các van de có lien quan den phát triên kinh tê tp the, hap tác xã thuc 
chüc nàng quãn 1 cüa B Khoa h9c và Cong ngh. Phân ánh day dU kiên 
chInh thüc cüa B Khoa hc và Cong ngh ye nhüng van dé lien quan den dôi 
mâi, phát triên kinh tê t.p the, hap tác xã dê tp the Ban Chi do thào 1u.n 
xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xu.t trirc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tinh 
hinh thirc hin nhim v1i duqc giao thuôc 11th v1rc dôi mói, phát triên kinh te 
tp the, hap tác xâ vi Trtthng ban Chi do, Phó Tru&ng ban Thu?ing tr'çrc. 

- Trirc tip theo dôi, chi dto, kim tra, don dc vic thirc hin các chñ 
truang, dinh hung ye co ché, chInh sách, pháp 1ut, giái pháp phát trien kinh 
te tp the, hap tác xã cüa 2 tinh, bao gôm: Vlnh Long, Trà Vinh. 

- Thrc hin các thim vi khác duçc Tru&ng ban Chi dao  phân cong. 
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12. Dng chI Thr truâng B Van hóa, The thao và Du ljch, Uy viên: 

- Chju trách nhim trrn9c Ban Chi do và cüng Ban Chi dao  xem xét giài 
quyêt các van dé có lien quan den phát triên kinh tê tp the, hçip tác xä thuc 
chirc näng quãn 1 cüa B Van hóa, The thao và Du ljch. Phãn ánh day dü 
kin chInh thüc cüa B Van hóa, The thao vâ Du ljch ye nhihig van dê lien 
quan den dôi mdi, phát triên kinh tê tp the, hçp tác xã dê tp the Ban Chi do 
thâo 1un xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xut trirc tip hoc b.ng van ban kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vii duqc giao thuc lTnh virc dôi mOi, phát triên kinh tê 
tp the, hqp tác xa vi Tru&ng ban Chi do, Phó Trithng ban Thung trirc. 

- Trirc tip theo dôi, chi dao,  kim tra, don dc vic thirc hin các chü 
trucing, djnh hithng ye ca chê, chInh sách, pháp lut, giái pháp phát triên kinh 
tê tp the, hçip tác xã cüa 3 tinh, bao gôm: Hu Giang, Kiên Giang, Soc Träng. 

- Thirc hin các nhim vi1 khác thrçic Trithng ban Chi dao  phân cong. 

13. Dng chI Thir trithng B Tài chInh, Uy viên: 

- Chju trách nhim trithc Ban Chi do và cüng Ban CIII dao  xem xét giãi 
quyêt các van dê CO lien quan den phát triên kinh tê tp the, hqp tác xã thuc 
chirc näng quail l cüa B Tài chInh. Phán ánh day dü kiên chInh thüc cUa 
B Tài chInh vênhUngvân dé liên.quan den dôi mdi, phát triên kinh tê tp 
the, hçp tác xã de tp the Ban Chi dao  tháo 1un xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xu.t trirc tip ho.c btng van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vi duçic giao thuc linh vxc dôi mâi, phát triên kinh tê 
tp the, hcip tác xä vri Tnthng ban Chi dao,  Phó Tru&ng ban Thu?mg trrc. 

- Trrc tip theo döi, chi dto, kim tra, don dc vic thirc hin các chü 
truo'ng, djnh hrnng ye cci ché, chInE sách, pháp lut, giài pháp phát trien kinh 
tê tp the, hçip tác xã cüa 2 tinE và 1 thành phô, bao gôm: Bc Lieu, Ca Mau 
và Thành phô Can Tho. 

- Thtrc hin các nhim v1i khác duçic Trithng ban Chi dao  phân cong. 

14. Dng chI Phó Thng dc Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam, Uy vien: 

- Chju trách nhim tnróc Ban Chi dao  và cüng Ban Chi do xem xét giài 
quyet các van e có lien quan den phát trien kinh tê tp the, hp tác xâ thuc 
chüc nang quãn 1 cüa Ngân hang Nhà nuc Vit Nam. Phàn ánh day dü 
kien chInh thic cüa Ngan hang Nba nuc Vit Nam ye nhüng van de lien 
quan den dôi mâi, phát trien kinh te tp the, hqp tác xã d tp the Ban Chi do 
thào 1un xem xét và quyêt djnh. 
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- Chü dng d xut trirc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vi dixçc giao thuc lTnh virc dôi mói, phát triên kinh té 
tp the, hqp tác xà vâi Trrning ban Chi dto, Phó Trtrâng ban Thisàng trirc. 

- Trrc tip theo dôi, chi do, kim tra, don dc vic thirc hin các chü 
trucing, djnh hi.thng ye cci ché, chInh sách, pháp 1ut, giái pháp phát triên kinh 
té tp the, hçxp tác xâ cüa 2 tinh và 1 thành phô: Ninh Thun, Ba Rja - Vüng 
Tàu và Thành phô Ho ChI Minh. 

- Thirc hin các thim vi khac duqc Tru&ng ban Chi dio phân cong. 

15. Dng chI Phó Chü thim Uy ban Kinh t cüa Quc hi, Uy viên: 

- Chju trách nhim truéc Ban Chi do và cüng Ban Chi do xem xét giài 
quyêtcác van dé có lien quan den phát triên kinh tê t.p the, hcip tác xâ. Phàn 
anh day dü kiên chInh thüc cüa Uy ban Kinh té cüa Quôc hi ye nhtrng van 
dê lien quan den dôi mâi, phát triên kinh tê tp the, hcip tác xâ dê tp the Ban 
Chi do thâo luQtn xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xut trirc tip hoc btng van bàn kin lien quan dn tlnh 
hInh thrc hin nhim vii duçic giao thuc lThh virc dôi mâi, phát triên kinh te 
tp the, hçip tác xã vói Trixâng ban Chi dao,  Phó Trithng ban Thung trirc. 

- Trrc tip theo dôi, chi do, kim tra, don dc vic thirc hin các chü 
truang, djnh hi.thng ye cci chê, chInh sách, pháp 1ut, giài pháp phát triên kinh 
tê tp the, hqp tác xã cüa 3 tinh, bao gôm: Quàng BInh, Quàng Tr và Thüa 
Thiên Hue. 

- Thc hin các nhiêm vi khác duqc Trng ban Chi d?o  phân cong. 

16. Dng chI Thu truâng B Giao thông 4n tâi, Uy viên: 

- Chju trách nhim truâc Ban Chi dto và cüng Ban Chi do xem xét giái 
quyêt các van dê có lien quan den phát triên kinh tê tp the, hqp tác xã thuc 
chüc näng quân 1 cüa B Giao thông vn tãi. Phãn ánh day dü kiên chInh 
thüc cüa B Giao thông v.n tài ye nhüng van dê lien quan den dôi mói, phát 
triên kinh te tp the, hp tác xã dê tap the Ban Chi dao  thào lun xem xét và 
quyet djnh. 

- Chü dng d xut trirc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vii duqc giao thuc linh virc dôi mdi, phát trien kinh te 
t the, hp tác xà vth Trn&ng ban Chi dao,  Phó Tru&ng ban Thithng trirc. 

- Trirc tip theo dOi, chi d.o, kim tra, don dc vic thijc hin các chü 
truong, ctjnh huóng ye co che, chInh sách, pháp lut, giài pháp phát trien kinh 
te tp the, hqp tác xã cüa 3 tinh, bao gôm: Ha Giang, Cao Bang, Bäc Kn. 

- Thirc hin các nhim vit khác duçic Tru&ng ban Chi dto phân cong. 
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17. Dng chI Thir tru&ng B Lao dng - ThlscTng binh và Xâ hi, Uy viên: 

- Chju trách nhim trixOc Ban Chi do và cüng Ban Clii dio xem xét giãi 
quyêt các van dê có lien quan den phát triên kinh tê tp the, hçip tác xã thuc 
chi.'rc nàng quân 19 cüa B Lao dng - Thuang binh và Xã hi. Phán ánh day 

9 kiOn chInh thirc cüa B Lao dng - Thuong binh vâ Xã hi ye nhüng van 
dê liOn quan den dôi mâi, phát triên kinh tê tp the, hqp tác xã dê tp the Ban 
Chi dio tháo 1un xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xut trrc tip hoc b.ng van ban 9 kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim v11 duçic giao thuôc lTnh vrc dôi mâi, phát triên kinh tê 
tp the, hçip tác xã vâi Tru&ng ban Chi dao,  Phó Tru&ng ban Thu?ing trirc. 

- Trirc tip theo dOi, chi dao,  kim tra, don dc vic thirc hin các chü 
truang, djnh hrnng ye c chO, chInh sách, pháp 1ut, giãi pháp phát triOn kinh 
tê tp the, hqp tác xã cüa 3 tinh, bao gôm: Binh Djnh, Phü YOn, Khánh Hoà. 

- Thrc hin các thim vii khác duçic Trung ban Chi dao  phân cong. 

18. Dng chI Thu trueing B Thông tin và Truyn thông, Uy viên: 

- Chju trách nhim tnthc Ban Chi do và cüng Ban Chi do xem xét giãi 
quyêt các van dO có lien quan den phát triOn kinh tO tp the, hcTp tác xâ thuc 
chirc näng quân 19 cUa B Thông tin và Truyên thông. Phân ánh day dü 9 kiên 
chInh thüc cüa B Thông tin và TruyOn thông ye nhüng van dO lien quan den 
dôi mdi, phát triên kinh tO tp the, hçip tác xâ dê t.p the Ban Chi do thâo 1u.n 
xem xét và quyOt djnh. 

- Chü &ng d xut trirc tip hoc b&ng van ban 9 kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim v1i duqc giao thuc lTnh virc dôi mcii, phát triOn kinh tê 
tp thO, hçip tác xã vâi Trithng ban Chi dio, Phó Tru&ng ban Thuing trirc. 

- Trirc tip theo dôi, chi dao,  kim tra, dOn dc vic thirc hin các chü 
truang, djnh hrncng vO ca chê, chInh sách, pháp 1ut, giái pháp phát trien kinh 
tê tap the, hçp tác xâ cüa 3 tinh, bao gOm: Hoà BInh, Lai Châu, San La. 

- Thtrc hin các nhim vi khác duçc Tru&ng ban Chi dto phân cong. 

19. Dng chI Phó Chü nhim Van phông ChInh phü, Uy vien: 

- Giip vic trixc tip Truâng ban Chi dto và Ban Chi dto ye tong hcip 
các dê xuât, kê hoach hoit dng và ljch lam vic cüa Ban Clii dao;  to chulic các 
buôi hQp djnh k9, dt xuât theo chi dao  cüa Truàng ban Clii dio. 

- Trc tip theo dOi, clii do vic thirc hin các chü tnrang, djnh hung 
ye co chê, chInh sách, pháp lust, giâi pháp phát triên kinh tê tQtp the, hçip tác 
xA cüa 3 tinh, bao gOm: BInh Duang, DOng Nai, Tây Ninh. 
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- Thirc hin các nhiêm vil khác duçic Truâng ban Chi dao  phân cong. 

20. Dng chI Thu tnthng, Phó Chü nhim Uy ban Dan tc, Uy viên: 

- Chju trách thim tri.râc Ban Chi do và cüng Ban Clii do xem xét giài 
quyêt các van dé có liênquan den phát triên kinh tê tp the, hçip tác xà thuc 
chüc nàng quân 1 cüa Uy ban Dan tc. Phãn anh day dü kiên chInh thirc 
cüa Uy ban Dan tc ye nhQng van dé lien quan den dOi mth, phát triên kinh tê 
tp the, hçip tác xâ dê tp the Ban Chi dao  thão 1un xem xét và quyét djnh. 

- Chü dng d xut trrc tip hoc b&ng van bàn kin lien quan den tInh 
hInh thirc hin nhim vi duçc giao thuc 11'nh virc dôi mOi, phát triên kinh tê 
tp the, hcTp tác xâ vâi Trung ban Chi do, Phó Trithng ban Thu&ng trirc. 

- Trçrc tip theo dôi, chi d,o, kim tra, don dc vic thirc hin các chü tnlang, 
dinh huâng ye co chê, chInh sách, pháp lut, giãi pháp phát triên kinh té tp the, 
hçip tác xã cüa 4 tinh, bao gôm: Lao Cai, Yen Bái, Din Biên, BInh Thun. 

- Thirc hin các nhim vli khác diiçc Tnr&ng ban Chi dao  phân cong. 

21. Dng chI Phó Chü tjch Uy ban Trung hang Mt trn T qu& 
Vit Nam, Uy viên: 

- Chju trách nhim tnrâc Ban Chi dto và cüng Ban Chi do xem xét giãi 
quyêt các van dê Co lien quan den phát triên kinh tê tp the, hp tác xã thuc 
chuc nãng nhim vit cüa Uy ban Trung hang Mt tr.n To quOc Vit Narn. 
Phân ánh day dü kiên chInh thüc cüa Uy ban Trung ixang Mt trnTO quOc 
Vit Nam ye nhUng van dê lien quan den dôi med, phát triên kinh tê tp the, 
hçip tác xã dé tp the Ban Chi dto thào 1u.n xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xut trirc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thrc hin nhim vii dugc giao thuôc linh virc dôi mdi, phát triên kinh tê 
tp the, hçip tác xã vâi Trithng ban Chi do, Phó Trithng ban Thithng trirc. 

- Trirc tip theo döi, chi dao,  kim tra, don dc vic thrc hin các chü 
trixang, dnh huàng ye ca chê, chInh sách, pháp 1ut, giãi pháp phát triên kinh te 
tp the, hgp tác xä cüa 3 tinh, bao gm: L.ng San, Tuyên Quang, Thai Nguyen. 

- Thirc hiên các nhim vil khác dugc TrixO'ng ban Chi dto phân cong. 

22. Dng chI Phó Chü tjch Trung uang Hi Nông dan Vit Nam, Uy vién: 

- Chju trách nhim trucc Ban Chi do va cüng Ban Chi do xem xét giâi 
quyêt các van dé có lien quan den phát triên kinh tê tp the, hqp tác xâ thuc 
chüc nãng nhim vu cña Trung uong fli NOng dan Vit Nam. Phân ánh day 
dü kiên chInh thuc cüa Trung uong Hi Nông dan Vit Nam ye nhng van 
de lien quan den dOi mdi, phát triên kinh te tp the, hp tác xä d tp the Ban 
Chi dio thâo 1un xem xét và quyet djnh. 
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- Chñ dng d xut trrc tip ho.c bang van ban ' kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vii dirge giao thuc lTnh v1rc dôi mói, phát triên kinh té 
tp th, hçip tác xâ vi Trithng ban Chi do, Phó Tru&ng ban Thu?ing tnrc. 

- Trrc tip theo dôi, chi dto, kim tra, don dc vic thirc hin các chü 
tnrong, djnh huàng v c ch, chInh sách, pháp 1ut, giãi pháp phát triên kinh 
t tp th, hgp tác xã cüa 3 tinh, bao gm: Phü Th9, Bc Giang, Quãng Ninh. 

- Thirc hin các nhim v11 khác ducic Tru&ng ban Chi dto phân cong. 

23. Dng chI Phó Chñ tjch Lien minh Hçrp tác xã Vit Nam, Uy viên: 

- Chju trách nhim truc Ban Chi dto và cüng Ban Chi dao  xem xét giãi 
quyt các van dé có lien quan den phát triên kinh tê tp the, hçp tác xä thuc 
chirc näng nhim v1i cüa Lien rninh Hçip táe xã Vit Narn. Phàn ánh day dii 
kiên chInh thrc cüa Lien minh Hap tác xä Vit Nam ye nhUng van dê lien 
quan den dôi mâi, phát triên kinh tê tp the, hap tác xä dê tp the Ban Chi dao 
thào lun xem xét và quyêt djnh. 

- Chü dng d xut trirc tip hoc bang van bàn kin lien quan dn tInh 
hInh thirc hin nhim vii duçc giao thuc ffnh virc dôi mdi, phát triên kinh tê 
tp the, hap tác xã vâi Trithng ban Chi dao,  Phó Tru&ng ban Thung trirc. 

- Trrc tip theo dOi, chi do, kirn tra, don dc vic thrc hin các chü 
truang, djnh hi.rng ye co chê, chInh sách, pháp lut, giái pháp phát triên kinh 
têtp the, hap tác xã cüa 6 tinh, bao gôm: Kon Turn, Gia Lai, Dãk Läk, 
Dàk Nông, Lam Dông, BInh Phucc. 

- Thirc hin các thim vii khác duqc Trung ban Chi dao  phân cOng. 

24. Dng chI Ciic tru&ng C%ic Phát trin Hgp tác xã, B Kê hoach  và Dâu 
tir, Chánh Van phông Dôi mói, phát triên kinh tê tp the, hap tác xâ, Uy viên: 

- Chü dng tham mu'u, d xut trirc tip hoc bang van bàn kin lien 
quan den tInh hInh thc hin nhim vii dirge giao thuc 1mb vrc dOi mOi, phát 
triên kinh te tap the, hap tác xä vOi Tru&ng ban Chi do, Phó Trung ban 
Thisông tr?c. 

- Chju trách thim lânh dio, chi do hot dng cüa Van phông DM mth, 
phát triên kinh tê tp the, hap tác xA dê phiic vi hot dng và cOng tác cüa 
Ban Chi dao. 

- Thirc hin các nhim vi khác dirge TruO'ng ban Chi d.o phân cOng. 

Diu 3. Tren ea s nhim v11 dirge phân cOng và chuong trInh, k hoach 
cong tác cüa Ban Chi do, các thành vien Ban Chi dao  có tráeh nhim xây 
dirng và thijc hin chuong trInh cong tác cüa mInh, djnh k' báo cáo k& qua 
vOi Trithng ban Chi dio theo quy djnh, báo cáo dt xuât khi có yêu cu. 

10 



XT THU TU'ONG 
S,PHO THU TIfONG 

Diu 4. Quy& djnh nay có hiu 1rc k tü ngày k ban hành. 

Diu 5. B truàng, Thu trrnng ci quan ngang b, Thu truing cci quan 
thuc ChInh phü, Chü tjch Uy ban nhân dan các tinh, thânh phô trrc thuc 
trung uang và thành viên Ban Chi dao Doi mâi, phát triên kinh tê tp the, hqp 
tác xA chju trách nhim thi hành Quyêt djnli nay.!. 

Noinhân: 
- Ban BI thu Trung uo'ng Dãng; 
- Thu tithng, các Phó Thñ tixóng ChInh phil; 
- Các b, ca quan ngang b, ea quan thuc ChInh phü; 
- HDND, UBND các tinh, thành phô trtjc thuc trung ucmg; 
- Van phông Trung irong va các Ban cña Dâng; 
- Van phông Chü tjch nuàc; 
- Van phông Quoc hi; 
- Hi dông Dan tc và các Uy ban cüa Quôc hi; 
- Uy ban Trung uong Mt trn To quôc Vit Nam; 
- Lien minh Hop tác xä Vit Nam- 
- Co quan trung ucmg cüa các doàn the; 
- Thành viên Ban Chi dao  DMPTKTTTHTX; 
- Van phàng DMPTKTTTHTX (B KH&DT); 
- Cue Phát triên Hop tác xä (B KH&DT); 
- Ciic Kinh tê hçip tác và Phát triên nông thôn 
(Bô NN&PTNT); 

- VPCP: BTCN, các PCN, Tro 1 TTg, TGD Cng TTDT, 
các Vii: KT1TH, CN, KGVX, NC, TKBT, Cong bao; 

- Liru: VT, NN (2b). 
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