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KInh glri: Lien minh hcrp tác xã Vit Nam 

0 ai chInE. nh.n duçyc Cong van s 171/LMHTXVN-QHTPTHTX ngày 
04/04/2022 cüa Lien minh hçp tác xã Vit Nam và Cong van so 8 l/LMIHTX-VP 
ngày 18/03/2022 cüa Lien minh hcrp tác xã tinh Ninh Bmnh v d nghj huó'ng dn 
Lãnh dao Lien minh hop tác xã (LMBTX) tinh, thành phô có duçic kiêm nhim 
chirc danh Chii tich hoãc Giám doc Qui h tr phát triên hop tác xa da phuang 
(Qu' hop tác xã dja phi.rcrng). V nôi dung nay, B Tài chInh Co kiên nhu sau: 

1. Quy d!nh  ti Ngh djnh so 45/2021/NED-CP 

1.1 D6i vói C/iü tjch Qu9 hçip tác xã dja phwo'ng 

- Khoàn 4 Diu 17 Nghj dnh s 45/2021/ND-CP ngày 3 1/03/2021 ye 
thành lip, to chirc và boat dng cüa Qu ho trçi phát trién hop tác xa (Ngh djnh 
so 45/2021(ND-CP) quy dn}i Chñ tch Qu hop tác x dja phucrng là ngui dai 
diên chü sâ hthi thuc hin quyn, trách nhim cüa di din chü s& hru nhà nuOc 
t?i Qu5 và có các thm quyên: 

+ Xây dimg vâ trInE. LM}ITX cAp tinh d trInh U ban nhân dan cap tinh 
phé duyt chin 1ixçc, k hoach hot dng, k hoach tãi chInh và kê hoch dãu tu 
phát triên 05 (näm) nàm; xây dirng và trInh LMHTX cAp tinh phê duyt kê hoach 
hoat dng, k hoach tài chInh hang 11am ci:ia Qu' ho trçY phát triên hop tác xã da 
phuo'ng. 

+ D ngh LMHTX cAp tinE. quy hoach, b rthim, b nhim 1i, chap 
thuân tix chiirc, min rthiém, diu dông, luân chuyên, khen thu&ng, k 1ut, thOi 
viéc, nghi hu'u d6i vii các chirc danh dugc phân cAp theo quy dnh tai  Diéu 1 to 
chirc và boat dông tha Qu h tro phát triên hop tác xã da phucmg. 

H- Báo cáo JMHTX cAp tinh d nghi U ban nhân dan cap tinh s1ra dôi, b 
sung Diu 1 t chüc và hot dng ci:ia Qu h trci phát ti'iên hop tác xã dja 
phuung; diu chinh tang, giám vn diu 1, tO chüc lai,  chuyen dOi mO hinh, giái 
the, phá san Qu hop tác xã da phuong. 

+ Trinh LMIHTX cp tinh phê duyt báo cáo tài chInh, phãn phôi igi 
nhun, trIch 1p các qu5 hang nãm. 

- Khoán 4 Diêu 17 Nghi dinE. s 45/2021/ND-CP quy dnh tieu chuAn, diêu 
kin bO nhim Chii tch Qu hop tác xã da phuo'ng. 
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1.2 Di vó'i Gidm dc Qu hçrp tác xa d/aphwoizg 

Khoãn 6 Diu 17 Nghj dnh s 45/2021/ND-CF quy djnh Giám dôc Qu 
hcp tác xa dja phuo'ng trirc tiêp diu hành boat dng cüa Qu'; quy dnh tiêu 
chuãn, diêu kin bô nhim Giám doe Qu5; quyên h?n  và trách nhim Giám dc 
QuV thirc hin theo quy dnh t?i  Diu 1 t chirc và hoat  dng cXa Qu hcTp tác xã 
da phucmg. 

1.3 Nghj dnh so 45/2021/ND-CP không quy dnh ye ch d lam vic cüa 
Chü tjch, Giám dc Qu hçTp tác xã dja phucing (chuyên trách hay kiêm nhim); 
khOng quy djnh quyn h?n,  trách nhim, chê d lam vic cüa Lãnh do LMIHTX 
cp tinh. 

2. Can ct'r quy djnh tai  Ngh djiih so 45/2021/ND-CF nêu trên và tInh hinh 
thi;rc tin cüa dja phucing, dê ngh LMIHTX Vit Nam chi dao  LMIHTX cap tinh 
thuc hiên rà soát, s.p xp cci cu th chirc b may cüa Qu' hp tác xã da phuoTig 
dam báo th.m quyn, nhim cüa tmg cap trong cong tác chi do diêu hành 
hoat dng cüa Qu hcp tác xã dja phucrng. 

Trên day là kiên ciia Bô Tài chinh, d nghj Lien minh hgp tác xã Vit 
Nam nghiên ctru và thi:rc hin theo quy dnh cüa pháp 1ut./. , 

No'in/iân: 
- Mini trén; 
- LMHTX tinh Ninh BInh; 
- Bô tnrông Ho Dic Phóc (d b/c); 
- Thü truàng Nguyen Dirc Chi (dé b/c); 
- Vu PC; Vu TCCB; Cuc TCDN; 
- Liru: VT, TCN}I (T.T.T Hin-7b). 

TL.BQ TRTIONG 
KT.VIJ TRU'aNG VE TAI cmH CAC NGAN 

HAN O CmfC TAI CHINH 
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