CÔNG BÁO/Số 26+27/Ngày 27-7-2018

13

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 09/2018/NQ-HðND

Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 7 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển
hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 6
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật hợp tác xã;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2017/Nð-CP ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ
về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 193/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Quyết ñịnh số 2261/Qð-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai ñoạn 2015 - 2020;
Căn cứ Thông tư 340/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính
về hướng dẫn mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của
hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt ñộng của Hợp tác xã theo
Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai ñoạn 2015 - 2020;
Xét Tờ trình số 4938/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích
phát triển hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Báo cáo thẩm tra của
Ban kinh tế - ngân sách Hội ñồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của ñại biểu
Hội ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Ban hành theo Nghị quyết này Quy ñịnh một số chính sách hỗ trợ ñối với
các hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Giao Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban Hội ñồng nhân dân, Tổ ñại biểu
và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn
ñã ñược pháp luật quy ñịnh.

