
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TfNH NINH B!NH Dc 1p - Ttr do - Hjnh phüc 

S&  79'/  /QD-UBND Ninh Blnh, ngày 21 tháng 10 nám 2021 

QUYET DNH 
Phê duyt Diu I (sfra di, bi sung) Lien minh Hqp tác xã tnh Ninh BInh 

CHU T4CH UY BAN NHAN DAN TNH NINH BINH 

Can ct Lut to cht'c chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015, Lut tha ddi, 
bô sung mç5t so diêu cia Luat  tO chj'c C'hInh phü và Luçt to cht'c chInh quyên 
djaphwong ngày 22/11/2019; Lugt Hcrp ta'c xà ngày 20/11/2012, 

Can ct' Nghj djnh sO' 45/2010/ND-CF ngày 21/4/2010 cüa Chmnh phü 
quy djnh ye tO ch&c, hogt d5ng và quán l hi, Nghi djnh sO 33/2012/ND-CF 
ngày 13/4/2912 cia ChInh phi quy dinh tha dOi, hO sung mç$t sO diêu cia 
Ngh/ djnh sO 45/2010/ND-CF ngày 21/4/2010 cza ChInhph; 

Can ct' ThOng tu' sO' 03/2013/TT-BNVngày 16/4/2013 cüa B5 Ni vy quy d/nh 
chi tiét thi hành Nghj djnh sO 45/2010/ND-CT ngày 21/4/2010 cza Chmnh phü 
quy djnh ye tO chi'c, hoQt dt?ng và quán l hi và Nghj djnh sO 33/2012/ND-CF 
ngày 13/4/2012 cza ChInhphi quy djnh tha dOi, hO sung mç5t so diêu cza Nghj djnh 
sO 45/2010/ND-CF ngày 21/4/2010 cia ChInhphü; 

Can cu' Quyê't dfnh  sO' 1328/QD-TJTg ngày 23/7/2021 cia Thz tu'óng ChInhphi 
phê duyç7 Diêu lc Lien minh Hçip tác xâ Viçt Nam, 

Theo d nghj cza Giám dO'c SO' Nt7i vy tçzi TO' trInh so' 397/TTr-SNV ngày 
07/10/2021. 

QUYET D!NH: 

Diu 1 Phê duyt Diu 1 (sra di, b sung) Lien minh Hçip tác xA tinh 
Ninh BInh do Dai hi toân the Lien minh Hap tác xã tinh Ninh BInh lan thir VI 
thông qua ngày 05 tháng 11 näm 2020 (co Diêu lç kern theo). 

Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. 

Diu 3. Chánh VAn phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Ni v1i, Chü tjch 
Lien minh Hap tác xA tinh Ninh BInh, Thu trithng các ca quan có lien quan chju 
trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nci n/ian: 
- Nhu' Diêu 3; 
- Lien minh HTX Vit Nam; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Lixu: VT, VP3, VP7. 
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CHU TICH 

Phtm Quang Ngç)c 



CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
DIc 1p - Tu' do - H.nh phüc 

   

DIEU L (SIA DOI, BO SUNG) 
LIEN MINH HçP TAC xA T!NH NINH B1NH 

(Ban hành kern theo Quye't djnh s19'/ QD-UBND ngày25 /1O/2021 
cia Chü tich UBND tinh Ninh BInh) 

Chirong I 
QUY DJNH CHUNG 

Diu 1. Ten gi 

1. Ten ting Vit: Lien minh Hçip tác xà tinh Ninh BInh. 

2. Ten ting Anh: Ninh Binh Cooperative Alliance (vit tt là NBCA). 

3. Biêu tucmg: Theo biu tuçing cüa Lien minh Hcip tác xà Vit Nam. 

Diêu 2. Ton clii, myc dIch 

Lien minh Hçip tác xã tinh Ninh BInh là t chrc di din cüa hçip tác xà, 
lien hip hqp tác xã, to hçip tác và các t chirc khác ducc thành 1p  theo quy djnh 
cüa pháp 1ut, hoat dng lien quan dn kinh t tp th, hçp tác xà ti.r nguyen tham 
gia (sau day gi chung là thânh vien). Lien minh Hçip tác xã tinh Ninh BInh thuc 
h thông Lien minh Hçip tác xà Vit Nam, chju sir länh do, chi dao  cüa Tinh üy, 
si,r quàn l nhà nixâc cüa Uy ban nhân tinh và sir chi dao,  huóng dn cüa Lien minh 
Hçip tác xà Vit Nam; dixçc Tinh üy, HOi  dng nhân dan, Uy ban nhân dan tinh 
giao nhim vi gii vai trô nông c& và thüc d.y phát trin kinh tê tp the, hgp tác xã, 
lam câu nôi gitta kinh tê tp the, hçp tác xà vi các cap üy, chInh quyên dja phuung, 
gop phn vào sir nghip phát triên kinh t - xà hi, gitt vtrng n djnh chInh trj, an 
ninh quc phông trên da bàn tinh. 

Diêu 3. Dja vj pháp l5, try s& 

1. Lien minh Hp tác xã tinh Ninh BInh có tu each pháp nhân, có con du và 
tài khoàn riêng; hoat  dng theo quy djnh pháp 1ut Vit Nam và Diêu 1 nay. 

2. Trii sâ dtt tai  s 46, duOng Dinh Tt Min, phi.rông Bong Thành, thành 
phô Ninh BInh, tinh Ninh BInh. 

Diu 4. Phm vi hoit dng 

1. Lien minh Hçip tác xä tinh có phm vi hot dng trong tinh Ninh BInh; có 
quan h hçp tác, lien doanh, lien k&, trao di ngh nghip vói các tO chirc, cá 
nhân trong và ngoài nhsóc theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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2. Lien minh Hap tác xâ tinh là thành viên cüa Uy ban Mt trn t quc Vit 
Nam tinh Ninh BInh, dixçc gia nhp lam thành viên cüa các th chüc tuang üng 
trong tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 5. Nguyen tc to chfrc, hoit dng 

1. Tuân thu Hin pháp, pháp lut và Diu 1 nay. 

2. Bâo dam sir lânh do toàn din, thuông xuyên cua Tinh Uy, sr quân 1 
nhà nuóc cüa Uy ban than dan tinh Nith BInh và sr chi do, huóng dn cüa 
Lien minh Hap tác xâ Vit Nam. 

3. Tix nguyen, dan chü, bInh ding, cong khai, minh bach, tMng nht miic tiêu 
và hành dng. 

4. Hap tác và lien kt vi sir phát trin bn vrng cüa hap tác xä, lien hip hap 
tác xâ, th hap tác và cong dng. 

5. Lien minh Hap tác xã tinh Nith BInh là thành viên h tMng Lien rninh 
Hcp tác xã Viêt Nam, duçic to chirc và hot dng theo Diêu l nay và Diêu 1 
Lien minh Hap tác xà Vit Nam. 

Chtrong II 
CHIYC NANG, NHIM VJ 

Diu 6. Chti'c nãng 

1. Di din và bão v quyn, lçri Ich hap pháp cüa các thành viên; dai  din 
cho các thành viên trong quan h hoat  dng phôi hap vâi các to chrc trong và 
ngoài tinh theo quy djth cüa pháp 1ut. 

2. Tuyên truyn, pM bin chü truang cüa Dàng, chInh sách pháp lut cüa 
nhà nu9c, tp hap và 4n dng phát triên kith te tp the, hap tác xâ. 

3. D xut, kin nghj tham gia xây drng chü truang cüa Bang, chInh sách 
pháp lu,t cüa Nhà nuâc, các chuang trInh, dir an lien quan den phát triên kinh tê 
tp the, hap tác xA trén dja bàn tinh. 

4. Tu vn, M trq, thirc hin djch vit cOng và hoat  dng kinh th phçic vçt phát 
trin kith t tp th, hap tác xã; thüc dy xây dirng méi quan h hài hôa, ben vmg 
trong các hap tác xà, lien hip hap tác xä, to hap tác khi duçc Ca quan Nhà nuóc 
có thm quyn giao. 

5. Tp hap, lien kt, huâng dn các thành vien hap tác, giup d 1n nhau 
cüng phát triên; chung sue xây dirng h thông Lien minh Hap tác xà Vit Nam 
phát trin ben vng. 

Diu 7. Nhim viii 

1. T chuc tuyên truyn, thirc hin các chü truang cüa Bang, chInh sách và 
pháp 1ut cüa Nha nuóc ye kinh tê tp the, hap tác xâ. 
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2. Phi hçp vói Mt trn T quc Viêt Narn tinh và các t chirc thành vién, 
các to chüc xà hi khác dé xay dirng, phát triên kinh t tp th, hçp tác xã theo chü 
truang cüa Dãng, chInhsách pháp 1ut cüa Nhà nhiic; thrc hin vic giám sat, phàn 
biên xà hi lien quan den kinh té tp the, hçip tác xã theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Hung dn các thành viên thrc hin chü truang cüa Dãng, chInh sách và 
pháp 1ut cüa Nhà nrnc ye kinh tê ttp th, hçip tác xâ. 

4. Phi hçip vâi các si, ngành, cci quan, t ch(rc tham gia xây drng và thirc 
hin có hiu qua các chuo'ng trInh, dçr an, chuang trInh phát trin kinh t xä hi 
lien quan den phát triên kinh tê tp the, hgp tác xà trên dja bàn tinh. 

5. Tp hçip kin, nguyen vQng cüa thành vien d kin nghj, d xut vói Co 

quan có thrn quyên a trung uong và dja phuong. 

6. NIhn üy quyn, thay mtt thành viên thirc hin các nhim vii, bin pháp 
bào v quyên và lçi Ich hçp pháp cüa thành viên theo quy djnh cUa pháp lut. 

7. Tp hqp, 4n dng phát trin kinh t tp th, hcrp tác xà; xây dirng và 
nhân diên các mô hInh kinh tê tp the, hcp tác xA hoat  dng hiu qua trong các 
linh vrc, ngành ngh và da phuang trong tinh. T chüc thir nghim triên khai và 
chuyn giao các mO hmnh san xuât, kinh doanh mai; h trq phát triên mng luái to 
chirc và thành vien Lien minh Hap tác xà tinh. 

8. T chüc các hott dng tu vtn, h trç, cung cp djch vit cong cho các 
thành viên v pháp 1, dâu tu, khoa hçc và cOng ngh, dào tio, thông tin, tài chInh, 
tin dyng, thj truang, kim toán, bão hiem, kim djnh chat luçng hang hóa và các 
linh virc khác theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

9. T chirc các hott dng kinh t vi mic tieu phát trin h thng Lien minh 
Hap tác xà và h trçl thành vien; huy dng các ngun 1%rc hap pháp dê dâu tu phát 
trin kinh t tp th, hap tác xà theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

10. Tham gia các hoat dng di ngoi; tip nhn và t chüc thrc hin các 
chuang trInh, dr an h try, vin trq nithc ngoài d phát triên kinh te tp the, hap 
tác xâ theo quy djnh cUa pháp 1ut. 

11. Tp hap, lien kt phát trin thành vien; cüng c& &M mâi t chüc và hot 
dng; bi duOiig nâng cao nAng 1rc, trinh d di ngü can b, to chc phong trào thi 
dua trong h thOng Lien minh Hap tác xâ. 

12. Phi hap vai cp üy, chinh quyn các huyn, thành ph v xây dmg, thçrc 
hin các giài pháp, chuang trInh, k hoach  và d an phát trien ye linh c kinh tê tp 
th, hap tác xä. 

13. Thirc hin các nhim vi trong phát trin kinh t tp th, hap tác x do 
Lien minh Hap tác x Vit Nam, TinhUy, Hi dng than dan, Uy ban than dan 
tinh, các sa, ngành giao hoc üy nhim. 

14. Thirc hin các thim vt khác theo quy djnh cUa pháp 1ut. 
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Chirong III 
THANH VIEN 

Diu 8. Thành viên cüa Lien minh Hp tác xã tinh 

1. Lien minh Hçp tác xâ tinh có thành viên chInh thirc, thành viên lien kt và 
thành viên danh du. 

2. Thành viên chInh thirc là các hçp tác xã, lien hip hçip tác xã, th hçTp tác, 
các to chrc xà hi - nghê nghip dai  din các hçip tác xã theo linh virc, ngành 
nghê, các to chirc kinh tê lien quan den kinh t tp th, hçp tác xâ trên dja bàn tinh 
và ngoài tinh tir nguyen gia nhp và tan thành Diu i Lien minh Hçip tác xâ tinh. 

3. Thành viên lien kt là các t chüe kinh t, t chirc xà hi - ngh nghip, 
to chirc xã hi, các hip hi, hi ngành ngh& các cci quan nghiên cü'u khoa h9c, 
dào tao,  các t chrc kinh tê khác a trong và ngoài tinh tçr nguyen gia nhp và tan 
thành Diêu lê Lien minh Hp tác xà tinh. 

4. Thành viên danh dir là thtng t chirc, cong dan có uy tin và có nhiu 
dóng gop vào thirc hin nhim vii cüa Lien minh Hqp tác xà tinh. 

5. Thành viên cüa Lien minh Hçip tác x tinh dng thai là thành viên cüa 
Lien minh Hcip tác xà Vit Nam. 

6. Tiêu chun, diu kin và thu tiic gia nhp thành viên do Ban Chip hành 
Lien minh Hçip tác xà tinh quy djnh, phü hçip vai quy djnh cüa pháp 1ut va Diêu 
l nay. 

Diu 9. Quyn cüa thành viên 

1. Ducc h thng Lien minh Hçip tác xä: 

a) Bâo v quyn, lçii Ich hçxp pháp theo quy djnh cüa pháp lut; 

b) H trçl, tu' vn và cung cp djch vi nhm tao  diu kin phát trin san xut, 
kinh doanh; giüp d khi gp khó khän theo khâ näng cüa Lien minh Hcip tác xä; 

c) H trçl dào tao,  bM duOng can b và nguai lao dng cUa thành viên theo 
quy djnh cüa pháp lut; 

d) Cung cp thông tin lien quan dn kinh t tp th, hçip tác xà và hoat  dng 
cüa h thng Lien minh Hçip tác xà; 

e) Khen thu&ng hotc d nghj cp có thm quyn khen thu&ng theo quy djnh 
cüa pháp 1ut. 

2. Tham gia các hoat dng: 

a) Thào 1un, d xut, kin nghj các vn d v chinh sách, pháp lut có lien 
quan, duçic thão 1un và biêu quyêt các Cong vic cüa h thông Lien minh Hgp 
tác xã; 
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b) Tham gia vào các hott dng kinh t cüa h tMng Lion minh Hp tác xä, 
hthng các quyên, lçii Ich hçp pháp theo quy djnh cüa pháp 1u.t; 

c) Các hot dng khác do LiOn minh Hçp tác xâ tinh t chüc. 

3. Dti din thành viOn chInh thirc ducc bu di dir Dai hôi Lien minh Hap 
tác xã tinh và LiOn minh Hap tác xä Vit Nam; lrng cü, d cr váo Ban chp hành 
và Uy ban Kiêm tra LiOn minh Hçip tác xA các cap; thào lun các cong vic khác 
cüa h thông Lien minh Hçip tác xA theo quy djnh. 

4. Thôi là thành viên LiOn minh Hqp tác xà tinh khi có van bàn d nghj và 
theo quy djnh cüa Diêu l nay. 

Diu 10. Nghia viii  cüa thành viên 

1. Chip hành chü truang, du6ng li cüa Dàng, chInh sách, pháp lust  cüa 
Nhà nisc, Diêu l LiOn minh Hçip tác xâ Vit Nam, DiOu l LiOn minh Hcp tác 
xã tinh và các Nghj quyêt cüa Dai  hi, cüa Ban chap hánh LiOn mirth Hap tác xà. 

2. Tham gia các hott dng cüa Lien minh Hqp tác xã tinh; Doàn k&, hap 
tác v9i các thành viOn dê thirc hin mic tiêu và 1çi Ich chung. 

3. Bão v uy tin cüa h théng Lien minh Hçip tác xà, không duçc nhân danh 
Lien minh Hçip tác xà tinh trong các quan h giao djch trr khi di.rcic LiOn minh 
Hap tác xâ tinh üy quyn bang van bàn. 

4. Thirc hin các ch d báo cáo, thông tin djnh kST theo quy dnh cüa LiOn 
minh Hap tác xã tinh. 

5. Dóng hi phi theo quy djnh cüa Ban ch.p hành LiOn minh Hap tác xä tinh. 

Diu 11. Châm düt tir cách thành viên 

1. Thành viOn chm dirt khi: 

a) Giâi th; 

b) Phá san; 

c) Tir nguyen thôi là thành viên; 

d) Các trixing hap khác theo quy djnh cüa Ban chp hành Lien minh 
Hap tác xä tinh. 

2. Tnthc khi thOi là thành viOn cüa LiOn minh Hap tác xA tinh, t chcrc, cá nhân 
Co trách nhim thrc hin ht nghia vii, nhirn vii dang thirc hin (nOu có) trong 
th&i gian là thành viOn. 

Diu 12. Quyn và nghia vi cüa thành viên lien kt, thãnh viên danh thy 

Thành viên liOn kt, thành viOn danh dir duçc hithng quyn va nghia v1i nhu 
thành viên chInh tht1rc, tri'.r quyOn biêu quyêt các van dê cüa h thông Lien minh 
Hap tác xã va quyn üng cCr, d cr Ban Chap hành, Uy ban KiOm tra cüa Lien minh 
Hap tác xà. 
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ChuongIV 
TO CH1C VA bAT DQNG 

Diu 13. To chwc b may 

T chüc b may Lien minh Hçip tác xâ tinh bao gôm: 

1. D,i hi dai  biu. 

2. Ban Chp hành. 

3. Ban Thuing vi1. 

4. Thumg trrc. 

5. Uy ban Kiêm tra. 

6. Co quan Lien minh Hqp tác xâ tinh gm: 
.A Dieu 14. Dai hoi 

1. Dti hi di biu là co' quan lành dto cao nht cüa Lien minh Hçip tác xà 
tinh Ninh BInh. 

2. Dai hôi dai biu Lien minh Hap tác xà tinh duqc th chirc theo nhim kS' 
hoc Di hi b.t thung. Di hi nhim k' duc t chüc 5 näm mt lan. Di hi 
bt thuèng &rc triu tp khi có It nht 2/3 (hai phn ba) tong so üy viên Ban 
Chp hành Lien minh Hap tác xà tinh dê nghj. Dai  hi do Ban chap hành Lien 
mirth Hap tác xà tinh triu tip. 

3. Di hi thung k' ho.c Dii hi bt thuing duçic t cht'rc khi có trên 1/2 
(mt phn hai) s dai  biêu chInh thüc có mit. 

4. Nhim vi cüa Dai hôi 

a) Tháo lun và thông qua Báo cáo tng kt nhim ki; phuang hithng, mc 
tiêu và nhiôm vu nhiêm k' ti; 

b) Thâo lun và thông qua Báo cáo kim dim nhim k' cüa Ban Chp hành, 
Ban Thung vii, Thung trixc và Uy ban Kiêm tra; 

c) Tháo 1un và thông qua Diu l sira di, b sung (nêu co); 

d) B.0 Ban Ch.p hành; Uy ban Kim tra; 

d) Các ni dung khác (nu co); 

e) Thông qua nghj quy& Dti hi. 

5. Nguyen tc biu quyt cUa Dii hi: 

a) Dti hi biu quyt bang hInh thtrc gici tay hotc bô phiu kin, hInh tht'rc 
biu quyt do Dai  hi quyêt djnh; 

b) Nghj quy& hoc cac quyt djnh cüa Dai  hi duçc thông qua khi có trên 
1/2 (met phn hai) tng s dti biu chInh thirc có mt ti Dti hi biêu quyêt tan 
thành, trii truàrng hap quy djnh tai  diem c, khoân 5, Dieu 14; 
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c) Vic süa di Diu 1 phài ducic trén 2/3 (hai phn ba) tng s di biu 
chInh thi'rc có mt tai  Dti hi biêu quyét tan thânh. 

.A •A • Dieu 15. Ban Chap hanh Lien minh Hy'p tac xa tinh Ninh Binh 

1. Ban Chap hành là ca quan lânh dçto cüa Lien minh Hçip tác xã tinh giüa 
hai k' Dai hi, do Dai  hi bâu. So krqng, co cu, tiêu chun üy viên Ban Chip hành 
do Di hi quyêt djnh. Nhim k' cüa Ban Chap hành cüng vâi nhim k' Dti hi. 

2. Nhim vii và quyn hn cüa Ban Chp hành 

a) T chirc thirc hin nghj quyt Dai  hi và Diu 1; 

b) Lânh dçio và thông qua vic chun bj các ni dung Dai  hi và triu tp Dai 
hi theo quy dnh cüa Diêu 1; 

c) Quyt djnh các chuong trInh, k hoch, miic tiêu phát trin dài han,  trung 
han và phiiang an thuc nhim v1i hoc trInh cci quan có thâm quyên quyêt djnh; 

d) Thông qua báo cáo cong tác hang näm và quyt djnh mic tiêu, nhim vii, 
giài pháp cüa nàm lin k; 

d) Ban hành Quy ch hoit dng cüa Ban Chp hành, Ban Thumg v11, Uy ban 
Kiêm tra, Quy chê thi dna khen thithng và k lust; 

e) Bu Uy viên Ban Thithng vi, Chü tjch, các Phó Chü tjch trong sé, các üy 
viên Ban Thithng vv; b.0 Chü nhim, Phó Chü nhim Uy ban Kiêm tra; 

g) Bu b sung, min nhim, bi thim Uy viên Ban Chtp hành, Uy viên 
Ban Thung vçi, ChU tjch, các Phó ChU tjch, Uy viên Uy ban Kiêm tra, Chü nhim, 
Phó Chü nhim Uy ban Kiêm tra trong nhim ks'; 

h) Quy dinh tiéu chun, diu kin và thu tiic kt np thành viên; diu kin và 
thu tyc chm dirt thành viên; 

i) Thrc hin cong tác thi dna, khen thithng và kS'  1ut theo quy djnh cüa pháp 
lut, Diu 1 và quy djnh cüa Ban Chap hành. 

3. Nguyen tc hott dng cUa Ban Chp hành 

a) Chp hành và hoat dng theo chü trucing cüa Dâng, quy dnh cüa pháp 1ut, 
Diêu l và Quy ch hoat  dng cüa Ban Chp hành; 

b) Ban Chip hành hp thuèng k' 02 1n/nàm vào khoàng thxi gian giUa näm 
và cui näm; Ban Chip hành h9p bat thung khi có yeu câu cüa Ban Thung vçi 
hoc tren 1/2 tong so üy vien Ban Chap hành. Truông hçip can thiet, Chu tjch Lien 
minh Hçip tác xã tinh gui van bàn lay kin cüa các Uy vien Ban Chap hành theo 
Quy ch hoat  dng cüa Ban Chap hành; 

c) Cuc hçp cüa Ban Chap hành hçTp 1, khi có trên 1/2 (mt phn hal) tng 
s Uy vien Ban Chap hành dr hop; 

d) Nghj quyt, quyt djnh cüa Ban Chtp hành ducc thông qua khi có tren 1/2 
(met phn hai) tng s Uy viên Ban Chap hành d hçp biu quyêt tan thành; hInh 



8 

thüc biu quyt gici tay ho.c bô phiu kin do hi ngh quyt djnh. Trung hçip s 
Uy viên Ban Chap hành biêu quyêt tan thành và không tan thành ngang nhau thI 
quyêt djnh thuc ye ben có kin cüa Chü tjch Lien minh Hçp tác xã tinh; 

e) Khi Uy viên Ban Chip hành không con giü chirc vi trong c quan t chüc 
dugc Co câu Ban Chap hânh thI duong nhiên không là Uy viên Ban Ch.p hành. 

Diu 16. Ban Thu'?rng viii 

1. Ban ThuOng vit là cci quan lành dao  cüa Lien minh Hçip tác xà tinh giüa 
hai kS'  hQp cüa Ban Chap hành, do Ban Chap hành bâu trong so các Uy viên Ban 
Chap hành; Ban Thuing vii gôm: Chü tjch, các Phó ChU tjch và các Uy viên. So 
lugng, cci câu, tiêu chuân Uy viên Ban Thu&ng vi do Ban Chap hành quyêt djnh. 
Nhim k' cüa Ban Thung v1T cüng vi nhim k' Dai  hi. 

2. Nhim vii và quyn han  cüa Ban Thung vii: 

a) Giüp Ban Ch,p hành trin khai thirc hin Nghj quyt Dai hi và Diu l; 
t chüc thrc hin Nghj quy& Ban Chp hành; 

b) Cong nhn và ch,m dirt tu each thành viên Lien minh HçTp tác xä tinh; 

c) Chun bj chucing trInh, ni dung Hi nghj Ban chp hành và Dai  hi Lien 
minh Hcrp tác xâ tinh; 

d) Triu tp các k' hçp thuing k5i và bt thuing cUa Ban Chp hành; 

d) Ban hành Quy ch khen thu&ng, k 1ut, xét khen thiRing, k5i lut và d 
nghj cp có th,m quyn khen thrning, k lust. 

3. Nguyen tc hoat  dng cüa Ban Thu&ng vii: 

a) Chip hành và hoat  dng theo chü trixang cüa Dâng, quy djnh cüa pháp 1ut, 
Diêu 1 và Quy ché do Ban Chap hành ban hành; 

b) Ban Thuing viii h9p thuOng k' 3 tháng 1 ln vào thôi gian cui qu; Ban 
Thu&ng v1 hçp bt thumg khi có yêu cu cüa Thu&ng trçrc Lien minh Hçip tác xà 
tinh hoc trên 1/2 (met phân hai) tong so Uy viên Ban Thumg vii. TmOng hçxp 
can thiêt, Chü tjch Lien minh Hçip tác xä tinh gtri van bàn ly kiên cüa các Uy viên 
Ban Thu?ing vi theo Quy ch hoat  dng cüa Ban Chip hành; 

c) Cuc hçp cüa Ban ThiRing vçi là hçip l khi có trên 1/2 (met  phn hai) Uy 
viên Ban Thrnmg vu tham gia dr h9p; 

d) Nghj quyt, quyt djnh cüa Ban Thu&ng vii duçic thông qua khi có trên 
1/2 (met phân hai) tong s Uy viên Ban Thuèng v1i di,r hp biu quy& tan thành; 
hInh thüc biêu quyêt giG tay hoc bO phieu kin do hi nghj Ban Thu?ng viii quyêt 
djnh; tri.rng hp s kin tan thânh và không tan thânh ngang nhau thI quy& 
djnh thuc ye ben có kiên cüa Chü tjch Lien minh Hgp tác x tinh. 

Diu 17. ThtrO'ng trtrc 

1. ThuOng trrc Lien minh Hçip tác xâ tinh Ninh BInh gtm Chü tch và các Phó 
Chü tjch. 
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2. Nhirn vi và quyn han  cüa Thung trirc 

a) Diu hành giãi quyt các cong vic hang ngày, thuè'ng xuyên cüa Lien rninh 
Hçip tác xâ tinh và các van de phát sinh dt xut thuc thtm quyn cüa Ban Chip 
hành, Ban Thumg v1i giüa hai k' hop; báo cáo Ban Thumg vi k' hçp gân nhât; 

b) Chun bj các ni dung, chuang tdnh k hoach hoat dng cüa Ban Thithng vçi; 

c) Triu tp các kS'  hçp thiRmg kr và bt thi.thng cüa Ban Thuè'ng vii; 

d) Chü dng phi hçip vth các si, ban, ngành, doàn th cüa tinh thirc hin 
các cOng vic thuc chüc nAng, nhim viii cüa Lien minh Hçrp tác xâ tinh; quán 
trit và t chrc thrc hin có hiu qua chü truang cüa Dáng, chInh sách Va pháp 
1ut cüa Nhà nithc v kinh tA tp th, hçip tác xâ; 

d) Chü trI phi hqp vói cip üy, chInh quyn các huyn, thành ph d xây 
drng, thirc hin kê hoach, chuong trInh, d an, di,r an và giâi pháp phát triên kinh 
té tp th, hcxp tác xã; 

e) Huâng dan, giám sat và tao  diu kin thun igi cho hoat  dng cüa các hgp 
tác xã, lien hip hçip tác xã, thành viên chInh thirc và thánh viên lien kt; 

g) Quy& djnh thành 1p t chirc b may giip vic, nhân si1 co quan Lien minh 
Hgp tác xâ tinh; quyt djnh co câu to chirc, nhân sr các don vj tryc thuc Lien minh 
Hgp tác xä tinh theo quy djnh phân cap quàn 1 v t chüc, can b cüa tinh; 

h) Quân 1 sir diing tài chInh, tài san cUa Lien minh Hçip tác xâ tinh theo quy 
djnh cüa Diu l Lien minh Hçp tác xâ tinh và các chInh sách, pháp 1ut hin hành. 

Diu 18. Chü tjch, các Phó Chü tjch 

1. Chü tch và các Phó Chü tjch Lien minh Hçip tác xâ tinh do Ban Ch.p hành 
bâu trong so Uy viên Ban Thuing vçi. 

2. Chü tjch là dai  din theo pháp lut cüa Lien minh Hgp tác xä tinh truc 
pháp 1ut, chu trách nhim tnrrc pháp lut v hoat  dng cüa Lien minh Hgp tác 
xã tinh. 

3. Nhim vi và quyn han  cüa Chü tjch: 

a) Thirc hin nhim v1i, quyn han  theo Quy ch hoat dng do Ban Chp hành 
ban hành; 

b) Chju trách nhim truâc Tinh üy, Uy ban nhân dan tinh, Chü tjch Uy ban 
nhân tinh, Ban Chap hành, Ban Thung vi ye mi hoat dng cüa Lien minh 
Hgp tác xã tInh; chi dao,  diu hành mi hoat  dng cüa Lien minh Hgp tác xã 
tinh theo quy djnh cüa Diu 1, Ngh quy& Dai  hi, Nghj quyêt, Quyet djnh cUa 
Ban Chp hành, Ban Thi.thng vi, Thung trirc; 

c) Triu tap, chi dao chun bi và chü trI các phiên h9p cüa Th.thng trirc, 
Ban Thming vi và Ban Chip hành; 
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d) Thay mtt Ban Chap hành, Ban Thuing v, Thung tr%rc và theo thm 
quyên k các van bàn thuc chüc nàng, nhim vi và hoit dng cüa Lien rninh 
Hap tác xã tinh; 

d) Phân cong các Phó Chü tjch phi trách và thirc hin nhim vv, lTnh vrc, 
cOng vic thuc chirc näng, nhim vii cüa Lien minh Hçip tác x tinh; 

e) Khi Chü tjch vng mat, vic chi dto, diu hành giài quy& cong vic duqc 
üy quyên cho 01 Phó Chü tjch. 

4. Các Phó ChU tjch giip Chü tch chi dao,  diu hành cong tác theo sir phân 
cong cüa Chü tch; chju trách nhim truóc Chü tjch và truOc pháp 1ut v linh v11c, 

cOng vic duçc Chü tjch phân cong hoc üy quyên. Phó Chü tjch thc hin nhim 
vçi, quyên han  theo quy djnh cüa Dáng, pháp lut cüa Nhà nilóc, Diu 1 và Quy 
chê hoat  dng cüa Ban Chp hành, Ban Thuông vii, Thuing trirc và phân cOng 
cüa Chü tjch. 

Diu 19. Uy ban Kim tra 

1. Uy ban Kim tra do Dai  hi bu. Chü nhim, Phó Chü nhim Uy ban Kim 
tra do Ban chap hành bâu. Chü nhim Uy ban Kiêm tra là Uy viên Ban Thuèng vii 
Lien minh hap tác xâ tinh. Nhim ki cüa U' ban Kiêm tra cüng vâi nhim kST 
EDai hôi. Viêc bâu bô sung, min nhim, bãi nhirn Chü nhim, Phó ChU nhim, 
Uy viên Uy ban Kim tra gita hai kS' Dai hi do Ban chap hành Lien minh Hap 
tác xã tinh quyt djnh. 

2. Nhim v11 và quyn han: 

a) Kim tra giám sat vic thirc hin Diu l, Nghj quy& cüa Dai  hi và Nghj 
quyêt cUa Ban Chap hành, Ban Thu?ng vv; giám sat thrc hin các k hoach, 
chucing trInh, d an, di,r an cüa Lien minh Hap tác xâ tinh; kim tra và giám sat 
vic quãn 1 tài chInh cüa Lien minh Hap tác xà tinh (trui kinh phi ngân sách Nhà 
nuâc cp); 

b) Phân cOng phi hap thirc hin bão v quyn và igi ich hap pháp cüa thành 
viên theo quy ché boat dng cüa Uy ban Kiém tra Lien minh Hap tác xã tinh; 

c) Kin nghj vâi Ban Chp hánh các hInh thüc k' 1ut di vói các tp th và 
cá nhân khi có sai phm; 

d) Bão v quyn, lçi ich hap pháp cüa các thành viên; 

d) Giái quyt, d xut, kin nghj giãi quyt don thu th cáo, khiu nai  lien 
quan den quyên và igi ich hap pháp cUa thành vien theo quy djnh cüa pháp lut; 

e) Báo cáo Dai  hi và Ban Chp hành, Ban Thithng vii v tInh hInh thçic hin 
nhim v, quyn han  và d xut cüa Uy ban Kim tra. 

Diêu 20. Co quan Lien minh Hçp tác xa tinh Ninh Blnh 

1. Co quan Lien minh Hap tác xã tinh Ninh BInh gm: 
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a) Thuing trirc: ChU tjch, các Phó Chü tjch; 

b) Các phông gi1p vic: 

- VAn phông; 

- Phông Nghip vi; 

- Phông Tuyên truyên; 

c) T chüc có tu cách pháp nhân trrc thuc: 

- Trung tam Trung bay, giâi thiu san phm, xüc tin thuang mai  và du tu 
hap tác xä; 

- Qu5 H trçi phát trin hap tác x. 

2. Các phông, dan vj trrc thuc lam vic du9i sir lAnh dao,  chi do cüa 
Thu&ng ti-gre Lien minh Hcxp tác xA tinh, thrc hin theo Quy ché lam vic cüa co 
quan Lien minh Hçip tác xA tinh. 

Các dan vj trirc thuc trirc thuc Lien minh Hap tác xA tinh có tu each pháp 
nhân hoit dng theo quy djnh cüa pháp lut, cüa lily ban nhân dan tinh, ca quan 
Lien minh Hap tác xA và Diêu l cüa Lien minh Hap tác xA tinh. 

3. V t chirc, hoat dng cüa b may giüp vic ca quan Lien minh Hap tác 
xA tinh và ch d, chinh sách di vOi can b, cong chre, viên chirc, ngui lao dng 
cüa Ca quan Lien minh Hap tác xA tinh duçic thirc hin theo quy djnh hin hành 
cüa Nhà nuâc và Uy ban nhân dan tinh. 

Chirong V 
TA! SAN VA TA! CHINH 

Diu 21. Tài san, tài chInh cüa Lien minh Hqp tác xã tinh 

1. Tài san cüa Lien minh Hap tác xA tinh bao gm: trii s&, ca so' 4t cht vâ 
phuang tin hoat  dng cüa ca quan, dan vj trirc thuc duçc hInh thành t1r nguôn 
kinh phi do Nhà nuOc cp; kinh phi thu duçrc tü hoit dng kinh t, djch viii cüa 
Lien minh Hap tác xA tinh và do các to chüc, Ca nhân trong va ngoai nuOc vin 
trçl, tài trq, tang theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Tài chinh 

a) Các khoAn thu bao gm: 

- Ngân sách Nhà nuóc cp kinh phi hoit dng theo biên ch duge giao và 
bão dAm kinh phi du tu cci so' 4t chat, phuang tin hoit dng d thc hin nhim 
vii Nhà nu&c giao; 

- Hi phi do các thành viên dóng gop; 

- Thu tü các hott dng kinh t vA dch vv cüa Lien minh Hap tAc xA tinh và 
các dan vj trirc thuc; 
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- Các khoãn dóng gop, üng h, tài trg cüa các thành viên, các t chirc và cá 
nhân trong và ngoài nu,âc theo quy djnh cüa pháp 1ut; 

- Các khoãn thu hgp pháp khác. 

b. Các khoãn chi bao gm: 

Chi các hoat  dng phü hçp vâi chCrc näng, nhim vi cüa Lien minh Hçip tác 
x tinh va các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quail. 

Diu 22. Quãn 1, sfr diing tài san, tài chInh 

1. Vic quân 1, sü diing tài san cong thrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut 
ye quãn 1, sir ding tài san cong. 

2. Thithng trirc Lien minh Hçp tác xa tinh ban hành Quy ch quân 1, sir 
dung tài chInh, tài san bâo dam nguyen tc cong khai, minh bach,  tit kim, phü 
hqp vôi quy dnh cüa pháp lut, ton chi, m11c dIch hoat dng. 

Chtrong VI 
KHEN THIfO'NG, KY LUiT 

Diu 23. Khen thtr&ng 

Thânh viên, th chüc Va cá nhân thuc Lien minh Hçip tác xã tinh; t chirc và 
cá nhân lien quan có thành tIch xuât sc trong phát triên kinh tê tp the, hçp tác 
xã Va Xây drng h tMng Lien minh Hçip tác xä ducic Lien minh Hçrp tác xã tinh 
khen thu&ng hoc d nghj khen thu&ng theo quy djnh. 

A Dieu 24. Ky 1uit 

T chirc, cá nhân thuc Lien minh Hcp tác xã tinh vi phm Diu 1, Ngh quyêt 
Dai hi, quy djnh cüa Lien minh Hgp tác xà tinh và pháp lut, gay ânh hithng den 
uy tin, thit hai  v vt chat cho Lien minh Hçp tác xä tinh bj xem xét xi'r 1 k$' 
lut, dông thii chju trách nhim khàc phic hu qua và bôi thuO'ng theo quy djnh. 

Chtro'ng VII 
DIEU KHOAN Till HANH 

Diu 25. Thiyc hin quy djnh cüa Diu 1 

1. Ban Chp hành Lien minh Hçip tác xã tinh chju trách nhim t chüc, huó'ng 
dan, kiem tra thi hành Diêu 1 nay. 

2. Thành viên, th chirc và cá nhân thuc Lien minh Hcip tác xã tinh Ninh BInh 
chiu trách nhiêm thi hành Diêu lé nay. 

Diu 26. Sfra dii, b sung Diu 1 

Vic sira di, b sung Diu 1 do Dai  hi Lien minh Hcp tác xâ tinh Ninh BInh 
bieu quyt thông qua và phâi di.rçc trên 1/2 s dai  biu chinh thCrc có mt tai Dai hi 
tan thành. 



13 

Diu 27. Hiêu lire thi hành 
Diu 1 Lien rninh H9p tác xA tinh Ninh BInh gm 07 Chuong, 27 Diu dã 

ducc Dti hi lan thir VI, nhim k' 2020 - 2025 thông qua và có hiu lirc thi hành 
theo Quyêt djnh phê duyt cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ninh BInh./. 
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