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S&4328/QD-TTg Ha Nç3i, ngày 23 tháng 7 nám 2021 

LIEN MINH HTX VT NAM 
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QUYET D!NH 
duyt Diu 1 Lien minh Hçrp tác xa Vit Nam 

THU TU'NG CH!NH PHU 

A e 

n cii- Lut i'd chi'c ChInh phz ngày 19 tháng 6 nàm 2015, Lut si,a 
dôi, bó sung mç5t so diêu cia Luat  TO chzc ChInh phi và Luçt TO chz'c chInh 
quyén djaphwong ngày 22 tháng 11 näm 2019; 

Can ctLutHcip tácxâ ngày 20 tháng 11 nám 2012; 

Theo d nghj cüa Bó trithng Bó N3i vy tgi Ta trInh sd 2015/TTr-BNV 
ngày 10 tháng 5 nám 2021 phê duyt Diêu l Lien minh HQp tác xd Vit Nam. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Phê duyt Diu 1 Lien minh Hçip tác xã Vit Nam do Dai  hi 
dai biêu toàn quôc lan thir VI cüa Lien minh Hcp tác xâ Vit Nam thông qua 
ngày 21 tháng 12 näm 2020. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1c thi hânh k tir ngây k và thay th 
Quyêt djrih so 105/QD-TTg ngày 24 tháng 01 näm 2017 cüa Thu tuàng Chinh phü. 

Diu 3. Các B tnthng, Thu triJ&ng Co quan ngang b, Thu truâng cci 
quan thuc ChInh phü, Chü tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc 
thuc trung i.ro11g, Chü tjch Lien minh Hcip tác xã Vit Nam và các co quan, 
dcm v có lien quan chju trách nhim thi hành Quyét djnh nay.!. 

Ca 

Noinhin: 
- Ban BI this Trung ffo'ng Dáng; 
- Thu tuóng, các Phó ThU ti.ràng Chinh phU; 
- Các b, c quan ngang b, co quan thuc ChInh phu; 
- HDND, UBND các tinh, thành phô trirc thuc trung irong; 
- Van phông Trung isong và các Ban cUa Dáng; 
- Van phông ChU tjch nithc; 
- Hi dông Dan tc và các Uy ban cUa Quôc hi; 
- Van phông Quc hi; 
- Tôa an nhân dan tôi cao; ,  
- Viên kiêm sat nhân dan tôi cao; 
- Uy ban Giám sat tài chInh Quoc gia; 
- Kiêm toán nhà nisc; 
- tJy ban trung isong Mat trân To quôc Via Nani; 
- Ci quan trung hang cUa các doàn the; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trci 1 TUg, TGI) COng TTDT, 

các Vi,i: KTTH, TCCV, QHDP, PL, CN; 
- Li.ru: VT, NN (3b). 4O 





HINH PHU CONG HOA xA HOI  CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hinh phüc 

DIEU LE 
LIEN MIMI H(W TAC xA VIT NAM 

(Kern theo Quylt djnh sd1328/QD-1Tg 
ngày2& tháng 7 nàrn 2021 cia 77th tithng ChInhphü) 

D.râi sr lãnh dto cüa Dáng Cong san Vit Nam, qua han nira th kS'  hinh 
thành và phát triên, kinh té t.p the ma nông cot là hçip tác xä dã dóng gop 
quan tr9ng vào sir nghip giái phóng dan tc, xây drng và bâo v To quôc 
Vit Nam xã hi chü nghia, ci'ing vói kinh tê nba nuOc ngày càng tth thành 
nên tang vttng chäc cUa nên kinh tê quôc dan. Lien minh Hçip tác Vit Nam là 
to chirc di din cüa hçip tác xâ, lien hip hçip tác xã, tO hqp tác và tO chirc 
khác tr nguyen tham gia; thirc hin chü tnrcrng cüa Dãng, chInh sách và pháp 
lust cUa Nha rnrâc ye phát triên kinh té tp the. 

Chirongl 
QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Ten gçi 

1. Ten ting Vit: Lien minh Hçip tác xä Vit Nam. 

2. Ten ting Anh: Vietnam Cooperative Alliance. 

3. Ten vit tt ting Anh: VCA. 

Diu 2. Ton chi, mIic dIch 

Lien minh Hap tác xã Viêt Nam là to chirc di din cüa hçip tác xã, lien 
hip hçip tác x, tO hap tác và tO chrc khác duçic thãnh 1p theo quy djnh cüa 
pháp 1ut, hoat dng lien quan den kinh tê tp the, hap tác xã tr nguyen tham 
gia (sau day gi chung là thành viên); báo v quyên và igi Ich hgp pháp cüa 
thành viên, duçic Dãng và Nba nuOc giao nhim vçt, giü vai trô nông cot và 
thitc day phát triên kinh tê tp the, hçip tác xã, lam câu nôi gifla Bang, 
Nhà nuOc vói thành phân kinh tê tp the, gop phân vào sir nghip phát triên 
kinh te - xà hôi cüa dat nuic. 

Diu 3. Da vj pháp 1, trii s&, biêu tu'qng 

1. Lien minh Hap tác xã Vit Nam có tu cách pháp nhân, con du, tài 
khoân riêng, hot dng theo pháp 1u.t Vit Nam và Diêu i nay. 
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2. Tri sâ cüa Lien minh Hçip tác xä Vit Nam d.t tai  thãnh phô Ha Ni - 
Thu do nrnc Cong  hôa xã hi chü nghia Vit Nam. 

3. Lien minh Hçip tác xã Vit Nam có biu tugng riêng, diiçic dàng k 
bàn quyên theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

Diu 4. Phm vi hoit dng 

1. Lien minh Hçp tác xâ Vit Nam hoat dng trong phm vi Ca nithc. 

2. Lien minh Hcrp tác xã Vit Nam là thành viên cüa M.t trn T quc 
Vit Nam; duçic gia nhp lam thành viên cüa các to chirc tucYng i'rng trong khu 
virc và quôc té theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

Diu 5. Nguyen tc t chfrc, hot dng 

1. Chip hành chü tnrong cUa Dãng, tuãn thu Hin pháp, pháp lut và 
Diêu i nay. 

2. Bâo dam sr lãnh dao  toàn din, thixô'ng xuyên cüa Dàng, sr quân l 
thông nhât cüa Nhà nithc theo quy djnh cüa pháp lu.t. 

3. Tir nguyen,  dan chü, bInh dng, cong khai, minh bach,  thng nht mic 
tiêu và hành dng. 

4. Hcip tác và lien kt vi sr phát trin bn vmg cüa hçp tác xã, lien hip 
hqp tác xã, to hçp tác và cong dông. 

5. H thong Lien minh Hçp tác xã Vit Nam gm Lien minh Hqp tác xâ 
Vit Nam và Lien minh Hçip tác xâ tinh, thành phô trrc thuc trung 'trcYng (sau 
day gi chung là Lien minh Hqp tác xã cap tinh) di.rçic to chi'rc và hoat dng 
theo Diêu 1 Lien minh Hqp tác xã Vit Nam. 

Chtro'ng II 
CHU'C NANG, NHIM VJ 

Diu 6. Chuc näng 

1. Dai  din, chäm lo và bào v quyn, lcii Ich hqp pháp cüa các thành 
vién; dai  din cho các thành viên trong quan h vi các tO chirc & trong ni1ic 
và ni.róc ngoài theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Tuyên truyn, ph bin chü trucmg cüa Dàng, chInh sách và pháp lut 
cüa Nba ni.râc ye kinh tê t.p th, hqp tác xâ. 

3. D xu.t, kiên nghj tham gia xây dimg chü triicYng cüa Dãng, chInh 
sách và pháp luQi cüa Nba nithc, các chucYng trInh, dir an lien quan den phát 
triên kinh tê tp the, hçp tác xâ. 
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4. Tu vn, h trçY, thrc hin djch vi cong và hoat  dng kinh té phc v 
phát trin kinh t t.p th& hçip tác xâ; thtc dy xây dirng mOi quan h lao dng 
hài hôa, bn v€tng trong các hop tác xA, lien hip hop tác xà, tO hop tác. 

5. Tp hop, lien kit, hi.thng dn các thãnh viên hop tác, giüp d lan nhau 
cüng phát trin; chung s1rc xay dirng h thng Lien minh Hçp tác xã Vit Nam 
phát triên ben vUng. 

Diu 7. Nhim vu 

1. T chtrc tuyén truyn, thrc hin các chU truGng cüa Dâng, chInh sách 
và pháp lut cüa Nhà nuâc v kinh t tp the, hçip tác xâ. 

2. Phi hop vfri Mt trn T quc Vit Nam và to chirc thành viên, to 
chirc xâ hi khác d xây dmg, phát trin kinh t tp th& hop tác xã theo chü 
trilcYng cüa Dâng, chInh sách và pháp 1ut cüa Nhà nuóc; thrc hin vic giám 
sat và phãn bin x hi lien quan dn kinh t tQp th& hop tác xä theo quy djnh 
cüa pháp lut. 

3. Hithng dn các thành vién thrc hin chü tniang cüa Dàng, chInh sách 
và pháp lut cüa Nhà nuórc v phát trin kinh tê t.p the, hop tác xä. 

4. Ph& hop vói các b, ngành, co quan, t chrc tham gia xây ding và 
thirc hiên co hiêu qua chiên luoc, quy hoach, kê hoach, du an, dê an, chucing 
trInh phát triên kinh tê - xâ hi lien quan den phát triên kinh tê tap the, hop 
táC xa. 

5. Tp hop kin, nguyen vQng cüa các thành viên 4 kin nghj, d xut 
vói cor quan có thâm quyn O trung uorng và dja phtrang. 

6. Nhn üy quyn, thay m.t thành vién thirc hin các nhim vi, bin 
pháp báo v quyén và 1çi Ich hop pháp cüa thành viên theo quy djnh 
pháp 1ut. 

7. Tp hop, 4n dng phát trin kinh t tp th, hop tác xã; xây dirng và 
nhân rng các mô hInh kinh t t.p th& hop tác xã hot dng hiu qua trong 
các lTnh virc, ngành ngh và dja phuorng trên phm vi cã nuc. T chirc 
nghiên ciru và thir nghim trin khai và chuyn giao các mO hInh kinh doarth 
mOi; h trçl phát trin mng luói t chirc và thành viên trong h thng 
Lien minh Hop tác xã Vit Nam. 

8. T chüc hoat dng tix v.n, h trç, cung Cp djch vi cong cho các 
thãnh vién v pháp 1, d.0 tu, khoa hçc vâ Cong ngh, dào t?o,  thông tin, tài 
chInh, tin ding, thj tri.r6ng, kim toán, bão hiém, kiêm dnh chat hrçing hang 
hóa và các linh vic khác theo quy djnh cüa pháp lut. 
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9. T chüc hot dng kinh t vi miic tiêu phát trin h thng Lien minh 
Hçrp tác xâ Vit Nam và h trçv thãnh viên; huy dng nguôn 1%rc hçip pháp 
trong nuOc và nrnSc ngoài dê dâu tir phát trién kinh te t.p the, hqp tác xã theo 
quy dnh cüa pháp lu.t. 

10. Tham gia các th chirc quc t, th chirc phi chInh phü, phát trin quan 
h hçip tác vi to chirc a các nixóc theo quy djnh cüa pháp 1ut; tiêp nhn và tO 
chirc thrc hin chrnmg trInh, dr an ho trçl, vin trçi dê phát triên kinh tê tp 
the, hcp tác xã theo quy dnh cüa pháp lut. 

11. T.p hqp, lien kt phát trin thành viên; cUng cô, dôi mâi t chi'rc và 
hoat dng; diào tao,  bôi dixOng, nâng cao näng lirc, trinh d can b và tO chi'rc 
phong trào thi dua trong h thông Lien minh Hcip tác xã Vit Nam. 

12. Phi hçp vói cp üy và chInh quyên cap tinh ye to chüc và hoat dng 
cüa Lien minh Hçip tác xã cap tinh; xây dirng, thrc hin các giãi pháp, chuing 
trInh, kê hoach và dê an phát triên kinh té tp the, hqp tác xà tai  các tinh, 
thành phô trirc thuc trung uclng. 

13. Thrc hin các nhim vi trong phát triên kinh tê tp th& hçip tác xâ 
duçic Dâng và Nhà nuóc, ChInh phü, các b, ngành, dja phrcmg giao hoc 
üy nhiêm. 

14. Thc hin nhim vv khác theo quy djnh cüa pháp lu.t, 

Chirong Ill 
THANII VIEN 

J3iu 8. Thành viên cüa Lien minh Hçrp tác xä Vit Nam 

1. Lien mmli Hçip tác xã Vit Nam có thành viên chInh thic, thành viên 
lien kêt và thành viên danh dir. 

2. Thành viên chInh thirc là các hçTp tác xã, lien hip hçp tác xA, t hçip 
tác, các to chic xâ hi - nghê nghip dai  din các hqp tác xä theo linh virc, 
ngành nghê, các to chirc kinh tê lien quan den kinh tê tp the, hqp tác xA trên 
dja bàn cà nilóc tçr nguyen gia nhp và tan thãnh E)iêu l Lien minh Hcrp tác 
xa Vit Nam. 

3. Thành viên lien kt là các t chc kinh t& th chirc xã hi - ngh 
nghip, to chc xä hOi,  hip hi, co quan nghiên cfru khoa h9c, tnrng dào tao 
và to chic khác (khOng thuc tnthng hçp quy djnh ti khoãn 2 Diêu nay) trén 
dja bàn cã nuóc tir nguyen gia nhp và tan thành Diêu 1 Lien minh Hcip tác 
xãVitNam. 

4. Thành viên danh d là nhUng cOng dan, th chc cüa Vit Nam có uy 
tin và Co nhiêu dóng gop vào vic thirc hin nhim vi cüa Lien minh Hp tác 
xã Vit Nam. 
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5. Thành viên cüa Lien minh Hcip tác xã cp tinh là thành viên cüa 
Lien minh Hçip tác xä Vit Nam. 

6. Tiêu chun, diu kin và thu t1ic gia nhp thành vién do Ban Chip 
hânh Lien minh hqp tác xâ Vit Nam quy djnh, phü hcip vói quy djnh cüa 
pháp lust  và Diêu 1 nay. 

Diu 9. Quyn cüa thành viên 

1. Dixcic Lien minh Hop tác xã Vit Nam: 

a) Bâo v quyn và igi Ich hqp pháp theo quy djnh cüa pháp lu.t; 

b) H trg, tu vn và cung c.p djch vi nh.m tao  diu kin phát trin san 
xuât, kinh doanh; giüp d khi gp khó khän; 

c) H trg dào tao,  bi disông can b và ngui lao dng cüa thành viên 
theo quy djnh cüa pháp lut; 

d) Cung cap thông tin lien quan den kinh tê t.p th, hop tác xã và hoat 
dng cüa Lien minh Hqp tác xâ Vit Nam; 

d) Khen thir&ng ho.c d nghj cci quan, th chüc có thm quyn khen 
ththng theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Tham gia các hot dng: 

a) Thào lu.n, d xut, kin nghj v.n d v chInh sách, pháp 1ut có lien 
quan và hoat  dng cüa Lien minh Hop tác xã Vit Nam; 

b) Tham gia vào hoat dng kinh t cUa Lien minh Hop tác xâ Vit Nam, 
hu&ng các quyên, lçi Ich hçrp pháp theo quy djnh cüa pháp lut; 

c) Hoat  dng khác do Lien mirth Hop tác x Vit Nam t chixc. 

3. Dai diên thành vien chInh thirc drc bu di dir Dai hôi dai biu toàn 
quôc Lien minh Hcrp tác xã Vit Nam; img cà, dê cir, bâu cir vào Ban Chap 
hânh và Uy ban Kiêm tra Lien minh Hop tác xâ Vit Nam; thão lu.n các cong 
vic khác cüa Lien minh Hop tác xâ Vit Nam theo quy djnh cüa Lien minh 
Hop tác xã Vit Nam. 

4. Thôi là thành vien cüa Lien minh Hop tác xA Vit Nam khi có van bàn 
dê nghj và theo quy djnh cüa Diêu l nay. 

Diu 10. Nghia vii cüa thành viên 

1. Chp hãnh chü tnrclng cüa Dãng, chInh sách và pháp 1ut cüa Nhà 
nl.rOc, Diêu l, Nghj quyêt và các quy djnh cüa Lien minh Hop tác xä Vit Nam. 
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2. Tham gia các hot dng cüa h thng Lien minh Hçp tác xâ Vit Nam; 
doàn kêt, hçp tác vâi các thành viên dê thrc hin m1c tiêu và lçii Ich chung. 

3. Bào v uy tin cüa h thng Lien minh Hçp tác xã Vit Narn; không 
thric nhân danh Lien minh Hcrp tác xã Vit Nam trong các quan h giao djch, 
trr khi duqc Lien minh Hqp tác xâ Vit Nam üy quyên bang van bàn. 

4. Thirc hin ché d báo cáo, thông tin theo quy djnh cüa Lien minh 
Hçip tác xã Vit Nam. 

5. Dóng hi phi theo quy djnh cüa Lien minh Hçip tác xâ Vit Nam. 

Diu 11. Chm dilt thành viên 

1. Thành viên châm dirt khi: 

a) Giái th; 

b) Phá san; 

c) Ti,r nguyen thôi là thành viên; 

d) Các tnring hqp khác theo quy djnh cüa Ban Ch.p bath Lien minh 
Hçrp tác xâ Vit Nam. 

2. Sau khi thôi là thãnh viên, t chirc, cá nhân có trách nhim thrc hin 
hêt nghia vi, thim vt hoc cam két (nêu co) chua hoàn thành trong thôi gian 
là thành viên cüa Lien mirth Hop tác xã Vit Nam. 

S A A S A Dieu 12. Quyen va nghia vu cua thanh vien lien ket, thanh vien 
danh dir 

Thành viên lien kt, thành viên danh dix duçic h.râng quyn và nghia vçi 
nhu thành viên chInh thirc, trj'r quyên biêu quyêt các van dê cüa Lien minh 
Hop tác xà Vit Nam và quyên rng cfr, dê cCr, bâu cir Ban Chap hành, Uy ban 
Kiêm tra cüa Lien minh Hop tác xã Vit Nam. 

Chwrng IV 
TO CHtC, HOAT DQNG 

A 

Dieu 13. To chtrc bQ may 

To chüc b may cña Lien minh Hçip tác xã Vit Nam, bao gm: 

1. Di hi dti biu toàn quc. 

2. Ban Ch.p hành. 
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3. Ban Ththng vi. 

4. Thi.thng trçrc (gm Chü tjch, các Phó Chü tjch). 

5. Uy ban Kim tra. 

6. Co quan Lien minh Hçxp tác xâ Via Nam. 

Diu 14. Di hi di biêu toàn quc 

1. Dti hi dai  biu toàn quc là Co quan lnh do cao nht cüa Lien minh 
Hop tác x Vit Nam. 

2. Dii hi dai  biu toàn quc dugc t chirc theo nhim k' holtc dai hi 
bat thii&ng. Dai  hi nhim k5' duçic to chirc 05 näm ma lan. Di hi bat 
thrông duzc triu t.p khi có It nhât 2/3 (hai phân ba) tong so Uy viên 
Ban Chap hành Lien minh Hop tác xã Via Nam dê nghj. Di hi do 
Ban Chap hành Lien minh Hop tác xâ Via Nam triu tsp. 

3. D.i hi nhim kS'  ho.c dai  hi bt thi.thng dugc t chüc khi có trên 1/2 
(met phân hai) so dti biôu chInh thrc có m.t. 

4. Nhim vii cUa Dai  hi 

a) Thâo lun và thông qua Báo cáo tng kt nhim ks', phuong hurng, 
muc tiêu và nhiêm vu nhiêm k' tâi; 

b) Thão 1un và thông qua Báo cáo kim dim nhim kS'  cüa Ban Chap 
hành, Ban Thu&ng v11, Thu&ng tr1rc và Uy ban Kiêm tra; 

c) Thào 1un và thông qua Diu 1 sira di, b sung (nu co); 

d) Bu Ban Chip hành; Uy ban Kim tra; 

d) Các nOi  dung khác (nu co); 

e) Thông qua nghj quyt Dai  hi. 

5. Nguyen tc biu quyt cüa Di hi 

a) Di hi biu quyt b.ng hmnh thüc gio tay hoc bó phiu kin; hInh 
thüc biêu quyêt do Dai  hi quyêt dtnh; 

b) Nghj quyt hoc các quyt djnh cüa Di hi dtrçc thông qua khi Co 
trên 1/2 (met phân hai) tong so dai  biéu chinh thc có mt ti Dai  hi biêu 
quy& tan thành, tri'r trtthng hop quy dnh tti diem c khoãn 5 Diêu nay; 

c) Vic st'ra di Diu l phái duçic trên 2/3 (hai ph.n ba) tng s di biu 
chInh thi'rc có mt tai Dai hi biêu quyêt tan thành. 
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Dieu 15. Ban Chap hanh 

1. Ban Ch.p hãnh là co quan lãnh dao  cüa Lien minh HcTp tác Xã 
Vit Nam giUa hai kS' Dai hi, do Dai  hi  dai  biêu toàn quôc bâu. So luçng, 
CO câu, tiêu chuân Uy viên Ban Chap hành do Dai  hi quyêt djnh. Nhim k' 
cüa Ban Chap hânh cüng vói nhim k cüa Di hi. 

2. Nhim vi và quyn han  cüa Ban Chap hành 

a) T chIrc thrc hin ngh quyt Dai  hi và Diu lé; 

b) Lãnh dao  và thông qua vic chun bj ni dung Dai  hi; triu tp 
Dai hi theo quy djnh cüa Diêu l; 

c) Quy& djnh chin hrqc, chixong trInh và k hoach dài han,  trung  han, 
danh miic de an và phrnmg an thuc nhim vii hotc trInh co quan có thâm 
quyên quyêt djnh; 

d) Thông qua báo cáo cong tác hang nàm và quy& djnh mi1c tiêu, nhim 
vi và giài pháp cüa näm lien kê; 

d) Ban hành quy ch hoat dng cüa Ban Chp hành, Ban Thu?mg vii, 
Thing trrc, Uy ban Kiêm tra va Quy chê thi dua, khen thi.thng và k 1ut; 

e) B.0 Uy viên Ban Ththng vii, Chü tjch, các Phó ChU tjch; Uy viôn 
Uy ban Kiêm tra, Chü nhim, Phó Chü nhim Uy ban Kiêm tra; 

g) Bu b sung, min nhim, bãi nhim I.1y viên Ban Ch.p hành, Uy viên 
Ban Thix&ng vçi, Chü tjch, các Phó Chü tjch, Uy vién Uy ban Kiêm tra, 
Chü nhim, Phó Chü nhim Uy ban Kiém tra gifla hal k' Dai  hi; 

h) Quy djnh tiêu chun, diu kin và thu tic kt nap  thánh viên; diu 
kiên và thu tçic châm dirt thành vién; 

i) Thirc hin cong tác thi dua, khen thu&ng và k9 lu.t theo quy djnh cüa 
pháp 1ut, Diêu 1 và quy djnh cüa Ban Chap hành. 

3. Nguyen tc boat dng cüa Ban Ch.p hãnh 

a) Chip hành và boat dng theo chu trung cüa Dáng, quy djnh cüa pháp 
1u.t, Diêu 1 và quy chê cüa Ban Chap hânh; 

b) Ban Chap hành h9p thithng kS'  02 lnInäm vào khoàng th?ii gian gifi'a 
nAm và cuôi nàm; Ban Chap hành hçp bat thithng khi có yêu câu cüa 
Ban Thi.thng vi hoc trén 1/2 (met  phân hal) tOng so Uy viên Ban Chap hành. 
Trithng hp can thiêt, Chü tjch Lien minh Hçp tác xA Vit Nam gui van bàn 
lay kien cüa các Uy viên Ban Chap hành theo quy chê hoat  dng cüa 
Ban Chap banE; 
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c) Cuc hçp cUa Ban Chp hành hçip I, khi có trên 1/2 (met phn hai) 
thng s Uy viên Ban Chip hành dr hop; 

d) Nghj quyt, quy& dnh cüa Ban Chap hành diiçic thông qua khi có 
trén 1/2 (met  phân hai) tong so Uy viên Ban Chap hành biêu quyêt tan thành; 
hInh thirc biu quyt bang gici tay ho.c bó phiu kin, do hi nghj quyêt djnh. 
Trir&ng hçp sé Uy viên Ban Chip hành biu quy& tan thành và không tan 
thành ngang nhau thi quyt djnh thuc v ben có kin cüa Chü tjch 
Lien minh Hap tác xâ Vit Nam; 

d) Khi Uy viên Ban chip hành không con giü chrc vii trong t chüc 
di.rgc ca câu bâu Ban Ch.p hành thI duo'ng nhiên không là Uy viên Ban 
Chap hành. 

Diu 16. Ban Thtrong v11 

1. Ban Thung v1i là ca quan 1nh dao cüa Lien minh Hap tác xã 
Vit Nam gitta hai k' h9p Ban Chip hành, do Ban Chp hành b.0 trong s 
các Uy viên Ban Chap hành; Ban Thu&ng vii bao gôm: ChU tjch, các Phó Chü 
tjch và các Uy viên; s 1u'çng, Co c.0 và tiêu chun Uy viên Ban Thuing vçt 
do Ban Chap hnh quyêt djnh; nhim k3 cüa Ban Thtrông vçi cing vó'i nhim kS 
Di hi. 

2. Nhim vii và quyn hn cüa Ban Thi.rmg vçi 

a) Giüp Ban Chip hành trin khai thirc hin nghj quyt Di hi và 
Diu 1; to chi.'rc thirc hin nghj quy& cüa Ban Chp hành; 

b) Hi.thng dn xây dirng quy ch, t chüc b may và hoat  dng cüa 
Lien minh Hap tác xã cap tinh; 

c) Chun bj chixo'ng trinh, ni dung hi nghj Ban Chp hành và Dti hi 
dai biêu toàn quôc Lien minh Hçip tác xä Vit Nam; 

d) Triu t.p các k' hQp thu&ng kr  và bt thi.thng cüa Ban Ch.p hành; 

d) Quyt djnh vic Lien minh Hap tác xâ Vit Nam tham gia t chirc 
trong nuàc và qu& t theo quy dnh cüa pháp lut; 

e) Thrc hin cong tác thi dua, khen thrâng và k 1ut theo quy djnh cüa 
pháp 1ut, Diu 1 và quy djnh cña Ban Chap hành. 

3. Nguyen t&c hoat  dng cüa Ban ThixOng vçt 

a) Chip hành và hot dng theo chü tnrong ci.'ia Dâng, quy djnh cüa pháp 
1ut, Diu 1 và quy ch do Ban Chap hành ban hành; 
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b) Ban Thuông vi h9p thrng kS'  03 tháng mt 1n vào khoâng thai gian 
cuôi môi qu; Ban Ththng vi h9p bat thithng khi có yêu cau cüa Thii&ng 
tr%rc Lien minh Hqp tác xã Vit Nam ho.c trên 1/2 (met phân hai) tong sO 
Uy viên Ban ThLrè'ng vi. Tnthng hqp can thiêt, Chü tjch Lien minh Hap tác 
xã Vit Nam gui van bàn lay kiên cüa các Uy viên Ban Thithng vi theo quy 
chê boat  dng do Ban Chap hành ban hành; 

c) Cuc hçp cüa Ban Thu&ng vi là hap 1 khi có trén 1/2 (met phn hai) 
tong so Uy viên Ban Thrnmg v dir h9p; 

d) Nghj quy&, quy& djnh cüa Ban Thung vi thrcic thông qua khi có 
trên 1/2 (met phân hai) tong so Uy viên Ban Thucng vçi biêu quyêt tan thãnh; 
hInh thüc biêu quyêt bang gio tay hoc hO phiêu kIn, do Ban Thixmg vii quyêt 
djnh; tru&ng hap sO Uy viên Thumg v11 biêu quyêt tan thành và khOng tan 
thành ngang nhau thi quyêt djnh thuc ye ben có kiên cüa Chü tjch Lien 
minh Hap tác xã Vit Nam. 

Diu 17. Thtrô'ng trirc 

1. Thizng tr1rc gm Chü tjch và các Phó Chü tjch. 

2. Nhim v và quyn han  cüa Thithng trirc 

a) Diu hành, giài quyt cong vic h&ng ngày, thu&ng xuyên cüa 
Lien minh Hap tác xã Vit Nam và van dê phát sinh dt xuât thuc thâm 
quyên càa Ban Chap hành, Ban Thi.thng vi gita hai k' hop; báo cáo 
Ban Thii&ng vi tai  kr hçp gân nhât; 

b) Chu.n bj ni dung, chuang trInh, k hoach hoat  dng cüa Ban 
Thithng vii; 

c) Triu tp các k' h9p thithng k' và b.t thu&ng và Ban Thing vv; 

d) Chü dng phi hap vâi các ban, b, ngãnh và t chuc doàn th trung 
uang thirc hin các cong vic thuc chuc nàng, nhim v1i cüa Lien minh Hap 
tác xã Vit Nam; quán trit và to chuc thrc hin có hiu qua chü trixang cüa 
Dãng, chInh sách và pháp 1ut ci:ia Nba nithc ye kinh tê tp the, hap tác xã; 

d) Chü trI, chü dng phi hap vi c.püy và chInh quyn cp tinh d xây 
dimg, thirc hin kê hoach, chuang trinh, dê an, dir an và giái pháp phát triên 
kinh tê tp the, hap tác xã; phôi hap cong tác to chuc và hoat dng ciLia 
Lien mirth Hap tác xã cap tinh; 

e) Quyt djnh vic phân b& su diing và quyt toán kinh phi ngân sách 
nba nuâc phü hap vi quy djnh ci.ra pháp 1ut; huy dng nguôn 1irc hap phap 
phc vi phát trien kinh te tp the, hap tác xã và hoat  dng cüa h thông 
Lien minh Hap tác xã Vit Nam; 
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g) T chrc, quân 1 các ban giüp vic và th chüc có tu each pháp nhân 
trrc thuc Lien minh Hop tác xã Vit Nam; 

h) Chi dao,  hix&ng dan, giám sat và tao  diu kin cho hoat  dng cüa 
Lien minh Hop tác xã cap tinh và thành viên; 

i) Dai  din cho Lien minh Hop tác xã Vit Nam tai  các co quan, t chi.'rc 
trong nuóc và nuic ngoài theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Diu 18. Chü tjch, các Phó Chü tch 

1. Chü tch va các Phó Chü tjch do Ban Ch.p hành bu trong so các üy 
viên Ban Thix?ng vii. 

2. Chü tjch là ngixôi dai  din pháp 1u.t cüa Lien minh Hçip tác xà 
Vit Nam, chu trách nhim tnrOc pháp 1u.t ye boat  dng cüa Lien minh Hop 
tác xâ Vit Nam. 

3. Nhim vii và quyn h?n  cüa Chü tjch 

a) Thiic hin quyn han  và nhim vii theo Quy ch hoat dng do 
Ban Chap hành ban hành; 

b) Chju trách nhim trithc Dâng và Nhà nithc, ChInh phü, Thu tiióng 
ChInh phü, Ban Chap hành, Ban Thix&ng vii ye hoat dng cüa Lien minh 
Hop tác xã Vit Nam; chi dao,  diêu hành hoat  dng cüa Lien minh Hop tác xã 
Vit Nam theo quy djnh cUa Diêu 1, Nghj quyêt Dai  hi, nghj quyêt, quyêt 
djnh và quy ché cüa Ban Chap hãnh, Ban Th.thng vii, Thu?ing tr1rc; 

c) Triu tip, chi dao  chun bj và chü trI các phiên h9p cüa Thithng trirc 
Lien minh Hop tác xâ Vit Nam; chi dao  chuân bj và chü trI các cuc h9p cüa 
Ban Chap hành, Ban Thu&ng v11; 

d) Thay mt Ban Ch.p hành, Ban Thng vi, Th.thng trrc và theo thm 
quyên k các van ban thuc chüc näng, nhim vii cüa Lien minh Hop tác xà 
Vit Nam; 

di) Phân cong các Phó Chu tch thirc hin nhim v1i, lTnh v'çrc, cOng vic 
thuc chirc nAng, thim v1i cüa Lien minh Hop tác xâ Via Nam; 

e) Khi Chü tich  vkg mat, vic chi dao va diu hành giái quyt cong vic 
dugc üy quyên bang van bàn cho 01 Phó Chü tjch. 

4. Các Phó Chu tjch giñp Chu tjch chi dao,  diu hành cOng vic theo sir 
phân cOng cüa Chu tjch; chju trách nhim trithc Chü tjch Va tnrc pháp 1u.t 
ye lTnh vrc, cOng viec duçic Chñ tjch phân cOng hoc uy quyên. Phó Chu tjch 
thirc hin nhim vi, quyên han  theo quy djnh ciia Dãng, pháp 1ut cüa 
Nlhà rnric, Diêu 1, Quy chê hoat dng cüa Ban Chap hành, Ban Thrng v1j, 
Thng trirc và phân cOng cüa Chü tjch. 
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.A Theu 19. Uy ban Kiem tra 

1. Uy ban Kirn tra do Dai hôi bu. Chünhirn, Phó Chü nhim liJy ban 
Kiêm tra do Ban Chap hành bâu. Chü nhim Uy ban Kiêm tra là Uy viên Ban 
Thu&ng v1i. Nhim k cüa Uy ban Kiêm tra cüng vó'i nhim k' Dai  hi. Vic 
bâu bô sung, mien nhim, bãi nhim Chü nhim, Phó Chü nhim, Uy viên 
Uy ban kiêm tra giia hai kS'  Di hi do Ban Chap hành Lien minh Hçp tác xà 
Vit Nam quyêt djnh. 

2. Nhim vi và quyn htn cüa Uy ban Kim tra 

a) Kim tra, giám sat vic thirc hin Diu 1, Nghj quyt cüa Dai  hi và 
Ban Chap hành, Ban Thung vii; giám sat thirc hin các ke hoach,  chuong 
trInh, dê an, dr an cüa Lien minh Hcip tác xã Vit Nam; kiêm tra, giám sat 
vic qun l tài chInh cüa Lien minh Hçip tác xâ Vit Nam (tth kinh phi ngân 
sách nhà nithc cap); 

b) Huácng dn và bi di.rông nghip vi.i kim tra, don dc, tip nhn và 
tong hqp báo cáo cong tác cüa Uy ban Kiêm tra Lien minh Hçip tác xã cap 

tinh; phân công, phôi hqp vâi Uy ban Kiêm tra Lien minh Hcp tác xä cap tinh 
dé thrc hin bão v quyên va igi Ich hçrp pháp cüa thành viên theo quy chê do 
Ban Chap hành ban hành; 

c) Kin nghj vi Ban Chip hành các hInh thirc k lust d& vâi tp th và 
cá nhân khi có sai phm; 

d) Bão v quyn, lçii ich hçip pháp cüa thành viên; 

d) Giãi quyt, d xut, kin ngh giãi quyt dcm thx t cáo, khiu nai 
lien quan den quyên và lçii Ich hçip pháp cüa thành viên theo quy dnh cüa 
pháp lu.t; 

e) Báo cáo Dai  hi, Ban Chp hành, Ban Thumg vi v tInh hInh thirc 
hin nhim vii, quyên han  và de xuât cüa Uy ban Kiêm tra. 

3. Nguyen tc lam vic cüa JiJy ban Kim tra 

Uy ban Kim tra chju sir chi dao  cUa Ban Chip hành, Ban Thi.thng v11; 
hoat dng theo quy chê do Ban Chap hành ban hành; các nghj quyêt và quyêt 
djnh cüa Uy ban Kiêm tra duçic duçic thông qua khi có trén 1/2 (met phn hai) 
tOng so ñy vien Uy ban Kiêm tra biêu quyêt tan thânh. 

Diu 20. Co quan Lien minh Hçrp tác xä Vit Nam 

1. Co quan Lien minh Hcip tác xã Vit Nam gm Thumg trçrc, Van 
phông, các ban chuyên mOn, to cht'rc Co tu each pháp nhân thành 1p theo quy 
djnh cüa pháp luQt. 
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2. Van phông, van phông dai  din, các ban chuyên môn, các &m vj vã t 
chirc có tu cách pháp nhân trirc thuc to chüc và hoat dng theo quy djnh cüa 
pháp 1ut và quy djnh cüa Thut'mg trirc. 

Diu 21. Hi ctng fir vn cüa Lien minh Hqp tác xã Vit Nam 

Hi dng tu vn gm các chuyên gia, nhà khoa h9c và nhà quân 1 có 
trInh d, hiêu biêt, näng hrc và tam huyêt ye kinh té tp the, hcip tác xã. Hi 
dông tu van có nhim viii tu van cho Ban Thung vii, Thung tr1rc triên khai 
thirc hin có hiu qua chi'rc näng, nhim v, quyên han  theo quy djnh cüa 
Dieu 1. Ban Thithng vi quyêt djnh to chüc và ban hành quy chê hoat dng 
cüa Hi dOng tu van. 

Chiro'ng V 
LIEN MINH HVP  TAC xA CAP TINH 

A A Dieu 22. To chirc va hot dçng 

1. Lien minh Hçip tác xâ cp tinh duçc thành 1p i các tinh, thành ph 
trrc thuc trung ucmg thuc h thông Lien mirth Hçp tác xã Vit Nam, 
chju sir lãnh dao, chi  dao  cüa tinh üy, thành üy, sir quân 1 nba ntróc cüa 
Uy ban nhân dan cap tinh và sir chi dao,  hu&ng dan cüa Lien minh Hqp tác xà 
Vit Nam. 

2. T chirc và boat dng cüa Lien minh Hgp tác xã cp tinh thirc hin 
theo Diu lé Lien minh Hop tác xã cap tinh do Chü tjch Uy ban nhân dan cap 
tinh phé duyt. Diêu 1 Lien minh Hop tác xã cap tinh thông nhât ye ni dung, 
hInh thirc và hiéu lire thi hành cüa Diêu lê Lien minh Hop tác xã Vit Nam. 

3. T chirc b may cüa Lien minh Hçrp tác xã cap tinh, bao gm: Dai  hi 
toàn the ho.c Dai  hi  dai  biêu thãnh viên; Ban Chap hành; Ban Thithng vii; 
Thithng trrc, phông, ban giüp vic và to ch'trc có tu each pháp nhân trirc 
thuc; Uy ban Kiêm tra. 

4. Dui hi Lien minh HçTp tác xã c.p tinh 

a) Lien minh Hop tác xã cp tinh th chirc Dai  hi theo nhim kr Dai  hi 
Lien minh Hop tác xâ Vit Nam; vic to chirc Dai  hi toãn th hoc Dai  hi 
dai bieu thành viên do Ban Chap hành Lien minh HçTp tác xã Vit Nam 
quyêt dnh; 

b) Dai  hi Lien minh Hçip tác xã cp tinh th?c hin nbim vii pha hçip 
vói quy djnh tai Diêu 14 Diêu 1 nay và thão 1un, dóng gop kiên vào van 
kin cüa Dai  hi Lien minh Hop tác xã Vit Nam, Diêu 1 (sira doi), bâu dai 
biêu dlj Dai  hi  dai  bieu toàn quOc Lien minh Hop tác xã Vit Nam. 
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5. Chü tch và các Phó Chii tjch cüa Lien minh Hcip tác xã cp tinh do 
Ban Chap hành Lien minh Hçp tác xâ cap tinh bâu trong so các üy vién 
Ban Thithng vi. 

6. Uy ban Kiêm tra do Di hi b.u. Chü nhim, Phó Chünhim lily ban 
Kiêm tra Lien minh Hçp tác xã cap tinh do Ban Chap hành bâu. Chü nhim 
Uy ban Kiêm tra là Uy viên Ban Thu&ng vi. Nhim k' cüa Uy ban Kiêm tra 
cüng vci nhim k' D?i  hi. Vic bau bô sung, mien nhim, bãi nhim 
Chü nhim, Phó Chü nhim, Uy viên Uy,ban kiêm tra giia hai k' Dai  hi do 
Ban Chap hành Lien minh Hçip tác xâ cap tinh quyét djnh. Uy ban Kiêm tra 
Lien minh Hap tác xâ cap tinh hoat  dng theo Quy chê do Ban Chap hành cap 
tinh ban hãnh, phü hap vri quy djnh do Ban Chap hành Lien minh Hcp tác xâ 
Vit Nam ban hành và Quy chê hoat  dng cüa Uy ban Kiêm tra Lien minh 
Hap tác xã Vit Nam 

7. Lien minh Hçip tác xâ cp tinh báo cáo Lien minh Hçip tác xâ 
Vit Nam tnrâc và sau khi bâu Uy viên Ban Chap hành, Uy viên Ban Thuông 
vi Chü tjch, các Phó Chü tjch, Uy viên Uy ban Kiêm tra, Chü nhim, các 
Phó Chü nhim Uy ban Kiêm tra. 

8. Ca quan Lien minh Hap tác xa cp tinh, bao gm: 

a) Thithng trrc; 

b) Các phông, ban giCip vic; 

c) T chüc có tu each pháp nhân trrc thuc. 

9. Lien minh Hçp tác xä d.p tinh có th thành l.p  Hi dng tu vn. 

Diu 23. Tài san, tài chInh 

Tài san, tài chInh cüa Lien minh Hap tác xã cap tinh áp diing theo quy 
djnh ti các Diéu 24, Diêu 25 Diêu l nay. 

Chtro'ng VI 
TA! SAN, TA! CHINH 

Diu 24. Tài san, tài chInh cüa Lien minh Hçrp tác xa Vit Nam 

1. Tài san cüa Lien mirth Hap tác xâ Vit Nam, bao gm: trii s phuang 
tin lam vic và tài san hap pháp khác cüa Lien minh Hap tác xä Vit Nam và 
to chi'rc có tu each pháp nhân trrc thuc. Các tài san nay dixçc hInh thành tlr 
kinh phi nhà rnthc cap, hO trq; kinh phI thu ti.'r hoat dng kinh té và djch vii 
cüa Lien minh Hap tác xã Vit Nam, to chi.'rc có tu each pháp nhân trrc thuc 
theo quy djnh cüa pháp lu.t và các to chirc, Ca nhân trong nrthc và nuâc ngoài 
vin trçx, tài trq, t.ng theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
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2. Tài chinh 

a) Các khoãn thu, bao gm: 

- Ngun ngân sách nhà nithc d thiic hin các nhim viii Nba nuóc giao 
và tto diêu kin dê hot dng theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nrâc và 
các van bàn có lien quan. 

- Hi phi do thành viên dóng gop. 

- Thu ti'r hott ctng kinh t và djch vi cüa Lien minh Hçip tác xã Vit 
Nam va các dcm vj trrc thuc. 

- Các ho.t dng gay qu', khoãn dóng gop, üng h, vin trq, tài trçi, tng 
cüa các thành vien, to chi'rc và cá nhân trong nithc và nuâc ngoài theo quy 
djnh cüa pháp 1u.t. 

- Các khoân thu hçip pháp khác. 

b) Các khoân chi, bao gm: chi các hoat dng phü hçip vi chirc näng, 
nhim vii cüa Lien minh Hçrp tác xã Vit Nam và quy dnh cüa pháp lut có 
lien quan. 

Diu 25. Quãn 1, sfr diing tài san, tài chInh 

1. Vic quân 1, si'r diing tài san cong thirc hin theo quy dlnh  cüa pháp 
1ut ye quàn l, sir ding tài san cOng. 

2. Thi.r&ng trçrc Lien minh Hqp tác xã Vit Nam ban hành Quy ch quàn 
1, sir ding tài chInh, tài san, báo dam nguyen täc cong khai, minh bach,  tiêt 
kim phü hçip vâi quy dnh cüa pháp 1ut và ton chi, mic dIch hoat  dng. 

Chtro'ng VII 
KHEN THIXONG, KY LUiT 

Diu 26. Khen thur&ng 

Thành vién, th chirc và cá nhân thuc h thng Lien minh Hçp tác xã 
Vit Nam, to chirc và Ca nhân lien quan có thành tIch xuât sac trong phát triên 
kinh té t.p the, hçip tác x và xây dirng h thông to chi'rc Lien minh Hçp tác 
xã Vit Nam duçrc Lien minh Hqp tác xâ Vit Nam khen thithng hoc dé nghj 
khen thrnng theo quy dnh, 

Diu 27. K5 1ut 

T chi'rc, cá nhân thuc h thng Lien minh Hçp tác xã Vit Nam vi 
phm Diêu l, Nghj quyêt Dai  hi, quy dnh cüa Lien minh Hçp tác x Vit 
Nam và pháp 1ut, gay ãnh hithng den uy tin, thit hai  ye 4t chat cho Lien 
minh Hqp tác xã Vit Nam bj xem xét k 1u.t, dông thai chju trách nhim 
khàc phc hu qua và bôi thi.rOng theo quy djnh. 
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Chirong VIII 
DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 28. To chfrc thiyc hiên 

1. Ban Chap hãnh Lien minh Hçip tác xâ Vit Nam chju trách nhim t 
chrc, hinrng dn thi hành Diêu 1 nay. 

2. Thành viên, t chi'rc vâ cá nhân thuc h thng Lien minh Hçip tác xa 
Vit Nam chju trách nhim thi hành Diêu 1 nay. 

3. Vic sira di, b sung Diu 1 do Dai  hi  dai  biu toàn quic Lien mirth 
Hcirp tác xã Vit Nam quyêt djnh. 

Diu 29. Hiêu ltrc thi hành 

Diu 1 Lien minh Hqp tác xã Vit Nam gm 08 Chuung, 29 diu, di.rcic 
Dai hi di biêu toán quôc lan thr VI, nhim kS'  2020 - 2025 thông qua ngày 21 
tháng 12 näm 2020 và có hiu 1rc thi hành kê tir ngày Thu tu&ng ChInh phü 
k ban hành quyêt djnh phé duyt./. 
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