
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4-Ì&3 /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngàyiẠ tháng 12 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động 

Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức 
chính quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định sổ Ỉ63/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thỉ hành một sổ điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định sổ 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ về quy định chi tiết thỉ hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư sổ 69/2013/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính 
về hướng dân chế độ quản lỷ tài chính đổi với các Quỹ Hô trợ nông dân thuộc 
hệ thống Hội Nông dân Việt Nam;

Căn cứ Quyết định sổ 4905/QĐ-UB-NCVX ngày 23 tháng 10 năm 1996 của 
Uy ban nhân dân Thành phố về cho phép thành lập Quỹ Hô trợ nông dân trực thuộc 
Hội Nông dân Việt Nam Thành phổ Hồ Chỉ Minh; Quyết định sổ 3523/QĐ- UBND 
ngày 03 tháng 8 năm 2006 của úy ban nhân dân Thành pho về sửa đoi, bo sung 
Quyết định số 4905/QĐ-UB-NCVX;

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội Nông dân Thành phổ tại Tờ ửinh số 417-CV/HNDT 
ngày 06 tháng 10 năm 2021 và của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình sổ 5105/TTr-SNV 
ngày 18 tháng 11 năm 2021.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 
tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố 
Hồ Chí Minh.



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 4776/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 
Thành phố về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động Quỹ 
Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, Thủ trưởng các sở - 
ngành có liên quan, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức, 
Chủ tịch Hội Nông dân huyện, quận, thành phố Thủ Đức và Trưởng Ban điều hành 
Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Sở Nội vụ (2b);
- Công an Thành phố;
- VPUB: PCVP/VX;
- Phòng v x  (2b);
-Lưu: VT, (VX-Tri).05



lN c ộ n g  h ò a  x ã  h ộ i c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m
MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐIÈU LỆ (sửa đổi, bổ sung)
Tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân 

trực thuộc Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 4-1-tì 3 /QĐ-UBND 

ngày i.4- tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Uy ban nhân dân Thành phô)

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Địa vị pháp lý
1. Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh 

là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập theo Quyêt định sô 
4905/QĐ-UB-NCVX ngày 23 tháng 10 năm 1996 và Quyết định số 3523/QĐ-UBND 
ngày 03 tháng 8 năm 2006 của ủ y  ban nhân dân Thành phố.

Quỹ Hỗ trợ nông dân chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Thường vụ 
Hội Nông dân Thành phố.

2. Quỹ Hỗ trợ nông dân có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có con dấu, 
có bảng cân đối kế toán riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, các 
ngân hàng thương mại trong nước theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ Hỗ trợ nông dân có tên giao dịch tiếng Anh là: Supporting Fund 
for Famers, tên viết tắt là SFF.

4. Trụ sở của Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố đặt tại trụ sở Hội Nông dân 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở của Quỹ Hỗ trợ nông dân quận, huyện, thành phổ Thủ Đức (gọi chung 
là cấp huyện) đặt tại trụ sở Hội Nông dân cùng cấp.

Điều 2. Muc đích hoat đông•  •  •  o

1. Quỹ Hỗ trợ nông dân được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ hội viên 
nông dân thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo việc làm, cải thiện 
đời sống, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn Thành phố, góp phần 
thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới.

2. Hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình 
phát triển kinh tế nhằm nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thế ở nông thôn; 
thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp 
để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao.



3. Tạo điều kiện để Hội Nông dân đẩy mạnh hoạt động, tuyên truyền, 
tập hợp nông dân, thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - 
xa hội của Thành phố đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, 
nâng cao đời sống nông dân và xây dựng Hội vững mạnh.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động
1. Hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân không vì mục đích lợi nhuận, được 

Nhà nước miễn thuế và các khoản phải nộp khác nhưng phải bảo toàn, phát triên 
vốn và bù đắp chi phí quản lý.

2. Tự chịu trách nhiệm về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân trước 
pháp luật; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ tài chính, tín dụng theo quy định 
của pháp luật hiện hành và đảm bảo đúng mục đích hoạt động được quy định tại 
Điều lệ này.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn
1. Nhận và sử dụng có hiệu quả, bảo toàn, phát triên nguôn vôn và các 

nguồn lực do Nhà nước giao.
2. Tập trung các nguồn lực thực hiện các chương trình hỗ trợ vôn theo dự án 

do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ủ y  ban nhân dân Thanh phô giao.

3. Thực hiện chế độ thu phí, hỗ trợ vốn theo nguyên tắc bảo toàn vôn, 
tự bù đắp chi phí rủi ro, chi phí nghiệp vụ và chi phí quản lý và các khoản chi phí 
khác theo quy định của Bộ Tài chính và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

4. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, kế toán, báo cáo định kỳ, tổng kết 
năm theo quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, ủ y  ban nhân dân 
Thành phố, Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố và chịu trách nhiệm 
về tính xác thực của báo cáo.

5. Chấp hành các quy định về thanh tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định của pháp luật.

6. Hoạt động đúng với nội dung của Điều lệ này, chịu trách nhiệm trước 
ủ y  ban nhân dân Thành phố, trước Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp về 
kết quả hoạt động.

7. Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, 5 năm phù hợp với nhiệm vụ 
được giao.

8. Chịu sự kiểm tra của Hội Nông dân Thành phố, của chủ sở hữu vốn và 
báo cáo theo yêu cầu của Hội Nông dân Thành phố, Sở Tài chính, của chủ sở hữu 
nguồn vốn đã tài trợ hoặc cho Quỹ Hô trợ nông dân mượn vôn.

9. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các nguồn lực khác của Quỹ Hô trợ 
nông dân theo quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Điêu lệ này 
và theo quy định của pháp luật.
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10 Cung cấp các thông tin cân thiêt đê Thành ủy, ư y  ban nhan dan 
Thành phố~ Trung ương Hội Nong dân Việt Nam có những đánh gia đúng đắn và 
khách quan kết quả hoạt động của Quỹ Hô trợ nông dân.

11. Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vôn đúng mục đích, đung đoi tượng, 
có hiệu quả, thu hồi kịp thời và đầy đủ các khoản vốn cho vay để bảo toàn vốn và 
hoàn trả đầy đủ, kịp thời cho các tổ chức, cá nhân tài trợ vốn cho Quỹ Hô trợ 
nông dân.

12. Không được sử dụng nguồn vốn hoạt động để thực hiện các mục đích 
kinh doanh tiền tệ, đâu tư chứng khoán, kinh doanh bât đọng san, đau tư tai chinh 
và các hoạt động kinh doanh khác.

Chương II 
PHẠM VI VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Mục 1. NGUỒN VỐN

Điều 5. Vốn điều lệ và nguồn vốn hoạt động
1. Vốn điều lệ của Quỹ Hỗ trợ nông dân là 225.000.000.000 đồng 

(Hai trăm hai mươi lăm tỷ đồng) do ngân sách Thành phô câp. Việc thay đôi 
mức vốn điều lệ của Quỹ hỗ trợ nông dân do ủ y  ban nhân dân Thành phố quyêt 
định trên cơ sở đề nghị của Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phô.

2. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân được hình thành từ:

a) Vốn được cấp từ ngân sách Nhà nước;
b) Vận động cán bộ, hội viên nông dân, cán bộ công nhân viên chức, 

cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang, các hộ phi 
nông nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, 
tặng cho không hoàn lại, cho mượn không lãi hoặc lãi suât thâp;

c) Vốn tiếp nhận từ các nguồn tài trợ của các tổ chức quốc tế, các tổ chức 
và người nước ngoài giúp đỡ phát triển kinh tê - xã hội nông thôn Thành phô;

d) Vốn tự bổ sung từ kết quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân;
đ) Các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

3. Quỹ Hồ trợ nông dân không được huy động vốn và vay vốn dưới 
hình thức tiến gửi tiết kiệm, phát hành giấy tờ có giá hoặc vay vôn của các 
tổ chức, cá nhân như hoạt động của các tô chức tín dụng.

Điều 6. Vận động tạo nguồn vốn
Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp có trách nhiệm đề xuất với cấp ủy, 

chính quyền cùng cấp và tổ chức các hình thức vận động xây dựng Quỹ Ho trợ 
nông dân hàng năm.



Mục 2. CHO VAY VÓN

Điều 7. Đối tượng vay vốn
1 Hộ gia đình có hội viên nông dân tự nguyện tham gia dự án Nhóm hộ 

vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

2. Tổ hợp tác có hội viên nông dân.
3 Hợp tác xã nông nghiệp, thương mại có dịch vụ nông nghiệp, trang trại, 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ có ký Hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác VƠI 
Họi Nông dân vế việc nhận tổ chức sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nông dân, nhât là 
hộ nghèo hộ cận nghèo trong vùng tổ chức sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phâm, 
giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân.

4. Các đối tượng khác khi có quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân 
Thành phố.

Các đối tượng vay vốn quy định tại Điều này gọi chung là Người vay.

Điều 8. Lĩnh vực cho vay vốn
1. Sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp.

2. Buôn bán, kinh doanh, dịch vụ phục vụ đời sống nông dân, phục vụ 
sản xuất nông, lâm, thủy sản.

3. Phát triển ngành nghề nông thôn, tiểu thủ công nghiệp.

Điều 9. Quy định cho vay vốn
1 Việc cho vay vốn của Quỹ Hô trợ nông dân được thực hiẹn theo phương 

thức cho vay có hoàn trả (có kỳ hạn, có hạn mức), không thu lãi nhưng co thu phi.

2 Không sử dụng nguồn vốn hoạt động đê thực hiện các mục đích khac 
trái với quy đinh trong Điều lệ này.

Điều 10. Nguyền tắc cho vay vốn
1 Người vay phải sử dụng vôn vay đúng mục đích nêu trong Giaỵ đe nghị 

vay vốn kèm phương án sản xuât kinh doanh đã được HỘI Nong dan co tham quyen 
phê duyệt.

2. Người vay phải trả nợ đầy đủ, đúng hạn cả gôc và phí.

Điều 11. Điều kiện để được vay vốn

Người vay phải có đủ các điêu kiện sau đây:
1. Là hội viên Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, có hộ khẩu thường trú 

tại địa phương nơi Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay vôn.
2. Có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm 

dân sự theo quy định của pháp luật.



3. Sử dụng vốn vay đúng mục đích, đúng theo Giấy đề nghị vay vốn.

4. Có Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu quy định, có dự án, phương án 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, hiệu quả; được Hội Nông dân xã xac nhạn 
vào Giấy đề nghị vay vốn, ủ y  ban nhân dân cấp xã xác nhận vào danh sách đê nghị 
vay và biên bản tham định, được Hội Nông dân cấp huyện hoặc Quỹ Hô trợ 
nông dân Thành phố phê duyệt.

5. Có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ trong thời hạn cam kết.

Điều 12. Mức cho vay
1. Đối tượng vay vốn quy định tại Điều 7 Điều lệ này được Quỹ Hô trợ 

nông dân cho vay không bảo đảm bằng tài sản theo các mức như sau:

a) Tối đa 100 triệu đồng đối với hộ gia đình;

b) Tối đa 02 tỷ đồng đối với 01 dự án Nhóm hộ.

2. Thẩm quyền phê duyệt mức vay như sau:
a) Mức vay từ 50 triệu đồng trở xuống do Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ 

nông dân Thành phố quyết định;
b) Mức vay trên 50 triệu đồng do Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố 

quyết định;
c) Đối với những đối tượng vay được quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điêu 7 

thì mức cho vay từng trường hợp cụ thể do Ban Thường vụ Hội Nông dân 
Thành phố quyết định.

Điều 13. Mửc phí cho vay
1. Mức phí cho vay hiện hành 0,65%/tháng, mức phí cho vay cụ thê từng 

thời kỳ do Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phô quyêt định. Mức phí cho vay 
cao nhất không quá 80% lãi suất cho vay cùng kỳ hạn của các ngân hàng 
thương mại (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank, 
ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Eximbank, ngân hàng BIDỴ) đôi VỚI tô chức, 
cá nhân phục vụ sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn do 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố từng thời kỳ.

2. Phí quá hạn được tính bằng 130% phí vay trong hạn.

Điều 14. Loại cho vay và thời hạn cho vay
1 Loại cho vay. Quỹ Hô trợ nông dân áp dụng 02 loại cho vay*.

a) Cho vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn đên 12 thang;

b) Cho vay trung hạn là các khoản cho vay có thời hạn tư tren 12 thang 
đến 36 théng.

2. Thời hạn cho vay được căn cứ vào:

a) Mục đích sử dụng vốn vay;

5
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b) Chu kỳ sản xuất, kinh doanh;

c) Khả năng tài chính của người vay;

d) Nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Điều 15. Cơ chế đảm bảo tiền vay
Quỹ Hỗ trợ nông dân cho vay không có bảo đảm bằng tài sản mà được 

Hội Nông dân cơ sở bảo lãnh bằng tín chấp.

Điều 16. Trả nợ gốc và phí
Căn cứ vào đặc điểm sản xuât, kinh doanh, dịch vụ và khả năng tài chinh 

của Người vay, Quỹ Hỗ trợ nông dân và Người vay thỏa thuận việc trả nợ và 
phí tiền vay như sau:

1. Trả gốc:
a) Trả gốc một lần khi hết thời hạn vay;

b) Trả gốc theo kỳ hạn: quý, 6 tháng hoặc 12 tháng/kỳ;

c) Người vay có thể trả gốc trước hạn.

2. Trả phí:
a) Việc trả phí được thực hiện theo kỳ: 03 tháng/kỳ hoặc 06 tháng/kỳ theo 

sự thống nhất giữa Hội Nông dân cấp xã (chủ dự án) với các hộ vay của dự án 
nhưng không quá 06 tháng/kỳ;

b) Trường họfp người vay trả gốc trước hạn thì số phí phải trả chỉ tính từ 
ngày nhận tiền vay đến ngày trả nợ gốc;

c) Đối với các khoản nợ vay không trả nợ gốc và phí đúng hạn mà không 
được cho gia hạn thì người vay phải trả phí nợ quá hạn, phí quá hạn băng 130% 
phí vay trong hạn.

Điều 17. Gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn

1. Gia hạn nợ:
Khi đến hạn trả nợ nhưng người vay chưa trả được nợ do nguyên nhân 

khách quan, người vay phải làm đơn đề nghị và cam kêt việc trả nợ gởi đên 
Quỹ Hỗ trợ nông dân theo thẩm quyền quản lý trước khi đến hạn thu hồi ít nhất 
20 ngày thì có thể được xem xét cho gia hạn nợ. Thời gian gia hạn nợ tôi đa 
12 tháng đối với loại cho vay ngắn hạn, tối đa một nửa chu kỳ đối với cho vay 
trung hạn và chỉ được gia hạn một lần.

2. Chuyển nợ quá hạn:

Những trường họp sau phải chuyển nợ quá hạn:

a) Người vay sử dụng vốn sai mục đích đã có quyêt định thu hôi nhưng 
người vay chưa trả nợ;
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b) Đen hạn trả nợ nhưng người vay không trả đầy đủ nợ gốc và phí và 
không được Quỹ Hỗ trợ nông dan xem xét cho gia hạn nợ thì chuyển toàn bộ số dư 
sang nợ quá hạn.

3. Nguồn vốn thuộc quyền quản lý của cấp nào thì Ban Điêu hành 
Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp đó quyết định cho gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn.

Điều 18. Quy trình nghiệp vụ cho vay vốn
Quy trình nghiệp vụ cho vay vốn do Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân 

Thành phố ban hanh và thực hiện thống nhất trên địa bàn Thành phố phù hợp 
quy định của pháp luật và hướng dẫn của Quỹ Hô trợ nông dân Trung ương.

Điều 19. Giám sát, kiểm tra Người vay sử dụng vốn
Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp có trách nhiệm kiểm tra Người vaỵ vê việc 

sử dụng vốn. Chậm nhất sau khi giải ngân 30 ngày thực hiện kiêm tra lân đâu và 
sau đó có thể định kỳ kiểm tra và kiểm tra đột xuất khi cần. Nêu phát hiện 
người vay sử dụng vốn không đúng mục đích phải thu hôi vôn trước hạn đê tránh 
rủi ro, thất thoát.

Điều 20. Rủi ro tín dụng và thẩm quyền xử lý rủi ro
Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng theo 

quy định của Bộ Tài chính và việc xử lý rủi ro theo quy định, hướng dẫn riêng 
của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Mục 3. CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC 
THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Điều 21. ủ y  thác cho vay vốn
1. Khi cần thiết Quỹ Hỗ trợ nông dân có thể ủy thác cho các tổ chức tài chính, 

tín dụng khác thực hiện việc cho vay hỗ trợ theo Hợp đồng ủy thác.

2. Phí ủy thác Quỹ Hỗ trợ nông dân trả cho các tổ chức nhận ủy thác do 
các bên thỏa thuận trong Hợp đồng ủy thác.

Điều 22. Nhân viên trơ, tài trơ•  •  •  '  •

Quỹ Hỗ trợ nông dân được tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, 
viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đê thực hiện hoạt động 
hỗ trợ nông dân, nâng cao năng lực hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân theo tôn chỉ, 
mục đích, yêu cầu của nhà tài trợ nhưng không trái với quy định của pháp luật 
Việt Nam và quy định tại Điều lệ này.
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Chương III
TỔ CHỨC, CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH 

Mục 1. HỆ THONG TỔ CHỨC

Điều 23. Hệ thống tổ chức Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố Hồ Chí Minh

1. Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ở 02 cấp:

a) Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố, trực thuộc Hội Nông dân Thành phố 
Hồ Chí Minh;

b) Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, trực thuộc Hội Nông dân cấp huyện.

2. Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp Thành phố và cấp huyện có con dấu riêng; 
mở tài khoản giao dịch tại các ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước cùng câp nơi 
Quỹ Hỗ trợ nông dân đóng trụ sở.

3. Cấp xã không thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân cấp xã chịu 
trách nhiệm vận động tạo nguon vốn; trực tiếp tổ chức các hoạt động hồ trợ vốn, 
các hoạt động dịch vụ trợ giúp nông dân khác theo sự chỉ đạo của Hội Nông dân 
cấp trên và theo Hợp đồng đã ký với các tổ chức tín dụng, tô chức kinh tê khác.

Mục 2. CHỈ ĐẠO, QUẢN LÝ

Điều 24. Cơ quan chỉ đạo và quản lý của Quỹ Hỗ trợ nông dân
1. Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố thống nhất việc chỉ đạo và quản 

lý Quỹ Hỗ trợ nông dân trong toàn hệ thống Hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân 
Thành phố đồng thời là Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phô do 
Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng.

2. Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo và 
quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp.

Điều 25. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp

1. Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố và Ban Thường vụ Hội Nông dân 
cấp huyện:

a) Ký quyết định bổ nhiệm Ban Điều hành, Kê toán và Ban Kiêm soát 
Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp;

b) Được ký kết các văn bản thỏa ước, hợp đồng nhận vôn từ các tô chức 
cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

c) Xem xét phê duyệt các công việc do Trưởng ban Ban Điều hành Quỹ 
Hỗ trợ nông dân trình hàng năm về: Ke hoạch hỗ trợ vôn vay và kê hoạch 
tài chính; Quyết toán tài chính;
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d) Phê duyệt báo cáo hàng năm của Trưởng ban Ban Kiêm soát Quỹ Hô trợ 
nông dân và Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp;

đ) Kiểm tra, giám sát việc điều hành của Ban điều hành, Trưởng ban 
Ban Kiểm soát và việc chấp hành của bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trong 
hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp;

e) Chỉ đạo và trực tiếp giải quyết những vấn đề vượt quá thẩm quyền của 
Trưởng ban Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng cấp, những vấn đề chưa 
được quy định trong Điều lệ này và Quy chế hoạt động của Ban Điêu hành Quỹ 
Hỗ trợ nông dân;

g) Quyết định xóa nợ, miễn phí, giảm phí, khoanh nợ đôi với nguôn vôn 
do Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố trực tiếp quản lý;

h) Xem xét việc khởi kiện hoặc bị kiện liên quan đên Quỹ Hô trợ nông dân 
cùng cấp;

i) Thực hiện các quyết định của Ban Thường vụ Hội Nông dân câp trên 
đối với công tác xây dựng, quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân hàng năm và dài hạn;

k) Đề nghị ủ y  ban nhân dân các cấp xem xét hỗ trợ vốn từ ngân sách cho 
Quỹ Hỗ trợ nông dân. Quyết định phương hướng, kế hoạch vận động tạo nguôn 
vốn, sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các câp trên địa bàn Thành phô;

1) Chấp hành báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. Chịu trách nhiệm 
giữa Quỹ Hỗ trợ Nông dân Trung ương và ủ y  ban nhân dân Thành phô với các 
bên có liên quan;

m) Các thành viên Ban Chỉ đạo quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân, Ban Kiêm soát 
Quỹ Hỗ trợ nông dân và các nội dung khác thuộc thẩm quyên quyêt định của 
Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp được hưởng phụ cấp, chê độ theo quy định 
của Bộ Tài chính và hướng dẫn của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đôi với 
Quỹ Hỗ trợ nông dân.

n) Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố ban hành các văn bản quy định 
về quy trình nghiệp vụ cho vay vốn, quy chê hoạt động của Ban Điêu hành, 
Ban Kiểm soát, công tác tổ chức và cán bộ thuộc biên chê của Hội Nông dân, cơ chê 
tài chính nội bộ, mức thu phí, hoa hồng đối với các hoạt động của Quỹ hô trợ 
nông dân; kiểm tra việc chỉ đạo xây dựng và quản lý Quỹ hỗ trợ nông dân của 
Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp huyện và câp xã; ban hành các văn bản 
quy định chi tiết thi hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hô trợ nông dân 
và xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

2. Ban Thường vụ Hội Nông dân cấp xã:

a) Xây dựng kế hoạch vận động cán bộ hội viên nông dân, các tô chức, 
cá nhân trên địa bàn đóng góp, ủng hộ nguồn vốn cho Quỹ Hô trợ nông dân đạt 
và vượt chỉ tiêu do Ban Thường vụ Hội cấp trên trực tiếp giao;



b) Lập các dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, tô chức triên khai khi dự an 
được phê duyệt để giúp nông dân xây dựng thành công các mo hình phat trien 
sảri xuất, kinh doanh hiệu quả; thực hiện và đôn đốc người vay trả nợ (gôc và phí) 
đầy đủ, đúng hạn;

c) Tổ chức ký kết và thực hiện Họp đồng trách nhiệm, Hợp đồng ủy thác với 
Ban Đieu hành Quỹ Hỗ trợ nông dân, các ngân hàng và các tô chức kinh tê khác 
trên đia bàn về việc hỗ trợ nông dân tiêp cận tín dụng, tiep thu va ưng dụng cac 
tiến bọ kỹ thuật, công nghệ sản xuất tiên tiến, quảng bá và tiêu thụ sản phâm;

d) Báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện; định kỳ sơ kết (06 tháng), 
tổng kết (01 năm, 05 năm), đánh giá các chương trình phối hợp, các hợp đồng đã 
ký kết với các tổ chức, cá nhân và sự chỉ đạo của Hội Nông dân câp trên.

Điều 26. Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp

1. Tổ chức của Ban Kiểm soát
a) Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp có tối đa 03 (ba) thành viên. 

Các thành viên Ban Kiểm soát là các can bộ, chuyên viên am hiểu về lĩnh vực 
tài chính, tín dụng, đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn, hiêu biêt pháp luật, 
không có tiền án, tiền sự và các tội danh có liên quan đến hoạt động kinh tê theo 
quy định của pháp luật;

b) Ban Thường vụ Hội Nông dân mỗi câp quyêt định bô nhiệm, miên nhiẹm 
Trưởng ban và các thành viên của Ban Kiêm soát Quỹ Hô trợ nông dan cung cap;

c) Ban Kiểm soát cấp Thành phố hoạt động theo chế độ chuyên trách hoặc 
kiêm nhiệm.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát

a) Kiểm tra việc chấp hành của Quỹ Hô trợ nông dân đôi với các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của Ban Thường vụ 
Trung ương Hội, Ban Thường vụ các cấp Hội;

b) Kiểm tra hoạt động tài chính, giám sát việc chấp hành chế độ tài chính, 
kế toán. Định kỳ sáu tháng, một năm và theo vụ việc, Ban Kiêm soát có trách nhiệm 
báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng câp kêt qua kiem tra, giam sat 
hoạt động tài chính của Quỹ Hồ trợ nông dân;

c) Giúp Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp thẩm định báo cáo tài chính 
hàng năm của Quỹ Hỗ trợ nông dân cùng câp;

d) Lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát hàng năm trình Ban Thường vụ Hội 
Nông dân cùng cấp phê duyệt và báo cáo Ban Thường vụ Hội Nông dân câp trên 
trực tiếp.

3. Ban Kiểm soát hoạt động theo quy chế do Ban Thường vụ Hội Nông dân 
Thành phố ban hành.



4. Kinh phí hoạt động của Ban Kiểm soát cấp nào được hạch toán vào 
chi phí quản lý của Quỹ Hỗ trợ nông dân câp đó.

Mục 3. ĐIÊU HÀNH NGHIỆP v ụ
Điều 27. Cơ cấu tổ chức của Ban Điều hành Quỹ Ho trợ nông dân
1. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp nào do Ban Thường vụ 

Hội Nông dân cấp đó quyết định thành lập và bổ nhiệm. Cơ câu tô chức của 
Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phô và câp huyẹn như sau:

a) Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố:

- Trưởng ban và Phó Trưởng ban.
- Cán bộ nghiệp vụ, kế toán, kiểm soát nội bộ, thủ quỹ.

b) Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện:

- Trưởng ban và Phó Trưởng ban.

- Cán bộ nghiệp vụ, kế toán, thủ quỹ.
2. Cán bộ, nhân viên Ban Điều hành Quỳ Hỗ trợ nông dân Thành phố và 

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện làm việc theo chê độ chuyên trách 
hoặc kiêm nhiệm.

Điều 28. Nhiệm vụ của Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân các câp
1. Tiếp nhận nguồn vốn ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương giao; 

huy động vốn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 
với các hình thức ủng hộ, cho mượn không lãi.

2. Tiếp nhận và quản lý nguồn vốn tài trợ, viện trợ, vốn ủy thác (toàn phần 
hoặc từng phần) từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đê phục vụ cho cac 
hoạt động hỗ trợ vốn cho nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình ho trợ 
nông dân phát triển kinh tế, giải quyêt việc làm, ôn định cuộc sông, gop phan 
thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững của Thành phô, xây dựng nông 
thôn mới, chuyển dịch cơ câu kinh tê.

3. Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố ủy nhiệm cho Hội 
Nông dân quận, huyện, thẩm định hoặc tái thẩm định hồ sơ đề nghị vay vôn của 
người vay và thực hiện cho vay, thu nợ theo quy định.

4. Quản lý vốn và tài sản của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định của 
pháp luật.

5. Thực hiện các dịch vụ chuyển tải vốn và dịch vụ hỗ trợ vốn khác do 
Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp giao.

6 Phối hợp với các đơn vị và cá nhân tô chức các hoạt động tạp huan, 
chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, tham quan trao đoi kinh nghiẹm trong 
và ngoài nước giúp người vay sử dụng vôn đúng mục đích, đạt hiẹu qua cao.

11



7. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành cho 
đội ngũ cán bộ tham gia công tác quản lý, điêu hành Quỹ Hô trợ nông dân.

8. Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện hạch toán, mở sổ sách kế toán theo chế độ 
kế toán của Bộ Tài chính áp dụng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân. Thực hiện đây đủ 
chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật và của Họi Nong dan.

9. Thực hiện chế độ quyết toán, công khai đối với khoản được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước va cac quy đinh 
pháp luật khác có liên quan.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp có thẩm quyền giao.

11. Kiểm tra việc sử dụng vốn đúng mục đích, đúng đối tượng.

Điều 29. Quyền hạn của Ban Điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp

1. Tổ chức vận động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn theo quy định của 
Nhà nước và Điều lệ này.

2. Được yêu cầu các đơn vị, cá nhân có dự án, phương án đang được Quỹ 
Hỗ trợ nông dân xem xét hỗ trợ hoặc đã được hỗ trợ cung cấp các thông tin có 
liên quan về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, tín dụng.

3. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất tình hình sử dụng vốn và những vấn đề 
liên quan đến việc sử dụng vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

4. Được xem xét cho gia hạn nợ, chuyển nợ quá hạn đôi với Người vay 
theo Điều 17 Điều lệ này.

5. Đình chỉ việc hỗ trợ vốn hoặc thu hồi vốn trước hạn đối với các 
trường hợp người vay vi phạm cam kết với Quỹ Hỗ trợ nông dân, đông thời 
đề nghị chính quyền và các ngành liên quan hỗ trợ đê thu hôi vôn hoặc khởi kiện 
theo quy định của pháp luật.

6. Từ chối yêu cầu cung cấp thông tin, nguồn tài chính, nhân lực của Quỹ 
Hỗ trợ nông dân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào nếu những yêu cầu đó trái với 
quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này.

7. Quan hệ trực tiếp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đê 
thực hiện các nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

8. Được thuê các tổ chức, chuyên gia tư vấn để xem xét, thẩm định một số 
dự án, phương án vay vốn, xin hỗ trợ, tài trợ của Quỹ Hỗ trợ nông dân; đào tạo bôi 
dưỡng cán bộ quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân khi được Ban Thường vụ 
Hội Nông dân cùng cấp đồng ý.

9. Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố và Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện, 
tùy khả năng tài chính của đơn vị được tuyên dụng hợp đông với các cá nhan đe 
phục vụ cho hoạt động Quỹ Hô trợ nông dân. Các nhân viên hợp đong được
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hưởng lương, thưởng, các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luạt va 
của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Điều 30. Trưởng ban Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp
1. Trưởng ban Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân là người đại diện theo 

pháp luật của Quỹ Hỗ trợ nông dân; chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Hội 
Nông dan cùng cấp, cơ quan quản lý nhà nước về tài chính cùng câp và trước 
pháp luật về việc điều hanh hoạt động theo nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại 
Điều lệ này.

2. Trưởng ban Ban Điều hành là đại diện của Quỹ Hỗ trợ nông dân trước 
pháp luật trong việc tranh tụng, tranh chấp, thanh lý, giải thể và trong các quan hệ 
liên quan đến hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân.

3. Những vấn đề phát sinh mới trong điều hành vượt quá quyền hạn của 
Trưởng ban Ban Điều hành Quỹ Hô trợ nông dân phải báo cáo cho Ban Thương vụ 
Hội nong dân cùng cấp xem xét, quyết định. Trưởng ban Ban Điêu hành Quỹ 
Hỗ trợ nông dân được quyền bảo lưu các ý kiến trái với các quyêt định của 
Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng câp nêu thây các quyêt định đó trai VƠI 
pháp luật và trái với Điều lệ này.

4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban Điều hành

a) Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, 
Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp và cấp trên về công tác xây dựng, 
quản lý, điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vôn 
giúp nông dân;

b) Tổ chức, điều hành các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân theo 
Điều lệ, Nghị quyết của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, 
Nghị quyết của Ban Thường vụ Hội Nông dân câp trên, của Hội Nông dân 
cùng cấp và các quy định của pháp luật;

c) Quyết định bổ nhiệm các cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, kê toán, thủ quỹ;

d) Đề xuất Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp xử lý các rủi ro trong 
quá trình hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân;

đ) Lập báo cáo quyết toán tài chính năm;

e) Chấp hành chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của 
Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phố, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam 
và theo quy định của pháp luật;

g) Tổ chức nghiên cứu xem xét đề xuất, sửa đổi, bổ sung những cơ chế 
chính sách, những giải pháp về vận động, tăng trưởng vôn, vê thu phí, tỷ lệ phân bô 
phí và những nội dung không thuộc thẩm quyên của Quỹ Hô trợ nông dân đê 
đề xuất Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng câp;



h) Tổ chức thực hiện các mô hình hỗ trợ vốn dưới các hình thức như: 
“Tổ tiết kiệm vay vốn” theo nguyên tắc tự quản của “Tô tiêt kiệm vay vôn ’ do 
Quy Hỗ trợ nông dân Thành phố hướng dẫn; thực hiện các dịch vụ hô trợ vôn
khác để phục vụ hội viên nông dân;

i) Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ;
k) Trực tiếp ký các văn bản thỏa ước, họp đồng, chứng thư Quỹ Hô trợ 

nông dân trong công tác đối nội, đối ngoại sau khi có ý kiên chuân y của 
Ban Thường vụ Hội Nông dân Thành phô;

1) Tổ chức đào tạo, tập huấn, phổ biến các chủ trương, chính sách, kiêm tra, 
đôn đốc việc thực hiện các quy định, quy chế, việc thực hiện chương trình 
cong tác năm, ve chuyên môn nghiệp vụ và các nội dung khác thuộc thâm quyên 
trong hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân;

m) Xây dựng chương trình công tác, kế hoạch phân bổ vốn,Jcế hoạch 
tài chính hàng năm trình Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp phê duyệt và 
tổ chức thực hiện;

n) Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động Quỹ Hồ trợ nông dân theo định kỳ 
và đột xuất, định kỳ hàng quý có báo cáo tài chính và báo cáo tình hình hoạt đọng 
gơi các thành viên trong Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp biêt đê chỉ đạo;

o) Trình Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng câp ban hành các văn ban 
thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ.

p) Tuyển dụng nhân sự hợp đồng và cộng tác viên để tăng cường công tác 
kiểm tra, quản lý trong khả năng tài chính của Quỹ Hỗ trợ nông dân chi trả theo 
dự toán tai chính hàng năm được Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng câp 
phê duyệt. Nhân viên hợp đồng và cộng tác viên được hưởng lương, thương, 
cac ¿ o a n  phụ cấp khác theo quy định của Quỹ hỗ trợ nông dân và theo quy định
của pháp luật.

Điều 31. Các mối quan hệ của Quỹ Hỗ trợ nông dân

1. Mối quan hệ với Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp

a) Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp chịu sự lãnh đạo, quản lý của Ban Thương vụ 
Hội Nông dân cấp trên và sự lãnh đạo quản lý trực tiêp của Ban Thường vụ 
Hội Nông dân cùng cấp;

b) Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố với Ban Thường vụ Hội nông dân 
cấp huyện là quan hẹ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ vốn cho nông dân.

2. Quan hệ với hệ thống tổ chức hội và hội viên nông dân
a) Tổ chức huấn luyện đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ, hội viên xây dựng 

mô hình kinh tế hợp tác từ thấp đến cao;
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b) Quỹ Hỗ trơ nông dân chịu trách nhiệm đối với cán bộ, hội viên nông dân 
về tiền vốn và các cam kêt của Quỹ Hỗ trợ nông dân; giữ bí mật số liệu hoạt động 
Quỹ Hỗ trợ nông dân theo quy định pháp luật;

c) Cán bô Hội Nông dân các cấp, chủ dự án và hội viên nông dân chịu 
trách nhiệm ’VỚI <Quỹ Hỗ trợ nông dân về thực hiện theo quy định của Điêu lệ này; 
thực hiện nghía vụ của Người vay; sử dụng đúng mục đích von vay và hoàn trả nợ 
cả gốc và lãi đúng kỳ hạn, tham gia “Tổ tiết kiệm và vay vốn” trong cộng đông 
nông dân để hỗ trợ giúp đỡ cho nhau trong sản xuât kinh doanh,^ giam sat 
viẹc sư dụng vốn vay và chịu trách nhiệm trả nợ đối với mô hình “Tô tiêt kiệm
vay vốn”.

3. Mối quan hệ giữa Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp
Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp dưới chịu sự chỉ đạo, hướng dân vê 

nghiệp vụ và kiểm tra, kiểm soát của Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân câp trên.

4 Mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước vê tài chinh

Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của 
cơ quan tài chính cùng cấp và cấp trên đồng thời còn là mối quan hệ phôi hợp 
thực hiện hỗ trợ vốn cho nông dân.

a) Đối với Sở Tài chính: Trên cơ sở báo cáo của Hội Nông dân Thành phô 
(Cơ quan quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phố) về tình hình thực hiện kê hoạch 
tài chính, kế hoạch tài chính năm sau và quyết toán thu, chi quỹ; Sở Tài chính 
tong hợp báo cáo ủ y  ban nhân dân Thành phố để báo cáo Hội đông nhân dân 
Thành phố cùng với báo cáo dự toán và quyết toán ngân sách địa phương.

b) Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng dẫn Hội Nông dân Thành phô 
hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hô trợ 
nông dân theo đúng trình tự quy định; Phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân 
Thành phố trình Uy ban nhan dân Thành phố sửa đổi, cấp bố sung vôn điêu lệ 
cho Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phô.

c) Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: phối hợp với Ban 
Thường vụ Hội Nông dân Thành phố trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động Quỹ 
Ho trợ nông dân cho vay đúng đối tượng, đúng mục đích và đẩy mạnh công tác 
tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đào tạo nghê cho lao động nông nghiẹp 
nhằm nâng cao nhận thức cho nông dân về sản xuất, kinh doanh hàng hóa, 
sản phẩm an toàn, phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Thành phô.

5. Mối quan hệ với cấp ủy, ủ y  ban nhân dân các cấp
Cấp ủy ủ y  ban nhân dân các cấp phối họp với Hội Nông dân cùng cấp 

chỉ đạo việc vận động xây dựng và phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, tránh việc 
cho vay bị trùng lắp vơi cac chương trình, dự án và các nguồn khác theo quy định 
cua Trung ương và Thành phố nhằm góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo



bền vững, chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp Thành phô, xây dựng 
nông thôn mới.

6. Mối quan hệ với Sở Nội vụ
Phối hợp trong việc tham mưu trình ủ y  ban nhân dân Thành phố ký 

ban hành sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phô.

Chương IV
CHÉ Đ ộ  TÀI CHÍNH, KE TOÁN, KIỂM TOÁN

Điều 32. Chế độ tài chính
1. Quỹ Hỗ trợ nông dân được tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm về 

hoạt động trước pháp luật, bảo đảm an toàn vôn và không phải nộp thuê cho 
Ngân sách nhà nước.

2. Hoạt động thu, chi tài chính của Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện theo 
dự toán kế hoạch tài chính hàng năm được Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng 
cấp phê duyệt.

3. Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện thu, chi, hạch toán kế toán và quyết toán 
thu, chi tài chính theo luật Ke toán, chế độ tài chính chung của Nhà nước và 
hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Năm tài chính của Quỹ Hỗ trợ nông dân bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và 
kết thúc vào cuối ngày 31 tháng 12 dương lịch của năm đó.

5. Ban Thường vụ Hội Nông dân các cấp, Trưởng ban Ban Điêu hành 
Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cơ quan 
quản lý nhà nước các cấp về việc chấp hành chế độ tài chính của Quỹ Hô trợ 
nông dân.

Điều 33. Công tác kế toán, kiểm toán
1. Quỹ Hỗ trợ nông dân ở mỗi cấp thực hiện hạch toán kế toán độc lập.

2. Chế độ kế toán của Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp được thực hiện 
thống nhất theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Quỹ Hỗ trợ nông dân chấp hành chế độ kiêm toán của Nhà nước. 
Ngoài ra, Quỹ Hỗ trợ nông dân có thể tự tổ chức kiểm toán hoặc thuê Kiểm toán 
độc lập.

Điều 34. Lập kế hoạch tài chính
Hàng năm, Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp có trách nhiệm lập và xây dựng 

kế hoạch vận động vốn và sử dụng vôn; kê hoạch thu, chi tài chính trinh 
Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp phê duyệt.
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Điều 35. Báo cáo tài chính và phê duyệt báo cáo tài chính
1. Quỹ Hỗ trợ nông dân thực hiện chế độ báo cáo tài chính, chế độ thống kê 

và báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Ban Thường vụ 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp, 
cơ quan tài chính cùng cấp và Quỹ Hỗ trợ nông dân câp trên.

2. Kết thúc năm hoạt động, Quỹ Hỗ trợ nông dân phải lập báo cáo tài chính, 
trình Ban Thường vụ Hội Nông dân cùng cấp phê duyệt và gửi cơ quan tài chính 
cùng cấp và Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp trên trước ngày 31 tháng 3 
của năm sau.

3. Trưởng ban Ban Điều hành và Ke toán Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp 
chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính.

Điều 36. Trích lập các quỹ
Quỹ Hỗ trợ nông dân được trích lập quỹ dự phòng rủi ro, quỹ bổ sung 

nguồn vốn, quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi từ thu nhập của 
Quỹ Hỗ trợ nông dân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Ban Thường vụ 
Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; việc sử dụng các quỹ này có hướng dân 
riêng theo quy định của pháp luật và theo quy định của Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam.

Chương V 
SÁP NHẬP, CHIA, TÁCH

Điều 37. Sáp nhập, chia, tách Quỹ Hỗ trợ nông dân
Khi Nhà nước có các quyết định về sáp nhập các đơn vị hành chính có 

liên quan đến việc sáp nhập, chia, tách tổ chức Hội Nông dân, thì tiên hành sáp 
nhập hoặc chia, tách Quỹ Hỗ trợ nông dân. Việc sáp nhập, chia, tách Quỹ Hô trợ 
nông dân có hướng dẫn riêng.

Chương VI
KHEN THƯỞNG, x ử  LÝ VI PHẠM, x ử  LÝ TRANH CHẤP

Điều 38. Khen thưởng
1. Các đơn vị, các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp đối với hoạt động 

của Quỹ Hỗ trợ nông dân đều được xét khen thưởng.

2. Hàng năm tổng kết hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân, những đơn vị, 
cá nhân có thành tích xây dựng Quỹ Hỗ trợ nông dân, sử dụng vôn có hiệu quả, 
quản lý vốn tốt được xem xét khen thưởng.

3. Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố ký khen thưởng cho Ban Thường vụ 
Hội Nông dân cấp huyện, cấp xã, cho các đơn vị, các tổ chức, cá nhân ủng hộ, 
tài trợ, xây dựng và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt kết quả tôt theo đê nghị 
của Ban Điêu hành Quỹ Hô trợ nông dân Thành phô.



4. Trưởng ban Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân Thành phô được 
khen thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động xây dựng 
và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân.

5. Việc khen thưởng được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước 
và theo quy định của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

6. Tiền thưởng được trích từ quỹ khen thưởng của Quỹ Hỗ trợ nông dân 
các cấp.

Điều 39. Xử lý khi có tranh chấp
Trưởng ban Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân là đại diện pháp nhân 

của Quỹ Hỗ trợ nông dân trước pháp luật khỉ có các tranh chấp liên quan đên 
hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân.

Điều 40. Xử lý vi phạm
Các tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ và trách nhiệm thực hiện theo Điều lệ này 

nếu vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của Hội Nông dân 
Việt Nam và quy định của pháp luật.

Chương VII 
CHÉ Đ ộ  THÔNG TIN VÀ BẢO MẬT

Điều 41. Chế độ thông tin

Quỹ Hỗ trợ nông dân được trao đổi thông tin về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ 
nông dân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật về chế độ thông tin 
và bảo mật.

Điều 42. Bảo mật thông tin
1. Cán bộ, nhân viên Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp và những người có 

liên quan không được tiết lộ bí mật các thông tin về hoạt động của Quỹ Hỗ trợ 
nông dân theo quy định của pháp luật.

2. Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp có quyền từ chối các yêu cầu của tổ chức, 
cá nhân về cung cấp thông tin liên quan đến người vay, trừ trường hợp có 
yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc 
được sự chấp thuận của người vay.

Chương VIII 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 43. Hiều lưc thi hành• •

Điều lệ này có 08 (tám) Chương, 43 (bốn mươi ba) Điều và có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày được ủ y  ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt.
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Căn cứ quy định pháp luật và Điêu lệ Quỹ, Ban Châp hành HỘI Nong dan 
Thành phố có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điêu lệ này./.
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