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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 26/2013/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 12 năm 2013

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ðề án củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả
hoạt ñộng của các tổ chức Hợp tác xã trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ñến năm 2015, ñịnh hướng ñến năm 2020
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 10
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính
phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã;
Căn cứ Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13 tháng 02 năm 2006 của Bộ Kế
hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực hiện một số ñiều tại Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP
ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích
phát triển hợp tác xã;
Căn cứ Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thực hiện Nghị ñịnh số 88/2005/Nð-CP về chế ñộ tài chính hỗ trợ
các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các ñối tượng ñào tạo, bồi dưỡng của
hợp tác xã;
Căn cứ Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài
chính quy ñịnh nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn
chương trình, giáo trình các môn học ñối với ngành ñào tạo ñại học, cao ñẳng, trung
cấp chuyên nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài
chính quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước
dành cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;
Căn cứ Thông tư số 173/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài
chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của
Bộ Tài chính về chế ñộ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành
lập, các ñối tượng ñào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 4693/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2013
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ñề nghị ban hành Nghị quyết thông qua ðề án ñổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các tổ chức Hợp tác xã trên ñịa

