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THÔNG TƯ 
Hướng dẫn một số điều của Nghị đinh số 45/2021/NĐ-CP ngày 

31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tắ chức và hoạt 
động của Quỹ hễ trợ phát triển họp tác xã 

Cân cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 20 ỉ 5; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/20Ỉ7/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 cùa 
Chỉnh phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn vả cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Cản cứ Nghị định so 45/202 Ị/NĐ-CP ngày 3ỉ tháng 03 năm 202 ỉ của 
Chính phủ vẻ việc thành lập, tô chức và hoai động của Quỹ ho trợ phải triền 
hợp tác xã; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh các ngân hàng và tỏ chức tài 
chính; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dân một sô điêu của 
Nghị định sô 45/202 Ỉ/NĐ-CP ngày 31 thảng 03 năm 2021 của Chính phù vê 
việc thành lập, to chức và hoạt động của Quỹ hô trợ phái triên hợp tác xaề 

Chưong I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm ví điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung vè chế độ quản lý tài chính, 
đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại, xử lý tài chính khi chuyển đôi mô hình 
hoạt động của các Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xà quy định tại Nghị định sô 
45/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 03 năm 2021 của Chính phủ về việc thành lập, tổ 
chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã (sau đây viết tắt là Nghị định 
so 45/202lằ/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quỹ hỗ trợ phát triền hợp tác xã (sau đây viết tắt là Quỹ hợp tác xã 
hoặc Quỹ) bao gồm: Quỹ hỗ trợ phát triền hợp tác xã Việt Nam (Quỹ hợp tác xã 
Trung ương) và Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xâ địa phương (Quỹ họp tác xă địa 
phương). 
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2. Cơ quan thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Quỹ 
hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

3. Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Liên minh hợp tác xã cấp tính. 

4. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có licn quan đến hoạt động của 
Quỹ hỗ trợ phát triền hợp tác xà. 

Chương II 
MỘT SÓ NỘI DUNG VÈ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 

CỦA QUỶ HỢP TÁC XÃ 

Điều 3. Quản lý và sử dụng tài sản 

1. Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hỉnh công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

a) Giới hạn đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản cố định phục vụ trực tiếp 
cho hoạt động của Quỹ thực hiện theo quy định tại điểm a, khoán 3 Điều 38 
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; 

b) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các nội dung liên quan khác đến việc 
đầu tư xảy dựng, mua sam, quản lý, sử dụng, khau hao, thuê, cho thuê, thế chấp, 
câm cô, thanh Ịý, nhượng bán, kicm kê, đánh giá lại tài sàn cố định của Quỳ áp 
dụng theo quy định của Công ty trách nhiệm hừu hạn một thành viên do Nhà 
nước nắm giừ 100% vốn điều lệ, Điều lệ tồ chức và hoạt động, Quv chc quàn lý 
vả sứ dụng tài sản cố định của Quỹ. 

2. Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã: 

Giới hạn đầu tư xây dựng, mua sam, thẩm quyền, trình tự, thủ tục và các 
nội dung licn quan khác đen việc đau tư xây dựng, mua sam, quản lý, sử dụng, 
khấu hao, thuc, cho thuê, thế chấp, cầm cố, thanh lý, nhượng bán, kiểm kê, đánh 
giá lại tài sản cố định của Quỹ áp dụng theo quy định của pháp luật dối với hợp 
tác xà, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định 
của Quỷ. 

Điều 4. Xử lý tổn thất về tài sản 

Khi bị tồn thất về tài sản, Quỹ hợp tác xã phải xác định mức độ tồn thất, 
nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý như sau: 

1. Xác định rò nguyên nhân khách quan, bất khả kháng (thicn tai, dịch 
bệnh, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, rủi ro chính trị) và nguyên nhân chủ quan. 

2. Trường hợp do nguyên nhân chủ quan thì cá nhân, tặp thể gây ra tồn 
thất phải bồi thường, xử lý theo quy định của pháp luật. Quỹ hợp tác xã quy định 
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cụ thể việc bồi thường và quyết định mức bồi thường phù hợp với quy định của 
pháp luật và chịu trách nhiệm với quyêt định của mình. 

3. Trường hợp tài sản đă mua bảo hiểm theo pháp luật thì xử lý theo hợp 
đồng bảo hiểm. 

4. Giá trị tổn thất sau khi đã bù đắp bàng tiền bồi thường của cá nhân, tập 
thể, tồ chức bào hiểm, sử dụng dự phòng được trích lập trong chi phí, trường 
hợp thiếu được bù đắp bằng quỷ dự phòng tài chính của Quỹ hợp tác xã. Trường 
hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được hạch toán vào 
chi phí trong kỳ của Quỹ. 

Điều 5. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

1. Các khoản thu cùa Ọuỹ hợp tác xã phải ghi nhận và hạch toán cho mục 
đích lặp và trình bày báo cáo tài chính thực hiện theo quy định của chuân mực 
ke toán Vict Nam và các quy định của pháp luật có liên quan, có hóa đơn hoặc 
chứng từ hợp lệ. 

2. Dối với thu lãi từ hoạt động cho vay, Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm 
đánh giá khả năng thu hồi nợ và thực hiện phân loại nợ theo đúng quy định tại 
Điều 28 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP để làm căn cứ hạch toán lãi phải thu và 
thực hiện hạch toán như sau: 

a) Quỹ hạch toán số lãi phải thu phát sinh trong kỳ vào doanh thu đôi với 
các khoản nợ được phân loại là nợ đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi 
ro cụ thề theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với tổ chức tài 
chính vi mô; 

b) Đối với số lãi phải thư của các khoản nợ được giữ nguyên nhóm nợ đủ 
tiêu chuẩn do thực hiện chính sách của Nhà nước và sổ lãi phải thu phát sinh 
trong kỳ của khoản nợ còn lại thì không hạch toán doanh thu, Quỹ thực hiện 
theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu, khi thu được thì hạch toán vào doanh thu. 

3. Đốỉ với thu lãi tiền gửi: là số lãi phải thu từ tiền gửi phát sinh trong kỳ. 

4. Đổi với các khoản phải thu đã hạch toán vào doanh thu nhung sau đó 
được đánh giá không thu được hoặc đến kỳ hạn thu không thu được thì Quỹ 
hạch toán vào chi phí và theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu. Khi thu được thì 
Quỹ hạch toán vào doanh thu. 

5. Đối với các khoản thu từ hoạt động khác: Thực hiện theo quy định của 
pháp luật về thuc và pháp luật có liên quan. 

6. Viộc xác định doanh thu của Quỹ cho mục đích tính thuế thực hiộn theo 
quy định của pháp luật về thuế. 
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Điều 6. Doanh thu 

Doanh thu của Quỹ là khoản phải thu phát sinh trong kỳ, bao gồm: 

1. Thu từ hoạt động nghiệp vụ: 

a) Thu lãi cho vay; 

b) Thu phí từ hợp đồng dịch vụ nhận ủy thác cho vay; 

c) Thu từ hoạt động dịch vụ tư vấn đầu tư, tài chính liên quan đến hoạt 
động cùa Quỹ; thu từ hoạt động dịch vụ hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng vay 
vốn của Quỹ theo quy định của pháp luật; 

d) Các khoản thu khác từ hoạt động nghiệp vụ theo quy định của pháp 
luặt. 

2. Thu từ hoạt động tài chính: 

a) Thu lãi tiền gửi; 

b) Thu từ chênh lệch tỷ giá (nếu có); 

c) Thu từ hoạt động tái chính khác. 

3. Các khoản thu khác: 

a) Thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản; 

b) Thu từ hoạt động cho thuê tải sản; 

c) Chênh lệch các khoản thu bảo hiểm được bồi thường đền bù tổn thất tài 
sản sau khi thực hiện bù đắp tổn thất; 

d) Thu nạ đã xóa thu hồi được; 

đ) Thu hoàn nhập dự phòng; 

e) Các khoản thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Nguyên tắc ghi nhận và quản ỉý chi phí 

lế Chi phí được ghi nhận vào chi phí hoạt động của Quỹ hợp tác xã phải 
tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí, có đủ hóa đơn, chứng từ 
hợp lý, hợp lệ theo quy định của pháp luật. Các khoản chi của Quỹ hợp tác xã 
phải được ghi nhận và hạch toán cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính 
thực hiện theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định của 
pháp luật có liên quan. 

2. Nguyên tac quản lý chi phí: 

a) Đối với Quỹ hợp tác xà hoạt động theo mô hình công ty trách nhiộm 
hữu hạn một thành viên do Nhà nước nấm giữ 100% vốn điều lệ: Quỹ hợp tác xã 
xây dựng và trình Chủ tịch Quỹ ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có 
định mức chi phù hợp cho từng giai đoạn đảm bảo tuân thủ quy định của pháp 
luật; 
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b) Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã: Chủ tịch 
Hội đồng quản trị ban hành quy che chi tiêu nội bộ của Quỹ sau khi Đại hội 
thành viên chấp thuận và thông qua quy chế; 

c) Dối với các khoàn chi không đúng chế độ, không được quyct toán, các 
khoản chi vượt định mức tại quy che chi tiêu nội bộ, Quỹ phải xác định rõ trách 
nhiệm của tô chức, cá nhân có liên quan để trình cắp có tham quyền quyết định 
phương án bồi hoàn. 

3. Viộc xác định chi phí của Quỹ cho mục đích tính thuế thực hỉện theo 
quy định của pháp luật về thuế. 

Điều 8. Chi phí 

Chi phí của Quỹ là các khoản chi thực tế phát sinh trong kỳ liên quan đến 
hoạt độne cùa Quỹ, bao gồm: 

1. Chi phí hoạt động nghiệp vụ: 

a) Chi trả lãi vốn huy động; 

b) Chỉ phí liên quan đến hoạt động cho vay, thu nợ; 

c) Chi phí licn quan đến hoạt động ủy thác và nhận ủy thác; 

d) Chi trích lập dự phòng rủi ro cho vay theo quy định tại Điều 28 Nghị 
định số 45/2021/NĐ-CP; 

đ) Chi mua bảo hicm rủi ro và các loại bảo hiểm nghiệp vụ khác theo quy 
định; 

e) Các khoản chi khác từ hoạt động nghiệp vụ. 

2. Chi phí tài chính: 

a) Chi chênh lệch tý giá (nếu có); 

b) Các khoản chi khác từ hoạt động tài chính. 

3. Chi phí quản lý: 

a) Chi về tài sản gồm: Chi khấu hao tài sản cố định; chi thuê tài sản cổ 
định; chi bảo trì, bảo dường, sửa chữa và vận hành tài sản; chi mua sam công cụ, 
dụng cụ; chi báo hiềm tài sản, chi kíem định phương tiện theo quy định; chi 
nhượng bán, thanh lý tài sản không bao gồm giá trị còn lại của tài sản cố định 
thanh lý, nhượng bán (nếu có); 

b) Chi cho người quản lý, người lao động: 

- Dối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo inô hình công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ: Chi tiền lương, tiền 
công; các khoản đóng góp theo lương gồm bảo hiểm xã hội, bảo hicm y tế, bào 
hiềm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn bộnh nghề nghiệp, kinh phí công đoản; chi ăn 
ca; chi trang phục giao dịch; chi cho lao động nữ, chi làm thcm giờ, khám sức 
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khỏe định kỳ và các khoản chi khác cho người lao dộng áp dụng theo quy định 
của pháp luật đôi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

- Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã: Các khoản 
chi cho người quản lý, người lao động áp dụng theo quy định tại Luật hợp tác 
xã, Điều lệ tồ chức và hoạt động Quỹ, Quy chế tiền lương, tiền công cho người 
quản lý, người lao động của Quỹ đă được Đại hội thành viên thông qua; 

c) Chi cho hoạt động quản lý và công vụ: Chi điện, nước, điện thoại, 
internet, bưu phí, vật liệu, giấy in, văn phòng phẩm; chi công tác phí, chi tư vấn 
liên quan đén hoạt động của Quỹ, chi dịch vụ thanh toán, kiểm toán; chi thuê 
chuycn gia trong và ngoài nước; chi cộng tác viên, chi nghiên cứu khoa học, 
nghiên cứu đồi mới công nghộ; chi đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ; chi thưởng 
sáng kiốn cải tien, tăng năng suất lao động, chi cho công tác bảo vệ môi trường, 
bảo vệ cơ quan; chi y té, chi xăng dầu, chi phòng cháy chữa cháy, chi phương 
tiộn vận chuyển, chi tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị; chi hội nghị, lề tân, khánh 
tiết theo quv định của pháp luật; 

d) Chi phụ cấp cho các chức danh kiêm nhiệm (nếu có); 

đ) Các chi phí quản lý khác theo quy định của pháp luật. 

4. Chi theo quy định tại điểm i khoản 2 Điều 42 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP. 

5. Chi trích lập dự phòng giảm giá hàng tòn kho, dự phòng nợ phải thu 
khó đòi, dự phòng tồn thất tài sàn, đầu tư tài chính và các khoản dự phòng khác 
áp dụng theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (đối với Quỹ hợp tác xã hoạt 
động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành vicn do Nhà nước 
nam giữ 100% vốn điều lộ) hoặc pháp luật đổi với hợp tác xã (đối với Quỹ hợp 
tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã). 

6. Chi phí khác: 

a) Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản (nếu có) bao gồm cả giá trị còn lại 
của tài sản cố định được thanh lý nhượng bán; 

b) Chi phí xử lý tổn thất tài sản sau khi đã bù đắp bằng các nguồn vốn 
khác theo quy định; 

c) Chi các khoản đà hạch toán doanh thu nhưng thực te không thu được; 

d) Chi tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế; 

đ) Chi án phí, lộ phí thi hành án và các chi phí tố tụng khác theo quy định 
của pháp luật; 

c) Chi cho công tác xã hội theo quy định của pháp luật về thuế; 



g) Chi đóng phí hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước mà Quỹ tham 
gia theo quy định của pháp luật (nếu có); 

h) Chi cho hoạt động đảng, đoàn the; 

i) Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

7. Định mức chi phí quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 
Điều này được thực hiện như sau: 

a) Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm 
hừu hạn một thành viên do Nhà nước nam giừ 100% vốn điều lệ: Quỹ thực hiộn 
theo quy định của pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trường hợp pháp luật chưa có quy định 
hoặc không khống ché mức chi, Quỹ hợp tác xã căn cứ vào khả năng tài chính 
xây dựng định mức trong quy che chi tiêu nội bộ của Quỹ, quyết định việc chi 
ticu đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm trước pháp luật; 

b) Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã: Thực hiện 
theo quy định tại Luật hợp tác xã và các vãn bản hướng dẫn. Trường hợp pháp 
luật chưa có quy định hoặc không khống che mức chi, Quỹ hợp tác xã căn cứ 
vào khá năng tài chính xây dựng định mức trong quy che chi ticu nội bộ của 
Quỹ, quyết định viộc chi ticu đàm bảo tiết kiệm, hiệu quả và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật. 

Điều 9. Các khoản chi không được hạch toán vào chi phí 

1. Các khoản thiệt hại đã được Nhà nước hỗ trợ hoặc cơ quan bảo hiếm, 
bcn gây thiệt hại bồi thường. 

2. Các khoản chi phạt thuộc trách nhiệm cá nhân do vi phạm hành chính, 
vi phạm môi trường, phạt nợ vay quá hạn do nguyên nhân chủ quan, phạt vi 
phạm chế độ tài chính. 

3. Các khoàn chi không có hóa đơn, chứng từ hợp lý, hợp lệ theo quy định 
của pháp luật. 

4. Các khoản chi thuộc nguồn kinh phí khác đài thọ. 

5. Các khoản chi của cá nhân ủng hộ địa phương, các tồ chức xã hội, các 
cơ quan khác. 

6. Các khoản chi vượt định mức theo quy định tại Thông tư này và các 
vãn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. 

Điều 10. Phê duyệt báo cáo tài chính 

Hằng năm, Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm báo cáo, trình Licn minh hợp 
tác xã cùng cấp (đối với Quỹ hợp tác xă hoạt động theo mô hình công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước năm giừ 100% vôn điêu lệ) hoặc 
Đại hội thành vicn (đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã) 



8 

phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối kết quả tài chính sau khi báo cáo tài 
chính năm đằ được kiểm toán bởi tổ chức kicm toán độc lập theo quy định pháp 
luật về kiêm toán và có ý kiến thầm định của kiêm soát viên. 

Điều 11. Chế độ báo cáo và công khai tài chính 

1. Quỹ hợp tác xã thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 44 
Nghị định số 45/2021/NĐ-CP 

2. Thời gian chốt số liệu: 

a) Dối với báo cáo 06 tháng đầu năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo 
cáo đến hết ngày 30 tháng 6 năm báo cáo; 

b) Đối với báo cáo năm: Tính từ ngày 01 tháng 01 năm báo cáo đến hêt 
ngày 31 tháng 12 năm báo cáo. 

3. Mau biêu Báo cáo: 

a) Báo cáo tài chính quy định tại điểm a khoản 3 Điều 44 Nghị định 
45/2021/NĐ-CP: Thực hiện theo quy định tại ché độ ke toán của Quỹ; 

b) Báo cáo tình hình hoạt động cho vay quy định tại điềm c khoản 3 Điều 
44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP: 

- Quỹ hợp tác xã địa phương gửi báo cáo cho Quỹ hợp tác xã Trung ương 
để tồng hợp theo mẫu tại Phụ lục la ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Quỹ hợp tác xã Trung ương tổng hợp gửi báo cáo các cơ quan theo mẫu 
tại Phụ lục ỉb ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Báo cáo tồng hợp tình hình hoạt động nghiệp vụ quy định tại điêm b 
khoản 3 Điều 44 Nghị định 45/2021/NĐ-CP: 

- Quỹ hợp tác xã địa phương gửi báo cáo cho Quỹ hợp tác xã Trung ương 
đề tổng hợp theo mẫu tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này; 

- Quỹ hợp tác xã Trung ương tổng hợp gửi báo cáo các cơ quan theo mẫu 
tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư này; 

d) Thời hạn nộp báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 44 Nghị định 
45/2021/NĐ-CP. 

4. Công khai tài chính: 

a) Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên do Nhà nước nẳm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện công khai tài 
chính theo quy định đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều 
lệ; 

b) Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã thực hiện công khai 
tài chính theo quy định của pháp luật đối với hợp tác xẩ. 
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Điều 12. Lập kế hoạch tài chính hằng năm 

1. Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do Nhà nước nấm giừ 100% vốn điều lệ: 

a) Xây dựng kế hoạch tài chính năm: Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm xây 
dựng kê hoạch tài chính năm trình Liên minh hợp tác xã cùng cấp phê duyệt 
theo mẫu tại Phụ Ịục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 và Phụ lục 6 ban hành kèm theo 
Thông tư này gồm: Kế hoạch tài chính năm; kế hoạch doanh thu - chi phí; kế 
hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tải sản; kế hoạch nguồn vốn và sử dụng 
vốn; 

b) Thời gian phc duyệt ke hoạch tài chính: Trước ngày 30 tháng 4 năm kế 
hoạch: 

- Licn minh hợp tác xã Việt Nam xem xét, phê duyệt kế hoạch tài chính 
năm đối với Quỹ hợp tác xã Trung ương; 

- Liên minh hợp tác xã cấp tỉnh xem xét, phc duyệt kế hoạch tài chính 
năm đối với Quỹ hợp tác xã địa phương sau khi có ý kiến chấp thuận của ùy 
ban nhân dân cấp tỉnh và gửi ủy ban nhân dân cấp tĩnh, cơ quan tài chính cùng 
cấp đồ phục vụ công tác quản lý, giám sát. 

2. Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã: 

a) Xây dựng kế hoạch tài chính năm: Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm xây 
dựng kế hoạch tài chính năm trình Đại hội thành viên thông qua theo mầu tại 
Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 và Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này; 

b) Thời gian phê duyệt kế hoạch tài chính: Trước ngày 30 tháng 4 năm kc 
hoạch, Đại hội thành viên xcm xét, phê duyệt kế hoạch tài chính năm để Quỹ 
họp tác xâ triển khai, thực hiện. 

Chương III 
MỘT SÓ NỘI DUNG VÈ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 

VÀ XÉP LOẠI QUỸ HỢP TÁC XÃ 

Mục 1: ĐÓI VỚI QUỸ HỌP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ 
HÌNII CổNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỌT THÀNH VIÊN DO 

NHÀ NƯỚC NẮM GIŨ 100% VỐN ĐIÈU LỆ 

Điều 13. Phương thức xác định các chỉ ticu đánh giá hiệu quả hoạt 
động 
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1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của Quỹ hợp tác xã 
thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 45 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP và 
được xác định như sau: 

a) Chi ticu 1: Tăng trưởng dư nợ cho vay (bao gồm dư nợ cho vay trực 
tiếp và dư nợ ủy thác cho vay) là tỷ lệ % giữa chcnh lệch dư nợ tại thời diêm 
31/12 năm đánh giá vả dư nợ tại thời điểm 31/12 năm trước liền kề chia cho dư 
nợ tại thời điểm 31/12 năm trước liền kề; 

b) Chỉ ticu 2: Tỷ lệ nợ xấu là tỷ lệ giữa số dư nợ xấu Quỹ chịu rủi ro theo 
quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ dôi với tô chức tài 
chính vi mô so với tổng dư nợ cho vay Quỹ chịu rủi ro (dư nợ cho vay Quỹ chịu 
rủi ro bao gồm dư nợ cho vay trực tiếp và dư nợ ủy thác cho vay); 

c) Chỉ tiêu 3: Két quả tài chính hằng năm là chênh lệch giữa tồng doanh 
thu và tồng chi phí phát sỉnh trong năm đánh giá, được xác định theo báo cáo tài 
chính đâ được kiểm toán của Quỹ hợp tác xã; 

d) Chỉ tiêu 4: Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sừ dụng 
vốn, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chế độ báo cáo tài chính: Quỹ châp hành 
đúng quy định, không có hành vi thực hiện sai, bó sót, thực hiện không đầy đủ, 
không kịp thời hoặc không thực hiện. Các hành vi vi phạm bao gồm hành vi của 
Quỹ, cá nhân dưới danh nghĩa Quỹ hoặc người quàn lý Quỹ gây ra khi thực hiện 
nhiệm vụ cùa Quỹ. 

2. Khi tính toán các chi tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động quy định tại khoản 
1 Điều này, Quỹ được loại trừ các yếu tố khách quan theo quy định tại khoản 2 
Điều 45 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. 

Điều 14. Phương thức xếp loại Quỹ hợp tác xã 

Quỹ hợp tác xã đánh giá, xếp loại hiộu quả hoạt động theo nguyôn tẳc so 
sánh giữa kết quả thực hiộn và các chỉ tiêu được giao tại kế hoạch tài chính Quỹ, 
cụ thề như sau: 

1. Chỉ ticu 1: Tăng trưởng dư nợ cho vay 

a) Quỹ hợp tác xã xếp loại A khi chỉ tiêu thực hiện bằng hoặc cao hơn kế 
hoạch được giao; 

b) Quỹ hợp tác xã xép loại B khi chỉ ticu thực hiện thấp hom kế hoạch 
được giao nhưng tối thiểu bằng 90% kế hoạch được giao; 

c) Quỹ hợp tác xã xcp loại c khi chỉ tiêu thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch 
dược giao. 

2. Chỉ tiêu 2: Tỳ lệ nợ xấu 

a) Quỹ hợp tác xã xếp loại A khi chỉ tiêu thực hiện bàng hoặc thấp hom ké 
hoạch được £Ìao; 
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b) Quỹ hạp tác xã xép loại B khi chỉ tiêu thực hiện cao hơn kế hoạch được 
giao nhưng tối da bằng 110% kế hoạch được giao; 

c) Quỹ hợp tác xã xếp loại c khi chi tiêu thực hiện cao hơn 110% kế 
hoạch được giao. 

3. Chỉ tiêu 3: Ket quả tài chính hằng năm 

a) Quỹ hợp tác xã xếp loại A khi chỉ ticu thực hiện bằng hoặc cao hom kế 
hoạch được giao; 

b) Quỹ hợp tác xà xếp loại B khi chi tiêu thực hiẹn thấp hơn kế hoạch 
được giao nhưng tối thicu bằng 90% kế hoạch được giao; 

c) Quỹ hợp tác xã xép loại c khi chỉ tiêu thực hiện đạt dưới 90% kế hoạch 
được giao. 

4. Chỉ ticu 4: Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng 
von của Quỹ, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chế độ báo cáo tài chính. 

a) Quỹ hợp tác xã xếp loại A khi: Trong nãm đánh giá xếp loại, Quỹ 
không bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế 
đối với nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số 
tiền thuế được miền, giảm, hoàn, không thu và nhóm hành vi trốn thuế; không bị 
hoặc bị cơ quan đại diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhờ bằng văn bản 01 
(một) lần về việc nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại 
hiệu quà hoạt động Quỹ hợp tác xã, báo cáo tài chính không đúng quy định, 
không đúng hạn; 

b) Quỹ hợp tác xã xếp loại B khi trong năm đánh giá xếp loại, Quỹ bị cơ 
quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuê do có 01 
hành vi vi phạm thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu sổ tiền thuế phải nộp 
hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu; hoặc bị cơ quan đại 
diện chủ sở hữu/cơ quan tài chính nhắc nhở bang văn bản 02 (hai) lần về việc 
nộp báo cáo để thực hiện giám sát tài chính, báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt động 
Quỹ hợp tác xã, báo cáo tài chính không đúng quy định, không đúng hạn; 

c) Quỹ hạp tác xã xếp loại c khi trong năm đánh giá xếp loại, Quỹ bị cơ 
quan cỏ tham quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuê do có từ 02 
hành vi vi phạm khác nhau trờ lên thuộc nhóm hành vi khai sai dẫn đến thiếu số 
tiền thuế phải nộp hoặc tăne sổ tiền thue được miễn, giảm, hoàn, không thu; 
hoặc Quỹ có hành vi trốn thuể theo quy định của Chính phủ về xừ phạt vi phạm 
hành chính về thuế, hóa đơn; hoặc bị cơ quan đại diộn chủ sở hữu/cơ quan tài 
chính nhấc nhở bằng văn bàn 03 (ba) lần trở lên về việc nộp báo cáo dề thực 
hiộn giám sát tài chính, báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt động Quỹ họp tác xã, báo 
cáo tài chính không đúng quy định, không đúng hạn; Người quàn lý Quỹ vi 
phạm pháp luật trong quá trình thực thi nhiệm vụ của Quỹ trong việc chấp hành 
pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn, nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, 



12 

quy đinh về chế độ báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện giám sát tài chính 
theo công bố, kểt luận của cơ quan chức năng. Viộc đánh giá xếp loại Quỹ chỉ 
tính 01 (một) lần đối với cùng một vụ viộc sai phạm của người quản lý Quỹ; 

d) Các hành vi vi phạm thủ tục thuế không xem xét đe thực hiộn đánh giá 
xép loại Quỹ. 

Điều 15. Tồng hợp xép loại Quỹ họp tác xã 

1. Quỹ xcp loại A khi không có chỉ tiêu xếp loại c, trong đó có ít nhất 2 
chỉ tiêu được xếp loại A trò lẻn và không có loại c. 

2. Quỹ xcp loại c khi có 2 chỉ tiếu không xếp loại A và các chỉ tiêu còn 
lại xếp loại c. 

3. Quỹ xếp loại B trong các trường hợp còn lại. 

4. Căn cứ các chì tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động quy định tại Thông tư 
này, Quỹ báo cáo kết quà đánh giá và xếp loại gừi Liên minh hợp tác xã cùng 
cấp đố Licn minh hợp tác xã cùng cấp thẩm định, phc duyệt xép loại hiệu quả 
hoạt động Quỹ trước ngày 31 tháng 5 hằng năm. 

Mục 2: ĐỐI VỚI QUỸ IIỌP TÁC XÃ HOẠT ĐỘNG THEO MÔ 
HÌNH HỢP TÁC XÃ 

Điều 16. Đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Quỹ hợp tác xã hoạt 
động theo mô hình hợp tác xã 

Đối với Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã, căn cứ quy 
định tại Chương III Thông tư này, Điều ]ệ tồ chức và hoạt động của Quỹ, yêu 
câu quàn lý, Quỹ hợp tác xã trình Dại hội thành viên ban hành quy chế về đánh 
giá hiệu quả hoạt động và xếp loại Quỹ hợp tác xã, đánh giá, xếp loại người 
quản lý và kiểm soát vicn Quỹ hợp tác xã để thực hiện, đảm bảo phù hợp với 
quy định tại Nghị định sổ 45/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Luật hợp tác xã và 
các văn bản hướng dẫn có liên quan hoặc sửa đồi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

Chương IV 
MỘT SÓ NỘI DUNG VÈ CHUYẺN ĐÓI MÒ HÌNH QUỸ HỢP TÁC XÃ 

Điều 17. Chuyền đổi Quỹ họ*p tác xã hoạt động theo mô hình công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nưóc nắm gỉừ 100% vén điều 
lệ sang mô hình họp tác xã. 

1. Quỹ họp tác xã có nhu cầu chuyền đoi mô hình phải xây dựng phương 
án giải thể Quỹ hợp tác xã hiện hành và phương án thành lập Quỹ hợp tác hoạt 
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động theo mô hình mới (phương án tải chính, phương án tồ chức bộ máy điều 
hành, dư nợ cho vay và các nội dung liên quan), báo cáo Liên minh họp tác xà 
cùng cấp thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại 
Điều 46 và Điều 50 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. 

2. Căn cứ phương án giải thể Quỹ hiện hành và phương án thành lập Quỹ 
hoạt động theo mô hình mới được các cấp có thầm quyền phê duyệt tại khoản 1 
Điều này: 

a) Đối với việc giải thồ Quỹ hợp tác xã hiện hành: Hồ sơ, trình tự, thủ tục 
và xừ lý tài chính khi giái thồ Quỹ được áp dụng theo quy định của pháp luật về 
giải the công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ; 

b) Dối với việc thành lập Quỹ hợp tác xâ hoạt động theo mô hình mới: 
việc thành lập mới Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã thực hiện 
theo quv định tại Điều 15 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. 

Điều 18. Chuyển đỏi Quỹ họp tác xã hoạt động theo mô hình họp tác 
xã sang mô hình công ỉy trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước 
nắm giữ 100% vén điều lệ 

1. Quỹ hợp tác xã có nhu cầu chuyển đổi mô hình phải xây dựng phương 
án giải thể Quỹ hợp tác xà hiện hành vả phương án thành lập Quỹ hợp tác hoạt 
động theo mô hỉnh mới (phương án tài chính, phương án tổ chức bộ máy điều 
hành, dư nợ cho vay và các nội dung licn quan), báo cáo Liên minh hợp tác xã 
cấp tinh thẩm định và trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định tại Diều 
46 và Điều 50 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. 

2. Căn cứ phương án giải thể Quỹ hiện hành và phương án thành lặp Quỹ 
hoạt động theo mô hình mới được các cấp có thẩm quyền phc duyệt tại khoản 1 
Điều này: 

a) Đối với việc giái thể Quỹ hợp tác xã hiện hành: Hô sơ, trình tự, thủ tục 
và xừ lý tài chính khi giải thể Quỹ được áp dựng theo quy định cùa pháp luật ve 
giải thc hợp tác xã tại Luật Hợp tác xà và các văn bản hướng dẫn liên quan hoặc 
sửa đổi, bồ sung, thay thế (nếu có); 

b) Đối với việc thành lập Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình mới: 
việc thành lập mới Quỹ hợp tác xã hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm 
hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo 
quy định tại Điều 15 Nghị định số 45/2021/NĐ-CP. 
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Chương V 
TRÁCH NHTỆM CỦA CÁC cơ QUAN 

Điều 19. Trách nhiệm của Bộ Tài chính 

1. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 51 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP. 

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đánh giá, nghiên cứu sửa 
đồi, bồ sung Thông tư này trong trường hợp cần thiết. 

Điều 20. Trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tính 

1. Thực hiện các trách nhiệm theo quy định tại khoản 2 Điều 55 Nghị định 
số 45/2021/NĐ-CP. 

2. Chỉ đạo Chủ tịch Quỹ hợp tác xã và Quỹ hạp tác xã thực hiộn cơ chế tài 
chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại và xử lý tài chính khi chuyển đổi 
mô hình Quỹ theo quy định tại Thông tư này. 

3. Chỉ đạo Sờ Kế hoạch và Đầu tư hướng dần Quỳ hợp tác xã việc đăng 
ký lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập Quỹ hợp tác xã theo quy định tại điềm 
d khoản 5 Điều 58 Nghị định so 45/202i/NĐ-Cp! 

Điều 21. Trách nhiệm của Liên minh họp tác xã các cấp 

1. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 8 và Điều 56 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP. 

2. Thẳm định và trình cấp có thầm quyền phê duyột phương án chuyền đồi 
mô hình hoạt động của Quỹ hợp tác theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 
45/2021/NĐ-CP và Thông tư này. 

Điều 22. Trách nhiệm của Quỹ hợp tác xã 

Thực hiện cơ chế quản lý tài chính và các nội dung licn quan đến hoạt 
động của Quỹ hợp tác xã quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP, Thông tir 
này và các văn bân quy phạm pháp luật có liên quan. 

Chương Vĩ 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2022. 

2. Thông tư này thay thc Thông tư sổ 81/2007/TT-BTC ngày 11/07/2007 
của Bộ Tài chính về hướng dẫn ché độ tài chính đối với Quỹ hỗ trợ phát triên 
hợp tác xã. 



15 

Điều 24. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ tịch/Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ hợp tác xã, ban điều hành 
Quỹ hợp tác xã và các tô chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quy định tại Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, đơn vị có liên quan phản ánh về Bộ Tài chính đê được hướng dẫn theo quy 
định của pháp luặt.^" 

Nơi nhận: 
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phử; 
-Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đàng; 
- Văn phòng Tông bí thư; 
- Văn phòng Ọuốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, CỌ ni>ang bộ, cọ thuộc Chính phũ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước, 
- Cơ quan TW cùa các đoàn thể; 
- Côniỉ báo; 
- Website Chính phủ; Bộ Tài chính; 
- UBND, Sở Tài chính các tinh, thành phố trực 
thuộc TW; 
- LMHTXVN; LMHTX cấp tinh; 
- Quỹ hồ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam; 
- Quv ho trợ phát triển hợp tác xã địa phương; 
- Cục kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCNH 

KT. Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Đức Chi 
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Phụ lục la: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày ỉ2 thảng 8 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
QUỸ HTPT HTX TỈNH... CỘNG HÒA XẢ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BC- , ngày thảng năm 

BÁO CÁO 

về tình hình cho vay .... 

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ phát triền hợp tác xã Việt Nam 

Đơn vị tính: Đồng 
Tổng sổ giải ngần 

cho vay Tổng số thu nợ gốc Tống số dư nợ 
gốc 

STT PhiroTìg thức 
cho vay Trong 

kỳ 

Từ đầu 
năm đến 
kỳ báo 

cáu 

Trong 
kỳ 

Từ đầu 
nãm đcn 
kỳ báo 

cáỡ 

Nọ- đủ 
tiêu 

chuẩn 

Nọ-
xấu 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Quỹ trực tiêp cho vav 

2 Quỹ ủy thác cho vav 

Tông cộng 

NGƯỜI LẬP BIẾU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐỐC 
(Kv, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đỏng 

dấu) 
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Phụ lục lb: 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12 thảng 8 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

QUỸ HTPT HTX VIỆT NAM CỘNG HÒA XẢ IIỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BC- , ngày thảng năm 

BÁO CÁO 

về tình hình cho vay .... 

Kính gửi1: 

1. Số liệu 

Đ(xn vị tính: Đổng 
Tồng số giải ngân 

cho vav Tổng sé thu nựgóc Tống số dư nọr 
gốc 

STT PhưoTìg (hức 
cho vay Trong 

kỳ 

Từdầu 
năm dcn 
kỳ báo 

cáo 

Trong 
kỳ 

Từ đầu 
năm đền 
kv báo 

cáo 

Nợ đủ 
tiêu 

chuẩn 

Nợ 
xấu 

1 2 -V 4 5 6 7 8 

1 Quỹ HTPT hợp tác xă Việt 
Nam 

2 Hệ thông các Quv hô trợ 
phát tricn hợp tác xã địa 
phương 

Tổng cộng 

2. Phân tích tình hình (ncu có) 

NGƯỜI LẬP BIÉU PHỤ TRÁCH Bỏ PHẬN GIÁM ĐỎC 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỳ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rỏ họ tên và đỏng 

dâu) 

1 Gửi các cơ quan theo quy định tại điểm a khoàn 1 Điều 44 Nghị định số 45/2021 •'NĐ-CP 
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Phụ lục 2a: 
• • 

BÁO CÁO TÓNG HỢP TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGHIỆP vụ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12 ĩhảng 8 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 
QUỸ HTPT TỈNH... CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: /BC- ngày tháng năm 

BÁO CÁO 

về báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động nghiệp vụ 

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam2 

1. Số liệu Đơn vị tính: Đồ nữ 

TT Nội dung Số tiền 

ĩ Tình hình vốn chủ sở hửu 

1.1 Vôn dièu lc 

1.2 Các quỳ 

1.3 Tănẹ aiám trong kỳ 

2 Huy động vốn trong kỳ 

3 Tình hình cho vay 

3.1 'long số dư nợ đầu kỳ 

3.2 Thu nợ tronỉỊ kỳ 

3.3 Dư nợ cuối kv 

3.4 Tv lê nơ xấu 

3.5 Xử lý nợ xấu trong kỳ 

4 Hoạt động thu chi trong kỳ 

4.1 Doanh thu 

4.2 Chi phí 

4.3 Kốt quà tài chính 
II. Phân tích tình hình, nêu rõ lý do tăng giảm trong kỳ báo cáo và nhận xét, 
kiến nghị (nếu có) 

NGƯỜI LẬP BIẺU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐỎC 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghì rồ họ tên và đóng 

dâu) 

2 Quỹ HỖ (rợ phát tricn hợp tác xa Việt Nam (Quỳ hợp tóc xã Trung ương). 
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Phu luc 2bỉ • • 
BÁO CÁO TÓNG HỢP TÌNH HỈNH HOẠT ĐỘNG NGHIỆP vụ 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 52 /2022/TT-BTC ngày ỉ2 thảng 8 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

QUỸ IITPT HTX VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGIIĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

So: /BC- , ngày tháng năm 

BÁO CÁO 

về báo cáo tổng họp tình hình hoạt động nghiệp vụ 

Kính gửi3: 

Đơn vị tỉnh: Đông 

TT 
Nội dung Quỹ hỗ trợ phát triển 

họp tác xã Việt Nam 

Hệ (hống Quỹ hỗ trợ 
phảt Ỉrỉển họp tác xã 

địa phương 

1 Tình hình vốn chủ sở hừu 

1.1 Vốn điều lộ 

1.2 Các quỳ 

1.3 Tăng giảm trong kỳ 

2 Tình hình cho vay 

2A Tổng số dư nợ đầu kỳ 

2.2 Dư nợ cuối kỳ 

3 Huy động vốn trong kỳ 

4 1 loạt động thu chi trong kỳ 

4.1 Doanh thu4 

4.2 Chi phí5 

4.3 Kốt quả tài chính 

NGƯỜI LẬP BIÈƯ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN GIẢM ĐÒC 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đủng 

dấu) 

1 Gửi các cơ quan theo quy định tại điểm a khoản l Điều 44 Nghị định số 45 '2021/NĐ-CP 
4 Báo cáo định kỳ nẳm 
5 Báo cáo định kỳ nẳm 
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Phụ lục 3: 

KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH NĂM... 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 

năm 2022 của Bộ trường Bộ Tài chính) 

QUỸ CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô: /BC- , ngày tháng năm 

BÁO CÁO 

về kế hoạch tài chính năm 

I. Chỉ tiêu Đơn vị tính: Đong 

TT Nội dung 
Thực 

hiện năm 
N-2 

Thực 
hỉện năm 

N-l 

Kế 
hoạch 
năm N 

So sánh6 

I Tổng doanh ỉhu 

1 Doanh thu từ hoạt độn£ nghiệp vụ 

2 Doanh thu từ hoạt động tài chính 

3 Thu nhập khác 

II Tổng chi phí 

I Chi phí hoạt dộng nghiệp vụ 

2 Chi phí tài chính 

3 Chi phí quân lý 

4 
Chi tham gia các hoạt động do Licn 
minh hợp lác xã các cắp tổ chức licn 
quan đến hoạt độnạ của Quỹ hợp tác xã 

5 Chi phí khác 

III Kct quả tài chính trước thuế 

IV Nghĩa vụ vói NSNN (nểu có) 

V Kct quả tài chính sau thuế 

VI Chỉ tỉcu hoạt động nghiệp vụ 

So sánh kế hoạch năm N với thực hiện nflm N-l 
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II. Thuyết minh 

1. Đánh giá tình hình hoạt động nghiệp vụ của năm thực hiện. 

2. Đánh giá tình hình tài chính của năm thực hiện (doanh thu, chi phí, lãi, lỗ). 

3. Ke hoạch hoạt động nghiệp vụ cho năm kế hoạch. 

4. Ke hoạch tài chính của năm kế hoạch, bao gồm các nội dung: 

- Các giả định được sử dụng đổ xây dựng ké hoạch tài chính, kế hoạch doanh thu, chi 
phí, chênh lệch doanh thu, chi phí (chi tiét từng loại doanh thu, chi phí); lý do xây 
dựng kế hoạch tãng, giảm đối với từng loại doanh thu, chi phí. 

- Ke hoạch nguồn vốn và sừ dụng vốn. 

- Kế hoạch đầu tư, mua sắm tài sản cố định. 

NGƯỜI LẬP BIÉU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐÓC 
(Ký, ghi rỏ họ tên) (Ký, ghi rõ họ íên) (Ký, ghi rò họ tên và đóng 

dầu) 
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Phụ lục 4: 

QUỲ 

KẾ HOẠCH DOANH THƯ - CHI PHÍ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày ỉ2 tháng 8 

năm 2022 của Bộ trưởỉig Bộ Tài chỉnh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BC-. , ngày tháng 

BÁO CÁO 

về kế hoạch doanh thu - chi phí năm .. 

năm 

I. DOANH THU 

TT Nội dung Thực hiện 
năm N-2 

Thực hiện 
năm N-l 

Kc hoạch 
năm N So sánh 

I Doanh thu íừ hoạt dộng nghiệp vụ 
Chi tiêt từng loại doanh thu 

II Doanh (hu từ hoạt động tài chính 

III Thu nhập khác 

Ghi chú: Thuyct minh đc nghị nêu rõ căn cứ xác dịnh doanh thu và phân tích lý do tăng giảm 
từng loại doanh thu trong năm kc hoạch. 

IIễ CHI PHÍ Đem vi tính: Đồ, 

TT Nội dung Thực biện 
năm N-2 

Thực hiện 
năm N-ỉ 

Ke hoạch 
năm N So sánh 

I Chi phỉ hoạt động nghiệp vụ 
Chi tict (ừng loại chi phí 

II Chi phí tài chỉnh 

III Chi phí quàn lý 

IV Chi phí khác 

Ghi chú: Thuyêt minh dẽ nghị nêu rõ căn cứ xây dựng chi phí và phân tích lý do 
tăng giảm từng loại chi phí trong năm ke hoạch. 

NGƯỜI LẬP BIẺU PHỤ TRÁCH Bộ PIIẬN GIÁM ĐÓC 
(Kv, ghi rồ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rỗ họ tên và đỏng 

dầu) 
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Phụ lục 5: 

KÉ HOẠCH ĐÀU TƯ XÂY DựNG cơ BẢN, 
MƯA SÁM TÀI SAN 

(Ban hành kèm íheo Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày Ỉ2 thảng 8 
năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh) 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày thảng năm 

BÁO CÁO 

về Ke hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản 

năm 

ỉ. Ke hoạch mua sắm tài sản cố định 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Nội dung Đon vị 
tính Số lượng Đơn giá Thành 

tiền Ghi chú 

Chi tiết 

Tổng cộng 

II. Thuyết minh 

- về tình hình tài sản hiện có. 

- Dự kiến ké hoạch mua sắm tài sản cố định trong năm. 

NGƯỜI LẬP BIẺƯ PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN GIÁM ĐÓC 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rỏ họ tên) (Ký, ghi rò họ tên và đóng 

dấu) 

QUỶ 

Số: /BC-
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Phụ lục 6: 
KẺ ilOẠCH NGƯÒN NGUỒN VÀ sử DỤNG VÓN NĂM 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 52 /2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 

năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
QUỶ CỘNG I1ÒA XẢ IIỘI CHỦ NGHĨA VlẸT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: /BC- ngày tháng năm 

BÁO CÁO 

về Ke hoạch nguồn và sử dụng vốn năm 

STT Chỉ ticu 

Năm íruóc Ị Nảm kc hoạch 
1 

STT Chỉ ticu Kế 
hoạch 

Thực 
hiện 

Tỷ lệ 
hoàn 
thành 
Kli 

Kế 
hoạch 

ủ/o KI Í 
năm/KII 

năm 
trước 

%KII 
năm/thực 
hiện năm 

trưóc 

A Nguồn vốn 

1 Vốn diều lệ 

2 Von huy động 

3 Các khoàn hỗ trợ có hoàn 
lại cùa Nhà nước (nếu có) 

4 Các nguồn vốn hợp pháp 
khác i 

B Sử dụng vốn ị 

1 Thanh toán các khoản huy 
động đến hạn 

2 Thực hiện chi tiêu vốn tín 
dụng 

3 Tỳ lộ nợ xấu 

4 Tài sàn cô định 

5 Tài sàn có khác 

Ghi chú: Thời đicm ciiôt sô liệu dè 
liệu đe lập báo cáo là ngày 31/12 hà 

ập báo cáo 6 thảng là ngày 30/6 hăng năm. Thời đicm chôt sô 
ng năm 

NGƯỜI LẬP BIÊU PHỤ TRÁCH Bộ PHẬN GIÁM ĐÓC 
(Kỷ, ghi rồ họ tên) (Kỷ, ghi rò họ tên) (Kỷ, ghi rồ họ tên và đỏng dắu) 


