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Hạ Lang, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

HƯỚNG DẪN 

Đăng ký thành lập Hợp tác xã 

  

Căn cứ Luật Hợp tác xã năm 2012; 

Căn cứ Nghị định 193/2013/NĐ-CP, ngày 21/11/2013 của Chính phủ về 

Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Nghị định 107/2017/NĐ-CP, 

ngày 15/9/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 

193/2013/NĐ-CP của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT, ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về Hướng dẫn đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt 

động của Hợp tác xã; Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT, ngày 08/4/2019 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 03/2014/TT-

BKHĐT của Bộ Kế hoạch; 

Thực hiện kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo chương trình sản xuất hàng hóa 

nông - lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025, Ủy ban nhân dân huyện ban hành hướng 

dẫn thủ tục thành lập Hợp tác xã như sau: 

I. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai 

Số 

lượng 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của 

người có thẩm quyền đăng ký.  

+ Trường hợp được ủy quyền, phải có thêm:  

(1) Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của 

người được ủy quyền;  

(2) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ 

sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn 

bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng 

thực. 

  Bản 

sao: 1 

 

 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã 

 Phụ lục I-1 

TT07/2019/TT-

BKHĐT 

 

Bản 

chính:1  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fb925cef0d69750
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Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai 

Số 

lượng 

- Điều lệ Xây dựng theo Điều 

21 Luật HTX 

Bản 

chính:1  

- Phương án sản xuất kinh doanh Phụ lục I-2 

TT07/2019/TT-

BKHĐT 

Bản 

chính:1 

- Danh sách thành viên hợp tác xã  Phụ lục I-3 

TT07/2019/TT-

BKHĐT 

Bản 

chính:1  

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám 

đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên 

 Phụ lục I-4 

TT07/2019/TT-

BKHĐT 

Bản 

chính:1  

- Nghị quyết Hội nghị thành lập Quy định tại Điều 

20 Luật HTX 

Bản 

chính:1  

- Trường hợp đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín 

dụng kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

  

II. Cơ quan thực hiện 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện. 

III. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 

1. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

2. Tên của Hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác 

xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 Thông tư số 

07/2019/TT-BKHĐT; 

3. Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai 

đầy đủ theo quy định của pháp luật (tại Điều 7 Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT); 

4. Trụ sở chính của Hợp tác xã là địa điểm giao dịch của HTX trên lãnh thổ 

Việt Nam, được xác định gồm số nhà, tên đường, phố, xã, phường, thị trấn, 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có). 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fb925cef0d69750
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fb925cef0d69750
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/jsp/download_file.jsp?ma=3fb925cef0d69750
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5. Người đại điện hợp pháp của HTX phải kê khai đầy đủ, trung thực và 

chính xác các nội dung quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội 

dung đã kê khai. 

IV. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ 

- Người có thẩm quyền đăng ký Hợp tác xã hoặc người đại diện theo ủy 

quyền nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 1 cửa của huyện. 

- Người có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ 

chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ 

chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài 

hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người 

nước ngoài). 

- Trường hợp được ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:  

(1) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cước 

công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối 

với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ 

chiếu nước ngoài còn hiệu lực đối với người nước ngoài) 

 (2) Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo 

quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Bộ phận 1 cửa của huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển hồ sơ cho Phòng Tài 

chính - Kế hoạch để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của hợp tác xã đã được kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ 

sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định (100.000đ) 

Bước 3: Xử lý hồ sơ 

- Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại Điều 

24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo nội dung cần sửa đổi, 

bổ sung cho người thành lập Hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày tiếp nhận hồ sơ.  

- Trường hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, Hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 



4 

 

Trên đây là Hướng dẫn thủ tục đăng ký Hợp tác xã của UBND huyện Hạ 

Lang./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- BCĐ chương trình SX hàng hóa nông-lâm nghiệp; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Thẩm Văn Khiêm 
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