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NGHỊ ĐỊNH 

SỐ 87/2005/NĐ-CP NGÀY 11/ 7/2005 CỦA CHÍNH PHỦ 

Về đăng ký kinh doanh hợp tác xã 
_______________________ 

 

CHÍNH PHỦ 

 

 - Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

 - Căn cứ Luật Hợp tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

  - Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

 

NGHỊ ĐỊNH :  

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Nghị định này quy định về đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã (sau đây gọi chung là hợp tác xã). 

2. Nghị định này áp dụng đối với: 

a) Hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003; 

b) Hợp tác xã đã thành lập, tổ chức và hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 

1996, nay chuyển sang hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003; 

c) Cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp. 

3. Đối với hợp tác xã kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo quy định của 

luật chuyên ngành, trong trường hợp những nội dung trong Nghị định này và 

Nghị định chuyên ngành có sự khác nhau thì hợp tác xã thực hiện theo quy định 

của Nghị định chuyên ngành. 

 

Điều 2. Quyền đăng ký kinh doanh 

1. Thành lập và đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo quy định của pháp luật 

là quyền của cá nhân và tổ chức được Nhà nước bảo hộ. 
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2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương không được ban hành các quy định về đăng ký kinh doanh áp dụng 

riêng cho ngành hoặc địa phương mình. 

3. Nghiêm cấm cơ quan đăng ký kinh doanh sách nhiễu, gây phiền hà đối 

với tổ chức, cá nhân trong khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc đăng ký kinh 

doanh, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 

Điều 3. Cơ quan đăng ký kinh doanh 

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh là Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Nghị định số 

109/2004/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh 

doanh.
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3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 

172/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định tổ chức 

các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh. 
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Điều 4 .  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  

1. Nội dung chủ yếu của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

b) Ngành, nghề kinh doanh; 

c) Vốn điều lệ hợp tác xã. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã lập theo mẫu thống nhất 

trong phạm vi cả nước do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.  

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

tỉnh hoặc cấp huyện cấp cho hợp tác xã đều có giá trị như nhau và có hiệu lực 

trong phạm vi toàn quốc. 

                   
1
 Nghị định 109/2004/NĐ-CP 

Điều  3 .  Cơ quan đăng ký kinh doanh  
 a) Phòng đăng ký kinh doanh trong Sở Kế hoạch và Đầu tư (sau đây gọi chung là Phòng đăng ký kinh doanh cấp 

tỉnh). 
 
2 Nghị định 172/2004/NĐ-CP 

Điều  7 .  Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện được tổ chức thống nhất 

 1. Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện 

chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, lao động - thương binh và xã hội. 

 2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về tài chính, kế hoạch, đầu tư, đăng ký kinh doanh. 
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Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan đăng ký kinh doanh 

1. Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng 

ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.  

2. Hướng dẫn hợp tác xã đăng ký kinh doanh về ngành, nghề kinh doanh 

phải có điều kiện và điều kiện kinh doanh các ngành, nghề đó. 

3. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về hợp tác xã trong phạm vi địa 

phương; cung cấp thông tin về hợp tác xã trong phạm vi địa phương cho ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, các sở cấp tỉnh, các phòng cấp 

huyện có liên quan và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ, cho các tổ chức, cá 

nhân có yêu cầu. 

4. Khi xem xét hồ sơ đăng ký kinh doanh, nếu phát hiện nội dung đăng ký kê 

khai không chính xác, không đầy đủ thì yêu cầu người đăng ký kinh doanh hiệu 

đính hoặc làm lại hồ sơ đăng ký kinh doanh; nếu phát hiện nội dung đăng ký kê 

khai là giả mạo thì từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

5. Trực tiếp kiểm tra hoặc yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra 

hợp tác xã theo nội dung đăng ký kinh doanh. 

6. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã theo quy 

định tại Điều 26 Nghị định này. 

 

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

đăng ký kinh doanh 

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký 

kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 109/2004/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 
3
. 

 

                   
3 Nghị định 109/2004/NĐ-CP  

Điều  6 .  Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký kinh doanh 

 1. Ban hành theo thẩm quyền những văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, biểu mẫu phục vụ công tác 

đăng ký kinh doanh. 

 2. Hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đăng ký kinh doanh cho cán bộ làm công tác đăng ký kinh doanh. 

 3. Quy định chế độ báo cáo về công tác đăng ký kinh doanh và kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo đó trong 

phạm vi toàn quốc. 

 4. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin về doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc; cung cấp thông tin về doanh 

nghiệp cho các cơ quan có liên quan của Chính phủ theo định kỳ, cho tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

 5. Giám sát, kiểm tra công tác đăng ký kinh doanh; kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đăng 

ký kinh doanh do các Bộ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành; 

phát hiện những quy định do các cơ quan đó ban hành không đúng thẩm quyền hoặc trái với Luật Doanh nghiệp 

hoặc nghị định hướng dẫn thi hành Luật và giải quyết theo quy định tại các khoản 3, 4, 5 Điều 13 Nghị định số 

86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. 

 6. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh. 
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Điều 7. Chế độ thông tin, báo cáo đăng ký kinh doanh 

1. Trong thời hạn ba tháng, kể từ khi Nghị định này có hiệu lực, cơ quan 

đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tập hợp danh mục hợp tác xã trùng tên và hợp tác 

xã có tên gây nhầm lẫn với tên của hợp tác xã khác trên phạm vi địa phương; 

Trung tâm thông tin doanh nghiệp (thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tập hợp và đưa danh mục hợp tác xã trùng tên và 

hợp tác xã có tên gây nhầm lẫn với hợp tác xã khác trong cả nước lên trang 

thông tin doanh nghiệp trong nước của hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia 

.  

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp thực hiện báo cáo và thông báo kết 

quả đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 

177/2004/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003 
4
 . 

3. Hàng quý, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh tổng hợp báo cáo Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về tình hình đăng ký kinh doanh của hợp tác xã thuộc địa bàn 

tỉnh. 

 

Chương II 

TÊN, BIỂU TƯỢNG CỦA HỢP TÁC XÃ  

 

Điều 8. Tên của hợp tác xã 

1. Tên của hợp tác xã gồm hai thành tố sau: 

a) Hợp tác xã; 

b) Tên riêng. 

Tên riêng phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo một số chữ cái, 

chữ số và ký hiệu, phát âm được. 

2. Hợp tác xã có thể sử dụng ngành, nghề kinh doanh hay ký hiệu phụ trợ 

khác để cấu thành tên hợp tác xã. 

3. Tên viết tắt, con dấu, bảng hiệu của hợp tác xã, các hình thức quảng cáo, 

giới thiệu, giấy tờ giao dịch của hợp tác xã phải có ký hiệu “HTX”, liên hiệp 

                   
4
 Nghị định177/2004/N Đ-CP 

Điều  8 .  Đăng ký kinh doanh  

4. Kết quả đăng ký kinh doanh phải được báo cáo và thông báo định kỳ giữa các cơ quan theo quy định sau: 

 a) Hàng tháng cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện báo cáo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh về tình 

hình đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã trên địa bàn huyện, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thông báo 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trực thuộc về tình hình đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã tại cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh; 

 b) Hàng quý, cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đối với 

hợp tác xã từng lĩnh vực về tình hình đăng ký kinh doanh và những biến động của hợp tác xã trên địa bàn. 
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hợp tác xã phải có ký hiệu “LHHTX” và phải đăng ký tại cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền, được bảo hộ theo quy định của pháp luật.  

 

Điều 9. Những điều cấm trong đặt tên hợp tác xã 

1. Đặt tên đầy đủ, tên viết tắt trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của hợp 

tác xã khác trong phạm vi toàn quốc đã đăng ký. 

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên 

của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội để làm toàn bộ hoặc một phần tên 

riêng của hợp tác xã, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc 

tổ chức đó. 

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức 

và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hợp tác xã. 

 

Điều 10. Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tiếng Việt 

sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của 

hợp tác xã có thể giữ nguyên tên tiếng Việt hoặc dịch tương ứng toàn bộ tên 

tiếng Việt sang tiếng nước ngoài.  

 

Điều 11. Tên trùng và tên gây nhầm lẫn 

1. Tên trùng 1à trường hợp tên của hợp tác xã yêu cầu đăng ký được viết và 

đọc bằng tiếng Việt hoàn toàn giống với tên của hợp tác xã khác đã đăng ký. 

2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các hợp tác 

xã khác: 

a) Tên bằng tiếng Việt của hợp tác xã yêu cầu đăng ký được đọc giống như 

tên hợp tác xã khác đã đăng ký; 

b) Tên bằng tiếng Việt của hợp tác xã yêu cầu đăng ký chỉ khác tên hợp tác 

xã đã đăng ký bởi chữ “và” và ký hiệu "&"; 

c) Tên viết tắt của hợp tác xã yêu cầu đăng ký trùng với tên viết tắt của hợp 

tác xã khác đã đăng ký; 

d) Tên bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã yêu cầu đăng ký trùng với tên 

bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã khác đã đăng ký; 

đ) Tên của hợp tác xã yêu cầu đăng ký khác với tên của hợp tác xã khác đã 

đăng ký bởi số tự nhiên, số thứ tự, một hoặc một số chữ cái tiếng Việt (A, B, 

C,...) ngay sau tên riêng của hợp tác xã đó, trừ trường hợp hợp tác xã yêu cầu 

đăng ký là thành viên của liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký; 
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e) Tên của hợp tác xã yêu cầu đăng ký khác với tên của hợp tác xã khác đã 

đăng ký bởi từ "tân" ngay trước hoặc “mới" ngay sau tên của hợp tác xã khác đã 

đăng ký; 

g) Tên của hợp tác xã yêu cầu đăng ký chỉ khác tên của hợp tác xã khác đã 

đăng ký bởi các từ "Bắc", "miền Bắc", "Nam", "miền Nam", "Trung", "miền 

Trung", 'Tây", "miền Tây", "Đông", "miền Đông", trừ trường hợp hợp tác xã yêu 

cầu đăng ký là thành viên của liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký; 

h) Các trường hợp tên gây nhầm lẫn khác theo quyết định của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

 

Điều 12. Biểu tượng của hợp tác xã  

1. Biểu tượng của hợp tác xã là ký hiệu riêng của mỗi hợp tác xã phản ánh 

đặc trưng và phân biệt với biểu tượng của các hợp tác xã khác đã đăng ký. 

2. Hợp tác xã tự chọn biểu tượng của mình phù hợp với đạo đức, truyền 

thống văn hóa dân tộc và phù hợp với quy định của pháp luật.  

3. Biểu tượng của hợp tác xã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền.  

 

Điều 13. Các vấn đề khác liên quan đến đặt tên hợp tác xã  

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm công khai tên hợp tác xã đã 

đăng ký kinh doanh để các hợp tác xã khác biết tránh gây trùng, nhầm lẫn tên 

hợp tác xã. 

2. Các hợp tác xã đăng ký trước khi Nghị định này có hiệu lực có tên gây 

nhầm lẫn với tên hợp tác xã khác không bị buộc phải đăng ký đổi tên.  

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết việc đặt tên hợp tác xã quy 

định tại Chương này. 

 

Chương III 

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

 

Điều 14. Hồ sơ đăng ký kinh doanh 

Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp tác xã bao gồm: 

1. Đơn đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy 

định. 

2. Điều lệ hợp tác xã. 
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3. Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã hoặc 

danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã. 

4. Biên bản đã thông qua tại hội nghị thành lập hợp tác xã. 

 

Điều 15. Trình tự và thủ tục đăng ký kinh doanh  

Trình tự và thủ tục đăng ký kinh doanh được thực hiện như sau: 

1. Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

đã chọn theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2003; liên hiệp 

hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Hợp tác xã năm 2003 
5
.  

Hợp tác xã có thể gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh qua địa chỉ thư điện tử 

(Email) của cơ quan đăng ký kinh doanh nhưng phải nộp bản chính thức khi đến 

nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để cơ quan đăng ký kinh doanh đối 

chiếu và lưu hồ sơ. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu hợp tác xã nộp thêm bất 

kỳ giấy tờ nào khác ngoài hồ sơ quy định tại Điều 14 Nghị định này. 

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao giấy biên nhận, chịu trách nhiệm về 

tính hợp lệ của hồ sơ khi tiếp nhận, không chịu trách nhiệm về những hành vi vi 

phạm pháp luật của hợp tác xã xảy ra sau đăng ký kinh doanh. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

cho hợp tác xã trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận hồ sơ, 

nếu có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định tại Điều 14 Nghị định 

này; 

b) Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; 

c) Tên của hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 8, 9, 10 và 11 Nghị 

định này. 

                   
5 Luật Hợp tác xã năm 2003 

Điều  1 4 .  Nơi đăng ký kinh doanh 

 1. Hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi hợp tác xã dự 

định đặt trụ sở chính, tuỳ theo điều kiện cụ thể của hợp tác xã. 

Điều  4 4 .  Liên hiệp hợp tác xã  

 1. Các hợp tác xã có nhu cầu và tự nguyện có thể cùng nhau thành lập liên hiệp hợp tác xã. 

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế hoạt động theo nguyên tắc tổ chức và hoạt động của hợp tác xã quy định 

tại Điều 5 của Luật này, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các hợp tác xã thành viên, 

hỗ trợ nhau trong hoạt động và đáp ứng các nhu cầu khác của các thành viên tham gia. 

Liên hiệp hợp tác xã thành lập Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. 

Người đứng đầu Hội đồng quản trị là Chủ tịch Hội đồng quản trị; người đứng đầu Ban giám đốc là Giám đốc 

hoặc Tổng giám đốc. 

Liên hiệp hợp tác xã đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. 
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d) Có vốn điều lệ; 

Đối với hợp tác xã đăng ký kinh doanh ngành, nghề mà quy định phải có 

vốn pháp định thì vốn điều lệ hợp tác xã không được thấp hơn vốn pháp định. 

đ) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

4. Hợp tác xã có tư cách pháp nhân và có quyền hoạt động theo nội dung 

đăng ký kinh doanh, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp tác xã được khắc 

dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình. 

5. Trường hợp hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có điều kiện: 

a) Đối với ngành, nghề phải có giấy phép kinh doanh thì hợp tác xã được 

kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp Giấy phép kinh doanh. Việc cấp Giấy phép kinh doanh các ngành, 

nghề có điều kiện theo quy định của pháp luật được tiến hành độc lập với việc 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã; 

b) Đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không cần giấy phép 

thì hợp tác xã được kinh doanh những ngành, nghề đó kể từ khi có đủ điều kiện 

kinh doanh theo quy định của pháp luật; 

c) Đối với ngành, nghề phải có vốn pháp định thì hợp tác xã được kinh 

doanh những ngành, nghề đó khi hợp tác xã có đủ vốn pháp định theo quy định 

của pháp luật; 

d) Đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải thực 

hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12 

tháng 10 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Hợp tác xã năm 2003 
6
; 

đ) Trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày hợp tác xã kinh doanh 

ngành, nghề có điều kiện đòi hỏi phải có giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành 

nghề hoặc chứng chỉ hợp pháp xác nhận vốn pháp định thì hợp tác xã phải gửi 

bản sao hợp lệ giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ hợp 

pháp xác nhận vốn pháp định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp cho 

hợp tác xã đối với các ngành, nghề đó đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. 

6. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc tên hợp tác xã được đặt không đúng 

theo quy định thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho 

hợp tác xã biết trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận hồ sơ. 

Thông báo phải nêu rõ nội dung cần sửa đổi và cách thức sửa đổi. Quá thời hạn 

                   
6
 Nghị định 177/2005/N Đ-CP 

Điều  3 .  Quyền của hợp tác xã  

 4. Trường hợp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì hợp tác xã phải có ít nhất một người 

trong Ban quản trị có chứng chỉ hành nghề. 
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trên mà không có thông báo thì hồ sơ đăng ký kinh doanh được coi là hợp lệ; 

trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải trả lời 

bằng văn bản.  

Điều 16. Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã  

1. Hợp tác xã thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc không có vốn điều lệ 

hoặc văn phòng đại diện phải tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

2. Khi lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải gửi thông báo tới 

cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi đặt chi nhánh, văn 

phòng đại diện. Nội dung thông báo gồm có: 

a) Tên và địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

b) Ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã; 

c) Tên chi nhánh, văn phòng đại diện dự định thành lập; tên phải kèm theo 

chữ “Chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh và chữ “Văn phòng đại 

diện” đối với trường hợp đăng ký thành lập văn phòng đại diện; 

d) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã; 

đ) Tên và địa chỉ trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện; 

e) Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; 

g) Họ tên, nơi cư trú, số chứng minh nhân dân của người đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

3. Kèm theo thông báo quy định tại khoản 2 Điều này, hợp tác xã phải có: 

a) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

b) Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở chi nhánh, văn 

phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản 

hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện 

của hợp tác xã. 

4. Nếu ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phù hợp với ngành, nghề kinh 

doanh của hợp tác xã; nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phù hợp với 

nội dung hoạt động của hợp tác xã thì trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), kể 

từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, chi nhánh, văn phòng 

đại diện được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.  

5. Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện hoặc 

tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 

ngày (ngày làm việc), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ 
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quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở 

chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

6. Trường hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài thì hợp tác xã 

phải thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam và quy định pháp luật của nước 

đó. 

Trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày chính thức mở chi 

nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hợp tác xã phải thông báo bằng văn 

bản cho cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt 

trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

 

Điều 17. Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã  

1. Khi thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh, hợp tác xã phải gửi thông 

báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. 

Nội dung thông báo gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký; 

d) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi; 

đ) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã. 

2. Kèm theo thông báo quy định tại khoản 1 Điều này phải có biên bản hoặc 

nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh 

doanh. 

3. Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có 

thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh 

số vốn pháp định của hợp tác xã. 

4. Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì 

phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật. 

5. Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao 

giấy biên nhận và thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh 

cho hợp tác xã trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc).  

 

Điều 18. Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã 

1. Khi thay đổi nơi đăng ký kinh doanh, hợp tác xã phải gửi thông báo tới cơ 

quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để rút hồ sơ. Nội dung thông 

báo gồm có: 
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a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Nơi đã đăng ký kinh doanh; nơi đăng ký kinh doanh mới dự định chuyển 

đến; 

d) Lý do chuyển nơi đăng ký kinh doanh; 

đ) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã. 

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và 

biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi đăng ký kinh 

doanh của hợp tác xã. 

2. Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh cũ phải 

trao giấy biên nhận và trao lại đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã 

trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc). 

3. Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh 

mới và thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.  

Điều 19. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã  

1. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, hợp tác 

xã gửi thông báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 

hợp tác xã. Nội dung thông báo gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến; 

d) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã. 

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên 

bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở 

chính của hợp tác xã. 

Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh mới phải trao 

giấy biên nhận và thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính cho hợp tác xã 

trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc).  

Sau thời hạn 07 ngày mà hợp tác xã không được đăng ký thay đổi trụ sở 

chính thì hợp tác xã vẫn có quyền chuyển sang trụ sở mới, nhưng phải gửi thông 

báo địa chỉ trụ sở mới cho tất cả các chủ nợ, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi 

hợp tác xã đặt trụ sở mới và cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh cho hợp tác xã trước khi chuyển địa chỉ. 
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2. Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác, hợp tác xã 

gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở 

mới theo nội dung quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 Điều này.  

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên 

bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của 

hợp tác xã. 

Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã 

dự định đặt trụ sở mới đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính cho hợp tác 

xã, trong thời hạn 15 ngày (ngày làm việc).  

Sau thời hạn 15 ngày (ngày làm việc) mà hợp tác xã không được đăng ký 

thay đổi trụ sở chính thì hợp tác xã vẫn có quyền chuyển sang trụ sở mới, nhưng 

phải gửi thông báo về địa chỉ trụ sở mới cho tất cả các chủ nợ, cơ quan đã cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và cơ quan đăng ký kinh 

doanh nơi đặt trụ sở mới trước khi chuyển địa chỉ. 

3. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã không làm thay đổi 

quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã. 

 

Điều 20. Đăng ký đổi tên hợp tác xã 

1. Khi đổi tên, hợp tác xã gửi thông báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. Nội dung thông báo gồm có: 

a) Tên hiện tại của hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Tên dự kiến thay đổi; 

d) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã. 

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên 

bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đổi tên hợp tác xã. 

2. Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao 

giấy biên nhận và thực hiện đăng ký đổi tên cho hợp tác xã trong thời hạn 07 

ngày (ngày làm việc), nếu tên dự kiến thay đổi của hợp tác xã không trái với quy 

định về đặt tên hợp tác xã. 

3. Trường hợp tên của hợp tác xã trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của hợp 

tác xã đã đăng ký thì trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày nhận 

được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho 

hợp tác xã biết, đồng thời hướng dẫn hợp tác xã chọn tên khác. Sau khi hợp tác 

xã thực hiện đúng các yêu cầu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng 

ký thay đổi tên cho hợp tác xã. 
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4. Việc thay đổi tên của hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ 

của hợp tác xã. 

 

Điều 21. Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, 

danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã 

1. Trường hợp hợp tác xã khai trừ xã viên, có xã viên ra khỏi hợp tác xã 

hoặc kết nạp xã viên mới làm thay đổi số lượng xã viên thì hợp tác xã gửi thông 

báo đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. 

Nội dung thông báo gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Tổng số xã viên trước khi thay đổi; tổng số xã viên mới. 

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên 

bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, kết nạp xã viên 

mới, xã viên ra khỏi hợp tác xã làm thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. 

2. Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, danh 

sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã thì hợp tác xã gửi thông báo đến 

cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. Nội dung 

thông báo gồm có:  

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chức danh, chữ ký và nơi cư trú của 

người thay thế làm đại diện theo pháp luật của hợp tác xã; danh sách Ban quản 

trị, Ban kiểm soát đã thay đổi của hợp tác xã. 

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên 

bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã. 

Trường hợp người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, thành viên Ban 

Quản trị hợp tác xã được thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối 

với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì kèm 

theo thông báo phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đã thay 

thế. 

3. Kể từ ngày nhận thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao giấy 

biên nhận và thực hiện đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã 

trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc). 
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Điều 22. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã 

1. Khi hợp tác xã có vốn điều lệ thay đổi thì hợp tác xã phải gửi thông báo 

đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. Nội 

dung thông báo gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Ngành, nghề kinh doanh; 

d) Mức vốn điều lệ đã đăng ký, mức vốn điều lệ dự kiến đăng ký thay đổi, 

phương thức và thời điểm thay đổi vốn; 

đ) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã. 

Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên 

bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ của hợp tác 

xã. 

2. Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao 

giấy biên nhận và thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ cho hợp tác xã trong 

thời hạn 07 ngày (ngày làm việc).  

3. Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề 

phải có vốn pháp định thì cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ đăng ký giảm vốn 

điều lệ, nếu mức vốn điều lệ đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn 

pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó; hợp tác xã phải đồng thời gửi thông 

báo tới cơ quan quản lý nhà nước về vốn pháp định. 

 

Điều 23. Đăng ký Điều lệ hợp tác xã sửa đổi 

1. Khi sửa đổi Điều lệ hợp tác xã phải gửi thông báo sửa đổi Điều lệ hợp tác 

xã đến cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã. Nội 

dung thông báo gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Ngành, nghề kinh doanh; 

d) Điều lệ sửa đổi; 

đ) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã.  
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Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị, biên 

bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi Điều lệ hợp tác xã và 

Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung. 

2. Kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan đăng ký kinh doanh phải trao 

giấy biên nhận và thực hiện đăng ký Điều lệ sửa đổi cho hợp tác xã trong thời 

hạn 07 ngày (ngày làm việc). 

 

Điều 24. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã chia, tách, hợp nhất và sáp nhập. 

1. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia 

Hợp tác xã được chia và hợp tác xã bị chia thực hiện đăng ký kinh doanh 

theo quy định tại điểm đ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 40 Luật Hợp tác xã 

năm 2003 
7
 và các quy định của Nghị định này.  

2. Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách: 

a) Hợp tác xã được tách thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại 

điểm đ khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 40 Luật Hợp tác xã năm 2003 
8
 và các 

quy định của Nghị định này ; 

b) Hợp tác xã bị tách thực hiện đăng ký thay đổi hồ sơ đăng ký kinh doanh 

theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và Điều 23 Nghị định này. 

3. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất:  

a) Hợp tác xã hợp nhất thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại điểm 

c, d và đ khoản 2 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003 
9
 và các quy định của Nghị 

định này;  

                   
7
 & 

7
 Luật Hợp tác xã năm 2003 

Điều  4 0 .  Thủ tục chia, tách hợp tác xã 

 1. Ban quản trị của hợp tác xã dự định chia, tách phải: 

 đ) Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã chia, tách theo quy định của Luật này đến cơ quan đã cấp giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia, tách hợp tác xã; phương 

án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia, tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ 

kinh tế với hợp tác xã. 

 2. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, tách, cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chia, 

tách hợp tác xã. Trường hợp không đồng ý với quyết định không chấp thuận việc chia, tách thì hợp tác xã có 

quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật. 

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã dự định chia phải thu hồi 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã đó sau khi chia; hợp tác xã bị chia phải nộp ngay con dấu 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 3. Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia, tách phải thông báo 

cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, 

doanh nghiệp. 
 
9 Luật Hợp tác xã năm 2003  

Điều  4 1 .  Hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã 

 2. Thủ tục hợp nhất hợp tác xã được thực hiện theo quy định sau đây: 

c) Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hợp nhất theo quy định tại Điều 13 của Luật này và gửi đến cơ 

quan đăng ký kinh doanh; 
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b) Cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

cho các hợp tác xã bị hợp nhất phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của các hợp tác xã đó; hợp tác xã bị hợp nhất phải nộp con dấu cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập: 

a) Hợp tác xã sáp nhập thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định tại điểm 

d khoản 3 Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2003 
10

 và các quy định của Nghị định 

này; 

b) Cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

cho hợp tác xã bị sáp nhập phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

của các hợp tác xã đó; hợp tác xã bị sáp nhập phải nộp con dấu cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

 

Điều 25. Thông báo tạm ngừng hoạt động 

1. Hợp tác xã tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho cơ 

quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, cơ quan đã 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh 

nghiệp trực thuộc hợp tác xã (nếu có) và cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê ít 

nhất 15 ngày (ngày làm việc) trước khi tạm ngừng hoạt động. Nội dung thông 

báo gồm có: 

a) Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký kinh doanh; 

b) Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã; 

c) Ngành, nghề kinh doanh; 

d) Thời hạn tạm ngừng hoạt động, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn 

tạm ngừng hoạt động. Thời hạn tạm ngừng hoạt động tối đa là 12 tháng; 

đ) Lý do tạm ngừng hoạt động; 

                                                       
d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết 

định hợp nhất và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ; 

đ) Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra 

thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hợp nhất và cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác 

xã hợp nhất. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền 

khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật; 

 10 Luật Hợp tác xã năm 2003 

Điều  4 1 .  Hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã 

 3. Thủ tục sáp nhập hợp tác xã được thực hiện theo quy định sau đây: 

d) Gửi đơn, biên bản sáp nhập và Điều lệ hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung hồ sơ hợp tác 

xã sáp nhập. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ sáp nhập, cơ quan đăng ký kinh doanh 

phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc sáp nhập. Trường hợp không đồng ý với 

quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật; 
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e) Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật 

của hợp tác xã. 

2. Kèm theo thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều này phải có biên bản 

hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên, quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị 

về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã.  

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi. 

 

Điều 26. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  

1. Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể bắt buộc thì cơ quan đăng ký kinh 

doanh ra thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm của hợp tác xã, đồng thời 

trình hồ sơ đề nghị ủy ban nhân dân cùng cấp ra quyết định giải thể bắt buộc khi 

hợp tác xã vi phạm một trong các trường hợp sau: 

a) Hợp tác xã vi phạm một trong các trường hợp quy định tại điểm a, b và c 

khoản 2 Điều 42 Luật Hợp tác xã năm 2003 
11

 ; 

b) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã là giả 

mạo, không chính xác hoặc lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã để hoạt động trái 

pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh đã có văn bản thông báo cho người đại 

diện theo pháp luật của hợp tác xã, nhưng sau thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận 

được thông báo, hợp tác xã không tổ chức Đại hội xã viên để xử lý vi phạm; 

người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã không gửi biên bản hoặc nghị quyết 

của Đại hội xã viên, quyết định của Ban Quản trị đến cơ quan đăng ký kinh 

doanh;  

c) Hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề bị cấm, cơ quan đăng ký kinh doanh 

đã có văn bản yêu cầu hợp tác xã chấm dứt ngay việc kinh doanh ngành, nghề 

đó, nhưng sau khi nhận được thông báo, hợp tác xã vẫn tiếp tục kinh doanh 

ngành, nghề bị cấm; 

d) Hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không đủ 

điều kiện theo quy định của pháp luật. Cơ quan đăng ký kinh doanh đã có văn 

bản yêu cầu hợp tác xã ngừng ngay việc kinh doanh ngành, nghề đó nhưng sau 

khi nhận được thông báo, hợp tác xã vẫn tiếp tục kinh doanh ngành, nghề đó; 

                   
11 Luật Hợp tác xã năm 2003 

Điều  4 2 .  Giải thể hợp tác xã 

Việc giải thể hợp tác xã được quy định như sau: 

 2. Giải thể bắt buộc: 

Uỷ ban nhân dân nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có quyền quyết định buộc giải thể đối với hợp tác 

xã khi có một trong các trường hợp sau đây: 

 a) Sau thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mà hợp tác xã không 

tiến hành hoạt động; 

 b) Hợp tác xã ngừng hoạt động trong mười hai tháng liền; 

 c) Trong thời hạn mười tám tháng liền, hợp tác xã không tổ chức được Đại hội xã viên thường kỳ mà không có 

lý do chính đáng; 
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đ) Hợp tác xã không đăng ký mã số thuế trong thời hạn 01 năm, kể từ khi 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; 

e) Hợp tác xã chuyển trụ sở chính sang địa phương khác với nơi đăng ký 

trong thời hạn một năm mà không thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh. 

 Sau khi ủy ban nhân dân có quyết định giải thể bắt buộc đối với hợp tác xã, 

cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và xóa tên hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; hợp tác xã phải nộp 

ngay con dấu cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện thì việc thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh được tiến hành như sau: 

a) Hợp tác xã gửi đơn xin giải thể và nghị quyết Đại hội xã viên về việc giải 

thể hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh cho hợp tác xã;  

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp 

đồng mà hợp tác xã đã công bố, cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đơn phải ra 

thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của hợp tác xã. 

Sau khi thông báo chấp thuận việc xin giải thể của hợp tác xã, cơ quan đăng 

ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và xóa 

tên hợp tác xã trong sổ đăng ký kinh doanh; hợp tác xã phải nộp ngay con dấu 

cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Khi hợp tác xã có quyết định giải thể bắt buộc hoặc được chấp thuận giải 

thể tự nguyện, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã bị thu hồi thì việc thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã mặc nhiên có hiệu lực 

đối với chi nhánh, văn phòng đại diện và doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã 

(nếu có); người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, tất cả xã viên hợp tác xã 

liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán (nếu có), gồm cả nợ 

thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện của hợp tác xã đã được giải thể. 

 

Điều 27. Quyền khiếu nại của hợp tác xã  

Hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc 

khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật trong các trường hợp sau: 

1. Sau thời hạn quy định, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 15, 16 Nghị 

định này mà hợp tác xã không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác 

xã hoặc hợp tác xã không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh 

doanh về việc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng 

nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã. 
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2. Sau thời hạn quy định, kể từ ngày gửi thông báo đăng ký thay đổi, bổ sung 

theo quy định tại các Điều 17, 18, 19, 20, 21, 22 và 23 Nghị định này đến cơ 

quan đăng ký kinh doanh mà hợp tác xã không nhận được đăng ký thay đổi, bổ 

sung kinh doanh theo quy định. 

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không chấp thuận việc giải thể tự nguyện 

của hợp tác xã. 
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 28. Xử lý vi phạm 

Cá nhân, tổ chức nào vi phạm các quy định của Nghị định này và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan thì bị xử lý theo quy định tại Điều 50 Luật 

Hợp tác xã năm 2003 
12

. 

 

Điều 29. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công 

báo.  

2. Nghị định này thay thế Nghị định số 16/CP ngày 21 tháng 02 năm 1997 

của Chính phủ về chuyển đổi, đăng ký hợp tác xã và tổ chức hoạt động của liên 

hiệp hợp tác xã. 

 

Điều 30. Trách nhiệm thi hành 

1. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

                   
12 Luật Hợp tác xã năm 2003 

Điều  5 0 .  Xử lý vi phạm  

 1. Người nào vi phạm các quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo 

tính chất, mức độ vi phạm mà bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ ra khỏi hợp tác xã, xử phạt hành 

chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 2. Tổ chức, cá nhân có hành vi gian dối trong việc đăng ký kinh doanh hoặc lợi dụng danh nghĩa hợp tác xã để 

hoạt động; hợp tác xã hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không đúng ngành, nghề đã 

đăng ký thì bị đình chỉ hoạt động và bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 3. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không đúng quy định của 

pháp luật hoặc cố ý không cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi tổ chức có đủ điều kiện thành lập hợp 

tác xã thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 


