
 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi tới Quý Sở một số nội dung liên quan đến việc 

cấp đăng ký hợp tác xã như sau: 

1. Liên quan đến việc triển khai Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã, ngày 27/5/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 

3492/BKHĐT-ĐKKD gửi Quý Sở. Theo đó, trong giai đoạn đầu triển khai, quy 

trình trao đổi thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

và Hệ thống thông tin đăng ký thuế được áp dụng đối với hồ sơ đăng ký thành 

lập hợp tác xã, các thủ tục còn lại thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ 

bằng bản giấy giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã và cơ quan thuế.  

Sau quá trình xây dựng và hoàn thiện, đến nay, Hệ thống thông tin quốc 

gia về đăng ký hợp tác xã đã đáp ứng yêu cầu liên thông tất cả các thủ tục đăng 

ký hợp tác xã với Hệ thống thông tin đăng ký thuế, trừ: Quy trình thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Quy trình thông báo vi phạm thuộc trường hợp 

thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Quy trình thông báo vi phạm về 

thuế. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục xây dựng và sẽ thông báo tới Quý Sở 

khi hoàn thành các quy trình nêu trên. Trong thời gian này, các Quy trình nêu 

trên tiếp tục thực hiện theo quy trình luân chuyển hồ sơ bằng bản giấy. 

2. Ngày 13/01/2022, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành 

Quy chế số 01/2022/QLLT-BTC-BKHĐT về trao đổi thông tin về hợp tác xã 

giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã và Hệ thống ứng dụng 

đăng ký Thuế. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày 10/02/2022 (sao gửi kèm theo). 

 3. Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT hướng dẫn về 

đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã đã có hiệu 

lực thi hành kể từ ngày 28/5/2019. Theo đó, việc cấp đăng ký hợp tác xã được thực 

hiện trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã, trừ các trường hợp cấp 

theo quy trình dự phòng.  
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 Ngày 17/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 4607/BKHĐT-

ĐKKD gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị chấn 

chỉnh công tác đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh (sao gửi kèm theo). Qua 

theo dõi, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy có một số cơ quan đăng ký kinh doanh 

vẫn thực hiện việc cấp đăng ký hợp tác xã không thông qua Hệ thống. Các cơ quan 

này phải sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc không tuân thủ quy 

định nêu trên. 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Sở biết, chỉ đạo Phòng Đăng ký 

kinh doanh thuộc Quý Sở nghiên cứu, hướng dẫn Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình tác nghiệp, nếu có vướng mắc, 

đề nghị Quý Sở liên hệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Quản lý đăng ký kinh 

doanh) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 

- Như trên (sao kèm Quy chế số 

01/2022/QLLT-BTC-BKHĐT 

và CV số 4607/BKHĐT-ĐKKD); 

- Bộ Tài chính (để biết); 

- Cục PT HTX; 

- Lưu: VT, ĐKKD (NV).Cg68 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Đoàn 
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