


I- Các văn bản hướng dẫn 
1. Nghị định hướng dẫn chi tiết một số Điều của Luật Hợp 

tác xã năm 2012 

2. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hỗ 
trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2013-2018 

3. Đề án thành lập tổ chức bộ máy giúp Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về hợp tác xã, liên 
hiệp hợp tác xã (QĐ của Thủ tướng Chính phủ về việc 
thành lập Tổng cục Phát triển hợp tác xã thuộc Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư) 

4. Sửa đổi, bổ sung Luật Thuế và các quy định pháp luật về 
thuế và phí 

(QĐ 330/QĐ-TTg, 6/2/2013) 

 

 

 

 

 



II- Các nội dung Luật cần được 

hướng dẫn 
Có 13 nội dung cần được hướng dẫn 



 
 
1) Điều 6. Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước  

 
1. Nhà nước có chính sách hỗ trợ sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

a) Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực;  

b) Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường;  

c) Ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới; 

d) Tiếp cận vốn và quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã;  

đ) Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; 

e) Thành lập mới hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.  

2. Nhà nước có chính sách ưu đãi sau đây đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

a) Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật về thuế; 

b) Ưu đãi lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của pháp luật về phí và lệ 
phí. 

3. Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp, diêm nghiệp, ngoài việc được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi quy định tại khoản 1 và 
khoản 2 Điều này còn được hưởng chính sách hỗ trợ, ưu đãi sau đây: 

a) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; 

b) Giao đất, cho thuê đất để phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định 
của pháp luật về đất đai; 

c) Ưu đãi về tín dụng; 

d) Vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; 

đ) Chế biến sản phẩm. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này căn cứ vào lĩnh vực, địa bàn, điều kiện phát triển kinh tế - 
xã hội trong từng thời kỳ của đất nước và trình độ phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã. 

 



2) Điều 9. Nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

 
10. Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình hoạt động của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Chính 

phủ. 

 



3) Điều 13. Điều kiện trở thành thành viên, hợp 

tác xã thành viên  

 

4. Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục trở thành thành 

viên hợp tác xã đối với pháp nhân Việt Nam và cá nhân là 

người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. 

 



4) Điều 21. Nội dung điều lệ hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã 

 
 13. Việc cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm 

mà hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu 

thụ cho thành viên, hợp tác xã thành viên ra thị trường. 

   Tỷ lệ cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm mà 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cam kết cung ứng, tiêu thụ 

cho thành viên, hợp tác xã thành viên ra thị trường cho 

từng lĩnh vực, loại hình theo quy định của Chính phủ. 

 



5) Điều 22. Tên, biểu tượng của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 



6) Điều 23. Đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã  

 

5. Chính phủ quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

đăng ký; trình tự, thủ tục cấp và nội dung của giấy chứng 

nhận đăng ký. 

 



7) Điều 27. Văn phòng đại diện, chi nhánh 

và địa điểm kinh doanh  

 

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện và địa điểm kinh doanh ở trong nước và 

nước ngoài. Trình tự, thủ tục thành lập thực hiện theo quy 

định của Chính phủ. 

 



8) Điều 45. Vốn hoạt động của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã  

 

3. Việc sử dụng vốn của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để 

góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp do Chính 

phủ quy định. 

 



9) Điều 49. Xử lý tài sản và vốn của hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể 

 

4. Chính phủ quy định chi tiết việc xử lý tài sản không chia 

của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi giải thể, phá sản. 

 



10) Điều 54. Giải thể hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 

 

7. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 



11) Điều 59. Nội dung quản lý nhà nước 

đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã  

 
1. Ban hành, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn 

bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và văn bản 
pháp luật có liên quan. 

 2. Xây dựng bộ máy và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương 
trình, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã. 

3. Tổ chức và hướng dẫn đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã. 

4. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật đối với hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, của cá nhân và tổ chức có liên 
quan theo quy định của pháp luật. 

5. Hợp tác quốc tế về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

 



12) Điều 61. Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

 

3. Việc kiểm toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã do Chính 

phủ quy định. 

 



13) Điều 62. Điều khoản chuyển tiếp 

 

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

 


