Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh
doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại
diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Khi thay đổi một hoặc một số nội dung
về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất,
kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp
luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn
phòng đại diện, hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký thay
đổi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy
ban nhân dân cấp huyện.
Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp
tác xã sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi
hợp tác xã đã đăng ký thì hợp tác xã đăng ký thay
đổi tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi dự định đặt
trụ sở mới. Hợp tác xã thực hiện các thủ tục với cơ
quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo
quy định của pháp luật về thuế.
Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật
của hợp tác xã do người đại diện theo pháp luật bị
chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì trưởng
ban kiểm soát của hợp tác xã ký, ghi họ tên trong
giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của
hợp tác xã.
- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ
sơ:
+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp
lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn
hiệu lực.
+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ
sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành
lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ
nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ
chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết
quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện
nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp
luật.
+ Cơ quan đăng ký hợp tác xã giao giấy biên nhận
khi nhận hồ sơ đăng ký thay đổi đảm bảo tính hợp
lệ và phải thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung
đăng ký của hợp tác xã, cấp giấy chứng nhận đăng
ký mới cho hợp tác xã.
Trong trường hợp hợp tác xã thay đổi địa chỉ trụ sở

chính sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi
đã đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp
tác xã đặt trụ sở mới phải gửi bản sao giấy chứng
nhận đăng ký hợp tác xã đã cấp mới đến cơ quan
đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đăng ký trụ sở
cũ.
Trong trường hợp cùng một thời điểm, thay đổi
nhiều nội dung, cơ quan đăng lý hợp tác xã thực
hiện đăng ký một lần những thay đổi nội dung đăng
ký hợp tác xã.
+ Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận
đăng ký cũ khi được cấp giấy đăng ký mới.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
Ủy ban nhân dân cấp huyện

Hồ sơ

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký
của hợp tác xã; - Nghị quyết của đại hội thành viên
hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản
trị về việc thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính, ngành,
nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại
diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi
nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.
Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
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