Th tc Cp Giy chng nhn ng ký kinh doanh hp tác xã cho các
hp tác xã c chia, tách, hp nht
- Trình t thc hin:
+ Bc 1: T chc, cá nhân hoàn thin h s theo hng dn.
+ Bc 2: B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn tip nhn h s và chuyn sang B phn ng
ký kinh doanh thuc Phòng Tài chính k hoch
+ Bc 3: Chuyên viên theo dõi kim tra h s, kim tra thc t (nu thuc ngành ngh cn kim tra theo qui nh)
+ Bc 4: Chuyên viên x lý h s, trình lãnh o phòng ký chuyn lãnh o UBND cp huyn ký và chuyn Giy
chng nhn ng ký kinh doanh cho B phn tip nhn và tr kt qu tr cho t chc
- Cách thc thc hin: H s np ti B phn tip nhn và tr kt qu thuc Vn phòng UBND cp huyn.
- Thành phn h s:
+ Bn sao hp l giy chng minh nhân dân hoc h chiu còn hiu lc;
+ Giy ngh ng ký thành lp hp tác xã theo mu quy nh;
+ iu l ca hp tác xã c xây dng theo iu 21 Lut Hp tác xã;
+ Phng án sn xut kinh doanh theo mu quy nh;
+ Danh sách thành viên theo mu quy nh;
+ Danh sách hi ng qun tr, giám c (tng giám c), ban kim soát hoc kim soát viên theo mu quy nh;
+ Ngh quyt ca hi ngh thành lp v nhng ni dung quy nh ti Khon 3 iu 20 Lut Hp tác xã ã c biu quyt;
+ Ngh quyt ca i hi thành viên v vic chia, tách, hp nht hp tác xã.
- S lng h s: 01 b
- Thi hn gii quyt: 05 ngày
- i tng thc hin th tc hành chính: T chc
- C quan thc hin th tc hành chính: UBND cp huyn
- Kt qu thc hin th tc hành chính: Giy chng nhn
- L phí: Không có
- Tên mu n, mu t khai:
+ Giy ngh ng ký thành lp hp tác xã.
+ Phng án sn xut kinh doanh

+ Danh sách thành viên
+ Danh sách hi ng qun tr, giám c (tng giám c), ban kim soát hoc kim soát viên
- Yêu cu, iu kin thc hin th tc hành chính:
+ Ngành, ngh sn xut, kinh doanh mà pháp lut không cm;
+ iu l hp tác xã m bo các ni dung quy nh ti iu 21, Lut Hp tác xã s 23/2012/QH13 ca Quc hi
+ Tên ca hp tác xã, liên hip hp tác xã c t theo quy nh ti iu 22, Lut Hp tác xã s 23/2012/QH13 ca
Quc hi
+ Có tr s chính theo quy nh ti iu 26, Lut Hp tác xã s 23/2012/QH13 ca Quc hi.
- Cn c pháp lý ca th tc hành chính:

+ Lut Hp tác xã s 23/2012/QH13 ca Quc hi;

+ Ngh nh s 193/2013/N-CP ngày 21 tháng 11 nm 2013 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut hp tác xã;

+ Thông t 03/2014/TT-BKHT ngày 26 tháng 5 nm ca B K hoch và u t v hng dn v ng ký Hp tác xã và ch báo cáo tình hình hot
ng ca Hp tác xã

