
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 04/2008/TT-BKH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

           Hà Nội, ngày  09  tháng  07  năm 2008 

 

THÔNG TƯ  

Hướng dẫn một số quy định tại  

Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ 

về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác  
__________________________ 

 

Căn cứ Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của 

Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác;  

Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 

151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt 

động của tổ hợp tác (sau đây viết tắt là Nghị định 151/2007/NĐ-CP) như sau: 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Mục đích 

Thông tư này hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho thành lập và hoạt 

động của tổ hợp tác nhằm khuyến khích nhiều tổ hợp tác ra đời, góp phần xoá 

đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện, nâng cao đời sống của các tổ viên 

tổ hợp tác. 

2. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm: 

a. Tổ hợp tác được quy định tại Điều 1 Nghị định 151/2007/NĐ-CP. 

b. Tổ chức có tên gọi khác như: “nhóm liên kết”, “câu lạc bộ”, “tổ tương 

trợ”, … , nhưng có tính chất tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định về tổ 

hợp tác tại Điều 1 Nghị định 151/2007/NĐ-CP. 

3. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung và quy định thống nhất mẫu 

hợp đồng hợp tác, trình tự thủ tục thành lập và hỗ trợ tổ hợp tác. 
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II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Xây dựng hợp đồng hợp tác 

Hợp đồng hợp tác được xây dựng theo Mẫu hướng dẫn xây dựng hợp 

đồng hợp tác ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Trình tự, thủ tục chứng thực hợp đồng hợp tác 

2.1. Tổ hợp tác gửi ít nhất 02 bản hợp đồng hợp tác hoặc hợp đồng hợp 

tác sửa đổi, bổ sung và giấy đề nghị chứng thực hoặc chứng thực lại theo Mẫu 

THT1 được ban hành kèm theo Thông tư này tới Ủy ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã). Mẫu THT1 được Uỷ ban 

nhân dân cấp xã cấp miễn phí. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận 

hồ sơ và cấp giấy biên nhận cho tổ hợp tác. 

2.2. Ủy ban nhân dân cấp xã chứng thực hoặc chứng thực lại (ký và đóng 

dấu) vào hợp đồng hợp tác trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận được hợp đồng hợp tác có nội dung phù hợp với quy định tại Mẫu hướng 

dẫn xây dựng hợp đồng hợp tác ban hành kèm theo Thông tư này.  

Ủy ban nhân dân cấp xã lưu 01 bản hợp đồng để phục vụ công tác quản 

lý nhà nước về tổ hợp tác. 

2.3. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp xã không chứng thực hợp đồng 

hợp tác thì trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc phải trả lời bằng văn bản 

và nêu rõ lý do từ chối. 

2.4. Trường hợp tổ hợp tác tổ chức và hoạt động với quy mô liên xã thì 

tổ hợp tác có quyền lựa chọn nơi chứng thực hợp đồng hợp tác thuận lợi cho tổ 

chức và hoạt động của mình. 

3. Thay đổi tổ trưởng tổ hợp tác 

Trường hợp thay đổi tổ trưởng, tổ hợp tác phải thông báo tới Uỷ ban 

nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực theo Mẫu THT2 được ban hành kèm 

theo Thông tư này. 

4. Chấm dứt tổ hợp tác 

Trường hợp chấm dứt tổ hợp tác, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ 

ngày chấm dứt hoạt động, tổ hợp tác phải thông báo tới Uỷ ban nhân dân cấp xã 

nơi tổ hợp tác chứng thực theo Mẫu THT3 được ban hành kèm theo Thông tư 

này. 

5. Hỗ trợ tổ hợp tác 

5.1. Hỗ trợ thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng tổ trưởng tổ hợp tác 

5.1.1. Nguyên tắc hỗ trợ: 
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Tổ hợp tác theo quy định tại Điều 1 Nghị định 151/2007/NĐ-CP được hỗ 

trợ các nội dung thành lập mới, đào tạo, bồi dưỡng tổ trưởng tổ hợp tác; ưu tiên 

các tổ hợp tác có nhiều tổ viên, hoạt động lâu năm, có nhiều tổ viên hộ nghèo, 

hộ dân tộc, hộ chính sách. 

5.1.2. Nội dung hỗ trợ: 

 a. Tổ hợp tác khi thành lập được hỗ trợ các nội dung sau: 

- Thông tin, tư vấn kiến thức về tổ hợp tác; 

- Tư vấn tổ chức hội nghị thành lập tổ hợp tác; 

- Tư vấn xây dựng kế hoạch hoạt động của tổ hợp tác; xây dựng nội dung 

hợp đồng hợp tác; xác định tên, biểu tượng (nếu có) của tổ hợp tác; hoàn thiện 

các thủ tục để thành lập tổ hợp tác; bầu tổ trưởng, ban điều hành (nếu cần thiết). 

b. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với tổ trưởng tổ hợp tác được áp dụng 

tương tự như các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 

88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 07 năm 2005 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã; và chỉ được thực hiện sau khi 

Hợp đồng hợp tác của tổ hợp tác được chứng thực. 

5.1.3. Trình tự, thủ tục hỗ trợ: 

a. Trình tự, thủ tục hỗ trợ áp dụng tương tự như đối với hợp tác xã được 

quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BKH ngày 13 tháng 02 năm 2006 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Nghị định số 

88/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về một số chính sách 

hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã.  

b. Đại diện của tổ hợp tác hoặc đại diện của những người có ý tưởng 

thành lập tổ hợp tác đề nghị hỗ trợ nộp đơn theo Mẫu THT4 ban hành kèm theo 

Thông tư này được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác chứng thực cấp miễn 

phí. 

5.1.4. Kinh phí hỗ trợ: 

a. Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư áp dụng Thông tư 

số 66/2006/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 88/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về chế 

độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối 

tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã. 

b. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu 

cầu hỗ trợ và khả năng cân đối ngân sách của địa phương chỉ đạo việc bố trí 

kinh phí để tổ chức thực hiện hỗ trợ thành lập mới tổ hợp tác, đào tạo, bồi dưỡng 

tổ trưởng tổ hợp tác. 
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5.2. Hỗ trợ khác 

5.2.1. Cơ quan chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý nhà nước có 

liên quan có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời; hướng dẫn và tạo điều kiện 

thuận lợi cho tổ hợp tác được hưởng các chính sách hỗ trợ và tham gia xây 

dựng, thực hiện các kế hoạch, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế tập 

thể; kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và xoá 

đói giảm nghèo ở địa phương. 

5.2.2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ 

phát triển tổ hợp tác nhằm mục tiêu xoá đói, giảm nghèo, tạo việc làm, cải thiện 

đời sống tổ viên tổ hợp tác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư 

này; trường hợp cần thiết có thể hướng dẫn chi tiết phù hợp yêu cầu của địa 

phương mình, ngành mỡnh. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã tổng hợp số lượng và tình hình hoạt động của 

tổ hợp tác trên địa bàn theo Mẫu THT5 ban hành kèm theo Thông tư này; báo 

cáo định kỳ 6 tháng gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch và các Phòng quản lý 

chuyên ngành có liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành 

phố thuộc tỉnh trước ngày 5 tháng 7 và 5 tháng 1 hàng năm. 

3. Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tổng hợp số 

lượng và tình hình hoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn theo Mẫu THT5 ban 

hành kèm theo Thông tư này; báo cáo định kỳ 6 tháng gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư và các Sở quản lý chuyên ngành có liên quan trước ngày 15 tháng 7 và 15 

tháng 1 hàng năm. 

4. Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp 

số lượng và tình hình hoạt động của tổ hợp tác trên địa bàn theo Mẫu THT5 ban 

hành kèm theo Thông tư này; báo cáo định kỳ 6 tháng và cả năm gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan trước ngày 25 tháng 7 và 25 

tháng 1 hàng năm, đồng thời tổng hợp vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương. 
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IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo. 

2. Tổ hợp tác đã hoạt động trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiến 

hành chứng thực hoặc chứng thực lại trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Thông 

tư này có hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời 

về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung./.  

 

 

Nơi nhận:                                                           

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;  

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Toà án nhân dân tối cao; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Công báo thuộc Văn phòng Chính phủ; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố; 

- Lãnh đạo Bộ, các Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Lưu: HTX, VT. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 Võ Hồng Phúc 
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