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PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1049 /VHTT-PT 

 

Nha Trang, ngày 07  tháng 8 năm 2018 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Luật Hợp tác 

xã năm 2012 trên hệ thống Đài Truyền 

thanh cơ sở. 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

Thực hiện Công văn số 4668/UBND-TCKH ngày 10/7/2018 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 

22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền, thông tin 

trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Thực hiện tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 do phòng Văn hóa 

và Thông tin biên tập, cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh truy cập vào địa chỉ 

http://pvhttnt.vn/vi/download/Dai-Truyen-thanh/Tai-lieu-tuyen-truyen để 

tải nội dung tuyên truyền về Luật Hợp tác xã năm 2012. 

2. Thời gian tuyên truyền: Thực hiện phát thanh tuyên truyền trên hệ 

thống Đài Truyền thanh cơ sở về Luật Hợp tác xã năm 2012. Thời gian phát 

thanh bắt đầu từ ngày 15/8 đến ngày 26/8/2018. 

3. Báo cáo kết quả: Sau ngày 26/8/2018, cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh cơ sở tham mưu báo cáo về Phòng Văn hóa và Thông tin để tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị UBND các xã, phường quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  

- Như trên (VBĐT); 

- Trang thông tin điện tử (Vy); 

- Trưởng phòng;             

- Lưu: VT, Vy.   

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Luật Hợp tác xã năm 2012. 

(kèm theo Công văn số 1049/VHTT-PT ngày 07 tháng 8 năm 2018) 
 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố 

 

Nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về vai trò, vị trí và tầm quan 

trong của hợp tác xã trong việc thúc đẩy phát triền kinh tế- xã hội cũng như nắm 

băt, hiểu rõ các quy định pháp luật về hoạt đông của hợp tác xã; Phòng Văn hóa 

và Thông tin thành phố xin trích đọc một số Điều cơ bản của Luật Hợp tác xã 

năm 2012 như sau: 

Điều 7. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động 

1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi 

hợp tác xã. Hợp tác xã tự nguyện thành lập, gia nhập, ra khỏi liên hiệp hợp tác 

xã. 

2. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã kết nạp rộng rãi thành viên, hợp tác xã 

thành viên. 

3. Thành viên, hợp tác xã thành viên có quyền bình đẳng, biểu quyết 

ngang nhau không phụ thuộc vốn góp trong việc quyết định tổ chức, quản lý và 

hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được cung cấp thông tin đầy đủ, 

kịp thời, chính xác về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, phân phối thu 

nhập và những nội dung khác theo quy định của điều lệ. 

4. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt 

động của mình trước pháp luật. 

5. Thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có 

trách nhiệm thực hiện cam kết theo hợp đồng dịch vụ và theo quy định của điều 

lệ. Thu nhập của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được phân phối chủ yếu theo 

mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc 

theo công sức lao động đóng góp của thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm. 

6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng 

cho thành viên, hợp tác xã thành viên, cán bộ quản lý, người lao động trong hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã và thông tin về bản chất, lợi ích của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

7. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chăm lo phát triển bền vững cộng đồng 

thành viên, hợp tác xã thành viên và hợp tác với nhau nhằm phát triển phong 

trào hợp tác xã trên quy mô địa phương, vùng, quốc gia và quốc tế. 

Điều 8. Quyền của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

1. Thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liêu hiệp hợp tác xã; tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm trong hoạt động của mình. 
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2. Quyết định tổ chức quản lý và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã; thuê và sử dụng lao động. 

3. Tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm theo ngành, 

nghề đã đăng ký nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, hợp tác xã thành 

viên. 

4. Cung ứng, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, việc làm cho thành viên, hợp tác 

xã thành viên và ra thị trường nhưng phải bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ đối với 

thành viên, hợp tác xã thành viên. 

5. Kết nạp mới, chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên. 

6. Tăng, giảm vốn điều lệ trong quá trình hoạt động; huy động vốn và 

hoạt động tín dụng nội bộ theo quy định của pháp luật. 

7. Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài để thực hiện mục tiêu hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

8. Góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp nhằm mục tiêu hỗ trợ 

hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

9. Quản lý, sử dụng, xử lý vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã. 

10. Thực hiện việc phân phối thu nhập, xử lý các khoản lỗ, khoản nợ của 

hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

11. Tham gia các tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

12. Khiếu nại hoặc thông qua người đại diện tố cáo các hành vi vi phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; xử lý thành viên, 

hợp tác xã thành viên vi phạm điều lệ và giải quyết tranh chấp nội bộ. 

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

1. Thực hiện các quy định của điều lệ. 

2. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên, hợp tác xã thành 

viên theo quy định của Luật này. 

3. Hoạt động đúng ngành, nghề đã đăng ký. 

4. Thực hiện hợp đồng dịch vụ giữa hợp tác xã với thành viên, liên hiệp 

hợp tác xã với hợp tác xã thành viên. 

5. Thực hiện quy định của pháp luật về tài chính, thuế, kế toán, kiểm toán, 

thống kê. 

6. Quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các quỹ của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã theo quy định của pháp luật. 

7. Quản lý, sử dụng đất và tài nguyên khác được Nhà nước giao hoặc cho 

thuê theo quy định của pháp luật. 

8. Ký kết và thực hiện hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và các chính sách khác cho người lao động theo quy định của pháp 

luật. 

9. Giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin cho thành viên, hợp 

tác xã thành viên. 

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. 
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11. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho thành viên, hợp tác xã thành 

viên theo quy định của pháp luật. 

Điều 12. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1.Cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường 

hợp không đủ điều kiện; từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Luật này; cản trở, sách 

nhiễu việc đăng ký và hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

2. Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 

xã, thành viên, hợp tác xã thành viên theo quy định của Luật này và điều lệ. 

3. Hoạt động mang danh nghĩa hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã mà không 

có giấy chứng nhận đăng ký; tiếp tục hoạt động khi đã bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký. 

4. Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung đăng ký hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã. 

5. Gian lận trong việc định giá tài sản vốn góp. 

6. Kinh doanh ngành, nghề không được ghi trong giấy chứng nhận đăng 

ký; kinh doanh ngành, nghề có điều kiện khi chưa đủ điều kiện kinh doanh theo 

quy định của pháp luật. 

7. Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, hoạt động theo quy định 

tại Điều 7 của Luật này 

Điều 13. Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên 

1. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải 

đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp 

tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia 

đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức 

là pháp nhân Việt Nam. 

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân; 

b) Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ của hợp tác xã; 

c) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã; 

d) Góp vốn theo quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật này và điều lệ hợp 

tác xã; 

đ) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã. 

2. Hợp tác xã trở thành thành viên liên hiệp hợp tác xã phải đáp ứng đủ 

các điều kiện sau đây: 

a) Có nhu cầu hợp tác với các hợp tác xã thành viên và có nhu cầu sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ của liên hiệp hợp tác xã; 

b) Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của liên hiệp hợp tác 

xã; 

c) Góp vốn theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này và điều lệ liên 

hiệp hợp tác xã; 

d) Điều kiện khác theo quy định của điều lệ liên hiệp hợp tác xã. 
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3. Cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân có thể là thành viên của nhiều hợp tác 

xã; hợp tác xã có thể là thành viên của nhiều liên hiệp hợp tác xã trừ trường hợp 

điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã có quy định khác. 

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. 

Điều 14. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên 

1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo 

hợp đồng dịch vụ. 

2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ. 

3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

4. Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã 

thành viên. 

5. Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo 

quy định tại Điều 32 của Luật này. 

6. Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm 

soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

7. Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban 

kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu 

tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ. 

8. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ 

nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ. 

10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

quy định của Luật này và điều lệ. 

11. Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ. 

12. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

13. Quyền khác theo quy định của điều lệ. 

Điều 15. Nghĩa vụ của thành viên, hợp tác xã thành viên 

1. Sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo 

hợp đồng dịch vụ. 

2. Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ. 

3. Chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính của hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã trong phạm vi vốn góp vào hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

4. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

theo quy định của pháp luật. 

5. Tuân thủ điều lệ, quy chế của hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, nghị 

quyết đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên và quyết định của hội đồng quản 

trị hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. 

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của điều lệ. 
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Điều 17. Góp vốn điều lệ và giấy chứng nhận vốn góp 

1. Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận 

và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã. 

2. Đối với liên hiệp hợp tác xã, vốn góp của hợp tác xã thành viên thực 

hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 30% vốn 

điều lệ của liên hiệp hợp tác xã. 

3. Thời hạn, hình thức và mức góp vốn điều lệ theo quy định của điều lệ, 

nhưng thời hạn góp đủ vốn không vượt quá 06 tháng, kể từ ngày hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoặc kể từ ngày được kết nạp. 

4. Khi góp đủ vốn, thành viên, hợp tác xã thành viên được hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã cấp giấy chứng nhận vốn góp. Giấy chứng nhận vốn góp có các 

nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

b) Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ 

chiếu của thành viên là cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp cho hộ gia đình. 

Trường hợp thành viên là pháp nhân thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số 

quyết định thành lập hoặc số đăng ký; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 

chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của pháp 

nhân. Đối với hợp tác xã thành viên thì phải ghi rõ tên, trụ sở chính, số giấy 

chứng nhận đăng ký của hợp tác xã thành viên; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc 

tịch, số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật 

của hợp tác xã thành viên; 

d) Tổng số vốn góp; thời điểm góp vốn; 

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã. 

5. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, thay đổi, thu hồi giấy chứng nhận vốn góp 

do điều lệ quy định. 

Điều 18. Trả lại, thừa kế vốn góp 

1. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trả lại vốn góp cho thành viên, hợp tác 

xã thành viên khi chấm dứt tư cách thành viên, hợp tác xã thành viên hoặc trả lại 

phần vốn vượt quá mức vốn góp tối đa khi vốn góp của thành viên, hợp tác xã 

thành viên vượt quá mức vốn tối đa quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 của 

Luật này. 

2. Trường hợp thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế nếu đáp ứng 

đủ điều kiện của Luật này và điều lệ, tự nguyện tham gia hợp tác xã thì trở thành 

thành viên và tiếp tục thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên; nếu không 

tham gia hợp tác xã thì được hưởng thừa kế theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố mất tích, việc trả lại 

vốn góp và quản lý tài sản của người mất tích được thực hiện theo quy định của 

pháp luật. 

3. Trường hợp thành viên là cá nhân bị Tòa án tuyên bố bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự thì vốn góp được trả lại thông qua người giám hộ. 
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4. Trường hợp thành viên là pháp nhân, hợp tác xã thành viên bị chia, 

tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, phá sản thì việc trả lại, kế thừa vốn góp được 

thực hiện theo quy định của pháp luật. 

5. Trường hợp vốn góp của thành viên là cá nhân không có người thừa kế, 

người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì vốn góp được 

giải quyết theo quy định của pháp luật. 

6. Trường hợp người thừa kế tự nguyện để lại tài sản thừa kế cho hợp tác 

xã thì vốn góp đó được đưa vào tài sản không chia của hợp tác xã. 

Trích nguồn: Luật Hợp tác xãy đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 

2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2013. 
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