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Tóm tắt: Luật Hợp tác xã ban hành năm 2012 đã thúc đẩy hoạt động của các hợp tác xã. Tuy 

nhiên, qua 10 năm thực hiện, bên cạnh những tác động tích cực, Luật Hợp tác xã cũng bộc lộ những 

vướng mắc, bất cập trong các quy định của Luật cũng như trong thực tiễn thi hành. Trong bối cảnh 

cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012, bài viết chỉ ra các yêu cầu đối với việc sửa 

đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã và gợi ý nghiên cứu pháp luật một số nước có phong trào hợp tác xã 

phát triển để học tập kinh nghiệm hoàn thiện Luật Hợp tác xã Việt Nam, phù hợp với xu thế pháp triển 

pháp luật về hợp tác xã trên thế giới trong giai đoạn hiện nay. 
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THE NECESSITY OF THE AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION TO THE LAW ON 

COOPERATIVES 2012 AND SOME SUGGESTIONS FROM FOREIGN LAW EXPERIENCE 

Abstract: Since its promulgation in 2012, the Law on Cooperatives has promoted the activities of 

cooperatives. However, after 10 years of implementation, in addition to many positive effects, the Law 

on Cooperatives has revealed drawbacks and inadequacies in its provisions as well as in practice. In 

the context of the need to amend and supplement the 2012 Law on Cooperatives, this article points out 

the requirements for the amendment and supplementation of the Law on Cooperatives and proposes 

studies of the laws of some countries with robust cooperative movements in order to learn from their 

experiences in improving the Law on Cooperatives of Vietnam, aligning it more with the current trend 

of legal development on cooperatives in the modern world. 
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1. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật 

Hợp tác xã năm 2012 

Luật Hợp tác xã (HTX) hiện hành được 

Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 

20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 

01/7/2013. Qua thực tiễn gần 10 năm triển 

khai thi hành Luật cho thấy chính sách đúng 

đắn của Đảng và Nhà nước trong việc luật 

hoá các chủ trương của Đảng tại Nghị quyết 

số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị 

lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới, nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) để tạo cơ sở 

pháp lí cho việc xây dựng và phát triển hệ 

thống các HTX kiểu mới ở Việt Nam theo 

hướng tiệm cận những nguyên tắc cơ bản của  
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