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Tóm tắt: Trong quá trình tổ chức thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 còn nhiều bất cập, vướng 

mắc; một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác; 

chưa phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thế giới; chưa tạo động lực cho sự phát triển 

đa dạng các loại hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Việc sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 là yêu 

cầu cấp thiết. Theo đó, cần tập trung sửa đổi, khắc phục những tồn tại, bất cập của Luật Hợp tác xã 

năm 2012 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ, đăng kí hoạt động, chuyển đổi, giải thể, phân loại, kiểm toán, 

vốn góp, gia nhập thành viên, tỉ lệ sử dụng dịch vụ, hoạt động của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt 

Nam…, nhằm tạo khuôn khổ pháp luật cho các loại hình, ngành nghề hoạt động của hợp tác xã phát 

triển bền vững, bình đẳng với các thành phần kinh tế khác, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế, 

ổn định chính trị xã hội, theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi 

mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. 
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THE IMPLEMENTATION SITUATION OF THE LAW ON COOPERATIVES 2012 AND 

PROPOSALS FOR AMENDMENT 

Abstract: There are shortcomings and inadequacies in the implementation process of the Law on 

cooperative 2012; several provisions of the Law are overlapped and inconsistent with other legal 

documents, not in accordance with the practice and the development trend worldwide, thereby 

harming the motivation for the diverse development of cooperatives and cooperative unions. 

Therefore, the amendment of the Law on Cooperatives 2012 are necessary. Accordingly, the 

shortcomings of the Law that need to be focused for amendment and improvement are support 

policies, registration for operation, conversion, dissolution, categorization, auditing, capital, addition 

of members, rate of use of service, operation of the Vietnam Cooperative Union… in order to create a 

legal framework for the sustainable development of various operational types and professions of 

cooperatives, in equality with other economic components, thereby contributing to the strengthening 

of the economy and political and social stability in accordance with the spirit of the Resolution No, 

20-NQ/TW dated 16th June, 2022 on maintaining the innovation, development and improvement of the 

cooperative economy’s efficiency in the new stage.  
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uá trình thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) 

năm 2012 còn tồn tại một số vấn đề hạn 

chế, bất cập, ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu 

quả thi hành luật và sự phát triển của khu 

vực kinh tế tập thể, HTX. Quy định của Luật 

HTX năm 2012 chỉ đề cập chủ yếu HTX 

nông nghiệp, không có quy định cụ thể đối 

với các hợp tác xã phi nông nghiệp và quỹ  
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