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Tóm tắt: Hợp tác xã nông nghiệp chiếm gần 70% số lượng hợp tác xã của cả nước và đóng vai 

trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp nông thôn. Mặc dù có sự phát triển trong giai đoạn 2013 

- 2021 song nhìn chung hợp tác xã nông nghiệp còn nhiều yếu kém như quy mô nhỏ, vốn thấp, năng 

lực cán bộ hạn chế và hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn phát triển nông nghiệp nông 

thôn. Có nhiều nguyên nhân giải thích cho sự yếu kém của hợp tác xã nông nghiệp, trong đó nguyên 

nhân quan trọng là những hạn chế của Luật Hợp tác xã năm 2012. Bài viết trình bày thực trạng phát 

triển hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2013 - 2021, những hạn chế của Luật Hợp tác xã năm 2012 và 

đề xuất sửa đổi Luật để tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển, đóng góp vào 

thực hiện thành công chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững. Hai nhóm nội dung sửa 

đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 được đề xuất là các quy định liên quan đến tổ chức, hoạt động của hợp 

tác xã và chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho hợp tác xã nông nghiệp. 
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PROPOSALS FOR AMENDING THE LAW ON COOPERATIVE 2012 TO PROMOTE 

SUSTAINABLY AGRICULTURAL COOPERATIVE DEVELOPMENT 

Astract: Agricultural cooperatives account for nearly 70% of total cooperatives of Vietnam and 

play an important role in agriculture and rural development. Despite the development is acknowledged 

in the period 2013-2021, agricultural cooperatives still have many weaknesses such as small size, low 

capital, limited capacity of managers, inadequate efficiency and do not meet the real requirements of 

agriculture and rural development. These weakeness can be explained by many reasons, of which an 

important reason is the limitations of the Law on Cooperatives in 2012. This article presents the 

current situation of agricultural cooperative development in period 2013-2021, the limitations of the 

Law on Cooperatives in 2012 and recommends amendments to the Law on Cooperatives in 2012 to 

create a favorable environment for agricultural cooperative development, contributing to the 

successful implementation of the sustainable agriculture and rural development strategy. Two groups 

of proposed amendments to the Law are provisions related to the organizational structure and 

operation of cooperatives and support policies for agricultural cooperatives. 
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