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Tóm tắt: Xuất phát từ bản chất của hợp tác xã và chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã, 

các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 về tài sản và xử lí tài sản hợp tác xã có đặc thù khác với 

quy định đối với doanh nghiệp. Bài viết này phân tích làm rõ các loại tài sản của hợp tác xã, những 

bất cập của Luật Hợp tác xã năm 2012 về tài sản và xử lí tài sản cần được khắc phục. Bài viết cũng 

chỉ ra những kinh nghiệm của pháp luật một số quốc gia mà Việt Nam có thể học hỏi khi sửa đổi, bổ 

sung Luật Hợp tác xã năm 2012 như tài sản góp vốn và cơ cấu tài sản của hợp tác xã, tài sản không 

chia và trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng của hợp tác xã.    
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PROPOSAL ON AMENDING THE PROVISIONS ON COOPERATIVE ASSETS AND HANDLING 

OF COOPERATIVE ASSETS OF THE LAW ON COOPERATIVES 2012 FROM FOREIGN 

LEGISLATIVE EXPERIENCE 

Abstract: Derived from the nature of cooperatives and the Government's policy towards 

cooperatives, the provisions of the Law on Cooperatives 2012 on cooperative assets and handling of 

cooperative assets have specific particularities that are different from those of an enterprise. This 

article analyzes and clarifies the types of assets of cooperatives and the inadequacies of the provisions 

of the Law on Cooperatives 2012 on cooperative assets and handling of cooperative assets that need 

to be amended. The article also addresses the experiences in the laws of a range of countries that 

Vietnam can learn from when amending and supplementing the Law on Cooperatives 2012, such as 

assets contributed as capital and types of asset of cooperatives, undivided assets and mandatory 

contribution to investment fund and reserve fund of the Cooperative. 
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1. Khái quát về tài sản của hợp tác xã  

Cũng như bất cứ tổ chức kinh tế nào, tài 

sản của hợp tác xã (HTX) là yếu tố quan 

trọng để HTX hoạt động. Tài sản của HTX 

được hình thành từ nguồn vốn góp của thành 

viên; vốn huy động của thành viên; vốn, tài  
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