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Tóm tắt: Tài chính của hợp tác xã là nhóm quy định quan trọng của Luật Hợp tác xã Việt Nam và 

các nước trên thế giới. Quy định về tài chính gồm quy định về vốn hoạt động; huy động vốn và các 

khoản trợ cấp, hỗ trợ; phân phối thu nhập và xử lí các khoản lỗ, khoản nợ của hợp tác xã. Bài viết 

nghiên cứu pháp luật về hợp tác xã của một số nước trên thế giới, chỉ ra những điểm tương đồng, khác 

biệt với Luật Hợp tác xã năm 2012 của Việt Nam, từ đó kiến nghị sửa đổi một số quy định của Luật 

Hợp tác xã Việt Nam về tài chính của hợp tác xã. 
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PROVISIONS ON FINANCE OF COOPERATIVES UNDER THE LAWS OF SEVERAL 

COUNTRIES - RECOMMENDATIONS TO AMEND THE VIETNAMESE LAW ON COOPERATIVES 

Abstract: The finance of cooperatives is a crucial group of provisions under the Vietnamese Law 

on Cooperatives and other countries in the world. Financial provisions include provisions on 

operation capital, capital mobilization, grants and financial supports, income distribution and 

loss/debt settlement of the cooperative. By studying the Laws on Cooperatives in some countries 

worldwide, this article analyzes the similarities and differences of the Laws on Cooperatives in these 

countries with the Vietnamese Law on Cooperatives 2012, thereby recommending amendments to 

some financial provisions on cooperatives under the Vietnamese Law on Cooperatives. 

Keywords: Charter capital; capital mobilization; profit distribution; loss settlement 

Received: Apr 24
th
, 2022; Editing completed: Nov 29

th
, 2022; Accepted for publication: Nov 29

th
, 2022 

 

 tưởng HTX có thể xuất hiện sớm hơn, 

nhưng chính thức, mô hình HTX đầu 

tiên trên thế giới được ghi nhận thành lập 

vào năm 1844 ở nước Anh. HTX do 28 

người thợ dệt vùng Rochdale, tự nguyện 

thành lập theo tinh thần tự tìm cách cứu 

mình để tồn tại. Những người thợ dệt tự do 

đã sớm nhận thấy chỉ có liên kết, hợp tác với 

nhau họ mới có thể khắc phục những điểm 

yếu về quy mô, về vốn, về khả năng kinh 

doanh… để cạnh tranh được với các công ti 

lớn, các nhà máy công xưởng quy mô của 

các ông chủ công nghiệp, của nhà tư bản 

lớn
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