
Số đặc biệt “Sửa đổi, bổ sung Luật Hợp tác xã năm 2012 và kinh nghiệm quốc tế”  

TẠP CHÍ LUẬT HỌC 68 

 

 

 
 

 

 

NGUYỄN THỊ YẾN * 

PHAN VŨ ** 

Tóm tắt: Tổ chức, quản lí hợp tác xã là hoạt động quan trọng đối với bất kì hợp tác xã nào, bởi 

hợp tác xã được quản lí tốt là nền móng vững chắc cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ở 

những nước trên thế giới, nơi mà Luật Hợp tác xã được ban hành từ khá sớm, các quy định về tổ chức 

quản lí hợp tác xã đã đầy đủ và hoàn thiện; còn ở Việt Nam, các quy định về tổ chức quản lí hợp tác 

xã ngoài những điểm tích cực còn bộc lộ một số bất cập. Bài viết nghiên cứu pháp luật về tổ chức 

quản lí 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 tổ chức quản lí hợp tác xã. 

Từ khoá: Tổ chức quản lí; đại hội thành viên; kinh nghiệm; hợp tác xã 

Nhận bài: 24/4/2022            Hoàn thành biên tập: 28/11/2022               Duyệt đăng: 28/11/2022 

EXPERIENCE OF SOME COUNTRIES ON ORGANIZATION, OPERATION OF COOPERATIVES 

AND RECOMMENDATIONS TO AMEND THE LAW ON COOPERATIVES 2012 

Abstract: The organization and operation of cooperatives is an important activity of cooperatives, 

because a well-managed cooperative is a solid foundation for its effective production and business 

activities. In countries wordwide which the Law on Cooperatives has enacted for a long time, the 

provisions on the organization and management of cooperatives are sufficient and completed; while in 

Vietnam, these provisions, besides the positive side, also revealed some shortcomings. This article 

analyzes the provisions on the organization and management of cooperatives of some countries in the 

world, elaborates the similarities and differences of the Laws on Cooperatives in these countries with 

the Vietnamese Law on Cooperatives 2012, thereby proposing some recommendations to amend provisions 

on the organization and management of cooperatives of the Vietnamese Law on Cooperatives. 
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ăm 1844, tại Vương quốc Anh, trước 

những điều kiện sống đặc biệt khó 

khăn, tư thương độc quyền cung cấp thực 

phẩm với giá đắt, quyền lợi của người tiêu 

dùng không được bảo đảm, 28 công nhân ở 

thị trấn Rochdale đã thành lập hợp tác xã 

(HTX) tiêu dùng đầu tiên để cung cấp nhu 

yếu phẩm với mức giá phải chăng, cung cấp 

cơ sở giáo dục và xã hội cho những người 

lao động bình thường
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