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Tóm tắt: Kiểm soát xung đột lợi ích trong quản trị hợp tác xã giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của hợp tác xã và thành viên hợp tác xã, tăng cường niềm tin của thành viên vào hợp tác xã, 

tăng cường hiệu quả hoạt động và hiệu quả quản trị hợp tác xã. Bài viết phân tích khái niệm, đặc 

điểm, thực tiễn về xung đột lợi ích trong quản trị hợp tác xã và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về kiểm 

soát xung đột lợi ích trong quản trị hợp tác xã. 
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CONTROLLING THE CONFLICT OF INTEREST IN COOPERATIVE GOVERNANCE 

Abstract: Controlling the conflict of interest in cooperative governance helps protect the legitimate 

rights and interests of cooperative members and the cooperative itself, strengthen the members' trust 

in the cooperative, and enhance operational efficiency and cooperative governance. The article 

analyzes the concept, characteristics, and practice of the conflict of interest in cooperative governance 

and proposes to improve the law on controlling conflict of interest in cooperative governance. 
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ợp tác xã (HTX) là tổ chức kinh tế có 

tư cách pháp nhân hình thành trên cơ 

sở hợp tác, tương trợ lẫn nhau trong sản 

xuất, kinh doanh giữa các thành viên. 

Thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), 

giám đốc, tổng giám đốc HTX (gọi chung là 

người quản lí HTX) cũng đồng thời là thành 

viên HTX, trừ trường hợp giám đốc, tổng 

giám đốc HTX được HĐQT thuê theo hợp 

đồng thuê. Người quản lí HTX vừa là chủ sở 

hữu của HTX thông qua việc góp vốn vào 

HTX, vừa là người sử dụng sản phẩm, dịch 

vụ của HTX, vừa là người thay mặt thành 

viên HTX quản lí, điều hành HTX.  

Thời gian qua, hành vi của người quản lí 

HTX đã dẫn đến những thiệt hại nghiêm 

trọng đối với HTX như vụ án VVN, Chủ tịch 

HĐQT lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài 

sản bằng hình thức huy động vốn tại 3 Quỹ 

Tín dụng nhân dân TT với tổng số tiền hơn 

1.234 tỉ đồng của 6.310 sổ tiết kiệm”
1
 hoặc 

vụ án HVT, Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng 

nhân dân thị trấn TH nắm giữ số tiền 3,7 tỉ 

đồng rồi sử dụng số tiền này vào mục đích 

cá nhân, chiếm đoạt 170 triệu đồng của hai 

khách hàng; sử dụng tên của hai người thân  

                                                 
1
  TTXVN, Chiếm đoạt 1.127 tỉ đồng, nguyên chủ 

tịch quỹ tín dụng lĩnh án tù, http://baophutho.vn/ 

phap-luat/201911/chiem-doat-1127-ty-dong-

nguyen-chu-tich-quy-tin-dung-linh-an-tu-167919, 

truy cập 12/11/2022.  
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