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Tóm tắt: Trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, hợp nhất, sáp nhập hợp 

tác xã là nhu cầu tất yếu, giúp các hợp tác xã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lí, mở rộng quy mô, 

thay đổi hình thức tổ chức kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các quy định 

của Luật Hợp tác xã năm 2012 về hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất 

cập. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới như Cộng hòa Liên bang Đức, 

Canada…, bài viết đã đưa ra một số đề xuất sửa đổi Luật Hợp tác xã năm 2012 về hình thức, trình tự 

thủ tục và hậu quả pháp lí của hoạt động hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã.  
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THE MERGE AND CONSOLIDATION OF COOPERATIVES - FOREIGN EXPERIENCES 

AND PROPOSAL FOR AMENDMENTS OF THE LAW ON COOPERATIVES 2012 

Abstract: In a highly competitive market economy, the merge and consolidation of cooperatives 

become a critical need that supports the rearrangement of organizational management structure, 

expand their scales and reform their business operations. However, the implementation of the Law on 

Cooperatives 2012 regarding merge and consolidation of cooperatives have been subject to 

drawbacks. Based on the research experiences of some countries such as Germany and Canada, the 

article proposes several recommendations for amending the Law on Cooperatives 2012 regarding 

forms of merge and consolidation of cooperatives; their order and procedure as well as legal 

ramifications of the process. 
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ợp nhất, sáp nhập hợp tác xã (HTX) là 

những hoạt động có vai trò tích cực đối 

với các bên tham gia quá trình tiến hành các 

hoạt động này cũng như đối với nền kinh tế. 

Thông qua những hoạt động này, các HTX 

có thể sắp xếp lại cơ cấu tổ chức quản lí, mở 

rộng quy mô hay thay đổi hình thức tổ chức 

kinh doanh; qua đó, đảm bảo khả năng thích 

ứng linh hoạt trước những biến đổi của nền 

kinh tế thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, năng lực cạnh tranh, đồng thời tăng 

cường sự liên kết trong khu vực HTX. Nhận 

thức được vai trò quan trọng đó, Việt Nam 

cũng như các quốc gia khác trên thế giới  
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