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Tóm tắt: Luật Hợp tác xã năm 2012 đã tạo khuôn khổ pháp lí cho hệ thống các tổ chức kinh tế tập 

thể phát triển ở Việt Nam, bao gồm hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã. Thực tiễn đã xuất hiện nhu cầu 

thành lập các liên đoàn hợp tác xã trong các ngành nghề cụ thể nhưng chưa được ghi nhận trong 

Luật. Trong khi đó, mô hình liên đoàn hợp tác xã lại khá phổ biến và phát triển mạnh tại một số quốc 

gia châu Á, với tư cách vừa là tổ chức đại diện, vừa là tổ chức kinh tế. Bài viết nghiên cứu mô hình 

liên đoàn hợp tác xã của Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan để từ đó đề xuất bổ sung mô hình liên 

đoàn hợp tác xã trong Luật Hợp tác xã (sửa đổi). 
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THE COOPERATIVE FEDERATION MODEL OF JAPAN, KOREA, THAILAND AND 

EXPERIENCE FOR VIETNAM 

Abstract: The 2012 Law on Cooperatives has created a legal framework for the development of 

collective economic organizations in Vietnam, including cooperatives and unions of cooperatives. In 

practice, despite the need to establish Cooperative Federations in specific industries, the Vietnamese 

legal system has yet to recognize them. Meanwhile, the Cooperative Federation model is becoming 

popular and thriving in a number of Asian countries both as a representative organization and an 

economic organization. This article focuses on the Cooperative Federation model of Japan, Korea 

and Thailand, thereby proposing to supplement the Cooperative Federation model in the upcoming 

amendment of the Law on Cooperatives. 
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ợp tác xã (HTX) và liên hiệp HTX là tổ 

chức kinh tế tập thể do các thành viên 

tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn 

nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Nhìn chung, hệ thống HTX và liên hiệp HTX 

đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết 

các vấn đề xã hội như tạo việc làm, thu nhập, 

nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao 

động. Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển hệ 

thống HTX một cách có trọng tâm, định 

hướng; mở rộng quy mô và nâng cao chất 

lượng của hệ thống HTX; tiếp tục đẩy mạnh 

vai trò của hệ thống HTX trong việc thực 

hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội của quốc 

gia, bên cạnh HTX, một số quốc gia trên thế 

giới còn tổ chức hệ thống các liên đoàn HTX  

H 

*  Thạc sĩ, Bộ Tư pháp 

E-mail: phanvu@moj.gov.vn  
** Sinh viên, Trường Đại học Luật Hà Nội 

E-mail: pthl2706@gmail.com 

mailto:pthl2706@gmail.com

