


 Khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình hợp tác xã 
kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các hợp tác xã 
hiện có hoạt động theo đúng bản chất hợp tác xã;  

 Đưa khu vực hợp tác xã nói riêng và thành phần kinh tế tập 
thể nói chung trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng 
khắp và có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta; 

 Bảo đảm quyền và lợi ích của hàng chục triệu hộ nông dân, 
hàng chục triệu người tiêu dùng, hộ kinh doanh cá thể; góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ thành 
viên, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị 
trường và hội nhập kinh tế quốc tế;  

 Góp phần cải thiện công bằng xã hội, ổn định kinh tế, chính 
trị, xã hội, và định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị 
trường ở nước ta. 

 



Luật Hợp tác xã được Quốc hội thông qua ngày 

20/11/2012 tại kỳ họp thú 4 khóa XIII, được 

Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 

03/12/2012, gồm 9 Chương, 64 Điều 

 



a) Gồm 12 Điều với nội dung chính: 

 - Phạm vi và đối tượng điều chỉnh của Luật;  

 - Định nghĩa hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã; 

- Giải thích từ ngữ;  

- Bảo đảm của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã;  

- Chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước; 

- Nguyên tắc tổ chức hoạt động của hợp tác xã; 

- Quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp 

tác xã. 

 



b) Nội dung nổi bật: 

- Định nghĩa HTX, theo đó hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, 
đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự 
nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung 
của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng 
và dân chủ trong quản lý hợp tác xã;  

- Làm rõ quan hệ giao dịch bắt buộc kinh tế về sản phẩm, dịch vụ 
giữa HTX và thành viên trên cơ sở hợp đồng dịch vụ; 

- Chính sách hỗ trợ, ưu đãi đặc biệt riêng của Nhà nước đối với hợp 
tác xã; 

- Thể hiện đầy đủ 7 nguyên tắc hợp tác xã mang tính phổ biến trên 
thế giới, đồng thời có tính đến điều kiện cụ thể của Việt nam; 

- Xác định rõ quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã với tư cách là một 
pháp nhân và là tổ chức kinh tế hoạt động tự chủ nhằm mang lại 
lợi ích cho thành viên. 

 



Gồm 6 Điều với các nội dung chính:  

- Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã(tỷ 

lệ góp vốn tối đa: 20% HTX, 30% LH HTX);  

- Quyền và nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã 

- Chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã.  

    Mục đích tham gia HTX của thành viên là 

được hưởng lợi ích trên cơ sở hợp tác với 

các thành viên khác của hợp tác xã thông 

qua việc tham gia dịch vụ với hợp tác xã, 

gắn với quyền và nghĩa vụ cụ thể của thành 

viên trong việc tham gia dịch vụ đó. 



Gồm 10 Điều với các nội dung chính: 

- Sáng lập viên và hội nghị thành lập hợp tác 

xã; 

- Nội dung điều lệ hợp tác xã;  

- Tên và biểu tượng hợp tác xã;  

- Các quy định về đăng ký hợp tác xã, văn 

phòng đại diện, chi nhánh của hợp tác xã 

 



Gồm 13 Điều với các nội dung chính:  

- Cơ cấu tổ chức và quyền hạn, nhiệm vụ của 
từng bộ phận trong cơ cấu tổ chức của hợp tác 
xã;  

- Biểu quyết của đại hội thành viên;  

- Điều kiện đối với các thành viên của hội đồng 
quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, 
giám đốc hoặc tổng giám đốc. 

   Chương này bảo đảm hợp tác xã được tổ chức 
chặt chẽ với tư cách là một tổ chức kinh tế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm bảo đảm hợp tác xã 
hoạt động hiệu quả trên thị trường; bảo đảm 
quyền làm chủ của thành viên hợp tác xã đối với 
mọi vấn đề của hợp tác xã với quyền biểu quyết 
như nhau không phụ thuộc mức vốn góp. 

 



Gồm 10 Điều quy định các nội dung chính: 

- Vốn của hợp tác xã(ưu tiên vay vốn thành viên) 

- Thu nhập và phân phối thu nhập 

- Xử lý vốn và tài sản của hợp tác xã khi giải thể, bị lỗ 

- Trả lại vốn góp của thành viên.  

- Nội dung nội bật là: khuyến khích huy động vốn hoạt động cho 
hợp tác xã trước hết từ thành viên theo đúng tinh thần hợp tác, 
giúp đỡ lẫn nhau, mang lại lợi ích trước hết cho thành viên; 
phân phối thu nhập sau thuế chủ yếu theo mức độ sử dụng dịch 
vụ của hợp tác xã hoặc công sức lao động đóng góp của thành 
viên vào hợp tác xã; quy định về tài sản không chia như là chất 
keo dính giữa các thành viên với nhau và giữa thành viên với hợp 
tác xã, bảo đảm giúp hợp tác xã phát triển bền vững vì chính lợi 
ích của thành viên; tài sản không chia hình thành từ 2 nguồn: hỗ 
trợ của Nhà nước, quà tặng, cho, và tích lũy của hợp tác xã 
trong quá trình hoạt động do điều lệ hợp tác xã quy định. 

 



Gồm 5 Điều quy định chủ yếu về: 

- Trình tự, thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, 

giải thể (tự nguyện hoặc bắt buộc), phá sản 

- Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã 



Gồm 2 Điều quy định chung về: 

- Tổ chức đại diện của hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã 

- Tổ chức liên minh hợp tác xã như là tổ chức 

đại diện đặc thù của hợp tác xã 



Gồm 3 Điều quy định về:  

- Nội dung quản lý nhà nước  

- Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước 

- Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với hợp tác xã 



Gồm 3 Điều quy định về: 

- Điều khoản chuyển 

- Hiệu lực thi hành 

- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành. Quy 

định về thời hạn 36 tháng giúp các hợp tác 

xã thành lập trước khi Luật này có hiệu lực 

thi hành củng cố, tổ chức lại để phù hợp với 

quy định của Luật 


