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nước ta, hợp tác xã đầu tiên
được thành lập cách đây hơn 50
năm và Luật Hợp tác xã đầu tiên
có hiệu lực từ năm 1997. Hàng chục
ngàn hợp tác xã thuộc nhiều lĩnh vực
trên khắp cả nước được hình thành,
chuyển đổi và hoạt động theo luật. Rất
nhiều người nói về hợp tác xã, bàn về
hợp tác xã và thậm chí hành động để
hình thành và phát triển hợp tác xã. Thế
nhưng, thực tiễn cho thấy nhận thức của
một số người về bản chất của hợp tác xã
chưa thật sự rõ ràng, chưa đầy đủ, thậm
chí còn lệch lạc.

Ngộ nhận từ thực tế

đồng. Vốn góp của mỗi người không
vượt quá 30% vốn điều lệ. Họ thống
nhất cùng tham gia quản lý, kiểm tra,
giám sát hoạt động kinh doanh và có
quyền ngang nhau trong biểu quyết theo
nguyên tắc dân chủ “mỗi người, một
phiếu bầu”. Thủ tục cần thiết để thành
lập “hợp tác xã” đang được tiến hành.
Các sáng lập viên đề nghị Uỷ ban Nhân
dân xã cấp đất ở vị trí thuận lợi để “hợp
tác xã” mở văn phòng và đặt cây xăng.
Thực chất, đây không phải là hợp tác xã.
Những trường hợp tương tự đã và đang
diễn ra trong thực tế. Vì nhiều lý do
khác nhau, một số cá nhân góp vốn
thành lập công ty nhưng đăng ký hoạt
động với danh nghĩa là “hợp tác xã”.
Hẳn nhiên, những “hợp tác xã” hình
thức, trá hình mà thực chất là công ty cổ
phần, cần được điều chỉnh theo Luật
Doanh nghiệp chứ không phải Luật Hợp
tác xã.

Câu chuyện có thực sau đây là
một bằng chứng thực tế về cách hiểu,
cách diễn giải lệch lạc của một số người
về khái niệm “hợp tác xã”. Bảy người có
chung nhu cầu sử dụng xăng dầu trong
sản xuất nông nghiệp. Những người này
tự nguyện góp vốn để cùng mở cây xăng
ven quốc lộ. Vốn điều lệ dự tính là 3 tỷ

Rất nhiều người biết hợp tác xã,
nhưng không phải ai cũng hiểu đúng về
nó. Một bộ phận dân cư nghĩ rằng hợp
tác xã đơn thuần là một công ty. Một số
người khác chỉ tập trung phát huy các
khía cạnh xã hội của hợp tác xã. Trong
khi đó, một số khác nữa cho rằng hợp
tác xã là “cánh tay nối dài của chính

Ở

Vấn đề quan trọng và cấp bách
hiện nay là nhận thức đúng bản chất hợp
tác xã, định hình chuẩn về khuôn khổ
pháp luật để làm điểm tựa hỗ trợ hợp tác
xã phát triển bền vững và công tác quản
lý nhà nước về hợp tác xã có hiệu quả.
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quyền” hay là “con đẻ của nhà nước”.
Mọi sự ngộ nhận đều dẫn đến hậu quả là
làm lu mờ bản chất tốt đẹp của hợp tác
xã và kìm hãm sự phát triển của hợp tác
xã.

giữa các cấu phần tạo thành hợp tác xã.
Nhìn vào cơ cấu tổ chức của hợp tác xã,
chúng ta tin chắc rằng hợp tác xã có cấu
trúc phức tạp hơn bất kỳ doanh nghiệp
hay tổ chức hiệp hội nào, bởi vì nó có
hai cơ cấu cùng tồn tại song hành: một
doanh nghiệp mang tính xã hội và một
hiệp hội mang tính kinh tế. Khía cạnh
hiệp hội được hình thành trên cơ sở các
cá nhân tự nguyện liên kết trên tinh thần
tương trợ, dân chủ, công bằng, bình
đẳng, bác ái, trách nhiệm với cộng
đồng... Trong khi đó, khía cạnh doanh
nghiệp được thể hiện ở việc hợp tác xã
huy động vốn góp của xã viên để tổ
chức hoạt động kinh doanh có hiệu quả
nhằm mục đích mang lại lợi ích tốt nhất
cho xã viên và gia tăng tài sản của hợp
tác xã.

1. Khái niệm và cơ cấu tổ chức của
hợp tác xã
Trong Bản tuyên ngôn về các đặc
trưng của hợp tác xã (statement of cooperative identity), Liên Minh Hợp tác
xã Quốc tế định nghĩa hợp tác xã như
sau: “Hợp tác xã là một hiệp hội
(association) tự chủ do các cá nhân tự
nguyện liên kết với nhau nhằm thỏa mãn
nhu cầu và nguyện vọng chung về kinh
tế, xã hội và văn hóa thông qua việc
hình thành doanh nghiệp (enterprise) do
tập thể xã viên đồng sở hữu và quản lý
dân chủ.” (Liên minh Hợp tác xã Quốc
tế, 1995). Luật Hợp tác xã (sửa đổi) nên
sử dụng khái niệm này của Liên minh
Hợp tác xã Quốc tế để làm nổi bật tính
đặc thù của tổ chức hợp tác xã.

Dự thảo (lần thứ 6, năm 2010)
Luật Hợp tác xã sửa đổi đã thể hiện
phần nào bản chất của hợp tác xã. Điều
43 quy định cơ cấu tổ chức quản lý hợp
tác xã bao gồm đại hội thành viên, hội
đồng quản trị, giám đốc và ban kiểm
soát hoặc kiểm soát viên. Như vậy cơ
cấu tổ chức của hợp tác xã được phân
định rạch ròi thành hai bộ máy: Hội
đồng quản trị và giám đốc. Hội đồng
quản trị lãnh đạo khía cạnh “hiệp hội”
của hợp tác xã tinh thần dân chủ, biểu
quyết theo đa số. Tổng giám đốc hay
giám đốc điều hành “doanh nghiệp” hợp
tác xã theo chế độ trách nhiệm cá nhân.

Ý niệm về vai trò kép của hợp tác
xã : vừa là một hiệp hội, vừa là một
doanh nghiệp được thể hiện bằng hình
ảnh tứ giác bên dưới. Đây là minh họa
trực quan, rõ ràng về những mối quan hệ

2. Chủ tịch hội đồng quản trị có nên
kiêm giám đốc, tổng giám đốc hợp tác
xã, liên hiệp hợp tác xã hay không?
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hội đồng Quản trị; trưởng ban kiểm soát
hoặc kiểm soát viên và các xã viên ban
kiểm soát; giám đốc, tổng giám đốc, phó
giám đốc, phó tổng giám đốc và các
chức danh quản lý khác theo quy định
của điều lệ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác
xã” (điều 46).

Hiện nay, trong nhiều hợp tác xã,
một người vừa đảm nhận chức vụ
trưởng ban quản trị (dự thảo Luật Hợp
tác xã (sửa đổi) gọi là chủ tịch Hội đồng
Quản trị), vừa đảm nhận vai trò chủ
nhiệm hợp tác xã (giám đốc). Trưởng
ban quản trị trước hết phải là xã viên,
những người rất giỏi trong sản xuất
nhưng đa phần thiếu kiến thức, kỹ năng,
tầm nhìn và sự nhạy cảm cần thiết trong
quản trị kinh doanh. Chính vì vậy, rất
nhiều hợp tác xã, nhất là hợp tác xã
nông nghiệp hiện nay hoạt động trong
quy mô bó hẹp, thiếu tính cạnh tranh và
ít hiệu quả.

Ở khía cạnh đầu tiên, hợp tác xã
mang đặc trưng của một hiệp hội do các
cá nhân có nguyện vọng và nhu cầu
chung cùng tự nguyện liên kết, tương trợ
nhau và hoạt động trên cơ sở dân chủ,
công bằng, bình đẳng, bác ái… nhằm
mang lại lợi ích tốt nhất không chỉ cho
xã viên mà còn vì mục tiêu phát triển
cộng đồng. Hội đồng quản trị được hình
thành trên cơ sở bầu cử, là cơ quan đại
diện cho tập thể xã viên, quản lý hợp tác
xã và chăm sóc lợi ích của xã viên. Ban
kiểm soát là cơ quan cũng do xã viên
bầu ra nhằm thực hiện chức năng giám
sát và kiểm tra mọi hoạt động của hợp
tác xã. Các thành viên của hội đồng
quản trị và ban kiểm soát lãnh đạo, quản
lý khía cạnh “hiệp hội” của hợp tác xã,
thực thi nhiệm vụ của mình trên tinh
thần thiện nguyện, vì lợi ích chung của
tập thể. Họ không làm việc toàn thời
gian cho hợp tác xã. Hợp tác xã có trách
nhiệm chi trả các khoản công tác phí và
chi phí phát sinh liên quan đến hoạt
động, đóng góp của họ cho hợp tác xã.
Hay nói cách khác, hợp tác xã không
nên trả lương cố định hoặc tiền công cho
đội ngũ này.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm
giám đốc có thể gây ra hiện tượng xung
đột vai trò, bởi vì như đã phân tích ở
trên, nguyên tắc quản trị “hiệp hội” hoàn
toàn khác biệt với việc điều hành
“doanh nghiệp”. Hơn nữa, điều này tiềm
ẩn nguy cơ rủi ro về “xung đột lợi ích”
rất lớn khi mà tập trung quá nhiều quyền
lực vào tay của một cá nhân. Tách bạch
vai trò của chủ tịch hội đồng quản trị và
giám đốc là vô cùng quan trọng nhằm
bảo đảm hợp tác xã vận hành theo đúng
bản chất vai trò kép của mình.
3. Hội đồng quản trị và ban kiểm soát
làm việc cho “hiệp hội” trên tinh thần
tự nguyện; giám đốc và nhân viên làm
việc cho “doanh nghiệp” hợp tác xã
theo hợp đồng lao động.
Dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi
quy định: “Đại hội thành viên xác định
mức thù lao, tiền công, tiền lương và
tiền thưởng cho chủ tịch và các xã viên

Ở khía cạnh “doanh nghiệp”, hoạt
động sản xuất kinh doanh mang tính
chuyên môn cao, đòi hỏi kiến thức, kỹ
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hóa, cầm máy, vân vân..., thì cho phép
mướn người ngoài” (Hồ Chí Minh,
Đường Kách mệnh, 1927). Đặc tính này
làm nổi bật sự khác biệt cơ bản giữa bản
chất hợp tác xã so với công ty cổ phần.
Ở công ty cổ phần, các cổ đông liên kết
vốn với mục đích tối đa hóa lợi nhuận
và họ không nhất thiết phải giao dịch
mua, bán với công ty.

năng nghiệp vụ sâu rộng và sự nhạy cảm
cần thiết để quản trị kinh doanh một
cách có hiệu quả, nhất là trong môi
trường mang tính cạnh tranh cao. Giám
đốc, các phó giám đốc và nhân viên lao
động là những người được hợp tác xã
thuê để vận hành “doanh nghiệp” hợp
tác xã nhằm đạt được những mục tiêu
định sẵn nên họ được trả lương và tiền
công theo hợp đồng lao động.

Hợp tác xã cung cấp dịch vụ cho
xã viên đi đôi với việc xã viên có quyền
và có nghĩa vụ sử dụng sản phẩm, dịch
vụ của hợp tác xã khi có nhu cầu. Đây là
bản chất kinh tế rất quan trọng làm cho
hợp tác xã phát triển bền vững nhằm đáp
ứng tốt nhất nhu cầu của xã viên. “Hạt
nhân, trung tâm của hợp tác xã là xã
viên; xã viên là chủ đích thực của hợp
tác xã, là mục tiêu mà hợp tác xã phải
phục vụ; hợp tác xã là phương tiện để
phục vụ xã viên, phải đảm bảo đem lại
lợi ích cho xã viên” (Hồ Chí Minh,
Đường Kách mệnh, 1927). Chính vì vậy,
Luật Hợp tác xã cần quy định hạn chế
giao dịch giữa hợp tác xã với thị trường
bên ngoài. Hay nói cách khác, Luật Hợp
tác xã cần quy định tỷ lệ giá trị hàng hóa
vật phẩm và dịch vụ tối thiểu mà hợp tác
xã buộc phải giao dịch với xã viên của
mình. Tỷ lệ này cần được thích ứng với
tình hình thực tế. Theo tiến sĩ Nguyễn
Minh Tú, Vụ trưởng Vụ Hợp tác xã,
năm 2006 các hợp tác xã ở nước ta giao
dịch với xã viên khoảng 43% trong tổng
giá trị hàng hóa vật phẩm và dịch vụ của
hợp tác xã; tỷ lệ này tăng lên 60% vào

4. Nhất thiết phải quy định giới hạn
việc cung cấp vật phẩm và dịch vụ ra
thị trường bên ngoài
Tại điều 9, dự thảo Luật Hợp tác
xã sửa đổi quy định “hợp tác xã, liên
hiệp hợp tác xã có thể cung ứng sản
phẩm, dịch vụ cho thị trường bên ngoài
cộng đồng xã viên, nhưng tối đa không
quá 40% tổng giá trị sản phẩm, dịch vụ
của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã”.
Trong hợp tác xã, tập hợp xã viên
có tính chất rất đặc biệt. Xã viên thành
lập “doanh nghiệp” hợp tác xã để mưu
tìm cách thức thỏa mãn nhu cầu chung.
Mục tiêu tối thượng của hợp tác xã là vì
lợi ích tốt nhất cho xã viên. Thông qua
hoạt động “mua chung, bán chung” xã
viên tiết kiệm được chi phí sản xuất,
nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh
tranh của hoạt động kinh doanh của
mình. Điều này có nghĩa là xã viên vừa
là người đồng sở hữu, quản lý hợp tác
xã theo nguyên tắc dân chủ, vừa là
khách hàng của hợp tác xã. “Hợp tác xã
chỉ có hội viên mới được hưởng lợi, chỉ
có hội viên mới có quyền, nhưng những
việc kỹ thuật như tính toán, xem hàng
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năm 20091. Trên cơ sở số liệu thống kê
này, sẽ hợp lý hơn nếu quy định hợp tác
xã cần phải giao dịch với xã viên tối
thiểu là 70% tổng giá trị hàng hóa vật
phẩm và dịch vụ của hợp tác xã. Khi
hợp tác xã cung ứng dịch vụ đầu vào
(phân bón, thức ăn chăn nuôi, hàng tiêu
dùng ….) thì lấy doanh thu làm cơ sở để
xác định tỷ lệ. Khi hợp tác xã cung ứng
dịch vụ đầu ra (như tiêu thụ sản phẩm)
thì tỷ lệ này xác định trên cơ sở giá vốn
hàng bán.

góp vốn gây dựng hoạt động chung,
cùng sử dụng dịch vụ, cùng chia sẻ chi
phí, cùng chịu trách nhiệm và cùng
hưởng lợi từ hợp tác xã. Cách thức phân
phối giá trị thặng dư của hợp tác xã nên
dựa trên cơ sở mức độ sử dụng dịch vụ.
Kể cả trường hợp hợp tác xã được thành
lập chỉ nhằm mục đích tạo việc làm cho
xã viên, giá trị thặng dư cũng được phân
phối cho thành viên theo mức độ hoàn
thành công việc (số lượng và chất lượng
lao động) của thành viên đó, chứ không
theo mức độ góp vốn. Xã viên nào càng
giao dịch nhiều, càng đóng góp nhiều
cho sự thịnh vượng của hợp tác xã thì
nhận được phần phân phối lại càng cao.
Điều này góp phần gia tăng mức độ
trung thành của xã viên với hợp tác xã
và là tiền đề để hợp tác xã phát triển bền
vững.

5. Phân phối giá trị thặng dư theo
mức độ sử dụng dịch vụ
Về mặt từ ngữ, một số quốc gia
dùng khái niệm “surplus” (thặng dư) để
chỉ phần tiền chênh lệch giữa doanh thu
và chi phí trong hợp tác xã và khái niệm
tương ứng trong doanh nghiệp là
“profit” (lợi nhuận, lãi). Ở Việt Nam
trong các văn bản pháp luật cũng như
trong cuộc sống thực tiễn, hai khái niệm
“lợi nhuận” và “lãi” được sử dụng cho
cả hợp tác xã lẫn doanh nghiệp. Trong
hợp tác xã, khái niệm “thặng dư” phản
ánh đúng bản chất hơn, bởi vì đó là
khoản chênh lệch giữa doanh thu và chi
phí có nguồn gốc từ giao dịch giữa hợp
tác xã với các chủ sở hữu của nó (xã
viên vừa là chủ sở hữu, vừa là khách
hàng của hợp tác xã).

Hiện tượng đề cao tính lợi nhuận
và phân phối giá trị thặng dư theo vốn
góp ở đa số hợp tác xã hiện nay làm xói
mòn tinh thần hợp tác. Nếu hợp tác xã
áp dụng cách phân chia lợi nhuận giống
như ở công ty cổ phần, tức là cổ tức phụ
thuộc vào số lượng cổ phiếu, thì xã viên
sẽ trông chờ vào phần chia “lợi nhuận”
(chẳng khác gì cổ tức) và không cần
giao dịch với hợp tác xã. Điều này làm
cho hợp tác xã đi chệch khỏi bản chất,
hướng đến doanh nghiệp thuần túy vì lợi
nhuận.

Theo khuyến cáo của Liên Minh
hợp tác xã quốc tế, xã viên hợp tác xã
được phân phối lại giá trị thặng dư theo
mức độ sử dụng dịch vụ. Xã viên cùng
1

Một ví dụ từ thực tế. Tại một hợp
tác xã nông nghiệp, “lãi chia cho xã
viên” vào cuối năm 2009 lên đến 56%
so với vốn góp. Một nguy cơ của việc
phân phối lại lợi nhuận theo vốn góp là

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự
thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi ngày 7 tháng 4 năm
2011 tại thành phố Hồ Chí Minh.
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các hợp tác xã có xu hướng “đóng cửa”
không muốn kết nạp xã viên mới. Thứ
hai, hợp tác xã này trong tình trạng thiếu
vốn để đầu tư tái sản xuất, nhưng ban
quản trị không dám đưa phương án tăng
tỷ lệ trích lập quỹ phát triển sản xuất để
gia tăng tích luỹ nội bộ. Hợp tác xã
không thể vượt qua khó khăn vì tâm lý
“xã viên sẽ phản đối nếu phần lãi nhận
được năm sau thấp hơn năm trước (!)”.

6. Tính bất khả chuyển nhượng
Theo luật Hợp tác xã tỉnh Quebec
(Canada), hợp tác xã bắt buộc phải xây
dựng quỹ dự trữ chung và đây là nên
tảng để hình thành phần tài sản chung
không chia. Tài sản chung không chia
của hợp tác xã mang tính chất bất khả
chuyển nhượng nhằm bảo đảm sự tồn tại
liên tục của hợp tác xã và chống lại bất
cứ sự mua bán cơ hội nào. Điều này có
nghĩa là khi nào hợp tác xã còn đủ điều
kiện để hoạt động thì không ai có thể
bán hay chuyển nhượng hợp tác xã
được. Đây là đặc điểm mang tính bản
chất, đề cao giá trị cộng đồng và sở hữu
chung của hợp tác xã. Tài sản chung
được hình thành và phát triển không có
mục đích tự thân, mà hướng đến việc
phục vụ hiệu quả nhu cầu chung của xã
viên. Ngược lại, ở công ty cổ phần, tất
cả tài sản thuộc về cổ đông tương ứng
với tỷ lệ số lượng cổ phần mà họ sở hữu.
Việc mua bán, chuyển nhượng công ty
xảy ra như là một hiện tượng bình
thường và ngày càng trở nên phổ biến.

Từ thực trạng của Việt Nam, nếu
áp dụng nghiêm ngặt nguyên tắc phân
phối lại giá trị thặng dư theo mức độ sử
dụng dịch vụ thì hợp tác xã khó huy
động vốn. Một giải pháp hợp lý cho vấn
đề này là phân định 2 loại cổ phần: cổ
phần thành viên và cổ phần đầu tư (như
Luật Hợp tác xã Canada). Lãi suất trên
cổ phần đầu tư được ấn định trước và bị
khống chế ở mức độ vừa đủ để hợp tác
xã có thể huy động được vốn đầu tư.
Thông thường lãi suất này bằng hoặc
thấp hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm ở các
ngân hàng thương mại.
Khi xã viên hợp tác xã được phân
phối lại giá trị thặng dư theo mức độ sử
dụng dịch vụ thì Luật không cần quy
định việc gián đoạn sử dụng dịch vụ
trong khoảng thời gian nhất định (tối đa
là 3 năm) để làm cơ sở chấm dứt tư cách
xã viên. Luật cũng không cần giới hạn
số lượng vốn tối đa mà xã viên có thể
góp (30% - như trong điều 17 của dự
thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi). Đa số các
hợp tác xã hiện nay trong tình trạng
thiếu vốn. Quy định này sẽ góp phần gia
tăng tình trạng thiếu hụt vốn của hợp tác
xã hiện nay.

Trong trường hợp hợp tác xã phải
giải thể thì tài sản chung không chia còn
lại sau khi giải quyết các khoản nợ sẽ do
đại hội xã viên quyết định chuyển giao
cho tổ chức có trách nhiệm thúc đẩy
phong trào phát triển hợp tác xã hoặc
chuyển cho hợp tác xã khác hoạt động
trong cùng lĩnh vực.
7. Thành lập công ty trong hợp tác xã
Quy định việc thành lập công ty
trong hợp tác xã là cần thiết. Mục đích
của việc thành lập công ty trong hợp tác
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xã là để thu hút vốn đầu tư bên ngoài
hoặc để hướng đến cung cấp vật phẩm
và dịch vụ ra thị trường bên ngoài. Công
ty trực thuộc hợp tác xã, liên hiệp hợp
tác xã được điều chỉnh bằng luật Doanh
nghiệp.

không? Các chức danh thành viên hội
đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát
trong hợp tác xã được hình thành trên cơ
chế bầu cử. Những người đảm nhiệm
chức danh này làm việc theo từng công
việc cụ thể và không nhận lương cố định
từ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (như
đã phân tích ở mục 3).

Điều 38 của dự thảo Luật quy
định “Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
được quyền thành lập công ty nhằm mục
tiêu cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ
thành viên” là không phù hợp.

9. Thẩm quyền của đại hội xã viên
Dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi
quy định thẩm quyền của đại hội xã viên
quá rộng. Một số quyền mà đại hội xã
viên có thể uỷ quyền cho Hội đồng
Quản trị như: chấp thuận kết nạp xã viên
mới; thông qua việc xã viên xin ra khỏi
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quyết
định khai trừ xã viên, chấm dứt tư cách
xã viên.

8. Cán bộ, công chức nhà nước có
được giữ các chức danh thành viên
hội đồng quản trị, ban kiểm soát hay
không?
Quy định này nhằm đảm bảo
nguyên tắc tự chủ và độc lập của hợp tác
xã. Điều này cũng nhằm ngăn ngừa hiện
tượng xung đột lợi ích “vừa đá bóng,
vừa thổi còi”. Đối với những cán bộ,
công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý
Nhà nước đối với hợp tác xã, họ không
thể đảm nhận hai vai trò trái ngược
nhau: một mặt, họ là người xây dựng
pháp luật, chính sách về hợp tác xã và
bảo đảm các quy định pháp luật được
thực thi, tức là chủ thể quản lý Nhà
nước; mặt khác, chính họ là người quản
lý hợp tác xã, tức là khách thể chịu sự
quản lý Nhà nước.

Luật Hợp tác xã nên bổ sung
quyền của hội đồng quản trị như quyền
xét duyệt việc chuyển nhượng vốn góp
của xã viên. Xã viên không thể tự tiện
chuyển nhượng tư cách xã viên, quyền
và nghĩa vụ của mình cho người khác, vì
việc trở thành xã viên phải đảm bảo một
số điều kiện nhất định và được sự đồng
ý của hội đồng quản trị. Không có bất
kỳ sự chuyển nhượng tư cách xã viên,
các khoản nợ hay vốn góp của xã viên
nào có hiệu lực, trừ phi sự chuyển
nhượng này được sự chấp thuận của hội
đồng quản trị và tuân thủ đúng quy định
của pháp luật và điều lệ hợp tác xã.

Tuy nhiên, luật cũng cần xem xét
đến những cán bộ, công chức mà nhiệm
vụ của họ không liên quan đến hợp tác
xã. Liệu quy định này có bó hẹp quyền
công dân của họ hay không? Liệu quy
định này có hạn chế sự cống hiến của họ
đối với sự phát triển hợp tác xã hay

10. Bổ sung nguyên tắc giáo dục, đào
tạo và thông tin
Hiện nay, 7 nguyên tắc của hợp
tác xã do Liên Minh hợp tác xã quốc tế
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hiện ở việc huy động vốn góp của xã
viên để tổ chức hoạt động kinh doanh có
hiệu quả (giá trị thặng dư) vì mục tiêu
gia tăng thêm tài sản của xã viên và tích
luỹ nội bộ trong hợp tác xã. Thật sai lầm
khi cho rằng hợp tác xã là “cánh tay nối
dài” của chính quyền và sai lầm hơn khi
tin rằng hợp tác xã là “con đẻ của nhà
nước”.

công bố vào năm 1995 trong Bản tuyên
ngôn về các đặc trưng của hợp tác xã
(statement of co-operative identity) được
công nhận rộng rãi như những quy phạm
mang tính quốc tế. Nguyên tắc giáo dục,
đào tạo và thông tin không được đề cập
trong dự thảo. Hợp tác xã cần tổ chức
đào tạo cho xã viên, cán bộ lãnh đạo,
cán bộ quản lý, người lao động để họ có
những đóng góp thiết thực và hiệu quả
cho hợp tác xã. Hợp tác xã cần thông tin
cho công chúng, nhất là giới trẻ về bản
chất và lợi ích của hợp tác xã nhằm nâng
cao nhận thức và thu hút sự quan tâm,
trách nhiệm xã hội của họ đối với hợp
tác xã. Điều này đặc biệt hữu ích trong
bối cảnh Việt Nam hiện tại, khi mà một
bộ phận công chúng chưa nhận thức
đúng và đầy đủ về bản chất và giá trị
của hợp tác xã.

Từ những kinh nghiệm thành
công trong và ngoài nước, chúng ta có
thể tin tưởng một cách chắc chắn rằng
với vai trò kép vừa là tổ chức hiệp hội
vừa là tổ chức kinh tế, hợp tác xã có thể
hoạt động tốt như bất kỳ doanh nghiệp
nào. Thậm chí hợp tác xã có thể hoạt
động tốt hơn doanh nghiệp, nếu chúng ta
am hiểu tường tận bản chất của hợp tác
xã, biết cách sử dụng và khai thác công
cụ tập thể độc đáo này. Hợp tác xã là
phương tiện hữu hiệu giúp kinh tế hộ gia
đình của mỗi xã viên nâng cao sức cạnh
tranh và phát triển.

Kết luận
Ngay từ khi tạo dựng hình hài
hợp tác xã đầu tiên, những nhà sáng lập
Liên minh những người tiên phong công
bằng Rochdale (Anh Quốc, 1844) đã
chọn lọc những ưu việt trong nguyên tắc
hoạt động của hiệp hội tự nguyện và
doanh nghiệp, biến thể chúng để tạo ra
tổ chức “hợp tác xã” có những đặc trưng
riêng biệt. Hợp tác xã là một tổ chức rất
đặc thù, mang tính “nhị nguyên” thể
hiện ở vai trò kép với hai cơ cấu cùng
tồn tại song hành: (i) khía cạnh hiệp hội
được hình thành trên cơ sở các cá nhân
tự nguyện, liên kết với nhau trên tinh
thần tương trợ, dân chủ, minh bạch, bình
đẳng, bác ái, trách nhiệm cộng đồng; và
(ii) khía cạnh doanh nghiệp được thể

Trên tinh thần hợp tác thật sự và
hướng đến mục tiêu phát triển hợp tác
xã bền vững, tôi hy vọng rằng bài viết
này không chỉ mang lại giá trị học thuật
mà còn góp phần vào việc hoàn thiện dự
thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi sắp tới.
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