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LỜI CẢM ƠN
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Thị Loan – Phó trưởng phòng Kinh tế hợp tác, đã dành cho nhóm nghiên cứu sự giúp đỡ tận tình và những hỗ 
trợ chuyên nghiệp trong quá trình xây dựng đề cương đáp ứng sát sao với những yêu cầu của hoạch định chính 
sách, cũng như quá trình lựa chọn địa bàn, thu thập thông tin đáp ứng được những đòi hỏi chuyên môn tối ưu. 
Chúng tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Phát triển 
Nông thôn tại 3 tỉnh Ninh Bình, Lâm Đồng, Đồng Tháp, cũng như đại diện các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, các cơ quan 
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nhà nghiên cứu, các nhà quản lý, các cơ quan và tổ chức có mối quan tâm về nội dung của báo cáo này. 
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Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại hơn 90 quốc gia trên thế giới. Chúng 
tôi là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu 
tranh cho bình đẳng.

Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực 
phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và 
cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.



HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

5



HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

6

HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN 
TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY 
QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN 

CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

CHÍNH SÁCH



HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

7

HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN 
TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY 
QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN 

CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ

CHÍNH SÁCH

TÓM TẮT BÁO CÁO1 

1  Báo cáo này do Viện Nghiên cứu và Tư vấn Phát triển (RCD) và tổ chức Oxfam đồng thực hiện, dưới sự phối hợp và hỗ trợ về kỹ thuật, 
hành chính của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Nghiên cứu được thực hiện tại 3 
tỉnh: Ninh Bình, Lâm Đồng và Đồng Tháp. Đối tượng lựa chọn nghiên cứu là các hình thức HTLK đã và đang hoạt động cho tới thời điểm 
ban hành Luật Hợp tác xã sửa đổi năm 2012.
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Bối cảnh nghiên cứu
Sau gần 30 năm tiến hành Đổi mới, nông nghiệp nông thôn Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, giúp 
cho đất nước chuyển từ thiếu ăn sang đủ ăn và xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản. Một trong những yếu tố 
quan trọng nhất đóng góp vào các thành công trên là sự thừa nhận và khuyến khích thúc đẩy kinh tế hộ gia đình 
và kinh tế hợp tác giữa các hộ nông dân (ND) tại các cộng đồng nông thôn Việt Nam. 

Tuy nhiên ngành nông nghiệp Việt Nam hiện đang đối mặt với các thách thức mới về chất lượng nông sản và 
phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và tác động của biến đổi khí hậu. Một số vấn đề 
được chỉ ra, bao hàm các yếu tố cơ cấu của nền nông nghiệp: khoảng 40 triệu ND thuộc hơn 12 triệu hộ, chủ 
yếu là các hộ nông dân nhỏ, đang phải canh tác và sản xuất trong điều kiện thua thiệt và nhiều rủi ro; đời sống 
ND bấp bênh; thiếu thể chế tổ chức trong sản xuất và trong ngành hàng do hợp tác yếu giữa các tác nhân, hệ 
quả của mô hình hợp tác hóa nông nghiệp kiểu cũ; nông nghiệp chỉ chú trọng sản xuất và năng suất mà ít chú ý 
đến sau thu hoạch, chất lượng và tiếp cận thị trường v. v… Trong tình hình đó, Chính phủ đã ban hành các chính 
sách nông nghiệp cấp vĩ mô nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng, phát triển bền 
vững, ban hành các chính sách thúc đẩy hợp tác, liên kết giữa các tác nhân với hy vọng tạo ra những đột phá 
cho sản xuất nông nghiệp nói chung và khu vực kinh tế hợp tác nói riêng. Ở cấp vi mô, làm thế nào để thông qua 
hợp tác liên kết ND tăng thu nhập cho hộ ND, tăng vị thế kinh tế, năng lực cạnh tranh của hộ ND trong một nền 
kinh tế sản xuất nông sản mở cửa vẫn còn là câu hỏi chưa có lời giải đáp. 

Các nghiên cứu và thực hành tốt trên thế giới chỉ ra rằng: nếu được tạo môi trường phát triển thuận lợi với các 
can thiệp chính sách đúng hướng, thông qua các tổ chức ND (TCND) và hợp tác liên kết (HTLK), ND sẽ phát huy 
tiếng nói và hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa việc sử dụng nguồn lực tự nhiên và xã hội, từ đó được hưởng lợi ích và 
chia sẻ rủi ro một cách công bằng hơn. Xét từ quy luật của đời sống và sản xuất, HTLK là một nhu cầu tự nhiên, 
một trong những nét độc đáo của tổ chức xã hội nông thôn Việt Nam (Chi, 1996). HTLK đặc biệt có ý nghĩa với 
người ND Việt Nam - vốn từ xa xưa đã có xu hướng “thích lập các phường hội” và tham gia vào các đoàn thể tự 
nguyện (Gourou, 1936), có tâm thế của người “ND tự do” mà không phụ thuộc, sống trong các làng xã. 

Vị thế của nông hộ, đặc biệt là nông hộ quy mô nhỏ thông qua mối quan hệ hợp tác với nhau dưới các tổ chức 
hợp tác của ND, không chỉ đạt được thông qua cải thiện thu nhập cho ND, mà còn bằng việc thúc đẩy ND đạt 
được các quyền lợi và lợi ích chính đáng, công bằng, có được tiếng nói và lựa chọn của mình trong việc xây dựng 
các chính sách đóng góp cho phát triển bền vững chung. Phát triển hợp tác, liên kết ND bền vững được xác 
định là một nút thắt chính sách quan trọng, nhằm tổ chức lại sản xuất, đổi mới mối quan hệ sản xuất vốn đã 
tồn tại những bất hợp lý sau một thời gian dài không thực sự đem lại hiệu quả. Giải quyết bài toán này sẽ giúp 
giải phóng năng lượng, phát huy tiềm năng và nội lực của các tác nhân, phát huy tối đa những giá trị tích lũy 
qua nhiều đời, tăng sức cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam, củng cố điểm tựa tinh thần, vật chất vững chắc 
cho phát triển xã hội trong thời kỳ mới. 

Báo cáo này ra đời đúng thời điểm Chính phủ đang xem xét lại các chính sách thúc đẩy hợp tác xã và kinh tế hợp 
tác cũng như liên kết trong chuỗi giá trị nông sản. Với những thông tin thu được từ quá trình nghiên cứu nghiêm 
túc và dày công, chúng tôi đề xuất cơ quan hoạch định và thực thi chính sách, chính quyền các cấp xem xét và 
tiếp thu các khuyến nghị của nghiên cứu này. Điều này sẽ giúp tạo ra những chuyển biến tích cực và đột phá 
cho phát triển HTLK và TCND cũng như đóng góp một cách bền vững cho công cuộc tái cơ cấu và đổi mới nền 
nông nghiệp Việt Nam. 
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Trọng tâm nghiên cứu
Nghiên cứu này tìm lời giải cho một chùm câu hỏi lớn: Cần hiểu và đánh giá như thế nào về HTLK ND trong sản 
xuất nông nghiệp ở Việt Nam? HTLK thế nào để hiệu quả và bền vững, để người ND được hưởng lợi ích công bằng 
nhất? Các bên cần làm gì để thúc đẩy HTLK hiệu quả nhất trong điều kiện hiện tại và tương lai?

Nghiên cứu tìm hiểu thông tin về thực trạng, các yếu tố tác động lên thành công và thất bại của các cách thức 
tổ chức/ các mô hình HTLK ND; từ đó đưa ra giải pháp về chính sách và thực tiễn giúp nhận diện, thay đổi quan 
điểm tiếp cận trong xây dựng TCND, thúc đẩy HTLK trong điều kiện phát triển mới, mà trong đó ND là một trong 
các chủ thể quan trọng.

Báo cáo cung cấp thông tin cho các vấn đề cấp thiết ở Việt Nam, bao gồm: (1) góc nhìn về quản trị và tổ chức đối 
với thúc đấy các hình thức LKND nhằm tháo gỡ những khó khăn, bất lợi của người ND trong điều kiện sản xuất 
quy mô nhỏ hiện nay để đáp ứng yêu cầu thị trường; (2) quyền, tiếng nói và lợi ích của người ND được phát huy 
như thế nào thông qua các thể chế hiện thời, và các chính sách của Nhà nước; và (3) thực tế thời gian qua trên 
toàn quốc có nhiều mô hình HTLK ND tốt, cần tổng kết kinh nghiệm để tập trung hỗ trợ nhân rộng. 

Phương pháp/ Khung phân tích
Nghiên cứu vận dụng tiếp cận đa ngành theo hướng đảm bảo sự hài hòa về lợi ích giữa các chủ thể, đặt quyền, 
tiếng nói, lựa chọn và lợi ích bền vững cho người ND và các TCND làm trung tâm. Nghiên cứu được thực hiện 
trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2014, kết hợp giữa nghiên cứu dữ liệu thứ cấp, phân tích 
chính sách, với thu thập và phân tích dữ liệu thực địa. Công việc thực địa được lựa chọn tiến hành trên 3 tỉnh 
mang tính đặc thù về sản xuất nông nghiệp và thị trường của 3 vùng khác nhau của Việt Nam: Ninh Bình (đại diện 
cho đồng bằng Bắc Bộ), Lâm Đồng (đại diện cho khu vực Tây nguyên) và Đồng Tháp (đại diện cho đồng bằng Sông 
Cửu Long). Tại mỗi tỉnh, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát 4 mô hình HTX và tổ hợp tác (THT), mỗi mô hình tiến 
hành khảo sát bằng bảng hỏi trên 30 hộ gia đình. Tổng số lượng mẫu định lượng ở 3 tỉnh là 360 hộ. Các phỏng 
vấn sâu, và thảo luận nhóm đối với ND, nghiên cứu trường hợp điển hình đối với THT và HTX cũng được thực hiện. 

Khung phân tích của nghiên cứu được phát triển dựa trên hai logic tiếp cận Hành động tập thể của hai nhóm 
nghiên cứu (1) Ruth Meinzen-Dick, Monica Di Gregorio, Nancy McCarthy (2004) và (2) Jenny Biddle và Nicole 
Darnall (2015). Từ đó, xây dựng bốn nhóm chỉ báo quan trọng cho khung đánh giá hiệu quả HTLK. Bốn nhóm đó 
là: (1) Hiệu quả tổ chức sản xuất; (2) Hiệu quả kinh tế; (3) Hiệu quả xã hội; và (4) Hiệu quả môi trường.
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CÁC PHÁT HIỆN CHÍNH



HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

12

Phát triển kinh tế hợp tác: chủ trương lớn 
nhưng thực thi còn khó khăn

Phát triển kinh tế hợp tác (KTHT) là một chính sách lớn, xuyên suốt ở Việt Nam qua nhiều giai đoạn, bắt đầu từ 
những năm 50 của thế kỷ trước. Ngoài 3 Luật HTX (ban hành 1996, 2003 và 2012), chỉ xét riêng giai đoạn từ 2003 
đến nay đã có hàng trăm các chính sách đã được ban hành. Nhìn chung, các chính sách đã hình thành nên 
khung pháp lý cho sự ra đời và phát triển của các mô hình HTLK. 

Thống kê chưa đầy đủ cho thấy, sau khi có Luật HTX 2003 đến nay, có ít nhất 143 chính sách và văn bản quy 
phạm pháp luật về kinh tế tập thể (KTTT) được ban hành. Trong số đó, có khoảng 50 văn bản, chính sách liên 
quan trực tiếp tới KTTT, còn lại là các văn bản, chính sách liên quan gián tiếp, ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. 
Xét về cấp bậc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cho thấy, từ 2003 tới nay đã có 13 luật, 35 nghị định, 
42 quyết định, 47 thông tư và 6 chỉ thị đã được ban hành. Ngoài 2 luật về HTX, việc phát triển KTTT, HTX còn liên 
quan và bị chi phối bởi 11 các luật khác nhau như Luật Đất đai, Luật Bảo vệ Môi trường, Luật Xây dựng, Luật 
Thương mại… Xét theo từng lĩnh vực, quy định của khoảng 143 chính sách và văn bản quy phạm pháp luật cho 
thấy chủ yếu tập trung vào lĩnh vực tài chính, tín dụng (54 văn bản, chính sách), gấp hơn 2 lần so với chính sách 
trực tiếp về KTTT (29 chính sách, văn bản). Ngoài ra, liên quan tới thương mại và thuế, lần lượt có 13 và 12 chính 
sách, văn bản. Các lĩnh vực khác, có từ 2 đến 6 chính sách như phát triển nông, lâm, ngư nghiệp (02 chính sách), 
vận tải (06 chính sách), lao động và bảo hiểm (06 chính sách), dạy nghề (05 chính sách)

Hình 1: Hệ thống chính sách về HTLK ND

143 chính sách, văn bản
 quy phạm pháp luật

Quốc hội (13);  Chính phủ (35); Thủ 
tướng Chính phủ (28); Bộ Tài chính 

(34); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (6); 
BNNPTNT (4)...

Tài chính, tín dụng (54); 
Kinh tế tập thể (29); 

Thương mại (13); Thuế (12)...

THT (1)

Trực tiếp (50);
 Gián tiếp (93)

Luật (13); Nghị định (35); 
Quyết định (42); Thông tư 

(47); Chỉ thị (6)

Các chính sách nhìn chung được đánh giá mang 3 đặc điểm sau: 

(1)  Quan niệm và chính sách còn hạn chế, chưa thúc đẩy đúng bản chất, vai trò TCND như đối tác độc lập 
trong phát triển; thiên lệch trong phát triển HTX hơn so với THT.

Việc HTLK để phát triển sản xuất và nâng cao đời sống là nhu cầu tất yếu của người dân, và cả doanh nghiệp 
(DN). Tuy nhiên, trong thực tế những quan niệm sau đây là khá phổ biến: (1) quan niệm tổ chức hợp tác ND như 
một dạng DN với các mục tiêu thiên lệch về kinh tế, (2) liên kết được “giao” (một cách không chính thức nhưng 
khá phổ biến) vai trò của tổ chức xã hội, thậm chí là tổ chức “chính trị xã hội” trong huy động, tổ chức và điều 
tiết các sinh hoạt cộng đồng, và (3) vai trò tổ chức sản xuất và tham gia vào thị trường với tư cách một tác nhân 
độc lập chưa được quan tâm phát triển đúng mức. Chính sách hiện hành áp dụng cho HTX đang chưa cho thấy 
sự định hướng rõ ràng HTX là một DN, một đơn vị kinh tế tương trợ, hay một tổ chức/DN xã hội. Việc áp dụng các 
quy định pháp luật cho HTX như một DN nhưng lại đòi hỏi các HTX hoạt động giống như một tổ chức xã hội, một 
dạng DN xã hội, đang là những mâu thuẫn giữa chính sách và thực tiễn phát triển của các HTX. 
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Vẫn còn thiếu các chính sách hướng tới thúc đẩy đúng bản chất và phát huy vai trò chủ thể của TCND, điển hình 
như các chính sách xây dựng và phát triển nguồn nhân lực ổn định, chính sách và chương trình đào tạo nâng 
cao năng lực cho TCND. Phân tích tổng quan chính sách cho thấy chính sách tuy nhiều nhưng lại tập trung chủ 
yếu là nhóm các chính sách về quản lý, mang tính hành chính, và hỗ trợ theo hướng cung ứng, cấp phát, hơn là 
các chính sách hỗ trợ theo tiếp cận thúc đẩy năng lực, nội lực của các tổ chức này. Một trong các nguyên nhân 
quan trọng là do có sự nhìn nhận chưa đầy đủ về bản chất của HTLK và kinh tế tương trợ: tuy bao gồm cả các 
mục tiêu phi kinh tế (xã hội), nhưng nguyên tắc tự chủ về hoạt động quản trị và vận hành lại chưa được đảm bảo.

Sự thiên lệch được thể hiện rõ khi các chính sách chỉ tập trung phát triển HTX, trong khi các THT dù đã và đang 
rất phát triển lại không nhận được hỗ trợ nhiều về chính sách. Trong 143 chính sách và văn bản quy phạm pháp 
luật, ngoài Nghị định số 151/2007/NĐ-CP, cho tới nay chưa có một quy định riêng nào khác trực tiếp cho đối 
tượng là THT. Các quy định khác là gián tiếp, và được lồng ghép chung trong các chính sách về phát triển KTTT 
và phát triển HTX.

(2)  Chồng chéo, mâu thuẫn và kém hiệu quả trong thực thi

Với khoảng 143 văn bản quy phạm pháp luật, có thể dễ dàng nhận thấy sự chồng chéo trong các chính sách có 
liên quan về phát triển KTTT. Không ít các chính sách mới chỉ dừng lại ở các quy định trên giấy tờ hoặc hiệu quả 
không cao, khiến các liên kết chưa phát huy được hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Theo Báo cáo tổng kết thi 
hành Luật HTX năm 2003 kèm theo Tờ trình số 99/TTr-CP ngày 3/5/2012 của Chính phủ cho thấy, xu hướng một 
vấn đề có quá nhiều văn bản cùng quy định, thiếu đánh giá, phản hồi dẫn đến tình trạng chồng chéo và chậm 
cải tiến; thiếu lồng ghép về chiến lược, và thiếu liên kết công cụ chính sách là khá phổ biến. Chẳng hạn, liên kết 
sản xuất, tiêu thụ lúa theo mô hình “Cánh đồng lớn” chưa gắn với Nghị định 109/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu 
gạo, Quyết định 80/2002/QĐ-TTg về khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, Quyết định 63/2010/
QĐ-TTg và 65/2011/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thủy 
sản hoặc các cơ chế hỗ trợ tài chính, tín dụng để kết nối chuỗi. Một ví dụ khác cho tình trạng nhiều văn bản cùng 
quy định về một chính sách khiến việc thực thi khó khăn đối với tất cả các bên liên quan, và khi có sự điều chỉnh 
thì cũng chưa đáp ứng được bài toán thực tiễn dẫn tới kém hiệu quả: Khoản 1 Điều 8 Nghị định 88/2005/NĐ-CP 
quy định HTX có dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh thì được vay vốn tín dụng đầu tư 
phát triển của Nhà nước từ Quỹ hỗ trợ phát triển theo quy định tại Nghị định số 106/2004/NĐ-CP ngày 01/4/2004 
của Chính phủ về tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và Nghị định số 20/2005/NĐ-CP ngày 28/2/2005 của 
Chính phủ về bổ sung Danh mục dự án vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Tuy nhiên, theo Nghị 
định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 (thay thế Nghị định 106/2004/NĐ-CP và Nghị định 20/2005/NĐ-CP) 
thì các dự án được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển chủ yếu là các dự án đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi vốn 
dài. Trong khi đó, HTX có năng lực tài chính, công nghệ và năng lực quản lý rất hạn chế, khó tiếp cận nguồn vốn 
tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước.

Tình trạng tương tự với các quy định hỗ trợ về đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực theo Nghị định số 88/2005/
NĐ-CP và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP khi có sự chồng chéo về vai trò của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Bộ Tài chính 
trong tổng hợp nhu cầu và bố trí kinh phí đào tạo. Không chỉ chồng chéo, hệ thống chính sách có liên quan cũng 
có sự phân tán đáng kể. Điều này cũng gây khó khăn cho cả HTX và các cơ quan quản lý Nhà nước. Tình trạng 
này xuất phát từ thực tế là có quá ít các văn bản, chính sách hướng dẫn liên tịch giữa các bộ, ngành có liên 
quan. Trong số 143 văn bản quy phạm pháp luật chỉ có 11 thông tư liên tịch trong tổng số 47 thông tư. Do đó, 
để nhận được ưu đãi, đôi khi các HTX phải vận dụng, áp dụng cùng lúc tới 4-5 chính sách khác nhau. Điều này 
thông thường vượt quá khả năng về quản trị điều hành của đa số các HTX. 

Mặt khác, dù hệ thống các chính sách khá nhiều, thực tế thực thi còn nhiều hạn chế và tác động của các 
chính sách này là khá mờ nhạt. Nhiều hỗ trợ ở tầm vĩ mô vẫn đang bị “định hướng treo” khi không đi vào thực 
tiễn do thiếu chính sách cụ thể của địa phương. Ví dụ, chính sách tiêu thụ nông sản qua hợp đồng được quy 
định tại Quyết định 80/2002/QĐ-TTg, trong đó các điều kiện hỗ trợ ND tiêu thụ sản phẩm là khá đầy đủ (về đất 
đai, vốn tín dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật…). Tuy nhiên, quyết định chỉ dừng lại ở mức “tạo điều kiện 
thuận lợi” cho ND và DN. Quyết định này mãi cho tới tháng 12 năm 2013 mới được thay thế bằng Quyết định số 
62/2013/QĐ-TTg về Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, 
xây dựng cánh đồng lớn. Việc thiếu các chế tài và thực thi chính sách kém hiệu quả cũng dẫn đến tình trạng 
hợp đồng tiêu thụ sản phẩm giữa HTX/THT và DN có hiệu lực không cao, tình trạng phá vỡ hợp đồng cũng là 
hiện tượng khá phổ biến. Nhiều quy định của các chính sách hỗ trợ đối với phát triển mô hình HTX được xây 
dựng không dựa trên các căn cứ về nguồn lực hiện có nên dẫn tới tính khả thi không cao. Các quy định hỗ 
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trợ về đất đai là một ví dụ điển hình2. Nhiều địa phương không có quỹ đất công nên không thể bố trí đất cho 
các HTX. Do đó, tình trạng HTX không có trụ sở vẫn còn đang rất phổ biến. Chính sách tín dụng cũng là một ví dụ 
điển hình khác. Mặc dù có rất nhiều các chính sách tín dụng đã được ban hành nhưng tiếp cận tín dụng luôn 
được nhắc đến như một khó khăn điển hình các HTX gặp phải trong quá trình tiếp cận chính sách. Vướng mắc 
chủ yếu tập trung ở tài sản thế chấp của HTX và pháp nhân của HTX. Các ngân hàng thường có những e ngại khi 
cho các HTX vay do tính chất sở hữu và chịu trách nhiệm pháp lý mang tính tập thể. Cũng vì thế, một số HTX đã 
thành lập mô hình DN trong HTX nhằm tiếp cận các chính sách tín dụng. Các chính sách về thuế được áp dụng 
cho HTX gần như tương tự đối với loại hình DN ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận, thụ hưởng của các HTX đối với 
các chính sách này.

(3)  Thiếu chính sách “đòn bẩy”, chậm bắt kịp với thực tiễn phát triển, thiếu tính đồng bộ và đột phá.

Ngoài Quyết định 62 (TTCP, 2013) đang trong giai đoạn triển khai, các chính sách nói chung được đánh giá là 
thiếu tính đột phá, không có vai trò “đòn bẩy” thúc đẩy liên kết phát triển thực chất, bền vững, hiệu lực thực thi 
hạn chế. Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ được kỳ vọng sẽ tạo ra cú huých cho các mô hình lại thường là những 
chính sách có độ trễ dài nhất. Sau khi có Nghị quyết TW 5 (đầu năm 2002), năm 2003 Luật HTX ra đời (hiệu lực 
1/7/2004). Tuy nhiên, Nghị định Chính phủ liên quan tới một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX 
lại tới tháng 7 năm 2005 mới được ban hành (Nghị định số 88/2005/NĐ-CP) và đến tháng 2/2006, các chính sách 
này mới thực sự được triển khai, khi Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư số 02/2006/TT-BKH.

Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cũng thường là những chính sách có hiệu lực thực thi bị hạn chế hơn cả, và chậm 
bắt kịp với thực tiễn và quy luật vận động phát triển. Đối với các HTX, khó khăn về trụ sở làm việc hiện nay đang 
là một vấn đề nổi cộm ở rất nhiều tỉnh, thành phố. Xu hướng này phổ biến hơn ở Lâm Đồng và Đồng Tháp. Tại 
Đồng Tháp hiện 50% số HTX chưa có trụ sở. Việc không 
có trụ sở làm việc không chỉ ảnh hưởng tới việc quản lý, 
điều hành của các HTX mà còn ảnh hưởng tới khả năng 
tiếp cận các chính sách ưu đãi về vốn, hay triển khai các 
dịch vụ, ví dụ như chế biến sản phẩm. Ngoài ra, các HTX, 
nhất là các HTX về lúa gạo tại Đồng Tháp còn có nhu cầu 
cao về kho bãi để hoàn hiện các mô hình dịch vụ của 
HTX. Đối với các mô hình HTX chuyên ngành, các tiếp cận 
về đất đai lại càng khó khăn hơn.

Về chính sách tiếp cận vốn và tín dụng, Nghị định số 
41/2010/NĐ-CP3 chưa mang đến cho các HTX cơ hội mở 
rộng sản xuất kinh doanh. Rất ít HTX có khả năng tiếp cận 
vốn, chưa nói tới hạn mức cho vay thấp và thủ tục còn 
nhiều khó khăn. Một số HTX phải thành lập DN; một số 
phải dùng tài sản riêng để vay vốn chung cho HTX… Tình 
trạng này bóp méo bản chất và xu hướng vận hành, phát 
triển của các mô hình liên kết.

Ngoài các vấn đề nói trên, do thiếu một quy trình hỗ trợ, 
giám sát đánh giá chặt chẽ, các chính sách hiện hành 
vẫn chưa giải quyết được dứt điểm tình trạng các HTX 
có “khai sinh” mà không thể hoặc rất khó khăn để “khai 
tử”. Nhiều HTX ngừng hoạt động hoặc làm ăn kém hiệu 
quả nhưng vẫn tồn tại kéo dài, ảnh hưởng không tốt tới 
sự nhìn nhận và đánh giá của các bên có liên quan về mô hình này. Việc chậm trễ, kéo dài còn thể hiện phổ biến 
trong các thủ tục chuyển đổi mô hình. Điều này đã, đang và sẽ là những trở lực của chính sách đối với sự phát 
triển của các mô hình HTLK. Việc có bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá hiệu quả các mô hình liên kết, hợp tác, 
đặc biệt là HTX, là rất quan trọng, trong đó thể hiện nhất quán các góc nhìn đa chiều về bản chất, vai trò của đa 
dạng hóa các hình thức HTLK ND, giúp thúc đẩy các quan hệ HTLK thực chất và có ý nghĩa.

2  Điểm a, khoản 1, điều 5: Nghị định số 88/2005/NĐ-CP quy định chính sách đất đai với HTX nông nghiệp: Hợp tác xã có nhu cầu sử dụng 
đất để xây dựng trụ sở, nhà kho, sân phơi, cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ xã viên sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản, làm muối nhưng chưa được giao đất thì làm thủ tục xin giao đất. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quỹ đất của địa phương xem 
xét, quyết định việc giao đất không thu tiền sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hợp tác xã;

3  Hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2015/NĐ-CP thay thế Nghị định này.
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Hợp tác, liên kết nông dân - GÓC NHÌN TỪ THỰC TIỄN

Xu hướng liên kết qua tổ chức của ND ngày càng phổ biến trong sản xuất: HTLK ND là xu hướng phát 
triển mạnh mẽ trong tương lai, nhu cầu không chỉ từ phía ND mà còn từ phía DN, thị trường. So với hình thức 
liên kết trực tiếp giữa ND với DN qua các hợp đồng kinh tế, HTLK thông qua TCND là lựa chọn tốt hơn trong 
việc đảm bảo quyền lợi, tiếng nói và sự lựa chọn của ND. Mô hình THT đang tăng mạnh về số lượng4 và là lựa 
chọn của nhiều ND mong muốn liên kết, do phù hợp hơn với năng lực và nhu cầu của ND, chia sẻ giá trị chung 
và đảm bảo các nguyên tắc căn bản về tự nguyện, tự chủ, tự quản, minh bạch và hiệu quả mà ND mong đợi. 
Dưới góc nhìn về vai trò của một “thiết chế cộng đồng” ở nông thôn, có thể thấy, dù có hay không sự hỗ trợ, 
thúc đẩy từ các dự án tài trợ, DN và chính quyền địa phương, sự phát triển mạnh về số lượng của các THT là 
hệ quả khách quan của nhu cầu liên kết và hợp tác linh hoạt giữa những người sản xuất nhỏ trong giai đoạn 
hiện nay. Hình thức liên kết này hướng tới những thay đổi cơ cấu quyền lực trên thị trường; cải thiện tiếp cận 
các nguồn lực, tài nguyên thiên nhiên, đầu vào cho sản xuất, và các dịch vụ công; thực hiện các chức năng 
cộng đồng; tăng sự chống chịu và chia sẻ rủi ro, tăng tiếng nói, tăng vốn xã hội cho người nghèo/người yếu 
thế; tăng an sinh xã hội dựa vào cộng đồng. Pháp nhân của các HTX – khác biệt lớn về mặt địa vị pháp lý giữa 
THT và HTX – trong thực tế thường mang ý nghĩa về mặt tâm lý đối với các DN hơn là sự đảm bảo cho việc tuân 
thủ hợp đồng và tăng hiệu quả của giải quyết tranh chấp, đặc biệt là với các hợp đồng và quy mô liên kết nhỏ. 
Liên kết thành công khi ND có nhu cầu cao đối với việc hợp tác sản xuất, cung ứng sản phẩm chất lượng, và 
đạt được thống nhất trong chia sẻ lợi ích và rủi ro (Hộp 1).

Hộp 1: Cơ chế chia sẻ rủi ro, tương trợ trong sản xuất tại THT Suối Thông B2

Tại THT Suối Thông B2, tuy cùng sản xuất rau theo quy trình Vietgap để cung cấp cho siêu thị Metro, nhưng 
hơn 20 hộ gia đình của THT có thể không đồng loạt cùng lúc sản xuất một loại nông sản. Họ cũng có thể 
không cùng sử dụng chung một loại phân bón hay một loại thuốc bảo vệ thực vật (BVTV). Do đó, mẫu mã, 
chất lượng nông sản giữa các hộ có thể khác nhau. Hàng ngày, nông sản của từng hộ gia đình được THT 
chuyển đến trạm thu mua của Metro theo các mã riêng đã được quy định trên khay đựng nông sản của 
từng gia đình. Sau khi nhận hàng, Metro sẽ chuyển tiền vào tài khoản riêng của từng hộ gia đình theo khối 
lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm họ nhận được. Thu nhập của các hộ gia đình trong THT, với cùng 
một loại sản phẩm, trên cùng một diện tích hoàn toàn có thể khác nhau. Chính vì thế, để tương trợ nhau 
trong sản xuất và chia sẻ các rủi ro giữa các thành viên, THT Suối Thông B2 có một nguyên tắc chung 
trong sản xuất áp dụng với tất cả các thành viên. Theo đó, trong mọi trường hợp bất kỳ một thành viên 
nào cần biết về loại thuốc BVTV, loại phân bón, cách thức chăm sóc của hộ gia đình khác để đạt mẫu mã, 
chất lượng tương tự, các hộ gia đình được đề nghị sẽ phải thông tin và hỗ trợ cho hộ gia đình có nhu cầu. 

Cơ chế này tuy đơn giản nhưng thực tế lại có hiệu quả rất cao khi không những tăng sự tương trợ, gắn 
kết giữa các thành viên trong sản xuất ở THT này mà còn giúp THT tránh được nhiều rủi ro chung trong 
suốt 8 năm qua khi cung cấp rau sạch cho Metro. Giúp đỡ về kỹ thuật sản xuất để nâng năng suất, chất 
lượng các hộ gia đình kém hơn dựa vào các hộ gia đình tốt hơn cũng là một cách để tránh sự “trà trộn” 
rau không đạt tiêu chuẩn Vietgap của THT Suối Thông B2.

Quyền, trách nhiệm, chia sẻ lợi ích và rủi ro từ các liên kết/hợp tác ND cần được nhìn nhận rộng hơn 
khía cạnh về kinh tế: Nhìn chung việc thực hiện các quyền, trách nhiệm chung của ND, cũng như việc chia sẻ 
lợi ích và rủi ro ở các liên kết trong phạm vi nghiên cứu là tốt và khá đồng đều.

Theo đánh giá của ND tham gia nghiên cứu này, hầu hết các nguyên tắc chung  giúp đảm bảo các quyền của 
thành viên, đặc biệt là nguyên tắc tự chủ, công khai, minh bạch đều được quy định rõ ràng, minh bạch và được 
thực hiện khá tốt (Bảng 1).

4  Theo BNNPTNT (2013), cả nước có 61.571 tổ hợp tác nông nghiệp, bình quân tăng 3,3%/năm. Trong đó, 46.343 THT trong lĩnh vực 
dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Phần lớn các THT đang tập trung ở khu vực Bắc Trung Bộ (chiếm 39%), Đồng bằng Sông Cửu Long 
(chiếm 24%).



HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

16

Bảng 1: Các nguyên tắc được quy định và quá trình thực hiện các nguyên tắc trong hình thành mô hình HTLK

Đơn vị tính: %

Nguyên tắc

Các 
nguyên 

tắc được 
quy định

Thực hiện các nguyên tắc

Rất 
kém Kém Bình 

thường Tốt Rất 
tốt

Mọi thành viên tự nguyện gia nhập/ra khỏi liên kết 98,1 0,3 1,4 9,7 62,8 25,9

Liên kết kết nạp rộng rãi thành viên 89,1 0 1,9 10,9 66,5 20,8

Mọi thành viên bình đẳng, biểu quyết ngang nhau 
không phụ thuộc vốn góp 93,3 0 0,3 7,5 66,0 26,3

Mọi thành viên phải thực hiện theo cam kết hợp 
đồng dịch vụ và theo quy định của điều lệ 83,3 0 0,7 10,7 65,6 23,1

Đảm bảo phân phối lợi ích công bằng 80,8 0,7 1,0 13,1 66,2 19,0

Mọi thành viên đều phải chia sẻ rủi ro 79,7 1,7 2,4 14,3 63,3 18,2

Đảm bảo minh bạch/công khai thông tin 88,0 0,3 2,5 8,2 63,0 25,9

Các quy định về quyền lợi của xã viên HTX thường chỉ được nêu ở thời điểm thành lập HTX hoặc ở các kỳ đại hội, 
do đó, nhiều ND không thể nhớ chính xác quyền lợi được quy định của họ khi tham gia các mô hình là gì, đặc biệt 
là các HTX dịch vụ nông nghiệp. Nhiều ND có xu hướng nhớ tới các quyền lợi được thực hiện một cách thường 
xuyên. Phúc lợi trong trường hợp này được hiểu một cách rộng rãi, không chỉ bao gồm các lợi ích về kinh tế, 
mà còn được thể hiện thông qua việc giảm thiểu chi phí và rủi ro. Điều tra từ nghiên cứu cho thấy đáng chú ý 
là quyền được hưởng các phúc lợi của liên kết, chiếm tỷ lệ khá cao (74,2%) trong tổng thể bức tranh khả quan 
về quy định và thực hiện việc đảm bảo quyền lợi cho ND tham gia liên kết (Bảng 2).
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Bảng 2: Quyền lợi được quy định và việc đảm bảo quyền lợi trên thực tế của ND khi tham gia các mô hình HTLK

Đơn vị tính: %

Quyền lợi
Quyền lợi 
được quy 

định

Thực hiện các quyền lợi

Rất 
kém Kém Bình 

thường Tốt Rất 
tốt

Được liên kết cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo 
hợp đồng dịch vụ 68,1 0,8 2,9 14,0 65,8 16,5

Được phân phối thu nhập theo quy định của pháp 
luật và điều lệ 53,9 1,0 2,6 21,4 66,1 8,9

Được hưởng các phúc lợi của liên kết 74,2 0,8 2,7 16,0 66,8 13,7

Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự… 77,8 1,1 1,8 8,6 64,4 24,1

Được biểu quyết theo quy định 74,7 0 2,6 9,0 64,4 24,0

Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban 
kiểm soát hoặc kiểm soát viên… 75,3 0,4 2,6 13,8 59,9 23,4

Kiến nghị, yêu cầu giải trình 74,4 0 2,7 11,8 67,7 17,9

Được biết các thông tin về hoạt động 69,7 0,8 4,1 11,8 63,8 19,5

Được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng… 58,1 1,0 4,4 15,5 58,7 20,4

Được ra khỏi liên kết 50,6 0,6 5,6 12,3 54,7 26,8

Được trả lại vốn góp khi ra khỏi liên kết 39,7 0 3,6 11,5 71,2 13,7

Được chia giá trị tài sản được chia còn lại… 31,1 0 7,2 18,0 68,5 6,3

Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định 52,8 0 2,2 15,7 66,5 15,7

Việc tuân thủ các nghĩa vụ rất 
đa dạng, bao gồm cả việc bồi 
thường thiệt hại. Đáng lưu ý là 
mức độ tuân thủ nghĩa vụ gắn với 
tính chuyên nghiệp của HTLK có 
xu hướng vùng miền, đồng thời 
phản ánh mục tiêu trọng tâm của 
liên kết: vùng gắn với lợi thế và 
định hướng thị trường rõ nét hơn 
thì mức độ thực hiện trách nhiệm 
và tính chuyên nghiệp cao hơn; 
HTX chuyên ngành có mức tuân 
thủ và tỷ lệ bồi thường cao nhất 
(lần lượt 99% và 68%), dù cách 
biệt là không nhiều so với các 
THT (96,1% và 49,1%) trong khi 
tỷ lệ này là thấp nhất đối với HTX 
dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 
(90% và 31%) (Hình 2).
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Hình 2: Tuân thủ quy định và bồi thường thiệt hại: những khác biệt giữa các mô hình và giữa các địa phương

Đơn vị tính: %
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Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra pháp nhân không phải là yếu tố đủ mạnh để đảm bảo ND tuân thủ các quy định 
của quá trình HTLK. Ý thức về lợi ích lâu dài và tư duy sản xuất gắn với thị trường là hai nhân tố hàng đầu tạo 
nên tính kỷ luật và sự gắn kết của ND với các liên kết. Ở nông thôn, nhất là miền Bắc, vẫn cần các tổ chức cộng 
đồng đảm nhận vai trò cung cấp các dịch vụ công ích, bán công ích, dịch vụ thiết yếu ở nông thôn – công việc 
này có thể được thực hiện thông qua hợp đồng với HTX trong một giao kèo mang tính độc lập so với chức năng 
tổ chức sản xuất phục vụ nhu cầu xã viên của HTX, hoặc sẽ do một tổ chức cộng đồng nông thôn đảm nhiệm. 
Điểm then chốt ở đây là các chức năng hợp tác kinh tế cần được phân tách rạch ròi khỏi các chức năng khác 
của HTX và THT nếu các tổ chức này được lựa chọn đảm nhiệm cung cấp dịch vụ cho cộng đồng. Giải pháp chính 
sách có thể tính tới là xây dựng khung pháp lý phân định rạch ròi hai hệ thống hoat động trong HTX: (1) dịch vụ 
cộng đồng, công ích mà HTX tham gia cung cấp – mảng này cần có chế tài và chinh sách khác; (2) dịch vụ thị 
trường – mảng này cần phát triển độc lập trong phương án kinh doanh của HTX, vận hành theo nguyên tắc của 
một tổ chức KTHT.



HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

19

Các yếu tố tác động lên quá trình hình thành 
Hợp tác liên kết

Nhu cầu thực tiễn của ND: Mặc dù hệ thống chính sách và các cơ quan thực thi có vai trò hết sức quan trọng, 
phân tích sâu những thành công và thất bại của các mô hình cho thấy yếu tố quyết định tới tính bền vững, 
hiệu quả HTLK là nhu cầu của chính người ND xuất phát từ thực tiễn sản xuất, đời sống và sinh kế. Nói cách 
khác, ND sẽ quyết định các liên kết nào là phù hợp nhất với nhu cầu thực tiễn của họ, cũng như cách thức tổ 
chức và quản trị như thế nào là hiệu quả nhất (Hình 3).

Hình 3:  Các lý do chung khi ND tham gia các mô hình HTLK chia theo mô hình

Đơn vị tính: %
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Động lực tham gia HTLK của 
ND rất đa dạng, bao trùm các 
bình diện kinh tế, xã hội, môi 
trường, sức khỏe, và quyết 
định lý do cụ thể khi tham gia 
HTLK của ND. Mặc dù kinh tế 
vẫn là động lực hàng đầu, ND 
vẫn bày tỏ sự quan tâm của 
mình tới các nhu cầu khác 
lần lượt bao gồm nâng cao kỹ 
thuật sản xuất; tham gia tương 
trợ tăng cường gắn kết cộng 
đồng và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường với mức độ chênh lệch 
không quá lớn. Điều này cho 
thấy ND đã bắt đầu quan tâm 
tới các nhu cầu liên kết phi kinh 
tế và nhìn nhận được vai trò của 
TCND và liên kết không chỉ gói 
gọn trong khía cạnh kinh tế, thu 
nhập và cải thiện sinh kế cho hộ 
gia đình như trong quan niệm 
từ trước đến nay của nhiều bên 
(bảng 3).
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Bảng 3: Các lý do cụ thể và mức độ quan trọng khi ND tham gia các mô hình HTLK

Các lý do cụ thể Tần 
suất

Tỷ lệ 
(%)

Mức độ quan trọng

Ít quan 
trọng

Quan 
trọng

Rất quan 
trọng

Bán được sản phẩm giá cao 323 89,7 5,9 25,8 68,3

Mua vật tư giá thấp 288 80,0 6,3 38,8 54,9

Tăng khả năng cạnh tranh/thương hiệu của sản phẩm 224 62,2 10,8 48,4 40,8

Được đảm bảo về thị trường 254 70,6 7,5 40,9 51,6

Ứng dụng được khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất 299 72,5 2,0 43,3 54,7

Cải thiện được điều kiện sản xuất, làm việc 261 72,5 4,6 53,8 41,5

Giảm chi phí sản xuất 297 82,5 3,1 43,7 53,2

Giảm thiểu được rủi ro trong sản xuất 274 76,1 5,1 52,2 42,6

Nâng cao năng suất, sản lượng nông sản 300 83,3 2,7 42,5 54,8

Nâng cao chất lượng nông sản 277 76,9 4,4 41,2 54,4

Giảm ô nhiễm môi trường 265 73,6 8,4 49,6 42,0

Cải thiện sức khỏe 243 67,5 10,8 51,9 37,3

Cải thiện được quan hệ cộng đồng/làng xóm 283 78,6 9,0 49,8 41,2

Duy trì được nông sản truyền thống 175 48,6 20,3 50,0 29,7

Thấy mọi người tham gia 162 45,0 32,5 39,5 28,0

Chính quyền đề nghị tham gia 130 36,1 50,8 36,7 12,5

Nhu cầu chia sẻ giá trị quan 
trọng hơn góp vốn:   Góp vốn 
là hình thức khởi đầu thường 
thấy của các mô hình HTLK ND 
(chiếm 42,2%, so với 37,2% 
đóng góp bằng sản phẩm, và 
13,6% các hình thức đóng 
góp khác). Khác với các HTX, 
mô hình THT thường không 
hình thành dựa trên vốn góp, 
do đó cách thức quản trị của 
mô hình cũng đơn giản hơn 
các HTX. 

Tuy nhiên, vốn của các HTX 
thường rất thấp, nhất là các 
HTX dịch vụ nông nghiệp 
tổng hợp do mức vốn góp 
của xã viên, thường khoảng 
500.000 đồng/hộ. Chính vì 
thế, những ràng buộc về 

Hộp 2: Vốn góp không phải là cơ sở để ràng buộc các 
thành viên

So với các hộ gia đình khác, mức thu nhập của các hộ gia đình trồng rau 
tại THT Suối Thông B2 cao hơn khá nhiều. Rất nhiều người dân bên ngoài 
mong muốn được tham gia THT này.Tuy vậy, ngay từ khi thành lập tới nay, 
số lượng thành viên gần như không có nhiều thay đổi cho dù giá cánh 
cửa của mô hình này luôn rộng mở với tất cả những hộ gia đình có nhu 
cầu tham gia THT. Một số hộ gia đình sau khi xin vào THT đã nhanh chóng 
xin ra vì không đáp ứng được yêu cầu sản xuất rau theo tiêu chuẩn 
Vietgap. Khó khăn lớn nhất những người ND khi tham gia mô hình này 
không phải là trình độ kỹ thuật mà chủ yếu là sự thay đổi về thói quen.
Việc phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất là một thách thức 
lớn với nhiều ND khi tham gia mô hình.Trong khi đó, với những người ND 
trong THT, khi đã vượt qua khó khăn này, họ càng có xu hướng gắn kết 
và tương trợ lẫn nhau một cách chặt chẽ hơn. Họ không có cơ sở kinh tế 
chung để ràng buộc lẫn nhau nhưng lại cùng nhau chia sẻ những giá trị 
chung trong sản xuất và tương trợ nhau khi gặp khó khăn.
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vốn góp thực sự không có ý nghĩa quyết định sự gắn kết giữa các thành viên. Sự lỏng lẻo hay chặt chẽ của các 
mối liên kết giữa các thành viên trong mô hình, trong nhiều trường hợp, phụ thuộc vào sự chia sẻ chung các 
quan điểm và giá trị. Việc cùng chia sẻ các giá trị mục tiêu và các chuẩn mực, bao gồm quy trình sản xuất, chất 
lượng sản phẩm, và các giá trị thị trường là mối quan tâm và nhu cầu của nhiều ND. Trong nhiều trường hợp điều 
này gắn kết mạnh mẽ ND với HTLK hơn so với các mối quan tâm về góp vốn (Hộp 2).

Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và kết nối thị trường: Mức độ đáp ứng đầu ra cho nông sản có mối liên hệ mật thiết 
với độ gắn kết thành viên, hành vi tuân thủ quy định và mức độ đáp ứng điều kiện thị trường. Các phát hiện này 
có hàm ý quan trọng trong quá trình hoạch định và thực hiện các chính sách, kế hoạch trong tương lai: Phát 
triển HTLK cần xuất phát từ điều kiện thực tiễn, từ nhu cầu, nguyện vọng, cũng như năng lực HTLK đa dạng 
của ND (Hộp 3).

Hộp 3: Cung cấp dịch vụ đầu ra là một hướng đi bắt buộc để có một mô hình           
HTLK ND tốt?

HTX Bò sữa Cầu Sắt là một trong những mô hình  HTLK tiêu biểu tại Lâm Đồng. Mô hình này được hình 
thành với sự hỗ trợ từ dự án cạnh tranh nông nghiệp (ACP) khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Người 
dân tham gia mô hình, không những được hỗ trợ một phần kinh phí để mua bò sữa, mà còn được tiếp 
cận các hỗ trợ về kỹ thuật và thị trường. Đặc biệt, trong dự án này, các hợp phần về đào tạo năng lực 
quản trị điều hành cho nhóm các hộ chủ chốt của các HTX rất được chú trọng. Tuy nhiên, vai trò của 
HTX đối với sản xuất của xã viên, đặc biệt là với việc cung cấp dịch vụ đầu ra là rất hạn chế. Đại diện 
Ban chủ nhiệm HTX cũng cho rằng, HTX mong muốn có thể cung cấp các dịch vụ trọn gói, để tối đa hóa 
lợi ích cho xã viên. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, điều này không khả thi do chi phí đầu tư để cung 
cấp các dịch vụ quá lớn.Mặt khác, rủi ro trong bảo quản, vận chuyển sữa tươi là rất cao. Nhưng mấu 
chốt của vấn đề nằm ở hiện trạng thị trường sữa hiện tại ở địa phương, nơi mà cầu luôn vượt cung và 
người ND nói chung, cũng như các thành viên của HTX nói riêng có thể lựa chọn tối đa 3 DN thu mua 
sữa. Sữa sau khi vắt được người dân đóng vào các can/bình lớn rồi chuyển thẳng tới điểm thu mua của 
DN. Vì thế, việc cung cấp dịch vụ đầu ra của HTX trong trường hợp này là không cần thiết. Người dân 
cho rằng, vai trò cần chú trọng của HTX chủ yếu là việc đàm phán giá sữa và các hỗ trợ có liên quan 
để tránh tình trạng dân bị ép giá.

Đặc thù địa phương, điều kiện sản xuất nông nghiệp cùng quyết tâm, tầm nhìn của chính quyền từng địa 
phương có ảnh hưởng tới đặc thù, sự đa dạng và chất lượng hoạt động HTLK: Khảo sát tại 3 tỉnh đều cho thấy 
các địa phương đều có chính sách hỗ trợ riêng để phát triển các mô hình kinh tế, hợp tác trong nông nghiệp. Tuy 
nhiên, do có sự khác nhau về quyết tâm và cách thức thực hiện, về nhận định vai trò của ngành nông nghiệp đối 
với chiến lươc phát triển của địa phương5, và đặc thù vùng miền cùng đặc điểm sản xuất nông nghiệp, dẫn tới 
đặc thù liên kêt và các mô hình các địa phương cũng khác nhau. Tại Ninh Bình, địa phương mang đặc trưng của 
các tỉnh có ngành nông nghiệp ít gắn với thị trường, mô hình THT tuy cũng khá nhiều nhưng hoạt động mang tính 
thời vụ, hầu hết không có chứng thực, số lượng các HTX chuyên ngành cũng rất ít. Đa phần các HTX ở Ninh Bình 
là các HTX dịch vụ nông nghiệp, đã được thành lập từ khá lâu. Trong khi đó, tại Lâm Đồng và Đồng Tháp, các mô 
hình HTLK lại phát triển khá đa dạng. Ở hai địa phương này, số lượng các THT và số thành viên của các THT đang 
tăng nhanh và có xu hướng trội hơn so với các HTX. Các THT cũng có tỷ lệ chứng thực cao, thể hiện nhu cầu và 
khả năng tham gia vào các chuỗi giá trị trong HTLK với DN. Điều này đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong 
việc bổ sung, điều chỉnh các chính sách hỗ trợ THT trong hệ thống chính sách về KTHT (Bảng 4). 

5  Ninh Bình (2013): Nông nghiệp chỉ chiếm 14,24% GDP; Lâm Đồng (2013): Nông nghiệp chiếm 42,1% GDP; Đồng Tháp 
(2013): Nông nghiệp chiếm 58,59% GDP. 
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Bảng 4: Các mô hình liên kết ND dưới dạng tổ chức: khác biệt giữa các địa phương

Tiêu chí
Ninh Bình Lâm Đồng Đồng Tháp

HTX THT HTX THT HTX THT

Số lượng đơn vị 267 500 866 240 1756 1.0108

Số lượng thành viên 236.914 6.048 5.816 - -

Doanh thu trung bình (nghìn đồng) 696.723 - -

HTX làm ăn có lãi 72,0% - 75,5%

Tổng tiền lãi bình quân (triệu đồng/HTX) 35,29 - -

Số THT được chứng thực - - 64,7%

Thị trường là động lực chính và điều kiện cần giúp thúc đẩy và chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa sản xuất, 
nhưng DN “mẫu mực” mới là điều kiện đủ, là nhân tố giúp duy trì độ bền vững cho liên kết. DN muốn tham gia 
HTLK hiệu quả cần quan tâm cải thiện tính chuyên nghiệp, độ ổn định trong sản xuất kinh doanh, thái độ hợp tác 
thiện chí, lâu dài, đặc biệt quan tâm tới các phương án chia sẻ lợi nhuận và rủi ro tốt hơn, phương án tính giá 
minh bạch và hợp lý hơn để khuyến khích cam kết của ND (Hộp 4).

Hộp 4: Công khai, minh bạch thông tin là yếu tố then chốt đảm bảo thành công cho THT 
Suối Thông B2

Tại THT Suối Thông B2, toàn THT có một tài khoản email chung. Hàng ngày, siêu thị Metro gửi thông tin 
về loại sản phẩm nông sản, khối lượng sản phẩm cần thu mua cho ngày mai. Căn cứ trên email đó, và 
căn cứ và khả năng cung cấp của các hộ gia đình, quy mô có thể cung cấp, THT sẽ điều phối khối lượng 
nông sản cần thu hoạch phù hợp của từng thành viên. Quy mô có thể cung cấp của các hộ thành viên 
được công khai với tất cả các hộ khác do ở trong THT, mọi thành viên đều biết các thành viên còn lại 
đang trồng loại nông sản nào, số lượng cụ thể nên tránh được tình trạng trà trộn hàng kém chất lượng 
vào để tăng khối lượng có thể cung cấp của một hộ gia đình. Các thành viên trồng nhiều loại nông sản 
được thu mua sẽ được ưu tiên bán với khối lượng nhiều hơn và ngược lại. Siêu thị Metro cũng giám sát 
quá trình này qua cán bộ kỹ thuật tại THT và tại nơi thu mua, thông qua lấy mẫu. Việc phân phối đơn 
hàng đều được mọi người đồng thuận. Giá thu mua được giữ ổn định nên cũng tránh được tình trạng các 
thành viên xảy ra tranh chấp khi cung cấp cho siêu thị trong suốt một thời gian. Sau khi đã nhận được 
hàng, siêu thị Metro sẽ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân từng hộ gia đình thành viên theo khối lượng 
và chất lượng đã được chấp nhận. 

Quản trị nội bộ tốt tạo sự khác biệt về liên kết, hợp tác ND: Xét từ khía cạnh quản trị tổ chức của mọi hoạt động 
HTLK, năng lực của đội ngũ quản lý, cơ chế điều hành, quy chế minh bạch thông tin là ba tác nhân quan trọng 
nhất. Năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong quản trị điều hành được ND quan tâm nhất: 

  “…cán bộ thì không phải là người được đào tạo mà được bầu lên, có thể khóa này trúng nhưng mà khóa 
sau chẳng thấy trúng. Thế cho nên không đủ trình độ để làm kinh tế cho HTX dù bé dù lớn và cái này thuộc 
về năng khiếu của người lãnh đạo, năng lực của người lãnh đạo” - (phỏng vấn tại Ninh Bình). 

6.   Theo Chi cục Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, toàn tỉnh có 2 liên hiệp HTX, 86 HTX (có 15 HTX đã ngừng hoạt động)
7.  Theo Liên minh HTX tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh hiện có 210 HTX với trên 54.100 thành viên 
8.  Toàn tỉnh Đồng Tháp có tới trên 4.800 THT với trên 146.000 thành viên

9. Tính trên 258 HTX, do một số HTX có báo cáo đầy đủ số liệu
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Ngoài ra, tư duy thị trường của các thành viên TCND và ND tham gia HTLK là kim chỉ nam định hướng chất lượng 
sản phẩm, tính linh hoạt và mức độ thích ứng của các liên kết. DN có thể chia sẻ và hỗ trợ ND và TCND thông qua 
chia sẻ tầm nhìn, tìm tiếng nói chung thông qua đàm phán, chia sẻ lợi ích, xây dựng niềm tin và mối gắn kết bền 
vững, trên cơ sở hợp tác ổn định và cùng có lợi (Bảng 5). 

Bảng 5: Quan niệm về các yếu tố tác động đến hiệu quả của liên kết
Đơn vị tính: %

Các yếu tố Tỷ lệ 

Mức độ quan trọng

Rất kém 
quan 
trọng

Kém 
quan 
trọng

Bình 
thường

Quan 
trọng

Rất 
quan 
trọng

Trình độ/bằng cấp của cán bộ quản lý/phụ trách 91,6 0 0,6 3,4 41,8 54,3

Năng lực của cán bộ quản lý/phụ trách 97,5 0 0,3 2,0 49,0 48,7

Kinh nghiệm của cán bộ quản lý/phụ trách 91,3 0 0,6 2,4 49,2 47,7

Vốn góp liên kết 70,1 0,8 2,8 10,8 56,2 29,5

Năng lực huy động tài chính của tổ chức 68,4 1,2 1,2 11,4 51,4 34,7

Công khai, minh bạch thông tin 91,1 0,3 0,3 6,1 57,1 36,2

Chia sẻ lợi nhuận/rủi ro trong liên kết 73,7 0,8 0,8 6,4 59,5 32,6
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Hiệu quả hợp tác, liên kết trong thực tiễn

Việc đánh giá hiệu quả hợp tác, liên kết ND cần dựa trên tiếp cận đa chiều, gồm 4 nhóm tiêu chí chính: (1) hiệu 
quả tổ chức sản xuất; (2) hiệu quả kinh tế; (3) hiệu quả xã hội; và (4) hiệu quả môi trường.

Hiệu quả trong tổ chức sản xuất: Kết quả khảo sát cho thấy các hộ gia đình căn bản đã được tiếp cận và sử 
dụng các dịch vụ cung ứng thông qua HTLK đặc biệt là việc sử dụng các dịch vụ đầu vào đi kèm với việc hỗ trợ 
về quy trình kỹ thuật sản xuất (tỷ lệ lần lượt là 67,8% và 74,4%) (Hình 4). Các dịch vụ đầu ra bao gồm chế biến, 
bảo quản nông sản, tiêu thụ sản phẩm, và hỗ trợ tìm kiếm thị trường hiện chưa được đại đa số các liên kết THT 
và HTX đáp ứng tốt, đặc biệt khi các dịch vụ sau thu hoạch thường đòi hỏi đầu tư tốn kém đi kèm với nhiều rủi ro.

Hình 4: Các dịch vụ người dân sử dụng thông qua mô hình HTLK tại 3 tỉnh khảo sát

Đơn vị tính: %

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ tìm kiếm thị trường

Tiêu thụ sản phẩm

Dịch vụ chế biến, bảo quản sản phẩm

Cung ứng hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sản xuất
(chăm sóc, sử dụng thuốc, thu hoạch, …)

Cung ứng vật tư cho sản xuất (giống, phân bón,
thức ăn, các loại thuốc, …)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

67.8

77.4

4.2

17.2

12.2

2.3

Các mô hình liên kết còn mang lại lợi ích cho các thành viên ở khía cạnh giảm thiểu rủi ro: 70,8% nhận định 
quản lý và giảm thiểu rủi ro tốt hơn khi tham gia liên kết, trong khi chỉ có 10,8% cho rằng rủi ro cao hơn khi tham 
gia các mô hình HTLK (Hình 5).

Hình 5:  Đánh giá mức độ rủi ro khi tham gia hợp tác liên kết so với khi không tham gia

Đơn vị tính: %

70.8

8.6 10.8

9.7 Cao hơn

Như nhau

Thấp hơn

Khó đánh giá

ND cũng đánh giá cao các điều kiện thương mại (giá, mua chịu trả chậm, chất lượng hàng tốt/đảm bảo nguồn 
gốc xuất xứ, giao nhận) mà việc tham gia HTLK đem lại (Bảng 6).
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Bảng 6: Đánh giá của ND về vật tư được cung cấp trong liên kết so với vật tư được cung cấp ở bên ngoài

Đơn vị tính: %

Các yếu tố so sánh Liên kết Bên ngoài Như nhau Không phù 
hợp

Giá tốt hơn 78,5 6,6 14,0 0,8

Mua chịu/trả chậm thuận tiện hơn 88,1 5,5 5,1 1,3

Chất lượng tốt hơn/tránh hàng giả 81,6 7,1 10,0 1,3

Tính sẵn có cao hơn 64,4 23,6 10,2 1,8

Chủng loại đa dạng 53,5 35,1 9,6 1,8

Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng 86,0 4,8 7,0 2,2

Giao nhận/vận chuyển thuận tiện hơn 72,2 16,9 2,5 8,4

Quyền và lựa chọn của ND ở khâu tiêu thụ thông qua HTLK được đảm bảo hơn so với việc tiêu thụ sản phẩm ra 
bên ngoài. Cụ thể, lựa chọn về giá cả, việc thu mua ổn định, tránh tình trạng bị ép giá cũng như sức ép về vốn 
và vay vốn đầu tư được cải thiện đáng kể. Một phát hiện rất quan trọng: trong quan niệm của ND, tham gia HTLK 
đảm bảo không bị ép giá (87%) và thu mua ổn định mới là điều ND quan tâm nhất (81,5%), trên cả mối quan tâm 
về giá cao hơn (70,2%) (Hình 6).

Hình 6: Đánh giá của ND về giá thu mua nông sản thông qua liên kết so với dịch vụ bên ngoài

Đơn vị tính: %

Được khấu trừ chi phí vật tư

Liên kết Bên ngoài Như nhau

Thu mua ổn định, lâu dài

Thời gian thanh toán nhanh hơn

Không bị ép giá

Giá tốt hơn

0% 20% 40% 60% 80% 100%

70.2 26.3

87 7.4

71.2 23.7

81.5 14.8

78.1 12.5

3.5

5.6

5.1

9.4

3.7

Tuy nhiên việc đáp ứng ổn định các yếu tố cho sản xuất, giúp giảm thiểu rủi ro cần được cải thiện, đặc biệt là ở 
các dịch vụ đầu ra đối với khu vực sản xuất hàng hóa, sản xuất quy mô lớn. 

Hiệu quả về kinh tế: Theo đánh giá của người dân qua khảo sát, có rất nhiều những thay đổi tích cực về kinh tế 
của hộ gia đình khi tham gia các mô hình, ở các khía cạnh doanh thu (80,9%), lợi nhuận (77,8%), nâng cao năng 
suất (79,6%), tăng và quy mô sản xuất (76%), và ổn định sản xuất (70,5%) (Hình 7). 

Theo Sở Công thương Đồng Tháp, mô hình liên kết ND với DN, trường hợp công ty THHH MTV chế biến lương 
thực chi nhánh Tân Hồng, mỗi năm đã giúp ND tăng thêm hơn 3,7 triệu đồng/ha lợi nhuận so với các khu vực 
ngoài vùng nguyên liệu. Tương tự, với mô hình THT trồng rau sạch Suối Thông B2, mỗi năm lợi nhuận của người 
ND thu được ước đạt 250 triệu – 300 triệu đồng/ha, cao hơn 40% so với các hộ gia đình khác không thuộc mô 
hình. Phương thức định giá nông sản khi thu mua của các công ty như Võ Thị Thu Hà hay Cẩm Nguyên đối với 
các diện tích HTLK với các HTX đều có mức giá cao hơn 200 đồng/kg so với giá thị trường. Đối với công ty Võ 
Thị Thu Hà, trường hợp người dân/HTX tổ chức vận chuyển tới khu vực trung chuyển của công ty thường còn 
được tính chi phí vận chuyển cao hơn so với tư thương. Theo đại diện công ty Võ Thị Thu Hà: “Việc DN cam kết 
thu mua cao hơn giá thị trường thời điểm 200 đồng/kg lúa chẳng những nâng cao thu nhập cho ND trong vùng 
dự án mà còn góp phần bình ổn được giá thị trường khu vực, tránh được tình trạng ép cấp, ép giá của thương 
lái (như trước kia) đối với những ND ngoài vùng dự án, không tham gia ký hợp đồng tiêu thụ với DN” (Sở Công 
thương tỉnh Đồng Tháp, 2014) (Hình 7). 
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Hình 7: Những thay đổi về kinh tế của người ND đang tham gia liên kết

Đơn vị tính: %

Lợi nhuận

Doanh thu

Tính ổn định trong sản xuất

Giá nông sản

Năng suất

Chi phí đầu vào

Quy mô sản xuất

0% 20% 40% 60% 80% 100%

77.8 18.6 3.6

80.9 17.3 1.8

70.5 25.3 4.2

56.9 35.3 7.8

79.6 18.6 2

42.5 19.5 38

76 22 2

Tăng lên

Như cũ

Giảm đi

Hiệu quả xã hội: 85,6% người dân được hỏi khẳng định các mô hình HTLK giúp nâng cao tính tương trợ, gắn kết 
trong cộng đồng, giảm bớt những nguy cơ cạnh tranh không lành mạnh như tự hạ giá, phá giá lẫn nhau, giúp 
tăng năng lực đàm phán, ở cả liên kết THT và HTX, tốt hơn so với các liên kết ít thành viên và các liên kết gắn 
với tiêu thụ nông sản qua hợp đồng. 

Các thay đổi tích cực về mặt xã hội còn được thể hiện ở tỷ lệ cao theo đánh giá của người dân về mức độ áp 
dụng khoa học kỹ thuật (89,2%); áp dụng những kiến thức khoa học mới (88,6%), hỗ trợ trong sản xuất (89,1%) 
và tiếp cận thông tin về sản xuất (86,9%). Tuy việc xây dựng thương hiệu cộng đồng còn là khái niệm mới mẻ, 
nhưng phản hồi tích cực (60,8%) cho thấy người dân đã bắt đầu có sự lưu tâm (Hìn h8). 

Hình 8: Những thay đổi về khía cạnh xã hội và tính gắn kết cộng đồng
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Các liên kết ND thực thi khá tốt trách nhiệm xã hội đối với cộng đồng. Số liệu từ BNNPTNN cũng khẳng định điều 
này: “Số liệu thống kê chung trên cả nước có khoảng 53,3% số HTX đã trích quỹ tích lũy tham gia xây dựng cơ sở hạ 
tầng nông thôn, nhất là kiên cố hoá kênh mương, nâng cấp đường điện; bình quân HTX đóng góp 12,5% giá trị công 
trình” (BNNPTNT, 2013). Ngoài ra, theo nghiên cứu của Viện Phát triển KTHT, các HTX nông nghiệp cũng có rất nhiều 
đóng góp quan trọng khác cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo: “Về khoản đóng góp hỗ trợ các hoạt động từ thiện 
nhân đạo, tính trong năm 2009, bình quân mỗi HTX đóng góp khoảng trên 11 triệu đồng; tuy rằng đến năm 2010, 
con số này đã giảm xuống 2/3, song đến năm 2011, số tiền đóng góp bình quân của các HTX cho các hoạt động từ 
thiện, nhân đạo cũng tăng lên hơn 5 triệu đồng (tăng xấp xỉ 2 triệu đồng so với năm 2010). Bình quân mỗi năm mỗi 
HTX đóng góp khoảng 6,6 triệu đồng cho các hoạt động từ thiện, nhân đạo.” (Viện Phát triển Kinh tế Hợp tác, 2013)
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Hiệu quả về môi trường: Bên cạnh tác động về kinh tế và xã hội, các hợp tác liên kết ND đã mang đến tác động 
tích cực về môi trường: Giảm ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp (86,2%), tăng hiệu quả sử dụng 
hóa chất và thuốc bảo vệ thực vật (87,8%), và cải thiện sức khỏe cho ND (71,3%), mức độ tùy thuộc vào điều 
kiện liên kết và yêu cầu sản xuất khác nhau (Hình 9).

Hình 9: Những thay đổi các yếu tố về môi trường
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Xu hướng của kinh tế hợp tác và liên kết/tổ chức 
Nông dân trong nông nghiệp

Xem xét xu hướng tương lai của 
các hình thức KTHT và liên kết 
trong nông nghiệp nông thôn từ 
tiếp cận ‘trò chơi’ cho thấy sự 
lớn mạnh dần của các hình thức 
HTLK chủ yếu thông qua các 
TCND và vai trò nổi trội của Nhà 
nước và DN. Xu hướng HTLK ND 
trong tương lai được tóm lược 
bằng một số ý chính sau đây:

Thứ nhất, ở khía cạnh vĩ mô, 
chính sách tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, phát triển nông 
thôn mới cùng Luật HTX năm 
2012 là khung pháp lý quan 
trọng tạo cơ sở cho các cải 
cách và điều chỉnh quan trọng 
trong lĩnh vực Nông nghiệp, 
Nông dân, Nông thôn. Ở chiều 
ngược lại, các chương trình 
phát triển nông nghiệp, nông thôn sẽ có hiệu quả và thành công nếu các tổ chức HTLK của nông dân ra đổi và 
phát triển vững mạnh. Các chính sách cụ thể hướng dẫn thực thi Luật HTX 2012, cùng các chính sách khác có 
thể cân nhắc các khuyến nghị đưa ra từ báo cáo này. Thách thức của hội nhập quốc tế khiến cho việc đảm bảo 
lợi ích trung tâm của người ND trong mọi quyết sách liên quan đến HTLK ND có ý nghĩa sống còn. 

Thứ hai, HTLK và TCND, bao gồm THT, HTX và các hình thức hợp tác tự nguyện dưới các dạng tổ chức cộng đồng 
nông thôn khác, sẽ phát triển nhiều cả về số lượng lẫn chất lượng. Về mặt số lượng, hình thức THT có thể phát 
triển mạnh hơn, liên tục, trong khi HTX có thể phát triển rộ lên một thời gian, nhưng trong dài hạn sẽ cần đạt 
được sự tối ưu về quy mô của các tổ chức để nâng cao hiệu quả, chất lượng và lợi ích mà THT và HTX mang lại 
cho các thành viên. Tuy mối quan tâm chung của tất cả các bên là xây dựng và phát triển các liên kết có chất 
lượng và bền vững, song trong thực tế sẽ vẫn còn những liên kết tồn tại mang tính hình thức và kém hiệu quả 
trong một gian đoạn.

Thứ ba, về bản chất, liên kết ND với DN là xu hướng tất yếu, song quy luật thị trường sẽ thể hiện vai trò “quán 
xuyến”, chi phối, quyết định ngày một rõ nét hơn tới hành vi và kết quả liên kết của các tác nhân tham gia. Một 
thực tế hiển nhiên của thương mại tự do là việc sẽ có nhiều DN nước ngoài tham gia thị trường nội địa và các 
DN nội địa muốn vươn ra các thị trường nước ngoài. Trong cả hai trường hợp này, các DN sẽ muốn liên kết với ND 
thông qua các hình thức tổ chức của ND hơn là với các nông hộ cá thể. Các DN nhà nước và DN tư nhân trong 
nước là những tác nhân quan trọng với những sứ mệnh vượt trên cả chức năng kinh doanh, đóng vai trò “nhạc 
trưởng”, kết nối các thành phần của chuỗi giá trị, trong khi các DN nước ngoài có quy mô lớn sẽ giúp thu hút 
KTHT Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu. Động lực của cả 3 nhóm DN là: lợi nhuận, nguồn cung ổn định, chất 
lượng đồng đều, từ đó có tiềm năng mở rộng thị trường, tranh thủ lợi ích từ các chính sách đầu tư trực tiếp và 
gián tiếp của nhà nước, giảm các chi phí sản xuất và chi phí giao dịch, một phần nhờ liên kết với TCND. Các DN 
sẽ có xu hướng lựa chọn liên kết có năng lực sản xuất và tổ chức sản xuất tốt, đoàn kết, tương trợ, và hoạt 
động ổn định. Các cơ hội đồng thời là áp lực cạnh tranh để giành giật thị phần một số mặt hàng nông sản là thế 
mạnh và tiềm năng của Việt Nam sẽ gia tăng. Có khả năng một số DN sẽ tham gia sâu hơn vào quá trình tổ chức 
sản xuất để “lấp khoảng trống” về TCND ở một số địa phương, nhằm hoàn thiện các chuỗi giá trị.

Thứ tư, các điều chỉnh chính sách vĩ mô là điều kiện cần, vai trò của chính quyền địa phương chính là điều 
kiện đủ cho phát triển HTLK và TCND. Bức tranh phát triển sản xuất nông nghiệp của các địa phương có liên hệ 
chặt chẽ với năng lực lãnh đạo, quản trị và các giải pháp hữu hiệu cho bài toán HTLK ND của từng địa phương. 



HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

29

Nguyên tắc chung là xây dựng, hỗ trợ và thúc đẩy môi trường HTLK dựa trên thế mạnh và lợi thế so sánh; quy 
hoạch phát triển sản xuất cần chiến lược, bài bản, thu hút hiệu quả đầu tư công và tư có trách nhiệm vào khu 
vực liên kết tiềm năng. Các chính sách địa phương cần tối ưu hóa được các điều kiện của địa phương mình để 
tạo ra các khuyến khích và hỗ trợ cụ thể mang tính đột phá, “đón thị trường”, đồng thời có hướng giải quyết tốt 
các rủi ro, phát huy tốt chức năng tương trợ và phi kinh tế của liên kết để ứng phó với mặt trái, thách thức của 
hội nhập. Củng cố các chế tài và hỗ trợ các DN chế biến và xuất khẩu nông sản cần là định hướng chính sách 
được ưu tiên. Các liên kết dựa trên nhu cầu, năng lực, tính đáp ứng, chủ động, và tự chủ của ND, phù hợp với 
các điều kiện và tập quán canh tác của địa phương sẽ thành công và bền vững, trong khi những liên kết không 
đảm bảo nguyên tắc này sẽ thất bại hoặc không phát triển. 

Thứ năm, ND sẽ tiếp tục tham gia tích cực hơn vào các tổ, nhóm tự nguyện, bao gồm các TCND và HTLK, với 
điều kiện họ có được sự tự chủ và thấy được những lợi ích thiết thực. Các điều chỉnh chính sách lên khu vực 
DN cũng là đòi hỏi của thị trường khiến các liên kết sẽ trở nên thực chất và chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy những 
thay đổi tích cực về thái độ và tính chuyên nghiệp của người ND trong HTLK. Sẽ có hai xu hướng chính: tính kỷ 
luật và chuyên nghiệp sẽ cải thiện nhiều và sâu sắc hơn ở các liên kết theo chuỗi giá trị, với các ngành hàng 
và khu vực sản xuất hướng tới thị trường; trong khi chuyển biến này diễn ra chậm hơn ở các HTLK chủ yếu phục 
vụ nhu cầu của cộng đồng về dịch vụ thiết yếu, dịch vụ công hay bán công trong nông thôn. Lý do khiến loại 
hình HTLK thứ 2 này chậm thay đổi một phần là vì những hạn chế về nguồn lực (đặc biệt là nguồn lực tài chính), 
phần khác là sự thay đổi chậm chạp của những cơ chế chính sách, các phương thức tổ chức dịch vụ của Nhà 
nước và chính quyền các cấp đối với các loại hình dịch vụ này không tạo động lực đủ mạnh để thúc đẩy loại hình 
HTLK này chứ không phải là ý thức và tinh thần tham gia của người ND. Hiện nay, Chính phủ quan tâm nhiều đến 
khuyến khích phát triển các dự án đối tác công tư (PPP), tuy nhiên trong ngắn hạn việc triển khai loại dự án này 
cũng vẫn còn nhiều khó khăn.

Tuy con đường phát triển HTLK ND và TCND bền vững, chuyên nghiệp được xác định là tất yếu, hành trình mới 
đang bắt đầu. Còn nhiều thách thức cơ bản phía trước bao gồm (1) điều chỉnh định hướng chiến lược trong quản 
lý và phát triển nông nghiệp, nông thôn về vấn đề tiếp tục quan tâm đến lợi ích và sinh kế bền vững của người ND 
sản xuất nhỏ trong điều kiện việc phát triển nông nghiệp quy mô lớn còn gặp nhiều khó khăn trong chính sách 
đất đai, khả năng rút lao động ra khỏi nông nghiệp chưa cao, tỷ trọng hộ sản xuất nhỏ còn khá lớn,... ; tránh tư 
duy nôn nóng chỉ ủng hộ nông nghiệp quy mô lớn; (2) những rào cản tâm lý đối với việc xây dựng niềm tin và tinh 
thần hợp tác giữa các chủ thể tham gia sau những trì trệ của một giai đoạn dài các HTLK không phát huy giá trị 
và hiệu quả; (3) các thách thức mới của phát triển và hội nhập, bao gồm cạnh tranh đất đai, lao động với khu 
vực công nghiệp; và (4) vai trò tham gia chính đáng và hiệu quả của ND trong hoạch định và giám sát thực thi 
các chính sách liên quan đến ND và TCND.
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HỢP TÁC, LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO TIẾP CẬN THÚC ĐẨY QUYỀN, TIẾNG NÓI, LỰA CHỌN CỦA NÔNG DÂN: 
HIỆN TRẠNG VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

32

Đảm bảo xây dựng và thúc đẩy một môi trường phát triển thuận lợi cho hợp tác liên kết nông dân là trách nhiệm 
của nhiều chủ thể, trong đó vai trò hỗ trợ và điều tiết, “cầm cân nảy mực” quan trọng hàng đầu thuộc về nhà 
nước và chính quyền địa phương các cấp. Dựa trên các phân tích chi tiết thông tin, dữ liệu thu thập được từ 
nghiên cứu, báo cáo đưa ra 16 khuyến nghị. Cụ thể, các khuyến nghị hướng tới việc nhận diện, hình thành một 
quan điểm phù hợp, toàn diện và hài hòa về xây dựng, hỗ trợ hợp tác liên kết nông dân trong sản xuất nông 
nghiệp (7 khuyến nghị), các giải pháp chính sách về quản lý, hoạch định và thực thi chính sách, chiến lược phát 
triển hợp tác liên kết cho các chủ thể là Nhà nước, Chính quyền các cấp (7 khuyến nghị), và các giải pháp cải 
thiện vai trò tham gia xây dựng, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác liên kết của nông dân, tổ chức nông dân và doanh 
nghiệp (2 khuyến nghị).

I. VỀ NHẬN DIỆN, XÂY DỰNG VÀ HỖ TRỢ HỢP TÁC 
LIÊN KẾT NÔNG DÂN TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP (7 
KHUYẾN NGHỊ)

Khuyến nghị số 1: Nhà nước cần thừa nhận bản chất đa dạng của các hình thức hợp tác liên kết của 
nông dân. Cần phát triển hợp tác liên kết trên cơ sở chức năng nhiệm vụ trọng tâm của liên kết nhằm 
phát huy tối ưu giá trị và tiềm năng của hoạt động hợp tác liên kết.

Cần nhận diện đúng bản chất, vai trò, quy luật hình thành để tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác liên kết 
phát triển hiệu quả, bền vững. Các hợp tác liên kết nông dân trên thực tế là đa dạng, phong phú, giữ những sứ 
mệnh, vai trò, chức năng và mang giá trị riêng, chịu sự tác động của các yếu tố bên trong và bên ngoài khác 
nhau, bao gồm: đặc thù địa phương về điều kiện sản xuất, điều kiện thị trường, quản trị tổ chức và điều kiện 
chính sách. Không có một mô hình liên kết nào là hoàn hảo, có thể thỏa mãn mọi điều kiện, lý tưởng với mọi vùng 
miền, cho hiệu quả sản xuất như nhau ở những địa phương khác nhau. Cần thúc đẩy sự phát triển đa dạng các 
hình thức kinh tế hợp tác, chú trọng vào chất lượng hơn số lượng liên kết, đảm bảo sự ổn định vĩ mô hoạt động 
sản xuất nông nghiệp của nông dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khuyến nghị số 2: Nhà nước không nên chỉ tập trung vào phát triển HTX mà cần tạo môi trường thuận 
lợi cho sự phát triển đa dạng các hình thức kinh tế hợp tác. Làm rõ vị trí của THT và các tổ chức nông 
dân trong các văn bản pháp luật như là các hình thức đặc thù của khu vực nông thôn và tăng cường 
khả năng tiếp cận chính sách của các hình thức tổ chức nông dân này.

Cần đảm bảo các chính sách tương lai  công bằng và không chỉ tập trung vào phát triển HTX, thay vì đó tạo môi 
trường phát triển cho THT, tăng cường khả năng tiếp cận chính sách của các THT và các liên kết tổ nhóm tự chủ 
với tư cách là tổ chức kinh tế hợp tác phù hợp với nhu cầu, trình độ, điều kiện, tập quán của một bộ phận lớn 
nông dân sản xuất nhỏ trong giai đoạn hiện nay. 

Bộ Luật Dân sự sửa đổi, dự thảo Luật về Hội, và các chính sách, chương trình dự án quốc gia và địa phương cần 
có điều chỉnh, rà soát và đồng bộ hóa nhằm thúc đẩy sự phát triển của THT và các hình thức tổ chức kinh tế hợp 
tác tự nguyện khác. Cụ thể: 

 (1)  Dự thảo Luật về Hội: Thừa nhận vai trò của các tổ chức nông dân chuyên nghiệp dưới hình thức các tổ chức 
kinh tế hợp tác dạng Hội;

  (2) Bộ luật Dân sự sửa đổi: 

 �  Loại bỏ quy định THT là chủ thể của quan hệ pháp luật dân sự, 

  �  Bỏ quy định về địa vị pháp lý của THT, thay vì đó coi THT là các “thực thể pháp lý” và xác định các thực thể 
này có thể tham gia giao dịch dân sự thông qua người đại diện.
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Khuyến nghị số 3: Nhà nước cần thay đổi tiếp cận trong ứng xử với HTX và tổ chức nông dân, tạo môi 
trường thể chế chính sách thuận lợi, hướng tới việc hưởng lợi trực tiếp và công bằng cho nông dân và 
tổ chức nông dân.

Cần điều chỉnh cách tiếp cận trong hoạch định chính sách, đảm bảo (1) giảm thiểu sự áp đặt ý chí cũng như can thiệp 
của chính quyền vào bộ máy nhân sự và các hoạt động của các HTX, đặc biệt là các HTX thành lập trước luật HTX sửa 
đổi năm 2012; (2) thay đổi phương thức quản lý, cách ứng xử của cơ quan Nhà nước và chính quyền địa phương từ 
mệnh lệnh hành chính, ứng xử kiểm soát, sang vai trò thúc đẩy, hỗ trợ, hợp tác, vì lợi ích chung cộng đồng. 

Cần ban hành các chính sách theo hướng phát huy vai trò cầm cân nảy mực, thúc đẩy, hỗ trợ quan hệ đối tác 
giữa tổ chức nông dân và doanh nghiệp của chính các cấp, đảm bảo:

 �   các nguyên tắc căn bản của tổ chức nông dân được tuân thủ; 

 �   nông dân và tổ chức nông dân được hưởng lợi trực tiếp, công bằng trong chia sẻ quyền và rủi ro; 

 �   phân cấp trong hoạch định chính sách và quản lý;

 �   đột phá và bám sát thực tiễn, tăng cường tính thực thi và hiệu quả của chính sách cũng như sự phát triển 
đa dạng của các liên kết bền vững theo điều kiện hoàn cảnh đặc thù địa phương.

Khuyến nghị số 4: Nhà nước cần tin tưởng vào sức mạnh của các tổ chức nông dân, coi phát triển tổ 
chức nông dân là giải pháp trung tâm trong giải quyết vấn đề thị trường nông sản. 

Cần đặt mục tiêu phát triển tổ chức nông dân độc lập và tự chủ làm trung tâm của phát triển hợp tác liên kết. Phát 
triển tổ chức nông dân là góp phần bảo vệ tốt hơn quyền lợi, tiếng nói và sự lựa chọn của nông dân, đặc biệt là nông 
dân sản xuất nhỏ. Hợp tác liên kết thông qua tổ chức nông dân dễ nhân rộng và đang đáp ứng ngày một tốt hơn nhu 
cầu kinh doanh và mở rộng thị trường của nhiều doanh nghiệp. Các thách thức về chất lượng nông sản, trong đó có 
chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và khả năng cạnh tranh của hàng hóa nông sản Việt nam sẽ được giải quyết 
khi có các tổ chức nông dân tham gia hiệu quả trong các chuỗi giá trị. Cần thúc đẩy các tổ chức nông dân cấp vùng 
dưới dạng Hiệp hội nhằm tập hợp các THT, HTX cùng ngành, tham gia đàm phán thị trường và xây dựng chính sách.

Khuyến nghị số 5: Nhà nước cần tách bạch chức năng kinh tế và chức năng xã hội đối với các hình thức 
cung cấp dịch vụ tại nông thôn, đảm bảo sự tự chủ và hiệu quả cho tổ chức nông dân, cụ thể là HTX, 
trong các chính sách hiện tại liên quan đến chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012 và các chính sách tương 
lai thúc đẩy phát triển hợp tác, liên kết hiệu quả.

Các hình thức cung cấp dịch vụ tại nông thôn đa dạng về vai trò chức năng, nhưng tựu chung ở hai nhóm (1) 
chức năng lo cho thành viên và tương trợ về kinh tế xã hội; và (2) chức năng đảm nhiệm các nhiệm vụ xã hội, 
cộng đồng. Cần ban hành và thực thi các giải pháp chính sách giúp tạo vị thế độc lập và tự quản cho các tổ chức 
nông dân và HTX, nhất là HTX dịch vụ nông nghiệp, kết hợp với việc đảm bảo vai trò quản lý, hỗ trợ, thúc đẩy của 
chính quyền cơ sở là thỏa đáng đối với từng hệ thống dịch vụ. Các giải pháp này bao gồm: 

(1)  đảm bảo tách bạch hệ thống dịch vụ của kinh tế hợp tác phục vụ thành viên độc lập khỏi hệ thống dịch vụ 
cộng đồng, công ích trong hoạt động cung cấp dịch vụ tại cộng đồng và/hoặc trong hoạt động của HTX; 

 (2)  xây dựng khung pháp lý quy định rõ việc hợp đồng thỏa thuận giữa chính quyền và HTX trong cung cấp các dịch 
vụ cộng đồng, kèm theo chính sách hướng dẫn địa phương bàn giao tài sản, hạ tầng cho HTX quản lý và khai thác.

Khuyến nghị số 6: Nhà nước cần đặt nhu cầu hợp tác liên kết của nông dân làm trung tâm, thúc đẩy môi 
trường hỗ trợ thuận lợi cho HTX thành lập mới và chuyển đổi hiệu quả, tránh hiện tượng làm theo phong 
trào thiếu thực chất trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý và dich vụ công đối với HTX.

Cần quan tâm tới nhu cầu hợp tác liên kết của nông dân trong các chính sách về phát triển hợp tác liên kết, THT, 
HTX. Nhu cầu của nông dân không chỉ bao gồm các động lực kinh tế mà còn là các lợi ích phi kinh tế (xã hội, môi 
trường, sức khỏe). Nhu cầu hợp tác liên kết của nông dân cần được đặc biệt quan tâm trong một số chính sách 
và vấn đề cụ thể sau:
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  �  Hoàn thiện khung pháp lý và chuyển đổi hoạt động của HTX theo luật HTX sửa đổi: cần đảm bảo phù hợp với 
trình độ sản xuất, năng lực và các điều kiện khác của nông dân và tổ chức nông dân, tránh chuyển đổi về 
hình thức mà không thay đổi về chất, thúc đẩy tập trung đầu tư xã hội cho các liên kết hiệu quả. Các chính 
sách hướng dẫn cần cụ thể, chi tiết, đảm bảo thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, bao gồm quy định chi 
tiết việc giải thể các HTX đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động không hiểu quả,quy định rõ vai trò chức năng 
của từng cơ quan, giúp các hộ gia đình và ban quản trị các tổ chức nông dân nhanh chóng hoàn tất các thủ 
tục theo đúng quy định.

 �  Thành lập mới các HTX: tránh ồ ạt, thiếu chiến lược, thiếu bền vững, chỉ nhằm đáp ứng các mục tiêu mang 
tính thành tích. Việc phát triển về quy mô thành viên và quy mô sản xuất, nếu xét thấy cần thiết, cần dựa 
trên nhu cầu thực tiễn và năng lực quản trị điều hành của nông dân. 

 �  Xây dựng môi trường hỗ trợ thuận lợi: cần thúc đẩy môi trường hành chính và dịch vụ tư vấn đào tạo 
chuyên nghiệp, thuận lợi, đảm bảo khuyến khích sự lựa chọn đa dạng cho nông dân đối với các hình thức 
tổ chức hợp tác liên kết. Tư vấn về thành lập quản lý THT, HTX, Hội theo cơ chế “một cửa”

Khuyến nghị số 7: Bổ sung và làm rõ khái niệm kinh tế tập thể trong các chủ trương chính sách, đồng 
thời đổi mới phương thức quản lý nhà nước về HTX và xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả các mô 
hình hợp tác, liên kết, nhằm nâng cao chất lượng của các tổ chức nông dân.

Về mặt khái niệm và quan điểm, kinh tế tập thể cần được hiểu:

 �  là tập hợp về con người và vốn xã hội, mà không thuần túy là tập hợp về vốn; 

 �  lấy lợi ích xã viên, hỗ trợ thành viên và đáp ứng nhu cầu của các thành viên cả về kinh tế và xã hội, mà 
không phải là tối đa lợi nhuận, làm mục đích hoạt động;

 �  lấy hiệu quả kinh tế của các thành viên tham gia và khả năng trợ giúp các xã viên kinh doanh là thước đo 
thành công.

Đối với công tác quản lý nhà nước về HTX trong nông nghiệp, trước hết là cần phải xác định rõ trách nhiệm về 
quản lý nhà nước của các bộ, ngành theo hệ thống từ trung ương đến địa phương và nâng cao vai trò quản lý 
nhà nước của cơ quan cấp huyện với tư cách là cơ quan đăng ký hoạt động chính của các HTX nông nghiệp. Sau 
đó, phải cải tiến phương thức quản lý nhà nước đối với các HTX nông nghiệp theo hướng thúc đẩy, hỗ trợ thay vì 
chỉ giám sát, tổng hợp. Muốn thực hiện được điều đó một mặt các cơ quan quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp 
cần thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý nhà nước về HTX đã được ghi rõ trong Luật HTX, mặt khác phải thay 
đổi phương pháp đánh giá phân loại hợp tác xã trên cơ sở tuân thủ các tiêu chí đánh giá và phân loại đã được 
nêu trong Thông tư 01/2006/TT-BKH, bao gồm các tiêu chí về:

i)  Mức độ dân chủ và sự tham gia của xã viên vào xây dựng và thực hiện Điều lệ hợp tác xã;

ii)  Mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh đã được đề ra trong Nghị quyết Đại hội 
xã viên;

iii)  Mức độ đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh tế và đời sống xã viên;

iv) Mức độ tin cậy của xã viên đối với hợp tác xã;

v)  Mức độ phúc lợi chung của hợp tác xã tạo ra cho toàn thể xã viên;

vi)  Mức độ đoàn kết, hợp tác giữa các xã viên và xây dựng cộng đồng hợp tác xã.

Nếu các nguyên tắc này được bảo đảm thì các hoạt động tài chính của hợp tác xã cũng sẽ được bảo đảm tốt 
hơn. Song song với đó, các Liên minh HTX cấp tỉnh cần đẩy mạnh công tác kiểm toán nội bộ đối với các thành 
viên nhằm hỗ trợ, nâng cao năng lực quản lý của các hợp tác xã nông nghiệp. Các cấp quản lý nhà nước cũng 
cần ban hành nhiều hơn các công cụ hướng dẫn để các hợp tác xã có thể thực thi tốt hơn vai trò là đơn vị hỗ trợ 
cho kinh tế hộ nông dân, đại diện và bảo vệ quyền lợi cho những người sản xuất nhỏ.
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 II. VỀ CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH (7 KHUYẾN NGHỊ)

 2.1.  Đối với Chính quyền cấp Trung ương (4 khuyến nghị)

Khuyến nghị số 8: Điều chỉnh chính sách cán bộ HTX và tổ chức nông dân, tôn trọng lựa chọn của các 
thành viên, hỗ trợ thông qua đào tạo tư vấn.

 �  Về chính sách cán bộ và nguồn nhân lực: cần giảm bớt sự can thiệp của chính quyền cơ sở tới việc bổ 
nhiệm, phân công công việc trong HTX. Thay vì đó, triển khai các chính sách giao trách nhiệm cho địa 
phương thu hút nhân lực có trình độ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn về địa phương công tác, tạo 
nguồn cho các hợp tác liên kết nông dân.

 �  Về chương trình nâng cao năng lực: cần xây dựng các chiến lược, chương trình quốc gia dài hạn đào tạo về 
quản lý, kinh doanh và thị trường cho đội ngũ cán bộ quản lý điều hành các tổ chức nông dân và chương trình 
nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý địa phương. Nội dung bao gồm kiến thức và kỹ năng quản trị, quản 
lý sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn và thực hành sản xuất chất lượng quốc tế, quản lý sản xuất nông sản 
theo chuỗi, ngành hàng, kiến thức kinh doanh, tiếp cận thị trường v.v... kết hợp với thúc đẩy truyền thông và 
chia sẻ thông tin hiệu quả giữa nông dân và doanh nghiệp, hỗ trợ, tư vấn pháp luật, hỗ trợ ký kết hợp đồng.

Khuyến nghị số 9: Sửa đổi chính sách tiếp cận đất đai đối với các tổ chức nông dân (HTX, THT, Hội) 

Cần rà soát và bổ sung các chính sách đất đai, tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ chức hợp tác của nông dân 
trong việc tiếp cận đất đai. Cụ thể: thúc đẩy thị trường cho thuê đất để các liên kết có thể mở rộng diện tích theo 
nhu cầu thực tế của nông dân giúp nông dân chủ động, tự chủ trong sản xuất kinh doanh theo năng lực và điều 
kiện của mình. Chuyển đổi cây trồng có giá trị gia tăng cao kết hợp với các tổ chức hợp tác liên kết nông dân 
thành các cụm nông nghiệp chuyên canh gắn với thị trường, giúp làm giảm sức ép của đô thị hóa.
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Khuyến nghị số 10: Nhà nước cần điều chỉnh chính sách tín dụng theo hướng tạo thuận lợi cho tổ chức 
nông dân và HTX trong việc tiếp cận.

Cần điều chỉnh các chính sách tài chính, tín dụng nhằm thúc đẩy hợp tác liên kết và sự phát triển tổ chức nông 
dân, cụ thể: 

�  Khuyến khích đa dạng các hình thức về tín dụng cho các tổ chức nông dân tăng cường khả năng tiếp cận 
vốn của tổ chức nông dân. Ví dụ như lấy các hợp đồng kinh tế đã từng ký kết làm cơ sở cho vay vốn. 

�  Thúc đẩy đầu tư trở lại bằng nguồn thuế thu từ các tổ chức nông dân.

�  Xem xét các chính sách ưu đãi theo ngành hàng hay quy mô sản xuất giúp gián tiếp đẩy mạnh việc hình 
thành các vùng nguyên liệu.

Khuyến nghị số 11: Nhà nước cần bổ sung kịp thời các chính sách đòn bẩy về thị trường

Cần điều chỉnh, bổ sung, tăng cường hiệu quả và hiệu lực thực thi của các chính sách mang tính đòn bầy, cụ 
thể như sau:

�  Bổ sung quy định cụ thể về hợp đồng nông sản và các chế tài xử lý vi phạm.

�  Hoàn thiện và vận hành hiệu quả hệ thống thông tin thị trường (phân tích đánh giá đầu ra) trong và ngoài 
nước để cung cấp cho bộ phận kinh tế hợp tác. 

�  Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư công nghệ phục vụ sản xuất gắn với hợp tác liên kết 
nông dân dài hạn và bền vững.

2.2.  Đối với Chính quyền địa phương các cấp (3 khuyến nghị)

Khuyến nghị số 12: Chính quyền địa phương cần thúc đẩy các dịch vụ công phục vụ hoạt động thị 
trường của tổ chức nông dân và HTX

Chính quyền địa phương thực hiện tốt các chương trình phổ biến thông tin, kiến thức, nâng cao năng lực và hỗ 
trợ các tổ chức nông dân trong các nội dung tiếp cận thị trường (đàm phán, mặc cả, ký kết hợp đồng), nâng cao 
kiến thức pháp luật, trợ giúp pháp lý; xây dựng, phát triển và quản trị tổ chức nông dân; trợ giúp kỹ thuật và tập 
huấn về các tiêu chuẩn kỹ thuật cho nông dân.

Khuyến nghị số 13: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước cấp địa phương về HTX và tổ chức nông dân

Tăng cường quản lý nhà nước và hỗ trợ phát triển tổ chức nông dân ở cấp địa phương, bao gồm:

�  Đảm bảo đủ nhân sự có năng lực cho bộ máy quản lý kinh tế hợp tác cấp tỉnh, đặc biệt là cấp huyện. 

�  Hình thành dịch vụ  “một cửa” hỗ trợ HTX và các hình thức tổ chức nông dân khác.

�  Chủ động thực hiện nghiên cứu và thử nghiệm, hướng tới giải pháp liên kết hữu hiệu phù hợp đặc thù vùng 
miền và các lĩnh vực là thế mạnh của địa phương.

�  Tăng cường áp dụng các biện pháp phi kinh tế, các biện pháp mang tính cộng đồng hướng tới chuyển đổi 
hành vi của nông dân, gia tăng và phát huy sức mạnh của “vốn xã hội” – hiện đang là chất keo dính kết các 
thành viên trong cộng đồng, giúp thúc đẩy văn hóa kinh doanh và môi trường liên kết lành mạnh cho các 
bên tham gia.

Khuyến nghị số 14: Tăng cường vai trò kết nối doanh nghiệp và tổ chức nông dân của chính quyền địa phương

Chính quyền địa phương phát huy vai trò kết nối giữa doanh nghiệp và tổ chức nông dân, đảm bảo:
�  Thúc đẩy nhanh và hiệu quả hơn nữa việc xúc tiến thị trường cho sản phẩm của địa phương, kết nối các tổ 

chức nông dân với các thị trường phù hợp.
�  Kết nối các doanh nghiệp làm ăn có uy tín và các tổ chức nông dân có chiến lược, tiềm năng.
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III. VỀ VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN, TỔ CHỨC NÔNG DÂN VÀ 
DOANH NGHIỆP (2 KHUYẾN NGHỊ) 

3.1.  Đối với nông dân và Tổ chức nông dân (1 khuyến nghị)

Khuyến nghị số 15: Các tổ chức nông dân cần chủ động và sáng tạo trong xây dựng và phát triển hợp 
tác liên kết bền vững, thông qua một chuỗi gồm 6 giải pháp và điều chỉnh như sau:

1.  Vận dụng các nguyên tắc căn bản trong xây dựng và phát triển liên kết, đặc biệt lưu tâm tới các giá trị sau:

	 �  BÌNH ĐẲNG trong chia sẻ lợi ích và rủi ro cần được thúc đẩy, giảm thiểu tối đa sự khác biệt về quyền lợi 
của các thành viên, không phụ thuộc và vốn góp hay vị thế. 

	 �  MINH BẠCH trong chia sẻ thông tin và các quyết định quan trọng của tổ chức. Cần đảm bảo tiếng nói 
cũng như tinh thần làm chủ đối với các thách thức và giải pháp của các thành viên được phát huy. 

	 �  NIỀM TIN VÀ SỰ TIN CẬY được xây dựng trong các giao dịch và quan hệ hợp tác, từng bước thay đổi tư 
duy của nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường ở những địa bàn phù hợp.

2.  Quan niệm hợp tác, cạnh tranh: Thay đổi quan niệm cạnh tranh giữa các hộ trong cùng địa phương sang 
hợp tác giữa các hộ cùng địa phương với nhau để cạnh tranh với các địa phương khác, với nước khác.

 3.  Thái độ chủ động trong phát triển hợp tác liên kết: Đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu cung cấp dịch vụ cho 
thành viên và tổ chức sản xuất kinh doanh; chủ động tìm kiếm lựa chọn đối tác và tư vấn để đa dạng hóa 
các mối quan hệ hợp tác và tiếp cận thị trường, tránh phụ thuộc vào thị trường duy nhất; tìm hiểu thông tin 
trong khi tham gia đàm phán với doanh nghiệp, tránh tình trạng chờ đợi và phụ thuộc vào doanh nghiệp. 

4.  Phát triển tổ chức, mở rộng thành viên: Cần ưu tiên đầu tư nâng cao năng lực quản lý tổ chức nông dân 
minh bạch nhằm thu hút thành viên, tăng cường gắn kết giữa các thành viên với nhau, giữa HTX/THT với 
thành viên, và thu hút đối tác.

5.  Củng cố và phát triển năng lực đội ngũ cán bộ điều hành về kinh doanh và thị trường: thường xuyên cập 
nhật thông tin, đảm bảo định hướng trong quản lý điều hành luôn thích ứng với thị trường, cải thiện khả 
năng tìm kiếm thị trường và duy trì quan hệ đối tác.

6.  Xây dựng các phương án và năng lực quản lý rủi ro hữu hiệu trong hợp tác liên kết. 

3.2. Đối với Doanh nghiệp (1 khuyến nghị)

Khuyến nghị số 16: Doanh nghiệp cần thay đổi chiến lược để hợp tác với tổ chức nông dân xây dựng 
chuỗi giá trị bền vững

Doanh nghiệp cần có chiến lược đầu tư cho hợp tác liên kết nông dân trên nguyên tắc “cùng tồn tại, cùng phát 
triển”, nhằm xây dựng chuỗi giá trị chất lượng, hướng tới làm ăn lâu dài, ổn định, chuyên nghiệp hóa chuỗi và 
nâng cao vai trò của doanh nghiệp trong chuỗi liên kết. Những đóng góp của doanh nghiệp bao gồm tăng cường 
chia sẻ với nông dân thông tin về chuỗi, về thị trường, trao đổi về kỹ thuật và công nghệ (gồm chia sẻ các giải 
pháp quản trị hiệu quả).

Doanh nghiệp cần có giải pháp tính giá thành hợp lý, thực hiện chia sẻ lợi ích và rủi ro thỏa đáng hơn với tổ chức 
nông dân, trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, cùng có lợi, thông qua đàm phán, thương lượng, coi đây là yếu 
tố then chốt trong quá trình ổn định và phát triển liên kết với nông dân.
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