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nghiệp và Phát triển nông thôn II tại Thành phố Hồ Chí Minh,
người đã có gần 50 năm kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu
khoa học, giảng dạy và trực tiếp gắn bó với thực tế phát triển
nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
Cuốn sách tập hợp những bài viết từ năm 2003 đến nay của

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

ông, phần nhiều trong số đó đã được đăng tại các báo, tạp chí có
uy tín trong lĩnh vực nông nghiệp, như tạp chí Nghiên cứu Kinh

Trong khoảng thời gian 30 năm đổi mới, nông nghiệp Việt
Nam đã có sự phát triển mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa,
nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Có được kết quả
như vậy một phần rất quan trọng là Đảng và Nhà nước đã đưa
ra nhiều chính sách nhằm định hướng, dẫn dắt và hướng dẫn
thực hiện mục tiêu nói trên cho các cơ quan quản lý, chính
quyền địa phương và những người nông dân - những người chịu
tác động trực tiếp của các chính sách này. Nhiều chính sách
phát triển nông nghiệp, nông thôn được người dân hoan nghênh,
đi sâu vào cuộc sống. Trong quá trình đổi mới, cùng với sự
chuyển động của xã hội nói chung và ngành nông nghiệp, nông
thôn, nông dân nói riêng, nhiều vấn đề mới cũng nảy sinh, cần
được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, tìm hướng giải
quyết đúng đắn mang tính khoa học biện chứng, theo đúng quy
luật phát triển nội tại, rút ra bài học cho tương lai.
Nhằm cung cấp cho bạn đọc tài liệu tham khảo về thực
trạng phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời
gian qua, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản

tế, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thời báo kinh tế Sài Gòn, báo
Nông nghiệp Việt Nam, tạp chí Khoa học Phát triển nông thôn...
Cuốn sách đưa người đọc tiếp cận những vấn đề nóng bỏng một
thời trong ngành nông nghiệp, trong đời sống nông thôn của Việt
Nam, và cả nhiều vấn đề cho đến nay vẫn mang tính thời sự rất
cao, như: “Tái cấu trúc hay xây dựng lại nền nông nghiệp Việt
Nam”, “Cái gốc bền vững của việc xây dựng thương hiệu nông sản
Việt Nam”, “Làm gì để gia tăng giá trị hạt gạo và thu nhập của
người trồng lúa gạo ở Việt Nam hiện nay”,... Tuy nhiên, do có một
số bài đã được in từ lâu nên không còn mang tính thời sự
Chuyện đời, chuyện nghề của tác giả cũng mang đậm dấu
ấn của con đường phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
đương đại. Nhiều bài viết trong sách có những nhận xét, luận
điểm có giá trị tham khảo tốt, nhưng cũng có những ý kiến,
nhận xét, kiến nghị cần được tiếp tục thảo luận, nó thể hiện ý
kiến, quan điểm xuất phát từ thực tế của tác giả, mà để rộng
đường tham khảo, chúng tôi giữ nguyên các luận chứng và coi
đó là quan điểm riêng của tác giả.
Xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

cuốn sách Phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
hiện nay: Những trăn trở và suy ngẫm của PGS.TS. Vũ

Tháng 2 năm 2015

Trọng Khải, nguyên Hiệu trưởng Trường Quản lý Cán bộ Nông
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Trong hai năm 2002 - 2004, tôi làm chủ nhiệm đề tài
khoa học cấp Nhà nước KC07-13: Tổng kết và xây dựng
mô hình phát triển nông thôn Việt Nam kết hợp làng
xã truyền thống với văn minh thời đại, đã được Hội
đồng nghiệm thu Nhà nước đánh giá xuất sắc và được Nhà

LỜI TÁC GIẢ

xuất bản Nông nghiệp ấn hành năm 2004 dưới tiêu đề Phát

Tính đến nay, kể từ khi tốt nghiệp Khoa Kinh tế Nông
nghiệp, Trường Đại học Kinh - Tài (tiền thân của Trường
Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội) năm 1967 và về nhận
công tác tại Bộ Nông nghiệp, tôi đã có 48 năm liên tục
nghiên cứu và giảng dạy về quản lý phát triển nông nghiệp,
nông thôn Việt Nam. Trong đó, tôi có 15 năm công tác ở
Phòng Chính sách - Giá cả (Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp)
và 28 năm công tác tại Trường Cán bộ Quản lý Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn II (thuộc Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn) tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi
đã chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 5-2010.
Những kết quả nghiên cứu của tôi từ năm 1969 đến
năm 2002 đã được đăng trên nhiều tạp chí, như tạp chí
Nghiên cứu Kinh tế, tạp chí Nông nghiệp và Công
nghiệp thực phẩm, tạp chí Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn... và năm 2002 được Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia (ST) ấn hành trong cuốn sách Hai mô hình
kinh tế và sự đổi mới kinh tế qua thực tiễn phát

triển nông thôn Việt Nam từ làng xã truyền thống đến
văn minh thời đại với hơn 300 trang khổ 14x20cm.
Năm 2005, tôi làm chủ nhiệm đề tài khoa học trọng
điểm cấp Bộ: Đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước. Đề tài cũng được Hội
đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc và được Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia (ST) ấn hành năm 2006, với hơn 200
trang khổ 14,5x20,5cm.
Còn cuốn sách mà bạn đọc đang có trên tay bao gồm
các bài viết của tôi trong khoảng thời gian từ năm 2003
đến 2015, phản ánh những trăn trở, suy tư của tôi trước
các vấn đề bức xúc nảy sinh trong thực tiễn quản lý phát
triển nông nghiệp, nông thôn nước ta. Một số nội dung đề
cập trong các bài viết có sự trùng lặp, do các vấn đề này
đã diễn ra lặp đi lặp lại, không được giải quyết trong thời
gian dài, đã gây bức xúc cho xã hội. Bài viết ra đời để đáp
ứng nhu cầu thực sự của các vấn đề nảy sinh ấy. Các bài
viết này đã đăng trên nội san thông tin khoa học của

triển nông nghiệp ở Việt Nam với hơn 600 trang khổ

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông

16x24cm.

thôn II và các báo, tạp chí, như báo Nông nghiệp Việt Nam,
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Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thời báo Kinh tế Sài Gòn,

Phát triển nông thôn Việt Nam (PHANO) đã đọc và viết lời

tạp chí Tia sáng, tạp chí Khoa học phát triển nông thôn

giới thiệu; cảm ơn GS.TS. Nguyễn Tử Siêm, ThS. Nguyễn

(Hội Khoa học Phát triển nông thôn Việt Nam) và tạp chí

Mai Oanh, TS. Tô Văn Trương, TS. Phí Văn Kỉ, TS. Bảo

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp

Trung, TS. Võ Thị Kim Sa, ThS. Nguyễn Hoàng Hải đã

và Phát triển nông thôn)... và trên mạng internet. Các

giúp tôi chỉnh sửa, viết bình luận cuốn sách này. Đặc biệt,

bài viết trong cuốn sách được sắp xếp theo hai phần:

tác giả chân thành cảm ơn Trường Cán bộ Quản lý Nông

Phần 1: Những trăn trở và suy ngẫm trước các vấn đề

nghiệp và Phát triển Nông thôn II và cá nhân Hiệu trưởng

nảy sinh trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông

nhà trường TS. Nguyễn Thắng đã tài trợ kinh phí cho việc

thôn ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp quản lý cho các

ấn hành cuốn sách này. Tác giả trân trọng cảm ơn bạn đọc

vấn đề đó trên tầm vĩ mô và vi mô. Phần 2: Tự sự về cuộc

góp ý, phê bình cuốn sách này, theo địa chỉ email:

đời tác giả trong suốt những năm tháng sống và làm việc

Khai.hendainhan@gmail.com. Bạn đọc cũng có thể tìm đọc

trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy về kinh tế nông

các cuốn sách của tôi trên trang web của Trường Cán bộ

nghiệp và phát triển nông thôn. Trong mỗi chuyên mục,

Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tại Thành

các bài viết được sắp xếp theo thời gian của các vấn đề đã

phố Hồ Chí Minh: www.cmard2.edu.vn

nảy sinh trong thực tiễn quản lý nông nghiệp và nông
Thành phố Hồ Chí Minh tháng 2-2015

thôn nước ta.

Tác giả

Nhân dịp được xếp vào lớp người “thất thập cổ lai hy”
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(tháng 4-2015), tôi xin kính tặng cuốn sách nhỏ này đến
các thầy, bạn bè, đồng nghiệp, đồng môn, đồng tuế...,
những người đồng cảm với những trăn trở, suy tư của tôi
đối với sự phát triển nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện
nay (Nếu tính cả "tuổi mụ", tháng 3 năm Giáp Ngọ
(2014) tôi đã thuộc lớp người xưa này hiếm rồi).
Sau cùng, tôi xin cảm ơn Nhà xuất bản Chính trị
quốc gia - Sự thật đã ấn hành cuốn sách nhỏ này, cảm
ơn GS. TSKH. Trần Duy Quý, Chủ tịch Hội Khoa học
9
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Tuy nhiên, tác giả vẫn còn canh cánh bên lòng và tiếp
tục trăn trở nhiều trước các vấn đề bức xúc nảy sinh trong
thực tiễn quản lý phát triển nông nghiệp, nông thôn nước
ta hiện nay.
Cuốn sách thứ tư Phát triển nông nghiệp, nông

LỜI GIỚI THIỆU

thôn Việt Nam hiện nay: Những trăn trở và suy
ngẫm gồm hơn 400 trang khổ 14,5x20,5cm được Nhà xuất

Với 48 năm nghiên cứu và giảng dạy về kinh tế nông
nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, tác giả Vũ
Trọng Khải đã có những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực
này. Điều đó được thể hiện sắc nét trong ba cuốn sách nổi
tiếng của ông: Hai mô hình kinh tế và sự đổi mới kinh
tế qua thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam
do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành năm 2002 với
hơn 600 trang khổ 16x24cm, Phát triển nông thôn Việt
Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại
do Nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành năm 2004 với hơn
300 trang khổ 14x20cm, Đa dạng hóa chủ thể sở hữu
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước do Nhà xuất bản
Chính trị quốc gia ấn hành năm 2006 với hơn 200 trang
khổ 14,5x20,5cm. Với ba cuốn sách này, tác giả đã có
những đóng góp xuất sắc trong việc phân tích đánh giá và
đề xuất các giải pháp quản lý mới trên tầm vĩ mô và vi mô
đối với quá trình phát triển nông thôn Việt Nam. Đó là
những tư liệu quý làm cơ sở khoa học cho các cơ quan
quản lý của Nhà nước kịp thời sửa đổi và bổ sung các
chính sách cho phù hợp với quy luật khách quan và thực
tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
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bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn hành năm 2015 là tập
hợp tất cả các bài viết riêng rẽ của tác giả về từng vấn đề
mà tác giả từng trăn trở trong suốt thời kỳ từ năm 2003
đến nay và đã được đăng tải trên các báo và tạp chí khoa
học trong nước. Cuốn sách được chia làm 2 phần lớn:
Phần 1: Những trăn trở và suy ngẫm. Tác giả đã có cái
nhìn khách quan với tư duy biện chứng lôgích. Tác giả đã
phân tích, đánh giá đúng tác động và khiếm khuyết của
các chính sách vĩ mô về nông nghiệp và phát triển nông
thôn để từ đó đề ra những nội dung cần phải thay đổi cho
phù hợp với quy luật phát triển cũng như những đòi hỏi
của thực tiễn sản xuất nông nghiệp và phát triển nông
thôn Việt Nam hiện nay. Tác giả đã lý giải tại sao nhiều
chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn của Đảng
và Nhà nước lại chưa thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống
như mong muốn, để từ đó đề xuất những nội dung giải
pháp quản lý mới trong phát triển nông nghiệp, nông
thôn. Tất cả những vấn đề mà tác giả trăn trở đã, đang và
sẽ tiếp tục xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước. Vì vậy, các
nhà hoạch định chính sách vĩ mô cần tham khảo cuốn
sách này khi thực thi công vụ của mình.
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Từ góc nhìn của lý thuyết hệ thống, tác giả đã trình

này, tác giả đã lý giải được vì sao hợp tác xã nông

bày những nội dung chủ yếu của lý thuyết này, được áp

nghiệp lại yếu kém để từ đó đề xuất ra các vấn đề cần

dụng vào việc quản lý tất cả các tổ chức, trong đó có

phải giải quyết theo đúng quy luật của nó. Thông qua

doanh nghiệp, trang trại và hợp tác xã. Đặc biệt, tác giả

mô hình Nông trường Sông Hậu, tác giả đã phân tích

đã khẳng định doanh nghiệp là một hệ thống kinh tế

được những mặt thành công và hạn chế của nó, qua đó

được tổ chức có chức năng cơ bản là tiến hành các hoạt

cho thấy đây vẫn là điểm sáng của doanh nghiệp nhà

động kinh doanh. Trong đó, doanh nghiệp là một hệ

nước trong nông nghiệp. Từ đó tác giả rút ra được bảy

thống tế bào của nền kinh tế thị trường. Tất cả các loại

bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng vào việc phát

doanh nghiệp muốn hoạt động thành công bắt buộc phải

triển các doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô lớn nói

được “thiết kế”, xây dựng và hoạt động theo những

chung. Ngoài ra, tác giả cũng rất trăn trở đối với một số

nguyên tắc cơ bản của một hệ thống. Tác giả đã nêu bật

vấn đề như: “Vấn đề Vinashin - Nhìn từ nhiều phía”;

các nội dung “Hệ thống khách thể quản lý trong doanh

“Xu hướng hợp tác trong sản xuất nông nghiệp hiện

nghiệp và nguyên tắc thiết kế chúng” và “Hệ thống chủ

nay”; “Cái gốc bền vững của việc xây dựng thương hiệu

thể quản lý trong doanh nghiệp và nguyên tắc thiết kế

nông sản Việt Nam”, “Làm gì để tăng giá trị hạt gạo và

chúng”. Đây là hai nội dung cốt lõi mà các doanh nghiệp

thu nhập của người trồng lúa gạo ở Việt Nam hiện

phải hiểu và nắm được khi “thiết kế”, xây dựng và vận

nay”... Với bút pháp sắc bén, văn phong mạch lạc, tác

hành thì mới có thể làm cho doanh nghiệp phát triển

giả đã phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân tại sao lại có

bền vững và đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao. Ngoài ra,

những vấn đề như vậy để từ đó đưa ra những giải pháp

tác giả còn đề cập nội dung “Cơ sở kinh tế của việc hình

quản lý mới cho các vấn đề ấy.

thành và phát triển tập đoàn kinh tế”… Với vốn kiến

Phần 2: Tự sự. Tác giả đề cập những suy tư có tính

thức sâu rộng về kinh tế học và lý thuyết hệ thống, tác

chất tự sự về cuộc đời mình, như “Lối tư duy phi lôgích

giả đã phân tích cặn kẽ những sai sót trong việc “thiết

bao giờ hết”, “Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và

kế” và hoạt động của các tổng công ty và tập đoàn kinh

Phát triển nông thôn II: 30 năm hình thành và phát triển

tế nhà nước hiện nay ở Việt Nam, do chúng không hoạt

(1982-2012)” và bài “ Bất đắc dĩ, tôi trở thành chuyên gia

động theo những chuẩn mực của nền kinh tế thị trường

kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn”.

thực thụ khi chúng ta đang hội nhập ngày càng sâu

Những bài viết đầy tâm huyết trong cuốn sách này

rộng vào nền kinh tế thế giới. Đồng thời, trong phần

đã đề cập các vấn đề mà tác giả trăn trở và canh cánh
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bên lòng trong suốt những năm tháng tham gia nghiên

Vì vậy, tôi trân trọng giới thiệu cuốn sách Phát triển

cứu và giảng dạy về kinh tế nông nghiệp và phát triển

nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay: Những

nông thôn Việt Nam.
Có thể khẳng định tác giả Vũ Trọng Khải là một
chuyên gia có hiểu biết hết sức sâu sắc, tinh tế trong lĩnh
vực kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt
Nam. Bằng nghị lực lớn lao, tác giả đã lăn lộn trong thực
tiễn gần nửa thế kỷ, cùng với đồng nghiệp của mình đi sâu
vào nghiên cứu các vấn đề chiến lược phát triển nông

trăn trở và suy ngẫm của tác giả Vũ Trọng Khải với các
bạn đọc, những ai muốn biết sâu hơn về nông nghiệp,
nông thôn, đặc biệt là những nhà quản lý, những nhà
hoạch định chính sách về nông nghiệp và phát triển nông
thôn Việt Nam. Đây là những tư liệu quý giá mà tác giả
đã tâm huyết viết ra trên cơ sở những trải nghiệm của bản
thân trong gần một nửa thế kỷ.

nghiệp nông thôn, chính sách ruộng đất, thu mua lúa gạo,

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2014

tổ chức sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp, quản lý

GS.TSKH. TRẦN DUY QUÝ

chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, quản lý hợp tác xã,

Chủ tịch Hội Khoa học

trang trại, xây dựng nông thôn mới Việt Nam,... và đã có

Phát triển nông thôn Việt Nam

những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên,
tác giả và đồng nghiệp của ông vẫn còn băn khoăn trăn trở
một điều - đó là những hoạt động nghiên cứu khoa học và
hoạt động hoạch định thể chế quản lý ở cả tầm vĩ mô đến
vi mô vẫn diễn ra như hai đường thẳng song song. Các kết
quả nghiên cứu khoa học hầu như không được xem là cơ sở
khoa học trong việc hoạch định các chính sách và cơ chế
quản lý trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông
thôn, chỉ đến khi các vấn đề nảy sinh gây bức xúc cho
người dân, trước hết là nông dân và cho cả xã hội, các nhà
hoạch định chính sách mới vội vã sửa đổi một cách chắp
vá theo kiểu xử lý tình huống. Mà tất cả các vấn đề và giải
pháp này đã được nêu ra trước đó hàng chục năm trong
các kết quả nghiên cứu khoa học.
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PHẦN I
NHỮNG TRĂN TRỞ VÀ SUY NGẪM
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quả kinh tế của nền nông nghiệp. Nhưng đối với Việt Nam,
một đất nước có diện tích đất bình quân trên đầu người
rất thấp, khoảng 1.600m2/nhân khẩu nông nghiệp, 0,8ha
đất nông nghiệp/hộ nông dân, đặc biệt ở đồng bằng sông
Hồng, diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người chỉ

I- CHIẾN LƯỢC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN

có 500m2, thì chỉ tiêu năng suất trên một hécta đất nông
nghiệp được tính bằng doanh số, lợi nhuận có ý nghĩa kinh
tế lớn hơn cả. Người nông dân luôn phải tìm cách giải đáp
câu hỏi: làm gì và làm như thế nào để một hécta đất làm

XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG 50 TRIỆU ĐỒNG/HA
VÀ 50 TRIỆU ĐỒNG THU NHẬP/HỘ NÔNG DÂN:
MỘT MỤC TIÊU CỦA
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Chỉ tiêu năng suất bao giờ cũng phản ánh tập trung
nhất hiệu quả của sự tăng trưởng và phát triển của nền
kinh tế quốc dân cũng như của từng ngành kinh tế. Chỉ
tiêu năng suất thường được sử dụng trong nông nghiệp là
số lượng sản phẩm, doanh số, thu nhập và lợi nhuận trên
một hécta đất nông nghiệp, trên một người lao động nông
nghiệp, trên một đồng vốn đầu tư trong một năm.
Thông thường, các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận
làm ra trong một năm tính trên một lao động, một đồng
vốn đầu tư được coi là chỉ tiêu cơ bản nhất phản ánh hiệu
19

ra nhiều sản phẩm hàng hóa nhất, tận dụng được sức lao
động nhất, tạo ra thu nhập cao nhất.
Do mức bình quân ruộng đất thấp, tỷ suất sử dụng
lao động trong nông nghiệp hằng năm mới đạt khoảng
70%. Trong khi đó hằng năm, ở nông thôn, hơn một triệu
thanh niên bước vào tuổi lao động cần có việc làm. Nền
nông nghiệp không thể sử dụng hết số sức lao động ở
nông thôn, nên mức thu nhập của mỗi nông hộ trong một
năm phải là một chỉ tiêu phấn đấu dựa trên cơ sở vừa
phát triển nông nghiệp theo hướng đa canh, thâm canh,
vừa phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, nhất là
các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống mang
bản sắc văn hóa dân tộc.
Chuyển sang kinh tế thị trường, nông phẩm hàng hóa
không chỉ được trao đổi ở thị trường trong nước mà còn
hướng mạnh ra xuất khẩu. Hằng năm nước ta đạt tới 3 - 4
tỷ USD giá trị hàng hoá nông phẩm xuất khẩu. Mặt khác,
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và Hiệp định
CEPT/AFTA đã có hiệu lực, hàng nông sản Việt Nam
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không chỉ cạnh tranh với hàng nông sản của các nước trên

và phát triển hoa màu vụ đông có thể là từ 25 - 35 triệu

thương trường quốc tế mà còn ngay cả ở thị trường trong

đồng/ha, vùng chuyên canh lúa có thể là từ 20 - 30 triệu

nước. Vì vậy, chỉ tiêu doanh số trên một hécta đất nông

đồng/ha đất nông nghiệp. Mức chỉ tiêu phấn đấu nói trên

nghiệp không chỉ phản ánh năng suất đất đai mà còn phản

là tương đối cao so với điều kiện thực tế hiện nay của mỗi

ánh được sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam trên

vùng, mặc dù ở mỗi vùng sinh thái đều đã có những điển

thị trường trong và ngoài nước. Bởi vì, doanh số nông sản

hình tiên tiến, hộ nông dân và cánh đồng đạt các mức

hàng hóa thu được trên một hécta phản ánh không chỉ số

doanh số nói trên. Đồng thời chúng ta cũng chưa thể có

lượng sản phẩm làm ra mà còn phản ánh mức giá tiêu thụ

tham vọng tất cả diện tích đất nông nghiệp của đồng bằng

của nó trên thương trường. Nếu sản phẩm làm ra không

sông Hồng, chứ chưa nói đến toàn bộ đất nông nghiệp của

bán được ở mức giá có lợi nhuận thỏa đáng thì người nông

cả nước, đều đạt được chỉ tiêu 50 triệu đồng/ha.

dân không thể tiếp tục tái sản xuất. Trong nền kinh tế thị

Tuy nhiên, để đạt được các chỉ tiêu nói trên trên diện

trường, hộ nông dân được xác định là đơn vị kinh tế tự chủ,

rộng, chúng ta cần phải giải quyết hàng loạt những vấn đề

họ có quyền quyết định phương hướng và quy mô sản xuất

kinh tế, kỹ thuật, như: xây dựng và phát triển vùng nông

của mình, nên chỉ khi nào nông sản bán được với mức thu

nghiệp công nghệ cao, xây dựng các vùng nông nghiệp

nhập thỏa đáng thì họ mới sản xuất. Như vậy, dù có đạt

chuyên canh sản xuất nông sản nguyên liệu cho các nhà

doanh số 50 triệu đồng/ha mà nông dân không có lãi, thậm

máy chế biến, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa nhà nông và

chí không có cả tiền công thì chắc chắn họ không sản xuất.

nhà doanh nghiệp, nhà khoa học trong việc sản xuất và

Như vậy, bản thân chỉ tiêu doanh số 50 triệu đồng/ha đã

tiêu thụ nông sản trong và ngoài nước, tăng cường công

bao hàm tính hiệu quả của sản xuất.

tác khuyến nông và đào tạo nguồn nhân lực cho nông

Hiện nay, mức doanh số bình quân của nền nông

nghiệp và nông thôn, xây dựng và phát triển các hợp tác

nghiệp nước ta mới đạt khoảng 17 triệu đồng/ha đất nông

xã nông nghiệp làm cầu nối giữa nhà nông và doanh

nghiệp/năm. Cho nên, chỉ tiêu 50 triệu đồng/ha đất nông

nghiệp, phát triển các trang trại sản xuất hàng hóa áp

nghiệp là mức phấn đấu chung. Trên thực tế, ở mỗi vùng

dụng công nghệ cao và đưa các trang trại này trở thành

nông nghiệp sinh thái, chỉ tiêu phấn đấu về doanh số/ha

những thành viên chủ yếu của hợp tác xã nông nghiệp...

đất nông nghiệp là khác nhau. Mức phấn đấu ở vùng nuôi

Xét ở mức độ bình quân chung của cả nước, nếu chúng

trồng thủy sản có thể là 80 - 100 triệu đồng/ha, ở vùng có

ta đạt được mục tiêu 50 triệu đồng/ha đất nông nghiệp

thể phát triển hệ canh tác VAC, trồng cây ăn trái, cây

một năm, thì mức sống của người nông dân cũng chưa

công nghiệp có thể là 45 - 60 triệu đồng/ha, vùng trồng lúa

phải là đã được cải thiện rõ rệt. Bởi vì, một gia đình nông
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dân bình quân có năm nhân khẩu, trong đó có hai người

và thu nhập cho người dân, mang lại nguồn ngoại tệ lớn

lao động chính; mỗi hộ có bình quân 0,8ha thì mới có mức

cho đất nước.

doanh số 40 triệu đồng/hộ/năm; nếu trừ chi phí vật chất

Để phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông

khoảng 20 triệu đồng (50% doanh số) thì thu nhập của

thôn cũng cần có sự liên kết giữa nhà nông và doanh

một hộ nông dân từ nông nghiệp (bao gồm cả tiền công lao

nghiệp cũng như đối với sản phẩm nông nghiệp. Phần lớn

động và lợi nhuận) chỉ mới đạt mức 20 triệu đồng/năm, có

các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được người nông dân

nghĩa là thu nhập của một nhân khẩu nông nghiệp là 4

sản xuất gia công trên quy mô nông hộ theo các đơn đặt

triệu đồng/năm hay 333 ngàn đồng/tháng. Chính vì vậy,

hàng của các doanh nghiệp thu mua và tiêu thụ trên thị

để nâng cao mức sống của người nông dân, chúng ta đặt

trường trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp này phải

mức chỉ tiêu phấn đấu thu nhập bình quân một hộ là 50

nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường, thiết kế mẫu mã,

triệu đồng/năm bằng việc phát triển các ngành nghề phi

nhập khẩu vật tư, ký kết hợp đồng sản xuất gia công với

nông nghiệp ở nông thôn, nhất là những ngành thủ công

các hợp tác xã và nông hộ ở nông thôn, thu mua, xây dựng

mỹ nghệ truyền thống với những sản phẩm mang đậm đà

và quảng bá thương hiệu, tiêu thụ các sản phẩm này trên

bản sắc văn hóa dân tộc. Những sản phẩm này có khả

thị trường trong và ngoài nước. Mặt khác, các doanh

năng xuất khẩu mang lại hiệu quả kinh tế cao, bởi vì tỷ lệ

nghiệp này phải đặt hàng với các nhà khoa học ở các viện,

chi phí nội địa (DRC) của nó đạt tới 95 - 97%. Điều đó có

trường để nghiên cứu, giải quyết những vấn đề kỹ thuật

nghĩa là nếu xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ, thu được

và chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật ấy cho các hợp tác

100 USD thì chỉ mất từ 3 - 5 USD chi phí cho việc nhập

xã và các hộ nông dân sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp

khẩu vật tư, và thu nhập ngoại tệ ròng là 95 - 97 USD.

nhằm thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa các

Đối với sản phẩm nông nghiệp, tỷ lệ chi phí nội địa

ngành nghề thủ công nghiệp ở nông thôn mà vẫn giữ được

khoảng 85%, điều đó có nghĩa là xuất khẩu nông phẩm,

bản sắc văn hóa dân tộc.

thu về được 100 USD thì phải chi phí 15 USD để nhập

Trên cơ sở phát triển nền nông nghiệp sinh thái đa

khẩu vật tư và thu được ngoại tệ ròng là 85 USD. Trong

canh, bền vững, vừa tạo ra được nông phẩm hàng hoá

khi đó, ngành dệt - may và da giày có tỷ lệ chi phí nội địa

chất lượng cao, giá thành rẻ, bảo đảm an toàn thực

là khoảng 15%, nghĩa là xuất khẩu được 100 USD thì

phẩm, vừa bảo vệ được môi trường sinh thái, đồng thời

ngoại tệ ròng thu được chỉ là 15 USD. Điều đó cho thấy,

phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp, nhất là

phát triển nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vừa để

ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ, nông thôn Việt Nam

giải quyết công ăn việc làm vừa nâng cao hiệu quả kinh tế

còn có thể mở rộng ngành kinh tế du lịch sinh thái xanh
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và du lịch làng nghề. Muốn làm được điều đó, các doanh

pháp lý, người nông dân có toàn quyền tự chủ trong kinh

nghiệp du lịch cũng phải kết nối với các hợp tác xã và

doanh, nhưng xét về mặt kinh tế, họ chỉ là những người sản

nông hộ, với các làng nghề truyền thống, giống như mối

xuất gia công theo đơn hàng của các doanh nghiệp. Nếu

liên kết giữa nhà nông với các doanh nghiệp chế biến,

không, người nông dân không thể tồn tại và phát triển trong

tiêu thụ nông phẩm và tiêu thụ hàng thủ công mỹ nghệ

nền kinh tế thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt ở quy

trên thị trường trong và ngoài nước.

mô quốc gia cũng như quy mô toàn cầu.

Như vậy, để nâng cao thu nhập cho nông dân và cư

- Nhà doanh nghiệp phải là người tổ chức lại nền sản

dân nông thôn nói chung, kinh tế nông nghiệp và nông

xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn

thôn phải phát triển theo hướng:

theo yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Họ phải

- Phát triển một nền nông nghiệp sinh thái đa canh và

nắm bắt được thị trường, thiết kế được mẫu mã sản phẩm

bền vững, cung cấp nông phẩm chất lượng cao, giá thành

thủ công mỹ nghệ, đặt hàng gia công cho người nông dân

rẻ, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho thị trường

cả về nông phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ, cung cấp

trong và ngoài nước.

giống tốt, các vật tư chuyên dụng khác và tín dụng cho họ,

- Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, trước hết là

làm tốt công tác khuyến nông, xây dựng và quảng bá

ngành tiểu thủ công mỹ nghệ với những sản phẩm đậm đà

thương hiệu, thu mua chế biến và tiêu thụ các sản phẩm

bản sắc văn hóa dân tộc để xuất khẩu là chủ yếu.

đó trên thị trường trong và ngoài nước, với khối lượng,

- Phát triển kinh tế du lịch sinh thái xanh và du lịch

chất lượng, giá cả, thời hạn cung ứng sản phẩm phù hợp
với yêu cầu của người mua. Căn cứ vào hợp đồng sản xuất,

làng nghề.
Để thực hiện phương hướng phát triển nói trên, cần

gia công giữa nhà nông và doanh nghiệp, các ngân hàng

phải xây dựng và phát huy sức mạnh của mối quan hệ

thương mại, với tư cách là doanh nghiệp kinh doanh tiền

giữa bốn nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học

tệ, sẽ ký hợp đồng tín dụng với nhà nông và doanh nghiệp.
- Các nhà khoa học ở các viện, trường căn cứ vào nhu

và Nhà nước. Trong đó:
- Nhà nông thực hiện các quá trình sản xuất sinh học,

cầu thực tiễn của người nông dân và của doanh nghiệp,

tạo ra nông phẩm hàng hoá, và sản xuất các hàng thủ công

hoặc được các doanh nghiệp đặt hàng, sẽ thực hiện các đề

mỹ nghệ theo đơn đặt hàng của nhà doanh nghiệp thu mua,

tài khoa học, tạo ra những tiến bộ kỹ thuật để chuyển giao

chế biến và tiêu thụ các hàng hóa đó trên thị trường trong và

cho nông dân thông qua hệ thống khuyến nông.

ngoài nước. Các hợp tác xã kiểu mới do nông dân lập ra là

- Nhà nước phải xử lý các mối quan hệ giữa nhà nông,

cầu nối giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp. Xét về mặt

nhà doanh nghiệp và nhà khoa học để bảo vệ quyền lợi
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chính đáng của mỗi bên tham gia hợp tác. Do vậy, Nhà
nước cần phải xây dựng khung pháp lý cho mối quan hệ
hợp tác đó để làm căn cứ xét xử. Mặt khác, Nhà nước cần
phải hoàn chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp và các
ngành nghề phi nông nghiệp trên phạm vi cả nước và trên

LÔGÍCH CỦA VIỆC
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
VIỆT NAM HIỆN NAY

các vùng nông nghiệp sinh thái lớn nhỏ khác nhau để định
hướng hoạt động cho nhà nông, nhà doanh nghiệp và nhà
khoa học. Đồng thời, Nhà nước phải đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho các viện, trường,
các doanh nghiệp, các hợp tác xã và trang trại, để tạo điều
kiện cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn
theo hướng nêu trên.
Như vậy, thông qua việc phát huy vai trò và mối quan
hệ hợp tác hữu cơ của bốn nhà, kinh tế nông nghiệp và
nông thôn mới có thể phát triển theo định hướng trên một
cách có hiệu quả, đạt được các chỉ tiêu doanh số trên một
hécta đất nông nghiệp và thu nhập của một nông hộ trong

Tuy rằng nước ta đã thực hiện công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, đô thị hóa trong nhiều năm, GDP tăng trưởng 7 8%/năm, trong đó nông nghiệp chỉ còn chiếm tỷ trọng
20%; GDP trong nông nghiệp tăng trưởng ở mức 3 4%/năm nhưng chất lượng tăng trưởng kém, thiếu bền
vững. Nghịch lý là 70% dân số và 60% lực lượng lao động

một năm không phải là 50 triệu đồng mà còn cao hơn nữa.

nước ta sống và làm việc trong ngành nông nghiệp,

Tháng 7-2004

Công nghiệp hóa, đô thị hóa làm cho nông dân, nông

nhưng chỉ được hưởng lợi trong khuôn khổ 20% GDP.
nghiệp mất hàng trăm ngàn hécta đất mỗi năm, môi
trường sinh thái bị hủy hoại ghê gớm nên nghịch lý này
cũng trầm trọng hơn. Nông dân đang đứng ngoài lề quá
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và do đó được hưởng lợi
rất ít từ thành quả phát triển đất nước. Thế mà công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và đô
thị hóa lại có ý nghĩa quyết định sự thành bại của công
cuộc chấn hưng đất nước. Hơn lúc nào hết, vấn đề nông
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dân, nông nghiệp, nông thôn trở nên rất bức xúc, cần có

- Khối lượng nông sản phải có quy mô đủ lớn theo yêu

một chiến lược, chính sách toàn diện, đúng đắn để giải

cầu thị trường, cụ thể là theo từng yêu cầu của nhà chế

quyết một cách căn bản, bảo đảm sự phát triển bền vững

biến, nhà phân phối, nhất là của nhà nhập khẩu nông sản

và hiệu quả cao, cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

từ Việt Nam.

1. Mục tiêu và cũng là động lực phát triển nông thôn

- Thời gian cung ứng nông sản phải đáp ứng yêu cầu

bền vững là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân,

khắt khe của nhà chế biến, nhà phân phối, nhất là của

xét trên cả khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó,

nhà nhập khẩu nông sản từ Việt Nam.
Muốn đáp ứng bốn yêu cầu trên, nền nông nghiệp phải

nông dân phải là nhân vật trung tâm, người được hưởng lợi

được phát triển trên các cơ sở sau:

trước tiên từ những thành quả của quá trình phát triển.

- Thực hiện một nền nông nghiệp đa chức năng, vừa

2. Nội dung của phát triển nông nghiệp, nông thôn

sản xuất nông phẩm hàng hóa vừa kết hợp phát triển du

bền vững bao gồm bốn quá trình:
- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

lịch sinh thái và tạo cảnh quan môi trường sống tốt đẹp

- Đô thị hóa;

cho con người.
- Nông sản phải được sản xuất theo tiêu chuẩn và quy

- Kiểm soát dân số;
- Bảo vệ môi trường sinh thái.

trình GAP (Good Agricultural Practice), ISO14000 và

Do đó, thực chất của công cuộc chấn hưng đất nước

HACCP,...
- Áp dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu của quá

trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là phát triển nông

trình sản xuất nông nghiệp, từ chọn, tạo, sản xuất giống đến

thôn bền vững với bốn quá trình nêu trên.
3. Xét riêng quá trình phát triển nông nghiệp bền

sản xuất và chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản.

vững (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi

Muốn vậy, cần phải có các yếu tố sau:

trồng, đánh bắt hải sản), yếu tố đầu tiên và căn bản là

- Các trang trại có quy mô lớn về diện tích đất, đầu
con gia súc, gia cầm, chủ yếu tồn tại dưới hình thức trang

nông sản phải đảm bảo bốn yêu cầu:
- Chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu ngày càng

trại gia đình hay trang trại cá nhân, trang trại hợp danh

cao của thị trường, trước hết là đảm bảo tiêu chuẩn quốc

có một cấp quản trị, phải trở thành lực lượng sản xuất

tế về vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, sản phẩm

nông sản hàng hóa chủ yếu, kết hợp với du lịch nông thôn,

nông nghiệp phải đa dạng, có hàm lượng công nghệ cao.

trên các vùng nông nghiệp sinh thái.
- Các hợp tác xã làm dịch vụ đầu vào - đầu ra cho

- Giá cả nông sản hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị

các trang trại, phải trước hết và chủ yếu là của các chủ

trường toàn cầu.
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trang trại này, được thành lập và phát triển do nhu cầu

“thanh nông tri điền” và các kỹ thuật viên nông nghiệp

và khả năng quản lý của chính các chủ trang trại sản

trên tất cả các vùng nông nghiệp sinh thái.

xuất hàng hóa nông sản có quy mô lớn. Đồng thời, việc

- Đầu tư cho hoạt động khuyến nông để nâng cao kỹ

điều hành hoạt động kinh tế của các hợp tác xã phải do

năng cho đội ngũ nông dân hiện hữu theo nhu cầu của

những nhà quản trị chuyên nghiệp (được đào tạo và trả

nông dân và thị trường nông sản, không phân biệt chủ thể

công xứng đáng theo giá cả sức lao động trên thị trường)

(tổ chức) hoạt động khuyến nông.
- Tài trợ 100% kinh phí cho các đề tài khoa học kỹ

đảm trách.
- Sản xuất theo hợp đồng (Contract farming) giữa các

thuật và kinh tế - xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp,

trang trại và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản,

nông thôn, không phân biệt chủ thể (tổ chức và cá nhân)

trên thị trường trong và ngoài nước, cũng như các doanh

thực hiện các đề tài khoa học này; không chia ra ba loại tổ

nghiệp du lịch sinh thái, phải trở thành hình thức tổ chức

chức khoa học để Nhà nước quyết định có tài trợ kinh phí

sản xuất, giao dịch buôn bán nông sản phổ biến và chủ

nghiên cứu hay không, như Nghị định số 115/CP ngày 5-

yếu. Doanh nghiệp kinh doanh chế biến, tiêu thụ nông sản

9-2005. Cần lưu ý là luật pháp chỉ phân biệt đối xử đối với

và du lịch nông thôn phải là lực lượng nòng cốt tổ chức lại

hành vi, không được phân biệt đối xử với các chủ thể (tổ

nền nông nghiệp hàng hóa của đất nước.

chức, cá nhân) thực hiện các hành vi đó.

Làm những điều này là để nâng cao năng suất, chất

Chính sách này không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực

lượng, hiệu quả của sản xuất nông nghiệp - cơ sở của sự

tiễn phát triển nông nghiệp nước ta, mà còn phù hợp với

phát triển bền vững. Điều này càng đặc biệt quan trọng

yêu cầu của WTO (hộp xanh - green box).
4. Xét rộng ra, việc phát triển nông thôn phải dựa

đối với một nước có mức bình quân diện tích trên nhân

trên việc xây dựng các khu công nghiệp - đô thị ở vùng

khẩu thấp như nước ta.
Muốn thực hiện được mô hình sản xuất nói trên, thể

nông thôn, tạo ra các trung tâm công nghiệp, thương mại,
dịch vụ, vừa phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp, vừa phát

chế quản lý vĩ mô của Nhà nước phải đảm bảo:
- Tạo khung pháp lý cho thị trường đất nông nghiệp

triển kinh tế - xã hội nông thôn, thu hút lực lượng lao

hoạt động lành mạnh để quá trình tích tụ, tập trung ruộng

động nông nghiệp dôi dư. Cần lưu ý là không được xây

đất diễn ra thuận lợi, hình thành các trang trại quy mô lớn.

dựng khu công nghiệp thuần túy, không gắn liền với khu

- Đào tạo miễn phí cho con em nông dân, từ bậc tiểu

dân sinh của một đô thị hiện đại.

học đến phổ thông trung học cơ sở và trung học, cao đẳng

Không nên mở rộng phạm vi hành chính của các đô thị

nghề nông nghiệp, để tạo ra một đội ngũ chủ trang trại

lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, mà điều cốt
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yếu là xây dựng các trung tâm công nghiệp - đô thị nông

Muốn vậy, thể chế quản lý vĩ mô của Nhà nước cần:

thôn như những “vệ tinh”, kết nối chặt chẽ với các trung

- Không được hy sinh lợi ích của bất kỳ nhóm dân cư

tâm đô thị lớn, xét cả về mặt kinh tế - xã hội và môi trường.

nào trong quá trình phát triển nông thôn, nhất là trong

Mở rộng phạm vi hành chính của các đô thị lớn chỉ

khi xây dựng các khu công nghiệp - đô thị mới khiến phải

làm cho việc quản lý đô thị vốn đã yếu kém, lại càng trở

chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp.

nên yếu kém hơn. Bởi vì quy mô và tính chất phức tạp về

Quy hoạch hệ thống các đô thị trung tâm và vệ tinh

kinh tế - xã hội, môi trường của các đô thị lớn đã và sẽ

trên cả nước và ở mỗi vùng kinh tế - sinh thái; có chính

vượt quá tầm hạn, khả năng quản lý của các cơ quan công

sách tài trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ

quyền và đội ngũ công chức. Mặt khác, việc mở rộng

ở các đô thị vệ tinh, phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp và

không gian hành chính của các đô thị lớn sẽ làm mất đi

sử dụng lực lượng lao động nông nghiệp dôi dư. Nhà nước

truyền thống kinh tế - lịch sử, văn hóa xã hội của các địa

phải đứng ra tổ chức thực hiện đền bù giải phóng mặt

phương, làm giảm tính đa dạng về bản sắc của quốc gia.

bằng để xây dựng khu công nghiệp - đô thị, kết cấu hạ

Xét một cách cực đoan, lối tư duy mở rộng không gian

tầng, rồi đấu thầu cho các doanh nghiệp tổ chức thực hiện

hành chính của các đô thị lớn sẽ dẫn đến nguy cơ Việt

quy hoạch (không để các doanh nghiệp - chủ đầu tư trực

Nam chỉ còn vài ba đơn vị hành chính trực thuộc Trung

tiếp thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng như hiện

ương, như Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh.

nay). Tiền lời thu được qua việc bán đấu giá phải ưu tiên

Quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn phải

chi cho vấn đề “an cư, lạc nghiệp” của người dân bị giải tỏa

theo mô hình nhiều trung tâm trên các vùng sinh thái tự

đất đai, nhà cửa sao cho họ di dời đến chỗ ở mới với công

nhiên và nhân văn; mỗi trung tâm lại có nhiều “vệ tinh”,

ăn việc làm tốt hơn nơi ở cũ.

kết nối chặt chẽ với nhau về kinh tế - văn hóa, xã hội,

- Đào tạo nghề phi nông nghiệp miễn phí cho nông

lịch sử và sinh thái. Mô hình này cho phép tiến tới xóa bỏ

dân theo yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ ở các đô

sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn khi xét về mức

thị, trước hết là cho các đô thị vệ tinh.

sống vật chất và tinh thần. Điều khác biệt chỉ còn là ở

- Miễn, giảm tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng

chỗ, mật độ dân số và các công trình xây dựng ở đô thị

đất cho các cơ sở công nghiệp, dịch vụ đóng tại nông thôn

cao hơn nông thôn, còn môi trường sinh thái tự nhiên ở

và các khu đô thị vệ tinh.

nông thôn tốt hơn thành thị; nông thôn có cảnh quan

- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật: giao

thiên nhiên thỏa mãn nhu cầu du lịch nông thôn của dân

thông (kể cả đường sông), cơ sở giáo dục phổ thông và dạy

cư thành thị.

nghề, chăm sóc sức khỏe con người, cung cấp nước sạch,
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khu nhà ở cho người thu nhập thấp ở các khu công nghiệp đô thị vệ tinh (không dùng ngân sách nhà nước để đầu tư
mà chỉ tài trợ lãi suất hay cho vay ưu đãi đối với việc xây
dựng các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để kinh doanh, như hệ
thống sản xuất, truyền tải điện, bưu chính - viễn thông;

THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HIỆN NAY

cầu - đường giao thông có thể thu phí dưới hình thức BOT).
- Chính phủ cần thành lập chương trình quốc gia về
phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững do một phó
thủ tướng trực tiếp điều hành, còn ở cấp tỉnh, chủ tịch
tỉnh phải trực tiếp điều hành chương trình này. Vấn đề an
toàn giao thông, phòng chống HIV/AID hiện đã có chương
trình quốc gia riêng, nhưng vẫn chưa có chương trình quốc
gia về nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Đề nghị Chính
phủ suy xét kỹ hơn về việc này và sớm đưa ra quyết định.
Tháng 4 - 2008

Trong thời gian vừa qua, nhiều cuộc hội thảo khoa học
và các phương tiện thông tin đại chúng đều phản ánh thực
trạng nông nghiệp, nông thôn, nông dân với biết bao vấn
đề nảy sinh, đang bức xúc đòi hỏi phải được giải quyết.
Dân số sống bằng nghề nông chiếm 70% dân số cả nước,
57% lực lượng lao động xã hội làm việc trong ngành nông
nghiệp, nhưng chỉ tạo ra chưa đầy 20% GDP và do đó, về
cơ bản họ cũng chỉ được hưởng lợi trong khuôn khổ con số
đó mà thôi. Chênh lệch thu nhập giữa nông dân và thị dân
ngày càng cao, với chỉ số Gini khoảng 0,43. Trong quá
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa và hội nhập kinh tế quốc
tế, nông dân là tầng lớp dễ bị tổn thương nhất. Họ đang
đứng bên lề của quá trình đó nên ít được hưởng lợi. Nông
dân bị mất đất do phát triển công nghiệp, du lịch và đô thị
mà không kiếm được kế sinh nhai mới. Môi trường tự
nhiên và nhân văn ở nông thôn bị ô nhiễm nghiêm trọng
với sự xuất hiện nhiều làng ung thư, các con sông chết, các
giá trị tốt đẹp của văn hóa truyền thống ngày càng bị mai
một, tệ nạn xã hội nông thôn ngày càng gia tăng...
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Thế nhưng, theo tôi, còn một thực trạng nữa chưa

chia thành hai loại chính sách dựa theo tiêu chí “cởi trói”

hoặc ít được bàn tới, đó là thực trạng chính sách phát

và “thúc đẩy” để chuyển từ nền kinh tế nhà nước hóa, kế

triển nông thôn với những vấn đề nảy sinh cũng rất

hoạch hóa, tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế

bức xúc cần được giải quyết. Bởi vì, chúng là nguyên nhân

thị trường trong nông nghiệp, nông thôn, hướng tới mục

đầu tiên và quan trọng nhất, nếu không nói là chủ yếu,

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn

gây ra tình trạng và các vấn đề nói trên trong nông

minh. Mọi chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì mục

nghiệp, nông thôn.

tiêu phát triển, nhưng có đạt được mục tiêu này hay

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông
nghiệp Nông thôn đã sưu tầm và Nhà xuất bản Chính trị

không còn tùy thuộc vào sự đúng đắn và kịp thời của
chính sách.

quốc gia đã ấn hành các văn bản chính sách của Đảng và

1. Những chính sách mang tính “cởi trói” đương nhiên

Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn trong 10 năm qua

đi vào cuộc sống một cách “tự nhiên” nhất, nhanh nhất,

(1997 - 2007) với hơn 1.000 trang khổ giấy lớn (A4). Cách

được thực thi đầy đủ nhất, hiệu quả nhất, ngay cả khi mới

đây hơn hai tháng , báo Nông nghiệp Việt Nam đăng loạt

chỉ là văn bản của Đảng, chưa được Nhà nước thể chế hóa

bài phản ánh tình trạng các chính sách nông nghiệp, nông

thành luật pháp. Điển hình là Nghị quyết 10 của Bộ

thôn của Đảng và Nhà nước chưa thực sự đi vào cuộc sống,

Chính trị ban hành tháng 4-1988 về “đổi mới quản lý

có khoảng cách lớn giữa văn bản chính sách và thực tế.

nông nghiệp” với nội dung quan trọng nhất là thừa nhận

Nhưng chưa có ai đặt câu hỏi và giải đáp vì sao lại

hộ nông dân là đơn vị tự chủ sản xuất trong nông nghiệp,

xảy ra tình trạng này. Vậy thực trạng những vấn đề

khôi phục lại vị thế vốn có từ bao đời nay của kinh tế hộ

nảy sinh trong chính sách nông nghiệp, nông thôn hiện

nông dân, đã bị xóa bỏ trong suốt 30 năm tập thể hóa

nay là gì? Trả lời câu hỏi này sẽ lý giải được vì sao có

nông nghiệp, coi hợp tác xã dựa trên chế độ sở hữu tập thể

khoảng cách lớn giữa văn bản chính sách và thực thi

về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác là đơn vị sản

chính sách trong nông nghiệp và nông thôn hiện nay.

xuất và phân phối theo kế hoạch nhà nước. Còn các nội

1

Trong hơn 20 năm đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế

dung khác, rất toàn diện của Nghị quyết này ít khi được
nhắc đến.

quốc tế ngày càng sâu, rộng, Đảng và Nhà nước đã ban

Điển hình quan trọng thứ hai là Nghị quyết Đại hội

hành rất nhiều chính sách nông nghiệp, nông thôn. Có thể
___________

Đảng lần thứ VI (1986) và các nghị quyết sau đó của Đảng
thừa nhận nền kinh tế thị trường như nó đã vốn có bao đời
nay, xóa bỏ chính sách “ngăn sông, cấm chợ”, để hàng hóa

1. Tháng 5-2008 (BT).
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(trong đó có nông sản) được tự do buôn bán, không phân

cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các nhà hoạch chính sách

biệt chủ thể (quốc doanh hay dân doanh), không giới hạn

còn phải hiểu biết các quy định của WTO và thông lệ quốc

quy mô và địa giới hành chính. Đó là hai ví dụ điển hình

tế. Sau nữa là năng lực thực thi chính sách của bộ máy

nhất của chính sách “cởi trói”, khôi phục lại bản chất vốn

công quyền và đội ngũ công chức. Mặt khác, thực tiễn luôn

có của hoạt động kinh tế nói chung và kinh tế nông

luôn thay đổi và phát triển, nên chính sách cũng phải

nghiệp, nông thôn nói riêng.

thay đổi để thích ứng. Do đó, các nhà hoạch định chính

Để ban hành những chính sách cởi trói, người ta cần

sách còn phải luôn tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nâng

lòng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, thừa nhận cái gì

cao hiểu biết lý luận và kinh nghiệm quốc tế để đổi mới

vốn có của đời sống kinh tế theo tinh thần “của César hãy

chính sách và bảo đảm tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả

trả lại cho César”. Hơn nữa, thực tiễn “xé rào” đã buộc

của chính sách. Lương tâm và lòng dũng cảm của nhà

những nhà hoạch định chính sách phải hành động “mở

hoạch định chính sách thể hiện ở chỗ không bị các nhóm

khóa” cho cái “lò xo” bấy lâu bị ép chặt và do đó, cái “lò xo”

lợi ích cục bộ vận động hành lang chi phối, dẫn đến việc hy

này sẽ tự bật lên hết cỡ để trở về trạng thái vốn có ban

sinh lợi ích của nông dân - những người “thấp cổ, bé họng” -

đầu của nó mà không cần bất kỳ một tác động nào khác

trong khi hoạch định và thực thi chính sách.

đối với nền kinh tế. Nhưng cũng chính vì lập tức “bật trở

Nhìn vào thực trạng hoạch định và thực thi chính

lại” vị thế ban đầu nên nền kinh tế không thể tạo ra khả

sách phát triển nông thôn hiện nay, người ta có thể thấy

năng phát triển mới về chất.

rất nhiều vấn đề nảy sinh.

2. Những chính sách “thúc đẩy” hoàn toàn khác với

Một là, sau một thời gian ban hành và thực thi một

chính sách “cởi trói”. Với vai trò thúc đẩy sự phát triển,

chính sách nào đó, kể cả Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị

đạt chất lượng mới cao hơn, nó phải được hoạch định có

(1988) về đổi mới quản lý nông nghiệp, chúng ta cũng

căn cứ khoa học và thực tiễn, đòi hỏi nhà hoạch định

chưa tổ chức việc đánh giá độc lập do các chuyên gia thực

chính sách không chỉ có lương tâm và lòng dũng cảm, mà

hiện để xác định tác động và hiệu quả của chính sách, mức

điều quan trọng hơn là phải có trí tuệ. Trí tuệ được thể

độ đạt mục tiêu đã đề ra, các tác động tiêu cực và nguyên

hiện bằng sự hiểu biết thấu đáo lý luận, kinh nghiệm nước

nhân của nó, sự không còn phù hợp của chính sách so với

ngoài và khả năng vận dụng lý luận, kinh nghiệm quốc tế

thực tiễn kinh tế - xã hội đang phát triển, trên cơ sở đó,

vào thực tiễn Việt Nam để phân tích thực trạng, phát hiện

chỉnh sửa hay ban hành chính sách mới, thay thế chính

vấn đề nảy sinh trong nông nghiệp, nông thôn, nguyên

sách cũ lỗi thời; chấn chỉnh việc thực thi nếu chính sách

nhân của chúng và đề xuất giải pháp khả thi. Trong bối

đúng, phù hợp nhưng không được thi hành nghiêm chỉnh
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do bộ máy công quyền và công chức thiếu năng lực và

trường hợp đặc biệt bằng cơ chế “xin - cho”; “phải được cấp

trách nhiệm, hay bị các nhóm lợi ích cục bộ chi phối.

có thẩm quyền, thậm chí là Thủ tướng, phê duyệt”. Cơ chế

Hai là, chưa có một chính sách nào được ban hành dựa

“xin - cho” là mảnh đất màu mỡ sinh ra “văn minh phong

trên kết quả nghiên cứu của một đề tài khoa học. Mặc dù

bì” thay cho văn minh lúa nước, như là “nét văn hóa ứng

trong thời gian qua, rất nhiều chương trình, đề tài nghiên

xử” trong quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp với công

cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ về nông nghiệp, nông

chức của bộ máy công quyền.

thôn, nông dân được thực hiện, nghiệm thu, với kinh phí

+ Đất lúa bị mất hàng trăm ngàn hécta để làm sân

hàng trăm tỷ đồng. Dường như quá trình ban hành chính

golf, khu công nghiệp, giá lương thực trên thị trường thế

sách của bộ máy công quyền và quá trình nghiên cứu khoa

giới tăng đột biến, để đảm bảo an ninh lương thực quốc

học của giới học thuật là “hai đường thẳng song song”.

gia, lệnh tạm thời dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo được

Việc nghiên cứu khoa học về kinh tế - xã hội nông thôn, về

ban hành vào đầu năm 2008. Đó cũng là một điển hình

nông nghiệp, nông dân chưa được coi là một khâu bắt buộc

trong việc xử lý tình huống của các nhà hoạch định chính

trong quá trình ban hành chính sách. Chỉ đến khi những

sách. Nông dân bị thiệt kép, do bán lúa với giá thấp và

vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn nảy sinh trở nên

mua vật tư nhập khẩu như phân bón, thuốc bảo vệ thực

rất bức xúc, các phương tiện thông tin đại chúng lên tiếng

vật, xăng dầu với giá cao. Các công ty kinh doanh lương

gay gắt, các nhà hoạch định chính sách mới vào cuộc và

thực đã lỡ mua gạo dự trữ để xuất khẩu nay phải chịu chi

ban hành các chính sách mang nặng tính chất xử lý tình

phí lưu kho và trả lãi vốn vay ngân hàng. Thái Lan một

huống và bị động. Nhiều dự báo khoa học đã được công bố

mình một chợ trên thị trường lúa gạo thế giới, đã bán được

5 - 7 năm trước đây, nay do thực tiễn nóng bỏng bức xúc,

giá quá cao, khoảng 1.200 USD/tấn. Nếu Cục Dự trữ quốc

các nhà hoạch định chính sách mới ngộ ra, nhưng lại

gia xuất tiền ngân sách Nhà nước, thuê một số công ty

tưởng chính mình là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề.

lương thực mua đủ số gạo dự trữ tối đa đủ dùng trong ba

+ Khi nông dân bị mất đất, nhất là đất “thượng đẳng

tháng, sau đó, việc xuất nhập khẩu lúa gạo vẫn diễn ra

điền, bờ xôi ruộng mật” để làm khu công nghiệp, khu đô

bình thường thì nông dân và doanh nghiệp kinh doanh lúa

thị, sân golf, không có công ăn việc làm, bị bần cùng hóa,

gạo sẽ không bị thiệt thòi.

tạo ra xung đột xã hội nghiêm trọng, được báo chí, truyền

+ Khi báo chí phát hiện các làng ung thư, các dòng sông

hình phản ánh bằng các phóng sự gây xúc động lòng

chết, gây bàng hoàng cho cả xã hội, thì bộ máy công quyền

người, các nhà hoạch định chính sách mới vào cuộc, vội vã

mới vào cuộc nhưng không thể xử lý triệt để vấn đề đã nảy

ban hành các lệnh “cấm” theo kiểu hành chính, hoặc xử lý

sinh. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài
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thích đầu tư vào Việt Nam vì giá phải trả cho việc bảo vệ

ưu tiên “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Khi

môi trường quá rẻ, thậm chí bằng “0”. Họ đã biến nước ta

không phải trả thủy lợi phí, nông dân phải xin công ty

thành bãi thải công nghiệp khổng lồ của thế giới.

thủy nông tưới và tiêu nước. Công ty thủy nông phải xin

+ Khi phóng sự “một hạt thóc gánh 40 khoản phí” được

cơ quan tài chính cấp vốn hoạt động, mà vốn thường cấp

đăng tải, giật mình, các nhà hoạch định chính sách đã vội

vừa thiếu vừa không kịp thời do định mức thấp, bộ máy

xử lý bằng việc miễn thủy lợi phí cho nông dân. Thế là “lợi

quan liêu, thiếu trách nhiệm, do cơ chế quản lý tài chính

bất cập hại”.

công được thiết kế và vận hành theo “nguyên lý Trạng

Thực tế phổ biến là nông dân vẫn không được miễn

Quỳnh”. Khi đó, người nông dân phải “biết điều” đưa

khoản thu này, vì các cơ quan chức năng lúng túng trong

phong bì cho người có trách nhiệm của công ty thủy nông,

việc thực hiện. Khó thực hiện vì chính sách này thiếu cơ sở

nhất là lúc mùa vụ, ruộng nào cũng cần tưới, lúc úng lụt,

khoa học. Người ta chỉ nên miễn giảm các khoản đóng góp

ruộng nào cũng cần tiêu nước; còn công ty thủy nông cũng

của nông dân từ thu nhập - đầu ra của quá trình sản

phải “biết điều” với cơ quan tài chính để nhận được vốn

xuất, để vừa nâng cao mức sống cho họ, vừa bảo đảm sự

kịp thời. Trong điều kiện luôn mất cân bằng thu - chi và

công bằng giữa cư dân nông thôn và thị dân, như các

bội chi ngân sách, lạm phát như hiện nay, việc cấp vốn cho

khoản đóng góp xây dựng trường học, trạm y tế, đường

công ty thủy nông lại càng khó khăn. Công ty thủy nông

giao thông, hệ thống truyền tải điện đến từng nhà, quỹ

sẽ không có vốn để tu bổ nạo vét kênh mương, sửa chữa

bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ đê điều, phòng chống

máy bơm, trả tiền điện...

thiên tai... Còn các chi phí thuộc đầu vào của quá trình

Công ty thủy nông đã từ một doanh nghiệp dịch vụ

sản xuất, như tiền mua giống, phân bón, dịch vụ tưới -

nông nghiệp thành một cơ quan dịch vụ công hoạt động

tiêu nước,... người sản xuất phải đầu tư, mới không làm

bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà ta thường gọi là

méo mó thị trường theo quy định của WTO. Mặt khác,

đơn vị sự nghiệp công ích. Hậu quả là tưởng giảm bớt

phải bỏ tiền mua vật tư, dịch vụ đầu vào, người sản xuất

gánh nặng cho nông dân, cho hạt lúa, trên thực tế là tăng

mới tiết kiệm sử dụng, người cung ứng mới có trách nhiệm

chi phí, gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều

và điều kiện tài chính thực hiện theo yêu cầu của khách

kiện cho tiêu cực phát sinh, không kiểm soát được.

hàng, xóa bỏ cơ chế “xin - cho”. Nếu theo lôgích này, Nhà

+ Luật đất đai chỉ hạn chế quy mô diện tích (hạn điền)

nước phải miễn cho nông dân cả tiền mua giống, phân

đối với hộ nông dân khi giao đất và nhận chuyển quyền sử

bón, thuốc bảo vệ cây trồng, vật nuôi, thậm chí cả tiền

dụng đất (2ha đất cây hằng năm/hộ ở các tỉnh phía Bắc và

thuê dịch vụ làm đất, thu hoạch nông phẩm theo thứ tự

3ha cây hằng năm/hộ ở các tỉnh Nam Bộ), nhưng không
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hạn điền đối với doanh nghiệp. Thời gian sử dụng đất

chấp nhận vì không trái luật. Hạn chế mức độ diện tích

cũng vậy. Hộ nông dân chỉ được sử dụng 20 năm đất trồng

đất nông nghiệp của hộ nông dân vì sợ tích tụ, tập trung

cây hàng năm. Với thời hạn sử dụng đất quá ngắn và mức

ruộng đất làm nông dân mất đất, thất nghiệp nhưng chính

hạn điền quá thấp, nông dân không thể mạnh dạn đầu tư

sách lại không hạn chế tích tụ, tập trung ruộng đất để làm

vốn lớn để tạo lập các trang trại sản xuất nông sản hàng

sân golf, khu công nghiệp, khu đô thị. Có tỉnh xây dựng

hoá, thực hiện cơ giới hoá, áp dụng công nghệ cao để đạt

hàng chục sân golf, sử dụng hàng ngàn hécta đất nông

năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Do đó, sức

nghiệp. Nông dân mất đất, bị bần cùng hóa, tràn ra thành

cạnh tranh của nông sản hàng hoá nước ta trên thị trường

phố bán sức lao động cơ bắp với giá rẻ mạt và gây quá tải

trong và ngoài nước yếu kém là điều dễ hiểu. Trên giấy

cho thành phố cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Lực

chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi rõ thời hạn hết

lượng lao động này chỉ có thể làm những công việc như

quyền sử dụng đất là năm 2013 kể từ năm Luật đất đai

xây dựng, dệt may, làm da giày... vì thời gian huấn luyện

năm 1993 có hiệu lực nên không thể nói người nông dân

tương đối ngắn, với kỹ thuật tương đối giản đơn. Khi đến

hiểu sai Luật đất đai về giới hạn thời gian sử dụng đất.

35, 40 tuổi, không còn đủ sức đáp ứng cường độ lao động

Trong khi đó các doanh nghiệp, cả trong lĩnh vực nông

cao ở các khu công nghiệp, họ sẽ bị các doanh nghiệp sa

nghiệp và công nghiệp đều có quyền thuê đất để kinh

thải. Quay trở về nông thôn với hai bàn tay trắng, lực

doanh trong 50 - 70 năm tùy dự án. Thực ra, nếu người

lượng lao động này sẽ là một gánh nặng to lớn cho nông

nông dân biết lách luật, hai vợ chồng cũng có thể lập công

thôn vốn đã ít đất, thiếu việc làm, lại đang bị ô nhiễm

ty trách nhiệm hữu hạn để có thể tích tụ, tập trung ruộng

trầm trọng. Không thể lường trước được hậu quả kinh tế -

đất và kéo dài thời gian sử dụng đất theo luật, với tư cách

xã hội sẽ xảy ra như thế nào. Phải chăng các nhà đầu tư

là một doanh nghiệp. Cùng thực hiện một hành vi là sử

đã chi phối được nhà hoạch định chính sách nên lợi ích

dụng đất để kinh doanh sản xuất nông nghiệp, hộ nông dân

của nông dân bị hy sinh vì lợi ích của các ông chủ tư bản?

bị hạn điền, thời gian sử dụng đất 20 năm, còn doanh

Nói như vậy không có nghĩa là phản đối việc phát

nghiệp thì không. Điều đó có nghĩa là các nhà hoạch định

triển công nghiệp và đô thị để bảo vệ nền nông nghiệp

chính sách đã vi phạm nguyên tắc: “Luật pháp, chính sách

truyền thống. Vấn đề là ở chỗ, một mặt phải đào tạo nghề

Nhà nước không phân biệt đối xử giữa các chủ thể (cá nhân

cho nông dân để họ có thể có cơ hội kiếm việc làm trong

hoặc tổ chức) cùng thực hiện một hành vi”. Điều đó xúi giục

các ngành công nghiệp và dịch vụ. Mặt khác, phải phát

người ta nói dối nhau. Người dân, doanh nghiệp nói dối bộ

triển các khu công nghiệp và đô thị ở vùng nông thôn, tạo

máy công quyền. Công chức biết họ nói dối nhưng phải

thành một hệ thống các đô thị vừa và nhỏ theo cấu trúc
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“một trung tâm với nhiều vệ tinh”. Không nên phát triển

để xây dựng kết cấu hạ tầng, hay một ai khác muốn thuê

các siêu đô thị như hiện nay. Có như vậy mới đô thị hoá

lại, đều phải thương lượng bình đẳng, thuận mua vừa bán,

nông thôn nhanh chóng và hiệu quả.

theo cơ chế thị trường. Nông dân lại bị luật pháp xếp vào

+ Không tích tụ, tập trung ruộng đất, sản xuất nông

“chiếu dưới” so với các nhà tư bản.

nghiệp làm sao có hiệu quả? Làm sao có thể cơ giới hóa

+ Giá đất nông nghiệp dù có được xác định trên cơ sở

nông nghiệp, thực hiện sản xuất theo GAP để bảo đảm vệ

thuận mua vừa bán, cũng rất rẻ, không đủ để “tái định cư”

sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường sinh thái?

theo đúng nghĩa cho người nông dân mất đất nông nghiệp.

Làm sao tạo ra vùng nông nghiệp hàng hóa chuyên canh

Ví dụ ở một địa phương nào đó, đất nông nghiệp có giá

quy mô lớn đủ khả năng đáp ứng yêu cầu của công nghiệp

500.000đ/m2, nhưng chỉ cần Nhà nước ban hành quy

chế biến và thị trường?... Thực tế đã xuất hiện việc tích tụ,

hoạch khu dân cư đô thị hay khu công nghiệp, và ra quyết

tập trung ruộng đất “chui” như cách đây hơn 20 năm,

định giao đất cho nhà đầu tư, chưa cần xây dựng bất cứ

người ta đã thực hiện khoán “chui”. Khi tích tụ, tập trung

một công trình hạ tầng nào, giá đất cũng đã tăng lên 4 - 5

ruộng đất để lập các trang trại lớn, người nông dân mất

lần, có thể là 2.000.000đ/m2. Khoản chênh lệch 1,5 triệu

đất, đặc biệt là đối với nông dân trung niên, thường có cơ

đồng này là địa tô cấp sai 2, thuộc sở hữu Nhà nước, bởi do

hội kiếm việc làm với thu nhập cao và ổn định ngay trên

nhà nước quyết định quy hoạch, nhưng nhà đầu tư lại

mảnh đất trước đây của mình, hơn là đến các khu công

được hưởng. Lẽ ra, Nhà nước phải dùng khoản thu này,

nghiệp. Khi có các trang trại lớn, các hợp tác xã đích thực

thông qua đấu giá, để “an cư lạc nghiệp” cho nông dân mất

mới có thể hình thành và phát triển, kiểu tổ chức sản xuất

đất theo đúng khái niệm “tái định cư” mà cả thế giới quan

theo hợp đồng giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp mới có

niệm. Cũng không thể xử lý bằng cách như có chuyên gia

thể thực hiện phổ biến, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

kinh tế đề nghị là nhà đầu tư trả một phần tiền mua

+ Theo Luật đất đai, nông dân chỉ được đền bù giá trị

quyền sử dụng đất của nông dân bằng cổ phiếu công ty

quyền sử dụng đất khi Nhà nước chuyển mục đích sử

của mình, để giải quyết kế sinh nhai cho họ sau khi mất

dụng đất nông nghiệp thành đất xây dựng đô thị, khu

đất. Bởi nông dân không đủ khả năng làm chủ cổ phần

công nghiệp, sân golf. Nông dân không có quyền mặc cả

hay đồng sở hữu chủ công ty với nhà đầu tư, họ sẽ phải

với nhà đầu tư về giá cả chuyển nhượng đất. Nhưng khi

bán “lúa non” cổ phần của mình như phần lớn công nhân

đất đã thuộc quyền sử dụng của các chủ doanh nghiệp -

trong các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa mặc

nhà tư bản, dù chỉ là thuê đất, nếu Nhà nước cần lấy lại

dù họ được mua cổ phần với giá ưu đãi.
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Kinh nghiệm nước Nga hậu Xôviết cũng vậy. Nhà

các loại máy nông nghiệp khác nhau, như máy cày - xới,

nước Nga chia tài sản quốc gia cho mọi công dân bằng

máy gieo hạt, máy bơm nước, máy tuốt lúa, và khi lắp rơ-

coupon, để rồi họ bán rẻ cho các nhà đầu tư, nhanh chóng

moóc, nó có thể vận chuyển vật tư ra đồng và chở nông sản

tạo ra các ông tỷ phú trẻ như Abramovich hay

về nhà, rất thuận tiện. Nếu cấm sử dụng loại máy đa năng

Khodorkovsky. Nhà nước phải sử dụng khoản địa tô cấp

này thì làm sao có thể cơ giới hóa nền nông nghiệp Việt

sai 2 do mình tạo ra để đào tạo nghề cho nông dân trẻ và

Nam? Nhiều nơi, nông dân đã phải khôi phục xe trâu, bò

lập quỹ an sinh cho nông dân trung niên, không thể

kéo thay thế cho xe Công Nông.

chuyển đổi nghề nghiệp được. Không thể để tình trạng

Mục đích của việc cấm loại xe này hoạt động là để bảo

nông dân bán 4.000m - 5.000m đất nông nghiệp mà

đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường sinh thái.

2

2

không đủ tiền mua lại một nền nhà 80m của chủ đầu tư
2

ngay trên mảnh đất nông nghiệp của mình trước đây.
Không giải quyết triệt để, có căn cứ khoa học và thực
tiễn vấn đề đất đai, chắc chắn sẽ dẫn đến bần cùng hóa nông
dân trên diện rộng, tạo ra xung đột xã hội gay gắt, trong quá
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Phải chăng chính sách đất
đai hiện nay bị chi phối bởi các nhà đầu tư nên đang bảo vệ
lợi ích của họ và hy sinh lợi ích của nông dân?
Ba là, các nhà hoạch định chính sách cũng ít khi hỏi ý
kiến người dân và doanh nghiệp, những người chịu tác
động trực tiếp của các chính sách này, và không tính toán
khả năng thực thi chính sách của bộ máy công quyền.
Điển hình là chính sách cấm xe ba - bốn bánh tự chế và xe
công nông. Trong nông nghiệp, xe Công Nông cũng như xe
Đông Phong (Trung Quốc), Kubota (Nhật Bản) đều là loại
máy kéo nhỏ dưới 15CV, rất thích hợp cho nền nông
nghiệp có quy mô ruộng đất của mỗi nông hộ và diện tích

Tất cả các phương tiện vận tải đều phải tuân thủ tiêu
chuẩn kỹ thuật do Nhà nước ban hành về an toàn giao
thông và môi trường mới được hoạt động, chứ đâu phải chỉ
có xe ba - bốn bánh tự chế và xe Công Nông. Biết bao tốn
kém tiền bạc, thời gian của Nhà nước và người dân, biết
bao xáo trộn xã hội do chính sách này gây ra. Phải chăng
có “nhóm lợi ích” nào đó đã chi phối được nhà hoạch định
chính sách? Bộ máy công quyền các cấp và người dân đang
rất lúng túng, hoang mang trong việc thực thi chính sách
này. Cần phải lấy ý kiến của người dân và tổ chức chịu tác
động trực tiếp của chính sách, coi đó là một khâu bắt buộc
trong quy trình hoạch định chính sách.
3. Giải quyết vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông
thôn chính là áp dụng lý luận phát triển nông thôn bền
vững vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Theo đó, nâng
cao chất lượng sống cả về vật chất và tinh thần của nông

mỗi thửa ruộng rất nhỏ hẹp như Việt Nam, Nhật Bản, Đài

dân và dân cư nông thôn nói chung vừa là mục tiêu vừa là

Loan, Trung Quốc. Nó chỉ là máy kéo đa năng, có thể lắp

động lực của sự nghiệp phát triển nông thôn.
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Nội dung của phát triển nông thôn bao gồm bốn quá trình:

nghiên cứu đề xuất, phản biện, đánh giá độc lập để hoàn

(i) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cần thiết phải luật hoá quy trình ban hành chính

(ii) Đô thị hóa;
(iii) Kiểm soát dân số;

sách, trước tiên là quy trình hoạch định chính sách phát

(iv) Bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn

triển nông thôn bền vững.

theo những tiêu chuẩn của nền văn minh nhân loại và
Tháng 7-2008

truyền thống văn hóa Việt Nam.
Thực hiện bốn quá trình này, tỷ lệ dân số và sức lao
động nông nghiệp trong tổng dân số và lực lượng xã hội
phải giảm tương ứng với tỷ lệ GDP nông nghiệp trong
GDP của nền kinh tế. Do đó, phát triển nông thôn bền
vững đã bao hàm việc phát triển nông nghiệp, nông thôn,
nông dân. Không nên theo cách gọi ngắn kiểu Trung Quốc
là “tam nông” (do dùng chữ tượng hình, nên người Trung
Quốc gọi như vậy cho dễ viết). Sự thành bại của quá trình
phát triển nông thôn với bốn nội dung nêu trên quyết định
sự thành bại của công cuộc chấn hưng đất nước, biến nước
ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công
nghiệp hiện đại, văn minh.
Chính sách Nhà nước, khuôn khổ pháp luật được
hoạch định đúng đắn là điều kiện tiên quyết đối với sự
nghiệp phát triển nông thôn. Chính sách, luật pháp của
Nhà nước pháp quyền chỉ phân biệt đối xử giữa các hành
vi khác nhau, không phân biệt đối xử đối với các chủ thể
(cá nhân, tổ chức) cùng thực hiện một hành vi. Xã hội dân
sự phải có các tổ chức phi chính phủ, không hoạt động
bằng ngân sách nhà nước, đại diện cho các nhóm lợi ích
khác nhau, bình đẳng trước pháp luật trong việc tham gia
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theo nguyên tắc “thuận mua, vừa bán”. Trong trường
hợp thuê đất, nhà đầu tư kinh doanh phải trả địa tô cho
chủ đất.
Do nền kinh tế có “cầu” thuê quyền sử dụng đất để

TÍCH TỤ, TẬP TRUNG ĐẤT ĐAI XÉT TRÊN CÁC
KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH, KINH TẾ VÀ PHÁP LÝ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Tích tụ và tập trung tư bản là sự gia tăng quy mô
tiền vốn kinh doanh của một doanh nghiệp bằng cách
chuyển một phần lợi nhuận thu được hằng năm vào tiền
vốn và sáp nhập nhiều doanh nghiệp nhỏ thành một
doanh nghiệp duy nhất. Tích tụ và tập trung tư liệu sản
xuất nói chung, và ruộng đất nói riêng, là sự biểu hiện

kinh doanh nên ắt có “cung” quyền sử dụng đất của
những người sở hữu nó. Vì thế, nền kinh tế thị trường
làm xuất hiện những người chuyên kinh doanh đất đai
bằng cách đầu tư vốn mua đất rồi cho người khác thuê
lại quyền sử dụng đất. Họ đã trở thành những nhà kinh
doanh bất động sản. Tương tự như việc thuê đất, nền
kinh tế thị trường cũng làm xuất hiện hoạt động kinh
doanh cho thuê thiết bị, máy móc. Một số nhà đầu tư
mua máy móc, thiết bị để cho người khác thuê quyền sử
dụng chúng để kinh doanh. Hoạt động này được gọi là

bằng hiện vật của tích tụ và tập trung tư bản. Trong

cho thuê tài chính và công ty cho thuê tài chính ra đời,

nông nghiệp, do ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu,

phát triển không ngừng. Vậy cũng có thể xem hoạt động

chưa có gì thay thế được, nên tích tụ, tập trung ruộng

cho thuê quyền sử dụng đất là một dạng của cho thuê

đất là yếu tố quan trọng nhất của quá trình tích tụ, tập

tài chính. Hoạt động tín dụng cũng tương tự như vậy.

trung tư bản để mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả
kinh doanh nhờ lợi thế kinh tế theo quy mô (economics
of scale).

Người sở hữu đất đai, máy móc thiết bị, tiền vốn từ bỏ
quyền sử dụng và cho người khác thuê quyền sử dụng
chúng để hưởng địa tô và lãi suất. Ngân hàng thương

1. Tích tụ, tập trung đất đai xét trên khía cạnh

mại chính là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ (tất nhiên
còn kinh doanh các dịch vụ khác), vừa bỏ tiền của mình,

tài chính
Để có đất đai đáp ứng yêu cầu kinh doanh, nhà đầu
tư có thể mua quyền sở hữu hay thuê quyền sử dụng đất
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vừa chủ yếu thuê tiền của cá nhân và tổ chức để cho
người và tổ chức khác thuê lại quyền sử dụng chúng.
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Như vậy, trong nền kinh tế thị trường, kinh doanh cho

từng cá thể cây, con, để có thể tác động đúng lúc, đúng cách

thuê quyền sử dụng đất, thiết bị, máy móc hay tiền vốn là

theo nguyên tắc “nhất thì, nhì thục” đến quá trình sinh

hoạt động bình thường. Nó mang lại hiệu quả kinh tế cho

trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi thì mới đạt năng

cả người chủ sở hữu (cho thuê) và người sử dụng (đi thuê),

suất và hiệu quả cao nhất. Muốn đạt được điều đó phải có

nên không thể có khái niệm tích tụ, tập trung đất đai phi

hai điều kiện. Điều kiện cần là người quản lý và người lao

kinh tế.

động trong trang trại phải có trách nhiệm cao, làm việc

2. Tích tụ, tập trung ruộng đất trong nông nghiệp
xét trên khía cạnh kinh tế

không kể sớm khuya, do lợi ích của người quản lý và người
lao động trong trang trại phụ thuộc trực tiếp vào năng suất,
chất lượng của cây trồng, vật nuôi. Điều kiện đủ là tầm hạn

Quá trình tích tụ, tập trung tư bản cho phép các

quản trị, hay quy mô quản lý (đối tượng bị quản lý) của

doanh nghiệp tận dụng được lợi thế kinh tế theo quy mô

trang trại phải phù hợp với khả năng của người quản lý cao

(economics of scale). Điều đó có nghĩa là quy mô kinh tế

nhất và người lao động bộ phận trong mỗi trang trại.

của doanh nghiệp càng lớn, khả năng cạnh tranh và hiệu

Điều này chỉ có thể được trong trang trại gia đình. Bởi vì

quả kinh doanh của nó càng cao. Vì thế, trong các ngành

trang trại gia đình (farm household) chủ yếu sử dụng sức lao

công nghiệp và dịch vụ, các đại công ty đã hình thành và

động của gia đình, tự “bóc lột” sức lao động của chính mình.

phát triển với nhiều cấp quản lý trung gian (5 - 7 cấp), sử

Ruộng đất có thể đi thuê (lĩnh canh), tiền vốn có thể đi vay

dụng hàng vạn người lao động làm thuê trong sản xuất và
quản lý, vươn tầm hoạt động ra phạm vi toàn cầu. Nhưng
trong nông nghiệp, lợi thế kinh tế theo quy mô là hạn hẹp
hơn nhiều so với công nghiệp, dịch vụ. Trên thế giới,
không có những doanh nghiệp lớn với nhiều cấp quản lý
trung gian thực hiện các quá trình sản xuất mang tính
sinh học như ở Việt Nam. Đó là do tính chất sinh học của
sản xuất nông nghiệp quy định như là một tất yếu kinh tế.
Đặc điểm sinh học của sản xuất nông nghiệp đòi hỏi
người quản lý và cả người lao động trong trang trại phải
kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất diễn ra trên từng
thửa ruộng, vườn cây, chuồng gia súc, ao cá, thậm chí đến
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100%, nhưng sức lao động thì không. Lợi ích của tất cả các
thành viên trong gia đình phụ thuộc trực tiếp vào năng suất,
chất lượng của cây trồng, vật nuôi. Đó là lý do cơ bản nhất
giải thích vì sao trang trại gia đình là hình thức tổ chức kinh
doanh phổ biến, làm ra phần lớn nông sản hàng hóa trong
nền kinh tế thị trường. Ngay cả các nước Âu - Mỹ, trang trại
gia đình vẫn là hình thức tổ chức kinh doanh nông nghiệp
chủ yếu, tuy rằng quy mô trang trại rất lớn, có thể rộng tới
hàng ngàn hécta canh tác, hàng vạn đầu con gia súc nhờ vào
cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa cao.
Còn ở trang trại cá nhân (sole farm) và trang trại hợp
danh (farming partnership), người chủ đồng thời phải là
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người quản lý cao nhất. Họ cũng có trách nhiệm cao như

phần (affiliated farm) hay công ty dự phần (affiliated

các chủ trang trại gia đình. Nhưng do sử dụng sức lao

company) trong nông nghiệp. Trong đó, trang trại lớn và hộ

động làm thuê, nên muốn thực hiện “nhất thì, nhì thục”,

gia đình nhận khoán cùng bỏ vốn đầu tư kinh doanh trong

kiểm soát được các quá trình sinh học diễn ra trên đồng

cùng một quá trình, một địa bàn sản xuất, hưởng lợi và phân

ruộng, vườn cây, ao cá, chuồng trại gia súc, thì quy mô

chia rủi ro theo một cách nào đó, do các bên tự nguyện, bình

trang trại phải trong tầm hạn quản trị của họ; số sức lao

đẳng thỏa thuận, nhưng không làm phát sinh một tổ chức

động làm thuê của mỗi trang trại phải ở mức không cần

kinh doanh có tư cách pháp lý mới, mà dựa vào tư cách pháp

thiết lập cấp quản lý trung gian. Đó chính là các trang trại

lý đã có của trang trại lớn. Hình thức tổ chức kinh doanh

chỉ có một cấp quản lý. Còn ở trong các trang trại có quy

này vừa tận dụng ưu thế của trang trại gia đình trong các

mô quá lớn, sử dụng nhiều người lao động làm thuê trong

khâu sản xuất mang tính sinh học, và ưu thế của doanh

cả sản xuất và quản lý (đặc biệt là trong quản lý), phải

nghiệp quy mô lớn kinh doanh dịch vụ đầu vào - đầu ra của

thiết lập nhiều cấp quản lý trung gian, như trong các

sản xuất nông nghiệp, vừa khắc phục nhược điểm của trang

trang trại nhà nước (state farm), trang trại trách nhiệm

trại gia đình là quy mô nhỏ và nhược điểm của trang trại lớn

hữu hạn (farming company limited), trang trại cổ phần

là có nhiều cấp quản lý trung gian và phải sử dụng sức lao

(farming corporation), muốn đạt hiệu quả, người ta phải

động làm thuê trong cả sản xuất và quản lý kinh doanh.

“tái lập” các trang trại gia đình trong lòng các trang trại

Chính sách vĩ mô không hạn chế tích tụ, tập trung

lớn này, thông qua hình thức “khoán hộ”. Tất cả các quá

ruộng đất để hình thành các trang trại sản xuất hàng hóa,

trình sản xuất mang tính sinh học đều giao cho nông hộ

nhất là trang trại gia đình, nhưng cũng không xóa bỏ các

(trang trại gia đình) - người nhận khoán, đảm nhiệm. Còn

doanh nghiệp nông nghiệp lớn có nhiều cấp quản lý trung

trang trại lớn chỉ kinh doanh dịch vụ đầu vào (bao gồm cả

gian, nhất là các nông, lâm trường quốc doanh, mà phải

xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến thiết đồng ruộng hoàn

tận dụng lợi thế quy mô lớn của nó để có vùng sản xuất

chỉnh) - đầu ra cho các nông hộ nhận khoán. Điển hình

tập trung, quy mô lớn, gắn sản xuất nông nghiệp với công

cho mô hình tổ chức này là Nông trường quốc doanh Sông

nghiệp chế biến và thị trường (ở cả đầu vào và đầu ra),

Hậu với thương hiệu SOHA FARM - nay là Công ty nông

đồng thời đổi mới nó bằng cách tái lập các trang trại gia

nghiệp Sông Hậu, Công ty cao su Đắk Lắk, Công ty trách

đình dự phần và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thực

nhiệm hữu hạn Tân Thành (Long An)...

hiện các dịch vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông

Các trang trại gia đình được tái lập trong lòng các doanh

nghiệp (cổ phần hóa cả giá trị quyền sử dụng ruộng đất).

nghiệp nông nghiệp lớn, về bản chất, chính là trang trại dự

Đó cũng là quá trình “nông dân hóa” công nhân, biến họ
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từ địa vị làm thuê thành người chủ trang trại gia đình dự

Người dân và doanh nghiệp có quyền quyết định đầu tư

phần trong các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn, có

vào lĩnh vực kinh doanh nào, quy mô bao nhiêu, bán sản

nhiều cấp quản lý trung gian. Điều đó lý giải vì sao trong

phẩm cho ai, lúc nào, với giá nào, và do đó tự chịu trách

nền nông nghiệp hiện đại, viên chức tư và công nhân nông

nhiệm về kết quả, hiệu quả kinh tế mang lại cho họ. Nhà

nghiệp (người lao động làm thuê) rất ít, không giống như

nước và pháp luật không có trách nhiệm và khả năng chỉ cho

trong công nghiệp và dịch vụ.

họ đầu tư vào lĩnh vực nào thì có hiệu quả. Vì thế không có

3. Tích tụ, tập trung đất đai xét trên khía cạnh
pháp lý

khái niệm tích tụ, tập trung ruộng đất phi kinh tế trong hệ
thống luật pháp của nền kinh tế thị trường mà chỉ có khái
niệm tích tụ, tập trung ruộng đất phi thị trường, điều này

3.1 Trong nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của

đồng nghĩa với tham nhũng, điển hình là một số quan chức

nhà nước pháp quyền, người dân và doanh nghiệp có

Nhà nước, dựa vào đặc quyền, đặc lợi để có nhiều đất đai, là

quyền làm bất cứ điều gì mà luật pháp không cấm để mưu

hành vi đưa hối lộ của một số nhà đầu tư cho quan chức để

cầu lợi ích của mình. Và đương nhiên, trong những lĩnh

có nhiều đất đai ở những khu “đất vàng” với giá rẻ.

vực không bị luật pháp cấm, hoạt động của họ cũng phải

3.2 Người thuê đất để lập trang trại, kinh doanh nông

tuân thủ pháp luật để không vì lợi ích của mình mà gây

nghiệp là người lĩnh canh. Hoạt động của họ phải tuân theo

phương hại đến lợi ích của người khác và của đất nước, xét

pháp luật nói chung và pháp luật về đất đai nói riêng. Đặc

trên cả khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái tự

điểm của việc sử dụng ruộng đất là nếu tuân thủ quy trình

nhiên và nhân văn. Mặt khác, luật pháp có thể phân biệt

kỹ thuật sẽ làm gia tăng độ phì nhiêu của ruộng đất, tạo ra

đối xử giữa các hành vi, nhưng không phân biệt đối xử

địa tô cấp sai 2 cho chủ trang trại - người sử dụng đất trong

giữa các chủ thể (cá nhân, tổ chức) cùng thực hiện một

nông nghiệp, không thuộc địa tô tuyệt đối và địa tô cấp sai

hành vi tích tụ, tập trung đất đai để cho thuê hay thuê đất

1 của người chủ đất (người cho thuê đất). Từ khi Luật đất

để kinh doanh trong nông nghiệp hay công nghiệp. Hành

đai (năm 1993) ra đời xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với

vi này đều là hoạt động kinh doanh bình thường, không bị

đất đai, người nông dân, bất đắc dĩ, đã trở thành người lĩnh

luật pháp cấm. Nhà nước chỉ quản lý mục đích sử dụng

canh ruộng đất của Nhà nước với thời hạn 20 năm (1993 -

đất theo quy hoạch và theo tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà

2013). Thế nhưng, trên thực tế, người ta chưa thấy hiện

nước ban hành, không quan tâm đến chủ thể sử dụng đất,

tượng nông dân Việt Nam sử dụng đất theo kiểu “bóc lột”

để bảo vệ lợi ích của đất nước, xét cả trên khía cạnh kinh

như có người từng lo ngại. Nếu có trường hợp ruộng đất bị

tế, xã hội và môi trường.

nghèo đi là do người nông dân chưa nắm vững kỹ thuật
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canh tác, hay do đầu tư xây dựng công trình thủy lợi chưa
khoa học, do tập quán du canh ở một số vùng đồng bào
thiểu số. Hơn nữa, điều chắc chắn là việc sử dụng đất chưa
tuân thủ quy trình kỹ thuật thâm canh chỉ xảy ra ở các hộ
tiểu nông (trang trại gia đình tự cấp tự túc), không xảy ra ở

SAO LẠI ĐÁNH THUẾ XUẤT KHẨU GẠO?

các trang trại gia đình sản xuất hàng hóa. (Điều cần lưu ý ở
đây là không bàn đến việc tích tụ, tập trung ruộng đất của
địa chủ phong kiến nhằm “phát canh - thu tô”, bóc lột tá
điền bằng cường quyền).
3.3 Để trang trại không bị “xé nhỏ” khi người chủ duy
nhất của nó qua đời, luật pháp cần có quy định quyền
thừa kế tài sản trang trại một chủ không giống với quyền
thừa kế các tài sản khác. Theo đó, trang trại không được
chia thành nhiều trang trại nhỏ cho những người có quyền
thừa kế tài sản; đồng thời, chỉ có một trong những người
thừa kế có quyền quản lý trang trại, chịu trách nhiệm vô
hạn, được hưởng lợi nhuận và chịu rủi ro (lỗ) theo tỷ lệ
phần vốn thừa kế như những người thừa kế khác, trở
thành thành viên hợp danh; những người thừa kế khác trở
thành thành viên góp vốn, chịu trách nhiệm hữu hạn,
không có quyền quản lý, được hưởng lợi nhuận và chịu rủi
ro theo tỷ lệ phần vốn được thừa kế. Lúc đó, trang trại một
chủ trở thành trang trại hợp danh (farming partnership).
Đương nhiên, Luật đất đai không chỉ tính đến các khía
cạnh tài chính, kinh tế và pháp lý nêu trên, mà còn tính
đến các khía cạnh kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường.

Đầu năm 2008, nông dân và doanh nghiệp kinh doanh
xuất khẩu gạo đã bị thua thiệt lớn vì lệnh tạm ngừng ký
hợp đồng xuất khẩu gạo. Nông dân bán lúa với giá thấp,
mua vật tư nhập khẩu (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,
xăng, dầu) với giá cao. Doanh nghiệp lỡ mua gạo để xuất
khẩu mất thêm chi phí bảo quản và trả lãi vốn vay ngân
hàng cho số gạo này. Thiệt hại lớn hơn cả là lỡ cơ hội kinh
doanh, mất khách hàng. Giá gạo trên thị trường quốc tế
tăng cao, nhiều khách hàng muốn mua gạo Việt Nam
nhưng doanh nghiệp không dám ký hợp đồng. Thái Lan
“một mình một chợ” bán với giá cao ngất ngưởng (khoảng
1.200USD/tấn gạo 5% tấm). Nếu như Cục Dự trữ quốc gia
xuất tiền ngân sách Nhà nước, thuê các công ty kinh
doanh lương thực mua gạo dự trữ đủ tiêu dùng tối đa
trong ba tháng; sau đó, việc xuất khẩu gạo vẫn diễn ra
bình thường, nông dân và doanh nghiệp sẽ không bị thiệt
đơn, thiệt kép như vậy.
Khi lệnh tạm thời dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo
được dỡ bỏ, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo

Tháng 8-2008
61

Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn đang tìm đối tác ký
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hợp đồng sao cho có lợi nhất, giá gạo trên thị trường quốc

từ 1.200 - 1.300 USD/tấn (chắc không bao giờ có mức giá

tế lại xuống thấp hơn trước rất nhiều (30 - 40%). Lúa

này). Hiện nay1, các doanh nghiệp thường xuất khẩu với

đông xuân ở cả hai miền trúng lớn. Nông dân đồng bằng

giá từ 600 - 630 USD/tấn gạo 5% tấm.

sông Cửu Long hồ hởi làm lúa vụ hè thu để tranh thủ giá

Thực hiện các quy định của WTO và AFTA, thuế nhập

cao, hy vọng bù đắp phần nào những thiệt hại vừa qua.

khẩu hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng phải cắt

Nay lúa vụ hè thu đã được thu hoạch gần xong và lại đạt

giảm theo một lộ trình nghiêm ngặt, cho đến khi chỉ còn

năng suất cao (4 - 5 tấn/ha), nông dân và doanh nghiệp

0 - 5%. Các nước đang phát triển rất cần bảo hộ nền nông

đều mong muốn xuất khẩu gạo với giá cao nhất có thể,

nghiệp còn kém sức cạnh tranh của mình không còn cơ

khoảng 600 - 700 USD/tấn gạo 5% tấm. Thế cũng là có

may sử dụng công cụ thuế quan. Ấy thế mà chúng ta lại tự

lợi khá rồi. Nông dân có thể bán cho thương lái ít ra cũng

dựng lên hàng rào thuế quan khi xuất khẩu gạo để giúp

được 5.000đ/kg lúa.

các nước nhập khẩu bảo hộ nền nông nghiệp của họ (?!) và

Thế nhưng vào tháng 7, đúng lúc lượng cung lúa đang

làm hại nền nông nghiệp của mình.

dồi dào, kho chứa không đủ, nông dân lại rất cần tiền trả

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẵn sàng ép giá mua lúa

nợ ngân hàng và các đại lý bán vật tư nông nghiệp, chính

của nông dân để bù đắp cho khoản thuế phải nộp. Doanh

sách thuế xuất khẩu gạo được ban hành. Doanh nghiệp

nghiệp chỉ ký hợp đồng xuất khẩu gạo với giá 599

ngắc ngư, phần thì chưa ký được hợp đồng, hoặc đã ký

USD/tấn thay vì ký 600 - 620 USD/tấn, để không phải nộp

được hợp đồng nhưng chưa đến hạn giao hàng, phần thì

thuế 500.000 đ/tấn (30 USD/tấn). Thế là Nhà nước không

lãi suất tín dụng tăng cao (hơn 20%/năm); kho chứa lại

thu được thuế, nông dân phải chấp nhận giá bán lúa thấp,

thiếu nên doanh nghiệp chưa vội mua lúa của nông dân.

doanh nghiệp cũng chẳng được lợi gì. Việc ký hợp đồng

Giá lúa tụt xuống còn 4.200 - 4.300 đ/kg, trong khi giá

xuất khẩu với giá từ 630 USD/tấn trở lên là hết sức khó

thành đã lên tới khoảng 3.500 - 3.800 đ/kg. Ấy vậy mà

khăn trong thời điểm hiện nay, còn nông dân thì rất cần

nông dân còn khó bán. Thuế xuất khẩu gạo quy định theo

bán lúa để có tiền trang trải các khoản chi phí sản xuất và

mức tuyệt đối và lũy tiến theo giá xuất khẩu. Nếu xuất

chi tiêu cho đời sống, chuẩn bị cho sản xuất vụ tới. Suy

khẩu với giá từ 600 đến dưới 700 USD/tấn, doanh nghiệp

cho cùng, chính sách thuế xuất khẩu gạo làm cho người

phải nộp thuế 500.000 đ/tấn (khoảng 5% so với giá xuất).

nông dân vốn đã thiệt thòi lại càng khốn khổ hơn. Ai bảo

Nếu xuất khẩu với giá từ 700 đến dưới 800 USD/tấn,
doanh nghiệp phải nộp thuế 600.000 đ/tấn,... cao nhất là

vệ họ - những “người thấp cổ bé họng”?
___________

mức nộp thuế xuất khẩu 2.900.000đ/tấn nếu đạt mức giá

1. Thời điểm bài viết, tháng 8-2008 (BT).
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Lẽ ra, khi giá lúa trong nước và thế giới lên cao (ví dụ
đạt từ 600 USD/tấn trở lên), Nhà nước có thể lập Quỹ bảo
hiểm sản xuất lúa bằng cách buộc các doanh nghiệp xuất
khẩu nộp một khoản tiền tính trên đầu tấn hay tỷ lệ phần
trăm trên doanh thu xuất khẩu. Ví dụ, khoản tiền đó có

SAO VẪN CÒN
ĐÁNH THUẾ XUẤT KHẨU GẠO?

thể là 3 - 5 USD/tấn hay 0,5 - 1% doanh thu xuất khẩu.
Quỹ này chỉ được sử dụng để bù đắp thiệt hại cho nông
dân khi bị thiên tai hay giá gạo quá thấp. Khi giá thấp,
Nhà nước sẽ quy định giá sàn mua lúa của nông dân, và
dùng quỹ này thuê doanh nghiệp mua lúa tạm trữ theo

Gạo với giá FOB từ 800 USD/tấn trở lên thuộc loại

giá sàn. Khi giá cả trở lại bình thường, Nhà nước sẽ bán

cao cấp, chỉ xuất được sang các thị trường khó tính như

lại cho doanh nghiệp xuất khẩu. Hoặc Nhà nước có thể

Nhật Bản, EU. Tiêu chuẩn đầu tiên của loại gạo này là

dùng quỹ này để bù lỗ cho doanh nghiệp khi phải mua

chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm theo Global GAP

theo giá sàn. Còn khi bị thiên tai, Nhà nước cũng dùng

và HACCP. Muốn đạt tiêu chuẩn HACCP, trước tiên

quỹ này để tài trợ cho nông dân trồng lúa theo quy hoạch.

khâu sản xuất - sinh học trên đồng ruộng của nông dân

Vì thế, cần thay thế ngay chính sách đánh thuế xuất

phải được áp dụng GAP. Do đó, doanh nghiệp xuất khẩu

khẩu gạo bằng định chế Quỹ bảo hiểm sản xuất gạo, tiến

gạo loại này, một mặt phải liên kết chặt chẽ với nông

tới lập Quỹ bảo hiểm sản xuất nông nghiệp nói chung để

dân, tổ chức lại sản xuất của họ, đầu tư giống, vật tư

cứu nông dân, bảo vệ nền văn minh lúa nước - di sản ngàn

nông nghiệp, và nhất là khuyến nông để áp dụng GAP

đời của dân tộc Việt.

trên vùng chuyên canh, sản xuất tập trung quy mô lớn,
đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu về cả chất lượng
Tháng 8-2008

và số lượng. Đó chính là thực hiện sản xuất theo hợp
đồng (Contract Farming), thường được gọi là “liên kết
bốn nhà”. Mặt khác, doanh nghiệp phải đầu tư, đổi mới
công nghệ chế biến để bảo đảm chất lượng hạt gạo cao
cấp một cách bền vững theo tiêu chuẩn HACCP và nhờ
đó, doanh nghiệp mới xây dựng được thương hiệu của
mình. Cũng cần lưu ý là hiện nay, với hạt gạo chất
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lượng trung bình chiếm tỷ lệ cao tuyệt đối trong tổng

thui chột, sẽ rất khó khăn trong việc khôi phục lại các

lượng gạo xuất khẩu, được sản xuất phân tán trên

mối quan hệ kinh doanh này, những giá trị vô hình quý

những mảnh ruộng nhỏ, manh mún của hàng triệu nông

giá của doanh nghiệp và nông dân.

hộ, doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam không thể

Do vậy, tôi thấy cần nhắc lại ý kiến trong bài báo

thực hiện ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm theo

của mình đã đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn, số 34

Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg và do đó cũng chưa có

ra ngày 14-8-2008 là: Chính phủ cần xóa bỏ ngay sắc

thương hiệu. Chỉ với hạt gạo cao cấp, nhất là gạo đặc

thuế xuất khẩu gạo nói riêng và nông, lâm, thủy sản nói

sản, một vài doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam vào

chung, lập Quỹ bảo hiểm nông nghiệp theo cơ chế buộc

thị trường Nhật và EU mới bước đầu tạo dựng được hình

các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nói chung và xuất

ảnh thương hiệu của mình. Điều này rất đáng trân

khẩu gạo nói riêng phải nộp một khoản tiền theo đầu

trọng, khích lệ và hơn nữa là cần tạo điều kiện xây dựng

tấn hay theo tỷ lệ trên giá xuất khẩu khi giá xuất khẩu

thương hiệu gạo cao cấp cho các doanh nghiệp này, đừng

đã bảo đảm cho nông dân có lãi trên 30% hoặc 40% và

vô tình hay cố ý gây khó cho doanh nghiệp.

doanh nghiệp có lãi suất so vốn chủ sở hữu bằng 1,5 lần

Gạo cao cấp xuất khẩu của Việt Nam là gạo 5% tấm,

lãi suất vay vốn ngân hàng. Hoặc đơn giản hơn, mỗi loại

được đóng gói trong các bao bì đẹp, đắt tiền với trọng

nông sản khi đạt mức giá xuất khẩu FOB nào đó thì

lượng nhỏ, 2 - 3kg hoặc 5kg gạo/bao. Do vậy, theo các

doanh nghiệp xuất khẩu phải trích nộp 2 - 3 USD/tấn

nhà xuất khẩu gạo, để bán được 800 - 900 USD/tấn loại

hay 0,5 - 0,7% giá trị xuất khẩu cho Quỹ bảo hiểm nông

gạo này, chi phí bao bì đã chiếm khoảng 100 USD/tấn.

nghiệp. Ngay bây giờ, các doanh nghiệp xuất khẩu cao

Do đó, thuế xuất khẩu sẽ đánh cả trên giá trị bao bì của

su, hồ tiêu, cà phê phải trích nộp tiền để lập Quỹ bảo

hạt gạo. Điều đó đã khiến cho doanh nghiệp không dám

hiểm nông nghiệp. Quỹ này do Chính phủ quản lý. Khi

xuất loại gạo này nếu chỉ bán được khoảng 800 -

giá nông sản xuống quá thấp, Chính phủ quy định giá

900USD/tấn, vì sợ lỗ. Thế là lại một lần nữa, chính sách

sàn để bảo vệ lợi ích của nông dân. Các doanh nghiệp

vĩ mô lại làm cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam

được bù lỗ bằng quỹ này khi phải mua nông sản với giá

buộc phải bỏ lỡ cơ hội, mất khách hàng, làm mất đi

sàn hoặc Chính phủ thuê doanh nghiệp mua nông sản

những dấu ấn thương hiệu của mình đang còn trong giai

theo giá sàn để bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp xuất

đoạn hình thành, chưa vững chắc; mối liên kết giữa

khẩu. Khi thiên tai, Chính phủ cũng sử dụng quỹ này

doanh nghiệp và nông dân cũng như vùng chuyên canh

để tài trợ trực tiếp cho nông dân, như khi xảy ra dịch

nông sản theo GAP vừa mới bước đầu hình thành đã bị

H5-N1 trong gia cầm, heo tai xanh, lở mồm long móng
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trong chăn nuôi động vật có móng, vàng lùn, xoắn lá
trên cây lúa...
Nhà nước cần có chính sách vĩ mô để bảo vệ nông dân,
trong đó, chính sách thuế xuất, nhập khẩu nông sản là
một yếu tố quan trọng, khi Việt Nam đã gia nhập WTO và

SAO LẠI ĐỔI RỪNG TỰ NHIÊN LẤY
VƯỜN CAO SU?

đang hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu.
Tháng 9-2008

Rừng ở nước ta được chia làm ba loại: rừng phòng hộ
đầu nguồn, rừng đặc dụng và rừng sản xuất (rừng kinh
tế). Trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng
là rừng tự nhiên. Chỉ cần khoanh nuôi, bảo vệ, rừng tự
nhiên sẽ tự tái sinh dù đã bị nghèo đi do con người. Chỉ có
rừng tự nhiên mới có giá trị cao về bảo vệ môi trường sinh
thái. Rừng tự nhiên ở nước ta là rừng nhiệt đới, đa tầng,
đa lớp với nhiều loại cây rừng, cây dây leo chằng chịt và có
nhiều loại động vật sinh sống. Rừng tự nhiên không chỉ có
ý nghĩa bảo vệ sự đa dạng sinh học, mà quan trọng hơn là
giá trị bảo vệ sự cân bằng sinh thái. Do đó, rừng phòng hộ
đầu nguồn và rừng đặc dụng là một bộ phận quan trọng
không thể thiếu, cấu thành cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.
Khác với rừng nhiệt đới, rừng tự nhiên ở các nước ôn đới
thường chỉ có một loại cây nhưng vẫn có giá trị sinh thái,
vì ở xứ đó có một mùa băng tuyết, nên nước vẫn được cân
bằng trong đất. Ở nước ta, với mưa nhiệt đới, nếu không có
rừng đa tầng, đa lớp, không thể giữ được nước trong đất.
Khi đó, trong mùa mưa, lũ ống, lũ quét gây sạt lở đất xảy
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ra thường xuyên, đột ngột và ngày càng nghiêm trọng, gây

phải bảo vệ rừng tự nhiên một cách nghiêm ngặt, không

hậu quả to lớn cho con người và nền kinh tế. Thực tế đã

chỉ đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, mà còn cả rừng đặc

chứng minh điều này qua các đợt mưa lũ vừa qua ở miền

dụng, rừng có năng suất gỗ thấp. Không thể lấy cớ rừng tự

núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên. Vì thế, rừng

nhiên nghèo, cho năng suất gỗ thấp để phá bỏ, lấy đất

sản xuất chỉ có giá trị kinh tế, ít có giá trị bảo vệ môi

trồng cao su. Cần nhắc lại là ở xứ nhiệt đới, rừng tự nhiên

trường sinh thái tự nhiên. Cây cao su bấy lâu nay được

có thể bị con người khai thác kiệt quệ, nhưng nếu được bảo

xếp vào loại cây công nghiệp lâu năm. Mủ cao su vốn có

vệ, khoanh nuôi, nó sẽ tự tái sinh rất nhanh.

giá trị kinh tế lớn từ khi con người phát hiện ra giá trị của

Rừng tự nhiên không phải là nguồn cung cấp gỗ, tuy

nó ở rừng nhiệt đới Amazon và đem về trồng lấy mủ. Bởi

có thể được khai thác gỗ ở một mức nào đó, mà là cơ sở hạ

mủ cao su là loại nguyên liệu không thể thiếu trong nhiều

tầng sinh thái của đất nước. Chúng ta sẽ không thể tồn tại

ngành công nghiệp, nhất là khi giá dầu mỏ lên cao, giá cao

được khi rừng tự nhiên bị phá hủy để trồng cây lâm

su nhân tạo trở nên quá đắt so với cao su tự nhiên. Trong

nghiệp, cây cao su. Vì vậy, Chính phủ cần nghiêm cấm

những năm gần đây, nhờ áp dụng công nghệ mới, gỗ cao

việc phá rừng tự nhiên để trồng cao su.

su khi thanh lý vườn cây đã trở nên có giá trị kinh tế hơn,
Tháng 9-2008

được sử dụng trong ngành chế biến đồ gỗ gia dụng. Vì thế,
cây cao su càng trở nên có giá trị kinh tế lớn và có thể xếp
vào loại cây đa chức năng, vừa là cây công nghiệp vừa là
cây lâm nghiệp.
Nhưng xét về mặt giá trị sinh thái, một mặt, rừng cao
su cũng như các rừng sản xuất khác, chỉ độc canh có một
loại cây, nên khả năng giữ nước rất kém, trong điều kiện
khí hậu nhiệt đới, mưa nhiều kéo dài 6 tháng liên tục và
khô hạn cũng kéo dài 6 tháng liên tục. Mặt khác, so với
các cây lâm nghiệp khác, cây cao su trong quá trình hô
hấp còn thải ra một loại khí có hại sức khỏe con người.
Chả thế mà tất cả công nhân cạo mủ cao su, do phải làm
việc (cạo mủ) trong rừng cao su từ tờ mờ sáng, khi mặt trời
còn chưa mọc, đều có nước da xám xịt. Vì vậy, cần thiết
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tiêu thụ nông sản cần có “chân hàng” ổn định, cung ứng
nông sản nguyên liệu thường xuyên, đạt chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm, giá cả hợp lý với số lượng theo
yêu cầu của công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ.

VÌ SAO MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG
(Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg)
LẠI KHÔNG ĐƯỢC CUỘC SỐNG CHẤP NHẬN?

Nhà nông cần phải biết chắc chắn nông phẩm do mình
làm ra được tiêu thụ hết với giá cả hợp lý, nếu đáp ứng
được yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Mặt khác, ba
vấn đề lớn của kinh tế thị trường mà từng nhà nông riêng
lẻ không thể giải quyết được là: (i) thị trường tiêu thụ và

Tính đến ngày 24-6-2009, Quyết định số 80/2002/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về “khuyến khích tiêu thụ
nông sản thông qua hợp đồng” vừa tròn bảy năm. Các
phương tiện truyền thông thường gọi việc tiêu thụ nông
sản qua hợp đồng là “liên kết bốn nhà” (nhà nông, nhà
doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước). Đây là một chủ
trương hoàn toàn đúng, tuy nhiên nó dường như không
thực hiện được. Vì sao vậy?
Một trong những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
trong nền kinh tế thị trường là, đối với một loại nông sản,
nhiều nhà sản xuất (nhà nông), có khi lên tới hàng chục
ngàn, thường bán sản phẩm của mình cho một nhà doanh
nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ trên thị trường trong
và ngoài nước. Còn sản phẩm của doanh nghiệp chế biến
thường bán cho rất nhiều tổ chức và cá nhân trên thị
trường trong và ngoài nước. Cả nhà nông và nhà doanh
nghiệp rất cần liên kết với nhau một cách bền vững trong
việc bán và mua nông sản. Nhà doanh nghiệp chế biến -
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thương hiệu, (ii) công nghệ mới, (iii) vốn đầu tư. Chỉ có
doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản mới có thể giải
quyết tốt ba vấn đề này. Giải quyết ba vấn đề này không
chỉ mang lại lợi ích cho nhà nông mà cho cả nhà doanh
nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản.
Vì thế, mối liên kết này là tất yếu và được thiết lập ở
các nước phát triển từ hàng trăm năm nay bằng một hệ
thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và sự tự nguyện
giữa hai bên.
Để chiếm lĩnh thị trường, giành thắng lợi trong cạnh
tranh, các doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản
không chỉ “đặt hàng” với các nhà khoa học nghiên cứu giải
quyết các vấn đề công nghệ chế biến, bảo quản nông sản
mà cả các vấn đề sản xuất nông phẩm trên mỗi trang trại
của nông dân, để không ngừng nâng cao chất lượng và
hiệu quả sản xuất trong cả chuỗi giá trị từ trang trại đến
bàn ăn. Nhờ đó, sự liên kết giữa nhà doanh nghiệp, nhà
nông với các nhà khoa học được thiết lập ngày càng vững
chắc trên quy mô lớn, dẫn đến thương mại hóa các kết quả
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nghiên cứu của giới khoa học ở các trường, viện. Nhà

biến là trang trại gia đình, có quy mô sản xuất nông sản

doanh nghiệp vì lợi ích của chính mình, không chỉ đầu tư

hàng hóa lớn, có khả năng thực thi Global GAP và nhà

áp dụng các công nghệ mới nhất do các nhà khoa học tạo

doanh nghiệp phải có khả năng chế biến - tiêu thụ nông

ra trong khâu chế biến - bảo quản - tiêu thụ nông sản, mà

sản trên thị trường trong và ngoài nước với công nghệ tiên

còn đầu tư giúp nhà nông áp dụng công nghệ mới trong

tiến, đạt tiêu chuẩn HACCP (hệ thống kiểm soát chất

sản xuất nông sản ở mỗi trang trại. Do vậy, hoạt động

lượng vệ sinh an toàn thực phẩm).

khuyến nông vì lợi nhuận do các doanh nghiệp chế biến -

Điều đó giải thích vì sao Quyết định số 80/2002/QĐ-

tiêu thụ nông sản thực hiện ngày càng phát triển, làm cầu

TTg khó đi vào thực tiễn sản xuất trong các ngành trồng

nối giữa các nhà khoa học và nhà nông, đóng vai trò quyết

trọt, chăn nuôi gia súc do các nông hộ nhỏ lẻ, manh mún

định trong việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật và góp phần phát

tiến hành. Mặt khác, một câu hỏi đặt ra là trong ngành

triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn trong

nuôi cá tra, cá basa, các trang trại có 2 - 3ha ao nuôi khá

nông nghiệp. Vì thế, việc sản xuất nông nghiệp theo

phổ biến, với sản lượng 300 - 500 tấn cá/ha/năm, rất cần

“Global GAP” mới được thực hiện phổ biến (sản xuất theo

ký kết hợp đồng tiêu thụ trước vụ sản xuất. Còn các doanh

quy trình và tiêu chuẩn toàn cầu về vệ sinh an toàn thực

nghiệp chế biến cá tra, basa cũng rất cần được cung ứng

phẩm toàn cầu). Những nhà nông nào “hấp thụ” được sự

nguyên liệu ổn định về cả chất lượng và số lượng với quy

đầu tư về kỹ thuật, về khuyến nông của doanh nghiệp

mô lớn để chế biến, xuất khẩu cá tra, cá basa trên thị

theo Global GAP? Những nhà nông nào cần sự bảo đảm

trường quốc tế. Nhưng thực tiễn trong thời gian qua, việc

tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra? Chắc chắn đó không

tiêu thụ cá tra, cá basa theo Quyết định số 80/2002/QĐ-

phải là những nhà nông trồng trọt trên 5 - 7 công đất hay

TTg cũng không được thực hiện tốt.

nuôi dăm mười con heo. Với quy mô nhỏ, các nhà nông này

Khác với các hình thức giao dịch buôn bán nông sản

có thể dễ dàng tiêu thụ nông sản được sản xuất theo kỹ

trên thị trường giao ngay và thị trường giao sau (kỳ hạn và

thuật truyền thống ngay tại chợ quê. Họ không cần liên

triển hạn), giá cả trong hình thức sản xuất nông nghiệp

kết với nhà doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản,

theo hợp đồng không phải là giá phản ánh quan hệ cung -

cũng không có khả năng và không cần áp dụng Global

cầu trên thị trường tại thời điểm mua - bán (giao ngay) hay

GAP. Còn doanh nghiệp lại không thể ký hợp đồng tiêu

tại thời điểm ấn định trong tương lai (giao sau) mà là phản

thụ nông sản với hàng ngàn hộ nông dân nhỏ lẻ. Do vậy,

ánh sự phân chia lợi ích, rủi ro và quyền quyết định giữa

điều kiện cần và đủ trong việc tiêu thụ nông sản thông

nhà nông và nhà doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông

qua hợp đồng là, nhà nông phải là chủ các trang trại, phổ

sản. Về phía nhà nông, giá trong sản xuất theo hợp đồng đủ
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để bảo đảm lợi ích hợp lý, thỏa đáng theo sự tính toán của

nếu tăng giá đầu vào (giá mua nông sản), doanh nghiệp sẽ

họ khi ký hợp đồng trước vụ sản xuất, khi đến thời vụ thu

bị lỗ. Còn nhà nông bán theo giá ghi trong hợp đồng đã ký

hoạch, họ sẽ giao nông sản cho doanh nghiệp. Nhà nông có

với doanh nghiệp tuy không thu lợi nhuận tối đa, nhưng

toàn quyền quyết định và chịu rủi ro (do chính sách, thiên

đã có lợi thỏa đáng. Bù lại, khi giá xuống thấp, nông dân

tai, thị trường đầu vào) trong khâu sản xuất nông phẩm.

vẫn bán cho doanh nghiệp theo giá đã ký trong hợp đồng.

Còn nhà doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ có toàn quyền

Đó mới là điều quan trọng đối với những nhà nông có

quyết định và chịu rủi ro (do thiên tai, thị trường, chính

trang trại sản xuất hàng hóa lớn. Nhưng thực tế, nông

sách...) trong khâu chế biến - tiêu thụ trên thị trường trong

dân vì lợi ích trước mắt đã bán nông sản cho bất kỳ ai theo

và ngoài nước. Các nhà doanh nghiệp chế biến thường bán

giá thị trường. Thế là cả nhà nông và nhà doanh nghiệp,

sản phẩm trên thị trường giao sau (kỳ hạn hoặc triển hạn

đều bội tín. Nếu doanh nghiệp phải mua theo giá cao theo

và quyền chọn) để hạn chế rủi ro.

thị trường, lúc đó không còn là giao dịch sản xuất theo hợp

Nhưng Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg (tại điều 8

đồng mà là giao dịch giao ngay của nền sản xuất nhỏ,

điểm 5) lại quy định giá sàn trong quan hệ mua bán giữa

manh mún. Còn giá sàn, về bản chất, là giá của Nhà nước

nhà nông và doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là, nhà

dùng để bảo hộ sản xuất nông nghiệp, không phải giá kinh

doanh nghiệp buộc phải mua nông sản của nhà nông theo

doanh theo cơ chế thị trường. Sản xuất nông sản có nhiều

giá sàn khi giá thị trường xuống thấp hơn “giá sàn”; còn

rủi ro nên cần có quỹ bảo hiểm. Khi giá cả thị trường quá

khi giá thị trường tăng cao hơn giá sàn thì doanh nghiệp

thấp, làm cho nông dân lỗ vốn, Nhà nước dùng quỹ này

cũng buộc phải mua theo giá thị trường. Điều gì sẽ xảy ra

thuê một số doanh nghiệp mua nông dân theo giá sàn, bảo

khi thực hiện cơ chế giá này? Khi giá cả xuống dưới “giá

đảm lợi ích hợp lý của nông dân. Đến thời điểm thích hợp,

sàn” thì nông dân đương nhiên bán nông sản cho doanh

cần thiết, Nhà nước quyết định bán ra thị trường số nông

nghiệp; lợi ích của nhà nông được bảo hộ bằng nguồn tài

sản đã mua của nông dân theo giá sàn. Nếu có phát sinh

chính của doanh nghiệp; doanh nghiệp cũng không được

lỗ, quỹ bảo hiểm nông nghiệp sẽ thanh toán. Vì vậy, về

hưởng lợi gì từ sự biến động giá xuống của thị trường

bản chất kinh tế, Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về

nhưng cũng không bị thiệt vì đã ký bán sản phẩm của

“khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng”,

mình trên thị trường giao sau (kỳ hạn hoặc triển hạn).

không phải là hình thức giao dịch sản xuất nông nghiệp

Nhưng khi giá nông sản tăng cao hơn giá sàn, doanh

theo hợp đồng như các nước phát triển đang áp dụng. Do

nghiệp không thể mua theo giá này, vì giá đầu ra của

đó, tuy đã bảy năm trôi qua, Quyết định 80/2002/QĐ-TTg

doanh nghiệp đã được ấn định trong hợp đồng giao sau,

tuy đúng về chủ trương, nhưng không đúng trong “thiết kế”
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cơ chế nên đã không thực hiện được. Vì thế, đã đến lúc
phải đánh giá lại việc thực hiện quyết định này trong
thời gian qua và thiết lập khung pháp lý mới cho giao
dịch nông sản bằng hình thức sản xuất theo hợp đồng.
Đó chính là vai trò của Nhà nước trong mối “liên kết

SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI
CẦN DỰA TRÊN NHỮNG QUAN ĐIỂM,
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN NÀO?

bốn nhà”.
Tháng 6-2009

Trước khi viết những điều cụ thể có tính kỹ thuật,
chúng ta cần thảo luận để đi đến đồng thuận về những
quan điểm, nguyên tắc xây dựng Luật đất đai mới. Trong
bài viết ngắn này, tôi chỉ xin bàn đôi điều mà thôi.
1. Quyền sử dụng đất là một thứ quyền tài sản nên nó
là hàng hóa, dù là hàng hóa đặc biệt, phải được tự do trao
đổi trên thị trường theo pháp luật. Vì thế bất kỳ ai, kể cả
Nhà nước đều phải mua hoặc trưng mua quyền sử dụng
đất. Tại sao khi đất đai cho nhà đầu tư (chủ tư bản) thuê
để xây dựng khu công nghiệp hay sân golf, nay nếu Nhà
nước cần để xây dựng đường sá thì phải thương lượng mua
lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư theo giá thị trường,
còn đối với nông dân thì Nhà nước lại “thu hồi đất nông
nghiệp” của họ và áp đặt “giá đền bù” sát giá thị trường
mà không phải là mua theo giá thị trường? Mặt khác, vì là
hàng hóa, nên giá đất do Nhà nước quy định chỉ có ý nghĩa
làm cơ sở để tính thuế thổ trạch, thuế trước bạ. Giá đất do
Nhà nước quy định nhất thiết không thể là cơ sở để Nhà
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nước cấp kinh phí cho các tổ chức Nhà nước có nhu cầu

cho những nhà đầu tư kinh doanh nông nghiệp thì họ còn

tăng quy mô sử dụng đất đai. Vì với mức giá đó, các tổ

có cơ may kiếm việc làm hơn khi họ bị thu hồi đất để xây

chức này không thể mua được quyền sử dụng đất của

dựng khu công nghiệp, sân golf. Bởi các nhà đầu tư kinh

người dân.

doanh nông nghiệp sẽ thuê hay khoán lại cho chính những

2. Luật pháp không được phân biệt đối xử giữa các

hộ nông dân ấy sản xuất trên mảnh đất trước đây thuộc về

chủ thể (cá nhân và tổ chức) trong cùng một hành vi.

họ. Còn muốn kiếm việc ở khu công nghiệp hay sân golf,

Cùng sử dụng đất nông nghiệp, nhưng hộ nông dân bị

nông dân phải là người trẻ, khỏe, đã được đào tạo nghề với

hạn điền khi giao đất và khi nhận chuyển nhượng

trình độ thích hợp. Hơn nữa, trong nông nghiệp, đối tượng

quyền sử dụng đất, còn tổ chức thì không? Các doanh

sản xuất là sinh vật (cây, con). Muốn đạt hiệu quả, nhà

nghiệp chỉ cần lập dự án trình cấp có thẩm quyền phê

đầu tư kinh doanh nông nghiệp phải trực tiếp kiểm soát

duyệt, nếu xét thấy khả thi, Nhà nước có thể cho họ

được quá trình sinh trưởng, phát triển của cây, con trên

thuê, giao quyền sử dụng đất với diện tích hàng ngàn

từng thửa ruộng, vườn cây, chuồng gia súc, ao cá, đến

hécta. Đó là điều phi lý. Hai vợ chồng với cách tính là

từng người lao động làm thuê. Nếu quy mô ruộng đất, đàn

một hộ gia đình thì chỉ được nhận chuyển quyền sử

gia súc quá lớn, phải thuê nhiều nhân công, thì sẽ phải

dụng đất tối đa hai hécta ở đồng bằng sông Hồng, nhưng

thiết lập cấp quản lý trung gian với tư cách là những

nếu họ lập công ty trách nhiệm hữu hạn thì không bị

người làm thuê, chắc chắn sản xuất khó đạt hiệu quả,

hạn điền hai hécta mà có thể có hàng trăm, hàng ngàn

thậm chí thất bại. Tất cả các quá trình sản xuất mang

hécta, nếu dự án đầu tư của họ được cấp có thẩm quyền

tính sinh học phải do các hộ gia đình thực hiện mới có

phê duyệt.

hiệu quả. Vì thế, các doanh nghiệp kinh doanh nông

3. Muốn đặt quy định hạn điền hay hạn chế thời gian

nghiệp quy mô lớn, phải áp dụng cơ chế “khoán hộ” mà

sử dụng đất, phải trả lời được câu hỏi là “để làm gì?” và “vì

thực chất là tái lập trang trại gia đình dưới dạng công ty

sao?”. Nếu để hạn chế quá trình bần cùng hóa nông dân,

dự phần để thực hiện các khâu sản xuất mang tính sinh

sợ nông dân mất kế sinh nhai, sợ nảy sinh tầng lớp địa

học. Còn bản thân doanh nghiệp chỉ trực tiếp thực hiện

chủ mới, thì tại sao khi các chủ đầu tư xây dựng các khu

các khâu dịch vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông

công nghiệp, sân golf lấy đi hàng ngàn hécta đất nông

nghiệp, giải quyết ba vấn đề mà từng hộ nông dân không

nghiệp “bờ xôi ruộng mật” của nông dân, của quốc gia,

tự giải quyết được là: (i) thị trường và thương hiệu, (ii)

người ta lại không sợ những điều trên xảy ra? Thực tế cho

công nghệ hiện đại để đảm bảo chất lượng nông phẩm và

thấy, nếu nông dân bán quyền sử dụng đất nông nghiệp

giá cả cạnh tranh, (iii) vốn đầu tư. Khi đó, doanh nghiệp

81

82

nông nghiệp không còn cấp quản lý trung gian, dù có quy

tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp”. Thử

mô đất đai rất lớn. Còn hạn chế thời gian sử dụng đất để

hỏi, xây dựng khu công nghiệp, sân golf không phải là

làm gì? Không lẽ hết thời hạn, Nhà nước lại giao đất cho

tích tụ, tập trung đất hay sao?

người khác sử dụng? Gần hết thời hạn sử dụng đất, tất

5. Luật không thể quy định chỉ giao đất nông nghiệp

nhiên giá đất sẽ giảm mặc dù có thể địa tô chênh lệch 2

cho người “trực canh”, trong khi đó, luật lại quy định

(địa tô cấp sai 2) do chủ sử dụng đất đã tạo ra là khá lớn

người có quyền sử dụng đất có quyền cho thuê và cho thuê

trong suốt quá trình sản xuất của mình. Nếu vậy, nhà

lại ruộng đất. Khi đó người có quyền sử dụng đất không

nông sẽ không quan tâm đầu tư thâm canh, cải tạo đất,

còn là người trực canh nữa. Hơn nữa, thế nào là “trực

xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp.

canh”? Chủ trang trại đầu tư vốn phát triển sản xuất nông

4. Nhà nước chỉ quản lý mục đích sử dụng đất bằng

nghiệp phải lao động trí óc căng thẳng để quản lý kinh

quy hoạch, không quan tâm đến chủ thể sử dụng. Đặc

doanh thì mới đạt hiệu quả, họ không thể và không cần tự

biệt, Nhà nước phải quản lý chặt chẽ đất lâm nghiệp,

đi cày bừa, gieo sạ, cạo mủ cao su, cho gia súc ăn... Vậy họ

trước hết là đất rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng

có “trực canh” hay không?

đặc dụng, vườn quốc gia để đảm bảo môi trường sống

6. Tích tụ, tập trung tư bản là quá trình tất yếu để

của cả dân tộc. Không ai có quyền phá rừng, chuyển đất

công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất trong nền kinh

rừng sang các loại đất khác như khai mỏ, xây dựng khu

tế thị trường. Trong nông nghiệp, tích tụ, tập trung tư

công nghiệp, dẫn đến hủy hoại môi trường sinh thái,

bản trước hết thể hiện trong việc tích tụ, tập trung

như việc khai mỏ quặng bôxít ở Đắk Nông hiện nay.

ruộng đất. Tích tụ, tập trung tư bản nói chung và tích

Thứ nữa, Nhà nước quản lý chặt chẽ đất “bờ xôi ruộng

tụ, tập trung ruộng đất nói riêng là tăng quy mô tư bản

mật” đang trồng lúa nước có hiệu quả để đảm bảo an

và ruộng đất của một đơn vị kinh doanh nông nghiệp,

ninh lương thực. Nhưng dù sao, giả sử không có gạo thì

công nghiệp hay dịch vụ. Một đơn vị kinh doanh tự chủ,

còn có thể nhập khẩu, có thể ăn bánh mì, mì sợi thay

tự chịu trách nhiệm về kết quả lời - lỗ có thể là một hộ

cơm, nhưng không còn môi trường sống do phá rừng thì

gia đình, một doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong nền

không còn dân tộc Đại Việt nữa. Đối với các loại đất

kinh tế thị trường tồn tại dưới nhiều hình thức như

nông nghiệp khác, người sử dụng có quyền tự do chuyển

doanh nghiệp tư nhân (đúng ra phải gọi là doanh nghiệp

đổi loại cây trồng, vật nuôi theo yêu cầu của thị trường

cá nhân), công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp

và Luật bảo vệ môi trường như tất cả các chủ thể khác

danh, công ty cổ phần... Trong nông nghiệp, một đơn vị

trong xã hội. Do đó, không cần có quy định “chỉ cho tích

tự chủ sản xuất nông nghiệp được gọi là trang trại.
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Do đó trang trại cũng tồn tại dưới nhiều loại hình. Trang

Vì thế, Luật đất đai phải có quy định việc thừa kế

trại gia đình chính là kinh tế nông hộ. Còn trang trại cá

không được chia nhỏ trang trại. Chỉ có người thừa kế có

nhân, trang trại hợp danh, trang trại trách nhiệm hữu

năng lực quản lý nông nghiệp mới là thành viên hợp danh

hạn, trang trại cổ phần, trang trại nhà nước chính là

có quyền quản lý kinh doanh trang trại, còn những người

doanh nghiệp cá nhân, công ty hợp danh, công ty trách

thừa kế khác chỉ là thành viên góp vốn (không có quyền

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp nhà

quản lý) của trang trại hợp danh vừa thoát thai từ trang

nước... trong nông nghiệp. Tích tụ, tập trung ruộng đất

trại gia đình hay trang trại cá nhân của người chủ vừa

cho phép tạo ra các loại trang trại sản xuất hàng hóa.

qua đời hay tự nguyện từ bỏ quyền làm chủ và quản lý

Nhưng do đặc điểm sản xuất sinh học, nên trang trại gia

trang trại của mình.

đình là lực lượng sản xuất hàng hóa chủ yếu của mỗi

Luật doanh nghiệp phải buộc các trang trại cá nhân,

nền kinh tế, dù là nền kinh tế hiện đại nhất như các

trang trại hợp danh, trang trại trách nhiệm hữu hạn,

nước Âu - Mỹ. Trang trại cá nhân chủ yếu sử dụng sức

trang trại cổ phần phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế

lao động làm thuê nhưng không phải thuê quá nhiều,

thu nhập cá nhân hay thu nhập doanh nghiệp theo pháp

nên không phải thiết lập cấp quản lý trung gian (có một

luật hiện hành.

cấp quản lý) cũng là một loại hình trang trại dễ tìm thấy

Còn trang trại gia đình hay kinh tế nông hộ sở dĩ

trong nền kinh tế thị trường. Còn các loại trang trại

không phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế thu nhập

khác, nhất là trang trại cổ phần, trang trại nhà nước, có

cá nhân không phải do được ưu đãi, mà vì chi phí hành

quy mô quá lớn, phải thiết lập nhiều cấp quản lý trung

thu lớn hơn số thuế có thể thu được, do số lượng trang

gian, muốn tồn tại và phát triển đều phải áp dụng cơ chế

trại gia đình quá nhiều, lại nhỏ bé, phân tán. Hiện nay,

“khoán hộ” mà thực chất là tái lập trang trại gia đình

các loại trang trại chủ yếu sử dụng sức lao động làm

dưới dạng công ty dự phần, để thực hiện các khâu sản

thuê chính là doanh nghiệp cá nhân, công ty trách

xuất mang tính sinh học, còn trang trại lớn chỉ thực hiện

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh kinh

các khâu dịch vụ đầu vào - đầu ra cho sản xuất nông

doanh nông nghiệp có quy mô lớn, hiệu quả cao đều

nghiệp. Điều đó vừa phát huy ưu điểm của trang trại gia

không phải nộp bất kỳ loại thuế nào, do khai báo là

đình và lợi thế kinh tế theo quy mô của trang trại lớn,

trang trại gia đình (kinh tế hộ).

vừa khắc phục nhược điểm sản xuất nhỏ, phân tán của

Trang trại là một đơn vị sản xuất nông nghiệp tự chủ,

trang trại gia đình và nhược điểm “quá tải” do quy mô

không tùy thuộc vào quy mô lớn nhỏ. Do vậy, không thể

quá lớn của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp.

quy định đơn vị sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn, ví dụ
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3 hécta hay 100 triệu đồng doanh thu/năm mới là trang
trại. Định lượng rồi mới định tính là phương pháp tư duy
sai lầm. Nó là cái gì rồi mới nghĩ nó to hay nhỏ. Không thể
coi tất cả con vật to (voi, hà mã, bò tót) đều là con voi, còn
con voi vừa mới sinh ra không được coi là voi vì trọng

TÁI CẤU TRÚC HAY XÂY DỰNG LẠI
NỀN NÔNG NGHIỆP –
NHỮNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA NÓ

lượng còn nhỏ!
Tháng 4-2009

Năm 2014 đã tới. Năm 2013 qua đi và đã chứng kiến
những khó khăn, thách thức lớn lao mà nền kinh tế Việt
Nam nói chung gặp phải. Trong bối cảnh đó, nhiều người
cho rằng: nền nông nghiệp nước ta vẫn tăng trưởng, trở
thành “trụ đỡ”, là “bình phong trú ẩn chắc chắn” cho cả
nền kinh tế đang gặp “cơn bão” suy thoái trầm trọng. Tôi
nghi ngờ nhận định này.
Sản xuất nông nghiệp không đủ sống, nông dân bỏ
ruộng, ra thành phố làm bất cứ việc gì cần ít hay thậm chí
không cần đến kỹ năng, mà chỉ cần cơ bắp, vẫn có thu
nhập cao hơn, mặc dù rất bấp bênh, khiến họ phải sống
dưới mức nghèo khổ theo tiêu chuẩn quốc tế. Họ trở thành
công dân hạng hai, sống trong các khu nhà ổ chuột, làm
việc trong môi trường ô nhiễm nặng, không được hưởng
các phúc lợi và tiện ích công cộng, dù với mức tối thiểu, về
giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thụ hưởng văn hóa, cung cấp
điện sinh hoạt và nước sạch... so với cư dân thành thị. Khi
“cơn bão kinh tế” ập đến, hàng ngàn doanh nghiệp ngưng
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kinh doanh, họ mất việc làm, đành trở về quê hương bản
quán với hy vọng tìm được nơi trú ẩn tạm bợ. Nông thôn
vốn đã thiếu việc làm, nay lại càng thiếu việc làm trầm
trọng hơn. Người vô cảm, suy nghĩ theo kiểu “điều gì
không thấy tức là không có”, cho rằng nhờ vậy mà tỷ lệ
người thất nghiệp giảm đi. Mức sống thấp, khiến họ không
dám và không có tiền chi tiêu cho những nhu cầu dưới
mức tối thiểu để tồn tại, làm cho chỉ số giá cả (CPI) gia
tăng thấp (trên 6% trong năm 2013). Thế là người ta
xướng lên thành tích đã kiềm chế được lạm phát! Thống
kê Nhà nước nói chỉ số giá cả tăng thấp, nhưng các bà nội
trợ lại kêu giá cả tăng cao thường xuyên, liên tục, làm teo
tóp túi tiền vốn đã eo hẹp của họ. Như vậy, nông nghiệp
chỉ là “trụ đỡ” cho những thành tích ảo, là “bức bình
phong” che khuất những nỗi cơ cực của người nông dân
trước con mắt của những người vô cảm, thích tự sướng!
Nhưng mặt khác, người ta vẫn hô hào phải tái cơ cấu
nông nghiệp, từ bỏ mô hình tăng trưởng nhờ tăng đầu tư,
khai thác kiệt quệ tài nguyên thiên nhiên, sử dụng sức lao
động giá rẻ, xuất khẩu nông sản thô với giá trị gia tăng
thấp, chuyển sang mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư
theo chiều sâu, áp dụng công nghệ mới, làm gia tăng giá
trị nông sản, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao
năng suất và chất lượng nông phẩm, sản xuất thân thiện
với môi trường,...
Vì vậy, trước khi bàn đến giải pháp cụ thể, cần có sự
đồng thuận, nhất quán về những khái niệm và quan điểm

1. Tái cấu trúc (hay cơ cấu lại) (Restructuring)
và xây dựng lại (Reengineering, Perestroika)
1.1 Tái cấu trúc (hay cơ cấu lại) chỉ là sự sắp xếp
lại một cách hợp lý hơn những yếu tố cấu thành vốn có,
đang tồn tại của một chỉnh thể (ở đây là nền nông nghiệp)
theo một kiểu nào đó để đạt được những mục tiêu cao hơn
hiện tại. Vì thế, nó không làm thay đổi về chất của thực
thể nền nông nghiệp đang hiện hữu. Trong khi đó, nền
nông nghiệp nước ta hiện nay đã gần như hết “dư địa” để
tăng trưởng và phát triển, càng không còn “dư địa” để
phát triển bền vững và toàn diện, khắc phục triệt để và
căn bản những yếu kém của nó trong thời gian qua.
1.2 Xây dựng lại là tạo ra những yếu tố mới và kết hợp
chúng lại với nhau theo một kiểu cấu trúc nào đó trong một
chỉnh thể mới, được vận hành theo một cơ chế quản lý phù
hợp với cấu trúc của nó, để tạo ra những thuộc tính khác hẳn
về chất, vốn không tìm thấy ở chỉnh thể cũ, cũng như trong
mỗi yếu tố cấu thành nên chỉnh thể mới. Chất lượng của
chỉnh thể mới sau khi được xây dựng lại, được thể hiện bằng
những tiêu chí phản ánh mục tiêu của nó. Đó chính là tiêu
chí nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật
chất và tinh thần, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi
trường sinh thái tự nhiên và nhân văn.
2. Những khái niệm và quan điểm khoa học cơ
bản với tư cách là cơ sở của việc hoạch định các giải
pháp xây dựng lại nền nông nghiệp.
2.1 Việc xây dựng lại nền nông nghiệp phải được coi là

khoa học cơ bản để xây dựng lại nông nghiệp.
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một bộ phận căn bản của sự nghiệp phát triển nông thôn,

những vấn đề kinh tế, xã hội và môi trường, khó khắc

hay là xây dựng nông thôn mới, theo cách thường gọi.

phục như hiện nay.
- Kiểm soát dân số cả về số lượng lẫn chất lượng, cũng
như quá trình di dân phù hợp với yêu cầu phát triển kinh
tế xã hội của cả nước và mỗi vùng.
- Bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn
trong sản xuất và đời sống.

Phát triển nông thôn mới lại là nội dung cơ bản của cả quá
trình phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam một cách toàn
diện và bền vững, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Như vậy, xây dựng lại nền nông nghiệp cũng như phát
triển nông thôn mới là một quá trình dài, cần đầu tư lớn
về “chất xám” và tiền vốn, không thể nóng vội, chạy theo

2.3 Xây dựng lại ngành nông nghiệp.

thành tích để đạt các danh hiệu thi đua như chúng ta đã

2.3.1 Chiến lược và quy hoạch phát triển

thấy trong thời gian qua.
2.2 Thực chất của việc xây dựng nông thôn mới là một
quá trình phát triển bền vững và toàn diện cả kinh tế, xã
hội và môi trường để nâng cao chất lượng đời sống của
người dân. Do vậy, nội dung phát triển nông thôn mới bao
gồm bốn quá trình:
- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và kinh
tế nông thôn để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm,
vừa giảm bớt sức lao động trong nông nghiệp, vừa gia tăng
khả năng thu hút, sử dụng sức lao động dôi dư từ nông
nghiệp để phát triển kinh tế - xã hội nông thôn.
- Đô thị hóa nông thôn, tạo ra những đô thị nhỏ văn
minh, bố trí rộng khắp ở các vùng nông nghiệp sinh
thái, vừa để tạo ra các cơ sở kinh tế, phục vụ cho việc
phát triển nông nghiệp, thu hút sử dụng sức lao động
nông nghiệp dôi dư nhờ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
sản xuất, vừa du nhập lối sống văn minh đô thị vào
nông thôn. Nhờ đó, người ta có thể hạn chế tối đa quá
trình tự phát tạo ra các siêu đô thị cực lớn với đầy rẫy
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- Phải xây dựng lại chiến lược sản phẩm trên phạm vi
quốc gia, từng vùng, tiểu vùng nông nghiệp sinh thái, căn cứ
vào dự báo thị trường trong và ngoài nước, dựa vào lợi thế so
sánh và lợi thế cạnh tranh của quốc gia, của mỗi vùng,
không theo đơn vị hành chính tỉnh (thành phố), huyện, xã.
- Trên cơ sở đó, xây dựng lại quy hoạch và kế hoạch
phát triển kết cấu hạ tầng, từ thủy lợi, giao thông, bến
cảng, kho bãi, các cơ sở logistic (hậu cần)... trên phạm vi
cả nước và mỗi vùng, tiểu vùng nông nghiệp sinh thái, để
phục vụ việc thực hiện chiến lược sản phẩm nói trên
(không quy hoạch phát triển theo đơn vị hành chính tỉnh,
huyện, xã như hiện nay)
- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển các khu
đô thị nhỏ ở các vùng và tiểu vùng nông nghiệp sinh thái
để tạo ra các cơ sở dịch vụ đầu vào - đầu ra cho sản xuất
nông nghiệp.
- Thiết lập chiến lược phát triển khoa học - công nghệ
và đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện chiến lược phát
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triển sản phẩm và xây dựng kết cấu hạ tầng, đô thị nông

trang trại gia đình (kinh tế nông hộ - Farm household)

thôn theo quy hoạch vùng.

và trang trại cá nhân (sole farm) không có cấp quản lý
trung gian (doanh nghiệp tư nhân theo cách gọi của

2.3.2 Xây dựng nền nông nghiệp thể chế

Luật doanh nghiệp Việt Nam). Quy mô kinh doanh của

Áp dụng phổ biến mô hình quản lý theo chuỗi giá trị

các trang trại này ngày càng mở rộng nhờ cơ giới hóa,

ngành hàng nông sản, từ trang trại đến bàn ăn hay xuất

hiện đại hóa, tin học hóa, chứ không phải nhờ gia tăng

khẩu đến mạn tàu, tổ chức lại nền sản xuất nông nghiệp

sức lao động trong mỗi trang trại đến mức phải thiết lập

theo hợp đồng (Contract farming) ở mỗi vùng và tiểu vùng

cấp quản lý trung gian như các doanh nghiệp trong lĩnh

nông nghiệp sinh thái. Trong đó, doanh nghiệp cung ứng

vực công nghiệp và dịch vụ.

đầu vào - đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và các trang

Hợp tác xã đích thực theo Luật hợp tác xã năm 2012

trại sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn cùng với

chỉ được hình thành và phát triển bền vững, đạt hiệu quả

các hợp tác xã đích thực của họ là những chủ thể quan

cao, khi các thành viên chủ yếu của nó là các chủ trang

trọng nhất của chuỗi giá trị ngành hàng và mối liên kết

trại sản xuất hàng hóa quy mô lớn, theo GAP. Trong

sản xuất nông sản. Doanh nghiệp phải là “nhạc trưởng”

chuỗi giá trị ngành hàng, hợp tác xã vừa là chủ thể tham

hay “hạt nhân” trong việc tổ chức lại sản xuất theo hợp

gia hợp tác với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu vào -

đồng, quản lý chuỗi giá trị ngành hàng và cùng với các

đầu ra cho nông nghiệp nghiệp, vừa là đối thủ cạnh

trang trại và các hợp tác xã của họ thiết lập cơ chế phân

tranh của các doanh nghiệp ấy. Trong giai đoạn phát

chia trách nhiệm và lợi ích hợp lý giữa các chủ thể tham

triển cao, nhiều hợp tác xã sẽ trở thành “nhạc trưởng”

gia chuỗi giá trị ngành hàng. Đó chính là cơ sở kinh tế tạo

hay “hạt nhân” của chuỗi giá trị ngành hàng, cạnh tranh

ra tính bền vững của mối liên kết này.

với các doanh nghiệp này.

Trang trại là một tổ chức kinh doanh nông sản tự

Các doanh nghiệp nông, lâm, ngư nghiệp nhà nước,

chủ, thực hiện các khâu sản xuất mang tính sinh học,

đang được gọi với các tên khác nhau, cần được đổi mới

trong nền kinh tế thị trường. Do đó, luật pháp phải thừa

theo hướng sau:

nhận trang trại cũng tồn tại theo các hình thức tổ chức

- Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước này thành

kinh doanh theo luật doanh nghiệp. Nhưng do sản xuất

các công ty cổ phần, chuyên thực hiện dịch vụ đầu vào,

nông nghiệp mang tính sinh học, loại hình trang trại

đầu ra cho sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp của các hộ

tồn tại phổ biến - lực lượng sản xuất nông sản hàng hóa

công nhân nhận khoán và các trang trại khác trên địa

chủ yếu, ngay cả ở những nước phát triển nhất - là

bàn, thực hiện ngay việc quản lý theo chuỗi giá trị ngành
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hàng, áp dụng công nghệ cao, thực hiện GAP trên diện

hình này đã được thực tiễn chứng minh hiệu quả cao, qua

tích đất nông, lâm, nghiệp và chuồng trại, ao nuôi của

các điển hình như Nông trường Sông Hậu trước đây và

mình. Tuyệt đối không chia nhỏ diện tích đất nông nghiệp,

Công ty cổ phần giống bò sữa Mộc Châu hiện nay.
Nhà nước phải xóa bỏ các tổ chức kinh doanh nói

ao nuôi của các doanh nghiệp này để biến công nhân nông

chung và kinh doanh nông nghiệp nói riêng không theo

nghiệp thành nông dân sản xuất quy mô nhỏ.
-

Các hộ công nhân nhận khoán của các doanh

Luật doanh nghiệp hiện hành, như:

nghiệp này trở thành chủ thể của các trang trại dự phần

- Tổng công ty và các công ty thành viên của nó

(affiliated farm) hay công ty dự phần (affiliated company)

hiện đều được coi là doanh nghiệp, nên đã tạo ra cơ cấu

trong nông nghiệp, chuyên thực hiện các khâu nông

doanh nghiệp cấp trên, doanh nghiệp cấp dưới theo

nghiệp mang tính sinh học, theo GAP, dưới sự chỉ đạo của

kiểu hành chính, làm triệt tiêu tính tự chủ kinh doanh

doanh nghiệp, đồng thời có thể là cổ đông của công ty cổ

vốn có khách quan của doanh nghiệp. Ví dụ như Tổng

phần nói trên.

công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) bao gồm

Như vậy, về mặt pháp lý, doanh nghiệp là một pháp

hàng chục công ty thành viên, trong khi chỉ có tổ chức

nhân kinh doanh trong nền kinh tế thị trường thực hiện

nào có đầy đủ quyền tự chủ kinh doanh mới được thừa

quản lý toàn bộ chuỗi giá trị ngành hàng diễn ra trên diện

nhận là doanh nghiệp trên thực tế. Vì thế, nếu các công

tích đất nông nghiệp, ao nuôi, được Nhà nước giao quyền

ty thành viên có quyền tự chủ kinh doanh thì tổng công

sử dụng. Nhưng trên từng thửa ruộng, vườn cây, chuồng

ty không thể cũng có quyền tự chủ kinh doanh và

trại, ao nuôi được giao khoán cho hộ công nhân, doanh

ngược lại. Tình trạng không rõ ràng về quyền tự chủ

nghiệp có vai trò cung ứng dịch vụ đầu vào - đầu ra, buộc

kinh doanh giữa tổng công ty và các công ty thành viên

họ thực hiện sản xuất theo GAP; còn hộ công nhân nhận

đã làm mất tính năng động trong kinh doanh của

khoán có toàn quyền chủ động, kể cả đầu tư thêm vật tư

chúng. Mặt khác, cần xóa bỏ các hình thức tổ chức có

và lao động ngoài mức nhận khoán, để thực hiện các khâu

những tên gọi bất bình thường như “công ty cổ phần

sản xuất mang tính sinh học trong khuôn khổ hợp đồng

hay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên -

liên kết với doanh nghiệp. Do đó, họ trở thành chủ thể dự

Tổng công ty X” (ví dụ: Công ty cổ phần - Tổng công ty

phần trong các khâu sản xuất này của chuỗi giá trị ngành

xây dựng Thủy lợi 4).

hàng. Quan hệ giữa các hộ nhận khoán - chủ trang trại dự

- Tập đoàn là một thực thể kinh tế không có tư cách

phần,với doanh nghiệp là quan hệ thị trường, bình đẳng

pháp nhân, nhưng hiện nay lại tồn tại với tư cách là một

trong giao dịch mua bán dịch vụ đầu vào - đầu ra. Mô

tổ chức có tư cách pháp nhân cấp trên của các doanh
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nghiệp thành viên. Do đó, cần xóa bỏ các tổ chức có tên gọi

cùng hưởng các chính sách ưu đãi của Nhà nước, nếu

bất bình thường, như công ty cổ phần hay công ty trách

kinh doanh cùng ngành hàng trong cùng một vùng nông

nhiệm hữu hạn một thành viên - tập đoàn Y (ví dụ: Công

nghiệp sinh thái. Phải kiên quyết xóa bỏ sự độc quyền

ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên - Tập

kinh doanh và các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp

đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam).

nhà nước hiện nay.

- Công ty mẹ - công ty con là một cơ cấu được hình

Để tạo khung pháp lý bảo đảm việc cạnh tranh lành

thành theo quan hệ sở hữu vốn, không theo cơ cấu hành

mạnh và thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp theo

chính cấp trên - cấp dưới. Công ty mẹ phải là công ty tài

chiến lược và quy hoạch phát triển của Nhà nước, cần có

chính hay ngân hàng thương mại, đầu tư vốn của mình

những chính sách như sau:

để tạo ra các doanh nghiệp con với các hình thức khác

-

Xây dựng khung pháp lý để thị trường mua bán

nhau, theo Luật doanh nghiệp. Nếu ngược lại như tình

quyền sử dụng đất diễn ra lành mạnh, tạo ra những

trạng hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa vật

trang trại sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, theo

phẩm và hàng hóa dịch vụ lại lập ra các công ty tài chính

GAP, áp dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, tin học hoá,

hay ngân hàng thương mại với tư cách là công ty con, để

làm giảm sức lao động trong nông nghiệp, chứ không

huy động vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, rồi cho công ty

phải chỉ làm giảm số công đầu tư cho sản xuất, tính trên

mẹ vay lại. Điều đó đã tạo ra khả năng tài chính để các

một đơn vị đất nông nghiệp hay đầu gia súc, gia cầm,

doanh nghiệp này (công ty mẹ) đầu tư ngoài ngành,

tạo ra nông sản có năng suất, chất lượng cao, bảo đảm

không thuộc lợi thế của mình, nên đã gây ra khối nợ xấu

vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Nhà nước cần đầu tư đào tạo miễn phí để tạo ra

khổng lồ và bong bóng bất động sản cực lớn trong nền

một đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, có kiến thức và kỹ

kinh tế quốc dân.
-

Xóa bỏ các loại hiệp hội doanh nghiệp đang tồn tại

như là cánh tay nối dài của các cơ quan quản lý Nhà nước,

năng phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
nông nghiệp.
- Nhà nước cần có chính sách ưu đãi về tài chính (đầu

ví dụ như Hiệp hội Lương thực Việt Nam - VFA.
- Chính sách ưu đãi khuyến khích phát triển của

tư, tín dụng, thuế...) đối với các doanh nghiệp, các trang

Nhà nước chỉ theo ngành hàng và vùng sinh thái, tuyệt

trại và hợp tác xã tham gia chuỗi giá trị ngành hàng nông

đối không theo chủ thể kinh doanh. Các tổ chức kinh

sản, thực hiện sản xuất nông nghiệp theo GAP ở các vùng

doanh dù là doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân, hợp tác

nông nghiệp sinh thái, theo chiến lược và quy hoạch phát

xã và trang trại, đều được bình đẳng trong kinh doanh,

triển của Nhà nước.
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- Nhà nước cần gia tăng đầu tư cho khoa học công
nghệ để có nền nông nghiệp công nghệ cao, chứ không
phải chỉ tạo ra những khu nông nghiệp công nghệ cao như
hiện nay, gia tăng hàm lượng chất xám trong giá trị sản
phẩm của chuỗi giá trị ngành hàng nông sản.
Các khái niệm và căn cứ khoa học nêu trên phải là cơ
sở đề ra các giải pháp xây dựng lại nền nông nghiệp ngay
trong năm 2014 và trong suốt quá trình phát triển của nó,

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO
ĐỂ XÂY DỰNG LẠI
NỀN NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA HIỆN NAY

thì mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn về kinh tế, xã
hội cũng như môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn.
Tháng 1-2014

Hiện nay, nền nông nghiệp nước ta không chỉ lạc hậu
về trình độ phát triển, xét về tất cả các mặt, mà điều nguy
hiểm hơn cả sự lạc hậu là nó đang đầu độc toàn dân một
cách hợp pháp bằng nông phẩm không an toàn. Cần nhấn
mạnh là tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm (đồ ăn và
uống) là điều tối thiểu và cần thiết trước tiên phải đạt
được ở tất cả nền nông nghiệp. Chúng ta thường nói đến
sản xuất nông phẩm an toàn bằng việc tạo ra các cơ sở,
vùng nông nghiệp áp dụng GAP, HACCP, cung cấp cho
các siêu thị, cửa hàng. Số lượng nông sản an toàn là không
đáng kể so với sản lượng nông phẩm được người dân tiêu
dùng hằng ngày. Người nông dân thường cho rằng chi phí
sản xuất nông phẩm theo GAP cao, nhưng giá bán không
cao hơn bao nhiêu, thậm chí bằng với giá nông sản được
sản xuất “theo truyền thống”, tức là nông sản không an
toàn. Người tiêu dùng không thể phân biệt được đâu là
nông sản an toàn, đâu là nông sản không an toàn. Cơ
quan quản lý Nhà nước có chức năng cũng không thể kiểm
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soát được quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, phân

chẽ, không những loại bỏ những lô hàng không bảo đảm

phối nông sản theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.

tiêu chuẩn an toàn mà cả những lô hàng không đáp ứng

Kết quả là, hiện nay, nền nông nghiệp đang tạo ra nông

tiêu chuẩn cao theo luật pháp của các quốc gia này.

phẩm không an toàn bằng việc lạm dụng chất kích thích

Vì vậy, trên thực tế, chúng ta đang thừa nhận tính

tăng trưởng, chất bảo quản, phân bón hóa học, thuốc bảo

hợp pháp của việc sản xuất, mua, bán, tiêu thụ nông sản

vệ thực vật, thuốc kháng sinh,... Cả xã hội bất lực, đành

không an toàn trên thị trường nội địa. Giải pháp khắc

chấp nhận tình trạng này như là một điều hiển nhiên,

phục tình trạng này của nền nông nghiệp chính là ứng

được gọi là nền nông nghiệp “truyền thống”. Thật là oan

dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản lý theo chuỗi

uổng. Nền nông nghiệp truyền thống đúng nghĩa đã tồn

giá trị ngành hàng. Nói cách khác, giải pháp ứng dụng

tại hàng ngàn năm nay, là nền nông nghiệp hữu cơ, tạo ra

công nghệ cao không phải chỉ để tạo ra các khu nông

nông sản vừa sạch vừa ngon (tuy ít về số lượng) hơn là nền

nghiệp công nghệ cao, mà là để tạo ra nền nông nghiệp

nông nghiệp an toàn mà ta đang phấn đấu thực hiện. Nếu

công nghệ cao.

nghĩ sâu hơn một chút, người ta thấy rằng sự buông xuôi

Việc tạo lập nền nông nghiệp công nghệ cao chính là

của xã hội, của người dân, của cơ quan Nhà nước,... trước

nội dung xây dựng lại nền nông nghiệp nước ta hiện nay,

thực trạng này chính là đang vô tình thừa nhận tính hợp

hay nói theo ngôn ngữ chính thống, là “tái cấu trúc nền

pháp của một nền nông nghiệp vốn bất hợp pháp. Không

nông nghiệp”. Mà tái cấu trúc nền nông nghiệp lại là nội

một quốc gia nào chấp nhận một nền nông nghiệp cung

dung cơ bản, quan trọng trước tiên của việc xây dựng nông

cấp nông sản không an toàn cho người dân. Pháp luật chỉ

thôn mới, hay là phát triển nông thôn bền vững. Do vậy,

có thể chế tài và loại bỏ một loại nông sản cụ thể không an

chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay

toàn đang được bày bán trên thị trường trong những

phải bao gồm chương trình xây dựng nền nông nghiệp

trường hợp hiển nhiên và cá biệt, khi cơ quan chức năng

công nghệ cao, chứ không phải chỉ là các dự án xây dựng

phát hiện nó chứa chất độc hại, như melamine trong sữa,

các khu nông nghiệp công nghệ cao. Nội dung của chương

dư lượng thuốc kháng sinh trong thủy sản, dư lượng

trình quốc gia xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao

nitrat, thuốc bảo vệ thực vật trong rau - quả, chất kích

rất rộng, là một hệ thống tổng thể trên tầm vĩ mô và vi

thích nảy mầm trong giá đỗ, hàm lượng hàn the quá nhiều

mô, bao gồm các giải pháp kỹ thuật, kinh tế, quản lý, xã

trong giò, chả...

hội, bảo vệ môi trường, đào tạo nguồn nhân lực... được

Mặt khác, nông phẩm xuất khẩu sang các nước phát

thực hiện ở tất cả các khâu, các chủ thể trong chuỗi giá trị

triển như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản... lại được kiểm soát chặt

ngành hàng nông sản, từ trang trại đến bàn ăn, ở các
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vùng nông nghiệp sinh thái. Các khu nông nghiệp công

hàng nông sản ở mỗi vùng nông nghiệp sinh thái, thuộc

nghệ cao không phải là các “ốc đảo” xa lạ giữa nền nông

mọi thành phần kinh tế.

nghiệp lạc hậu mà phải trở thành chất xúc tác, những tổ

- Luật pháp phải có quy định, chế tài nghiêm khắc,

chức nghiên cứu và triển khai (R&D) thúc đẩy quá trình

đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật

hình thành và phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao

trong việc cung ứng (sản xuất, buôn bán), sử dụng trong

trên phạm vi quốc gia.

sản xuất các loại vật tư nông nghiệp bị cấm, hay sử dụng

Tiêu chí để đánh giá sự thành công của nền nông
nghiệp công nghiệp cao thể hiện qua việc thực hiện tiêu
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, ở năng suất, chất lượng
nông sản thỏa mãn nhu cầu luôn gia tăng của con người; ở
hiệu quả kinh tế, giá trị gia tăng của nông phẩm, ở thu
nhập và lợi nhuận của các chủ thể tham gia, trước hết là
của nông dân, ở việc bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên
và nhân văn... Để xây dựng nền nông nghiệp công nghệ
cao, điều trước tiên, tối thiểu, là cần thực hiện ngay một số
giải pháp trước mắt:
-

Tuyên truyền rộng rãi, liên tục trên tất cả các

phương tiện thông tin đại chúng, bằng hoạt động khuyến
nông, giảng dạy trong tất cả các trường, lớp, để mọi người
dân, trước hết là nông dân, giác ngộ, không sử dụng hóa
chất kích thích tăng trưởng, chất bảo quản..., thuốc bảo vệ
thực vật không được Nhà nước cho phép sử dụng, gây độc
hại cho người tiêu dùng, cho người sản xuất và cho môi
trường. Đặc biệt, người dân phải nhận thức là việc sản xuất
nông sản không an toàn là hành vi vi phạm cả luật pháp và
đạo đức, trái với truyền thống văn hóa của dân tộc.
- Phát triển các tổ chức nghiên cứu và triển khai các
giải pháp nông nghiệp công nghệ cao ở tất cả các ngành
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trên mức cho phép. Pháp luật phải xác định sản xuất
nông nghiệp không bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng,
người sản xuất và cho môi trường là phạm pháp.
- Xây dựng một hệ thống chính sách đủ mạnh để
khuyến khích và thúc đẩy việc nghiên cứu và triển khai
các giải pháp phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao,
như chính sách đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ và
quản lý, đào tạo nông dân chuyên nghiệp, khuyến nông,
chính sách tài trợ, tín dụng với lãi suất ưu đãi, miễn giảm
thuế thu nhập doanh nghiệp cho các cơ sở chế biến, bảo
quản, tiêu thụ nông sản áp dụng công nghệ cao, áp dụng
HACCP thuộc mọi thành phần kinh tế, cho các trang trại,
hợp tác xã thực hiện sản xuất theo GAP, nhất là Global
GAP, và cho tất cả các chủ thể khác tham gia chuỗi giá trị
ngành hàng nông sản áp dụng công nghệ cao ở tất cả các
khâu, từ sản xuất, cung ứng thiết bị, vật tư đầu vào cho
sản xuất và chế biến, bảo quản nông phẩm đến canh tác,
nuôi trồng, chế biến bảo quản, phân phối, tiêu thụ nông
sản trên thị trường...
- Chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng
đất để tạo ra các trang trại gia đình sản xuất nông sản
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hàng hóa lớn, có nhu cầu và khả năng áp dụng công nghệ
cao và tham gia chuỗi giá trị ngành hàng.
- Chính sách đầu tư ưu đãi cho việc hình thành và
phát triển các khu đô thị văn minh hiện đại, bao gồm các
cơ sở công nghiệp, dịch vụ và dân sinh, phân bố trên các

NHÀ NÔNG HỌC BÙI HUY ĐÁP
VỚI LÚA XUÂN, VỤ ĐÔNG
VÀ XÂY DỰNG LẠI NỀN NÔNG NGHIỆP

vùng nông nghiệp sinh thái, đủ khả năng thu hút, sử
dụng sức lao động nông nghiệp dôi dư và đáp ứng nhu cầu
cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất nông
nghiệp công nghệ cao.
Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn phải là cơ quan chủ trì thực hiện chương trình quốc
gia phát triển nông nghiệp công nghệ cao với tư cách là
một phận quan trọng, cơ bản của sự nghiệp xây dựng nông
thôn mới.

Ngôn ngữ thời thượng hiện đang rất thịnh hành trên
các phương tiện thông tin đại chúng và trong các lời phát
biểu của các vị lãnh đạo, quản lý ngành nông nghiệp các
cấp là: “Tái cấu trúc nông nghiệp” để thay đổi mô hình
tăng trưởng, gia tăng giá trị nông sản.

Tháng 4-2014

Ngành nông nghiệp được coi là một hệ thống trong hệ
thống lớn là nền kinh tế quốc dân. Hệ thống là một chỉnh
thể bao gồm các yếu tố liên kết với nhau theo một kiểu cấu
trúc nào đó và tương tác với nhau trong quá trình vận
hành theo một cơ chế quản lý tương thích, sao cho tạo ra
được những thuộc tính mới về chất, không có trong các
thuộc tính vốn có của các yếu tố cấu thành. Vì thế, tái cấu
trúc (Restructuring) chỉ là thay đổi kiểu cấu trúc và cơ chế
vận hành của một chỉnh thể dựa trên các yếu tố cấu thành
hiện hữu. Cho nên, tái cấu trúc chỉ đạt được mục tiêu khi
các yếu tố cấu thành hiện hữu của nó còn nhiều tiềm năng
và được phát huy khi thay đổi kiểu cấu trúc và cơ chế
quản lý cho phù hợp với thực tế phát triển khách quan,

105

106

nhất là với môi trường tồn tại của hệ thống. Hiện nay, nền

góp phần phá thủng tầng ôzôn, làm biến đổi khí hậu...

nông nghiệp nước ta với các yếu tố cấu thành, như quy mô

Xuất khẩu lúa gạo là xuất khẩu tài nguyên nước một cách

sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, ruộng đất manh mún, công

gián tiếp, làm tổn hại môi trường sống của người dân Việt

nghệ và trang thiết bị sản xuất ở cả đầu vào và đầu ra đều

Nam. Do công nghệ sản xuất và quản lý lạc hậu nên giá

lạc hậu, nghề nông vẫn là nghề “cha truyền con nối”, “lão

gạo xuất khẩu thấp hơn giá gạo tiêu thụ trên thị trường

nông” mới “tri điền”; công nghiệp chế biến và buôn bán

trong nước và thấp hơn giá gạo xuất khẩu của các nước

nông sản lạc hậu, không liên kết với sản xuất nông sản

khác. Do vậy vô tình Việt Nam, mà trước hết là nông dân,

nguyên liệu theo chuỗi giá trị ngành hàng; các hình thức

đang “bù lỗ” cả về giá và “phí môi trường” cho người dân

tổ chức sản xuất nông nghiệp là trang trại (chủ yếu là

các nước nhập khẩu gạo của Việt Nam, khiến cho nông

trang trại gia đình), hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến,

dân nói riêng và Việt Nam nói chung rơi vào tình trạng

buôn bán nông sản trên thị trường trong và ngoài nước

càng xuất khẩu nhiều gạo càng nghèo, môi trường càng ô

còn yếu kém, lạc hậu về mọi mặt. Trong khi đó, môi

nhiễm nặng, tài nguyên càng nghèo kiệt. Nông dân Việt

trường kinh doanh nông sản đã thay đổi căn bản do những

Nam đang phải bất đắc dĩ làm “nghĩa vụ quốc tế về an

tiến bộ vượt bậc trong công nghệ sản xuất và quản lý, do

ninh lương thực” do sự khiếm khuyết của thể chế quản lý

quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

và lạc hậu về công nghệ trong thời đại toàn cầu hóa.

Nền kinh tế nói chung và nền nông nghiệp nước ta nói

Vì thế, tái cấu trúc nông nghiệp vẫn dựa trên những

riêng đang tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong thế

yếu tố cấu thành hiện hữu, sẽ không bao giờ mang lại hiệu

yếu, vì chỉ đủ khả năng xuất khẩu sản phẩm thô, không

quả kinh tế, xã hội và môi trường như người ta mong

đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định

muốn. Do đó, phải tạo ra những yếu tố mới cho một cấu

của các nước phát triển, không truy xuất được nguồn gốc,

trúc mới của một chỉnh thể mới. Điều đó gọi là "xây dựng

không có thương hiệu,… Do vậy, giá trị gia tăng thấp, càng
hội nhập sâu vào thị trường toàn cầu, nền nông nghiệp
càng mang lại hậu quả xấu cả về kinh tế, xã hội và môi
trường, nông dân đã nghèo và càng nghèo hơn. Ví dụ, càng
trồng lúa nước nhiều với kỹ thuật canh tác lạc hậu, dùng
nhiều nước và phân bón hóa học, Việt Nam càng xả nhiều
khí CO2, CH4, N2O ra môi trường gây hiệu ứng nhà kính,
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lại" (Reengineering hay Perestroika) nền nông nghiệp.
Cho nên, nhân bàn chuyện hôm nay, tôi nhớ lại câu
chuyện nông nghiệp cách đây gần 50 năm, gắn liền với tên
tuổi GS. Bùi Huy Đáp, câu chuyện lúa xuân và vụ sản
xuất nông nghiệp mùa đông ở miền Bắc nước ta như là
một điển hình trong việc xây dựng lại nền nông nghiệp
cuối thập kỷ 60 và đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX. Giống
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lúa xuân ngắn ngày, thấp cây, cho năng suất cao từ Viện

được đặt tên là NN8 (ở miền Nam lúc đó gọi giống IR8 là

lúa quốc tế (IRI) ở Philíppin qua nước bạn Cuba được du

giống “Thần nông”). Sau một vài vụ sản xuất thử nghiệm,

nhập vào nước ta, đã thay thế dần giống lúa chiêm truyền

vụ đông xuân năm 1971, ông Bùi Huy Đáp cùng với nhóm

thống, cao cây, dễ đổ, dài ngày, năng suất lại thấp.

“Tứ trụ” đề nghị với Bộ trưởng Nguyễn Văn Lộc cho sản

Thời đó, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp là ông Nguyễn

xuất đại trà ở hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp trên

Văn Lộc, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Lao động

miền Bắc. Lúc đó, miền Bắc đang phải nhận viện trợ từ

Việt Nam. Bên cạnh ông Lộc, ở Phủ Thủ tướng, còn có Văn

các nước xã hội chủ nghĩa hằng năm tới vài trăm ngàn tấn

phòng nông nghiệp do ông Nguyễn Quang Xá làm Chủ

lương thực (gạo, bột mì). Do đó, yêu cầu gia tăng sản lượng

nhiệm. Giúp việc đắc lực nhất cho Bộ trưởng Nguyễn Văn

sản xuất lương thực, trước hết là lúa gạo, hết sức cấp

Lộc là nhóm bốn người, được dân nông nghiệp thường gọi

bách, là nhiệm vụ hàng đầu của toàn ngành nông nghiệp

là “Tứ trụ triều đình” của ông Lộc, bao gồm kỹ sư nông học

miền Bắc. Trong nền kinh tế nhà nước hóa cao độ, 95%

Bùi Huy Đáp, Viện trưởng Viện Khoa học nông nghiệp,

ruộng đất canh tác thuộc về các hợp tác xã; hợp tác xã

kiêm Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học và kỹ thuật, kiêm

phải sản xuất và có nghĩa vụ nộp thuế bằng lương thực,

Tổng biên tập Tạp chí Khoa học nông nghiệp, Chủ tịch

bán lương thực cho ngành thương nghiệp quốc doanh theo

Hội đồng Khoa học nông nghiệp (thuộc Bộ Nông nghiệp);

số lượng và mức giá do Nhà nước quy định, không được

bác sĩ thú y Trịnh Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học

buôn bán lương thực tự do. Được Thủ tướng Chính phủ

và kỹ thuật, kiêm thư ký Hội đồng khoa học nông nghiệp;

đồng ý, Bộ trưởng Lộc cùng với “Tứ trụ triều đình” mở

ông Trần Quang, Chánh văn phòng Bộ Nông nghiệp, kiêm

“chiến dịch” chỉ đạo các tỉnh, các hợp tác xã toàn miền Bắc

tổng chỉ huy các đoàn chỉ đạo sản xuất nông nghiệp của

trồng lúa xuân thay cho vụ lúa chiêm trên diện rộng vào

Bộ tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ông

vụ đông xuân 1971. Giống và kỹ thuật canh tác lúa xuân

Nguyễn Duy Hiền, Quyền Vụ trưởng Vụ kế hoạch (thủ

NN8 được các đoàn chỉ đạo sản xuất của Bộ Nông nghiệp

trưởng trực tiếp của người viết bài này). Cần nói thêm là,

tại các tỉnh và cán bộ nông nghiệp ở địa phương (tỉnh,

thời kỳ này, Bộ Nông nghiệp chủ trương đưa sinh viên vừa

huyện...) triển khai đến từng hợp tác xã.

tốt nghiệp các trường nông nghiệp tham gia đoàn chỉ đạo

Rất không may là vụ đông xuân 1971, miền Bắc rét

sản xuất của Bộ ở các tỉnh, thành trong thời gian ít nhất

đậm, kéo dài. Gần đến tết âm lịch, thời tiết vẫn lạnh giá,

là hai năm. Lãnh đạo các đoàn ở mỗi tỉnh là một cán bộ

nếu cấy trong thời tiết này, chắc chắn sẽ thất bại. Mạ

cấp vụ, cục, viện của Bộ Nông nghiệp. Giống lúa xuân

xuân có nguy cơ bị già (dân gọi là mạ ống), nếu cấy mạ già

ngắn ngày IR8 của IRI được nước bạn Cuba tặng Việt Nam,

thì “chắc chắn cũng sẽ thất bại”. Các hợp tác xã và địa
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phương nao núng, đòi cấy lúa chiêm, bỏ mạ xuân. Họ báo

phương và bà con xã viên hợp tác xã vui mừng khôn xiết.

cáo lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Ông Nguyễn Quang

Họ có đối chứng ngay tại ruộng của hợp tác xã mình (vì

Xá - Chủ nhiệm Văn phòng nông nghiệp ở Phủ Thủ tướng

giống lúa xuân NN8 chưa đủ để cấy hết diện tích lúa nên

hằng ngày liên tục gọi điện thúc giục Bộ trưởng Lộc phải

hơn nửa diện tích của hợp tác xã vẫn cấy giống lúa chiêm

ra quyết định, cho các hợp tác xã trở lại cấy lúa chiêm,

truyền thống).

mặc dù lúc đó cũng đã trễ thời vụ lúa chiêm. Nhóm “Tứ

Rút kinh nghiệm vụ lúa xuân 1971, ông Đáp chủ

trụ” kiên quyết giữ vững “lập trường”, thuyết phục Bộ

trương làm mạ khay, mạ sân, vừa tiết kiệm diện tích làm

trưởng Lộc không thay đổi quyết định. Ông Bùi Huy Đáp

mạ, lại dễ chống rét, vừa chủ động cung cấp đủ mạ theo

nói với ông Lộc và các địa phương, không sợ mạ xuân già,

lịch thời vụ cấy lúa xuân mà không lo thời tiết lạnh giá

sau tết âm lịch, thời tiết ấm, sẽ cấy lúa xuân. Dân gian đã

khiến mạ bị chết hoặc ống (già). Kết quả này là một

có câu vè râm ran khắp các hợp tác xã: “mạ xuân, xuân

trường hợp hy hữu của cơ chế quản lý kinh tế tập trung,

mãi không già, nghe Bùi Huy Đáp bán nhà mà ăn”. Ông

bao cấp nhưng không quan liêu!

Bùi Huy Đáp và nhóm “Tứ trụ” hằng ngày giải thích, động

Thời gian sản xuất lúa xuân được rút ngắn 30 - 40

viên ông Lộc. Ông Lộc hằng ngày trả lời điện thoại ông Xá:

ngày so với lúa chiêm, thời vụ lại rơi vào mùa xuân. Do vậy,

phải kiên trì thực hiện chủ trương cấy lúa xuân. Các đoàn

việc thay thế lúa chiêm bằng lúa xuân mở ra khả năng tăng

chỉ đạo sản xuất của Bộ Nông nghiệp ở các địa phương

thêm vụ sản xuất nông nghiệp thứ ba trong mùa đông,

dưới sự chỉ đạo sát sao của ông Trần Quang, kiên trì giải

thường gọi tắt là vụ đông. Ông Bùi Huy Đáp và nhóm “Tứ

thích cho xã viên, lãnh đạo hợp tác xã và chính quyền địa

trụ” tham mưu cho Bộ trưởng Lộc phát triển vụ đông ở

phương về chủ trương, biện pháp triển khai cấy lúa xuân

miền Bắc, theo công thức hai vụ lúa nước (lúa xuân và mùa

NN8 trên diện rộng. Ông Nguyễn Duy Hiền bảo đảm kế

sớm ngắn ngày) và một vụ cây trồng cạn trong vụ đông, với

hoạch cung cấp đủ phân bón hóa học, nhất là phân đạm,

nhiều loài rau màu rất đa dạng như khoai tây, rau các

lân cho các diện tích cấy lúa xuân.

loại... Điều này đã mang lại lợi ích kinh tế lớn cho nông dân

Quả thật, sau tết âm lịch, thời tiết ấm, cả ngành nông

miền Bắc, nơi có mức bình quân diện tích đất nông nghiệp

nghiệp và bà con xã viên tập trung mọi lực lượng cấy lúa

trên đầu người vào loại thấp nhất thế giới (khoảng 500 -

xuân theo đúng lịch thời vụ mà ông Đáp đã chỉ đạo. Ơn

600m2/nhân khẩu), đồng thời có tác dụng cải tạo đất rõ rệt.

trời, vụ lúa xuân 1971 thắng lợi lớn, năng suất lúa NN8

Giống lúa ngắn ngày, năng suất cao nói chung và

cao vượt trội so với lúa chiêm truyền thống đến 10 - 15%.

giống lúa xuân nói riêng với vụ đông, chính là những

Ông Lộc và nhóm “Tứ trụ” thở phào, sung sướng. Các địa

nhân tố kỹ thuật mới dẫn đến sự thay đổi hệ thống sản
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xuất nông nghiệp ở miền Bắc. Nhưng thể chế quản lý

Hiện nay, sau gần 30 năm đổi mới, các yếu tố về kỹ

kinh tế tập trung, bao cấp, quan liêu và hợp tác xã dựa

thuật và thể chế kinh tế đã phát huy đến mức tới hạn. Vì

trên chế độ sở hữu tập thể về ruộng đất và các tư liệu

vậy, cần phải tạo ra những yếu tố mới về kỹ thuật và thể

sản xuất chủ yếu..., tất cả đã triệt tiêu động lực sản

chế để xây dựng lại nền nông nghiệp. Nói cách khác, cần

xuất của nông dân xã viên, đến mức lúa chín rũ ngoài

phải phát triển nền nông nghiệp bằng việc tạo ra một hệ

đồng mà xã viên không muốn gặt. Thực tế ấy đã mách

thống mới, có cấu trúc và cơ chế quản lý dựa trên các yếu

bảo các nhà hoạch định chính sách nảy ra ý tưởng cho

tố mới cả về kỹ thuật và thể chế quản lý. Yếu tố mới, đó là

xã viên mượn đất của hợp tác xã để làm vụ đông. Thành

các biện pháp kỹ thuật công nghệ cao trong sản xuất, chế

công đã đến bất ngờ trong mấy vụ đông của những năm

biến, bảo quản, phân phối, tiêu thụ nông sản, do những

cuối thập kỷ 70 của thế kỷ XX. Thực tế góp phần thúc

nhà khoa học tạo ra và được thương mại hóa, do những

đẩy các vị lãnh đạo quyết định chấp nhận cơ chế “khoán

nông dân chuyên nghiệp áp dụng trong các trang trại sản

hộ” của ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú năm

xuất hàng hóa quy mô lớn, được những chuyên gia kỹ

1968, nhưng với cái tên “đẹp” là: “khoán sản phẩm cuối

thuật và quản lý chuyên nghiệp thực hiện trong các hợp

cùng đến nhóm và người lao động trong hợp tác xã nông

tác xã và các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu vào -

nghiệp”, bằng Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương

đầu ra cho các trang trại của nông dân. Điều đó bảo đảm

Đảng tháng 1-1981. Nhưng vì hợp tác xã vẫn là chủ thể

cho việc tạo dựng một nền nông nghiệp áp dụng công nghệ

sản xuất trong cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao

cao, chứ không phải là việc tạo ra các khu công nghiệp

cấp, nên chỉ sau vài năm, Chỉ thị 100 đã hết ”thiêng”.

công nghệ cao để làm kiểng.

Điều đó đã làm cho yếu tố kỹ thuật mới (lúa xuân và vụ

Yếu tố mới, đó là việc tổ chức lại nền nông nghiệp theo

đông) không thể phát huy hết vai trò của nó trong việc

hợp đồng (contract farming) và quản lý theo chuỗi giá trị

thay đổi cấu trúc nền nông nghiệp miền Bắc lúc đó. Chỉ

trong mỗi ngành hàng nông sản trên mỗi vùng nông

đến khi có Nghị quyết 10 (tháng 4-1988) của Bộ Chính

nghiệp sinh thái, từ trang trại đến bàn ăn (hoặc mạn tàu

trị thừa nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ, các

xuất cảng). Trong đó, chủ trang trại gia đình sản xuất

yếu tố mới về kỹ thuật sản xuất nói chung, giống lúa

nông sản hàng hóa quy mô lớn và các hợp tác xã của họ,

ngắn ngày, vụ lúa xuân và vụ đông nói riêng…, mới có

các nhà quản trị các doanh nghiệp và ngân hàng thương

điều kiện phát huy hết khả năng của nó. Nhưng sự thay

mại cung cấp dịch vụ đầu vào - đầu ra cho sản xuất nông

đổi thể chế kinh tế của Chỉ thị 100 và Nghị quyết 10 chỉ

nghiệp (giống xác nhận, phân bón, thức ăn chăn nuôi,

có ý nghĩa “cởi trói”.

thuốc bảo vệ thực vật, thú y, khuyến nông, vốn tín dụng,
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mua, chế biến, tiêu thụ nông sản trên thị trường trong và

nghiệp dôi dư, tạo sinh kế mới, “an cư lạc nghiệp” cho

ngoài nước,…) là các chủ thể của mỗi chuỗi giá trị ngành

những nông dân ly nông. Khi đó, họ mới bán hay cho thuê

hàng nông sản.

quyền sử dụng đất nông nghiệp, tạo nguồn cung cho thị

Yếu tố mới, đó là nền nông nghiệp Việt Nam tham gia

trường đất nông nghiệp; chính sách thu hút các nhà đầu

ngày càng sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu với vị thế

tư tư nhân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đặc biệt

bình đẳng, cùng có lợi, theo luật lệ quốc tế, nhờ áp dụng

chú ý đến giao thông đường bộ và đường thủy theo hình

công nghệ cao cả trong sản xuất, chế biến và quản lý.

thức “công - tư” kết hợp; chính sách đầu tư nghiên cứu

Yếu tố mới, đó còn là vai trò kiến tạo sự phát triển của
Nhà nước, như: xây dựng chiến lược phát triển ngành

khoa học để có các giải pháp công nghệ cao áp dụng trong
tất cả các khâu của chuỗi giá trị ngành hàng nông sản…

hàng nông sản quốc gia và quy hoạch xây dựng kết cấu hạ

Tình thế hôm nay khác xa cái thời ông Bùi Huy Đáp

tầng để thực thi chiến lược sản phẩm đó ở mỗi vùng nông

chủ trương phát triển lúa xuân thay cho lúa chiêm và mở

nghiệp sinh thái; chính sách tạo dựng thị trường mua -

rộng sản xuất nông nghiệp vụ đông, thời kỳ Bộ Chính trị

bán, cho thuê quyền sử dụng ruộng đất..., tạo điều kiện

ban hành Nghị quyết 10. Nhưng bài học về tạo dựng

cho sự hình thành và phát triển của các trang trại sản

những yếu tố mới và xây dựng lại nền nông nghiệp từ thời

xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, áp dụng công nghệ

ông Bùi Huy Đáp cùng nhóm “Tứ trụ” của Bộ trưởng

cao, thực thi Global GAP; chính sách đào tạo đội ngũ nông

Nguyễn Văn Lộc ngày ấy, bây giờ vẫn còn có giá trị cho

dân chuyên nghiệp “thanh nông tri điền” thay thế đội ngũ

câu chuyện “Tái cấu trúc nền nông nghiệp Việt Nam”,

nông dân “cha truyền con nối”, những “lão nông tri điền”,

trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế.

tạo ra nguồn cầu của thị trường đất nông nghiệp; chính
sách tài chính - tín dụng tạo điều kiện hình thành và phát

Xuân Ất Mùi

triển các doanh nghiệp áp dụng công nghệ cao, cung ứng

Tháng 1-2015

dịch vụ đầu vào - đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, đóng
vai trò “nhạc trưởng” trong việc tổ chức sản xuất theo hợp
đồng và quản lý chuỗi giá trị ngành hàng nông sản; chính
sách phát triển các khu công nghiệp - dân sinh ở mỗi vùng
nông nghiệp sinh thái để vừa tạo điều kiện hình thành và
phát triển các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp ở cả đầu
vào - đầu ra, vừa thu hút, sử dụng sức lao động nông
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Thuật ngữ an sinh xã hội, hay phúc lợi xã hội ở Việt
Nam được dịch từ các thuật ngữ tiếng Anh, như: social
security, social welfare, social policy, social protection, social
insurance, social safety net... Nội dung của các thuật ngữ
này tuy không hoàn toàn giống nhau, nhưng về cơ bản, có
thể được hiểu là tương tự.

II. PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Các học giả trên thế giới và trong nước đưa ra khá
nhiều định nghĩa khác nhau về an sinh xã hội, với những
cấu trúc khác nhau, trong các cách diễn đạt khác nhau.
Nhưng tôi thấy, nhìn chung, cách hiểu về an sinh xã hội

VÀI Ý KIẾN VỀ VẤN ĐỀ
NÔNG DÂN VÀ AN SINH XÃ HỘI:
ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

là khá tương đồng giữa các học giả. Do vậy, tôi tạm đưa
ra định nghĩa sau: “An sinh xã hội là một loại thể chế xã
hội, theo đó Nhà nước, xã hội, cộng đồng và mỗi người
dân, thực hiện các biện pháp công cộng phù hợp với trình

1. Khái niệm an sinh xã hội

độ phát triển cụ thể và các đặc trưng văn hóa - lịch sử

Trong đời sống xã hội, từ cổ chí kim, con người luôn
phải chịu những tác động rủi ro từ kinh tế, xã hội và tự
nhiên, làm cho cuộc sống của họ bị giảm sút đến dưới mức
độ tối thiểu, xét trong từng hoàn cảnh cụ thể của mỗi quốc
gia, ở mỗi giai đoạn phát triển. Do vậy, nhu cầu về an
sinh xã hội của từng người dân, nhất là người nghèo, có
hoàn cảnh bất hạnh, luôn luôn được đặt ra và buộc Nhà
nước, xã hội, cộng đồng và từng gia đình phải trù liệu các
giải pháp để bảo đảm điều kiện sống tối thiểu cho họ.
Nhưng khả năng đáp ứng của Nhà nước, xã hội, cộng
đồng và của mỗi con người ở mỗi quốc gia trong mỗi giai
đoạn phát triển cụ thể đối với nhu cầu an sinh xã hội lại
rất khác nhau.
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của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc, nhằm bảo đảm cuộc sống
tối thiểu về vật chất và tinh thần cho những con người cụ
thể khi họ lâm vào tình trạng ngưng, giảm thu nhập hoặc
mất thu nhập do những nguyên nhân tự nhiên, kinh tế,
xã hội (già cả, ốm đau, thai sản, tàn tật, đông con, mất
hay thiếu khả năng lao động, không nơi nương tựa, thất
nghiệp, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thiên tai làm
mất nhà cửa, tài sản cá nhân và tư liệu sản xuất...)”.
Trong nền kinh tế thị trường, khả năng đáp ứng nhu
cầu an sinh xã hội tăng lên nhờ phát triển sản xuất đạt
trình độ ngày càng cao do những tiến bộ vượt bậc của
công nghệ và năng lực quản lý, nhưng cũng tạo ra
những rủi ro lớn hơn cho con người, như phân hóa giàu
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nghèo gia tăng, khủng hoảng kinh tế tạo ra thất nghiệp,

và của tư nhân) và do người lao động đóng góp để chăm

ô nhiễm môi trường gây tổn hại nghiêm trọng đến sức

sóc y tế cho con người khi ốm đau, thai sản, tai nạn lao

khỏe con người... Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc

động, mắc bệnh nghề nghiệp.

tế ngày càng sâu rộng, trong một thế giới ngày càng trở

2.1.3 Quỹ trợ cấp xã hội thường xuyên và đột

nên “phẳng” hơn, thì khả năng bảo đảm an sinh xã hội

xuất cho những gia đình đông con, gặp khó khăn, do

và rủi ro trong đời sống của người lao động cũng đồng

nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra. Nguồn tài chính

thời gia tăng về quy mô, tốc độ. Nhưng xét về rủi ro,
người nông dân ở các nước đang phát triển như ở Việt
Nam lại là tầng lớp dễ bị tổn thương nhất, không phải
chỉ do kinh tế bất ổn mà còn do thiên nhiên bất thuận,
khí hậu biến đổi, môi trường sinh thái suy thoái.

cho quỹ này thường được hình thành từ ngân sách nhà
nước, doanh nghiệp, từ những nhà hảo tâm, các tổ chức
xã hội trong và ngoài nước.
2.1.4 Quỹ xóa đói giảm nghèo: giúp đỡ những gia
đình đói nghèo do những nguyên nhân khác nhau. Quỹ
này được hình thành từ ngân sách nhà nước, doanh

2. Các loại quỹ an sinh xã hội

nghiệp, từ những nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội trong

2.1 Các loại quỹ an sinh xã hội phổ biến

và ngoài nước và được sử dụng để tạo khả năng tìm kiếm

Nhìn chung, các học giả trong và ngoài nước tương

cơ hội việc làm cho những người và gia đình đói nghèo.

đối giống nhau trong phân loại các loại quỹ an sinh xã

2.1.5 Quỹ bảo đảm các dịch vụ xã hội như giáo

hội, dựa trên tính chất và đặc điểm hình thành, đối

dục, đào tạo nghề, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cung cấp

tượng cụ thể được hưởng lợi của mỗi quỹ.

nước sạch, vệ sinh môi trường... Quỹ này được hình

2.1.1 Quỹ bảo hiểm xã hội (tự nguyện và bắt buộc):
do Nhà nước, người sử dụng sức lao động làm thuê

thành từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức
xã hội và các nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

(doanh nghiệp và các tổ chức khác của Nhà nước, của
cộng đồng và của tư nhân) và do người lao động cùng
đóng góp theo pháp luật hiện hành để bảo đảm thu nhập

2.2 Các quỹ an sinh xã hội mang tính đặc thù
của sản xuất nông nghiệp
Mặt khác, các học giả cũng chưa đề cập các quỹ an

cho người lao động khi về hưu và trợ cấp tiền tuất.
2.1.2 Quỹ bảo hiểm y tế (tự nguyện và bắt buộc) do

sinh xã hội đặc thù đối với nông nghiệp ở những nước

Nhà nước, người sử dụng sức lao động làm thuê (doanh

đang thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

nghiệp và các tổ chức khác của Nhà nước, của cộng đồng

đô thị hoá như Việt Nam.
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2.2.1 Quỹ khuyến nông để giúp nông dân xóa đói,
thoát nghèo và tiến tới làm giàu.

3. Định hướng nghiên cứu vấn đề an sinh xã hội
cho nông dân nước ta hiện nay

2.2.2 Quỹ đào tạo nghề cho thanh niên nông dân để
họ có thể kiếm sống bằng các nghề nông nghiệp và phi

3.1 Đánh giá hệ thống pháp luật hiện hành về an
sinh xã hội cho nông dân

nông nghiệp. Nhà nước phải có trách nhiệm lớn nhất
trong hoạt động khuyến nông và đào tạo nghề cho thanh
niên nông dân, để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp, nông thôn.

Hệ thống pháp luật về an sinh xã hội cho nông dân đã
có nhưng chưa hoàn chỉnh và năng lực quản lý vận hành
chưa hiệu quả. Ví dụ: Việt Nam đã có định chế “Ngân hàng
Chính sách xã hội” chuyên cung cấp tín dụng cho người

2.2.3 Đặc biệt, đối với vùng nông thôn phải chuyển

nghèo để họ thoát nghèo, “Quỹ bảo hiểm y tế tự nguyện cho

đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp để phát triển công

nông dân”, “Quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân”,

nghiệp và đô thị, phải thiết lập Quỹ an sinh xã hội

“Quỹ hỗ trợ nông dân”, “Quỹ đào tạo nghề cho nông dân”

riêng, trích phần lớn khoản chênh lệch giá đất nông
nghiệp và phi nông nghiệp sau khi quy hoạch (không để
các chủ đầu tư hưởng trọn như hiện nay) do Nhà nước
quản lý để bảo đảm thu nhập cho người nông dân mất
đất mà không có khả năng chuyển đổi nghề vì nhiều lý do
khác nhau (chủ yếu vì lớn tuổi, trình độ học vấn thấp,
thiếu sức khoẻ) có mức sống bằng với mức sống của họ
trước khi mất đất cho đến hết đời, và để đào tạo nghề,
tìm kiếm việc làm mới cho thanh niên nông dân có khả
năng chuyển đổi kế sinh nhai, không để họ có mức sống
thấp hơn trước khi mất đất.
2.2.4 Quỹ bảo hiểm sản xuất nông nghiệp để

(hình thành trên cơ sở Quyết định số 1956/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ ngày 29-11-2009) và các chương
trình xóa đói giảm nghèo của Chính phủ, như Chương trình
133 (năm 1998), Chương trình 135 (năm 1998), Chương
trình 143 (năm 2001) và đặc biệt ngày 21-5-2002, Thủ
tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chiến lược toàn diện về
tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo”.
Một mặt, hệ thống pháp luật về an sinh xã hội cho
nông dân chưa hoàn chỉnh, tính khả thi không cao. Mặt
khác, việc tổ chức thực thi pháp luật, chính sách an sinh
xã hội hiện hành đạt hiệu quả thấp, do tham nhũng, tính
minh bạch kém, không có sự giám sát của người dân và
cộng đồng, năng lực của người thực hiện kém, kiểm toán

khắc phục các hậu quả do thiên tai và biến đổi khí hậu,

độc lập chưa tham gia vào quá trình đánh giá việc thực thi

khủng hoảng kinh tế gây ra cho sản xuất nông nghiệp,

và hiệu quả thực hiện của pháp luật, chính sách hiện

làm giảm sút nghiêm trọng đời sống của nông dân.

hành về an sinh xã hội...
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Vì vậy phải nghiên cứu đánh giá lại một cách đầy đủ,

Giải pháp nâng cao thu nhập của nông dân ở từng

toàn diện, có căn cứ khoa học và thực tiễn về pháp luật,

tiểu vùng nông nghiệp sinh thái để họ có khả năng

chính sách an sinh xã hội hiện hành đối với nông dân,

tham gia các quỹ an sinh xã hội, nhất là quỹ bảo hiểm xã

trên các khía cạnh:

(i) Nhận dạng và phân loại quỹ an sinh xã hội theo
những tiêu chí khoa học, xác định tiêu chuẩn, mức độ được
hưởng lợi của các đối tượng nhóm nông dân khác nhau
trong từng loại quỹ an sinh xã hội.

(ii) Vai trò của mỗi chủ thể tham gia vào mỗi loại quỹ
an sinh xã hội cho nông dân, như Nhà nước, doanh
nghiệp, các tổ chức xã hội, và bản thân người nông dân...

(iii) Cơ chế hình thành và quản lý sử dụng mỗi loại
quỹ, đặc biệt là cơ chế giám sát của Nhà nước, cộng đồng
xã hội và người hưởng lợi, kiểm toán độc lập đối với việc
thực thi của từng loại quỹ để hạn chế tham nhũng đến
mức cao nhất.

(iv) Bộ máy quản lý và năng lực chuyên môn của
những người trong bộ máy quản lý quỹ an sinh xã hội cho
nông dân để bảo đảm hiệu quả cao trong việc thực thi các
quỹ an sinh xã hội, theo hướng một bộ máy có thể quản lý
nhiều quỹ an sinh xã hội có tính chất tương đối giống

hội tự nguyện và bảo hiểm y tế tự nguyện, trong bối cảnh
biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và hội nhập kinh tế
quốc tế ngày càng sâu rộng.
Các giải pháp này mang tính tổng hợp cao về kinh tế quản lý và kỹ thuật, vừa có tầm dài hạn, mang tính chiến
lược, vừa có tính chiến thuật cụ thể để giải quyết những
vấn đề bức xúc, cấp bách trước mắt. Giải quyết tốt vấn đề
này là cơ sở vững chắc để hình thành và phát triển nhanh
chóng các loại quỹ an sinh xã hội cho nông dân.
3.2.2 Nghiên cứu, xây dựng thể chế hình thành và
quản lý hoạt động của các quỹ an sinh xã hội cụ thể cho
nông dân trên các khía cạnh: (i) Cơ cấu tổ chức: bộ máy
quản lý, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn, quyền lợi của
các chủ thể tham gia đóng góp, các đối tượng thụ hưởng;
(ii) Cơ chế quản lý hoạt động; (iii) Điều kiện kinh tế, xã
hội, văn hóa và kỹ thuật ảnh hưởng đến sự hình thành,
phát triển thể chế quản lý của mỗi quỹ.
a. Quỹ bảo hiểm sản xuất nông nghiệp

nhau và quy mô không quá lớn.

Sản xuất nông nghiệp vừa chịu rủi ro của điều kiện

3.2 Nghiên cứu giải pháp tăng cường năng lực và
xây dựng các thể chế an sinh xã hội cho nông dân

tự nhiên (nhất là do sự biến đổi khí hậu), vừa chịu rủi
ro của thị trường nông sản trong và ngoài nước, nhất là

3.2.1 Những giải pháp kinh tế - quản lý và kỹ thuật
để nâng cao thu nhập và khả năng của nông dân trong
việc đóng góp vào các quỹ an sinh xã hội.
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khi Việt Nam đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế
giới. Trong thời gian qua, Nhà nước đã dùng ngân sách
của mình để tài trợ nông dân bị mất mùa do dịch bệnh,
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như bệnh vàng lùn xoắn lá trên cây lúa, dịch H5N1 ở
gia cầm, bệnh lở mồm long móng của trâu bò, heo, bệnh
heo tai xanh, hoặc bị “rớt giá”, như giá xuất khẩu cá
basa, cá tra, giá lúa gạo xuống thấp, làm nông dân thua
lỗ. Nhưng sự ứng xử của Chính phủ trong thời gian qua
còn mang tính chất xử lý tình huống.
Vì vậy, rất cần có thể chế Quỹ bảo hiểm sản xuất nông
nghiệp đối với từng loại nông sản để nông dân có thể tồn
tại và sống bằng nghề nông, vượt qua các rủi ro trong sản
xuất do điều kiện tự nhiên và kinh tế gây ra.
Các chủ thể tham gia góp Quỹ bảo hiểm sản xuất
không phải chỉ có nông dân, mà chủ yếu phải là các doanh
nghiệp kinh doanh chế biến, buôn bán nông sản trên thị
trường trong và ngoài nước và đương nhiên cần có sự tài
trợ của ngân sách Nhà nước, nhất là trong giai đoạn hình
thành Quỹ bảo hiểm sản xuất nông nghiệp.
b. Quỹ an sinh xã hội cho nông dân bị mất đất
nông nghiệp để phát triển công nghiệp và đô thị.
Vấn đề an sinh xã hội cho nông dân bị mất đất trong
giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa, đô thị hóa
đang rất nóng bỏng, bức xúc. Giải quyết không thỏa

giáo dục phổ cập tiểu học miễn phí cho con em nông
dân, theo Hiến pháp 1992; Quỹ đào tạo nghề cho thanh
niên nông dân trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, và
phi nông nghiệp; Quỹ khuyến nông để gia tăng năng lực
của nông dân trong việc tự giải quyết có hiệu quả các
vấn đề của họ trong sản xuất và đời sống; Quỹ bảo đảm
dịch vụ cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở
nông thôn; Quỹ trợ cấp khó khăn thường xuyên và đột
xuất cho nông dân,...
Việc bảo đảm tính minh bạch và kiểm soát của xã
hội, cộng đồng, của Nhà nước, của nông dân trong việc
quản lý hoạt động của các quỹ an sinh xã hội là hết sức
quan trọng. Cần phát huy tối đa vai trò của kiểm toán
độc lập trong việc giúp Nhà nước, cộng đồng và nông
dân giám sát việc thực thi của cơ quan và người quản lý
các quỹ an sinh xã hội.
Hơn ở đâu hết, phải triệt để chống tham nhũng và bảo
đảm tính minh bạch trong quản lý các quỹ an sinh xã hội
thì mới có thể huy động được mọi tiềm lực của xã hội và
người nông dân trong việc hình thành và phát triển các
quỹ an sinh xã hội. Mặt khác trong giai đoạn đầu, vai trò
của Nhà nước có tầm quan trọng hàng đầu trong việc hình

đáng vấn đề này đã và sẽ ngày càng gây ra xung đột xã

thành và quản lý các quỹ an sinh xã hội cho nông dân.

hội, ảnh hưởng xấu về nhiều mặt của đời sống kinh tế -

Trong quá trình phát triển, vai trò của cộng đồng và nông

xã hội.
Ngoài ra, còn một số quỹ khác, như: Quỹ bảo hiểm
xã hội (tự nguyện và bắt buộc) cho nông dân; Quỹ bảo
hiểm y tế cho nông dân (tự nguyện và bắt buộc); Quỹ

dân đối với sự hình thành, phát triển và quản lý hoạt động
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của các quỹ an sinh xã hội sẽ dần tăng lên.
Nhưng trong mọi giai đoạn phát triển, thể chế quản
lý các quỹ an sinh xã hội cho nông dân phải quy định rõ
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ràng, minh bạch, cụ thể sự đóng góp, tham gia của mỗi
chủ thể (Nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức khác và
nông dân...) và sự thụ hưởng (hoàn cảnh, tiêu chuẩn,
mức độ hưởng thụ, thủ tục giải ngân...) của mỗi loại đối
tượng nông dân. Không thực hiện được điều này, nông

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI:
MỘT DANH HIỆU
HAY MỘT TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN?

dân và cộng đồng, những nhà hảo tâm, doanh nghiệp, các
tổ chức xã hội dân sự... sẽ không có niềm tin để tham gia
đóng góp và hưởng lợi từ các quỹ an sinh xã hội.
Tháng 8-2010

Mục tiêu cao nhất của việc phát triển nông thôn là
nâng cao mức sống và chất lượng sống về vật chất và tinh
thần của người dân nông thôn, xóa bỏ sự cách biệt giữa
thành thị và nông thôn về mọi mặt của đời sống xã hội.
Để thực hiện mục tiêu này, nội dung của phát triển
nông thôn bao gồm: (i) công nghiệp hóa và hiện đại hóa
nông nghiệp và nông thôn; (ii) đô thị hóa nông thôn; (iii)
kiểm soát số lượng và chất lượng dân số; (iv) bảo vệ môi
trường sinh thái tự nhiên và nhân văn.
Để thực hiện các nội dung trên, nông nghiệp nông
thôn Việt Nam phải trải qua một quá trình dài, với nhiều
bước đi, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ về kinh tế - xã
hội và môi trường, phù hợp với điều kiện của từng địa
phương, từng tiểu vùng sinh thái, thậm chí phải phù hợp
với điều kiện của từng thôn, ấp, làng, bản.
Do vậy, không thể nóng vội, áp đặt một mẫu hình phát
triển nào đó cho tất cả các vùng miền, thôn, ấp, làng, bản
của nông thôn Việt Nam. Mỗi địa phương, mỗi vùng sinh
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thái, mỗi thôn, ấp, làng, bản đều có những vấn đề bức xúc

chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn, ngày hôm nay

riêng, cần giải quyết để từng bước phát triển theo bốn nội

phải tốt hơn hôm qua và rút ngắn khoảng cách với các

dung nói trên.

vùng lân cận và thành phố.

Ví dụ, ở nơi đời sống còn khó khăn, số gia đình thiếu

Việc xây dựng các công trình hạ tầng như: đường sá,

đói nhiều, cần phải có giải pháp phát triển kinh tế, các

cầu cống, nhà văn hóa - nơi sinh hoạt cộng đồng, hệ thống

hoạt động tạo thu nhập để xóa đói, giảm nghèo. Có khi chỉ

cung cấp nước sạch..., tuy là công việc gặp khó khăn cả về

cần làm vài cây số kênh mương dẫn nước tưới tiêu là có

vốn, khả năng quản lý, từ khâu lập dự án đến thi công,

thể thay đổi hẳn cục diện sản xuất và đời sống của người

giám sát và nghiệm thu, giải ngân..., nhưng điều khó khăn

dân. Giải quyết được vấn đề tưới, tiêu nước là một bước

hơn vẫn là quản lý khai thác, sử dụng. Đã có những nhà

xây dựng nông thôn mới ở nơi này. Còn nếu xây nhà văn

văn hóa xây dựng xong nhưng không biết tổ chức hoạt động

hóa ở đây thì lại là một việc làm “vô duyên”. Nơi đó có

văn hóa cộng đồng ra sao, nên để không, xuống cấp, rất

đình làng khang trang vốn là nơi sinh hoạt cộng đồng

lãng phí; nhiều hệ thống cung cấp nước sạch được xây dựng

truyền thống của cư dân nông thôn thì đâu cần xây nhà

xong, chỉ vận hành được một thời gian ngắn rồi hư hỏng,

văn hóa. Ở nơi khác, vấn đề bức xúc là không có nước sạch

không sử dụng được; xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia,

cho sinh hoạt nên sinh bệnh tật, việc làm hệ thống cấp

nhưng khi bị bệnh thì đa số người dân sử dụng dịch vụ y tế

nước sinh hoạt lại là một giải pháp thiết thực trong quá

tư nhân để tránh thái độ hách dịch, chỉ làm theo giờ hành

trình xây dựng nông thôn mới. Ở các xã ven đô (thị trấn,

chính của viên chức y tế Nhà nước... Nếu như vậy, việc đầu

thị xã, hay thành phố), việc cấp bách không phải là xây

tư vào cơ sở vật chất hay thay đổi thái độ phục vụ của nhân

chợ hay trạm xá, thậm chí cả trường học, mà nhiều khi lại

viên sẽ mang lại lợi ích thiết thực hơn? Nhà vệ sinh tự hoại

chính là việc tìm kiếm kế sinh nhai mới cho những nhà

xây xong thì khoá cửa lại, người dân tiếp tục sử dụng cầu

nông bị mất ruộng đất, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi

cá vì thoáng mát hơn và không phải nhọc công xách nước

trường sống do phát triển đô thị và công nghiệp gây ra.

dội cầu. Có thôn, ấp xây dựng được nhà văn hóa lớn khang

Giải quyết được vấn đề bức xúc này cũng là một bước

trang, đường làng lối xóm được bêtông hóa, quét dọn sạch

trong tiến trình xây dựng nông thôn mới, phù hợp với điều

sẽ, nhà ở dân cư được xây dựng hoành tráng, nhưng nhà vệ

kiện cụ thể của những thôn, ấp ấy.... Tất cả những giải

sinh ở nhà văn hóa cũng như của mỗi gia đình đều rất mất

pháp cụ thể phù hợp với từng nơi, từng lúc đều nằm trong

vệ sinh; cánh đồng được kiến thiết theo quy hoạch rất đẹp

quá trình thực hiện bốn nội dung phát triển nông thôn

và khoa học, nhưng lại ngổn ngang vỏ chai thuốc bảo vệ

nêu trên, vì mục tiêu duy nhất là nâng cao mức sống và

thực vật trên bờ ruộng, khe nước.
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Vì thế, cái khó khăn lớn nhất của quá trình xây dựng

đạt “danh hiệu nông thôn mới” theo “tư duy nhiệm kỳ”, “vị

nông thôn mới là thay đổi lối sống, xây dựng được nếp

thành tích” của mấy vị chức sắc thì sẽ chẳng khác gì cái

sống văn minh, cách ứng xử có văn hóa của từng người

danh hiệu “thôn, ấp, gia đình văn hóa” mà người ta đã làm

dân trong quan hệ với nhau, với các tiện nghi vật chất và

trong hàng chục năm qua.

với môi trường sinh thái. Đời sống văn minh chỉ trình độ
Tháng 10-2010

phát triển so với giai đoạn trước đó về vật chất và tinh
thần của một cộng đồng, một gia đình hay một quốc gia
cụ thể ở một giai đoạn lịch sử nào đó. Xây dựng nông
thôn mới cũng là xây dựng đời sống văn minh cho từng
thôn, ấp, cho từng gia đình cư dân nông thôn cụ thể cao
hơn so với ngày hôm qua của chính họ và so với ngày
hôm nay của những thôn, ấp lân cận, của gia đình cư dân
hàng xóm.
Nhưng đời sống văn minh của một gia đình hay một
cộng đồng dân cư chỉ bền vững khi những tiêu chuẩn văn
minh ấy trở thành những giá trị văn hóa, được mọi người
tôn trọng và áp dụng trong cách ứng xử với nhau, với tiện
nghi vật chất và với môi trường. Đó cũng là điều khó khăn
nhất trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tạo lập
những cơ sở vật chất văn minh và nếp sống văn hóa là hai
mặt của toàn bộ quá trình phát triển nông thôn theo bốn
nội dung nói trên.
Xét như vậy để thấy rằng, đối với mỗi thôn, ấp, mỗi
gia đình cư dân nông thôn, mỗi sự tiến bộ về trình độ văn
minh và nếp sống văn hóa được thiết lập đều đáng trân
trọng, và đó là một quá trình lâu dài, kiên nhẫn phấn đấu
của cả nước và của mỗi thôn, ấp và mỗi gia đình. Nếu chạy
theo 19 tiêu chí và chỉ tiêu số thôn, ấp của xã, huyện, tỉnh,
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- Về tổ chức, các cấp chính quyền từ trung ương đến
xã đều thành lập ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới.
- Về nguồn lực, trên lý thuyết, việc xây dựng nông
thôn mới chủ yếu dựa vào nội lực của cộng đồng dân cư

THỰC TIỄN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
HIỆN NAY - MỘT GÓC NHÌN

nông thôn, ngân sách nhà nước chỉ có vai trò hỗ trợ, vì đó
là sự nghiệp của dân, do dân, vì dân và nông dân là chủ
thể của quá trình phát triển. Nhưng trên thực tế, việc xây
dựng nông thôn mới ở các xã điểm chủ yếu dựa vào nguồn

1. Vài nét tổng quan thực tiễn xây dựng nông
thôn mới

lực từ bên ngoài cộng đồng dân cư nông thôn, trước hết là
từ ngân sách nhà nước các cấp.
- Kết quả: sau 5 năm xây dựng nông thôn mới ở các xã

Việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua, kể

điểm, điều dễ dàng nhìn thấy là các công trình kết cấu hạ

từ khi có Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp

tầng, như đường sá, kênh mương, nhà văn hóa, chợ,

hành Trung ương Đảng khóa X về “nông nghiệp, nông

trường học... đã được xây dựng tương đối khang trang.

thôn, nông dân” (tháng 8-2008), có thể khái quát như sau:

Nhưng kết quả nâng cao chất lượng cuộc sống của người

- Mục tiêu và nội dung xây dựng nông thôn mới được

dân về vật chất, văn hóa và môi trường sống lại chưa được

thể hiện qua 19 tiêu chí theo Quyết định số 491/QĐ-TTg

thể hiện rõ nét. Nhận thức và hành vi ứng xử của người

ngày 16-4-2009 của Thủ tướng Chính phủ.

dân trong sản xuất và đời sống chưa có sự thay đổi rõ rệt

- Địa bàn xây dựng nông thôn mới là đơn vị hành
chính xã.
- Chính phủ và Thủ tướng chính phủ đã ban hành một

theo hướng văn minh và hiện đại. Hơn nữa, trên phạm vi
quốc gia, những vấn đề mới lại nảy sinh hết sức bức xúc
như: nông dân bỏ ruộng ngày càng nhiều, lợi tức của họ

số cơ chế, chính sách thúc đẩy việc xây dựng nông thôn mới.

thu được từ sản xuất nông nghiệp giảm sút nghiêm trọng,

Chính quyền từ trung ương đến tỉnh (thành phố) và huyện

đời sống của phần lớn nông dân ngày càng khó khăn,

đã chọn một số xã làm thí điểm với sự tài trợ nguồn lực khá

khoảng cách thu nhập của dân cư giữa thành thị và nông

lớn từ ngân sách nhà nước các cấp và huy động một phần

thôn ngày càng mở rộng, ô nhiễm môi trường ngày càng

đóng góp của dân cư nông thôn, chủ yếu là góp đất và công

nghiêm trọng, văn hóa truyền thống của làng quê Việt

lao động, để xây dựng các công trình công cộng.

Nam đang bị mai một rõ nét.
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Vì vậy, các điển hình xây dựng nông thôn mới cấp xã

(15.000 đồng/người/ngày), dưới mức nghèo khổ; 47,4% số

hầu như không có khả năng nhân ra diện rộng. Đó là kết

nông hộ không hài lòng với cuộc sống hiện tại; 20% số

quả rõ nét nhất.

nông hộ phải giảm chi tiêu cho ăn uống; 50% số hộ phải
vay nợ, trong đó chỉ có 13% số hộ vay ngân hàng, còn

2. Bối cảnh chung.

87% số hộ vay nặng lãi của tư nhân; mức tiết kiệm hằng

Việc xây dựng nông thôn mới ở các xã điểm được diễn
ra trong bối cảnh chung như sau:

năm chỉ đạt 5 - 8 triệu đồng/hộ, tương đương với 10% 15% thu nhập của hộ. Trong đó, 80% số tiền tiết kiệm

Nông nghiệp, nông thôn nước ta thực sự bước vào

này dùng để đề phòng rủi ro, chỉ có 20% số tiết kiệm

thời kỳ đổi mới kể từ khi có Nghị quyết 10 của Bộ Chính

dùng cho việc tái đầu tư vào sản xuất. Như thế là vòng

trị về “Đổi mới quản lý nông nghiệp” (tháng 4- 1988), đến

luẩn quẩn cứ diễn ra, lặp lại: năng suất thấp thì thu

nay đã là 25 năm, một khoảng thời gian đủ để một thế hệ

nhập thấp, thu nhập thấp thì tiết kiệm ít, tiết kiệm ít

mới ra đời và trưởng thành. Bản chất của bước đổi mới

thì đầu tư nhỏ, đầu tư nhỏ thì năng suất lại thấp... Vì

này là “cởi trói” cho lực lượng sản xuất vốn đang có bằng

thế, sự lưu tán nông thôn đã diễn ra, dồn dân cư nông

việc thừa nhận hộ nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ. Sự

thôn vào các đô thị lớn một cách bất đắc dĩ với đặc trưng

tăng trưởng trong 25 năm qua chủ yếu dựa trên sự khai

là nghèo đói, nhà ổ chuột và tệ nạn xã hội gia tăng. Mô

thác tiềm lực sẵn có, bóc lột tự nhiên và sử dụng sức lao

hình tăng trưởng này diễn ra theo đúng lý thuyết “kinh

động giá rẻ. Đến nay tiềm lực này đã cạn kiệt. Nông

tế nhị nguyên” đã được các nhà khoa học cảnh báo cách

nghiệp, nông thôn Việt Nam đang rơi vào khủng hoảng

đây 60 năm.

•

sâu sắc. GDP nông nghiệp chỉ chiếm khoảng 20% GDP cả

•

Nguyên nhân: lẽ ra cách đây 15 năm, khi chuẩn bị

nước, nhưng phải nuôi 70% dân cư; năm 2012, doanh số

gia nhập WTO hay chậm nhất là cách đây 5 năm khi Nghị

bình quân trên một hécta đất nông, lâm nghiệp, nuôi

quyết Trung ương 7 ra đời, chúng ta đã phải thay đổi mô

trồng thủy sản vào khoảng 50 triệu đồng. GDP bình quân

hình tăng trưởng theo lý thuyết “kinh tế nhất nguyên”,

đầu người ở khu vực nông thôn vào khoảng 200 USD,

dựa trên đầu tư theo chiều sâu, gia tăng giá trị sản xuất,

trong khi GDP bình quân cả nước là 1.600 USD/người.

chủ yếu nhờ vào “chất xám” và công nghệ mới, hiện đại. Vì

Theo điều tra mới đây của Viện Chiến lược và Chính

thế, sau gần 10 năm gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam

sách phát triển nông nghiệp, nông thôn (Bộ Nông

nói chung và kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng, đã

nghiệp và Phát triển nông thôn), thu nhập bình quân

không tận dụng được lợi thế của hội nhập với thế giới, trái

một hộ nông dân với bốn nhân khẩu là 60.000đồng/ngày

lại, còn chịu ảnh hưởng sâu sắc của những tác động tiêu
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cực của toàn cầu hóa. Đó là nguyên nhân sâu xa của tình

+ Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 4-6-2010 của

trạng nông nghiệp, nông thôn, nông dân hiện nay như đã

Chính phủ về “Chính sách khuyến khích doanh nghiệp

phác họa ở phần trên.

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”.
+ Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12-4-2010 của

3. Những giải pháp đã thực thi

Chính phủ về “Chính sách tín dụng phục vụ phát triển

3.1 Về quản lý vĩ mô
Các cơ chế, chính sách do Chính phủ và Thủ tướng
Chính phủ ban hành trong năm năm qua, nhìn chung, đã
thể hiện được mục tiêu và các nội dung của quá trình xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn làng xã, các vùng lãnh
thổ - hành chính và quốc gia, các ngành kinh tế, chủ yếu
thể hiện qua các văn bản sau:
+ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP, ngày 28-10-2008,
ban hành “Chương trình hành động của Chính phủ, thực
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.
+ Quyết định số 491/QĐ-TTg, ngày 16-4-2009 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành “Bộ tiêu chí quốc gia về nông
thôn mới” và quyết định số 342/QĐ-TTg, ngày 20-2-2013
về “sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia về
nông thôn mới”.
+ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4-6-2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia
về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020”.

nông nghiệp, nông thôn”.
+ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 8-1-2010 của
Chính phủ về “Khuyến nông”.
+ Quyết định số 899/QĐ-Ttg, ngày 10-6-2013 của Thủ
tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát
triển bền vững”.
Nhìn chung, các văn bản pháp quy này đã đề cập khá
đầy đủ những việc phải làm, các giải pháp cần thực hiện
để xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, các cơ chế, chính
sách thể hiện trong các văn bản pháp quy này thiếu
những điểm nhấn, những giải pháp mang tính đột phá cần
được ưu tiên thực hiện bằng mọi nguồn lực, nhằm tạo ra
bước chuyển biến căn bản tạo đà cho việc xây dựng nông
thôn mới. Hơn nữa, việc triển khai lại thiếu đồng bộ,
không được bảo đảm bằng nguồn vốn khi lập kế hoạch
ngân sách các cấp. Vì vậy, dường như các cơ chế, chính
sách này chưa mang lại kết quả như mong đợi.
3.2 Thực thi cơ chế, chính sách

+ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 2-2-2010 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình rà soát quy
hoạch xây dựng nông thôn mới”.

Việc xây dựng nông thôn mới hầu như chỉ diễn ra
trên địa bàn xã, tạo ra sự thay đổi bộ mặt nông thôn
qua việc xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng,
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như đường giao thông trong làng, ngoài đồng, hệ thống

bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu

kênh mương, trường học, trạm xá, chợ, nhà văn hóa...

đồng/người/năm). Muốn nâng cao chất lượng cuộc sống

Các ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp

của dân cư, trước hết, không phải chỉ là xây dựng nhiều

dường như chỉ tập trung vào việc làm thế nào để đạt

công trình kết cấu hạ tầng, càng không phải là xã nào

được 19 tiêu chí xã nông thôn mới như là một danh hiệu

cũng phải có chợ, nhà văn hóa, mà phải là một tiến

thi đua, hơn là một tiến trình phát triển lâu dài và toàn

trình liên tục, làm thay đổi nhận thức và hành vi ứng

diện. Việc lập quy hoạch phát triển cấp xã được ưu tiên

xử của người dân trong sản xuất, đời sống và trong bảo

thực hiện với ba nội dung: (i) quy hoạch sử dụng đất và

vệ môi trường. Xây dựng nhà ở, bêtông hóa đường làng

hạ tầng thiết yếu cho việc phát triển sản xuất nông

ngõ xóm, nhưng người dân vẫn xả rác tùy tiện, nhà vệ

nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,

sinh luôn mất vệ sinh, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật

dịch vụ; (ii) quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã

vương vãi ngoài đồng, người dân thường bội tín khi

hội - môi trường theo tiêu chuẩn mới; (iii) quy hoạch

thực thi các hợp đồng sản xuất - tiêu thụ sản phẩm với

phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang khu dân

các đối tác và giữa người dân với nhau trong cùng tổ

cư hiện có theo hướng văn minh, bảo tồn được các bản

hợp tác, hợp tác xã hay trong cộng đồng làng xóm. Cách

sắc văn hóa tốt đẹp. Tuy rằng các văn bản pháp quy nói

làm này cùng lắm chỉ có thể tạo ra các xã nông thôn

trên đều đòi hỏi quy hoạch cấp xã phải phù hợp với quy

mới, các cánh đồng liên kết sản xuất lớn để làm mẫu,

hoạch phát triển kinh tế xã hội của cấp huyện, tỉnh,

làm cảnh.

quốc gia, nhưng trên thực tế, điều này là bất khả thi.

4. Những sự thay đổi cần thiết

Bởi vì, chiến lược phát triển nông nghiệp nói riêng và
chiến lược phát triển các ngành phi nông nghiệp, chiến

4.1 Nhận thức lại

lược phát triển kinh tế - xã hội nói chung trên tầm quốc

Cần thay đổi tư duy và cách thức xây dựng nông thôn

gia, vùng, tiểu vùng sinh thái mà mỗi xã đều nằm trong
đó, chưa được xác định đúng đắn và cụ thể. Điều đó tạo
ra nguy cơ quy hoạch của mỗi xã mâu thuẫn với chiến
lược và quy hoạch phát triển ngành và vùng. Trong các
tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí chất lượng đời
sống của dân cư mới chỉ dừng lại ở nội dung thu nhập
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mới như thế nào?
- Mục tiêu của xây dựng nông thôn mới, suy cho cùng,
là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân cả về vật
chất và tinh thần dựa trên sự thay đổi nhận thức và hành
vi ứng xử của họ trong sản xuất, đời sống và trong việc bảo
vệ môi trường sinh thái.
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- Nội dung phát triển nông thôn bao gồm bốn quá trình:

4.2 Đối với nông nghiệp

+ Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

- Chiến lược sản phẩm

nghiệp, nông thôn.
+ Quá trình dân số học, đặc biệt là quá trình di dân,
giảm dân số nông nghiệp.

Nhà nước cần xây dựng lại chiến lược sản phẩm nông
nghiệp trên phạm vi quốc gia, vùng và tiểu vùng sinh
thái. Trên cơ sở đó, chính quyền các cấp, trước hết là cấp

+ Quá trình đô thị hóa và văn minh hóa nông thôn.

quản lý ngành ở trung ương, phải xây dựng quy hoạch kết

+ Quá trình bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và

cấu hạ tầng trên phạm vi quốc gia, vùng và tiểu vùng để
thực hiện chiến lược sản phẩm đó. Sau đó, mỗi xã trong

nhân văn.
Như vậy, về bản chất, sự nghiệp phát triển nông
thôn ở nước ta hiện nay chính là nội dung căn bản của

mỗi tiểu vùng nông nghiệp sinh thái mới có thể xây dựng
quy hoạch phát triển của mình.
- Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp

sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi
trường. Cho nên, việc phát triển nông thôn không chỉ
diễn ra trên địa bàn làng xã mà tất yếu phải diễn ra
trên không gian lãnh thổ quốc gia, không thể chỉ là công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp mà là tất cả các
ngành kinh tế quốc dân, trước hết là các ngành công
nghiệp và dịch vụ trực tiếp phục vụ nông nghiệp ở cả
đầu vào và đầu ra, không chỉ là tổ chức lại đời sống xã
hội ở làng xã mà còn phải ở trên phạm vi quốc gia, ở
từng vùng lãnh thổ, ở từng đơn vị tổ chức hành chính,
theo hướng văn minh, hiện đại và giữ gìn truyền thống

Đối với các ngành hàng nông sản có khối lượng hàng
hóa lớn, như lúa gạo, cà phê, hồ tiêu, cao su, điều, tôm, cá
tra, heo, gà, sữa bò,... nhất thiết phải được tổ chức sản
xuất theo hợp đồng (contract farming) “liền đồng, cùng trà
giống, khác chủ” và quản lý theo chuỗi giá trị sản phẩm từ
trang trại đến bàn ăn (hay mạn tàu xuất khẩu - FOB).
Trong đó, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông phẩm
phải là nhạc trưởng trong mối liên kết giữa doanh nghiệp
và nông dân, là người tổ chức lại nền nông nghiệp nhỏ lẻ
của nông dân, bằng cách (trực tiếp hay liên kết với các
doanh nghiệp khác) cung ứng giống xác nhận, dịch vụ

văn hóa lịch sử tốt đẹp của dân tộc. Đô thị hóa là để tạo

khuyến nông theo GAP (Global GAP hay Viet GAP), vật

ra các đô thị nhỏ ở vùng nông thôn, vừa làm vệ tinh cho

tư nông nghiệp cho nông dân, đầu tư xây dựng nhà máy

các đô thị lớn, vừa là chỗ dựa để thực hiện công nghiệp

chế biến, kho bảo quản nông sản hiện đại, áp dụng công

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thu hút, sử

nghệ cao, tổ chức kênh phân phối tiêu thụ nông sản trên

dụng sức lao động dư thừa trong nông nghiệp.
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thị trường trong và ngoài nước, tạo dựng thương hiệu cho
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mỗi loại nông sản; giá cả thu mua nông sản trong hợp

Các ngân hàng thương mại hoàn toàn có thể dựa vào

đồng sản xuất - tiêu thụ thể hiện sự phân chia hợp lý lợi

hợp đồng liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp và nhà nông

ích và rủi ro giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp (không

để cho vay với tư cách là nhà đầu tư, một chủ thể tích cực,

phải là thời giá theo cơ chế “nước lên thuyền lên”). Đối với

chủ động tham gia vào chuỗi giá trị nông sản, chứ không

loại nông sản quan trọng mà Nhà nước coi là ngành kinh

phải với tư cách là “nhà cầm đồ” như bấy lâu nay.

doanh có điều kiện, thì chỉ có doanh nghiệp nào thực hiện

4.3 Chính sách quản lý vĩ mô

được nội dung liên kết nói trên mới được tham gia thị
trường. Ngoài ra, Nhà nước không được quy định giới hạn

- Xây dựng khung pháp lý cho việc hình thành và hoạt

số doanh nghiệp tham gia kinh doanh mặt hàng nông sản

động lành mạnh của thị trường mua - bán và cho thuê

đó. Nông dân tham gia vào mối liên kết này phải là nông

quyền sử dụng đất (bỏ chính sách thu hồi, đền bù giá trị

dân sản xuất hàng hóa lớn, có thể từng nông hộ, từng

quyền sử dụng đất của người dân). Nhờ đó, quá trình tích

trang trại trực tiếp liên kết với doanh nghiệp, hay tốt hơn

tụ, tập trung ruộng đất sẽ diễn ra lành mạnh để tạo ra các

là thông qua các tổ chức hợp tác hoặc hợp tác xã của mình.

trang trại sản xuất hàng hóa lớn; doanh nghiệp và các khu

Không thể có cánh đồng đồng liên kết sản xuất lớn (vùng

dân cư phi nông nghiệp được xây dựng trên những vùng

sản xuất nông phẩm hàng hóa tập trung, quy mô lớn) của

đất có địa tô chênh lệch thấp, giá mua rẻ, góp phần thúc

những nông hộ nhỏ với 5 - 7 công đất. Có chăng, với

đẩy phát triển các khu đô thị ở nông thôn (trong trường

những nông hộ nhỏ, chỉ có thể là “cánh đồng mẫu” nhỏ để

hợp vì mục tiêu an ninh quốc gia, Nhà nước phải trưng

làm cảnh. Nông dân khi tham gia liên kết với doanh

mua đất với giá bằng hoặc cao hơn giá thị trường).

nghiệp vẫn có toàn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm lời -

- Nhà nước có chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp

lỗ trong các khâu sản xuất mang tính sinh học trên đồng

đầu tư, xây dựng nhà máy, kho chứa áp dụng công nghệ

ruộng, vườn cây, ao nuôi, chuồng trại, đồi rừng của mình

cao trong chế biến và bảo quản nông sản, tổ chức lại nền

dưới hình thức chủ yếu là trang trại gia đình hay trang

nông nghiệp theo hợp đồng và quản lý chuỗi giá trị ngành

trại cá nhân không có cấp quản lý trung gian. Tổ hợp tác

hàng nông sản như nêu ở trên, bằng cách: giảm thuế thu

và hợp tác xã đích thực trong nông nghiệp chỉ có thể hình

nhập doanh nghiệp, hay miễn thuế thu nhập doanh

thành và hoạt động có hiệu quả khi thành viên của nó chủ

nghiệp từ 3 - 5 năm đầu tùy loại công nghệ được áp dụng

yếu là những nông dân sản xuất hàng hóa lớn dưới hình

trong chế biến và bảo quản nông sản; tài trợ lãi suất tín

thức trang trại gia đình hay trang trại tư nhân, không có

dụng dài hạn cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy

cấp quản lý trung gian.

chế biến, kho bảo quản nông sản áp dụng công nghệ cao;
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tài trợ kinh phí khuyến nông cho doanh nghiệp (xóa bỏ

- Nhà nước có chính sách ưu đãi về thuế và tài trợ cho

chính sách tài trợ lãi suất tín dụng cho doanh nghiệp mua

các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở các

tạm trữ nông sản).

khu đô thị mới trong nông thôn, cho các doanh nghiệp đầu

- Nhà nước đào tạo miễn phí nghề nông cho con em

tư, phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp ở nông

nông dân, hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp,

thôn, đặc biệt ưu đãi khi doanh nghiệp sử dụng sức lao

những “thanh nông tri điền” để quản lý các trang trại sản

động tại chỗ theo phương châm “ly nông, bất ly hương”.
Các giải pháp nêu trên phải được thực hiện đồng bộ

xuất hàng hóa theo GAP và các hợp tác xã của họ.
- Nhà nước tài trợ lãi vay ngân hàng cho các trang trại

dưới sự điều hành thống nhất của Chính phủ và chính

đầu tư thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp, áp dụng công

quyền các cấp để phát triển nông thôn bền vững, đạt các

nghệ cao; tài trợ kinh phí chứng nhận GAP cho các hợp tác

mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống vật chất và văn hóa

xã và trang trại trong ba năm đầu.

của cư dân nông thôn. Đó chính là mô hình phát triển theo

- Nhà nước tài trợ kinh phí giáo dục làm thay đổi nhận

lý thuyết “Kinh tế nhất nguyên”.

thức và hành vi ứng xử của dân cư nông thôn trong sản
Tháng 9-2013

xuất, đời sống và bảo vệ môi trường.
4.4 Đối với nền kinh tế nói chung
- Nhà nước xây dựng chiến lược phát triển và quy hoạch
xây dựng các khu liên hợp công nghiệp, dịch vụ - dân cư phi
nông nghiệp, tạo thành các khu đô thị nhỏ ngay trong lòng
mỗi vùng, tiểu vùng nông nghiệp sinh thái để: (i) phục vụ
phát triển sản xuất nông nghiệp; (ii) sử dụng sức lao động
nông nghiệp dôi dư do tích tụ, tập trung ruộng đất và cơ giới
hóa; (iii) thực hiện đô thị hóa nông thôn.
Kiên quyết không để diễn ra quá trình di dân tự phát
từ nông thôn ra các đô thị lớn như hiện nay.
- Nhà nước cùng các doanh nghiệp phi nông nghiệp
thực hiện chính sách đào tạo nghề phi nông nghiệp miễn
phí cho nông dân đã rời bỏ đồng ruộng, chuồng trại.
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nghiệp. Ngành nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất,
lấy sinh vật làm đối tượng sản xuất; lao động của con
người tác động vào sinh vật - đối tượng sản xuất phải
phù hợp với quy luật sinh trưởng, phát triển của chúng.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ NÔNG DÂN CÓ THỂ
TRỞ THÀNH CHỦ THỂ ĐÍCH THỰC
CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN
NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN HIỆN NAY?

Như thế, sản xuất nông nghiệp bao gồm các ngành trồng
trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi, trồng thủy, hải sản.
Sản phẩm của nó là nhu yếu phẩm của con người, trước
hết là thực phẩm (bao gồm cả lương thực) và nguyên liệu
của các ngành công nghiệp, như dệt - may, chế biến cao
su, nhiên liệu sinh học...

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2013, nền
nông nghiệp nước ta còn chiếm 18% GDP hằng năm của cả
nền kinh tế, nhưng phải sử dụng 59,8% lực lượng lao động
xã hội để nuôi sống khoảng 68% dân cư của cả nước. Mấy
con số này đã khái quát tình trạng hiện nay là: nông dân
còn cực khổ, nông thôn còn rất nghèo, nông nghiệp còn rất
lạc hậu. Vậy làm thế nào để nông dân trở thành chủ thể
của quá trình phát triển trong giai đoạn công nghiệp hóa,
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay, nhằm nâng
cao đời sống vật chất và văn hóa của họ, xóa bỏ dần khoảng
cách về trình độ phát triển giữa nông thôn và đô thị?

Tất cả những người lao động trong ngành nông nghiệp
theo quan niệm như trên, có phải là nông dân?
1.2 Trước đây, chúng ta quan niệm thực hiện đấu
tranh giai cấp để xóa bỏ quan hệ chủ - thợ, quan hệ người
bóc lột người. Vì vậy, người ta chia những người hoạt động
trong ngành nông nghiệp thành các loại sau:
•

Cố nông là những người không có ruộng đất - tư

liệu sản xuất cơ bản không thể thay thế được của ngành
trồng trọt. Họ phải đi làm thuê hoặc nhận “lĩnh canh, nộp
tô” và “nhận nuôi rẽ” cho người có nhiều ruộng đất và đàn
gia súc, để có thu nhập ở mức tối thiểu, chỉ đủ để tồn tại,
duy trì sự sống của mình (Tuy rằng hiện nay, đã xuất hiện
nghề trồng trọt không dùng đất, nhưng chưa phổ biến,

1. Nông dân - họ là ai?
1.1 Thông thường, người ta vẫn nghĩ những người lao
động làm việc và sống bằng nghề nông là nông dân. Có
đúng như vậy không? Trước hết, để trả lời câu hỏi này,
cần có cách hiểu thống nhất thế nào là ngành nông
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nên ruộng đất vẫn là tư liệu sản xuất chưa thể bị thay thế
của nghề nông).
• Bần nông là người có ít ruộng đất, vẫn phải đi làm
thuê hoặc nhận “lĩnh canh, nộp tô” hoặc “nhận nuôi rẽ”, để
có thể sống ở mức thấp.
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• Trung nông là người có đủ ruộng đất hoặc đàn gia

quyền sở hữu ruộng đất, xóa bỏ tư hữu nhỏ của nông

súc, tự lao động trên mảnh đất hoặc chuồng trại của mình

dân để lập nên các hợp tác xã với tư cách là chủ sở hữu

để sống và có tích lũy, tuy không nhiều, có xu hướng phát

ruộng đất. Người nông dân trở thành xã viên hợp tác xã,

triển thành phú nông.

mà thực chất là người làm thuê cho một pháp nhân (hợp

• Phú nông là người có nhiều ruộng đất hoặc đàn gia

tác xã) mà trong đó không có ai chịu trách nhiệm về

súc lớn, nên họ chỉ làm quản lý và sử dụng sức lao động làm

hiệu quả hoạt động của chúng. Điều đó đồng nghĩa với

thuê. Vì thế, người ta coi phú nông là tư sản kinh doanh

việc xóa bỏ nền kinh tế hàng hóa nhỏ trong nông nghiệp

nông nghiệp, bóc lột sức lao động của người làm thuê.

nên nền kinh tế thị trường không còn đất để hình thành

• Địa chủ phong kiến là người có nhiều đất hoặc có

và phát triển. Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị ra đời

đàn gia súc lớn, nhờ việc tước đoạt ruộng đất của người

tháng 4-1988 đã xác lập vai trò tự chủ sản xuất của hộ

khác bằng quyền lực phi thị trường. Họ không quản lý và

nông dân. Điều đó, về mặt kinh tế, đã xóa bỏ cơ sở tồn

càng không lao động trực tiếp trên đồng ruộng và chuồng

tại của các hợp tác xã dựa trên quyền sở hữu tập thể về

trại của mình, mà “phát canh - thu tô” hoặc “cho nuôi rẽ”

ruộng đất.

đàn gia súc cho những người lao động nông nghiệp không

1.3. Trong kinh tế thị trường, “tế bào” cấu tạo nên nó

có hoặc có ít ruộng đất, gia súc. Họ được coi là kẻ bóc lột

là các tổ chức kinh doanh tự chủ, tồn tại dưới nhiều hình

người lao động bằng địa tô. Còn người lao động nhận “lĩnh

thức, như hộ kinh doanh cá thể, các loại hình doanh

canh, nộp tô” và “nhận nuôi rẽ” được gọi là tá điền.

nghiệp, bao gồm: doanh nghiệp cá nhân, trách nhiệm vô

Như vậy, nông dân chỉ bao gồm những người thuộc

hạn do một người làm chủ sở hữu và quản lý, công ty hợp

thành phần cố nông, bần nông và trung nông. Vì thế,

danh, công ty trách nhiệm hữu hạn có một hay nhiều

cuộc đấu tranh giai cấp diễn ra để xóa bỏ giai cấp địa

thành viên, doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần,

chủ phong kiến và phú nông, lấy ruộng đất và đàn gia

không hoặc có niêm yết trên thị trường chứng khoán, công

súc của họ chia cho cố nông và bần nông - những tá

ty dự phần, v.v..

điền, thực hiện “người cày có ruộng”. Nhưng theo quan

Đặc điểm quan trọng nhất của các tổ chức kinh doanh

điểm của Lênin, quyền tư hữu nhỏ về ruộng đất và đàn

là hoạt động vì mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, có quyền tự

gia súc của những người lao động được gọi là nông dân

do kinh doanh bất kỳ ngành hàng nào mà pháp luật

này lại từng ngày từng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản, bằng

không cấm, có quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về lời -

quá trình phân hóa giàu - nghèo. Cho nên sau khi thực

lỗ trong kinh doanh. Vì thế, trong cơ cấu tổ chức của nó,

hiện người cày có ruộng, người ta lập tức tập thể hóa

không có doanh nghiệp cấp trên, doanh nghiệp cấp dưới
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như các tổ chức khác (bộ máy Nhà nước, các hội đoàn...).

gọi là trang trại. Nói cách khác, trang trại là tổ chức kinh

Cho nên, các tổ chức kinh doanh được coi là “tế bào” của

doanh tự chủ trong nông nghiệp. Cho nên, trang trại cũng

nền kinh tế thị trường. Mặt khác, trong quá trình phát

có nhiều loại hình như trong doanh nghiệp ở các ngành

triển, do quy luật kinh tế về lợi thế theo quy mô, trong các

kinh tế khác, thường bao gồm: trang trại gia đình (kinh tế

ngành công nghiệp và dịch vụ, quá trình tích tụ và tập

nông hộ), trang trại cá nhân, trang trại hợp danh, trang

trung tư bản diễn ra nhanh chóng nhờ sự tiến bộ vượt bậc

trại trách nhiệm hữu hạn có một hay nhiều thành viên,

của khoa học - công nghệ đã tạo nên những tổ chức kinh

trang trại cổ phần, trang trại nhà nước (doanh nghiệp nhà

doanh cực lớn, đa ngành, đa quốc gia. Nhưng điều này đã

nước trong nông nghiệp), trang trại dự phần... Tuy nhiên,

không diễn ra trong nông nghiệp. Vì sao vậy? Bởi vì, đặc

do đặc điểm của sản xuất mang tính sinh học, nên trang

điểm quan trọng nhất của kinh doanh sản xuất nông

trại gia đình là hình thức tổ chức kinh doanh nông nghiệp

nghiệp là tính sinh học; đối tượng sản xuất nông nghiệp là

tốt nhất do thỏa mãn được hai điều kiện nói trên.

sinh vật, cây và con. Do vậy, muốn đạt năng suất, chất

Bởi vì, trong trang trại gia đình, người chủ và các

lượng nông phẩm và hiệu quả kinh tế cao, con người phải

thành viên vừa là đồng chủ sở hữu vừa là người quản lý và

kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình sản xuất mang tính

trực tiếp lao động trên đồng ruộng, ao nuôi, chuồng trại...

sinh học diễn ra trên đồng ruộng, ao nuôi, chuồng trại,

Quy mô sản xuất và khối lượng nông sản hàng hóa tuy

chăm sóc tỉ mỉ đến từng cá thể cây, con, bằng các tác động

ngày càng lớn do tích tụ, tập trung ruộng đất nhưng nhờ

kỹ thuật đúng lúc, đúng cách theo quy luật sinh học,

cơ giới hóa, tự động hóa sản xuất nên trang trại gia đình

“nhất thì, nhì thục”. Điều này chỉ có thể thực hiện được

vẫn chủ yếu sử dụng sức lao động của nông hộ. Nếu cần,

khi và chỉ khi: (i) người lao động nông nghiệp vừa có tinh

trang trại gia đình có thể thuê mướn thêm sức lao động

thần trách nhiệm cao, vừa nắm vững kỹ thuật nuôi, trồng

trong lúc thời vụ khẩn trương, nhưng người chủ quản lý

đối với từng loại cây, con, và (ii) quy mô sản xuất (diện

trang trại vẫn trực tiếp kiểm soát được chất lượng làm

tích canh tác, nuôi trồng, đầu con gia súc, gia cầm) vừa với

việc của người làm thuê và họ không bao giờ thuê người

tầm hạn quản lý của những người lao động trong mỗi đơn

quản lý. Vì thế, năng suất, chất lượng nông phẩm, hiệu quả

vị sản xuất nông nghiệp.

kinh tế của trang trại gia đình cao hơn các loại trang trại

Vì thế, các loại hình tổ chức sản xuất phổ biến trong

khác và trở thành lực lượng sản xuất nông phẩm hàng hóa

nông nghiệp không giống trong các ngành kinh tế khác.

chủ yếu ở tất cả các quốc gia, kể cả ở các nước có kinh tế thị

Trong nông nghiệp, những tổ chức kinh doanh có quyền tự

trường phát triển nhất. Vì vậy, chỉ có những người lao động

chủ, tự chịu trách nhiệm lời, lỗ với tư cách là “tế bào”, được

trong trang trại gia đình (kinh tế nông hộ), bao gồm người
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chủ gia đình và những người lao động thành viên khác, mới

học trên đồng ruộng, ao nuôi, chuồng trại, theo hợp đồng

được gọi là nông dân. Họ tự “thuê mướn” và “bóc lột” sức

kinh tế ký với trang trại lớn. Như vậy, trang trại dự phần

lao động của chính mình. Họ là những đồng sở hữu chủ

là một hình thức tổ chức kinh doanh, theo đó, hai hay

trang trại, nhưng không nhất thiết là chủ sở hữu đất đai

nhiều chủ thể cùng đầu tư vốn, sức lao động trong cùng

hay chủ sở hữu quyền sử dụng đất. Trang trại gia đình có

một quá trình kinh doanh (ở đây là sản xuất nông nghiệp)

thể thuê đất canh tác của người chủ sở hữu đất. Ngoài ra,

và phân chia lợi ích giữa các chủ thể theo thỏa thuận,

các trang trại hợp danh, trang trại cá nhân do người chủ

nhưng không làm nảy sinh một tổ chức kinh doanh mới, có

sở hữu quản lý trực tiếp, phải thuê mướn sức lao động để

tư cách pháp lý hay pháp nhân, mà sử dụng tư cách pháp

thực hiện khâu sản xuất mang tính sinh học, với quy mô

lý hiện hữu của một trong các chủ thể tham gia đầu tư.

vừa với tầm hạn quản lý của họ, không phải thiết lập cấp

Điều này đã được thực tế chứng minh ở Công ty cổ phần

quản lý trung gian tức là không phải thuê người quản lý,

giống bò sữa Mộc Châu hiện nay và Nông trường quốc

cũng là một loại trang trại có thể đạt hiệu quả kinh tế cao.

doanh Sông Hậu trước đây. Như vậy, những chủ đầu tư

Những loại trang trại khác, như trang trại trách nhiệm

trong các loại trang trại có quy mô lớn, sử dụng sức lao

hữu hạn, trang trại cổ phần, trang trại nhà nước, có quy

động làm thuê có thể đồng thời là người lao động quản lý

mô lớn, sử dụng nhiều người lao động làm thuê, dù đạt

hoặc đơn thuần chỉ là nhà tư sản đầu tư vốn kinh doanh

trình độ cơ giới hóa cao, vẫn phải thiết lập một hay vài cấp

nông nghiệp. Họ không phải là nông dân. Còn những

quản lý trung gian, không thể đạt hiệu quả kinh tế, thậm

người lao động làm thuê cho tất cả các loại hình trang trại,

chí phá sản, vì vậy chúng không tồn tại phổ biến như các

tuy là người lao động nông nghiệp, dù có kỹ năng cao, sống

doanh nghiệp lớn trong các ngành kinh tế khác. Để có thể

bằng lao động nông nghiệp, cũng không phải là nông dân.

tồn tại và phát triển, các loại trang trại này phải áp dụng

Họ là công nhân nông nghiệp như công nhân làm việc

hình thức trang trại dự phần trong các khâu sản xuất

trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh tế phi nông

mang tính sinh học, thực chất là tái lập trang trại gia

nghiệp.

đình trong lòng trang trại đó. Theo đó, trang trại lớn chỉ

Ngoài ra, còn có những nhà đầu tư vốn khác trong

thực hiện các dịch vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông

nông nghiệp như mua đất canh tác, mua tư liệu sản xuất

nghiệp cho trang trại dự phần (thường gọi là khoán hộ)

để cho các trang trại thuê. Đó là một hoạt động bình

theo cơ chế thị trường, thuận mua, vừa bán. Còn các trang

thường trong nền kinh tế thị trường, và chính là hình thức

trại dự phần đầu tư một phần hay toàn bộ tiền vốn, sức

cho thuê tài chính, rất phổ biến trong các ngành kinh tế,

lao động để thực hiện các khâu sản xuất mang tính sinh

nhất là trong công nghiệp (đất để lập khu công nghiệp và
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khu dân sinh cho các doanh nghiệp thuê xây dựng nhà

nông thôn mới là một tiến trình dài lâu, không phải là

xưởng, kho bãi, làm nhà cho thuê,...). Họ là nhà tư sản

một danh hiệu thi đua. Quá trình ấy chỉ kết thúc khi

đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực mà pháp luật không

không có sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn về đời

cấm. Họ có nhiều ruộng đất theo cơ chế kinh tế thị trường,

sống vật chất và văn hóa. Nhưng khi đó, quá trình phát

không phải bằng bạo lực tước đoạt ruộng đất của người

triển kinh tế - xã hội của đất nước vẫn tiếp diễn trong

khác như trong thời phong kiến và thực dân. Như vậy,

đời sống của mỗi quốc gia. Nội dung của xây dựng nông

trong kinh tế thị trường, chỉ có những chủ trang trại

thôn mới gồm bốn quá trình: (i) công nghiệp hóa và hiện

gia đình độc lập và dự phần (bao gồm chủ hộ và các

đại hóa nông nghiệp, nông thôn; (ii) đô thị hóa nông

thành viên lao động khác) mới được coi là nông dân.

thôn; (iii) bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và nhân

Những người khác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp

văn; (iv) kiểm soát dân số và di dân cả về số lượng và

và sống bằng thu nhập từ nông nghiệp, chỉ có thể là nhà

chất lượng. Bốn nội dung này phải được quán triệt trong

đầu tư, nhà tư sản kinh doanh và nhà quản lý, công nhân

các chính sách, kế hoạch và giải pháp phát triển nông

làm thuê.

thôn (xây dựng nông thôn mới)

Vì vậy, trang trại gia đình là lực lượng chủ yếu trong

Quá trình này chỉ có thể diễn ra với hiệu quả kinh tế,

sản xuất nông sản, nên nông dân là lực lượng chiếm tỷ lệ

xã hội và môi trường ở mức cao nhất nếu tuân theo cơ chế

đông đảo trong ngành kinh tế nông nghiệp. Họ cần và có

thị trường và người nông dân là chủ thể đích thực của quá

thể trở thành lực lượng quan trọng nhất của quá trình

trình đó.

phát triển nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ công

2.1 Nông dân và trang trại

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nói theo cách chính

Nông dân phải trở thành chủ các trang trại gia đình,

thống của Nhà nước hiện nay, nông dân phải là chủ thể
của tiến trình xây dựng nông thôn mới. Nhưng không phải
người nông dân có thể đương nhiên trở thành chủ thể của
quá trình ấy.
2. Xây dựng nông thôn mới theo cơ chế thị
trường với vai trò chủ thể của người nông dân

trang trại dự phần sản xuất nông phẩm hàng hóa, có quy
mô lớn về đất đai, ao nuôi, đàn gia súc, gia cầm, nhờ cơ
giới hóa, tin học hóa, hiện đại hóa và tích tụ, tập trung
ruộng đất bằng việc mua bán, thuê mướn, sáp nhập các
trang trại nhỏ... Những “thanh nông tri điền” phải thay
thế “lão nông tri điền”. Nông dân trẻ tuổi phải được đào
tạo thành nông dân chuyên nghiệp, thay thế nông dân

Trước hết, phải nhận thức rằng, sự nghiệp phát
triển nông nghiệp, nông thôn bền vững hay xây dựng
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“cha truyền con nối”, có năng lực quản lý trang trại gia
đình và các hợp tác xã của họ theo cơ chế thị trường
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2.2 Hợp tác xã trong nông nghiệp

có quy mô lớn mới cần và có khả năng tạo dựng và quản lý

Trong mỗi vùng nông nghiệp sinh thái, nhiều trang

hợp tác xã của mình, biết thuê mướn các nhà quản lý và

trại cùng sản xuất một hay một số loại nông sản hàng hóa.

kỹ thuật chuyên nghiệp, có trình độ cao để làm việc trên

Chúng cùng có nhu cầu chung về các yếu tố đầu vào của

các vị trí khác nhau của hợp tác xã theo cơ chế thị trường.

sản xuất, như giống, phân bón, thuốc bảo vệ cây trồng, vật

Như vậy, hợp tác xã sẽ phát triển theo quy mô lớn, trên

nuôi,... và về tiêu thụ những loại nông sản hàng hóa của

phạm vi quốc gia và quốc tế. Nhờ có hợp tác xã, việc liên

mình. Nếu mỗi trang trại tự đảm bảo nhu cầu ở cả đầu

kết dọc theo chuỗi giá trị trong mỗi ngành hàng nông sản

vào - đầu ra, sẽ không mang lại hiệu quả kinh tế. Do vậy,

được thiết lập, mang lại lợi ích cao cho nông dân, vì nông

các trang trại cần thực hiện liên kết ngang để tạo lập các

dân là chủ thể quan trọng nhất, tích cực nhất của mối liên

hợp tác xã. Hợp tác xã có chức năng cung ứng dịch vụ đầu

kết này.
2.3 Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản và

vào - đầu ra cho các trang trại, không thay thế trang trại
trong các khâu sản xuất mang tính sinh học. Nó được sinh

tổ chức sản xuất theo hợp đồng

ra để thỏa mãn nhu cầu phát triển kinh doanh của các

Một đặc điểm khác của sản xuất nông nghiệp trong

trang trại thành viên. Trong giai đoạn đầu, hợp tác xã có

kinh tế thị trường là dù có quy mô lớn đến đâu, một

thể làm khâu trung gian, cầu nối giữa trang trại và doanh

trang trại không thể đáp ứng nhu cầu của một tổ chức

nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản để làm tăng vị thế của

chế biến, tiêu thụ nông sản. Do đó, nhiều trang trại

người nông dân trong quan hệ mua - bán với nhà doanh

cùng sản xuất một loại nông sản hàng hóa để cung ứng

nghiệp. Đến giai đoạn phát triển cao, hợp tác xã sẽ có đủ

cho một cơ sở chế biến, tiêu thụ. Điều đó tất yếu hình

năng lực về vật chất và nhân lực để chế biến và tiêu thụ

thành mối liên kết dọc giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu

nông sản của các trang trại thành viên và các trang trại

thụ nông sản với các trang trại một cách trực tiếp hay

khác trong vùng, trở thành đối thủ cạnh tranh của các

gián tiếp qua các hợp tác xã của nông dân. Trong đó,

doanh nghiệp trong chế biến, tiêu thụ nông sản. Nhờ đó,

doanh nghiệp đóng vai trò “nhạc trưởng” của quá trình

vị thế và lợi ích của nông dân được nâng cao trên thương

liên kết theo chuỗi giá trị ngành hàng, từ trang trại đến

trường. Cần lưu ý là, người nông dân sản xuất tự cấp tự

bàn ăn (hay mạn tàu xuất cảng). Bởi vì, doanh nghiệp có

túc hay sản xuất hàng hóa nhỏ với 5 - 7 công đất, vài chục

ưu thế so với trang trại trong việc giải quyết ba vấn đề:

con gia súc, gia cầm, không có nhu cầu gia nhập hợp tác

(i) thị trường cung ứng đầu vào, tiêu thụ nông sản (đầu

xã và càng không có khả năng quản lý hợp tác xã. Chỉ có

ra) và xây dựng thương hiệu; (ii) ứng dụng công nghệ

những nông dân và trang trại sản xuất nông sản hàng hóa

mới, thực hiện sản xuất và chế biến nông sản theo GAP
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và HACCP; (iii) vốn. Vai trò “nhạc trưởng” của doanh

- Thực hiện cơ chế phân chia lợi ích công khai, minh

nghiệp thể hiện qua việc tổ chức sản xuất theo hợp đồng

bạch, hài hòa giữa các chủ thể tham gia chuỗi giá trị,

(không phải hợp đồng sản xuất) trong mỗi chuỗi giá trị

trước tiên là giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp.

ngành hàng nông sản, bằng các hoạt động sau:

- Liên kết với các nhà khoa học công nghệ và quản lý

- Cung ứng đủ giống xác nhận, phù hợp với nhu cầu
của thị trường cho các trang trại liên kết.

ở các viện, trường để giải quyết các vấn đề kinh tế, quản
lý, kỹ thuật, nảy sinh ở tất cả các khâu trong chuỗi giá trị

- Hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình và tiêu

ngành hàng, từ tạo giống, xác định cơ cấu mùa vụ, kỹ

chuẩn sản xuất nông sản theo GAP, đảm bảo an toàn cho

thuật canh tác, nuôi trồng, chế tạo và sử dụng máy móc

người tiêu dùng, cho người sản xuất và cho môi trường

thiết bị ở tất cả các khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, đến

nhờ đội ngũ khuyến nông của doanh nghiệp cùng ăn, cùng

nghiên cứu thị trường, chiến lược sản phẩm, marketing,

ở, cùng làm với nông dân.

xây dựng thương hiệu, quản lý chuỗi, cơ chế phân chia lợi

- Tự mình hay liên kết với các doanh nghiệp khác trong
việc cung ứng các loại vật tư cho các trang trại dưới hình
thức tạm ứng và thanh toán khấu trừ khi mua nông sản.
- Liên kết với ngân hàng thương mại để cung ứng vốn
tín dụng với lãi suất có lợi cho nông dân, thông qua việc
cho vay trực tiếp hay gián tiếp qua việc doanh nghiệp ứng
trước giống và vật tư sản xuất cho trang trại.
Chính những hoạt động này của doanh nghiệp đã tạo
nên các cánh đồng hay trại chăn nuôi, ao nuôi liên kết theo

ích và rủi ro giữa các chủ thể tham gia chuỗi...
Như vậy, mỗi loại nông sản hàng hóa chủ lực của quốc
gia, ở mỗi vùng nông nghiệp sinh thái, đều được tổ chức
sản xuất theo hợp đồng và quản lý theo chuỗi giá trị, với vị
thế bình đẳng giữa các chủ thể, trước hết là giữa nhà nông
và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản trên thị
trường trong và ngoài nước. Đó chính là mô hình quản lý
nông nghiệp phổ biến và đạt hiệu quả cao ở tất cả các nước
phát triển.

kiểu “cùng trà giống, liền đồng, khác chủ”, làm chân hàng

3. Nhà nước kiến tạo sự phát triển nông thôn

có quy mô lớn, ổn định với chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu

3.1 Nguyên tắc chung

của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
- Có cơ sở chế biến, bảo quản và tổ chức kênh tiêu thụ,

•

Luật pháp và chính sách của Nhà nước tác động và

được áp dụng công nghệ cao, để mua hết nông sản của các

phân biệt đối xử (khuyến khích hay hạn chế kinh doanh)

trang trại tham gia chuỗi giá trị ngành hàng, theo hợp

theo các đối tượng là ngành hàng và vùng nông nghiệp sinh

đồng kinh tế đã ký kết.
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Luật pháp và chính sách bảo đảm bình đẳng cạnh

nay, mà phải áp dụng việc mua bán, cho thuê quyền sử dụng

tranh trong kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh, chế

đất nông nghiệp theo cơ chế thị trường, thuận mua, vừa bán.
• Xây dựng các khu đô thị nhỏ ở các vùng nông
nghiệp sinh thái, bao gồm khu công nghiệp - dịch vụ và
khu dân sinh. Điều đó tạo lập được kế sinh nhai ổn định,
lâu dài, “an cư lạc nghiệp” cho những người nông dân kém
khả năng sản xuất nông nghiệp theo cơ chế thị trường, tạo
điều kiện thuận lợi cho việc tích tụ, tập trung ruộng đất
của những nông dân giỏi nghề nông, đồng thời, hạn chế tối
đa việc di dân tự phát từ nông thôn vào các khu công
nghiệp ở các thành phố lớn như hiện nay.
Trong thời gian qua, chúng ta chỉ đầu tư xây dựng
khu công nghiệp, ở các thành phố lớn, không có khu dân
sinh theo kiểu đô thị văn minh với các tiện ích công cộng,
như nhà ở, trường học, nhà trẻ, bệnh viện, chợ, cửa hàng,
nhà văn hóa, vệ sinh môi trường...
Do vậy, việc di dân tự phát từ nông thôn đã tạo ra các
siêu đô thị với đầy rẫy những vấn đề nan giải về kinh tế,
xã hội và môi trường. Luật pháp và chính sách mới chú
trọng bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư mà chưa bảo vệ đúng
mức lợi ích chính đáng của người làm thuê trong các khu
công nghiệp. Do vậy, người nông dân ra thành phố làm
công nhân với tâm lý tạm bợ vì thu nhập rất bấp bênh, đời
sống vật chất, tinh thần nghèo nàn, môi trường sống bị ô
nhiễm nặng. Họ trở thành công dân hạng hai, sống trong
các nhà ổ chuột, không được hưởng các dịch vụ công, như
giáo dục, y tế... Khi sinh con, họ lại phải gửi chúng về quê,
nhờ ông bà nuôi dạy hộ. Hơn nữa, khi bước vào tuổi trên
dưới 40, không còn trẻ để chuyển đổi nghề nghiệp, nhưng

•

tài nghiêm khắc các chủ thể kinh doanh gian lận như làm
hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, vi phạm quyền sở
hữu trí tuệ, làm ô nhiễm môi trường, trốn thuế, bội tín
trong thực thi hợp đồng kinh tế...
•

Luật pháp và chính sách bảo đảm việc phân phối

nguồn lực đầu vào của sản xuất theo cơ chế thị trường.
Các nguồn lực như đất đai, tiền vốn, sức lao động, vật tư
nguyên, nhiên vật liệu, trang thiết bị, máy móc... được
“chảy” vào các tổ chức có khả năng sử dụng chúng đạt
hiệu quả cao nhất; đồng thời, luật pháp, chính sách cũng
bảo đảm việc tiêu thụ nông sản, với giá cả hợp lý, có lợi
nhất cho cả người bán và người mua, xóa bỏ triệt để cơ chế
xin - cho trong phân phối nguồn lực và tiêu thụ hàng hóa.
3.2 Quản lý vĩ mô của Nhà nước
•

Xác định các loại nông sản hàng hóa chủ lực của

quốc gia và của mỗi vùng nông nghiệp sinh thái (không
theo đơn vị hành chính như tỉnh, thành phố, huyện, xã) để
có chính sách tác động đúng hướng, làm cho cả doanh
nghiệp và trang trại cùng đầu tư theo chiều sâu.
•

Xây dựng khung pháp lý cho thị trường mua - bán,

cho thuê quyền sử dụng ruộng đất, ao nuôi, chuồng trại...
diễn ra thuận lợi, công khai, minh bạch để tạo ra các trang
trại sản xuất nông sản hàng hóa quy mô lớn, được cơ giới
hóa, áp dụng công nghệ cao theo GAP. Không thể thực hiện
việc “dồn điền đổi thửa” theo kiểu “đất đổi đất” như hiện
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lại đã già so với áp lực công việc ở các khu công nghiệp, họ
sẽ bị giới chủ sa thải để tuyển lớp công nhân mới trẻ hơn.
Khi đó, vấn đề nan giải về kinh tế, xã hội là hết sức lớn,
hầu như không có giải pháp khắc phục. Mặt khác, nhiều
khi họ còn bị giới chủ và quản lý đối xử tệ bạc, coi thường
nhân phẩm. Uất ức dồn nén lâu ngày, chỉ cần có sự kiện
làm “giọt nước tràn ly”, họ có thể trở nên hung bạo, như đã
xảy ra trong thời gian qua. Họ luôn ở tư thế, nếu có biến
động, gặp khó khăn, lại trở về nông thôn, chia lại công việc
vốn đã quá ít với người nông dân. Điều đó đã cản trở quá
trình tích tụ, tập trung ruộng đất.
Các khu đô thị nhỏ, bố trí phân tán ở các vùng nông
nghiệp sinh thái không chỉ tạo việc làm, thu hút sức lao
động dôi dư trong nông nghiệp mà còn đóng vai trò cơ sở
vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu dịch vụ đầu vào - đầu
ra của sản xuất nông nghiệp.
• Cần xóa bỏ các chính sách bao cấp theo cơ chế xin cho. Ví dụ: chính sách miễn thủy lợi phí đã buộc các trang
trại, hợp tác xã phải xin cung cấp dịch vụ tưới - tiêu nước từ
các công ty thủy nông; còn công ty thủy nông phải xin cơ
quan quản lý tài chính của Nhà nước cấp bù kinh phí hoat
động. Điều đó làm nảy sinh tiêu cực và giảm chất lượng dịch
vụ tưới - tiêu nước. Cuối cùng là nông dân và nông nghiệp
chịu thiệt thòi. Chính sách tài trợ lãi suất tín dụng cho
doanh nghiệp mua tạm trữ lúa gạo cũng vậy, gây lãng phí
tiền thuế của dân mà nông dân trồng lúa không được hưởng
lợi. Chỉ có doanh nghiệp kinh doanh mua - bán lúa gạo được
hưởng lợi từ chính sách này. Mặt khác, cũng cần xóa bỏ sự
độc quyền kinh doanh của một số doanh nghiệp và xóa bỏ
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các hiệp hội có vai trò “cánh tay nối dài” của cơ quan quản lý
Nhà nước đang tồn tại ở một số ngành hàng nông sản.
• Trong khuôn khổ “hộp xanh” (green box) của WTO,
Nhà nước cần tài trợ kinh phí cho các hoạt động như: (i)
đào tạo thanh niên nông dân thành nhà nông chuyên
nghiệp, đủ khả năng quản lý trang trại và hợp tác xã của
mình theo cơ chế kinh tế thị trường; (ii) tài trợ kinh phí
khuyến nông, lãi suất tín dụng, miễn hay giảm thuế thu
nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng
các cơ sở chế biến, bảo quản nông sản áp dụng công nghệ
cao, đóng vai trò “nhạc trưởng” trong chuỗi giá trị ngành
hàng nông sản chủ lực, ở những vùng sản xuất hàng hóa
lớn theo quy hoạch của Nhà nước; (iii) tài trợ kinh phí cấp
giấy chứng nhận sản xuất theo GAP, nhất là Global GAP
cho các hợp tác xã và trang trại trong 2 - 3 năm đầu; (iv)
tài trợ kinh phí cho các hợp tác xã quy mô lớn thuê giám
đốc và các nhà quản lý, kỹ thuật chuyên nghiệp có trình
độ cao trong 2 - 3 năm đầu; (v) đầu tư kinh phí cho các đề
tài khoa học công nghệ và quản lý giúp cho việc giải quyết
các vấn đề nảy sinh trong các khâu hoạt động của chuỗi
giá trị ngành hàng chủ lực ở các vùng nông nghiệp sinh
thái do nhà nước quy hoạch.
Thực hiện đồng bộ những giải pháp nêu trên chính là
tạo điều kiện cho người nông dân trở thành chủ thể đích
thực của sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, bền
vững, hay là xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn công
nghiệp hóa, hiện đại hóa theo cơ chế kinh tế thị trường.
Tháng 5-2014
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hệ thống và nêu định nghĩa: "Hệ thống được xem như là
kết quả của các mối quan hệ mà nó được xác định từ các
đặc trưng của nó"... Mỗi tác giả đều nêu ra những định

III. DOANH NGHIỆP, TRANG TRẠI, HỢP TÁC
XÃ VÀ LIÊN KẾT SẢN XUẤT

nghĩa hệ thống của riêng mình, tuy cách diễn đạt khác
nhau, nhưng đều coi hệ thống là vô số các mối liên hệ
qua lại nào đó giữa các yếu tố cấu thành nên chỉnh thể
này hay chỉnh thể khác và tồn tại ở nó những đặc tính
cao hơn mỗi bộ phận riêng lẻ cấu thành... Thực ra

DOANH NGHIỆP DƯỚI GÓC NHÌN
CỦA LÝ THUYẾT HỆ THỐNG

những quan điểm và phương pháp của lý thuyết hệ
thống đều xuất phát từ phép biện chứng duy vật. Chính
Các Mác là người đầu tiên đã có quan điểm hệ thống khi

Vào cuối những năm 50 và đầu những năm 60 của
thế kỷ XX, lý thuyết hệ thống đã hình thành và phát
triển mạnh mẽ, được ứng dụng ngày càng sâu rộng
trong các lĩnh vực khoa học với tính cách là một môn
khoa học nghiên cứu các nguyên tắc có tính chất phương
pháp luận, bổ sung cho phép duy vật biện chứng, để
xem xét các sự vật, hiện tượng của thế giới khách quan,
với tư cách là các hệ thống có các mối liên hệ qua lại
chằng chịt, vô cùng phức tạp.
Mở đầu là nhà sinh vật học Bertalanffy. Ông đã xây
dựng lý thuyết hệ thống tổng quát để từ đó áp dụng

nghiên cứu xã hội và kinh tế.
Lý thuyết hệ thống, nhất là lý thuyết hệ thống
trong quản lý kinh tế, còn đang ở thời kỳ mới phát
triển. Do đó, việc quan niệm chưa thật thống nhất giữa
các tác giả là điều dễ hiểu. Dựa trên những quan điểm
khác nhau của nhiều tác giả và xuất phát từ sự đòi hỏi
của thực tiễn quản lý ở nước ta, tôi xin chỉ nêu ra
những quan niệm, nội dung của lý thuyết hệ thống mà
tôi cho rằng có ý nghĩa ứng dụng thiết thực đối với tình
hình cụ thể về tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh
trong các doanh nghiệp nói chung và doanh
nghiệp nông nghiệp nói riêng hiện nay ở nước ta và

trong sinh vật học. Sau đó ít lâu, trên khía cạnh toán

đã đạt được sự thống nhất tương đối giữa các nhà bác

học, Mesarovic đã nghiên cứu lý thuyết tổng quát các

học nổi tiếng.
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2. Những đặc tính của hệ thống

I. NỘI DUNG CHỦ YẾU
CỦA LÝ THUYẾT HỆ THỐNG

(1) Mỗi hệ thống đều có thể được xem như một phân
hệ hay hệ thống con của một hệ thống lớn hơn - gọi là
hệ thống cấp trên hay siêu hệ thống. Hệ thống cấp trên

1. Hệ thống là gì?
Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về hệ thống.
Ở đây có thể định nghĩa hệ thống như sau: "Hệ thống
là một chỉnh thể liên kết các yếu tố cấu thành, với tư
cách là các phân hệ, các hệ thống con, có các thứ bậc
khác nhau và các phần tử, mà giữa chúng có các mối
liên hệ tác động qua lại nhau một cách tương đối ổn
định, theo một kiểu cấu trúc và cơ chế vận động nào
đó, sao cho tạo ra được ở hệ thống những thuộc tính
mang chất lượng mới, vốn không thể có được ở
các yếu tố cấu thành riêng lẻ, nhằm thực hiện một
chức năng, một mục tiêu nhất định trong một môi
trường cụ thể".
Cấu trúc là hình thức liên kết các yếu tố, là một trật
tự tương đối ổn định nào đó của các yếu tố và các mối liên
hệ giữa chúng, để cấu thành nên hệ thống và hình thức
tồn tại của hệ thống, xét trong trạng thái tĩnh của nó.

và các hệ thống khác có những mối liên hệ tác động qua
lại nhất định với hệ thống đang được nghiên cứu, là
môi trường bên ngoài của hệ thống đó. Đó chính là
giới hạn mà trong đó hệ thống tồn tại. Mặt khác, mỗi hệ
thống lại có thể bao hàm trong mình nhiều phân hệ, hay
là những hệ thống con mà giữa chúng tồn tại những mối
liên hệ qua lại nhất định. Đến lượt nó, mỗi phân hệ (hệ
thống con) lại có thể được xem là một hệ thống bao hàm
trong mình những phân hệ, những hệ thống con nhỏ
hơn. Và đối với nó, hệ thống và các phân hệ (hệ thống
con) khác trong hệ thống là môi trường bên ngoài, tạo ra
quan hệ giữa môi trường và hệ thống, như bất kỳ một hệ
thống nào khác. Hệ thống cứ được phân chia như vậy,
tạo ra các hệ thống có cấp thứ bậc cao thấp khác nhau
theo kiểu hình tháp, cho đến khi, xét theo một tiêu
chuẩn nào đó, ta gặp các phân hệ nhỏ nhất, không thể
được xem là các hệ thống con có chứa đựng trong mình

Cơ chế vận động là hình thức quy định sự tác động

những phân hệ nhỏ hơn. Và các phân hệ nhỏ nhất này

qua lại giữa các yếu tố cấu thành hệ thống và giữa hệ

được gọi là các phần tử của hệ thống. Phần tử có thể

thống với môi trường, tạo ra đời sống sinh động của hệ

được xem như những "viên gạch" cấu trúc nên cả hệ

thống, là hình thức hoạt động trong trạng thái ổn định và

thống to lớn, phức tạp với nhiều thứ cấp bậc và vô số các

phát triển (siêu ổn định) của hệ thống, xét trong trạng

mối liên hệ đồng nhất và không đồng nhất. Điều này nói

thái động của nó.

lên tính thứ bậc trong cấu trúc của hệ thống.
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Sơ đồ 1: Hệ thống

thống có được khả năng tự điều chỉnh hoạt động của
mình theo các quy luật nội tại khách quan. Nếu như

Cấp 1

một hệ thống lớn và phức tạp không có cấu trúc thứ bậc,
thì số yếu tố và số mối liên hệ cấu thành hệ thống sẽ lớn

Cấp 2

vượt quá khả năng điều khiển của nó theo một cơ chế
vận động nhất định. Khi đó sự gia tăng entropi (sự bất
định) và thông tin nhiễu trong hệ thống sẽ đạt tới mức

Cấp 3

phá vỡ trạng thái ổn định trong hệ thống.
Cấp N

Phần tử

Khả năng tự điều khiển của hệ thống không phải chỉ
để duy trì trạng thái ổn định của nó, mà còn để chuyển hệ
thống sang một trạng thái mới, được tổ chức hoàn thiện
hơn trước, gọi là trạng thái siêu ổn định, khi những điều
kiện vật chất bên trong và bên ngoài hệ thống đã biến đổi

(2) Ở hệ thống có cấp thứ bậc càng cao thì số lượng
các phân hệ cấu thành, với tính cách là hệ thống con có
cấp thứ bậc thấp kề trực tiếp, sẽ càng ít và do đó tính
ổn định của nó càng cao. Còn ở hệ thống con có cấp
thứ bậc nhỏ nhất, các yếu tố cấu thành của nó là các
phần tử, có số lượng lớn nhất, so với các yếu tố cấu
thành hệ thống có thứ bậc cao hơn. Do đó, tính ổn định
của hệ thống này thấp hơn các hệ thống có cấp thứ
bậc cao hơn. Tuy nhiên, số lượng các yếu tố cấu thành
hệ thống ở tất cả các cấp thứ bậc khác nhau là có giới
hạn. Và do đó, số lượng các mối liên hệ trong hệ thống
cũng có giới hạn, phù hợp với khả năng tự điều khiển để
duy trì trạng thái ổn định của hệ thống. Chính nhờ có
cấu trúc thứ bậc theo kiểu hình tháp như vậy mà hệ
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đến độ chín muồi.
(3) Khi đó, hệ thống có được khả năng thích nghi với
những điều kiện tồn tại mới.
(4) Đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống là sự
tồn tại ở nó những thuộc tính mà về nguyên tắc, không
thể quy thành tổng số những thuộc tính của những yếu
tố cấu thành và cũng không thể tìm thấy trong các thuộc
tính vốn có của các yếu tố cấu thành, nếu xem xét chúng
tách khỏi mối liên hệ trong hệ thống. Đặc trưng này được
gọi là tính bội sinh hay khả năng bội sinh của hệ
thống (emergence). Nhiều tác giả sử dụng thuật ngữ
"tính trồi" hay tính "hợp trội" để chỉ tính bội sinh của hệ
thống. Số lượng và bản chất, hình thức biểu hiện của các
mối liên hệ qua lại giữa các yếu tố cấu thành của hệ
thống tạo ra tính bội sinh của nó. Nhưng điều này lại
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phụ thuộc vào cấu trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống.

vị trí cho nhau. Mối liên hệ nhân quả ở đây cũng là một

Có thể cùng một số lượng yếu tố cấu thành với những bản

khối các mối liên hệ diễn ra trong hệ thống.

chất nhất định của chúng, nhưng nếu kiểu cấu trúc và cơ

Cần lưu ý là: Những yếu tố nào mà sự tồn tại và vận

chế hoạt động khác nhau sẽ làm cho những mối liên hệ

động của nó không có ảnh hưởng gì đến các mối liên hệ

qua lại giữa chúng khác nhau về số lượng và bản chất, và

trong hệ thống và các thuộc tính của hệ thống thì không

do đó tạo ra những hệ thống khác nhau về chất, có khả

phải là một bộ phận cấu thành của hệ thống. Mặt khác,

năng bội sinh khác nhau. Số lượng các yếu tố cấu thành

nếu mất đi một yếu tố cấu thành hệ thống sẽ dẫn đến sự

và kiểu cấu trúc hệ thống quy định số lượng các mối liên

thay đổi các mối liên hệ trong hệ thống, làm tan vỡ hệ

hệ qua lại giữa các yếu tố trong hệ thống. Số lượng yếu tố

thống, hoặc chuyển nó thành một hệ thống khác với

cấu thành và mối liên hệ giữa chúng nói lên quy mô của

những thuộc tính mới.
(6) Thiếu hoặc thừa một trong các yếu tố và mối liên

hệ thống.
(5) Tính chất của mỗi yếu tố cấu thành và kiểu cấu

hệ cấu thành cũng làm thay đổi hệ thống. Trạng thái

trúc cùng cơ chế hoạt động của hệ thống quy định

của mỗi yếu tố cấu thành phụ thuộc vào trạng thái của hệ

tính chất của các mối liên hệ qua lại giữa các yếu tố đó.

thống; ngược lại, trạng thái của hệ thống cũng phụ thuộc

Sự đồng nhất hay không đồng nhất ở những mức độ

vào trạng thái của mỗi yếu tố cấu thành. Đó là tính chỉnh

khác nhau về tính chất, vai trò tác dụng của các yếu tố

thể hay tính toàn vẹn của hệ thống. Mỗi yếu tố khi gia

và của các mối liên hệ giữa chúng nói lên tính chất giản

nhập hệ thống thì không còn giữ nguyên đầy đủ các thuộc

đơn hay phức tạp của hệ thống ở những trình độ khác

tính vốn có của mình nữa, mà sẽ mất đi một số thuộc tính.

nhau. Tính chất phức tạp của các mối liên hệ trong hệ

Và bản thân chỉnh thể hệ thống, nhờ có sự tham gia của

thống không thể là một dãy các mối liên hệ nhân quả có

yếu tố này, sẽ nảy sinh những thuộc tính mới vốn không

thể mô hình hóa thành một sợi chỉ kéo thẳng, mà là một

thể có được ở từng yếu tố riêng.

khối các mối liên hệ ràng buộc liên kết chặt chẽ với

(7) Mặt khác, mỗi yếu tố cấu thành hệ thống cũng có

nhau, phụ thuộc vào nhau. Sự tồn tại trong hệ thống

thể được tách ra để xem xét như một hệ thống độc lập và

mối quan hệ nhân quả giữa các mối quan hệ qua lại của

khi đó, các yếu tố cấu thành khác và bản thân hệ thống có

các yếu tố cấu thành, được biểu hiện ở nguyên tắc liên

chứa đựng yếu tố được tách ra để xem xét này, trở thành

hệ ngược, phụ thuộc lẫn nhau giữa các quá trình và

môi trường bên ngoài của nó. Đó chính là tính tách và

hiện tượng diễn ra trong hệ thống, phản ánh động thái

hợp nhất được (khả năng chia tách và hợp nhất) của

của hệ thống. Nguyên nhân và kết quả luôn thay đổi

hệ thống.
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(8) Tuy nhiên, sự liên kết giữa các yếu tố cấu thành hệ

và của các yếu tố cấu thành tồn tại dưới dạng thông tin

thống có tính ổn định và bền vững, làm cho hệ thống vẫn

liên hệ trực tiếp và liên hệ ngược lại (đầu vào và đầu ra)

còn là nó, chưa chuyển sang cái khác về chất. Đó là tính

trong hệ thống và giữa hệ thống với môi trường.

ổn định của hệ thống. Trạng thái cân bằng ổn định của

(11) Hệ thống có mối liên hệ với môi trường thông qua

hệ thống là trạng thái không phụ thuộc vào hành vi của

việc trao đổi vật chất, năng lượng và thông tin, được

từng yếu tố riêng lẻ cấu thành hệ thống.

gọi là hệ thống mở. Sau khi nhận được những tác động

(9) Hệ thống và các phân hệ, phần tử cấu thành đều

của môi trường, hệ thống tự điều khiển mối quan hệ qua

có những mục tiêu lợi ích riêng với tính cách là những

lại giữa các yếu tố cấu thành, đạt đến một trạng thái nhất

động lực thúc đẩy sự hoạt động của chúng. Mục tiêu lợi

định mà không có sự tác động của môi trường bên ngoài.

ích có thể thực hiện được cao hay thấp là tùy thuộc vào

Lúc đó, hệ thống được gọi là hệ thống kín, sự gia tăng

khả năng bội sinh và tự điều khiển của hệ thống. Chức

entropi (độ bất định) do sự biến đổi, tác động qua lại ngẫu

năng của hệ thống chính là cơ sở để xác lập nhiệm vụ,

nhiên của các yếu tố cấu thành dẫn hệ thống đến nguy cơ

mục đích hoạt động của hệ thống. Mục tiêu, lợi ích của

phá vỡ trạng thái ổn định. Đó là điều không thể tránh

mỗi phân hệ, phần tử cấu thành hệ thống được xác định

khỏi. Khi đó, nếu có được sự tác động kịp thời của môi

tùy theo vị trí, chức năng của nó trong hệ thống. Sự gia

trường dưới dạng vật chất, năng lượng hay thông tin, thì

tăng mục tiêu lợi ích riêng của các yếu tố cấu thành sẽ

hệ thống có thể duy trì được trạng thái ổn định của mình

làm tăng entropi, và giảm mục tiêu lợi ích chung của hệ

nhờ việc hạn chế, khắc phục được quá trình gia tăng

thống. Ngược lại, sự coi thường các mục tiêu lợi ích của

entropi vượt quá khả năng tự điều khiển của hệ thống.

phân hệ, phần tử cấu thành sẽ làm giảm động lực bên

Mặt khác, sự can thiệp của môi trường một cách thái quá

trong thúc đẩy sự hoạt động của chúng, dẫn đến nguy cơ

dễ gây nhiễu và làm giảm khả năng tự điều khiển của hệ

gây thiệt hại lợi ích chung của hệ thống và phá vỡ trạng

thống và dẫn nó đến nguy cơ tự phá vỡ trạng thái ổn định,

thái ổn định của hệ thống.

mặc dù hệ thống có khả năng nhất định trong sự chống lại

(10) Sự thống nhất biện chứng giữa các mục tiêu lợi

những tác động thái quá của môi trường. Đến lượt mình,

ích chung của hệ thống và mục tiêu lợi ích riêng của các

mỗi trạng thái của hệ thống - kết quả của sự tác động qua

yếu tố cấu thành, cái này đảm bảo cho cái kia tồn tại, phát

lại giữa hệ thống và môi trường, giữa các yếu tố cấu

triển và ngược lại, không có cái này thì không có cái kia,

thành, lại tác động trở lại đối với môi trường. Điều đó hình

sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn bộ hệ thống hoạt

thành nên mối quan hệ nhân quả giữa đầu vào và đầu ra

động đạt hiệu quả cao nhất. Mục tiêu lợi ích của hệ thống

của hệ thống, giữa mối liên hệ thông tin điều khiển và
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thông tin liên hệ ngược. Đầu vào của hệ thống là cái kích

chúng, và theo quan hệ nhân quả giữa đầu vào và đầu ra,

thích nó hoạt động. Đầu ra của hệ thống là kết quả do đầu

hệ thống sẽ có những biến đổi nhất định. Do vậy, người ta

vào gây ra cho nó. Như vậy, hệ thống mở tồn tại đặc tính

có thể điều khiển được hệ thống mở bằng cách thay đổi các

cân bằng các kết quả cuối cùng: có thể đạt được một

tham số đầu vào của nó để đạt được các tham số đầu ra

trạng thái của hệ thống như nhau mặc dù những điều

theo ý muốn.

kiện ban đầu có thể khác nhau. Tất cả những tác động của

(14) Sự biến đổi của các yếu tố và mối liên hệ giữa

môi trường là đầu vào của hệ thống mở. Những diễn biến

chúng, sự tác động của môi trường đến hệ thống theo xu

trong hệ thống do sự tác động của đầu vào, với tính cách là

hướng làm gia tăng entropi là có tính xác suất, ngẫu

sự phản ứng của hệ thống đối với môi trường, trên cơ sở

nhiên. Do đó hệ thống có đặc tính bất định và việc quản

cấu trúc và cơ chế hoạt động của mình, sẽ dẫn đến một

lý nó phải tuân theo quy luật xác suất. Entropi của hệ

trạng thái ổn định nào đó của hệ thống. Đó là đầu ra của

thống đặc trưng cho tính bất định của nó: trạng thái bất

hệ thống mở, tác động trở lại môi trường.

định của hệ thống là trạng thái tách xa trạng thái cân

(12) Muốn thay đổi trạng thái cân bằng của hệ

bằng ổn định. Điều này được thể hiện khi sự biến đổi của

thống chỉ cần thay đổi các tham số đầu vào. Sự sai số

các yếu tố cấu thành, nhất là các phân tử, do số lượng rất

trong đầu vào và đầu ra của hệ thống không làm thay

lớn của nó, nhanh và lớn vượt quá khả năng thu nhận xử

đổi bản chất hành vi của nó, nhờ khả năng tự điều

lý thông tin, điều khiển kịp thời của hệ thống, nhất là đối

khiển và thích nghi của hệ thống. Đó là tính thô sơ

với hệ thống có cấp thứ bậc cao.

của hệ thống mở.

(15) Những khả năng tự điều khiển của hệ thống lại

(13) Hành vi của hệ thống là cách thức chuyển hóa

cho phép nó làm giảm entropi để duy trì trạng thái ổn

đầu vào thành đầu ra của hệ thống. Về nguyên tắc, người

định. Vì vậy, quản lý là một thuộc tính của hệ thống

ta có thể mô hình hóa được quá trình quản lý và biến đổi

có xu hướng củng cố cấu trúc và mối liên hệ bên trong của

của hệ thống mở. Xét ngay trong một hệ thống, sự tác

hệ thống trước sự tác động của môi trường và của bản

động của hệ thống và của các phân hệ cấu thành đến một

thân các yếu tố bên trong nó.

phân hệ nào đó là đầu vào của nó, làm cho phân hệ đó
biến đổi sang một trạng thái nào đó, được biểu thị bằng

3. Phân loại hệ thống

những tham số nhất định. Trạng thái này của phân hệ đó

Hệ thống không chỉ là một hệ thống thực thể (hệ

lại tác động trở lại với tư cách là đầu ra của nó, đến các

thống vật lý), có trao đổi vật chất, năng lượng với môi

phân hệ khác và đến hệ thống với tính cách là đầu vào của

trường bên ngoài và giữa các yếu tố cấu thành, tạo ra
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quá trình vận động biến đổi vật chất, năng lượng theo

và cơ chế hoạt động của hệ thống cũng với tư cách là một

một cơ chế nhất định, mà còn là một hệ thống thông tin,

hệ thống. Trình độ nhận thức và vận dụng hệ thống các

có trao đổi thông tin với môi trường bên ngoài và ngay

quy luật và từng quy luật riêng lẻ để chi phối hệ thống của

trong hệ thống, giữa các yếu tố cấu thành, tạo ra quá

con người trong việc xây dựng cấu trúc và cơ chế hoạt

trình tích tụ, cải biến, chuyển dịch thông tin trong hệ

động của hệ thống nhân tạo có ý nghĩa quyết định đến

thống, hình thành lên mối liên hệ thông tin xuôi, ngược.

chất lượng, trình độ tổ chức và hoạt động của nó. Sự lãng

Nhờ có quá trình trao đổi thông tin mà hệ thống có khả

quên một quy luật nào đó khi xây dựng cấu trúc và cơ chế

năng tự điều khiển, duy trì trạng thái ổn định và hoạt

hoạt động của hệ thống thì không có nghĩa là nó không

động đạt được các mục tiêu lợi ích của mình. Vì vậy, số

hoạt động và bị gạt bỏ ra khỏi đời sống của hệ thống, trái

lượng và chất lượng thông tin trở thành thước đo trình

lại, quy luật đó vẫn tiếp tục chi phối hệ thống, nhưng với

độ tổ chức của hệ thống, và entropi là thước đo độ bất

tư cách là một lực lượng phá hoại, chứ không phải là

định, nhiễu loạn của hệ thống.

một lực lượng xây dựng.

Hệ thống thông tin và tự điều khiển bao gồm hai phân

Hệ thống bao gồm những yếu tố là con người, được xây

hệ: phân hệ quản lý và phân hệ bị quản lý. Hai phân hệ

dựng theo các quy luật kinh tế - xã hội, gọi là hệ thống

này liên hệ tác động qua lại với nhau qua thông tin điều

xã hội. Hệ thống người - vật là hệ thống bao gồm các

khiển và thông tin liên hệ ngược. Đầu ra của phân hệ bị

yếu tố người - vật, được xây dựng theo các quy luật tự

quản lý và tác động của môi trường đến hệ thống là đầu

nhiên, kinh tế và xã hội.
Tất cả các đặc tính của hệ thống có mối liên hệ biện
chứng cùng được hình thành theo sự đòi hỏi tất yếu khách
quan của sự tồn tại và phát triển hợp quy luật của hệ
thống. Trong đó, tính bội sinh là đặc trưng quan trọng
nhất của hệ thống.
Trên cơ sở khái niệm hệ thống, để đáp ứng một yêu cầu
nào đó của con người, hay giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ
nào, khi xem xét bất cứ một hiện tượng, một quá trình nào,
người ta cũng có thể và cần phải có quan điểm hệ thống, sử
dụng phương pháp phân tích hệ thống, tiếp cận hệ thống,
mà nội dung của nó là: tự giác xây dựng lại tổ chức với tư

vào của phân hệ quản lý. Quan hệ qua lại giữa hai phân
hệ này tạo ra đời sống sinh động của hệ thống.
Những hệ thống được xây dựng và hoạt động thuần
túy theo các quy luật tự nhiên và chưa có sự tham gia tác
động của con người là hệ thống tự nhiên. Ngược lại,
những hệ thống được xây dựng có liên quan đến hoạt động
có mục đích của con người, dựa trên sự nhận thức quy luật
khách quan của con người, là hệ thống nhân tạo. Mỗi
quy luật khách quan quy định, chi phối một thuộc tính,
một mặt chất lượng nào đó của hệ thống. Nhưng trên thực
tế, tất cả các quy luật khách quan cùng chi phối cấu trúc
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cách là một hệ thống có đầy đủ các đặc tính vốn có của nó,
có cấu trúc và cơ chế hoạt động tuân theo các quy luật
khách quan đang chi phối nó, sao cho phù hợp với nhiệm vụ
đề ra và các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đó. Quá trình
này bao gồm các giai đoạn: xác định nhiệm vụ, thu thập
thông tin, lập kế hoạch hoạt động, lựa chọn phương pháp
và phương tiện giải quyết, lựa chọn, đào tạo nguồn nhân
lực, tổ chức đối tượng bị quản lý, điều khiển đối tượng bị
quản lý, thực hiện nhiệm vụ.

4.5 Xây dựng các cấp thứ bậc hợp lý trong hệ thống để
tạo ra khả năng tự điều khiển một cách tối ưu nhằm duy
trì trạng thái ổn định của nó trước mọi sự biến đổi của môi
trường và của các yếu tố bên trong hệ thống.
4.6 Xác định đúng đắn, rõ ràng cụ thể mục tiêu lợi ích
của hệ thống và của từng yếu tố cấu thành (phân hệ, phần
tử) và mối liên hệ biện chứng giữa các mục tiêu lợi ích đó, để
tạo ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn bộ hệ thống cũng
như từng yếu tố cấu thành hoạt động đạt hiệu quả tối ưu.

4. Nguyên tắc thiết kế hệ thống

4.7 Xác định đúng đắn, rõ ràng cụ thể đầu vào, đầu ra

Do nhận thức về hệ thống như vậy, người ta có thể đề
ra những nguyên tắc chung cho việc thiết kế xây dựng hệ
thống như sau:
4.1 Xây dựng mối quan hệ trao đổi qua lại về vật chất,
năng lượng, thông tin giữa môi trường và hệ thống sao cho
không những không làm giảm khả năng tự điều khiển của
hệ thống, mà còn có tác dụng duy trì trạng thái ổn định và
xác lập trạng thái siêu ổn định của hệ thống khi cần thiết,
đồng thời bảo đảm sự thích ứng hài hòa giữa mục tiêu lợi
ích của hệ thống và của hệ thống cấp trên, cũng như của
các hệ thống khác.
4.2 Đảm bảo tính chỉnh thể, toàn vẹn của hệ thống.
4.3 Xác định đúng bản chất của các yếu tố cấu thành
và các mối liên hệ giữa chúng sao cho tính phức tạp, đa
dạng của hệ thống phù hợp với khả năng tự điều khiển
của nó.
4.4 Xây dựng quy mô hợp lý của hệ thống, của các phân
hệ sao cho phù hợp với khả năng tự điều khiển của nó.
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và hành vi của hệ thống và của từng phân hệ, phần tử cấu
thành, hình thành mối liên hệ thông tin điều khiển và
thông tin liên hệ ngược trong hệ thống một cách hợp lý
nhất, nâng cao khả năng tự điều khiển của hệ thống.
4.8 Xây dựng cơ chế hoạt động của hệ thống sao cho nó
có khả năng tự điều khiển trong điều kiện của một hệ
thống bất định, không làm thay đổi bản chất của hành vi
khi có sự sai số giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống trong
một giới hạn nhất định.
4.9 Xây dựng cấu trúc, các mối liên hệ và cơ chế hoạt
động của hệ thống phù hợp với yêu cầu của hệ thống các
quy luật khách quan chi phối nó.
4.10 Đảm bảo khả năng bội sinh lớn nhất của hệ thống.
Những nguyên tắc này là một thể thống nhất hoàn
chỉnh, chi phối việc xây dựng bất kỳ một hệ thống nhân
tạo nào, nhằm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nào đó do
đời sống xã hội đặt ra cho con người.
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II. DOANH NGHIỆP LÀ MỘT HỆ THỐNG KINH TẾ

(doanh nghiệp quốc doanh). Doanh nghiệp có một chủ sở

ĐƯỢC TỔ CHỨC, CÓ CHỨC NĂNG CƠ BẢN

hữu tồn tại dưới hình thức doanh nghiệp tư nhân theo

LÀ TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

cách gọi của Luật doanh nghiệp Việt Nam. Theo tôi, loại
này phải gọi là “doanh nghiệp cá nhân” (individual

1. Doanh nghiệp là một hệ thống tế bào của nền
kinh tế thị trường
Các tổ chức kinh doanh với tư cách là đơn vị nhỏ nhất,
và duy nhất có chức năng kinh doanh, là tế bào của nền
kinh tế thị trường, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về lỗ, lãi và thực hiện hạch toán kinh
doanh độc lập, có địa vị pháp lý, bất kể thuộc lĩnh vực nào
(sản xuất vật phẩm, buôn bán, dịch vụ tài chính, vận tải...),
bất kể quy mô lớn nhỏ, đều được gọi chung là doanh nghiệp.
Và trên hoặc dưới nó không thể tồn tại một tổ chức có thứ
cấp bậc cao hay thấp hơn nó cũng có chức năng kinh doanh.
Tức là không thể có tình trạng doanh nghiệp nằm trong
doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp được coi là
phần tử của hệ thống nền kinh tế quốc dân.
Phân loại theo quy mô hợp tác lao động, có “doanh
nghiệp gia đình” và doanh nghiệp có cơ cấu phân xưởng.
Doanh nghiệp có quy mô hợp tác lao động vượt qua khuôn
khổ gia đình nên có cấu trúc nhiều thứ bậc (có cấp phân
xưởng). Còn “doanh nghiệp gia đình” có thể xem là doanh
nghiệp không có cơ cấu phân xưởng (không có cấp quản lý
trung gian).
Phân theo tính chất sở hữu tiền vốn và tư liệu sản
xuất, có doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước
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enterprise - một cá nhân làm chủ) để tránh nhầm với
“doanh nghiệp tư nhân” (private enterprise - do nhiều cá
nhân cùng góp vốn, làm chủ) và công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên. Doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu
tồn tại dưới các loại hình như công ty hợp danh, công ty
hùn vốn trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trách
nhiệm hữu hạn. Ngoài ra, hợp tác xã cũng được xem như
một loại hình doanh nghiệp đặc biệt có nhiều chủ sở hữu.
Mặt khác, doanh nghiệp cũng có thể được coi là một hệ
thống, có tất cả các đặc trưng chung của hệ thống nhân
tạo, đồng thời cũng có những đặc trưng riêng của hệ thống
kinh doanh, do các quy luật kinh tế thị trường chi phối
cấu trúc và cơ chế hoạt động. Vì vậy chất lượng doanh
nghiệp có ý nghĩa quyết định sự phát triển của nền kinh
tế thị trường.
Là một hệ thống nhân tạo, doanh nghiệp đạt được
hiệu quả kinh doanh cao hay thấp tùy thuộc vào trình độ
nhận thức các quy luật khách quan của con người khi xây
dựng cấu trúc và cơ chế hoạt động của nó, khi thực hiện
những tác động quản lý vĩ mô đến doanh nghiệp, và tùy
thuộc vào sự tác động của phân hệ quản lý đến phân hệ bị
quản lý thuộc chính bản thân mỗi doanh nghiệp cụ thể.
Là một hệ thống kinh tế - xã hội, doanh nghiệp phải
có cấu trúc và cơ chế hoạt động phù hợp với yêu cầu của
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các quy luật kinh tế, xã hội và quản lý đang quy định sự

trường sinh thái. Nếu như trong một chu kỳ kinh doanh nào

vận động của nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội.

đó, doanh nghiệp bị lỗ vốn, không đủ khả năng tái sản xuất

Vì vậy, phải tính đến điều này khi xây dựng cấu trúc

giản đơn, do tác động của môi trường gây ra, như thiên tai,

và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp với tư cách là một

sự huy động của Nhà nước trong hoàn cảnh đặc biệt, các tác

hệ thống kinh tế tế bào của nền kinh tế thị trường.

động quản lý không đúng của Nhà nước, sự vi phạm phá vỡ

Là một hệ thống người - vật (mà trong nông nghiệp,

hợp đồng kinh tế của các tổ chức khác hay do sự sai lầm

vật lại là các cơ thể sống tồn tại và phát triển theo các quy

trong bản thân hoạt động quản lý kinh doanh của doanh

luật sinh học, chịu sự tác động thường xuyên của môi

nghiệp,... thì điều đó phản ánh trạng thái không ổn định và

trường tự nhiên, thường biến động theo quy luật xác suất),

nguy cơ phá vỡ hệ thống doanh nghiệp. Tình trạng này xảy

doanh nghiệp phải có cấu trúc và cơ chế hoạt động đạt khả

ra theo quy luật xác suất và gọi là tính rủi ro trong hoạt

năng tự điều khiển cao, để phản ứng đúng đắn và kịp thời

động kinh doanh của nền kinh tế thị trường. Do đó trong cấu

đối với các tác động tự nhiên và xã hội đến quá trình kinh

trúc và cơ chế quản lý doanh nghiệp, phải có quỹ dự phòng

doanh sản xuất, nhằm duy trì được trạng thái ổn định của

rủi ro. Quy mô, cơ cấu quỹ dự phòng, cơ chế hình thành và

mình. Tính bất định của hệ thống doanh nghiệp là do sự

sử dụng quỹ dự phòng về tiền vốn, vật tư, sản phẩm phải

sai khác giữa vận động chung của cả cơ thể sản xuất vì

bảo đảm xác lập lại thế cân bằng và đưa doanh nghiệp tiếp

mục tiêu lợi ích chung của hệ thống và vận động vì mục

tục bước vào chu kỳ kinh doanh sau. Nhưng quỹ dự phòng

tiêu lợi ích riêng, cục bộ của các yếu tố cấu thành của nó.

của doanh nghiệp là có giới hạn, vượt quá giới hạn đó, sự

Là một hệ thống mở, đầu vào của hệ thống doanh nghiệp

thiệt hại của doanh nghiệp có ý nghĩa toàn cục và việc xử lý

là môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội với những quy luật

bảo đảm cho doanh nghiệp trở lại thế cân bằng là thuộc về

vận động của nó, như đất đai, khí hậu, thời tiết..., là sự tác

hệ thống vĩ mô, to lớn hơn với nguồn dự phòng của nó. Đó là

động quản lý hành chính - kinh tế của Nhà nước (quản lý vĩ

sự tác động của siêu hệ thống đến các hệ thống trực thuộc để

mô), là sự tác động kinh tế của các tổ chức kinh doanh đầu

duy trì trạng thái ổn định của nó khi cần thiết bằng các tác

vào và đầu ra, như tổ chức cung ứng vật tư, tín dụng, mua

động kinh tế - tài chính. Điều đó cũng nói lên sự tất yếu của

sản phẩm... và nói chung là sự tác động của cơ chế thị

việc thống nhất lợi ích giữa các cấp thứ bậc khác nhau của

trường. Đầu ra của hệ thống doanh nghiệp là tổng sản phẩm

hệ thống, giữa doanh nghiệp và xã hội, giữa doanh nghiệp và

và sản phẩm hàng hóa, doanh thu và lợi nhuận của doanh

người lao động thành viên.
Khả năng bội sinh (emergence) của hệ thống doanh
nghiệp biểu hiện bằng chỉ tiêu lợi nhuận và năng suất lao

nghiệp, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp,
thuế nộp cho Nhà nước và các tác động của nó đến môi
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động trong hoạt động của nó bắt nguồn từ những nguyên
nhân tổ chức và kinh tế. Việc xã hội hóa sản xuất trước tiên
thể hiện ở việc xã hội hóa lao động, tức là việc tổ chức lao
động hợp tác ngày càng có quy mô lớn, dựa trên sự phân
công lao động ngày càng sâu. “Sự tích tụ một khối lượng lớn
tư liệu sản xuất vào trong tay những nhà tư bản riêng rẽ là
điều kiện vật chất cho sự hiệp tác của những công nhân làm
thuê”1 và khi cùng lao động chung với nhiều người khác
nhau nhằm một mục đích chung và cùng theo một kế hoạch
ăn khớp, người lao động sẽ xóa bỏ được những hạn chế do
mình gây ra và sẽ phát triển được năng lực cộng thể của
mình... và “so với một tổng số những ngày lao động cá biệt và
riêng lẻ có đại lượng bằng nó thì ngày lao động kết hợp tạo
ra được những khối lượng giá trị sử dụng lớn hơn và do đó
giảm bớt được thời gian lao động cần thiết để đạt được một
hiệu quả có ích nào đó”2... “sức sản xuất đó nảy sinh từ chính
ngay sự hiệp tác”3 chứ không phải từ cái vốn có của lao động
cá nhân. Trong doanh nghiệp, “Cái hình thức lao động trong
đó nhiều người làm việc theo kế hoạch bên cạnh nhau và
cùng với nhau, trong cùng một quá trình sản xuất hay trong
những quá trình khác nhau nhưng gắn liền với nhau, thì gọi
là hiệp tác”4. Như vậy, xét về mặt tổ chức, khả năng bội sinh
của doanh nghiệp là do nó đã biến lao động cá nhân của
người lao động thành lao động xã hội phù hợp với điều kiện
vật chất - kỹ thuật sản xuất nhất định. Trên thực tiễn, điều
này được thể hiện rõ nét nhất trong việc xây dựng các công
___________
1, 2, 3, 4. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nhà xuất bản Chính
trị quốc gia - Sự thật, 1993, t.23, tr.479, 478, 473.
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trình thủy lợi, giao thông, xây dựng đồng ruộng, cải tạo
đất..., những công việc đòi hỏi huy động sức mạnh của lao
động hợp tác trên quy mô lớn, ngay cả trong điều kiện công
cụ lao động thô sơ.
Còn về mặt kinh tế, khả năng bội sinh của lao động hợp
tác trong doanh nghiệp dựa trên cơ chế phân phối sản phẩm
do lao động hợp tác tạo ra. Các Mác cho rằng, nhà tư bản chỉ
trả tiền cho sức lao động độc lập của từng người trong số
những người tham gia hợp tác, chứ không trả tiền cho sức
lao động kết hợp, sức sản xuất xã hội. “Vì sức sản xuất xã hội
của lao động không tốn kém gì cho tư bản cả, và mặt khác vì
nó không phải do người công nhân phát triển trước khi bản
thân lao động của anh ta còn chưa thuộc về tư bản, cho nên
nó thể hiện ra như là một sức sản xuất mà tư bản có được do
tự nhiên, một sức sản xuất nội tại của tư bản”1 Ngày nay,
chúng ta thấy rằng trong các doanh nghiệp dựa trên chế độ
đa chủ thể sở hữu về tiền vốn, toàn bộ sản phẩm do sức sản
xuất xã hội mới làm ra là thuộc quyền sở hữu của những
người tham gia góp vốn và hợp tác trong lao động, nên nó
được phân phối bảo đảm kết hợp hài hòa các lợi ích xã hội,
doanh nghiệp và cá nhân người góp vốn và người tham gia
lao động, theo quy luật của nền kinh tế thị trường. Điều đó
tạo ra sự kích thích và ràng buộc kinh tế mạnh mẽ, chắc
chắn trong sản xuất đối với toàn hệ thống và các yếu tố cấu
thành của nó.
Vì vậy, trên cả khía cạnh tổ chức và kinh tế, khả năng
bội sinh của hệ thống doanh nghiệp có cơ cấu phân xưởng
___________
1. C.Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.23, tr. 484.
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là lớn hơn và khác hẳn về chất so với khả năng bội sinh

các hình thức trao đổi vật chất, năng lượng giữa con người

của các “doanh nghiệp gia đình”.

và tự nhiên. Đó chính là hoạt động lao động sản xuất xã hội

Nhưng việc tập trung tư liệu sản xuất mang tính chất

của con người. Trong quá trình lao động sản xuất, do muốn

xã hội hóa để thành lập các doanh nghiệp có cơ cấu phân

giảm nhẹ cường độ lao động và nâng cao hiệu quả lao động,

xưởng dù là doanh nghiệp có nhiều chủ (công ty) đi nữa,

con người không ngừng cải tiến kỹ thuật, tạo ra những tư

cũng mới chỉ là điều kiện vật chất có tính chất tiên quyết,

liệu sản xuất mới, tìm ra những phương pháp công nghệ

tạo ra khả năng bội sinh chứ chưa phải là thực hiện khả

mới trên cơ sở nhận thức và lợi dụng quy luật tự nhiên. Vì

năng đó trong việc nâng cao sức sản xuất xã hội và hiệu

thế, tính bất định của các phân tử người lao động - công cụ

quả kinh tế. Phải thông qua việc quản lý kinh doanh sản

là rất lớn. Sự biến đổi trong mỗi phần tử tuy nhỏ bé nhưng

xuất, áp dụng cơ chế quản lý kinh tế phù hợp với yêu cầu

thường xuyên, số phân tử trong mỗi hệ thống lại rất nhiều,

của các quy luật khách quan thì khả năng ấy mới trở thành

cho nên tổng hợp những biến đổi nhỏ này lại dễ dẫn đến sự

hiện thực, có nghĩa là phải xây dựng cấu trúc và cơ chế

biến đổi về chất trong toàn hệ thống. Nếu không có những

quản lý hoạt động của doanh nghiệp với tính cách là một hệ

cấp trung gian, thì với số lượng phân tử nhiều và luôn biến

thống kinh tế được tổ chức. Điều đó giải thích vì sao trong

động như vậy, hệ thống không thể được quản lý một cách

điều kiện tự nhiên, kỹ thuật sản xuất, khả năng quản lý

tối ưu. Ở các cấp hệ thống càng cao, do số lượng yếu tố cấu

của con người như nhau, hoặc khác nhau không lớn, nhưng

thành ít, nên tính ổn định của nó càng cao. Do đó, phải xác

nhiều khi trình độ phát triển sản xuất và hiệu quả kinh tế

định đúng nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mỗi cấp thứ

đạt được giữa các doanh nghiệp lại khác nhau khá xa.

bậc trong hệ thống doanh nghiệp

Theo cấu trúc thứ bậc, doanh nghiệp là hệ thống, các

Sơ đồ 2: Cấp bậc trong hệ thống tổ chức kinh doanh.

phân xưởng sản xuất là phân hệ (hệ thống con), người lao
động và công cụ lao động của họ là phần tử. “Doanh

Doanh nghiệp

nghiệp gia đình” là loại doanh nghiệp không có cơ cấu

(Đơn vị kinh doanh có tư cách pháp lý đầy đủ)

phân xưởng, tức là không có cấp quản lý trung gian.

Phân xưởng

Ở cấp phần tử của hệ thống, tồn tại quan hệ trực tiếp
giữa người và vật, con người sử dụng công cụ lao động bằng
kỹ năng của mình, tác động vào đối tượng lao động, vào tự
nhiên, làm biến đổi nó theo các quy luật tự nhiên vốn có,
tạo ra giá trị sử dụng của sản phẩm. Nó được thể hiện dưới
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(Không có tư cách pháp lý trong kinh doanh)

Hệ thống
Phân hệ
(Hệ thống
con)

Người lao động - công cụ lao động
(Yếu tố nhỏ nhất cấu thành doanh nghiệp)
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Phần tử

Càng nhiều phân xưởng sản xuất (nhất là số phân

với người lao động với tính cách là thành viên xã hội cấu

xưởng có nhiệm vụ chuyên môn hóa khác nhau) trong

thành nên doanh nghiệp chứ không phải là phân tử lao

một doanh nghiệp, càng nhiều người lao động - công cụ

động của phân xưởng sản xuất. Điều đó tạo ra cơ sở đảm

lao động với những đặc trưng kỹ thuật khác nhau trong

bảo cho sự hợp tác, phân công trong doanh nghiệp, bảo

mỗi phân xưởng sản xuất, thì số lượng mối liên hệ quản

đảm cho hoạt động của mỗi phân hệ và mỗi phân tử, vì

lý và sản xuất càng lớn, tính chất của nó càng phức tạp,

mục tiêu lợi ích riêng của mình và lợi ích chung của hệ

gây khó khăn cho quá trình điều khiển. Mặt khác, ở các

thống, đạt kết quả tối ưu.

doanh nghiệp có quy mô lớn và rất lớn, dưới cấp phân

Ở cấp trên phần tử, tức là giữa phân xưởng sản xuất

xưởng, người ta còn thiết lập các tổ chức lao động như

và người lao động, giữa doanh nghiệp và phân xưởng sản

đội, tổ, nhóm, ca, kíp..., làm gia tăng gấp bội các mối

xuất, tồn tại quan hệ giữa người và người trong quá trình

liên hệ trong hệ thống. Vì thế, cần phải xác định hợp lý

sản xuất và phân phối, tuân theo các quy luật kinh tế, xã

tính chất và quy mô của các phân hệ, phần tử cấu thành

hội và quản lý. Đó là quan hệ giữa chủ thể quản lý và

phù hợp với khả năng quản lý tối ưu của doanh nghiệp

khách thể quản lý diễn ra ở hệ thống doanh nghiệp, trong

và phân xưởng.

suốt quá trình kinh doanh, biểu hiện dưới dạng thông tin

Việc hợp nhất các phần tử người lao động - công cụ lao
động tạo ra các cơ cấu tổ chức sản xuất phức tạp hơn, như
ca, kíp, nhóm, tổ, đội, phân xưởng sản xuất, doanh nghiệp.
Các phân xưởng với tính cách là các phân hệ, có
những nhiệm vụ khác nhau nhưng thống nhất với nhau
bởi quá trình kinh doanh và mục tiêu lợi ích chung của
cả hệ thống doanh nghiệp. Chúng không có mối quan hệ
trực tiếp với thị trường và không có mối quan hệ với
người lao động với tính cách là thành viên xã hội. Do mối

điều khiển và thông tin liên hệ ngược về trạng thái của
khách thể, tức đối tượng bị quản lý, sau khi nhận được
thông tin điều khiển.
Là một hệ thống thông tin, doanh nghiệp và phân xưởng
sản xuất bao gồm hai phân hệ: phân hệ quản lý và phân hệ
bị quản lý. Chúng liên hệ với nhau qua thông tin, đầu vào
của cái này là đầu ra của cái kia. Riêng phân hệ quản lý, đầu
vào của nó còn là những tác động của môi trường đến hệ
thống. Tác động thường xuyên qua lại giữa hai phân hệ này

liên hệ bên trong của nó được đơn giản hóa, nên hiệu quả

là hoạt động của hệ thống doanh nghiệp hay phân xưởng sản

hoạt động của nó sẽ được nâng cao. Doanh nghiệp với tư

xuất, nhằm thực hiện mục tiêu lợi ích của mình và duy trì

cách là hệ thống kinh tế tế bào, sẽ bảo đảm xử lý tốt các

trạng thái ổn định, siêu ổn định. Quá trình quản lý kinh

quan hệ với môi trường (bao gồm cả thị trường), quan hệ

doanh sản xuất là nội dung hoạt động của phân hệ quản lý.
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Quá trình quản lý sản xuất tạo ra vật phẩm, dịch vụ và thực

2. Hệ thống bị quản lý (khách thể quản lý, đối

hiện giá trị của chúng (bán, thu lợi nhuận) là nội dung hoạt

tượng quản lý) trong doanh nghiệp và nguyên tắc

động của phân hệ bị quản lý, là phạm vi chịu sự tác động của

thiết kế chúng

quá trình quản lý. Phân hệ bị quản lý được tổ chức tốt sẽ
hạn chế đến mức tối thiểu thông tin nhiễu và entropi (sự bất
định) trong hệ thống, tạo điều kiện thuận lợi cho phân hệ
quản lý hoạt động đạt hiệu quả cao và tạo cho nó khả năng
phản ứng lại đối với những tác động tiêu cực của phân hệ
quản lý, trong một giới hạn nào đó. Phân hệ quản lý được tổ
chức hợp lý sẽ có khả năng chống lại những tác động tiêu cực
của các phân hệ bị quản lý và của môi trường, nâng cao được
khả năng thu nhập, tích tụ, cải biến, xử lý thông tin, truyền
tải thông tin trong hệ thống nhằm duy trì trạng thái ổn định
và phát triển của mình. Do đó, số lượng và chất lượng thông
tin trở thành thước đo trình độ tổ chức của hệ thống và
ngược lại, entropi là thước đo trình độ tổ chức kém cỏi, sự
nhiễu loạn của hệ thống.

quản lý. Nó quy định nhiệm vụ, quy mô, mối quan hệ về mặt
tỷ lệ hiện vật và giá trị của các phân hệ cấu thành: phân hệ
kỹ thuật, phân hệ công nghệ, phân hệ lao động chung, phân
hệ tổ chức sản xuất, phân hệ kinh tế. Trong đó, các phân hệ
kỹ thuật, công nghệ, lao động chung và tổ chức sản xuất hợp
thành cơ cấu sản xuất của doanh nghiệp (sơ đồ 3).
2.1 Phân hệ kỹ thuật là toàn bộ những tư liệu sản xuất
được liên kết với nhau theo một cơ cấu nào đó để tiến hành
quá trình sản xuất một loại sản phẩm nhất định, tạo ra
năng lực sản xuất và điều kiện vật chất tiên quyết cho việc
đạt một mức năng suất lao động nào đó của hệ thống. Mỗi
phẩm nào đó đều được thực hiện bằng một tư liệu sản xuất

Tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh

Hệ thống

- Kỹ thuật (thiết bị, công cụ sản xuất)

Phân hệ

- Công nghệ (phương pháp kỹ thuật sản (Hệ

thống

con)

nào đó, có những đặc trưng kỹ thuật riêng phù hợp với yêu
cầu của công việc, của phương pháp công nghệ. Sự thay đổi
một loại tư liệu sản xuất ở một khâu công việc nào đó trong
dây chuyền sản xuất để đạt được những chỉ tiêu kỹ thuật
mới và năng suất lao động cao hơn trước, đòi hỏi phải có sự

- Lao động chung (phân công và hợp tác)

thay đổi tương ứng về năng suất lao động ở các khâu công

- Các đơn vị sản xuất (tổ chức sản xuất)

việc còn lại, thì quá trình sản xuất mới được tiến hành ăn

- Kinh tế - tài chính
Người lao động - tư liệu sản xuất

xuất đóng vai trò chủ yếu, chính là cấu trúc của phân hệ bị

công đoạn, công việc của một quá trình làm ra một sản

Sơ đồ 3: Cấp bậc trong hệ thống bị quản lý

xuất)

Cơ cấu kinh tế của doanh nghiệp, trong đó cơ cấu sản

Phần tử
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khớp, nhịp nhàng, cân đối, liên tục và đạt hiệu quả cuối
cùng cao. Do đó, cần áp dụng tất cả các biện pháp để nâng
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cao năng suất lao động ở các khâu công việc còn lại, phải

những điều kiện của lao động xã hội, hay những điều kiện

hợp lý hóa tổ chức lao động..., nhưng chủ yếu là phải cải

xã hội của lao động , ngay cả khi nhiều người chỉ tập

tiến các tư liệu sản xuất dùng trong các khâu này đạt được

trung làm việc bên cạnh nhau nhưng không chung nhau

các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng. Nếu không thực hiện được

làm cùng một công việc. Một bộ phận tư liệu lao động đã

điều này thì những chỉ tiêu kỹ thuật và năng suất lao động

có được tính chất xã hội ấy ngay cả trước khi bản thân quá

cao đạt được ở khâu có sự đổi mới này cũng trở nên lãng

trình lao động có được tính chất xã hội ấy”1.

phí, không đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, thậm chí còn

Sự phát triển của kỹ thuật theo hướng ngày một nâng

kém hơn trước trong kết quả cuối cùng của quá trình kinh

cao tính chất xã hội của tư liệu sản xuất, của phương pháp

doanh. Chỉ khi nào mỗi quá trình sản xuất đều được tiến

sản xuất và ngay cả của bản thân người lao động sản xuất.

hành bằng một hệ thống kỹ thuật liên kết các tư liệu sản

Mỗi hệ thống kỹ thuật có một phạm vi năng suất lao

xuất của mỗi khâu công việc đạt được sự tương ứng với

động và hiệu quả kinh tế nhất định. Khi các hệ thống khác,

nhau về tính chất kỹ thuật, mức năng suất lao động thì mới

mà trước hết là hệ thống lao động chung, phù hợp với nó,

tạo ra một năng lực sản xuất mới và hiệu quả kinh tế (lợi

thì hoạt động sản xuất sẽ đạt mức năng suất và hiệu quả

nhuận) cao hơn cho hệ thống sản xuất.

kinh tế cao nhất mà cơ sở vật chất kỹ thuật của nó cho

Những tư liệu sản xuất thô sơ, thích hợp với từng cá

phép. Còn ngược lại, thì sự lãng phí năng lực sản xuất của

nhân người lao động sử dụng riêng để tự mình hoàn chỉnh

hệ thống kỹ thuật là không thể tránh khỏi. Nhưng khi đã

một công đoạn hay một sản phẩm nào đó, là những tư liệu

đạt được năng suất lao động cao nhất nhờ sự phù hợp giữa

sản xuất mang tính chất cá nhân.

phân hệ kỹ thuật và phân hệ lao động chung, nếu muốn

Những tư liệu sản xuất đòi hỏi được sử dụng chung,

nâng cao hơn nữa năng suất lao động, năng lực sản xuất

thích hợp với nhiều người lao động hợp tác với nhau để đạt

với những tư liệu sản xuất phân tán và tương đối đắt tiền

của hệ thống thì nhất thiết phải đổi mới hệ thống kỹ thuật.
Điều đó nói lên vai trò quyết định trong sản xuất của
hệ thống kỹ thuật và mối quan hệ giữa nó và các hệ thống
khác. Vì vậy Các Mác đã viết: “Những thời đại kinh tế
khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì, mà
là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu
lao động nào. Các tư liệu lao động không những là cái

hơn của những người lao động độc lập riêng rẽ và của các

___________

được năng suất lao động cao hơn các tư liệu sản xuất thô
sơ, là những tư liệu sản xuất mang tính chất xã hội.
Tính chất cá nhân hay xã hội của tư liệu sản xuất
quyết định phương pháp kỹ thuật và lao động sản xuất,
quyết định tính chất của lao động. Các Mác viết: “... khác

tiểu chủ, những tư liệu sản xuất này có được tính chất
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thước đo sự phát triển sức lao động của con người...- mà
toàn bộ có thể gọi là hệ thống xương cốt và bắp thịt của
sản xuất - lại cấu thành những dấu hiệu đặc trưng tiêu
biểu cho một thời đại sản xuất xã hội nhất định...”1.
Hệ thống kỹ thuật là yếu tố động nhất trong hệ
thống sản xuất. Mọi sự đảo lộn về sản xuất và kinh tế đều
bắt nguồn từ sự thay đổi trong hệ thống kỹ thuật.
2.2 Phân hệ công nghệ bao gồm các phương pháp kỹ
thuật sản xuất tuân theo những quy luật tự nhiên (mà
trong nông nghiệp trước hết là quy luật sinh học) cần được
tiến hành theo một trình tự, tiêu chuẩn kỹ thuật nhất
định để thực hiện các công đoạn và toàn bộ quá trình sản
xuất một sản phẩm nào đó. Phân hệ kỹ thuật là cơ sở vật
chất để thực hiện các phương pháp công nghệ với chất
lượng kỹ thuật và năng suất lao động nhất định. Trong
công nghiệp, hệ thống công nghệ được quy định một cách
nghiêm ngặt bởi cấu trúc vật chất và tính chất của hệ
thống kỹ thuật. Còn trong nông nghiệp, không có sự quy
định nghiêm ngặt như vậy mà chỉ có sự thích ứng với
nhau giữa hệ thống kỹ thuật và hệ thống công nghệ.
Người ta có thể làm tơi đất, tưới đủ nước, gieo hạt, bón
phân đạt yêu cầu sinh học của cây trồng, dọn chuồng trại
chăn nuôi sạch sẽ đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y... bằng máy
hay bằng công cụ thủ công. Sự khác nhau ở đây chỉ còn ở
năng suất lao động và quy mô sản xuất. Mặt khác, trong
nông nghiệp, việc hoàn thành những công đoạn sản xuất

đạt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật không được vật chất
hóa dưới dạng các bán thành phẩm như trong công
nghiệp, mà chỉ là những tác động thỏa mãn nhu cầu sinh
lý của cây trồng, vật nuôi trong từng giai đoạn sống theo
quy luật sinh học của nó, khi kết thúc mỗi chu kỳ sản xuất
thì chúng mới được vật chất hóa trong sản phẩm hoàn
chỉnh và thể hiện bằng năng suất cây trồng và vật nuôi.
Hơn nữa, địa bàn lao động sản xuất nông nghiệp lại trải
rộng trên một phạm vi không gian lớn, do đó việc kiểm
tra, đánh giá chất lượng kỹ thuật công nghệ thực hiện
trong mỗi thao tác, công đoạn và ảnh hưởng tác động của
nó đối với kết quả sản phẩm cuối cùng gặp nhiều trở ngại
khó khăn. Kỹ năng của người lao động thể hiện ở việc thực
hiện đúng các phương pháp công nghệ sản xuất và sử
dụng công cụ lao động đạt năng suất cao. Cho nên phần tử
người lao động - công cụ lao động biểu hiện tập trung sự
thống nhất giữa các phân hệ kỹ thuật, công nghệ, lao động
chung. Cần tính đến tất cả các mối liên hệ và đặc điểm
này khi xây dựng cấu trúc và cơ chế quản lý các doanh
nghiệp trong mỗi ngành kinh tế quốc dân, đặc biệt là
trong nông nghiệp.
2.3 Phân hệ lao động chung là kết cấu lượng lao động
đầu tư cho các công đoạn, khâu công việc trong quá trình
sản xuất một loại sản phẩm nào đó. Các Mác viết: Một khi
con số tỷ lệ thích hợp nhất cho các nhóm những người lao
động bộ phận đã được kinh nghiệm xác định cho một quy
mô sản xuất nhất định rồi, thì người ta chỉ có thể mở rộng

___________

quy mô đó bằng cách nhân đều mỗi nhóm lao động đặc

1. C. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.23, tr.269-270.
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biệt đó lên. Các nhóm những người lao động bộ phận thích

quyết định....... khi những người hợp tác cùng tấn công vào

hợp nhất mà Các Mác nói đến chính là đơn vị nhỏ nhất

một đối tượng lao động trên nhiều mặt một lúc thì tuy

của quy mô hợp tác lao động trong thời gian và không gian

rằng họ đều làm cùng một công việc hay làm những công

nhất định, là “người lao động kết hợp” trong một quy trình

việc giống nhau nhưng giữa họ với nhau vẫn có một sự

công nghệ nào đó. Nó phụ thuộc vào năng suất lao động,

phối hợp lao động..., người lao động tập thể có tay ở cả

lượng lao động cần đầu tư cho mỗi công đoạn để đạt được

đằng trước lẫn đằng sau và có thể nói là ở khắp nơi. Chính

chất lượng kỹ thuật và sự cân đối, ăn khớp, nhịp nhàng

vì thế mà các bộ phận khác nhau của sản phẩm bị không

trong tiến độ thực hiện các công đoạn đó theo yêu cầu của

gian chia cắt ra, đều được hoàn thành cùng một lúc với

quy luật tự nhiên. Nhưng năng suất lao động và do đó cả

nhau... Còn nếu như quá trình lao động mà phức tạp thì

lượng lao động đầu tư lại phụ thuộc vào khả năng của hệ

chỉ cần có nhiều người lao động hợp tác là có thể phân

thống kỹ thuật và yêu cầu của hệ thống công nghệ. Hoạt

phối được những công tác khác nhau cho những người

động của hệ thống lao động chung là quá trình sử dụng hệ

khác nhau, làm cho họ làm việc cùng một lúc với nhau, và

thống kỹ thuật để thực hiện các phương pháp công nghệ

do đó rút ngắn được thời gian hoàn thành sản phẩm... sự

nhằm tạo ra sản phẩm với chất lượng và năng suất lao

hợp tác khiến cho có thể mở rộng không gian trên đó lao

động cao. Cấu trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống lao

động được tiến hành..., mặt khác trong khi phát triển quy

động chung tuân theo nguyên tắc phân công và hợp tác lao

mô của sản xuất thì sự hợp tác còn khiến cho thu hẹp được

động. Tính bội sinh của hệ thống lao động chung chính là

không gian trên đó lao động được tiến hành.

tạo ra sức sản xuất của lao động kết hợp, của lao động xã

Như vậy, theo Các Mác, cần thiết phải sử dụng lao

hội, khắc phục được sự hạn chế của lao động cá nhân.

động hợp tác theo tỷ lệ lượng lao động nhất định cho các

Trong nông nghiệp, nhất là trong điều kiện công cụ thủ

công đoạn, khâu công việc khác nhau trong cùng một thời

công, năng suất lao động thấp, hiệu quả của lao động hợp

gian và không gian khi:

tác được thể hiện rõ rệt trong việc huy động những lượng

+ Quy mô của đối tượng lao động lớn, vượt quá năng

lao động lớn lúc thời vụ khẩn trương để bắt đầu và kết

suất của lao động cá nhân mà trong nông nghiệp, điều này

thúc các công việc đồng áng theo đúng yêu cầu sinh lý của

thể hiện chủ yếu qua chỉ tiêu bình quân ruộng đất canh

cây trồng và vật nuôi để đạt năng suất sinh vật cao. Các

tác/người lao động.

Mác viết: Hiệu quả kịp thời ở đây là việc dùng một số lớn

+ Quá trình lao động phức tạp có thể phân chia thành

ngày lao động kết hợp định đoạt và hiệu quả có ích nhiều

nhiều công việc khác nhau do những người khác nhau

hay ít là do số lượng công nhân được dùng nhiều hay ít

thực hiện để giảm đến mức tối thiểu thời gian ngừng việc
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do phải thay đổi công cụ lao động hay đổi chỗ làm việc,

cao nếu xét trên khía cạnh tổ chức, mà còn có thể thực

nếu lao động riêng lẻ.

hiện dễ dàng việc trả công lao động theo cơ chế khoán sản

+ Các công việc trong sản xuất nông nghiệp cần phải

phẩm cho từng cá nhân, hay áp dụng cơ chế hợp tác (liên

được bắt đầu và kết thúc đúng lúc theo yêu cầu của quy

kết kinh tế) giữa hai chủ thể kinh doanh là doanh nghiệp

luật sinh học, nhất là lúc thời vụ khẩn trương, có nhiều

và hộ gia đình với tính cách là “doanh nghiệp gia đình”

công việc đều phải tiến hành đồng thời, thì mới đạt được

ngay trong cùng một quá trình sản xuất nếu xét trên khía

hiệu quả.

cạnh kinh tế.

Còn trong những trường hợp khác, để đạt được năng

Điều đó tạo ra sự kích thích và ràng buộc kinh tế

suất lao động và hiệu quả kinh tế cao, từng cá nhân người

mạnh mẽ nhất đối với người lao động trong việc thực hiện

lao động lại làm việc riêng lẻ, thực hiện công đoạn sản
xuất trên không gian và trong thời gian khác nhau, nhưng
cùng nhằm một mục đích chung trong một quá trình sản
xuất, hoặc trong những quá trình khác nhau, nhưng có
quan hệ với nhau, thì lao động của họ mang hình thức hợp
tác, trong nền kinh tế thị trường, hoàn toàn không phải là
lao động cá nhân trong nền kinh tế tự cấp, tự túc. Trong
trường hợp này, trách nhiệm, chất lượng lao động của mỗi
người lao động tham gia hợp tác làm ra sản phẩm cuối
cùng dễ dàng được xác định và kiểm tra chính xác. Những
công việc này trong nông nghiệp thường sử dụng công cụ
thô sơ, thích hợp lao động cá nhân, không đòi hỏi thời gian
thực hiện nghiêm ngặt, khối lượng công việc lại không
nhiều, không nặng nhọc, thời gian lao động để hoàn thành
không liên tục nhưng lại đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất
cao để thực hiện những yêu cầu rất nghiêm ngặt của quy
luật sinh học... Do đó, phân công cho từng cá nhân chịu
trách nhiệm thực hiện những công việc này chẳng những
bảo đảm đạt chất lượng kỹ thuật và năng suất lao động
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nghiêm chỉnh chất lượng kỹ thuật công việc - cái đặc biệt
cần thiết và có thể đạt được trong nông nghiệp do các quy
luật sinh học quy định.
Những hình thức và quy mô lớn, nhỏ, đa dạng của lao
động hợp tác phụ thuộc vào hệ thống kỹ thuật và năng
suất của nó, vào đặc điểm công nghệ sản xuất từng loại
sản phẩm, từng công đoạn. Nhưng trong điều kiện kỹ
thuật và công nghệ nhất định, việc hợp lý hóa, hoàn thiện
hệ thống lao động chung cần được tiến hành thường
xuyên, để nâng cao hiệu quả kinh tế và năng suất lao
động đến mức tối đa có thể có được.
2.4 Phân hệ tổ chức sản xuất là sự hợp nhất các hệ
thống kỹ thuật, công nghệ và lao động chung, tạo ra một
hệ thống có cơ cấu phức tạp hơn - các đơn vị tổ chức sản
xuất thuộc các cấp khác nhau, như ca, kíp, nhóm, tổ, đội,
phân xưởng, doanh nghiệp.
Nếu xét doanh nghiệp là một hệ thống kinh tế có hai
phân hệ quản lý và bị quản lý thì các phân xưởng, với
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nhiệm vụ sản xuất và trên địa bàn khác nhau nhưng liên

xuất quản lý sử dụng, tổ chức thực hiện thông qua hoạt

kết với nhau bởi mục đích chung và bởi quá trình kinh

động của hệ thống lao động chung của mình, dưới sự quản

doanh của doanh nghiệp, là phân hệ bị quản lý. Còn nếu

lý thống nhất của doanh nghiệp nhờ cơ chế quản lý.

xét phân xưởng sản xuất là một hệ thống, thì phân hệ bị

Việc xây dựng hệ thống các đơn vị sản xuất có nhiệm

quản lý của nó là các phân tử người lao động và công cụ

vụ, mục tiêu lợi ích và địa bàn sản xuất khác nhau trong

lao động của họ, hoặc các đội, tổ, nhóm, kíp lao động

doanh nghiệp, với quy mô hợp lý có thể điều khiển được,

không có một cơ cấu tổ chức ổn định cao như một cấp đơn

cũng phải tuân theo nguyên tắc phân công và hợp tác lao

vị tổ chức sản xuất.

động, phù hợp với hệ thống kỹ thuật và công nghệ sản

Do đó chúng ta chỉ xem xét các phân xưởng trong

xuất của mỗi loại sản phẩm. Do đó, nó rất đa dạng, phong

doanh nghiệp với tính cách là các phân hệ bị quản lý cùng

phú và linh hoạt. Điều đó cho phép bảo đảm khả năng bội

cấp thứ bậc, hợp thành phân hệ tổ chức sản xuất.

sinh cao về năng suất lao động và hiệu quả kinh tế trên

Sự phân công và hợp tác lao động giữa các phân xưởng

phạm vi hệ thống cấp doanh nghiệp.
Các phân xưởng sản xuất trong doanh nghiệp bao

tạo ra hệ thống lao động chung trên phạm vi cấp hệ thống

gồm các phân xưởng sản xuất chính, phụ trách hầu hết

doanh nghiệp.
Sự phân công và hợp tác lao động giữa các phần tử

các công đoạn chủ yếu làm ra sản phẩm cuối cùng, với

người lao động - công cụ lao động, tạo ra hệ thống lao động

quy mô tổ chức hợp lý, có thể điều khiển được, và các

chung của phân xưởng sản xuất.

phân xưởng chuyên môn dịch vụ kỹ thuật như: sửa

Các tư liệu sản xuất do phân xưởng quản lý sử dụng,

chữa công cụ lao động, vận tải cung ứng vật tư, tiêu thụ

các quy trình, phương pháp công nghệ sản xuất mà phân

sản phẩm..., các kho dự trữ, bảo quản vật tư - sản

xưởng phải thực hiện, để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất,

phẩm, nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của các phân

mục tiêu lợi ích của mình, tạo thành phân hệ kỹ thuật và

xưởng sản xuất chính. Tùy theo nhiệm vụ và quy mô tổ

công nghệ của phân xưởng sản xuất.

chức, mỗi phân xưởng sản xuất có một số người lao

Sự liên kết giữa các phân hệ kỹ thuật và công nghệ

động với kỹ thuật nhất định, sử dụng những loại tư liệu

thuộc các phân xưởng quản lý sử dụng và tổ chức thực

sản xuất khác nhau, có số lượng thích ứng với số người

hiện tạo thành hệ thống kỹ thuật và công nghệ của hệ

lao động ấy, để thực hiện các phương pháp công nghệ

thống doanh nghiệp. Bất kỳ một tư liệu sản xuất nào, một

nhất định nhằm đạt chất lượng kỹ thuật và năng suất

biện pháp công nghệ nào cũng do một phân xưởng sản

lao động cao nhất.
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Hoạt động của các đơn vị tổ chức sản xuất tạo ra quá
trình sản xuất của doanh nghiệp, quá trình biến đổi vật

doanh nghiệp, giữa hệ thống với môi trường, được xét
với góc độ kinh tế.

chất trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từ mua, dự trữ,

Bằng dấu hiệu của giá trị là tiền tệ, quá trình tuần

cung cấp tư liệu sản xuất đến quá trình lao động, kết hợp

hoàn của đồng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, trải

sức lao động của con người với tư liệu sản xuất, làm biến

qua các giai đoạn tập trung các nguồn vốn đến mức đủ

đổi các đối tượng sản xuất theo các quy luật tự nhiên để

lớn thành vốn kinh doanh, phân phối sử dụng nó để mua,

tạo ra sản phẩm và giá trị sử dụng của nó, đến việc vận

dự trữ, cung ứng tư liệu sản xuất và trả công lao động,

chuyển, bảo quản, phân phối, tiêu thụ sản phẩm.

chuyển giá trị của tư liệu sản xuất vào sản phẩm, tạo ra

Quá trình này phản ánh mối quan hệ giữa người và

giá trị mới kết tinh trong sản phẩm và cuối cùng là giai

người, giữa các yếu tố cấu thành hệ thống bị quản lý trong

đoạn thực hiện giá trị sản phẩm, thu hồi toàn bộ giá trị

quá trình lao động sản xuất, phân phối sản phẩm, được xem

của nó và mang lại doanh lợi, để rồi lại phân phối sử

xét thuần túy trên góc độ tổ chức - kỹ thuật. Do vậy, người

dụng chúng cho chu kỳ sản xuất kinh doanh kế tiếp có

ta có thể áp dụng cơ chế hạch toán không đầy đủ và khoán

quy mô lớn hơn trước, giữ cho doanh nghiệp ở trạng thái

giá thành phân xưởng cho người đứng đầu tập thể người lao

ổn định (tái sản xuất giản đơn) và siêu ổn định (tái sản

động trong mỗi phân xưởng, nhằm nâng cao năng suất lao

xuất mở rộng).
Phân hệ kinh tế phải thích ứng với phân hệ bị quản lý

động và hiệu quả sản xuất, do phát huy được tính chủ động
của cấp dưới và “giảm tải” quản lý cho cấp doanh nghiệp.

khác để bảo đảm sự ổn định đều đặn về các nguồn vốn cần

2.5 Phân hệ kinh tế là sự thống nhất các phân hệ kỹ

thiết cho các quá trình biến đổi vật chất (sản xuất, phân

thuật công nghệ, lao động chung và tổ chức sản xuất trên

phối, tiêu thụ sản phẩm) và tạo ra các kích thích kinh tế

cơ sở dấu hiệu của giá trị là tiền tệ.

mạnh mẽ nhất đối với các phân hệ là người lao động để họ

Quá trình hoạt động của phân hệ kinh tế chính là
quá trình kinh doanh, vận động của tiền vốn, của giá trị
sản phẩm theo các quy luật kinh tế, trước hết là các quy
luật tái sản xuất, quy luật giá trị, quy luật cung cầu...
Do đó, nó phản ánh bằng đồng tiền tính chất, quy mô
của quá trình vận động vật chất trong hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp và quan hệ kinh tế giữa người
và người, giữa các phân hệ, phần tử cấu thành hệ thống
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làm tròn nhiệm vụ của mình.
Trên cơ sở đó, năng suất lao động, hiệu quả kinh tế với
tư cách là khả năng bội sinh của hệ thống, mới được thực
hiện ở mức cao nhất mà cơ sở kỹ thuật, công nghệ, lao
động và tổ chức sản xuất có thể cho phép.
Phân hệ kinh tế nói lên quy mô kinh tế và mối quan hệ
kinh tế giữa các yếu tố cấu thành hệ thống và giữa hệ thống
với môi trường. Hoạt động của phân hệ kinh tế có quy mô
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toàn hệ thống doanh nghiệp, với tính cách là hệ thống kinh
tế tế bào của nền kinh tế quốc dân. Còn trong hệ thống con,
như các phân xưởng sản xuất, không có phân hệ kinh tế với
tính cách là một trong những phân hệ bị quản lý của mình.
Đó là đặc trưng khác nhau giữa hệ thống doanh nghiệp và
các hệ thống con của nó là phân xưởng sản xuất.

của những khí quan độc lập của nó”1 và trong tất cả

Tất cả các phân hệ bị quản lý của hệ thống doanh

xưởng...... Đó là một thứ lao động sản xuất cần được tiến

nghiệp có quan hệ hữu cơ, thích ứng với nhau. Không thể
hình dung được sự không tồn tại và hoạt động của bất kỳ
một trong năm phân hệ bị quản lý này. Tác động qua lại
giữa các phân hệ và sự vận động của mỗi phân hệ tạo ra
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của hệ thống
doanh nghiệp. Sự hoàn thiện của các phân hệ bị quản lý là
điều kiện thuận lợi cho phân hệ quản lý hoạt động đạt
hiệu quả cao.

những công việc có nhiều người hợp tác cùng với nhau thì
mối liên hệ chung và sự thống nhất của quá trình tất
nhiên phải biểu hiện ra ở một ý chí điều khiển và trong
những chức năng không có mối liên hệ công việc với những
bộ phận, mà có quan hệ với toàn bộ hoạt động của công
hành trong mọi phương thức sản xuất có tính kết hợp.
Như vậy, lao động quản lý là một tất yếu và đóng vai
trò quyết định trong việc sử dụng sức lao động kết hợp
đạt hiệu quả cao nhất với tính cách là thực hiện khả năng
bội sinh của hệ thống doanh nghiệp.
Quản lý kinh doanh là một hệ thống những tác động
cùng hướng và có mục đích đến các đối tượng bị quản lý,
tức là đến các cá nhân người lao động của những phân

3. Hệ thống quản lý (chủ thể quản lý) trong
doanh nghiệp và nguyên tắc thiết kế chúng
Mỗi phân hệ và phần tử bị quản lý đều có mục tiêu lợi
ích hoạt động riêng, phù hợp với mục tiêu lợi ích chung
của hệ thống, trên cơ sở có sự điều khiển thống nhất, có
hiệu quả của phân hệ quản lý trong doanh nghiệp và
trong mỗi phân xưởng sản xuất. Các Mác viết: “Tất cả mọi
lao động xã hội trực tiếp hay lao động chung nào tiến
hành trên quy mô tương đối lớn, thì ít nhiều cũng đều cần

xưởng sản xuất, với tính cách là các phân hệ bị quản lý có
nhiệm vụ và mục tiêu lợi ích chung của cả hệ thống doanh
nghiệp, để tạo ra sự thúc đẩy, kích thích, điều chỉnh, phối
hợp ăn khớp nhịp nhàng các hoạt động của các đối tượng
bị quản lý theo yêu cầu của quy trình công nghệ sản xuất,
nhằm đạt được năng suất lao động và hiệu quả kinh tế cao
nhất ở mỗi phân hệ và ở trên toàn hệ thống mà khả năng
bội sinh của nó có thể cho phép.
Do đó, sự hoàn thiện cấu trúc và cơ chế hoạt động của

đến một sự chỉ đạo để điều hòa những hoạt động cá nhân

phân hệ quản lý cho phù hợp với các quy luật kinh tế và

và thực hiện những chức năng chung phát sinh từ sự vận

___________

động của toàn bộ cơ thể sản xuất khác với sự vận động
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1. C. Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Sđd, t.3, tr. 480.
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quản lý, phù hợp với sự biến đổi trong phân hệ bị quản lý

Và phần tử của nó là cán bộ quản lý.

là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để nâng cao

Chúng có nhiệm vụ khác nhau trong việc thực hiện
các nội dung, chức năng, biện pháp của quá trình quản lý

hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Xét trong trạng thái tĩnh, cơ cấu bộ máy quản lý là

kinh doanh (xem sơ đồ 4).

cấu trúc của phân hệ quản lý, là cơ sở vật chất để thực
hiện quá trình hoạt động quản lý kinh doanh. Nói khác đi,
quá trình quản lý kinh doanh là nội dung hoạt động của
phân hệ quản lý.
Xét trong trạng thái động, cơ chế quản lý có nội dung
phù hợp với các quy luật kinh tế khách quan, là phương
thức tác động quản lý của bộ máy quản lý đến các đối
tượng bị quản lý và mối liên hệ ngược của phân hệ bị quản

Sơ đồ 4: Cấp trong hệ thống quản lý kinh doanh
Bộ máy quản lý

Hệ thống

- Cơ quan chỉ huy

Phân hệ

- Cơ quan chức năng (tham mưu)

(Hệ thống con)

- Cơ quan thông tin
- Cơ quan kiểm tra
Cán bộ quản lý

lý tác động trở lại phân hệ quản lý, là hình thức quy định
nội dung, chức năng, biện pháp quản lý diễn ra trong quá
trình quản lý, là “quỹ đạo” vận động của bộ máy quản lý,
là sự thể chế hoá các nội dung, biện pháp quản lý.
Cơ cấu bộ máy quản lý được xây dựng tuân theo
nguyên tắc phân công và hợp tác lao động giữa các yếu tố
và phần tử cấu thành, trên cơ sở phân tích quá trình quản
lý một cách khoa học và trên cơ sở các phương tiện vật
chất của quản lý hiện đang được sử dụng.

Phần tử

Phân hệ chỉ huy có nhiệm vụ điều khiển, phối hợp
hoạt động của tất cả các phân hệ trong hệ thống, tức là
toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, nhằm tạo ra hiệu
lực quản lý tổng hợp mạnh mẽ nhất trong việc duy trì
trạng thái ổn định, đạt mục tiêu lợi ích cao nhất của hệ
thống. Do đó, nó phải thực hiện tất cả các nội dung,
chức năng, biện pháp của quá trình quản lý kinh doanh
và chịu trách nhiệm vật chất về hiệu quả hoạt động của
mình. Tất cả các tình hình phản ánh trạng thái hoạt

Với tính cách là một hệ thống, bộ máy quản lý bao

động của các đối tượng bị quản lý, của các phân hệ chức
năng, thông tin và kiểm tra, tình hình tác động của môi

gồm bốn phân hệ nhỏ:
+ Chỉ huy.

trường đến hệ thống doanh nghiệp đều được thu thập và

+ Chức năng (tham mưu).

truyền về phân hệ chỉ huy một cách đầy đủ, chính xác,

+ Thông tin.

kịp thời. Trên cơ sở đó, phân hệ chỉ huy có thể tiến hành
các hoạt động cần thiết để điều khiển hệ thống theo cơ

+ Kiểm tra.
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chế đã quy định và theo các quy luật khách quan, để đạt

nghiệp để duy trì trạng thái ổn định của hệ thống. Nó

hiệu quả kinh tế cao nhất.

không bao giờ được can thiệp vào quá trình quản lý do

Phân hệ chức năng có nhiệm vụ giúp phân hệ chỉ huy

phân hệ chỉ huy thực hiện và chịu trách nhiệm. Cả bốn

thực hiện các hoạt động quản lý của mình, bằng cách thu

phân hệ này được liên kết chặt chẽ bởi chính mục tiêu và

thập các thông tin cần thiết cho việc quản lý hệ thống từ

quá trình quản lý kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp.

môi trường và từ đối tượng bị quản lý một cách trực tiếp

Cơ cấu bộ máy quản lý được thể chế hoá thành văn bản

hoặc qua phân hệ thông tin, rồi xử lý thông tin, lập ra các

pháp quy trả lời cụ thể chính xác ba câu hỏi: làm gì, ai

phương án điều khiển hệ thống để phân hệ chỉ huy lựa

làm, làm ở đâu, trong hoạt động quản lý của hệ thống.

chọn, quyết định, rồi truyền đạt các mệnh lệnh điều khiển

Chế độ quản lý trả lời cụ thể, chính xác ba câu hỏi: làm

của phân hệ chỉ huy đến các đối tượng bị quản lý và phân

khi nào, làm như thế nào (cả về mặt kinh tế, tổ chức kỹ

hệ quản lý khác trong doanh nghiệp. Vì thế phân hệ chức

thuật và tâm lý xã hội), làm đúng (tốt) hoặc không đúng

năng còn gọi là phân hệ tham mưu.

(không tốt) thì được hưởng lợi hoặc bị phạt như thế nào, và

Phân hệ thông tin có nhiệm vụ chủ yếu trong việc thực

làm rõ thêm câu hỏi “ai làm” phù hợp với bộ máy quản lý.

hiện mối liên hệ ngược, thu thập, phân loại, lưu trữ thông

Cả 6 câu hỏi đuợc đặt ra và phải được giải đáp theo

tin phản ánh trạng thái của đối tượng bị quản lý và quá

những quy định trong văn bản pháp quy về cấu trúc và cơ

trình bị quản lý (quá trình kinh doanh) sau khi chịu tác

chế hoạt động của phân hệ quản lý nhằm đảm bảo cho

động của thông tin điều khiển, mệnh lệnh quản lý của

hoạt động quản lý diễn ra trong hệ thống không tùy tiện

phân hệ chỉ huy, cung cấp các thông tin đó cho phân hệ

chủ quan, mà có cơ sở khoa học và pháp lý.

chỉ huy, chức năng, kiểm tra. Qua đó, nó còn làm nhiệm

Quá trình quản lý là một chu kỳ kín bao gồm nhiều

vụ giám đốc, kiểm tra quá trình quản lý và sản xuất, phân

giai đoạn, tuần hoàn theo một trật tự nhất định các nội

phối. Phân hệ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động

dung, chức năng, biện pháp quản lý khác nhau, như thông

của phân hệ chỉ huy, chức năng, thông tin, các phân hệ bị

tin, xử lý thông tin, dự đoán, ra quyết định về mục tiêu, kế

quản lý, phần tử của hệ thống, trên cơ sở chế độ quản lý

hoạch và biện pháp thực hiện mục tiêu, truyền đạt quyết

và quy chế tổ chức, thông báo lại kết quả kiểm tra cho các

định, mệnh lệnh quản lý, kiểm tra, hạch toán và thu thập

phân hệ, phần tử trong doanh nghiệp, yêu cầu chúng thực

thông tin phản ánh tình hình thực hiện các quyết định

hiện đúng các chế độ quản lý, và báo cáo kết quả kiểm tra

quản lý, trạng thái của các đối tượng bị quản lý...

lên hệ thống cấp trên doanh nghiệp và yêu cầu nó có tác

Chức năng quản lý là mặt bản chất của các biện pháp

động quản lý cần thiết hợp pháp đối với hệ thống doanh

quản lý, bao gồm các nội dung dự đoán và kế hoạch hóa,

209

210

hạch toán kinh doanh và đòn bẩy kinh tế, quản lý kỹ

+ Quan hệ sản xuất chỉ tồn tại và tác động mạnh

thuật. Chức năng quản lý phải phù hợp với yêu cầu của

mẽ tích cực đối với lực lượng sản xuất khi có sự phù

các quy luật khách quan đang chi phối hệ thống.

hợp, thích ứng về bản chất xã hội giữa chế độ chiếm

Biện pháp quản lý là cách thức để thực hiện các nội
dung quản lý bao gồm:

hữu tư liệu sản xuất và quan hệ giữa người và người
trong lao động sản xuất và phân phối lợi ích. Xét theo

+ Biện pháp hành chính.

khía cạnh tổ chức - kỹ thuật, người lao động - phần tử

+ Biện pháp kinh tế.

của hệ thống, phải chấp hành, phục tùng nghiêm túc

+ Biện pháp tâm lý xã hội.
Kỹ thuật quản lý là các phương tiện vật chất của lao
động quản lý, như máy tính, điện thoại, telex, fax, chứng
từ và sổ sách quản lý được in sẵn theo mẫu...
Nhiệm vụ của quản lý là duy trì trạng thái cân bằng
ổn định và phát triển của toàn hệ thống, thực hiện khả
năng bội sinh để đạt các mục tiêu lợi ích của hệ thống,
chuyển hệ thống sang một hệ thống cân bằng mới, phù
hợp với điều kiện khách quan đã thay đổi.
Vì vậy, có thể nêu ra định nghĩa sau đây: hệ thống
quản lý kinh doanh trong một hệ thống kinh tế được tổ
chức (doanh nghiệp) là một chỉnh thể liên kết các phân
hệ, phần tử (cán bộ quản lý) có mối liên hệ tác động qua
lại và phụ thuộc nhau mang tính chất kinh doanh và
hành chính, phản ánh yêu cầu của hệ thống các quy
luật kinh tế và quản lý, nhằm thực hiện các nội dung,
biện pháp của quá trình quản lý để đạt hiệu quả cao
nhất (xem sơ đồ 5).
Ngoài những quy luật kinh tế, có thể tạm thời nêu ra ở
đây các quy luật quản lý khách quan chi phối cấu trúc và
cơ chế hoạt động của hệ thống quản lý như sau:
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mệnh lệnh quản lý của người chỉ huy quá trình sản
xuất - phân phối (phần tử của phân hệ chỉ huy); xét
theo khía cạnh kinh tế, người quản lý chỉ huy quá
trình sản xuất phân phối và người bị quản lý, thực
hiện quá trình đó, đều cùng tham gia quá trình sản
xuất và được phân phối theo số lượng chất lượng lao
động và tiền vốn của mình đã đóng góp cho quá trình
và hiệu quả kinh doanh chung ấy. Phân hệ kinh tế nói
lên quy mô kinh tế và mối quan hệ kinh tế giữa các yếu
tố cấu thành hệ thống và giữa hệ thống với môi trường.
Hoạt động của phân hệ kinh tế có quy mô toàn hệ
thống doanh nghiệp, với tính cách là hệ thống kinh tế
tế bào của nền kinh tế quốc dân. Còn trong hệ thống
con như các phân xưởng sản xuất thì không có phân hệ
kinh tế với tính cách là một trong những phân hệ bị
quản lý của mình. Đó là đặc trưng khác nhau giữa hệ
thống doanh nghiệp và các hệ thống con của nó là phân
xưởng sản xuất.
Tất cả các phân hệ bị quản lý của hệ thống doanh
nghiệp có quan hệ hữu cơ, thích ứng với nhau. Không
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thể hình dung được sự không tồn tại và hoạt động của

cấp bị quản lý trực tiếp, làm gia tăng entropi và thông

bất kỳ một trong năm phân hệ bị quản lý này. Tác động

tin nhiễu trong hệ thống.

qua lại giữa các phân hệ và sự vận động của mỗi phân

+ Tồn tại mối quan hệ phù hợp và thống nhất giữa

hệ tạo ra quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của

trách nhiệm (nhiệm vụ), quyền hạn và biện pháp thực

hệ thống doanh nghiệp. Sự hoàn thiện của các phân hệ

hiện nhiệm vụ, lợi ích (quyền lợi) của mỗi phần tử, phân

bị quản lý là điều kiện thuận lợi cho phân hệ quản lý

hệ cấu thành và của toàn hệ thống.

hoạt động đạt hiệu quả cao.

+ Hoạt động quản lý được tiến hành tự giác, có kế

Sự thống nhất mục tiêu lợi ích của siêu hệ thống (xã

hoạch trên cơ sở vận dụng các quy luật khách quan, bao

hội và Nhà nước với tư cách là hệ thống có thứ bậc cao

giờ cũng đạt hiệu quả cao hơn hoạt động tự phát và

hơn doanh nghiệp), của hệ thống, của phân hệ và phần

mang tính chất kinh nghiệm chủ nghĩa.

tử cấu thành, là động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy mọi

+ Hoạt động quản lý phải gây ra tác động đồng

hoạt động của chúng. Theo Ăngghen, những động cơ

hướng, thống nhất đến đối tượng bị quản lý. Mỗi phân

làm chuyển động quảng đại quần chúng, cả từng dân

hệ, phần tử (người lao động) bị quản lý chỉ chịu sự chỉ

tộc một và làm chuyển động cả từng giai cấp trong mỗi

huy của một người duy nhất thuộc cấp trên trực tiếp,

dân tộc, những lý do thúc đẩy họ không phải đến những

theo chế độ quản lý (cơ chế quản lý) hiện hành.

hành động, trỗi dậy tạm thời... mà đến một hành động

+ Tính đa dạng của hệ thống quản lý dựa trên cơ sở

lâu dài, đưa đến một sự biến đổi lịch sử vĩ đại... là

sự thích ứng giữa hệ thống quản lý và hệ thống bị quản

những lợi ích kinh tế, là những nguyên nhân thuần túy

lý là sự bảo đảm cho hoạt động quản lý đạt hiệu quả cao.

kinh tế .

+ Chức năng, phạm vi quản lý thay đổi theo cấp thứ

1

+ Đối với từng cá nhân với tính cách là phần tử của

bậc cao thấp của hệ thống quản lý. Sự giảm số lượng cấp

hệ thống, không tồn tại sự song trùng vai trò quản lý và

quản lý sẽ dẫn đến sự tập trung lớn hơn các chức năng,

bị quản lý thuộc hai cấp quản lý có quan hệ phụ thuộc

phạm vi quản lý ở mỗi cấp, phải phù hợp với sự tập

trực tiếp và có mục tiêu lợi ích riêng khác nhau. Sự song

trung và chuyên môn hóa sản xuất; nếu không, sẽ dẫn

trùng này dẫn đến việc lạm dụng quyền hạn của cấp

đến hiện tượng “quá tải” trong quản lý và nảy sinh tệ

trên phục vụ cho mục tiêu lợi ích cục bộ của cấp dưới -

quan liêu trong quản lý.
+ Tồn tại mối quan hệ phụ thuộc nhất định giữa số

___________
1. Xem Mác - Ăngghen: Tuyển tập, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1986.
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lượng đối tượng bị quản lý trực thuộc và khả năng
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quản lý của người lãnh đạo duy nhất trong những

+ Khả năng hoàn thiện các phân hệ, phần tử bị

điều kiện cụ thể về phương tiện vật chất và cơ chế

quản lý và tự hoàn thiện cấu trúc và cơ chế quản lý

quản lý. Thực hiện tốt quy luật quản lý này sẽ hạn

trong một phạm vi nhất định cho phù hợp với đối tượng

chế được tệ quan liêu ở mức cao nhất trong hoạt động

bị quản lý.

quản lý kinh doanh.
+ Quan hệ quản lý từ cấp phần tử trở lên thực chất
là quan hệ giữa người và người, nên quản lý còn là một
nghệ thuật vận dụng các quy luật tâm lý xã hội trong
sản xuất kinh doanh.
+ Hình thức pháp lý của cấu trúc và cơ chế quản lý
phải phù hợp với nội dung khoa học của nó, và trả lời cụ
thể rõ ràng sáu câu hỏi: làm gì, ai làm, làm ở đâu, làm
như thế nào (cả về mặt kinh tế, tổ chức kỹ thuật và tâm
lý xã hội), làm khi nào, làm đúng (tốt) hoặc không đúng
(không tốt) thì kết quả như thế nào.
Tuân theo các quy luật kinh tế và quản lý, hệ thống
quản lý sẽ có các đặc tính sau:
+ Khả năng xác định và diễn đạt đúng, đủ, rõ, cụ thể
các mục tiêu và lợi ích của toàn hệ thống và của từng
phân hệ, phần tử cấu thành.
+ Khả năng chỉ huy, tổ chức thực hiện các mục tiêu
quản lý...
+ Khả năng phản ứng lại đối với sự thay đổi tác
động thường xuyên của môi trường, kể cả môi trường tự
nhiên (điều đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông

Ở cấp hệ thống doanh nghiệp, các phân hệ quản lý
và bị quản lý bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành như
đã trình bày ở trên, bởi vì đó là một hệ thống kinh tế tế
bào được tổ chức. Còn ở cấp phân xưởng sản xuất, với
tính cách là phân hệ, là hệ thống con, không có quan hệ
với thị trường và chức năng kinh doanh, không phải xử
lý các mối liên hệ thuần túy kinh tế như doanh nghiệp,
chỉ thực hiện hạch toán nội bộ, không đầy đủ, có các mối
liên hệ ít phức tạp, nên phân hệ quản lý của nó chỉ bao
gồm các phần tử thuộc hệ chỉ huy là xưởng trưởng,
xưởng phó, và có thể có một vài nhân viên giúp việc, nếu
có quy mô lớn, có nhiệm vụ thực hiện tất cả các nội
dung, chức năng, biện pháp của quá trình quản lý trong
phạm vi của mình và phân hệ bị quản lý chỉ bao gồm
các phân hệ nhỏ hơn là phân hệ kỹ thuật, công nghệ và
lao động chung (không có phân hệ kinh tế và tổ chức
sản xuất). Người lao động và công cụ lao động là phần
tử của hệ thống, là sự thống nhất giữa kỹ thuật, công
nghệ và lao động trong hoạt động sản xuất của xưởng
(xem sơ đồ 5 và 6).

nghiệp) và đối với sự thay đổi bên trong của hệ thống,
để duy trì trạng thái ổn định và phát triển của nó.
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Sơ đồ 5: HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP
(Hạch toán kinh doanh độc lập)

Tác động của
môi trường

Môi trường bên ngoài (bao gồm cả thị trường)

Doanh nghiệp (cấp 1)

Chỉ huy (C.2/1)
Kiểm tra (C.2/2)
Cơ quan tham mưu và
hạch toán, thông tin nội
bộ (C.2/3)

Quá trình quản lý (thông
tin - kế hoạch phối hợp,
hạch toán - kiểm tra)

Cơ chế quản lý
(Kế hoạch hóa - hạch toán kinh tế và các đòn bẩy
kinh tế - quản lý kỹ thuật)

Phân hệ bị quản lý (C.2)

Thông tin điều khiển
Thông tin liên hệ ngược

Thông tin điều khiển
Thông tin liên hệ ngược

Phân hệ quản lý (C. 2)

Hệ kỹ thuật (C. 3/1)
Hệ công nghệ (C. 3/2)
Hệ lao động chung (C. 3/3)
Các xưởng sản xuất và phụ
vụ sản xuất (C. 3/4)

Quá trình kinh doanh
(Tích tụ, tập trung vốn,
cung ứng tư liệu sản
xuất - phân phối, tiêu thụ
sản phẩn - Thu doanh số
và lợi nhuận

Hệ kinh tế (C. 3/5)

Năm 1982 - 2005

Môi trường bên ngoài (bao gồm cả thị trường)
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doanh có thể là một cá nhân hay một tổ chức, tùy đặc
điểm và quy mô kinh doanh của mỗi ngành hàng. Chủ thể
kinh doanh là một tổ chức được gọi là doanh nghiệp. Căn
cứ vào chế độ sở hữu và bản chất kinh tế - xã hội, luật
pháp phân loại doanh nghiệp dưới các tên gọi như:

CƠ SỞ KINH TẾ CỦA
VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
TẬP ĐOÀN KINH TẾ

- Theo Luật doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp tư
nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu vốn
doanh nghiệp. Doanh nghiệp này không có tư cách pháp
nhân mà dựa vào tư cách thể nhân của chủ sở hữu để hoạt

Có lẽ mọi người đều thừa nhận là hiện nay chưa có
khung pháp lý cho sự hình thành và phát triển của tập
đoàn kinh tế. Điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2005 chỉ
quy định: “Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có quy mô
lớn. Chính phủ quy định, hướng dẫn tiêu chí, tổ chức quản
lý và hoạt động của tập đoàn kinh tế”. Chính phủ đã thí
điểm thành lập 8 tập đoàn kinh tế Nhà nước, trên cơ sở
các Tổng công ty 91, theo kiểu “bình mới, rượu cũ”, như
Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tập đoàn Điện lực, Tập
đoàn Dầu khí, Tập đoàn Than - Khoáng sản... Ở khu vực
kinh tế dân doanh, các tập đoàn kinh tế cũng đã dần dần
hình thành theo quy luật vốn có của nền kinh tế thị
trường, như: Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Nam Long,
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á châu (ACB)...
Vậy cơ sở kinh tế của sự ra đời và hoạt động của tập
đoàn kinh tế là gì?

động theo luật. Cách gọi này là do sự nhầm lẫn giữa
doanh nghiệp cá nhân (individual enterprise - do một cá
nhân làm chủ) với doanh nghiệp tư nhân (private
enterprise - do nhiều cá nhân cùng góp vốn, làm chủ).
- Công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên đồng sở
hữu chủ vốn công ty, trong đó, chỉ có thành viên hợp danh
mới có quyền quản lý công ty và chịu trách nhiệm vô hạn;
còn thành viên góp vốn không có quyền quản lý công ty và
chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp. Theo
thông lệ, công ty hợp danh cũng không có tư cách pháp
nhân mà dựa vào tư cách thể nhân của các thành viên hợp
danh để hoạt động theo luật. Luật Việt Nam công nhận tư
cách pháp nhân của công ty hợp danh.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có
nhiều đồng chủ sở hữu vốn của công ty, chịu trách nhiệm
hữu hạn và có tư cách pháp nhân.

Kinh doanh là hoạt động đầu tư vốn vào một khâu hay

- Doanh nghiệp nhà nước, do Nhà nước thành lập, sở

toàn bộ quá trình làm ra hàng hóa vật phẩm hay dịch vụ

hữu từ 51% vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp trở lên, có

để tìm kiếm lợi nhuận tối đa. Chủ thể của hoạt động kinh

tư cách pháp nhân.
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Một doanh nghiệp ăn nên làm ra, có nhiều vốn tích

nhiều doanh nghiệp khác. Khi đó và chỉ khi đó mà thôi,

lũy từ lãi sau thuế, đều có khát vọng tiếp tục phát triển

tập đoàn kinh tế mới hình thành và phát triển theo hướng

bằng tái đầu tư để tìm kiếm lợi nhuận nhiều hơn nữa.

vừa đa lĩnh vực ngành hàng kinh doanh, vươn ra thị

Nhưng đầu tư vào đâu? Nếu cứ đầu tư vào chính doanh

trường quốc gia và thế giới, vừa đa sở hữu. Trong đó, công

nghiệp đã tạo ra nguồn vốn tích lũy ấy thì điều gì sẽ xảy

ty mẹ thường cũng là một công ty cổ phần, hoạt động đầu

ra? Có thể xảy ra ba nguy cơ sau:

tư vốn vào các doanh nghiệp con trên quy mô lớn. Doanh

Thứ nhất, “quá tải” và quan liêu trong quản trị doanh

nghiệp con có thể tồn tại dưới loại hình công ty hợp danh,

nghiệp do quy mô kinh doanh lớn hơn khả năng quản lý của

công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty

nhà quản trị doanh nghiệp, chuỗi quản trị trực tuyến sẽ bị

trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ.
Không thể có tình trạng vừa có cơ quan quản lý tài

kéo dài, cuối cùng, hậu quả là lợi nhuận ít, thậm chí thua lỗ.
Thứ hai, cung hàng hóa của doanh nghiệp sẽ vượt quá

chính của tập đoàn, lại vừa có công ty tài chính hay ngân
hàng thương mại với tư cách là công ty con của tập đoàn

cầu của xã hội, dẫn đến giảm sút lợi nhuận hay thua lỗ.
Thứ ba, rủi ro kinh doanh cao cho chủ đầu tư do “con thỏ
chỉ có một hang duy nhất”, “tất cả trứng đều để ở một giỏ”.

như trong các tập đoàn kinh tế nhà nước hiện nay. Nguy
hiểm hơn khi ngân hàng thương mại với tư cách là công ty

Do đó, để khắc phục, hạn chế ba nguy cơ trên, doanh

thành viên của tập đoàn và do đó bị sự chỉ huy, nhận lệnh

nghiệp này sẽ sử dụng vốn tích lũy của mình để đầu tư

của lãnh đạo tập đoàn với tư cách là cấp quản trị cấp trên,

sang các ngành hàng khác, ở các vùng lãnh thổ khác, do

chứ không phải là cấp quản trị ngang hàng trong hoạt

các doanh nghiệp khác kinh doanh bằng nhiều cách, như:

động tín dụng và đầu tư. Điều đó đã dẫn đến việc các tập

lập doanh nghiệp mới, mua lại doanh nghiệp đã có, mua

đoàn kinh tế đầu tư tràn lan, gây ra tình trạng nợ xấu và

cổ phiếu của các công ty cổ phần đại chúng đang niêm yết

"bong bóng" bất động sản cực lớn trong nền kinh tế.

đến mức có quyền chi phối nó,... Đó là một quá trình dài

Vì vậy, tập đoàn kinh tế là kết quả của quá trình tích

của sự tích lũy tư bản. Cuối cùng, doanh nghiệp ban đầu

tụ, tập trung tư bản trong nền kinh tế thị trường. Nó

sẽ trở thành chủ sở hữu vốn hay nắm tỷ lệ vốn chi phối

không có “ngày sinh, tháng đẻ”, không có ai ra quyết định

trong vốn sở hữu của nhiều doanh nghiệp khác. Rồi nó

thành lập hay đăng ký thành lập như doanh nghiệp, do

cũng thoát ly khỏi hoạt động kinh doanh trong một lĩnh

đó, nó là một thực thể không có tư cách pháp nhân. Xét về

vực sản xuất hàng hóa cụ thể, mà chỉ hoạt động đầu tư,

bản chất, tập đoàn kinh tế trước hết không phải là một

trở thành công ty tài chính hay ngân hàng thương mại với

nhóm công ty có quy mô lớn như Luật doanh nghiệp (năm

tư cách là chủ sở hữu vốn chi phối trong vốn sở hữu của

2005) xác định, càng không thể quy định rằng tập đoàn
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kinh tế nhà nước hay công ty mẹ phải có ít nhất 7.000 tỷ

công ty mẹ chính là người lãnh đạo cao nhất của tập

đồng vốn sở hữu chủ. Chẳng lẽ khi giá cả thị trường thay

đoàn; không có chức chủ tịch hội đồng quản trị hay tổng

đổi làm giảm giá trị công ty mẹ xuống dưới 7.000 tỷ đồng

giám đốc tập đoàn chung chung, không của một doanh

thì nó không còn là tập đoàn kinh tế? Lôgích của tư duy là

nghiệp cụ thể nào, không chịu trách nhiệm cụ thể về hiệu

“nó là cái gì, rồi mới xem nó to hay nhỏ”, chứ không phải

quả kinh doanh của doanh nghiệp như trong tập đoàn

nó to tới mức nào thì nó là cái đó, còn nhỏ hơn thì không

kinh tế nhà nước ở Việt Nam.

phải là cái đó, theo kiểu “tất cả con vật to đều là con voi,

Trong tập đoàn kinh tế, cũng như trong nền kinh tế thị

con voi mới sinh do còn nhỏ nên không phải là con voi; còn

trường, quan hệ giữa các doanh nghiệp chỉ có thể là bình

con hà mã, con bò tót vì to nên là con voi”; “Đứa trẻ sinh

đẳng, hợp tác, cạnh tranh, hoặc là quan hệ sở hữu vốn đầu

ra được 3kg thì có giấy khai sinh làm người, nhỏ hơn thì

tư, giữa một bên là chủ sở hữu vốn với tư cách là một cá

không và phải đợi nuôi lớn đủ 3kg mới được làm giấy khai

nhân (thể nhân) hay một tổ chức (doanh nghiệp, các đoàn

sinh”.

thể, nhà nước) và một bên là doanh nghiệp sử dụng vốn đầu

Nhóm doanh nghiệp chỉ được gọi là tập đoàn kinh tế

tư đó để kinh doanh. Không có doanh nghiệp cấp trên, doanh

khi chúng có mối quan hệ sở hữu vốn đầu tư, trong đó có

nghiệp cấp dưới theo kiểu thứ bậc hành chính như trong một

một doanh nghiệp nắm giữ tỷ lệ vốn sở hữu chủ ở mức

tổ chức. Bởi vì tiêu chí cơ bản nhất xác định một tổ chức có là

chi phối của các doanh nghiệp khác trong nhóm (không

doanh nghiệp hay không là quyền tự chủ kinh doanh và tự

nhất thiết giữa chúng phải có mối quan hệ thị trường và

chịu trách nhiệm về kết quả, hiệu quả kinh doanh. Quyền tự

công nghệ). Doanh nghiệp nắm giữ tỷ lệ vốn sở hữu chủ ở

chủ kinh doanh được thể hiện ở quyền quyết định kinh

mức chi phối được gọi là doanh nghiệp mẹ (holding

doanh cái gì (mặt hàng nào?), quy mô bao nhiêu (lớn hay

company), doanh nghiệp chịu sự chi phối vốn của doanh

nhỏ), bán với giá nào, cho ai, lúc nào, mua nguồn lực đầu vào

nghiệp mẹ gọi là doanh nghiệp con (daughter company).

của ai, với giá nào, khi nào. Và do đó, nó có thể và phải tự

Chúng hoạt động dưới cùng “màu cờ sắc áo”, lôgô và

chịu trách nhiệm lời, lỗ về các quyết định đó.

thương hiệu chung, tạo ra hình ảnh tập đoàn kinh tế ấn

Nếu tổng công ty 90 - 91 hay tập đoàn có các quyền đó

tượng sâu đậm trong xã hội mà không cần có sự công

thì có nghĩa nó mới là doanh nghiệp, còn các “doanh

nhận nào của Nhà nước, không cần phải đạt mức 7.000 tỷ

nghiệp thành viên” tuy được pháp luật công nhận tư cách

đống vốn điều lệ của công ty mẹ. Có cấp nhà nước nào

pháp nhân nhưng không phải là doanh nghiệp mà chỉ là

công nhận Tập đoàn Hòa Phát, Tập đoàn Nam Long, Tập

một tổ chức phụ thuộc, như các nhà máy, phân xưởng

đoàn Ngân hàng ACB đâu? Chủ tịch hay tổng giám đốc

hạch toán báo sổ. Khi đó, tập đoàn, tổng công ty trở thành
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một tổ chức kinh doanh khổng lồ, với chuỗi cấp quản trị

nước chỉ cần nắm giữ 51% vốn sở hữu chủ của công ty

quá dài, nhất là ở các tập đoàn có cơ cấu tổng công ty, có

mẹ. Công ty mẹ là chủ sở hữu vốn ở mức chi phối trong

khi tới 6 - 7 cấp, gây ra tình trạng “quá tải”, quan liêu

vốn sở hữu chủ của công ty con, nhà nước không trực

trầm trọng trong quản trị và hiệu quả kinh doanh kém,

tiếp đầu tư vốn vào công ty con như dự thảo Nghị định

thậm chí thua lỗ.

của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước.

Ngược lại, nếu các doanh nghiệp thành viên của tổng

Nếu không dựa trên những cơ sở kinh tế đúng đắn,

công ty 90 - 91 hay tập đoàn kinh tế có quyền tự chủ kinh

khung pháp lý cho sự hình thành và phát triển của

doanh thì có nghĩa là tập đoàn, tổng công ty không phải là

tập đoàn kinh tế, nhất là tập đoàn kinh tế nhà nước,

doanh nghiệp. Khi đó, nó trở thành một cấp hành chính

khó có thể đạt được yêu cầu của một nền kinh tế thị

trung gian, không phải doanh nghiệp, không phải Nhà

trường đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền

nước, gây cản trở thậm chí là gánh nặng cho các doanh

kinh tế thế giới.

nghiệp thành viên. Nó là một tổ chức không thể định
Tháng 8-2008

nghĩa được.
Do vậy, trong nền kinh tế thị trường, cho tới nay
không có khái niệm tập đoàn kinh tế với tư cách là một
tổ chức có tư cách pháp nhân và vị thế là cấp trên của
doanh nghiệp như trong hệ thống doanh nghiệp nhà
nước ở Việt Nam hiện nay. Và cũng không ở đâu như
Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước có quyền tự quyết
định sử dụng lãi sau thuế để đầu tư tràn lan, không cần
được phép của chủ sở hữu là Nhà nước; lời thì doanh
nghiệp hưởng (chỉ phải nộp thuế cho Nhà nước như
doanh nghiệp dân doanh), lỗ thì Nhà nước chịu với tư
cách là chủ sở hữu. Điều này tuyệt đối không xảy ra
trong doanh nghiệp dân doanh (doanh nghiệp tư nhân).
Đó là điều rất không bình thường, tạo ra tiêu cực, lãng
phí to lớn cho nền kinh tế. Trong tập đoàn kinh tế nhà
nước, công ty mẹ cũng nên là công ty cổ phần và Nhà
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MÔ HÌNH NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU
(SOHAFARM)*
Nông trường quốc doanh Sông Hậu là một trong
những điển hình của ngành nông nghiệp phát huy vai
trò hạt nhân liên kết nông hộ, hợp tác xã nông nghiệp,
cơ quan nghiên cứu khoa học để phát triển sản xuất ___________
* Tháng 10-2014, khi trả lời phóng vấn của báo Tuổi trẻ, ông
Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,
cho biết: tồn tại lớn nhất của Nông trường Sông Hậu hiện nay là
phương án tài chính. Do đang nợ các ngân hàng khoảng 300 tỷ đồng
không có khả năng chi trả nên Nông trường chưa được trung ương
cho ý kiến xử lý để chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên như đề án của thành phố Cần Thơ trình Chính phủ
xin chủ trương sắp xếp doanh nghiệp.
Nếu đề án chuyển đổi Nông trường Sông Hậu thành công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên được thông qua và triển khai
thực hiện vào thực tế, lợi thế là sẽ tạo được một vùng sản xuất hàng
hóa nông nghiệp tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật,
chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng với quy mô lớn. Công ty sẽ là
cầu nối trong mối liên kết ba nhà: Nhà nước, nhà doanh nghiệp và
nông dân trong chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ cao, ứng
dụng công nghệ sinh học, cung cấp giống cây con chất lượng cao từ
dự án chương trình xây dựng và phát triển nông nghiệp công nghệ
cao thành phố Cần Thơ (BT).
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kinh doanh có hiệu quả cao. Từ thực tiễn Nông trường
Sông Hậu, có thể rút ra những bài học phổ biến gì để bổ
sung chính sách, biện pháp phát triển nông nghiệp nông
thôn? Và với Nông trường, những vấn đề gì cần tiếp tục
giải quyết để mở ra bước phát triển mới theo yêu cầu
của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
nghiệp, nông thôn?
Nông trường Sông Hậu thuộc huyện Ô Môn, tỉnh
Cần Thơ được thành lập tháng 4-1979 với diện tích tự
nhiên 3.450ha, đến năm 1984 có diện tích tự nhiên
6.982ha do sáp nhập với Nông trường Quyết Thắng.
Nông trường Sông Hậu nằm trong vùng nước ngọt, chủ
yếu sản xuất lúa của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng
lại là vùng đất thấp trũng, có nhiều lung bào và kênh
rạch tự nhiên, bị bỏ hoang hoá trong thời kỳ chiến
tranh. Do vậy, vùng đất này chỉ trồng được một vụ lúa
mùa nổi bấp bênh với năng suất thấp, hằng năm chỉ đạt
sản lượng khoảng 2.000 tấn lúa. Đến nay1, sau 20 năm,
Nông trường đã hoàn thành việc cải tạo đồng ruộng, xây
dựng công trình thuỷ lợi với hệ thống bờ bao, kênh tưới
tiêu nước, đường giao thông nội đồng hoàn chỉnh, cho
nên 100% diện tích lúa mùa nổi một vụ trở thành đất
trồng lúa hai vụ ăn chắc với sản lượng hằng năm 60.000
tấn, 4.160ha ruộng lúa đã kết hợp nuôi trồng thuỷ sản.
Mô hình sản xuất nông nghiệp tổng hợp RRVAC (ruộng rừng - vườn - ao - chuồng) được áp dụng phổ biến trong
nhiều năm qua.
___________
1. Năm 2000 (BT).
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1. Trang trại gia đình trong chủ thể kinh doanh Nông trường Sông Hậu

2.500 tấn sử dụng trong nông trường, hơn 1.000 tấn bán cho
các hộ nông dân ở địa phận chung quanh).

Trên gần 7.000ha đất được xây dựng kết cấu hạ tầng
hoàn chỉnh, Nông trường đã áp dụng mô hình sản xuất
nông nghiệp bền vững, xét cả về mặt sinh thái tự nhiên và
thị trường; có 4.160ha ruộng lúa hai vụ, với năng suất hơn
10 tấn/năm, kết hợp nuôi cá, mỗi năm thu hoạch khoảng
300kg cá/ha, trị giá 2.550.000 đồng, trong đó, lãi ròng
2.000.000 đồng. Về chăn nuôi, Nông trường có 350 ô chuồng
chăn nuôi heo với tổng đàn hơn 3.000 con, hằng năm xuất
chuồng 300 - 350 tấn và hàng nghìn con heo giống, đàn gà
giống Hà Lan, vịt xiêm Pháp được nuôi với quy mô hơn
200.000 con, ngoài ra, còn cung cấp hàng chục nghìn con
giống cho nông dân ngoài Nông trường. Dọc theo đường giao
thông và kênh thuỷ lợi, Nông trường trồng hơn 5.000.000
cây lấy gỗ tạo nguồn nguyên liệu cho xưởng chế biến đồ gỗ
gia dụng. Ngoài ra, trên các bờ mương của hệ thống "bờ giữa
mương cặp", nông trường còn trồng cây ăn trái như xoài,
sản xuất nấm rơm, trồng các loại rau đậu, gừng, v.v. tạo
nguồn nguyên liệu chế biến nông sản xuất khẩu. Để có
giống tốt, Nông trường liên kết với Viện Lúa đồng bằng sông
Cửu Long, Viện Cây ăn trái miền Nam, Viện Khoa học
Nông nghiệp miền Nam, Trường Đại học Cần Thơ..., thực
hiện việc khảo nghiệm, chọn lọc và nhân nhanh các giống có

Đối với 2.800 hộ nông dân nhận khoán, Nông trường
quy hoạch và giao cho mỗi hộ trung bình 2,5ha để áp dụng
mô hình RRVAC, bình quân thu nhập (đã trừ chi phí sản
xuất) đạt hơn 40 triệu đồng/hộ/năm. Mỗi hộ nông dân
nhận khoán thực hiện cơ cấu sản xuất theo mô hình
RRVAC, và tự đảm nhiệm các khâu sản xuất mang tính
sinh học như: gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch. Nông
trường thực hiện các dịch vụ cho các hộ nhận khoán như:
làm đất, cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu, khuyến
nông, sấy, tồn trữ và bảo quản sản phẩm, chế biến và tiêu
thụ (kể cả xuất khẩu). Hộ nhận khoán trả cho Nhà nước
các khoán thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuỷ lợi phí, quỹ
an ninh, quốc phòng là 330 kg/ha, 420 kg/ha, 510 kg/ha
theo từng hạng đất. Các nông hộ nộp cho Nông trường các
khoản về khấu hao các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ
sản xuất nông nghiệp, như san ủi đồng ruộng, hệ thống
kênh mương thuỷ lợi nội đồng và lập các quỹ đầu tư phát
triển, quỹ bảo hiểm sản xuất, quỹ phúc lợi, quản lý phí với
mức 64,8 kg/ha, 685,8 kg/ha, 790,8 kg/ha tuỳ từng hạng
đất. Các hộ nhận khoán được Nông trường bảo hiểm giá và
bao tiêu sản phẩm, trả theo các phí dịch vụ cho Nông
trường với giá thấp hơn giá dịch vụ bên ngoài. Ví dụ: giá
dịch vụ bơm nước, tuốt lúa rẻ hơn bên ngoài từ 10 - 15%,

phẩm chất tốt, năng suất cao, kháng sâu bệnh. Hiện nay,

giá dịch vụ làm đất rẻ hơn 15 - 20%. Một số nông hộ mua

hằng năm nông trường sản xuất hơn 3.500 tấn lúa giống

sắm máy móc nhỏ như: máy bơm, tuốt lúa để làm dịch vụ

phẩm chất cao đạt tiêu chuẩn giống xác nhận (trong đó

cho các nông hộ theo giá chỉ đạo của Nông trường.
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Về đời sống tinh thần, các hộ được Nông trường

quản lý này phù hợp với tất cả các doanh nghiệp nông

chăm lo chu đáo về giáo dục với chính sách miễn học phí

nghiệp có quy mô lớn và sản xuất đa dạng, có giá trị phổ

hoàn toàn từ mẫu giáo đến lớp 12 và giáo dục bắt buộc

biến trên các vùng nông nghiệp sinh thái.

đến lớp 9, được bảo đảm khám chữa bệnh ban đầu, được

Để phục vụ sản xuất theo mô hình RRVAC của các

tham gia sinh hoạt, học tập trong các tổ chức đoàn thể,

nông hệ nhận khoán, Nông trường đã tổ chức các hoạt

được hưởng chế độ khen thưởng, nghỉ mát hằng năm...

động dịch vụ như sản xuất và cung cấp giống tốt cho cả

Như vậy, trên một quá trình sản xuất theo mô hình
RRVAC với quy mô bình quân 2,5 ha/hộ, có hai chủ thể
kinh doanh là Nông trường Sông Hậu và hộ nông dân
nhận khoán. Chủ thể kinh doanh thứ nhất đồng thời
cũng là chủ thể pháp lý trong kinh doanh là Nông
trường Sông Hậu. Chính vì vậy, trên quy mô sản xuất
lớn (7.000ha đất) và tính chất sản xuất đa dạng phức
tạp theo mô hình RRVAC, Nông trường Sông Hậu đã
“chuyển tải” quản lý sang cho nông hộ nhận khoán ở
những khâu sản xuất mang tính sinh học trên quy mô
nhỏ 2,5ha, gắn lợi ích với trách nhiệm của mỗi hộ nhận
khoán. Chủ thể kinh doanh thứ hai là các nông hộ nhận
khoán. Đó cũng chính là các trang trại gia đình sản
xuất hàng hoá. Sự tái lập trang trại gia đình trong lòng

trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản.
làm đất, tưới tiêu nước, phân bón, v.v.. Hiện nay Nông
trường có 72 chiếc máy cày, máy ủi, 12 xáng cạp, 8 máy
Kobel, đáp ứng nhu cầu làm đất, san ủi, nạo vét kênh
mương, tôn tạo bờ bao cho toàn Nông trường và cho một số
đơn vị ngoài nông trường. Nông trường cũng đã xây dựng
hệ thống phơi sấy lúa, áp dụng máy gieo lúa theo hàng,
xây dựng hệ thống tồn trữ và bảo quản, chế biến lúa gạo
xuất khẩu. Nông trường áp dụng cơ chế khoán giá thành
hoạt động dịch vụ đến từng đơn vị sản xuất, từng công
nhân. Cách làm này thực chất là phân quyền quản lý cho
từng công nhân hoặc nhóm công nhân trong mỗi hoạt
động dịch vụ. Nhờ đó, Nông trường có thể mở rộng quy mô
kinh doanh như hiện nay.
2. Liên kết với các thành phần kinh tế để chế

Nông trường đã nâng cao được năng suất đất đai và lao
động. Đồng thời, những hạn chế của trang trại gia đình

biến và xuất khẩu nông sản

được khắc phục nhờ hoạt động dịch vụ đầu vào, đầu ra

Kim ngạch xuất khẩu của Nông trường tăng liên tục,
năm 1996 đạt 11,8 triệu USD, trong đó gạo đạt 9,2 triệu USD;
năm 1997 đạt 32 triệu USD trong đó gạo đạt 30 triệu
USD; năm 1998 đạt 57,2 triệu USD, trong đó gạo đạt 55

của Nông trường. Đó chính là nguyên nhân cơ bản dẫn
đến những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của
Nông trường Sông Hậu từ năm 1979 đến nay. Mô hình
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triệu USD (tính số tròn). Nông trường đã xây dựng mười
phân xưởng chế biến gạo trên địa bàn nông trường và
ngoài nông trường, có khả năng chế biến 300.000 tấn gạo
xuất khẩu/năm. Trong khi đó, sản lượng xuất khẩu của
Nông trường hằng năm khoảng 60.000 tấn lúa, tương
đương 40.000 tấn gạo, tức 13% nhu cầu. Nông trường còn
có sáu phân xưởng đồ hộp, sấy, muối các loại nông sản
như trái cây, nấm rơm, gia vị, rau màu.... trên địa bàn
Cần Thơ, Đồng Nai, Đắk Lắk; một phân xưởng đông lạnh
chế biến thuỷ sản, súc sản và một phân xưởng chế biến gỗ.
Như vậy, những nông sản làm nguyên liệu cho chế biến
không chỉ do Nông trường sản xuất như lúa gạo, gà, heo,
tôm, cá, cây lấy gỗ, trái cây, nấm rơm, v.v., mà chủ yếu là
thu mua của các vùng nguyên liệu, như: lúa ở đồng bằng
sông Cửu Long, gừng, cà phê ở Đắk Lắk, chuối, chôm
chôm, măng tre ở miền đông Nam Bộ, khóm ở hai huyện
Long Mỹ, Vị Thành (Cần Thơ), v.v.. Đối với vùng nguyên
liệu này, Nông trường đã đầu tư cho hoạt động khuyến
nông, cung cấp giống, phân bón. Đặc biệt là gần đây, Nông
trường đã đầu tư hỗ trợ để thành lập và phát triển một số
hợp tác xã ở những vùng sản xuất nông sản nguyên liệu
cho chế biến của Nông trường.
Đối với tất cả xưởng chế biến nông sản, Nông trường
khoán giá thành để gắn quyền lợi tập thể của người lao
động với kết quả sản xuất cuối cùng của mỗi phân xưởng.
Thực chất của cơ chế khoán giá thành cho các phân xưởng
là phân quyền quản lý, làm “giảm tải” quản lý phần nào ở
cấp nông trường. Đó là một cách làm đúng, sáng tạo.

Nông trường liên kết với các cơ quan nghiên cứu khoa
học như: Viện Lúa đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại
học Cần Thơ... để đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất,
đặc biệt sử dụng giống mới có năng suất và chất lượng
cao. Nông trường trở thành trung tâm sản xuất giống tốt
không chỉ cung cấp cho các nông hộ nhận khoán của
mình, mà còn cho cả các hộ nông dân trên các vùng
nguyên liệu mà nông trường quan tâm, đầu tư. Nông
trường thật sự là cầu nối giữa cơ quan khoa học và nông
dân, nhờ đó những tiến bộ khoa học được triển khai
nhanh và đưa vào sản xuất. Nông trường còn liên kết với
Trường Đại học Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh,
Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh để
nghiên cứu công nghệ chế biến, trang thiết bị cho sản
xuất nông nghiệp và chế biến nông, lâm sản. Máy gieo
hàng, hệ thống sấy lúa, máy rửa gừng, và các thiết bị chế
biến khác là các kết quả nghiên cứu khoa học của các
viện, trường này được đưa vào sản xuất của nông trường.
Để có thể quản lý và hoạt động sản xuất - kinh doanh
trên quy mô lớn như Nông trường Sông Hậu, đương nhiên
phải có một đội ngũ cán bộ, công nhân trên nhiều lĩnh vực
chuyên môn khác nhau và đạt trình độ cao, từ cán bộ kỹ
thuật chế biến nông sản, thuỷ sản, đồ gỗ đến kỹ thuật sản
xuất trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ lợi, cơ khí đến cán bộ quản
lý kinh doanh xuất nhập khẩu, quản lý tài chính, kế toán...
ở cấp nông trường, phân xưởng. Vì vậy trong thời gian qua,
Nông trường rất chú ý đến việc đào tạo nhân lực đa dạng, từ
giáo dục phổ thông đến đại học và trên đại học, từ giáo dục
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3. Những vấn đề mới nảy sinh

nghề phổ thông, bổ túc văn hoá đến khuyến nông cho bà
con nông trường viên. Nông trường hiện nay có 371 cán bộ
gồm 5 thạc sĩ, 4 người đang học cao học, 120 kỹ sư, 80 cán
bộ kỹ thuật trung cấp giàu kinh nghiệm, 140 giáo viên
chuyên nghiệp và hàng trăm công nhân kỹ thuật lành
nghề. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là yếu tố quyết
định cho sự thành đạt của Nông trường.
Kết quả của 20 năm xây dựng và phát triển đã chứng
tỏ mô hình sản xuất - kinh doanh tổng hợp đa dạng, liên
kết kinh tế rộng rãi với kinh tế hộ nông dân, các hợp tác xã
nông nghiệp, các cơ quan khoa học của Nông trường Sông
Hậu là đúng đắn và hợp lý. Nông trường Sông Hậu đã phát
huy vai trò hạt nhân liên kết của một doanh nghiệp Nhà
nước trong nông nghiệp. Nông trường đã trở thành một
trung tâm sản xuất giống và triển khai tiến bộ kỹ thuật vào
sản xuất của các nông hộ và các hợp tác xã nông nghiệp.
Nông trường trở thành cầu nối giữa các cơ quan khoa học
và nông dân. Nông trường thực hiện các hoạt động dịch vụ
đầu vào và đầu ra cho kinh tế nông hộ và hợp tác xã nông
nghiệp. Đặc biệt, Nông trường mở rộng chế biến lương thực
và các nông sản khác cho xuất khẩu, với nguồn nguyên liệu
được tổ chức sản xuất trong cũng ở bên ngoài Nông trường.

Với quyết định của Chính phủ cho phép Nông trường
Sông Hậu được trở thành đầu mối xuất khẩu gạo trực tiếp
vào năm 1997, sự phát triển của Nông trường đã bước
sang giai đoạn phát triển mới. Từ chỗ là một đơn vị sản
xuất nông nghiệp là chính (mặc dù từ năm 1992, Nông
trường cũng đã được phép tham gia xuất khẩu trực tiếp
nông sản chế biến và nhập khẩu thiết bị), Nông trường
đang chuyển sang thành đơn vị sản xuất chế biến và xuất,
nhập khẩu, trong đó giá trị hoạt động thương mại xuất,
nhập khẩu và chế biến chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Đây
là sự chuyển biến về chất. Nông trường đang thực hiện
việc cơ cấu lại về vốn đầu tư, về tổ chức hoạt động.
Từ năm 1997, Nông trường trực tiếp tham gia xuất
khẩu gạo cho nên quy mô kinh doanh của Nông trường
tăng lên nhanh chóng. Tổng doanh thu thuần của năm
1996 là 171,88 tỷ đồng được xem là 100% thì đến 1997 con
số đó là 520,3 tỷ đồng, bằng 302,7% so với năm 1996, năm
1998 con số đó là 1.113,86 tỷ đồng, bằng 666,74% so với
năm 1996. Tính riêng giá trị hàng hóa xuất khẩu, nếu
năm 1996 đạt 101,7 tỷ đồng được xem là 100% thì đến
năm 1997 con số đó là 388,4 tỷ đồng, bằng 382% so với

Mô hình kinh tế - quản lý của Nông trường Sông Hậu

năm 1996; năm 1998 con số đó là 773,6 tỷ đồng, bằng

có giá trị phổ biến, có thể áp dụng cho tất cả các doanh

760,6% so với năm 1996. Cùng với việc phát triển về quy

nghiệp Nhà nước và tư nhân có quy mô lớn, kinh doanh

mô kinh doanh, quy mô vốn kinh doanh của Nông trường

nông nghiệp, chế biến, tiêu thụ nông sản mà trước hết là

Sông Hậu cũng tăng lên nhanh chóng. Năm 1996 quy mô

doanh nghiệp nhà nước trong nông nghiệp.

vốn kinh doanh là 136,6 tỷ đồng được xem là 100% thì
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năm 1997 con số đó là 257,4 tỷ động, bằng 188,4% so với

biệt nhất từ năm 1997 là năm Nông trường Sông Hậu

năm 1996; năm 1998 con số đó là 415,4 tỷ đồng, bằng

được trở thành đầu mối xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân

304% so với năm 1996. Trong đó, tài sản cố định năm 1996

bón.

là 46,9 tỷ đồng được xem là 100%, năm 1997 con số đó là

Doanh thu tăng nhanh là do giá trị hàng xuất khẩu,

56 tỷ đồng, bằng 114,9%; năm 1998 con số đó là 62,9 tỷ

chủ yếu là gạo và hàng nhập khẩu, chủ yếu là phân bón.

đồng, bằng 147,54% so với năm 1996. Như vậy, doanh số

Nông trường thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu rất rõ nét.

xuất khẩu tăng nhanh nhất, sau đó đến doanh thu thuần;

Từ sản xuất thuần nông những năm 1995 trở về trước, tỷ

quy mô vốn kinh doanh tăng chậm hơn, trong đó đặc biệt

trọng của khu vực I chiếm hơn 90%; khu vực II, III chiếm

là tài sản cố định .

trên dưới 10%. Tỷ trọng này đã chuyển dịch và thay đổi

Trong khi đó lợi tức sau thuế lại giảm dần. Năm 1996

dần theo chiều hướng ngược lại, từ năm 1996 đến những

lợi tức sau thuế đạt 5,4 tỷ đồng được xem là 100%; năm

năm 1997 - 1998, con số của khu vực I là khoảng 10%;

1997 con số ấy là 5,26 tỷ đồng, bằng 97,4% so với năm

khu vực II, III hơn 90%.

1996; năm 1998 con số ấy là 4,12 tỷ đồng, bằng 76,3% so

Để đạt được kết quả tăng nhanh doanh thu qua giá

với năm 1996. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với doanh thu

trị hàng xuất, nhập khẩu, Nông trường đã có một quá

năm 1996 đạt 3,11% được xem là 100%; năm 1997 con số ấy

trình đầu tư để chuyển từ một đơn vị thuần sản xuất

là 0,99%, bằng 31,8% so với năm 1996; năm 1998 con số ấy

nông nghiệp sang kinh doanh sản xuất, nhập khẩu tổng

là 0,35%, bằng 11,25% so với năm 1996. Tỷ suất lợi nhuận

hợp. Nông trường đã đầu tư phát triển nguồn nhân lực,

sau thuế so với vốn sở hữu chủ năm 1996 đạt 8,9%; năm

nâng cao trình độ ngoại thương, trình độ tiếp thị trong

1997 con số ấy là 8,18%, bằng 92% so với năm 1996; năm

nước và quốc tế, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các phân

1998 con số ấy là 6,38%, bằng 77,1% so với năm 1996.

xưởng, trạm thu mua chế biến hàng nông sản và lương

Chỉ với những con số trên đây, ta thấy hiệu quả kinh

thực... Chỉ với vài cơ sở chế biến ban đầu, trong bốn năm,

doanh của doanh nghiệp đạt ở mức thấp, đặc biệt tỷ suất

Nông trường Sông Hậu đầu tư mở rộng và phát triển: 10

lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu luôn luôn thấp

phân xưởng chế biến lương thực, công suất 300.000 tấn

hơn lãi suất tiền gửi tiết kiện ngân hàng.

gạo xuất khẩu/năm; sáu phân xưởng chế biến hàng nông

Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì Nông trường đang thực

sản; một phân xưởng đông lạnh; một phân xưởng chế
biến gỗ xuất khẩu.

hiện việc cơ cấu lại hoạt động kinh doanh của mình.
Xét trên tốc độ phát triển của Nông trường, chúng ta

Nông trường đã đầu tư vài chục tỷ đồng cho chế biến

thấy tốc độ phát triển rất rõ từ năm 1996 đến 1998 đặc

nông sản, thực phẩm đạt công suất 550.000 tấn trong
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vòng ba năm, bảo đảm chất lượng sản phẩm, chuẩn bị cho

lời nhiều, thậm chí bị lỗ. Nông trường Sông Hậu cũng

cạnh tranh khi hội nhập vào AFTA năm 2003.

không nằm ngoài hoàn cảnh đó.
Những nguyên nhân chủ quan và khách quan trên
đây làm cho lợi nhuận của Nông trường Sông Hậu thấp và
giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nếu có những
giải pháp đúng đắn, có những chính sách hỗ trợ tốt hơn
thì Nông trường Sông Hậu tiếp tục phát triển đi lên đạt
trình độ cao hơn, khác hẳn về chất so với Nông trường
Sông Hậu hiện nay.

Trong quá trình cơ cấu lại, có phân xưởng, có sản phẩm
ở dạng sản xuất thử, có phân xưởng đang xây dựng dở dang,
chưa phát huy hiệu quả kinh tế của việc đầu tư. Thậm chí,
có nhiều chương trình đầu tư được Nông trường cho phép
hạch toán lỗ trong vài ba năm đầu để chiếm lĩnh thị trường.
Nông trường phải đầu tư phát triển thị trường, tự tìm
kiếm khách hàng, trong điều kiện không được ưu tiên
tham dự vào một số thị trường thuận lợi, không được thực
hiện các hợp đồng "G to G" (Hiệp định liên Chính phủ)
như những công ty lớn khác. Nông trường đã tạo được thị
trường khá vững. Trong vòng ba năm, Nông trường đã
xuất khẩu hơn 550.000 tấn gạo và nhập khẩu gần 400.000
tấn phân bón, nhưng không xin Nhà nước bù lỗ. Đây là
một kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy, chiến lược giá cả xâm
chiếm thị trường đã làm giảm lợi nhuận của nông trường.
Mặt khác, tổng giá trị tài sản cố định hiện có của nông
trường tuy khá lớn, nhưng hơn 50% thuộc về tài sản phục
vụ sản xuất nông nghiệp, mà lợi nhuận trong nông nghiệp
lại rất thấp (chưa nói đến lỗ). Hằng năm theo quyết định
của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nông trường chỉ được thu
khấu hao 4%/năm trên giá trị tài sản cố định phục vụ sản
xuất nông nghiệp từ những hộ công nhân nhận khoán.
Hơn nữa, những khó khăn khách quan và chủ quan trong
lĩnh vực xuất khẩu gạo, nhập khẩu phân bón trong các
năm 1997, 1998, 1999 đã làm cho phần lớn các công ty
xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón Việt Nam không có
239

4. Định hướng giải pháp
Có thể nói rằng, mô hình liên kết kinh tế của Nông
trường Sông Hậu hiện nay đã làm nảy sinh những yếu tố
manh nha của một tập đoàn kinh tế trong sản xuất nông
nghiệp. Sản xuất nông nghiệp của các nông dân nhận
khoán trong nông trường cũng như các hộ nông dân ở các
vùng nông nghiệp khác đều giống nhau về chất. Đó là
những hộ nông dân sản xuất nông nghiệp hàng hoá, đảm
trách các khâu sản xuất mang tính sinh học, nhằm cung
cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến của Nông trường
Sông Hậu. Các nông dân thuộc các tổ chức hợp tác xã bên
ngoài, hoặc nông dân ở các vùng nguyên liệu có liên kết với
Nông trường nhận được các dịch vụ đầu vào, đầu ra từ
Nông trường Sông Hậu, tuy ở những mức độ khác nhau.
Như vậy, về bản chất, các hộ nông trường viên hiện nhận
khoán của Nông trường Sông Hậu và kinh tế hộ nông dân ở
các vùng nông nghiệp khác, đều là các nông hộ sản xuất
hàng hoá cung ứng nông sản nguyên liệu cho Nông trường
Sông Hậu.
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Các phân xưởng chế biến hàng xuất khẩu đã có quyền

là Nông trường Sông Hậu, còn các cổ đông khác là các

tự chủ ở mức độ nhất định trong khuôn khổ giá thành

công nhân chế biến, các hộ nông dân và các hợp tác xã

khoán của Nông trường Sông Hậu, và có quyền tự quyết

nông nghiệp sản xuất cung ứng nguyên liệu cho chế

định mua nguyên liệu đầu vào. Nông trường Sông Hậu

biến của các phân xưởng này và các nhà đầu tư khác.

đảm trách cung cấp tài chính, giao kế hoạch thu mua và

Việc tiêu thụ nông sản chế biến không chỉ có xuất khẩu

tiêu thụ sản phẩm cho các phân xưởng chế biến sản phẩm

mà còn tiêu thụ trong nước thông qua các cửa hàng của

cho các phân xưởng chế biến nông sản. Tuy vậy, các phân

Nông trường Sông Hậu hoặc các siêu thị trên các thị

xưởng chế biến hàng nông, lâm sản còn áp dụng phương

trường lớn của cả nước.

thức hạch toán báo sổ, không có tư cách pháp nhân, không

Lúc này, mô hình liên kết của Nông trường Sông

có con dấu, nhằm bớt đi những chi phí phát sinh do bộ máy

Hậu, bao gồm doanh nghiệp mẹ và các công ty con, với

cồng kềnh, giảm đi những tiêu cực không đáng có. Toàn bộ

các nông trại gia đình sản xuất hàng hoá, các hợp tác xã

hoạt động quản lý tập trung ở văn phòng chính của Nông

nông nghiệp, các tổ chức khoa học và có thể với các nhà

trường, các phân xưởng chỉ nhận nguồn vốn và thực hiện kế

đầu tư, các doanh nghiệp khác ở trong và ngoài nước,

hoạch thu mua nguyên liệu và sản xuất, chế biến ra thành

trở thành một tập đoàn kinh tế, kinh doanh tổng hợp,

phẩm để giao lại cho nông trường. Nông trường chịu trách

đa dạng, quy mô lớn trên thị trường trong và ngoài

nhiệm tìm kiến, giao dịch, ký kết hợp đồng xuất khẩu, tiêu

nước, mà không sợ rơi vào tình trạng "quá tải" về quản

thụ sản lượng hằng năm 200 nghìn - 300 nghìn tấn gạo,

lý. Trái lại, nó tạo điều kiện để nhanh chóng mở rộng

hàng chục nghìn tấn nông sản khác. Ngày nay, thương hiệu

hoạt động kinh doanh của nông trường lên gấp nhiều

"SOHAFARM IMPORT - EXPORT" (Nông trường xuất,

lần hiện nay.

nhập khẩu Sông Hậu) đã trở thành thương hiệu mạnh và

Để biến định hướng này thành hiện thực cần xây dựng

uy tín trên thị trường quốc tế về lĩnh vực xuất khẩu gạo và

"Đề án phát triển tập đoàn kinh tế SOHAFARM", trong đó

hàng nông sản chế biến.

cần chú ý xác định những bước đi thích hợp.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và mở rộng hơn nữa
hoạt động chế biến và kinh doanh xuất, nhập khẩu,

5. Những bài học rút ra từ Nông trường Sông Hậu

làm cho những hoạt động này trở thành lĩnh vực kinh

Phần này không đề cập những bài học kinh nghiệm

doanh chính của mình, Nông trường Sông Hậu có thể

rút ra để tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt

cổ phần hoá một số các phân xưởng hiện nay thành

được của bản thân nông trường mà chỉ nêu lên một số

công ty cổ phần, trong đó cổ đông chiếm cổ phần ưu thế

bài học chung cho việc chỉ đạo phát triển nông nghiệp
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được rút ra từ thực tế của Nông trường Sông Hậu trong

đầu ra cho các nông trại gia đình sản xuất hàng hoá, các

thời gian qua.

hợp tác xã nông nghiệp để tạo ra nguồn nguyên liệu nông

- Liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ

sản ổn định, chất lượng cao cung cấp cho các cơ sở công

nông sản có quy mô lớn, kinh doanh đa dạng, trước hết

nghiệp chế biến. Việc kinh doanh đa dạng như vậy còn

là doanh nghiệp nhà nước, trên tư cách là hạt nhân liên

nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro thị trường và tự

kết với các tổ chức khoa học - đào tạo, với các hợp tác xã

nhiên gây ra.

nông nghiệp, các nông trại gia đình, là cơ sở kinh tế - tổ

- Mô hình Nông trường Sông Hậu có thể gợi ra hướng

chức thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông

đổi mới các nông trường quốc doanh; tổ chức lại hoạt động

nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay. Những kết quả

sản xuất - kinh doanh của các hộ công nhân nông trường

trong tổ chức kinh doanh của Nông trường Sông Hậu

kinh doanh như các trang trại dự phần (affliated farm)

cũng như của Hiệp hội mía đường Lam Sơn (Thanh Hoá)

trong các khâu sản xuất mang tính sinh học. Nông trường

cho thấy lối ra cho các doanh nghiệp nhà nước: làm thế

làm chức năng bảo đảm xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở sản

nào để đóng vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế

xuất chế biến, dịch vụ đầu vào, đầu ra, trong đó đặc biệt

nông nghiệp, nông thôn.

chú trọng khâu tiêu thụ sản phẩm.

- Thành công của Nông trường Sông Hậu trong kinh

- Mô hình Nông trường Sông Hậu với tư cách như

doanh xuất, nhập khẩu gắn với sản xuất chế biến cho thấy

một trang trại lớn, kinh doanh nông nghiệp trên diện

trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp muốn

tích gần 7.000 ha đưa đến một gợi ý quan trọng: Nhà

thành công thì phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, bám

nước có thể trực tiếp đứng ra xây dựng những trang trại

sát thị trường trong và ngoài nước để xác định và thực thi

lớn với cơ sở hạ tầng đồng bộ, thu hút các hộ nông dân

chiến lược kinh doanh của mình.

hình thành nên các trang trại gia đình nằm trong nông

- Từ thực tiễn hoạt động kinh doanh tổng hợp của

trại lớn. Nhà nước cũng có thể có chính sách khuyến

Nông trường Sông Hậu có thể đưa đến một gợi ý: cần

khích kinh tế tư nhân đầu tư xây dựng các trang trại lớn

chuyển các doanh nghiệp nhà nước hiện đang kinh doanh

với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ đủ sức thực

độc canh (như cao su) hay chỉ kinh doanh chế biến - tiêu

hiện các dịch vụ đầu vào - đầu ra cho trang trại gia đình,

thụ một loại nông sản như lúa gạo, cà phê... sang kinh

từ đó thu hút các trang trại gia đình tham gia như những

doanh tổng hợp đa dạng, liên kết với các cơ quan khoa

thành viên dự phần. Bằng cách đó chúng ta có thể nhanh

học để tạo ra và nhanh chóng áp dụng những tiến bộ

chóng tạo ra những vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp

khoa học kỹ thuật - công nghệ, cung ứng dịch vụ đầu vào -

lớn, đạt được hiệu quả kinh tế cao.
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- Đào tạo nguồn nhân lực đa dạng trong nông nghiệp
phải được quan tâm đầu tư đúng mức và có cách làm
đúng để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nông nghiệp và kinh tế nông thôn, từ giáo dục phổ thông
đến đào tạo nghề, hình thành một đội ngũ chủ trang trại
gia đình "thanh nông tri điền", các cán bộ quản lý hợp tác
xã, các chuyên gia nông học và công nghệ chế biến sau
thu hoạch, các nhà quản lý kinh doanh nông nghiệp nói

CÓ HAY KHÔNG CÓ
TỘI DANH “LẬP QUỸ TRÁI PHÉP”
TRONG VỤ ÁN NÔNG TRƯỜNG SÔNG HẬU?

chung và kinh doanh xuất, nhập khẩu nông sản nói
riêng.
- Kinh tế nông nghiệp gắn với xã hội nông thôn. Do
vậy, muốn phát triển nông nghiệp, phải quan tâm đúng
mức đến việc giải quyết các vấn đề xã hội nông thôn.

Cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung, quan liêu và
bao cấp đã nhà nước hóa toàn bộ nền kinh tế, theo đó,
doanh nghiệp chỉ là đơn vị nhận nguồn lực đầu vào, sản
xuất và giao sản phẩm (đầu ra) theo chỉ tiêu kế hoạch nhà

Tháng 6-2000

nước về số lượng, chất lượng, giá cả; doanh nghiệp hoàn
toàn không có quyền tự chủ kinh doanh.
Chuyển sang kinh tế thị trường, trong giai đoạn tiền
đổi mới, với Nghị định số 217/HĐBT (năm 1987) và 25/CP
(năm 1981) ở những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ XX,
Chính phủ thực hiện việc “mở rộng quyền tự chủ kinh
doanh” cho doanh nghiệp; doanh nghiệp được lập kế hoạch
3 phần (A, B, C). Trong kế hoạch A, Nhà nước giao cho
doanh nghiệp chỉ tiêu cung cấp nguồn lực đầu vào và nộp
sản phẩm (đầu ra) với giá quy định; trong kế hoạch B,
Nhà nước bảo đảm cung ứng một phần nguồn lực đầu vào,
phần còn lại doanh nghiệp tự lo liệu và do đó chỉ phải giao
cho Nhà nước một phần sản phẩm (đầu ra) tương ứng với
tỷ lệ đầu vào theo giá quy định; phần sản phẩm còn lại,
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doanh nghiệp có quyền tự tiêu thụ, cân đối lời - lỗ; trong

tính vốn có của doanh nghiệp và doanh nhân. Không có

kế hoạch C, doanh nghiệp tự cân đối cả đầu vào - đầu ra,

quyền tự chủ kinh doanh thì không có doanh nhân và

lời ăn, lỗ chịu. Do đó, nếu có lời, doanh nghiệp có thêm

doanh nghiệp; không có doanh nhân và doanh nghiệp thì

nguồn thu để tái đầu tư mở rộng sản xuất và nâng cao thu

không có hoạt động kinh doanh; không có hoạt động kinh

nhập cho cán bộ, công nhân viên của mình. Như vậy,

doanh thì không có nền kinh tế thị trường.

trong cơ chế quản lý này, quyền tự chủ kinh doanh của

Quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp được thể

doanh nghiệp được coi là một “phạm trù chủ quan”, do

hiện bằng việc doanh nghiệp có quyền tự quyết định sản

Nhà nước xác định và mức độ tự chủ của doanh nghiệp có

xuất cái gì, với quy mô bao nhiêu, mua nguồn lực đầu vào

thể thay đổi theo “thời tiết” chính trị và “tư duy nhiệm kỳ”

ở đâu, bán sản phẩm (đầu ra) cho ai, lúc nào, với giá cả

của người cầm quyền.

bao nhiêu, theo phương thức thanh toán nào..., và do đó

Trong bối cảnh đó, “quỹ công đoàn” được thiết lập ở

doanh nghiệp tự cân đối tài chính, lời ăn, lỗ chịu. Điều đó

Nông trường Sông Hậu. Những mảnh đất “đầu thừa, đuôi

có nghĩa là doanh nghiệp có quyền làm bất cứ cái gì mà

thẹo”, bờ kênh, ven đường nội đồng được nông trường giao

luật pháp không cấm. Trong khi đó, công chức Nhà nước

cho nông trường viên sử dụng để trồng chuối, bạch đàn,...

và bộ máy quản lý Nhà nước chỉ được làm điều gì mà luật

Đối với hoa lợi thu được, Giám đốc Trần Ngọc Hoằng quy

pháp cho phép, để hạn chế sự lạm dụng quyền hạn của họ.

định cho người lao động được hưởng 1/3, còn 2/3 nộp vào

Đó là những điều kiện pháp lý tối thiểu để doanh nghiệp

“quỹ công đoàn” để sử dụng vào mục đích phúc lợi xã hội

hoạt động có hiệu quả.

của cán bộ công nhân viên nông trường và thưởng cho

Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường hiện đại và

những ai có công giúp nông trường phát triển. Vì thế, “quỹ

trong bối cảnh toàn cầu hóa, doanh nghiệp phải làm tròn

công đoàn” được lập là hợp pháp, hợp đạo lý và hợp tình,

bốn chức năng:
- Tìm kiếm lợi nhuận tối đa;

công khai, minh bạch.

- Nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn cho Nhà nước;

Nền kinh tế ngày càng chuyển mạnh sang cơ chế thị
trường, nhất là từ khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực (năm

- Bảo vệ môi trường sinh thái;

2000), doanh nghiệp ngày càng có quyền tự chủ kinh doanh

- Phát triển nguồn nhân lực và chăm lo đời sống vật

hơn và vai trò lịch sử của Nghị định 217/HĐBT và 25/CP

chất, văn hóa cho người lao động.

chấm dứt mà không cần có một văn bản pháp lý nào phủ

Luật pháp đã có những quy định để doanh nghiệp

định nó. Quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp trở

thực hiện bốn chức năng này, như Luật thuế, Luật bảo vệ

thành một phạm trù khách quan, được nhận thức là thuộc

môi trường, Luật lao động,...
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Trong hoàn cảnh mới này, “quỹ công đoàn” của Nông

Không có một văn bản pháp luật nào cấm doanh nghiệp,

trường Sông Hậu lại càng có đủ cơ sở pháp lý và đạo lý để

kể cả doanh nghiệp nhà nước lập quỹ công đoàn hay quỹ

tồn tại, phát triển, và hơn thế nữa có thể đổi tên thành

giám đốc sau khi doanh nghiệp đã làm tròn bốn chức năng

“quỹ giám đốc” để nó hoạt động có hiệu quả hơn. Bởi vì, để

nói trên.

động viên kịp thời, có hiệu lực cao đối với bất cứ ai (không

Ngay cả ở doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, chế độ

kể người trong và ngoài nông trường) có đóng góp nổi trội

lương với những thang, bảng, mức lương do Nhà nước

vào sự phát triển của nông trường, giám đốc nông trường

quy định, chỉ được doanh nghiệp áp dụng để tính mức

có quyền sử dụng quỹ này để thưởng cho họ trong khuôn

trích lập quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tính mức

khổ “quy chế hình thành và sử dụng của quỹ giám đốc”.

lương hưu trí. Trên thực tế, mức lương, tiền thưởng cuối

Trong gần 9 năm (từ tháng 4-2000 đến ngày 30-6-

năm của nhân viên và các cán bộ quản lý bậc cao và bậc

2008) làm Giám đốc Nông trường Sông Hậu của bà Trần

trung thường cao hơn hàng chục lần mức lương, thưởng

Ngọc Sương1, “quỹ công đoàn”, mà nay có thể gọi là “quỹ

do Nhà nước quy định. Hãy nhìn vào Tập đoàn Điện lực,

giám đốc” chỉ có hơn 9 tỷ đồng, tính ra mỗi năm chỉ có hơn

Tập đoàn Công nghiệp Cao su, Tổng công ty Hàng không

1 tỷ đồng. So với doanh số mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng của

quốc gia Việt Nam... thì sẽ rõ (lương giám đốc có thể tới

nông trường Sông Hậu, thì con số này thật là quá nhỏ nhoi.

100 triệu đồng/tháng). Về bản chất, quỹ dùng để trả

Như vậy, xét về mặt định tính, “quỹ công đoàn” của

lương, thưởng cao hơn mức quy định của Nhà nước ở các

Nông trường Sông Hậu là hợp pháp; xét về mặt định

doanh nghiệp này và quỹ công đoàn ở nông trường Sông

lượng, quỹ này quá nhỏ so với khả năng và nhu cầu phát

Hậu là không giống nhau, nhưng về hình thức pháp lý

triển của nông trường Sông Hậu trong giai đoạn hiện nay.

thì chúng lại giống nhau. Mặc dù mức thu nhập cao của
các doanh nghiệp này phần lớn nhờ vào vị thế độc quyền

___________
1. Trần Ngọc Sương (Ba Sương), sinh 1949, là nữ Anh hùng
Lao động thời kỳ đổi mới và là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên
được bình chọn là Người phụ nữ ấn tượng khu vực châu Á - Thái
Bình Dương năm 2002. Cha của bà là ông Trần Ngọc Hoằng, người
được xem là có công tổ chức khai hoang gần 7.000ha đất ở vùng
Hậu Giang. Cả hai cha con lần lượt giữ chức giám đốc Nông trường
Sông Hậu, đã góp công lớn trong việc đưa Nông trường Sông Hậu
trở thành một trong những đơn vị kinh tế Nhà nước nổi bật ở thời
kỳ đổi mới và đều được phong danh hiệu Anh hùng Lao động (BT).
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và sự ưu đãi to lớn nhiều mặt của Chính phủ. Thậm chí
có doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả, không hoàn thành
bốn chức năng nêu trên vẫn trả lương và thưởng cho
nhân viên cao hơn hàng chục lần so với mặt bằng chung
của các doanh nghiệp.
Tuy rằng luật pháp có “độ trễ”, thường lạc hậu so với
thực tiễn đời sống và “án tại hồ sơ”, tòa chỉ căn cứ vào
pháp luật hiện hành để xử, dù nó đã lạc hậu. Nhưng
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trong trường hợp Nông trường Sông Hậu, luật pháp hiện

hoặc cá nhân họ mà thôi. Bởi vì như trên đã nói, công

hành không cấm lập quỹ công đoàn được hình thành từ

chức chỉ được làm những gì mà luật cho phép chứ không

hoa lợi thu được trên những mảnh đất “đầu thừa đuôi

phải luật không cấm.
Vì vậy, trong nền kinh tế thị trường, đối với doanh
nghiệp, không thể có tội danh “lập quỹ trái pháp luật” từ
nguồn thu nhập chính đáng của mình và vì mục tiêu phát
triển kinh doanh của doanh nghiệp theo bốn chức năng
nói trên.

thẹo”, do công nhân nông trường làm ra trên cơ sở được
cung cấp đầy đủ, với chất lượng cao các cơ sở hạ tầng và
các dịch vụ khác từ Nông trường Sông Hậu. Đành rằng
do tính lạc hậu của luật pháp, thậm chí có sai lầm do
nhận thức hạn chế của các nhà hoạch định chính sách vĩ
mô, nên nhiều khi doanh nghiệp phải làm sai luật pháp

Tháng 12-2009

để tồn tại và phát triển.
Điều đó đã được chứng minh qua các điển hình “xé
rào”, tiên phong phá vỡ cơ chế cũ để phát triển của rất
nhiều cá nhân và doanh nghiệp anh hùng trong thời kỳ
đổi mới được Chủ tịch nước phong tặng trong thời gian
qua. Trong cùng một tình huống, nếu xét ở góc độ này
thì người làm được coi là năng động, nhưng ở góc độ
khác lại bị coi là làm sai luật. Trường hợp “quỹ công
đoàn” và nguyên giám đốc Trần Ngọc Sương ở Nông
trường Sông Hậu, với quyền tự chủ kinh doanh của
doanh nghiệp theo bốn chức năng nói trên, Nông trường
Sông Hậu hoàn toàn có thể lập “quỹ công đoàn” để phục
vụ nhu cầu quản lý kinh doanh của mình mà không bị
pháp luật cấm. Không có tội danh “lập quỹ trái phép” ở
những doanh nghiệp đã hoàn thành bốn chức năng nói
trên, trong nền kinh tế thị trường. Tội danh lập quỹ trái
phép chỉ có thể có ở các cơ quan công quyền sử dụng
ngân sách nhà nước hay quỹ có nguồn gốc Nhà nước do
các công chức lãnh đạo lập ra để phục vụ lợi ích cục bộ
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hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì mới bị coi là lâm vào tình
trạng phá sản. Nhưng ở trường hợp này, chủ nợ lớn nhất
của Vinashin là Chính phủ, chứ không phải là nhà cung
ứng vật tư, tín dụng cho Vinashin. Ở đây, Chính phủ cùng

VẤN ĐỀ VINASHIN - NHÌN TỪ NHIỀU PHÍA

một lúc đóng ba vai trò: (i) Chính phủ quản lý doanh
nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng theo
pháp luật, (ii) Chính phủ là chủ sở hữu vốn; (iii) Chính phủ

Mấy ngày nay, sau khi “cái nóng” của dự án đường sắt

là chủ nợ. Chính phủ với tư cách là chủ nợ không những

cao tốc Bắc - Nam được “làm mát” nhờ quyết định phủ

không đòi lại các khoản nợ đến hạn mà còn cấp thêm vốn

quyết của Quốc hội, cả nước lại nóng lên hầm hập vì vấn

hay bảo lãnh cho vay, cho vay tiếp thì đến bao giờ Vinashin

đề Vinashin. Xin có đôi điều lạm bàn như sau:

mới lâm vào tình trạng phá sản theo luật định?
Do Luật doanh nghiệp nhà nước hết hiệu lực vào

1. Xét trên góc độ pháp lý

ngày 30-6-2010, nên từ ngày 1-7-2010 các doanh nghiệp

Vinashin là một doanh nghiệp có một chủ sở hữu là

100% vốn Nhà nước phải chuyển sang hoạt động theo

Nhà nước. Từ ngày 30-6-2010 trở về trước, nó hoạt động

Luật doanh nghiệp dưới dạng công ty trách nhiệm hữu

theo Luật doanh nghiệp nhà nước. Do đó, tuy không thể

hạn một thành viên. Người ta hy vọng rằng, sau khi

hiện trên văn bản, nhưng trên thực tế, Vinashin là doanh

chuyển sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

nghiệp trách nhiệm vô hạn. Theo đó, ngân sách nhà nước

viên là Nhà nước, “cái van” giữa “hai bình thông nhau” -

và ngân sách doanh nghiệp là “hai bình thông nhau”. Điều

ngân sách nhà nước và ngân sách doanh nghiệp, sẽ được

đó có nghĩa là khi doanh nghiệp thiếu vốn, ngân sách nhà

lắp đặt và khoá lại, và như thế chúng ta sẽ xóa bỏ “trách

nước “tự động” cung ứng dưới dạng cấp vốn hay cho vay

nhiệm vô hạn” của các doanh nghiệp có 100% vốn Nhà

theo quyết định của chủ sở hữu, mà ở đây là Chính phủ hay

nước. Nhưng thực tế lại không diễn ra như Luật doanh

người đứng đầu Chính phủ. Và trên thực tế, tình trạng tài

nghiệp mong muốn. Bởi Chính phủ hay Thủ tướng Chính

chính của Vinashin đã diễn ra như vậy, cho nên dù hoạt

phủ cùng một lúc đóng ba vai trò như nêu ở trên, nên có

động kém hiệu quả, thua lỗ nặng, Vinashin vẫn chưa rơi

đủ thẩm quyền ra quyết định chia Vinashin thành ba

vào tình trạng phá sản. Bởi theo Luật phá sản, doanh

như ta đã thấy. Khi phần lớn các doanh nghiệp con của

nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến

Vinashin được chuyển sang PetroVietNam và Vinaline,
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chắc chắn hai tập đoàn doanh nghiệp này sẽ phải dùng

tích tụ và tập trung tư bản theo quy luật của kinh tế thị

ngân sách của mình để tiếp tục cung cấp vốn cho các

trường. Tình trạng “quá tải” trong quản lý như vậy sẽ dẫn

doanh nghiệp con vừa tiếp nhận từ Vinashin. Điều đó có

đến thua lỗ là đương nhiên.

nghĩa là, thay vì phần lợi nhuận của hai tập đoàn này
(nhất là PetroVietNam do bán tài nguyên thô nên lợi
nhuận rất nhiều) được nộp vào ngân sách nhà nước, thì
nay phải sẽ trích ra một khoản không nhỏ để cung ứng
vốn cho các doanh nghiệp con vừa tiếp nhận từ Vinashin.
Vì thế, về thực chất, ngân sách nhà nước vẫn tiếp tục
cung ứng thêm vốn cho Vinashin, nhưng được “che đậy”
bằng cách như nêu ở trên. Cái “van” tuy được lắp đặt
giữa “hai bình thông nhau” - ngân sách nhà nước và
ngân sách doanh nghiệp, nhưng Chính phủ hay Thủ
tướng Chính phủ có quyền “mở van” bất kỳ lúc nào.
Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước vẫn là doanh nghiệp
trách nhiệm vô hạn, chứ không phải trách nhiệm hữu
hạn. Vì vậy, chắc mọi người đều rõ, xét về mặt pháp lý,
để khắc phục tình trạng này, luật pháp cần được sửa đổi
như thế nào, tư duy của những người làm luật và thi
hành luật cần được thay đổi ra sao?

Một tập đoàn kinh tế (tập đoàn doanh nghiệp) được
hình thành trong một thời gian dài, là kết quả của quá
trình tích tụ và tập trung tư bản, lớn dần theo năng lực
quản lý của chính nó. Một doanh nghiệp ăn nên làm ra,
thì lợi nhuận, sau khi đã dành một phần cho sở hữu chủ
sử dụng, sẽ được sở hữu chủ quyết định tái đầu tư. Nhưng
đầu tư vào đâu? Đầu tư vào chính nó thì sẽ gặp các nguy
cơ: (i) quy mô kinh doanh quá lớn so với năng lực quản lý
của một doanh nghiệp (“quá tải” trong quản lý) sẽ dẫn đến
suy giảm hiệu quả kinh doanh; (ii) tăng khả năng rủi ro vì
“tất cả các quả trứng đều được để vào trong một giỏ”; (iii)
cung - cầu về mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh
doanh sẽ bão hòa hay cung lớn hơn cầu, dẫn đến giảm
hiệu quả kinh doanh hay thua lỗ.
Vì thế, để tránh ba nguy cơ trên, lợi nhuận của doanh
nghiệp sẽ được đầu tư vào những lĩnh vực khác, ở những
vùng kinh tế khác, bằng cách lập các doanh nghiệp mới
với tư cách là doanh nghiệp con, dưới hình thức công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nhiều thành viên,

2. Xét trên khía cạnh quản lý
Quy mô của Vinashin là quá lớn so với năng lực quản
lý với hơn 200 doanh nghiệp thành viên, hàng trăm ngàn
tỷ đồng vốn kinh doanh, trải trên địa bàn rộng suốt từ Bắc
đến Nam. Sự gia tăng quy mô kinh doanh một cách nhanh
chóng của Vinashin không phải là kết quả của quá trình
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công ty cổ phần, hay bằng cách mua lại phần vốn của các
doanh nghiệp đang hoạt động, đến mức có thể chi phối,
biến nó thành doanh nghiệp con. Doanh nghiệp đầu tư
vốn đóng vai trò chi phối trở thành doanh nghiệp mẹ.
Doanh nghiệp bị mua lại thường là doanh nghiệp làm ăn
thua lỗ, buộc phải rao bán trên thị trường, hay công ty cổ
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phần đã niêm yết cổ phiếu (công ty đại chúng). Như vậy,

ai, theo giá cả và phương thức thanh toán ra sao... Do đó,

các doanh nghiệp con vẫn là một thực thể pháp lý, hoạt

không có doanh nghiệp cấp trên - doanh nghiệp cấp dưới

động tự chủ trên thương trường theo luật pháp và quyết

theo thứ bậc hành chính như trong các tổ chức khác mà ta

định của chủ sở hữu vốn, không cần có sự “quan tâm”

thường thấy. Bởi vì, nếu tập đoàn hay tổng công ty với tư

thường xuyên của công ty mẹ - chủ sở hữu phần lớn số vốn

cách là doanh nghiệp có quyền quyết định những vấn đề

sở hữu chủ ở các doanh nghiệp con. Do vậy, cả công ty mẹ

nêu trên thì các thành viên của nó, tuy được gọi là doanh

và công ty con cũng phát triển theo quá trình tăng vốn và

nghiệp con, sẽ không có những quyền đó nữa, nên không

năng lực quản lý của cả tập đoàn doanh nghiệp nên không

còn là doanh nghiệp trên thực tế và tập đoàn, tổng công ty

rơi vào tình trạng “quá tải” trong quản lý. Và do đó, tập

trở thành cấp trên của các doanh nghiệp thành viên.

đoàn kinh tế không có tư cách pháp nhân, không phải là

Trong các tập đoàn kinh tế nhà nước và tổng công ty nhà

một thực thể pháp lý, không có ai ra quyết định thành lập,

nước, về mặt pháp lý, tập đoàn, tổng công ty và các doanh

không có “ngày sinh tháng đẻ”.

nghiệp thành viên đều là những pháp nhân có quyền tự

Còn các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam, theo

chủ kinh doanh, nên mâu thuẫn, xung đột quyền lực,

quy định của Chính phủ, được thành lập thông qua việc thu

quyền lợi trong các tổ chức này mang tính cấu trúc, làm

gom hàng chục, thậm chí hàng trăm doanh nghiệp con. Các

cho hiệu quả kinh tế chắc chắn không thể cao, nếu không

doanh nghiệp này từ trước đến giờ “không quen biết” gì

muốn nói là thua lỗ. Do vậy, hiệu quả kinh doanh thấp

nhau, nằm ở rải rác khắp nơi, nay cùng “chui” vào một “rọ

của các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước cũng

quản lý” của tập đoàn. Chuỗi quản lý hành chính kéo dài vô

mang tính cấu trúc, do chúng được thành lập và hoạt động

lý với 5 - 6 cấp trung gian, nên tình trạng quan liêu, “quá

một cách phi thị trường.

tải” trong quản lý đương nhiên xảy ra phổ biến. Ví dụ, Tập
đoàn Công nghiệp Cao su có chuỗi quản lý dài tới 5 - 6 cấp:

3. Xét trên khía cạnh tài chính

tập đoàn, tổng công ty, công ty, nông trường (hoặc nhà máy

Đối với doanh nghiệp tư nhân nói chung, dù tồn tại
dưới hình thức nào, doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn

chế biến), đội (hay phân xưởng), tổ (hay ca, kíp).
Trong nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp là đơn vị

hay doanh nghiệp trách nhiệm vô hạn, lợi nhuận sau

tự chủ kinh doanh theo pháp luật và ý chí của chủ sở hữu,

thuế thuộc quyền sở hữu và định đoạt của chủ sở hữu

thể hiện qua quyền quyết định kinh doanh mặt hàng gì,

(hay các chủ sở hữu). Còn đối với doanh nghiệp Nhà

quy mô kinh doanh lớn, nhỏ thế nào, mua nguồn lực đầu

nước ở Việt Nam bấy lâu nay, lợi nhuận sau thuế do ai

vào của ai, bán sản phẩm (đầu ra) của doanh nghiệp cho

định đoạt? Lợi nhuận sau thuế đương nhiên là do chủ
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sở hữu là Nhà nước định đoạt, nhưng chế độ tài chính

Tất cả những khiếm khuyết của doanh nghiệp nhà

hiện hành lại “giao quyền tự chủ” cho doanh nghiệp mà

nước, mà Vinashin chỉ là một ví dụ điển hình, khiến người

cụ thể là người đứng đầu doanh nghiệp như Chủ tịch

ta phải xem xét lại “vai trò chủ đạo” của doanh nghiệp

hội đồng quản trị và hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty

nhà nước. Xét về lâu dài và toàn cục, không một nước nào

hay Tổng giám đốc (giám đốc). Vì lẽ đó, các doanh

có doanh nghiệp nhà nước làm ăn hiệu quả hơn doanh

nghiệp nhà nước có lợi nhuận cao, mà phần lớn nhờ

nghiệp dân doanh. Doanh nghiệp nhà nước chỉ hoạt động

những ưu đãi về chính sách tín dụng, thuế, đất đai,

tạm thời ở một không gian nhất định, trong một lĩnh vực

hay vị trí độc quyền kinh doanh, do lợi thế kinh doanh

nào đó mà tư nhân chưa đầu tư vì hiệu quả kinh doanh

của các ngành khai thác bán tài nguyên như dầu khí,

thấp, với quy mô hợp lý vì mục đích phát triển kinh tế - xã

hay do thị trường như trồng cao su, chứ không phải do

hội quốc gia. Khi điều kiện chín muồi, tư nhân sẵn sàng

năng lực quản lý cao mang lại, đã “phát huy tính năng

đầu tư vào những lĩnh vực và vùng lãnh thổ này thì Nhà

động, tự chủ” bằng cách sử dụng lợi nhuận sau thuế

nước phải rút vốn đầu tư của mình ra để chuyển sang các

đem đi đầu tư dần trải sang cả những lĩnh vực “sở

lĩnh vực và vùng lãnh thổ cần thiết khác để phát triển

đoản”, nhiều rủi ro, như chứng khoán, ngân hàng, bất

kinh tế - xã hội quốc gia, bằng các hình thức tư nhân hóa

động sản như ta đã thấy. Cũng trong khuôn khổ đó,

doanh nghiệp nhà nước.

PetroVietnam và Vinaline sẽ sử dụng lợi nhuận và có
Tháng 7-2010

khi cả vốn của mình để nuôi “mấy đứa con ốm yếu” vừa
tiếp nhận từ Vinashin.
Do vậy, nguồn thu của ngân sách nhà nước bị thiếu
hụt, trong khi nợ công ngày càng tăng cao. Cuối cùng,
nguồn thu ngân sách nhà nước chỉ còn trông chờ chủ yếu
từ thuế thu nhập của doanh nghiệp dân doanh, thuế giá
trị gia tăng (VAT) và thuế thu nhập cá nhân, tức là thu từ
người dân (doanh nghiệp dân doanh cũng là của dân). Ấy
vậy mà ngân sách nhà nước lại phải cung ứng cho những
doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ như Vinashin dưới
nhiều hình thức, cấp vốn, bảo lãnh tín dụng, cho vay bằng
cách phát hành trái phiếu Chính phủ...
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TÍCH TỤ, TẬP TRUNG RUỘNG ĐẤT,
TRANG TRẠI VÀ NÔNG DÂN
Nông thôn, nông nghiệp đang cần có một chính sách vĩ
mô vừa mang tính đột phá kiểu “cởi trói” như Nghị quyết
10 của Bộ Chính trị (tháng 4-1988), thừa nhận hộ nông
dân là đơn vị tự chủ sản xuất, vừa mang tính “thúc đẩy”
mạnh mẽ, tạo ra bước phát triển mới về chất, để thực hiện
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu
rộng. Theo tôi, đó là chính sách tích tụ, tập trung ruộng
đất để tạo ra các trang trại sản xuất nông sản hàng hóa
quy mô lớn, hợp thành vùng sản xuất tập trung chuyên
môn hóa, gắn kết với công nghiệp chế biến và mạng lưới
phân phối tiêu thụ, thông qua hình thức “sản xuất theo
hợp đồng” (contract farming) và chính sách giáo dục - đào
tạo, khuyến nông để hình thành một đội ngũ nông dân trẻ
có học thức - những “thanh nông tri điền”. Nông nghiệp ở
đây được hiểu theo nghĩa rộng, gồm cả nông, lâm nghiệp,
thủy sản. Nhưng hiện nay, trong giới học thuật cũng như
trong giới hoạt động thực tiễn, còn có những nhận thức
khác nhau, nên chưa có sự đổi mới chính sách vĩ mô một
cách triệt để, nhanh chóng.
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Có quan điểm cho rằng, tích tụ, tập trung ruộng đất
dẫn đến bần cùng hóa nông dân, sản sinh ra lớp địa chủ
mới, khôi phục lại hình thức bóc lột địa tô thông qua quan
hệ phát canh - lĩnh canh, địa chủ - tá điền. Nhưng cũng có
quan điểm cho rằng tích tụ, tập trung ruộng đất là tất yếu
khách quan trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
và hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy, bản chất của tích tụ, tập
trung ruộng đất là gì? Vai trò của nó trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp như thế nào? Những
lo sợ về sự phát sinh tiêu cực do tích tụ, tập trung ruộng
đất gây ra có thật hay không?
Có quan điểm cho rằng, tuy là kết quả của tích tụ, tập
trung ruộng đất, nhưng trang trại chỉ là hình thức phát
triển cao hơn của kinh tế nông hộ, nên không sợ phát sinh
các tiêu cực như nêu ở trên. Do đó trang trại như là một
“mô hình” mới trong nông nghiệp cần được Nhà nước ưu
đãi, khuyến khích. Vì thế, các cơ quan công quyền đặt ra
tiêu chí trang trại để xác định một hộ nông dân có phải là
trang trại hay không. Ví dụ, một hộ canh tác từ 3ha cây
trồng hằng năm hay đạt doanh số 100 triệu đồng/năm trở
lên được gọi là trang trại, nhưng đối với trồng hồ tiêu thì
chỉ cần 0,5 ha/hộ, còn trồng cây công nghiệp lâu năm thì
phải có từ 30 ha/hộ trở lên mới được gọi là trang trại.
Lôgích tư duy kiểu định lượng rồi mới định tính như thế
đã biến hàng ngàn trang trại thực chất là doanh nghiệp tư
nhân kinh doanh nông nghiệp thành kinh tế nông hộ,
không bị Luật doanh nghiệp chi phối, không phải đóng
thuế thu nhập doanh nghiệp. Đáng lẽ ra phải định tính,
“nó là cái gì” rồi mới định lượng “nó to hay nhỏ”.
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Người ta còn đưa ra khái niệm nông dân không đất

đất là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được của

để chỉ những người làm thuê trong nông nghiệp cho các

nông nghiệp. Nhưng do đặc điểm sản xuất mang tính sinh

chủ trang trại và không coi họ là công nhân nông nghiệp.

học, nên tích tụ, tập trung ruộng đất nói riêng và tích tụ,

Còn những người làm thuê trong các nông, lâm trường

tập trung tư bản nói chung trong nông nghiệp khác hẳn với

quốc doanh lại được coi là công nhân nông nghiệp! Có

tích tụ tư bản trong công nghiệp. Quá trình tích tụ, tập

người còn đưa ra khái niệm “gia trại” như là hình thức

trung tư bản trong công nghiệp hình thành các doanh

quá độ từ kinh tế hộ sang trang trại. Kiểu tư duy này

nghiệp cực lớn, các tập đoàn kinh tế đa quốc gia, đa sở hữu,

không dựa trên bản chất kinh tế - xã hội của các sự vật

đa ngành nghề, với cơ cấu công ty mẹ với nhiều công ty con,

và hiện tượng khách quan trong các hoạt động kinh tế

công ty cháu... vươn rộng hoạt động trên phạm vi toàn cầu,

nói chung và hoạt động nông nghiệp nói riêng, mà hoàn

tận dụng triệt để lợi thế kinh tế theo quy mô, để tăng sức

toàn cảm tính, võ đoán.

cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế. Còn trong nông

Vậy, tích tụ, tập trung ruộng đất là gì? Trang trại là

nghiệp thì không hoàn toàn như vậy. Lợi thế kinh tế theo

gì? Nông trường, lâm trường là gì? Nông trang là gì?

quy mô của doanh nghiệp nông nghiệp là có giới hạn, do

Chúng khác nhau thế nào? Nông dân, họ là ai? Họ là chủ

đặc điểm sản xuất mang tính sinh học quy định.

trang trại, là các thành viên của nông hộ, là “tá điền” hay
là người làm thuê trong nông nghiệp? Nông dân chỉ có thể

2. Các loại hình trang trại

là những người trực canh? Cần giải đáp có căn cứ khoa học

+ Trong nền kinh tế tự cấp tự túc và buổi đầu của

các câu hỏi này để làm cơ sở cho việc hoạch định chính

kinh tế hàng hóa, hộ tiểu nông không chỉ là đơn vị sản

sách vĩ mô của Nhà nước.

xuất cơ bản mà còn là đơn vị tiêu dùng. Nó chỉ sử dụng

1. Tích tụ, tập trung tư bản là sự gia tăng quy mô vốn

tiền vốn và sức lao động của chính gia đình hộ nông dân

kinh doanh trong một đơn vị kinh doanh (doanh nghiệp) để

(nông hộ) với mục tiêu tối đa hóa lợi ích, còn ruộng đất có

có thể đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị kỹ

thể thuộc sở hữu của nông hộ, cũng có thể đi thuê hoặc

thuật, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản lý, để

lĩnh canh. Đó chính là trang trại gia đình tự cấp tự túc.

tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô, nhằm tăng sức cạnh

Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, trang thiết bị kỹ

tranh của doanh nghiệp và sản phẩm trên thương trường,

thuật và công nghệ sản xuất mới ra đời cho phép mở rộng

nhờ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

quy mô sản xuất và nâng cao hiệu quả của sản xuất nông

Tích tụ, tập trung ruộng đất là một dạng tích tụ, tập trung

nghiệp, làm thay đổi quan hệ sản xuất. Theo đó, các hộ

tư bản dưới hình thức hiện vật trong nông nghiệp, vì ruộng

tiểu nông dần dần trở thành các tổ chức kinh doanh nông
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nghiệp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Vì thế các trang

+ Doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp

trại sản xuất hàng hóa ra đời với tư cách là kết quả của quá

chính là trang trại cá nhân (Solefarm) sản xuất nông sản

trình tích tụ, tập trung tư bản, mà trước hết là tích tụ ruộng

hàng hóa (Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện gọi loại hình

đất trong nông nghiệp. Mục tiêu tối đa hóa lợi ích và tối đa

này là doanh nghiệp tư nhân, nên dẫn tới nhầm lẫn với

hóa lợi nhuận của sản xuất nông nghiệp là tiêu chí cơ bản để

công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty cổ phần không

phân định hộ tiểu nông (trang trại gia đình tự cấp tự túc) với

có yếu tố vốn Nhà nước). Trang trại cá nhân do một cá

trang trại sản xuất hàng hóa - tổ chức kinh doanh trong

nhân đầu tư vốn với tư cách là chủ sở hữu duy nhất, và

nông nghiệp theo cơ chế kinh tế thị trường. Vì thế, sản xuất

chủ yếu sử dụng sức lao động làm thuê. Chủ trang trại có

nông nghiệp của trang trại sản xuất hàng hóa mang tính

thể mua hoặc thuê, lĩnh canh ruộng đất của người khác để

chất kinh doanh, còn hộ tiểu nông thì không.

tạo lập trang trại.

Với tư cách là một tổ chức kinh doanh nông nghiệp

Trang trại gia đình và trang trại cá nhân đều giống

trong nền kinh tế thị trường, các trang trại cũng tồn tại

nhau về mặt sở hữu vốn đầu tư, nhưng khác nhau ở chỗ

dưới nhiều hình thức khác nhau, được phân loại dựa trên

chủ yếu sử dụng sức lao động gia đình hay sức lao động

tiêu chí về bản chất kinh tế - xã hội, chế độ sở hữu và địa

làm thuê.
+ Công ty hợp danh kinh doanh nông nghiệp chính là

vị pháp lý, như các tổ chức kinh doanh trong các ngành

trang trại hợp danh (farming partnership). Trong đó, có

công nghiệp, dịch vụ.
+ Hộ kinh doanh cá thể (doanh nghiệp gia đình) trong

hai loại chủ sở hữu, hai loại thành viên công ty. Một loại

nông nghiệp chính là kinh tế nông hộ hay chính là trang

chủ (thành viên) là đồng sở hữu chủ và chịu trách nhiệm

trại gia đình sản xuất hàng hóa (farm household). Theo

hữu hạn trong phạm vi vốn góp của mình vào trang trại,

đó, trang trại gia đình chủ yếu sử dụng tiền vốn, ruộng

chỉ được phân chia lợi tức và rủi ro (lỗ) theo tỷ lệ vốn góp

đất (thuộc quyền sở hữu hay quyền sử dụng, nếu phải đi

và không có quyền quản lý trang trại, gọi là thành viên

thuê hay lĩnh canh) và sức lao động của gia đình để sản

góp vốn; một loại chủ (thành viên) cũng là đồng sở hữu

xuất nông sản hàng hóa. Do vậy, tiền vốn và ruộng đất

chủ và được hưởng lợi tức và chịu rủi ro theo tỷ lệ vốn góp

cũng phải được tích tụ, tập trung đến mức đủ lớn để trang

của mình vào trang trại, nhưng phải chịu trách nhiệm vô

trại có thể sản xuất hàng hóa có hiệu quả, nhờ đầu tư lớn

hạn trước các khoản công nợ của trang trại, nên có quyền

hơn hộ tiểu nông. Như vậy, hơn 11 triệu nông hộ hiện nay

quản lý trang trại, được gọi là thành viên hợp danh.
Cũng như trang trại cá nhân, trang trại hợp danh

chính là các trang trại gia đình tự cấp tự túc và sản xuất

chủ yếu sử dụng sức lao động làm thuê, có thể có quyền

hàng hóa ở những mức độ khác nhau.
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sở hữu ruộng đất hoặc thuê đất, lĩnh canh đất của người

Nếu phân loại theo tiêu chí ngành kinh doanh chuyên

khác. Nhưng do khả năng về vốn lớn hơn, nên quy mô

môn hóa, nông trang hay nông trường là trang trại chuyên

sản xuất - kinh doanh của trang trại hợp danh lớn hơn

doanh nông nghiệp theo nghĩa hẹp (trồng trọt, chăn nuôi

trang trại cá nhân.

gia súc, gia cầm); lâm trường là trang trại chuyên doanh

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông

trồng rừng; trang trại kinh doanh tổng hợp (VAC) thường

nghiệp chính là trang trại hữu hạn (Farming Company

có hiệu quả cao hơn trang trại chuyên doanh (V:

limited). So với trang trại cá nhân và trang trại hợp danh,

vegetation chỉ các loại cây, kể cả cây lâm nghiệp, A:

khả năng vốn của trang trại hữu hạn lớn hơn do huy động

aquaculture là nuôi trồng các loại thủy hải sản, C: cage là

vốn của nhiều người hơn, nên có thể mở rộng quy mô sản

chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm).

xuất kinh doanh lớn hơn, áp dụng công nghệ cao hơn, sử

“Gia trại” là một khái niệm không có thật vì nó không

dụng nhiều người lao động làm thuê hơn, có thể là chủ sở

phản ánh bản chất kinh tế xã hội hay địa vị pháp lý của tổ

hữu ruộng đất và cũng có thể đi thuê hoặc lĩnh canh ruộng

chức này. Không lẽ, một hộ gia đình bỏ vốn đầu tư và sử

đất của người khác.

dụng chủ yếu sức lao động của các thành viên trong gia

+ Công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp chính là

đình để chăn nuôi quy mô nhỏ ở ngay nơi cư trú, trên đất

trang trại cổ phần (Farming Corporation), chịu trách

thổ cư, thì được gọi là “gia trại”, còn khi xây chuồng trại

nhiệm hữu hạn. Do huy động vốn cổ phần rộng rãi trong

tại khu chăn nuôi tập trung của làng xã để mở rộng quy

xã hội, trang trại cổ phần có khả năng mở rộng quy mô

mô chăn nuôi và bảo đảm vệ sinh thú y, bảo vệ môi trường

sản xuất - kinh doanh lớn nhất, sử dụng nhiều sức lao

thì gọi là trang trại. Nếu coi “gia trại” là cách gọi tắt

động làm thuê nhất, có thể mua hoặc thuê, lĩnh canh

“trang trại gia đình” thì dễ gây ngộ nhận và không có ý

ruộng đất của người khác.

nghĩa gì đối với việc quản lý vĩ mô và quản lý vi mô.

+ Nông, lâm, trường quốc doanh, các công ty nhà nước

Đặc điểm sinh học của sản xuất nông nghiệp đòi hỏi

kinh doanh nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chính

người quản lý và cả người lao động trong trang trại phải

là trang trại nhà nước (State Farm), do Nhà nước đầu tư

kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất diễn ra trên từng

và làm chủ sở hữu từ 51% vốn sở hữu của doanh nghiệp

thửa ruộng, vườn cây, chuồng gia súc, ao cá, thậm chí đến

trở lên. Do Nhà nước đầu tư vốn lớn, nên các trang trại

từng cá thể cây, con, để có thể tác động đúng lúc, đúng

nhà nước cũng có khả năng to lớn trong việc mở rộng quy

cách theo nguyên tắc “nhất thì, nhì thục” đến quá trình

mô kinh doanh, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật và công

sinh trưởng, phát triển của cây trồng, vật nuôi thì mới đạt

nghệ sản xuất, sử dụng nhiều sức lao động làm thuê.

năng suất và hiệu quả cao nhất. Muốn đạt được điều đó
267

268

cần hai điều kiện. Điều kiện cần là người quản lý và người

trách nhiệm cao như các chủ trang trại gia đình. Nhưng do

lao động trong trang trại phải có trách nhiệm cao, làm

sử dụng sức lao động làm thuê, nên muốn thực hiện “nhất

việc không kể sớm khuya. Điều đó chỉ có được khi lợi ích

thì, nhì thục”, kiểm soát được các quá trình sinh học diễn ra

của người quản lý và người lao động trong trang trại phụ

trên đồng ruộng, vườn cây, ao cá, chuồng trại gia súc, thì

thuộc trực tiếp vào năng suất, chất lượng của cây trồng,

quy mô trang trại phải trong tầm hạn quản trị của họ; số

vật nuôi. Điều kiện đủ là tầm hạn quản trị, hay quy mô

sức lao động làm thuê của mỗi trang trại phải ở mức không

quản lý (đối tượng bị quản lý) của trang trại phải phù hợp

cần thiết lập cấp quản lý trung gian. Đó chính là các trang

với khả năng của người quản lý cao nhất và người lao động

trại chỉ có một cấp quản lý. Còn ở trong các trang trại có

bộ phận trong mỗi trang trại.

quy mô quá lớn phải thiết lập nhiều cấp quản lý trung gian,

Điều này chỉ có thể có được trong trang trại gia đình.

như trong các trang trại nhà nước, trang trại trách nhiệm

Đó là lý do cơ bản nhất giải thích vì sao trang trại gia đình

hữu hạn, trang trại cổ phần, muốn đạt hiệu quả, người ta

là hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến, làm ra phần lớn

phải “tái lập” các trang trại gia đình trong lòng các trang

nông sản hàng hóa trong nền kinh tế thị trường. Ngay cả

trại lớn này, thông qua hình thức “khoán hộ”. Tất cả các

các nước Âu - Mỹ, trang trại gia đình vẫn là hình thức tổ

quá trình sản xuất mang tính sinh học đều giao cho nông

chức kinh doanh nông nghiệp chủ yếu, tuy rằng quy mô

hộ (trang trại gia đình) - người nhận khoán đảm nhiệm.

trang trại rất lớn, có khi đến hàng ngàn hécta canh tác,

Còn trang trại lớn chỉ kinh doanh dịch vụ đầu vào (bao gồm

hàng vạn đầu con gia súc, nhờ cơ giới hóa, tin học hóa, tự

cả xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến thiết đồng ruộng hoàn

động hóa cao. Đó là sự hạn chế lợi thế kinh tế theo quy mô

chỉnh) - đầu ra cho các nông hộ nhận khoán. Điển hình cho

trong nông nghiệp, so với công nghiệp và cũng là sự khác

mô hình tổ chức này là Nông trường quốc doanh Sông Hậu

biệt giữa tổ chức kinh doanh nông nghiệp và tổ chức kinh

với thương hiệu SOHAFARM (nay là Công ty nông nghiệp

doanh công nghiệp. Vì thế, việc tích tụ, tập trung ruộng

Sông Hậu), Công ty cao su Đắk Lắk, Công ty trách nhiệm

đất trong nông nghiệp rất nhỏ so với tích tụ, tập trung

hữu hạn Tân Thành (Long An)...

ruộng đất để làm sân golf hay xây dựng nhà máy. Theo đó,

Các trang trại gia đình được tái lập trong lòng các

nguy cơ làm nông dân mất đất do mở rộng quy mô trang

doanh nghiệp nông nghiệp lớn, về bản chất, chính là trang

trại là nhỏ hơn rất nhiều so với việc xây dựng các khu

trại dự phần (affiliated farm) hay công ty dự phần trong

công nghiệp, khu đô thị, khu nghỉ dưỡng và sân golf.

nông nghiệp. Trong đó, trang trại lớn và hộ gia đình nhận

Còn ở trang trại cá nhân và trang trại hợp danh, người

khoán cùng bỏ vốn đầu tư kinh doanh trên cùng một quá

chủ đồng thời phải là người quản lý cao nhất. Họ cũng có

trình, một địa bàn sản xuất, hưởng lợi và phân chia rủi ro
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theo một cách nào đó, do các bên tự nguyện, bình đẳng

nhà máy. Đó cũng là một hình thức thuê đất để tích tụ,

thỏa thuận, nhưng không làm phát sinh một tổ chức kinh

tập trung ruộng đất tới quy mô đủ lớn và sản xuất theo

doanh có tư cách pháp lý mới, mà dựa vào tư cách pháp lý

hợp đồng (contract farming). Ví dụ Công ty Cổ phần thực

đã có của trang trại lớn. Hình thức tổ chức kinh doanh

phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Ninh Bình) thuê hàng trăm

này vừa tận dụng ưu thế của trang trại gia đình trong các

hécta đất của nông dân để sản xuất dứa (khóm) cung cấp

khâu sản xuất mang tính sinh học, và ưu thế của doanh

cho nhà máy chế biến của Công ty.

nghiệp quy mô lớn kinh doanh dịch vụ đầu vào - đầu ra

Đương nhiên, hộ nông dân cho thuê đất nhận được

của sản xuất nông nghiệp, vừa khắc phục nhược điểm của

một khoản tiền thuê đất từ Công ty Đồng Giao. Đó chính

trang trại gia đình là quy mô nhỏ và nhược điểm của

là địa tô tuyệt đối và địa tô cấp sai 1. Chẳng lẽ gọi những

doanh nghiệp lớn là có nhiều cấp quản lý trung gian.

hộ nông dân này là địa chủ, bóc lột địa tô hay sao? Còn

Chính sách vĩ mô không hạn chế tích tụ, tập trung

ông chủ tư bản đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô

ruộng đất để hình thành các trang trại sản xuất hàng hóa,

thị với hàng ngàn hécta cho người khác thuê đất để làm

nhất là trang trại gia đình, nhưng cũng không xóa bỏ các

nhà máy, xây dựng nhà ở và thu một khoản tiền thuê đất

doanh nghiệp nông nghiệp lớn, có nhiều cấp quản lý trung

hàng năm thì không phải là địa chủ bóc lột địa tô? Cần

gian, nhất là các nông, lâm trường quốc doanh, mà phải

phải hiểu rằng đó là những hoạt động kinh doanh bình

tận dụng lợi thế quy mô lớn của nó, đồng thời đổi mới nó

thường, không bị pháp luật cấm trong nền kinh tế thị

bằng việc tái lập các trang trại gia đình dự phần và cổ

trường. Không có những hoạt động này thì không thể công

phần hóa doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ đầu vào -

nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân.
Những chủ trang trại không nhất thiết phải là chủ đất.

đầu ra của sản xuất nông nghiệp (cổ phần hóa cả giá trị

Họ có thể thuê đất (lĩnh canh) của người khác để lập trang

quyền sử dụng ruộng đất).

trại và lẽ đương nhiên phải trả địa tô cho người chủ đất.

3. Trang trại và địa tô

Tiền thuê đất (trả địa tô) là một bộ phận cấu thành của vốn

Một số doanh nghiệp chế biến nông sản, để có nguồn

đầu tư. Nếu coi địa tô (tiền thuê đất) là bóc lột thì lãi suất

nguyên liệu ổn định, có chất lượng, cũng đã áp dụng hình

tín dụng cũng vậy. Hai hành vi chẳng khác gì nhau, người

thức tổ chức trang trại dự phần. Doanh nghiệp thuê đất

cho thuê tiền và người cho thuê đất. Họ là chủ sở hữu đất

của các hộ nông dân, đầu tư giống, phân bón, khuyến nông

và tiền, nhưng nhượng lại cho người khác quyền sử dụng

và khoán lại cho các hộ nông dân thực hiện quá trình sản

đất và tiền để kinh doanh. Địa tô và lãi tín dụng là như

xuất mang tính sinh học, tạo ra nông phẩm cung cấp cho

nhau, xét về bản chất kinh tế - xã hội. Người cho thuê đất
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và cho thuê tiền đều là những người kinh doanh quyền sở

quyết định ai là người thừa kế có quyền quản lý có thể do

hữu đất và tiền của mình. Người thuê đất và thuê tiền là

người chủ quyết định bằng di chúc, nếu không, sẽ do các

chủ sở hữu quyền sử dụng đất và tiền để kinh doanh.

đồng sở hữu chủ quyết định và pháp luật thừa nhận.

Đầu tư vốn để tích tụ, tập trung ruộng đất rồi cho người

Như vậy, tích tụ, tập trung ruộng đất bằng cách mua,

khác thuê cũng là một hoạt động kinh doanh bình thường

thuê (lĩnh canh) đất đai để lập trang trại sản xuất nông

trong nền kinh tế thị trường, không bị luật pháp cấm. Tại

sản hàng hóa là một tất yếu khách quan của quá trình

sao người ta lại có thể đối xử khác nhau giữa hành vi tích

công nghiệp hóa, hiện đại hóa được thực hiện theo cơ chế

tụ, tập trung ruộng đất để cho thuê trong công nghiệp và

thị trường. Chúng ta chỉ không chấp nhận việc tích tụ,

nông nghiệp? Những người nông dân, nhất là những nông

tập trung ruộng đất dựa trên cơ sở đặc quyền, đặc lợi, phi

dân đứng tuổi, mất đất, dưới hình thức bán hay cho thuê,

thị trường. Bất kỳ ai cũng có thể đầu tư vốn, tích tụ, tập

để người khác lập trang trại, còn có nhiều cơ hội kiếm việc

trung ruộng đất để lập trang trại, không phải chỉ có nông

làm ổn định với thu nhập khá ngay trên mảnh đất trước

dân mới có quyền này, như có nhà nghiên cứu quan

đây của mình, hơn là mất đất để cho người khác lập khu

niệm. Pháp luật không phân biệt đối xử giữa các chủ thể

công nghiệp hay sân golf. Đó là chưa kể khi bán cho người

(cá nhân, tổ chức) cùng thực hiện một hành vi. Nói cách

làm trang trại, nông dân được “thuận mua, vừa bán”, còn

khác, pháp luật chỉ quản lý mục đích sử dụng đất theo

khi giao đất để làm khu công nghiệp thì chỉ được đền bù

quy hoạch đã được phê duyệt, không quan tâm chủ thể

theo giá áp đặt, không có quyền mặc cả.

(cá nhân, tổ chức) sử dụng đất. “Dồn điền, đổi thửa”

Để phát triển các trang trại có quy mô lớn, hợp lý,

không phải là cách tích tụ, tập trung ruộng đất. Nó chỉ là

chính sách đất đai không chỉ tạo khung pháp lý cho thị

giải pháp xử lý tình huống để khắc phục cách giao ruộng

trường đất đai hoạt động, quá trình tích tụ, tập trung

khoán “có gần có xa, có tốt có xấu” cho hộ xã viên của hợp

ruộng đất diễn ra thuận lợi, mà còn không để “xé nhỏ”

tác xã kiểu cũ trước đây, khi thực hiện Chỉ thị 100 của

trang trại theo luật về quyền thừa kế hiện hành. Một trang

Ban Bí thư Trung ương. Nó chỉ có tác dụng mở rộng quy

trại, khi người chủ của nó qua đời, không thể bị chia thành

mô của một thửa đất, và giảm số thửa đất của nông hộ,

3 - 4 trang trại nhỏ cho những người có quyền thừa kế. Nó

khiến họ quản lý sản xuất thuận lợi và có hiệu quả cao

phải được giao cho một người thừa kế có khả năng quản lý

hơn, mà không làm tăng quy mô ruộng đất của nông hộ.

và trở thành thành viên hợp danh, và những người thừa kế

Nền kinh tế nông nghiệp hiện đại dựa trên cơ sở hệ

khác chỉ là thành viên góp vốn, đồng sở hữu chủ trang trại,

thống các trang trại sản xuất hàng hóa với các hình thức

không có quyền quản lý, tạo ra trang trại hợp danh. Quyền

nêu trên. Do đó, kinh tế nông nghiệp chính là kinh tế
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trang trại. Hai từ này là đồng nghĩa. Vì thế, nói tới phát

- Những đồng sở hữu chủ khác không quản lý hoạt

triển kinh tế trang trại có nghĩa phát triển kinh tế nông

động kinh doanh trong các trang trại hợp danh, trang trại

nghiệp, còn phát triển trang trại là phát triển một đơn vị

trách nhiệm hữu hạn và trang trại cổ phần chỉ là nhà tư

tổ chức sản xuất - kinh doanh nông nghiệp.
Các hợp tác xã đích thực chỉ có thể hình thành và phát
triển bền vững có hiệu quả khi nó do các chủ trang trại
sản xuất hàng hóa lập ra và quản lý, chứ không phải là
của các chủ hộ tiểu nông. Chỉ có các trang trại sản xuất
hàng hóa quy mô lớn mới cần và có thể thực hiện việc sản
xuất theo hợp đồng, liên kết kinh tế bền vững với các
doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản, thực hiện sản
xuất theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung chuyên môn
hóa của nhà nước.

bản đầu tư vốn.

4. Nông dân, chủ trang trại và công nhân nông
nghiệp
- Chủ trang trại là người sở hữu vốn đầu tư tạo lập
trang trại.
- Nông dân là những chủ trang trại gia đình, bao gồm
chủ hộ và các thành viên trong nông hộ của họ (kể cả trang
trại tự cấp tự túc và trang trại sản xuất hàng hóa). Họ tự
quản lý và lao động, thực hiện quá trình sản xuất nông
phẩm chủ yếu bằng tiền vốn và sức lao động của mình.
- Nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp là các chủ trang
trại cá nhân, thành viên quản trị của trang trại hợp danh,
các đồng sở hữu chủ trực tiếp quản lý kinh doanh trong các
trang trại trách nhiệm hữu hạn, trang trại cổ phần. Họ là
nhà đầu tư và trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh của
trang trại dựa trên việc sử dụng sức lao động làm thuê.
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- Những nhà tư bản đầu tư vốn mua đất, dù là đất
kinh doanh nông nghiệp hay công nghiệp, du lịch đều là
chủ đất (địa chủ trong kinh tế thị trường). Họ có quyền
cho cá nhân và các tổ chức khác thuê lại để lập trang trại,
hay xây dựng khu công nghiệp, du lịch, xây dựng nhà máy
và được hưởng địa tô.
Đó là một hoạt động bình thường trong nền kinh tế thị
trường. Nhà nước chỉ quản lý mục đích sử dụng đất của họ
theo quy hoạch.
- Những người lao động ở nông thôn không có ruộng
đất và cũng không có tiền để mua hay thuê ruộng đất lập
trang trại, nên phải kiếm sống bằng một trong hai cách
hay bằng cả hai cách sau:
+ Làm thuê cho các trang trại, họ sống bằng lao động
nông nghiệp, nhưng không phải là nông dân. Họ chính là
công nhân nông nghiệp, như những người lao động không
có tư liệu sản xuất khác.
+ Lĩnh canh ruộng đất hay nhận nuôi rẽ gia súc, gia
cầm của địa chủ phong kiến (địa chủ phong kiến có
nhiều ruộng đất để phát canh thu tô hay cho lĩnh canh
là nhờ cường quyền, chứ không phải do thuận mua vừa
bán theo cơ chế thị trường). Những người lao động này
gọi là nông dân tá điền. Trên danh nghĩa, địa chủ phong
kiến “ban ơn” cho họ “tá túc, làm ăn” trên ruộng đất của
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chúng, với điều kiện phải nộp địa tô đến 50 - 60% hoa

- Đào tạo thanh niên con em nông dân có kỹ năng

lợi hằng năm. Khoản địa tô này vượt quá giá trị của địa

nghề nghiệp trong các ngành công nghiệp, dịch vụ để họ có

tô tuyệt đối và địa tô cấp sai 1, nên không còn chỉ là tiền

cơ hội kiếm sống trong các ngành phi nông nghiệp.

thuê đất đơn thuần mà là bóc lột giá trị thặng dư, như

Nhà nước nên tài trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho

Các Mác quan niệm. Những nông dân tá điền không còn

nông dân và con em họ. Nếu không làm được điều này,

con đường sống nào khác, đành chấp nhận. Do vậy,

mặt trái của tích tụ, tập trung ruộng đất sẽ làm nảy sinh

những nông dân tá điền may lắm cũng chỉ làm đủ ăn ở

những vấn đề kinh tế xã hội, nhất là trong trường hợp

mức tối thiểu.

tích tụ, tập trung ruộng đất để làm khu công nghiệp và

Vì thế, phát canh - thu tô trở thành phương thức bóc

đô thị...

lột rất hà khắc của địa chủ phong kiến đối với nông dân tá
điền trước kia.

Tháng 7-2008

Đó là kiểu tích tụ, tập trung ruộng đất phi thị trường.
Còn tích tụ ruộng đất theo nguyên tắc thị trường luôn là
tất yếu khách quan. Không có khái niệm tích tụ ruộng đất
phi kinh tế trong kinh tế thị trường.
5. Giáo dục - đào tạo phải là giải pháp đột phá
thứ hai, vừa có ý nghĩa trước mắt vừa có ý nghĩa lâu
dài đối với sự nghiệp phát triển nông thôn của nước
ta hiện nay
- Đào tạo nâng cao tri thức và kỹ năng sản xuất nông
nghiệp cho đội ngũ nông dân hiện hữu để họ có thể quản
lý tốt trang trại của mình. Hoạt động khuyến nông là cách
tốt nhất để làm điều này.
- Đào tạo một đội ngũ thanh niên nông dân - những
“thanh nông tri điền” để quản lý các trang trại áp dụng
công nghệ hiện đại, đạt hiệu quả kinh tế cao.
277

278

(xã viên). Do đó đương nhiên nó phải là một tổ chức tự
chủ, tự chịu trách nhiệm trong một xã hội dân sự, chỉ duy
nhất chịu sự quản lý của Nhà nước pháp quyền, coi luật
pháp là tối thượng. Mặt khác, hợp tác xã là một cộng đồng
chức năng, hoạt động của hợp tác xã mang tính chất kinh

HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP
YẾU KÉM, VÌ SAO?

tế - xã hội.
Trước hết, hoạt động của nó mang tính chất kinh tế, vì
lợi ích kinh tế của các thành viên (xã viên), chứ không

Để giải đáp câu hỏi trên phải xuất phát từ bản chất
kinh tế - xã hội của hợp tác xã và thực trạng hợp tác xã
trong nông nghiệp hiện nay. Khi hộ nông dân được thừa
nhận là đơn vị kinh tế tự chủ thì đương nhiên hợp tác xã
nông nghiệp kiểu cũ với tư cách là đơn vị sản xuất và
phân phối nông phẩm theo kế hoạch nhà nước không còn
lý do tồn tại. Năm 1996, Luật hợp tác xã kiểu mới ra đời
và được sửa đổi vào năm 2003 đã buộc các hợp tác xã kiểu
cũ đứng trước sự lựa chọn: chuyển sang làm dịch vụ đầu
vào - đầu ra cho kinh tế nông hộ hay tự giải thể. Những
hợp tác xã nào chuyển đổi sang hoạt động dịch vụ thành
công thì sẽ tiếp tục tồn tại.
Nhưng trên thực tế, những hợp tác xã được coi là tiên
tiến như Hợp tác xã Bình Tây (Tiền Giang), Hợp tác xã
Duy Sơn 2 (Quảng Nam) cũng phát triển thiếu bền vững
và so với yêu cầu của nền kinh tế thị trường, các hợp tác
xã tiên tiến nói trên trong nông nghiệp cũng còn xa mới
đáp ứng được. Vì sao có tình trạng này?
Hợp tác xã là một tổ chức dân sự, phi chính phủ, hoạt
động bằng tiền vốn đóng góp tự nguyện của các thành viên
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phải là một tổ chức nghề nghiệp. Nhưng những hoạt động
kinh tế của nó lại không phải vì mục đích tự thân, không
coi lợi nhuận mang lại từ các hoạt động ấy là mục tiêu tối
thượng, mà chỉ là phương tiện để gia tăng quy mô và hiệu
quả hoạt động phục vụ cho lợi ích của xã viên. Xã viên góp
vốn vào hợp tác xã không kỳ vọng ở việc hợp tác xã chia lợi
nhuận theo cổ phần (cổ tức) cho mình, mà mong muốn hợp
tác xã thỏa mãn cao nhất nhu cầu hoạt động kinh doanh
của bản thân mình, giúp mình thoát khỏi sức ép cạnh
tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu vào đầu ra của sản xuất nông nghiệp.
Sau nữa, hoạt động kinh tế của hợp tác xã lại mang
nặng tính chất xã hội, dựa vào sức mạnh của sự liên kết
giữa các xã viên trong hợp tác xã để giúp đỡ, tạo điều kiện
cho mỗi xã viên kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Mục
tiêu tối thượng của hợp tác xã là vì cộng đồng, hoạt động
của nó nhằm thỏa mãn cao nhất nhu cầu của xã viên.
Xuất phát từ mục tiêu và bản chất kinh tế - xã hội của
một cộng đồng chức năng, hợp tác xã phải có những điều
kiện cần và đủ để phát triển bền vững.
280

Điều kiện cần là: với tư cách là một tổ chức tự chủ, tự

chút ít hàng hóa chỉ đủ bán ở chợ quê. Chỉ có chủ trang

chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, hợp tác xã chỉ

trại sản xuất hàng hóa mới có nhu cầu cao, khả năng

hoạt động theo pháp luật, có thể làm bất kỳ việc gì mà

thành lập và quản lý các hợp tác xã, vì sự phát triển trang

luật pháp không cấm (chứ không phải luật pháp cho

trại của xã viên.

phép). Bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào ngoài hợp tác xã,

Hợp tác xã của các hộ xã viên có 7 - 8 công đất ở Nam

nhất là công chức trong bộ máy công quyền, các quan chức

Bộ, hay 3.000 - 4.000m2 đất nông nghiệp ở đồng bằng sông

trong các tổ chức chính trị - xã hội, không có quyền can

Hồng, giỏi lắm cũng chỉ hoạt động cầm chừng, cho có. Hợp

thiệp vào hoạt động của hợp tác xã, áp đặt ý chí của mình

tác xã của các chủ trang trại sản xuất hàng hóa phải là

cho hợp tác xã, nhất là trong công tác nhân sự và hoạt

đối thủ cạnh tranh của các doanh nghiệp lớn hoạt động

động kinh doanh, phân phối lợi nhuận... Hợp tác xã dứt

trong lĩnh vực dịch vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông

khoát không phải là một tổ chức chính trị - xã hội hay

nghiệp, trước hết là trong ngành công nghiệp chế biến,

“cánh tay” nối dài của các cấp chính quyền.

buôn bán nông sản trên thị trường trong và ngoài nước.

Luật pháp tạo khung pháp lý bảo đảm cho hợp tác xã
hoạt động bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Luật

Nhờ đó, hợp tác xã mới bảo vệ được lợi ích của xã viên các chủ trang trại sản xuất hàng hóa.

pháp cũng phải xác lập bắt buộc việc kiểm toán độc lập

Muốn làm được điều đó, các hợp tác xã phải thuê các

hàng năm đối với hoạt động của hợp tác xã; tách bạch cơ

nhà quản lý chuyên nghiệp, những chuyên gia kinh tế - kỹ

cấu và chức năng, quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản

thuật giỏi để quản lý hoạt động của mình. Muốn thế, hợp

trị với giám đốc điều hành hợp tác xã. Nhưng vì là một tổ

tác xã phải trả lương cao theo cơ chế thị trường cho những

chức kinh tế mang tính xã hội, nên chính sách của Nhà

nhà quản lý, các chuyên gia này. Chỉ có các chủ trang trại

nước có thể giúp đỡ, tài trợ hợp tác xã phát triển mà không

mới có đủ ý thức và khả năng tài chính thuê các nhà quản

trái với các quy định của WTO, không tạo ra những ưu đãi

trị chuyên nghiệp, những chuyên gia kỹ thuật giỏi. Hộ tiểu

mang tính bao cấp, làm giảm tính tự lực, tự cường của hợp

nông không hiểu và không có khả năng làm được điều này.

tác xã, làm méo mó thị trường.

Sau nữa, khi các hợp tác xã được các chuyên gia quản

Điều kiện đủ là hợp tác xã phải có đủ khả năng quản

lý đạt hiệu quả cao, nó mới có khả năng mở rộng quy mô

lý có hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội của mình. Muốn

hoạt động, thu hút rộng rãi xã viên - các chủ trang trại, có

vậy, hợp tác xã đích thực chỉ có thể có được nếu xã viên

nhu cầu, có khi lên đến hàng vạn, chục vạn xã viên. Lúc

của nó là các chủ trang trại sản xuất hàng hóa, chứ không

đó hợp tác xã lại càng có khả năng thuê những chuyên gia

phải là các chủ hộ tiểu nông, sản xuất tự cấp tự túc, hay có

hàng đầu, lập các doanh nghiệp hoạt động đa ngành, trước

281

282

hết là công nghiệp chế biến và buôn bán nông sản. Khi đó,

đất, còn khi thuê đất, thời gian và giá cả thuê đất là tùy

nhu cầu của xã viên được thỏa mãn ở mức cao, không bị

thuộc sự thỏa thuận giữa hai bên.
Luật thừa kế cần sửa đổi để không làm giảm quy mô

các doanh nghiệp tư bản chủ nghĩa cạnh tranh, ép cấp ép

của trang trại, bằng việc chuyển trang trại một chủ sang

giá khi mua nông sản của xã viên.
Chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã

trang trại hợp danh. Theo đó, chỉ có một thành viên thừa

phải là các chủ trang trại giỏi, có trí tuệ kinh doanh

kế là có quyền quản trị trang trại (thành viên hợp danh)

nhưng đồng thời phải có tấm lòng từ thiện và trái tim

và chịu trách nhiệm vô hạn, còn các thành viên thừa kế

nhân hậu. Họ không hưởng thù lao của hợp tác xã, mà chỉ

khác chỉ là thành viên góp vốn, chịu trách nhiệm hữu hạn,

nhận các khoản công tác phí. Các chuyên gia làm thuê cho

được hưởng lợi tức và rủi ro theo tỷ lệ phần vốn thừa kế

hợp tác xã đương nhiên phải có năng lực quản lý và kỹ

của mình trong trang trại.

thuật cao, nhưng đồng thời cũng phải có tấm lòng từ thiện

Nhà nước có chính sách tài trợ 100% kinh phí giáo dục -

và trái tim nhân hậu của các thành viên hội đồng quản

đào tạo từ bậc tiểu học đến trung học nghề cho con em

trị, mặc dù họ nhận mức lương cao theo giá cả sức lao

nông dân, tạo ra một đội ngũ “thanh nông tri điền” để

động trên thị trường.

quản lý trang trại lớn và các hợp tác xã đích thực, quy mô

Đó là sự khác biệt trong quản lý giữa hợp tác xã và

lớn, và tạo ra các chuyên viên kỹ thuật thực hiện các hoạt
động khác trong trang trại và hợp tác xã. Đồng thời, Nhà

công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.
Các hợp tác xã trong nông nghiệp hiện nay không có
đủ các điều kiện ấy nên kém phát triển là lẽ đương nhiên.

nước còn phải đào tạo nghề cho con em nông dân để họ có
cơ hội kiếm việc làm trong các lĩnh vực phi nông nghiệp ở

Hai chính sách có tính chất đột phá, vừa “cởi trói” vừa

nông thôn, làm giảm áp lực về việc làm cho các trang trại

“thúc đẩy” hợp tác xã và cả nền nông nghiệp nước ta phát

và hợp tác xã khi áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong

triển bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại

sản xuất và quản lý để nâng cao năng suất lao động trong

hóa và hội nhập kinh tế quốc tế là chính sách tích tụ, tập

nông nghiệp.

trung đất đai và giáo dục - đào tạo nông dân. Luật pháp

Chính sách đột phá này của Nhà nước là điều kiện

phải tạo khung pháp lý cho thị trường đất đai hoạt động

tiên quyết thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nói chung và

bình thường, mua bán, sang nhượng, thuê quyền sử dụng

các trang trại, hợp tác xã nông nghiệp nói riêng phát triển

đất đai để tạo ra các trang trại sản xuất hàng hóa lớn. Các

bền vững, đạt hiệu quả cao.
Tháng 8-2008

chủ trang trại không bị giới hạn về quy mô ruộng đất và
thời gian sử dụng, nên họ là chủ sở hữu quyền sử dụng
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I. NHỮNG VẤN ĐỀ
ĐANG CẢN TRỞ SỰ PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP

VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP HIỆN NAY
THEO LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012
Luật hợp tác xã đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba
vào năm 2012, đến nay đã được 2 năm, nhưng hợp tác xã
trong nông nghiệp vẫn chưa được hình thành và phát
triển theo luật này. Nhiều địa phương do “bệnh thành
tích”, muốn sớm đạt 19 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới,
nên đã vội vàng ép thành lập tổ hợp tác hay hợp tác xã
trên hình thức, mà không có họat động thực chất. Đó là
chưa kể hàng ngàn hợp tác xã, do lịch sử hàng chục năm
để lại, hiện chỉ tồn tại về mặt pháp lý. Vậy, vấn đề của
việc phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp theo
Luật hợp tác xã năm 2012 là gì? Giải pháp nào để
khắc phục các vấn đề đó?
Trước hết, phải khẳng định là, Luật hợp tác xã năm
2012 đã có nhiều tiến bộ, phù hợp hơn với bản chất kinh tế xã hội theo những nguyên tắc do Liên minh hợp tác xã
Quốc tế đề xướng, có thể và cần phải áp dụng trong việc
phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp nước ta hiện nay.
Nhưng có luật đúng, chưa phải là tất cả.

1. Xét trên tầm vĩ mô
1.1 Trên thực tế, các cấp chính quyền, nhất là ở cấp
huyện và xã vẫn coi hợp tác xã “là của mình”, do “mình
lập ra, lãnh đạo và quản lý”, từ việc tổ chức thành lập,
biên soạn điều lệ, lập và thẩm định phương án hoạt động,
phân phối thu nhập, bố trí nhân sự quản lý hợp tác xã...
Trong nhận thức và trong hành động, chính quyền
chưa thực sự coi hợp tác xã là một tổ chức dân sự, do người
dân tự nguyện thành lập và tự quản lý mọi hoạt động,
nhằm mang lại lợi ích kinh tế - xã hội thiết thực cho chính
các thành viên hợp tác xã.
1.2 Các chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã
của chính phủ và chính quyền địa phương chưa thật phù
hợp với thực tiễn, đặc biệt là không đi kèm với kế hoạch
cân đối ngân sách hàng năm của mỗi cấp chính quyền. Do
vậy, các chính sách này, tuy nhiều, nhưng kém khả thi,
hiệu quả thấp, thậm chí còn gây tác dụng tiêu cực, làm
cho người dân ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước, không coi hợp
tác xã là của mình, do mình xây dựng và quản lý, vì lợi ích
của chính mình.
1.3 Hiện nay, Chính phủ còn lúng túng trong việc thiết
lập cơ quan quản lý nhà nước hữu hiệu đối với sự phát triển
hợp tác xã trong nền kinh tế. Ở trung ương, Bộ Kế hoạch Đầu tư có Vụ Hợp tác xã, làm tham mưu cho bộ và chính
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phủ về luật pháp và chính sách phát triển hợp tác xã. Có ý

2.2 Nhu cầu và khả năng quản lý hợp tác xã

kiến đề nghị chuyển vụ này thành Tổng cục Quản lý hợp
tác xã trực thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư để thống nhất quản
lý hợp tác xã trong cả nước. Trong khi đó, các bộ quản lý
chuyên ngành, như Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Bộ Công thương, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Xây
dựng,... đều có cơ quan quản lý hợp tác xã chuyên ngành.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Cục Kinh tế
hợp tác và phát triển nông thôn, có mạng lưới đến tỉnh là
các chi cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, trực
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Mặt khác, Liên minh hợp tác xã cấp trung ương và cấp
tỉnh, về pháp lý là tổ chức phi chính phủ, do các hợp tác xã
lập ra. Nhưng trên thực tế, Liên minh hợp tác xã hoạt
động không khác gì cơ quan quản lý Nhà nước.
Vì thế, sự chồng chéo chức năng và hoạt động không
thống nhất là điều thường xảy ra trong quản lý nhà nước,
ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển hợp tác xã.

Hợp tác xã trong nông nghiệp lập ra là để đáp ứng
nhu cầu của nông dân, trước hết là cung ứng nguồn lực
đầu vào của sản xuất nông nghiệp (giống xác nhận, phân
bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y,
khuyến nông...) và đặc biệt là giải quyết đầu ra (tiêu thụ
nông sản), sao cho có lợi cho sản xuất của các thành viên,
hơn các tổ chức khác.
Như vậy, những hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ, với 5 - 7
công đất trồng lúa, nuôi vài con heo..., không có nhu cầu
thành lập hợp tác xã. Bởi vì, nông dân có thể tự thỏa mãn
các nhu cầu này rất dễ dàng, thuận tiện nhờ hệ thống đại
lý vật tư và thương lái thu gom rộng khắp chốn thôn quê.
Mặt khác, nếu hợp tác xã được thành lập chỉ để đáp ứng
nhu cầu của các hộ nông dân sản xuất nhỏ, với khối lượng
vật tư và nông sản hàng hóa vừa nhỏ, vừa phân tán, chất
lượng không đồng đều, thì chắc chắn không có hiệu quả
bằng hệ thống buôn bán truyền thống. Hơn nữa, những
nông dân sản xuất nhỏ, lẻ, không có năng lực quản lý hợp

2. Xét trên tầm vi mô
2.1 Về nhận thức, phần lớn người dân chưa hiểu về
bản chất hợp tác xã, chưa coi hợp tác xã là của mình, là tổ
chức do chính mình lập ra, tự chủ trong quản lý, tự chịu
trách nhiệm và cùng hưởng lợi. Do vậy, tâm lý chung,
người dân coi hợp tác xã là tổ chức do Nhà nước thành lập,
quản lý, nên ỷ lại vào tài trợ tiền bạc và hướng dẫn quản
lý từ phía các cơ quan Nhà nước và tổ chức quốc tế.

tác xã của mình , xét cả về chuyên môn và tâm lý.
Theo Luật hợp tác xã năm 2012, hợp tác xã có sự tách
bạch hai bộ máy hội đồng quản trị và giám đốc điều hành
là hợp lý. Chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị nhất
thiết phải là thành viên hợp tác xã, nhưng phải có đủ năng
lực thuê và kiểm soát bộ máy điều hành, từ giám đốc đến
các nhân viên kinh tế, kỹ thuật của hợp tác xã. Giám đốc
điều hành và bộ máy điều hành hợp tác xã phải được đào
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tạo chính quy, phải là những nhà kinh tế, kỹ thuật chuyên

Nhưng trên thực tế, chúng ta chưa có đội ngũ nhà

nghiệp, có trình độ, kỹ năng đủ đáp ứng yêu cầu của hợp

quản trị hợp tác xã chuyên nghiệp. Mặt khác, hợp tác xã

tác xã. Vì vậy, những thành viên hợp tác xã là nông dân

phải có quy mô đủ lớn với hàng ngàn hay hàng vạn thành

sản xuất nhỏ, lẻ, không đủ năng lực thuê và giám sát hoạt
động của những nhà quản trị hợp tác xã chuyên nghiệp. Do
tâm lý sản xuất nhỏ, họ không dễ chấp nhận trả mức thù
lao xứng đáng theo giá cả thị trường cho các nhà quản trị

viên, có doanh thu hàng chục hay hàng trăm tỷ đồng hằng
năm mới có đủ khả năng tài chính thuê các nhà quản trị
chuyên nghiệp.

hợp tác xã chuyên nghiệp. Mặt khác, các nhà quản trị hợp

II. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

tác xã có trình độ cao, lại hay coi thường và “qua mặt” các

HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP

ông bà chủ của mình là hội đồng quản trị.
Như vậy, chỉ có những nông dân chuyên nghiệp sản

1. Hình thành một đội ngũ nông dân chuyên nghiệp

xuất hàng hóa lớn mới có nhu cầu và khả năng quản lý

sản xuất hàng hóa quy mô lớn và đội ngũ quản lý hợp tác

hợp tác xã của họ. Trên thực tế, nền nông nghiệp nước ta
hiện nay mới manh nha hình thành, chứ chưa có một đội
ngũ nông dân chuyên nghiệp, sản xuất hàng hóa nông sản
quy mô lớn. Vì vậy, hợp tác xã đích thực phải là và chỉ có
thể là do nông dân, trước hết và chủ yếu là nông dân sản
xuất hàng hóa lớn, tự nguyện thành lập và quản lý.
Do đó, cả nhu cầu và khả năng thành lập và quản lý
hợp tác xã của nông dân nước ta hiện nay không cao.

xã chuyên nghiệp, thực hiện GAP, hướng tới nền nông
nghiệp công nghệ cao. Họ chính là các chủ trang trại gia
đình hay trang trại cá nhân không có cấp quản trị trung
gian (một cấp quản lý) và các nhà quản lý hợp tác xã đủ
năng lực cao cả về kinh tế - xã hội và môi trường.
Để có được đội ngũ ngày, Chính phủ cần ban hành và
thực thi chính sách đầu tư ngân sách cho việc đào tạo đội
ngũ "thanh nông tri điền", những nông dân chuyên
nghiệp, đủ năng lực quản lý trang trại sản xuất hàng hóa

2.3 Đội ngũ quản trị hợp tác xã chuyên nghiệp
Để hoạt động của hợp tác xã vừa phản ánh đúng bản
chất kinh tế - xã hội của nó, vừa mang lại hiệu quả cao,
đáp ứng được yêu cầu của các thành viên, cần thiết phải
có đội ngũ quản trị kinh tế - kỹ thuật chuyên nghiệp được
đào tạo chính quy và được nhận thù lao theo giá cả sức lao
động trên thị trường.
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và có khả năng thành lập, quản lý hợp tác xã của họ, dần
thay thế nông dân "cha truyền con nối", thay thế những
"lão nông tri điền", đồng thời đào tạo đội ngũ những nhà
quản trị hợp tác xã chuyên nghiệp cả về kinh tế, tài chính,
thương mại và kỹ thuật sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.
Toàn bộ hệ thống các trường, khoa nông nghiệp, từ đại học
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đến trung học chuyên nghiệp, sẽ được Chính phủ thuê

để tạo việc làm, tiểu khu dân sinh để tạo lập cuộc sống

bằng hình thức đấu thầu để đào tạo nông dân, nhà quản

văn minh.

trị hợp tác xã trẻ, chuyên nghiệp theo kế hoạch phát triển

Tiểu khu công nghiệp - dịch vụ trong khu đô thị nông

nền nông nghiệp hàng hóa, áp dụng GAP, hội nhập với thế

thôn ở mỗi vùng nông nghiệp sinh thái trước hết phải đáp

giới và theo kế hoạch cân đối ngân sách 5 năm trên mỗi

ứng nhu cầu đầu vào - đầu ra của sản xuất nông nghiệp,

vùng nông nghiệp sinh thái (không theo đơn vị hành chính

áp dụng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn trong mỗi

tỉnh, huyện, xã như hiện nay).

khâu của chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, tạo việc làm

2. Hình thành và phát triển thị trường mua - bán, cho

để thu hút, sử dụng sức lao động nông nghiệp dôi dư. Tiểu

thuê đất nông nghiệp. Nhà nước ban hành khung pháp lý

khu dân sinh trong khu đô thị phải có đủ năng lực tạo lập

bảo đảm cho hoạt động của thị trường mua - bán và cho

cuộc sống thường ngày cho người dân, bằng các tiện ích

thuê quyền sử dụng đất nói chung và đất nông nghiệp nói

công cộng văn minh như: nhà ở, nhà trẻ, trường mẫu giáo,

riêng, diễn ra lành mạnh, thuận lợi, minh bạch. Cần xóa

trường học các cấp, bệnh xá, nhà văn hóa - thể thao, chợ,

bỏ định chế "thu hồi" quyền sử dụng đất có bồi hoàn theo

hệ thống thông tin - liên lạc, giao thông nội khu có kết nối

khung và mức giá do Nhà nước quy định. Thay vào đó là

với bên ngoài...

thực thi định chế mua - bán và cho thuê quyền sử dụng

Nhờ đó, người nông dân khi rời bỏ nông nghiệp, trở

đất theo quan hệ cung - cầu của thị trường, giữa các chủ

thành thị dân ở khu đô thị văn minh được “an cư lạc

thể dân sự (kể cả tổ chức Nhà nước). Nhờ đó, quá trình

nghiệp”. Khi đó và chỉ khi đó, họ mới thực sự “ly nông”,

tích tụ, tập trung ruộng đất diễn ra thuận lợi để hình

bán hay cho thuê lâu dài quyền sử dụng đất ở quê nhà cho

thành các trang trại sản xuất hàng hóa lớn, các "nông dân

những nông dân lớn. Điều đó sẽ tạo ra “CUNG” trên thị

lớn" có đam mê và năng lực làm giàu từ kinh doanh nông

trường mua - bán, cho thuê quyền sử dụng đất.

nghiệp ở các vùng và tiểu vùng nông nghiệp sinh thái.

Còn nếu người nông dân ra làm công nhân ở khu công

Điều đó tạo ra "CẦU" trên thị trường mua - bán, thuê

nghiệp vẫn phải gửi con về quê cho ông bà nuôi dạy, thì

quyền sử dụng đất.

lúc đó, họ sẽ không thể bán hay cho thuê quyền sử dụng

3. Nhà nước đầu tư và có chính sách khuyến khích

đất nông nghiệp.

doanh nghiệp đầu tư hình thành các khu đô thị phân tán ở

4. Nhà nước xác định chiến lược và quy hoạch, kế

các tiểu vùng nông nghiệp sinh thái. Khu đô thị nông thôn

hoạch phát triển các loại nông sản hàng hóa chủ lực theo

phải bao gồm hai bộ phận: tiểu khu công nghiệp - dịch vụ

vùng và tiểu vùng nông nghiệp sinh thái.
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5. Nhà nước xây dựng quy hoạch và đầu tư thực hiện

trợ kinh phí hoạt động cho doanh nghiệp thủy nông, trợ giá

chiến lược quy hoạch xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng

giống lai hay giống biến đổi gene cho các doanh nghiệp kinh

theo vùng nông nghiệp sinh thái, phù hợp với chiến lược,

doanh nhập khẩu giống cây trồng, vật nuôi, ưu đãi doanh

kế hoạch phát triển các loại nông sản hàng hóa chủ lực

nghiệp nhà nước về đất đai, vốn... Những chính sách này chỉ

của mỗi vùng.

tạo ra quan hệ xin - cho, mảnh đất phát sinh tham nhũng.

Cần lưu ý: không xây dựng chiến lược sản phẩm và

7. Liên minh hợp tác xã làm đúng chức năng của một

quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

tổ chức phi chính phủ, do các hợp tác xã tự nguyện thành

theo đơn vị hành chính tỉnh, huyện, xã như hiện nay. Bấy

lập và quản lý, có thể nhận tài trợ của Nhà nước để có

lâu nay, tư duy quản lý kinh tế theo cấp hành chính đã

thêm kinh phí hoạt động. Liên minh hợp tác xã không

tạo ra mâu thuẫn nội tại, khiến cho nhiều tỉnh tự giác

phải là cấp trên của hợp tác xã, càng không thể hoạt động

hoặc được trung ương chỉ đạo xây dựng và thực hiện cơ

như "cánh tay nối dài" của bộ máy Nhà nước như hiện

chế liên kết vùng, theo quy trình ngược.

nay. Liên minh hợp tác xã phải là tổ chức đại diện lợi ích

6. Nhà nước có chính sách khuyến khích các doanh

của các hợp tác xã thành viên, bảo vệ quyền lợi của họ

nghiệp, hợp tác xã đầu tư áp dụng công nghệ cao trong

theo pháp luật, là cầu nối giữa hợp tác xã và các cơ quan

chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản, tổ chức sản xuất

hoạch định chính sách và pháp luật của Nhà nước.

theo hợp đồng, liên kết với nông dân (chủ trang trại gia

8. Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác xã phải

đình) sản xuất hàng hóa, hình thành chuỗi giá trị trong

gắn với kế hoạch tài khóa, do Bộ Kế hoạch - Đầu tư cùng

mỗi ngành hàng nông sản, trên từng vùng nông nghiệp

với Bộ Tài chính chủ trì xây dựng; các Bộ, ngành chỉ có

sinh thái. Ví dụ, chính sách tài trợ kinh phí khuyến

trách nhiệm hướng dẫn thực thi chính sách, kế hoạch theo

nông, tài trợ một phần lãi suất tín dụng để đầu tư áp

đặc trưng kinh tế - kỹ thuật của mỗi ngành, và phát hiện

dụng công nghệ cao, lấy chứng chỉ thực hiện Global GAP

những khiếm khuyết, kiến nghị sửa đổi chính sách, kế

hay Viet GAP, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 -

hoạch phát triển hợp tác xã hiện hành.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, hợp tác xã nói

4 năm đầu, v.v..
Đồng thời, cần xóa bỏ các chính sách gây bất công hay

chung và hợp tác xã trong nông nghiệp nói riêng, mới phát

tạo tâm lý ỷ lại vào Nhà nước, làm méo mó thị trường, tạo ra

triển lành mạnh. Chỉ khi nào nông dân coi hợp tác xã là

sự cạnh tranh không lành mạnh, như: chính sách tài trợ lãi

của mình, đủ năng lực tự quản, tự chịu trách nhiệm về sự

suất tín dụng để doanh nghiệp mua tạm trữ nông sản, tài

thành bại của hợp tác xã, còn Nhà nước thực sự coi hợp tác
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xã là của nông dân, chỉ làm đúng vai trò kiến tạo sự phát
triển, thì hợp tác xã đích thực mới ra đời và hoạt động đạt
hiệu quả như mong muốn, Luật hợp tác xã năm 2012 mới
phát huy tác dụng tích cực; hợp tác xã mới trở thành một
trong những nhân tố mới quan trọng của việc xây dựng lại

XU THẾ HỢP TÁC
TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

nền nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, hiện đại cả
trong sản xuất và quản trị.
Tháng 11-2014.

Sự hợp tác giữa các chủ thể cùng tham gia vào bất kỳ
một chuỗi sản xuất - tiêu thụ của một loại sản phẩm nào
đó là tất yếu khách quan để mang lại hiệu quả cao cho mỗi
chủ thể. Sản xuất nông nghiệp trải rộng trong không gian
và trải dài trong thời gian, nhiều, ít tùy thuộc vào từng
loại ngành hàng (cây, con). Đối tượng sản xuất nông
nghiệp và sản phẩm nông nghiệp là cây, con, những cơ thể
sống. Do đó, chất lượng và năng suất, giá trị gia tăng của
sản xuất nông sản lại càng phụ thuộc vào chất lượng của
sự hợp tác giữa các chủ thể tham gia vào chuỗi ngành
hàng, từ cung ứng nguồn lực đầu vào (giống, phân, nước,
tiền vốn...), tổ chức sản xuất nông phẩm trên đồng ruộng,
vườn cây, chuồng trại, ao hồ nuôi trồng thủy sản, đến
mua, vận chuyển, chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông phẩm.
Hiện nay, quy mô sản xuất của mỗi nông hộ, loại hình
tổ chức sản xuất phổ biến trong nông nghiệp, còn nhỏ với
8 - 10 công đất trồng trọt, vài trăm con gia cầm hay vài
chục con heo, bò vài con, 1 - 2ha hầm nuôi cá,... Vì thế, số
lượng nông sản hàng hóa của mỗi đơn vị sản xuất nông
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nghiệp (nông hộ) không nhiều, dễ dàng tiêu thụ ở chợ quê.

đầu vào của công nghiệp chế biến, nhà chế biến, bảo quản

Trong điều kiện đó, các nông hộ cần và có khả năng liên

(sơ chế và chế biến sâu), nhà buôn bán sỉ, bán lẻ và cuối

kết để thực hiện cung ứng nguồn lực đầu vào, dưới các

cùng là người tiêu dùng. Các chủ thể này phải liên kết với

hình thức như tổ đường nước, tổ hay câu lạc bộ khuyến

nhau vì lợi ích của mình và tôn trọng lợi ích của các chủ

nông và gần đây là tổ thu hoạch lúa bằng máy liên hợp gặt

thể khác trong chuỗi ngành hàng. Để đáp ứng được ba yêu

đập. Việc tiêu thụ nông sản do các thương lái mua gom tại

cầu nêu trên, nhà nông phải thực hiện sản xuất nông

ruộng, tại nhà hay ở chợ quê, bằng hợp đồng miệng - một

nghiệp theo GAP (Viet GAP hoặc Global GAP), nhà chế

hình thức liên kết dựa trên chữ “tín” và thông lệ truyền

biến và nhà buôn (doanh nghiệp) phải thực hiện quy trình

thống, phi chính thức.

HACCP (Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu

Nhưng phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô

hay là hệ thống kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực

lớn và hiện đại trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

phẩm). Về phía nhà nông, để đáp ứng ba yêu cầu nêu trên,

ngày càng sâu rộng, thì sản xuất nông nghiệp nước ta

giải pháp có thể là:

buộc phải thỏa mãn các nhu cầu cao và khắt khe của thị

- Quy mô canh tác hay chăn nuôi của mỗi nông hộ gia

trường: (i) sản phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn

tăng, nhờ tích tụ và tập trung tư bản và ruộng đất, nhờ cơ

quốc tế về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng

giới hoá, tự động hoá, tin học hoá.

với giá cả cạnh tranh; (ii) bảo đảm khối lượng lớn nông sản

- Các nông hộ nhỏ liên kết trong các hợp tác xã để tổ

cung ứng theo lịch trình thời gian nghiêm ngặt, phù hợp

chức lại nên sản xuất theo phương châm “liền đồng, khác

với nhu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu

chủ, cùng trà giống”. Trong điều kiện này, nhà nông và

thụ; (iii) tổ chức kênh phân phối hợp lý, tiết kiệm và sẵn

hợp tác xã của họ mới có thể áp dụng cơ giới hóa để nâng

sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường, của khách hàng.

cao năng suất và thực hiện GAP để bảo đảm chất lượng vệ

Điều này tạo thành chuỗi ngành hàng “từ trang trại (nông

sinh an toàn thực phẩm, đồng thời tạo ra khối lượng nông

hộ) đến bàn ăn” hay “từ cái cày đến cái đĩa”. Trong đó,

sản lớn, cung ứng kịp thời theo yêu cầu của nhà chế biến -

nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện và phân chia giá

bảo quản nông sản.

trị gia tăng được tạo ra trong mỗi chuỗi ngành hàng, như

Khi quy mô sản xuất của mỗi nông hộ (tức trang trại

các nhà cung ứng nguồn lực đầu vào của sản xuất nông

gia đình) và các loại trang trại khác gia tăng thì nhu cầu

nghiệp (giống, phân, nước, tiền vốn...), nhà nông làm ra

hợp tác, liên kết trong khâu tiêu thụ nông sản trở nên bức

nông phẩm trên đồng ruộng, chuồng trại, ao nuôi, đến

bách. Khi đó, hợp tác xã của các chủ trang trại mới có thể

thương lái thu gom nông sản với tư cách là nguyên liệu

ra đời và chủ yếu để giải quyết vấn đề tiêu thụ nông

297

298

phẩm. Lúc đó, hợp tác xã là một chủ thể quan trọng trong

qua việc cung ứng giống, vật tư nông nghiệp và dịch vụ

chuỗi ngành hàng, “từ trang trại đến bàn ăn”, các hợp tác

khuyến nông (trực tiếp cho các trang trại hay thông qua

xã này kinh doanh với quy mô lớn do tiêu thụ một khối

hợp tác xã). Nhờ đó, các doanh nghiệp này mới có nông

lượng nông sản lớn của mỗi trang trại - xã viên, nên mới

sản nguyên liệu để chế biến, vừa bảo đảm tiêu chuẩn vệ

có thể thuê những nhà chuyên môn có trình độ cao về

sinh an toàn thực phẩm thực hiện HACCP, vừa đáp ứng

quản lý và kỹ thuật, trả lương cao theo mặt bằng của thị

đủ khối lượng và thời gian cung ứng sản phẩm theo yêu

trường sức lao động. Vì thế, kinh doanh của hợp tác xã và

cầu của thị trường (thông qua xuất khẩu hay các siêu thị

của mỗi trang trại - xã viên mới đạt hiệu quả cao. Lúc đó

trong nước).

và chỉ lúc đó, hợp tác xã đích thực mới ra đời và trở thành

Lúc này, sự liên kết giữa nhà nông và nhà doanh

một lực lượng kinh tế quan trọng của nền kinh tế nói

nghiệp không thể bằng hợp đồng miệng, mà phải bằng hợp

chung và của nền nông nghiệp nói riêng. Từ đó, một xu

đồng kinh tế với những chế tài cụ thể, buộc nhà nông và

hướng liên kết khác xuất hiện. Đó là sự hình thành và

nhà doanh nghiệp giữ chữ “tín” trên cơ sở pháp lý rõ ràng,

phát triển mối liên kết giữa các trang trại lớn và hợp tác

minh bạch.

xã với các doanh nghiệp chế biến - bảo quản nông sản. Và

Nhưng để giải quyết tốt ba vấn đề trên, nhà doanh

cùng với quá trình này, vai trò của những thương lái thu

nghiệp còn phải liên kết, hợp tác với nhà khoa học để giải

gom sẽ giảm dần và họ có thể sẽ hòa nhập vào trong các

quyết các vấn đề công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và

hợp tác xã của các chủ trang trại hay trở thành đại lý mua

cả trong chế biến - bảo quản nông sản, liên kết với các tổ

gom của các doanh nghiệp chế biến - bảo quản nông sản.

chức tín dụng để giải quyết vấn đề vốn cho nông dân và

Trong mối liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến - bảo

cho chính mình.

quản với các hợp tác xã và chủ trang trại, doanh nghiệp

Nhờ đó, thương hiệu nông sản gắn với từng doanh

đóng vai trò “nhạc trưởng”, tổ chức lại sản xuất nông

nghiệp mới được xác lập trên thị trường trong và ngoài

nghiệp của nông dân theo GAP và thực hiện hiện đại hóa,

nước, làm gia tăng giá trị của hàng nông sản.

công nghiệp hóa nông nghiệp, giải quyết tốt ba vấn đề mà

Ngoài việc tổ chức lại nền sản xuất nông nghiệp, doanh

nhà nông không tự làm được là: (i) thương hiệu và thị

nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản còn phải chủ động bàn

trường; (ii) áp dụng công nghệ mới và (iii) vốn kinh doanh.

bạc với các chủ thể khác, trước hết là với nông dân, hợp tác

Các doanh nghiệp chế biến - bảo quản nông sản không

xã, để phân chia lợi ích một cách hợp lý, hài hòa giữa các chủ

chỉ bảo đảm việc tiêu thụ nông sản cho nông dân hay hợp

thể cùng tham gia vào chuỗi giá trị ngành hàng.
Sự liên kết của các chủ thể này phải đặt dưới sự

tác xã, mà còn hướng dẫn nông dân thực hiện GAP, thông
299

300

quản lý của nhà nước pháp quyền, bằng hệ thống luật

hỏi phải hợp tác để giải quyết vấn đề tiêu thụ nông phẩm.

pháp rõ ràng, công minh, bằng hệ thống tư pháp xét xử

Nhờ đó, các hợp tác xã đích thực ra đời để chủ yếu giải

đúng luật đối với các trục trặc, bất đồng giữa các chủ

quyết vấn đề tiêu thụ nông sản bằng hai cách:

thể trong quá trình hợp tác thực hiện chuỗi giá trị

(i) Trước mắt hợp tác xã hợp tác với các doanh nghiệp

ngành hàng. Mặt khác, Nhà nước cần có chính sách

chế biến, làm cầu nối giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp

khuyến khích sự liên kết trong chuỗi ngành hàng, như

chế biến trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo GAP và

tài trợ kinh phí khuyến nông để thực hiện GAP và trả

mua nông sản của nông dân.
(ii) Khi đã lớn mạnh, hợp tác xã tổ chức ra các doanh

phí để có chứng chỉ sản xuất nông nghiệp theo GAP,
giảm thuế cho các doanh nghiệp đứng ra tổ chức sản

nghiệp chế biến của mình.

xuất nông nghiệp theo GAP và bao tiêu nông sản cho

Mặt khác, trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại

nông dân, đặc biệt không nên thu thuế giá trị gia tăng

hóa, các doanh nghiệp chế biến - bảo quản - tiêu thụ

đối với các chủ thể tham gia vào các khâu trung gian

nông sản ra đời và lớn mạnh, cần có chân hàng cung ứng

của chuỗi giá trị ngành hàng, chỉ nên thu thuế giá trị

nông sản nguyên liệu đạt chất lượng, khối lượng đủ theo

gia tăng ở khâu cuối cùng( bán lẻ).

nhu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ

Tóm lại, xu hướng hợp tác trong sản xuất nông nghiệp

nông sản trong và ngoài nước. Vì thế, sự hợp tác giữa nhà

diễn ra trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và

doanh nghiệp và nhà nông (hợp tác xã) hình thành, phát

hội nhập kinh tế quốc tế sẽ diễn ra như sau:

triển mạnh mẽ, phổ biến trong các ngành hàng nông sản

- Khi sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ, sự hợp tác giữa

ở các vùng nông nghiệp sinh thái. Hơn nữa, thực tiễn sản

các nông hộ chủ yếu trong việc cung ứng nguồn lực đầu

xuất nông nghiệp còn đòi hỏi sự hợp tác giữa nhà doanh

vào, bằng hình thức tổ hợp tác hay câu lạc bộ của nông

nghiệp và nhà khoa học, giữa doanh nghiệp chế biến -

dân. Việc tiêu thụ nông sản thông qua thương lái thu gom

bảo quản nông sản với các tổ chức tín dụng để giải quyết

là chủ yếu. Thương lái trở thành cầu nối giữa nhà nông và

vấn đề công nghệ và vốn cho chuỗi sản xuất ngành hàng

nhà doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản trên thị

nông sản.
Sự hợp tác này bảo đảm thực hiện GAP trong khâu

trường trong và ngoài nước. Sự liên kết này là tương đối

sản xuất nông phẩm và HACCP trong khâu chế biến - bảo

lỏng lẻo, chưa được pháp luật bảo vệ.
- Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông

quản - tiêu thụ nông phẩm và phân phối lợi ích hài hòa lợi

nghiệp, nhờ tích tụ, tập trung ruộng đất, các trang trại gia

ích giữa các chủ thể tham gia, trước hết là nhà nông (hợp

đình và các loại trang trại khác, có quy mô lớn ra đời, đòi

tác xã) và nhà doanh nghiệp, nhà buôn. Sự hợp tác này
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còn được pháp luật, chính sách của Nhà nước bảo vệ, tài
trợ và khuyến khích.
Sự hợp tác này đòi hỏi nhà nước pháp quyền quản lý
sự hoạt động của các chủ thể tham gia bằng hệ thống
pháp luật rõ ràng, công minh và hệ thống tư pháp xét xử

CÁI GỐC BỀN VỮNG
CỦA VIỆC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
NÔNG SẢN VIỆT NAM

đúng luật đối với các tranh tụng xảy ra.
Nhờ vậy, nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả cao mới
có thể hình thành và phát triển, mang lại lợi ích cho các
chủ thể tham gia hợp tác, trước hết là nông dân, nhà chế
biến - tiêu thụ và người dân sử dụng nông sản.

Mục tiêu của việc xây dựng thương hiệu sản phẩm,

Tháng 4-2010

suy cho đến cùng, là để mang lại lợi nhuận tối đa cho
doanh nghiệp, trên cơ sở tạo lập được lòng tin của khách
hàng (người tiêu dùng) đối với một sản phẩm mang
thương hiệu nào đó. Hoạt động marketing, quảng cáo,
truyền thông, thiết kế bao bì sản phẩm, biểu tượng (logo),
khẩu hiệu (slogan)... của doanh nghiệp là cách thức, nghệ
thuật xây dựng thương hiệu. Điều này là cần thiết. Nhưng
nếu chỉ dừng lại ở đó, những hoạt động nói trên không tạo
dựng được thương hiệu một cách bền vững, thậm chí nó
còn có thể trở thành hành vi lừa dối khách hàng bằng
nghệ thuật tinh vi. Quảng cáo, truyền thông là nghệ thuật
phản ánh sự thật có sức thuyết phục cao, chứ không phải
là nói dối một cách thuyết phục. Marketing với các nghiệp
vụ và tiểu xảo của nó là một hoạt động nhằm tiêu thụ
nhiều sản phẩm, mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh
nghiệp, bằng cách thỏa mãn tốt nhất mọi nhu cầu của
khách hàng. Nhờ đó, khách hàng tin tưởng vào sản phẩm
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của doanh nghiệp, trở thành người đồng hành trung thành

2. Vì thế, việc bảo đảm ba điều kiện trên không chỉ

cùng doanh nghiệp.
Muốn xây dựng thương hiệu, trước hết mỗi sản phẩm
phải thỏa mãn được ba điều kiện:
1. Đạt đến một khối lượng đủ lớn và ổn định, bảo
đảm chất lượng đồng đều, ổn định theo yêu cầu của thị
trường, của người mua. (Riêng đối với nông phẩm, chất
lượng sản phẩm còn phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an
toàn thực phẩm).
2. Giá bán mang tính cạnh tranh trên thương trường
trong và ngoài nước, với bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế
của một thế giới ngày càng phẳng hơn.
3. Tổ chức kênh phân phối bảo đảm lợi ích hài hòa, hợp
lý của tất cả các chủ thể tham gia vào chuỗi giá trị ngành
hàng, từ người cung ứng đầu vào - sản xuất - chế biến - bảo
quản, phân phối - đến người tiêu dùng cuối cùng.
Trong nông nghiệp, việc xây dựng thương hiệu còn cần
phải tính đến các đặc thù sau:
1. Nhiều trang trại, hộ nông dân, có khi lên tới hàng
ngàn, vạn đơn vị, cung cấp một loại nông sản nguyên liệu
cho một doanh nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ trên
thương trường. Do vậy, người ta chỉ có thể, hay tuyệt đại
bộ phận các trường hợp, xây dựng thương hiệu cho doanh
nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản, không xây
dựng được thương hiệu nông sản cho từng trang trại, từng
hộ nông dân. Ví dụ, người ta biết đến thương hiệu cà phê
Trung Nguyên, nhưng không thể có thương hiệu cà phê
của các trang trại cung cấp cà phê nguyên liệu cho công ty
Trung Nguyên.

phụ thuộc vào doanh nghiệp chế biến, bảo quản tiêu thụ
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nông sản, mà còn phụ thuộc rất lớn vào nông dân, chủ
trang trại.
3. Do sản xuất nông nghiệp Việt Nam hiện nay còn nhỏ
lẻ, manh mún, nên các doanh nghiệp chưa thể trực tiếp mua
nông sản của hộ nông dân. Giữa nông dân và doanh nghiệp có
nhiều tầng lớp trung gian mua gom nông sản. Vì thế, việc bảo
đảm ba điều kiện trên, nhất là điều kiện sản phẩm có chất
lượng đồng đều, ổn định, là rất khó khăn.
4. Chuỗi giá trị nông sản dài, “từ trang trại đến bàn
ăn”, do nhiều chủ thể cùng tham gia với những vai trò
khác nhau trong những điều kiện kinh tế, kỹ thuật cụ thể.
Do vậy, việc phân chia lợi ích một cách hợp lý giữa các chủ
thể của chuỗi ngành hàng trở nên khó khăn.
5. Đặc điểm quan trọng nhất của sản xuất nông
nghiệp là mang tính sinh học. Đối tượng sản xuất là sinh
vật, cây, con. Do vậy, muốn đạt năng suất, chất lượng sản
phẩm và hiệu quả kinh tế cao, con người phải kiểm soát
chặt chẽ toàn bộ quá trình sản xuất mang tính sinh học
trên đồng ruộng, chuồng trại, chăm sóc một cách tỉ mỉ đến
từng cá thể cây, con, bằng các tác động kỹ thuật đúng lúc,
đúng cách, “nhất thì, nhì thục”. Điều đó đòi hỏi tinh thần
trách nhiệm cao của người lao động sản xuất nông nghiệp
và quy mô sản xuất (diện tích canh tác, nuôi trồng, đầu
con gia súc, gia cầm) vừa với tầm hạn quản lý của người
chủ trang trại và những người lao động khác trong mỗi
đơn vị sản xuất nông nghiệp. Vì thế, chỉ có trang trại gia
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đình, mà thường gọi là kinh tế hộ nông dân, mới thỏa mãn

Chúng ta thường thấy các hoạt động sau:

được hai yêu cầu này, nên nó luôn là lực lượng sản xuất

1. Khuyến nông để áp dụng công nghệ mới vào sản

nông sản hàng hóa chủ yếu ở mọi trình độ phát triển kinh

xuất nông nghiệp trong các hộ nông dân, như kỹ thuật “3

tế. Chỉ khác là, ở trình độ cao về cơ khí hóa, tin học hóa...,

giảm + 3 tăng”, IPM và thực thi Viet GAP, Global GAP...

quy mô sản xuất của trang trại gia đình sẽ rất lớn, có khi

Hoạt động khuyến nông nhằm bảo đảm sản xuất nông

từ hàng ngàn hécta canh tác, hàng vạn đàn con gia cầm,

phẩm đạt năng suất cao, chất lượng đồng đều và bảo đảm

hàng ngàn đầu con gia súc. Dù vậy, người ta vẫn sử dụng

vệ sinh an toàn thực phẩm, thân thiện với môi trường.

loại hình trang trại gia đình, trong đó người chủ gia đình

Nhưng, do sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ, manh mún,

điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất - kinh doanh của

lợi ích của cán bộ khuyến nông không trực tiếp phụ thuộc

trang trại, không thuê người lao động quản lý (có thể thuê

vào kết quả, hiệu quả sản xuất của nông hộ, nên nền nông

một số ít người lao động trực tiếp một cách thường xuyên

nghiệp vẫn chưa cung cấp được nông sản theo yêu cầu của

hay trong lúc thời vụ khẩn trương). Trong khi đó, ở Việt

thị trường, cả về chất lượng và số lượng. Mặt khác, hoạt

Nam hiện nay, quy mô sản xuất bình quân của một hộ

động khuyến nông không giải quyết được vấn đề thị

nông dân chỉ có có 0,8ha canh tác!

trường và vốn đầu tư cho sản xuất nông phẩm.

Như vậy, trong chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, từ

2. Doanh nghiệp chế biến nông sản đứng ra tổ chức

trang trại đến bàn ăn, trang trại gia đình có ưu thế tuyệt đối

lại nền sản xuất nhỏ lẻ của nông hộ theo nguyên tắc “liền

trong khâu sản xuất mang tính sinh học. Còn các khâu khác

đồng, cùng trà giống, khác chủ” để có thể cung ứng nông

của chuỗi giá trị ngành hàng thuộc về các chủ thể khác,

sản nguyên liệu cho công nghiệp chế biến với số lượng và

trước hết là thuộc về doanh nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu

chất lượng vừa đủ lớn, vừa ổn định, theo tiêu chuẩn quốc

thụ nông sản. Ba vấn đề cần được giải quyết tốt để có được

tế và quốc gia. Tuy nhiên, do có quá nhiều hộ nông dân,

ba điều kiện nêu trên của chuỗi giá trị hàng nông sản là:

nên việc tổ chức lại sản xuất theo nguyên tắc này tuy

(i) thị trường và thương hiệu; (ii) công nghệ sản xuất; (iii)

đúng, nhưng rất khó thực hiện. Ví dụ: 15.000ha lúa của

vốn đầu tư. Chỉ có doanh nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ

15.000 hộ nông dân cung ứng lúa nguyên liệu cho một nhà

nông sản có quy mô lớn, mới có khả năng giải quyết ba vấn

máy chế biến có công suất 100.000 tấn lúa/năm; hoặc

đề này. Đó là ưu thế của doanh nghiệp chế biến, bảo quản

2.000ha cà phê của 2.000 hộ nông dân cung cấp cà phê

mà các trang trại không thể có được.

nguyên liệu cho một nhà máy chế biến. Đó là một khó

Vậy giải pháp nào cho ba vấn đề trên trong điều kiện

khăn cho doanh nghiệp chế biến trong việc tổ chức lại nền
sản xuất nhỏ lẻ của nông dân. Hợp tác xã do những hộ

sản xuất nông sản ở Việt Nam hiện nay?
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nông dân này thành lập, để làm cầu nối giữa doanh

và phù hợp với mỗi tiểu vùng; Công ty hợp đồng hợp tác sản

nghiệp và hộ nông dân, cũng là một giải pháp tốt, nhưng

xuất lúa hàng hóa với các hộ nông dân trong vùng. Theo đó,

vẫn không giải quyết được căn bản. Nếu như 15.000ha lúa

công ty đầu tư cho nông dân giống xác nhận, thuốc bảo vệ

này chỉ thuộc 1.500 hộ nông dân với 2 - 3 hợp tác xã của

thực vật, phân bón các loại vào từng thời điểm sử dụng

họ hay 2.000ha cà phê chỉ thuộc 200 hộ nông dân với một

(nhất thì), không tính lãi trong 120 ngày, kể từ đầu vụ đến

hợp tác xã, thì doanh nghiệp chế biến có thể thực hiện

sau thu hoạch 30 ngày (giải quyết vấn đề vốn cho nông

được việc tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo nguyên

dân). Đồng thời, lực lượng khuyến nông FF (Field Forces)

tắc “liền đồng, cùng trà giống, khác chủ”. Vì vậy, tích tụ,

của Công ty hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình kỹ

tập trung ruộng đất để tạo ra các trang trại gia đình quy

thuật canh tác hiệu quả - bền vững, ghi nhật ký đồng

mô lớn là yêu cầu tất yếu và cấp bách.

ruộng, xử lý dịch hại và các vấn đề nảy sinh trong quá

Tổ chức lại sản xuất như vậy vẫn chưa giải quyết triệt

trình sản xuất mang tính sinh học trên đồng ruộng, lên lịch

để ba vấn đề công nghệ, thị trường, vốn, nên không thể

thu hoạch, vận chuyển lúa về nhà máy chế biến. Mỗi cán bộ

đáp ứng được ba điều kiện nêu trên.

FF phụ trách 40 - 60ha canh tác lúa của nông dân để thực

3. Sản xuất theo hợp đồng (contract farming) là hình

hiện “nhất thì, nhì thục”, tức là giải quyết vấn đề công nghệ

thức tổ chức sản xuất nông sản tốt nhất để thực hiện chuỗi

sản xuất. Công ty cung cấp cho nông dân bao chứa lúa, sấy

giá trị nông sản, từ trang trại đến bàn ăn, ngay cả ở những

lúa miễn phí, mua lúa của nông dân ngay tại nhà máy theo

nước có nền nông nghiệp hàng hóa phát triển cao, như châu

giá được niêm yết. Giá này bảo đảm lợi ích của Công ty và

Âu, Bắc Mỹ (Cần lưu ý là sản xuất theo hợp đồng, chứ

của nông dân. Công ty bao chi phí bốc xếp tại ruộng, vận

không phải là hợp đồng sản xuất). Có thể coi trường hợp

chuyển lúa từ ruộng đến nhà máy; nếu chưa muốn bán

của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang là ví dụ điển

ngay, công ty cho nông dân gửi lúa vào kho của nhà máy,

hình cho hình thức tổ chức sản xuất theo hợp đồng ở nước

miễn phí bảo quản trong 30 ngày. Nông dân sẽ đăng ký giá

ta hiện nay, với tên gọi “Chương trình đầu tư, thu mua, chế

bán. Khi giá niêm yết của nhà máy bằng giá đăng ký bán

biến lúa gạo”. Công ty xây dựng một nhà máy chế biến gạo

của nông dân, Công ty sẽ thanh toán tiền cho nông dân.

với công suất 100.000 tấn lúa/năm ở xã Vĩnh Bình, huyện

Như vậy, Công ty đã giải quyết vấn đề thị trường tiêu thụ

Châu Thành, tỉnh An Giang. Công ty tổ chức vùng sản xuất

cho nông dân.

nguyên liệu trên quy mô 13.000 -15.000ha canh tác lúa.

Vụ đông xuân năm 2010 - 2011, 1.200 ha của hơn 400

Công ty xác định các tiểu vùng sản xuất lúa gạo trên

hộ nông dân ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đã trở

15.000 ha canh tác; xác định bộ giống lúa có chất lượng cao

thành vùng sản xuất lúa nguyên liệu cho nhà máy chế
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biến của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang, đạt

ứng dụng. Nếu không, mọi quảng cáo, truyền thông,

năng suất 9 - 11tấn/ha gieo trồng, với giá thành sản xuất:

nhãn mác sản phẩm... chỉ là sự lừa dối khách hàng. Như

2.200 đ/kg lúa, giá bán cho nhà máy là 6.000 đ/kg. Nông

vậy, ba giải pháp căn bản để xây dựng thương hiệu nông

dân lãi từ 38 triệu đến 44 triệu đồng/ha gieo trồng. Những

sản bền vững là:

con số này tưởng chỉ có trong mơ của nông dân cùng đồng

1. Doanh nghiệp chế biến - bảo quản, tiêu thụ, chủ

bằng sông Cửu Long trong suốt 22 năm xuất khẩu gạo (từ

động tổ chức sản xuất theo hợp đồng trên toàn chuỗi giá

năm 1989 đến năm 2011). Cũng cần phải nói rằng, gạo

trị của mỗi ngành hàng nông sản.

xuất khẩu của Việt Nam hiện nay được chế biến theo quy

2. Các trang trại gia đình sản xuất nông sản hàng hóa

trình ngược: xay lúa thành gạo rồi mới sấy gạo, do đó, tỷ lệ

quy mô lớn được hình thành nhờ tích tụ, tập trung ruộng

gạo/lúa chỉ đạt 50 - 52%. Trong khi đó, theo quy trình

đất và cơ giới hóa (không phải là dồn điền đổi thửa) để đáp

thuận: sấy lúa rồi mới xay xát thành gạo như nhà máy

ứng yêu cầu nông sản nguyên liệu của doanh nghiệp chế

của công ty đã làm, tỷ lệ gạo/lúa đạt 62 - 64%.

biến, trong khuôn khổ tổ chức sản xuất theo hợp đồng.
3. Các hợp tác xã do các chủ trang trại này thành lập

Như vậy, cả ba vấn đề: thị trường, công nghệ, vốn sản

để: (i) trong giai đoạn đầu, làm cầu nối giữa doanh nghiệp

xuất, đã được công ty giải quyết.
Mặt khác, cũng cần thấy rằng, việc tổ chức sản xuất

chế biến và trang trại của các xã viên hợp tác xã; (ii) trong

theo hợp đồng trên 15.000ha lúa của 10.000 hộ nông dân để

giai đoạn sau, lập các nhà máy chế biến để tiêu thụ nông

đủ lúa nguyên liệu có chất lượng cao, cung cấp cho nhà máy

sản cho nông dân, làm đối trọng, cạnh tranh với doanh

chế biến 100.000 tấn lúa/năm, đó là một thách thức lớn đối

nghiệp hiện hữu.

với công ty. Ước gì chỉ có khoảng dưới 1.000 hộ nông dân

Thể chế quản lý vĩ mô của Nhà nước cần tạo ra khung

sản xuất trên 15.000ha canh tác lúa với những máy kéo,

pháp lý để các giải pháp trên được thực thi một cách

máy nông nghiệp, máy gặt đập lúa, có công suất phù hợp!

thuận lợi.

Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao chỉ có thể đạt được khi

Như vậy, hình thức tổ chức sản xuất theo hợp đồng

thực hiện việc tích tụ, tập trung ruộng đất và cơ giới hóa

vừa phát huy được ưu thế của trang trại gia đình trong

sản xuất.

khâu sản xuất mang tính sinh học và phát huy ưu thế quy

Trên cơ sở đó và chỉ có trên cơ sở đó, việc xây dựng

mô lớn của doanh nghiệp trong khâu dịch vụ đầu vào -

thương hiệu gạo của Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật An

đầu ra của sản xuất nông nghiệp, giải quyết được ba vấn

Giang mới có thể thực hiện nhanh và bền vững; các tiểu

đề: thị trường, công nghệ và vốn sản xuất, là những vấn đề

xảo, kỹ năng xây dựng thương hiệu mới có thể đem ra

mà tự thân trang trại gia đình không bao giờ giải quyết được,
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đồng thời lại khắc phục được nhược điểm sản xuất quy mô
nhỏ của trang trại gia đình và nhược điểm không có khả
năng kiểm soát quá trình sinh học diễn ra trên đồng
ruộng do quy mô lớn của doanh nghiệp chế biến nông sản.
Nhờ vậy, hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của cả
chuỗi giá trị ngành hàng nông sản được thực hiện một
cách tối ưu. Đừng quá lạm dụng các kỹ năng, tiểu xảo
trong xây dựng thương hiệu nông sản khi chưa thực hiện

CÁNH ĐỒNG LỚN VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT
THEO HỢP ĐỒNG
TRONG SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

việc tổ chức sản xuất theo hợp đồng trong chuỗi giá trị
ngành hàng, từ trang trại đến bàn ăn, nếu thực sự muốn
có một nền nông nghiệp phát triển bền vững trong bối
cảnh toàn cầu hóa. Đó là cái gốc bền vững của việc xây
dựng thương hiệu nông sản.

Muốn phát triển nông nghiệp bền vững, đạt hiệu quả
cao, trước hết mỗi loại nông sản cần thỏa mãn các điều
kiện sau:
1. Đạt đến một khối lượng đủ lớn và ổn định, bảo đảm

Tháng 4-2011

chất lượng đồng đều, ổn định, đặc biệt là phải bảo đảm
tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của
thị trường, của người mua.
2. Giá bán mang tính cạnh tranh trên thương trường
trong và ngoài nước, với bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế
của thế giới ngày càng phẳng hơn.
3. Tổ chức kênh phân phối bảo đảm lợi ích hài hòa, hợp
lý của tất cả các chủ thể tham gia vào chuỗi giá trị ngành
hàng, từ người cung ứng đầu vào - sản xuất - chế biến - bảo
quản - phân phối đến người tiêu dùng cuối cùng.
Để thỏa mãn các điều kiện nêu trên, các giải pháp
phải tính đến các đặc điểm sau của sản xuất nông nghiệp:
+ Đặc điểm quan trọng nhất của sản xuất nông nghiệp
là mang tính sinh học. Đối tượng sản xuất là sinh vật, cây,
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con. Do vậy, muốn đạt năng suất, chất lượng sản phẩm và

khác của chuỗi giá trị ngành hàng thuộc về các chủ thể

hiệu quả kinh tế cao, con người phải kiểm soát chặt chẽ

khác, trước hết là thuộc về doanh nghiệp chế biến, bảo

toàn bộ quá trình sản xuất mang tính sinh học trên đồng

quản, tiêu thụ nông sản.

ruộng, ao nuôi, chuồng trại, chăm sóc một cách tỉ mỉ đến

+ Đối với một loại nông sản, nhiều nhà sản xuất (nhà

từng cá thể cây, con, bằng các tác động kỹ thuật đúng lúc,

nông), có khi lên tới hàng chục ngàn, thường bán sản

đúng cách “nhất thì, nhì thục”. Điều đó đòi hỏi tinh thần

phẩm của mình cho một nhà doanh nghiệp chế biến, bảo

trách nhiệm cao của người sản xuất nông nghiệp và quy

quản, tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Còn

mô sản xuất (diện tích canh tác, nuôi trồng, đầu con gia

sản phẩm của doanh nghiệp chế biến thường bán cho rất

súc, gia cầm) vừa với tầm hạn quản lý của người chủ trang

nhiều tổ chức và cá nhân trên thị trường trong và ngoài

trại và những người lao động khác trong mỗi đơn vị sản

nước. Cả nhà nông và nhà doanh nghiệp rất cần liên kết

xuất nông nghiệp. Vì thế, chỉ có trang trại gia đình, mà

với nhau một cách bền vững trong việc bán và mua nông

thường gọi là kinh tế hộ nông dân, mới thỏa mãn được hai

sản. Nhà doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản cần

yêu cầu này, nên nó luôn là lực lượng sản xuất nông sản

có “chân hàng” ổn định, cung ứng nông sản nguyên liệu

hàng hóa chủ yếu ở mọi trình độ phát triển kinh tế. Chỉ

thường xuyên đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm,

khác là, ở trình độ cao về cơ khí hóa, tin học hóa..., quy mô

giá cả hợp lý với số lượng theo yêu cầu của công nghệ chế

sản xuất của trang trại gia đình sẽ rất lớn, có khi từ hàng

biến và thị trường tiêu thụ. Nhà nông cần phải biết chắc

ngàn hécta canh tác, hàng vạn đầu con gia cầm, hàng

chắn nông phẩm do mình làm ra được tiêu thụ hết với giá

ngàn đầu con gia súc. Nhưng, người ta vẫn sử dụng loại

cả hợp lý, nếu đáp ứng được yêu cầu về vệ sinh an toàn

hình trang trại gia đình, trong đó người chủ gia đình điều

thực phẩm.

hành trực tiếp hoạt động sản xuất - kinh doanh của trang

Ba vấn đề lớn của kinh tế thị trường mà từng nhà

trại, không thuê người lao động quản lý (có thể thuê một

nông không thể giải quyết được là : (i), thị trường tiêu thụ

số ít người lao động trực tiếp một cách thường xuyên hay

và thương hiệu (ii), công nghệ mới (iii), vốn đầu tư. Chỉ có

trong lúc thời vụ khẩn trương). Trong khi đó, ở Việt Nam

doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản mới có thể giải

hiện nay, quy mô sản xuất của một hộ nông dân bình

quyết tốt ba vấn đề này. Giải quyết ba vấn đề này không

quân chỉ có 0,8ha canh tác!

chỉ mang lại lợi ích cho nhà nông mà cho cả nhà doanh

Như vậy, trong chuỗi giá trị ngành hàng nông sản, từ

nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản.

trang trại đến bàn ăn, trang trại gia đình có ưu thế tuyệt

Vì thế mối liên kết này là tất yếu và được thiết lập ở

đối trong khâu sản xuất mang tính sinh học. Còn các khâu

các nước phát triển từ hàng trăm năm nay, bằng một hệ
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thống pháp luật ngày càng hoàn thiện và sự tự nguyện

nào có thể “hấp thụ” được đầu tư về kỹ thuật, về khuyến

giữa hai bên. Ở nước ta hiện nay, tổ chức sản xuất theo

nông của doanh nghiệp theo Global GAP? Những nhà

hợp đồng, tạo lập các cánh đồng mẫu lớn là hình thức

nông nào cần sự đảm bảo đảm tiêu thụ sản phẩm do mình

quản lý tiến bộ, thường được gọi là “liên kết bốn nhà”.

làm ra? Chắc chắn đó không phải là nhà nông trồng trọt

Để chiếm lĩnh thị trường, giành thắng lợi trong cạnh

trên 5 - 7 công đất hay nuôi dăm mười con heo. Với quy

tranh, các doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản

mô nhỏ, các nhà nông này có thể dễ dàng tiêu thụ nông

không chỉ “đặt hàng” với các nhà khoa học nghiên cứu giải

sản được sản xuất theo kỹ thuật truyền thống ngay tại chợ

quyết các vấn đề chế biến, bảo quản nông sản mà cả các

quê. Họ không cần liên kết với nhà doanh nghiệp chế biến -

vấn đề sản xuất nông phẩm trên mỗi trang trại của nông

tiêu thụ nông sản, cũng không có khả năng và không cần

dân, để không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sản

áp dụng Global GAP. Còn doanh nghiệp lại không thể ký

xuất trong cả chuỗi giá trị từ trang trại đến bàn ăn. Nhờ

hợp đồng tiêu thụ nông sản với hàng ngàn hộ nông dân

đó, sự liên kết giữa nhà doanh nghiệp, nhà nông với các

nhỏ lẻ. Do vậy, điều kiện cần và đủ trong việc tổ chức sản

nhà khoa học được thiết lập ngày càng vững chắc trên quy

xuất theo hợp đồng tạo ra các “cánh đồng lớn” là nhà nông

mô lớn, dẫn đến thương mại hóa các kết quả nghiên cứu

phải là chủ các trang trại, phổ biến là trang trại gia đình,

của giới khoa học ở các trường, viện. Nhà doanh nghiệp vì

có quy mô sản xuất nông sản hàng hóa lớn, có khả năng

lợi ích của chính mình, không chỉ đầu tư áp dụng các công

thực thi Global GAP và nhà doanh nghiệp phải có khả

nghệ mới nhất do các nhà khoa học tạo ra trong khâu chế

năng chế biến - tiêu thụ nông sản trên thị trường trong và

biến - bảo quản - tiêu thụ nông sản, mà còn đầu tư giúp

ngoài nước với công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn HACCP

nhà nông áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nông sản

(hệ thống kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm).

ở mỗi trang trại. Do vậy, hoạt động khuyến nông vì lợi

Khác với các hình thức giao dịch buôn bán nông sản

nhuận do các doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản

trên thị trường giao ngay và thị trường giao sau (kỳ hạn

thực hiện ngày càng phát triển, làm cầu nối giữa các nhà

và triển hạn), giá cả trong hình thức tổ chức sản xuất

khoa học và nhà nông, đóng vai trò quyết định trong việc

nông nghiệp theo hợp đồng không phải là giá phản ánh

áp dụng tiến bộ kỹ thuật và góp phần phát triển vùng sản

quan hệ cung - cầu trên thị trường tại thời điểm mua -

xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn trong nông nghiệp. Vì

bán (giao ngay) hay tại thời điểm ấn định trong tương lai

thế việc sản xuất nông nghiệp theo “Global GAP” mới được

(giao sau) mà là phản ánh sự phân chia lợi ích, rủi ro và

thực hiện phổ biến (sản xuất theo quy trình và tiêu chuẩn

quyền quyết định giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp chế

toàn cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm). Những nhà nông

biến - tiêu thụ nông sản. Về phía nhà nông, giá trong sản
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xuất theo hợp đồng đủ để đảm bảo lợi ích hợp lý thỏa đáng

một số doanh nghiệp mua nông sản của nông dân theo giá

theo sự tính toán của họ khi ký hợp đồng trước vụ sản

sàn, bảo đảm lợi ích hợp lý của nông dân. Đến thời điểm

xuất; khi đến thời vụ thu hoạch, họ sẽ giao nông sản cho

thích hợp, cần thiết, Nhà nước quyết định bán ra theo giá

doanh nghiệp. Nhà nông có toàn quyền quyết định và chịu

thị trường số nông sản đã mua của nông dân theo giá sàn.

rủi ro (do chính sách, thiên tai, thị trường đầu vào) trong

Nếu có phát sinh lỗ, quỹ bảo hiểm nông nghiệp sẽ thanh

khâu sản xuất nông phẩm. Còn nhà doanh nghiệp chế

toán. Đó chính là vai trò của Nhà nước đối với sản xuất

biến - tiêu thụ có toàn quyền quyết định và chịu rủi ro (do

nông nghiệp và nhà nông.
Như vậy, các chủ thể của việc tổ chức sản xuất theo

thiên tai, thị trường, chính sách...) trong khâu chế biến –

hợp đồng là:

tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước.
Các nhà doanh nghiệp chế biến thường bán sản phẩm

1. Doanh nghiệp chế biến - bảo quản, tiêu thụ, chủ

trên thị trường giao sau (kỳ hạn và quyền chọn) để hạn

động tổ chức sản xuất theo hợp đồng trên toàn chuỗi giá

chế rủi ro. Còn giá ghi trong hợp đồng mà nhà nông đã ký

trị của mỗi ngành hàng nông sản.

với doanh nghiệp tuy không thu lợi nhuận tối đa, nhưng

2. Các trang trại gia đình sản xuất nông sản hàng hóa

đã có lợi thỏa đáng. Bù lại, khi giá xuống thấp, nông dân

quy mô lớn được hình thành nhờ tích tụ, tập trung ruộng

vẫn bán cho doanh nghiệp theo giá đã ký trong hợp đồng.

đất và cơ giới hóa (không phải là dồn điền đổi thửa) để đáp

Đó mới là điều quan trọng đối với các nhà nông có trang

ứng yêu cầu nông sản nguyên liệu của doanh nghiệp chế

trại sản xuất hàng hóa lớn. Nhưng thực tế, vì lợi ích trước

biến trong khuôn khổ tổ chức sản xuất theo hợp đồng.

mắt, do quy mô sản xuất nhỏ, lượng nông sản hàng hóa

3. Các hợp tác xã do các chủ trang trại này thành lập

quá ít, nông dân có thể bán nông sản cho bất kì ai theo giá

để: (i) trong giai đoạn đầu, làm cầu nối giữa doanh nghiệp

thị trường. Nếu doanh nghiệp phải mua theo giá cao theo

chế biến và trang trại của các xã viên hợp tác xã; (ii) trong

thị trường, lúc đó quan hệ giữa nhà nông và nhà doanh

giai đoạn sau, lập các nhà máy chế biến để tiêu thụ nông

nghiệp không còn là giao dịch sản xuất theo hợp đồng mà

sản cho nông dân, làm đối trọng, cạnh tranh với doanh

là giao dịch giao ngay của nền sản xuất nhỏ, manh mún.

nghiệp hiện hữu.

Còn giá sàn, về bản chất, là giá của Nhà nước, dùng để

Thể chế quản lý vĩ mô của Nhà nước cần tạo ra khung

bảo hộ sản xuất nông nghiệp, không phải giá kinh doanh

pháp lý để các giải pháp trên được thực thi theo một cách

theo cơ chế thị trường. Sản xuất nông sản có nhiều rủi ro

thuận lợi.
Vì vậy, hình thức tổ chức sản xuất theo hợp đồng
(không phải là hợp đồng sản xuất) vừa phát huy được ưu

nên cần có quỹ bảo hiểm. Khi giá cả thị trường quá thấp,
làm cho nông dân lỗ vốn, Nhà nước dùng quỹ này thuê
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thế của trang trại gia đình trong khâu sản xuất mang tính
sinh học và phát huy ưu thế quy mô lớn của doanh nghiệp
trong khâu dịch vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông
nghiệp. Tổ chức sản xuất theo hợp đồng đã giải quyết được
ba vấn đề: thị trường - thương hiệu, công nghệ và vốn sản
xuất, là những vấn đề mà tự thân trang trại gia đình không
bao giờ giải quyết được, đồng thời lại khắc phục được nhược
điểm sản xuất quy mô nhỏ của trang trại gia đình và nhược
điểm không có khả năng kiểm soát quá trình sinh học diễn
ra trên đồng ruộng, ao nuôi, chuồng trại... do quy mô lớn
của doanh nghiệp chế biến nông sản. Nhờ vậy, hiệu quả
kinh tế, xã hội và môi trường của cả chuỗi giá trị ngành
hàng nông sản được thực hiện một cách tối ưu.
Đằng sau các chủ thể nói trên là các nhà khoa học
nông nghiệp và chế biến, bảo quản nông sản. Họ tạo ra
công nghệ mới, những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất
nông nghiệp và chế biến, bảo quản nông sản, nhằm mang
lại hiệu quả kinh tế - xã hội ngày càng cao cho cả nhà
nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước và toàn
xã hội. Nhà nước vừa tạo ra khuôn khổ pháp lý vừa tạo
điều kiện vật chất và tài chính để việc tổ chức sản xuất
theo hợp đồng diễn ra thuận lợi, trên quy mô lớn đạt hiệu
quả cao và bền vững.
Tháng 6-2012

LÀM GÌ ĐỂ TĂNG GIÁ TRỊ HẠT GẠO
VÀ THU NHẬP CỦA NGƯỜI TRỒNG LÚA GẠO
Ở VIỆT NAM HIỆN NAY?
Tuy Việt Nam đã xuất khẩu gạo liên tục trong 25 năm
qua, với khối lượng ngày một tăng, đứng hạng nhất, nhì
thế giới, nhưng càng xuất khẩu nhiều, hiệu quả kinh tế và
thu nhập của người trồng lúa càng giảm, nhất là người
trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, vựa lúa chiếm 90 95% sản lượng gạo xuất khẩu hàng năm của cả nước. Theo
điều tra của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển
Nông nghiệp Nông thôn được công bố ngày 17-10-2013,
thu nhập của nông dân trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu
Long chỉ có 535.000 đồng/người/tháng.
Bởi vì, về cơ bản, nền nông nghiệp nói chung và ngành
sản xuất lúa gạo nói riêng, vẫn là nền sản xuất hàng hóa
nhỏ, manh mún, nông dân làm ăn theo kinh nghiệm cha
truyền con nối với kỹ thuật canh tác lạc hậu; thương mại
lúa gạo gắn liền với thương lái mua gom, nông dân bán
“mão” theo kiểu buôn chuyến, có gì bán nấy, có khách mua
thì đi mua gom “tạp pí lù” đủ các loại lúa gạo. Công nghệ
chế biến gạo theo quy trình ngược, xay sát lúa ướt rồi mới
sấy khô gạo, nên chất lượng gạo xấu, giá thành chế biến
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lại cao do tỷ lệ thu hồi thấp. Sự độc quyền xuất khẩu gạo

Vì vậy, phải xây dựng lại hệ thống ngành hàng sản

của Hiệp hội lúa gạo (VFA) đã làm trầm trọng hơn tình

xuất - kinh doanh lúa gạo. Một ngôi nhà tranh, vách đất,

trạng buôn bán theo kiểu ăn xổi, chụp giật, “đánh quả”.
Đặc biệt, cách buôn bán này luôn luôn đặt nông dân trồng
lúa ở thế yếu, chịu thiệt thòi, nhất là khi giá gạo trên thị
trường thế giới xuống thấp.
Vì vậy, vấn đề được đặt ra là bằng chính sách Nhà
nước và hệ thống quản lý nào để gia tăng giá trị hạt gạo,
bảo vệ và gia tăng lợi ích chính đáng của người trồng lúa?
Gần đây, người ta nói nhiều đến “tái cơ cấu nông
nghiệp”, trong đó có ngành lúa gạo, như là giải pháp căn
bản, toàn diện để xử lý vấn đề nêu trên.
Tái cơ cấu (cấu trúc) chỉ là cách sắp xếp lại các yếu tố
cấu thành hiện hữu của một hệ thống nào đó (ở đây là

dù được thiết kế kiến trúc đẹp, thi công có chất lượng cao,
không bao giờ có thể “tái cấu trúc” thành nhà cao tầng.
Muốn có nhà cao tầng, nhất thiết phải phá nhà tranh,
vách đất, để xây dựng lại bằng cách thiết kế, thi công lại
từ nền móng đến cột, xà, tường bằng xi măng, thép, gạch
tuy-nen..., và sử dụng vật liệu nội thất mới, tức là phải
tạo ra các yếu tố mới, cấu thành nên chỉnh thể (hệ thống)
mới (ở đây là ngành sản xuất kinh doanh lúa gạo hiện
tại) theo một kiểu cấu trúc hợp lý, được vận hành theo
một cơ chế quản lý tương thích, dựa theo quy luật khách
quan của kinh tế thị trường, sao cho tạo ra những thuộc

ngành hàng lúa gạo) để hy vọng nâng cao hiệu quả hoạt

tính mới về chất (hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường

động của nó. Nhưng trong ngành lúa gạo (và cả ngành nông

của ngành sản xuất kinh doanh lúa gạo), không thể tìm

nghiệp) nước ta hiện nay, các yếu tố cấu thành đã không

thấy ở các yếu tố cấu thành, và càng không thể tìm thấy

còn “dư địa” để gia tăng hiệu quả cho dù được sắp xếp lại

ở chính thể (hệ thống) cũ (ngành sản xuất lúa gạo nhỏ lẻ,

theo bất kỳ kiểu cấu trúc nào. Vì các yếu tố cấu thành hiện
hữu vẫn là nông dân sản xuất quy mô nhỏ, manh mún, sản
xuất với kỹ thuật canh tác lạc hậu, vẫn là thương lái mua
gom, buôn chuyến, vẫn là công nghệ chế biến lạc hậu theo

công nghệ lạc hậu).
Vậy phải làm thế nào để xây dựng lại ngành sản xuất
kinh doanh lúa gạo của Việt Nam hiện nay?
1. Tạo ra những yếu tố cấu thành mới của hệ

quy trình ngược, xuất khẩu tuy nhiều nhưng vẫn không thể
có thương hiệu, chất lượng gạo thấp và không ổn định, giá
bán thấp. Vì thế, để có lãi, các doanh nghiệp xuất khẩu của

thống ngành hàng lúa gạo
1.1 Nông dân

VFA và thương lái mua gom lúa, các cơ sở sơ chế lúa thành
gạo nguyên liệu, chỉ còn cách duy nhất là đồng lòng cùng ép
giá mua lúa của nông dân.
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- Nông dân phải là người chủ trang trại gia đình sản
xuất lúa gạo hàng hóa, quy mô lớn nhờ tích tụ, tập trung
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ruộng đất, cơ giới hóa sản xuất, áp dụng công nghệ cao, từ

biến, bảo quản, tiêu thụ gạo trên thị trường trong và

khâu giống đến quá trình canh tác, thu hoạch, sơ chế, bảo

ngoài nước.

quản theo tiêu chuẩn và quy trình “Global GAP”. Nhờ đó,

Trong giai đoạn đầu, hợp tác xã có vai trò cầu nối liên

chất lượng lúa gạo được nâng cao và đồng đều, ổn định,

kết giữa nông dân trồng lúa và doanh nghiệp chế biến tiêu

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, khối lượng hàng hóa

thụ lúa gạo. Trong giai đoạn phát triển cao, hợp tác xã sẽ

lớn, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp chế biến và của thị

có nhà máy sấy, chế biến, kho chứa, tiêu thụ lúa gạo của

trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

nông dân xã viên, với tư cách là đối thủ cạnh tranh với

- Nông dân sản xuất hàng hóa lớn mới có nhu cầu và

doanh nghiệp.

khả năng liên kết dọc với các doanh nghiệp chế biến, bảo

1.3 Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ lúa gạo.

quản, tiêu thụ lúa gạo với tư cách là một chủ thể có vị thế

- Các doanh nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ lúa

bình đẳng với các chủ thể khác trong chuỗi giá trị ngành

gạo phải được trang bị công nghệ cao, đồng thời phải trở

hàng lúa gạo, từ trang trại đến bàn ăn (hay mạn tàu xuất

thành “nhạc trưởng” trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa

khẩu gạo).

gạo, tổ chức lại nền sản xuất của nông dân theo hướng

- Nông dân sản xuất hàng hóa lớn phải là nông dân

hiện đại.

chuyên nghiệp được đào tạo trở thành những chủ trang

- Các doanh nghiệp chế biến, bảo quản tiêu thụ lúa

trại sản xuất hàng hóa lớn. “Thanh nông tri điền” phải

gạo cũng chỉ có thể và cần liên kết với các nông dân sản

thay thế cho “lão nông tri điền”.

xuất hàng hóa lớn, tuân thủ tiêu chuẩn “Global GAP”.

Khi tham gia mối liên kết này, chỉ những nông dân

- Các doanh nghiệp này không thể ký hợp đồng với

sản xuất lúa gạo hàng hóa mới cần và có thể giữ “chữ

hàng chục ngàn hộ nông dân sản xuất nhỏ để tạo ra các

tín”trong các hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp cung

cánh đồng lớn “liền đồng, cùng trà giống, khác chủ”.

cấp dịch vụ ở cả “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất.

2. Hình thành và phát triển hệ thống sản xuất kinh doanh lúa gạo

1.2 Hợp tác xã
+ Nông dân sản xuất hàng hóa lớn mới có nhu cầu

Trong hệ thống này, chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo

và khả năng thực hiện liên kết ngang, tạo lập các hợp

được xác lập với vai trò nhạc trưởng của doanh nghiệp, tổ

tác xã đích thực để làm dịch vụ đầu vào - đầu ra cho sản

chức lại sản xuất lúa gạo theo hợp đồng (không phải hợp

xuất nông nghiệp, liên kết với các doanh nghiệp chế

đồng sản xuất), thể hiện qua các hoạt động sau:
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- Cung cấp đủ giống xác nhận cho nông dân phù hợp

thuật canh tác, thiết bị và công nghệ bảo quản, chế biến, đến

với yêu cầu của thị trường và điều kiện sinh thái của từng

quản lý chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị

tiểu vùng.

trường, xây dựng chiến lược sản phẩm, tổ chức kênh phân

- Hướng dẫn nông dân sản xuất theo GAP, mà tốt
nhất là theo “Global GAP” nhờ đội ngũ cán bộ khuyến

phối, cơ chế phân chia lợi ích giữa các chủ thể tham gia
chuỗi, trước hết là giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp.
Trên cơ sở đó, các hệ thống quản lý chuỗi giá trị ngành

nông 3 cùng với nông dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm).
- Trực tiếp hay gián tiếp (liên kết với các đối tác khác)

lúa gạo được hình thành và phát triển trên các vùng sinh

cung cấp vật tư (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật...) cho

thái chuyên sản xuất lúa gạo hàng hóa, phát huy được lợi

nông dân.

thế so sánh của mỗi tiểu vùng sinh thái, gia tăng hiệu quả

- Bao tiêu lúa gạo hàng hóa của nông dân với giá cả

kinh tế của tất cả các chủ thể tham gia, tăng thu nhập của

đảm bảo phân chia lợi ích hợp lý giữa nhà nông và nhà

nông dân trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực quốc gia

doanh nghiệp.

và chiếm lĩnh thị trường lúa gạo thế giới

- Có thiết bị và công nghệ hiện đại trong bảo quản,
sấy, chế biến, tạo ra các loại sản phẩm gạo chế biến đa
dạng theo yêu cầu của khách hàng với nhiều phân khúc

3. Nhà nước kiến tạo sự phát triển của hệ thống
quản lý chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo
Nhà nước cần tạo lập khung pháp lý minh bạch, thuận

khác nhau.
- Liên kết với ngân hàng thương mại để cung ứng tín

lợi và các chính sách khuyến khích phát triển các trang

dụng cho nông dân và hợp tác xã của họ thông qua việc

trại gia đình sản xuất lúa gạo hàng hóa lớn, các doanh

ứng trước giống lúa và vật tư nông nghiệp.

nghiệp chế biến, tiêu thụ lúa gạo và hệ thống quản lý

- Xây dựng được thương hiệu lúa gạo của từng doanh

chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo trên mỗi vùng sinh thái:

nghiệp, từng loại sản phẩm gạo cho các loại thị trường, tổ

- Tạo lập khung pháp lý cho việc phát triển thị trường

chức kênh phân phối rộng khắp, để chiếm lĩnh thị trường

mua - bán, cho thuê quyền sử dụng ruộng đất một cách

trong và ngoài nước.

lành mạnh, minh bạch, thuận tiện, để tạo ra các trang trại

- Liên kết với các nhà khoa học ở các viện, trường để giải

gia đình sản xuất lúa gạo hàng hóa lớn.

quyết các vấn đề khoa học - công nghệ sản xuất và quản lý

- Có chính sách đào tạo miễn phí cho thanh niên nông

nảy sinh trong tất cả các khâu của chuỗi giá trị ngành lúa

dân để tạo ra đội ngũ nông dân chuyên nghiệp “thanh

gạo, từ tạo giống, xác định cơ cấu mùa vụ, máy móc và kỹ

nông tri điền”, có trình độ, kỹ năng quản lý trang trại và
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hợp tác xã của mình, tham gia bình đẳng với các chủ thể

ngành hàng và vùng kinh tế sinh thái. Cần xóa bỏ vai trò

khác trong chuỗi ngành lúa gạo.

của VFA như là cánh tay Nhà nước nối dài. Trên cơ sở đó,

- Chính sách tài trợ vốn và lãi suất tín dụng, giảm,

cơ chế xin - cho mới được xóa bỏ.

miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, tài trợ kinh phí

Trên đây chính là nội dung xây dựng lại ngành hàng

khuyến nông cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà

lúa gạo Việt Nam, theo quan điểm hệ thống với chuỗi

máy chế biến, kho bảo quản lúa gạo hiện đại và đứng ra tổ

giá trị, từ trang trại đến bàn ăn (hay mạn tàu xuất

chức chuỗi giá trị lúa gạo, tạo ra cánh đồng liên kết lớn có

khẩu), bao gồm các yếu tố mới về chất, để tạo ra một

lượng hàng ổn định ở mỗi tiểu vùng sinh thái, trong vài ba

ngành kinh doanh hiện đại, hiệu quả, nâng cao thu

năm đầu.

nhập, lợi ích của xã hội và các chủ thể tham gia, đồng

- Tài trợ kinh phí cho các đề tài khoa học nghiên cứu phục
vụ cho phát triển chuỗi giá trị sản xuất - kinh doanh lúa gạo.
- Xây dựng chiến lược và chính sách tạo dựng các khu

thời có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong
và ngoài nước, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
ngày càng sâu rộng.
Tháng 5-2014

đô thị nhỏ (khu công nghiệp - dịch vụ và dân sinh), phân
tán ở các vùng nông nghiệp sinh thái để vừa thu hút sức
lao động nông nghiệp dôi dư, vừa tạo ra các cơ sở dịch vụ
cho sản xuất nông nghiệp, hạn chế di dân tự phát vào các
khu đô thị lớn như hiện nay đã làm nảy sinh những vấn
đề kinh tế, xã hội, môi trường không thể khắc phục được;
xác định các vùng sinh thái phù hợp nhất với sản xuất lúa
gạo được hưởng các chính sách ưu đãi nói trên.
- Chính sách đào tạo nghề cho nông dân chuyển đổi nghề
nghiệp, tao dựng kế sinh nhai mới, ổn định cho họ ở các đô thị
mới, nằm rải rác trong các vùng nông nghiệp sinh thái.
- Xóa bỏ mọi ưu đãi đối với doanh nghiệp nhà nước,
tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh
nghiệp, hợp tác xã, trang trại. Chính sách Nhà nước
không phân biệt đối xử theo chủ thể kinh doanh mà theo
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PHẦN II
TỰ SỰ
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Luật gia: Ừ nhỉ. Nhưng bây giờ bỏ luật đó rồi. Đó chỉ
là trường hợp cá biệt.
Doanh nhân: Chưa hết đâu. Tôi có trang trại ăn nên
làm ra, đang định mở rộng quy mô, mua thêm đất, thì

LỐI TƯ DUY PHI LÔGÍCH, BAO GIỜ HẾT?

lệnh Nhà nước ban ra mức hạn điền nhận chuyển quyền
sử dụng đất. Thế là đành cất ý tưởng đó vào tủ vậy.
Luật gia: Ruộng đất là vấn đề nhạy cảm, đừng nói

Luật gia: Từ khi đất nước đổi mới, nhất là khi Luật
doanh nghiệp có hiệu lực (năm 2000), các doanh nhân thỏa
sức kinh doanh nhé. Muốn kinh doanh ngành hàng gì cũng
được, nếu luật không cấm; kinh doanh có quy mô càng lớn
theo tín hiệu của thị trường, doanh nhân càng thu được
nhiều lợi nhuận, ngân sách Nhà nước càng thu được nhiều
thuế, trước hết là thuế thu nhập doanh nghiệp, còn người lao
động càng có nhiều việc làm. Quả là tuyệt vời!
Doanh nhân: Ấy chết, ông đừng quá lạc quan. Nhiều
khi nói vậy mà không phải vậy.

làm gì.
Doanh nhân: Tôi lại chuyển vốn sang kinh doanh nhà
cho thuê. Tôi đã mua được mấy căn hộ cao cấp rồi. Cho
thuê được lắm, thuế đóng sòng phẳng cho Nhà nước, gần
20% doanh số, nhưng vẫn có lời khá, mà lại nhàn, không
phải tất bật lo toan hằng ngày như kinh doanh các ngành
hàng khác. Đang định đầu tư mua thêm mấy căn nữa thì
tivi đưa tin, Chính phủ đang chuẩn bị dự luật hạn chế
mức sở hữu nhà và đánh thuế sở hữu nhà trên hạn mức.
Người ta nghĩ đó là giải pháp “hạ nhiệt” giá và chống đầu
cơ nhà đất, thế mới lạ chứ!

Luật gia: Ông nói vậy là sao?
Doanh nhân: Này nhé, tôi đơn cử vài ví dụ để ông thấy:
Kinh tế khá giả, nhiều người đi du lịch. Người ít tiền
thường muốn thuê xe gắn máy để đi lại, nhất là mấy ông
“Tây ba lô”. Thế là một số người mua xe gắn máy để kinh
doanh dịch vụ cho thuê xe. Lúc đầu chỉ dám mua vài chiếc,
sau thấy nhu cầu tăng cao, đang định mua thêm vài chiếc
xe nữa, thì đùng một cái, lệnh ban ra: mỗi người chỉ được
mua một xe máy! Thế là vô hình trung, luật cấm ngành
hàng kinh doanh dịch vụ cho thuê xe gắn máy.
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Luật gia: Ừ nhỉ. Vô hình trung, người ta lại muốn cấm
ngành kinh doanh cho thuê nhà.
Doanh nhân: Bây giờ thị trường chứng khoán ế ẩm.
Nhưng nếu nay mai nó “lên cơn sốt” như nhà đất hiện
thời, không chừng người ta lại ra lệnh hạn mức sở hữu cổ
phần và đánh thuế sở hữu cổ phần trên hạn mức.
Cái lôgích của tư duy không quản lý được theo ý mình
thì cấm hay hạn chế thật nguy hiểm. Đâu phải được tự do
kinh doanh theo luật pháp như ông nói. Thế là Nhà nước
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thất thu thuế - giảm thu thuế thu nhập doanh nghiệp, mà
chẳng tăng được bao nhiêu tiền thuế về quyền sở hữu nhà
quá hạn mức.
Luật gia: Nhưng đâu có hạn mức đối với tổ chức. Ông
cứ lập doanh nghiệp đi, sẽ không bị hạn chế mức nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.
Doanh nhân: Nhưng tôi nghĩ mình chỉ thích hợp làm
nhà đầu tư cá nhân, cả trên lĩnh vực nhà đất, chứng
khoán, nông nghiệp. Ông bảo tôi lập doanh nghiệp tức là
bảo tôi nói dối để lách luật à? Mà theo Luật doanh nghiệp

TRƯỜNG CÁN BỘ
QUẢN LÝ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN II:
30 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
(1982-2012)

Việt Nam, về bản chất, doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh
doanh cá thể hay cá nhân kinh doanh có khác gì nhau
đâu, đều do một người bỏ vốn kinh doanh và chịu trách
nhiệm vô hạn. Sao Luật lại phân biệt đối xử giữa các chủ
thể trong cùng một hành vi?
Luật gia: Ôi! Rủi ro lớn nhất trong kinh doanh ở xứ
ta là luật pháp còn thường bị thay đổi do chưa đáp ứng
yêu cầu đặt ra. Đó là chưa kể đến tư tưởng không quản
được thì cấm.
Doanh nhân: Đó dường như là tư duy “lôgích” của
những nhà làm luật đấy.

Được thành lập năm 1982, đến nay, Trường Cán bộ
Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II đã trải
qua 30 năm hình thành và phát triển. Ba mươi năm là
một khoảng thời gian dài đối với đời người, tương đương
với một thế hệ, nhưng đối với lịch sử phát triển của một
trường quản lý thì mới chỉ đủ để khẳng định sự tồn tại và
tự đổi mới của Nhà trường cùng với sự đổi mới kinh tế - xã
hội của đất nước nói chung, của ngành nông nghiệp và
phát triển nông thôn nói riêng.

Luật gia: Ấy chết, ông đổ oan cho bọn tôi quá.

I. Bối cảnh ra đời

Doanh nhân: Vậy thì ai?
Luật gia: Tôi không biết!!!

Đầu những năm 80 của thế kỷ XX, nền kinh tế nói
Tháng 1-2008

chung và nền nông nghiệp, xã hội nông thôn nói riêng, đã
trải qua một thời đoạn lịch sử đặc biệt. Chỉ thị 100 của
Ban Bí thư ra đời tháng 1-1981 về khoán sản phẩm đến
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nhóm và người lao động, mà thực chất là khoán hộ, trong
hợp tác xã nông nghiệp đã đánh dấu mốc bắt đầu hình
thành những nhân tố tiền đổi mới trong lòng thể chế kinh
tế kế hoạch hóa tập trung, vừa quan liêu vừa bao cấp, đã
ăn sâu bám rễ trong suốt 30 năm ở miền Bắc và đang được
áp đặt ở miền Nam sau năm 1975.
Chỉ thị 100 thực ra chỉ là phục hồi hình thức khoán hộ
ở Vĩnh Phúc cuối những năm 60 của thế kỷ XX - cách làm
sáng tạo đã bị phủ định một cách thô bạo nhanh chóng,
bất chấp thực tiễn cuộc sống.
Suy cho cùng, Chỉ thị 100 tuy mới trao một phần quyền
tự chủ sản xuất cho hộ nông dân xã viên, nhưng đã có tác
dụng to lớn trong khoảng 5 - 6 năm. Tình trạng lúa chín
không có người gặt trong những năm cuối thập kỷ 70 và
đầu những năm 80 của thế kỷ XX không còn, nạn đói giáp
hạt bước đầu được khắc phục. Tuy vậy, việc áp dụng Chỉ thị
100 ở Nam Bộ vẫn còn nhiều tranh cãi quyết liệt ở tất cả
các cấp lãnh đạo, nhất là ở cấp cao. Đầu những năm 80 của
thế kỷ XX, lãnh đạo Đảng và Nhà nước vẫn quyết tâm hoàn
thành căn bản công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp ở miền
Nam vào năm 1985 để chào mừng kỷ niệm tròn 10 năm hòa
bình, thống nhất đất nước. Công cuộc hợp tác hóa nông
nghiệp miền Nam về cơ bản vẫn rập khuôn cách làm ở
miền Bắc trước đây: tập thể hóa ruộng đất và các tư liệu
sản xuất chủ yếu khác để lập ra các tập đoàn sản xuất1 và
hợp tác xã nông nghiệp với quy mô lớn hơn tập đoàn sản
___________
1. Tập đoàn sản xuất là một loại hình hợp tác xã quy mô nhỏ
trong nông nghiệp ở thôn, ấp Nam Bộ trong thời kỳ 1976-1985.
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xuất (liên ấp hoặc xã). Nếu năm 1985 hoàn thành cơ bản
công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp ở miền Nam, Ban Cải
tạo nông nghiệp miền Nam ở cấp trung ương và các cấp địa
phương của Đảng sẽ hoàn thành sứ mạng lịch sử. Việc
quản lý hợp tác xã nông nghiệp sẽ được chuyển giao cho hệ
thống cơ quan Nhà nước các cấp. Trường Cán bộ Nông
nghiệp I và II ở Nam Bộ và miền Trung trực thuộc Ban
Nông nghiệp Trung ương Đảng được thành lập theo Quyết
định số 32-QĐ/BNN ngày 12-7-1976 của Ban Nông nghiệp
Trung ương Đảng và Trường Cải tạo nông nghiệp miền
Nam trực thuộc Ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam cũng
sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Trong bối cảnh đó, ngày 24-9-1979, Hội đồng Chính
phủ đã ban hành Quyết định số 347/CP “về việc tổ chức hệ
thống trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp” do Phó Thủ
tướng Lê Thanh Nghị ký.
Theo quyết định này, Trường Quản lý Hợp tác xã nông
nghiệp Trung ương trực thuộc Bộ Nông nghiệp, có phân
hiệu ở một số địa phương do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp
quyết định; Trường Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp
Trung ương có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh
đạo, cán bộ quản lý hợp tác xã và cán bộ làm công tác
giảng dạy ở các trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp
tỉnh, huyện và tương đương, được hưởng các chế độ như
các trường đại học nông nghiệp.
Quyết định trên ra đời đã gần ba năm, nhưng hệ
thống trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp vẫn chưa
được khai sinh; thời hạn hoàn thành căn bản công cuộc
hợp tác hóa nông nghiệp miền Nam vào năm 1985 đang
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đến gần. Vì vậy, mặc dù Trường Quản lý Hợp tác xã nông

Năm 1986, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Ngọc

nghiệp Trung ương chưa được thành lập, Bộ trưởng Bộ

Trìu ra Quyết định số 54/NN-TC/QĐ ngày 24-2-1986 về

Nông nghiệp Nguyễn Ngọc Trìu đã ban hành Quyết định

việc hợp nhất Trường Quản lý Nông nghiệp Trung ương II

số 67/NN-TCCB/QĐ ngày 2-4-1982 “về việc thành lập

và Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp II (thuộc Ban Nông

Phân hiệu I Trường Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp

nghiệp Trung ương Đảng), lấy tên là Trường Quản lý Nông

Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh” với nhiệm vụ

nghiệp Trung ương II tại Thành phố Hồ Chí Minh.

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ giảng dạy ở

Năm 1987, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp

các trường quản lý hợp tác xã nông nghiệp, cán bộ quản

thực phẩm Nguyễn Công Tạn ký Quyết định số 358/NN-

lý hợp tác xã nông nghiệp ở các tỉnh phía Nam; hướng

TCCB/QĐ ngày 28-10-1987 về việc hợp nhất Trường Quản

dẫn, giúp đỡ các trường, lớp quản lý hợp tác xã nông

lý Kinh tế lương thực (vốn thuộc Bộ Lương thực, nay được

nghiệp của các tỉnh, huyện về kinh nghiệm tổ chức quản

sáp nhập vào Bộ Nông nghiệp để thành Bộ Nông nghiệp

lý, nội dung giảng dạy.

và Công nghiệp thực phẩm) và Trường Quản lý Nông

Từ đó, Phân hiệu I Trường Quản lý Hợp tác xã Trung
ương tại Thành phố Hồ Chí Minh trở thành tiền thân của

nghiệp Trung ương II (vốn thuộc Bộ Nông nghiệp) thành
Trường Quản lý Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm.

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông

Năm 1996, cùng với việc thành lập Bộ Nông nghiệp

thôn II hiện nay, sau 5 lần đổi tên, sáp nhập vào các năm

và Phát triển nông thôn trên cơ sở sáp nhập Bộ Nông

1983, 1985, 1986, 1987, 1996. Cụ thể như sau:
Năm 1983, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nguyễn Ngọc
Trìu ký Quyết định số 210/NN-TC/QĐ ngày 5-7-1983 về
việc chuyển Phân hiệu I Trường Quản lý Hợp tác xã nông
nghiệp Trung ương thành Trường Quản lý Hợp tác xã
nông nghiệp Trung ương II tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ
tướng Chính phủ) ra Quyết định số 309/CT ngày 19-9-1985
do Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Tố Hữu ký, về việc
chuyển Trường Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp Trung
ương II thành Trường Quản lý Nông nghiệp Trung ương II
tại Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Bộ Nông nghiệp.
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nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Bộ Lâm nghiệp và Bộ
Thủy lợi, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 406/TTg
ngày 17-6-1996 về việc tổ chức lại các trường cán bộ
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn,
theo đó thành lập Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn II tại Thành phố Hồ Chí Minh
trên cơ sở sáp nhập Phân hiệu Trường Cán bộ Quản lý
Lâm nghiệp (tại tỉnh Sông Bé) vào Trường Quản lý Nông
nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Sau đó, ngày 2-71996, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết
định số 1028/NN-TCCB/QĐ về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy
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Bộ Nông nghiệp và Ban Cải tạo nông nghiệp miền Nam

của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển

(trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng) đồng ý giải

nông thôn II.

thể Trường Cải tạo nông nghiệp miền Nam (trực thuộc Ban

II. Vạn sự khởi đầu nan

Cải tạo nông nghiệp miền Nam) ở Vĩnh Long và chuyển

Lập Phân hiệu I tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong
khi chưa có Trường Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp
Trung ương như theo quyết định của Chính phủ, Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp đã quyết định điều động và bổ
nhiệm Phó Chủ nhiệm Công ty Mía đường miền Nam Lưu
Hữu Túy giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý
Hợp tác xã nông nghiệp Trung ương, trực tiếp làm Phân
hiệu trưởng (Giám đốc) Phân hiệu I tại Thành phố Hồ Chí
Minh. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nông nghiệp
Nguyễn Ngọc Diệp có “làm công tác tư tưởng” đối với ông
Lưu Hữu Túy rằng: “Bộ bổ nhiệm làm Phân hiệu trưởng
Phân hiệu I, anh có thắc mắc gì không?”. Ông Túy đã trả
lời thẳng thắn, quyết đoán: “Phân hiệu trưởng chứ “ly
hiệu trưởng" tôi cũng làm”. Quyết tâm của người “đứng
mũi chịu sào” đã được thể hiện rõ ràng và quyết liệt, sẵn
sàng đối đầu trước mọi khó khăn để xây dựng cơ sở đầu
tiên, tiền thân của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn II hôm nay. Câu nói đó có giá trị
động viên tinh thần rất lớn đối với tất cả giáo viên, viên
chức mới được Bộ điều động từ nhiều cơ quan về làm việc
tại Phân hiệu I.
Ba vấn đề nguồn lực phải giải quyết khẩn trương là:
đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và tài chính, trong cơ chế
quản lý kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp cao độ
và trong cơ chế “xin - cho” đang thịnh hành.
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toàn bộ giáo viên, viên chức về Phân hiệu I. Trong số đó,
một số gương mặt tiêu biểu là kỹ sư chăn nuôi Nguyễn Văn
Bảy, nay là TS. Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Quản lý
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II; Cử nhân kinh tế
Nguyễn Ngọc Tuyển, ngay từ ngày đầu được bổ nhiệm là
Trưởng phòng giáo vụ của Phân hiệu I và năm 2000 được
nghỉ hưu với chức vụ Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính;
Cử nhân kinh tế Bùi Văn Ten, sau này trở thành Kế toán
trưởng, Phó trưởng Khoa Quản trị kinh doanh của Trường,
đã hoàn thành luận án tiến sĩ kinh tế, nhưng rất tiếc đã đột
ngột qua đời trước ngày bảo vệ luận án.
Ông Lưu Hữu Túy xin Bộ điều động hai người vừa
bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ kinh tế (ngày 5-101982) là ông Trương Xuân Ngô, Tổ trưởng Bộ môn Kế
toán, Khoa Kinh tế, Đại học Nông nghiệp Hà Nội (lúc đó
gọi là Đại học Nông nghiệp I, trực thuộc Bộ Nông nghiệp)
và ông Vũ Trọng Khải, cán bộ nghiên cứu chính sách giá cả thuộc Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp về làm giáo
viên và Trưởng Khoa Nghiệp vụ quản lý và Khoa Tổ chức
quản lý. Ngoài ra, Bộ còn điều động một số kỹ sư ở các
đoàn quy hoạch nông nghiệp và các cơ quan khác của Bộ
ở phía Nam về công tác tại Phân hiệu I. Số giáo viên,
viên chức Phân hiệu I lúc đó có khoảng 60 người. Về địa
điểm của Phân hiệu I, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Trìu đã
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quyết định Trường Đại học Nông nghiệp 4 (nay là Đại

Có được địa điểm “đóng quân”, nhưng cơ sở 45 Đinh

học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh) bàn giao cơ sở 45

Tiên Hoàng đã xuống cấp, không thể mở lớp học được.

Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố

Không có phòng học, nhà ở và nhà ăn cho học viên, nhưng

Hồ Chí Minh cho Phân hiệu I. Cũng may, lúc đó Trường

ông Lưu Hữu Túy hạ quyết tâm sẽ mở lớp đầu tiên vào

Đại học Nông nghiệp 4 còn trực thuộc Bộ Nông nghiệp

cuối năm 1982, tức là sau hơn 7 tháng kể từ khi có quyết

nên Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Trìu mới có thể ra quyết

định thành lập Phân hiệu I của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc

định trên. Cơ sở 45 Đinh Tiên Hoàng, quận 1 trước năm

Trìu. Phân hiệu rất cần tiền để sửa chữa nâng cấp phòng

1975 là Trường Đại học Nông, Lâm, Súc, rồi trở thành cơ

học, nhà ở, nhà ăn cho học viên, mua sắm bàn ghế và các

sở nội thành khi cơ sở chính của Trường được xây dựng ở

trang thiết bị khác. Nhưng làm sao có tiền khi đang ở giữa

quận Thủ Đức. Trước khi bàn giao cho Phân hiệu I, ở cơ

năm tài chính, Bộ Nông nghiệp không có kinh phí để cấp

sở 45 Đinh Tiên Hoàng, Trường Đại học Nông nghiệp 4 có

cho Phân hiệu I? Đó là một câu hỏi đau đầu nhưng dứt

hai khoa đang hoạt động là Khoa Lâm nghiệp và Khoa

khoát phải được giải đáp đối với ông Lưu Hữu Túy.

Kinh tế. Để có được cơ sở nói trên, Bộ trưởng Nguyễn

Bằng mối quan hệ quảng giao và tư duy linh hoạt,

Ngọc Trìu và Phân hiệu trưởng Lưu Hữu Túy giữ vai trò

dám “xé rào” và chịu trách nhiệm cá nhân, ông Lưu Hữu

quyết định. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Trìu ra quyết định

Túy đã giải quyết bước đầu vấn đề kinh phí. Ông Túy liên

nói trên, còn ông Lưu Hữu Túy đã thương thảo linh

kết với xưởng rượu Sài Gòn, một doanh nghiệp nhà nước

hoạt, mềm dẻo với Hiệu trưởng Trường Đại học Nông

của Ủy ban nhân dân quận 1, do một người Hoa làm chủ

nghiệp 4. Đại học Nông nghiệp 4 giữ lại khu nhà ở giáo

về thực chất, nhưng trên danh nghĩa là kỹ thuật viên pha

viên, viên chức, diện tích sân làm chỗ đỗ ô tô bus

chế rượu. Xưởng rượu Sài Gòn được sử dụng một phần

chuyên chở giáo viên, viên chức của Trường từ nội thành

diện tích trong khuôn viên 45 Đinh Tiên Hoàng để làm

lên quận Thủ Đức. Phần còn lại giao cho Phân hiệu I có

nhà xưởng sản xuất rượu, và trả cho Phân hiệu I hằng

diện tích hơn 9.000m đất với một ngôi nhà ba tầng do

tháng một khoản tiền thuê mặt bằng và đầu tư sửa chữa

Pháp xây dựng làm trại lính từ thế kỷ XIX, lúc này

nhà hội trường thành lớp học bao gồm: chống dột, làm

đang là phòng học và phòng thí nghiệm của Trường Đại

trần nhà chống nóng bằng cót ép, trang bị quạt, bàn, ghế,

học Nông nghiệp 4, một dãy nhà ở tập thể, một nhà hội

thiết bị âm thanh. Tuy vậy, ông Túy vẫn không có tiền

trường một tầng mái tôn đã xuống cấp không sử dụng

mua giường ngủ cho học viên, trang thiết bị cho nhà ăn,...

được và một dãy nhà không có mái ở phía đường Nguyễn

Ông Túy bán chiếc xe máy Honda 50 của mình được

Thị Minh Khai.

3.000đ (theo thời giá lúc đó), cho Phân hiệu I vay làm kinh
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phí hoạt động (khi Bộ cấp kinh phí, Phân hiệu hoàn lại số

đối không thể có sơ xuất từ nội dung, phương pháp giảng

tiền trên, ông Túy chỉ mua được một chiếc Honda PC trị

dạy, đến chất lượng phục vụ ăn, ở. Đó là điều trăn trở của

giá bằng 1/2 chiếc xe Honda 50).

ông Lưu Hữu Túy trước khi ra quyết định mở lớp đầu tiên.

Do có quan hệ rộng, ông Túy được bạn bè là các vụ

Cuối cùng, ông Túy quyết định nội dung chương trình gồm

trưởng, chuyên viên ở Bộ giúp đỡ và Bộ phê duyệt việc

các bài về chủ trương chính sách của Đảng về cải tạo nông

điều động người và phương tiện bổ sung cho Phân hiệu I.

nghiệp, như điều chỉnh ruộng đất, trên tinh thần “nhường

Lúc này Phân hiệu I có được một xe tải IFA, một chiếc xe

cơm, xẻ áo”, “lá lành đùm lá rách” trong nội bộ nông dân,

con LADA, một xe JEEP, được Bộ điều động từ các đơn vị

về thành lập và quản lý tập đoàn sản xuất và hợp tác xã

bạn. Nhân việc di chuyển xe IFA từ Hà Nội vào, dụng cụ

nông nghiệp, kế hoạch hoàn thành cơ bản cải tạo nông

nhà bếp và một số vật dụng kim khí cho phòng học, phòng

nghiệp miền Nam vào năm 1985 để chào mừng kỷ niệm 10

ở học viên, ... được mua ở Hà Nội với giá rẻ hơn 10 - 15%

năm hòa bình, thống nhất nước nhà. Giáo viên mời giảng

so với giá mua ở Thành phố Hồ Chí Minh.

là các ông Trần Đình Long (Mười Dài) - Ủy viên Trung

Bằng mọi cách có thể, ông Túy cùng toàn thể giáo

ương Đảng, Phó trưởng Ban Cải tạo nông nghiệp miền

viên, viên chức Phân hiệu I quyết tâm tạo dựng cơ sở vật

Nam, PTS. Chu Hữu Quý, Phó Ban Nông nghiệp Trung

chất ở mức tối thiểu để có thể mở lớp học đầu tiên vào cuối

ương Đảng ....

năm 1982. Tất cả giáo viên, viên chức của Trường trực

Do vậy, lớp học đầu tiên của Phân hiệu I đã được khai

tiếp tham gia lao động tu sửa nhà cửa, sắp xếp chỗ làm

giảng vào ngày 23-11-1982 tại 45 Đinh Tiên Hoàng,

việc, chỗ ăn, chỗ ở cho mình và cho học viên.

phường Bến Nghé, quận 1. Từ đó, ngày 23-11 trở thành

Vấn đề cơ sở vật chất coi như được tạm thời giải quyết

ngày truyền thống của nhà trường, được xem là ngày

để mở lớp. Nhưng ai là giáo viên và nội dung giảng dạy

chính thức “khai sinh” thành lập Trường sau gần 8 tháng

như thế nào?

chuẩn bị, kể từ khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông

Các giáo viên ở Trường Cải tạo nông nghiệp miền
Nam chuyển về có đủ năng lực và uy tín để thu hút học

nghiệp về việc thành lập Phân hiệu I Trường Quản lý hợp
tác xã nông nghiệp Trung ương.

viên, bảo đảm thành công chắc chắn 100% cho lớp học đầu

Tiếp sau đó, trong năm học đầu tiên 1982-1983, Phân

tiên hay không? Câu hỏi cần có lời giải chính xác. Đối

hiệu I đã mở được 7 lớp với 947 học viên. Đối tượng học viên

tượng học viên là cán bộ, chuyên viên ở Ban Cải tạo nông

không chỉ là cán bộ ở Sở Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp

nghiệp, Sở Nông nghiệp, Phòng Nông nghiệp của các

huyện, Ban Cải tạo nông nghiệp mà còn có cán bộ nông

huyện ở phía Nam. Việc mở lớp cho đối tượng này tuyệt

nghiệp của các đoàn thể, như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ,

345

346

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, cán bộ lãnh đạo

thì đã rõ, nhưng điều chưa có rõ là: ai dạy, dạy cái gì, dạy

cấp xã, cán bộ lãnh đạo và quản lý của các tập đoàn sản

như thế nào. Việc trả lời các câu hỏi này chắc chắn khác

xuất và hợp tác xã nông nghiệp thuộc các tỉnh phía Nam.

hẳn và khó khăn hơn rất nhiều so với việc dạy cho các
sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng. Không giải đáp

III. Những chặng đường phát triển

thỏa đáng ba câu hỏi này, Trường sẽ không có lý do tồn

Năm 1983, theo quyết định của Bộ Nông nghiệp, Phân
hiệu I trở thành Trường Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp
Trung ương II tại Thành phố Hồ Chí Minh (năm 1984
Trường Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp Trung ương I tại Hà
Nội mới được thành lập). Năm 1985, Chủ tịch Hội đồng Bộ
trưởng quyết định giao thêm nhiệm vụ và chuyển Trường
Quản lý Hợp tác xã nông nghiệp Trung ương II thành
Trường Quản lý nông nghiệp Trung ương II tại Thành phố
Hồ Chí Minh. Như vậy, thực sự Nhà trường đã trở thành cơ
sở đào tạo, bồi dưỡng theo chức danh cho cán bộ quản lý
ngành nông nghiệp ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào Nam.
Đối tượng học viên của Trường là những nhà lãnh đạo,
quản lý, chuyên viên đang làm việc ở các cơ quan quản lý
nhà nước về nông nghiệp các cấp, từ trung ương đến xã, ở
các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, các hợp tác xã
trong nông nghiệp (sau này bao gồm cả các doanh nghiệp
tư nhân, các trang trại). Họ là những người đương chức, có
trình độ học vấn, tuổi tác, sắc tộc, nghề nghiệp, kinh
nghiệm thực tiễn .... rất khác nhau, từ người nông dân đến
tiến sĩ, đang làm việc ở các vùng nông nghiệp sinh thái và
trên mọi vị trí công tác.
Vì thế, nhu cầu của người học rất thực tế và đa dạng
trong bối cảnh đất nước đang đổi mới nhanh chóng. Dạy ai
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tại, chứ chưa nói là phát triển.
Lĩnh vực chuyên môn trong việc dạy và học được xác
định chung là :
- Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở các cấp chính
quyền, từ quản lý chung đến chuyên ngành sâu, như bảo
vệ thực vật, thú y, kiểm lâm, quản lý giống, thức ăn gia
súc, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn môi trường sinh
thái trong sản xuất và phân phối, tiêu thụ nông phẩm.
- Quản lý kinh doanh trong các loại hình doanh
nghiệp, từ doanh nghiệp nhà nước, trang trại tư nhân, hợp
tác xã, đến các loại hình công ty, từ sản xuất nông nghiệp
đến chế biến, tiêu thụ nông sản trên thị trường trong và
ngoài nước
- Quản lý các tổ chức dịch vụ công, phi lợi nhuận, như
các tổ chức khuyến nông, phát triển nông thôn...
Nhưng cụ thể nội dung, chương trình đào tạo, bồi
dưỡng cho từng đối tượng học viên, trong từng lĩnh vực
chuyên môn của họ như thế nào? Làm thế nào để có được
chương trình giảng dạy đó? Ai là người dạy? Làm thế nào
để có đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu đặc thù này
của trường quản lý?
Đó là những vấn đề trăn trở của Nhà trường, trước hết
là của ông Hiệu trưởng Lưu Hữu Túy và các trưởng khoa
như PTS. Vũ Trọng Khải,...
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Cần lưu ý rằng, Nhà trường phải giải quyết những

chốt của Trường, hai quan điểm cấp tiến và bảo thủ

vấn đề khó khăn trên trong cơ chế quản lý kế hoạch hóa

trong chuyên môn và trong đào tạo sử dụng giáo viên

tập trung, quan liêu cao độ. Hầu như Trường không có

cũng còn đang đấu tranh với nhau. Ông Lưu Hữu Túy

quyền tự chủ. Chi tiêu vào việc gì cũng phải xin Bộ; lập

đã có chủ trương sáng suốt để giải quyết vấn đề xây

các đơn vị trực thuộc như khoa, phòng, bộ môn, bổ

dựng đội ngũ giáo viên theo hai hướng:

nhiệm trưởng khoa, phòng cũng do Bộ ký quyết định;

- Tạo ra mạng lưới giáo viên thỉnh giảng. Họ là

làm việc gì, Trường cũng phải xin ý kiến chỉ đạo của cấp

những nhà giáo chuyên nghiệp có trình độ cao và uy tín

trên; cơ chế “xin - cho” đang thịnh hành, chi phối hoạt

trong xã hội, như GS. Trần Đình Bút,... là những nhà

động của các đơn vị cơ sở, như trường quản lý nông

quản lý, các chuyên gia giỏi ở các cơ quan quản lý nhà

nghiệp. Nhưng Bộ lại không thể trả lời các câu hỏi trên

nước, những người đang tham gia hoạch định chính sách

thay cho Nhà trường. Đó là chưa kể cơ chế quản lý của

đổi mới quản lý của Nhà nước, các nhà quản lý doanh

chính quyền địa phương, từ chấp nhận địa điểm trú

nghiệp, hợp tác xã... đương chức, có kinh nghiệm và đại

đóng của Trường, đến đăng ký hộ khẩu cho giáo viên,

diện cho xu hướng đổi mới thể chế kinh tế. Ấy vậy mà

viên chức nhà trường được Bộ điều động từ các nơi về,

trong một lớp bồi dưỡng quản lý doanh nghiệp Nhà nước,

sinh viên mới tốt nghiệp đại học được Nhà trường tiếp

học viên là những cán bộ quân đội chuyển sang làm kinh

nhận làm giáo viên ....

tế, đã chất vấn ông Túy rằng: “GS. Trần Đình Bút có phải

1. Chặng đường đầu trong những năm tiền đổi
mới (1983-1988)

là đảng viên không, mà lại giảng như vậy!
- Theo kinh nghiệm bản thân của PTS. Vũ Trọng
Khải, việc đào tạo đội ngũ giáo viên cơ hữu của Nhà

Đào tạo đội ngũ giáo viên có đủ khả năng giải đáp

trường được thực hiện bằng cách buộc giáo viên phải tham

các câu hỏi trên là yếu tố quyết định. Nhưng số giáo

gia các hoạt động thực tiễn của các hợp tác xã, doanh

viên có kinh nghiệm lại quá ít, kiến thức lạc hậu do

nghiệp, cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách và được

được đào tạo trong cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập

bồi dưỡng theo các chuyên đề ngay trong các lớp học của

trung, quan liêu. Phần lớn giáo viên mới được tuyển

Trường, cùng thảo luận với học viên.

chọn từ sinh viên mới tốt nghiệp Đại học Kinh tế Thành

Ngay từ những năm 80 của thế kỷ XX, giáo viên của

phố Hồ Chí Minh và Đại học Nông nghiệp 4 trong các

Trường đã trực tiếp tham gia chỉ đạo xây dựng và quản

năm 1983, 1984, 1985. Ngay trong đội ngũ cán bộ chủ

lý tập đoàn sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp ở huyện
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Củ Chi, huyện Hóc Môn (Thành phố Hồ Chí Minh), đi

phố Hồ Chí Minh và Bài học kinh nghiệm của công

nghiên cứu thực tế ở các nông trường quốc doanh ở Tây

cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền nông

Nguyên, Đông Nam Bộ, nhất là ở các điển hình đổi mới
quản lý như Nông trường quốc doanh Sông Hậu (Cần Thơ).
Đó là những bước đầu của chặng đường phát triển của
Nhà trường.

nghiệp ở nông thôn ngoại thành Thành phố Hồ Chí
Minh, thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ: Xã hội hóa xã
hội chủ nghĩa nền sản xuất tiểu nông ở các tỉnh
Nam Bộ. Kết quả nghiệm thu ba đề tài trên đều đạt loại

Nhiệm vụ được giao rất rộng và phức tạp, mà năng lực
lại hạn chế, Nhà trường phải “liệu cơm gắp mắm”, tập
trung nghiên cứu nội dung quản lý tập đoàn sản xuất, hợp
tác xã nông nghiệp và nông trường quốc doanh để đào tạo
bồi dưỡng cho cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý
cơ sở (hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, nông trường quốc
doanh). Giáo viên của Trường đến các cơ sở tham gia chỉ
đạo đổi mới quản lý, đối chiếu giữa nghị quyết và chính
sách Nhà nước với thực tiễn để phát hiện những vấn đề
nảy sinh, lý giải nguyên nhân của chúng và đề xuất giải
pháp. Đó chính là hoạt động nghiên cứu khoa học ứng
dụng nhằm giải đáp cho những vấn đề thực tiễn quản lý
đang đặt ra. Lấy kết quả nghiên cứu làm nội dung giảng
dạy trong các lớp bồi dưỡng về quản lý hợp tác xã, tập
đoàn sản xuất, nông trường quốc doanh. Vì thế nghiên cứu
khoa học ứng dụng trong quản lý hợp tác xã, tập đoàn sản
xuất, nông trường quốc doanh đã tạo được sức sống và
bước đầu xác lập uy tín của trường quản lý.

khá và được Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật Thành phố

Trong thời gian từ 1983 - 1988, PTS. Vũ Trọng Khải

nhân khẩu, đã một lần nữa thực hiện việc chia đều ruộng

đã chủ trì thực hiện hai đề tài khoa học cấp thành phố là:
Xây dựng mô hình kinh doanh tổng hợp ở Hợp tác
xã Xuân Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Hóc Môn, Thành
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Hồ Chí Minh in thành sách và đăng trên tạp chí khoa
học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm của Bộ Nông
nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Kết quả nghiên cứu
cho thấy: việc điều chỉnh ruộng đất đã xóa bỏ tầng lớp
trung nông, lực lượng sản xuất hàng hóa nông sản chủ
yếu ở Nam Bộ, việc chia ruộng đất cho những người ở
nông thôn không biết làm nghề nông đã không những
làm giảm hiệu quả sản xuất mà còn xóa bỏ sự phân công
lao động vừa mới hình thành ở nông thôn, quay trở về
nền kinh tế thuần nông. Những người buôn bán nhỏ và
kể cả những người lao động làm thuê trong nông nghiệp
cũng không muốn nhận ruộng đất vốn lâu nay thuộc
quyền sở hữu của trung nông. Hơn nữa, ngay sau khi
điều chỉnh ruộng đất, thực hiện khẩu hiệu “người cày có
ruộng”, việc thành lập các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất
trên cơ sở tập thể hóa ruộng đất, rồi lại giao khoán đất
cho xã viên, tập đoàn viên sản xuất theo mức bình quân
đất, làm giảm lực lượng sản xuất, trái với nguyện vọng
của nông dân. Đó chính là nguyên nhân gây ra tranh
chấp ruộng đất rất nghiêm trọng, gay gắt ở Nam Bộ
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trong những năm cuối thế kỷ XX. Mô hình hợp tác xã

dựng bài giảng, trả lời được câu hỏi: ai dạy, dạy cái gì,

Xuân Lộc được xây dựng không trên cơ sở tập thể hóa

dạy thế nào. Con đường ấy chính là chu trình nhất thể

ruộng đất. Hợp tác xã Xuân Lộc chỉ kinh doanh dịch vụ

hóa “Thực tiễn quản lý - Nghiên cứu khoa học ứng dụng -

đáp ứng nhu cầu của xã viên và mở mang ngành nghề

Đào tạo, tư vấn”.

phi nông nghiệp. Các hợp tác xã ở Nam Bộ thực hiện

Tuy năm 1985, chúng ta vẫn tuyên bố hoàn thành cơ

“khoán nguyên canh” mà thực chất là “ruộng ai người

bản công cuộc cải tạo nông nghiệp ở miền Nam với sự ra đời

nấy làm”. Do vậy, ở các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất

của hàng ngàn hợp tác xã, tập đoàn sản xuất. Nhưng thực

này, tình trạng tranh chấp ruộng đất đã không xảy ra.

chất, tình hình không phải như vậy. Những mầm mống đổi

Ngoài các đề tài khoa học cấp Bộ và thành phố, Nhà

mới đã nảy sinh. Việc chấp nhận áp dụng Chỉ thị khoán 100

trường còn xác lập các đề tài khoa học cấp trường. Cử

vào các hợp tác xã và tập đoàn sản xuất ở Nam Bộ với hình

nhân Phạm Văn Nhược chủ trì thực hiện đề tài Hoàn

thức “khoán nguyên canh” đã tạo ra nhân tố tiền đổi mới,

thiện chế độ hạch toán kế toán ở Hợp tác xã Đức

góp phần cùng với thực tiễn ở miền Bắc, dẫn đến sự đổi mới

Long, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai và đề tài

về chất trong chính sách nông nghiệp, thể hiện trong Nghị

Hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán ở Nông trường

quyết 10 tháng 4-1988 của Bộ Chính trị, thừa nhận hộ nông

quốc doanh Co Hin Đa thuộc Liên hiệp các xí

dân là đơn vị sản xuất nông nghiệp tự chủ. Điều đó đã xóa

nghiệp dâu tằm tơ. Những kết quả nghiên cứu này

bỏ cơ sở kinh tế của sự tồn tại của các hợp tác xã, tập đoàn

không những làm sống động nội dung giảng dạy mà còn

sản xuất dựa trên cơ sở tập thể hóa ruộng đất, thừa nhận mô

góp phần không nhỏ trong việc đổi mới chính sách nông

hình hợp tác xã Xuân Lộc (Hóc Môn), chỉ làm dịch vụ cho

nghiệp của Nhà nước.

kinh tế hộ xã viên, không tập thể hóa ruộng đất. Tuy nhiên

Ngoài việc thực hiện các đề tài khoa học, giáo viên

hậu quả của việc “cào bằng” ruộng đất ở Nam Bộ là rất

của Trường thường xuyên đến cơ sở, thâm nhập thực

nghiêm trọng. Điều đó không chỉ làm giảm sút nghiêm trọng

tiễn quản lý ở các hợp tác xã, nông trường quốc doanh

năng lực sản xuất nông sản hàng hóa mà còn gây xung đột

để xây dựng nội dung bài giảng. Do vậy, nội dung giảng

xã hội ở nông thôn, thể hiện qua các vụ tranh chấp ruộng

dạy của Trường đã đáp ứng yêu cầu thiết thực của người

đất, khiến chính quyền phải xử lý trầy trật trong nhiều năm

học. Giáo viên có cơ sở thực tế để áp dụng phương pháp

liền, đến nay vẫn chưa “tiệt nọc”.
Để thực hiện nhiệm vụ, Bộ quyết định cho Nhà trường

giảng dạy theo tình huống thực tế. Vì vậy, chất lượng
dạy và học được nâng lên rõ rệt. Nhà trường đã tìm được

thành lập bốn khoa:
Khoa Kinh tế chung (còn gọi là Khoa Cơ sở).

con đường thích hợp để đào tạo đội ngũ giáo viên, xây
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Khoa Tổ chức quản lý xí nghiệp (hợp tác xã và nông
trường quốc doanh).
Khoa Nghiệp vụ quản lý (Kế toán - Lao động - Tiền lương).
Khoa Kỹ thuật nông nghiệp và văn hóa.
Nhưng trên thực tế, Khoa Kỹ thuật nông nghiệp và văn
hóa chỉ là một bộ môn và ngày càng thu hẹp hoạt động.
Khoa Kinh tế chung chuyên giảng dạy kinh tế chính trị và
triết học mácxít - lêninnít cũng không còn lý do phát triển vì
học viên đã được học những môn này ở trường Đảng các cấp.
Khoa Nghiệp vụ quản lý không phản ánh được đúng nội
dung giảng dạy. Trường quản lý phải đặt trọng tâm vào việc
đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành nhiều hơn là nâng cao
nhận thức.
Song song với việc dạy và học, cơ sở vật chất của Nhà
trường cũng được Bộ đầu tư. Hội trường và nhà lớp học 2
tầng được xây dựng (1984), nhà làm việc và lớp học 3 tầng
bước đầu được xây móng và tầng trệt (1986), cư xá học viên 4
tầng được xây dựng móng và 2 tầng (1985), khu nhà khách 1
tầng được xây dựng năm 1987, nhà ăn 2 tầng phục vụ 200
học viên cũng được xây dựng trong giai đoạn này (1988).
Vì vậy, từ 1985 - 1988 Nhà trường đã mở được 61 lớp
với 5.462 học viên, nhưng nội dung giảng dạy trong giai
đoạn này gần như chỉ trong phạm vi quản lý hợp tác xã
nông nghiệp và nông trường quốc doanh.
2. Chặng đường đổi mới đầu tiên với tư duy “tự
cởi trói”(1989 - 1995)
Nông nghiệp, nông thôn nước ta thực sự đổi mới về chất
trong thể chế quản lý, kể từ tháng 4-1988 với Nghị quyết
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10 của Bộ Chính trị về “Đổi mới quản lý nông nghiệp”,
trong đó, điều quan trọng nhất là thừa nhận hộ nông dân là
đơn vị kinh tế tự chủ, và với Nghị quyết Đại hội VI của
Đảng Cộng sản Việt Nam thừa nhận nền kinh tế hàng hóa
nhiều thành phần, với việc Nhà nước ban hành chính sách
tự do hóa thương mại, xóa bỏ tình trạng “ngăn sông cấm
chợ”, dần dần xóa bỏ độc quyền ngoại thương của nhà nước,
bước đầu tiếp nhận đầu tư nước ngoài,... Tuy vậy, chặng
đường đầu đổi mới chỉ là sự “cởi trói” cho nông dân, nông
nghiệp để nó có thể phát huy cao độ tiềm năng vốn có, bấy
lâu nay bị kìm kẹp trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung,
quan liêu, bao cấp, mà thực chất là thể chế kinh tế nhà
nước hóa cao độ và quan liêu. Trong hoàn cảnh đó, cái cũ và
cái mới đan xen nhau, không chỉ diễn ra trong xã hội, mà
còn trong Trường Quản lý Nông nghiệp Trung ương II. Biểu
hiện rõ rệt nhất của sự đấu tranh giữa cái cũ và cái mới là :
- Trường có nhiệm vụ giảng dạy những môn kinh tế chính trị, triết học Mác - Lênin hay không? Lớp Giám đốc
doanh nghiệp Nhà nước khóa 1, năm 1990 - 1991 đã học
150 tiết môn kinh tế chính trị và triết học Mác - Lênin và
kéo dài trong 2 năm. Trong khi đó, học viên là những nhà
quản lý đương chức, không có điều kiện học dài ngày và
rất cần những kiến thức, kỹ năng thực hành để quản lý có
hiệu quả doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Mặt khác,
phần lớn học viên đã và sẽ được học kinh tế chính trị, triết
học Mác - Lênin ở trường Đảng.
-

Gần 10 giáo viên trẻ tốt nghiệp từ các Trường Đại

học Kinh tế và Đại học Nông nghiệp, sau khi đã trải qua 4
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- 5 năm nắm bắt thực tế quản lý ở các nông trường quốc

kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước mới manh

doanh, các hợp tác xã, tập đoàn sản xuất, bị giảm biên chế

nha hình thành trên một vài văn bản pháp lý và ở một số

với lý do: giảng dạy cho học viên của Trường Quản lý, giáo

đơn vị điển hình tiên tiến.

viên phải là (hoặc có khả năng trở thành) đảng viên Đảng

Trong hoàn cảnh đó, Nhà trường vẫn kiên trì đưa giáo

Cộng sản Việt Nam. Trong những năm này, ở Trường

viên thâm nhập thực tế để xây dựng đội ngũ, viết bài

Quản lý Nông nghiệp Trung ương II đã diễn ra tình trạng

giảng phục vụ cho việc mở lớp. Mặt khác, Nhà trường vẫn

“kẻ đầu bạc” ký quyết định cho “người đầu đen” về hưu

kiên trì xây dựng mạng lưới giáo viên thỉnh giảng. Các

non. Lực lượng giáo viên thiếu cả về số lượng và chất

GS. Trần Đình Bút, Trần Trung Hậu được mời giảng các

lượng. Việc cử đi đào tạo ở nước ngoài hầu như không thể

chuyên đề ở tầm vĩ mô, đổi mới tư duy, từ cơ chế kế hoạch

có. Trong khi đó, thể chế kinh tế tập trung quan liêu bao

hóa tập trung quan liêu, bao cấp, quá độ sang cơ chế quản

cấp mới bị xóa bỏ trên Nghị quyết của Đảng, nhưng đã ăn

lý kinh tế thị trường. Vụ trưởng Vụ Tài chính - Kế toán

sâu vào nếp nghĩ, cách làm của công chức, các cán bộ quản

(Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm) Nguyễn

lý kinh doanh ở doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã và

Khắc Chấn được mời giảng về đổi mới quản lý nông trường

trong cả người dân suốt mấy chục năm qua. Sự nghiệp đổi

quốc doanh. Phó Trưởng ban Chính sách và Quản lý nông

mới còn đang trong giai đoạn đổi mới tư duy. Thể chế kinh

nghiệp và công nghiệp thực phẩm Nguyễn Phượng Vỹ

tế thị trường bước đầu hình thành, như Nghị quyết 217

được mời giảng về đổi mới quản lý hợp tác xã, nông trường

của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về mở rộng chứ

quốc doanh và chính sách phát triển nông nghiệp, nông

chưa phải tôn trọng quyền tự chủ của đơn vị kinh tế cơ sở

thôn. TS. Bùi Ngọc Oánh, Tổ trưởng Bộ môn tâm lý xã hội,

(được hiểu là doanh nghiệp nhà nước), việc khoán sản

Trường Đại học Sư phạm được mời giảng về tâm lý học

phẩm cho người lao động không chỉ áp dụng trong hợp tác

quản lý; ông Bùi Huy Luyến, chuyên gia ngân hàng được

xã, mà đang mở rộng cho các nông trường quốc doanh, đặc

mời giảng chuyên đề về chính sách đầu tư - tín dụng cho

biệt là các nông trường quốc doanh trồng cà phê, dâu tằm

hợp tác xã nông nghiệp và nông trường quốc doanh;

tơ. Nông trường quốc doanh Sông Hậu đang nổi lên như

Chuyên viên Nguyễn Văn Cung ở vụ Lao động - Tiền

một mẫu hình quản lý mới trong nông nghiệp. Trong khi

lương (Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm) được

đó, hợp tác xã nông nghiệp vẫn được quản lý theo mô hình

mời giảng về xây dựng phương án khoán sản phẩm và tổ

cũ, mặc dù hộ xã viên đã trở thành đơn vị kinh tế tự chủ.

chức lao động trong nông trường quốc doanh; GS. Dương

Tóm lại là, cơ chế quản lý kinh tế cũ mới bị thay thế
trên nghị quyết nhiều hơn là trên thực tế. Cơ chế quản lý
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Hồng Hiên được mời giảng về ứng dụng tiến bộ khoa học
kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp....
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Nhưng về cơ bản, những nội dung về quản lý hợp tác

khoa, bộ môn và giáo viên để có thể xây dựng chương

xã, nông trường quốc doanh đều do giáo viên trẻ của

trình giảng dạy và giảng dạy trên cả lĩnh vực quản lý

Trường đảm nhận, sau khi nghiên cứu thực tế, viết bài

hành chính - kinh tế của Nhà nước, và trên lĩnh vực quản

giảng và được hội đồng khoa học góp ý... Giảng về lập kế

lý kinh doanh trong các nông trường quốc doanh và hợp

hoạch sản xuất - tài chính trong nông trường quốc doanh,

tác xã, các doanh nghiệp chế biến, buôn bán nông sản.

hợp tác xã có giáo viên Nguyễn Thắng, Trần Anh Tuyên;

Năm 1990, ông Lưu Hữu Túy được bầu làm Bí thư Đảng

giảng về tổ chức sản xuất ngành trồng trọt, chăn nuôi có

ủy khối của Bộ Nông nghiệp ở phía Nam. Ông Nguyễn

Trương Hùng Nam, Nguyễn Văn Bảy,....

Văn Hóa, cựu Hiệu trưởng Trường Quản lý Kinh tế lương

Gần như toàn bộ chương trình kế toán hợp tác xã và

thực và đang là Phó Hiệu trưởng Trường Quản lý Nông

nông trường quốc doanh do giáo viên của trường đảm

nghiệp và Công nghiệp thực phẩm được Bộ đề bạt lên làm

nhiệm. Phải kể đến công lao của Cử nhân Phạm Văn

Hiệu trưởng, thay ông Lưu Hữu Túy. Thực hiện ý đồ của

Nhược năm 1986 được Bộ điều động từ Vụ Kế toán - Tài

người tiền nhiệm, ông Nguyễn Văn Hóa quyết định mở

chính về làm Trưởng Khoa Nghiệp vụ quản lý và PTS.

lớp “Giám đốc doanh nghiệp nhà nước” đầu tiên. Đối

Trương Xuân Ngô, Phó Hiệu trưởng nhà trường và một số

tượng học viên là các chánh, phó giám đốc; trưởng, phó

giáo viên trẻ như Bùi Văn Ten, Nguyễn Ngọc Điệp, Nguyễn

phòng; các chuyên viên quản lý thuộc diện quy hoạch cán

Thị Xuân Lan (giáo viên Nguyễn Thị Xuân Lan nay là tiến

bộ lãnh đạo của các doanh nghiệp nhà nước trên các lĩnh

sĩ, Trưởng Khoa Tài chính - Kế toán của Trường).

vực nông nghiệp, chế biến, buôn bán nông sản. Khóa đầu

Trong giai đoạn này, Bộ Nông nghiệp, Bộ Lương thực

tiên, học viên đến từ Tổng Công ty 15 (Binh đoàn 15), Bộ

và Bộ Công nghiệp thực phẩm sáp nhập thành Bộ Nông

Quốc phòng; các đơn vị thuộc Tổng Công ty Cao su Việt

nghiệp và Công nghiệp thực phẩm. Do đó, Trường Quản

Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam,... đóng trên địa bàn

lý Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm cũng được

Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Quản lý Nông

Chương trình học tập bao gồm ba phần chính: Kinh

nghiệp Trung ương II và Trường Quản lý Kinh tế lương

tế chính trị học Mác - Lênin; đổi mới tư duy kinh tế từ cơ

thực (1987). Trường Quản lý Nông nghiệp và Công nghiệp

chế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh

thực phẩm đã thành lập ba khoa: Khoa Cơ sở, Khoa Tổ

tế thị trường; quản lý nhà nước (đối với nền kinh tế thị

chức quản lý, Khoa Nghiệp vụ quản lý và tổ bộ môn kỹ

trường và doanh nghiệp bằng luật pháp) và quản trị

thuật. Tuy tên gọi các khoa chưa chuẩn, nhưng do Bộ xác

doanh nghiệp. Phần quản trị doanh nghiệp lại được chia

lập nên Trường phải cụ thể hóa nhiệm vụ cho trưởng

thành các chuyên đề: các loại hình doanh nghiệp trong
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nền kinh tế thị trường, xây dựng chiến lược kinh doanh,

Nai), mặc dù học viên này chỉ được điểm 7 cho bản viết

marketing, kế hoạch sản xuất - kỹ thuật và tài chính, tổ

chuyên đề. Điều này chứng tỏ sự quan tâm sâu sắc và chặt

chức các ngành sản xuất và đơn vị sản xuất trong doanh

chẽ của Hiệu trưởng nhà trường và các giáo viên đối với

nghiệp, kinh doanh xuất khẩu nông sản, quản lý tài

khóa đào tạo giám đốc. Ông Hóa rất lo có thể có khiếm

chính, dự án đầu tư, quản trị nhân sự, kế toán doanh

khuyết trong giảng dạy, hoặc giảng kém thuyết phục. Ấy

nghiệp dành cho giám đốc, tổ chức thông tin và kiểm tra

vậy mà cũng có giáo viên kỳ cựu đã phê phán PTS. Vũ

đánh giá hoạt động kinh doanh, một số tiến bộ kỹ thuật

Trọng Khải là duy tâm khi giảng trên lớp rằng một trong

trong trồng trọt, chăn nuôi...

những đặc điểm của hoạt động kinh doanh trong nền kinh

Vì nội dung khá rộng nên thời gian khóa học kéo dài
hai năm. Giáo viên của Trường đã đảm trách 70% chương

tế thị trường là rủi ro (risk) vì họ cho rằng nền kinh tế xã
hội chủ nghĩa được kế hoạch hóa nên không thể có rủi ro!

trình. Cuối khóa, mỗi học viên bắt buộc phải viết và bảo vệ

Năm 1991, PTS. Vũ Trọng Khải chủ trì nghiên cứu đề

chuyên đề trước Hội đồng chấm thi của trường. Viết và

tài khoa học cấp thành phố: Xây dựng hệ thống quản lý

bảo vệ chuyên đề để rèn luyện kỹ năng vận dụng tổng hợp

nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ở

các kiến thức đã học và kinh nghiệm bản thân vào việc

Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu này cho

phát hiện và giải quyết một vấn đề quản lý cụ thể ở doanh

thấy cần phải xây dựng ngay hệ thống khuyến nông như

nghiệp mà học viên đang công tác, rèn luyện kỹ năng

là một “công cụ mềm”, không có tính cưỡng chế của Nhà

trình bày, thuyết phục người nghe về nội dung luận giải

nước, để đào tạo “nông dân đương chức”. Do vậy, ông

của mỗi học viên.

Nguyễn Văn Hóa, không chờ ý kiến chỉ đạo của Bộ, đã ra

Ông Nguyễn Văn Hóa theo dõi sát các bài giảng của

quyết định thành lập Khoa Khuyến nông và Phát triển

giáo viên bằng cách kết nối micro ở giảng đường với phòng

nông thôn và giao cho PTS. Vũ Trọng Khải làm Trưởng

làm việc của Hiệu trưởng. Ông rất lo sợ xảy ra sai sót

khoa. Điều đó chứng tỏ sự nhạy cảm và quyết đoán của

trong giảng dạy của giáo viên trẻ, nhất là sai sót về “quan

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hóa. Đây là tổ chức đào tạo cán

điểm” trong thời kỳ khó phân định “đúng, sai”. Khi bảo vệ

bộ khuyến nông đầu tiên trong cả nước. Khoa đã liên tục

chuyên đề tốt nghiệp, đích thân Hiệu trưởng cũng tham

mở các lớp về “phương pháp, kỹ năng khuyến nông”, “lập

dự hội đồng chấm thi để có thể đánh giá chính xác hơn kết

kế hoạch khuyến nông”, “phương pháp phát triển cộng

quả của khóa học quan trọng này. Ông đã cho một học

đồng”, “phương pháp truyền thông giao tiếp trong khuyến

viên điểm 10 bảo vệ chuyên đề tốt nghiệp (Anh Thìn -

nông”, “phương pháp xây dựng đề án phát triển nông thôn

Giám đốc Nông trường Cù Bị thuộc Công ty Cao su Đồng

có sự tham gia của người dân”. Trường đã lập tủ sách
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khuyến nông, trong 3 - 4 năm đã dịch, biên tập được một

(1988 - loại khá); Giảng viên Nguyễn Thắng chủ trì xây

số đầu sách: Kinh tế hộ gia đình nông dân, Nông trại

dựng đề án: Thí điểm bán vườn cây cao su cho công

gia đình ở Đài Loan, Khuyến nông, Tài liệu tập

nhân ở Công ty Cao su Lộc Ninh (1995). Nội dung bài

huấn luật hợp tác xã và các Nghị định của Chính

giảng thực sự là kết quả của việc nghiên cứu khoa học và

phủ hướng dẫn thi hành trong nông nghiệp.

thực tế quản lý ở các doanh nghiệp, hợp tác xã.

Nhà trường không xin và cũng không thể xin được

Mặt khác, Nhà trường còn cử giáo viên tham dự các

kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc dịch, biên tập và

chuyên đề khoa học để nâng cao trình độ lý luận về kinh

xuất bản các cuốn sách này. “Lấy sách nuôi sách” là cách

tế thị trường, phát triển nông thôn bền vững... Giảng viên

tạo kinh phí cho tủ sách khuyến nông.

Ngô Anh Thư tuy mới tốt nghiệp đại học được Nhà trường

Kết quả là từ đầu năm 1992 đến 1995, nhà trường đã
mở được 9 lớp khuyến nông. Ngoài giáo viên ở Trường, các
giáo viên thỉnh giảng đều là các chuyên gia đầu ngành,
như GS. Vũ Cao Thái, Mai Văn Quyền, Phạm Văn Biên,
TS. Nguyễn Đăng Nghĩa, Thạc sĩ phát triển cộng đồng
Nguyễn Thị Oanh...
Để bảo đảm chất lượng giảng dạy, giáo viên của
Trường tiếp tục đi nghiên cứu thực tế, thực hiện các đề tài
khoa học cấp trường, cấp thành phố, cấp Bộ, hay làm tư
vấn cho doanh nghiệp. PTS. Vũ Trọng Khải chủ trì nghiên
cứu đề tài khoa học cấp Bộ: Hoàn thiện và thử nghiệm
một số hình thức tổ chức quản lý kinh doanh mới ở
doanh nghiệp nông nghiệp - Công ty Cao su Lộc
Ninh, tỉnh Sông Bé (1994 - đạt loại khá); hai đề tài cấp
thành phố: Bài học kinh nghiệm cải tạo xã hội chủ
nghĩa trong nông nghiệp ngoại thành Thành phố Hồ
Chí Minh (1989 - loại khá), Xây dựng thí điểm mô
hình quản lý kinh doanh tổng hợp ở Hợp tác xã
Xuân Lộc, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh
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thu nhận chưa đầy 2 năm nhưng vẫn được cử đi học thạc
sĩ phát triển nông thôn ở Thái Lan. Tất nhiên điều đó
không phải được diễn ra suôn sẽ. Không dễ gì những người
lãnh đạo bảo thủ lại có thể chấp nhận cử một giáo viên
chưa hết tập sự đi học thạc sĩ ở nước ngoài.
Năm 1989, Luật đầu tư nước ngoài được ban hành.
Nhà trường thấy rõ nhu cầu học tiếng Anh, nhưng kinh
phí ở đâu? Đề tài khoa học cấp Bộ: Xã hội hóa xã hội
chủ nghĩa nền nông nghiệp tiểu nông ở Nam Bộ được
cấp kinh phí 1.000đ. Chủ nhiệm đề tài - PTS. Vũ Trọng
Khải đã dành toàn bộ số tiền này để mở lớp tiếng Anh đầu
tiên cho giáo viên trong 10 tháng. Sau khóa học này, giáo
viên học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ đều được
nhà trường thanh toán học phí. Do vậy, đến nay hầu hết
giáo viên của trường đều có thể sử dụng tiếng Anh phục
vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu.
Về nhân sự, năm 1992, Bộ đề bạt PTS. Vũ Trọng Khải
làm Phó Hiệu trưởng, phụ trách đào tạo và nghiên cứu
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khoa học. Cuối năm 1992, ông Nguyễn Văn Hóa nghỉ hưu.

nhân sự, tháng 6-1997, ông Trương Xuân Ngô, Hiệu

Bộ đề bạt PTS. Phó Hiệu trưởng Trương Xuân Ngô làm

trưởng nghỉ hưu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

Quyền Hiệu trưởng và Hiệu trưởng từ năm 1993 đến

thôn đề bạt PGS.TS Vũ Trọng Khải, Phó Hiệu trưởng

tháng 6-1997.

làm Quyền Hiệu trưởng (tháng 7-1997) rồi làm Hiệu trưởng

3. Giai đoạn xây dựng thể chế kinh tế thị trường
có sự quản lý của Nhà nước và hội nhập sâu rộng
vào nền kinh tế thế giới (1996 đến nay):

(tháng 1-1998), ThS. Nguyễn Thắng - Trưởng phòng Đào
tạo được đề bạt làm Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo
từ năm 1999 - 2006; TS. Nguyễn Văn Bảy, Trưởng khoa
Khuyến nông - Phát triển nông thôn được đề bạt làm Phó

Năm 1996, Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và

Hiệu trưởng tháng 7-2004.

Phát triển nông thôn II ra đời trên cơ sở sáp nhập Phân

Trong giai đoạn này, nhiều sự kiện kinh tế, chính trị

hiệu Trường Quản lý Lâm nghiệp đóng ở tỉnh Sông Bé vào

diễn ra, nhiều luật pháp, chính sách mới ban hành, Việt

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Công nghiệp thực

Nam gia nhập ASEAN năm 1995, và trở thành thành viên

phẩm. Theo quyết định của Bộ, Trường có ba khoa: Khoa

chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm

Công chức viên chức, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Khoa
Nghiệp vụ chuyên ngành phát triển nông thôn. Việc thành
lập các khoa vừa theo đối tượng học viên (công chức, viên
chức), vừa theo nhóm môn học (quản trị doanh nghiệp) là
không hợp lý. Khoa Nghiệp vụ chuyên ngành lại càng
không rõ nội hàm. Vì vậy, Nhà trường vẫn giữ ba khoa:
Khoa Cơ sở, Khoa Quản trị doanh nghiệp, Khoa Khuyến
nông và Phát triển nông thôn.
Đến 1999, theo đề nghị của Trường, Bộ ra Quyết định
số 3263/QĐ-BNN/TCCB ngày 23-8-1999 về việc cơ cấu
lại bộ máy của trường, bao gồm ba khoa và một trung
tâm: Khoa Quản lý nhà nước, Khoa Quản trị doanh
nghiệp, Khoa Khuyến nông - Phát triển nông thôn,
Trung tâm tư vấn và chuyển giao công nghệ quản lý. Về
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2006. Cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở Đông Á năm
1997 - 1998, cuộc khủng hoảng nợ công và suy thoái kinh
tế toàn cầu năm 2008 và 2011 - 2012, tất cả điều đó đã
ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam vốn bắt
đầu hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới. Mối liên kết
giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản và nông
dân đang hình thành dưới tên gọi “liên kết bốn nhà” (nhà
nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, và nhà nước). Vấn
đề phát triển nông thôn toàn diện và bền vững được Chính
phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt ra từ
những năm đầu của thế kỷ XXI. Quy mô nền kinh tế GDP
đã vượt con số 100 tỷ USD. Giá trị hàng xuất khẩu hằng
năm bằng 60 - 70% GDP. Nhưng nhập siêu cũng nghiêm
trọng, bằng khoảng 20% GDP, tổng kim ngạch xuất 366

nhập khẩu hằng năm bằng 160 - 170% GDP. Việt Nam đã

lợi, đặc biệt là cán bộ phát triển nông thôn trong bối cảnh

vươn lên thành một nước có thu nhập trung bình thấp,

luật pháp, chính sách quản lý được xây dựng và ban hành

nhưng chưa bền vững và phụ thuộc quá lớn vào thị trường

rất nhiều nhằm xác lập thể chế kinh tế thị trường có sự

quốc tế do mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào khai thác
tài nguyên, giá nhân công rẻ và xuất khẩu sản phẩm thô,
phát triển công nghiệp lắp ráp có giá trị gia tăng thấp,
chấp nhận môi trường sinh thái bị hủy hoại nghiêm trọng.
Giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn chiếm 19 - 21% GDP
nhưng vẫn phải nuôi sống 70% dân cư và sử dụng tới 58 60% lực lượng lao động xã hội, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo
hằng năm còn khá cao. Năm 2004, tỷ lệ hộ nghèo cả nước
là 18,1%, năm 2010 giảm còn 14,2%. Vùng nông thôn năm
2004 tỷ lệ hộ nghèo là 21,2%, năm 2010 giảm còn 17,4%.
Vấn đề thay đổi mô hình phát triển nói chung và phát
triển nông thôn nói riêng đang đặt ra rất cấp bách. Điều
đó đòi hỏi phải đổi mới tư duy một lần nữa và nâng cao trí
tuệ để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường,
có sự quản lý của nhà nước, bảo đảm sử dụng có hiệu quả
mọi nguồn lực, xác lập mô hình phát triển bền vững cả
kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái trong bối cảnh hội
nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tháng
7-2008, Hội nghị Trung ương 7 khóa X ra Nghị quyết 26
về nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Đó là cơ sở tư tưởng
chỉ đạo cho sự phát triển kinh tế - xã hội nông thôn Việt
Nam trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Như vậy, từ năm 1996, nhiệm vụ của Nhà trường được
mở rộng, bao gồm cả cán bộ quản lý lâm nghiệp và thủy
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quản lý của nhà nước pháp quyền và hội nhập kinh tế
quốc tế. Phải kể đến những văn bản quan trọng, như Luật
đất đai 1993, và Luật đất đai sửa đổi năm 2003, Luật hợp
tác xã năm 1996 (kiểu mới), Luật hợp tác xã sửa đổi năm
2003, Luật doanh nghiệp (thống nhất giữa Luật công ty,
doanh nghiệp tư nhân và Luật doanh nghiệp nhà nước
năm 1999) với các loại hình đa dạng, Luật đầu tư (năm
2005), thống nhất Luật đầu tư trong nước và nước ngoài,
Luật dân sự, Luật thương mại, Luật ngân hàng và các tổ
chức tín dụng... Luật pháp và chính sách mới tác động sâu
rộng đến sự phát triển của thực tiễn quản lý của nền kinh
tế quốc dân nói chung và của nền nông nghiệp nói riêng.
Trong bối cảnh đó, Nhà trường cũng phải đổi mới tư
duy, nâng cao trí tuệ để tiếp tục phát triển bền vững. Đội
ngũ giáo viên phải trưởng thành, đủ năng lực nắm bắt lý
luận và đặc biệt là khả năng vận dụng lý luận vào thực
tiễn phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam nói chung và
kinh tế nông nghiệp, xã hội nông thôn nói riêng, trong việc
phát hiện vấn đề, lý giải nguyên nhân, đề xuất giải pháp
cả ở tầm quản lý vĩ mô và vi mô. Trên cơ sở đó, nội dung
giảng dạy mới có thể đáp ứng yêu cầu của học viên. Vì vậy,
Nhà trường chủ trương “mỗi giáo viên phải trở thành
người bạn của nông dân, nhà tư vấn cho doanh nghiệp,
hợp tác xã, trang trại và cho các cơ quan nhà nước hoạch
định chính sách”. Đó là phương châm chỉ đạo việc đào tạo,
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bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của Trường. Phương pháp

Thế Phong (năm 2010), Phạm Quốc Việt (năm 2010),

giảng dạy lấy người học làm trung tâm và giáo dục chủ

Nguyễn Trung Đông (năm 2011) đã bảo vệ thành công

động, với đối tượng người học là nhà quản lý đương chức

luận án tiến sĩ ở các trường, viện trong nước. Các giáo viên

nên quan hệ giữa giáo viên và học viên là “giáo viên và học

trẻ được đào tạo thạc sĩ như Phạm Thị Thanh Hoa, Trần

viên vừa là thầy, vừa là trò của nhau”. Đó là những tư

Thị Thu Hương, Nguyễn Công Bình,... Hàng chục giáo

tưởng chỉ đạo tiếp tục phát triển của nhà trường. Mặt

viên trẻ khác được cử đi học chương trình kinh tế

khác, Nhà trường tiếp nhận thêm giáo viên có kinh

Fullbright (10 tháng), học về hợp tác xã và phát triển

nghiệm từ các đơn vị khác để tăng cường lực lượng giáo

nông thôn 6 tháng ở Searsoline (Philíppin). Hiện nay, Nhà

viên. TS. Huỳnh Tư từ Ủy ban kế hoạch Nhà nước về làm

trường chỉ tiếp nhận giáo viên đã có bằng thạc sĩ hay đang

chủ nhiệm khoa (năm 1993) rồi Phó hiệu trưởng (năm

làm nghiên cứu sinh, tiến sĩ.

1995); TS. Phạm Xuân Giang tốt nghiệp ở Liên Xô về làm

Do hội nhập, Trường đã có cơ hội cử giáo viên tu

giáo viên (năm 1995) rồi Trưởng khoa Quản trị doanh

nghiệp ở nước ngoài. ThS. Ngô Anh Thư đi học tiến sĩ ở

nghiệp. PGS. TS. Trần Minh Tâm từ Đại học Nông nghiệp

Canađa, ThS. Nguyễn Công Bình học tiến sĩ ở Trung Quốc

Hà Nội về làm Phó khoa Khuyến nông - Phát triển nông

(2011 - 2015). Từ năm 1995 đến nay, các giáo viên còn

thôn (năm 1994), cử nhân Nguyễn Liễm từ khoa Kinh tế,

được đi tu nghiệp ngắn ngày, học tiếng Anh ở rất nhiều

Đại học Nông nghiệp Hà Nội về làm Trưởng khoa Quản trị

nước, từ Trung Quốc, Ôxtrâylia, Hàn Quốc, Xingapo,

doanh nghiệp (năm 1988), ThS. Phạm Ngọc Thứ tốt

Pháp, Thái Lan, Anh, Mỹ, Philíppin, Đức, Hà Lan, Đan

nghiệp chương trình liên kết đào tạo Việt Nam - Bỉ về làm

Mạch, Inđônêxia,... Số lượt người đi tu nghiệp ngắn hạn,

Trưởng phòng đào tạo và kiêm nhiệm giáo viên khoa Quản

từ 1 tuần đến 6 tháng lên tới gần 200 lượt người, trên các

trị doanh nghiệp (năm 1997). ThS. Nguyễn Đình Luận

lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước, đào tạo công chức

chuyển công tác từ Hà Nội vào làm giáo viên rồi Phó

đến phát triển nông thôn, quản trị kinh doanh của hợp tác

phòng đào tạo, Phó trưởng khoa Quản trị doanh nghiệp

xã, trang trại.

(năm 1998). Đồng thời, Nhà trường cử giáo viên đi đào tạo

Hiện nay, giáo viên đã được học tập tiếp thu các kiến

thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước, tiếp nhận giáo viên trẻ

thức hiện tại về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, quản lý kinh

và cho đi bồi dưỡng ở nước ngoài. Giáo viên Phan Thị Xinh

doanh, quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn, quản

(năm 1994), Nguyễn Văn Bảy (năm 2002), Nguyễn Thắng

lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đồng

(năm 2004), Nguyễn Đình Luận (năm 2003), Nguyễn Thị

thời, nhờ kiên trì thực hiện phương châm nhất thể hóa

Xuân Lan (năm 2007), Bảo Trung (năm 2009), Nguyễn

“Thực tiễn quản lý - Nghiên cứu khoa học ứng dụng - Đào
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tạo, tư vấn”, các giáo viên tham gia các đề tài khoa học từ

Việt Nam; Hiệu quả kinh tế của việc nuôi trùn đất

cấp Nhà nước, cấp Bộ, Tỉnh (thành phố), thực hiện các

làm thức ăn chăn nuôi gà (năm 2001); Những lợi thế

hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp. Nhờ vậy, khả năng

và bất lợi của hoạt động kinh doanh hàng xuất

của giáo viên trong việc vận dụng lý luận vào thực tiễn,

khẩu ở Thành phố Hồ Chí Minh (năm 2003); Mở rộng

chất lượng các bài giảng được nâng lên rõ rệt. Giáo viên

kinh doanh ở các hợp tác xã miền Trung (năm 2004);

tiếp tục tham gia nghiên cứu khoa học và nghiên cứu thực

Xây dựng khung lý thuyết và thử đánh giá tiềm

tế ở cơ sở.

năng phát triển du lịch nông thôn tại vùng kinh tế

Các đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, Tỉnh (thành phố),

trọng điểm phía Nam... Nét nổi bật trong giai đoạn này

Trường vẫn được thực hiện đều. PGS. TS Vũ Trọng Khải

là gần 30 giáo viên của Trường chủ trì các đề tài khoa

chủ trì đề tài cấp Nhà nước KC 07-13: Tổng kết và xây

học cấp Tỉnh, cấp Bộ, cấp trường, trên nhiều lĩnh vực

dựng mô hình phát triển nông thôn mới, kết hợp

khác nhau để phục vụ cho việc giảng dạy trong cơ chế

truyền thống làng xã với văn minh thời đại (2002 -

kinh tế thị trường đang được hình thành, phát triển. Từ

2004), nghiệm thu đạt loại xuất sắc, được Nhà xuất bản

khi thành lập đến nay, Nhà trường đã thực hiện 71 đề tài

Nông nghiệp ấn hành năm 2004; hai đề tài cấp Bộ là

khoa học, trong đó có 1 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 36

Tổng kết mô hình Nông trường Sông Hậu (năm 2000),

đề tài cấp Bộ, 34 đề tài cấp thành phố, Tỉnh, số giáo viên

Phát triển kinh tế dân doanh trong nông nghiệp

của Trường làm chủ nhiệm đề tài khoa học là 25 người.

(năm 2002) theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5; TS.

Trong khi đó, ban đầu chỉ có 1 - 2 giáo viên làm chủ

Phạm Xuân Giang, TS. Nguyễn Văn Bảy, ThS. Nguyễn

nhiệm đề tài khoa học. Ngoài ra, để xây dựng và phổ biến

Thị Xuân Lan, ThS. Phạm Thanh Dũng, CN. Đặng Kim

hệ thống kế toán mới dựa trên hệ thống kế toán Mỹ, giáo

Cương, ThS. Bảo Trung, TS. Nguyễn Thắng, ThS. Bùi

viên Đặng Kim Cương đã dịch bốn cuốn sách giáo khoa

Thị Lan Hương, ThS. Trần Thị Thu Hương, TS. Đinh

kế toán Mỹ và được Nhà xuất bản Thống kê ấn hành

Công Tiến, ThS. Bùi Thị Hằng Nga, Phạm Xuân Quý,

rộng rãi trên cả nước.

Khúc Hoàng Giang,... cũng chủ trì các đề tài khoa học

Để giáo viên rèn luyện cách viết và phổ biến thông tin

cấp Bộ, cấp thành phố, cấp trường, như Biện pháp hạ

khoa học, Nhà trường cho xuất bản nội san “Thông tin

giá thành sơ chế mủ cao su (năm 1998 là thời kỳ giá

khoa học” ra hàng quý, quy chế buộc giáo viên của Trường

bán cao su xuống thấp gần bằng giá thành); Ứng dụng

mỗi năm phải viết tối thiểu một bài báo được đăng trên

kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nông

nội san. Từ cuối năm 1999 đến nay, nội san đã ấn hành

nghiệp (năm 1999) - môn học mới được ứng dụng tại

được 42 số với số bài viết là 579, và 80 lượt người đã viết
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Đặc biệt, năm 2002 và 2003, trường mở thí điểm hai

bài, bình quân 7,24 bài/người trong 12 năm; 0,6 bài/người

lớp đào tạo “chủ trang trại và giám đốc điều hành hợp tác

trong một năm.
Đội ngũ giáo viên đã trưởng thành nhiều cả về số

xã” trong 12 tháng cho thanh niên nông dân đã tốt nghiệp

lượng và chất lượng. Do vậy, các lớp học được mở rất đa

phổ thông trung học ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

dạng, không chỉ là các lớp quản lý hợp tác xã, nông trường

Khóa học thành công nhưng không thể tiếp tục vì không

quốc doanh như giai đoạn trước. Các lớp giám đốc doanh

có nguồn kinh phí.

nghiệp nhà nước tiếp tục mở, với chương trình được cải

Lớp học đa dạng về nội dung, đối tượng học viên, thời

tiến liên tục, không chỉ cho doanh nghiệp nông nghiệp mà

gian học tập. Do vậy, giáo viên luôn luôn phải biên soạn

cả doanh nghiệp chế biến, buôn bán nông sản như các

lại bài giảng để vừa cập nhật thông tin vừa phù hợp với

công ty lương thực, mía đường,...

đặc điểm của mỗi lớp học. Đó là một điểm khác biệt trong

Các lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức chuyên

đào tạo của trường cán bộ quản lý và trường đại học. Điều

ngành được mở liên tục, từ ngành bảo vệ thực vật, thú y,

đó đòi hỏi giáo viên phải bám sát thực tiễn đổi mới quản lý

kiểm lâm, quản lý đê điều phòng chống bão lụt, phát triển

của đất nước, của ngành và của các đơn vị cơ sở. Vì thế

nông thôn, nghiên cứu khoa học ở các viện khoa học.

giáo viên của Trường quản lý phải lao động vất vả hơn

Từ năm 1999 đến 2011, Trường đã mở 6 lớp chuyên

nhiều so với giáo viên ở các trường đại học. Trước khi mở

viên chính với 279 học viên, 21 lớp chuyên viên với 1.113

lớp, Nhà trường tổ chức cho giáo viên đi khảo sát thực tế.

học viên, 11 lớp kiểm lâm viên với 489 học viên, 15 lớp

Ví dụ, mở lớp cho giám đốc doanh nghiệp ngành lương

kiểm lâm với 569 học viên, 9 lớp chuyên viên chính bảo vệ

thực, ngành cao su, cà phê, giáo viên phải đi khảo sát thực

thực vật và thú y với 303 học viên.

tế ở các doanh nghiệp này, nắm bắt các chính sách nhà

Các lớp về khuyến nông và phát triển nông thôn cũng

nước hiện đang tác động đến hoạt động của doanh nghiệp,

được mở liên tục cho nhiều cán bộ quản lý các cấp, các

sự sáng tạo, đổi mới cũng như những khó khăn, những

ngành, tổ chức có liên quan đến phát triển nông thôn, với

vấn đề mà doanh nghiệp phải đối mặt và phải giải quyết

nội dung phong phú, từ kỹ năng khuyến nông, kỹ năng vận

đúng đắn và kịp thời để tiếp tục phát triển.

động thành lập hợp tác xã kiểu mới, đến kỹ năng truyền

Cuộc khủng hoảng tiền tệ ở Đông Á hồi năm 1997 đã

thông giao tiếp, phương pháp xây dựng đề án phát triển

ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam nói chung và các doanh

nông thôn có sự tham gia của người dân, chiến lược, chính

nghiệp của ngành nói riêng. Năm 1998, Trường tổ chức hội

sách phát triển nông thôn theo tinh thần Nghị quyết 26 của

thảo khoa học “Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính

Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa X.

tiền tệ trong khu vực và đối sách của các doanh nghiệp Việt
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Nam”. Kết quả hội thảo được đăng trên báo Nhân dân và

nên thu hút được học viên tham dự các khóa học của

trong cuốn sách Hai mô hình kinh tế và sự đổi mới kinh

Trường, hợp tác giữa Nhà trường với các doanh nghiệp, cơ

tế qua thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam do

quan quản lý nhà nước các cấp trong ngành càng phát

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành tháng 7-2002.

triển. Đó chính là cơ sở thực tiễn quyết định sự tồn tại và

Năm 2000, Nhà trường tổ chức “Hội nghị bàn tròn về

phát triển bền vững của Nhà trường.

mô hình liên kết giữa Nông trường Sông Hậu, Ngân hàng

Để khuyến khích giáo viên tham gia nghiên cứu khoa

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chi nhánh Cần

học và làm tư vấn, hầu như toàn bộ thu nhập từ hoạt động

Thơ), Công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Hưng (kinh

này đều dành cho chủ nhiệm đề tài và những người cùng

doanh phân bón) và nông dân, các hợp tác xã trong nông

tham gia.

nghiệp”. Hội nghị đã đưa ra được mô hình liên kết giữa

Những nội dung giảng dạy trong các lớp học đều là kết

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đầu vào - đầu ra cho sản

quả nghiên cứu, cập nhật thực tiễn đổi mới và phát triển

xuất nông nghiệp và nông dân, hợp tác xã trong nông

của đất nước, của ngành, của các đơn vị kinh tế cơ sở

nghiệp trong chuỗi giá trị “từ trang trại đến bàn ăn” mà

(doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại).
Hợp tác quốc tế cũng là một hoạt động được Trường

báo chí thường gọi là “liên kết bốn nhà”.
Mặt khác, Nhà trường còn chú trọng hoạt động tư vấn

quan tâm. Hợp tác quốc tế giúp cho giáo viên tiếp cận với

cho các doanh nghiệp và chính quyền địa phương. Từ năm

thế giới, hiểu được những lý thuyết, mô hình quản lý của

2004 đến nay, giáo viên đã thực hiện 11 dự án tư vấn, trên

nền kinh tế thị trường phát triển, văn minh để có thể vận

các lĩnh vực như: lập dự án xây dựng xã điểm phát triển

dụng vào thực tiễn đổi mới quản lý ở Việt Nam.

nông thôn mới ở Vĩnh Long (năm 2004), dự án phát triển

Từ năm 1996 đến 2008, có 13 dự án quốc tế trên các lĩnh

nguồn nhân lực cho Công ty cao su Chư Prông (năm 2005

vực như quản lý phát triển, khuyến nông, phát triển cộng

- 2006), xây dựng chiến lược và hệ thống quy chế hoạt

đồng, phát triển hợp tác xã, nâng cao năng lực của giáo viên,...

động cho Tổng Công ty thủy sản Việt Nam (Seaprodex),

Các dự án hợp tác quốc tế được tài trợ bởi các quỹ của Canađa,

lập và thẩm định dự án đầu tư chăn nuôi gà công nghiệp

Đan Mạch, Philíppin, các tổ chức OXFAM, WB, ...

hưởng thịt cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Blue Star

Để tạo môi trường sư phạm cho việc giảng dạy và nghiên

(năm 2011), xây dựng điều lệ và quy chế quản lý tài chính

cứu quản lý, Nhà trường rất chú trọng nâng cao năng lực

cho Tổng Công ty 15, Bộ Quốc phòng (năm 2011 - 2012),...

quản lý. Từ năm 1998 đến nay, Nhà trường đã xây dựng và

Nhờ hoạt động tư vấn, giáo viên trưởng thành nhanh
chóng, uy tín của Nhà trường với các đối tác được nâng cao
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sửa đổi quy chế tổ chức quản lý hoạt động của trường đến 9
lần theo ISO với 38 quy trình thủ tục, sổ tay chất lượng.
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Từ khi Chính phủ mở rộng quyền tự chủ tài chính cho
các trường công lập, Nhà trường cũng đã xây dựng và sửa
đổi 8 lần “quy chế thu - chi nội bộ” (từ năm 2002 - 2012)

tỷ đồng; năm 2005, Trường đầu tư phòng học máy tính với
60 máy.
4. Bài học kinh nghiệm

và hai lần xây dựng sửa đổi quy chế dân chủ.
Do chính sách quản lý của Chính phủ thay đổi và từ
thực tiễn quản lý, quy chế quản lý nội bộ của trường
cũng phải sửa đổi để thích ứng, bảo đảm kỷ cương hoạt
động và khuyến khích giáo viên, viên chức phấn đấu
hoàn thành tốt nhiệm vụ, giải quyết hài hòa lợi ích của
Trường và của từng giáo viên, viên chức, giữa bộ phận
đào tạo và phục vụ đào tạo. Đặc biệt, ngay cả khi còn
khó khăn trong cơ chế bao cấp, Nhà trường đã đài thọ
mọi chi phí cho giáo viên đi học tập ngoại ngữ, tin học,
học thạc sĩ, tiến sĩ. Thông thường, khi làm luận án thạc
sĩ, tiến sĩ, Nhà trường đã tạo điều kiện để giáo viên được
làm chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Bộ, cấp trường.
Trong giai đoạn này, Bộ đã phê duyệt dự án cải tạo
nâng cấp cơ sở vật chất của Trường. Nhà A bao gồm hội
trường lớn và các phòng học, thư viện được cải tạo, nâng
cấp khang trang (năm 1999).
Nhà B lớp học được xây thêm 2 tầng (năm 1999). Đặc
biệt nhà hành chính cao 10 tầng được xây dựng năm 2002
và hoàn thành năm 2005 với kinh phí 8 tỷ, có tầng hầm để
xe và 1.200m2 phòng làm việc cho giám hiệu và các khoa
chuyên môn, phòng quản lý. Trong các năm 2005 và 2007,
ký túc xá liên tục được đầu tư nâng cấp với kinh phí gần 1
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Thực tiễn hoạt động 30 năm đã giúp Nhà trường rút
ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, phục vụ cho những
chặng đường phát triển tiếp theo.
(1) Nghiên cứu khoa học ứng dụng là sức sống của
Nhà trường.
(2) Nhất thể hóa quá trình “Thực tiễn quản lý Nghiên cứu khoa học ứng dụng - Đào tạo, tư vấn”, “Lấy
khoa học nuôi khoa học, lấy đào tạo nuôi đào tạo”.
(3) Mỗi giáo viên phải là bạn của nông dân, nhà tư
vấn của doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước trong
lĩnh vực chuyên môn của mình.
(4) Giáo viên và học viên vừa là thầy vừa là trò của nhau.
(5) Xây dựng đội ngũ giáo viên cơ hữu bảo đảm 65 70% chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học; đội ngũ
giáo viên thỉnh giảng bảo đảm 30 - 35% chương trình đào
tạo, nghiên cứu khoa học.
(6) Quản lý Nhà trường bằng điều lệ và quy chế được
xây dựng một cách dân chủ, khoa học, bảo đảm hài hòa lợi
ích của các chủ thể trong Trường.
(7) Tạo dựng văn hóa quản lý đặc trưng của Trường.
(8) Mở rộng không ngừng quan hệ hợp tác với các tổ
chức cá nhân có liên quan trong nước và ngoài nước.
(9) Quản lý mọi hoạt động của Nhà trường bằng điều
lệ, quy chế và nền văn hóa riêng, tạo ra môi trường sư
phạm của việc dạy và học quản lý.
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(10) Ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt

bao hàm nội dung: nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là quan
trọng hàng đầu, xác lập uy tín (thương hiệu) của Nhà

động của Nhà trường.
(11) Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung

trường trong xã hội, bảo đảm chất lượng giảng dạy cao;

tâm, thảo luận các tình huống thực tế, coi giảng dạy là một

nhiệm vụ đào tạo bao gồm hai lĩnh vực: đào tạo những nhà

trong những cách thực hiện hoạt động tư vấn cho người học,

quản lý theo hệ thống giáo dục quốc dân - cử nhân, thạc

cho doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước.

sĩ, tiến sĩ và đào tạo lại đội ngũ quản lý đương chức theo
chức danh; mở rộng các nguồn tài chính để tăng cường cơ

IV. Hướng tới tương lai

sở vật chất, năng lực nghiên cứu khoa học và giảng dạy,

Hiện nay, theo Luật giáo dục hiện hành, các trường

cải thiện đời sống của giáo viên, viên chức; thu hút nhân

quản lý của các bộ, ngành không nằm trong hệ thống giáo

tài về làm việc, nhờ đó những nhược điểm hiện tại của

dục quốc dân nên quyền lợi của giáo viên trường quản lý

trường cán bộ quản lý sẽ được khắc phục một cách căn

thua kém các trường đại học, như trong việc phong học

bản, bền vững.
Chuyển từ mô hình tổ chức “Trường Cán bộ Quản lý”
hiện nay thành “Học viện Quản lý phát triển” với tư cách
là một trung tâm nghiên cứu và đào tạo, đào tạo lại đội
ngũ cán bộ quản lý phát triển cho đất nước và cho ngành
nông nghiệp và phát triển nông thôn có uy tín cao ở tầm
quốc gia và quốc tế là định hướng đúng đắn, nhưng đòi hỏi
sự phấn đấu vượt bậc của lãnh đạo, giáo viên, viên chức
của Trường.

hàm giáo sư, phó giáo sư... Mặt khác, các trường quản lý
chỉ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý đương chức nên đòi
hỏi giáo viên phải liên tục đổi mới, cập nhật kiến thức và
tình hình thực tế, biên soạn lại bài giảng, nhưng lại không
được coi là bài giảng đại học khi xét phong học hàm. Hơn
nữa, do không đào tạo sinh viên ở bậc cử nhân và lại cũng
không được đào tạo bậc sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) nên
trường gặp khó khăn trong hợp tác quốc tế, không được
Nhà nước đầu tư bằng vốn ODA như các viện, trường đại
học khác; nguồn thu của Trường cũng bị hạn chế, giáo
viên không được hưởng các quyền lợi như giáo viên ở các
trường đại học. Vì thế, số giáo viên được Nhà trường đào
tạo từ cử nhân lên thạc sĩ, tiến sĩ nhưng sau đó chuyển
sang giảng dạy ở các trường đại học đã thành xu thế
không tránh khỏi. Vì thế, phải cấu trúc lại “Trường Cán
bộ Quản lý” thành “Học viện Quản lý phát triển”. Điều đó
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BẤT ĐẮC DĨ, TÔI TRỞ THÀNH
CHUYÊN GIA KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Hồi nhỏ, tôi sống ở núi rừng Việt Bắc, nên đã biết chăn
nuôi dê, gà và trồng rau, biết vào rừng tìm kiếm lâm sản để
giúp mẹ tôi kiếm sống. Nhưng từ sau năm 1954, tôi sống
cùng cha mẹ ở thành phố cảng Hải Phòng, trở thành thị dân,
không biết gì về nông nghiệp, nông thôn. Năm 1963 sau khi
tốt nghiệp phổ thông, lẽ ra theo năng khiếu, tôi nên học luật
để làm nghề luật sư nối nghiệp cha và cậu ruột tôi là Luật sư
Vũ Trọng Khánh và Luật sư Trịnh Đình Thảo. Nhưng lúc đó
ở miền Bắc, không có trường hay khoa Luật nào cả, chỉ có
Trường Cán bộ Tư pháp. Học viên nhập học trường cán bộ
Tư pháp phải thuộc thành phần cơ bản, trình độ học vấn chỉ
cần hết cấp hai (lớp 7/10). Họ chỉ học khoảng hai năm rồi
được phân công công tác vào các cơ quan tư pháp như Tòa án
và Viện kiểm soát các cấp. Lúc đó, luật sư chưa phải là một
nghề. Mỗi khi xử án, Tòa chỉ định người bào chữa và trả thù
lao cho họ theo đơn giá do Chính phủ quy định, còn Tòa án
chủ yếu xử dựa trên quan điểm, đường lối, chính sách của
Đảng và Nhà nước. Do vậy, tôi dự thi vào Đại học Bách khoa
Hà Nội, ngành vô tuyến điện. Nhưng giấy báo gọi nhập học
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lại là Đại học Kinh - Tài (Kinh tế - Tài chính), sau đổi thành
Đại học Kinh tế - Kế hoạch, nay là Đại học Kinh tế quốc dân
Hà Nội. Lúc đó, học ngành gì do Đảng và Nhà nước phân
công theo chỉ tiêu kế hoạch đào tạo từng chuyên ngành, ít
khi phù hợp với nguyện vọng cá nhân. Sau khi nhập học Đại
học Kinh - Tài, tôi được phân vào học ngành Kinh tế Nông
nghiệp, thuộc khoa “Công - Nông” (kinh tế công nghiệp và
kinh tế nông nghiệp). Tôi lên văn phòng khoa, trình bày
nguyện vọng, xin chuyển sang ngành kinh tế công nghiệp, vì
tôi là thị dân trên đất cảng, không biết gì về nông nghiệp,
nông thôn. Ông Nghĩa, phụ trách Tổ chức - Hành chính
khoa bảo: “Học sinh phổ thông thì học ngành gì chẳng được.
Tổ chức đã phân công, không thể thay đổi được”. Tôi đành
bằng lòng học ngành kinh tế nông nghiệp, khóa 5 (1963 1967) của Đại học Kinh - Tài. Sau này tôi mới ngẫm ra rằng,
tôi chỉ có thể theo học ngành kinh tế nông nghiệp ở ngôi
trường này và những người bất đắc dĩ phải học các trường,
khoa nông nghiệp thời kỳ đó, lại thường thông minh và
thành đạt sau khi ra trường.
Thời đó, giáo trình đại học kinh tế hầu như được sao
chép của Liên Xô và Trung Quốc. Chương trình học về chủ
nghĩa Mác - Lênin bao gồm: kinh tế chính trị học, triết
học, chủ nghĩa xã hội khoa học, mất hai năm. Khoa học
chuyên ngành gồm hai môn là kinh tế nông nghiệp và tổ
chức quản lý xí nghiệp nông nghiệp (nông, lâm trường
quốc doanh và hợp tác xã nông nghiệp dựa trên chế độ sở
hữu tập thể của nông dân về ruộng đất và các tư liệu sản
xuất chủ yếu khác). Đương nhiên, giáo trình không dựa
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trên cơ sở quy luật của nền kinh tế thị trường, mà là nền

“mất quan điểm, lập trường của giai cấp công - nông”.

kinh tế kế hoạch hóa, tập trung, quan liêu, bao cấp, dựa

May cho tôi, thầy Đỗ Tư là người uyên bác, rộng lượng, đã

trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất và do nhà nước

từ tốn giải thích về cái được của giai cấp hữu sản là tinh

chỉ huy thống nhất (thực chất là nền kinh tế nhà nước hóa

thần, lý tưởng, vì sự giải phóng giới cần lao khi họ đi theo

cao độ).

giai cấp vô sản, làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nghe

Vậy là khi nước ta chuyển sang kinh tế thị trường từ

thầy giảng như vậy, tôi vẫn cảm thấy thật là khiên cưỡng.

năm 1986, toàn bộ kiến thức học ở Đại học Kinh tế quốc

Trong thời gian học đại học, tôi tự nghĩ mình đã chấp

dân Hà Nội của tôi không còn giá trị gì. Nhưng cũng may

nhận học ngành này thì phải học thật giỏi để các bạn đồng

là cuộc sống luôn mách bảo cho con người ta những kiến

môn phải nể phục anh "nông dân cày đường nhựa" là tôi.

thức quý báu, đúng đắn. Nhờ quá trình công tác gắn bó,

Do đó, tôi chịu khó đọc sách và tự viết thu hoạch cho

mẫn cảm với thực tiễn nông nghiệp, nông thôn, nên tôi

mình, thể hiện ý kiến riêng trước những kiến thức thu

ngộ ra nhiều điều về tính hợp lý của kinh tế thị trường.

được. Học đại học không thể tiếp thu sự truyền thụ kiến

Lớp tôi có 48 sinh viên, nhưng chỉ có 8 sinh viên xuất thân

thức của thầy và sách giáo khoa một cách thụ động mà

là học sinh phổ thông. Trong 8 sinh viên này, tôi là người

phải là đi tìm cái mình chưa biết, dựa trên cái đã biết của

duy nhất sống ở thành phố. Bốn mươi sinh viên còn lại là

mình và cái đã biết của người khác qua sự giảng dạy của

cán bộ được cử đi học. Họ học chương trình phổ thông ở

thầy và qua sách, báo. Tôi gọi là “cách học theo phương

trường đặc biệt gọi là “Bổ túc văn hóa công - nông Trung

pháp nghiên cứu khoa học”. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên

ương”, có khi một năm học hết chương trình ba lớp phổ

Lao động của trường thấy cách học của tôi là sáng tạo nên

thông. Họ gọi tôi là “nông dân cày đường nhựa”. Trong

cử tôi đi báo cáo kinh nghiệm học tập cho các lớp và khoa

thời gian học đại học, có lẽ hứng thú nhất đối với tôi là giờ

khác trong trường.

thảo luận trên lớp, đối thoại trực tiếp giữa thầy và trò. Ấn

Năm 1967, tôi học năm cuối và phải làm luận văn tốt

tượng sâu đậm nhất đối với tôi là cuộc đối thoại giữa tôi và

nghiệp. Cơ may là do có sự hợp tác giữa khoa Kinh tế

thầy Đỗ Tư, dạy môn chủ nghĩa xã hội khoa học. Thầy nói

Nông nghiệp và Bộ Nông trường quốc doanh, nên sinh

rằng, Lênin quan niệm: “Giai cấp vô sản làm cách mạng

viên lớp tôi được cử vào các đoàn cán bộ của Bộ này thực

không mất gì; có mất là mất xiềng xích, còn được thì được

hiện nhiệm vụ: “ba xây, ba chống” ở các nông trường quốc

cả thế giới”. Tôi buột mồm hỏi lại thầy: “Thưa thầy, thế

doanh. Nhờ vậy, việc nghiên cứu thực tế được thực hiện dễ

giai cấp hữu sản làm cách mạng thì được gì?”. Câu hỏi này

dàng. Tôi đã hoàn thành xuất sắc luận văn tốt nghiệp với

không bị quy tội là thất lễ với thầy mà là tội “chết người”:

đề tài Cải tiến tổ chức lao động ở đội trồng cà phê,
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thuộc Nông trường quốc doanh Thanh Hà, tỉnh Hòa

Chính điều đó đã tạo nên sự khác biệt giữa tôi và các bạn

Bình, do thầy Nguyễn Đình Nam hướng dẫn (Lúc đó, thầy

đồng môn, đồng nghiệp. Cũng chính sự khác biệt đó đã

Nguyễn Đình Nam là Tổ trưởng bộ môn Tổ chức quản lý xí

làm nên “thương hiệu” của tôi.

nghiệp nông nghiệp, sau này là Giáo sư, Phó Hiệu trưởng

Đợt nghiên cứu khảo sát đầu tiên mà tôi được tham

trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch). Nhưng điều quan

gia là “Tổng kết chính sách khuyến khích phát triển nông

trọng hơn cả là, qua thời gian tham gia đoàn cán bộ “ba

nghiệp trong khu vực kinh tế tập thể, sau 10 năm hợp tác

xây, ba chống”, tôi đã hiểu hơn thực tế quản lý ở một đơn

hóa”. Kết quả là tôi viết được một báo cáo khoa học, trình

vị sản xuất nông nghiệp cơ sở thuộc sở hữu Nhà nước, thu

bày trước Đảng đoàn Bộ Nông nghiệp ngày 30-4-1969 và

được một số kinh nghiệm về phương pháp thâm nhập thực

đăng trên tạp chí Nghiên cứu kinh tế tháng 12-1969, đã

tế, nhất là cách xử lý mối quan hệ với các cán bộ quản lý ở

gây tiếng vang lớn. Bởi vì, trong báo cáo đó, tôi đã đề xuất

cấp vi mô (nông trường, đội, tổ sản xuất). Kết quả bốn

cho xã viên và hợp tác xã tự do buôn bán lương thực và các

năm học đại học vượt trội của tôi đã khiến các bạn đồng

nông sản khác sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ với Nhà

môn nể phục.

nước. Nhưng dĩ nhiên lúc đó, không ai chấp nhận những

Sau khi tốt nghiệp, tháng 8-1967, tôi được nhà trường

kết quả nghiên cứu này của tôi.

phân công công tác về Bộ Nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp

Đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Bí thư thứ nhất

lại phân tôi về Vụ Kế hoạch, làm cán bộ nghiên cứu chính

Trung ương Đảng Lê Duẩn có chủ trương lớn là cơ giới hóa

sách và giá cả theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, quan

nông nghiệp. Một tổ công tác được thành lập gồm các

liêu, bao cấp thời bấy giờ. Từ đó cho đến khi về hưu, tôi

chuyên gia kỹ thuật cơ khí nông nghiệp và kinh tế nông

không được dự bất kỳ một khóa học nào, kể cả trong và

nghiệp, do ông Hoàng Bá Sơn, Ủy viên Ủy ban Nông

ngoài nước, nhưng tôi đã được học ở trường đại học lớn

nghiệp Trung ương (hàm Thứ trưởng) phụ trách và ông Lê

nhất là thực tế quản lý nông nghiệp ở Việt Nam, qua

Kiểm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cơ khí và Trang

những đợt khảo sát kế tiếp nhau. Nhờ vậy, tôi đã trở

thiết bị nông nghiệp (thuộc Ủy ban Nông nghiệp Trung

thành chuyên gia về kinh tế nông nghiệp và phát triển

ương) trực tiếp chỉ đạo thí điểm cơ giới hóa nông nghiệp

nông thôn ở Việt Nam. Trong khi phần lớn các bạn đồng

tại huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Tôi được giao nghiên

nghiệp cùng trang lứa với tôi, công tác ở các cơ quan khác

cứu các vấn đề kinh tế của việc cơ giới hóa nông nghiệp.

nhau, lần lượt được cử đi học ở nước ngoài để trở thành

Kết quả nghiên cứu của tôi đã được công bố bằng bản báo

phó tiến sĩ thì tôi lao vào các chuyến đi công tác thực tế ở

cáo “Mấy vấn đề kinh tế của việc cơ giới hóa nông nghiệp

nông thôn, hết đợt này đến đợt khác. Đó cũng là cơ duyên.

trong khu vực kinh tế tập thể” trình lên Ủy ban Nông
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nghiệp Trung ương và đã được tạp chí Nghiên cứu kinh tế

bán lúa vượt mức ba lần mức nghĩa vụ cho Nhà nước. Tôi

đăng trên hai số tháng 10 và tháng 12-1971. Kết luận

đã có bài báo “Thực hiện một nề nếp quản lý mới ở một

khoa học của tôi là không thể cơ giới hoá nông nghiệp, bởi

hợp tác xã vùng đồng bằng” đăng trên tạp chí Nghiên cứu

vì: (i) Sức lao động được giải phóng khỏi công việc đồng

kinh tế các số tháng 8, 10 và 12-1974. Dựa trên kết quả

áng nhờ cơ giới hóa chỉ tồn tại dưới dạng giảm số ngày

nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện mô hình quản lý mới của

công lao động cần thiết đầu tư cho sản xuất trên một

Hợp tác xã Mỹ Thọ, tôi đã viết luận án phó tiến sĩ và bảo

hécta gieo trồng (giảm 90 ngày công/ha gieo trồng lúa),

vệ thành công ngày 5-10-1982 với tiêu đề Quan điểm hệ

không giảm được số người lao động phải đảm trách một

thống đối với việc xây dựng một mô hình tổ chức -

hécta đất nông nghiệp, do không có hệ thống máy móc

quản lý sản xuất - kinh doanh mới của hợp tác xã

nông nghiệp sử dụng trong tất cả các khâu canh tác, nên

qua thực tiễn ở Hợp tác xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục.

năng suất lao động làm bằng máy và làm bằng tay ở các

Lần đầu tiên, và có lẽ là rất hy hữu, kết quả nghiên cứu

khâu canh tác không tương thích nhau. Điều đó còn gây ra

của tôi được ứng dụng có hiệu quả trong thực tiễn quản lý

tình trạng phổ biến là “máy chờ ruộng” hoặc “ruộng chờ

nông nghiệp ở một hợp tác xã.

máy”; (ii) Lý do chính cản trở cơ giới hóa nông nghiệp là

Trong những năm 1977 và 1978, ở Hà Nội đã diễn ra

những ngày công lao động được máy thay thế không tạo

cuộc đấu tranh khá gay gắt về chính sách giá cả nông sản

thêm thu nhập do không có việc làm mới. Vì vậy, càng cơ

giữa hai quan điểm: hướng theo cơ chế thị trường và theo

giới hóa cao, thu nhập của hợp tác xã và xã viên càng

cơ chế kế hoạch hóa, tập trung quan liêu, bao cấp. Đại

giảm, đúng như Các Mác đã từng gọi là tình trạng “máy

diện cho quan điểm hướng theo kinh tế thị trường, ông

ăn thịt người”. Nhưng việc thí điểm cơ giới hóa nông

Trần Phương - Bộ trưởng Bộ Nội thương và ông Võ Thúc

nghiệp vẫn được diễn ra trong mấy năm liền ở huyện

Đồng - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đưa ra quan điểm: thực

Hưng Hà, tỉnh Thái Bình và thất bại là điều đương nhiên.

hiện mua nông sản giá cao, bán giá cao để tăng lượng

Năm 1973, tôi lại được tham gia tổ chỉ đạo cải tiến

cung thực phẩm cho dân cư phi nông nghiệp, phê phán

quản lý hợp tác xã nông nghiệp Mỹ Thọ, huyện Bình Lục

chính sách giá nông sản “mua như cướp, bán như cho”.

(Hà Nam). Tôi đã chủ trì “thiết kế” cơ cấu tổ chức và cơ

Đại diện cho quan điểm theo hướng kế hoạch hóa tập

chế quản lý mới và tham gia chỉ đạo “thi công” bản “thiết

trung quan liêu, bao cấp, ông Tô Duy - Chủ nhiệm Ủy ban

kế” này trong ba năm (1973-1976). Hợp tác xã Mỹ Thọ

Vật giá Nhà nước lập luận là: sở dĩ mua lúa của hợp tác xã

được thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1975 và

thấp với giá 0,3 đồng/kg (ba hào), vì lương tối thiểu là 27

hạng Nhì năm 1976 vì thành tích phát triển sản xuất và

đồng/tháng. Lương tối thiểu chỉ có 27 đồng/tháng, là bởi vì
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giá mua lúa 0,3 đồng/kg và còn vì giá gạo bán cho dân phi

tạo, tư vấn”. Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong quản lý

nông nghiệp (không phải chỉ cho người làm công ăn lương

nông nghiệp là sức sống của Nhà trường. Kết quả nghiên

của Nhà nước) là 0,4 đồng/kg gạo. Đúng là một thứ tư duy

cứu khoa học phải là nội dung cơ bản của các khóa học của

lôgích “đèn cù”. Tôi được tham gia nghiên cứu chính sách

Nhà trường. Giảng dạy được coi như là một cách tư vấn

giá nông sản dưới sự chỉ đạo trực tiếp của PTS. Chu Hữu

cho người học. Học viên là những cán bộ quản lý và cả

Quý, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Nông nghiệp, thuộc Bộ

nông dân đương chức ở cả đơn vị kinh doanh (nông trường

Nông Nghiệp. Chúng tôi đã có nhiều cuộc tranh luận rất

quốc doanh, hợp tác xã, trang trại) và cơ quan hoạch định

gay gắt với cán bộ Ủy ban Vật giá Nhà nước ngay tại hợp

chính sách, quản lý nông nghiệp các cấp. Họ đến trường

tác xã và ở văn phòng. Sau khi đi khảo sát một số hợp tác

không phải để học lý thuyết như sinh viên các trường kinh

xã, tôi đã có bài viết “Về phương pháp tính giá thành sản

tế. Họ cần các kiến thức thiết thực, giúp họ giải quyết các

xuất lúa ở các hợp tác xã nông nghiệp” để làm cơ sở hoạch

vấn đề thực tiễn đang nảy sinh trong phạm vi chức trách,

định chính sách giá theo hướng thị trường, đăng trên tạp

quyền hạn của mình. Trong quá trình học, học viên và

chí Nghiên cứu kinh tế số tháng 8-1977. Nhưng dĩ nhiên,

giảng viên, thông qua thảo luận các tình huống, nhiều

kết quả nghiên cứu này cũng chỉ để đăng báo, “ghi điểm”

phương án xử lý đã được đưa ra. Họ vừa là thầy, vừa là trò

trong lý lịch khoa học của tôi mà thôi.

của nhau. Do đó, tôi đã nhận thực hiện nhiều đề tài khoa

Từ tháng 10-1982, sau khi bảo vệ thành công luận án

học cấp Nhà nước, cấp Bộ và thành phố.

phó tiến sĩ, tôi làm giáo viên ở Trường Quản lý Hợp tác xã,

Trong các năm 1987, 1988 , 1989, tôi chủ trì nghiên

nay là Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển

cứu đề tài cấp thành phố: Những bài học kinh nghiệm

Nông thôn II, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi ngộ ra một

về cải tạo xã hội chủ nghĩa nền nông nghiệp ở ngoại

điều là muốn giảng dạy tốt, giáo viên phải nghiên cứu

thành Thành phố Hồ Chí Minh và Xây dựng và chỉ

khoa học, vận dụng lý luận vào thực tiễn, nhận dạng và

đạo thực thi mô hình hợp tác xã kinh doanh tổng

phân tích bản chất kinh tế xã hội của các vấn đề nảy sinh

hợp - Hợp tác xã Xuân Lộc, huyện Hóc Môn (nay là

trong thực tiễn quản lý nông nghiệp ở tầm vĩ mô và vi mô,

quận 12). Hai đề tài này đã được hội đồng nghiệm thu

trên cơ sở đó có thể đề xuất các giải pháp khắc phục để

đánh giá cao. Đề tài Những bài học kinh nghiệm về

phát triển. Những kết quả nghiên cứu ấy sẽ được đưa vào

cải tạo xã hội chủ nghĩa nền nông nghiệp ở ngoại

giảng dạy theo phương pháp nghiên cứu tình huống (case

thành Thành phố Hồ Chí Minh đã được Nhà xuất bản

study). Tôi đề ra phương châm “Nhất thể hóa quá trình:

Khoa học - Kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh ấn hành

Thực tiễn quản lý - Nghiên cứu khoa học ứng dụng - Đào

năm 1990 với tiêu đề Kinh tế hàng hóa và sự hình

389

390

thành hệ thống quản lý và kinh doanh mới trong

Chuyển sang kinh tế thị trường kể từ sau Đại hội

nông nghiệp qua thực tiễn ở Thành phố Hồ Chí

Đảng lần thứ VI năm 1986, nhiều vấn đề kinh tế và quản

Minh. Đề tài thành công ở chỗ đã đưa ra cơ sở khoa học

lý mới nảy sinh, đòi hỏi những nhà hoạch định thể chế

dựa trên quy luật của kinh tế thị trường để hình thành và

quản lý vĩ mô và vi mô (doanh nghiệp, hợp tác xã, trang

phát triển hệ thống quản lý nông nghiệp ở cả tầm vĩ mô

trại) phải thay đổi tư duy để thay đổi pháp luật và chính

(cấp thành phố) và tầm vi mô (các hợp tác xã và doanh

sách, phương thức quản lý phù hợp với quy luật của kinh

nghiệp nông nghiệp).

tế thị trường. Vì vậy, để làm tốt việc bồi dưỡng kiến thức

Điểm đặc biệt là, khi triển khai đề tài Xây dựng và

cho học viên - các nhà quản lý đương chức, việc thực hiện

chỉ đạo thực thi mô hình hợp tác xã kinh doanh tổng

tốt phương châm “Nhất thể hóa quá trình: Thực tiễn quản

hợp - Hợp tác xã Xuân Lộc, huyện Hóc Môn, tôi đã

lý - Nghiên cứu khoa học ứng dụng - Đào tạo, tư vấn” lại

ngầm chấp nhận thực tiễn là không tập thể hóa ruộng đất.

càng trở nên cần thiết và cấp bách. Do đó, tôi đã thực hiện

Ruộng đất thuộc hộ xã viên nào, xã viên đó tự chủ canh tác.

nhiều đề tài khoa học.

Hợp tác xã chỉ làm dịch vụ đầu vào - đầu ra cho sản xuất

Năm 1985, miền Nam tuyên bố “cơ bản hoàn thành cải

của xã viên và kinh doanh vận tải, tín dụng và cả hàng tiêu

tạo nông nghiệp, thành lập hàng loạt các tập đoàn sản

dùng..., nhằm đáp ứng yêu cầu đa dạng của xã viên, cũng

xuất, hợp tác xã nông nghiệp dựa trên việc tập thể hóa

như của cư dân trên địa bàn xã Thạnh Lộc. Hồi đó, nếu cấp

quyền sở hữu ruộng đất”. Tôi đề xuất và được Bộ Nông

lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Quản lý Hợp

Nghiệp cho thực hiện đề tài Xã hội hóa nền nông

tác xã, nơi tôi công tác, biết được điều này thì chắc chắn tôi

nghiệp tiểu nông ở Nam Bộ. Tôi phát hiện rằng, trong

bị sa thải. Bí mật này được giữ cho đến tháng 4-1988 thì

quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa nền nông nghiệp Nam

không còn cần thiết nữa, vì Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị

Bộ bằng chính sách “điều chỉnh ruộng đất” theo phương

về quản lý nông nghiệp đã thừa nhận hộ nông dân xã viên

châm “nhường cơm xẻ áo” đã xóa bỏ thành phần trung

là đơn vị kinh tế tự chủ trong nông nghiệp. Điều này, vô

nông, lực lượng sản xuất hàng hóa chủ yếu trong nông

hình trung, đã thừa nhận sự cáo chung của hợp tác xã dựa

nghiệp Nam Bộ. Tiếp đến, việc thành lập các tập đoàn sản

trên chế độ sở hữu tập thể về ruộng đất và các tư liệu sản

xuất, hợp tác xã nông nghiệp và thực hiện cơ chế khoán

xuất chủ yếu khác và xác lập sự đúng đắn của mô hình Hợp

sản phẩm theo Chỉ thị 100 của Ban Bí thư (năm 1981) đã

tác xã Xuân Lộc, không tập thể hóa quyền sở hữu ruộng đất

một lần nữa “cào bằng” ruộng đất giữa các hộ nông dân do

của xã viên. Tuy vậy, các kết quả nghiên cứu này cũng chỉ

việc giao khoán diện tích ruộng đất theo mức bình quân

giúp ích cho việc giảng dạy của tôi mà thôi.

nhân khẩu trong hợp tác xã, tập đoàn sản xuất. Thậm chí,
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ruộng đất còn giao cho các hộ tiểu thương ở thôn quê. Tôi

Thực hiện đề tài cấp thành phố về Tổ chức bộ máy

đã viết bài “Vấn đề ruộng đất ở Nam Bộ”, đăng trên tạp

quản lý Nhà nước trong nông nghiệp ở Thành phố

chí của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm (nay

Hồ Chí Minh (năm 1991), tôi đã xây dựng được cơ sở

là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cảnh báo

khoa học và thực tiễn để hình thành bộ máy quản lý nhà

trước tình trạng tranh chấp ruộng đất và giảm sút sản

nước về nông nghiệp theo cơ chế kinh tế thị trường. Đề tài

lượng nông sản hàng hóa. Chỉ những vùng nông thôn nào

này được thực hiện theo đơn đặt hàng của Giám đốc Sở

không thực hiện đúng chính sách ruộng đất (như ở Hợp

Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lúc đó. Tuy đề tài

tác xã Xuân Lộc, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh được

nghiệm thu đạt loại khá nhưng cũng chỉ để cất vào ngăn

nêu ở trên), với “chiêu” khoán “nguyên canh”, vấn đề

kéo, vì người “đặt hàng” nghiên cứu và trực tiếp phụ trách

tranh ruộng đất mới không xảy ra. Thực tiễn diễn ra như

lĩnh vực này đã được điều chuyển lên vị trí khác cao hơn.

tôi đã dự báo. Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, tình

Khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ ở các

trạng tranh chấp ruộng đất diễn ra khá gay gắt ở Nam Bộ,

nước Đông Nam Á năm 1997, đầu năm 1998, tôi đã tổ

còn kết quả nghiên cứu khoa học của tôi lại được cất trên

chức hội thảo khoa học và có bài tổng kết đăng trên báo

kệ sách. Để quá độ sang kinh tế thị trường, phải chuyển

Nhân dân: “Đối sách của các doanh nghiệp Việt Nam

các xí nghiệp quốc doanh, hợp tác xã trong nông nghiệp

trước cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu vực”.

sang các loại hình tổ chức kinh doanh mới. Các thể chế

Cuộc hội thảo này đã được nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn

quản lý vĩ mô và vi mô đã thay đổi nhưng do chưa hiểu

Thiện Nhân, lúc đó đang là Giám đốc Sở Khoa học và

đúng và đầy đủ về bản chất và quy luật của kinh tế thị

Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ kinh phí.
Rồi cũng như trước, các kết quả nghiên cứu này cũng

trường nên có rất nhiều ngộ nhận. Tôi đã viết những bài
nghiên cứu để phản biện các thể chế quản lý và vạch ra sự

chỉ giúp ích cho việc giảng dạy của tôi mà thôi.

ngộ nhận trong nhận thức về kinh tế của nhiều người,

Năm 2002, kỷ niệm 35 năm tốt nghiệp đại học và làm

được đăng tải trên báo và tạp chí khoa học. Điển hình là

nhiệm vụ nghiên cứu, giảng dạy về quản lý nông nghiệp,

các bài “Đa dạng hóa quyền sở hữu trong xí nghiệp quốc

tôi đã tập hợp các bài viết, các kết quả nghiên cứu khoa

doanh”, để hình thành các loại hình doanh nghiệp theo cơ

học để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia ấn hành cuốn

chế kinh tế thị trường, “Tổng công ty 90-91 và kinh tế thị

sách Hai mô hình kinh tế và sự đổi mới kinh tế qua

trường”; “Trang trại và kinh tế thị trường”, “Bản chất kinh

thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam.
Tôi đang nghĩ sẽ không tham gia thực hiện các đề tài

tế - xã hội của hợp tác xã kiểu mới”, “Mô hình Nông

khoa học nữa, vì cơ chế quản lý tài chính trong khoa học

trường quốc doanh Sông Hậu”...
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rất tồi tệ, làm nản lòng các nhà khoa học. Các nhà khoa

chuyên luận, phản biện các chính sách và cơ chế quản lý

học không chấp nhận “thay thế văn minh lúa nước của cha

nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như các phương

ông bằng văn minh phong bì”!

thức quản lý doanh nghiệp nông nghiệp. Chúng được đăng

Nhưng rồi, “sinh nghề tử nghiệp”, do cuộc sống xô đẩy,

tải trên các báo, tạp chí như Thời báo Kinh tế Sài Gòn,

tôi trúng thầu đề tài cấp Nhà nước KC 07-13: Tổng kết

Thời báo Kinh tế Việt Nam, tạp chí Khoa học Nông nghiệp

và xây dựng mô hình phát triển nông thôn Việt Nam

và Phát triển nông thôn, báo Nông nghiệp Việt Nam (Bộ

từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại (năm

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tạp chí Tia sáng

2003 và 2004). Tôi làm chủ nhiệm đề tài với sự cộng tác

(Bộ Khoa học và Công nghệ),... Chủ đề của các bài báo bao

đắc lực của Giáo sư Xã hội học Đỗ Thái Đồng và Tiến sĩ

gồm từ chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn,

Tâm lý học Phạm Bích Hợp. Đề tài đã đạt kết quả xuất

chính sách ruộng đất, mua lúa gạo, đến tổ chức sản xuất

sắc và Nhà xuất bản Nông nghiệp đã ấn hành năm 2004

theo hợp đồng trong nông nghiệp, quản lý chuỗi giá trị

dưới tiêu đề Phát triển nông thôn Việt Nam từ làng

ngành hàng nông sản, quản lý hợp tác xã, trang trại, xây

xã truyền thống đến văn minh thời đại.

dựng nông thôn mới...

Năm 2005, trước tình trạng quản lý yếu kém của các

Năm 2010, tôi nghỉ hưu ở tuổi 65. Sang năm 2015,

nông trường quốc doanh tôi buộc phải tham gia và đã

tròn 70 tuổi, tôi tập hợp các bài viết từ năm 2002 đến nay

trúng thầu đề tài trọng điểm cấp Bộ: Đa dạng hóa chủ

(2015) để Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật ấn

thể sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước với

hành cuốn sách với tiêu đề Phát triển nông nghiệp,

sự cộng tác của TS. Nguyễn Thắng (Hiệu trưởng trường

nông thôn Việt Nam hiện nay: Những trăn trở và

Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II

suy ngẫm như là sự đánh dấu việc kết thúc sự nghiệp của

từ tháng 6- 2006 đến nay). Tôi đã hướng dẫn luận án tiến

tôi trên tư cách là một chuyên gia độc lập về kinh tế nông

sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Thắng với đề tài trên,

nghiệp và phát triển nông thôn một cách bất đắc dĩ.

nhưng chỉ trong phạm vi ngành cao su và đã bảo vệ thành

Điều cuối cùng, tôi muốn nói là: (1) Tôi chỉ xứng đáng

công năm 2004. Đề tài cũng được nghiệm thu, đánh giá

là nhà nghiên cứu và giảng dạy kinh tế nông nghiệp và

xuất sắc và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản

phát triển nông thôn của Việt Nam và chỉ của Việt Nam

thành sách năm 2006. Từ năm 2006, tôi không tham gia

mà thôi. (2) Những đóng góp của tôi cho sự nghiệp phát

đấu thầu các đề tài khoa học vì quá mệt mỏi với cơ chế

triển nông nghiệp và nông thôn được diễn ra theo hai giai

quản lý tài chính đối với hoạt động nghiên cứu khoa học.

đoạn phát triển nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam: (i)

Nhưng cuộc sống đã thúc giục tôi viết nhiều bài báo

Trong giai đoạn thực thi nền kinh tế nhà nước hóa dựa
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trên chủ nghĩa Mác -Lênin, do bám sát thực tiễn và được

trở thành cơ sở khoa học trong việc hoạch định chính sách

thực tiễn mách bảo, tôi đã phát hiện ra những vấn đề

và cơ chế quản lý trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và

đang cản trở sự phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt

nông thôn. Học viên thường nói với tôi là nội dung của bài

Nam, lý giải tìm nguyên nhân của nó và đề xuất các giải

giảng của thầy đúng nhưng không áp dụng được vào thực

pháp khắc phục để phát triển theo hướng thị trường. Tôi

tế. Biết thế nhưng tôi vẫn làm hết sức mình trong mấy

gọi đó là quá trình “tự ngộ” diễn ra theo quy luật của nhận

chục năm qua, có lẽ là do duyên phận tôi là vậy. Kết quả

thức “từ thực tiễn khái quát thành lý luận”. Mỗi lần “tự

là, dù không muốn, tôi đã trở thành chuyên gia về kinh tế

ngộ”, tôi cứ tưởng mình “như Christopher Columbus năm

nông nghiệp và phát triển nông thôn, với "thương hiệu"

1498 phát hiện ra châu Mỹ”, trong khi ở các nước có nền

riêng có, tạo ra một trường phái khoa học trong lĩnh vực

kinh tế thị trường phát triển, người ta đã biết từ hàng

kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn ở Việt Nam.

chục năm, thậm chí cả trăm năm trước và đã viết thành

Cái giá phải trả cho những nỗ lực đi tìm “lá diêu bông”

hàng ngàn cuốn sách. (ii) Trong giai đoạn thực thi kinh tế

(Hoàng Cầm), đó là tôi đã “Mải mê đuổi một con diều, Củ

thị trường, nhờ mở cửa hội nhập, tôi có điều kiện thuận lợi

khoai nướng để cả chiều thành than” (Đồng Đức Bốn).

“học lỏm” được nhiều tri thức của nhân loại trong lĩnh vực
Tháng 8-2014

kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn và các lĩnh
vực có liên quan. Do đó, tôi đã thành công trong việc vận
dụng tri thức - những khái niệm, lý luận, phương pháp
nghiên cứu của các nhà khoa học trên thế giới, vào thực
tiễn phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam (phát
hiện vấn đề mới nảy sinh, lý giải nó, tìm nguyên nhân và
đề xuất giải pháp khắc phục các vấn đề này để phát triển
theo quy luật kinh tế thị trường). Đó chính là quá trình
“từ lý luận đến thực tiễn”.
Điều đáng buồn là ở Việt Nam, hoạt động nghiên cứu
khoa học và hoạt động hoạch định thể chế quản lý ở cả
tầm vĩ mô và vi mô diễn ra như hai đường thẳng song
song. Các kết quả nghiên cứu khoa học chỉ giúp cho các
bài giảng của tôi hấp dẫn người học hơn, chưa bao giờ nó
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Qua Ninh và Vân Đình (Trường Chinh và Võ Nguyên Giáp)
đặt ra từ 77 năm về trước mà cho đến nay vẫn còn bức xúc.
Nhiều đề bài là các câu hỏi “Sao lại đánh thuế xuất
khẩu gạo?”, “Sao lại vẫn còn đánh thuế xuất khẩu gạo?”,

LỜI BÌNH

“Sao lại đổi rừng tự nhiên lấy vườn cao su?”, “Vì sao một
chủ trương đúng (Quyết định số 80/2008/QĐ-TTg) lại
không được cuộc sống chấp nhận?”, “Làm gì để tăng giá trị
hạt gạo và thu nhập của người trồng lúa gạo ở Việt Nam

SẼ CÒN TRĂN TRỞ VÀ
SUY NGẪM ĐỂ TÌM LỐI RA

hiện nay?”, “Có hay không tội danh “lập qũy trái phép”
trong vụ án Nông trường Sông Hậu?”,... Tất cả lại bắt
nguồn từ câu hỏi bức xúc nhất: “Lối tư duy phi lôgích, bao

GS. TS. NGUYỄN TỬ SIÊM

giờ hết?”.

Nhà nông học, nguyên Giám đốc
Ban Quản lý các dự án nông nghiệp,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cuốn sách này khó có thể định loại là chuyên khảo, là
giáo trình, là tùy bút, là tạp văn hay hồi ký? Dù là gì nó
cũng có giá trị biên niên, ghi lại hiện trạng và những bước
chuyển đáng nhớ trong các chủ trương nông nghiệp và xã
hội nông thôn nước ta mà các thị dân trẻ sau này khó mà

Cuốn sách này bàn về một chủ đề rất đỗi quen thuộc với
tất cả chúng ta, những người xa hay gần đều có gốc rễ từ
nông dân và chịu tác động ít nhiều qua các bước thăng trầm
của nền nông nghiệp. Tác giả PGS. TS. Vũ Trọng Khải lại
thuộc lớp người trải nghiệm những va đập giữa lý luận và
thực tiễn, giữa chiến lược, chính sách và số phận nông dân
suốt nửa thế kỷ qua. Ông có cách nhìn nhiều chiều và sắc
sảo, phản biện quyết liệt và nồng ấm tình cảm, cuốn người
đọc cùng trăn trở trước những “Vấn đề dân cày”1 mà

thống gia đình Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên của Chính

___________

phủ Cụ Hồ. Người luật sư có thể tìm thấy cách lập luận

1. Qua Ninh và Vân Đình: Vấn đề dân cày, Nhà sách Đức
Cường, 1938.

nghiệm sâu sắc”. Ông viết: “Không nên chia ra ba loại tổ
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tìm lại. Các học viên có thể tìm thấy những nội dung rất
cơ bản về kinh tế nông nghiệp hay xã hội học nông thôn
trình bày giản dị mà sâu sắc từ một người thầy từng trải.
Người nông dân hay doanh nhân bị oan sai có thể tìm thấy
những chứng lý tự bảo vệ mình trong các bài viết đậm
chất “thầy cãi” về quyền sử dụng đất hay tự chủ kinh
doanh với lối tư duy lôgích mà tác giả kế thừa từ truyền

độc đáo, nhà hoạch định chính sách có thể “rút kinh
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chức khoa học để Nhà nước quyết định có tài trợ kinh phí

nông dân xưa cũng phải được gỡ bỏ để hài hòa với cả

nghiên cứu hay không, như Nghị định 115 của Chính phủ

cộng đồng bởi "Không được hy sinh lợi ích của bất kỳ

ngày 5-9-2005. Cần lưu ý là luật pháp chỉ phân biệt đối

nhóm dân cư nào trong quá trình phát triển nông thôn”.

xử đối với hành vi, không được phân biệt đối xử với các

Nghĩ như vậy mới sòng phẳng, vừa thấu tình vừa đạt lý,

chủ thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện các hành vi đó”; cái

chính là cái gốc của phát triển bền vững.
Từ tư duy biện chứng thì thực tế “xé rào” được nhìn

“lưu ý” này thật là đáng giá.
Như tác giả tự nhận, ông là “chuyên gia bất đắc dĩ

nhận công bằng hơn: nó cởi trói (do ta tự buộc chứ ai ?)

về kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn”, hoàn

cho sự triến triển bình thường, nhưng chưa đủ, để phát

cảnh buộc phải tự học, mà đã tự học thì phải đào bới tận

triển tiếp, phải có động lực tiếp, mới hơn, mạnh hơn thế,

cùng, chứ không dễ chấp nhận những giáo điều. Tưởng

mà tác giả gọi là các chính sách “thúc đẩy”, nó khác

đâu “nông dân” đã thành khái niệm kinh điển rồi, mà

hoàn toàn với các chính sách “cởi trói”. Với vai trò thúc

nghe tác giả bàn tiếp vẫn không thể bỏ qua: “Xét về mặt

đẩy sự phát triển, đạt chất lượng mới cao hơn, nó phải

pháp lý, người nông dân có toàn quyền tự chủ trong

được hoạch định có căn cứ khoa học và thực tiễn, đòi hỏi

kinh doanh, nhưng xét về mặt kinh tế, họ phải là những

nhà hoạch định chính sách không chỉ có lương tâm và

người sản xuất gia công theo đơn hàng của các doanh

lòng dũng cảm, mà điều quan trọng hơn là phải có trí

nghiệp. Nếu không, người nông dân không thể tồn tại và

tuệ. Bàn về những vấn đề chính trị -kinh tế, khi cần,

phát triển trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh

tác giả cũng dẫn Tư bản của Các Mác nhưng không gây

quyết liệt ở quy mô quốc gia cũng như quy mô toàn cầu”.

cảm giác sáo mòn, mà thấy thật xác đáng. Giữa những

Với khẳng định này, ông bảo vệ cái lý tồn tại (raison

trang viết, những con số có phần khô khan, bỗng vang

d’être) của những người mà cả đời ông gắn bó; những ai

lên những cái tên như Nông trường Sông Hậu, Trần

bị ám ảnh quan hệ “bóc lột - bị bóc lột” hay “chủ - tớ”

Ngọc Hoằng - người sĩ quan quân Giải phóng “người

chắc cũng khỏi phải phân vân. “Nông dân phải là người

chiến sĩ ấy, ai đã gặp anh không thể nào quên”1 và Ba

được hưởng lợi trước tiên từ những thành quả của quá

Sương - người con gái ông. Hai cha con người nông dân

trình phát triển”. Thế nhưng, cái lợi được hưởng đâu

đất phèn trở thành những anh hùng, được cả trong nước

phải tự nhiên mà với điều kiện “chỉ những nông dân sản

và nước ngoài ngưỡng mộ rồi sau đó bị khởi tố vì “lập

xuất hàng hóa mới cần và có thể giữ “chữ tín”trong các

quỹ trái phép”. Chuyện đời mà cứ như tiểu thuyết, khi
___________

hợp đồng liên kết với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ
ở cả “đầu vào” và “đầu ra” của sản xuất”. Cái tư lợi của
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1. Lời ca khúc của Hoàng Vân.
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Ba Sương bị tuyên án, cả trăm nông dân xin đi ở tù thay

Thông trồng cả trăm năm mới khai thác mà họ không mua

nữ giám đốc của họ. Lịch sử sẽ phán xét một cách công

đứt bán đoạn, sữa được xe bán tải chở giao cho hợp tác xã,

minh về mô hình Nông trường Sông Hậu.

ghi sổ rồi sẽ hưởng lợi tận sản phẩm cuối cùng từ miếng

Cuốn sách là một tập hợp các bài viết đa dạng, bởi vậy

phomát bán trên máy bay. Ở ta, nhiều hợp tác xã “chết

khó đem các chuẩn mực ra để bình xét như một công trình

chưa chôn được” thì bên này hợp tác xã, liên minh hợp tác

khoa học hệ thống và hoàn chỉnh. Lúc nhàn rỗi ta có thể

xã có cả trăm năm rồi. Khách du lịch không ở khách sạn

nhẩn nha đọc chơi để thấy muôn mặt đời thường với

sang mà lại trú nhà dân (cái từ “home stay” nghe thật lạ!).

những câu chuyện một thời ấu trĩ, được kể lại tự nhiên mà

Còn ta, ta đã và sẽ làm gì, làm như thế nào, bao giờ Sa

đậm chất suy tư trí tuệ và thấm đẫm nhân văn. Tuy tác

Pa được thế?

giả dẫn người đọc vào cánh đồng bất tận, vào khu rừng mê

Ngẫm ra cái nghề cả nghĩ lúc nào cũng có việc để làm.

cung của các biến động về chính sách và xã hội nông

Bây giờ đọc những bài này, tôi càng tin rằng dù sách đã in

thôn,... nhưng đi cùng ông khá yên tâm, không sợ lạc lối,

thì ông vẫn tiếp tục trăn trở, tiếp tục suy ngẫm để tìm lối

thể nào cũng tìm được đường ra hay ít ra cũng gợi ý phải

ra của nền nông nghiệp và nông thôn nước nhà.

nghĩ tiếp hướng nào, nếu ai muốn khám phá với cái tâm
trong sáng.
Nhớ có lần 20 năm trước cùng ông đi khảo sát nông
nghiệp Trentino, một tỉnh tự trị ở phía bắc Italia. Những
dãy núi Dolomites thuộc Alps hùng vĩ; đỉnh Marmolada
(3.343m) tuyết phủ sao mà giống Phanxipan mây mù.
Tổng Paganella có 5 xã mà chỉ có 4.730 người dân.
Trentino rộng 6.000 km2 với nửa triệu dân mà sản xuất tới
một nửa sản lượng táo của Italia và đặc biệt nổi tiếng thế
giới với mật ong, nho tím và rượu vang chất lượng cao.
Đoàn gồm toàn cán bộ cấp lãnh đạo, lần đầu sang cứ
thích ở thành phố thơ mộng Trento mà thưởng ngoạn. Ông
thì lại như đắm mình trong không gian dân dã của vùng
núi phát triển mà hoang sơ. Chúng tôi cùng lứa, cùng
ngành, cũng thích chơi nhưng đầu óc vẫn cứ day dứt.
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điều kiện cần mà ta rất sẵn. Thể chế hay cơ chế - điều
kiện đủ, là cái đang rất có vấn đề, càng làm nhức nhối
những người quan tâm đến sự nghiệp phát triển nông
nghiệp và nông thôn nước ta.
Ở Đà Lạt, Lâm Đồng, cách đây khoảng chục năm, người

“GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG CAY”

Việt đã mang giống oải hương (lavender) - loài hoa cho thứ
tinh dầu đứng đầu bảng trong danh mục hương trị liệu
(aromatherapy) của Âu châu, dưỡng não (neurophysiology)

TS. TÔ VĂN TRƯỜNG

về để trồng thử hàng hécta và cũng ... lặng lẽ biệt tăm hơi!

Chuyên gia tài nguyên nước và môi trường,
nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Căn bệnh “hữu sinh vô dưỡng” đã và đang tràn lan
khắp các ngành, chẳng riêng gì nông nghiệp - một thứ
“virus” cực kỳ nguy hại, không ký sinh trên cây trồng vật

Đang đọc để viết bình luận cho cuốn sách của PGS.TS.
Vũ Trọng Khải có chủ đề Phát triển nông nghiệp và
nông thôn Việt Nam hiện nay: Những trăn trở và suy
ngẫm, tôi nhận được thông tin trên báo chính thống của
Nhà nước cho biết, trong khi người dân nước mình loay
hoay chưa biết trồng cây gì, nuôi con gì, thì ngay tại cao
nguyên Đà Lạt, các doanh nghiệp Nhật Bản đã bỏ vốn đầu
tư thành công với các mô hình rau sạch công nghệ cao, đạt
tiêu chuẩn xuất khẩu ra thế giới. Chỉ trong thời gian
ngắn, những thành công lớn của họ đã mở ra nhiều cơ hội

nuôi - mà ký sinh... trong đầu con người! Đà Lạt có một
thế mạnh vô song là khí hậu và thời tiết. Miền đất này đã
từng được nhiều người trong và ngoài nước tặng cho nhiều
mỹ danh: thành phố ngàn thông, thành phố sương mù,
tiểu Paris, v.v., nhưng xem ra cái tên mỹ miều và chính
xác nhất là do người Đức đã trao tặng: thành phố của mùa
xuân vĩnh cửu (Stadt des ewigen Frühlings). Quả thật, khí
hậu Đà Lạt kỳ diệu đến mức tới cả cây cối mà còn... “mắc
lừa”. Rất nhiều loài tra trong các sách khảo cứu về sinh lý
thực vật đều ghi rất rõ cây này chỉ trổ hoa vào mùa xuân,

và những dự định táo bạo biến Việt Nam trở thành một

nhưng về Đà Lạt chúng nở tưng bừng quanh năm. Ở bất

“vựa rau an toàn châu Á”.

kỳ nước nào mà muốn tạo được môi trường mô phỏng như

Nhìn vào thành công của người Nhật, một đất nước

Đà Lạt thì phải chi hàng ngàn đôla cho một mét vuông.

rất nghèo nàn về tài nguyên, mới càng rõ thêm thất bại

Của “trời cho” là vậy, đã có “bột” là vậy mà không gột nên

của Việt Nam trong nông nghiệp - vốn là sở trường hay

“hồ” thì đau lòng và hổ thẹn biết chừng nào!
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Chúng ta lâu nay vẫn cứ loay hoay với bài toán nông
dân, nông nghiệp và nông thôn, kể cả sử dụng nhiều
nguồn vốn ODA, và tận dụng triệt để nguồn tài nguyên
đất và nước, nhưng ngành nông nghiệp và xã hội nông
thôn vẫn không phát triển so với tiềm năng vốn có của nó,
cuộc sống của người nông dân (người cống hiến nhiều
nhất, thiệt thòi nhiều nhất) vẫn kham khổ nhất, chẳng
khác gì như vướng mắc khi giải bài toán NP-hard.
Mọi chủ trương, chính sách cứ sửa lỗi này lại phát sinh
lỗi khác có khi còn trầm trọng hơn. Hơn một nửa thế kỷ từ
khi đất nước độc lập, chúng ta đã đào tạo ra hàng ngàn
chuyên gia trên các lĩnh vực nông nghiệp, có nhiều người
tham gia và rất có uy tín trong các chương trình quốc tế về
nông nghiệp, nông thôn. Vậy tại sao những ý tưởng, giải
pháp, kinh nghiệm của họ ít được phổ biến, sử dụng?
Căn bệnh của ngành nông nghiệp, tôi đã phân tích
trong bài “Toàn cảnh bức tranh màu xám của ngành nông
nghiệp”, tiềm ẩn từ lục phủ, ngũ tạng mà không chịu
chữa, chỉ loay hoay trị những triệu chứng nhỡn tiền ngoài
da thì hết chỗ này tới chỗ khác “được mùa, mất giá”, hết
việc này tới việc khác sẽ lần lượt theo hiệu ứng đô-mi-nô
mà sập xuống. Con đô-mi-nô đầu dãy (đầu têu) là cái đầu,
nó mà lật là cả chuỗi sập theo!
Nhiều nhà quản lý giáo dục thiếu ý thức phát triển tư
duy phán xét hiện tượng, quy luật khách quan; học lý
thuyết thụ động, thực hành có lý luận thì quá ít. Người ta
kêu chúng ta nhiều thầy hơn thợ, nhưng éo le thay, thợ
của chúng ta cũng chưa đủ kiến thức và kỹ năng thực
hành với quy trình thực tế cụ thể.
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Trong toán học, để đánh giá độ khó (độ phức tạp) của
các bài toán, người ta chia các bài toán làm hai loại: loại
thứ nhất, gồm những bài toán mà người ta có thể tìm ra
thuật toán giải với thời gian giải tăng tương đối chậm theo
kích cỡ (size) của bài toán, nôm na kích cỡ bài toán là số
biến của nó, cụ thể nếu kích cỡ là n thì thời gian tính chỉ
là một đa thức nào đó theo n (chẳng hạn n bình phương, n
lập phương, v.v.). Loại thứ hai, gồm những bài toán chỉ có
thể giải được với thuật toán mà thời gian giải tăng theo
hàm mũ của kích cỡ n (chẳng hạn 2 mũ n). Loại sau này
gọi là NP-hard. Vì tăng theo hàm mũ là tăng cực nhanh
như 2 mũ 64 đã là con số cực kỳ lớn, lớn hơn rất nhiều so
với 64 bình phương, cho nên nói nôm na NP-hard có thể
hiểu là cực khó.
Cuốn sách Phát triển nông nghiệp và nông thôn
Việt Nam hiện nay: Những trăn trở và suy ngẫm của
PGS.TS. Vũ Trọng Khải đã góp phần chỉ ra hướng giải cho
bài toán NP-hard nói trên. Nội dung cuốn sách là tập hợp
các bài viết của tác giả xuyên suốt trong quá trình dài
nghiên cứu và giảng dạy về phát triển nông nghiệp, nông
thôn. Lời văn, nhiều chỗ tự sự, càng làm nổi bật sự trăn
trở, bức xúc với những thực trạng ngang trái quan sát
được trong thực tế cuộc sống và luôn suy nghĩ để đề xuất
những giải pháp trí tuệ với mong muốn cho cuộc sống xã
hội tốt đẹp hơn của một nhà khoa học tâm huyết trong
lĩnh vực quản lý nông nghiệp, nông thôn - người đã trải
qua một giai đoạn dài của cơ chế quản lý quan liêu bao
cấp trong thời kỳ đi theo con đường của chủ nghĩa xã hội.
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Các bài viết dẫn chứng những sự kiện, vấn đề trong

Trong cái rủi, có cái may, chính nhờ thử thách, “lửa

quá khứ và gần đây. Tác giả đã phát hiện các nguyên

thử vàng” trong môi trường khắc nghiệt của thực tế ở Việt

nhân của chúng, thẳng thắn phân tích đánh giá và đưa ra

Nam, bằng sở trường ham học và trí tuệ, và bản lĩnh “con

giải pháp trước mắt và lâu dài, kể cả biện pháp “đột phá”

nhà tông không giống lông cũng giống cánh”, Vũ Trọng

đến nay có thể nói đã được kiểm chứng, thể hiện sự quan

Khải đã trở thành một trong các nhà khoa học đầu ngành

sát tinh tế, tầm nhìn và tư duy có tính hệ thống rất sâu

có danh tiếng về kinh tế nông nghiệp của Việt Nam.
Những kinh nghiệm và trải nghiệm, phương pháp

sắc của tác giả. Tiếc thay, những ý tưởng và kết quả

luận khoa học của anh Khải thật đáng quý, nếu được

nghiên cứu đó ít được tiếp thu và phổ biến áp dụng.
Vũ Trọng Khải là con trai út của Cụ Vũ Trọng Khánh,

nghiên cứu bổ sung thêm nâng lên thành lý luận (tiếp thu

một trí thức danh tiếng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đầu tiên

những thành tựu tổng kết ở các nước phát triển), đề ra

trong Chính phủ lâm thời của Hồ Chí Minh. Anh đã tiếp

những giải pháp cho hoàn cảnh mới hiện nay (những bất

thu được nhiều nét giáo dục văn minh từ truyền thống gia

cập của Hiến pháp và Luật sửa đổi đất đai) sẽ rất có giá

đình, nhưng cuộc sống là bất phương trình chứ không phải

trị khoa học để giải quyết các vấn đề đang gây ra nhiều

phương trình. Sự nghiệp của anh Khải có những éo le,

nguy cơ, thách thức lớn trong sự nghiệp phát triển nông

phải chịu thiệt thòi nhưng những đóng góp cống hiến của

nghiệp và nông thôn.
Nhìn tấm hình của tác giả ở trang bìa cuối thật ấn

anh cho xã hội rất đáng ghi nhận.
Nếu anh Khải may mắn hơn, theo nguyện vọng thời

tượng với mái đầu tuy đã bạc của “lứa tuổi xưa nay hiếm”,

đó, được đi tu nghiệp ở các nước xã hội chủ nghĩa (Liên

nhưng nụ cười và ánh mắt vẫn tinh anh, kèm theo câu nói

Xô, Trung Quốc...) cũng khó bổ túc được gì tốt hơn, bởi vì

thẳng thắn như xoáy vào tâm can những người đang chịu

giai đoạn đó, thể chế quản lý nói chung và trong lĩnh vực

trách nhiệm về quản lý ngành nông nghiệp và cả những

nông nghiệp nói riêng ở các nước xã hội chủ nghĩa cũng

người dân có lương tri của nước nhà:

đang tù mù, bế tắc. Ngay cả trong khoa học công nghệ

“Một nền nông nghiệp đầu độc cả dân tộc một cách hợp

trong nông nghiệp (một phần của công nghệ sinh học), họ

pháp thì không có nước nào dám mua sản phẩm của nền

chỉ tôn sùng học thuyết "làm vườn" của Lyshenko và

nông nghiệp ấy... Hám lợi chụp giật, thì chỉ có thể là hành

Michurin, tổ chức nông trang cũng không khác gì hợp tác

vi tự sát...”.

xã ở Việt Nam, có hơn chỉ là về quy mô và trình độ cơ giới
hóa, nhưng vẫn không cung cấp đủ lương thực và thực
phẩm cho nước họ.
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việc cơ giới hóa nông nghiệp”, cũng đăng trên Tạp chí
Nghiên cứu kinh tế, số tháng 10 và tháng 12-1971, cho
rằng điều kiện kinh tế, xã hội và kỹ thuật chưa cho phép
thực hiện cơ giới hóa nông nghiệp trong các hợp tác xã.

THỰC TIỄN CUỘC SỐNG LÀM NÊN
NHỮNG TRANG VIẾT CỦA VŨ TRỌNG KHẢI

Tác giả từng bị “quy” có vấn đề tư tưởng và “suýt” bị thu
hồi quyết định hết thời gian tập sự!
Suốt gần 50 năm qua, liên tục trên các tạp chí kinh tế,
các tờ báo lớn, vẫn thường xuyên xuất hiện các bài báo bàn

Nhà báo, TS. Kinh tế PHÍ VĂN KỈ
Phó Tổng biên tập Tạp chí Khoa học
Phát triển nông thôn Việt Nam

về lý luận và thực tiễn nông nghiệp, nông thôn, về những
vấn đề nóng, nhạy cảm mà xã hội và người nông dân quan
tâm như: quản lý hợp tác xã, sở hữu đất đai, các chính sách
phát triển nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp
hàng hóa, đổi mới quản lý doanh nghiệp... Các bài viết này

Từ cuối năm 69 của thế kỷ trước, chàng cử nhân kinh

đã được chọn lọc để in trong cuốn sách trên tay bạn đọc.

tế nông nghiệp vừa hết thời gian tập sự đã gây “sốc” khi

Tác giả cuốn sách này là chàng sinh viên mới ra trường

có bài viết về chính sách nông nghiệp. Khi Chính phủ

cách đây gần 50 năm, nay là PGS. TS. Vũ Trọng Khải.

vừa ban hành Nghị quyết 84/CP năm 1968 về “Nhà nước

Những bài viết của ông có tầm nhìn và dự đoán xu

thống nhất quản lý lương thực, tiến tới xóa bỏ thị trường

hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn, đồng thời

tự do về lương thực”, thì bài báo dài 34 trang, đăng trên

đưa ra các ý kiến phản biện sắc bén, thẳng thắn, nhìn rõ

Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, tháng 12-1969, lại đề xuất:

sự thật, tìm ra khiếm khuyết về chính sách, cơ chế điều

“Hợp tác xã và xã viên sau khi hoàn thành nghĩa vụ nộp

hành, đưa ra các ý tưởng, những giải pháp có giá trị về lý

thuế nông nghiệp bằng lương thực, bán lương thực theo

luận và khả thi.

mục và giá nghĩa vụ cho Nhà nước thì được lưu thông

Những bài báo của ông đăng trên Tạp chí Nghiên cứu

buôn bán lương thực không giới hạn số lượng và địa giới

Kinh tế, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Khoa học

hành chính...”. Rồi đang lúc phong trào cơ giới hóa nông

Phát triển nông thôn Việt Nam... cũng là tiếng nói tâm

nghiệp bằng máy kéo lớn có công suất từ 25cv trở lên

huyết của các nhà khoa học về kinh tế nông nghiệp. Bài

(chủ yếu lại sử dụng máy kéo MTZ có công suất 54cv),

viết của ông được đăng gần như bản thảo, Ban biên tập chỉ

đang được cổ vũ, thì lại có bài: “Mấy vấn đề kinh tế của

“nhẹ nhàng” làm giảm bớt “khẩu khí bộc trực” mà thôi.
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Để có vị trí nhà phản biện độc lập vững vàng, uy tín,
cả cuộc đời của ông đã gắn bó với nông dân, nông nghiệp,
nông thôn, dù xuất thân từ gia đình trí thức (ông cụ thân
sinh là Luật sư Vũ Trọng Khánh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp
đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ

NGƯỜI ĐI TÌM “LÁ DIÊU BÔNG”

Cộng hòa).
PGS.TS. Vũ Trọng Khải có bề dày nghiên cứu, đã kinh
qua công tác tại Bộ Nông nghiệp, Ủy ban Nông nghiệp

ThS. NGUYỄN MAI OANH

Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệu trưởng
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông

Chuyên gia phát triển nông thôn,
nguyên Phó Giám đốc cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh
Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển

thôn II... Ông đã từng làm việc với nhiều vị bộ trưởng,

Nông nghiệp Nông thôn,

quan chức cao cấp và các nhà khoa học có uy tín hàng đầu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

về kinh tế .
Cuốn sách này của PGS.TS. Vũ Trọng Khải rất bổ ích
đối với những ai quan tâm tới vấn đề nông nghiệp, nông
thôn, nông dân ở nước ta.

PGS.TS. Vũ Trọng Khải, tác giả cuốn sách, là cái tên
quen thuộc với những người làm trong ngành nông nghiệp.
Cuốn sách này, dù là tập hợp những bài viết chỉ trong
10 năm gần đây, nhưng có cảm giác nó gói trọn toàn bộ
những suy nghĩ của tác giả suốt gần 50 năm trải nghiệm,
nên không hẳn như tựa đề, cuốn sách có hai mảng chính:
một số câu chuyện nông nghiệp và một số câu chuyện xã
hội Việt Nam.
Dù mảng nào thì cũng không dành cho ai muốn tìm
kiếm những bức tranh đẹp. Phần lớn tiêu đề các bài viết
đều là những câu hỏi nhức nhối, đụng đến những vấn đề
gai góc, nóng bỏng nhất không chỉ ở thời điểm được viết.
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Với mảng nông nghiệp, mỗi bài viết đều như một công
trình khoa học đúc kết từ sự nghiệp của một chuyên gia kinh
tế nông nghiệp kiểu cũ, được va đập, nếm trải từ thực tiễn để
rồi tự tìm kiếm, học hỏi những lý thuyết phát triển mới của
thế giới, chắt lọc từ hàng vạn trang tài liệu để làm nên
những trang viết, góp một tiếng nói vào tiến trình phát triển
nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. Rất nhiều phân tích từ
các trường hợp điển hình thực tế dưới góc nhìn của một con
người có trình độ lý luận sâu sắc đã thực sự thuyết phục
người đọc, đặc biệt là khi lý giải nhiều vấn đề mang tính
chiến lược của ngành. Bản chất của nhiều vấn đề như sở hữu
đất đai, vấn đề giai cấp, vấn đề lý luận về kinh tế thị trường,
v.v. được tác giả thẳng thắn đề cập để lý giải được gốc rễ của
vấn đề phát triển nông thôn của Việt Nam hôm nay. Những
góc nhìn, phân tích với một số mô hình kinh tế quốc doanh,
chuyển sang kinh tế thị trường, như mô hình Nông trường
Sông Hậu, Vinafood và nhiều bài viết khác đã cho người đọc
thấy vai trò cực kỳ quan trọng cũng như sự khiếm khuyết về
luật pháp và chính sách của Nhà nước trong nền kinh tế
chuyển đổi (transition economy). Do vậy, chắc chắn nội dung
ở đây - như những công trình khoa học - sẽ được các nhà
nghiên cứu trong và ngoài nước tìm đến như một cuốn cẩm
nang khi phân tích không chỉ về những vấn đề chính sách,
thể chế trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam.
Chỉ nhìn 31 tiêu đề người ta cũng thấy đươc tính đa
dạng của những vấn đề trong xã hội được tác giả quan
tâm. Và thật kinh ngạc, bởi vấn đề nào cũng được phản
biện bằng các lập luận sắc sảo, chặt chẽ và đều có điểm
chung là luôn phê phán gay gắt, dữ dội không sợ đụng
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chạm, đề cập những chuyện có thể khiến nhiều người nổi
giận, từ vấn đề đất đai, đến giáo dục...
Cũng chính trong lĩnh vực đào tạo, lịch sử phát triển của
một “tổ chức giáo dục, nghiên cứu quản lý kinh tế nông
nghiệp và phát triển nông thôn” mà tác giả đã gắn bó gần
nửa cuộc đời với nhiều chuyện bi hài, chứa đựng nhiều nét
điển hình về cung cách quản lý kiểu hành chính - quan liêu,
bao cấp, đầy ấu trĩ và mông muội, nhưng cũng có nhiều nét
rất “con người” đã được tác giả giới thiệu thật thú vị.
Có một điều lớn lao hơn ở cuốn sách này là, nó cho ta
thấy một điều rằng, chuyên gia giỏi không phải chỉ là người
có trình độ uyên thâm. Hơn thế, họ cần và phải có một trái
tim đặc biệt, họ yêu say đắm lĩnh vực mà họ nghiên cứu, họ
thở, họ ăn cùng nó, họ dành mọi cảm xúc buồn, vui, thậm
chí cả đau đớn, vật vã của cuộc đời mình cho nó. Ta nhìn
thấy phía sau những trang viết là những giọt mồ hôi lấp
lánh, là quầng mắt thâm sâu vì thiếu ngủ, dù hơn một lần
trong các bài viết của mình, tác giả hàm ý rằng việc mình
làm là công dã tràng, là “tìm lá diêu bông”!
Những dòng phản biện sắc sảo, gai góc, quyết liệt, dữ
dội, không né tránh, “khó lọt tai” nhà quản lý, đi thẳng tới
tận cùng bản chất vấn đề đã làm nên “thương hiệu Vũ
Trọng Khải”, khiến tác giả không hẳn là nhà kinh tế nông
nghiệp mà còn là nhà nghiên cứu kinh tế xã hội thực thụ
và xuất sắc thì đúng hơn.
Không phải hồi ký nhưng ta nhìn thấy ở đây toàn bộ
70 mươi năm cuộc đời của một trí thức đã dành trọn đời
mình, tự gánh lấy trách nhiệm muốn xây dựng xã hội Việt
Nam tốt đẹp lên.
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Chỉ có như vậy mới lý giải vì sao ở con người này có đầy
những mâu thuẫn. Không thích học kinh tế nông nghiệp rồi
vì “số phận” mà cả cuộc đời trai trẻ, dành nghiên cứu về
kinh tế kế hoạch tập trung xã hội chủ nghĩa, và rồi trở
thành chuyên gia xuất sắc của lĩnh vực này. Không được
học ngày nào về luật nhưng các bài viết lại lập luận dẫn
giải nhiều vấn đề liên quan tới luật pháp cực kỳ chặt chẽ.
Có thể một phần do tác giả được thừa hưởng nền giáo dục
thuở thơ bé của cha ông - Luật sư Vũ Trọng Khánh - Bộ
trưởng Tư pháp đầu tiên của Chính phủ lâm thời nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hoà. Có thể đó là nền tảng. Nhưng
chính tấm lòng cao cả của một trí thức đã khiến tác giả tự
đào bới những vấn đề “ngang trái” để cho ra những bài
phản biện sâu sắc và nóng bỏng tính thời sự.
Cuốn sách là một sản phẩm của trí tuệ sắc sảo cùng
trái tim nóng bỏng và nhân văn của một con người có
tên Vũ Trọng Khải. Quá trình “tự ngộ” (nói theo từ của
tác giả) là những kiến thức quý giá, góp phần nhỏ bé
đóng góp cho những quốc gia có nền kinh tế chuyển đổi
như Việt Nam.
Hy vọng trong tương lai, cuốn sách này không chỉ là
thứ để đọc lúc vui, buồn về nông nghiệp, nông thôn, về xã
hội Việt Nam mà nó phải là sản phẩm có giá trị hơn thế
nữa, như nó đáng phải vậy.
Với tác giả, đơn giản chắc chỉ vì ông muốn “có một tấm
lòng để... gió cuốn đi” ( Trịnh Công Sơn)?!
Thành phố Hồ Chí Minh - cuối năm 2014

MỘT “THƯƠNG HIỆU”
MANG TÊN VŨ TRỌNG KHẢI
VÕ THỊ KIM SA
Tiến sĩ xã hội học nông thôn,
Trưởng khoa Khuyến nông và Phát
triển nông thôn, Trường Cán bộ
Quản lý Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn II, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn

Thông thường với những quyển sách hay và lý thú, tôi
đọc ngấu nghiến liền một mạch, không muốn đặt xuống,
không muốn bị đứt quãng. Nhưng quyển sách này là một
trường hợp đặc biệt, nó chứa đựng nhiều nội dung bổ ích,
có tầm quan trọng hơn sức tưởng tượng. Đây là quyển
sách tôi đã dành rất nhiều thời gian để đọc, để nghiền
ngẫm, suy tư và tâm đắc với cách phân tích đầy sức thuyết
phục của tác giả.
Tôi có liên tưởng khá kỳ lạ khi đọc quyển sách này.
Tác giả giống như một “bác sĩ” đầy tâm huyết với chuyên
môn giỏi, tay nghề điêu luyện và tính nhân văn cao. Ông
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đang “bắt bệnh” và gợi mở “phương pháp điều trị” cho

các nông - lâm trường quốc doanh. Với hình thức này,

nền nông nghiệp nói riêng và nông thôn Việt Nam nói

những ưu thế của trang trại gia đình và doanh nghiệp lớn

chung. Sự chậm tiến của nền nông nghiệp, nỗi đau của

được phát huy cao độ. Đồng thời những nhược điểm của

người nông dân mà chúng ta biết đến qua phương tiện

chúng được hạn chế đến mức tối đa có thể.

truyền thông đại chúng, hay cảm nhận trực tiếp và

Bạn đọc, nhất là những ai đang làm việc trong lĩnh

chứng kiến từ cuộc sống chỉ là triệu chứng. Cuốn sách

vực nông nghiệp và phát triển nông thôn hay những ai

này truy tìm đến gốc rễ, căn nguyên của những căn bệnh

dành tình yêu cho nông dân sẽ khám phá nhiều điều bổ

và gợi mở những toa thuốc để điều trị. Phương pháp trị

ích từ những cách phân tích và lời giải đáp rất lạ cho

liệu mà cuốn sách này khuyến cáo đôi khi rất mới mẻ,

những câu hỏi rất quen thuộc như: xây dựng nông thôn

độc đáo, nhưng luôn được xây dựng trên nền tảng khoa

mới là gì - tiến trình hay danh hiệu? Vì sao nông dân mãi

học và phù hợp với thực tế,

nghèo? Vì sao nhiều chính sách của Đảng và Nhà nước

Một ví dụ nhỏ. Cùng trăn trở với câu hỏi “vì sao các

chưa thực sự đi vào cuộc sống? Cớ sao lại đánh thuế xuất

hợp tác xã yếu kém?”, nhiều nhà khoa học, cán bộ tư vấn

khẩu gạo? Sao lại đổi rừng tự nhiên lấy vườn cao su?...

chỉ ra rằng nguyên nhân là do hợp tác xã thiếu vốn, cán bộ

Những phân tích được tích lũy từ những bức xúc trong

thiếu năng lực... Câu trả lời trong quyển sách này hoàn

cuộc sống, chất chứa những băn khoăn và suy ngẫm từ lý

toàn khác biệt: thiếu nông dân lớn. Nhưng nông dân “lớn”

luận và thực tiễn. Đó là điều quý giá mà cuốn sách này

đến cỡ nào để đạt hiệu quả cao, khi đối tượng sản xuất

mang lại.

nông nghiệp là sinh vật: cây trồng và vật nuôi? Quy mô

Có những nội dung được tác giả lặp đi, lặp lại bằng

trang trại nằm trong tầm hạn quản trị của nông dân,

nhiều cách diễn giải khác nhau trong cùng quyển sách. Âu

không thiết lập cấp quản lý trung gian. Đấy! Tác giả dẫn

đó là tâm trạng bức xúc, trăn trở và nhiều suy tư của tác

dắt độc giả đến tận cùng của vấn đề trước khi đưa ra

giả. Cũng như tôi, một trong những độc giả đầu tiên của

phương pháp điều trị. Rồi tác giả cũng đề xuất ra “phác đồ

quyển sách này, đọc đi, đọc lại nhiều lần một câu hay một

điều trị” rõ ràng, có cơ sở lý luận và thực tiễn.

đoạn, đọc để mà suy ngẫm, đọc để rồi ngưỡng mộ!

Đôi lúc gặp những thuật ngữ vô cùng mới mẻ như
“trang trại dự phần”, tôi phải ngừng lại, suy ngẫm, đọc đi
đọc lại vài lần, rồi có khi phải tìm thêm các tài liệu khác
để hiểu cặn kẽ và đầy đủ. Thực chất đó là khoán sản xuất
cho nông hộ để tái lập các trang trại gia đình trong lòng
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MỤC LỤC
Trang
Lời Nhà xuất bản
Lời tác giả
Lời giới thiệu

I-

-

PHẦN I
NHỮNG TRĂN TRỞ VÀ SUY NGẪM
Chiến lược và chính sách phát triển
Xây dựng cánh đồng 50 triệu đồng/ha và 50 triệu
đồng thu nhập/hộ nông dân: một mục tiêu của
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn
trong giai đoạn hiện nay
Lôgích của việc xây dựng chiến lược, chính sach phát
triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam hiện nay
Thực trạng chính sách phát triển nông thôn hiện nay
Tích tụ, tập trung đất đai xét trên các khía cạnh tài
chính, kinh tế và pháp lý trong nền kinh tế thị trường
Sao lại đánh thuế xuất khẩu gạo?
Sao vẫn còn đánh thuế xuất khẩu gạo?
Sao lại đổi rừng tự nhiên lấy vườn cao su?
Vì sao một chủ trương đúng (Quyết định số
80/2002/QĐ-TTg) lại không được cuộc sống chấp nhận?
Sửa đổi Luật đất đai cần dựa trên những quan
điểm, nguyên tắc cơ bản nào?

5
7
11
17
19

19
28
36
53
62
66
70
73
80
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- Tái cấu trúc hay xây dựng lại nền nông nghiệp những cơ sở khoa học của nó
- Ứng dụng công nghệ cao để xây dựng lại nền nông
nghiệp nước ta hiện nay
- Nhà nông học Bùi Huy Đáp với lúa xuân, vụ đông
và xây dựng lại nền nông nghiệp
II. Phát triển nông thôn
- Vài ý kiến về vấn đề nông dân và an sinh xã hội:
định hướng nghiên cứu
- Xây dựng nông thôn mới: một danh hiệu hay một
tiến trình phát triển?
- Thực tiễn xây dựng nông thôn mới hiện nay - một
góc nhìn
- Làm thế nào để nông dân có thể trở thành chủ thể
đích thực của quá trình phát triển nông nghiệp,
nông thôn hiện nay?
III. Doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã và liên
kết sản xuất
- Doanh nghiệp dưới góc nhìn của lý thuyết hệ thống
- Cơ sở kinh tế của việc hình thành và phát triển tập
đoàn kinh tế
- Mô hình nông trường Sông Hậu (SOHAFARM)
- Có hay không có tội danh “Lập quỹ trái phép” trong
vụ án Nông trường Sông Hậu?
- Vấn đề Vinashin - nhìn từ nhiều phía
- Tích tụ, tập trung ruộng đất, trang trại và nông dân
- Hợp tác xã trong nông nghiệp yếu kém, vì sao?
- Vấn đề và giải pháp phát triển hợp tác xã trong nông
nghiệp hiện nay theo Luật hợp tác xã năm 2012
- Xu thế hợp tác trong sản xuất nông nghiệp
- Cái gốc bền vững của việc xây dựng thương hiệu
nông sản Việt Nam
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- Cánh đồng lớn và tổ chức sản xuất theo hợp đồng
trong sản xuất nông nghiệp
- Làm gì để tăng giá trị hạt gạo và thu nhập của
người trồng lúa ở Việt Nam hiện nay
PHẦN II
TỰ SỰ
- Lối tư duy phi lôgích, bao giờ hết?
- Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn II: 30 năm hình thành và phát triển
(1982-2012)
- Bất đắc dĩ, tôi trở thành chuyên gia kinh tế nông
nghiệp và phát triển nông thôn
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