HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP Ở THÁI LAN

ThS. NGUYỄN CÔNG BÌNH

H

ợp tác xã nông nghiệp
(HTXNN) ở Thái Lan được
thành lập để giúp nông dân Thái Lan có
thể tham gia vào hoạt động kinh doanh,
giúp họ vượt qua giai đoạn khủng hoảng
cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống
của chính bản thân họ.
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
HTXNN đầu tiên ở Thái Lan, Wat
Chan Cooperative Unlimited Liability,
được thành lập vào ngày 26 tháng 02 năm
1916 ở huyện Muang, tỉnh Phitsanulok
dưới hình thức HTX tín dụng nhỏ. Kể từ
đó, số lượng HTX gia tăng ổn định cho
đến lúc ra đời Luật HTX vào năm 1967.
Sau đó rất nhiều HTX nhỏ hợp nhất để
cho ra đời HTX cấp huyện với sự mở
rộng về qui mô và phạm vi hoạt động.
MỤC TIÊU
Các HTXNN ở Thái Lan được
thành lập để đáp ứng các nhu cầu sau:
1. Cung cấp các khoản vay cho các
xã viên vì mục đích sản suất với lãi suất
ưu đãi.
2. Khuyến khích tiết kiệm của xã
viên thông qua các chương trình tích lũy
tiết kiệm.
3. Cung cấp các sản phẩm nông
nghiệp và nhu yếu phẩm cho các xã viên
với giá cả hợp lý.
4. Phổ biến các bí quyết, kỹ thuật để
giúp các xã viên tiết giảm chi phí sản xuất
và đạt doanh lợi cao. Với sự hỗ trợ của
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chính phủ, các xã viên được huấn luyện về
kỹ thuật trồng trọt cũng như lợi ích của
phân bón và thuốc trừ sâu. Ngoài ra các
thiết bị hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp
như máy kéo, máy bơm nước... được bán
cho xã viên với giá cả phải chăng.
5. Giúp các xã viên đến gần hơn với
thị trường sản phẩm, nhờ vậy họ có thể
bán với giá cao hơn và duy trì sự đảm bảo
về khối lượng và chất lượng sản phẩm.
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Hiện tại, hoạt động kinh doanh của
HTXNN ở Thái Lan rất đa dạng để đáp
ứng nhu cầu của các xã viên. Nhìn chung,
có 5 hoạt động chính là cho vay, tích lũy
tiết kiệm, kinh doanh nông sản và sản
phẩm tiêu dùng, marketing và các dịch vụ
mở rộng và phát triển nông nghiệp.
CHO VAY
Với sự hỗ trợ của chính phủ, ngân
hàng nông nghiệp, HTXNN và các tổ chức
tín dụng khác, các xã viên đã có thể tiếp
cận với các khoản vay dễ dàng hơn với lãi
suất thấp và thời hạn phù hợp. Các khoản
vay được phân loại dưới dạng ngắn hạn,
trung hạn và dài hạn. Các khoản vay này
đã giúp cho các xã viên có thể mua được
hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu, máy
móc, mua mới hoặc cải tạo đất đai…
TÍCH LŨY VÀ TIẾT KIỆM
Đây là một trong những hoạt động
của HTX bởi vì theo họ tích lũy tiết kiệm
có thể giúp cải thiện đời sống của xã viên.

Các khoản tiền gởi có thể được sử dụng
vào mục đích kinh doanh của HTX, giúp
đem lại lợi nhuận cho cả HTX lẫn xã
viên. Hiện nay, các xã viên có thể gởi các
khoản tiết kiệm ở tại HTX của họ.
KINH DOANH NÔNG SẢN VÀ
SẢN PHẨM TIÊU DÙNG
Cùng với hoạt động tín dụng, HTX
cũng thu mua các sản phẩm chất lượng
tốt để bán cho các xã viên và bên ngoài.
Người mua được đảm bảo về giá cả cạnh
tranh và số lượng đầy đủ khi họ đặt hàng
với số lượng lớn thông qua HTX.
MARKETING
Thông qua hoạt động kinh doanh,
các xã viên không chỉ được mua với giá
tốt mà còn yên tâm về cân đo đong đếm, số
lượng, khối lượng sản phẩm. Với sự hỗ trợ
của Chính phủ, HTX đã thiết lập các trung
tâm phân phối sản phẩm không chỉ trong
nước mà cả nước ngoài. Một trong những
sản phẩm đạt được thành công và được
xuất khẩu sang thị trường nước ngoài là
chuối Hom Thong không hóa chất.
CÁC DỊCH VỤ MỞ RỘNG VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
HTX cung cấp cho xã viên các dịch
vụ mở rộng và phát triển nông nghiệp, với
chi phí hợp lí, như cải tạo đất đai, tưới
tiêu... dựa trên nguyên tắc chia sẻ chi phí.
CÁC LOẠI HTXNN Ở THÁI LAN
HTXNN ở Thái Lan được hình
thành dựa trên sự đa dạng các loại và mức
độ nhu cầu của các xã viên, vì vậy dẫn
đến sự ra đời của các loại HTXNN khác
nhau. Bên cạnh loại cơ bản, có thể kể đến
các loại đặc biệt sau:
- HTX của những người sử dụng
nước
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Thành viên của loại HTX này là
các nông dân sống cùng trong khu vực có
kênh đào hoặc các nguồn nước mà họ có
thể sử dụng. Cùng nhau sử dụng và bảo
quản nguồn tài nguyên nước quý giá là
hoạt động chính của loại HTX này.
- HTX cải cách ruộng đất
HTX này được thành lập theo
chương trình cải cách ruộng đất của Chính
phủ. Mục đích chính là hỗ trợ nông dân trong
sản xuất nông nghiệp cũng như giúp họ tiếp
cận với vốn và cải thiện điều kiện sống.
- HTX đặc biệt
Được hình thành dựa trên các thành
viên là những người nông dân nuôi gia súc
như trâu bò, heo…HTX marketing cho
những sản phẩm này giúp các xã viên có
được giá tốt và nhận được sự công bằng
trong giao dịch. Hợp tác về sản phẩm sữa
là một trong những ví dụ cho loại hình
HTX này. Họ có thể hoặc là sản xuất sữa để
bán vào thị trường chung hoặc bán nguyên
liệu sữa thô đến từng công ty sản xuất sữa.
- HTX cao su
Do những người trồng cao su
thành lập. Thông qua HTX, các thành
viên có thể chia sẻ các kinh nghiệm về
sản xuất và marketing cho sản phẩm cao
su như phát triến, chế biến và quản trị
hoạt động kinh doanh của HTX.
- Trường học cảnh sát điều tra
biên giới
Loại HTX đặc biệt này được hình
thành dưới sự đỡ đầu của công chúa
Maha Chakri Sirindhorn, người cho rằng
với cách thức tự giúp mình và giúp người
khác trong liên minh HTX sẽ giúp cho
giới trẻ có được suy nghĩ về cách sống ý
nghĩa trong tương lai.

