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TÓM TẮT
Nghiên cứu này nhằm phân tích, đánh giá việc thực hiện tiêu thụ nông sản hàng
hóa dưới các hình thức khác nhau của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg (QĐ 80); từ đó đề
xuất hướng bổ sung, chỉnh sửa, khắc phục những hạn chế về chính sách, và đề xuất
một số giải pháp phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng nhằm góp
phần tạo ra vùng sản xuất hàng hóa nông sản quy mô lớn với chất lượng đồng đều,
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa
và hội nhập kinh tế hiện nay.
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để phân tích, đánh giá kết
quả thực hiện QĐ 80 đối với hai mặt hàng lúa gạo và cá tra ở Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL). Thông qua nghiên cứu thực địa và nghiên cứu so sánh lịch sử, đề
tài mô phỏng thế giới thực các hình thức ký kết và thực hiện tiêu thụ lúa gạo, cá tra
về mặt cấu trúc, cơ chế tương tác giữa các chủ thể tham gia vào hợp đồng trong điều
kiện vật chất cụ thể có tính lịch sử. Đề tài sử dụng lý thuyết kinh tế, quản trị, luật
học và lý thuyết hệ thống (System theory) để phân tích so sánh các tình huống thực
tế trong thế giới động nhằm hệ thống hóa, phân loại, tổng quát hóa vấn đề tìm ra
bản chất, đặc trưng của các hình thức tiêu thụ lúa gạo và cá tra thông qua hợp đồng
theo QĐ 80 và kết quả thực hiện các hợp đồng đã được ký kết. Việc nghiên cứu kết
quả thực hiện QĐ 80 đối với lúa gạo và cá tra ở ĐBSCL, nhóm nghiên cứu đã thực
hiện thảo luận nhóm và phỏng vấn sâu bán cấu trúc 3 nhóm đối tượng khảo sát: thứ
nhất, nhóm người bán lúa gạo và cá tra (nông dân, tổ hợp tác và HTX); thứ hai,
nhóm người mua lúa gạo, cá tra là các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ và thứ ba,
nhóm cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội.
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu tình huống (case study) để nhận dạng
và phân loại các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng theo QĐ 80 và kết
quả thực hiện hợp đồng đã ký kết. Thông qua việc nghiên cứu tình huống, đề tài
phân tích, đánh giá việc tiêu thụ lúa gạo và cá tra thông qua hợp đồng theo QĐ 80
dưới các hình thức khác nhau và đưa ra các vấn đề nảy sinh trong việc tiêu thụ lúa
gạo và cá tra theo QĐ 80 ở ĐBSCL. Đây là cơ sở để đề xuất các hướng hoàn thiện
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chính sách, các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng và các giải pháp
nhằm phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.
Đề tài đã đề xuất tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo 3 hình thức hợp đồng
phù hợp: thứ nhất, hợp đồng gia công; thứ hai, hợp đồng giao khoán đất, vườn cây,
chuồng trại và mặt nước cho nông dân trực tiếp sản xuất và thứ ba, hợp đồng trung
gian.
Để phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng theo QĐ 80, đề tài đề
xuất 4 giải pháp: thứ nhất, hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất – kinh
doanh của nông dân và doanh nghiệp; thứ hai, tăng cường phát huy vai trò nhà nước
trong việc sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng; thứ ba, củng cố và
phát triển tổ hợp tác và HTX; và thứ tư, tăng cường các biện pháp kiểm tra bảo đảm
chất lượng nông sản, thủy sản và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và
quốc tế.
Tóm lại, việc tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng là vấn đề phức
tạp mà chính phủ của các quốc gia đều quan tâm. Đây là một vấn đề tương đối khó.
Do vậy, bằng nỗ lực của của mình, nhóm nghiên cứu cố gắng phân tích và đề xuất
giải pháp nhưng chắc chắn sự thiếu sót và hạn chế là điều khó tránh khỏi. Hạn chế
lớn nhất của đề tài này là thiếu số liệu đầy đủ về kết quả thực hiện QĐ 80 đối với
lúa gạo và cá tra của 13 tỉnh ĐBSCL. Nguyên nhân là chỉ tiêu này không được xem
là chỉ tiêu bắt buộc phải điều tra thống kê và báo cáo hàng năm. Vì vậy, khi cần báo
cáo tổng kết, sơ kết đánh giá thì các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương mới
tổng hợp số liệu và số liệu này thường không chính xác. Hạn chế này khó khắc phục
được nếu Nhà nước không có cuộc điều tra tổng thể về kết quả ký kết và thực hiện
QĐ 80.
Từ khóa:
- Tiếng Việt: Thị trường nông sản, sản xuất theo hợp đồng, hợp đồng tiêu
thụ, Quyết định 80/2002/QĐ-TTg.
- Tiếng Anh: Agricultural produce market, contract farming, marketing
contract, Decision No. 80/2002/QĐ-TTg.
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PHẦN MỞ ĐẦU
1.

Tính cấp thiết của đề tài
Sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm làm ra luôn là thách thức và

là mối quan tâm, lo lắng của chính phủ các quốc gia trên thế giới. Bởi lẽ sản phẩm
nông nghiệp do các hộ nông dân, phần lớn thuộc đối tượng nghèo trong xã hội làm
ra, nếu không được tiêu thụ tốt và có lợi cho họ, thì thu nhập và đời sống của họ sẽ
bị ảnh hưởng xấu, trách nhiệm sẽ có phần thuộc về Chính phủ.
Việt Nam nói chung và ở ĐBSCL nói riêng, phần lớn sản xuất nông nghiệp do
hộ nông dân với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún đảm nhận. Do vậy, bản thân
từng nông hộ khó có thể đáp ứng được các đơn đặt hàng lớn từ các doanh nghiệp
trong nước và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh
mún khó đảm bảo được chất lượng nông sản đồng đều, giá thành rẻ để đủ sức cạnh
tranh với nông sản từ các nước, đặc biệt là nông sản từ Trung Quốc và Thái Lan.
Tiêu thụ nông sản bằng hợp đồng ký trước được xem là hình thức liên kết sản
xuất – tiêu thụ nông sản nhằm gắn kết người nông dân với người mua bằng hợp
đồng quan hệ (relational contracting). Đây là hình thức “chuyển đổi giao dịch một
lần và vô danh thành một loạt các giao dịch lặp đi lặp lại giữa các bên quen biết
nhau” (Quinn, Majur và Anh, 2006) [13]. Xuất phát từ lợi ích của tiêu thụ theo hợp
đồng và xu hướng chuyển dịch từ giao dịch giao ngay sang giao dịch dưới hình thức
hợp đồng ngày càng gia tăng trên thế giới (Minot, 1986; Eaton và Shepherd, 2001;
McDonald, 2004; Harvey, Klein và Sykuta, 2005) [3] [7] [9] [11]. Tiêu thụ theo hợp
đồng ở Việt Nam, với tư cách là khung pháp lý chính thức được hình thành thông
qua Bộ Luật dân sự, Luật thương mại và Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày
24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản
thông qua hợp đồng (QĐ 80). Từ khi có Quyết định 80/2002/QĐ-TTg, Việt Nam
“dấy lên” một phong trào mà chúng ta thường gọi là “Sản xuất theo hợp đồng và
liên kết 4 nhà”. Sau 8 năm thực hiện, nhiều doanh nghiệp đã thất bại không mua
được hàng hóa, hoặc không thu hồi được vốn đầu tư ứng trước cho nông dân, tình
trạng vi phạm hợp đồng xảy ra khắp nơi. Nông dân cho đổ lỗi cho doanh nghiệp và
ngược lại. Vậy, tiêu thụ theo hợp đồng của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg tại sao khó
thực hiện và không thành công trong thực tiễn.
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Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007 của Chính phủ Ban hành
Chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban
chấp hành trung ương Đảng khoá X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền
kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức
thương mại thế giới có nêu: “Tổng kết việc thực hiện chủ trương liên kết "bốn nhà",
mua bán theo hợp đồng với nông dân theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, xác định rõ nguyên nhân hạn chế hiệu quả việc thực hiện chủ
trương này để có sự điều chỉnh, xử lý nhằm nhân rộng phong trào” [21].
Ngày 5/8/2008, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26 NQ/T.Ư “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, trong phần nhiệm vụ và giải pháp
có nêu: “Tiếp tục tổng kết, đổi mới và xây dựng các mô hình kinh tế, hình thức tổ
chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn. Có chính sách khuyến khích phát triển các
mối liên kết giữa hộ nông dân với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khoa học,
hiệp hội ngành hàng và thị trường tiêu thụ sản phẩm để hỗ trợ kinh tế hộ phát triển
theo hướng gia trại, trang trại có quy mô phù hợp, sản xuất hàng hoá lớn” [19].
Xuất phát từ thực tiễn hình thành và phát triển các hình thức tiêu thụ nông sản thông
qua hợp đồng và xuất phát từ chủ trương của nhà nước, chúng tôi thực hiện đề tài:
“Phân tích, đánh giá việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng ở ĐBSCL theo
Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến
khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng” nhằm đánh giá phần nào
kết quả thực hiện QĐ 80 ở ĐBSCL để giúp cho các nhà hoạch định chính sách có
cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện các chính sách phát triển tiêu thụ nông sản
thông qua hợp đồng. Đồng thời kết quả của việc nghiên cứu này còn giúp cho chủ
thể tham gia sản xuất – tiêu thụ nông sản, đặc biệt là các hộ nông dân nhỏ lẻ nâng
cao nhận thức trong liên kết sản xuất nhằm tạo ra lượng hàng hóa nông sản lớn, chất
lượng đồng đều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đủ sức cạnh tranh đáp ứng nhu
cầu thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế thế giới.
2.

Mục tiêu nghiên cứu

2.1. Mục tiêu chung
Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện việc tiêu thụ một số nông sản thông qua hợp
đồng dưới các hình thức khác nhau của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002
của Thủ tướng Chính phủ về “Chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa
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thông qua hợp đồng”; từ đó, đề xuất hướng bổ sung, chỉnh sửa, khắc phục những hạn
chế về chính sách, và đề xuất một số giải pháp phát triển việc sản xuất và tiêu thụ
nông sản thông qua hợp đồng nhằm góp phần tạo ra vùng sản xuất hàng hóa nông
sản quy mô lớn với chất lượng đồng đều, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ
sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay.
2.2. Mục tiêu cụ thể
- Luận giải cơ sở khoa học của việc tiêu thụ nông sản thông qua các loại hợp
đồng, đặc biệt là kiểu tổ chức sản xuất theo hợp đồng;
- Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện việc tiêu thụ một số nông sản thông
qua hợp đồng ở ĐBSCL dưới các hình thức khác nhau theo Quyết định
80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ;
- Đề xuất hướng bổ sung, chỉnh sửa, khắc phục các hạn chế về chính sách và
đề xuất giải pháp phát triển việc sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua các loại
hợp đồng, đặc biệt là kiểu tổ chức sản xuất theo hợp đồng.
3.

Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tƣợng nghiên cứu
Nghiên cứu việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng dưới các hình thức
khác nhau theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 80/2002/QĐ-TTg ngày
24/6/2002.
3.2. Giới hạn phạm vi nghiên cứu
3.2.1. Giới hạn về không gian:
ĐBSCL là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp trong cả nước, đặc biệt về
lương thực thực phẩm. Sản lượng lúa ĐBSCL chiếm 53% tổng sản lượng lúa và
đóng góp 90% sản lượng gạo xuất khẩu của cả nước. ĐBSCL cũng là vùng nuôi
trồng thủy sản lớn của cả nước, đặc biệt là cá tra. Năm 2010, tổng sản lượng cá tra
giống sản xuất toàn vùng ĐBSCL đạt gần 2,4 tỷ con, diện tích nuôi đạt 5.400ha, sản
lượng cá thu hoạch đạt hơn 1,1 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt mức 1,4 tỷ USD.
Ngoài lúa gạo và cá tra vùng ĐBSCL cũng còn nhiều sản phẩm khác như trái cây,
rau quả, chăn nuôi,…nhưng so với lúa gạo và cá tra thì các sản phẩm này có sản
lượng ít hơn. Bên cạnh đó việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo và cá tra có ảnh hưởng
lớn đến hàng triệu hộ nông dân ở ĐBSCL. Với vị trí quan trọng này, mọi sự thăng
trầm của cây lúa và con cá tra đều ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội nói
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chung và phát triển nông nghiệp nói riêng. Chính vì vậy, nhóm nghiên cứu lựa chọn
việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo và cá tra ở ĐBSCL để thực hiện đề tài nghiên cứu.
ĐBSCL bao gồm 13 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ,
Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh,
Vĩnh Long. Các tỉnh ĐBSCL có thể chia thành 3 vùng sinh thái: vùng Tứ giác Long
Xuyên, vùng Đồng Tháp Mười và vùng ven biển. Tứ giác Long Xuyên có diện tích
tự nhiên khoảng 489.000 ha bao gồm 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ;
vùng Đồng Tháp Mười rộng khoảng 700.000 ha bao gồm 3 tỉnh Đồng Tháp, Tiền
Giang và Long An. Lúa gạo và cá tra tập trung chủ yếu vùng Đồng Tháp Mười và
vùng Tứ Giác Long Xuyên. 3 tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang đều chiếm
vị trí quan trọng trong sản xuất lúa gạo và cá tra ở ĐBSCL. Do thời gian và kinh phí
có hạn nên nhóm nghiên cứu chỉ tập trung vào 3 tỉnh này. Việc khảo sát 3 tỉnh này
phần nào cũng đã phản ánh được việc sản xuất và tiêu thụ lúa gạo và cá tra của toàn
vùng ĐBSCL.
3.2.2. Giới hạn về thời gian nghiên cứu:
Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ban hành ngày 24/6/2002 đến năm 2010 là 8
năm. Trong thời gian này việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng có thể được
chia thành 2 giai đoạn: thứ nhất, giai đoạn 2002-2007 và giai đoạn sau 2007. Giai
đoạn 5 năm đầu là thời kỳ phát triển mạnh việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng và đã xuất hiện nhiều trường hợp thành công, cũng như thất bại; nhưng thất
bại nhiều hơn. Do vậy, nhiều doanh nghiệp, cũng như nông dân và HTX bắt đầu có
xu hướng không tiếp tục thực hiện QĐ 80. Để đánh giá kết quả thực hiện QĐ 80,
nhiều tỉnh thành trong cả nước nói chung, cũng như các tỉnh thành ở ĐBSCL nói
riêng đã tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện QĐ 80. Xuất phát từ những bài học kinh
nghiệm rút ra trong giai đoạn đầu, nhiều doanh nghiệp đã có sự điều chỉnh các hình
thức ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản cho phù hợp với thực tế hơn. Do vậy, từ sau
năm 2007, việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng đã có một số thay đổi. Trong
đề tài này, nhóm nghiên cứu vẫn tiếp tục nghiên cứu một số mô hình đã thực hiện
giai đoạn 2002-2006. Tuy nhiên, để đề tài có tính cập nhật hơn, nhóm nghiên cứu
tập trung nghiên cứu các mô hình sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, cá tra ở ĐBSCL giai
đoạn sau năm 2007 đến nay.

5

4.

Phƣơng pháp tiếp cận nghiên cứu
Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để nghiên cứu hình thức tiêu

thụ nông sản thông qua hợp đồng theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày 24/6/2002 ở ĐBSCL.
Việc nghiên cứu định tính nhằm khái quát hóa các hiện tượng, sự vật, quá
trình để tìm ra bản chất, đặc trưng của hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng. Việc nghiên cứu này được thực hiện thông qua nghiên cứu thực địa (Field
research) và nghiên cứu so sánh lịch sử (Historical comparative research) bằng
phương pháp nghiên cứu điển hình (case study method).
Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu được đề cập ở trên, đề tài tập trung trả lời
những câu hỏi nghiên cứu sau:
1) Tiêu thụ nông sản theo hợp đồng là gì? Sản xuất theo hợp đồng là gì?
2) Sản xuất và tiêu thụ theo hợp đồng có chịu ảnh hưởng của các đặc điểm
của nông sản phẩm không?
3) Bài học kinh nghiệm nào của thế giới cần rút ra để phát triển hình thức sản
xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng?
4) Thực tiễn hình thành và phát triển hình thức sản xuất và tiêu thụ nông sản
thông qua hợp đồng ở ĐBSCL trong thời gian như thế nào? Có những vấn
đề gì nảy sinh cần phải giải quyết? (Xem xét trường hợp lúa gạo và cá tra)
5) Những chính sách nào cần bổ sung hoàn thiện và giải pháp nào cần phải
đặt ra để phát triển hình thức sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng?
5.

Phƣơng pháp nghiên cứu

5.1. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu
5.1.1.

Đối tƣợng khảo sát và phƣơng pháp lấy mẫu:

Đối tượng khảo sát: cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội, người bán lúa gạo,
cá tra và người mua lúa gạo, cá tra.
Phương pháp lấy mẫu:
Đề tài thực hiện nghiên cứu trên hai mặt hàng là gạo và cá tra và hai mặt hàng
này có đặc điểm khác nhau, do vậy kỹ thuật lấy mẫu là phân tầng theo hai mặt hàng:
Nhóm người bán và mua lúa gạo: bao gồm doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ lúa
gạo là người bán; HTX và nông dân sản xuất lúa gạo là người bán.
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Nhóm người bán và mua cá tra: doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ cá tra là người
mua; HTX và nông dân nuôi cá là người bán.
Tuy nhiên, do điều kiện về thời gian và kinh phí nên đề tài chỉ lấy mẫu thuận
tiện và hạn ngạch. Cụ thể số lượng mẫu thu được như sau:
Bảng 0-1: Số lƣợng mẫu theo đối tƣợng khảo sát
STT

Tổ chức/cá nhân
Cơ quan quản lý nhà nƣớc, Hiệp hội

1

Số lƣợng
7

Trong đó:
4.

Cơ quan nhà nước

5

5.

Hiệp hội

2

Nhóm ngƣời mua lúa gạo và cá tra

2

10

Trong đó:
6.

Doanh nghiệp mua lúa gạo

7

7.

Doanh nghiệp mua cá tra

3

Nhóm ngƣời bán lúa gạo và cá tra

3

40

Trong đó:
8.

HTX, tổ hợp tác, nông dân sản xuất lúa gạo

25

9.

HTX, tổ hợp tác, nông dân nuôi cá tra

15

Danh sách chi tiết đối tượng phỏng vấn xem Phụ lục 1.
5.1.2.

Phƣơng pháp thu thập nguồn dữ liệu thứ cấp:

Nguồn dữ liệu thứ cấp bao gồm:
- Các tài liệu lý thuyết về các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng;
- Các bài báo khoa học trong nước và quốc tế, các công trình nghiên cứu
khoa học của các tác giả trong và ngoài nước liên quan đến tiêu thụ nông
sản thông qua hợp đồng;
- Các thông tin liên quan đến QĐ 80, “liên kết 4 nhà”, sản xuất theo hợp
đồng trên báo chí, internet;
- Các báo cáo sơ kết, tổng kết về kết quả thực hiện QĐ 80 của các tỉnh Đồng
Tháp, Tiền Giang, An Giang;
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- Các báo cáo kết quả thực hiện QĐ 80 của các doanh nghiệp lương thực và
cá tra.
5.1.3.

Phƣơng pháp thu thập nguồn dữ liệu sơ cấp:

Đối với nhóm người bán lúa gạo, cá tra, nhóm nghiên cứu sử dụng phương
pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA- Participatory
Rural Appraisal) thông qua thảo luận nhóm và phỏng vấn bán cấu trúc nhóm nông
dân và HTX. Nhóm nghiên cứu đã thực hiện thảo luận nhóm và phỏng vấn nhóm
nông dân sau:
- Thứ nhất, nhóm nông dân trồng lúa ở khóm Tây Khánh 6, Phường Mỹ Hòa,
Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang;
- Thứ hai, nhóm nông dân trồng lúa xã Mỹ Thành Nam và Mỹ Thành Bắc,
huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;
- Thứ ba, nhóm nông dân trồng lúa ở ấp Tân Cường, xã Phú Cường, huyện
Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp;
- Thứ tư, nhóm nông dân nuôi cá tra ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền
Giang.
Ngoài ra nhóm nghiên cứu còn phỏng vấn một số HTX và nông dân riêng lẻ.
Đối với các doanh nghiệp mua lúa gạo và cá tra, nhóm nghiên cứu trực tiếp
thực hiện các cuộc phỏng vấn không có cấu trúc theo các nội dung sau:
- Doanh nghiệp đã thực hiện hình thức tiêu thụ nông sản nào cho nông dân
hoặc HTX?
- Nội dung của các hợp đồng đã được ký kết? (giá cả, phương thức thanh
toán, phương thức giao hàng, quy định về chất lượng, giải quyết tranh
chấp,…)
- Kết quả thực hiện các hợp đồng này như thế nào?
- Doanh nghiệp gặp phải những khó khăn và thuận lợi nào khi thực hiện QĐ
80?
- Quan điểm của doanh nghiệp về QĐ 80? Những nội dung nào cần phải
chỉnh sửa để QĐ 80 có thể áp dụng thuận lợi?
- Những vấn đề nào cần giải quyết để phát triển hình thức tiêu thụ nông sản
theo hợp đồng?
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Đối với nhóm cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội, nhóm nghiên cứu trực
tiếp phỏng vấn các chi cục PTNT và hiệp hội về các nội dung:
- Tình hình triển khai QĐ 80 và kết quả thực hiện QĐ 80 trong 3 năm vừa
qua 2007-2009 tại địa phương;
- Những khó khăn và thuận lợi khi thực hiện QĐ 80?
- Những nội dung nào trong QĐ 80 thực hiện được và không thực hiện được?
Vì sao?
- Những nội dung nào của QĐ 80 cần phải chỉnh sửa, bổ sung?
- Những giải pháp nào có thể áp dụng để phát triển các hình thức tiêu thụ
nông sản thông qua hợp đồng?
5.2. Phƣơng pháp xử lý và phân tích dữ liệu
5.2.1.

Phƣơng pháp thống kê mô tả:

Phương pháp thống kê mô tả để nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội
bằng việc mô tả thông qua các số liệu thu thập. Phương pháp này được sử dụng để
phân tích các trường hợp điển hình các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng.
5.2.2.

Phƣơng pháp chuyên gia:

Thu thập ý kiến của các chuyên gia, các nhà quản lý kinh doanh về các nội
dung và kết quả nghiên cứu..
5.2.3.

Phƣơng pháp hình thức hóa và tiếp cận hệ thống:

Nghiên cứu, phân tích và xây dựng cấu trúc tổ chức và cơ chế vận hành của
các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.
5.2.4.

Phƣơng pháp thực chứng (quy nạp):

Thông qua khảo sát thực trạng các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng, đề tài sẽ xây dựng hình thức lý thuyết, đề xuất giải pháp phát triển các hình
thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng xét trên 3 khía cạnh: cấu trúc tổ chức, cơ
chế vận hành và điều kiện cơ sở vật chất.
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CHƢƠNG 1:

TỔNG QUAN VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

NÔNG SẢN THÔNG QUA HỢP ĐỒNG
Giới thiệu: Chương 1 nghiên cứu làm rõ khái niệm và bản chất hợp đồng tiêu
thụ nông sản và sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp. Đề tài nghiên cứu làm
rõ các hình thức sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp, cùng với cơ chế vận
hành và điều kiện vật chất cần thiết để các hình thức này vận hành. Chương này
cũng nghiên cứu các hình thức sản xuất theo hợp đồng tong nông nghiệp của Trung
Quốc, Hoa Kỳ và Thái Lan; từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có thể vận
dụng để phát triển sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp.
Mục tiêu: Luận giải cơ sở khoa học của việc tiêu thụ nông sản thông qua các
loại hợp đồng, đặc biệt là kiểu tổ chức sản xuất theo hợp đồng.

1.1.

Khái niệm và bản chất hợp đồng trong nông nghiệp

1.1.1. Khái niệm về hợp đồng
Theo cách hiểu thông thường, hợp đồng là “sự thỏa thuận, giao ước giữa hai
hay nhiều bên quy định các quyền lợi, nghĩa vụ của các bên tham gia” [41]. Trong
lĩnh vực nông nghiệp, người nông dân có thể thỏa thuận với người “chủ đất” để thuê
đất sản xuất; có thể thỏa thuận với người cung ứng vật tư để mua phân bón, thuốc
bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi; hoặc thỏa thuận với người mua để
bán nông sản. Các thỏa thuận này có thể được thiết lập thành văn bản, hoặc chỉ
bằng lời nói. Trong Luật Thương mại năm 2005, điều 24 về hình thức hợp đồng
mua bán hàng hóa quy định: “Hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời
nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể” [36]. Tuy nhiên, trong
thực tiễn các hình thức hợp đồng bằng lời nói hoặc bằng hành vi rất khó khảo sát,
nghiên cứu vì không có bằng chứng cụ thể. Do vậy, trong nghiên cứu này, tác giả
chỉ nghiên cứu hình thức hợp đồng bằng văn bản. Điều này có nghĩa thuật ngữ “hợp
đồng” trong đề tài này để chỉ những hợp đồng đã được xác lập bằng văn bản.
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1.1.2. Các hình thức giao dịch và khái niệm hợp đồng sản xuất và tiêu thụ
nông sản
Trong kinh tế học cổ điển và tân cổ điển, người ta xem thị trường là phương
thức tổ chức của các hoạt động kinh tế. Các tác nhân trên thị trường là những thực
thể độc lập và sự cạnh tranh trên thị trường. Căn cứ vào hoạt động giao dịch mà
thông qua đó người nông dân có thể chuyển giao nông sản cho người mua,
MacDonald James (2004) đưa ra 4 hình thức giao dịch như sau:
Thứ nhất, thị trường giao ngay (spot markets)
Đây là cách thức truyền thống mà người nông dân sử dụng để tiêu thụ sản
phẩm. Thị trường giao ngay là thị trường mà ở đó người mua và người bán “thỏa
thuận mua hay bán hàng hóa theo giá cả của thị trường tại thời điểm thỏa thuận và
việc giao nhận hàng, thanh toán ngay lập tức hay tại một thời điểm nào đó trong
tương lai” [40]. Thuật ngữ “giao ngay” chưa phản ánh rõ bản chất của giao dịch này
vì “giao ngay” nhưng hàng hóa mà người bán giao cho người mua có thể sau vài
ngày, vài tuần, thậm chí vài tháng. Bản chất của giao dịch này là quá trình thương
lượng trực tiếp giữa người bán và người mua hoặc qua trung gian nhưng các bên
tham gia giao dịch đều có thông tin tương đối đầy đủ về các nội dung liên quan đến
hoạt động giao dịch như số lượng, chất lượng nông sản, giá cả. Điều này có nghĩa
hai bên trực tiếp thương lượng căn cứ vào tình hình thực tế diễn ra ở hiện tại, người
mua và người bán đều được xác định và sự tách biệt về thời gian, không gian của
hoạt động giao dịch không lớn. Trong giao dịch giao ngay, giá cả được hình thành
dựa trên cung cầu của thị trường hiện tại. Ở đây, người sản xuất nông sản kiểm soát
và quyết định toàn bộ quá trình sản xuất như sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu như
thế nào, cũng như họ phải tự bỏ vốn đầu tư cho hoạt động của mình. Sau khi thu
hoạch thì người sản xuất nông sản phải tự tìm kiếm thị trường và thương lượng với
người mua để bán nông sản do mình sản xuất ra. Trong trường hợp này nếu giá cả
thị trường tại thời điểm giao dịch cao hơn chi phí mà người sản xuất nông sản bỏ ra
để sản xuất thì họ có lời và ngược lại thì họ thua lỗ.
Thứ hai, hợp đồng sản xuất (production contracts) hoặc sản xuất theo hợp
đồng (contract farming)
Agricultural contracts hoặc Contract farming là thuật ngữ tiếng Anh “liên quan
đến những hợp đồng mà người nông dân sử dụng để chuyển giao nông sản từ trang
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trại cho người mua như nhà máy chế biến, người bán buôn, người bán lẻ hoặc trang
trại khác” (McDonald, 2004) [9]. Hợp đồng sản xuất hoặc sản xuất theo hợp đồng
được hiểu là thỏa thuận giữa người nông dân và người chế biến để sản xuất và cung
ứng các sản phẩm nông nghiệp với khối lượng, chất lượng và mức giá định trước.
Chức năng chính của hợp đồng là tạo cơ sở để xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa
nông dân và người chế biến. Hợp đồng là cơ sở cho hai bên cùng tham gia quyết
định, chia sẻ rủi ro và lợi ích trong quá trình sản xuất nông nghiệp [35]. Nội dung
phần sau sẽ đi sâu vào phân tích khái niệm và bản chất của hình thức này.
Hợp đồng sản xuất quy định cụ thể trách nhiệm của người mua và nông dân
trong việc cung cấp đầu vào, việc thực hành sản xuất, cơ chế thanh toán, chất lượng,
số lượng sản phẩm dự kiến. Ví dụ, trong hợp đồng chăn nuôi, trách nhiệm của nông
dân cung cấp công lao động, chuồng trại, điện, nước và cơ sở vật chất khác trong
trang trại; người mua cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú y và dịch vụ vận
chuyển gia cầm, gia súc đến và đi khỏi trang trại. Hợp đồng sản xuất thường quy
định cụ thể vật tư đầu vào sử dụng, cách thức sản xuất và người mua cung cấp
hướng dẫn kỹ thuật và thường xuyên theo dõi đồng ruộng; người nông dân ít có
quyền kiểm soát việc lựa chọn đầu vào sản xuất. Người nông dân được thanh toán
đầu vào do nông dân cung cấp thêm và số lượng sản phẩm sản xuất. Người mua
thường là người có quyền sở hữu nông sản trong suốt quá trình sản xuất. Hợp đồng
này thường được ký ngay trước khi bắt đầu sản xuất (xem Phụ lục 2:).
Thứ ba, hợp đồng bao tiêu sản phẩm (Marketing contract).
Hợp đồng bao tiêu sản phẩm quy định cụ thể về giá, hoặc cơ chế giá và số
lượng hàng hóa tiêu thụ dưới thỏa thuận được thiết lập trước khi thu hoạch. Cơ chế
giá thường giới hạn độ rộng của dao động giá cả và hợp đồng thường quy định cụ
thể số lượng sản phẩm và thời hạn giao hàng. Nông dân sở hữu hàng hóa trong quá
trình sản xuất và quyết định các vấn đề sản xuất chủ yếu, quyết định của người mua
có giới hạn [9] (xem Phụ lục 3:). Một dạng khác của giao dịch triển hạn là “hợp
đồng tiêu thụ/bao tiêu – marketing contract” và “hợp đồng tiêu thụ/bao tiêu triển
hạn – forward marketing contract”. Bản chất của hai loại hợp đồng tiêu thụ sản
phẩm giống như hợp đồng triển hạn. Đó là người bán và người mua thỏa thuận mua
bán nông sản và giao hàng trong tương lai. Điểm khác biệt giữa hợp đồng triển hạn
và hợp đồng tiêu thụ sản phẩm/ hoặc hợp đồng tiêu thụ sản phẩm triển hạn chính là
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cách xác định giá trên hợp đồng. Trong hợp đồng triển hạn, giá được xác định
trước, cố định; còn đối với hợp đồng tiêu thụ/ hợp đồng tiêu thụ sản phẩm triển hạn
thì giá có thể cố định, có thể linh hoạt do hai người mua và người bán thỏa thuận.
Thứ tư, hội nhập dọc (Vertical integration).
Hội nhập dọc là hình thức kết hợp giữa nông dân và người mua có cùng quyền
sở hữu, như doanh nghiệp tự sản xuất nguyên liệu phục vụ chế biến. Sản phẩm
không được chuyển giao thông qua hợp đồng hoặc trên thị trường giao ngay mà do
quyết định nội bộ. Nông dân sản xuất trong trang trại được trả lương như người
công nhân.
Bảng 1-1: Các hình thức sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa nông dân và ngƣời mua
Hình thức

Ai kiểm soát quyết định

Ngƣời sản xuất đƣợc trả

sản xuất

nhƣ thế nào

Người sản xuất kiểm soát tài Nông dân được thanh toán
Thị trƣờng giao ngay
(Spot market)

sản và quyết định sản xuất tiền giá được thương lượng
trong trang trại

tại thời điểm bán hàng ngay
trước khi giao hàng

Nông dân kiểm soát tài sản Nông dân nhận được giá trị
và các quyết định sản xuất sản lượng theo giá được
Hợp đồng bao tiêu
(Marketing contract)

trong trang trại. Hợp đồng thỏa thuận trước hoặc trong
quy định cụ thể về kết quả quá trình sản xuất
đầu ra, số lượng và thời gian
giao hàng
Người mua thực hiện việc Nông dân được trả công cho
kiểm soát các quyết định sản việc thực hiện sản xuất ra

Hợp đồng sản xuất
(Production contracts)

xuất hoặc tài sản của trang nông sản
trại. Hợp đồng quy định cụ
thể loại sản phẩm, số lượng
và thời gian giao hàng
Người mua kiểm soát toàn Nông dân được trả tiền công

Hội nhập dọc
(Vertical integration)

bộ tài sản và các quyết định cho kỹ năng và thời gian
sản xuất kể cả sản xuất nông làm việc
nghiệp và chế biến

Nguồn: MacDonald James và cộng sự (2004), [9].
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Tóm lại, để sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa nông dân có thể sử dụng
một trong 4 hình thức hoặc sử dụng kết hợp 4 hình thức: thứ nhất, bán trực tiếp trên
thị trường giao ngay; thứ hai, ký hợp đồng sản xuất với người mua; thứ ba, ký hợp
đồng bao tiêu với người mua; và thứ tư, hội nhập dọc.
1.2.

Sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp

1.2.1. Khái niệm và bản chất của sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp
Eaton và Shepherd (2001) định nghĩa sản xuất theo hợp đồng là “thoả thuận
giữa những người nông dân với các doanh nghiệp chế biến hoặc doanh nghiệp kinh
doanh trong việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông nghiệp dựa trên thỏa
thuận giao hàng trong tương lai, giá cả đã được định trước” [3]. Ý nghĩa chính của
việc ký kết hợp đồng là họ thiết lập “những quy tắc của cuộc chơi”.
Theo Sykuta và Parcell (2003), sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp đề
xuất những luật lệ cho việc phân bổ ba yếu tố chính: lợi ích, rủi ro, và quyền quyết
định [16]. Như vậy, bản chất của sản xuất theo hợp đồng là giá cả phản ánh lợi ích,
rủi ro và quyền quyết định của người mua và người bán. Điều này có nghĩa là, giá
đã được thỏa thuận phải đảm bảo người bán thu được lợi ích nhất định và người
mua có thể mua hàng với mức giá có thể chấp nhận được; cho dù vào thời điểm
giao hàng, giá thị trường có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá đã được thỏa thuận.
Bản chất của sản xuất theo hợp đồng có thể khái quát như sau:
- Thứ nhất, xét về khía cạnh cấu trúc tổ chức của sản xuất theo hợp đồng,
sản xuất theo hợp đồng là khuôn khổ trật tự xác lập mối quan hệ giữa người mua và
người bán. Sản xuất theo hợp đồng xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Mỗi
hình thức có cấu trúc tổ chức khác nhau, do đó vai trò của các chủ thể tham gia
cũng khác nhau.
- Thứ hai, xét về khía cạnh cơ chế vận hành, sản xuất theo hợp đồng được
thể hiện dưới nhiều dạng hình thức cấu trúc khác nhau sẽ có cơ chế vận hành khác
nhau. Cơ chế vận hành của các hình thức sản xuất theo hợp đồng chính là cơ chế
phân bổ lợi ích, rủi ro và quyền quyết định giữa người mua và người bán. Về mặt
lợi ích, người mua và người bán cùng chia sẻ trên cơ sở đôi bên cùng có lợi. Đó là
người sản xuất đảm bảo nông sản hàng hóa sản xuất ra có nơi tiêu thụ với một mức
thu nhập kỳ vọng; người mua đảm bảo mua được hàng với số lượng, chất lượng và
giá cả biết trước. Về mặt rủi ro, người mua (doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ) sẽ chịu
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rủi ro về thị trường và người bán (nông dân) sẽ chịu rủi ro về sản xuất. Tuy nhiên,
trong trường hợp rủi ro bất khả kháng của bất cứ bên nào cũng có một cơ chế chia
sẻ để đảm bảo mối quan hệ phát triển bền vững. Về quyền quyết định, sản xuất theo
hợp đồng có nhiều dạng khác nhau nên các chủ thể sẽ chia sẻ quyền quyết định tùy
thuộc vào lợi ích và rủi ro được phân bổ.
- Thứ ba, xét về khía cạnh cơ sở vật chất và điều kiện phát triển, sản xuất
theo hợp đồng chỉ phát triển dựa trên cơ sở vật chất và điều kiện nhất định. Các
hình thức sản xuất theo hợp đồng khác nhau thì cơ sở vật chất và điều kiện phát
triển sẽ khác nhau.
Có nhiều cách phân loại sản xuất theo hợp đồng, trong đề tài này nhóm tác giả
phân loại theo cấu trúc tổ chức của hợp đồng. Cấu trúc tổ chức của sản xuất theo
hợp đồng phụ thuộc vào quy trình sản xuất sinh học của sản phẩm nông nghiệp,
nguồn lực của doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ và tính chất của mối quan hệ giữa
nông dân và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ. Eaton và Shepherd (2001) đã chia các
hình thức sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp thành 5 hình thức, đó là: hình
thức tập trung, hình thức trang trại hạt nhân, hình thức phi chính thức, hình thức đa
chủ thể và hình thức trung gian [3]. Mỗi hình thức sản xuất theo hợp đồng chúng ta
có thể chế tương ứng.
1.2.2. Các hình thức sản xuất theo hợp đồng
1.2.2.1.

Hình thức tập trung (The centralized model)

Cấu trúc của hình thức tập trung:
Hình thức tập trung là các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ trực tiếp ký hợp
đồng với các trang trại(1). Hợp đồng này chỉ có hai bên tham gia trực tiếp là doanh
nghiệp chế biến, tiêu thụ và các trang trại. Bản chất của hình thức này là hội nhập
dọc ngược chiều. Các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ đặt hàng cho các trang trại
sản xuất nông sản. Số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp đặt hàng với các trang trại
được phân bổ ngay từ đầu mùa vụ và chất lượng được giám sát một cách chặt chẽ từ
sản xuất đến thu hoạch, bảo quản, vận chuyển nông phẩm. Hình 1-1 mô tả mối quan
(1)

Các từ trang trại, nông trang, nông trường, trang trại có nguồn gốc từ Hán tự, được dùng để chỉ

một đơn vị tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Ở đây tác giả sử dụng từ
trang trại để chỉ chung các từ trang trại, nông trường, nông trang, nông trại, mà không xét đến chế
độ sở hữu của chúng.
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hệ giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ với các trang trại.
Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản

Cung cấp đầu vào
Hƣớng dẫn kỹ thuật

Trang trại
1

Trang trại
2

Cung cấp sản phẩm

Trang trại
3

Trang trại
4

Trang trại
n

Nguồn: Bảo Trung (2008) [37].
Hình 1-1: Sản xuất theo hợp đồng theo hình thức tập trung
Cơ chế hoạt động của hình thức tập trung:
Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản cung cấp các loại vật tư đầu vào,
hướng dẫn kỹ thuật, giám sát việc sản xuất của nông dân và mua lại toàn bộ sản
phẩm. Nông dân cung cấp đất đai, công lao động, sản xuất theo đúng quy trình do
doanh nghiệp đưa ra và bán lại toàn bộ sản phẩm cho doanh nghiệp. Trong loại hợp
đồng này, người nông dân ít có quyền quyết định vấn đề sản xuất mặc dù họ là vẫn
là chủ thể pháp lý của sản xuất nông nghiệp. Người ký kết hợp đồng với nông dân
sẽ quy định cụ thể về các yếu tố đầu vào cần sử dụng và phương thức canh tác/chăn
nuôi, kể cả người mua chịu trách nhiệm công tác hướng dẫn kỹ thuật canh tác/chăn
nuôi và thường xuyên kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, chuồng trại, ao nuôi. Đây
chính là hình thức “sản xuất gia công” hay “Sản xuất theo đơn đặt hàng” của
doanh nghiệp.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Hình thức này thường chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có nhà máy chế biến
đủ khả năng mua hết sản phẩm của các trang trại trong vùng và các trang trại có
diện tích đất lớn hoặc chăn nuôi quy mô lớn. Khi đó họ cần sản xuất theo hợp đồng
để đảm bảo nông sản tiêu thụ hết và nhà máy chế biến có đủ nguyên liệu nông sản.
Ngoài ra, hình thức này còn áp dụng cho trường hợp có “tính chuyên biệt (đặc thù)
về tài sản (asset specificity)” như con người, vật chất (physical), địa điểm (Franken
và Pennings, 2005) [5]. Ví dụ, doanh nghiệp đặt hàng cho các trang trại sản xuất
gạo chất lượng cao để xuất khẩu cho một thị trường khó tính nào đó.
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Ý nghĩa và tác dụng:
Hình thức tập trung đảm bảo nông dân tiêu thụ được nông sản, doanh nghiệp
có nguyên liệu phục vụ cho chế biến. Ngoài ra hình thức này hình thành sự liên kết
giữa doanh nghiệp và các trang trại tạo ra vùng sản xuất tập trung có quy mô lớn
với chất lượng cao, an toàn theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt
(Good Agricultural Practice - GAP), đạt tiêu chuẩn quốc tế về an toàn vệ sinh thực
phẩm (Hazard Analysis and Critical Control Point – HACCP), nhằm góp phần nâng
cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp và tạo sự phát triển bền vững cho các trang
trại, phát triển thương hiệu nông sản của doanh nghiệp hay vùng sản xuất nông sản.
1.2.2.2.

Hình thức trang trại hạt nhân (The Nucleus Estate Model)

Cấu trúc hình thức trang trại hạt nhân:
Hình thức trang trại hạt nhân tương tự như hình thức tập trung, nhưng bên mua
sản phẩm là doanh nghiệp nắm quyền sở hữu đất đai, chuồng trại, vườn cây, đàn gia
súc. Bên bán sản phẩm cung cấp sức lao động và một số vật tư đầu vào để thực hiện
hoạt động sản xuất sản phẩm và bán lại sản phẩm cho doanh nghiệp. Chủ thể tham
gia trực tiếp vào hình thức này bao gồm doanh nghiệp và các trang trại. Trong đó,
các trang trại do nông dân sản xuất thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp. Do đó,
các hộ nông dân trực tiếp sản xuất nông sản trên đất của doanh nghiệp có thể xem là
người lao động trong doanh nghiệp. Hình 1-2 mô phỏng sản xuất theo hợp đồng
dưới hình thức trang trại hạt nhân. Ở Việt Nam, hình thức khoán trong các nông,
lâm trường quốc doanh giống như hình thức trang trại hạt nhân. Các hình thức
khoán này được hình thành theo Nghị định của Chính phủ số 01/CP ngày 04 tháng 1
năm 1995 trước đây và hiện nay là giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất
và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm
trường quốc doanh theo Nghị định của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP ngày 08
tháng 11 năm 2005.
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Doanh nghiệp

Cung cấp đầu vào
Hƣớng dẫn kỹ thuật

Nông dân 1

Nông dân 2

Cung cấp sản phẩm

Nông dân 3

Nông dân 4

Nông dân n

TRANG TRẠI CỦA DOANH NGHIỆP

Nguồn: Bảo Trung (2008) [37]

Hình 1-2: Sản xuất theo hợp đồng dƣới hình thức trang trại hạt nhân
Cơ chế hoạt động của hình thức trang trại hạt nhân:
Nông dân sản xuất nông sản trên đất và chuồng trại của doanh nghiệp. Doanh
nghiệp giao đất và cả cây trồng (cây lâu năm), vật nuôi cho từng hộ nông dân, cung
cấp vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân; nông dân chăm sóc cây trồng
vật nuôi theo đúng quy trình của doanh nghiệp, đồng thời có thể đầu tư thêm vật tư
để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi và bán lại toàn bộ sản phẩm cho doanh nghiệp
theo giá thỏa thuận trước sau khi đã khấu trừ các khoản đầu tư của doanh nghiệp.
Đây chính là hình thức “khoán liên doanh”, mà thực chất là “tái lập trang trại gia
đình…trong lòng doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn có từ hai cấp quản lý trở
lên” [32]. Người sản xuất và người mua ký một hợp đồng gọi là “hợp đồng giao
khoán”. Trong đó, hợp đồng quy định: “Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp giữ
vai trò định hướng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật (khuyến nông), cung ứng dịch vụ
đầu vào, đầu ra…, giám sát các hoạt động kinh doanh sản xuất trên vườn cây, đàn
gia súc giao khoán… Quan hệ giữa doanh nghiệp giao khoán và bên nhận khoán
được thiết lập theo nguyên tắc thị trường, thuận mua, vừa bán” [32]. Bản chất của
hình thức này xét theo loại hình doanh nghiệp chính là trang trại dự phần hay công
ty dự phần trong nông nghiệp.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Doanh nghiệp có trang trại quy mô lớn, có nhà máy chế biến, đủ tiềm lực tài
chính và kỹ thuật để cung cấp cho nông dân. Hình thức này phù hợp với các cây lâu
năm và chăn nuôi gia cầm, gia súc theo kiểu công nghiệp, quy mô lớn.
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Ý nghĩa và tác dụng:
Hình thức này cũng có ý nghĩa và tác dụng như hình thức tập trung. Ngoài ra
hình thức này góp phần nâng cao hiệu quả của các trang trại có quy mô lớn với
nhiều cấp quản lý như trang trại nhà nước (Nông trường quốc doanh, doanh nghiệp
nông nghiệp nhà nước) nhờ khắc phục được nhược điểm của doanh nghiệp nông
nghiệp quy mô lớn và phát huy được tính ưu việt của trang trại gia đình trong khâu
sản xuất mang tính sinh học, đồng thời tạo lập được vùng chuyên canh sản xuất
nông phẩm quy mô lớn theo yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu
thụ.
1.2.2.3.

Hình thức đa chủ thể (The Multipartite Model)

Cấu trúc của hình thức đa chủ thể:
Hình thức đa chủ thể tham gia hợp đồng sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam
thường gọi là hình thức “liên kết 4 nhà”. Tham gia hình thức này bao gồm nhiều
chủ thể khác nhau như: nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, HTX, các trang trại.
Đặc điểm của hình thức này là các chủ thể khác nhau sẽ có trách nhiệm và vai trò
khác nhau. Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân gắn kết nhà khoa học với
nông dân, gắn kết nhà tài chính với nông dân và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân.
Doanh nghiệp là người quyết định việc tiêu thụ sản phẩm của nông dân, nên họ biết
được thị trường cần gì để đặt hàng cho nông dân sản xuất. Ngoài ra, doanh nghiệp
cũng chính là người đặt hàng cho các nhà khoa học, ngân hàng, cung cấp các dịch
vụ cho mình và cho nông dân. Vai trò của nhà nước là xử lý các mối quan hệ giữa
các bên ký kết hợp đồng, quy hoạch vùng sản xuất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng,
giải quyết những vấn đề khó khăn nảy sinh do thị trường, thiên tai gây ra, và vận
động, giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng cho các bên tham gia sản
xuất theo hợp đồng. Hình 1-3 mô phỏng sản xuất theo hợp đồng dưới hình thức đa
chủ thể.
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Ngân hàng,
Tổ chức tín dụng

Nhà khoa học

Dịch vụ tín dụng

Dịch vụ khoa học và
công nghệ

Doanh nghiệp chế biến, tiêu
thụ nông sản

Hợp đồng sản xuất

Hỗ trợ, vận động, giáo
dục, tuyên truyền và xử
lý vi phạm

Nhà nƣớc

Nông dân

Vận động, theo dõi,
giám sát

Các tổ chức dân sự xã hội

Nguồn: Bảo Trung (2008) [37].
Hình 1-3: Sản xuất theo hợp đồng dƣới hình thức đa chủ thể
Cơ chế hoạt động hình thức đa chủ thể:
Đặc trưng của hình thức này là mối quan hệ đa chiều giữa các chủ thể cùng
tham gia trong chuỗi sản xuất – tiêu thụ nông sản phẩm. Cơ chế hoạt động của hình
thức này là sự liên kết và phối hợp nhiều chủ thể khác nhau cùng chia sẻ lợi ích, rủi
ro và quyền quyết định. Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ là hạt nhân tổ chức lại nền
sản xuất của nông dân thông qua việc ký hợp đồng trực tiếp với các trang trại để thu
mua nông sản. Ngân hàng căn cứ vào hợp đồng giữa doanh nghiệp và các trang trại
để cho vay đầu tư phát triển sản xuất, phát triển thị trường. Doanh nghiệp đặt hàng
nhà khoa học để giải quyết các vấn đề kỹ thuật sản xuất nảy sinh. Các tổ chức dân
sự xã hội như hiệp hội ngành hàng sẽ vận động, theo dõi, giám sát các hợp đồng
giữa doanh nghiệp và trang trại. Nhà nước căn cứ vào hợp đồng để xử lý các mâu
thuẫn phát sinh.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Trong điều kiện sản xuất nông nghiệp manh mún, lạc hậu, bản thân nông dân
“không thể tự giải quyết 3 vấn đề của nền nông nghiệp hàng hóa là thị trường, công
nghệ và vốn, do quy mô kinh doanh quá nhỏ” [33] thì hình thức đa chủ thể có thể áp
dụng. Hình thức đa chủ thể được phát triển mạnh ở những quốc gia đang phát triển
như Mexico, Kenya, Trung Quốc.
Ý nghĩa và tác dụng:
Hình thức này có ý nghĩa và tác dụng trong việc chuyển giao khoa học kỹ
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thuật hiện đại, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Sản xuất theo hình thức này
sẽ tạo ra vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa lớn theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.
1.2.2.4.

Hình thức phi chính thức (Informal Model)

Cấu trúc hình thức phi chính thức:
Hình thức phi chính thức là hợp đồng miệng giữa nông dân với người mua
gom. Người mua cung cấp cho nông dân một số đầu vào có giới hạn như phân bón,
thức ăn chăn nuôi, tín dụng. Nông dân chịu trách nhiệm toàn bộ việc sản xuất và
bán lại sản phẩm cho người mua. Về quy trình sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật, nông
dân tự làm hoặc nhờ dịch vụ khuyến nông của nhà nước.
Hình 1-4 mô phỏng hình thức này như sau:
Ngƣời mua

Cung cấp đầu vào

Cung cấp sản phẩm

Nông dân

Nguồn: Bảo Trung (2008) [37].
Hình 1-4: Sản xuất theo hợp đồng dƣới hình thức phi chính thức
Cơ chế hoạt động của hình thức phi chính thức: Hai bên không có sự ràng
buộc nhau bằng những điều khoản ghi thành văn bản. Việc xử lý giao dịch giữa
người nông dân và người mua chủ yếu dựa trên mối quan hệ cộng đồng, theo tập
quán của địa phương.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển: nông dân có đất đai và hình thức này
phát triển trong điều kiện sản xuất nông nghiệp sản xuất quy mô nhỏ.
Ý nghĩa và tác dụng: hình thức này có ý nghĩa đối với nền nông nghiệp mà
trình độ nông dân còn thấp. Họ xem những ràng buộc hợp đồng bằng văn bản là
phức tạp, khó hiểu.
1.2.2.5.

Hình thức trung gian (The Intermediary Model)

Cấu trúc của sản xuất theo hợp đồng hình thức trung gian: Đây là hình thức
doanh nghiệp ký hợp đồng mua sản phẩm của nông dân thông qua các đầu mối
trung gian như HTX, tổ hợp tác, nhóm nông dân hoặc người đại diện cho một số hộ
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nông dân. Đặc điểm của hình thức này là doanh nghiệp không ký kết hợp đồng trực
tiếp với nông dân mà thay vào đó doanh nghiệp thuê các tổ chức trung gian thực
hiện vai trò của mình. Hình 1-5 mô phỏng hình thức trung gian sản xuất theo hợp
đồng.
Doanh nghiệp kinh doanh/
chế biến nông sản
Cung cấp sản phẩm

Cung cấp đầu vào

Cá nhân, Tổ chức trung gian
(Ngƣời mua gom, HTX, Tổ hợp
tác, Hội nông dân)
Cung cấp đầu vào
Hƣớng dẫn kỹ thuật
Tổ chức sản xuất
Trang trại
1

Trang trại
2

Cung cấp sản phẩm

Trang trại
3

Trang trại
4

Trang trại
n

Nguồn: Bảo Trung (2008) [37].
Hình 1-5: Sản xuất theo hợp đồng dƣới hình thức trung gian
Cơ chế hoạt động của hình thức trung gian:
Mỗi cá nhân hoặc tổ chức trung gian này có trách nhiệm kiểm soát và giám sát
hoạt động sản xuất của nông dân và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động trong trang
trại từ gieo hạt đến thu hoạch theo quy định của doanh nghiệp và họ được hưởng
hoa hồng cho việc kiểm soát và giám sát.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Hình thức này tồn tại khi nền sản xuất nông nghiệp còn manh mún và phân
tán. Doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản khó thực hiện việc ký hợp đồng cung
cấp vật tư, hướng dẫn kỹ thuật cho hàng ngàn, hàng vạn nông dân sản xuất nhỏ vì
chi phí giao dịch tăng cao và bản thân họ không đủ năng lực kiểm soát trực tiếp quá
trình sản xuất của từng hộ nông dân.
Ý nghĩa và tác dụng:
Hình thức này góp phần làm giảm chi phí giao dịch nhờ đầu mối hợp đồng
giảm đi và việc kiểm soát sản xuất và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp cũng
dễ dàng hơn. Người trung gian đóng vai trò cho đại diện cho nông dân, tạo nên sức
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mạnh tập thể để thương lượng với doanh nghiệp.
1.3.

Đặc điểm chung của ngành kinh doanh nông sản có tác động đến việc

tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng
1.3.1. Sản phẩm nông nghiệp chịu tác động của điều kiện tự nhiên và có chu
kỳ sản xuất dài
Sản phẩm nông nghiệp là cây trồng, vật nuôi phát triển theo quy luật sinh học
nhất định (sinh trưởng, phát triển, phát dục và diệt vong) và chịu tác động của các
điều kiện tự nhiên như đất đai, thời tiết, khí hậu. Do vậy, từng loại nông sản có
những đặc điểm khác nhau. Ở Việt Nam, có nhiều loại nông sản khác nhau và chịu
sự tác động của điều kiện tự nhiên khác nhau và có chu kỳ sản xuất khác nhau. Ví
dụ, các loại cây công nghiệp lâu năm như cà phê, cao su, trà, điều, hồ tiêu khó có
thể phát triển ở ĐBSCL, mà chỉ có thể phát triển ở vùng Đông Nam Bộ và Tây
Nguyên do đất đai, thời tiết – khí hậu phù hợp hơn. Hơn nữa, mỗi loại nông sản có
chu kỳ sản xuất khác nhau, có cây hàng năm, có cây lâu năm. Do chu kỳ sản xuất
dài và chịu tác động của điều kiện tự nhiên nên nông sản thường xảy ra tình trạng
“được mùa mất giá, mất mùa được giá”. Trong trường hợp người sản xuất và người
mua thỏa thuận mua, bán nông sản trước khi thu hoạch thì cả người sản xuất và
người mua đều có động cơ “ăn gian” (Akerlof, 1970) [1], vì người sản xuất không
biết người mua có thanh toán tiền, nhận hàng theo hợp đồng đã ký không và giá cả
thị trường vào thời điểm giao hàng có cao hơn giá trên hợp đồng không. Người mua
không biết chắc người sản xuất có giao hàng đúng số lượng, chất lượng đã ký kết
không và giá cả thị trường vào thời điểm nhận hàng có thấp hơn giá trên hợp đồng
đã ký không. Do vậy, thị trường trong hoàn cảnh này bị giới hạn ở thị trường giao
ngay, trong đó, người mua và người bán đều xác định rõ các điều kiện thỏa thuận
(McDonald và Penni, 2003) [10]. Chính vì vậy, trong thực tiễn chúng ta thấy rằng
thị trường giao ngay là hình thức khá phổ biến. Để khắc phục tình trạng thị trường
nông sản bất ổn do yếu tố tự nhiên và chu kỳ sản xuất dài, người sản xuất và người
mua đều có động cơ phòng ngừa rủi ro.
1.3.2. Sản phẩm nông nghiệp đa dạng và không đồng nhất chất lƣợng, kích cỡ
Sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng. Nông sản có thể chia thành 2 nhóm chính
là sản phẩm cây trồng và sản phẩm vật nuôi. Nếu xét về mục đích sử dụng thì nông
sản có thể chia thành 3 nhóm: làm giống, làm thực phẩm và làm nguyên liệu cho
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ngành công nghiệp. Nông sản có nhiều hình thái và cách thức sử dụng khác nhau
như dạng hạt, dạng thân lá, dạng hoa quả, dạng củ; có loại sử dụng khô, có loại sử
dụng tươi; có loại không qua chế biến, có loại phải qua chế biến. Mỗi loại nông sản
khác nhau có những đặc điểm khác nhau. Đặc điểm của sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến
chi phí marketing. Chi phí marketing là sự khác nhau giữa giá mà người tiêu dùng
trả cho hàng hóa ở giá bán lẻ và giá mà người nông dân nhận được khi bán nông sản
ở ngay nông trại [24]. Chi phí marketing là một trong những thước đo hiệu quả
trong sản xuất và tiêu thụ nông sản. Sự đa dạng của nông sản cũng tạo ra sự đa dạng
các hình thức tổ chức sản và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Như vậy, tùy
theo từng sản phẩm khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn hình thức tổ chức sản
xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng khác nhau.
1.3.3. Sản phẩm nông nghiệp phụ thuộc vào tính thời vụ
Cung – cầu của thị trường nông sản thường mất cân bằng là do tính chất mùa
vụ của nông sản quyết định. Khi trái vụ, cung nông sản giảm làm cho giá cả tăng;
khi đến mùa thu hoạch, cung nông sản tăng làm cho giá giảm. Việc tổ chức tiêu thụ
nông sản gắn liền với chế biến, bảo quản và dự trữ để đảm bảo cho cung cầu tương
đối ổn định là một yêu cầu trong quá trình phát triển hợp đồng tiêu thụ nông sản.
Trong thị trường giao ngay, người sản xuất và người mua phải chuẩn bị cơ sở vật
chất cần thiết như sơ chế hoặc chế biến, xây dựng kho để bảo quản, dự trữ. Ngoài
ra, sự can thiệp của chính phủ vào thị trường để bình ổn giá cũng là việc làm cần
thiết. Trong thời điểm thu hoạch, cung nông sản tăng, chính phủ tham gia mua nông
sản để đưa vào kho dự trữ; khi hết vụ, cung nông sản giảm, chính phủ sẽ bán ra để
ổn định giá. Tuy nhiên, việc người sản xuất hoặc người mua tự dự trữ, hoặc chính
phủ mua để dự trữ không phải lúc nào cũng thành công và việc dự trữ còn tùy thuộc
vào đặc điểm của sản phẩm. Trong nhiều trường hợp, để hạn chế sự mất cân đối
cung cầu, người mua và người sản xuất thực hiện tổ chức sản xuất theo hợp đồng.
Điều này thúc đẩy việc tiêu thụ nông sản theo hợp đồng. Như vậy, tính chất mùa vụ
của sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng lớn đến việc phát triển các loại hợp đồng
tiêu thụ nông sản.
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1.3.4. Sản xuất nông nghiệp là ngành phân tán
Sản xuất nông nghiệp thường là ngành phân tán(2). Điều này không những
đúng với nền nông nghiệp Việt Nam mà ngay cả các nước phát triển trên thế giới.
Đây là một đặc điểm quan trọng, khác biệt với ngành công nghiệp và quyết định
đến việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.
Đối với một loại nông sản, nhiều nhà sản xuất (nhà nông), có khi lên tới hàng
chục, hàng trăm ngàn, thường bán sản phẩm của mình cho một nhà doanh nghiệp
chế biến, 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, 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. 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, 3 vấn đề lớn của kinh tế thị trường
mà từng nhà nông không thể giải quyết được là thị trường tiêu thụ, công nghệ và
vốn đầu tư. Chỉ có doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản mới có thể giải quyết
tốt 3 vấn đề này. Giải quyết 3 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 2 bên.
Bản thân ngành nông nghiệp là ngành phân tán mà ở Việt Nam, sản xuất nông
nghiệp còn phân tán, nhỏ lẻ hơn nữa. Với quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, lạc hậu,
nông dân Việt Nam không thể trực tiếp mang sản phẩm đến thị trường để bán vì sẽ
làm tăng chi phí cho cả người nông dân và cả người tiêu thụ. Do đó, việc tiêu thụ
nông sản qua trung gian người mua gom sẽ hiệu quả hơn. Hiện nay, ở Việt Nam
đang có sự “ngộ nhận”, việc mua bán qua người mua gom sẽ làm tăng chi phí
marketing và người mua gom “ép giá nông dân”. Thuật ngữ “tư thương ép giá” xuất

(2)

Ngành phân tán là ngành có rất nhiều đơn vị sản xuất cạnh tranh với nhau và không có đơn vị

nào có đủ khả năng chi phối thị trường.
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hiện vào thời kỳ bắt đầu đổi mới từ nền kinh tế kế hoạch sang nền kinh tế thị trường
và tồn tại đến nay. Tuy nhiên, điều này không đúng nếu xét dưới quan điểm của
kinh tế học, người mua gom sẽ không tồn tại nếu họ nâng chi phí marketing lên vì
như thế người nông dân sẽ không bán cho họ và người tiêu thụ cũng sẽ không mua
hàng của họ. Với hàng trăm, hàng ngàn hộ nông dân sản xuất nhỏ, phân tán, lạc hậu,
việc các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ trực tiếp ký hợp đồng với từng hộ nông dân
sẽ làm tăng chi phí cho doanh nghiệp, chưa kể đến trong điều kiện hệ thống pháp lý
Việt Nam vận hành kém hiệu quả thì doanh nghiệp sẽ gặp nhiều rủi ro khi thực hiện
hợp đồng sản xuất. Do vậy, thị trường giao ngay vẫn tiếp tục đóng vai trò quan
trọng.
Cũng với đặc điểm này mà sản phẩm do nông dân sản xuất ra số lượng nhỏ,
không đồng nhất về chất lượng. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển các hình thức
tiêu thụ nông sản theo hợp đồng.
1.4.

Kinh nghiệm sản xuất theo hợp đồng ở một số nƣớc và bài học cho Việt

Nam
1.4.1. Kinh nghiệm sản xuất theo hợp đồng ở một số nƣớc
1.4.1.1.

Kinh nghiệm Thái Lan

Hình thức sản xuất theo hợp đồng đầu tiên ở Thái Lan do Tập đoàn CP
(Charoen Pokphand) thực hiện. CP bắt đầu ký hợp đồng với nông dân để chăn nuôi
gà gia công vào đầu thập niên 1970. Đây là hình thức thành công và được nhân rộng
khắp Thái Lan. Đến cuối thập niên 1990, gần 100% hộ chăn nuôi gà ở Thái Lan đều
sản xuất gia công cho các doanh nghiệp chế biến. Ngoài ra, CP cũng triển khai
nhiều hình thức khác nhưng đều thất bại như giữa thập niên 1980, được sự hỗ trợ
của Ngân hàng nông nghiệp và hợp tác xã nông nghiệp (Bank of Agriculture and
Agricultural Cooperatives – BAAC), CP ký hợp đồng nuôi tôm và sản xuất lúa
nhưng đều thất bại do nông dân không chấp nhận giá cố định do CP đưa ra. Ngoài
ra, các tổ chức của chính phủ, các ngân hàng, các doanh nghiệp trong nước và nước
ngoài hỗ trợ tích cực việc thực hiện sản xuất theo hợp đồng, nên hình thức sản xuất
theo hợp đồng đã lan tỏa sang nhiều sản phẩm khác như mía đường, rau quả. Hiện
nay, sản xuất rau an toàn theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) để xuất
khẩu sang Hà Lan và Nhật Bản đều dưới hình thức sản xuất theo hợp đồng [14].
Việc sản xuất theo hợp đồng ở Thái Lan phần lớn xuất phát từ nhu cầu của
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doanh nghiệp chế biến. Cấu trúc sản xuất theo hợp đồng của Thái Lan chủ yếu theo
hình thức tập trung, giữa một bên là doanh nghiệp chế biến và một bên là các trang
trại. Trong hình thức này người nông dân chủ yếu sản xuất gia công cho doanh
nghiệp chế biến. Các doanh nghiệp chế biến đầu tư giống cây trồng, vật nuôi, cung
cấp đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật và kiểm soát chất lượng. Hình thức này được Công
ty CP áp dụng đầu tiên ở Thái Lan. Năm 1985 Công ty Frito-lay International Co.,
Ltd. (một công ty con của Pepsi Cola) mở rộng thị trường khoai tây chiên (Potato
chips) ở Thái Lan nên họ cũng đẩy mạnh việc sản xuất khoai tây theo hợp đồng.
Công ty Frito-lay cũng cung cấp giống, kỹ thuật, đầu vào và nhận lại sản phẩm từ
nông dân. Hiện nay 4 nhà chế biến khoai tây chiên lớn ở Thái Lan (Frito-lay, Testo,
Kob và Pringle) đều thực hiện sản xuất theo hợp đồng với nông dân.
Năm 1995, Frito-Lay mua lại Công ty TNHH Trang trại NS (NS Farm Co.,
Ltd) của Tập đoàn United Foods ở San Sai. Họ tiếp nhận các nhóm nông dân của
NS Farm và thành lập thêm nhóm nông dân khác để thực hiện sản xuất theo hợp
đồng dưới hình thức trang trại hạt nhân [18]. Hình thức trang trại hạt nhân cũng phổ
biến ở các doanh nghiệp kinh doanh trang trại ở Thái Lan như Công ty CP trong sản
xuất giống lúa và bắp; Euro Asian Seeds Co. Ltd., Saha Farm Co. Ltd. [2], [18].
Hợp đồng miệng giữa nông dân và người mua gom, HTX và doanh nghiệp ở
địa phương cũng khá phổ biến ở Thái Lan. Nông dân trồng rau, hoa ở Đông Bắc
Thái Lan chủ yếu dựa trên thỏa thuận miệng với người mua để thực hiện sản xuất.
Đối với hình thức trung gian, hai công ty chế biến rau quả ở Miền Bắc Thái
Lan ký hợp đồng trực tiếp với người mua gom và mỗi người mua gom chịu trách
nhiệm giám sát 200-250 nông dân và được hưởng hoa hồng [3].
Để phát triển hình thức sản xuất theo hợp đồng, nhiều tổ chức của nhà nước đã
tham gia vào xúc tiến việc sản xuất theo hợp đồng như Ủy ban Đầu tư (BOI- Board
of Investment), Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDB – National
Economic and Social Development Board),… Tuy nhiên, có hai tổ chức hỗ trợ phát
triển mạnh sản xuất theo hợp đồng là Cục khuyến nông (DOAE – Department of
Agricultural Extension) thuộc Bộ Nông nghiệp và HTX và BAAC thuộc Bộ Tài
chính. Hai cơ quan này xúc tiến phát triển hình thức lồng ghép giữa hình thức đa
chủ thể, hình thức trung gian và hình thức phi chính thức. Để đảm bảo công bằng
cho các bên, năm 1999, Cục Nội thương đã ban hành quy định về các điều khoản
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trong thỏa thuận sản xuất theo hợp đồng.
Theo kinh nghiệm của Thái Lan, sản xuất theo hợp đồng dưới hình thức tập
trung chỉ thực hiện đối với sản phẩm có yêu cầu về chất lượng cao và sản phẩm có
tính độc quyền của người mua. Hình thức trang trại hạt nhân cũng giống như hình
thức tập trung. Hình thức phi chính thức, hình thức đa chủ thể và hình thức trung
gian là những hình thức phù hợp với nền sản xuất nông nghiệp phân tán, lạc hậu;
việc kinh doanh những sản phẩm này không có tính chuyên biệt hóa. Đối với hình
thức đa chủ thể, nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, phối hợp, tín
dụng và khuyến nông.
1.4.1.2.

Kinh nghiệm Trung Quốc

Sản xuất theo hợp đồng là hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản khá mới ở
Trung Quốc. Trong chương trình hiện đại hóa nông nghiệp, Chính phủ Trung Quốc
đã xây dựng chính sách hỗ trợ và khuyến khích sản xuất theo hợp đồng nhằm mục
đích giúp cho ngành sản xuất nông nghiệp thu được nhiều lợi nhuận và có sức cạnh
tranh. Sản xuất theo hợp đồng được xem là hình thức hiệu quả để liên kết nông dân
sản xuất nhỏ với các doanh nghiệp chế biến lớn. Chính quyền địa phương cũng
nhận thấy tiềm năng của sản xuất theo hợp đồng trong chuyển dịch cơ cấu nông
nghiệp và nâng cao thu nhập cho trang trại. Do đó, chính quyền địa phương thực
hiện nhiều chính sách khuyến khích như hỗ trợ tín dụng, giảm thuế nếu thực hiện
sản xuất theo hợp đồng. Theo Bộ Nông nghiệp Trung Quốc, diện tích trồng trọt
thực hiện sản xuất theo hợp đồng năm 2001 là 18,6 triệu ha, tăng 40% so năm 2000
[6].
Sản xuất theo hợp đồng ở Trung Quốc theo các hình thức: hợp đồng trực tiếp
giữa nông dân và “doanh nghiệp đầu rồng” (Dragon-head-firms)(3), giữa nông dân
và người mua gom; giữa nông dân và chính quyền địa phương và một số hình thức
khác.

(3)

Dragon head firms: là doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế, quy mô lớn, có công nghệ và quản lý.

Doanh nghiệp này đồng ý phát triển hệ thống sản xuất và tiêu thụ cho nông dân, đổi lại họ nhận
được sự tài trợ của nhà nước thông qua Ngân hàng phát triển nông nghiệp Trung Quốc.
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Bảng 1-2: Tỷ lệ sản xuất theo hợp đồng theo các hình thức tổ chức ở Trung
Quốc năm 1996, 1998 và 2000
Hình thức tổ chức

1996

1998

2000

1

Doanh nghiệp đầu rồng

45,51

49,83

41,0

2

Người mua gom trung gian

28,62

26,44

33,0

3

Chính quyền địa phương

12,26

15,88

12,0

4

Khác

13,61

7,85

14,0

STT

Nguồn: Guo Hongdong, Jolly Robert W., Zhu Jianhua (2005) [6].

Để thúc đẩy sản xuất theo hợp đồng, Chính phủ Trung Quốc đã lựa chọn và
chỉ định các doanh nghiệp trung ương hoặc địa phương có tiềm lực kinh tế, quy mô
lớn, có kỹ thuật và công nghệ ký kết hợp đồng trực tiếp với nông dân. Ủy ban phối
hợp phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp quốc gia (the National Agricultural
Industrialisation Development Joint Committee) đưa ra tiêu chuẩn và giám sát việc
thực hiện của các doanh nghiệp này. Nhờ đó việc sản xuất theo hợp đồng giữa nông
dân và doanh nghiệp chiếm tỷ lệ khá cao. Tuy nhiên, hình thức hợp đồng giữa nông
dân và người mua gom trung gian cũng chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Các hình thức
khác là tổ chức hợp tác của nông dân (Village cooperative organization) và HTX.
Sản xuất theo hợp đồng giữa nông dân với người mua gom trung gian, chính
quyền địa phương, tổ chức hợp tác và HTX chủ yếu là hợp đồng miệng. Giá cả thỏa
thuận có 3 hình thức: giá cố định, giá sàn và giá theo thị trường. Các ngành hàng
thực hiện sản xuất theo hợp đồng là chế biến rau, chế biến thịt, nuôi trồng thủy sản,
chế biến dầu ăn, tơ tằm, bông vải, nấm và sữa. Tuy nhiên tỷ lệ ký hợp đồng nhiều
nhất là ngành chế biến thịt, nuôi trồng thủy sản và chế biến sữa [12].
Nhìn chung, sản xuất theo hợp đồng ở Trung Quốc thực hiện nhờ vào chính
sách công nghiệp hóa nông nghiệp. Nông dân và doanh nghiệp nhận thức được tầm
quan trọng sản xuất theo hợp đồng nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp và nông
dân tham gia sản xuất theo hợp đồng. Sản xuất theo hợp đồng thành công còn tùy
thuộc vào loại sản phẩm. Các sản phẩm đòi hỏi chế biến ngay và yêu cầu vệ sinh
thực phẩm dễ dàng thực hiện sản xuất theo hợp đồng hơn những sản phẩm khác.
1.4.1.3.

Kinh nghiệm Hoa Kỳ

Sản xuất theo hợp đồng xuất hiện ở Hoa Kỳ từ rất sớm và đây cũng là nền
tảng phát triển giao dịch giao sau. Trước khi hình thành Sở giao dịch hàng hóa
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Chicago thì những nông dân ở Chicago đã áp dụng sản xuất theo hợp đồng đối với
mặt hàng lúa mỳ và bắp. Sản xuất theo hợp đồng ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ.
Năm 1969, sản xuất theo hợp đồng chỉ chiếm 11% tổng giá trị sản xuất; năm 1991,
28%; năm 2001, 36% và đến năm 2003 tăng lên 39% [10]. Sản xuất theo hợp đồng
chủ yếu là hợp đồng trực tiếp giữa trang trại và nhà chế biến. Ở Hoa Kỳ cũng có
hình thức hợp đồng giữa trang trại và HTX, nhưng HTX của Hoa Kỳ thực hiện chức
năng chế biến và tiêu thụ trực tiếp, không phải là chủ thể trung gian giữa doanh
nghiệp và nông dân. HTX đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu thụ nông sản.
Năm 1998, HTX tiêu thụ 86% giá trị sản xuất của trang trại đối với sản phẩm sữa;
41% bông vải; 40% ngũ cốc và hạt có dầu và 20% rau quả [17]. Đối với trang trại
lớn sản xuất hàng hóa thì tỷ trọng trang trại ký hợp đồng trên tổng số trang trại năm
2001 chiếm 41,7% và năm 2003 chiếm 46,7%. Đối với trang trại có quy mô doanh
số hơn 1 triệu USD, tỷ trọng trang trại ký hợp đồng là 64,2% (2003) và giá trị sản
xuất 53,4% (2003). Tỷ trọng giá trị sản xuất theo loại hợp đồng và loại hàng hóa có
khác nhau. Ví dụ, ngành chăn nuôi gia cầm và trứng, giá trị sản phẩm được sản xuất
theo hợp đồng chiếm 87,2% (2003) trong tổng giá trị sản xuất của ngành, nhưng
ngành rau củ thấp nhất chỉ chiếm 1,1% (2003) (xem Phụ lục 4:, Phụ lục 5: và Phụ
lục 6:).
Khác với nhiều quốc gia đang phát triển, việc sản xuất theo hợp đồng đều do
người mua và người bán quyết định theo cơ chế thị trường. Nhà nước không có
chính sách hỗ trợ để người mua và người bán ký kết hợp đồng.
Mặc dù thị trường nông sản dựa trên giao dịch giao ngay còn chiếm tỷ lệ đáng
kể khoảng 50% giá trị sản xuất nông nghiệp nhưng xu hướng sản xuất theo hợp
đồng ở Hoa Kỳ đang tăng lên. Kết cấu hạ tầng giao thông đã quyết định sự thay đổi
của hệ thống phân phối thúc đẩy chuyển giao dịch giao ngay sang sản xuất theo hợp
đồng và tiêu thụ sản phẩm. Các tập đoàn bán lẻ xây dựng các “siêu trung tâm”
(supercenter) cũng thúc đẩy việc sản xuất theo hợp đồng. Ngoài ra, quy mô trang
trại và nhà máy chế biến lớn nên các nhà sản xuất và chế biến phải thực hiện sản
xuất theo hợp đồng để đảm bảo nông sản sản xuất ra tiêu thụ được và đảm bảo
nguồn nguyên liệu cho chế biến.
1.4.2. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Bài học thứ nhất, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân quyết
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định sự thành công của hình thức sản xuất theo hợp đồng.
Do đặc điểm sản xuất nông nghiệp nên dù trang trại lớn như Hoa Kỳ thì nông
sản cũng do rất nhiều chủ thể sản xuất để cung ứng cho một chủ thể chế biến, tiêu
thụ. Kinh nghiệm các nước cho chúng ta thấy sản xuất theo hợp đồng chỉ có thể
thành công khi các doanh nghiệp đủ khả năng tiêu thụ hết nông sản cho nông dân.
Họ đóng vai trò hạt nhân trong mối quan hệ với nhà nước, các tổ chức tín dụng, nhà
khoa học và nhà sản xuất. Doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ nông
sản nên họ định hướng cho người sản xuất quyết định sản xuất nông sản nào, chất
lượng ra sao và sản xuất như thế nào để có hiệu quả.
Bài học thứ hai, Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ và thúc đẩy trong nền sản xuất
nông nghiệp phân tán, lạc hậu.
Ở các nước đang phát triển vai trò nhà nước quan trọng hơn các nước phát
triển. Ở Hoa Kỳ, pháp luật về hợp đồng hoàn toàn dựa trên nguyên tắc tôn trọng
quyền tự do, tự nguyện của các bên tham gia hợp đồng. Nhà nước không có bất kỳ
chính sách nào khuyến khích hoặc hỗ trợ để trang trại hoặc doanh nghiệp thực hiện
sản xuất theo hợp đồng. Đạo luật nông nghiệp năm 2002 của Hoa Kỳ chỉ quy định
hợp đồng với chính phủ nhằm bảo hộ cho người sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên,
hình thức sản xuất theo hợp đồng cũng được phát triển ở Hoa Kỳ và việc sản xuất
theo hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện giữa nông dân và doanh nghiệp. Sở dĩ như
vậy là vì các trang trại sản xuất hàng hóa lớn cần phải có người tiêu thụ ổn định và
doanh nghiệp chế biến cần có nguồn nguyên liệu ổn định. Do đó vì lợi ích hai bên
mà sản xuất theo hợp đồng phát triển. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc và Thái Lan,
vai trò nhà nước rất quan trọng trong việc sản xuất theo hợp đồng. Ở Thái Lan nhà
nước hỗ trợ cho nông dân về tín dụng và khuyến nông và hỗ trợ, thúc đẩy cho
doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân. Nguyên nhân là do sản xuất nông nghiệp
còn kém phát triển, nông dân sản xuất hàng hóa chưa nhiều nên họ dễ dàng bán trên
thị trường, còn doanh nghiệp nếu ký kết từng hộ nông dân sản xuất nhỏ thì sẽ làm
chi phí giao dịch gia tăng nên không hấp dẫn họ thực hiện sản xuất theo hợp đồng.
Trường hợp ở Trung Quốc, chính hình thức “Dragon-head firms” do chính phủ khởi
xướng đã thúc đẩy hình thức sản xuất theo hợp đồng.
Ở Việt Nam, nền sản xuất nông nghiệp phân tán lạc hậu hơn cả Thái Lan và
Trung Quốc thì đây là bài học mà chúng ta cần vận dụng để thực hiện sản xuất theo
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hợp đồng.
Bài học thứ ba, sự thành công của các hình thức sản xuất theo hợp đồng tùy
thuộc vào những điều kiện vật chất nhất định và đặc điểm của chủng loại hàng hóa.
Không có hình thức sản xuất theo hợp đồng nào phù hợp cho tất cả. Kinh
nghiệm sản xuất theo hợp đồng của Tập đoàn CP là một bài học có giá trị. CP rất
thành công trong hình thức chăn nuôi gia công, nhưng thất bại khi áp dụng cho lúa
và tôm. Nguyên nhân ở đây là do CP có đủ tiềm lực trong việc cung cấp con giống,
thức ăn, chế biến và xuất khẩu gia cầm nhưng không đủ tiềm lực để cho lúa và tôm.
Đối với các ngành chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi heo thường mức độ sản xuất
theo hợp đồng thành công hơn. Ví dụ, ở Hoa Kỳ trừ những trang trại có cơ sở giết
mổ, chế biến còn lại gần như 100% các trang trại chăn nuôi heo đều sản xuất theo
hợp đồng [12]. Điều này cũng dễ hiểu là vì đầu tư cho trang trại chăn nuôi heo đòi
hỏi vốn lớn cho nên để đảm bảo sản phẩm sản xuất ra tiêu thụ được, các trang trại ở
Hoa Kỳ phải tìm kiếm các doanh nghiệp chế biến để thỏa thuận hợp đồng trước.
Các hình thức tập trung của hình thức sản xuất theo hợp đồng vừa nêu chỉ thành
công khi quan hệ hợp đồng có liên quan đến “tính chuyên biệt về tài sản” (asset
specificity).
Sản xuất theo hợp đồng dưới hình thức trung gian, kết hợp quan hệ hợp đồng
chính thức và phi chính thức như ở Thái Lan và Trung Quốc là hình thức phù hợp
trong điều kiện sản xuất nông nghiệp phân tán, lạc hậu. Những người trung gian
như HTX, người mua gom, ngay cả doanh nghiệp thương mại ở địa phương chính
là lực lượng quan trọng làm cầu nối trung gian giữa nông dân và doanh nghiệp chế
biến, xuất khẩu. Mối quan hệ hợp đồng giữa người trung gian và nông dân chỉ là
hợp đồng miệng vì trình độ của nông dân thấp và sản xuất ở quy mô nhỏ. Người
trung gian làm đại lý cho doanh nghiệp trong việc mua gom nông sản từ nông dân
và hưởng hoa hồng cho công việc do doanh nghiệp ủy thác. Trong điều kiện sản
xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay thì hình thức này là bài học kinh nghiệm để
vận dụng.
Tóm tắt chƣơng 1
Chương 1 tập trung luận giải làm rõ cơ sở khoa học của hợp đồng trong nông
nghiệp. Đề tài dựa trên tiêu chí phân loại theo cấu trúc tổ chức hợp đồng của Eaton
và Shepherd để phân loại các hình thức tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản. Theo
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Eaton và Shepherd có 4 hình thức giao dịch giữa người mua và người bán nông sản:
(1) thị trường giao ngay, (2) hợp đồng sản xuất hay sản xuất theo hợp đồng, (3) hợp
đồng bao tiêu, và (4) hội nhập dọc. Tiếp tục đề tài cũng dựa trên tiêu chí phân loại
về cấu trúc hợp đồng của Eaton và Shepherd để phân loại các hình thức sản xuất
theo hợp đồng bao gồm các hình thức: tập trung, trang trại hạt nhân, đa chủ thể, phi
chính thức và trung gian. Trong chương 1, nhóm tác giả phân tích những đặc điểm
chung của ngành kinh doanh nông sản hàng hóa có ảnh hưởng đến sự hình thành và
phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp dồng. Ngoài ra, nhóm tác giả cũng
đã nghiên cứu kinh nghiệm một số nước và rút ra ba bài học kinh nghiệm cho Việt
Nam: thứ nhất, doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân quyết định sự
thành công của hình thức sản xuất theo hợp đồng; thứ hai, Nhà nước đóng vai trò hỗ
trợ và thúc đẩy trong nền sản xuất nông nghiệp phân tán, lạc hậu; và thứ ba, sự
thành công của các hình thức sản xuất theo hợp đồng tùy thuộc vào những điều kiện
vật chất nhất định và đặc điểm của chủng loại hàng hóa.
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CHƢƠNG 2:

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ QĐ 80 VÀ THỰC TRẠNG

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU THỤ LÚA GẠO, CÁ TRA THEO CÁC
HÌNH THỨC CỦA QĐ 80 Ở ĐBSCL

Giới thiệu: Chương 2 phân tích, đánh giá QĐ 80 và kết quả tiêu thụ lúa gạo,
cá tra dưới các hình thức khác nhau của QĐ 80 ở ĐBSCL. Trên cơ sở cách tiếp cận
nghiên cứu định tính, nhóm nghiên cứu đã trực tiếp phỏng vấn các đối tượng khảo
sát ở ĐBSCL đối với 2 mặt hàng là lúa gạo và cá tra để đánh giá những điểm được
và chưa được của QĐ 80. Nội dung chính của chương là phân tích, đánh giá QĐ 80
và kết quả thực hiện QĐ 80 trong thực tiễn ở ĐBSCL; từ đó, rút ra những kết quả
chủ yếu làm căn cứ đề xuất giải pháp.
Mục tiêu: Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện việc tiêu thụ một số nông sản
thông qua hợp đồng ở ĐBSCL dưới các hình thức khác nhau theo Quyết định
80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ.
2.1. Phân tích, đánh giá Quyết định 80/2002/QĐ-TTg có tác động đến việc tiêu
thụ lúa gạo và cá tra theo hợp đồng
2.1.1. Các hình thức và bản chất của các hình thức tiêu thụ nông sản hàng hóa
thông qua hợp đồng theo QĐ 80
Ngày 24/6/2002 Thủ tướng Chính phủ ban hành QĐ 80 về chính sách khuyến
khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng. Điều 1 của quyết định này có
nêu:
Nhà nước khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ký kết
hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá (bao gồm nông sản, lâm sản, thuỷ sản) và
muối với người sản xuất (hợp tác xã, hộ nông dân, trang trại, đại diện hộ nông dân)
nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hoá để phát triển sản
xuất ổn định và bền vững.
Hợp đồng sau khi đã ký kết là cơ sở pháp lý để gắn trách nhiệm và nghĩa vụ
của các bên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp giữa người sản xuất nguyên liệu và
các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến và xuất khẩu theo các quy định
của hợp đồng [38].
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Điều 2 của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg quy định: “Hợp đồng tiêu thụ nông
sản hàng hoá phải được ký với người sản xuất ngay từ đầu vụ sản xuất, đầu năm
hoặc đầu chu kỳ sản xuất”
Nếu căn cứ vào Bộ Luật dân sự năm 2005 và Luật Thương mại năm 2005, bản
chất của hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa ký kết giữa doanh nghiệp và người
sản xuất theo QĐ 80 là một loại hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên, do quy
định tại Điều 2 thì hợp đồng này không phải là hợp đồng mua bán giữa người sản
xuất và doanh nghiệp trên thị trường giao ngay. Vậy hợp đồng theo QĐ 80 có thể
thuộc 3 dạng sau: hợp đồng sản xuất, hợp đồng bao tiêu và hội nhập dọc.
Cũng theo Điều 2 của QĐ 80 đã quy định:
“Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa được ký giữa các doanh nghiệp với
người sản xuất theo các hình thức:
-

Ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại nông sản
hàng hoá;

-

Bán vật tư mua lại nông sản hàng hoá;

-

Trực tiếp tiêu thụ nông sản hàng hoá;

-

Liên kết sản xuất: hộ nông dân được sử dụng giá trị quyền sử dụng đất
để góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp hoặc cho
doanh nghiệp thuê đất sau đó nông dân được sản xuất trên đất đã góp
cổ phần, liên doanh, liên kết hoặc cho thuê và bán lại nông sản cho
doanh nghiệp, tạo sự gắn kết bền vững giữa nông dân và doanh
nghiệp” [38].

Đối với các hình thức “Ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và
mua lại nông sản hàng hóa”, xét về bản chất đây có thể xem là hình thức “hợp
đồng sản xuất” vì doanh nghiệp có đầu tư về vốn, vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, công
nghệ và mua nông sản theo hợp đồng đã ký với nông dân.
Đối với hình thức “bán vật tư mua lại nông sản hàng hóa” và “trực tiếp tiêu
thụ nông sản hàng hóa”, về bản chất, đây là hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
Hình thức “liên kết sản xuất” là hình thức hình thức góp vốn đầu tư hoặc hợp
đồng cho thuê tài sản.
Do bản chất của các hình thức này khác nhau cho nên quyền và nghĩa vụ của
người mua và người bán có khác nhau. Tuy vậy, QĐ 80 chưa nêu rõ quyền và nghĩa
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vụ của người mua và người bán đối với từng hình thức. QĐ 80 đồng nhất giữa khái
niệm hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa với khái niệm sản xuất theo hợp đồng.
Về mục tiêu của QĐ 80 là Nhà nước mong muốn phát triển hình thức sản xuất theo
hợp đồng nhưng trong QĐ 80 lại đưa ra các hình thức không phù hợp. Việc không
phân biệt rõ bản chất của các hình thức tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng nên
khi vận dụng QĐ 80 và thực tiễn gặp rất nhiều khó khăn. Thậm chí cách hiểu bản
chất của các hình thức này trong thực tiễn khác nhau. Qua phỏng vấn các doanh
nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước có người cho rằng hợp đồng ký kết theo QĐ 80
không phải là hợp đồng mua bán mà chỉ mới là một “Biên bản thỏa thuận” hay
“Bản ghi nhớ”. Cách hiểu này hiện nay sẽ không đúng với cách diễn đạt ở Điều 2:
“… Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa phải đảm bảo nội dung và hình thức quy
định pháp luật.” và Điều 4: “Việc ký kết và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản
giữa người sản xuất với doanh nghiệp phải được thực hiện theo đúng các quy định
của pháp luật hợp đồng”. Nếu căn cứ vào “Pháp lệnh hợp đồng kinh tế năm 1989”
thì hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa theo QĐ 80 không phải là hợp đồng kinh
tế. Tuy nhiên theo Bộ Luật dân sự năm 2005 và Luật Thương mại năm 2005 thì các
hình thức ký kết hợp đồng này là phù hợp.
2.1.2. Đánh giá một số chính sách chủ yếu khuyến khích các doanh nghiệp ký
hợp đồng nông sản với ngƣời sản xuất theo QĐ 80
2.1.2.1.

Chính sách đất đai

Theo Mục 1, Điều 3 của QĐ 80 đã quy định về chính sách đất đai để tạo điều
kiện thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản
hàng hóa. Tuy nhiên, các nội dung này được QĐ 80 nêu: “Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện thuận lợi để nông dân thực
hiện đầy đủ, đúng pháp luật các quyền về sử dụng đất, sử dụng giá trị quyền sử
dụng đất để góp vốn cổ phần hoặc liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp chế
biến, kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản; chỉ đạo việc xây dựng và hoàn chỉnh
quy hoạch các vùng sản xuất nông sản hàng hoá tập trung, tạo điều kiện cho người
sản xuất và doanh nghiệp tổ chức sản xuất, ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng
hoá; chỉ đạo thực hiện việc dồn điền, đổi thửa ở nơi cần thiết”.
Đối với doanh nghiệp thì QĐ 80 có nêu: “Các doanh nghiệp chế biến, tiêu
thụ, xuất khẩu nông sản có nhu cầu đất đai để xây dựng nhà máy chế biến hoặc kho
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tàng, bến bãi bảo quản và vận chuyển hàng hoá thì được ưu tiên thuê đất. Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có quy định cụ thể tạo điều kiện
thuận lợi về thủ tục, giá cả để hỗ trợ các doanh nghiệp nhận đất đầu tư”.
Việc quy định về chính sách đất đai như QĐ 80 đã nêu không có giá trị thực
tiễn. Thứ nhất, các điều khoản này chưa được cụ thể hóa nên không thể áp dụng vào
thực tiễn. Thứ hai, QĐ 80 là văn bản dưới luật nên giá trị pháp lý không cao, trong
khi đó để phát triển hình thức sản xuất theo hợp đồng thì việc tích tụ và tập trung
đất đai là một trong những điều kiện cần để tăng quy mô sản xuất hàng hóa, nhưng
nội dung này phải do Quốc Hội quyết định.
2.1.2.2.

Chính sách đầu tƣ

Đối với chính sách đầu tư, mục 2 Điều 3 đã quy định: “Vùng sản xuất nguyên
liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hoá có hợp đồng tiêu
thụ nông sản hàng hoá được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần về đầu tư xây
dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, thuỷ lợi, điện,...), hệ thống chợ bán buôn,
kho bảo quản, mạng lưới thông tin thị trường, các cơ sở kiểm định chất lượng nông
sản hàng hoá. Cơ chế tài chính và hỗ trợ ngân sách thực hiện như quy định tại Điều
3, Quyết định số 132/2001/QĐ-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính
phủ”. Tuy nhiên, theo Quyết định 132/QĐ-TTg có nêu: “Các dự án xây dựng
đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản, cơ sở hạ tầng làng
nghề ở nông thôn phải được thực hiện bằng việc huy động đóng góp của nhân dân
là chủ yếu (bằng tiền, hiện vật, ngày công,…), nhà nước xem xét để hỗ trợ một
phần;…”. Với chính sách này so với nhiều chính sách trước đây về việc “xã hội
hóa” cơ sở hạ tầng nông thôn không có khác. Chính sách này không tạo động lực
cho nông dân và doanh nghiệp tham gia ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản.
2.1.2.3.

Chính sách tín dụng

Đối với chính sách tín dụng, QĐ 80 đã ban hành nhiều chính sách để giúp cho
nông dân và doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn tín dụng. Tuy nhiên trong thực
tiễn, cả doanh nghiệp và nông dân, nhất là nông dân khó có thể tiếp cận nguồn vốn
tín dụng thương mại. Đối với chính sách hỗ trợ dự án sản xuất, chế biến hàng xuất
khẩu theo Nghị định số 43/1999/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1999 của Chính phủ
về Tín dụng đầu tư của Nhà nước và Quyết định số 02/2001/QĐ-TTg ngày 2 tháng
01 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ hiện nay không còn hiệu lực vì không phù
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hợp với quy định của WTO. Đối với chính sách hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu cho
dự án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu theo Quyết định số 133/2001/QĐ-TTg
ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tín
dụng hỗ trợ xuất khẩu. Hiện nay văn bản này cũng không còn phù hợp.
2.1.2.4.

Chính sách chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ

Đối với chính sách chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, QĐ 80 có nêu
“Hàng năm, ngân sách nhà nước dành khoản kinh phí để hỗ trợ các doanh nghiệp
và người sản xuất có hợp đồng tiêu thụ nông sản: áp dụng, phổ cập nhanh (kể cả
nhập khẩu) các loại giống mới, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong bảo quản, chế
biến nông, lâm, thuỷ sản; đầu tư mới, cải tạo, nâng cấp các cơ sở sản xuất và nhân
giống cây trồng, giống vật nuôi; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, giáo dục
(chương trình VIDEO, truyền thanh, truyền hình, Internet,...) nhằm phổ cập nhanh
tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, thông về tin thị trường, giá cả đến người sản
xuất, doanh nghiệp.
Các vùng sản xuất hàng hoá tập trung có hợp đồng tiêu thụ nông sản được ưu
tiên triển khai và hỗ trợ về công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư”.
Với chính sách này việc thực hiện trong thực tiễn rất khó khăn vì không cụ thể
và hiện nay ở Việt Nam đã có hệ thống khuyến nông từ trung ương đến địa phương
thực hiện công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật công nghệ, nhưng hiệu quả công tác
này chưa cao.
2.1.2.5.

Chính sách thị trƣờng và xúc tiến thƣơng mại

Đối với chính sách thị trường và xúc tiến thương mại, QĐ 80 có nêu: “Ngoài
các chính sách hiện hành, đối với vùng sản xuất hàng hoá tập trung các doanh
nghiệp xuất khẩu thuộc các thành phần kinh tế có hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng
hoá với nông dân ngay từ đầu vụ được ưu tiên tham gia thực hiện các hợp đồng
thương mại của Chính phủ và các chương trình xúc tiến thương mại do Bộ Thương
mại, Bộ, ngành có liên quan, Hiệp hội ngành hàng và địa phương tổ chức”. Chính
sách này chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhưng số lượng
doanh nghiệp này tiếp cận được với nông dân là thiểu số. Phần lớn người mua nông
sản của nông dân là thương lái/hàng xáo. Lực lượng này khó có thể tham gia vào
hợp đồng của chính phủ hoặc các chương trình xúc tiến thương mại. Do vậy, tính
hiệu lực của chính sách này không cao.
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2.1.3. Đánh giá về quyền và nghĩa vụ các bên và cơ chế giải quyết tranh chấp
hợp đồng
Trong điều 4, điều 5 và điều 6 của Quyết định 80/2002/QĐ-TTg liên quan đến
nội dung, hình thức, quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng hiện nay
không còn phù hợp với Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 và Luật Thương mại ngày
14/6/2005. Ví dụ, Quyết định này có nêu: “Hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá
được Ủy ban nhân dân xã xác nhận hoặc Phòng công chứng huyện chứng thực”.
Bộ Luật dân sự ngày 14/6/2005 và Luật Thương mại ngày 14/6/2005 không quy
định về việc phải công chứng, chứng thực hợp đồng mua bán.
Về cơ chế giá, theo điểm 5, điều 8 QĐ 80 có nêu: “Cơ quan quản lý nhà nước
về giá của Chính phủ hướng dẫn nguyên tắc xác định giá sàn nông sản hàng hoá
mà doanh nghiệp mua của người sản xuất để bảo đảm người sản xuất có lợi, doanh
nghiệp kinh doanh có hiệu quả”. Do vậy, ở đây có thể hiểu rằng hợp đồng ký kết
giữa doanh nghiệp và nông dân phải căn cứ vào giá sàn. Về bản chất, giá sàn là giá
nhà nước sử dụng để bảo hộ sản xuất nông nghiệp mà trực tiếp là bảo hộ cho nông
dân. Về mặt lý luận và thực tiễn, giá sàn chỉ áp dụng một bên là Nhà nước và một
bên là người sản xuất. Giá sàn là hình thức Nhà nước hỗ trợ cho người sản xuất để
tránh tình trạng thua lỗ khi giá thị trường xuống quá thấp. Việc áp dụng giá sàn
trong hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và nông dân không phù hợp với cơ chế thị
trường. Do vậy, hợp đồng mang nhiều sắc thái của giải quyết chính sách xã hội,
chưa phải là một đòn bẩy kinh tế trong kinh tế thị trường.
2.1.4. Đánh giá vai trò của nhà nƣớc trong QĐ 80
2.1.4.1.

Vai trò của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng

Theo quy định tại điều 7, “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu
trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp thúc đẩy quá trình tổ
chức sản xuất tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng tại địa phương” và trong đó có
nêu một số việc cần thực hiện:
1) Chỉ đạo các ngành ở địa phương tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân về
phương thức sản xuất theo hợp đồng, tăng cường giáo dục về pháp luật,
nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho doanh nghiệp và nông dân để nhân
dân đồng tình hưởng ứng phương thức làm ăn mới trong cơ chế thị trường;

39

2) Lựa chọn và quyết định cụ thể (có trường hợp cần phối hợp với các Bộ,
ngành có liên quan, Tổng công ty nhà nước) các doanh nghiệp thực hiện ký
hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá; đồng thời có kế hoạch từng bước mở
rộng phương thức ký hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá, để đến năm 2005
ít nhất 30%, đến năm 2010 có trên 50% sản lượng nông sản hàng hoá của
một số ngành sản xuất hàng hoá lớn được tiêu thụ thông qua hợp đồng”
3) Hướng dẫn các doanh nghiệp và người sản xuất ký kết hợp đồng sản xuất,
tiêu thụ nông sản hàng hoá trên địa bàn; chỉ đạo các Sở, ban, ngành trong
tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc ký kết và thực hiện hợp đồng;
4) Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ thủy sản, Liên
minh hợp tác xã Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo thực hiện Nghị
quyết Hội Nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp
tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể để từ đó mở rộng
phương thức tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng với hợp tác xã
nông nghiệp;
5) Có biện pháp giúp đỡ cần thiết và tạo điều kiện cho người sản xuất và doanh
nghiệp thực hiện phương thức tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp
đồng, phát hiện kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp và người sản
xuất trong quá trình thực thi phương thức này; kịp thời xử lý những vướng
mắc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của địa phương và chủ động làm việc
với các Bộ, ngành có liên quan để xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền của
địa phương;
6) Chỉ đạo xây dựng một số hình thức mẫu về phương thức sản xuất theo hợp
đồng để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung và hoàn thiện các chính sách, nhằm
thúc đẩy quá trình liên kết ngày càng chặt chẽ và hiệu quả giữa người sản
xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản hàng hoá trong nông nghiệp.
Qua phỏng vấn lãnh đạo Chi cục PTNT tỉnh Tiền Giang, Long An, Vĩnh
Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang và Cần Thơ, sau khi QĐ 80 ra đời, tất cả
các tỉnh này đều thành lập ban chỉ đạo thực hiện QĐ 80 do Phó chủ tịch tỉnh phụ
trách nông nghiệp hoặc công thương đảm nhận. Từ việc thành lập ban chỉ đạo thực
hiện QĐ 80, hầu hết UBND các tỉnh đều chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước đóng
trên địa bàn thực hiện ký hợp đồng với nông dân để tiêu thụ nông sản. Điều này đã
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“dấy lên phong trào” mà thường được gọi là “sản xuất theo hợp đồng” và “liên kết 4
nhà”. Tuy nhiên do nhận thức chưa đầy đủ về sản xuất theo hợp đồng, cũng như các
nội dung trong QĐ 80 nên sau thời gian hăng hái thực hiện thì tình trạng tranh chấp
hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân diễn ra thường xuyên và bên này “đổ lỗi”
cho bên kia; từ đó, cả nông dân và doanh nghiệp đều không mặn mà với QĐ 80 mà
nếu có thực hiện cũng chỉ mang tính hình thức. Điều này có thể thấy rằng UBND
các tỉnh chưa đủ khả năng định hướng nông dân và doanh nghiệp tham gia ký kết
hợp đồng tiêu thụ nông sản trước khi tiến hành sản xuất như phần lớn các nước
trong nền kinh tế thị trường đều ít nhiều áp dụng. Ở mục 2 của điều 7 nêu trên đến
nay không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2005. Theo Mục 3, Điều 8,
Luật doanh nghiệp 2005 về Quyền doanh nghiệp: “Chủ động tìm kiếm thị trường,
khách hàng và ký kết hợp đồng”. Do vậy, UBND tỉnh, thành phố không thể “lựa
chọn, quyết định” các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ cho nông dân. Đây là
quyền của doanh nghiệp.
Qua khảo sát các hộ nông dân có tham gia ký kết hợp đồng với doanh nghiệp,
nhóm nghiên cứu thấy rằng phần lớn nông dân hiểu biết rất ít về QĐ 80. Điều này
chứng tỏ vai trò vận động, tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân của các
cấp chính quyền địa phương rất yếu. Ngoài ra theo nội dung đã nêu trong điều 1 và
điều 2 thì QĐ 80 là một quyết định liên quan đến việc khuyến khích doanh nghiệp
và người sản xuất ký hợp đồng trước để mua bán nông sản. Tuy nhiên, trong thực
tiễn QĐ 80 đã được “suy diễn” thành “liên kết 4 nhà”. Đây là nhận định chưa hoàn
toàn chính xác và việc nhận định không đúng dẫn đến cách tiếp cận những giải pháp
khó thực hiện trong thực tiễn.
2.1.4.2.

Vai trò của bộ, ngành Trung ƣơng

Điều 8 của QĐ 80 quy định trách nhiệm của các bộ, ngành và tổ chức có liên
quan như sau:
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thuỷ sản ban hành mẫu hợp
đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá của ngành, để các doanh nghiệp và người
sản xuất vận dụng trong quá trình thực hiện; theo dõi tổng hợp việc triển khai
thực hiện phương thức tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng báo
cáo Thủ tướng Chính phủ
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2. Bộ Thương mại có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến
thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nông sản.
3. Bộ Tài chính rà soát các chính sách thuế cho phù hợp đối với các bên ký
hợp đồng; xây dựng cơ chế chính sách lập Quỹ bảo hiểm ngành hàng trình
Chính phủ quyết định; hướng dẫn các chính sách về tài chính có liên quan.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ phát triển hướng dẫn tổ chức
chỉ đạo việc cho các doanh nghiệp, người sản xuất vay vốn được quy định
trong Quyết định này.
5. Cơ quan quản lý nhà nước về giá của Chính phủ hướng dẫn nguyên tắc xác
định giá sàn nông sản hàng hoá mà doanh nghiệp mua của người sản xuất để
bảo đảm người sản xuất có lợi, doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả.
6. Hội Nông dân Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng phát huy vai trò, vị trí của
ngành mình hỗ trợ các doanh nghiệp và người sản xuất ký kết hợp đồng tiêu
thụ nông sản.
Căn cứ vào quy định này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư Số
77/2002/BNN-TT, ngày 28 tháng 8 năm 2002 Về mẫu hợp đồng tiêu thụ nông sản
hàng hoá thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng
Chính phủ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành thông tư số 05/2002/TTNHNN ngày 27 tháng 9 năm 2002 về việc hướng dẫn việc cho vay vốn đối với
người sản xuất, doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hoá theo
Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài
chính ban hành Thông tư 04/2003/TT-BTC ngày 10 tháng 1 năm 2003 hướng dẫn
một số vấn đề về tài chính thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày
24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, cho đến nay đã hơn 8 năm kể từ
khi QĐ 80 ban hành Bộ Tài chính vẫn chưa xây dựng được cơ chế chính sách lập
Quỹ bảo hiểm ngành hàng và Cơ quan quản lý giá của Chính phủ chưa đưa ra
nguyên tắc xác định giá sàn nông sản.
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2.2. Thực trạng kết quả thực hiện hợp đồng tiêu thụ lúa gạo theo QĐ 80 ở
ĐBSCL
2.2.1. Đặc điểm của ngành kinh doanh lúa gạo ở ĐBSCL
2.2.1.1.

Nông dân thích trồng lúa năng suất cao, ngắn ngày nên chất lƣợng
thấp

Xuất phát từ nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực, trong thời gian qua nông
dân ĐBSCL chủ yếu sản xuất lúa ngắn ngày, với năng suất cao để tạo ra sản lượng
hàng hóa dồi dào phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hiện nay
ở ĐBSCL nhiều nơi nông dân canh tác lúa 3 vụ/năm, thậm chí có nơi canh tác 7
vụ/2 năm. Do tập trung vào sản xuất lúa cao sản nên dẫn đến tình trạng chất lượng
gạo ở ĐBSCL chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của các thị trường gạo cao
cấp. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức sản xuất theo hợp đồng. Theo lý
thuyết về sản xuất theo hợp đồng thì “chất lượng sản phẩm là một trong nội dung
quan trọng của hợp đồng và lý do chủ yếu dẫn đến điều phối ngành dọc” (Stenven
Wolf, Brent Hueth và Ethan Ligon, 2001) [15]. Nếu người sản xuất và người mua
không quan tâm đến chất lượng, đặc biệt người mua không cần thực hiện việc “truy
nguyên nguồn gốc” thì mối liên kết giữa người sản xuất và người mua rất lỏng lẻo
(Erkan Rehber, 2000) [4].
2.2.1.2.

Nông dân chủ yếu bán lúa tƣơi tại chân ruộng và hệ thống hàng
xáo/thƣơng lái rộng khắp

Một đặc điểm có ảnh hưởng quan trọng đến hoạt động kinh doanh nói chung
và tổ chức sản xuất theo hợp đồng nói riêng trong ngành kinh doanh lúa gạo ở
ĐBSCL là tập quán bán lúa tại chân ruộng của nông dân. Ở ĐBSCL với hệ thống
kênh rạch chằng chịt, bản thân nông dân không đủ khả năng tổ chức vận chuyển lúa
gạo đến nơi tiêu thụ do phát sinh chi phí và hiệu quả không cao. Do vậy, ở ĐBSCL
đã hình thành một lực lượng thương lái và hàng xáo đảm nhận chức năng phơi sấy,
thu gom và xay xát cho nông dân. Trong thời gian qua lực lượng thương lái và hàng
xáo ở ĐBSCL đã đóng vai trò quan trọng làm trung gian kết nối nông dân với thị
trường. Thương lái, hàng xáo quyết định đến chất lượng sản phẩm mua vào dẫn đến
người nông dân chỉ sản xuất sản phẩm nào mà thương lái và hàng xáo có nhu cầu.
Chính vì đặc điểm này sẽ quyết định chủ thể nào sẽ đóng vai trò thực hiện việc sản
xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.
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2.2.1.3.

Doanh nghiệp Nhà nƣớc quyết định thị trƣờng xuất khẩu, tƣ nhân
quyết định thị trƣờng nội địa

Xét về cấu trúc tổ chức kinh doanh lúa gạo ở ĐBSCL thì chúng ta thấy rằng
việc kinh doanh lúa gạo được chia thành 2 hệ thống: hệ thống kinh doanh gạo xuất
khẩu và hệ thống kinh doanh gạo nội địa. Hệ thống kinh doanh gạo xuất khẩu chủ
yếu tập trung vào các đơn vị thành viên của Tổng công ty lương thực Miền Bắc,
Tổng công ty lương thực Miền Nam và một số công ty xuất nhập khẩu của các tỉnh
ĐBSCL. Hầu hết các doanh nghiệp này là doanh nghiệp nhà nước hoặc các doanh
nghiệp cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước. Do quá trình phát triển lịch sử, hầu
hết các doanh nghiệp này thường mua nguyên liệu gạo lức về chế biến hoặc mua
gạo đã xát trắng về lau bóng, đấu trộn xuất khẩu mà ít khi mua lúa. Do vậy, việc
hình thành mối liên kết trực tiếp giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với nông dân sản
xuất lúa khó khăn. Đối với thị trường gạo nội địa thì các chủ vựa ở chợ đầu mối như
chợ Cầu Bà Đắc, chợ Sa Đéc,… có hệ thống “chân rết” xuống tận nông dân. Hệ
thống thương lái và hàng xáo chọn lựa lúa có chất lượng theo yêu cầu của các chủ
vựa để phục vụ thị trường gạo nội địa. Nông dân ở ĐBSCL có khả năng sản xuất
lúa chất lượng cao nhưng diện tích nhỏ manh mún chủ yếu phục vụ cho thị trường
nội địa còn thị trường xuất khẩu thì gạo Việt Nam chỉ có một tên chung chung là
“gạo trắng Việt Nam”. Do hệ thống tiêu thụ gạo nội địa và xuất khẩu khác nhau nên
sẽ có sự khác nhau trong việc hình thành mối liên kết sản xuất và tiêu thụ thông qua
hợp đồng giữa người sản xuất và người mua.
2.2.2. Tình hình sản xuất, hệ thống tiêu thụ và kết quả thực hiện hợp đồng tiêu
thụ lúa gạo theo QĐ 80 ở ĐBSCL
2.2.2.1.

Tình hình sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vựa lúa của quốc gia và cũng là vùng
sản xuất lúa hàng hóa lớn nhất với chi phí thấp nhất nước. So với cả nước ĐBSCL
chỉ chiếm 12,3% diện tích đất tự nhiên, 27,2% đất nông nghiệp và 51,1% đất trồng
lúa nhưng cung cấp hơn 52,1% sản lượng lúa và khoảng 80-90% sản lượng gạo xuất
khẩu hàng năm của quốc gia.
Về tình hình sản xuất lúa gạo ở ĐBSCL, diện tích lúa bình quân giai đoạn
2006-2009 ổn định ở mức bình quân 3,8 triệu ha. Hai tỉnh có diện tích lúa cao nhất
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năm 2009 là Kiên Giang và An Giang. Năng suất lúa bình quân khoảng 50 tạ/ha.
Trong đó An Giang và Đồng Tháp là những tỉnh có năng suất lúa cao. Sản lượng
lúa toàn vùng năm 2009 đạt 20,483 triệu tấn.
Bảng 2-1: Diện tích, năng suất, sản lƣợng lúa ở ĐBSCL năm 2006-2009
Tỉnh

TT

2006

2007

2008

2009

I

Diện tích lúa (1000 ha)

1

Long An

433,2

428,4

457,0

463,6

2

Đồng Tháp

454,0

447,1

468,1

450,8

3

An Giang

503,5

520,3

564,5

557,2

4

Tiền Giang

247,8

246,8

244,9

246,4

5

Vĩnh Long

196,5

158,3

177,4

176,7

6

Bến Tre

81,8

79,7

79,2

81,1

7

Kiên Giang

595,1

582,9

609,2

622,1

8

Cần Thơ

222,8

207,9

218,6

208,8

9

Hậu Giang

227,1

189,3

202,9

191,2

10

Trà Vinh

228,2

224,0

226,9

231,9

11

Sóc Trăng

324,4

325,4

322,3

334,6

12

Bạc Liêu

144,1

149,9

155,0

166,5

13

Cà Mau

115,4

123,1

132,9

142,0

3.773,9

3.683,1

3.858,9

3.872,9

Tổng cộng
II

Năng suất lúa (tạ/ha)

1

Long An

40,8

45,5

47,7

46,6

2

Đồng Tháp

53,0

56,9

58,1

58,8

3

An Giang

58,1

60,4

62,2

60,7

4

Tiền Giang

49,0

52,9

53,9

53,1

5

Vĩnh Long

47,4

51,2

50,5

51,6

6

Bến Tre

40,6

38,2

45,6

44,7

7

Kiên Giang

46,1

51,1

55,6

54,6

8

Cần Thơ

51,8

54,4

54,8

54,5

9

Hậu Giang

46,8

45,7

50,3

52,0

10

Trà Vinh

44,3

41,5

47,9

46,4

11

Sóc Trăng

49,4

49,2

54,0

53,2

45

12

Bạc Liêu

47,0

46,2

49,3

48,5

13

Cà Mau

34,9

34,1

36,3

36,2

Năng suất bình quân (tạ/ha)

46,9

48,3

51,2

50,8

III

Sản lƣợng lúa (1000 tấn)

1

Long An

1.769,4

1.950,6

2.178,1

2.158,6

2

Đồng Tháp

2.404,9

2.544,4

2.720,2

2.650,4

3

An Giang

2.923,2

3.142,9

3.513,8

3.383,6

4

Tiền Giang

1.214,3

1.306,7

1.321,0

1.308,0

5

Vĩnh Long

932,3

810,8

896,1

911,4

6

Bến Tre

332,5

304,8

361,1

362,7

7

Kiên Giang

2.744,3

2.977,3

3.387,2

3.397,7

8

Cần Thơ

1.153,0

1.131,6

1.198,5

1.138,1

9

Hậu Giang

1.062,8

865,1

1.020,1

993,8

10

Trà Vinh

1.009,8

929,8

1.086,7

1.076,8

11

Sóc Trăng

1.602,2

1.602,5

1.739,5

1.780,4

12

Bạc Liêu

677,2

693,2

764,4

808,2

13

Cà Mau

403,3

419,2

482,8

513,7

18.229,2

18.678,9

20.669,5

20.483,4

Tổng cộng

Nguồn: Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2010) [23].

2.2.2.2.

Hệ thống tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL

Về tiêu thụ lúa gạo, ở ĐBSCL ngành kinh doanh lúa gạo được xem là ngành
kinh doanh chính với số lượng người tham gia nhiều. Hệ thống tiêu thụ lúa gạo ở
Việt Nam khá phức tạp thông qua nhiều “mắt xích” liên hệ giữa các đối tác khác
nhau. Cấu trúc kênh tiêu thụ mô tả như sau:
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Lúa hàng hóa do nông dân
sản xuất

Người mua gom
(Thương lái /Hàng
xáo)

Công ty lương thực nhà
nước

Nhà máy chế biến của
tư nhân, HTX

Tiêu thụ nội địa

Xuất khẩu

Nguồn: Mô phỏng từ khảo sát thực tế.
Hình 2-1: Cấu trúc kênh tiêu thụ lúa gạo ĐBSCL
Chủ thể tham gia tiêu thụ lúa gạo bao gồm:
Thứ nhất, người mua gom (thương lái/hàng xáo) mua trực tiếp lúa của nông
dân. Qua khảo sát, khoảng 80% lượng hàng hóa nông dân sản xuất bán cho người
mua gom. Người mua gom mua trực tiếp lúa tại ruộng, xử lý ẩm độ rồi và sau đó
thực hiện theo 2 cách: (1) Đem gia công xay xát thành gạo nguyên liệu hoặc gạo
bán thành phẩm(4) và bán trực tiếp cho các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu; (2)
bán lúa cho các doanh nghiệp, HTX xay xát chế biến gạo. Mạng lưới người mua
gom ở ĐBSCL tương đối dày đặc và không có bất cứ rào cản pháp lý nào cho việc
xâm nhập và rút lui của người mua gom. Người mua gom không cần phải đăng ký
kinh doanh hoặc xin phép hoạt động từ bất cứ cơ quan nào.
Thứ hai, doanh nghiệp xay xát và HTX mua trực tiếp lúa của nông dân chiếm
khoảng 10%, còn phần lớn mua lại từ người mua gom; doanh nghiệp xay xát chủ
yếu gia công cho người mua gom. Một số doanh nghiệp xay xát có trang bị máy
móc lau bóng, tách màu và trộn gạo sẽ làm gia công cho các doanh nghiệp chế biến,
xuất khẩu hoặc sản xuất hàng tiêu thụ nội địa.

(4)

Gạo nguyên liệu là gạo lức mới bóc vỏ trấu; gạo bán thành phẩm là gạo đã được xát trắng, dùng

để phối trộn thành gạo 5%, 10%...
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Thứ ba, các công ty lương thực của nhà nước. Các công ty lương thực thông
qua các xí nghiệp mua gạo nguyên liệu hoặc gạo bán thành phẩm chủ yếu từ người
mua gom và doanh nghiệp xay xát để chế biến thành gạo 5%, 10%, 15% và 25%
phục vụ cho xuất khẩu hoặc sản xuất gạo tiêu thụ nội địa. Đây là chủ thể chính
trong kinh doanh xuất khẩu gạo.
Thứ tư, người bán buôn ở các chợ gạo đầu mối. Phần lớn gạo tiêu thụ nội địa
thường được phân phối đến các chợ đầu mối gạo như chợ Cầu Bà Đắc ở Cái Bè,
Tiền Giang; chợ Sa Đéc ở Đồng Tháp, sau đó được chuyển qua hệ thống bán sỉ, bán
lẻ đến người tiêu dùng. Đây là chủ thể kinh doanh chính gạo nội địa.
Cơ chế thông tin và hình thành giá:
Đối với thị trường nội địa, giá cả được hình thành dựa trên cung cầu lúa gạo
của người tiêu dùng trong nước quyết định. Thông tin giá cả được tập trung ở
những đầu mối bán buôn như chợ gạo Cầu Bà Đắc, chợ gạo Sa Đéc. Thị trường lúa
gạo tiêu dùng nội địa thường không gắn kết với thị trường gạo xuất khẩu, trừ những
sản phẩm vừa tiêu dùng trong nước vừa xuất khẩu với số lượng lớn như IR64 hoặc
Jasmine. Giá gạo tiêu dùng nội địa thường cao hơn giá gạo xuất khẩu và giá có sự
chênh lệch lớn ở vùng này hoặc vùng kia do cung cầu lúa gạo tại địa phương quyết
định.
Đối với thị trường gạo xuất khẩu, giá cả phụ thuộc vào cách thức điều hành
của Nhà nước. Trước năm 2007, việc điều hành gạo xuất khẩu do Bộ Công Thương
thực hiện. Hiện nay, việc điều hành xuất khẩu gạo đã chuyển giao cho Hiệp hội
Lương thực Việt Nam (VFA). Hiệp hội trực tiếp điều hành các hợp đồng xuất khẩu
gạo tập trung(5). Hợp đồng xuất khẩu gạo tập trung là hợp đồng xuất khẩu gạo cho
NFA của Philippines (Cơ quan quản lý Lương thực Quốc gia Philippines), Bulog
của Indonesia (Cục Hậu cần Quốc gia Indonesia) và Bernas của Malaysia (Công ty
Kinh doanh gạo Quốc gia). Hiện nay, VFA điều hành kinh doanh xuất khẩu gạo
theo Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ về
“kinh doanh xuất khẩu gạo”.

(5)

Thuật ngữ Hợp đồng gạo xuất khẩu tập trung để chỉ những hợp đồng theo nghị định thư giữa

chính phủ Việt Nam với các nước hoặc những hợp đồng do Bộ Công Thương hoặc Hiệp hội Lương
thực đứng ra đấu thầu bán cho nước ngoài.
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Cơ chế quản lý chất lượng hàng hóa: Đối với người mua gom và các doanh
nghiệp và nhà máy xay xát sử dụng chủ yếu kinh nghiệm để xác định độ ẩm (nắm
chặt vào tay hoặc cắn hạt lúa). Đối với các đơn vị nhà nước trước đây cũng sử dụng
kinh nghiệm nhưng hiện nay hầu hết đều có máy đo độ ẩm. Tuy nhiên, các tiêu
chuẩn khác đều sử dụng kinh nghiệm như loại gạo, chiều dài kích thước hạt, tạp
chất.
Cơ chế thanh toán và giao nhận hàng hóa:
Quan hệ mua bán giữa người mua gom và nông dân chủ yếu là mua tại “chân
ruộng”, giao hàng và thanh toán ngay;
Quan hệ mua bán giữa người mua gom, doanh nghiệp tư nhân, HTX với các
doanh nghiệp nhà nước chế biến xuất khẩu là giao hàng tại kho của doanh nghiệp và
thanh toán ngay. Trong thời điểm cần hàng xuất khẩu thì doanh nghiệp chế biến,
xuất khẩu có đặt hàng cho các doanh nghiệp tư nhân có nhà máy chế biến (máy lau
bóng và trộn gạo) bằng hình thức ứng trước tiền và nhận hàng trong vài ngày.
Điều kiện vật chất kinh doanh lúa gạo:
Người mua gom phải trang bị ghe, hiện nay chủ yếu sử dụng ghe có tải trọng
70-80 tấn; cách nay 5 năm thì chủ yếu sử dụng ghe 30 tấn trở lại. Ghe càng lớn thì
hiệu quả càng cao vì có thể đi mua lúa ở phạm vi rộng hơn. Trị giá ghe hiện nay 10
triệu đồng/1 tấn trọng tải, có nghĩa là đóng mới ghe 70 tấn thì tốn 700 triệu đồng.
Tuy nhiên, hầu hết các ngân hàng đều cho vay để đóng ghe và lấy ghe thế chấp
ngân hàng cho nên không khó khăn lắm về vốn, chỉ khó khăn làm sao trả nợ cho
ngân hàng.
Đối với các doanh nghiệp xay xát, chế biến và xuất khẩu đòi hỏi phải có nhà
kho, xưởng chế biến.
Hệ thống hạ tầng giao thông cũng góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh lúa
gạo phát triển.
Việc tiêu thụ lúa gạo điển hình ở ĐBSCL là hoạt động mua bán giữa người
sản xuất với người mua gom và giữa người mua gom với người chế biến, tiêu thụ.
Hệ thống tiêu thụ này làm cho thị trường lúa gạo bị “ngắt khúc”, không hình thành
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“chuỗi giá trị”(6). Nếu so sánh với hệ thống tiêu thụ lúa gạo ở miền Nam trước năm
1975 thì hệ thống tiêu thụ hiện nay đã đi “thụt lùi” đáng kể. Trước năm 1975, thị
trường lúa gạo chủ yếu do cộng đồng người Hoa nắm giữ. Họ thành lập các công ty
kinh doanh lúa gạo với tên gọi dân gian quen thuộc là “chành”. “Chành” là một tổ
hợp bao gồm bộ phận cung cấp vật tư, nhà máy xay xát, kho chứa lúa và một mạng
lưới “hàng xáo” về tận đồng ruộng để mua lúa của nông dân. Hoạt động của
“chành” bao giờ cũng gắn liền với kho và vận tải. Ngoài ra, các “chành” là nơi cung
cấp gạo cho hệ thống phân phối lương thực nội địa cũng như xuất khẩu và hoạt
động dưới sự giám sát chặt chẽ bởi chính quyền. Hoạt động kinh doanh lúa gạo
trước năm 1975 được quản lý chặt chẽ bởi Cơ quan lương thực Quốc gia (NFA). Cơ
quan này đặt dưới sự giám sát của Bộ Thương mại và Công nghiệp. NFA điều hành
thị trường gạo thông qua Nghị định về “Quản lý tiêu thụ gạo”. Theo nghị định này,
các “chành” đưa lúa từ ĐBSCL về Sài Gòn để tiêu thụ đều phải bán lại cho NFA
50% và NFA độc quyền nhập khẩu gạo từ nước ngoài [8]. Nhờ sự điều hành của
NFA và hoạt động “khép kín” của “chành” mà thị trường lúa gạo phát triển ổn định
và có lợi cho nông dân.
2.2.2.3.

Tổng quan kết quả thực hiện hợp đồng tiêu thụ lúa gạo theo QĐ 80 ở
một số địa phƣơng ĐBSCL

Mặc dù số liệu thống kê của các tỉnh không đầy đủ và thiếu tính cập nhật
nhưng kết quả khảo sát một số tỉnh ĐBSCL về việc tiêu thụ lúa gạo theo QĐ 80 sau
đây cũng cho chúng ta thấy được bức tranh tổng thể về việc thực hiện tiêu thụ lúa
gạo theo hợp đồng ở ĐBSCL.
Đối với tỉnh Tiền Giang, theo báo cáo của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh
Tiền Giang [20], từ năm 2007 đến tháng 6/2010 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, kết
quả việc sản xuất, tiêu thụ lúa gạo theo QĐ 80 được thực hiện như sau:
1) HTX (Mỹ Trinh, Mỹ Qưới): hợp đồng liên kết mua bán lúa (chủ yếu lúa
cao sản; lúa thơm Jamine) phục vụ xuất khẩu dài hạn với Công ty lương
thực (không ổn định) theo giá thị trường tại thời điểm, năm 2007 không tiêu

(6)

Chuỗi giá trị là “Hệ thống được tổ chức để trao đổi từ sản xuất đến tiêu thụ với mục đích tăng giá

trị và cạnh tranh” (Michael E. Porter).
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thụ được, năm 2008 tiêu thụ được 8.200 tấn, năm 2009: 280 tấn lúa thơm,
với giá mua tại kho cao hơn khoảng 20% giá thị trường.
2) HTX Mỹ Thành: Hướng dẫn xã viên sản xuất lúa theo quy trình
GlobalGAP với diện tích 94,6 ha, hợp đồng, liên kết dài hạn, bao tiêu toàn
bộ với Công ty ADC Năm 2008 tiêu thụ được 290 tấn (có 250 tấn cho
HTX Bình Tây và 40 tấn lúa an toàn chất lượng cao (OM 3536) ; Năm
2009: 650 tấn lúa với giá cao hơn thị trường tại thời điểm 20%.
3) HTX Bình Tây: ký hợp đồng sản xuất, tiêu thụ lúa giống cấp xác nhận cho
hơn 200 ha lúa cao sản cho 300 xã viên, nông dân hàng năm liên kết với các
đại lý trong và ngoài tỉnh tiêu thụ đạt xấp xỉ gần 1.000 tấn lúa giống các
loại, đạt doanh thu trên từ 3- 6 tỷ đồng. với giá cao hơn 14-20% so thị
trường.
4) HTX Bình Nhì: Hợp đồng với Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh tổ chức
đầu tư nhân giống cho xã viên, nông dân 200 tấn lúa giống.
Thee đánh giá của Chi cục PTNT tỉnh Tiền Giang, sản lượng lúa thực hiện ký
hợp đồng theo QĐ 80 đạt thấp từ 1,2 – 1,5 % tổng sản lượng lúa [20].
Đối với tỉnh An Giang, theo báo cáo của Chi cục PTNT tỉnh An Giang, tổng
sản lượng lúa giai đoạn 2003-2008 đạt 18 triệu tấn, trong đó mua theo hợp đồng đạt
0,42 triệu tấn, chiếm 2,3% sản lượng và 43,7% so sản lượng đã ký hợp đồng. Cụ thể
như sau:
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Bảng 2-2: Sản lƣợng lúa mua theo hợp đồng giai đoạn 2003-2008 (*)
TT

Chỉ tiêu

ĐVT

Tổng

Năm
2005 2006

2003 2004
Tổng sản lượng
1
Tr.tấn
18
2,69
3,01
3,14
2,92
lúa
Sản lượng lúa ký
2
“
0,96
0,15
0,1
0,002
hợp đồng
Sản lượng thu
3 mua theo hợp
“
0,42 0,019 0,002 0,002
đồng
Tỷ lệ sản lượng
3.1 thu mua so với
%
2,3
0,7
0,07 0,064
tổng sản lượng
Tỷ lệ sản lượng
3.2 thu mua so hợp
%
43,7
12,7
2,0
100
đồng
(*)
Tỉnh An Giang không tổ chức tổng kết lấy số liệu năm 2009-2010.

2007

2008

3,14

3,45

0,36

0,35

0,128

0,27

4,07

7,8

35,6

77,1

Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh An Giang, Báo cáo kết quả thực hiện QĐ 80 của
Thủ tướng Chính phủ [28].

Mặc dù, không có số liệu đầy đủ nhưng số liệu trên cũng đã phản ánh phần
nào tình hình thực hiện QĐ 80 của Thủ tướng Chính phủ. Nếu xét 2 năm 2007 và
2008 thì tỷ lệ ký kết hợp đồng so với tổng sản lượng chưa đến 10% về tình hình
thực hiện hợp đồng đã ký kết năm 2008 có khả quan hơn năm 2007 nhưng vẫn chưa
đạt được yêu cầu.
Tóm lại, trong thời gian kết quả thực hiện QĐ 80 về việc tiêu thụ lúa gạo chưa
đạt được kết quả như mong muốn. Tình trạng phá vỡ hợp đồng diễn ra thường
xuyên và đến nay nhiều doanh nghiệp, cũng như nông dân không còn “mặn mà” với
việc thực hiện QĐ 80. Ngay cả cơ quan quản lý Nhà nước cũng không còn tổ chức
theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện 80 thường xuyê.
2.2.3. Phân tích kết quả thực hiện hợp đồng tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL theo
từng hình thức của QĐ 80
2.2.3.1.

Hình thức ứng trƣớc vốn, vật tƣ, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua
lại nông sản hàng hóa

Sau khi QĐ 80 ban hành, hầu hết các tỉnh ĐBSCL đều thành lập ban chỉ đạo
thực hiện QĐ 80 do Phó chủ tịch tỉnh làm trưởng ban. Thành phần các ban đều có
đủ đại diện các sở ban ngành, nhưng trong đó đại diện Sở nông nghiệp và PTNT
đảm nhận vai trò thường trực ban chỉ đạo. Việc thực hiện QĐ 80 theo hình thức này
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được thực hiện ở tất cả các Công ty con của Tổng Công ty lương thực Miền Nam
(Vinafood 2) như Công ty lương thực Tiền Giang, Công ty lương thực Đồng Tháp,
Công ty lương thực Sông Hậu, Công ty lương thực – thực phẩm An Giang,…Tuy
nhiên, hình thức này chỉ được các công ty này triển khai mạnh trong 3 năm 20022004, sau đó các Công ty này hạn chế thực hiện hình thức này vì lý do cơ bản là các
doanh nghiệp không mua được lúa của nông dân trong khi đó tiền vốn ứng trước để
mua vật tư phân bón, giống,… người nông dân không trả lại cho doanh nghiệp. Tuy
vậy, hiện nay ở ĐBSCL có hai hình thức điển hình thực hiện theo hình thức này khá
thành công:
a)

Trường hợp sản xuất và tiêu thụ lúa Nhật của Công ty TNHH Angimex –
Kitoku
Công ty TNHH Angimex – Kitoku tiền thân là Công ty liên doanh Angimex –

Kitoku, thành lập năm 1991 giữa Công ty Kitoku (Nhật Bản) và công ty Angimex
(An Giang). Công ty đã phối hợp với Sở Nông nghiệp & PTNT, Hội Nông dân tỉnh
tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật trồng lúa Nhật cho nông dân, vận động nông
dân thành lập 8 tổ hợp tác trồng lúa Nhật với trên 204 tổ viên tham gia và xây dựng
được vùng nguyên liệu lúa Nhật trên địa bàn 22 xã, với tổng diện tích sản xuất năm
2009 đạt 1.750 ha.
Công ty tổ chức liên kết sản xuất và ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với giá
cố định; hợp đồng được ký trực tiếp với từng hộ nông dân, trong đó công ty chịu
trách nhiệm cung ứng giống, vật tư sản xuất, hướng dẫn quy trình kỹ thuật... và bao
tiêu toàn bộ sản phẩm cho nông dân. Hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp quy
định cụ thể, rõ ràng, chặt chẽ, đảm bảo lợi ích cho cả đôi bên đã tạo được sự đồng
thuận cao giữa công ty và nông dân, do đó hợp đồng được thực hiện nghiêm túc đạt
100%.
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Bảng 2-3: Kết quả thực hiện tiêu thụ lúa gạo theo hợp đồng của Công ty
TNHH Angimex – Kitoku với nông dân
Vụ Đông Xuân

Số hộ tham gia

Diện tích (ha)

2000 – 2001

200

300

2005 – 2006

400

700

2007 – 2008

500

900

2008 – 2009

1.500

1.750

Nguồn: Báo cáo của Công ty TNHH Angimex - Kitoku

Nhờ trực tiếp chỉ đạo sản xuất lúa và có nhà máy chế biến với hệ thống máy
móc thiết bị hiện đại như máy lau bóng nhập từ Nhật Bản, máy phân loại kích cở,
màu sắc,… và hệ thống kho lạnh bảo quản nên chất lượng gạo của công ty luôn đạt
tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường châu Âu và Mỹ. Thị trường xuất khẩu của
công ty từ khi thành lập đến nay đều ổn định và ngày càng tăng và là thị trường gạo
cao cấp.
Qua kết quả phỏng vấn trực tiếp các tổ viên nông dân ở Tổ hợp tác Tây Khánh
6 (địa chỉ khóm Tây Khánh 6, Phường Mỹ Hòa, Tp. Long Xuyên, An Giang) hầu
hết các hộ nông dân đều cho rằng sản xuất lúa theo hợp đồng với Angimex – Kitoku
đều hiệu quả. Thu nhập từ việc trồng lúa Nhật thường cao hơn giá thị trường gấp 2
lần. Do vậy, nông dân rất an tâm sản xuất.
b)

Sản xuất lúa Global Gap tại Hợp tác xã Mỹ Thành
Từ năm 2008, HTX Mỹ Thành đại diện 15 hộ nông sân ký hợp đồng bán lúa

sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap với Công ty TNHH ADC với số lượng 32,3
tấn.
Năm 2009, số lượng bán ra là 214,4 tấn, trong đó Vụ đông – xuân 2008-2009
xuất được 93,6 tấn lúa OM 3536 với giá 6.300 đ/kg (giá có hỗ trợ 20%) thu được
589.711.500 đồng. Vụ hè thu sớm xuất bán 57,7 tấn lúa OM 3536 với giá 4.400
đồng/kg (giá có hỗ trợ 20% tính trên giá thị trường mà công ty ADC hỗ trợ cho bà
con nông dân, thu 311.707.440 đồng. Trong đó, vụ hè - thu chính vụ sản lượng
58,48 tấn với giá 5.220 đồng/kg thu 305.330.574 đồng. Trong năm 2009, sản lượng
lúa bán ra là 214,4 tấn lúa thương phẩm sản xuất theo quy trình Global Gap. Doanh
thu đạt được trong năm hơn 1,2 tỷ đồng. Tính đến nay trong năm 2008 và 2009,
HTX đã tiêu thụ được hơn 246,7 tấn lúa thương phẩm, doanh thu thu về hơn 1,4 tỷ
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đồng. Trong năm 2010 diện tích mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn Global Gap là
96,5 ha của 106 hộ xã viên.
Bảng 2-4: Kết quả thực hiện tiêu thụ lúa theo hợp đồng với Công ty ADC của
HTX Mỹ Thành năm 2008-2009
Năm

Số lượng (kg)

Thành tiền (đồng)

2008

32.300

220.140.000

2009

214.465

1.235.168.460

Tổng cộng

246.765

1.455.315.354

Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 – Phương hướng hoạt động sản xuất năm
2010, ngày 31/12/2009 [25].

Về cơ chế, Công ty ADC chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật và cung cấp
giống cho HTX và mua toàn bộ sản phẩm cao hơn giá thị trường 20% tính theo thời
điểm giao nhận hàng hóa; HTX chịu trách nhiệm sản xuất theo đúng quy trình
Global Gap và tổ chức sản xuất giống lúa theo yêu cầu của Công ty ADC. Trường
hợp này do tính đặc thù về hàng hóa là lúa sản xuất theo quy trình Global Gap nên
doanh nghiệp ký hợp đồng mua lại sản phẩm cao hơn giá thị trường. Điều này hấp
dẫn với các hộ nông dân sản xuất.
Tóm lại, hình thức ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại
nông sản hàng hóa chỉ thành công nếu doanh nghiệp ký kết có thị trường tiêu thụ
lúa ổn định và doanh nghiệp có tính đặc thù về tài sản cao. Công ty TNHH
Angimex – Kitoku có tài sản đặc thù là các giống lúa Nhật như Hana, Kinu,
Akita,…. Công ty ADC có tính đặc thù về tài sản là thị trường lúa gạo sản xuất theo
tiêu chuẩn Global Gap. Nhờ tính đặc thù về tài sản, nên hai doanh nghiệp này sẵn
sàng trả giá cao để nông dân sản xuất và người nông dân cũng không thể bán ra thị
trường với giá cao hơn bán cho doanh nghiệp.
2.2.3.2.

Hình thức bán vật tƣ mua lại nông sản hàng hóa

Hình thức bán vật tư mua lại nông sản hàng hóa là hình thức người nông dân
trồng lúa sử dụng khá phổ biến ở ĐBSCL trước đây. Bản chất của hình thức này
chính là tín dụng thương mại. Các đại lý vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở
ĐBSCL thường cho nông dân vay giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để trồng
lúa và giá trị giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được quy thành lúa và đến lúc
thu hoạch sẽ trả lúa cho các đại lý vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Thông
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thường người nông dân mua vật tư có giá trị 1 giạ trả 1,2 giạ (1 giạ=20kg) trong
thời gian khoảng 3 tháng. Tuy nhiên hình thức này chỉ áp dụng ở khu vực địa
phương cùng ấp, cùng xóm. Giữa người nông dân và người bán vật tư, phân bón,
thuốc bảo vệ thực vật chỉ thỏa thuận bằng miệng. Mối quan hệ giữa nông dân và các
đại lý vật tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương khá chặt chẽ. Do vậy,
hình thức này cũng khá bền vững nhưng lãi suất cao và khó phát triển đối với những
người không quen biết vì dễ gặp rủi ro hành vi cơ hội.
Đối với doanh nghiệp khảo sát thì tác giả đã nhận dạng được hình thức này
đang áp dụng tại Công ty TNHH MTV dịch vụ phát triển nông nghiệp Đồng Tháp
(Dasco). Dasco được thành lập trên cơ sở Công ty cổ phần DOCIMEXCO mua lại
Công ty Dịch vụ phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp. Dasco là doanh nghiệp chuyên
nhập khẩu và sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Để thực hiện QĐ 80, Công
ty Dasco đã ký hợp đồng bán phân bón và mua lại lúa của nông dân thông qua
HTX.
Về mặt cơ chế, Công ty Dasco bán vật tư cho nông dân thông qua HTX dựa
trên diện tích canh tác thỏa thuận mà doanh nghiệp dự kiến sẽ thu mua lại lúa. Theo
quy định của doanh nghiệp, Công ty Dasco sẽ cho HTX mua phân bón trả chậm với
lãi suất bằng 50% lãi suất tại thời điểm của Ngân hàng công thương đóng trên địa
bàn. Về đơn giá lúa Công ty sẽ mua là giá cố định. Trong hợp đồng cũng quy định
đầy đủ trách nhiệm giữa 2 bên và doanh nghiệp còn yêu cầu nông dân sử dụng giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp. Tuy nhiên, kết quả thực hiện của doanh
nghiệp không cao.
2.2.3.3.

Hình thức trực tiếp tiêu thụ nông sản hàng hóa

Hình thức ký hợp đồng trực tiếp tiêu thụ lúa ở ĐBSCL là hình thức tương đối
phổ biến ở các doanh nghiệp thành viên trực thuộc Tổng công ty lương thực Miền
Nam. Đây được xem là hình thức liên kết lỏng lẻo nhất. Thời gian đầu triển khai
QĐ 80, các doanh nghiệp trực thuộc Tổng công ty lương thực Miền Nam như Công
ty lương thực Tiền Giang, Công ty lương thực Long An, Công ty lương thực Đồng
Tháp, Công ty lương thực Sông Hậu,… đều triển khai ký kết trực tiếp hợp đồng tiệu
thụ lúa với nông dân hoặc thông qua HTX. Hợp đồng tiêu thụ lúa cho nông dân
giống như một hợp đồng mua bán thông thường, chỉ có hai điểm khác nhau cơ bản
với hợp đồng mua lúa thông thường là thứ nhất, trên hợp đồng thể hiện diện tích mà
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người nông dân sản xuất và sản lượng ước tính trên diện tích đó theo năng suất bình
quân và thứ hai, hợp đồng ký trước khi vào vụ sản xuất. Tuy nhiên, theo kết quả
phỏng vấn lãnh đạo doanh nghiệp, việc thực hiện hợp đồng này đạt kết quả rất thấp
và hầu như chỉ ký hợp đồng “cho có”. Nguyên nhân của hợp đồng thường bị phá vỡ
là do giá trên thị trường tại thời điểm ký kết hợp đồng thường thấp hơn giá tại thời
điểm giao hàng nên nông dân thương bán ra ngoài. Để khắc phục tình trạng này các
doanh nghiệp đã chuyển sang ký hợp đồng tiêu thụ theo hai phương thức giá như
sau:
Thứ nhất, ký theo giá sàn, mua theo thị trường: hình thức này bản chất không
phải tiêu thụ nông sản theo hợp đồng ký trước mà là hình thức doanh nghiệp thay
mặt nhà nước bảo hộ cho nông dân. Do vậy, nhiều doanh nghiệp không quan tâm
đến việc ký kết loại hợp đồng này
Thứ hai, ký theo giá cố định và cộng trừ (+/-) theo một tỷ lệ nào đó, ví dụ +/5%. Hình thức này còn gọi ký hợp đồng tiêu thụ lúa với giá cố định theo cơ chế bù
trừ. Điều này có nghĩa doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân ở mức giá nào đó,
nếu tại thời điểm thu mua, giá bán cao hơn hoặc thấp hơn giá quy định trong hợp
đồng, khoản chênh lệch cao hơn hoặc thấp hơn thì lãi cùng hưởng, lỗ cùng chia sẻ
rủi ro. Tuy nhiên, hợp đồng dưới dạng này cũng bị phá vỡ nếu giá biến động cao
hơn hoặc thấp hơn tỷ lệ này. Thường thì nông dân không bán lúa cho doanh nghiệp;
còn doanh nghiệp thường bắt buộc phải mua do các doanh nghiệp này là doanh
nghiệp nhà nước nên vì “sinh mệnh chính trị” họ phải mua của nông dân khi giá
xuống quá thấp. Bảng sau sẽ cho chúng ta thấy kết quả điển hình của một doanh
nghiệp tiêu biểu trong việc ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa theo QĐ 80.
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Bảng 2-5: Kết quả thực hiện tiêu thụ lúa theo hợp đồng của Công ty Lƣơng
thực Tiền Giang 2007 – 2010
Đơn

T

Chỉ tiêu

T

1

2

3

4

5

vị

2007

2008

2009

2010

tính
Số hợp đồng tiêu thụ được Hợp

26

16

8

7

- Tỉnh An Giang

13

6

3

3

- Tỉnh Tiền Giang

13

10

5

4

16.300

12.400

5.500

5.000

- Tỉnh An Giang

8.800

4.000

2.000

2.000

- Tỉnh Tiền Giang

7.500

8.400

3.500

3.000

81.500

62.000

27.500

25.000

- Tỉnh An Giang

44.000

20.000

10.000

10.000

- Tỉnh Tiền Giang

37.500

42.000

17.500

15.000

37.038

48.660

4.200

3.045

- Tỉnh An Giang

20.011

12.135

208,498

489

- Tỉnh Tiền Giang

17.027

36.525

3.991,502

2.556

45,45%

78,48%

15,27%

12,18%

- Tỉnh An Giang

45,48%

60,68%

2,08%

4,89%

- Tỉnh Tiền Giang

45,41%

86,96%

22,81%

17,04%

ký kết

Diện tích hợp đồng tiêu thụ

Sản lượng ký hợp đồng tiêu
thụ

Kết quả thu mua theo hợp
đồng đã ký

Tỷ lệ thu mua theo hợp
đồng đã ký

đồng

ha

tấn

tấn

%

Nguồn: Công ty lương thực Tiền Giang (2010) [22].

2.2.3.4.

Hình thức liên kết sản xuất

Theo QĐ 80 hình thức này có nghĩa “Hộ nông dân được sử dụng giá trị quyền
sử dụng đất để góp vốn cổ phần, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp hoặc cho
doanh nghiệp thuê đất sau đó nông dân được sản xuất trên đất đã góp cổ phần, liên
doanh, liên kết hoặc cho thuê và bán lại nông sản cho doanh nghiệp, tạo sự gắn kết
bền vững giữa nông dân và doanh nghiệp”. Qua khảo sát các doanh nghiệp lúa gạo
ở ĐBSCL, có một hình thức gần giống hình thức này là hình thức liên kết giữa
doanh nghiệp và HTX ở Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang.
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Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang được thành lập ngày 01/7/2007 và bắt
đầu hoạt động vào đầu năm 2008, dưới sự góp vốn của 3 cổ đông: Tổng Công ty
lương thực miền Nam, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hậu Giang và HTX dịch vụ
nông nghiệp Vị Đông. Trong đó,
Tổng Công ty Lương thực Miền Nam góp vốn: 23.973.523.334 đồng (chiếm
53,27% vốn điều lệ);
UBND tỉnh Hậu Giang góp vốn: 20.876.476.666 đồng (chiếm 46,39% vốn
điều lệ);
Hợp tác xã Vị Đông góp vốn: 150.000.000 đồng (chiếm 0,34% vốn điều lệ).
HTX Vị Đông vừa là một cổ đông, vừa là một đối tác ký kết hợp đồng sản
xuất và thu mua lúa cho Công ty. Tuy nhiên, hình thức này không giống hoàn toàn
như QĐ 80 do xã viên góp vốn vào HTX bằng tiền mặt và sau đó, HTX góp vốn
vào doanh nghiệp bằng tiền mặt mà không bằng giá trị quyền sử dụng đất. Tuy
nhiên, do bản chất của hình thức này là nông dân liên kết với doanh nghiệp thông
qua HTX nên tác giả nhận dạng hình thức này ở hình thức liên kết sản xuất. Đây là
một hình thức mới và qua khảo sát các công ty lương thực ở ĐBSCL thì đây là hình
thức duy nhất nông dân tham gia góp vốn, trở thành cổ đông của doanh nghiệp. Mặc
dù vậy, tình hình thực hiện hợp đồng theo hình thức này không cao do nông dân
chưa quen với việc sản xuất lúa chất lượng cao và HTX chưa đủ sức thuyết phục bà
con xã viên thực hiện hợp đồng với công ty. Qua 2 năm kể từ khi thành lập và triển
khai hình thức tiêu thụ lúa theo hợp đồng tại Công ty cổ phần lương thực Hậu
Giang, kết quả đạt được như sau:
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Bảng 2-6: Tình hình thực hiện tiêu thụ lúa theo hợp đồng tại Công ty cổ phần
lƣơng thực Hậu Giang
Diện

Vụ

tích

ký Sản lƣợng ký

hợp đồng (ha)

hợp đổng (tấn)

Sản lƣợng thực Tỷ

lệ

thực

hiện hợp đồng hiện/ký

kết

(tấn)

(%)

2008-2009

100

500

140

28,0

2009-2010

1.000

5.000

75

1,5

Nguồn: Báo cáo của Công ty cổ phần lương thực Hậu Giang

Mặc dù đây là hình thức liên kết trong đó nông dân tham gia góp vốn, cùng
phân chia lợi nhuận với doanh nghiệp nhưng kết quả thực hiện tiêu thụ lúa theo hợp
đồng không cao. Điều này cũng chứng tỏ hình thức này chưa thật sự mang lại lợi
ích cho nông dân.
2.3. Thực trạng kết quả thực hiện hợp đồng tiêu thụ cá tra theo QĐ 80 ở
ĐBSCL
2.3.1. Đặc điểm của ngành kinh doanh cá tra ở ĐBSCL
2.3.1.1.

Cá tra là ngành nuôi đặc thù, có nhiều ƣu thế ở ĐBSCL

Kể từ khi cá basa bị chết “tức tưởi” do giá thành cao, tỷ lệ thu hồi thấp, cá tra
đã trở thành một trong sản phẩm thay thế có nhiều ưu thế ở ĐBSCL. Ngành nuôi cá
tra đã chuyển từ ngành nuôi nghiệp dư trở thành ngành nuôi chuyên nghiệp. Do đặc
điểm tự nhiên của ĐBSCL có rất nhiều cù lao ven sông Tiền và sông Hậu nên
ngành nuôi cá tra hầm đã phát triển mạnh khi nông dân và doanh nghiệp tập trung
khai thác vùng đất đang bị bỏ hoang trở thành những hầm nuôi cá tra mang lại lợi
ích kinh tế cao. Đây là ngành nuôi đặc thù mà khó có thể phát triển ở những vùng
khác. Hiện nay cá tra ở ĐBSCL đã được cải tiến giống cho ra cá tra thịt trắng như
cá basa cho nên đã đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.
2.3.1.2.

Rủi ro do chi phí sản xuất cao và giá giảm khi nuôi quá lứa

Để có thể tổ chức nuôi cá tra, người nuôi phải đầu tư chi phí sản xuất khá
cao. Chi phí này bao gồm chi phí đào ao nuôi cá, chi phí xử lý ao nuôi, chi phí xử lý
môi trường và đặc biệt chi phí thức ăn, chiếm tỷ trọng khá cao. Chính vì vậy, ngành
kinh doanh này đòi hỏi người nuôi phải có vốn lớn. Ngoài ra do các nhà máy chế
biến chỉ mua cá có trọng lượng từ 0,9-1,1 kg. Nếu cá nuôi quá lứa sẽ làm trọng
lượng vượt tiêu chuẩn dẫn đến giá giảm và chi phí thức ăn tăng thêm. Đặc điểm này
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làm cho người nuôi trồng cá tra gặp nhiều rủi ro do doanh nghiệp luôn ở thế chủ
động để quyết định mua hàng từ người sản xuất. Do vậy, đây cũng là đặc điểm
quyết định việc sản xuất và tiêu thụ cá tra theo hợp đồng.
2.3.1.3.

Cá tra đang phải đƣơng đầu với rủi ro do rào cản thƣơng mại lẫn kỹ
thuật của các nƣớc nhập khẩu

Nghề nuôi cá tra ở ĐBSCL trong thời gian qua đã phát triển nhanh chóng
nhờ vào thị trường xuất khẩu rộng khắp. Năm 1994, sản lượng cá nuôi chỉ khoảng
30.000 tấn, đến năm 2004 đã vượt ngưỡng 300.000 tấn, năm 2007 là 1 triệu tấn và
năm 2008 ước đạt 1,2 triệu tấn [34]. Điều này dẫn đến tình trạng các nước nhập
khẩu đang tìm mọi cách để hạn chế sự xâm nhập của cá tra. Nhiều rào cản thương
mại và kỹ thuật đặt ra, thậm chí có những rào cản dựa trên đánh giá sai lệch như
trường hợp Quỹ bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF) xếp cá tra vào sách đỏ. Tuy
nhiên, ngành nuôi cá tra ở Việt Nam cũng còn tồn tại nhiều vấn đề liên quan đến
chất lượng sản phẩm như cá tra bị nhiễm vi sinh, lẫn tạp chất và lớp mạ băng dày
hơn yêu cầu. Chính điều này đòi hỏi ngành nuôi và chế biến cá tra xuất khẩu phải
liên kết sản xuất và tiêu thụ thì mới vượt qua các rào cản thương mại và kỹ thuật do
nước ngoài đặt ra.
2.3.2. Tình hình sản xuất, hệ thống tiêu thụ và kết quả thực hiện hợp đồng tiêu
thụ cá tra theo QĐ 80 ở ĐBSCL
2.3.2.1.

Tình hình sản xuất cá tra ở ĐBSCL

Nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL trong thời gian qua được khẳng định là nghề
sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở
các vùng nông thôn; giải quyết việc làm, tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo và thu
hút được quan tâm đầu tư của nhiều thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước.
Với tổng diện tích có khả năng nuôi trồng thủy sản khoảng 1.100.000 ha, chiếm
55% tổng diện tích nuôi của cả nước và là vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm
(Nguyễn Văn Hảo và Nguyễn Văn Trọng, 2010). Nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL đã
trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu và tiêu thụ nội
địa. Trong ngành nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL thì ngành nuôi cá tra là ngành chủ
lực. Trong thời gian qua ngành nuôi và chế biến cá tra đã tăng trưởng mạnh về sản
lượng và tỷ trọng trong cơ cấu sản lượng nuôi nước ngọt. Năm 2001, sản lượng cá
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tra của vùng đạt 106.427 tấn, chỉ chiếm 45%; nhưng đến năm 2008 tăng lên
1.029.910 tấn, chiếm 72%; tốc độ tăng bình quân năm 38,3%/năm. Năm 2009, diện
tích tăng lên 118% nhưng sản lượng giảm chỉ bằng 89% năm 2008 đạt 992.606 tấn
(Nguyễn Thanh Tùng, 2010) [39]. Năm 2010, diện tích nuôi cá tra giảm mạnh do
giá cá tra xuống thấp, trong khi đó giá thức ăn tăng cao.
Bảng 2-7: Diện tích và sản lƣợng cá tra ở ĐBSCL năm 2008-2010
STT

Chỉ tiêu

Năm

Đơn vị
tính

2008

2009

2010

1

Diện tích

Ha

6.277

6.756

5.400

2

Sản lượng

Tấn

1.029.910

992.606

1.100.000

Nguồn: Số liệu 2008, 2009 của Nguyễn Thanh Tùng [39]; số liệu năm 2010 của
Phạm Thị Thu Hồng [26].

Vùng nuôi cá tra chủ yếu tập trung ở các tỉnh thượng lưu sông Tiền và sông
Hậu như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tiền Giang. Các tỉnh có diện
tích và sản lượng nuôi lớn như Thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang và Đồng Tháp.
Tình hình nuôi cá tra phân bổ theo các tỉnh năm 2009 như sau:
Bảng 2-8: Tình hình nuôi cá tra năm 2009 phân bổ theo tỉnh ở ĐBSCL
TT Địa phƣơng

Diện tích (ha)

Sản lƣợng (tấn)

1

Tiền Giang

169

30.441

2

Bến Tre

715

90.000

3

Đồng Tháp

1.784

252.784

4

Vĩnh Long

397

97.000

5

Trà Vinh

99

15.042

6

An Giang

2.050

240.000

7

Cần Thơ

1.150

156.000

8

Hậu Giang

186

59.214

9

Sóc Trăng

170

42.500

10

Kiên Giang

36

9.625

Tổng cộng

6.756

992.606

Nguồn: Cục Nuôi trồng thủy sản (2009)

Về người nuôi cá tra, do đặc thù của ngành nuôi cá tra đòi hỏi phải đầu tư lớn
nên phần lớn người nuôi không phải là nông dân vì nông dân không đủ vốn. Theo
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Nguyễn Hữu Dũng thì chỉ “20% người nuôi là nông dân, số còn lại hơn gần 80%
người nuôi cá tra, ba sa không phải là nông dân” [43]. Trong số 80 % thì khoảng
20-40% là vùng nuôi của doanh nghiệp, số còn lại là các “đại gia” và cán bộ chính
quyền địa phương và ngân hàng [43].
Về chế biến cá tra, sản phẩm cá tra chế biến chủ yếu là cá tra phi lê đông lạnh.
Tuy nhiên trong thời gian qua nhiều nhà đầu tư đã đầu tư mạnh vào chế biến nhưng
không đầu tư vào vùng nguyên liệu dẫn đến tình trạng cạnh tranh vùng nguyên liệu
và giá xuất khẩu. Do vậy, các nhà máy chế biến chỉ khai thác được 50% công suất
thiết kế. Trong đó, cá tra đông lạnh chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng chế biến.
Bảng sau đánh giá năng lực chế biến thủy sản đông lạnh ở ĐBSCL như sau:
Bảng 2-9: Năng lực chế biến thủy sản đông lạnh ở ĐBSCL 2003-2008
Danh mục
Số nhà máy chế
biến đông lạnh
Tổng công suất
thiết kế
Sản lượng chế
biến
Tỷ lệ huy động
công suất

Đơn vị

2003

2004

2005

2006

2007

2008

nhà máy

83

96

100

122

141

189

tấn/năm

444.464

496.435

593.893

849.751

943.983

1.200.000

tấn

222.569

269.551

311.662

439.585

639.377

703.217

%

50,08%

54,30%

52,48%

51,73%

67,73%

58,60%

tấn

33.304

82.962

140.707

286.600

386.870

576.896

%

14,96%

30,78%

45,15%

65,20%

60,51%

82,04%

tính

Trong đó:
Cá tra đông lạnh
Tỷ lệ cá tra đông
lạnh trong sản
lượng chế biến
Nguồn: Tổng kết báo cáo ngành thủy sản 2003-2008

Như vậy, năng lực chế biến thủy sản đông lạnh vượt quá khả năng nuôi trồng
thủy sản ở ĐBSCL. Điều này sẽ thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản trong thới gian
tới nếu các doanh nghiệp chế biến thủy sản tăng cường liên kết với nông dân để xây
dựng vùng nuôi mà trong đó chủ yếu là cá tra.

63

2.3.2.2.

Hệ thống tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL

Theo Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), năm 2009,
Việt Nam xuất khẩu cá tra đạt 607.665 tấn, trị giá 1,342 tỷ USD; trong 5 tháng đầu
năm 2010, xuất khẩu 248.834 tấn cá tra, trị giá 533 triệu USD. Thị trường EU vẫn
chiếm tỷ trọng lớn, 35,3% về lượng; thị trường Mỹ đạt 16.800 tấn, trị giá 52,8 triệu
USD (KV tổng hợp, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 4/8/2010) [27].
Trong thời gian qua tình hình sản xuất và tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL rất bấp
bênh do giá cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu giảm dẫn đến cá tra nguyên liệu giảm
làm nhiều hộ nuôi điêu đứng. Theo Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn thì
diện tích và sản lượng cá tra ở ĐBSCL tính đến hết tháng 6-2010, đã thả 3.749 ha,
giảm 12% so với cùng kỳ năm 2009. Nuôi quy mô lớn (từ 10 ha trở lên) tăng mạnh,
và giảm hộ nuôi nhỏ lẻ. Tại thành phố Cần Thơ, việc các hộ nuôi thả cá nhỏ lẻ đã
giảm tới 40% và nuôi quy mô lớn tăng 15%. So với cuộc khủng hoảng thừa cá tra
cách nay 2 năm, do nuôi và chế biến không gặp nhau, thì nay tình hình đã khác
nhiều. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, giá cá tra nguyên liệu dao động 14.000 18.500 đồng/kg, trong lúc giá thành là 14.000 – 16.000 đ/kg, người nuôi cá tra có
lúc đã bị lỗ (KV tổng hợp, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, ngày 4/8/2010)
[27]. Lợi nhuận của cả người nuôi và doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thấp có một
phần nguyên nhân là những đơn vị xuất khẩu trong nước cạnh tranh nhau. Sản xuất
và chế biến xuất khẩu cá tra hiện nay ở ta vẫn chỉ dừng ở dạng như đang gia công
cho nước ngoài. Trong khi đó, Việt Nam vẫn đang phải nhập thức ăn và thuốc thú y
về gia công con cá, vận chuyển đi bán để cho nước ngoài kiếm lời. Xu hướng chung
của nghề nuôi cá tra là hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn các hộ nhỏ lẻ
không có vốn, kỹ thuật khó có thể trụ lại ngành này.
Về cấu trúc hệ thống thị trường cá tra thương phẩm, chủ thể tham gia thị
trường này chủ yếu là người nuôi và các doanh nghiệp chế biến cá tra phi lê đông
lạnh xuất khẩu. Người thu gom (thương lái) có tham gia nhưng không đáng kể. Cấu
trúc hệ thống thị trường tiêu thụ cá tra tương đối đơn giản. Hình sau mô phỏng thị
trường tiêu thụ cá tra thương phẩm.
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91,1%

Công ty chế biến

91,4%

Thị trƣờng xuất
khẩu

Thƣơng lái
(ngƣời mua gom)

8,4%

Thị trƣờng nội địa

Ngƣời nuôi

8,9%

Nguồn: Viện nghiên cứu Phát triển ĐBSCL (2008) [42].
Hình 2-2: Cấu trúc kênh tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL
Như đã phân tích ở trên, người nuôi cá tra phần lớn không phải nông dân nên
việc hiểu biết thị trường và khả năng thương lượng của nhóm người nuôi cao hơn
các ngành khác. Do vậy, chủ yếu những nông dân nhỏ lẻ mới bán qua thương lái
còn phần lớn người nuôi bán trực tiếp cho nhà máy. Theo số liệu nghiên cứu của
Viện nghiên cứu Phát triển ĐBSCL, thì 91,1% tổng sản lượng cá tra được bán qua
các doanh nghiệp chế biến cá tra phi lê xuất khẩu; chỉ 8,9% bán qua thương lái và
thị trường tiêu thụ cá tra phi lê cũng chủ yếu là xuất khẩu với 91,4%; tiêu thụ nội
địa 8,4%. Con cá tra từ người nuôi đi đến người tiêu dùng theo hai kênh phân phối.
Kênh thứ nhất qua người thu gom và bán lẻ. Kênh thứ hai qua các công ty chế biến
xuất khẩu. Cũng theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu Phát triển ĐBSCL, trong
tổng số lợi nhuận thu được: công ty chế biến chiếm 78,5%, người nuôi 19,4%,
thương lái 2,1% [42]. Điều này cũng đã minh chứng cho thực tế trong thời gian qua
nguồn nguyên liệu cá tra phát triển thiếu bền vững “lúc thừa, lúc thiếu. Hậu quả của
sự không bền vững rất nặng nề bởi cá tra đang chiếm 27% lượng và 20% giá trị của
toàn ngành nuôi trồng thủy sản nước ta.
2.3.2.3.

Tổng quan kết quả thực hiện hợp đồng tiêu thụ cá tra theo QĐ 80 ở
một số địa phƣơng ĐBSCL

Qua khảo sát thực địa và phỏng vấn lãnh đạo các chi cục PTNT An Giang,
Tiền Giang, Đồng Tháp và Hiệp hội thủy sản An Giang và Đồng Tháp, nhận xét
chung là kết quả thực hiện QĐ 80 đối với sản xuất – chế biến cá tra giữa nông dân
và doanh nghiệp đạt được rất thấp.
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Ở tỉnh Tiền Giang, trước năm 2007, hầu như các doanh nghiệp chế biến cá tra
phi lê đông lạnh chưa triển khai ký kết hợp đồng với hộ nuôi cá tra. Do vậy, các hộ
nuôi cá tra hết sức bấp bênh. Sau đợt khủng hoảng cá tra năm 2008, UBND tỉnh
Tiền Giang đã chủ trương tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi gắn kết với doanh
nghiệp trong việc ký kết hợp đồng bao tiêu cá tra nguyên liệu, đồng thời triển khai
chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất 4% theo chủ trương của chính phủ. Để triển khai
thực hiện QĐ 80 trong lĩnh vực nuôi trồng và chế biến cá tra, tháng 6/2007 HTX
thủy sản Hòa Hưng thành lập ở xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. HTX
có 16 xã viên với 57 ao nuôi, tổng diện tích 34,2 ha, đạt sản lượng bình quân là
4.500 tấn. Tuy nhiên, trong năm 2008, HTX đã ký kết hợp đồng tiêu thụ với Công
ty CP Gò Đàng, nhưng chỉ tiêu thụ được 660 tấn cá, chiếm tỷ lệ 14,7%. Năm 2009,
tình hình thực hiện hợp đồng tiêu thụ càng khó khăn hơn. Theo số liệu Sở Nông
nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang năm 2009, diện tích nuôi cá tra
công nghiệp toàn tỉnh là 123 ha, tương đượng 30.000 tấn, không đủ đáp ứng công
suất chế biến cá tra xuất khẩu trên địa bàn khoảng 50.000 – 70.000 tấn. Tuy nhiên,
các doanh nghiệp chế biến thủy sản phần lớn đều có vùng nuôi để giải quyết nguyên
liệu như hai doanh nghiệp chế biến cá tra lớn nhất là Công ty CP Hùng Vương chủ
động 70 % nguyên liệu; Công ty CP Gò Đàng chủ động 40% [44]. Do vậy, các
doanh nghiệp rất hạn chế ký kết và tiêu thụ cá tra bên ngoài.
Ở tỉnh Đồng Tháp, năm 2007, tổng sản lượng cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu
của 08 Nhà máy trong tỉnh Đồng Tháp là 47.594 tấn, tương đương số nguyên liệu
mua vào là 128.500 tấn, chiếm tỷ lệ 56,5% tổng sản lượng nguyên liệu cá tra. Tuy
nhiên, kết quả ký kết và thực hiện QĐ 80 tiêu thụ nông sản theo hợp đồng chưa cao.
Bảng sau trình bày kết quả thực hiện QĐ 80 ở tỉnh Đồng Tháp năm 2007.
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Bảng 2-10: Kết quả thực hiện QĐ 80 tỉnh Đồng Tháp năm 2007
Tổng nguyên

Nguyên liệu mua theo

liệu mua vào

hợp đồng bao tiêu

Tấn

Tấn

%

(1)

(2)

(2)/(1)

Docifish

20.452

11.486

56,16

Công ty CP Vĩnh Hoàn

103.380

33.490

32,40

Công ty TNHH QVD

19.000

12.000

63,16

Công ty TNHH Hùng Cá

20000

0

0

Tên doanh nghiệp

Tỷ lệ

Lưu ý: Năm 2008 và 2009, tỉnh Đồng Tháp không tổ chức tổng hợp số liệu ký kết và thực
hiện QĐ 80.
Nguồn: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp [29].

An Giang là tỉnh có diện tích nuôi cá tra đứng thứ hai ở ĐBSCL chỉ sau Đồng
Tháp và cũng là tỉnh có số lượng nhà máy chế biến cá tra phi lê xuất khẩu nhiều
nhất. Tuy nhiên, do đặc điểm các doanh nghiệp thủy sản ở An Giang đều có tiềm
lực kinh tế mạnh nên các doanh nghiệp này đã chủ động xây dựng vùng nguyên liệu
riêng, chỉ mua bên ngoài những lúc thiếu nguyên liệu. Hiện nay Sở Nông nghiệp và
PTNT tỉnh An Giang đang triển khai hình thức liên kết dọc cá tra. An Giang chọn 3
doanh nghiệp làm nòng cốt trong xây dựng chuỗi liên kết dọc gồm Công ty CP Việt
An, Công ty P XNK thủy sản An Giang và Công ty TNHH sản xuất, thương mại và
dịch vụ Thuận An. Hình thức này mới triển khai nên chưa đánh giá được kết quả
thực hiện.
Tóm lại, qua khảo sát việc thực hiện QĐ 80 trong nuôi trồng và chế biến cá tra
ở ĐBSCL có thể đánh giá kết quả đạt được rất thấp. Do các doanh nghiệp là người
thu lợi lớn nhất trong chuỗi giá trị cá tra và chưa có doanh nghiệp nào phải đóng
cửa khi thiếu nguyên liệu, thậm chí được nhà nước hỗ trợ tiền để mua nguyên liệu.
Do vậy, các doanh nghiệp không quan tâm nhiều đến liên kết với người nuôi.
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2.3.3. Phân tích kết quả thực hiện hợp đồng tiêu thụ cá tra ở ĐBSCL theo
từng hình thức của QĐ 80
2.3.3.1.

Hình thức ứng trƣớc vốn, vật tƣ, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua
lại cá tra thƣơng phẩm

Qua nghiên cứu các hình thức tiêu thụ cá tra theo hợp đồng ở ĐBSCL, nhóm
nghiên cứu đã nhận diện có hai hình thức gần giống với “Hình thức ứng trước vốn,
vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại nông sản”.
Thứ nhất, hợp đồng nuôi cá gia công,
Hình thức nuôi gia công xuất hiện thời gian gần đây do doanh nghiệp cần tạo
ra vùng nuôi riêng để có thể truy xét nguồn gốc và áp dụng tiêu chuẩn SQF(7)
1000CM. Hình thức này chủ yếu xuất hiện từ năm 2008 đến nay.
(1) Trường hợp nuôi gia công của xã viên HTX thủy sản Hòa Hưng ở xã Hòa
Hưng, huyện Cái bè, tỉnh Tiền Giang.
HTX thủy sản Hòa Hưng bắt đầu thực hiện ký hợp đồng nuôi gia công nuôi
năm 2009 với diện tích nuôi 20 ha và năm 2010 diện tích 8,5 ha. HTX thực hiện
nuôi gia công cho Công ty Hùng Vương. Công ty khảo sát các hộ nuôi của HTX sau
đó lựa chọn những người có kinh nghiệm để ký hợp đồng nuôi gia công. Về cơ chế,
công ty đầu tư toàn bộ thức ăn đạt chuẩn cho HTX. Năm 2009, Công ty tính hệ số
chuyển hóa thức ăn là 1,7kg thức ăn/1kg cá nguyên liệu; ngoài ra Công ty còn đầu
tư con giống, thuốc, kỹ thuật. Sau khi thu mua cá, công ty sẽ thanh toán lại cho
HTX tiền gia công là 2.500 đồng/kg cá nguyên liệu. Điều kiện kèm theo là nếu đạt
tỷ lệ 80% cá thịt trắng (loại tốt) thì HTX sẽ được thưởng thêm 100 đồng/kg, ngược
lại sẽ phạt: giảm 200 đồng/kg. Tuy nhiên đến năm 2010, công ty giảm tỷ lệ chuyển
hóa thức ăn còn 1,65 kg thức ăn/1kg cá nguyên liệu nhiều hộ không đồng ý ký hợp
đồng nên diện tích nuôi giảm từ 20 ha năm 2009 xuống còn 8,5ha. Qua hai năm
thực hiện hợp đồng nuôi gia công, các hộ xã viên cho rằng nếu hai bên thống nhất
được hợp đồng nuôi trước khi nuôi thì hợp đồng được thực hiện tốt, không bị “phá
vỡ”. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì không ký hợp đồng.
(7)

SQF bao gồm SQF 1000CM và SQF 2000CM: Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm xac định các yêu cầu cần thiết

trong hệ thống quản lý chất lượng nhằm nhận diện các mối nguy đối với an toàn thực phẩm và chất lượng
cũng như thẩm tra/giám sát các phương thức kiểm soát. Các tiêu chuẩn này mang tính luật và bắt buộc tất cả
đều phải tuân thủ nếu muốn đưa hàng ra thế giới.
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(2) Trường hợp thuê người nuôi nuôi cá tra gia công cho Chi nhánh Công ty cổ
phần Docimexco – Docifish.
Chi nhánh Công ty cổ phần Docimexco – Docifish cũng đang triển khai hình
thức nuôi gia công với giá 2.700 đ/kg cao hơn Công ty Hùng Vương. Theo số liệu
thống kê của Hiệp hội thủy sản tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện nay có
khoảng 40% sản lượng cá tra được nuôi dưới hình thức gia công và các nhà máy
chế biến cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu đanh phát triển hình thức này. Phụ lục 11
phản ánh các nuôi của hợp đồng nuôi cá tra gia công của Chi nhánh Công ty cổ
phần Docimexco – Docifish.
(3) Trường hợp ông Nguyễn Văn Hào ở Ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè,
tỉnh Tiền Giang.
Ông Hào có diện tích ao 9.770m2 đã thực hiện nuôi gia công từ năm 2008 đến
nay. Ông Hào không ký hợp đồng nuôi gia công trực tiếp với doanh nghiệp chế biến
cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu mà ký qua doanh nghiệp thương mại là Công ty
TNHH TM-DV Phước Anh ở 101, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP. Vĩnh Long,
tỉnh Vĩnh Long. Về cơ chế, trước năm 2009, doanh nghiệp chỉ thuê toàn bộ diện
tích ao, nhà kho để nuôi cá tra, tuy nhiên từ năm 2009 và năm 2010, cơ chế hợp
đồng giữa doanh nghiệp và ông Nguyễn Văn Hào có thay đổi. Doanh nghiệp trực
tiếp chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ giống, thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật và nhận
lại toàn bộ cá nuôi; ông Hào chỉ chịu trách nhiệm chăm sóc cá cho ăn hàng ngày
theo đúng hướng dẫn của công ty, theo dõi nếu cá có triệu chứng bệnh để báo doanh
nghiệp và bảo vệ ao nuôi đảm bảo an toàn cho cá và tránh mất cắp. Do vậy, ông
Hào được hưởng thêm phần tiền công chăm sóc. Năm 2008, khi thực hiện cơ chế
thuê ao, ông Hào chỉ nhận được 500 đ/kg cá tra thương phẩm; nhưng khi chuyển
sang ký hợp đồng gia công thì ông Hào nhận được 2.500 đ/kg. Trường hợp này
khác với 2 trường hợp trên là doanh nghiệp không quy chuẩn thức ăn theo tỷ lệ mà
chỉ yêu cầu ông Hào cho ăn đúng quy định có người giám sát của công ty theo dõi
hàng ngày.
Tóm lại, hình thức hợp đồng gia công giữa người nuôi và doanh nghiệp chỉ
gần giống với “hình thức ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua
lại sản phẩm”. Trong hợp đồng gia công, doanh nghiệp không ứng trước vốn, vật tư
mà doanh nghiệp cung cấp giống, vật tư bằng hiện vật, không quy thành giá trị và
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doanh nghiệp không mua lại sản phẩm mà doanh nghiệp nhận lại toàn bộ sản phẩm
và trả tiền công cho người nuôi. Trong hợp đồng nuôi gia công, thì doanh nghiệp
chịu trách nhiệm cung ứng giống, đầu tư thức ăn, hướng dẫn kỹ thuật và kiểm tra
giám sát ao nuôi. Người nuôi chịu trách nhiệm cho cá ăn và thực hiện đúng quy
trình nuôi theo yêu cầu doanh nghiệp. Hiện nay chỉ tiêu quan trọng để tính toán ký
hợp đồng gia công là hệ số chuyển hóa. Tùy theo loại thức ăn do doanh nghiệp cung
cấp hệ số này nằm trong khoảng 1,65-1,7kg/1kg cá nguyên liệu. Năng suất cá tra
nuôi khoảng 300-350 tấn/ha, tùy theo kích cỡ và mật độ cá giống thả nuôi. Ưu điểm
lớn nhất của hình thức này là hợp đồng không bị “phá vỡ”. Trong điều kiện giá cả
bấp bênh, hình thức nuôi gia công giúp cho người nông dân an tâm sản xuất. Hình
thức này được các công ty chế biến thủy sản phát triển trên diện rộng ở ĐBSCL.
Nông dân an tâm chăm sóc cá để đảm bảo cho cá đạt sản lượng và chất lượng theo
yêu cầu và nhận được tiền gia công; doanh nghiệp đảm bảo được nguồn nguyên liệu
đúng theo yêu cầu về chất lượng và thời gian.
Thứ hai, các doanh nghiệp liên kết với nông dân hình thành vùng nuôi cá
sạch.
Xuất phát từ yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và việc truy xét nguồn gốc,
nhiều doanh nghiệp chế biến cá tra phi lê đông lạnh xuất khẩu như Công ty CP
XNK Thủy sản An Giang (Agifish), Công ty Nam Việt (Navico), Công ty TNHH
Việt An, Công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang (Afiex), chi nhánh Công ty cổ
phần Docimexco – Docifish đã tổ chức liên kết sản xuất với các hộ nông dân dưới
hình thức ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại cá tra thương
phẩm. Cơ chế thực hiện hình thức ở một số doanh nghiệp như sau:
(1) Trường hợp Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish).
Công ty thành lập Liên hợp sản xuất cá sạch (viết tắt là APPU), thành viên là
các hộ chăn nuôi theo quy trình an toàn sinh học và thân thiện môi trường.
Công ty sản xuất, cung ứng con giống; hỗ trợ đầu tư trại nuôi, hỗ trợ kỹ thuật,
cung cấp thông tin thị trường, kiểm tra, theo dõi, đánh giá chất lượng sản phẩm;
thực hiện các dịch vụ đầu vào cho các hộ nuôi và thu mua, chế biến, xuất khẩu.
Kết quả bước đầu có 32 hộ nuôi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế
SQF1000CM, sản phẩm chế biến của Công ty được chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất
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lượng quốc tế SQF 2000CM , đồng thời Công ty xây dựng được vùng nguyên liệu cá
sạch, đáp ứng 30% nhu cầu nguyên liệu của nhà máy;
Hình thức liên kết sản xuất của công ty đã mang lại hiệu quả rõ nét cho người
nuôi, định mức chế biến giảm từ 2,78 xuống còn 2,66, người nuôi an tâm sản xuất
vì được nhà máy bao tiêu sản phẩm làm ra.
(2) Công ty XNK Nông sản thực phẩm An Giang (Afiex).
Tháng 1/2006 công ty thành lập hội sản xuất cá sạch tại các cơ sở nuôi cá tra ở
huyện Thốt Nốt (Cần Thơ) và An Giang. Hội có 12 hội viên, sở hữu 07 trại nuôi với
12 ao nuôi sản xuất cá tra thương phẩm đạt tiêu chuẩn SQF 1000CM, HACCP với
sản lượng hằng năm 5.000 tấn cá nguyên liệu cung cấp cho công ty.
Hình thức này xuất phát từ yêu cầu bắt buộc các doanh nghiệp chế biến phải
có chứng nhận SQF 2000CM và các hộ nuôi phải có chứng nhận SQF 1000CM đề
xuất khẩu sản phẩm sang thị trường châu Âu. Do vậy, chỉ những doanh nghiệp có
thị trường châu Âu mới quan tâm đến việc ký hợp đồng với nông dân theo phương
thức này.
2.3.3.2.

Hình thức bán vật tƣ mua lại nông sản hàng hóa

Hình thức bán vật tư mua lại nông sản hàng hóa cũng được một số công ty
thực hiện. Hình thức này thường được áp dụng ở các công ty vừa sản xuất thức ăn
cho cá tra, vừa có nhà máy chế biến. Qua khảo sát một số doanh nghiệp ở ĐBSCL,
có 3 doanh nghiệp thực hiện hình thức này là Công ty cổ phần Tô Châu, Công ty
Xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm An Giang (Afiex An Giang) và Công ty nông
sản thực phẩm Tiền Giang. Tuy nhiên, 3 doanh nghiệp đều gặp khó khăn trong việc
mua lại cá tra theo hợp đồng. Cả 3 doanh nghiệp đều gặp tình trạng nông dân không
muốn bán cá cho doanh nghiệp do hợp đồng ký giá cố định thấp hơn giá thị trường.
Việc áp dụng hình thức này doanh nghiệp gặp rủi ro mất tiền đầu tư thức ăn nhưng
không mua được sản phẩm và nông dân trở thành con nợ dài hạn của doanh nghiệp.
Do vậy, hình thức này hiện nay các doanh nghiệp không áp dụng.
2.3.3.3.

Hình thức trực tiếp tiêu thụ cá tra thƣơng phẩm

Hình thức ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm nhưng không gắn với đầu tư là hình
thức còn tương đối phổ biến trong ngành nuôi trồng và chế biến cá tra. Hình thức
hợp đồng này thực sự chưa phản ánh sự liên kết giữa người nuôi và các doanh
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nghiệp chế biến. Hợp đồng này là hình thức “trực tiếp tiêu thụ nông sản hàng hóa”
của QĐ 80. Hình thức này xuất hiện hai dạng:
Thứ nhất, doanh nghiệp ký hợp đồng với giá cố định theo cơ chế bù trừ.
Năm 2009, Công ty Afiex An Giang đã ký hợp đồng bao tiêu không đầu tư với
cơ chế giá cố định ± 5% so với giá thị trường. Nếu giá thị trường vượt quá ± 5% giá
cố định thì hai bên thương lượng lại giá. Tuy nhiên kết quả thực hiện chỉ đạt khoảng
50% trên sản lượng ký kết năm 2009 là 10.400 tấn.
Trường hợp này cũng được Chi nhánh công ty cổ phần Docimexco – Docifish,
áp dụng từ năm 2007. Năm 2007, Docifish quy định khung giá từ 11.500 – 13.000
đồng/kg:
 Nếu giá thị trường trong khung giá cố định thì xí nghiệp mua theo giá thị
trường;
 Nếu giá thị trường dưới 11.500 đồng/kg thi mua theo giá thị trường cộng
thêm 500 đồng/kg nhưng không vượt quá 11.000 đồng/kg.
 Nếu giá thị trường trên 13.000 đồng/kg thì mua theo giá thị trường trừ
500đ/kg nhưng không dưới 13.000 đồng/kg.
Áp dụng hình thức này, năm 2007, Xí nghiệp Docifish mua được 5.762 tấn,
chỉ chiếm hơn 30% hợp đồng đã ký kết.
Thứ hai, doanh nghiệp ký hợp đồng với giá sàn, mua theo giá thị trường.
Hình thức này doanh nghiệp khó thực hiện do phải thay mặt nhà nước để bảo
hộ sản xuất nông nghiệp cho nông dân. Do vậy, các doanh nghiệp không mặn mà
trong việc thực hiện.
2.3.3.4.

Hình thức liên kết sản xuất cá tra thƣơng phẩm

Qua khảo sát các hộ nuôi cá tra và một số doanh nghiệp ở ĐBSCL chưa nhận
diện được doanh nghiệp hoặc hộ nuôi nào thực hiện hình thức này.
2.4. Đánh giá chung kết quả thực hiện tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng
theo QĐ 80 ở ĐBSCL
2.4.1. Các hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản theo QĐ 80 chƣa phù hợp với
thực tiễn
Qua phân tích các hình thức ký kết hợp đồng tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL theo
QĐ 80 ở trên, chúng ta có thể rút ra một số vấn đề sau:
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1) Hình thức ứng trước vốn, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ và mua lại
nông sản phẩm của nông dân:
Hình thức này được “cải biến” thành 2 trường hợp cụ thể sau:
Thứ nhất, doanh nghiệp cung cấp toàn bộ đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và mua
lại nông sản phẩm cao hơn giá thị trường.
Sự thành công hay thất bại trong việc ký kết hợp đồng dưới hình thức này
phần lớn do các doanh nghiệp quyết định. Hình thức này do các doanh nghiệp có thị
trường tiêu thụ ổn định và các doanh nghiệp có “tính đặc thù tài sản cao” như
trường hợp Công ty TNHH Angimex – Kitoku hoặc Công ty TNHH ADC. Sở dĩ
như vậy là vì người sản xuất sau khi ký hợp đồng với doanh nghiệp, họ chỉ có thể
bán cho doanh nghiệp mà không bán cho ai tốt hơn được. Ở đây doanh nghiệp là
người quyết định toàn bộ từ việc cung cấp đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật và mua lại
sản phẩm. Bản chất của hình thức này chính là sản xuất theo hợp đồng. Doanh
nghiệp ký hợp đồng tiêu thụ lúa theo giá cố định. Hình thức này đang thực hiện tốt
do giá cả ký thường cao hơn giá thị trường từ 15 - 20% do đó nông dân luôn có lợi
và không phá vỡ hợp đồng. Nông dân được công ty ứng trước giống sản xuất,
hướng dẫn phương pháp canh tác từ khâu làm đất, cấy, thu hoạch và suốt bằng máy
chuyên dùng của Nhật Bản. Cán bộ kỹ thuật công ty giám sát liên tục để đảm bảo
nông dân làm đúng qui trình. Nông dân chịu trách nhiệm phơi, sấy đến khô khi ẩm
độ đạt 15% là nhập kho công ty. Hình thức này nông dân dễ thực hiện vì sau khi ký
hợp đồng là nông dân biết thu nhập của mình. Đây là hình thức phản ánh đúng nhất
hình thức tập trung của lý thuyết về sản xuất theo hợp đồng.
Ở đây người bán chỉ chịu trách nhiệm rủi ro trong sản xuất, còn người mua
chịu trách nhiệm rủi ro do thị trường. Do vậy, hợp đồng này chỉ thành công khi các
doanh nghiệp đóng vai trò hạt nhân trong mối liên kết giữa nông dân và doanh
nghiệp. Ngoài ra, hình thức này cũng chỉ phù hợp với các doanh nghiệp có “tính đặc
thù về tài sản” như Công ty Angimex – Kitoku vì lúa gạo của công ty này không thể
bán ra thị trường nên buộc nông dân phải bán cho doanh nghiệp.
Thứ hai, hợp đồng gia công.
Hình thức ký hợp đồng này, trách nhiệm của doanh nghiệp cao hơn – doanh
nghiệp chịu toàn bộ trách nhiệm từ đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật và đâu ra; nông dân
chỉ chịu trách nhiệm khâu chăm sóc và bảo vệ. Hình thức này đang phát triển mạnh
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trong ngành nuôi cá tra. Hình thức này đảm bảo cho người nông dân an tâm sản
xuất. Tuy nhiên, đây cũng không phải là hình thức nông dân muốn thực hiện vì thu
nhập không cao.
2) Hình thức bán vật tư, mua lại nông sản phẩm:
Hình thức này xuất hiện ở ĐBSCL xuất hiện chủ yếu dưới hai mối quan hệ:
Thứ nhất, mối liên kết giữa các đại lý vật tư ở địa phương với nông dân. Nông
dân mua vật tư từ các đại lý và đến khi thu hoạch trả cho các đại lý bằng lúa. Hình
thức này tồn tại khá lâu ở ĐBSCL do người nông dân không có vốn để mua các đầu
vào phục vụ sản xuất. Tuy nhiên hình thức này chỉ phù hợp quy mô nhỏ ở người
mua và người bán ở cùng địa phương.
Thứ hai, các doanh nghiệp cung cấp đầu vào bán vật tư cho nông dân và đến
khi thu hoạch nhận lại bằng lúa. Tuy nhiên, nhiều trường hợp mối quan hệ này bị đổ
vỡ do nông dân không có khả năng chi trả tiền vật tư cho doanh nghiệp.
Bản chất của hình thức bán vật tư, mua lại lúa là tín dụng thương mại, không
phải là loại hình sản xuất theo hợp đồng. Đối với nông dân sử dụng hình thức này
thường phải trả lãi suất cao hơn lãi suất thị trường. Đối với doanh nghiệp, thường
gặp khó khăn trong việc tiêu thụ lúa thành phẩm. Do vậy, hình thức này khó phát
triển.
3) Hình thức trực tiếp tiêu thụ nông sản phẩm:
Hình thức này được thực hiện theo 3 cơ chế giá:
Thứ nhất, giá cố định. Tuy nhiên, cơ chế này rất khó thực hiện trong thực tế
do cả nông dân và doanh nghiệp đều chạy theo thị trường và không có cơ chế ràng
buộc với nhau.
Thứ hai, ký hợp đồng tiêu thụ lúa theo giá sàn, mua theo giá thị trường.
Theo hình thức này, nếu tại thời điểm thu mua, giá thị trường cao hơn giá sàn thì
thu mua theo giá thị trường; nếu thấp hơn thì thu mua theo giá sàn. Đây là hình thức
áp dụng theo cách hiểu mục 5, điều 8 của QĐ 80 và hình thức này phát triển mạnh
cùng với chính sách mua lúa gạo dự trữ đảm bảo “nông dân có lợi nhuận tối thiểu
30%”. Lợi ích của nông dân được bảo hộ bằng nguồn tài chính của doanh nghiệp;
doanh nghiệp không được hưởng lợi gì từ sự biến động giá xuống của thị trường.
Giá sàn về bản chất là giá nhà nước sử dụng để bảo hộ cho nông dân, không phải là
giá kinh doanh theo cơ chế thị trường. Việc doanh nghiệp ký hợp đồng mua theo giá
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sàn có nghĩa là nhận vai trò của nhà nước bảo hộ cho sản xuất nông nghiệp. Nếu giá
thị trường cao hơn giá sàn và doanh nghiệp mua theo giá thị trường thì giống như
hình thức 1, việc giao dịch sản xuất theo hợp đồng đã chuyển thành giao dịch giao
ngay. Chính điều này đã làm cho QĐ 80 không phản ánh đúng hình thức sản xuất
theo hợp đồng mà về mặt lý luận, cũng như thực tiễn các nước khác đang áp dụng.
Thứ ba, ký hợp đồng tiêu thụ lúa với giá cố định theo cơ chế bù trừ. Về bản
chất đây là một loại hợp đồng bao tiêu. Để hợp đồng này không bị phá vỡ đòi hỏi
phải có cơ chế phòng chống rủi ro. Ở các nước phát triển hợp này được phòng
chống rủi ro biến động giá cả nhờ phương pháp bảo hộ (hedging) trên thị trường kỳ
hạn. Hedging tạm dịch là bảo hộ có nghĩa là mua hoặc bán hợp đồng kỳ hạn
(Futures contract) ngược với trạng thái đang nắm giữ. Ví dụ, đang sản xuất nông
sản hàng hóa để bán thì mua hợp đồng kỳ hạn với số lượng tương đương, ngược lại
đã ký hợp đồng mua hàng nhưng chưa nhận hàng thí bán hợp đồng kỳ hạn cũng với
số lượng tương đương trên thị trường kỳ hạn.
Cả 3 cơ chế giá trên, đều chưa phản ánh được bản chất của sản xuất theo hộp
đồng mà hình thức này cũng chỉ là loại hợp đồng triển hạn (forward contract).
4) Hình thức liên kết sản xuất:
Đây là hình thức sản xuất theo hợp đồng theo hình thức tập trung. Điều này có
nghĩa nông dân có đất, doanh nghiệp có công nghệ, có thị trường. Nông dân sản
xuất trên đất của mình với công nghệ và một số đầu vào theo hướng dẫn của doanh
nghiệp. Doanh nghiệp mua lại toàn bộ lúa sản xuất ra của nông dân. Tuy nhiên, khái
niệm liên kết sản xuất theo QĐ 80 đã làm hình thức này hạn chế phát triển do quy
định nông dân sử dụng giá trị quyền sử dụng đất của mình để góp vào doanh
nghiệp. Điều này rất khó thực hiện trong thực tiễn do khó định giá được quyền sử
dụng đất và bản thân người nông dân không muốn góp vốn bằng quyền sử dụng đất
cho doanh nghiệp.
Tóm lại, trong 4 hình thức của trong QĐ 80, về bản chất thì có 2 hình thức gần
giống bản chất của “sản xuất theo hợp đồng”; một hình thức chỉ là hợp đồng mua
bán giao ngay; và một hình thức là tín dụng thương mại. Như vậy, về mặt lý luận và
thực tiễn thực hiện QĐ 80 trong thời gian qua có thể cho chúng ta thấy chủ trương
sản xuất theo hợp đồng là đúng đắn, tuy nhiên việc thiết kế các hình thức ký kết hợp
đồng giữa doanh nghiệp và người sản xuất chưa đúng bản chất sản xuất theo hợp
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đồng. Ngoài ra, QĐ 80 chưa thiết kế được cơ chế vận hành phù hợp với từng hình
thức tiêu thụ nông sản theo hợp đồng.
2.4.2. Năng lực sản xuất – kinh doanh của nông dân và doanh nghiệp còn yếu
kém
Năng lực sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp và nông dân sẽ quyết định
sự thành công trong việc tiêu thụ nông sản theo hợp đồng. Trong ngành lúa gạo,
Công ty Angimex-Kitoku hay Công ty ADC nhờ có thị trường xuất khẩu ổn định và
sản phẩm có sự khác biệt nên tạo được sự gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp và
nông dân. Tương tự, các doanh nghiệp chế biến thủy sản mạnh đủ khả năng xây
dựng vùng nguyên liệu cũng tạo ra sự gắn kết bền vững. Kinh nghiệm các nước trên
thế giới dù sản xuất theo hợp đồng theo hình thức nào thì vai trò hạt nhân vẫn là
doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ. Điều này có nghĩa doanh nghiệp đã giải quyết được
3 vấn đề cơ bản mà bản thân người nông dân không giải quyết được, đó là “thị
trường – vốn – công nghệ” [32]. Một trong những nguyên nhân mà các doanh
nghiệp chưa quan tâm đến sản xuất theo hợp đồng chính là do năng lực sản xuất –
kinh doanh của các doanh nghiệp còn hạn chế. Các doanh nghiệp lúa ga56o như
trường hợp khảo sát ở Công ty lương thực Tiền Giang việc tiêu thụ nông sản thông
qua hợp đồng không thực hiện tốt do doanh nghiệp chưa có thị trường ổn định, chưa
biết bán hàng cho ai với giá nào và vào thời điểm nào. Do vậy, doanh nghiệp không
thể ký hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản với nông dâng. Trong ngành xuất
khẩu cá tra phi lê đông lạnh đã có tình trạng các doanh nghiệp trong nước cạnh
tranh giảm giá làm cho thu nhập doanh nghiệp giảm và điều này tất yếu thu nhập
của nông dân giảm.
Đối với hình thức HTX, số HTX ở ĐBSCL trong thời gian qua có tăng về số
lượng nhưng hoạt động của các HTX này còn yếu kém. Phần lớn hoạt động của các
HTX chỉ mới dừng lại ở khâu dịch vụ đầu vào sản xuất như bơm tưới, sấy, suốt
lúa.... HTX chưa làm nghĩa vụ đầu mối giữ vai trò tiêu thụ nông sản hàng hoá cho
nông hộ. HTX chưa trở thành một lực lượng mạnh đủ khả năng thương lượng với
doanh nghiệp và thực hiện chức năng thu gom, chế biến như lực lượng thương lái,
hàng xáo.
Tổ hợp tác sản xuất hoạt động dưới nhiều hình thức như CLB, tổ nhóm liên
kết,… nhưng tổ chức này phần lớn chỉ mang tính hình thức chủ yếu là gom nhiều

76

nông hộ lại để ký một hợp đồng với doanh nghiệp thay vì doanh nghiệp phải ký hợp
đồng với từng người. Các CLB này không có hợp đồng hợp tác như quy định tại
Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của tổ hợp tác.
Bản thân nông dân/chủ trang trại sản xuất nông nghiệp mang tính tự phát.
Nông dân/chủ trang trại thiếu kiến thức chuyên môn. Đặc biệt theo quan điểm hiện
nay ở ĐBSCL làm nông nghiệp không cần học. Nếu đã đị học thì không làm nông
dân nữa. Do vậy, nông dân/chủ trang trại hầu hết không nắm được các kiến thức cơ
bản về thương mại, thị trường, quản trị; còn kiến thức kỹ thuật thì phần lớn theo
kinh nghiệm.
Tóm lại, việc phát triển sản xuất theo hợp đồng ở ĐBSCL gặp nhiều khó khăn
khi mà năng lực kinh doanh của doanh nghiệp và nông dân còn hạn chế. Đặc biệt,
doanh nghiệp chưa trở thành hạt nhân trong dây chuyển chuỗi giá trị nông sản thì
sản xuất theo hợp đồng còn chật vật mới phát triển.
2.4.3. Quan hệ hợp đồng không bình đẳng và cơ chế phân bổ lợi ích, rủi ro và
quyền quyết định giữa nông dân và doanh nghiệp chƣa đƣợc xác lập rõ
ràng
Sản xuất theo hợp đồng ở Việt Nam có rất nhiều hình thức đa dạng và phong
phú. Phần phân tích ở trên chỉ là một cố gắng tách biệt ra từng hình thức để làm rõ
bản chất của nó. Trong thực tế, các hình thức lồng ghép lẫn nhau, ngay cả vừa áp
dụng hình thức giao dịch theo hợp đồng, vừa áp dụng hình thức giao dịch giao sau
hoặc giao ngay. Chính vì vậy cơ chế hoạt động cũng rất đa dạng và phong phú. Sản
xuất theo hợp đồng thành công hoặc thất bại do sự phân bổ giá trị, rủi ro và quyền
quyết định. Các trường hợp nghiên cứu ở trên đều có tình trạng nếu ký kết hợp đồng
theo giá cố định thì đến thời điểm giao hàng, thanh toán tiền thường xảy ra tình
trạng hoặc doanh nghiệp không mua do giá cao hơn giá thị trường; hoặc nông dân
không bán khi giá thị trường cao hơn giá hợp đồng. Để xử lý tình trạng này, các
doanh nghiệp thời ký hợp đồng với nông dân với giá sàn và mua theo giá thị trường.
Điều này minh chứng cho mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân không bình
đẳng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp thay mặt nhà nước bảo hộ cho nông dân
khi giá nông sản giảm mạnh.
Quan hệ hợp đồng phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng và đôi bên
cùng có lợi. Việc sản xuất theo hợp đồng, các bên phải xác lập được cơ chế phân bổ
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lợi ích, rủi ro và quyền quyết định. Đây là 3 yếu tố quan trọng giúp cho sản xuất
theo hợp đồng có hiệu quả và hiệu lực. Ở Việt Nam, việc thực hiện sản xuất theo
hợp đồng không xuất phát từ việc phân bổ 3 yếu tố lợi ích, rủi ro và quyền quyết
định. Điều này có thể lý giải được vì sao tình trạng phá vỡ hợp đồng diễn ra khắp
nơi. Trong thời gian qua nhiều doanh nghiệp ký hợp đồng theo hình thức giá sàn và
mua theo giá thị trường là không phù hợp với cơ chế thị trường. Đây không phải là
hình thức bền vững vì đã vi phạm nguyên tắc bình đẳng trong việc phân chia lợi ích,
rủi ro và quyền quyết định. Bộ Luật dân sự, Luật Thương mại, Nghị định 01/CP,
Nghị định 135/2005/NĐ-CP và Quyết định 80/2002/QĐ-TTg được ban hành, nhưng
chưa đầy đủ và không thống nhất trong xử lý các quan hệ hợp đồng dẫn đến cùng
một hành vi có sự điều chỉnh khác nhau. Ngoài ra, bản chất của các hình thức sản
xuất theo hợp đồng trong tiêu thụ nông sản hoàn toàn khác với giao dịch giao ngay
(buôn bán trực tiếp hàng hóa ở chợ) hoặc giao dịch “giao sau” (buôn bán nông sản
qua Sở giao dịch hàng hóa). Do đó không thể sử dụng cơ chế của hai hình thức giao
dịch này áp dụng cho hình thức sản xuất theo hợp đồng. Tuy nhiên, trong thực tiễn
hiện nay, các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp và nông dân chưa nhận
thức đầy đủ sự khác biệt này. Trong quá trình xác lập cơ chế giao dịch, họ không
dựa trên sự phân bổ 3 yếu tố lợi ích, rủi ro và quyền quyết định mà chủ yếu dựa trên
cơ chế giá “nước lên, thuyền lên”. Ví dụ trong hợp đồng gia công, xét về khía cạnh
phân bố giá trị thì người sản xuất được nhận toàn bộ tiền công lao động và phần
khấu hao tài sản do đóng góp đất đai, chuồng trại vào sản xuất; đối với người mua
được nhận lại toàn bộ giá trị đã đầu tư cho người sản xuất. Về khía cạnh rủi ro, hai
bên cùng chia sẻ rủi ro cho trách nhiệm mà mình đảm nhận. Đối với người sản xuất
thì chịu rủi ro trong quá trình sản xuất và người mua chịu rủi ro về thị trường. Tuy
nhiên, thường người mua còn hỗ trợ một phần rủi ro về sản xuất cho người sản xuất.
Về khía cạnh quyền quyết định thì trong hình thức này quyền quyết định phần lớn
thuộc về người mua. Người sản xuất có quyền quyết định tham gia hoặc không
tham gia ký kết hợp đồng với doanh nghiệp. Trong tất cả các hình thức thì quyền
quyết định phân bổ giá trị chủ yếu do người mua đảm nhận. Chính vì thế, những
doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nào đủ khả năng phân phối giá trị tốt nhất cho người
sản xuất thì người sản xuất sẵn sàng thực hiện sản xuất theo hợp đồng. Đây cũng là
yếu tố quyết định sự thành công của hình thức sản xuất theo hợp đồng.
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2.4.4. Các điều kiện cần thiết để thúc đẩy các hình thức sản xuất theo hợp
đồng chƣa đầy đủ
Thứ nhất, Phần lớn nông dân tham gia sản xuất theo hợp đồng ở Việt Nam
đều có quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ. Điều này đã cản trở sự phát triển của
hình thức sản xuất theo hợp đồng. Kinh nghiệm ở Hoa Kỳ cho chúng ta thấy trong
số những trang trại sản xuất hàng hóa lớn thì tỷ lệ sản xuất hợp đồng chiếm tỷ lệ rất
lớn 42,9% số trang trại và 89,7 % giá trị sản phẩm (2003). Những nông dân ký hợp
đồng chăn nuôi gia công gà với công ty CP ở Thái Lan hầu hết đã đầu tư một hệ
thống chuồng trại chăn nuôi quy mô lớn. Điều này có nghĩa điều kiện vật chất cần
thiết để đảm bảo sản xuất theo hợp đồng là quy mô trang trại lớn. Ở Việt Nam, phần
lớn các trang trại quy mô nhỏ, mới vừa vượt khỏi tình trạng tự cung, tự cấp nên việc
sản xuất theo hợp đồng gặp nhiều khó khăn. Để giải quyết bài toán quy mô, Việt
Nam đã triển khai hình thức khuyến khích phát triển HTX để liên kết nông dân lại
với nhau. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố, kế cả do yếu tố lịch sử để lại nên các HTX
chưa phát huy vai trò của mình. Đối với những nông dân có đủ khả năng tích tụ
ruộng đất để làm ăn lớn thì không thể thực hiện được mong muốn của mình do
vướng chính sách hạn điền của Nhà nước. Bản thân các doanh nghiệp không muốn
ký hợp đồng với các trang trại manh mún, nhỏ lẻ vì sẽ dẫn đến tăng chi phí giao
dịch. Như vậy, các điều kiện vật chất ở Việt Nam chưa đủ để thúc đẩy hình thức sản
xuất theo hợp đồng phát triển.
Thứ hai, Quản lý chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn chất lượng quốc
tế thiếu triệt để, thường xuyên liên tục và còn mang tính hình thức. Sự hợp tác và
giám sát chất lượng sản phẩm còn thiếu trung thực khách quan, doanh nghiệp tự
quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm và định giá thu mua, gây thiệt thòi quyền lợi
cho người sản xuất. Theo đánh giá của Cục quản lý an toàn chất lượng và thú y thủy
sản, thực tế có trên 30% doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản trong nước có
“HACCP” nhưng không thực chất, là vấn đề đáng quan tâm. Thực tiễn đã chứng
minh nếu tất cả các doanh nghiệp cần sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc
tế thì họ sẽ tự xây dựng vùng nguyên liệu cho đạt chuẩn. Do cần xây dựng vùng
nguyên liệu cho đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, họ buộc phải ký hợp đồng sản
xuất và tiêu thụ với nông dân.
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Tóm tắt chƣơng 2
Chương 2 đã trình bày thực trạng việc thực hiện QĐ 80 ở ĐBSCL. Trong
chương này nhóm tác giả đã phân tích các điểm được và chưa được của QĐ 80 dựa
trên lý thuyết về phân tích chính sách. Song song với việc nghiên cứu văn bản chính
sách, nhóm tác giả đã đánh giá việc áp dụng trong thực tiễn bằng phương pháp dùng
văn bản này kết hợp lý thuyết sản xuất theo hợp đồng để nhận dạng phân loại, phân
tích chủ thể tham gia, cơ chế vận hành và điều kiện phát triển các hình thức sản xuất
và tiêu thụ theo hợp đồng. Từ đó, nhóm tác giả rút ra bốn kết luận làm nền tảng đề
xuất giải pháp chương sau bao gồm:
- Các hình thức ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản phát triển đa dạng không
đúng theo QĐ 80;
- Năng lực sản xuất – kinh doanh của nông dân và doanh nghiệp còn yếu
kém;
- Quan hệ hợp đồng không bình đẳng và cơ chế phân bổ lợi ích, rủi ro và
quyền quyết định giữa nông dân và doanh nghiệp chưa được xác lập rõ ràng;
- Các điều kiện cần thiết để thúc đẩy các hình thức sản xuất theo hợp đồng
chưa đầy đủ.
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CHƢƠNG 3:

ĐỊNH HƢỚNG HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VIỆC SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ
NÔNG SẢN THÔNG QUA HỢP ĐỒNG
Giới thiệu: Qua nghiên cứu lý luận và thực tiễn ở chương 1 và chương 2,
chương này sẽ đề xuất một số định hướng hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy liên
kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Định hướng hoàn thiện chính
sách sẽ được tập trung vào việc đề xuất một số điểm cần chỉnh sửa, bổ sung để QĐ
80 ngày càng hoàn hiện và giải quyết được các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.
Đồng thời, trong chương này, nhóm nghiên cứu cũng đề xuất mốt số giải pháp phát
triển việc sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng trên cơ sở những vấn đề
nảy sinh qua việc nghiên cứu thực tiễn ở chương 2.
Mục tiêu: Đề xuất hướng bổ sung, chỉnh sửa, khắc phục các hạn chế về chính
sách và đề xuất giải pháp phát triển việc sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua các
loại hợp đồng, đặc biệt là kiểu tổ chức sản xuất theo hợp đồng.
3.1. Quan điểm phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng
3.1.1. Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải phù hợp với
đặc điểm của từng loại nông sản.
Các sản phẩm nông nghiệp rất đa dạng và phong phú. Có sản phẩm phải tiêu
dùng ngay, có sản phẩm phải qua chế biến; có sản phẩm có thể lưu kho, có sản
phẩm không thể lưu kho… Điều này sẽ quyết định các hình thức tiêu thụ nông sản.
Qua khảo sát ngành cá tra và lúa gạo ở ĐBSCL chúng ta cũng thấy được tính đặc
thù của từng loại sản phẩm. Đối với cá tra thì đến thời điểm thu hoạch nếu không
tiêu thụ được thì giá bị giảm nông dân sẽ bị thiệt. Ngoài ra nếu cá tra còn lưu trong
ao thì người nông dân còn phải tốn thêm chi phí cho cá ăn nếu không cá sẽ chết. Do
vậy, nông dân sẽ bị “thiệt kép” đã tốn thêm chi phí, nhưng giá bán thấp hơn. Đối
với lúa gạo là sản phẩm có thể lưu kho được nên người nông dân có thể trữ hàng để
tiêu thụ khi giá cao và mặt hàng này nhà nước có chính sách dự trữ hàng khi giá
xuống thấp. Phát triển các hình thức sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng
phải căn cứ vào tính chất của sản phẩm thì các hợp đồng này mới có tính bền vững.
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3.1.2. Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải phù hợp với
yêu cầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới
Việt Nam đã trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới. Thị trường
nông sản Việt Nam không thể tách rời khỏi thị trường nông sản thế giới. Mặc dù
nền nông nghiệp ở các nước phát triển trên thế giới không còn chiếm vị trí quan
trọng trong phát triển kinh tế nhưng việc tiêu thụ nông sản cho nông dân vẫn được
các quốc gia quan tâm. Chính vì vậy, các thỏa thuận liên quan đến tiêu thụ nông sản
bao giờ cũng gặp vấn đề trở ngại trong đàm phán song phương và đa phương. Việc
tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng cũng phải tuân thủ theo những luật chơi
chung thế giới. Điều này có nghĩa Việt Nam phải tuân thủ các quy định của các hiệp
định song phương và đa phương trong quá trình thúc đẩy tiêu thụ nông sản thông
qua hợp đồng. Ví dụ như Việt Nam không thể trợ cấp trực tiếp cho các doanh
nghiệp khi tham gia tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng.
Trong thời gian qua nhiều địa phương đã chỉ đạo các doanh nghiệp phải bao
tiêu sản phẩm cho nông dân là không phù hợp với WTO và Luật doanh nghiệp.
3.1.3. Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải thúc đẩy nền
kinh tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trở thành một nƣớc có
nền kinh tế thị trƣờng hiện đại
Khác với nhiều quốc gia trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế
chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Do đó
nền kinh tế Việt Nam có nhiều điểm chưa phù hợp với nền kinh tế thị trường. Phát
triển việc sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải đảm bảo tuân thủ
các quy luật kinh tế khách quan, đảm bảo thúc đẩy nền kinh tế nền kinh tế Việt Nam
phát triển nhanh và bền vững theo hướng kinh tế thị trường hiện đại. Trong thời kỳ
kế hoạch hóa tập trung, Nhà nước có quyền quyết định doanh nghiệp mua của ai và
mua bao nhiêu nhưng trong nền kinh tế thị trường thì quyết định này thuộc về
doanh nghiệp; Nhà nước chỉ có vai trò là người xây dựng luật pháp cho các doanh
nghiệp hoạt động.
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3.1.4. Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải thúc đẩy các
chủ thể kinh doanh nông sản không ngừng lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh
trên thƣơng trƣờng quốc tế
Trong nền kinh tế thị trường, các chủ thể tham gia vào kinh doanh nông sản
rất đa dạng. Mỗi chủ thể khác nhau sẽ có vai trò khác nhau nhằm đảm bảo cho việc
kinh doanh diễn ra suôn sẻ. Thị trường nông sản chỉ có thể phát triển khi có sự tham
gia với tư cách thành viên đầy đủ của các chủ thể kinh doanh. Phát triển việc sản
xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp cạnh tranh tự do bình đẳng, không phân biệt đối xử giữa các chủ thể kinh
doanh. Nhà nước cần phải đảm bảo cho các chủ thể kinh doanh có đầy đủ quyền sở
hữu đối với tài sản của họ và quyền tự do kinh doanh bình đẳng, cạnh tranh lành
mạnh công khai và minh bạch, có trật tự, kỷ cương. Phát triển việc sản xuất và tiêu
thụ nông sản thông qua hợp đồng không nhằm mục đích loại bỏ chủ thể kinh doanh
nào đó ra khỏi thị trường mà cần phải tạo điều kiện cho họ ngày càng phải trau dồi
kiến thức, kỹ năng tham gia trên thương trường để ngày càng không ngừng phát
triển, đủ sức cạnh tranh trên thương trường quốc tế.
3.1.5. Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải thúc đẩy phát
triển các điều kiện vật chất cần thiết cho thị trƣờng nông sản phát triển
Thị trường nông sản phát triển không thể thiếu các điều kiện cơ sở vật chất cần
thiết. Phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải thúc đẩy
phát triển kết cấu hạ tầng thương mại nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể
tham gia trên thị trường nông sản. Điều kiện cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng
trong việc thúc đẩy mối liên kết giữa nông dân với thị trường.
3.2. Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp với các hình thức hợp đồng phù hợp
QĐ 80 ra đời nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa nông dân với thị trường. Đây là
chính sách đúng đắn nhằm tạo cho nền sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.
Người nông dân không phải đương đầu với tình trạng được mùa mất giá, mất mùa
được giá. Doanh nghiệp không bị tình trạng thiếu nguyên liệu để sản xuất và có
nguồn nguyên liệu có chất lượng để chế biến đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu. Tuy nhiên trong thời gian qua mối liên kết giữa nông dân với doanh
nghiệp còn lỏng lẻo, các hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản được ký kết giữa
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nông dân và doanh nghiệp mang tính hình thức nên kết quả đạt được của QĐ 80
chưa cao.
Thực tiễn khảo sát ở các tỉnh ĐBSCL, để thực hiện QĐ 80 nhiều doanh nghiệp
đã tổ chức xây dựng vùng nguyên liệu và ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông
dân như Công ty Angimex – Kitoku, Công ty ADC,… Các hình thức này rất thành
công không xảy ra tình trạng “phá vỡ hợp đồng”. Bên cạnh đó nhiều hợp đồng giữa
doanh nghiệp và người sản xuất thường không thực hiện được như hợp đồng sản
xuất lúa chất lượng cao ở các doanh nghiệp chế biến lương thực,… Sở dĩ như vậy là
do tính đặc thù của sản phẩm và năng lực của doanh nghiệp. Do vậy, tùy theo điều
kiện cụ thể mà hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp và nông dân có thể dưới các hình
thức sau:
3.2.1. Hợp đồng gia công
Chủ thể tham gia hợp đồng:
- Trang trại sản xuất hàng hóa trong ngành chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và
trồng trọt;
- Người mua bao gồm HTX và doanh nghiệp chế biến, bán buôn, bán lẻ, xuất
khẩu.
Cơ chế hoạt động:
- Căn cứ thỏa thuận hợp đồng: Định mức kinh tế kỹ thuật đầu vào đầu ra của
quy trình sản xuất nông sản.
- Trách nhiệm của doanh nghiệp: Cung cấp giống, vật tư đầu vào (100% theo
định mức), hướng dẫn kỹ thuật, giám sát quy trình sản xuất, kiểm soát quy trình
đảm bảo chất lượng sản phẩm và nhận lại toàn bộ sản lượng (số lượng) sản phẩm
đặt gia công.
- Trách nhiệm của nông dân: Cung cấp cơ sở vật chất (đất đai, chuồng trại),
toàn bộ công lao động; làm đúng theo quy trình sản xuất do doanh nghiệp đưa ra;
thông báo những trường hợp bất thường trên cây trồng, vật nuôi cho doanh nghiệp
để hai bên cùng phối hợp xử lý.
- Thanh toán và sản phẩm: Doanh nghiệp thanh toán cho trang trại toàn bộ
công lao động theo giá thị trường bình quân tại địa phương (căn cứ vào định mức
kinh tế - kỹ thuật); tiền khấu hao tài sản được sử dụng vào sản xuất nông sản
(chuồng trại, vườn cây). Nông dân giao lại toàn bộ số lượng (sản lượng) sản phẩm

84

hai bên thỏa thuận trong hợp đồng, phần sản phẩm vượt so với hợp đồng sẽ do nông
dân toàn quyền quyết định.
- Xử lý rủi ro và vi phạm hợp đồng: Trong trường hợp rủi ro do thiên tai, dịch
bệnh làm cho kết quả thu được ít hơn mong đợi (thiếu hụt sản lượng) hai bên cùng
chia sẻ. Trong trường hợp đến thời hạn thu nhận sản phẩm nhưng doanh nghiệp
không nhận sản phẩm, nông dân có quyền bán ra thị trường và không phải thanh
toán bất cứ khoản nào cho doanh nghiệp. Nhà nước cần phải xây dựng văn bản pháp
luật có hiệu lực và hiệu quả để xử lý vi phạm hợp đồng với chi phí thấp nhất.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Hợp đồng gia công chỉ có thể phát triển được khi người sản xuất có những
trang trại hàng hóa lớn và người mua có tiềm lực kinh tế lớn, có thị trường tiêu thụ
ổn định.
3.2.2. Hợp đồng giao khoán đất, vƣờn cây, chuồng trại, mặt nƣớc cho nông
dân trực tiếp sản xuất
Chủ thể tham gia hợp đồng:
- Nông dân và người lao động trong doanh nghiệp nông nghiệp;
- Doanh nghiệp có quyền sử dụng đất trên quy mô lớn.
Cơ chế hoạt động:
Cơ chế thực hiện hợp đồng giống như sản xuất gia công, chỉ khác nhau một số
điểm như sau:
- Thứ nhất, doanh nghiệp cung cấp toàn bộ cơ sở vật chất (đất đai, chuồng
trại, có thể có cả vườn cây lâu năm, đàn gia súc cơ bản);
- Thứ hai, nông dân chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài sản của doanh
nghiệp;
- Thứ ba, doanh nghiệp thanh toán toàn bộ tiền công lao động theo định mức;
- Thứ tư, xử lý vi phạm trong trường hợp nông dân không giao nộp sản
phẩm, doanh nghiệp hủy hợp đồng thu hồi lại tài sản.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển
Để hình thức này phát triển, các doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện được
đầy đủ chức năng cung cấp dịch vụ đầu vào và đầu ra cho người sản xuất nông sản.
3.2.3. Hợp đồng trung gian
Chủ thể tham gia hợp đồng:
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- Nông dân sản xuất hàng hóa trực tiếp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và
trồng trọt (chủ yếu là nông dân có quy mô sản xuất lớn);
- Doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp chế biến, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu.
- Người trung gian bao gồm người mua gom hoặc HTX.
Cơ chế hoạt động:
Hình thức này sẽ áp dụng giống như hình thức sản xuất gia công, nhưng có
thêm đối tác là người trung gian. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người trung
gian ràng buộc nhau bằng hợp đồng văn bản, chính thức; mối quan hệ giữa người
trung gian và nông dân bằng hợp đồng miệng, phi chính thức. Người trung gian là
chủ thể chính trong quan hệ hợp đồng là thể nhân nếu là người mua gom, là pháp
nhân nếu là HTX (không phải là đại diện cho tập thể những người nông dân như
nhiều hợp đồng hiện nay đang áp dụng).
Trách nhiệm người trung gian:
- Làm cầu nối giữa doanh nghiệp và nông dân;
- Nhận giống, vật tư đầu vào từ doanh nghiệp cung cấp cho nông dân;
- Trực tiếp tổ chức sản xuất, hướng dẫn quy trình sản xuất, tiếp nhận sản
phẩm từ nông dân và giao cho doanh nghiệp;
- Đại diện cho doanh nghiệp xử lý các trường hợp rủi ro xảy ra;
- Đại diện cho nông dân thương thảo hợp đồng với doanh nghiệp.
Quyền lợi của người trung gian:được nhận hoa hồng từ doanh nghiệp cho kết
quả thực hiện được.
Các cơ chế khác: giống như sản xuất gia công nhưng người xử lý mối quan hệ
giữa doanh nghiệp và nông dân là người trung gian.
Cơ sở vật chất và điều kiện phát triển:
Để hình thức trung gian muốn phát triển, tổ chức, cá nhân đóng vai trò trung
gian phải có đủ năng lực thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.
3.3. Định hƣớng bổ sung, chỉnh sửa, khắc phục những hạn chế về chính sách
tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng
3.3.1. Định hƣớng bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung cơ bản QĐ 80
Định hướng chỉnh sửa tên văn bản:
Về mặt lý luận và thực tiễn đã chứng minh tên gọi của QĐ 80 là không phù
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hợp. Theo điều 24, Luật thương mại năm 2005, thì hầu hết giao dịch giữa nông dân
với thị trường đều là quan hệ hợp đồng. Do vậy, nếu đặt tên “Chính sách khuyến
khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng” không phù hợp. Mục tiêu của chính
sách này là khuyến khích các doanh nghiệp ký hợp đồng với nông dân trước khi
nông dân bắt đầu sản xuất. Về bản chất và mong muốn của Nhà nước là thúc đẩy
hình thức “sản xuất theo hợp đồng” hoặc có thể gọi cho rõ hơn là “sản xuất theo
hợp đồng trong nông nghiệp” hoặc “sản xuất nông sản theo hợp đồng”. Do đó, tên
gọi của QĐ 80 sửa đổi là: “Chính sách khuyến khích sản xuất nông sản theo hợp
đồng” hoặc “Chính sách khuyến khích sản xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp”.
Định hướng chỉnh sửa hình thức văn bản pháp quy:
Về mặt hình thức của văn bản thì Quyết định này nên nâng lên thành Nghị
định của Chính phủ.
Định hướng chỉnh sửa hình thức ký kết hợp đồng:
Về mặt hình thức sản xuất theo hợp đồng, Nhà nước sẽ khuyến khích doanh
nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ký kết hợp đồng trực tiếp với người sản xuất
bao gồm HTX, tổ hợp tác, hộ nông dân dưới các hình thức sau:
-

Hợp đồng gia công;

-

Hợp đồng giao khoán đất đai, vườn cây, mặt nước, chuồng trại để người
sản xuất trực tiếp sản xuất;

-

Hợp đồng qua trung gian.

Định hướng chỉnh sửa nguyên tắc xác định giá trong hợp đồng:
Nguyên tắc xác định giá trong hợp đồng sản xuất – tiêu thụ nông sản trên cơ
sở phân bổ lợi ích, rủi ro và quyền quyết định.
Định hướng chỉnh sửa quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng:
-

Nội dung về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng gia công
sản phẩm nông nghiệp” sử dụng các điều khoản “Hợp đồng gia công
thương mại” của Luật Thương mại ngày 14/6/2005” có bổ sung những
nội dung đặc thù trong lĩnh vực nông nghiệp ví dụ như “Bên đặt gia công
có nghĩa vụ xây dựng quy trình sản xuất và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất
cho bên nhận gia công”, “Bên đặt gia công có quyền giám sát quá trình
sản xuất của bên nhận gia công”, “Bên nhận gia công có nghĩa vụ thực
hiện đúng quy trình và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất do bên đặt gia công
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đưa ra”…
-

Nội dung về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng khoán đất
sản xuất nông nghiệp, đất rừng sản xuất, đất có mặt nước nuôi trồng thủy
sản” sử dụng các nội dung trong nghị định 135/2005/NĐ-CP.

-

Nội dung về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đa chủ thể
trong nghiên cứu khoa học, sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản” cần
quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ đối với từng chủ thể tham gia trong
hợp đồng này.

-

Nội dung về “Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng trung gian
sản xuất – tiêu thụ nông sản” sử dụng các điều khoản trong “chương V.
Hoạt động trung gian thương mại” của Luật Thương mại ngày 14/6/2005,
có chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với sản phẩm nông nghiệp.

3.3.2. Bổ sung, chỉnh sửa và khắc phục hạn chế về chính sách khuyến khích
sản xuất theo hợp đồng của QĐ 80
Về chính sách đất đai:
-

Sửa đổi Luật đất đai: Cần cho tư nhân tích tụ ruộng đất để giảm sự manh
mún trên đồng ruộng, mới có thể khuyến khích đầu tư cho nông nghiệp.
Nội dung cụ thể sẽ được trình bày phần sau.

-

Triển khai thực hiện miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 55/2010/QH12
ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Về chính sách tài chính - tín dụng:
-

Thực hiện theo Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 về chính
sách tín dụng phát triển nông nghiệp và nông thôn.

-

Thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định số 151/2006/NĐ-CP
về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu và Nghị định số 106/2008/NĐCP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2006/NĐ-CP.

-

Miễn giảm thuế VAT cho đầu vào nông sản.

-

Xây dựng cơ chế, chính sách để lập Quỹ bảo hiểm ngành hàng.

Về chính sách đầu tư:
-

Thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông
nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP ngày 04/06/2010 về
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Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn.
-

Nhà nước cần đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng nối liền nông thôn với
thị trường. Cần đầu tư đường xá, cầu cống, thông tin liên lạc, phương tiện
vận chuyển,...

Về chính sách chuyển giao khoa học và công nghệ:
-

Thực hiện chính sách khuyến nông theo Nghị định số 02/2010 của Chính
phủ ngày 08/01/2010 về Khuyến nông.

-

Hàng năm ngân sách nhà nước bố trí hỗ trợ cho doanh nghiệp và người
sản xuất có hợp đồng tiêu thụ nông sản: cụ thể theo mục 4, Điều 3 QĐ 80
hiện hành.

Về chính sách thị trường và xúc tiến thương mại
-

Thực hiện đề án “Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2010-2015
và định hướng đến năm 2020” theo Quyết định Số 23/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ ngày 6 tháng 1 năm 2010.

-

Ưu tiên cho các doanh nghiệp ký kết hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông
sản cho nông dân được tham gia hợp đồng thương mại của Chính phủ và
các chương trình xúc tiến thương mại.

3.4. Một số giải pháp phát triển sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng
3.4.1. Hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh của nông
dân và doanh nghiệp
Sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng chỉ có thể phát huy hiệu quả khi
có sự đồng thuận và tự nguyện giữa nông dân và doanh nghiệp. Sự đồng thuận và tự
nguyện xuất phát từ nhu cầu ổn định phát triển sản xuất – kinh doanh của đôi bên:
- Thứ nhất, Doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ ổn định và không ngừng
được phát triển mở rộng, sản phẩm hàng hoá có thương hiệu, nên doanh nghiệp cần
nguồn nguyên liệu chế biến ổn định về số lượng và chất lượng để giữ vững thị
trường, phát triển kinh doanh.
- Thứ hai, Nông dân được tổ chức lại sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa
quy mô lớn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường, nên nông dân có nhu cầu liên kết
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với doanh nghiệp để tận dụng các nguồn lực ổn định và phát triển sản xuất.
Để các chủ thể trên hình thành được mối liên kết một cách bền vững, khách
quan, vận hành tốt theo cơ chế thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp và nông dân phải có
đủ năng lực sản xuất – kinh doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế
quốc tế ngày nay. Do vậy nhà nước cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho nông dân và doanh
nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.
Đối với doanh nghiệp: Tăng cường khuyến khích các doanh nghiệp kinh
doanh lương thực và các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản có chiến lược
xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực và phát triển thị trường địa đồng
thời với mở rộng thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp cần tham gia xây dựng
vùng nguyên liệu để bảo đảm chất lượng nguyên liệu cho chế biến và ổn định nguồn
nguyên liệu. Hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp củng cố, phát triển nhân
rộng các hình thức liên kết sản xuất trong vùng nguyên liệu đã thực hiện có hiệu
quả như: đối với các doanh nghiệp chưa tổ chức liên kết sản xuất, thì theo khả năng
và điều kiện của đơn vị cần tiến hành tổ chức mới các hình thức liên kết trong sản
xuất với các hình thức liên kết hợp tác phù hợp, như: hình thức liên kết sản xuất,
tiêu thụ lúa Nhật của liên doanh Angimex - Kitoku, hình thức liên hợp sản xuất cá
sạch của Công ty Agifish, hình thức hội nuôi cá sạch của Công ty TNHH Nam Việt
(Navico) đã thực hiện có hiệu quả.
Các Sở, ngành có liên quan cần chú trọng xây dựng bản tin thuộc lĩnh vực
ngành phụ trách; trong đó, Sở Công thương thực hiện tốt công tác dự báo, thông tin
thị trường tiêu thụ trong nước và trên thế giới, giá cả sản phẩm nông nghiệp; Sở
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phát hành bản tin tình hình sản xuất nông
nghiệp, thị trường, giá cả, hoạt động khuyến nông, … với nội dung phong phú, hấp
dẫn người đọc, thông tin trên mạng hàng tháng và phát hành trong hệ thống, để mọi
người có điều kiện truy cập, tiếp cận.
Đối với nông dân: Nhà nước cần có chính sách tài trợ 100% kinh phí giáo dục
– đào tạo từ tiểu học đến trung học nghề cho con em nông dân để hình thành một
đội ngũ „thanh nông tri điền”. Đặc biệt cần phải đào tạo nghề nông cho con em
nông dân để họ đủ khả năng quản lý các trang trại quy mô lớn, các HTX đích thực
quy mô lớn. Nhà nước quy định người điều hành các trang trại có quy mô lớn từ 30
ha trở lên phải có chứng chỉ của khóa học này. Các HTX được hình thành từ những
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trang trại này nên các HTX được quản lý bởi những thanh niên trẻ, chủ trang trại
giỏi và do đó rất thành công.
3.4.2. Tăng cƣờng phát huy vai trò nhà nƣớc trong việc sản xuất và tiêu thụ
nông sản thông qua hợp đồng
Nhà nước với vai trò là chủ thể quản lý, điều hành nền kinh tế; nhà nước là
người tổ chức lại sản xuất, đồng thời nhà nước xử lý những mâu thuẫn phát sinh
trong việc tranh chấp giữa các bên trong hợp đồng sản xuất và tiêu thụ nông sản.
Người nông dân sản xuất nông sản và doanh nghiệp chế biến tiêu thụ nông sản chỉ
thực hiện việc liên kết với nhau thông qua hợp đồng chỉ khi cả hai bên đều thấy
điều kiện đã chín muồi, áp lực cạnh tranh trên thị trường tạo sức ép phải liên kết để
ổn định và phát triển. Trên cơ sở đó nhà nước cần phát huy vai trò người tạo lập
môi trường và điều kiện thúc đẩy mối liên kết thông qua hợp đồng giữa người sản
xuất và người chế biến, tiêu thụ, cụ thể như sau:
Thứ nhất, Ban hành cơ chế chính sách; xây dựng quy hoạch và định hướng
phát triển; đào tạo, huấn luyện cho cán bộ kỹ thuật, nông dân; hỗ trợ đầu tư xây
dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu; thông tin thị trường; kiểm tra, giám sát; cụ
thể như sau:
- Ban hành và triển khai thực hiện tốt các chính sách có liên quan đến sản
xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, như: chính sách về đầu tư cơ sở hạ tầng, đất đai,
thuế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến ngư, thông tin thị
trường.
- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong xây dựng quy hoạch sản xuất nông, thủy
sản hàng hóa; hình thành vùng sản xuất nông sản hàng hóa lớn, gắn sản xuất nguyên
liệu với công nghiệp chế biến và thị trường. Thực hiện quản lý tốt quy hoạch, hạn
chế phát triển tự phát.
- Thực hiện công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho
cán bộ kỹ thuật; tăng cường thực hiện công tác huấn luyện nâng cao kiến thức sản
xuất, kinh doanh, kiến thức về tham gia liên kết sản xuất thông qua hợp đồng kinh
tế cho người lao động, đặc biệt là nông dân, cán bộ hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ trang
trại…
- Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nguyên liệu tập trung theo quy
hoạch, như giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thủy lợi, điện, kho chứa sản
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phẩm nông thủy sản, bến bãi,…, phục vụ cho nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
- Tổ chức thực hiện công tác thông tin thị trường và cảnh báo thật tốt để tổ
chức sản xuất có hiệu quả bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng thông qua
hoạt động khuyến nông và bằng văn bản hành chính; phát hành bản tin nông nghiệp
và giá cả thị trường; mở lợp tập huấn tin học văn phòng, truy cập thông tin cho cán
bộ cấp xã, các tổ chức hợp tác, trang trại và nông dân để có điều kiện tiếp cận; triển
khai nhân rộng hình thức truy cập thông tin đến các câu lạc bộ nông dân, chi hội
thủy sản, các tổ chức hợp tác; xây dựng trạm thông tin, khoa học công nghệ ở một
xã điểm, tiến tới nhân rộng trên địa bàn.
- Thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát trong quá trình từ sản xuất đến
thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; giải quyết các tranh chấp phát sinh trong
quá trình thực hiện hợp đồng liên kết theo quy định của pháp luật.
Thứ hai, Đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, cụ thể như sau:
- Đi tắt đón đầu nhận chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ sinh học
trong sản xuất, lai tạo giống lúa, quy trình sinh sản nhân tạo giống thủy sản, tạo
nguồn giống tốt, sạch bệnh, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất.
- Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất;
kiện toàn và mở rộng hệ thống sản giống cộng đồng, cả về quy mô và chất lượng.
- Đẩy mạnh thực hiện cơ giới hóa các khâu trong sản xuất, tăng nhanh diện
tích ứng dụng cơ giới hóa trong khâu gieo sạ, thu hoạch lúa, công nghệ sau thu
hoạch…
Thứ ba, Tổ chức, hướng dẫn, điều phối các hoạt động nhằm sử dụng và phát
huy có hiệu quả hơn các nguồn lực phát triển; bảo đảm nguồn kinh phí và lồng ghép
các chương trình để thực hiện các dự án có liên quan đến sản xuất, chế biến và tiêu
thụ nông sản.
3.4.3. Củng cố và phát triển tổ hợp tác và HTX
HTX hoặc tổ hợp tác chính là cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Tuy
nhiên, làm thế nào phát triển HTX và tổ hợp tác và nâng cao hiệu quả hoạt động của
chúng để HTX đủ sức đảm đương vai trò của mình. Một số giải pháp cụ thể như
sau:
Thứ nhất, chuẩn bị tốt đội ngũ cán bộ cho công tác phát triển HTX, tổ hợp
tác. Đây là khâu có tinh chất quyết định, chọn cho được người nhiệt tình, có tâm
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huyết với cộng đồng và có hiểu biết nhất định về sản xuất – kinh doanh. Bên cạnh
đó tiếp tục tăng cường chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX, tổ
hợp tác.
Thứ hai, việc thành lập HTX và tổ hợp tác phải dựa trên nguyên tắc tự
nguyện, tránh chạy theo thành tích. HTX và tổ hợp tác phải thực sự là đại diện của
nông dân và hình thành trên nguyên tắc tự nguyện. Cơ cấu xã hội ở nông thôn Việt
Nam đã từng được hình thành trong quá trình hợp tác hóa đơn giản hóa đến mức tối
đa, chỉ còn lại một bên là những nông dân với tư cách là hộ gia đình xã viên, bên
kia là Ban Chủ nhiệm HTX, Đảng ủy, Ủy ban và các đoàn thể, bao gồm cả Mặt
trận Tổ quốc đều đã được “nhà nước hóa”. Các hình thức tự quản vốn có hầu như bị
xóa sạch. Không một lực lượng xã hội nào được tồn tại có tính tự trị, tự quản tương
đối độc lập ngoài những đoàn thể tổ chức đã “nhà nước hóa” hay là những “cánh
tay nối dài” của tổ chức Nhà nước. Chính điều này đã ảnh hưởng lớn đến quá trình
phát triển HTX và tổ hợp tác sau này. Để HTX và tổ hợp tác phát triển thì phải đảm
bảo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Do vậy, cần phải sửa đổi
Luật Hợp tác xã năm 2003 theo hướng HTX muốn phát triển bền vững phải tự chủ,
tự chịu trách nhiệm tài chính, hoạt động hiệu quả, làm rõ lợi thế, tiềm năng riêng có
và lợi ích của hình thức HTX đối với xã viên; quy định rõ hơn về phân phối, sử
dụng dịch vụ của HTX; mối quan hệ xã viên với xã viên, giữa HTX với xã viên, với
HTX khác, với doanh nghiệp trực thuộc HTX, với thị trường.
Thứ ba, chuyển đổi các câu lạc bộ, các tổ liên kết sản xuất,... của nông dân
theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ
chức và hoạt động của tổ hợp tác. Nội dung quan trọng của Nghị định này là xây
dựng Hợp đồng hợp tác để thay thế các Điều lệ hoạt động của các Câu lạc bộ hiên
nay. Hợp đồng hợp tác giữa các hộ nông dân có cơ sở pháp lý cao hơn và là nền
tảng đảm bảo cho tổ hợp tác phát triển bền vững và tiến lên HTX khi quy mô đủ
lớn, và năng lực cán bộ, cũng như tổ viên được nâng lên đủ sức cạnh tranh trên thị
trường.
Thứ tư, vận động người mua gom tham gia vào tổ hợp tác hoặc HTX. Người
mua gom có kinh nghiệm thương mại và có quan hệ gần gũi với nông dân. Vì thế,
tập họp họ vào trong một tổ chức và trở thành nhân vật trung gian trong sản xuất
theo hợp đồng giữa doanh nghiệp và nông dân là điều cần thiết.
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Thứ năm, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13/NQ/TW ngày 18/3/2002 của
Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) “Về tiếp tục đổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể”.
Tóm lại, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX và tổ hợp tác sẽ
góp phần thúc đẩy hình thức sản xuất theo hợp đồng phát triển.
3.4.4. Tăng cƣờng các biện pháp kiểm tra bảo đảm chất lƣợng nông sản, thủy
sản và áp dụng các tiêu chuẩn chất lƣợng quốc gia và quốc tế
Chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị hàng nông sản
ở nước ta hiện nay. Nhiều mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam như cà phê,
gạo, tiêu, thủy sản đều chưa đảm bảo được chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.
Trong hình thức sản xuất theo hợp đồng như lý thuyết và thực tiễn đã trình bày, tính
tài sản chuyên biệt (asset specificity) đóng vai trò quan trọng thúc đẩy các bên tham
gia vào sản xuất theo hợp đồng. Một trong cách thức tạo ra tính tài sản chuyên biệt
chính là bắt buộc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Cụ thể:
Thứ nhất, Tăng cường kiểm tra chất lượng nông sản, thủy sản theo các tiêu
chuẩn Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ
Nông nghiệp & PTNT, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, kể cả
khâu kiểm tra chế biến thủy sản. Sản phẩm lưu hành trên thị trường phải đảm bảo
dư lượng kim loại nặng, hóa chất, vi sinh không vượt quá mức giới hạn tối đa cho
phép. Đối với các nông sản xuất khẩu, phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng của thị
trường nhập khẩu, nhất là đối với cá tra, gạo. Khuyến khích các hộ sản xuất lập sổ
tay ghi chép theo dõi quá trình sản xuất và tham gia thực hiện truy xuất nguồn gốc.
Kiên quyết xử lý theo pháp luật các doanh nghiệp có sản phẩm chế biến vi phạm
các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thứ hai, Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng giống cây
trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y,…; tăng cường các
biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn, ngăn chặn và khắc phục tình trạng ô nhiễm
môi trường đang ngày càng gia tăng, kiên quyết chấn chỉnh các trường hợp phát
triển nuôi thủy sản tự phát không theo quy hoạch. Xây dựng hình thức điểm về bảo
vệ môi trường, phát triển bền vững đối với vùng sản xuất 3 vụ có đê bao chống lũ
triệt để.
Thứ ba, Tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia, quốc tế
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trong sản xuất, chế biến nông sản hàng hóa; xây dựng thương hiệu hàng hóa. Cụ
thể:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT các tỉnh hướng dẫn nông dân thực hiện quy trình thực hành sản xuất nông
nghiệp tốt (VietGAP và GlobalGAP).
- Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng chính
sách thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng nông sản từ khâu sản xuất nông
nghiệp đến khâu chế biến, tiêu thụ.
- Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ
ra soát lại toàn bộ các tiêu chuẩn chất lượng nông sản và xây dựng lại theo đúng
quy chuẩn quốc tế; đồng thời cùng phối hợp xây dựng quy trình truy xét nguồn gốc
sản phẩm (Traceability).
- Các Hiệp hội, các tổ chức đào tạo, tổ chức khoa học tổ chức đào tạo, giáo
dục, vận động tuyên truyền áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu
chuẩn quốc tế như SQF 1000CM (có thể chuyển đổi thành GLOBALGAP theo yêu
cầu thị trường), SQF 2000CM, GAP, ISO 9000, ISO 14.000, HACCP, CoC, ISO
22.000:2005, Halal,...
3.5. Kiến nghị
3.5.1. Kiến nghị với Chính phủ
Để phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng, ngoài nhóm các giải
pháp có thể thực hiện, nhóm nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị với Chính phủ và
UBND các tỉnh, thành phố như sau:
- Thứ nhất, Nhà nước cần xây dựng Luật Nông nghiệp. Luật này phải điều
chỉnh toàn bộ hoạt động sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản. Những nội dung cơ
bản của Luật Nông nghiệp: các loại hình tổ chức kinh doanh nông sản; các quy định
về sản xuất nông nghiệp; các quy định về trợ cấp cho nông nghiệp (Việt Nam vẫn
còn có thể trợ cấp cho nông nghiệp); các quy định về cho vay tín dụng; các quy định
về hỗ trợ cho từng ngành sản xuất; các quy định về thương mại nông sản.
- Thứ hai, Nhà nước cần xóa bỏ hạn điền đối với hộ gia đình, cá nhân sử
dụng đất vào mục đích nông nghiệp theo quy định của Luật đất đai năm 2003 và
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 1126/2007/NQ-UBTVQH11 ngày
21/6/2007. Mặc dù, Nhà nước có quy định hạn điền, nhưng trong thực tế hiện tượng
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“xé rào” diễn ra khắp nơi. Thực tiễn cũng chứng minh rằng những người tích tụ
ruộng đất “chui” làm ăn rất hiệu quả và quá trình tích tụ này không dẫn đến “bần
cùng hóa nông dân”. Do đó, Nhà nước cần chỉnh sửa, bổ sung pháp luật về đất đai
để nông dân, nhà đầu tư an tâm phát triển trang trại sản xuất nông sản hàng hóa lớn.
- Thứ ba, Nhà nước cần xóa bỏ quy định về “đất sử dụng có thời hạn” của
Luật đất đai năm 2003. Theo điều 67 của Luật đất đai, thời hạn giao đất, thuê đất
đối với các hộ nông dân, cá nhân từ 20-50 năm tùy theo đất trồng cây hàng năm,
cây lâu năm, đất rừng. Trong khi đó thời hạn giao đất, thuê đất đối với tổ chức kinh
tế là 50-70 năm tùy dự án. Điều này có nghĩa các nhà hoạch định chính sách đang vi
phạm nguyên tắc “không phân biệt đối xử giữa các chủ thể cùng thực hiện một hành
vi” [31]. Ngoài ra, việc giao đất và thuê đất đối với trồng cây hàng năm 20 năm
hoặc thấp hơn là quá ngắn, nông dân không thể mạnh dạn tích tụ ruộng đất và đầu
tư cho sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao.
- Thứ tư, sửa đổi, bổ sung Bộ Luật dân sự năm 2005 và Luật đất đai năm
2003 về “thừa kế quyền sử dụng đất nông nghiệp”. Nhà nước cần hạn chế việc chia
nhỏ đất đai cho tất cả thành viên có quyền thừa kế. Trang trại phải được giao cho
một người thừa kế có khả năng quản lý và trở thành thành viên hợp danh, và những
người thừa kế khác chỉ là thành viên góp vốn, đồng sở hữu chủ trang trại, không có
quyền quản lý, tạo ra trang trại hợp danh. Quyền quyết định ai là người thừa kế có
quyền quản lý có thể do người chủ quyết định bằng di chúc, nếu không, do các đồng
sở hữu chủ quyết định và pháp luật thừa nhận [30].
- Thứ năm, Nhà nước cần bãi bỏ thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT
cho tất cả các chủ thể ở khâu trung gian, trực tiếp mua gom nông sản cho nông dân.
3.5.2. Kiến nghị với các doanh nghiệp
- Thứ nhất, Doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược liên doanh, liên kết tạo
vùng nguyên liệu để phục vụ cho chế biến và tiêu thụ.
- Thứ hai, Các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu cần nghiên cứu, học hỏi
kinh nghiệm và đào tạo nguồn nhân lực có hiểu biết sâu về thị trường giao sau để sử
dụng các công cụ trên thị trường này quản lý rủi ro trong trường hợp đã ký hợp
đồng tiêu thụ cho nông dân nhưng giá thị trường bị giảm mạnh.
- Thứ ba, Các doanh nghiệp phải kiểm soát được chất lượng từ khâu sản xuất
nông nghiệp.
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Tóm tắt chƣơng 3
Xuất phát từ phân tích thực trạng việc áp dụng QĐ 80 trong 2 ngành lúa gạo,
và cá tra, chương này, nhóm tác giả đã:
Thứ nhất, Đề xuất 5 quan điểm phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua
hợp đồng:
- Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải phù hợp với đặc
điểm của từng loại nông sản;
- Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải phù hợp với yêu
cầu hội nhập vào nền kinh tế thế giới;
- Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải thúc đẩy nền kinh
tế Việt Nam phát triển nhanh và bền vững trở thành một nước có nền kinh tế thị
trường hiện đại;
- Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải thúc đẩy các chủ
thể kinh doanh nông sản không ngừng lớn mạnh, đủ sức cạnh tranh trên thương
trường quốc tế;
- Phát triển việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng phải thúc đẩy phát
triển các điều kiện vật chất cần thiết cho thị trường nông sản phát triển.
Thứ hai, Đề xuất hoàn thiện 3 hình thức sản xuất theo hợp đồng:
- Hợp đồng gia công;
- Hợp đồng giao khoán đất, vườn cây, chuồng trại, mặt nước cho nông dân
trực tiếp sản xuất;
- Hợp đồng trung gian.
Thứ ba, Đề xuất định hướng bổ sung, chỉnh sửa, khắc phục những hạn chế về
chính sách tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng theo QĐ 80.
Thứ tư, Đề xuất 4 giải pháp:
- Hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh của nông dân
và doanh nghiệp;
- Tăng cường phát huy vai trò nhà nước trong việc sản xuất và tiêu thụ nông
sản thông qua hợp đồng;
- Củng cố và phát triển tổ hợp tác và HTX;

- Tăng cường các biện pháp kiểm tra bảo đảm chất lượng nông sản, thủy sản
và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế.
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Ngoài ra, trong chương này, nhóm tác giả cũng đề xuất một số kiến nghị với
chinh phủ và doanh nghiệp để cho việc thực hiện tiêu thụ nông sản thông qua hợp
đồng phát triển tốt hơn.
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KẾT LUẬN
QĐ 80 về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng là
chủ trương đúng đắn của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho thị trường nông sản
phát triển ổn định, bền vững. Trải qua 8 năm, kể từ khi QĐ 80 ra đời, nhiều hình
thức ký kết hợp đồng tiêu thụ giữa doanh nghiệp và người sản xuất được triển khai
trong thực tế. Một số hình thức thành công, nhưng một số khác không thành công.
Cho đến nay, phần lớn các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, thậm chí các cơ quan
quản lý nhà nước đều nhận thấy rằng QĐ 80 khó thực hiện trong thực tế. Xuất phát
từ yêu cầu cần phải bổ sung, chỉnh sửa QĐ 80 cho phù hợp với thực tế hiện nay,
trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành thành viên của WTO, chúng tôi đã thực hiện
đề tài: “Phân tích, đánh giá việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng ở ĐBSCL
theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách khuyến
khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng”.
Đề tài được thực hiện nghiên cứu 2 mặt hàng lúa gạo và cá tra ở 3 tỉnh
ĐBSCL bao gồm Tiền Giang, Đồng Tháp và An Giang. Với cách tiếp cận phân tích
chính sách, đề tài đã phân tích những điểm được và chưa được của QĐ 80 và trên
cơ sở đó phân tích, đánh giá việc áp dụng QĐ 80 trong thực tế. Từ đó, đề tài đã rút
ra được 4 vấn đề:
- Các hình thức ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản phát triển đa dạng không
đúng theo QĐ 80.
- Năng lực sản xuất – kinh doanh của nông dân và doanh nghiệp còn yếu
kém.
- Quan hệ hợp đồng không bình đẳng và cơ chế phân bổ lợi ích, rủi ro và
quyền quyết định giữa nông dân và doanh nghiệp chưa được xác lập rõ ràng.
- Các điều kiện cần thiết để thúc đẩy các hình thức sản xuất theo hợp đồng
chưa đầy đủ.
Trên cơ sở phân tích thực tiễn, đề tài đã đề xuất hướng chỉnh sửa, bổ sung QĐ
80 và các hình thức sản xuất theo hợp đồng cần hoàn thiện. Từ việc nghiên cứu này,
đề tài đề xuất 4 giải pháp như sau:
- Hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh của nông dân
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và doanh nghiệp;
- Tăng cường phát huy vai trò nhà nước trong việc sản xuất và tiêu thụ nông
sản thông qua hợp đồng;
- Củng cố và phát triển tổ hợp tác và HTX;
- Tăng cường các biện pháp kiểm tra bảo đảm chất lượng nông sản, thủy sản
và áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế.
Tóm lại, đề tài nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản theo hợp
đồng nhằm góp phần hoàn thiện các chính sách phát triển thị trường nông sản. Tuy
nhiên, vấn đề tiêu thụ nông sản cho nông dân luôn là vấn đề phức tạp mà các chính
phủ của tất cả các quốc gia trên thế giới đều quan tâm. Đây là một vấn đề tương đối
khó. Do vậy, bằng nỗ lực của của mình, nhóm nghiên cứu cố gắng phân tích và đề
xuất giải pháp nhưng chắc chắn sự thiếu sót và hạn chế là điều khó tránh khỏi. Hạn
chế lớn nhất của đề tài này là thiếu số liệu đầy đủ về kết quả thực hiện QĐ 80 đối
với lúa gạo và cá tra của 13 tỉnh ĐBSCL. Nguyên nhân là chỉ tiêu này không được
xem là chỉ tiêu bắt buộc phải điều tra thống kê và báo cáo hàng năm. Vì vậy, khi
cần báo cáo tổng kết, sơ kết đánh giá thì các cơ quan quản lý nhà nước ở địa
phương mới tổng hợp số liệu và số liệu này thường không chính xác. Hạn chế này
khó khắc phục được nếu Nhà nước không có cuộc điều tra tổng thể về kết quả ký
kết và thực hiện QĐ 80.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Danh sách các đối tƣợng khảo sát đƣợc phỏng vấn
TT

Tên đơn vị và cá nhân

Địa chỉ

A

Cơ quan quản lý nhà nƣớc, Hiệp hội

Tổng số mẫu: 7

A_1 Cơ quan quản lý nhà nước
1

Chi cục PTNT Tiền Giang

2

Chi cục PTNT Hậu Giang

3

Chi cục PTNT Cần Thơ

4

Chi cục PTNT Đồng Tháp

5

Chi cục PTNT An Giang

A_2 Hiệp hội
1

2
B

Hiệp hội thủy sản Đồng Tháp

Tho, tỉnh Tiền Giang.
D4, Khu vực 4, Khu hành chính, thị
xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
51 Cách mạng tháng tám, P.An Hòa,
Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
16 Đường 30/4, P.4, Tp.Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp
Số 04 Nguyễn Du, P. Mỹ Bình,
TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Số mẫu: 2
52 Lý Thường Kiệt, P.1, Tp. Cao
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
58 Bùi Văn Danh, P.Mỹ Xuyên, Tp.

sản An Giang

Long Xuyên, tình An Giang

Nhóm ngƣời mua nông sản

1

Công ty lương thực Tiền Giang

2

Công ty lương thực Đồng Tháp

4

89 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.4, Tp.Mỹ

Hiệp hội nghề nuôi và chế biến thủ

B_1 Doanh nghiệp ngành lương thực

3

Số mẫu: 5

Tổng số mẫu ngƣời mua: 10
Số mẫu: 7
256 Khu phố 2, P.10, Tp. Mỹ Tho,
tỉnh Tiền Giang
531 Quốc Lộ 30, xã Mỹ Tân, Tp.
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

Công ty lương thực - thực phẩm An

6, Nguyễn Du, P. Mỹ Bình, Tp.

Giang

Long Xuyên, tỉnh An Giang

Công ty lương thực Sông Hậu

Khu công nghiệp Trà Nóc, Tp. Cần
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Thơ
5

6

7

Chi nhánh Công ty cổ phần

27/2, Nguyễn Huệ, Phường 1, Thị xã

Docimexco - Docifood

Sa đéc, tỉnh Đồng Tháp

Công ty cổ phần lương thực Hậu

869 Trần Hưng Đạo, phường 7,

Giang

thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Công ty nông sản thực phẩm Tiền

Ấp Bình, xã Hòa Hưng, huyện Cái

Giang

Bè, tỉnh Tiền Giang

B_2 Doanh nghiệp ngành chế biến cá tra
1

2

Chi nhánh Công ty cổ phần

Khu C, Lô VI, Khu Công nghiệp Sa

Docimexco - Docifish

đéc, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Công ty XNK nông sản thực phẩm An

25/40 Trần Hưng Đạo, Tp. Long

Giang (Afiex)

Xuyên, tỉnh An Giang

3

Công ty cổ phần Tô Châu

C

Nhóm ngƣời bán nông sản

C_1

Số mẫu: 3

Hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân
trồng lúa bán

1

HTX Tân Cường

2

HTX Mỹ Thành

3

HTX Nông nghiệp số 1 Tân Phước

4

Tổ hợp tác Tây Khánh 6

5

Phạm Văn Tuấn Hải

6

Nguyễn Thanh Việt

7

Nguyễn Văn Trãi

1553 Quốc Lộ 30, Khóm 4, P.11,
TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Tổng số mẫu ngƣời bán: 40
Số mẫu: 25
Ấp Tân Cường, xã Phú Cường,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy,
tỉnh Tiền Giang
Ấp Tân Bành, xã Tân phước, huyện
Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp
Khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa,
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ấp Tân Cường, xã Phú Cường,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Ấp Tân Cường, xã Phú Cường,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Ấp Tân Cường, xã Phú Cường,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
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8

Trần Văn Hường

9

Ngô Quang Khánh

10

Trần Thanh Hải

11

Nguyễn Văn Ngãi

12

Trần Văn Mười

13

Nguyễn Văn Còn

14

Phan Văn Đầy

15

Trương Văn Giàu

16

Phan Văn Mao

17

Trương Văn Hạnh

18

Nguyễn Văn Nhi

19

Lê Văn Khắc

20

Nguyễn Văn Hà

21

Nguyễn Văn Hớn

22

Nguyễn Tấn Lộc

23

Lê Văn Hùng

Ấp Tân Cường, xã Phú Cường,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Ấp Tân Cường, xã Phú Cường,
huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp
Khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa,
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa,
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa,
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa,
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa,
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa,
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Khóm Tây Khánh 6, P. Mỹ Hòa,
Tp.Long Xuyên, tỉnh An Giang
Ấp 5, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang
Ấp 5, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang
Ấp 5, xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang
Ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Ấp 9A, xã Mỹ Thành Nam, huyện
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
Ấp 4, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang
Ấp 2, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai
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Lậy, tỉnh Tiền Giang
24

Đoàn Văn Ngon

25

Phan Văn Thuận

C_2

Ấp 3, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang
Ấp 3, Mỹ Thành Bắc, huyện Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang

Hợp tác xã, tổ hợp tác, nông dân nuôi

Số mẫu: 15

cá tra

1

HTX Thủy sản Hòa Hưng

2

Lê Văn Dung

3

Trần Văn Mười

4

Phan Văn Mạnh

5

Nguyễn Văn Hào

6

Lê Văn Thủ

7

Nguyễn Văn Ngược

8

Nguyễn Thị Lệ Thủy

9

Cao Lương Tri

10

Trần Quang Huy

11

Đàm Thị Ánh Nguyệt

12

Nguyễn Văn Tuyến

Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh
Tiền Giang
Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh
Tiền Giang
Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh
Tiền Giang
Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh
Tiền Giang
Xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè, tỉnh
Tiền Giang
Xã Long An, huyện Tân Châu, tỉnh
An Giang
Xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh
An Giang
25 Hoàng Văn Thụ, P. Mỹ Bình, Tp.
Long Xuyên, tỉnh An Giang
2/8A Khóm Mỹ Thạnh, P. Mỹ
Thạnh, Tp.Long Xuyên, An Giang
Xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú,
tỉnh An Giang
Xã An Nhơn, huyện Châu Thành
tỉnh Đồng Tháp
QL 80, xã Bình Thành, huyện Lấp
Vò, tỉnh Đồng Tháp
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13

Lê Thị Út Em

14

Võ Văn Nhựt

15

Nguyễn Hoàng Những

112, Nguyễn Huệ, TP. Cao Lãnh,
tỉnh Đồng Tháp
Ấp Tân Phú, xã An Nhơn, huyện
Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp
Ấp Nam, xã Tân Thạnh, huyện
Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
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Phụ lục 2: Các điều khoản chính trong hợp đồng sản xuất

Một số hợp đồng sản xuất đơn giản chỉ có vài trang; một số khác có nhiều
trang hơn và chi tiết hơn. Đặc trưng chung như quy tắc bồi hoàn có thể dưới nhiều
hình thức. Tuy nhiên hợp đồng sản xuất thường có những thành phần sau:
Quy định về trách nhiệm:
Hợp đồng sản xuất thường quy định cụ thể vai trò của các bên tham gia trong
hợp đồng. Ví dụ, trong hợp đồng chăn nuôi, trách nhiệm của nông dân cung cấp
công lao động, chuồng trại, điện nước và cơ sở vật chất khác trong trang trại. Người
mua cung cấp con giống, thức ăn và thuốc thú y. Hợp đồng quy định cụ thể trách
nhiệm việc vận chuyển gia cầm đến và đi khỏi trang trại. Trong những năm gần đây
hợp đồng chăn nuôi còn quy định việc xử lý phân và chất thải. Hợp đồng trồng trọt
quy định cụ thể vật tư đầu vào như giống mà người mua cung cấp cho nông dân,
cũng nhưng biện pháp thực hành sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Quy định về chuyển giao sản phẩm:
Phương thức thanh toán: Quy tắc tương đối đơn giản. Đối với hầu hết các hợp
đồng chăn nuôi quy định mức thanh toán trên cơ sở số đầu con. Hợp đồng thường
có điều khoản khuyến khích ví dụ như người chăn nuôi có thể có thu nhập cao hơn
nếu như tỷ lệ chết thấp hơn quy định hoặc sử dụng tiết kiệm thức ăn và nhiên liệu.
Đối với hợp đồng trồng trọt quy định mức thanh toán cơ bản và có thể có điều
khoản đặc trưng kiểm soát rủi ro sản xuất. Hợp đồng quy định về tiêu chuẩn chất
lượng sản phẩm và quy định cụ thể mức phạt cho việc không đáp ứng tiêu chuẩn
chất lượng.
Thời hạn hợp đồng: Nhiều hợp đồng trồng trọt có giá trị theo vụ. Những hợp
đồng chăn nuôi có thể kéo dài từ dưới 2 tháng đến 10 năm và vài loại hợp đồng
được lặp lại thường xuyên trừ khi bị hủy.
Số lượng giao hàng: Hầu hết hợp đồng dều ước lượng sản lượng hàng năm,
quy định cụ thể thời gian dự kiến giao hàng và số lượng trong năm và quy định
nguyên tắc để thực hiện việc này dựa trên sự ước lượng.
Nguồn: James McDonald (2004) [9].
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Phụ lục 3: Các điều khoản chính trong hợp đồng bao tiêu

Nông dân nắm quyền kiểm soát nhiều hơn trên quy trình sản xuất của họ trong
hợp đồng bao tiêu và các hợp đồng đó đều do đó thường ngắn hơn và ít quy tắc hơn
so với hợp đồng sản xuất. Nội dung chính bao gồm:
Số lượng được giao: hợp đồng bao tiêu xác định khả năng sản xuất hàng năm
theo hợp đồng và lần giao hàng và số lượng thông qua các năm. Trong hợp đồng
chăn nuôi có quy định chi tiết hơn cho chu kỳ giao hàng, ngày tháng, và số lượng.
Một số hợp đồng bao tiêu quy định cụ thể tỷ lệ sản lượng của người sản xuất phải
giao (thường là 100 phần trăm).
Tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm: Một số thỏa thuận cụ thể về giống sản phẩm
và cũng quy định phương pháp sản xuất của người trồng và các thiết bị cơ khí sử
dụng.
Bồi thường và Quản lý chất lượng: Một số hợp đồng bao tiêu, các nhóm
nông dân cam kết số lượng cụ thể cho một nhà thầu người trung gian người đại diện
họ thương lượng một mức giá với những người mua. Nhưng hợp đồng bao tiêu
thường quy định một mức giá cơ bản nhất định hoặc cách thức tính giá, có tính đến
rủi ro sự biến động giá cả trên thị trường giao ngay. Các công thức giá cơ sở có thể
dựa trên giá của thị trường giao ngay hoặc thị trường kỳ hạn để xác định giá cho
một mặt hàng liên quan. Hợp đồng cho các sản phẩm đồng nhất xác định tiêu chuẩn
chất lượng tối thiểu chấp nhận được, trong khi những hợp đồng khác xây dựng mức
cộng thêm hoặc trừ đi so với chất lượng tiêu chuẩn cơ sở đã thiết lập.
Nguồn: James McDonald (2004) [9].
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Phụ lục 4: Tỷ trọng trang trại và giá trị sản xuất đƣợc sản xuất dƣới hình thức
hợp đồng phân theo loại trang trại năm 2001 và 2003
Các loại trang trại
Hạng mục

Trang trại
nhỏ

Trang trại
trung
bình

Trang
trại
thƣơng
mại lớn

Tổng bình
quân toàn
Hoa Kỳ

Tỷ trọng tính theo từng loại trang trại
Tỷ trọng số trang trại có
ký hợp đồng 2001 (%)
Tỷ trọng số trang trại có
ký hợp đồng 2003 (%)
Tỷ trọng giá trị sản xuất
có ký hợp đồng 2001 (%)
Tỷ trọng giá trị sản xuất
có ký hợp đồng 2003 (%)

3,6

16,0

41,7

11,0

3,4

13,5

46,7

9,6

13,3

24,2

42,2

36,4

11,6

22,5

46,6

39,1

Tỷ trọng của mỗi loại trang trại trên tổng số hợp đồng
Tỷ trọng số trang trại có
ký hợp đồng 2001 (%)
Tỷ trọng số trang trại có
ký hợp đồng 2003 (%)
Tỷ trọng giá trị sản xuất
có ký hợp đồng 2001 (%)
Tỷ trọng giá trị sản xuất
có ký hợp đồng 2003 (%)

19,6

44,6

35,8

100,0

23,9

33,3

42,9

100,0

2,3

14,4

83,2

100,0

2,4

10,9

86,7

100,0

Nguồn: James McDonald và Penni Korb (2003) [10].
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Phụ lục 5: Tỷ trọng ký hợp đồng của trang trại hàng hóa phân theo quy mô
doanh thu của Hoa Kỳ năm 2001 và 2003
Quy mô (tính theo
doanh thu)
(USD)

Tỷ trọng trang trại sản xuất Tỷ trọng giá trị sản xuất theo
theo hợp đồng trên tổng số hợp đồng trong tổng giá trị sản
trang trại (%)

xuất nông nghiệp (%)

Năm 2001

Năm 2003

Năm 2001

Năm 2003

Dưới 250.000

7,7

6,2

19,1

19,9

250.000-4999.999

47,9

43,5

31,2

31,3

500.000-999.999

60,9

59,1

45,7

42,6

1 triệu hay hơn

61,5

64,2

46,6

53,4

Nguồn: James McDonald và Penni Korb (2003) [10].
Phụ lục 6: Tỷ trọng giá trị sản xuất theo hợp đồng một số loại nông sản ở Hoa
Kỳ 1998-2003
Hạng mục

1998-2000

2001-2002

2003

Ngành trồng trọt

4,2

3,1

1,1

Rau củ

12,4

10,6

6,3

Ngành chăn nuôi

29,6

33,8

33,7

-

Trâu bò

19,7

18,3

25,4

-

Heo

46,0

56,5

50,4

-

Gia cầm và trứng

84,9

88,1

87,2

-

Nguồn: James McDonald và Penni Korb (2003) [10].
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Phụ lục 7: Hợp đồng sản xuất lúa Nhật của Công ty TNHH Angimex – Kitoku
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Phụ lục 8: Hợp đồng bao tiêu sản phẩm của Công ty ADC
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Phụ lục 9: Hợp đồng bán vật tƣ mua lại lúa hàng hóa của Công ty TNHH MTV
dịch vụ nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
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Phụ lục 10: Hợp đồng nuôi cá gia công của Chi nhánh Công ty cổ phần
Docimexco – Docifish
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Phụ lục 11: Hợp đồng bao tiêu sản phẩm cá tra nuôi ở Công ty XNK NSTP
Afiex
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