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LỜI GIỚI THIỆU
Thầy PGS, TS. Vũ Trọng Khải, nguyên Hiệu trưởng
Trường cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II là người đã
có nhiều công trình nghiên cứu đóng góp cho lý luận phát triển
nông nghiệp, nông thôn ở nước ta. Nhân dịp sinh nhật lần thứ
65 của Thầy, chúng tôi tập hợp và giới thiệu các bài báo khoa
học của Thầy được đăng trong thời gian 2004-2009.
TP Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2010
HIỆU TRƯỞNG

TS. NGUYỄN THẮNG
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LỜI TÁC GIẢ
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn
Thắng – Hiệu trưởng Nhà trường, đã cho in cuốn sách nhỏ này,
nhân dịp tôi được Bộ Nông nghiệp và PTNT cho nghỉ hưu theo
luật pháp hiện hành, và cũng là dịp kỷ niệm lần thứ 65 ngày
sinh của tôi (15/04/1945 – 15/04/2010).
Tính đến nay, kể từ khi tốt nghiệp khoa Kinh tế Nông
nghiệp, đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 1967 và về nhận
công tác tại Bộ Nông nghiệp, tôi đã có 43 năm liên tục nghiên
cứu và giảng dạy về quản lý phát triển nông nghiệp, nông thôn
Việt Nam. Trong đó, 15 năm tôi công tác ở phòng Chính sách –
giá cả (Vụ Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp) và 28 năm công tác tại
Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II (thuộc Bộ
Nông nghiệp và PTNT) tại TP. HCM.
Những kết quả nghiên cứu của tôi từ 1969 đến năm 2002
đã được đăng trên nhiều tạp chí, như tạp chí Nghiên cứu Kinh tế,
tạp chí Nông nghiệp và công nghiệp, thực phẩm, tạp chí Nông
nghiệp và PTNT… và năm 2002 được nhà xuất bản Chính trị
Quốc gia ấn hành trong cuốn sách “Hai mô hình kinh tế và sự
đổi mới kinh tế qua thực tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt
Nam” với hơn 600 trang khổ 16 x 24cm.
Trong hai năm (2002-2004), tôi làm chủ nhiệm đề tài
khoa học cấp Nhà nước KC 07-13 “Phát triển nông thôn Việt
Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại”, đã
được hội đồng nghiệp thu Nhà nước đánh giá là xuất sắc và
được nhà xuất bản Nông nghiệp ấn hành năm 2004 với hơn 300
trang khổ 14 x 20cm.
Năm 2005 tôi làm chủ nhiệm đề tài khoa học trọng
điểm cấp Bộ “Đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp
nông nghiệp Nhà nước”. Đề tài cũng được Hội đồng nghiệm
thu đánh giá xuất sắc và được nhà xuất bản Chính trị Quốc gia
ấn hành năm 2006, với hơn 200 trang khổ 14,5 x 20,5cm.
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Còn cuốn sách mà bạn đọc đang có trên tay bao gồm
các bài viết của tôi trong khoảng thời gian từ 2004-2009, phản
ánh những trăn trở, suy tư của tôi trước các vấn đề bức xúc nẩy
sinh trong thực tiễn quản lý phát triển nông nghiệp, nông thôn
nước ta. Các bài viết này đã đăng trên nội san thông tin khoa
học của Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và PTNT II và
các báo, tạp chí, như báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo
Kinh tế Sài Gòn, tạp chí Tia Sáng… và trên mạng internet, như
trang web của Viện Nghiên cứu chính sách và chiến lược phát
triển nông nghiệp, nông thôn (IPSARD). Các bài viết trong
cuốn sách được sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Tôi xin kính tặng cuốn sách nhỏ này đến các thầy, bạn
bè, đồng nghiệp, đồng môn, đồng tuế…, những người đồng
cảm, với những trăn trở, suy tư của tôi đối với sự phát triển
nông nghiệp, nông thôn nước ta hiện nay.
Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn
Thắng, Hiệu trưởng Nhà trường và những người đã góp sức
cho việc sưu tầm, biên tập và in cuốn sách này.
TP. HCM tháng 4 năm 2010
TÁC GIẢ

PGS. TS Vũ Trọng Khải
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XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG 50 TRIỆU ĐỒNG/1 HA
VÀ 50 TRIỆU ĐỒNG THU NHẬP/1 HỘ NÔNG DÂN:
MỘT MỤC TIÊU CỦA CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRONG
GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Chỉ tiêu năng suất bao giờ cũng phản ảnh tập trung nhất
hiệu quả của sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế quốc
dân cũng như của từng ngành kinh tế. Chỉ tiêu năng suất
thường được sử dụng trong nông nghiệp là số lượng sản phẩm,
doanh số, thu nhập và lợi nhuận trên 1 ha đất nông nghiệp, trên
1 người lao động nông nghiệp, trên 1 đồng vốn đầu tư trong 1
năm.
Thông thường các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận làm
ra trong 1 năm tính trên 1 lao động, 1 đồng vốn đầu tư được coi
là chỉ tiêu cơ bản nhất phản ảnh hiệu quả kinh tế của nền nông
nghiệp. Nhưng đối với Việt Nam, một đất nước có diện tích đất
bình quân trên đầu người rất thấp, khoảng 1.600 m2/nhân khẩu
nông nghiệp, 0,8 ha đất nông nghiệp/1 hộ nông dân, đặc biệt ở
đồng bằng sông Hồng, diện đích đất nông nghiệp bình quân
đầu người chỉ có 500 m2, thì chỉ tiêu năng suất trên 1 ha đất
nông nghiệp được tính bằng doanh số, lợi nhuận có ý nghĩa
kinh tế lớn hơn cả. Người nông dân luôn phải tìm cách giải đáp
câu hỏi: làm gì? và làm như thế nào? để 1 ha đất làm ra nhiều
sản phẩm hàng hóa nhất, sử dụng nhiều sức lao động nhất, tạo
ra thu nhập cao nhất.
Với mức bình quân ruộng đất thấp, tỉ suất sử dụng lao
động trong nông nghiệp hàng năm mới đạt khoảng 70%. Trong
khi đó hàng năm, ở nông thôn, hơn 1 triệu thanh niên bước vào
tuổi lao động cần có việc làm. Nền nông nghiệp không thể sử
dụng hết số sức lao động ở nông thôn, nên mức thu nhập của
mỗi nông hộ trong 1 năm phải là một chỉ tiêu phấn đấu dựa
trên cơ sở vừa phát triển nông nghiệp theo hướng đa canh,
thâm canh, vừa phát triển các ngành nghề phi nông nghiệp,
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nhất là các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống mang
bản sắc văn hóa dân tộc.
Chuyển sang kinh tế thị trường, nông phẩm hàng hóa
không chỉ được trao đổi ở thị trường trong nước mà còn hướng
mạnh ra xuất khẩu. Hàng năm nước ta đạt tới 3- 4 tỉ USD hàng
hoá nông phẩm xuất khẩu. Mặt khác, trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế và hiệp định CEPT/AFTA đã có hiệu lực, hàng
nông sản Việt Nam không chỉ cạnh tranh với hàng nông sản
của các nước trên thương trường quốc tế mà còn ngay cả trên
thị trường trong nước. Vì vậy, chỉ tiêu doanh số trên 1 ha đất
nông nghiệp không chỉ phản ảnh năng suất đất đai mà còn phản
ảnh được sức cạnh tranh của hàng nông sản Việt Nam trên thị
trường trong và ngoài nước. Bởi vì, doanh số nông sản hàng
hóa thu được trên 1 ha phản ảnh không chỉ số lượng sản phẩm
làm ra mà còn phản ảnh mức giá tiêu thụ của nó trên thương
trường. Nếu sản phẩm làm ra không bán được ở mức giá có lợi
nhuận thỏa đáng thì người nông dân không thể tiếp tục tái sản
xuất. Trong nền kinh tế thị trường, hộ nông dân được xác định
là đơn vị kinh tế tự chủ, họ có quyền quyết định phương hướng
sản xuất của mình, nên chỉ khi nào nông sản bán được với mức
thu nhập thỏa đáng thì họ mới sản xuất. Như vậy, dù có đạt
doanh số 50 triệu đồng/ha mà mà nông dân không có lãi, thậm
chí không có cả tiền công thì chắc chắn họ không sản xuất.
Như vậy, bản thân chỉ tiêu doanh số 50 triệu đồng/ha đã bao
hàm tính hiệu quả của sản xuất.
Hiện nay mức doanh số bình quân của nền nông nghiệp
nước ta mới đạt khoảng 17 triệu đồng/1 ha đất nông nghiệp 1
năm. Cho nên chỉ tiêu 50 triệu đồng/1 ha đất nông nghiệp là
mức phấn đấu chung. Trên thực tế, ở mỗi vùng nông nghiệp
sinh thái, chỉ tiêu phấn đấu về doanh số/1 ha đất nông nghiệp là
khác nhau. Mức phấn đấu ở vùng nuôi trồng thủy sản có thể là
80 - 100 triệu đồng/ 1 ha đất, ở vùng có thể phát triển hệ canh
tác VAC, trồng cây ăn trái, cây công nghiệp có thể là 45 - 60
triệu đồng/ 1 ha đất, vùng trồng lúa và phát trển hoa màu vụ
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đông có thể là từ 25 - 35 triệu đồng/1 ha, vùng chuyên canh lúa
có thể là từ 20 - 30 triệu đồng/1 ha đất nông nghiệp. Mức chỉ
tiêu phấn đấu nói trên là tương đối cao so với điều kiện thực tế
hiện nay của mỗi vùng, mặc dù ở mỗi vùng sinh thái những
điển hình tiên tiến, hộ nông dân và cánh đồng, đã đạt các mức
doanh số nói trên. Đồng thời chúng ta cũng chưa thể có tham
vọng tất cả diện tích đất nông nghiệp của ĐBSH, chứ chưa nói
đến toàn bộ đất nông nghiệp của cả nước đều đạt được chỉ tiêu
50 triệu đồng/ha.
Tuy nhiên, để đạt được các chỉ tiêu nói trên trên diện
rộng, chúng ta cần phải giải quyết hàng loạt những vấn đề kinh
tế, kỹ thuật, như xây dựng và phát triển vùng nông nghiệp công
nghệ cao, xây dựng các vùng nông nghiệp chuyên canh sản
xuất nông sản nguyên liệu cho các nhà máy chế biến, tạo mối
liên kết chặt chẽ giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp, nhà khoa
học trong việc sản xuất và tiêu thụ nông sản trong và ngoài
nước, tăng cường công tác khuyến nông và đào tạo nguồn nhân
lực cho nông nghiệp và nông thôn, xây dựng và phát triển các
HTX NN làm cầu nối giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp, phát
triển các trang trại sản xuất hàng hóa áp dụng công nghệ cao và
trở thành những thành viên chủ yếu của HTX NN...
Xét ở mức độ bình quân chung của cả nước nếu chúng
ta đạt được mục tiêu 50 triệu đồng/1 ha đất nông nghiệp 1 năm,
thì mức sống của người nông dân cũng chưa phải là đã được
cải thiện rõ rệt. Bởi vì, một gia đình nông dân bình quân có 5
nhân khẩu, trong đó có 2 người lao động chính; mỗi hộ có bình
quân 0,8 ha thì mới có mức doanh số 40 triệu đồng/ hộ/ năm;
nếu trừ chi phí vật chất khoảng 20 triệu đồng (50% doanh số)
thì thu nhập của 1 hộ nông dân từ nông nghiệp (bao gồm cả
tiền công lao động và lợi nhuận) chỉ mới đạt mức 20 triệu
đồng/ 1 năm, có nghĩa là thu nhập của 1 nhân khẩu nông
nghiệp là 4 triệu đồng/ 1 năm hay 333 ngàn đồng/ 1 tháng.
Chính vì vậy, để nâng cao mức sống của người nông dân,
chúng ta đặt mức chỉ tiêu phấn đấu thu nhập bình quân 1 hộ là
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50 triệu đồng/ năm bằng việc phát triển các ngành nghề phi
nông nghiệp ở nông thôn, nhất là những ngành thủ công mỹ
nghệ truyền thống với những sản phẩm mang đậm đà bản sắc
văn hóa dân tộc. Những sản phẩm này có khả năng xuất khẩu
mang lại hiệu quả kinh tế cao, bởi vì tỉ lệ chi phí nội địa (DRC)
của nó đạt tới 95- 97%. Điều đó có nghĩa là nếu xuất khẩu hàng
thủ công mỹ nghệ, thu được 100 USD thì chỉ mất từ 3- 5 USD
chi phí cho việc nhập khẩu vật tư, và thu nhập ngoại tệ ròng là
95- 97 USD. Đối với sản phẩm nông nghiệp, tỉ lệ chi phí nội
địa khoảng 85%, điều đó có nghĩa là xuất khẩu nông phẩm, thu
về được 100 USD thì phải chi phí 15 USD để nhập khẩu vật tư
và thu được ngoại tệ ròng là 85 USD. Trong khi đó ngành dệtmay, và da giày tỉ lệ chi phí nội địa là khoảng 15%, nghĩa là
xuất khẩu được 100 USD thì ngoại tệ ròng thu được chỉ là 15
USD. Điều đó cho thấy phát triển nông nghiệp và tiểu thủ công
nghiệp vừa để giải quyết công ăn việc làm vừa nâng cao hiệu
quả kinh tế và thu nhập cho người dân, mang lại nguồn ngoại tệ
lớn cho đất nước.
Để phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông
thôn cũng cần có sự liên kết giữa nhà nông và nhà doanh
nghiệp như đối với sản phẩm nông nghiệp. Phần lớn các sản
phẩm tiểu thủ công nghiệp được người nông dân sản xuất gia
công trên qui mô nông hộ theo các đơn đặt hàng của các doanh
nghiệp thu mua và tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước.
Các doanh nghiệp này phải nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị
trường, thiết kế mẫu mã, nhập khẩu vật tư, ký kết hợp đồng,
sản xuất gia công với các HTX và nông hộ ở nông thôn, thu
mua, xây dựng và quảng bá thương hiệu, tiêu thụ các sản phẩm
này trên thị trường trong và ngoài nước. Mặt khác, các doanh
nghiệp này phải đặt hàng với các nhà khoa học ở các viện,
trường để nghiên cứu giải quyết những vấn đề kỹ thuật và
chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật ấy cho các HTX và các hộ
nông dân sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp nhằm thực hiện
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công nghiệp hóa và hiện đại hóa các ngành nghề thủ công
nghiệp ở nông thôn mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc.
Trên cơ sở phát triển nền nông nghiệp sinh thái đa canh,
bền vững, vừa tạo ra được nông phẩm hàng hoá chất lượng cao,
giá thành rẻ, bảo đảm an toàn thực phẩm, vừa bảo vệ được môi
trường sinh thái, đồng thời phát triển các ngành nghề phi nông
nghiệp, nhất là ngành nghề tiểu thủ công mỹ nghệ, nông thôn
Việt Nam còn có thể mở rộng ngành kinh tế du lịch sinh thái
xanh và du lịch làng nghề. Muốn làm được điều đó, các doanh
nghiệp du lịch cũng phải kết nối với các HTX và nông hộ, với
các làng nghề truyền thống, như mối liên kết giữa nhà nông với
nhà doanh nghiệp chế biến tiêu thụ nông phẩm và tiêu thụ hàng
thủ công mỹ nghệ trên thị trường trong và ngoài nước.
Như vậy, để nâng cao thu nhập cho nông dân và cư dân
nông thôn nói chung, kinh tế nông nghiệp và nông thôn phải
phát triển theo hướng:
- Phát triển một nền nông nghiệp sinh thái đa canh và
bền vững, cung cấp nông phẩm chất lượng cao giá thành rẻ,
bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho thị trường trong và
ngoài nước.
- Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp, trước hết là
ngành tiểu thủ công mỹ nghệ với những sản phẩm đậm đà bản
sắn hóa dân tộc để xuất khẩu là chủ yếu.
- Phát triển kinh tế du lịch sinh thái xanh và du lịch làng
nghề.
Để thực hiện phương hướng phát triển nói trên, cần
phải xây dựng và phát huy sức mạnh của mối quan hệ giữa 4
nhà: nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước.
Trong đó:
- Nhà nông thực hiện các quá trình sản xuất sinh học,
tạo ra nông phẩm hàng hoá, và sản xuất các hàng thủ công mỹ
nghệ theo đơn đặt hàng của nhà doanh nghiệp thu mua, chế
biến và tiêu thụ các hàng hóa đó trên thị trường trong và ngoài
nước. Các HTX kiểu mới do nông dân lập ra là cầu nối giữa
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nhà nông và nhà doanh nghiệp. Xét về mặt pháp lý, người nông
dân có toàn quyền tự chủ trong kinh doanh, nhưng xét về mặt
kinh tế, họ chỉ là những người sản xuất gia công theo đơn hàng
của các doanh nghiệp. Nếu không, người nông dân không thể
tồn tại và phát triển trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh
ngày càng quyết liệt ở qui mô quốc gia cũng như qui mô toàn
cầu.
- Nhà doanh nghiệp phải là người tổ chức lại nền sản
xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn theo yêu
cầu của thị trường trong và ngoài nước. Họ phải là người nắm
bắt được thị trường, thiết kế được mẫu mã sản phẩm thủ công
mỹ nghệ, gia công đặt hàng cho người nông dân về cả nông
phẩm và hàng thủ công mỹ nghệ, cung cấp giống tốt, các vật tư
chuyên dụng khác và tín dụng cho họ, làm tốt công tác khuyến
nông, xây dựng và quảng bá thương hiệu, thu mua chế biến và
tiêu thụ các sản phẩm đó trên thị trường trong và ngoài nước,
với khối lượng, chất lượng, giá cả, thời hạn cung ứng sản phẩm
phù hợp với yêu cầu của người mua. Căn cứ vào hợp đồng sản
xuất, gia công giữa nhà nông và nhà doanh nghiệp, các ngân
hàng thương mại, với tư cánh là doanh nghiệp kinh doanh tiền
tệ, sẽ ký hợp đồng tín dụng với nhà nông và nhà doanh nghiệp.
- Các nhà khoa học ở các viện, trường căn cứ vào nhu
cầu thực tiễn của người nông dân và của doanh nghiệp, hoặc
được các doanh nghiệp đặt hàng, sẽ thực hiện các đề tài khoa
học, tạo ra những tiến bộ kỹ thuật để chuyển giao cho nông dân
thông qua hệ thống khuyến nông.
- Nhà nước phải xử lý các mối quan hệ giữa nhà nông,
nhà doanh nghiệp và nhà khoa học để bảo vệ quyền lợi chính
đáng của mỗi bên tham gia hợp tác. Do vậy, Nhà nước cần phải
xây dựng khung pháp lý cho mối quan hệ hợp tác đó để làm
căn cứ xét xử. Mặt khác, nhà nước cần phải hoàn chỉnh qui
hoạch sản xuất nông nghiệp và các ngành nghề phi nông
nghiệp trên phạm vi cả nước và trên các vùng nông nghiệp sinh
thái lớn nhỏ khác nhau để định hướng hoạt động cho nhà nông,
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nhà doanh nghiệp và nhà khoa học. Đồng thời, nhà nước phải
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực cho
các viện, trường, các doanh nghiệp, các HTX và trang trại, để
tạo điều kiện cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp và nông
thôn theo hướng nêu trên.
Như vậy, thông qua việc phát huy vai trò và mối quan
hệ hợp tác hữu cơ của 4 nhà, kinh tế nông nghiệp và nông thôn
mới có thể phát triển theo định hướng trên một cách có hiệu
quả, đạt được các chỉ tiêu doanh số trên 1 ha đất nông nghiệp
và thu nhập trên 1 nông hộ trong 1 năm không phải là 50 triệu
đồng mà còn cao hơn nữa.
Tháng 7/2004
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DOANH NGHIỆP
DƯỚI GÓC NHÌN CỦA LÝ THUYẾT HỆ THỐNG
Vào cuối những năm 50 và đầu những năm 60 của thế
kỷ 20, lý thuyết hệ thống đã hình thành và phát triển mạnh mẽ,
được ứng dụng ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học
với tính cách là một môn khoa học nghiên cứu các nguyên tắc
có tính chất phương pháp luận, bổ sung cho phép duy vật biện
chứng, để xem xét các sự vật hiện tượng của thế giới khách
quan, với tư cách là các hệ thống có các mối liên hệ qua lại
chằng chịt, vô cùng phức tạp.
Mở đầu là nhà sinh vật học Bertalanffy. Ông đã xây
dựng lý thuyết hệ thống tổng quát để từ đó áp dụng trong sinh
vật học. Sau đó ít lâu, trên khía cạnh toán học, Mêsa rôvich đã
nghiên cứu lý thuyết tổng quát các hệ thống và nêu định nghĩa:
"Hệ thống được xem như là kết quả của các mối quan hệ mà nó
được xác định từ các đặc trưng của nó"… Mỗi tác giả đều nêu
ra những định nghĩa hệ thống của mình tuy khác nhau, nhưng
đều coi hệ thống là vô số các mối liên hệ qua lại nào đó giữa
các yếu tố cấu thành nên chỉnh thể này hay chỉnh thể khác và
tồn tại ở nó những đặc tính cao hơn mỗi bộ phận riêng lẻ cấu
thành… Thực ra những quan điểm và phương pháp của lý
thuyết hệ thống đều xuất phát từ phép biện chứng duy vật.
Chính Các-Mác là người đầu tiên đã có quan điểm hệ thống khi
nghiên cứu xã hội và kinh tế.
Lý thuyết hệ thống, nhất là lý thuyết hệ thống trong
quản lý kinh tế, còn đang ở thời kỳ mới phát triển. Do đó sự
quan niệm chưa thật thống nhất giữa các tác giả là điều dễ hiểu.
Dựa trên những quan điểm khác nhau của nhiều tác giả và xuất
phát từ sự đòi hỏi của thực tiễn quản lý ở nước ta, tôi xin chỉ
nêu ra những quan niệm, nội dung của lý thuyết hệ thống, mà
theo mình, là có ý nghĩa ứng dụng thiết thực đối với tình hình
cụ thể về tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh trong các doanh
nghiệp, nói chung và doanh nghiệp nông nghiệp nói riêng
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hiện nay ở nước ta và đã đạt được sự thống nhất tương đối giữa
các nhà bác học nổi tiếng.
PHẦN 1. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA LÝ
THUYẾT HỆ THỐNG
I. HỆ THỐNG LÀ GÌ?

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về hệ thống. Ở đây
có thể định nghĩa hệ thống như sau: "Hệ thống là một chỉnh thể
liên kết các yếu tố cấu thành, với tính cách là các phân hệ, các
hệ thống con có các thứ bậc khác nhau và các phần tử, mà giữa
chúng có các mối liên hệ tác động qua lại nhau một các tương
đối ổn định, theo một kiểu cấu trúc và cơ chế vận động nào đó,
sao cho tạo ra được ở hệ thống những thuộc tính mang chất
lượng mới, vốn không thể có được ở các yếu tố cấu thành
riêng lẻ, nhằm thực hiện một chức năng, một mục tiêu nhất
định trong một môi trường cụ thể".
Cấu trúc là hình thức liên kết các yếu tố, là một trật tự
tương đối ổn định nào đó của các yếu tố và các mối liên hệ
giữa chúng, để cấu thành nên hệ thống và hình thức tồn tại của
hệ thống, xét trong trạng thái tĩnh của nó.
Cơ chế vận động là hình thức qui định sự tác động qua
lại giữa các yếu tố cấu thành hệ thống và giữa hệ thống với môi
trường, tạo ra đời sống sinh động của hệ thống, là hình thức
hoạt động trong trạng thái ổn định và phát triển (siêu ổn định)
của hệ thống, xét trong trang thái động của nó.
II. NHỮNG ĐẶC TÍNH CỦA HỆ THỐNG

(1) Mỗi hệ thống đều có thể được xem như một phân hệ
hay hệ thống con của một hệ thống lớn hơn - gọi là hệ thống
cấp trên hay siêu hệ thống. Hệ thống cấp trên và các hệ thống
khác có những mối liên hệ tác động qua lại nhất định với hệ
thống đang được nghiên cứu, là môi trường bên ngoài của hệ
thống đó. Đó chính là giới hạn trong đó hệ thống tồn tại. Mặt
khác, mỗi hệ thống lại có thể bao hàm trong mình nhiều phân
hệ, hay là những hệ thống con mà giữa chúng tồn tại những
mối liên hệ qua lại nhất định. Đến lượt nó, mỗi phân hệ (hệ
thống con) lại có thể được xem là một hệ thống bao hàm trong
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mình những phân hệ, những hệ thống con nhỏ hơn. Và đối với
nó, hệ thống và các phân hệ (hệ thống con) khác trong hệ thống
là môi trường bên ngoài, tạo ra quan hệ giữa môi trường và hệ
thống, như bất kỳ một hệ thống nào khác. Hệ thống cứ được
phân chia như vậy, tạo ra các hệ thống có cấp thứ bậc cao thấp
khác nhau theo kiểu hình tháp, cho đến khi, xét theo một tiêu
chuẩn nào đó, ta gặp các phân hệ nhỏ nhất, không thể được
xem là các hệ thống con có chứa đựng trong mình những phân
hệ nhỏ hơn. Và các phân hệ nhỏ nhất này được gọi là các phần
tử của hệ thống. Phần tử có thể được xem như những "viên
gạch" cấu trúc nên cả hệ thống to lớn, phức tạp với nhiều thứ
cấp bậc và vô số các mối liên hệ đồng nhất và không đồng
nhất. Điều này nói lên tính thứ bậc trong cấu trúc của hệ
thống.
Sơ đồ 1: Hệ thống
Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp N

Phần tử

(2) Ở hệ thống có cấp thứ bậc càng cao thì số lượng các
phân hệ cấu thành, với tính cách là hệ thống con có cấp thứ bậc
thấp kê trực tiếp, sẽ càng ít và do đó tính ổn định của nó càng
cao. Còn ở hệ thống con có cấp thứ bậc nhỏ nhất, các yếu tố
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cấu thành của nó là các phần tử, có số lượng lớn nhất, so với
các yếu tố cấu thành hệ thống có thứ bậc cao hơn. Do đó, tính
ổn định của hệ thống này thấp hơn các hệ thống có cấp thứ
bậc cao hơn. Tuy nhiên, số lượng các yếu tố cấu thành hệ thống
ở tất cả các cấp thứ bậc khác nhau là có giới hạn. Và do đó số
lượng các mối liên hệ trong hệ thống cũng có giới hạn, phù hợp
với khả năng tự điều khiển để duy trì trạng thái ổn định của hệ
thống. Chính nhờ có cấu trúc thứ bậc theo kiểu hình tháp như
vậy mà hệ thống có được khả năng tự điều chỉnh hoạt động của
mình theo các qui luật nội tại khách quan. Nếu như một hệ
thống lớn và phức tạp không có cấu trúc thứ bậc, thì số yếu tố
và số mối liên hệ cấu thành hệ thống sẽ lớn vượt quá khả năng
điều khiển của nó theo một cơ chế vận động nhất định. Khi đó
sự gia tăng entropi (sự bất định) và thông tin nhiễu trong hệ
thống sẽ đạt tới mức phá vỡ trạng thái ổn địng trong hệ thống.
Khả năng tự điều khiển của hệ thống không phải chỉ để
duy trì trạng thái ổn định của nó, mà còn để chuyển hệ thống
sang một trạng thái mới, được tổ chức hoàn thiện hơn trước,
gọi là trạng thái siêu ổn định, khi những điều kiện vật chất bên
trong và bên ngoài hệ thống đã biến đổi đến độ chín muồi.
(3) Khi đó, hệ thống có được khả năng thích nghi với
những điều kiện tồn tại mới.
(4) Đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống là sự tồn
tại ở nó những thuộc tính mà về nguyên tắc, không thể qui
thành tổng số những thuộc tính của những yếu tố cấu thành và
cũng không thể tìm thấy trong các thuộc tính vốn có của các
yếu tố cấu thành, nếu xem xét chúng tách khỏi mối liên hệ
trong hệ thống. Đặc trưng này được gọi là tính bội sinh hay
khả năng bội sinh của hệ thống (emergence). Nhiều tác giả
sử dụng thuật ngữ "tính trồi" hay tính "hợp trội" để chỉ tính bội
sinh của hệ thống. Số lượng và bản chất, hình thức biểu hiện
của các mối liên hệ qua lại giữa các yếu tố cấu thành của hệ
thống tạo ra tính bội sinh của nó. Nhưng điều này lại phụ thuộc
vào cấu trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống. Có thể cùng
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một số lượng yếu tố cấu thành với những bản chất nhất định
của chúng, nhưng nếu kiểu cấu trúc và cơ chế hoạt động khác
nhau sẽ làm cho những mối liên hệ qua lại giữa chúng khác
nhau về số lượng và bản chất và do đó tạo ra những hệ thống
khác nhau về chất, có khả năng bội sinh khác nhau. Số lượng
các yếu tố cấu thành và kiểu cấu trúc hệ thống qui định số
lượng các mối liên hệ qua lại giữa các yếu tố trong hệ thống.
Số lượng yếu tố cấu thành và mối liên hệ giữa chúng nói lên
qui mô của hệ thống.
(5) Tính chất của mỗi yếu tố cấu thành và kiểu cấu
trúc cùng cơ chế hoạt động của hệ thống qui định tính chất
của các mối liên hệ qua lại giữa các yếu tố đó. Sự đồng nhất
hay không đồng nhất ở những mức độ khác nhau về tính chất,
vai trò tác dụng của các yếu tố và của các mối liên hệ giữa
chúng nói lên tính chất giản đơn hay phức tạp của hệ thống ở
những trình độ khác nhau. Tính chất phức tạp của các mối liên
hệ trong hệ thống không thể là một dãy các mối liên hệ nhân
quả có thể mô hình hóa thành một sợi chỉ kéo thẳng, mà là một
khối các mối liên hệ ràng buộc liên kết chặt chẽ với nhau, phụ
thuộc vào nhau. Sự tồn tại trong hệ thống mối quan hệ nhân
quả giữa các khối mối quan hệ qua lại của các yếu tố cấu thành,
được biểu hiện ở nguyên tắc liên hệ ngược, phụ thuộc lẫn
nhau giữa các quá trình và hiện tượng diễn ra trong hệ thống,
phản ánh động thái của hệ thống. Nguyên nhân và kết quả
luôn thay đổi vị trí cho nhau. Mối liên hệ nhân quả ở đây cũng
là một khối các mối liên hệ diễn ra trong hệ thống.
Cần lưu ý là: Những yếu tố nào mà sự tồn tại và vận
động của nó không có ảnh hưởng gì đến các mối liên hệ trong
hệ thống và các thuộc tính của hệ thống thì không phải là một
bộ phận cấu thành của hệ thống. Mặt khác, nếu mất đi một yếu
tố cấu thành hệ thống sẽ dẫn đến sự thay đổi các mối liên hệ
trong hệ thống, làm tan vỡ hệ thống, hoặc chuyển nó thành một
hệ thống khác với những thuộc tính mới.
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(6) Thiếu hoặc thừa một trong các yếu tố và mối liên hệ
cấu thành cũng làm thay đổi hệ thống. Trạng thái của mỗi yếu
tố cấu thành phụ thuộc vào trạng thái của hệ thống; ngược lại,
trạng thái của hệ thống cũng phụ thuộc vào trạng thái của mỗi
yếu tố cấu thành. Đó là tính chỉnh thể hay tính toàn vẹn của hệ
thống. Mỗi yếu tố khi gia nhập hệ thống thì không còn giữ
nguyên đầy đủ các thuộc tính vốn có của mình nữa, mà sẽ mất
đi một số thuộc tính. Và bản thân chỉnh thể hệ thống, nhờ có sự
tham gia của yếu tố này, sẽ nảy sinh những thuộc tính mới vốn
không thể có được ở từng yếu tố riêng.
(7) Mặt khác, mỗi yếu tố cấu thành hệ thống cũng có
thể được tách ra để xem xét như một hệ thống độc lập và khi
đó, các yếu tố cấu thành khác và bản thân hệ thống có chứa
đựng yếu tố được tách ra để xem xét này, trở thành môi trường
bên ngoài của nó. Đó chính là tính tách và hợp nhất được của
hệ thống.
(8) Tuy nhiên, sự liên kết giữa các yếu tố cấu thành hệ
thống là tính ổn định và bền vững, làm cho hệ thống còn là nó,
chưa chuyển sang cái khác về chất. Đó là tính ổn định của hệ
thống. Trạng thái cân bằng ổn định của hệ thống là trạng thái
không phụ thuộc gì vào hành vi của từng yếu tố riêng lẻ cấu
thành hệ thống.
(9) Hệ thống và các phân hệ, phần tử cấu thành đều có
những mục tiêu lợi ích riêng với tính cách là những động lực
thúc đẩy sự hoạt động của chúng. Mục tiêu lợi ích có thể thực
hiện được cao hay thấp là tùy thuộc vào khả năng bội sinh và
tự điều khiển của hệ thống. Chức năng của hệ thống chính là
cơ sở để xác lập nhiệm vụ, mục đích hoạt động của hệ thống.
Mục tiêu, lợi ích của mỗi phân hệ, phần tử cấu thành hệ thống
được xác định tùy theo vị trí, chức năng của nó trong hệ thống.
Sự gia tăng mục tiêu lợi ích riêng của các yếu tố cấu thành sẽ
làm tăng entropi, và giảm mục tiêu lợi ích chung của hệ thống.
Ngược lại, sự coi thường các mục tiêu lợi ích của phân hệ,
phần tử cấu thành sẽ làm giảm động lực bên trong thúc đẩy sự
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hoạt động của chúng, dẫn đến nguy cơ gây thiệt hại lợi ích
chung của hệ thống và phá vỡ trạng thái ổn định của hệ thống.
(10) Sự thống nhất biện chứng giữa các mục tiêu lợi ích
chung của hệ thống và mục tiêu lợi ích riêng của các yếu tố cấu
thành, cái này đảm bảo cho cái kia tồn tại, phát triển và ngược
lại, không có cái này thì không có cái kia, sẽ là động lực mạnh
mẽ thúc đẩy toàn bộ hệ thống hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.
Mục tiêu lợi ích của hệ thống và của các yếu tố cấu thành tồn
tại dưới dạng thông tin liên hệ trực tiếp và liên hệ ngược lại
(đầu vào và đầu ra) trong hệ thống và giữa hệ thống với môi
trường.
(11) Hệ thống có mối liên hệ với môi trường thông qua
việc trao đổi vật chất, năng lượng và thông tin, được gọi là
hệ thống mở. Sau khi nhận được những tác động của môi
trường, hệ thống tự điều khiển mối quan hệ qua lại giữa các
yếu tố cấu thành, đạt đến một trạng thái nhất định mà không có
sự tác động của môi trường bên ngoài. Lúc đó hệ thống được
gọi là hệ thống kín, sự gia tăng entropi do sự biến đổi, tác
động qua lại ngẫu nhiên của các yếu tố cấu thành dẫn hệ thống
đến nguy cơ bị phá vỡ trạng thái ổn định. Đó là điều không thể
tránh khỏi. Khi đó, nếu có được sự tác động kịp thời của môi
trường dưới dạng vật chất, năng lượng hay thông tin, thì hệ
thống có thể duy trì được trạng thái ổn định của mình, do hạn
chế, khắc phục được quá trình gia tăng entropi vượt quá khả
năng tự điều khiển của hệ thống. Mặt khác, sự can thiệp của
môi trường một cách thái quá dễ gây nhiễu và làm giảm khả
năng tự điều khiển của hệ thống và dẫn nó đến nguy cơ tự phá
vỡ trạng thái ổn định, mặc dù hệ thống có khả năng nhất định
trong sự chống lại những tác động thái quá của môi trường.
Đến lượt mình, mỗi trạng thái của hệ thống – kết quả của sự tác
động qua lại giữa hệ thống và môi trường, giữa các yếu tố cấu
thành, lại tác động trở lại đối với môi trường. Điều đó hình
thành nên mối quan hệ nhân quả giữa đầu vào và đầu ra của hệ
thống, giữa mối liên hệ thông tin điều khiển và thông tin liên
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hệ ngược. Đầu vào của hệ thống là cái kích thích nó hoạt động.
Đầu ra của hệ thống là kết quả do đầu vào gây ra cho nó. Như
vậy là, hệ thống mở tồn tại đặc tính cân bằng các kết quả
cuối cùng: có thể đạt được một trạng thái của hệ thống như
nhau mặc dù những điều kiện ban đầu có thể khác nhau. Tất cả
những tác động của môi trường là đầu vào của hệ thống mở.
Những diễn biến trong hệ thống do sự tác động của đầu vào,
với tính cách là sự phản ứng của hệ thống đối với môi trường,
trên cơ sở cấu trúc và cơ chế hoạt động của mình, sẽ dẫn đến
một trạng thái ổn định nào đó của hệ thống. Đó là đầu ra của hệ
thống mở, tác động trở lại môi trường.
(12) Muốn thay đổi trạng thái cân bằng của hệ thống
chỉ cần thay đổi các tham số đầu vào. Sự sai số trong đầu vào
và đầu ra của hệ thống không làm thay đổi bản chất hành vi của
nó, nhờ khả năng tự điều khiển và thích nghi của hệ thống. Đó
là tính thô sơ của hệ thống mở.
(13) Hành vi của hệ thống là cách thức chuyển hóa đầu
vào thành đầu ra của hệ thống. Về nguyên tắc, người ta có thể
mô hình hóa được quá trình quản lý và biến đổi của hệ thống
mở. Xét ngay trong một hệ thống, sự tác động của hệ thống và
của các phân hệ cấu thành đến một phân hệ nào đó là đầu vào
của nó, làm cho phân hệ đó biến đổi sang một trạng thái nào
đó, được biểu thị bằng những tham số nhất định. Trạng thái này
của phân hệ đó lại tác động trở lại với tính cách là đầu ra của
nó, đến các phân hệ khác và đến hệ thống với tính cách là đầu
vào của chúng, và theo quan hệ nhân quả giữa đầu vào và đầu
ra, hệ thống sẽ có những biến đổi nhất định. Do vậy, người ta
có thể điều khiển được hệ thống mở bằng cách thay đổi các
tham số đầu vào của nó để đạt được các tham số đầu ra theo ý
muốn.
(14) Sự biến đổi của các yếu tố và mối liên hệ giữa
chúng, sự tác động của môi trường đến hệ thống theo xu hướng
làm gia tăng entropi là có tính xác suất, ngẫu nhiên. Do đó hệ
thống có đặc tính bất định và việc quản lý nó phải tuân theo
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quy luật xác suất. Entropi của hệ thống đặc trưng cho tính bất
định của nó: trạng thái bất định của hệ thống là trạng thái tách
xa trạng thái cân bằng ổn định. Điều này được thể hiện khi sự
biến đổi của các yếu tố cấu thành, nhất là các phân tử, do số
lượng rất lớn của nó, nhanh và lớn vượt quá khả năng thu nhận
xử lý thông tin, điều khiển kịp thời của hệ thống, nhất là đối
với hệ thống có cấp thứ bậc cao.
(15) Những khả năng tự điều khiển của hệ thống lại cho
phép nó làm giảm entropi để duy trì trạng thái ổn định. Vì vậy
quản lý là một thuộc tính của hệ thống có xu hướng củng cố
cấu trúc và mối liên hệ bên trong của mình trước sự tác động
của môi trường và của bản thân các yếu tố bên trong hệ thống.
III. PHÂN LOẠI HỆ THỐNG

Hệ thống không chỉ là một hệ thống thực thể (hệ thống
vật lý), có trao đổi vật chất, năng lượng với môi trường bên
ngoài và giữa các yếu tố cấu thành, tạo ra quá trình vận động
biến đổi vật chất, năng lượng theo một cơ chế nhất định, mà
còn là một hệ thống thông tin, có trao đổi thông tin với môi
trường bên ngoài và ngay trong hệ thống, giữa các yếu tố cấu
thành, tạo ra quá trình tích tụ, cải biến, chuyển dịch thông tin
trong hệ thống, hình thành lên mối liên hệ thông tin xuôi,
ngược. Nhờ có quá trình trao đổi thông tin mà hệ thống có khả
năng tự điều khiển, duy trì trạng thái ổn định và hoạt động đạt
được các mục tiêu lợi ích của mình. Vì vậy, số lượng và chất
lượng thông tin trở thành thước đo trình độ tổ chức của hệ
thống, và entropi là thước đo độ bất định, nhiễu loạn của hệ
thống.
Hệ thống thông tin và tự điều khiển bao gồm 2 phân hệ:
phân hệ quản lý và phân hệ bị quản lý. Hai phân hệ này liên hệ
tác động qua lại nhau qua thông tin điều khiển và thông tin liên
hệ ngược. Đầu ra của phân hệ bị quản lý và tác động của môi
trường đến hệ thống là đầu vào của phân hệ quản lý. Quan hệ
qua lại giữa hai phân hệ này tạo ra đời sống sinh động của hệ
thống.
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Những hệ thống được xây dựng và hoạt động thuần túy
theo các qui luật tự nhiên và chưa có sự tham gia tác động của
con người là hệ thống tự nhiên. Ngược lại, những hệ thống
được xây dựng có liên quan đến hoạt động có mục đích của
con người, dựa trên sự nhận thức qui luật khách quan của con
người, là hệ thống nhân tạo. Mỗi qui luật khách quan qui
định, chi phối một thuộc tính, một mặt chất lượng nào đó của
hệ thống. Nhưng trên thực tế, tất cả các qui luật khách quan
cùng chi phối cấu trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống cũng
với tính cách là một hệ thống. Trình độ nhận thức và vận dụng
hệ thống các qui luật và từng qui luật riêng lẻ chi phối hệ thống
của con người trong việc xây dựng cấu trúc và cơ chế hoạt
động của hệ thống nhân tạo có ý nghĩa quyết định chất lượng,
trình độ tổ chức và hoạt động của nó. Sự lãng quên một qui luật
nào đó khi xây dựng cấu trúc và cơ chế hoạt động của hệ thống
thì không có nghĩa là nó không hoạt động và bị gạt bỏ ra khỏi
đời sống của hệ thống, trái lại, qui luật đó vẫn tiếp tục chi phối
hệ thống, nhưng với tính cách là một lực lượng phá hoại, chứ
không phải là một lực lượng xây dựng.
Hệ thống bao gồm những yếu tố là con người, được xây
dựng theo các qui luật kinh tế-xã hội, gọi là hệ thống xã hội.
Hệ thống người-vật là hệ thống bao gồm các yếu tố người-vật,
được xây dựng theo các qui luật tự nhiên, kinh tế và xã hội.
Tất cả các đặc tính của hệ thống có mối liên hệ biện
chứng cùng được hình thành theo sự đòi hỏi tất yếu khách quan
của sự tồn tại và phát triển hợp qui luật của hệ thống. Trong đó,
tính bội sinh là đặc trưng quan trọng nhất của hệ thống.
Trên cơ sở khái niệm hệ thống, để đáp ứng một yêu cầu
nào đó của con người, để giải quyết bất kỳ một nhiệm vụ nào,
khi xem xét bất cứ một hiện tượng, một quá trình nào, người ta
cũng có thể và cần phải có quan điểm hệ thống, sử dụng
phương pháp phân tích hệ thống, tiếp cận hệ thống, mà nội
dung của nó là: xây dựng lại tổ chức với tính cách là một hệ
thống có đầy đủ các đặc tính vốn có của nó, có cấu trúc và cơ
22

chế hoạt động tuân theo các qui luật khách quan đang chi phối
nó, một cách tự giác, sao cho phù hợp với nhiệm vụ đề ra và
các giải pháp đối với các nhiệm vụ đó. Quá trình này bao gồm
các giai đoạn: xác định nhiệm vụ, thu thập thông tin, lập kế
hoạch hoạt động, lựa chọn phương pháp và phương tiện giải
quyết, lựa chọn, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức đối tượng bị
quản lý, điều khiển đối tượng bị quản lý, thực hiện nhiệm vụ.
IV. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Do nhận thức về hệ thống như vậy, người ta có thể đề
ra những nguyên tắc chung cho việc thiết kế xây dựng hệ thống
như sau:
1. Xây dựng mối quan hệ trao đổi qua lại về vật chất,
năng lượng, thông tin giữa môi trường và hệ thống sao cho
không những không làm giảm khả năng tự điều khiển của hệ
thống, mà còn có tác dụng duy trì trạng thái ổn định và xác lập
trạng thái siêu ổn định của hệ thống khi cần thiết, đồng thời
đảm bảo sự thích ứng hài hòa giữa mục tiêu lợi ích của hệ
thống và của hệ thống cấp trên, cũng như của các hệ thống
khác.
2. Đảm bảo tính chỉnh thể, toàn vẹn của hệ thống.
3. Xác định đúng bản chất của các yếu tố cấu thành và
các mối liên hệ giữa chúng sao cho tính phức tạp, đa dạng của
hệ thống phù hợp với khả năng tự điều khiển của nó.
4. Xây dựng qui mô hợp lý của hệ thống, của các phân
hệ phù hợp với khả năng tự điều khiển của nó.
5. Xây dựng các cấp thứ bậc hợp lý trong hệ thống để
tạo ra khả năng tự điều khiển một cách tối ưu nhằm duy trì
trạng thái ổn định của nó trước mọi sự biến đổi của môi trường
và của các yếu tố bên trong hệ thống.
6. Xác định đúng đắn, rõ ràng cụ thể mục tiêu lợi ích
của hệ thống và của từng yếu tố cấu thành (phân hệ, phần tử)
và mối liên hệ biện chứng giữa các mục tiêu lợi ích đó, để tạo
ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn bộ hệ thống cũng như từng
yếu tố cấu thành hoạt động đạt hiệu quả tối ưu.
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7. Xác định đúng đắn, rõ ràng cụ thể đầu vào, đầu ra và
hành vi của hệ thống và của từng phân hệ, phần tử cấu thành,
hình thành mối liên hệ thông tin điều khiển và thông tin liên hệ
ngược trong hệ thống một cách hợp lý nhất, nâng cao khả năng
tự điều khiển của hệ thống.
8. Xây dựng cơ chế hoạt động của hệ thống sao cho nó
có khả năng tự điều khiển trong điều kiện của một hệ thống bất
định, không làm thay đổi bản chất của hành vi khi có sự sai số
giữa đầu vào và đầu ra của hệ thống trong một giới hạn nhất
định.
9. Xây dựng cấu trúc, các mối liên hệ và cơ chế hoạt
động của hệ thống phù hợp với yêu cầu của hệ thống các qui
luật khách quan chi phối nó.
10. Đảm bảo khả năng bội sinh lớn nhất của hệ thống.
Những nguyên tắc này là một thể thống nhất hoàn
chỉnh, chi phối việc xây dựng bất kỳ một hệ thống nhân tạo
nào, nhằm thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nào đó do đời sống
xã hội đặt ra cho con người.
PHẦN II. DOANH NGHIỆP LÀ MỘT HỆ THỐNG
KINH TẾ ĐƯỢC TỔ CHỨC, CÓ CHỨC NĂNG CƠ BẢN
LÀ TIẾN HÀNH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.
I. DOANH NGHIỆP LÀ MỘT HỆ THỐNG TẾ BÀO
CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.

Các tổ chức kinh doanh với tư cách là đơn vị nhỏ nhất,
và duy nhất có chức năng kinh doanh, là tế bào của nền kinh tế
thị trường, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về lời, lỗ và thực hiện hạch toán kinh doanh độc lập, có
địa vị pháp lý, bất kể thuộc lĩnh vực nào (sản xuất vật phẩm,
buôn bán, dịch vụ tài chính, vận tải...), bất kể quy mô lớn nhỏ,
đều được gọi chung là doanh nghiệp. Và trên hoặc dưới nó
không thể tồn tại một tổ chức có thứ cấp bậc cao hay thấp hơn
nó cũng có chức năng kinh doanh. Tức là không thể có tình
trạng doanh nghiệp nằm trong doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa
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là doanh nghiệp được coi là phần tử của hệ thống nền kinh tế
quốc dân.
Phân loại theo qui mô hiệp tác lao động, có “doanh
nghiệp gia đình” và doanh nghiệp có cơ cấu phân xưởng.
Doanh nghiệp có qui mô hiệp tác lao động vượt qua khuôn khổ
gia đình nên có cấu trúc nhiều thứ bậc (có cấp phân xưởng).
Còn “doanh nghiệp gia đình” có thể xem là doanh nghiệp
không có cơ cấu phân xưởng (không có cấp quản lý trung
gian).
Phân theo tính chất sở hữu tiền vốn và tư liệu sản xuất,
có doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp Nhà nước (doanh
nghiệp quốc doanh). Doanh nghiệp có 1 chủ sở hữu tồn tại
dưới hình thức doanh nghiệp cá nhân (Luật Việt Nam gọi nhầm
là doanh nghiệp tư nhân) và công ty TNHH 1 thành viên.
Doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu tồn tại dưới các loại hình
như công ty hợp danh, công ty hùn vốn TNHH, công ty cổ
phần TNHH. Ngoài ra, HTX cũng được xem như một loại hình
doanh nghiệp đặc biệt có nhiều chủ sở hữu.
Mặt khác, doanh nghiệp cũng có thể được coi là một hệ
thống, có tất cả các đặc trưng chung của hệ thống nhân tạo,
đồng thời cũng có những đặc trưng riêng của hệ thống kinh
doanh, do các qui luật kinh tế thị trường chi phối cấu trúc và cơ
chế hoạt động. Vì vậy chất lượng doanh nghiệp có ý nghĩa
quyết định sự phát triển của nền kinh tế thị trường.
Là một hệ thống nhân tạo, doanh nghiệp đạt được hiệu
quả kinh doanh cao hay thấp tùy thuộc vào trình độ nhận thức
các qui luật khách quan của con người khi xây dựng cấu trúc
và cơ chế hoạt động của nó, khi thực hiện những tác động quản
lý vĩ mô đến doanh nghiệp, vào sự tác động của phân hệ quản
lý đến phân hệ bị quản lý thuộc chính bản thân mỗi doanh
nghiệp cụ thể.
Là một hệ thống kinh tế-xã hội, doanh nghiệp phải có
cấu trúc và cơ chế hoạt động phù hợp với yêu cầu của các qui
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luật kinh tế, xã hội và quản lý đang qui định sự vận động của
nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội.
Vì vậy phải tính đến điều này khi xây dựng cấu trúc và
cơ chế hoạt động của doanh nghiệp với tư cách là một hệ thống
kinh tế tế bào của nền kinh tế thị trường.
Là một hệ thống người-vật (mà trong nông nghiệp, vật
lại là các cơ thể sống tồn tại và phát triển theo các qui luật sinh
học, chịu sự tác động thường xuyên của môi trường tự nhiên
thường biến động theo qui luật xác suất), doanh nghiệp phải có
cấu trúc và cơ chế hoạt động đạt khả năng tự điều khiển cao, để
phản ứng đúng đắn và kịp thời đối với các tác động tự nhiên và
xã hội đến quá trình kinh doanh sản xuất, nhằm duy trì được
trạng thái ổn định của mình. Tính bất định của hệ thống doanh
nghiệp là do sự sai khác giữa vận động chung của cả cơ thể sản
xuất vì mục tiêu lợi ích chung của hệ thống và vận động vì mục
tiêu lợi ích riêng, cục bộ của các yếu tố cấu thành của nó.
Là một hệ thống mở, đầu vào của hệ thống doanh
nghiệp là môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội với những qui
luật vận động của nó, như đất đai, khí hậu, thời tiết..., là sự tác
động quản lý hành chính-kinh tế của Nhà nước (quản lý vĩ mô),
là sự tác động kinh tế của các tổ chức kinh doanh đầu vào và
đầu ra, như tổ chức cung ứng vật tư, tín dụng, mua sản phẩm...
và nói chung là sự tác động của cơ chế thị trường. Đầu ra của
hệ thống doanh nghiệp là tổng sản phẩm và sản phẩm hàng
hóa, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, thu nhập người
lao động trong doanh nghiệp, thuế nộp cho nhà nước và các tác
động của nó đến môi trường sinh thái. Nếu như trong một chu
kỳ kinh doanh nào đó, doanh nghiệp bị lỗ vốn, không đủ khả
năng tái sản xuất giản đơn, do tác động của môi trường gây ra,
như thiên tai, sự huy động của Nhà nước trong hoàn cảnh đặc
biệt, các tác động quản lý không đúng của Nhà nước, sự vi
phạm phá vỡ hợp đồng kinh tế của các tổ chức khác... hay do
sự sai lầm trong bản thân hoạt động quản lý kinh doanh của
doanh nghiệp... thì điều đó phản ánh trạng thái không ổn định
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và nguy cơ phá vỡ hệ thống doanh nghiệp. Tình trạng này xảy
ra theo qui luật xác suất và gọi là tính rủi ro trong hoạt động
kinh doanh của nền kinh tế thị trường. Do đó trong cấu trúc và
cơ chế quản lý doanh nghiệp, phải có quỹ dự trữ. Qui mô, cơ
cấu quỹ dự trữ, cơ chế hình thành và sử dụng quỹ dự trữ về tiền
vốn, vật tư, sản phẩm phải bảo đảm xác lập lại thế cân bằng và
đưa doanh nghiệp tiếp tục bước vào chu kỳ kinh doanh sau.
Nhưng quỹ dự trữ của doanh nghiệp là có giới hạn, vượt quá
giới hạn đó, sự thiệt hại của doanh nghiệp có ý nghĩa toàn cục
và việc xử lý bảo đảm cho doanh nghiệp trở lại thế cân bằng là
thuộc về hệ thống vĩ mô với nguồn dự trữ của nó, to lớn hơn.
Đó là sự tác động của siêu hệ thống đến các hệ thống trực
thuộc để duy trì trạng thái ổn định của nó khi cần thiết bằng các
tác động kinh tế-tài chính. Điều đó cũng nói lên sự tất yếu của
việc thống nhất lợi ích giữa các cấp thứ bậc khác nhau của hệ
thống, giữa doanh nghiệp và xã hội, giữa doanh nghiệp và
người lao động thành viên.
Khả năng bội sinh (emergence) của hệ thống doanh
nghiệp biểu hiện bằng chỉ tiêu lợi nhuận và năng suất lao động
trong hoạt động của nó bắt nguồn từ những nguyên nhân tổ
chức và kinh tế. Việc xã hội hóa sản xuất trước tiên thể hiện ở
việc xã hội hóa lao động, tức là việc tổ chức lao động hiệp tác
ngày càng có qui mô lớn, dựa trên sự phân công lao động ngày
càng sâu. “Sự tập trung tư liệu sản xuất trong tay các nhà tư
bản cá biệt chính là điều kiện vật chất cho mọi sự hợp tác giữa
những người lao động làm thuê” (Các Mác, Tư bản q.1, t.2 tr
29. XBST 1960) và khi “cùng lao động chung với nhiều người
khác nhau nhằm một mục đích chung và cùng theo một kế
hoạch ăn khớp, người lao động sẽ xóa bỏ được những hạn chế
do mình gây ra và sẽ phát triển được năng lượng cộng thể của
mình”... và “so sánh với một tổng số tương đương về lao động
cá nhân riêng lẻ, thì ngày lao động kết hợp tạo ra được nhiều
giá trị sử dụng hơn và giảm được thời gian cần thiết để đạt
được hiệu quả mong muốn”... “sức sản xuất mới đó sinh ra từ
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chính ngay sự hợp tác” (Tư bản q.1, t.2 tr 27, XB 1960) chứ
không phải từ cái vốn có của lao động cá nhân. Trong doanh
nghiệp, “khi nhiều người lao động cùng làm việc với nhau
nhằm mục đích chung trong cùng một quá trình sản xuất, hoặc
trong những quá trình khác nhau nhưng có quan hệ với nhau thì
lao động của họ mang hình thức hiệp tác” (Tư bản q.1, t.2 tr 22
XBST 1960). Như vậy, xét về mặt tổ chức, khả năng bội sinh
của doanh nghiệp là do nó đã biến lao động cá nhân của người
lao động thành lao động xã hội phù hợp với điều kiện vật chấtkỹ thuật sản xuất nhất định. Trên thực tiễn, điều này được thể
hiện rõ nét nhất trong việc xây dựng các công trình thủy lợi,
giao thông, xây dựng đồng ruộng, cải tạo đất..., những công
việc đòi hỏi huy động sức mạnh của lao động hiệp tác trên qui
mô lớn, ngay cả trong điều kiện công cụ lao động thô sơ.
Còn về mặt kinh tế, khả năng bội sinh của lao động
hiệp tác trong doanh nghiệp dựa trên cơ chế phân phối sản
phẩm do lao động hiệp tác tạo ra. Các Mác cho rằng, nhà tư
bản chỉ trả tiền cho sức lao động độc lập của từng người trong
số những người tham gia hiệp tác, chứ không trả tiền cho sức
lao động kết hợp, sức sản xuất xã hội, mà “sức sản xuất xã hội
của lao động làm thuê chỉ phát triển năng suất đó giống như
một sức mà nhà tư bản có một cách tự nhiên, một sức sản xuất
cố hữu của nhà tư bản” (Các Mác, Tư bản q.1, t.2 tr 34. XBST
1960). Ngày nay, chúng ta thấy rằng trong các doanh nghiệp
dựa trên chế độ đa chủ thể sở hữu về tiền vốn, toàn bộ sản
phẩm do sức sản xuất xã hội mới làm ra là thuộc quyền sở hữu
của những người tham gia góp vốn và hiệp tác trong lao động,
nên nó được phân phối bảo đảm kết hợp hài hòa các lợi ích xã
hội, doanh nghiệp và cá nhân người góp vốn và người tham gia
lao động, theo qui luật của nền kinh tế thị trường. Điều đó tạo
ra sự kích thích và ràng buộc kinh tế mạnh mẽ, chắc chắn trong
sản xuất đối với toàn hệ thống và các yếu tố cấu thành của nó.
Vì vậy, trên cả khía cạnh tổ chức và kinh tế, khả năng
bội sinh của hệ thống doanh nghiệp có cơ cấu phân xưởng là
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lớn hơn và khác hẳn về chất so với khả năng bội sinh của các
“doanh nghiệp gia đình”.
Nhưng việc tập trung tư liệu sản xuất mang tính chất xã
hội hóa để thành lập các doanh nghiệp có cơ cấu phân xưởng
dù là doanh nghiệp có nhiều chủ (công ty) đi nữa, cũng mới chỉ
là điều kiện vật chất có tính chất tiên quyết, tạo ra khả năng bội
sinh chứ chưa phải là thực hiện khả năng đó trong việc nâng
cao sức sản xuất xã hội và hiệu quả kinh tế. Phải thông qua
việc tổ chức và quản lý kinh doanh sản xuất, áp dụng cơ chế
quản lý kinh tế phù hợp với yêu cầu của các qui luật khách
quan thì khả năng ấy mới trở thành hiện thực, có nghĩa là phải
xây dựng cấu trúc và cơ chế quản lý hoạt động của doanh
nghiệp với tính cách là một hệ thống kinh tế được tổ chức.
Điều đó giải thích vì sao trong điều kiện tự nhiên, kỹ thuật sản
xuất, khả năng quản lý của con người như nhau, hoặc khác
nhau không lớn, nhưng nhiều khi trình độ phát triển sản xuất và
hiệu quả kinh tế đạt được giữa các doanh nghiệp lại khác nhau
khá xa.
Theo cấu trúc thứ bậc, doanh nghiệp là hệ thống, các
phân xưởng sản xuất là phân hệ (hệ thống con), người lao động
và công cụ lao động của họ là phần tử. “Doanh nghiệp gia
đình” là loại doanh nghiệp không có cơ cấu phân xưởng, tức là
không có cấp quản lý trung gian.
Ở cấp phần tử của hệ thống, tồn tại quan hệ trực tiếp
giữa người và vật, con người sử dụng công cụ lao động bằng
kỹ năng của mình, tác động vào đối tượng lao động, vào tự
nhiên, làm biến đổi nó theo các qui luật tự nhiên vốn có, tạo ra
giá trị sử dụng của sản phẩm. Nó được thể hiện dưới các hình
thức trao đổi vật chất, năng lượng giữa con người và tự nhiên.
Đó chính là hoạt động lao động sản xuất xã hội của con người.
Trong quá trình lao động sản xuất, do muốn giảm nhẹ cường
độ lao động và nâng cao hiệu quả lao động, con người không
ngừng cải tiến kỹ thuật, tạo ra những tư liệu sản xuất mới, tìm
ra những phương pháp công nghệ mới trên cơ sở nhận thức và
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lợi dụng qui luật tự nhiên. Vì thế, tính bất định của các phân tử
người lao động – công cụ là rất lớn. Sự biến đổi trong mỗi phần
tử tuy nhỏ bé nhưng thường xuyên, số phân tử trong mỗi hệ
thống lại rất nhiều, cho nên tổng hợp những biến đổi nhỏ này
dễ dẫn đến sự biến đổi về chất trong toàn hệ thống. Nếu không
có những cấp trung gian, thì với số lượng phân tử nhiều và luôn
biến động như vậy, hệ thống không thể được quản lý một cách
tối ưu. Ở các cấp hệ thống càng cao, do số lượng yếu tố cấu
thành ít, nên tính ổn định của nó càng cao. Do đó, phải xác
định đúng nhiệm vụ và phạm vi quản lý của mỗi cấp thứ bậc
trong hệ thống doanh nghiệp.
Sơ đồ 2: Cấp trong hệ thống tổ chức kinh doanh.
Doanh nghiệp
Hệ thống
(Đơn vị kinh doanh có tư cách pháp lý đầy đủ)
Phân xưởng
Phân hệ
(Không có tư cách pháp lý trong kinh doanh)
(Hệ thống
con)
Người lao động-công cụ lao động
Phần tử
(Yếu tố nhỏ nhất cấu thành doanh nghiệp)
Số phân xưởng sản xuất và nhất là số phân xưởng có
nhiệm vụ chuyên môn hóa khác nhau, trong một doanh nghiệp,
càng nhiều, số người lao động – công cụ lao động với những
đặc trưng kỹ thuật khác nhau, trong mỗi phân xưởng sản xuất,
càng nhiều, thì số lượng mối liên hệ quản lý và sản xuất càng
lớn, tính chất của nó càng phức tạp, gây khó khăn cho quá trình
điều khiển. Mặt khác, ở các doanh nghiệp có qui mô lớn và rất
lớn, dưới cấp phân xưởng, người ta còn thiết lập các tổ chức
lao động như đội, tổ, nhóm, ca, kíp..., làm gia tăng gấp bội các
mối liên hệ trong hệ thống. Vì thế, cần phải xác định hợp lý
tính chất và qui mô của các phân hệ, phần tử cấu thành phù hợp
với khả năng quản lý tối ưu của doanh nghiệp và phân xưởng.
Việc hợp nhất các phân tử người lao động – công cụ lao
động tạo ra các cơ cấu tổ chức sản xuất phức tạp hơn, như ca,
kíp, nhóm, tổ, đội, phân xưởng sản xuất, doanh nghiệp.
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Các phân xưởng với tính cách là các phân hệ, có những
nhiệm vụ khác nhau nhưng thống nhất với nhau bởi quá trình
kinh doanh và mục tiêu lợi ích chung của cả hệ thống doanh
nghiệp. Chúng không có mối quan hệ trực tiếp với thị trường
và không có mối quan hệ với người lao động với tính cách là
thành viên xã hội. Do mối liên hệ bên trong của nó được đơn
giản hóa, nên hiệu quả hoạt động của nó sẽ được nâng cao.
Doanh nghiệp với tư cách là hệ thống kinh tế tế bào, sẽ bảo
đảm xử lý tốt các quan hệ với môi trường (bao gồm cả thị
trường), quan hệ với người lao động với tính cách là thành viên
xã hội cấu thành nên doanh nghiệp chứ không phải là phân tử
lao động của phân xưởng sản xuất. Điều đó tạo ra cơ sở đảm
bảo cho sự hiệp tác, phân công trong doanh nghiệp, bảo đảm
cho hoạt động của mỗi phân hệ và mỗi phân tử, vì mục tiêu lợi
ích riêng của mình và lợi ích chung của hệ thống, đạt kết quả
tối ưu.
Ở cấp trên phân tử, tức là giữa phân xưởng sản xuất và
người lao động, giữa doanh nghiệp và phân xưởng sản xuất,
tồn tại quan hệ giữa người và người trong quá trình sản xuất và
phân phối, tuân theo các qui luật kinh tế, xã hội và quản lý. Đó
là quan hệ giữa chủ thể quản lý và khách thể quản lý diễn ra ở
hệ thống doanh nghiệp, trong suốt quá trình kinh doanh, biểu
hiện dưới dạng thông tin điều khiển và thông tin liên hệ ngược
về trạng thái của khách thể, tức đối tượng bị quản lý, sau khi
nhận được thông tin điều khiển.
Là một hệ thống thông tin, doanh nghiệp và phân
xưởng sản xuất bao gồm 2 phân hệ: phân hệ quản lý và phân hệ
bị quản lý. Chúng liên hệ với nhau qua thông tin, đầu vào của
cái này là đầu ra của cái kia và ngược lại. Riêng phân hệ quản
lý, đầu vào của nó còn là những tác động của môi trường đến
hệ thống. Tác động thường xuyên qua lại giữa 2 phân hệ này là
hoạt động của hệ thống doanh nghiệp hay phân xưởng sản xuất,
nhằm thực hiện mục tiêu lợi ích của mình và duy trì trạng thái
ổn định, siêu ổn định. Quá trình quản lý kinh doanh sản xuất là
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nội dung hoạt động của phân hệ quản lý. Quá trình quản lý sản
xuất tạo ra vật phẩm, dịch vụ và thực hiện giá trị của chúng
(bán, thu lợi nhuận) là nội dung hoạt động của phân hệ bị quản
lý, là phạm vi chịu sự tác động của quá trình quản lý. Phân hệ
bị quản lý được tổ chức tốt sẽ hạn chế đến mức tối thiểu thông
tin nhiễu và entropi (sự bất định) trong hệ thống, tạo điều kiện
thuận lợi cho phân hệ quản lý hoạt động đạt hiệu quả cao và
tạo cho nó khả năng phản ứng lại đối với những tác động tiêu
cực của phân hệ quản lý, trong một giới hạn nào đó. Phân hệ
quản lý được tổ chức hợp lý sẽ có khả năng chống lại những
tác động tiêu cực của các phân hệ bị quản lý và của môi
trường, nâng cao được khả năng thu nhập, tích tụ, cải biến, xử
lý thông tin, chuyển vận thông tin trong hệ thống, nhằm duy trì
trạng thái ổn định và phát triển của mình. Do đó, số lượng và
chất lượng thông tin trở thành thước đo trình độ tổ chức của hệ
thống và ngược lại, entropi là thước đo trình độ tổ chức kém
cỏi, sự nhiễu loạn của hệ thống.
Sơ đồ 3: Cấp trong hệ thống bị quản lý.
Tổ chức hoạt động sản xuất - kinh doanh
Hệ thống
- Kỹ thuật (thiết bị, công cụ SX)
Phân hệ
- Công nghệ (phương pháp kỹ thuật sản xuất) (Hệ thống
- Lao động chung (phân công và hiệp tác)
con)
- Các đơn vị sản xuất (tổ chức sản xuất)
- Kinh tế-tài chính
Người lao động-tư liệu sản xuất
Phần tử
II. HỆ THỐNG BỊ QUẢN LÝ TRONG DOANH
NGHIỆP VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CHÚNG.

Cơ cấu kinh tế của doanh nghiệp, trong đó cơ cấu sản
xuất đóng vai trò chủ yếu, chính là cấu trúc của phân hệ bị
quản lý. Nó quy định nhiệm vụ, quy mô, mối quan hệ về mặt tỉ
lệ hiện vật và giá trị của các phân hệ cấu thành: phân hệ kỹ
thuật, phân hệ công nghệ, phân hệ lao động chung, phân hệ tổ
chức sản xuất, phân hệ kinh tế. Trong đó, các phân hệ kỹ thuật,
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công nghệ, lao động chung và tổ chức sản xuất hợp thành cơ
cấu sản xuất của doanh nghiệp (sơ đồ 3).
1/ Phân hệ kỹ thuật là toàn bộ những tư liệu sản xuất
được liên kết với nhau theo một cơ cấu nào đó để tiến hành quá
trình sản xuất một loại sản phẩm nhất định, tạo ra năng lực sản
xuất và điều kiện vật chất tiên quyết cho việc đạt một mức
năng suất lao động nào đó của hệ thống. Mỗi công đoạn, công
việc của một quá trình làm ra một sản phẩm nào đó đều được
thực hiện bằng một tư liệu sản xuất nào đó, có những đặc trưng
kỹ thuật riêng phù hợp với yêu cầu của công việc, của phương
pháp công nghệ. Sự thay đổi một loại tư liệu sản xuất ở một
khâu công việc nào đó trong dây chuyền sản xuất để đạt được
những chỉ tiêu kỹ thuật mới và năng suất lao động cao hơn
trước, đòi hỏi phải có sự thay đổi tương ứng về năng suất lao
động ở các khâu công việc còn lại, thì quá trình sản xuất mới
được tiến hành ăn khớp, nhịp nhàng, cân đối, liên tục và đạt
hiệu quả cuối cùng cao. Do đó, cần áp dụng tất cả các biện
pháp để nâng cao năng suất lao động ở các khâu công việc còn
lại, phải hợp lý hóa tổ chức lao động..., nhưng chủ yếu là phải
cải tiến các tư liệu sản xuất dùng trong các khâu này đạt được
các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng. Nếu không thực hiện được
điều này thì những chỉ tiêu kỹ thuật và năng suất lao động cao
đạt được ở khâu có sự đổi mới này cũng trở nên lãng phí,
không đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn, thậm chí còn kém hơn
trước trong kết quả cuối cùng của quá trình kinh doanh. Chỉ khi
nào mỗi quá trình sản xuất đều được tiến hành bằng một hệ
thống kỹ thuật liên kết các tư liệu sản xuất của mỗi khâu công
việc đạt được sự tương ứng với nhau về tính chất kỹ thuật, mức
năng suất lao động thì mới tạo ra một năng lực sản xuất mới và
hiệu quả kinh tế (lợi nhuận) cao hơn cho hệ thống sản xuất.
Những tư liệu sản xuất thô sơ, thích hợp với từng cá
nhân người lao động sử dụng riêng để tự mình hoàn chỉnh một
công đoạn hay một sản phẩm nào đó, là những tư liệu sản xuất
mang tính chất cá nhân.
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Những tư liệu sản xuất đòi hỏi được sử dụng chung,
thích hợp với nhiều người lao động hiệp tác với nhau để đạt
được năng suất lao động cao hơn các tư liệu sản xuất thô sơ, là
những tư liệu sản xuất mang tính chất xã hội.
Tính chất cá nhân hay xã hội của tư liệu sản xuất quyết
định phương pháp kỹ thuật và lao động sản xuất, quyết định
tính chất của lao động. Các Mác viết “Những tư liệu sản xuất
chung và tập trung có được tính chất là những điều kiện xã hội
của lao động – tính chất này khiến cho chúng khác với những
tư liệu sản xuất phân tán và tương đối đắt tiền hơn, ngay cả khi
công nhân tập trung không cùng lao động chung mà chỉ lao
động bên nhau trong cùng một công xưởng. Vậy là trước khi
bản thân lao động có tính chất xã hội thì tư liệu vật chất của lao
động có tính chất xã hội rồi” (Tư bản q.1 t.2 tr 22 XBST 1960).
Sự phát triển của kỹ thuật theo hướng ngày một nâng
cao tính chất xã hội của tư liệu sản xuất, của phương pháp sản
xuất và ngay cả của bản thân lao động sản xuất.
Mỗi hệ thống kỹ thuật có một phạm vi năng suất lao
động và hiệu quả kinh tế nhất định. Khi các hệ thống khác, mà
trước hết là hệ thống lao động chung phù hợp với nó, thì hoạt
động sản xuất sẽ đạt mức năng suất và hiệu quả kinh tế cao
nhất mà cơ sở vật chất kỹ thuật của nó cho phép. Còn ngược
lại, thì sự lãng phí năng lực sản xuất của hệ thống kỹ thuật là
không thể tránh khỏi. Nhưng khi đã đạt được năng suất lao
động cao nhất nhờ sự phù hợp giữa phân hệ kỹ thuật và phân
hệ lao động chung, nếu muốn nâng cao hơn nữa năng suất lao
động, năng lực sản xuất của hệ thống thì nhất thiết phải đổi mới
hệ thống kỹ thuật.
Điều đó nói lên vai trò quyết định trong sản xuất của hệ
thống kỹ thuật và mối quan hệ giữa nó và các hệ thống khác.
Vì vậy Các Mác đã viết: “Chỗ khác nhau giữa một thời đại
kinh tế này với một thời đại kinh tế khác là phương pháp chế
tạo những tư liệu lao động dùng để chế tạo hơn là cái mà người
ta chế tạo ra. Những tư liệu lao động là những cái thước đo sự
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phát triển của người lao động... song những phương tiện đó có
thể gọi là hệ thống xương cốt, bắp thịt của sản xuất, chỉ ra
những đặc trưng rõ nét của một thời đại kinh tế...” (Tư bản q.1,
t.1 tr 251 XBST 1963).
Hệ thống kỹ thuật là yếu tố động nhất trong hệ thống
sản xuất. Mọi sự đảo lộn về sản xuất và kinh tế đều bắt nguồn
từ sự thay đổi trong hệ thống kỹ thuật.
2/ Phân hệ công nghệ bao gồm các phương pháp kỹ
thuật sản xuất tuân theo những quy luật tự nhiên (mà trong
nông nghiệp trước hết là quy luật sinh học) cần được tiến hành
theo một trình tự, tiêu chuẩn kỹ thuật nhất định để thực hiện
các công đoạn và toàn bộ quá trình sản xuất một sản phẩm nào
đó. Phân hệ kỹ thuật là cơ sở vật chất để thực hiện các phương
pháp công nghệ với chất lượng kỹ thuật và năng suất lao động
nhất định. Trong công nghiệp, hệ thống công nghệ được quy
định một cách nghiêm ngặt bởi cấu trúc vật chất và tính chất
của hệ thống kỹ thuật. Còn trong nông nghiệp, không có sự quy
định nghiêm ngặt như vậy mà chỉ có sự thích ứng nhau giữa hệ
thống kỹ thuật và hệ thống công nghệ. Người ta có thể làm đất
nhỏ, tưới đủ nước, gieo hạt, bón phân đạt yêu cầu sinh học của
cây trồng, dọn chuồng trại chăn nuôi sạch sẽ đạt tiêu chuẩn vệ
sinh thú y... bằng máy hay bằng công cụ thủ công. Sự khác
nhau ở đây chỉ còn ở năng suất lao động và quy mô sản xuất.
Mặt khác, trong nông nghiệp, việc hoàn thành những công
đoạn sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng kỹ thuật không được
vật chất hóa dưới dạng các bán thành phẩm như trong công
nghiệp, mà chỉ là những tác động thỏa mãn nhu cầu sinh lý của
cây trồng, vật nuôi trong từng giai đoạn sống theo quy luật sinh
học của nó, khi kết thúc mỗi chu kỳ sản xuất thì chúng mới
được vật chất hóa trong sản phẩm hoàn chỉnh và thể hiện bằng
năng suất cây trồng và vật nuôi. Hơn nữa, địa bàn lao động sản
xuất nông nghiệp lại trải rộng trên một phạm vi không gian lớn,
do đó việc kiểm tra, đánh giá chất lượng kỹ thuật công nghệ
thực hiện trong mỗi thao tác, công đoạn và ảnh hưởng tác động
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của nó đối với kết quả sản phẩm cuối cùng gặp nhiều trở ngại
khó khăn. Kỹ năng của người lao động thể hiện ở việc thực
hiện đúng các phương pháp công nghệ sản xuất và sử dụng
công cụ lao động đạt năng suất cao. Cho nên phần tử người lao
động - công cụ lao động biểu hiện tập trung sự thống nhất giữa
các phân hệ kỹ thuật, công nghệ, lao động chung. Cần tính đến
tất cả các mối liên hệ và đặc điểm này khi xây dựng cấu trúc và
cơ chế quản lý các doanh nghiệp trong mỗi ngành kinh tế quốc
dân, đặc biệt là trong nông nghiệp.
3/ Phân hệ lao động chung là kết cấu lượng lao động
đầu tư cho các công đoạn, khâu công việc trong quá trình sản
xuất một loại sản phẩm nào đó. Các Mác viết: “... Một khi con
số tỉ lệ thích hợp nhất cho các nhóm những người lao động bộ
phận đã được kinh nghiệm xác định cho một quy mô sản xuất
nhất định rồi, thì người ta chỉ có thể mở rộng qui mô đó bằng
cách nhân đều mỗi nhóm lao động đặc biệt đó lên” (Tư bản,
q.1, t.1 tr 51 XBST 1962). Các nhóm những người lao động bộ
phận thích hợp nhất mà Các Mác viết chính là đơn vị nhỏ nhất
của quy mô hiệp tác lao động trong thời gian và không gian
nhất định, là “người lao động kết hợp” trong một quy trình
công nghệ nào đó. Nó phụ thuộc vào năng suất lao động, lượng
lao động cần đầu tư cho mỗi công đoạn để đạt được chất lượng
kỹ thuật và sự cân đối, ăn khớp, nhịp nhàng trong tiến độ thực
hiện các công đoạn đó theo yêu cầu của quy luật tự nhiên.
Nhưng năng suất lao động và do đó cả lượng lao động đầu tư
lại phụ thuộc vào khả năng của hệ thống kỹ thuật và yêu cầu
của hệ thống công nghệ. Hoạt động của hệ thống lao động
chung là quá trình sử dụng hệ thống kỹ thuật để thực hiện các
phương pháp công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm với chất lượng
và năng suất lao động cao. Cấu trúc và cơ chế hoạt động của hệ
thống lao động chung tuân theo nguyên tắc phân công hiệp tác
lao động. Tính bội sinh của hệ thống lao động chung chính là
tạo ra sức sản xuất của lao động kết hợp, của lao động xã hội,
khắc phục được sự hạn chế của lao động cá nhân. Trong nông
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nghiệp, nhất là trong điều kiện công cụ thủ công, năng suất lao
động thấp, hiệu quả của lao động hiệp tác được thể hiện rõ rệt
trong việc huy động những lượng lao động lớn lúc thời vụ khẩn
trương để bắt đầu và kết thúc các công việc đồng ánh theo
đúng yêu cầu sinh lý của cây trồng và vật nuôi để đạt năng suất
sinh vật cao. Các Mác viết: “Hiệu quả kịp thời ở đây là việc
dùng một số lớn ngày lao động kết hợp định đoạt và hiệu quả
có ích nhiều hay ít là do số lượng công nhân được dùng nhiều
hay ít quyết định” (Tư bản, q.1, t.2 tr 26) và “khi những người
hiệp tác cùng tấn công vào một đối tượng lao động trên nhiều
mặt một lúc thì tuy rằng họ đều làm cùng một công việc hay
làm những công việc giống nhau nhưng giữa họ với nhau vẫn
có một sự phối hợp lao động..., người lao động tập thể có tay ở
cả đằng trước lẫn đằng sau và có thể nói là ở khắp nơi. Chính
vì thế mà các bộ phận khác nhau của sản phẩm bị không gian
chia cắt ra, đều được hoàn thành cùng một lúc với nhau”... Còn
nếu như “quá trình lao động mà phức tạp thì chỉ cần có nhiều
người lao động hiệp tác là có thể phân phối được những công
tác khác nhau cho những người khác nhau, làm cho họ làm
việc cùng một lúc với nhau, và do đó rút ngắn được thời gian
hoàn thành sản phẩm”... “sự hiệp tác khiến cho có thể mở rộng
không gian trên đó lao động được tiến hành..., mặt khác trong
khi phát triển qui mô của sản xuất thì sự hiệp tác còn khiến cho
thu hẹp được không gian trên đó lao động được tiến hành” (Tư
bản, q.1, t.2 tr 24; 25; 26 XBST 1960).
Như vậy, theo Các Mác, cần thiết phải sử dụng lao
động hiệp tác theo tỉ lệ lượng lao động nhất định cho các công
đoạn, khâu công việc khác nhau trong cùng một thời gian và
không gian khi:
+ Qui mô của đối tượng lao động lớn, vượt quá năng
suất của lao động cá nhân mà trong nông nghiệp, điều này thể
hiện chủ yếu qua chỉ tiêu bình quân ruộng đất canh tác/người
lao động.
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+ Quá trình lao động phức tạp có thể phân chia thành
nhiều công việc khác nhau do những người khác nhau thực
hiện để giảm đến mức tối thiểu thời gian ngừng việc do phải
thay đổi công cụ lao động hay đổi chỗ làm việc, nếu lao động
riêng lẻ.
+ Các công việc trong sản xuất nông nghiệp cần phải
được bắt đầu và kết thúc đúng lúc theo yêu cầu qui luật sinh
học, nhất là lúc thời vụ khẩn trương, có nhiều công việc đều
phải tiến hành đồng thời, thì mới đạt được hiệu quả.
Còn trong những trường hợp khác, để đạt được năng
suất lao động và hiệu quả kinh tế cao, từng cá nhân người lao
động lại làm việc riêng lẻ, thực hiện công đoạn sản xuất trên
không gian và trong thời gian khác nhau, nhưng “cùng nhằm
một mục đích chung trong một quá trình sản xuất, hoặc trong
những quá trình khác nhau nhưng có quan hệ với nhau thì lao
động của họ mang hình thức hiệp tác” (Các Mác, Tư bản, q.1,
t.2, tr 22, XBST 1960), trong nền kinh tế thị trường, chứ hoàn
toàn không phải là lao động cá nhân trong nền kinh tế tự cấp,
tự túc. Trong trường hợp này, trách nhiệm, chất lượng lao động
của mỗi người lao động tham gia hiệp tác làm ra sản phẩm cuối
cùng dễ dàng được xác định và kiểm tra chính xác. Những
công việc này trong nông nghiệp thường sử dụng công cụ thô
sơ, thích hợp lao động cá nhân, không đòi hỏi thời gian thực
hiện nghiêm ngặt, khối lượng công việc lại không nhiều, không
nặng nhọc, thời gian lao động để hoàn thành không liên tục
nhưng lại đòi hỏi tinh thần trách nhiệm rất cao để thực hiện
những yêu cầu rất nghiêm ngặt của qui luật sinh học … Do đó,
phân công cho từng cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện những
công việc này chẳng những, xét trên khía cạnh tổ chức, bảo
đảm đạt chất lượng kỹ thuật và năng suất lao động cao, mà còn,
xét trên khía cạnh kinh tế, có thể thực hiện dễ dàng việc trả
công lao động theo cơ chế khoán sản phẩm cho từng cá nhân,
hay áp dụng cơ chế hợp tác (liên kết kinh tế) giữa hai chủ thể
kinh doanh là doanh nghiệp và hộ gia đình với tính cách là
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“doanh nghiệp gia đình” ngay trong cùng một quá trình sản
xuất.
Điều đó tạo ra sự kích thích và ràng buộc kinh tế mạnh
mẽ nhất đối với người lao động trong việc thực hiện nghiêm
chỉnh chất lượng kỹ thuật công việc – cái đặc biệt cần thiết và
có thể đạt được trong nông nghiệp do các qui luật sinh học qui
định.
Những hình thức và qui mô lớn, nhỏ, đa dạng của lao
động hiệp tác phụ thuộc vào hệ thống kỹ thuật và năng suất của
nó, vào đặc điểm công nghệ sản xuất từng loại sản phẩm, từng
công đoạn. Nhưng trong điều kiện kỹ thuật và công nghệ nhất
định, việc hợp lý hóa, hoàn thiện hệ thống lao động chung cần
được tiến hành thường xuyên, để nâng cao hiệu quả kinh tế và
năng suất lao động đến mức tối đa có thể có được.
4/ Phân hệ tổ chức sản xuất là sự hợp nhất các hệ thống
kỹ thuật, công nghệ và lao động chung, tạo ra một hệ thống có
cơ cấu phức tạp hơn – các đơn vị tổ chức sản xuất thuộc các
cấp khác nhau, như ca, kíp, nhóm, tổ, đội, phân xưởng, doanh
nghiệp.
Nếu xét doanh nghiệp là một hệ thống kinh tế có hai
phân hệ quản lý và bị quản lý thì các phân xưởng, với nhiệm vụ
sản xuất và trên địa bàn khác nhau nhưng liên kết với nhau bởi
mục đích chung và bởi quá trình kinh doanh của doanh nghiệp,
là phân hệ bị quản lý. Còn nếu xét phân xưởng sản xuất là một
hệ thống, thì phân hệ bị quản lý của nó là các phân tử người lao
động và công cụ lao động của họ, hoặc các đội, tổ, nhóm, kíp
lao động không có một cơ cấu tổ chức ổn định cao như một cấp
đơn vị tổ chức sản xuất.
Cho nên chúng ta chỉ xem xét các phân xưởng trong
doanh nghiệp với tính cách là các phân hệ bị quản lý cùng cấp
thứ bậc, hợp thành phân hệ tổ chức sản xuất.
Sự phân công và hiệp tác lao động giữa các phân xưởng
tạo ra hệ thống lao động chung trên phạm vi cấp hệ thống
doanh nghiệp.
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Sự phân công và hiệp tác lao động giữa các phần tử
người lao động- công cụ lao động, tạo ra hệ thống lao động
chung của phân xưởng sản xuất.
Các tư liệu sản xuất do phân xưởng quản lý sử dụng,
các qui trình, phương pháp công nghệ sản xuất mà phân xưởng
phải thực hiện, để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, mục tiêu lợi
ích của mình, tạo thành phân hệ kỹ thuật và công nghệ của
phân xưởng sản xuất.
Sự liên kết giữa các phân hệ kỹ thuật và công nghệ
thuộc các phân xưởng quản lý sử dụng và tổ chức thực hiện tạo
thành hệ thống kỹ thuật và công nghệ của hệ thống doanh
nghiệp. Bất kỳ một tư liệu sản xuất nào, một biện pháp công
nghệ nào cũng do một phân xưởng sản xuất quản lý sử dụng, tổ
chức thực hiện thông qua hoạt động của hệ thống lao động
chung của mình, dưới sự quản lý thống nhất của doanh nghiệp
nhờ cơ chế quản lý.
Việc xây dựng hệ thống các đơn vị sản xuất có nhiệm
vụ, mục tiêu lợi ích và địa bàn sản xuất khác nhau trong doanh
nghiệp, với qui mô hợp lý có thể điều khiển được, cũng phải
tuân theo nguyên tắc phân công và hiệp tác lao động, phù hợp
với hệ thống kỹ thuật và công nghệ sản xuất của mỗi loại sản
phẩm. Do đó, nó rất đa dạng, phong phú và linh hoạt. Điều đó
cho phép bảo đảm khả năng bội sinh cao về năng suất lao động
và hiệu quả kinh tế trên phạm vi hệ thống cấp doanh nghiệp.
Các phân xưởng sản xuất trong doanh nghiệp bao gồm
các phân xưởng sản xuất chính, phụ trách hầu hết các công
đoạn chủ yếu làm ra sản phẩm cuối cùng, với qui mô tổ chức
hợp lý, có thể điều khiển được, và các phân xưởng chuyên môn
dịch vụ kỹ thuật như: sửa chữa công cụ lao động, vận tải cung
ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm…, các kho dự trữ, bảo quản vật
tư-sản phẩm, nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất của các phân
xưởng sản xuất chính. Tùy theo nhiệm vụ và qui mô tổ chức,
mỗi phân xưởng sản xuất có một số người lao động với kỹ
thuật nhất định, sử dụng những loại tư liệu sản xuất khác nhau,
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có số lượng thích ứng với số người lao động ấy, để thực hiện
các phương pháp công nghệ nhất định nhằm đạt chất lượng kỹ
thuật và năng suất lao động cao nhất.
Hoạt động của các đơn vị tổ chức sản xuất tạo ra quá
trình sản xuất của doanh nghiệp, quá trình biến đổi vật chất
trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, từ mua, dự trữ, cung cấp
tư liệu sản xuất đến quá trình lao động, kết hợp sức lao động
của con người với tư liệu sản xuất, làm biến đổi các đối tượng
sản xuất theo các qui luật tự nhiên để tạo ra sản phẩm và giá trị
sử dụng của nó, đến việc vận chuyển, bảo quản, phân phối, tiêu
thụ sản phẩm.
Quá trình này phản ánh mối quan hệ giữa người và
người, giữa các yếu tố cấu thành hệ thống bị quản lý trong quá
trình lao động sản xuất, phân phối sản phẩm, được xem xét
thuần túy trên góc độ tổ chức – kỹ thuật. Do vậy, người ta có
thể áp dụng cơ chế hạch toán không đầy đủ và khoán giá thành
phân xưởng cho người đứng đầu tập thể người lao động trong
mỗi phân xưởng, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu
quả sản xuất, do phát huy được tính chủ động của cấp dưới và
giảm “tải quản lý” cho cấp doanh nghiệp.
5/ Phân hệ kinh tế là sự thống nhất các phân hệ kỹ thuật
công nghệ, lao động chung và tổ chức sản xuất trên cơ sở dấu
hiệu của giá trị là tiền tệ.
Quá trình hoạt động của phân hệ kinh tế chính là quá
trình kinh doanh, vận động của tiền vốn, của giá trị sản phẩm
theo các qui luật kinh tế, trước hết là các qui luật tái sản xuất,
qui luật giá trị, qui luật cung cầu…Do đó, nó phản ánh bằng
đồng tiền tính chất, qui mô, của quá trình vận động vật chất
trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quan hệ kinh
tế giữa người và người, giữa các phân hệ, phân tử cấu thành hệ
thống doanh nghiệp, giữa hệ thống với môi trường, được xét
với góc độ kinh tế.
Bằng dấu hiệu của giá trị là tiền tệ, quá trình tuần hoàn
của đồng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp, trải qua các giai
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đoạn tập trung các nguồn vốn đến mức đủ lớn thành vốn kinh
doanh, phân phối sử dụng nó để mua, dự trữ, cung ứng tư liệu
sản xuất và trả công lao động, chuyển giá trị của tư liệu sản
xuất vào sản phẩm, tạo ra giá trị mới kết tinh trong sản phẩm
và cuối cùng là giai đoạn thực hiện giá trị sản phẩm, thu hồi
toàn bộ giá trị của nó và mang lại doanh lợi, để rồi lại phân
phối sử dụng chúng cho chu kỳ sản xuất kinh doanh kế tiếp có
qui mô lớn hơn trước, giữ cho doanh nghiệp ở trạng thái ổn
định (tái sản xuất giản đơn) và siêu ổn định (tái sản xuất mở
rộng).
Phân hệ kinh tế phải thích ứng với phân hệ bị quản lý
khác để bảo đảm sự ổn định đều đặn về các nguồn vốn cần
thiết cho các quá trình biến đổi vật chất (sản xuất, phân phối,
tiêu thụ sản phẩm) và tạo ra các kích thích kinh tế mạnh mẽ
nhất đối với các phân hệ là người lao động để họ làm tròn
nhiệm vụ của mình.
Trên cơ sở đó, năng suất lao động, hiệu quả kinh tế với
tư cách là khả năng bội sinh của hệ thống, mới được thực hiện
ở mức cao nhất mà cơ sở kỹ thuật, công nghệ, lao động và tổ
chức sản xuất có thể cho phép.
Phân hệ kinh tế nói lên quy mô kinh tế và mối quan hệ
kinh tế giữa các yếu tố cấu thành hệ thống và giữa hệ thống với
môi trường. Hoạt động của phân hệ kinh tế có quy mô toàn hệ
thống doanh nghiệp, với tính cách là hệ thống kinh tế tế bào
của nền kinh tế quốc dân. Còn trong hệ thống con, như các
phân xưởng sản xuất, không có phân hệ kinh tế với tính cách là
một trong những phân hệ bị quản lý của mình. Đó là đặc trưng
khác nhau giữa hệ thống doanh nghiệp và các hệ thống con của
nó là phân xưởng sản xuất.
Tất cả các phân hệ bị quản lý của hệ thống doanh
nghiệp có quan hệ hữu cơ, thích ứng với nhau. Không thể hình
dung được sự không tồn tại và hoạt động của bất kỳ 1 trong 5
phân hệ bị quản lý này. Tác động qua lại giữa các phân hệ và
sự vận động của mỗi phân hệ tạo ra quá trình hoạt động sản
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xuất kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp. Sự hoàn thiện của
các phân hệ bị quản lý là điều kiện thuận lợi cho phân hệ quản
lý hoạt động đạt hiệu quả cao.
III. HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP
VÀ NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CHÚNG

Mỗi phân hệ và phần tử bị quản lý đều có mục tiêu lợi
ích hoạt động riêng, phù hợp với mục tiêu lợi ích chung của hệ
thống, trên cơ sở có sự điều khiển thống nhất, có hiệu quả của
phân hệ quản lý trong doanh nghiệp và trong mỗi phân xưởng
sản xuất. Các Mác viết: “Bất kỳ lao động xã hội hay lao động
chung nào tiến hành trên quy mô khá lớn đều yêu cầu phải có
sự chỉ đạo điều hoà những hoạt động cá nhân. Sự chỉ đạo đó
phải làm chức năng phát sinh từ sự khác nhau giữa vận động
chung của cả cơ thể sản xuất với những vận động cá nhân của
những khí quan độc lập hợp thành cơ thể sản xuất đó” (Tư bản,
q.1, t.2, tr 29-30 XBST 1960) và “trong tất cả những công việc
có nhiều người hiệp tác cùng với nhau thì mối liên hệ chung và
sự thống nhất của quá trình tất nhiên phải biểu hiện ra ở một ý
chí điều khiển và trong những chức năng không có mối liên hệ
công việc với những bộ phận, mà có quan hệ với toàn bộ hoạt
động của công xưởng; … Đó là một thứ lao động sản xuất cần
được tiến hành trong mọi phương thức sản xuất có tính kết
hợp” (Tư bản, q.3, t.2, tr 69 XBST 1962). Như vậy lao động
quản lý là một tất yếu và đóng vai trò quyết định trong việc
sử dụng sức lao động kết hợp đạt hiệu quả cao nhất với tính
cách là thực hiện khả năng bội sinh của hệ thống doanh nghiệp.
Quản lý kinh doanh là một hệ thống những tác động
cùng hướng và có mục đích đến các đối tượng bị quản lý, tức là
đến các cá nhân người lao động của những phân xưởng sản
xuất, với tính cách là các phân hệ bị quản lý có nhiệm vụ và
mục tiêu lợi ích chung của cả hệ thống doanh nghiệp, để tạo ra
sự thúc đẩy, kích thích, điều chỉnh, phối hợp ăn khớp nhịp
nhàng các hoạt động của các đối tượng bị quản lý theo yêu cầu
của qui trình công nghệ sản xuất, nhằm đạt được năng suất lao
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động và hiệu quả kinh tế cao nhất ở mỗi phân hệ và ở trên toàn
hệ thống mà khả năng hội sinh của nó có thể cho phép.
Do đó, sự hoàn thiện cấu trúc và chơ chế hoạt động của
phân hệ quản lý cho phù hợp với các qui luật kinh tế và quản
lý, phù hợp với sự biến đổi trong phân hệ bị quản lý là một
nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng để nâng cao hiệu quả kinh
doanh của doanh nghiệp.
Xét trong trạng thái tỉnh, cơ cấu bộ máy quản lý là cấu
trúc của phân hệ quản lý, là cơ sở vật chất để thực hiện quá
trình hoạt động quản lý kinh doanh. Nói khác đi, quá trình quản
lý kinh doanh là nội dung hoạt động của phân hệ quản lý.
Xét trong trạng thái động, cơ chế quản lý có nội dung
phù hợp với các qui luật kinh tế khách quan, là phương thức tác
động quản lý của bộ máy quản lý đến các đối tượng bị quản lý
và mối liên hệ ngược của phân hệ bị quản lý tác động trở lại
phân hệ quản lý, là hình thức qui định nội dung, chức năng,
biện pháp quản lý diễn ra trong quá trình quản lý, là quĩ đạo
vận động của bộ máy quản lý, là sự thể chế hoá các nội dung,
biện pháp quản lý.
Cơ cấu bộ máy quản lý được xây dựng tuân theo
nguyên tắc phân công và hiệp tác lao động giữa các yếu tố và
phần tử cấu thành, trên cơ sở phân tích quá trình quản lý một
các khoa học và trên cơ sở các phương tiện vật chất của quản lý
hiện đang được sử dụng.
Với tính cách là một hệ thống, bộ máy quản lý bao gồm
4 phân hệ nhỏ:
+ Chỉ huy.
+ Chức năng (tham mưu).
+ Thông tin.
+ Kiểm tra.
Và phần tử của nó là cán bộ quản lý.
Chúng có nhiệm vụ khác nhau trong việc thực hiện các
nội dung, chức năng, biện pháp của quá trình quản lý kinh
doanh (xem sơ đồ 4).
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Sơ đồ 4: Cấp trong hệ thống quản lý kinh doanh
Bộ máy quản lý
Hệ thống
- Cơ quan chỉ huy
Phân hệ
- Cơ quan chức năng (tham mưu)
(Hệ thống con)
- Cơ quan thông tin
- Cơ quan kiểm tra
Cán bộ quản lý
Phần tử
Phân hệ chỉ huy có nhiệm vụ điều khiển, phối hợp hoạt
động của tất cả các phân hệ trong hệ thống, tức là toàn bộ hoạt
động của doanh nghiệp, nhằm tạo ra hiệu lực quản lý tổng hợp
mạnh mẽ nhất trong việc duy trì trạng thái ổn định, đạt mục
tiêu lợi ích cao nhất của hệ thống. Do đó, nó phải thực hiện tất
cả các nội dung, chức năng, biện pháp của quá trình quản lý
kinh doanh và chịu trách nhiệm vật chất về hiệu quả hoạt động
của mình. Tất cả các tình hình phản ánh trạng thái hoạt động
của các đối tượng bị quản lý, của các phân hệ chức năng, thông
tin và kiểm tra, tình hình tác động của môi trường đến hệ thống
doanh nghiệp đều được thu thập và truyền về phân hệ chỉ huy
một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời. Trên cơ sở đó, phân hệ
chỉ huy có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển
hệ thống theo cơ chế đã qui định và theo các qui luật khách
quan, để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Phân hệ chức năng có nhiệm vụ giúp phân hệ chỉ huy
thực hiện các hoạt động quản lý của mình, bằng cách thu thập
các thông tin cần thiết cho việc quản lý hệ thống từ môi trường
và từ đối tượng bị quản lý một cách trực tiếp hoặc qua phân hệ
thông tin, rồi xử lý thông tin, lập ra các phương án điều khiển
hệ thống để phân hệ chỉ huy lựa chọn, quyết định, rồi truyền
đạt các mệnh lệnh điều khiển của phân hệ chỉ huy đến các đối
tượng bị quản lý và phân hệ quản lý khác trong doanh nghiệp.
Vì thế phân hệ chức năng còn gọi là phân hệ tham mưu.
Phân hệ thông tin có nhiệm vụ chủ yếu trong việc thực
hiện mối liên hệ ngược, thu thập, phân loại, lưu trữ thông tin
phản ánh trạng thái của đối tượng bị quản lý và quá trình bị
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quản lý (quá trình kinh doanh) sau khi chịu tác động của thông
tin điều khiển, mệnh lệnh quản lý của phân hệ chỉ huy, cung
cấp các thông tin đó cho phân hệ chỉ huy, chức năng, kiểm tra.
Qua đó, nó còn làm nhiệm vụ giám đốc, kiểm tra quá trình
quản lý và sản xuất, phân phối. Phân hệ kiểm tra có nhiệm vụ
kiểm tra hoạt động của phân hệ chỉ huy, chức năng, thông tin,
các phân hệ bị quản lý, phần tử của hệ thống, trên cơ sở chế độ
quản lý và qui chế tổ chức, thống báo lại kết quả kiểm tra cho
các phân hệ, phần tử trong doanh nghiệp, yêu cầu chúng thực
hiện đúng các chế độ quản lý, và báo cáo kết quả kiểm tra lên
hệ thống cấp trên doanh nghiệp và yêu cầu nó có tác động quản
lý cần thiết hợp pháp đối với hệ thống doanh nghiệp để duy trì
trạng thái ổn định của hệ thống. Nó không bao giờ được can
thiệp vào quá trình quản lý do phân hệ chỉ huy thực hiện và
chịu trách nhiệm. Cả 4 phân hệ này được liên kết chặt chẽ bởi
chính mục tiêu và quá trình quản lý kinh doanh của hệ thống
doanh nghiệp. Cơ cấu bộ máy quản lý được thể chế hoá thành
văn bản pháp qui trả lời cụ thể chính xác 3 câu hỏi: Làm gì? Ai
làm? Làm ở đâu?, trong hoạt động quản lý của hệ thống. Chế
độ quản lý trả lời cụ thể, chính xác 3 câu hỏi: Làm khi nào?
Làm như thế nào (cả về mặt kinh tế, tổ chức kỹ thuật và tâm lý
xã hội)? Làm đúng (tốt) hoặc không đúng (không tốt) thì sao?,
và làm rõ thêm câu hỏi Ai làm?, phù hợp với bộ máy quản lý.
Cả 5 câu hỏi đuợc đặt ra và phải được giải đáp theo
những qui định trong văn bản pháp qui về cấu trúc và cơ chế
hoạt động của phân hệ quản lý nhằm đảm bảo cho hoạt động
quản lý diễn ra trong hệ thống không tùy tiện chủ quan, mà có
cơ sở khoa học và pháp lý.
Quá trình quản lý là một chu kỳ kín bao gồm nhiều giai
đoạn, tuần hoàn theo một trật tự nhất định các nội dung, chức
năng, biện pháp quản lý khác nhau, như thông tin, xử lý thông
tin, dự đoán, ra quyết định về mục tiêu, kế hoạch và biện pháp
thực hiện mục tiêu, truyền đạt quyết định, mệnh lệnh quản lý,
kiểm tra, hạch toán và thu thập thông tin phản ánh tình hình
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thực hiện các quyết định quản lý, trạng thái của các đối tượng
bị quản lý…
Chức năng quản lý là mặt bản chất của các biện pháp
quản lý, bao gồm các nội dung dự đoán và kế hoạch hóa, hạch
toán kinh doanh và đòn bẩy kinh tế, quản lý kỹ thuật. Chức
năng quản lý phải phù hợp với yêu cầu của các qui luật khách
quan đang chi phối hệ thống.
Biện pháp quản lý là cách thức để thực hiện các nội
dung quản lý bao gồm:
+ Biện pháp hành chính.
+ Biện pháp kinh tế.
+ Biện pháp tâm lý xã hội.
Kỹ thuật quản lý là các phương tiện vật chất của lao
động quản lý, như máy tính, điện thoại, telex, fax, chứng từ và
sổ sách quản lý được in sẵn theo mẫu…
Nhiệm vụ của quản lý là duy trì trạng thái cân bằng ổn
định và phát triển của toàn hệ thống, thực hiện khả năng bội
sinh để đạt các mục tiêu lợi ích của hệ thống, chuyển hệ thống
sang một hệ thống cân bằng mới, phù hợp với điều kiện khách
quan đã thay đổi.
Vì vậy, có thể nêu ra định nghĩa sau đây: hệ thống quản
lý kinh doanh trong một hệ thống kinh tế được tổ chức (doanh
nghiệp) là một chỉnh thể liên kết các phân hệ, phần tử (cán bộ
quản lý) có mối liên hệ tác động qua lại và phụ thuộc nhau
mang tính chất kinh doanh và hành chính, phản ảnh yêu cầu
của hệ thống các qui luật kinh tế và quản lý, nhằm thực hiện
các nội dung, biện pháp của quá trình quản lý để đạt hiệu quả
cao nhất (xem sơ đồ 5).
Ngoài những quy luật kinh tế, có thể tạm thời nêu ra ở
đây các quy luật quản lý khách quan chi phối cấu trúc và cơ
chế hoạt động của hệ thống quản lý như sau:
+ Quan hệ sản xuất chỉ tồn tại và tác động mạnh mẽ
tích cực đối với lực lượng sản xuất khi có sự phù hợp, thích
ứng về bản chất xã hội giữa chế độ chiếm hữu tư liệu sản xuất
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và quan hệ giữa người và người trong lao động sản xuất và
phân phối lợi ích. Xét theo khía cạnh tổ chức – kỹ thuật, người
lao động – phần tử của hệ thống, phải chấp hành, phục tùng
nghiêm túc mệnh lệnh quản lý của người chỉ huy quá trình sản
xuất-phân phối (phân tử của phân hệ chỉ huy); xét theo khía
cạnh kinh tế, người quản lý, chỉ huy quá trình sản xuất phân
phối và người bị quản lý, thực hiện quá trình đó, đều cùng
tham gia quá trình sản xuất và được phân phối theo số lượng
chất lượng lao động và tiền vốn của mình đã đóng góp cho quá
trình và hiệu quả kinh doanh chung ấy. Phân hệ kinh tế nói lên
qui mô kinh tế và mối quan hệ kinh tế giữa các yếu tố cấu
thành hệ thống và giữa hệ thống với môi trường. Hoạt động của
phân hệ kinh tế có quy mô toàn hệ thống doanh nghiệp, với
tính cách là hệ thống kinh tế tế bào của nền kinh tế quốc dân.
Còn trong hệ thống con như các phân xưởng sản xuất thì không
có phân hệ kinh tế với tính cách là một trong những phân hệ bị
quản lý của mình. Đó là đặc trưng khác nhau giữa hệ thống
doanh nghiệp và các hệ thống con của nó là phân xưởng sản
xuất.
Tất cả các phân hệ bị quản lý của hệ thống doanh
nghiệp có quan hệ hữu cơ, thích ứng với nhau. Không thể hình
dung được sự không tồn tại và hoạt động của bất kỳ 1 trong 5
phân hệ bị quản lý này. Tác động qua lại giữa các phân hệ và
sự vận động của mỗi phân hệ tạo ra quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp. Sự hoàn thiện của
các phân hệ bị quản lý là điều kiện thuận lợi cho phân hệ quản
lý hoạt động đạt hiệu quả cao.
Sự thống nhất mục tiêu lợi ích của siêu hệ thống (xã hội
và Nhà nước với tư cách là hệ thống có thứ bậc cao hơn doanh
nghiệp), của hệ thống, của phân hệ và phần tử cấu thành, là
động lực mạnh mẽ nhất thúc đẩy mọi hoạt động của chúng.
Theo Ăngghen “những động cơ làm chuyển động quảng đại
quần chúng, cả từng dân tộc một và làm chuyển động cả từng
giai cấp trong mỗi dân tộc, những lý do thúc đẩy họ không phải
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đến những hành động, trỗi dậy tạm thời… mà đến một hành
động lâu dài, đưa đến một sự biến đổi lịch sử vĩ đại”…là
“những lợi lích kinh tế”, là “những nguyên nhân thuần túy kinh
tế” (Mác-Ăngghen tuyển tập, q.2, tr 638-639 XBST).
+ Đối với từng cá nhân với tính cách là phần tử của hệ
thống, không tồn tại sự song trùng vai trò quản lý và bị quản lý
thuộc hai cấp quản lý có quan hệ phụ thuộc trực tiếp và có mục
tiêu lợi ích riêng khác nhau. Sự song trùng này dẫn đến việc
lạm dụng quyền hạn của cấp trên phục vụ cho mục tiêu lợi ích
cục bộ của cấp dưới-cấp bị quản lý trực tiếp, làm gia tăng
entropi và thông tin nhiễu trong hệ thống.
+ Tồn tại mối quan hệ phù hợp và thống nhất giữa trách
nhiệm (nhiệm vụ), quyền hạn và biện pháp thực hiện nhiệm vụ,
lợi ích (quyền lợi) của mỗi phần tử, phân hệ cấu thành và của
toàn hệ thống.
+ Hoạt động quản lý được tiến hành tự giác, có kế
hoạch trên cơ sở vận dụng các qui luật khách quan, bao giờ
cũng đạt hiệu quả cao hơn hoạt động tự phát và mang tính chất
kinh nghiệm chủ nghĩa.
+ Hoạt động quản lý phải gây ra tác động đồng hướng,
thống nhất đến đối tượng bị quản lý. Mỗi phân hệ, phần tử
(người lao động) bị quản lý chỉ chịu sự chỉ huy của một người
duy nhất thuộc cấp trên trực tiếp, theo chế độ quản lý (cơ chế
quản lý) hiện hành.
+ Tính đa dạng của hệ thống quản lý dựa trên cơ sở sự
thích ứng giữa hệ thống quản lý và hệ thống bị quản lý là sự
bảo đảm cho hoạt động quản lý đạt hiệu quả cao.
+ Chức năng, phạm vi quản lý thay đổi theo cấp thứ bậc
cao thấp của hệ thống quản lý. Sự giảm số lượng cấp quản lý sẽ
dẫn đến sự tập trung lớn hơn các chức năng, phạm vi quản lý ở
mỗi cấp, phải phù hợp với sự tập trung và chuyên môn hóa sản
xuất; nếu không, sẽ dẫn đến hiện tượng “quá tải” trong quản lý
và nảy sinh tệ quan liêu trong quản lý.
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+ Tồn tại mối quan hệ phụ thuộc nhất định giữa số
lượng đối tượng bị quản lý trực thuộc và khả năng quản lý của
người lãnh đạo duy nhất trong những điều kiện cụ thể về
phương tiện vật chất và cơ chế quản lý. Thực hiện tốt qui luật
quản lý này sẽ hạn chế được tệ quan liêu ở mức cao nhất trong
hoạt động quản lý kinh doanh.
+ Quan hệ quản lý từ cấp phần tử trở lên thực chất là
quan hệ giữa người và người, nên quản lý còn là một nghệ
thuật vận dụng các qui luật tâm lý xã hội trong sản xuất kinh
doanh.
+ Hình thức pháp lý của cấu trúc và cơ chế quản lý phải
phù hợp với nội dung khoa học của nó, và trả lời cụ thể rõ ràng
5 câu hỏi: Làm gì? Ai làm? Làm như thế nào (cả về mặt kinh
tế, tổ chức kỹ thuật và tâm lý xã hội), Làm khi nào? Làm đúng
(tốt) hoặc không đúng (không tốt) thì sao?
Tuân theo các qui luật kinh tế và quản lý, hệ thống quản
lý sẽ có các đặc tính sau:
+ Khả năng xác định và diễn đạt đúng, đủ, rõ, cụ thể
các mục tiêu và lợi ích của toàn hệ thống và của từng phân hệ,
phần tử cấu thành.
+ Khả năng chỉ huy, tổ chức thực hiện các mục tiêu
quản lý…
+ Khả năng phản ứng lại đối với sự thay đổi tác động
thường xuyên của môi trường, kể cả môi trường tự nhiên (điều
đặc biệt quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp) và đối với sự
thay đổi bên trong của hệ thống, để duy trì trạng thái ổn định
và phát triển của nó.
+ Khả năng hoàn thiện các phân hệ, phần tử bị quản lý
và tự hoàn thiện cấu trúc và cơ chế quản lý trong một phạm vi
nhất định cho phù hợp với đối tượng bị quản lý.
Ở cấp hệ thống doanh nghiệp, các phân hệ quản lý và bị
quản lý bao gồm đầy đủ các yếu tố cấu thành như đã trình bày
ở trên, bởi vì đó là một hệ thống kinh tế tế bào được tổ chức.
Còn ở cấp phân xưởng sản xuất, với tính cách là phân hệ, là hệ
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thống con, không có quan hệ với thị trường và chức năng kinh
doanh, không phải xử lý các mối liên hệ thuần túy kinh tế như
doanh nghiệp, chỉ thực hiện hạch toán nội bộ, không đầy đủ, có
các mối liên hệ ít phức tạp, nên phân hệ quản lý của nó chỉ bao
gồm các phần tử thuộc hệ chỉ huy là xưởng trưởng, xưởng phó,
và có thể có một vài nhân viên giúp việc, nếu có qui mô lớn, có
nhiệm vụ thực hiện tất cả các nội dung, chức năng, biện pháp
của quá trình quản lý trong phạm vi của mình và phân hệ bị
quản lý chỉ bao gồm các phân hệ nhỏ hơn là phân hệ kỹ thuật,
công nghệ và lao động chung (không có phân hệ kinh tế và tổ
chức sản xuất). Người lao động và công cụ lao động là phần tử
của hệ thống, là sự thống nhất giữa kỹ thuật, công nghệ và lao
động trong hoạt động sản xuất của xưởng (xem sơ đồ 5 và 6).
1982-2005
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Sơ đồ 5:
HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP
(Hạch toán kinh doanh độc lập)
Môi trường bên ngoài (bao gồm cả thị trường)

Tác động của
môi trường

Doanh nghiệp (cấp 1)
Chỉ huy (C.2/1)
Kiểm tra (C.2/2)
Cơ quan tham mưu
và hạch toán, thông
tin nội bộ (C.2/3)

Quá trình quản lý
(thông tin - kế hoạch
phối hợp, hạch toán kiểm tra)

Cơ chế quản lý
(Kế hoạch hóa - hạch toán kinh tế và các đòn bẩy
kinh tế - quản lý kỹ thuật)

Phân hệ bị quản lý
(C.2)

Thông tin điều khiển
Thông tin liên hệ ngược

Thông tin điều khiển
Thông tin liên hệ ngược

Phân hệ quản lý (C. 2)

Hệ kỹ thuật (C. 3/1)
Hệ công nghệ (C. 3/2)
Hệ lao động chung (C. 3/3)

Các xưởng sản xuất và
phụ vụ sản xuất (C. 3/4)
Hệ kinh tế (C. 3/5)

Quá trình kinh
doanh (Tích tụ vốn,
cung ứng vật tư, sản
xuất – phân phối,
tiệu thụ sản phẩn –
Thu doanh số và lợi
nhuận

Môi trường bên ngoài (bao gồm cả thị trường)
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LOGIC CỦA VIỆC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC,
CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,
NÔNG THÔN VIỆT NAM HIỆN NAY
Tuy rằng nước ta trong nhiều năm thực hiện công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa, GDP tăng trưởng 78%/năm, GDP trong nông nghiệp tăng trưởng 3-4%/năm, và tỉ
trọng này chỉ còn 20% trong GDP của nền kinh tế, nhưng chất
lượng tăng trưởng kém, thiếu bền vững. Nghịch lý là 70% dân
số và 60% lực lượng lao động nước ta sống và làm việc trong
nông nghiệp, nhưng chỉ được hưởng lợi trong khuôn khổ 20%
GDP. Công nghiệp hóa, đô thị hóa làm cho nông dân, nông
nghiệp mất hàng trăm ngàn ha mỗi năm, môi trường sinh thái
bị hủy hoại ghê gớm nên nghịch lý này cũng trầm trọng hơn.
Nông dân đang đứng ngoài, đứng bên lề quá trình công nghiệp
hóa, đô thị hóa và do đó được hưởng lợi rất ít từ thành quả phát
triển đất nước. Thế mà công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị
hóa nông nghiệp, nông thôn lại có ý nghĩa quyết định sự thành
bại của công cuộc chấn hưng đất nước. Hơn lúc nào hết, vấn đề
nông dân, nông nghiệp, nông thôn trở nên rất bức xúc, cần có
một chiến lược, chính sách toàn diện, đúng đắn để giải quyết
một cách căn bản, bảo đảm sự phát triển bền vững và hiệu quả
cao, cả về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.
1. Mục tiêu và cũng là động lực phát triển nông thôn
bền vững là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xét
trên cả khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Theo đó, nông
dân phải là nhân vật trung tâm, người được hưởng lợi trước
tiên từ những thành quả của quá trình phát triển.
2. Nội dung của phát triển nông nghiệp, nông thôn
bền vững bao gồm 4 quá trình:
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Đô thị hóa
Kiểm soát dân số
Bảo vệ môi trường sinh thái.
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Do đó, thực chất của công cuộc chấn hưng đất nước
trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế là phát triển nông thôn
bền vững với 4 quá trình nêu trên.
3. Xét riêng quá trình phát triển nông nghiệp bền
vững (bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng,
đánh bắt hải sản), yếu tố đầu tiên và căn bản là nông sản phải
đảm bảo 4 yêu cầu:
- Chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu ngày càng
cao của thị trường, trước hết là đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế về
vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, sản phẩm nông nghiệp
phải đa dạng, có hàm lượng công nghệ cao.
- Giá cả nông sản hợp lý, có sức cạnh tranh trên thị
trường toàn cầu.
- Khối lượng nông sản phải có quy mô đủ lớn theo yêu
cầu thị trường, cụ thể là theo từng yêu cầu của nhà chế biến,
nhà phân phối, nhất là của nhà nhập khẩu nông sản từ Việt
Nam.
- Thời gian cung ứng nông sản phải đáp ứng yêu cầu
khắt khe của nhà chế biến, nhà phân phối, nhất là của nhà nhập
khẩu nông sản từ Việt Nam.
Muốn đáp ứng 4 yêu cầu trên, nền nông nghiệp phải
được phát triển trên các cơ sở sau:
- Thực hiện một nền nông nghiệp đa chức năng, vừa
sản xuất nông phẩm hàng hóa vừa kết hợp phát triển du lịch
sinh thái và tạo cảnh quan môi trường sống tốt đẹp cho con
người.
- Nông sản phải được sản xuất theo tiêu chuẩn và quy
trình GAP (good agriculture practice), ISO.1.4000 và
HCACCP….
- Áp dụng công nghệ cao trong tất cả các khâu của quá
trình sản xuất nông nghiệp, từ chọn, tạo, sản xuất giống đến sản
xuất và chế biến, bảo quản, tiêu thụ nông sản.
Muốn vậy, cần phải có các yếu tố sau:
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- Các trang trại có quy mô lớn về diện tích đất, đầu con
gia súc, gia cầm, chủ yếu tồn tại dưới hình thức trang trại gia
đình hay trang trại cá nhân, trang trại hợp danh có 1 cấp quản
trị, phải trở thành lực lượng sản xuất nông sản hàng hóa chủ
yếu, kết hợp với du lịch nông thôn, trên các vùng nông nghiệp
sinh thái.
- Các HTX làm dịch vụ đầu vào-đầu ra cho các trang
trại, phải trước hết và chủ yếu là của các chủ trang trại này,
được thành lập và phát triển do nhu cầu và khả năng quản lý
của chính các chủ trang trại sản xuất hàng hóa nông sản có quy
mô lớn. Đồng thời, việc điều hành hoạt động kinh tế của các
HTX phải do những nhà quản trị chuyên nghiệp (được đào tạo
và trả công xứng đáng theo giá cả sức lao động trên thị trường)
đảm trách.
- Sản xuất theo hợp đồng (Contract farming) giữa các
trang trại và doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản, trên thị
trường trong và ngoài nước, cũng như các doanh nghiệp du lịch
sinh thái, phải trở thành hình thức tổ chức sản xuất, giao dịch
buôn bán nông sản phổ biến và chủ yếu. Doanh nghiệp kinh
doanh chế biến, tiêu thụ nông sản và du lịch nông thôn phải là
lực lượng nòng cốt tổ chức lại nền nông nghiệp hàng hóa của
đất nước.
Làm những điều này là để nâng cao năng suất, chất
lượng, hiệu quả của sản xuất nông nghiệp- cơ sở của sự phát
triển bền vững. Điều này càng đặc biệt quan trọng đối với một
nước có mức bình quân diện tích trên nhân khẩu thấp như nước
ta.
Muốn thực hiện được mô hình sản xuất nói trên, thể chế
quản lý vĩ mô của nhà nước phải đảm bảo:
- Tạo khung pháp lý cho thị trường đất nông nghiệp
hoạt động lành mạnh để quá trình tích tụ ruộng đất diễn ra
thuận lợi, hình thành các trang trại quy mô lớn.
- Đào tạo miễn phí cho con em nông dân, từ bậc tiểu
học đến phổ thông trung học cơ sở và trung học, cao đẳng nghề
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nông nghiệp, để tạo ra một đội ngũ chủ trang trại “thanh nông
tri điền” và các kỹ thuật viên nông nghiệp trên tất cả các vùng
nông nghiệp sinh thái.
- Đầu tư cho hoạt động khuyến nông để nâng cao kỹ
năng cho đội ngũ nông dân hiện hữu theo nhu cầu của nông
dân và thị trường nông sản, không phân biệt chủ thể (tổ chức)
hoạt động khuyến nông.
- Tài trợ 100% kinh phí cho các đề tài khoa học kỹ
thuật và kinh tế-xã hội phục vụ phát triển nông nghiệp, nông
thôn, không phân biệt chủ thể (tổ chức và cá nhân) thực hiện
các đề tài khoa học này; Không chia ra 3 loại tổ chức khoa học
để nhà nước quyết định có tài trợ kinh phí nghiên cứu hay
không, như NĐ 115CP. Cần lưu ý là luật pháp chỉ phân biệt đối
xử đối với hành vi, không được phân biệt đối xử với các chủ
thể (tổ chức, cá nhân) thực hiện các hành vi đó.
Chính sách này không chỉ xuất phát từ yêu cầu thực
tiễn phát triển nông nghiệp nước ta, mà còn phù hợp với yêu
cầu của WTO (hộp xanh).
4. Xét rộng ra, việc phát triển nông thôn phải dựa trên
việc xây dựng các khu công nghiệp-đô thị ở vùng nông thôn,
tạo ra các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, vừa
phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp, vừa phát triển kinh tế-xã
hội nông thôn, thu hút lực lượng lao động nông nghiệp dôi dư.
Cần lưu ý là không được xây dựng khu công nghiệp thuần túy,
không gắn liền với khu dân sinh của một đô thị hiện đại.
Không nên mở rộng phạm vi hành chính của các đô
thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mà điều cốt yếu là
xây dựng các trung tâm công nghiệp-đô thị nông thôn như
những “vệ tinh”, kết nối chặt chẽ với các trung tâm đô thị lớn,
xét cả về mặt kinh tế-xã hội và môi trường.
Mở rộng phạm vi hành chính của các đô thị lớn chỉ
làm cho việc quản lý đô thị vốn đã yếu kém, lại càng trở nên
yếu kém hơn. Bởi vì quy mô và tính chất phức tạp về kinh tếxã hội, môi trường của các đô thị lớn đã và sẽ vượt quá tầm
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hạn, khả năng quản lý của các cơ quan công quyền và đội ngũ
công chức. Mặt khác, việc mở rộng không gian hành chính của
các đô thị lớn sẽ làm mất đi truyền thống kinh tế- lịch sử, văn
hóa xã hội của các địa phương, làm giảm tính đa dạng về bản
sắc của quốc gia. Xét một cách cực đoan, lối tư duy mở rộng
không gian hành chính của các đô thị lớn sẽ dẫn đến nguy cơ
Việt Nam chỉ còn vài ba đơn vị hành chính trực thuộc trung
ương, như Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh. (!)
Quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa nông thôn phải theo
mô hình nhiều trung tâm trên các vùng sinh thái tự nhiên và
nhân văn; mỗi trung tâm lại có nhiều “vệ tinh”, kết nối chặt chẽ
với nhau về kinh tế-văn hóa, xã hội, lịch sử và sinh thái. Mô
hình này cho phép tiến tới xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và
nông thôn xét về mức sống vật chất và tinh thần. Điều khác
biệt chỉ còn là ở chỗ, mật độ dân số và các công trình xây dựng
ở đô thị cao hơn nông thôn, còn môi trường sinh thái tự nhiên ở
nông thôn tốt hơn thành thị; Nông thôn có cảnh quan thiên
nhiên thỏa mãn nhu cầu du lịch nông thôn của dân cư thành thị.
Muốn vậy, thể chế quản lý vĩ mô của nhà nước cần:
- Không được hy sinh lợi ích của bất kỳ nhóm dân cư
nào trong quá trình phát triển nông thôn, nhất là trong việc xây
dựng các khu công nghiệp-đô thị mới, phải chuyển đổi mục
đích sử dụng đất nông nghiệp.
- Quy hoạch hệ thống các đô thị trung tâm và vệ tinh
trên cả nước và ở mỗi vùng kinh tế-sinh thái; có chính sách tài
trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị
vệ tinh, phục vụ trực tiếp cho nông nghiệp và sử dụng lực
lượng lao động nông nghiệp dôi dư. Nhà nước phải đứng ra tổ
chức thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng khu
công nghiệp- đô thị, kết cấu hạ tầng, rồi đấu thầu cho các
doanh nghiệp tổ chức thực hiện quy hoạch (không để các
doanh nghiệp- chủ đầu tư, trực tiếp thực hiện việc đề bù, giải
phóng mặt bằng như hiện nay). Tiền lời thu được qua bán đấu
giá phải ưu tiên chi cho việc “an cư, lạc nghiệp” của người dân
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bị giải tỏa đất đai, nhà cửa , di dời đến chỗ ở mới với công ăn
việc làm tốt hơn nơi ở cũ.
- Đào tạo nghề phi nông nghiệp miễn phí cho nông dân
theo yêu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ ở các đô thị, trước
hết là cho các đô thị vệ tinh.
- Miễn, giảm tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng
đất cho các cơ sở công nghiệp, dịch vụ đóng tại nông thôn và
các khu đô thị vệ tinh.
- Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật: giao thông
(kể cả đường sông), cơ sở giáo dục phổ thông và dạy nghề,
chăm sóc sức khỏe con người, cung cấp nước sạch, khu nhà ở
cho người thu nhập thấp ở các khu công nghiệp-đô thị vệ tinh.
(Không dùng ngân sách nhà nước để đầu tư mà chỉ tài trợ lãi
suất hay cho vay ưu đãi đối với việc xây dựng các cơ sở hạ
tầng kỹ thuật để kinh doanh, như hệ thống sản xuất, truyền tải
điện, bưu chính- viễn thông, cầu- đường giao thông có thể thu
phí dưới hình thức BOT).
- Chính phủ cần thành lập chương trình quốc gia về
phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững do 1 phó Thủ
tướng trực tiếp điều hành; còn ở các tỉnh, chủ tịch tỉnh phải
trực tiếp điều hành chương trình này. (Chẳng lẽ vấn đề an toàn
giao thông, phòng chống HIV/AID … có chương trình quốc
gia, còn vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn lại không có,
vì ít quan trọng hơn ???).
Tháng 4/2008
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LỐI TƯ DUY PHI LOGIC, BAO GIỜ HẾT?
A. Luật gia: Từ khi đất nước đổi mới, nhất là khi Luật
Doanh nghiệp có hiệu lực (năm 2000), các doanh nhân thỏa
sức kinh doanh nhé. Muốn kinh doanh ngành hàng gì cũng
được, nếu luật không cấm; kinh doanh có quy mô càng lớn theo
tín hiệu của thị trường, doanh nhân càng thu được nhiều lợi
nhuận, ngân sách Nhà nước càng thu được được nhiều thuế,
trước hết là thuế thu nhập doanh nghiệp, còn người lao động
càng có nhiều việc làm. Quả là tuyệt vời.
B. Doanh nhân: Ấy chết, ông đừng quá lạc quan.
Nhiều khi nói vậy mà không phải vậy.
A. Luật gia: Ông nói vậy là sao?
B. Doanh nhân: Này nhé, tôi đơn cử vài ví dụ để ông
thấy:
- Kinh tế khá giả, nhiều người đi du lịch. Người ít tiền
thường muốn thuê xe gắn máy để đi lại, nhất là mấy ông “tây
ba lô”. Thế là một số người mua xe gắn máy để kinh doanh
dịch vụ cho thuê xe. Lúc đầu chỉ dám mua vài chiếc, sau thấy
nhu cầu tăng cao, đang định mua thêm vài chiếc xe nữa, thì
đùng một cái, lệnh ban ra: mỗi người chỉ được mua 01 xe máy!
Thế là vô hình trung, luật cấm ngành hàng kinh doanh dịch vụ
cho thuê xe gắn máy. (!!??)
A. Luật gia: Ừ nhỉ. Nhưng bây giờ bỏ luật đó rồi. Đó
chỉ là trường hợp cá biệt.
B. Doanh nhân: Chưa hết đâu. Tôi có trang trại ăn nên
làm ra, đang định mở rộng quy mô, mua thêm đất, thì lệnh Nhà
nước ban ra mức hạn điền nhận chuyển quyền sử dụng đất. Thế
là cất ý tưởng đó vào tủ vậy.
A. Luật gia: Ruộng đất là vấn đề nhạy cảm, đừng nói
làm gì.
B. Doanh nhân: Tôi lại chuyển vốn sang kinh doanh
nhà cho thuê. Tôi đã mua được mấy căn hộ cao cấp rồi. Cho
thuê được lắm, thuế đóng sòng phẳng cho Nhà nước, gần 20%
60

doanh số, nhưng vẫn có lời khá, mà lại nhàn, không phải tất bật
lo toan hàng ngày như kinh doanh các ngành hàng khác. Đang
định đầu tư mua thêm mấy căn nữa thì ti-vi đưa tin, Chính phủ
đang chuẩn bị dự luật hạn chế mức sở hữu nhà và đánh thuế sở
hữu nhà trên hạn mức. Người ta nghĩ đó là giải pháp “hạ nhiệt”
giá và chống đầu cơ nhà đất; thế mới lạ chứ!
A. Luật gia: Ừ nhỉ. Vô hình trung, người ta lại muốn
cấm ngành kinh doanh cho thuê nhà.
B. Doanh nhân: Bây giờ thị trường chứng khoán ế ẩm.
Nhưng nếu nay mai nó “lên cơn sốt” như nhà đất hiện thời,
không chừng người ta lại ra lệnh hạn mức sở hữu cổ phần và
đánh thuế sở hữu cổ phần trên hạn mức.
Cái logic của tư duy không quản lý được theo ý mình
thì cấm hay hạn chế thật nguy hiểm. Đâu phải được tự do kinh
doanh theo luật pháp như ông nói. Thế là Nhà nước thất thu
thuế – giảm thu thuế thu nhập doanh nghiệp, mà chẳng tăng
được bao nhiêu tiền thuế về quyền sở hữu nhà quá hạn mức.
A. Luật gia: Nhưng đâu có hạn mức đối với tổ chức.
Ông cứ lập doanh nghiệp đi, sẽ không bị hạn chế mức nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà.
B. Nhưng tôi nghĩ mình chỉ thích hợp làm nhà đầu tư cá
nhân, cả trên lĩnh vực nhà đất, chứng khoán, nông nghiệp. Ông
bảo tôi lập doanh nghiệp tức là bảo tôi nói dối để lách luật à?
Mà theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, về bản chất, doanh
nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh cá thể hay cá nhân kinh doanh
có khác gì nhau đâu, đều do 1 người bỏ vốn kinh doanh và chịu
trách nhiệm vô hạn. Sao luật lại phân biệt đối xử giữa các chủ
thể trong cùng 1 hành vi?
A. Luật gia: Ôi! Rủi ro lớn nhất trong kinh doanh ở xứ
ta là sự thay đổi luật pháp đến chóng mặt, theo kiểu tiền hậu
bất nhất, không quản được theo ý mình thì cấm!
B. Doanh nhân: Đó là tư duy “logic” (?) của những nhà
làm luật đấy.
A. Ấy chết, ông đổ oan cho bọn tôi quá.
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B. Doanh nhân: Vậy thì ai?
A. Luật gia: Tôi không biết. !!
Tháng 1/2008
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THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN HIỆN NAY
Trong thời gian vừa qua, nhiều cuộc hội thảo khoa học
và các phương tiện thông tin đại chúng đều phản ánh thực trạng
nông nghiệp, nông thôn, nông dân với biết bao vấn đề nảy sinh,
đang bức xúc đòi hỏi phải giải quyết. Dân số sống bằng nghề
nông chiếm 70% dân số cả nước, 57% lực lượng lao động xã
hội làm việc trong ngành nông nghiệp, nhưng chỉ tạo ra chưa
đầy 20% GDP và do đó, về cơ bản họ cũng chỉ được hưởng lợi
trong khuôn khổ con số đó mà thôi. Chênh lệch thu nhập giữa
nông dân và thị dân ngày càng cao, với chỉ số Gini khoảng
0,43. Trong quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, và hội nhập
kinh tế quốc tế, nông dân là tầng lớp dễ bị tổn thương nhất. Họ
đang đứng bên lề của quá trình đó nên ít được hưởng lợi. Nông
dân bị mất đất do phát triển công nghiệp, du lịch và đô thị mà
không kiếm được kế sinh nhai mới. Môi trường tự nhiên và
nhân văn ở nông thôn bị ô nhiễm nghiêm trọng với sự xuất hiện
nhiều làng ung thư, các con sông chết, các giá trị tốt đẹp của
văn hóa truyền thống ngày càng bị mai một, tệ nạn xã hội nông
thôn ngày càng gia tăng…
Thế nhưng, theo tôi, còn một thực trạng nữa, chưa hay
ít được bàn tới là “thực trạng chính sách phát triển nông
thôn với những vấn đề nảy sinh cũng rất bức xúc cần được
giải quyết”. Bởi vì chúng là nguyên nhân đầu tiên và quan
trọng nhất, nếu không nói là chủ yếu, gây ra tình trạng và các
vấn đề nói trên trong nông nghiệp, nông thôn.
Viện Chiến lược và chính sách phát triển nông nghiệp,
nông thôn đã sưu tầm và nhà xuất bản chính trị quốc gia đã ấn
hành các văn bản chính sách của Đảng và nhà nước về nông
nghiệp, nông thôn trong 10 năm qua (1997 - 2007) với hơn
1.000 trang khổ giấy lớn (A4). Cách đây hơn 2 tháng, Báo
Nông nghiệp Việt Nam đăng loạt bài phản ánh tình trạng các
chính sách nông nghiệp, nông thôn của Đảng và nhà nước chưa
63

thực sự đi vào cuộc sống, có khoảng cách lớn giữa văn bản
chính sách và thực tế. Nhưng chưa có ai đặt câu hỏi và giải
đáp vì sao lại xảy ra tình trạng này. Vậy thực trạng những
vấn đề nảy sinh trong chính sách nông nghiệp, nông thôn hiện
nay là gì? Trả lời câu hỏi này sẽ lý giải vì sao có khoảng cách
lớn giữa văn bản chính sách và thực thi chính sách trong nông
nghiệp và nông thôn hiện nay.
Trong hơn 20 năm đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
ngày càng sâu, rộng, Đảng và nhà nước đã ban hành rất nhiều
chính sách nông nghiệp, nông thôn. Có thể chia thành 2 loại
chính sách dựa theo tiêu chí “cởi trói” và “thúc đẩy” để chuyển
từ nền kinh tế nhà nước hóa, bao cấp, kế hoạch hóa tập trung
quan liêu sang nền kinh tế thị trường trong nông nghiệp, nông
thôn, hướng tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ,
công bằng, văn minh. Mọi chính sách của Đảng và Nhà nước
đều vì mục tiêu phát triển, nhưng có đạt được mục tiêu này hay
không còn tùy thuộc vào sự đúng đắn và kịp thời của chính
sách.
1) Những chính sách mang tính “cởi trói” đương nhiên
đi vào cuộc sống một cách “tự nhiên” nhất, nhanh nhất, được
thực thi đầy đủ nhất, hiệu quả nhất, ngay cả khi mới chỉ là văn
bản của Đảng, chưa được nhà nước thể chế hóa thành luật
pháp. Điển hình là Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị ban hành
tháng 4/1988 về “đổi mới quản lý nông nghiệp” với nội dung
quan trọng nhất là thừa nhận hộ nông dân là đơn vị tự chủ sản
xuất trong nông nghiệp, khôi phục lại vị thế vốn có từ bao đời
nay của kinh tế hộ nông dân, đã bị xóa bỏ trong suốt 30 năm
tập thể hóa nông nghiệp, coi hợp tác xã dựa trên chế độ sở hữu
tập thể về ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác, là đơn vị sản
xuất và phân phối theo kế hoạch nhà nước. Còn các nội dung
khác, rất toàn diện của Nghị quyết này ít khi được nhắc đến
(!?)
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Điển hình quan trọng thứ hai là Nghị quyết Đại hội
Đảng lần thứ 6 (1986) và các Nghị quyết sau đó của Đảng thừa
nhận nền kinh tế thị trường như nó đã vốn có bao đời nay, xóa
bỏ chính sách “ngăn sông, cấm chợ”, để hàng hóa, trong đó có
nông sản, được tự do buôn bán, không phân biệt chủ thể (quốc
doanh hay dân doanh), không giới hạn qui mô và địa giới hành
chính. Đó là 2 ví dụ điển hình nhất của chính sách “cởi trói”,
khôi phục lại bản chất vốn có của hoạt động kinh tế nói chung
và kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng.
Để ban hành những chính sách cởi trói, người ta chỉ cần
lương tâm và lòng dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, thừa
nhận cái gì vốn có của đời sống kinh tế theo tinh thần “của
César hãy trả lại cho César”. Hơn nữa, thực tiễn “xé rào” đã
buộc những nhà hoạch định chính sách phải hành động “mở
khóa” cho cái “lò xo” bấy lâu bị ép chặt và do đó cái “lò xo”
này sẽ tự bật lên hết cỡ để trở về trạng thái vốn có ban đầu của
nó, mà không cần bất kỳ một tác động nào khác đối với nền
kinh tế. Nhưng cũng vì lập tức “bật trở lại” vị thế ban đầu, nên
nền kinh tế không thể tạo ra khả năng phát triển mới về chất.
2) Những chính sách “thúc đẩy” thì hoàn toàn khác hẳn
với chính sách “cởi trói”. Với vai trò thúc đẩy sự phát triển, đạt
chất lượng mới cao hơn, nó phải được hoạch định có căn cứ
khoa học và thực tiễn, đòi hỏi nhà hoạch định chính sách không
chỉ có lương tâm và lòng dũng cảm, mà điều quan trọng hơn là
phải có trí tuệ. Trí tuệ được thể hiện bằng sự hiểu biết thấu đáo
lý luận, kinh nghiệm nước ngoài và khả năng vận dụng lý luận,
kinh nghiệm quốc tế vào thực tiễn Việt Nam để phân tích thực
trạng, phát hiện vấn đề nảy sinh trong nông nghiệp, nông thôn,
nguyên nhân của chúng và đề xuất giải pháp khả thi. Trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, các nhà hoạch chính sách còn
phải hiểu biết các quy định của WTO và thông lệ quốc tế. Sau
nữa là năng lực thực thi chính sách của bộ máy công quyền và
đội ngũ công chức. Mặt khác, thực tiễn luôn luôn thay đổi và
phát triển, nên chính sách cũng phải thay đổi để thích ứng. Do
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đó, các nhà hoạch định chính sách còn phải luôn tổng kết kinh
nghiệm thực tiễn, nâng cao hiểu biết lý luận và kinh nghiệm
quốc tế để đổi mới chính sách và bảo đảm tính khả thi, hiệu lực
và hiệu quả của chính sách. Lương tâm và lòng dũng cảm của
nhà hoạch định chính sách thể hiện ở chỗ không bị các nhóm
lợi ích cục bộ vận động hành lang chi phối, dẫn đến việc hy
sinh lợi ích của nông dân – người “thấp cổ, bé họng”, trong
hoạch định và thực thi chính sách.
Nhìn vào thực trạng hoạch định và thực thi chính sách
phát triển nông thôn hiện nay, người ta có thể thấy rất nhiều
vấn đề nảy sinh.
2.1. Sau một thời gian ban hành và thực thi một chính
sách nào đó, kể cả Nghị quyết 10 của Bộ chính trị (1988) về
đổi mới quản lý nông nghiệp, chúng ta cũng chưa tổ chức việc
đánh giá độc lập do các chuyên gia thực hiện để xác định tác
động và hiệu quả của chính sách, mức độ đạt mục tiêu đã đề ra,
các tác động tiêu cực và nguyên nhân của nó, sự không còn
phù hợp của chính sách so với thực tiễn kinh tế - xã hội đang
phát triển, trên cơ sở đó, chỉnh sửa hay ban hành chính sách
mới, thay thế chính sách cũ lỗi thời; chấn chỉnh việc thực thi
nếu chính sách đúng, phù hợp nhưng không được thi hành
nghiêm chỉnh do bộ máy công quyền và công chức thiếu năng
lực và trách nhiệm, hay bị các nhóm lợi ích cục bộ chi phối.
2.2. Chưa có một chính sách nào được ban hành dựa
trên kết quả nghiên cứu của một đề tài khoa học. Mặc dù trong
thời gian qua, rất nhiều chương trình, đề tài nghiên cứu khoa
học cấp nhà nước, cấp bộ về nông nghiệp, nông thôn, nông dân
được thực hiện, nghiệm thu, với kinh phí hàng trăm tỉ đồng.
Dường như quá trình ban hành chính sách của bộ máy công
quyền và quá trình nghiên cứu khoa học của giới học thuật là
“2 đường thẳng song song”. Việc nghiên cứu khoa học về kinh
tế - xã hội nông thôn, về nông nghiệp, nông dân chưa được coi
là một khâu bắt buộc trong quá trình ban hành chính sách. Chỉ
đến khi những vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn nảy
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sinh rất bức xúc, các phương tiện thông tin đại chúng lên tiếng
gay gắt, các nhà hoạch định chính sách mới vào cuộc và ban
hành các chính sách mang nặng tính chất xử lý tình huống và bị
động. Nhiều dự báo khoa học đã được công bố trước đây 5, 7
năm, nay do thực tiễn nóng bỏng bức xúc, các nhà hoạch định
chính sách mới ngộ ra, nhưng lại tưởng chính mình là người
đầu tiên vừa “tìm ra châu Mỹ”.
+ Khi nông dân bị mất đất, nhất là đất “thượng đẳng
điền, bờ xôi ruộng mật” để làm khu công nghiệp, khu đô thị,
sân golf, không có công ăn việc làm, bị bần cùng hóa, tạo ra
xung đột xã hội nghiêm trọng, báo, đài phản ánh bằng các
phóng sự gây xúc động lòng người, các nhà hoạch định chính
sách mới vào cuộc, vội vã ban hành các lệnh “cấm” theo kiểu
hành chính, hoặc xử lý trường hợp đặc biệt bằng cơ chế “xin cho”; “phải được cấp có thẩm quyền, thậm chí là Thủ tướng,
phê duyệt”. Cơ chế “xin - cho” là mảnh đất màu mỡ sinh ra
“văn minh phong bì” thay cho văn minh lúa nước, như là “nét
văn hóa ứng xử” trong quan hệ giữa người dân, doanh nghiệp
với công chức của bộ máy công quyền.
+ Đất lúa bị mất hàng trăm ngàn hecta để làm sân golf,
khu công nghiệp, giá lương thực trên thị trường thế giới tăng
đột biến, để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, lệnh tạm
thời dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo được ban hành vào đầu
năm 2008. Đó cũng là một điển hình trong việc xử lý tình
huống của các nhà hoạch định chính sách. Nông dân bị thiệt
kép, do bán lúa với giá thấp và mua vật tư nhập khẩu như phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu với giá cao. Các công ty
kinh doanh lương thực đã lỡ mua gạo dự trữ để xuất khẩu nay
phải chịu chi phí lưu kho và trả lãi vốn vay ngân hàng. Thái
Lan một mình một chợ trên thị trường lúa gạo thế giới, đã bán
được giá quá cao, khoảng 1.200 USD/tấn gạo. Đáng lý ra, Cục
Dự trữ quốc gia xuất tiền ngân sách nhà nước, thuê một số
công ty lương thực mua đủ số gạo dự trữ tối đa đủ dùng trong 3
tháng. Sau đó, việc xuất nhập khẩu lúa gạo vẫn diễn ra bình
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thường. Như thế, nông dân và doanh nghiệp kinh doanh lúa
gạo sẽ không bị thiệt thòi.
+ Khi báo chí phát hiện các làng ung thư, các dòng sông
chết, gây bàng hoàng cho cả xã hội, thì bộ máy công quyền
mới vào cuộc nhưng không thể xử lý triệt để vấn đề đã nảy
sinh. Các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nước ngoài thích
đầu tư vào Việt Nam vì giá phải trả cho việc bảo vệ môi trường
quá rẻ, thậm chí bằng “0”. Họ đã biến nước ta thành bãi thải
công nghiệp khổng lồ của thế giới.
+ Khi phóng sự “một hạt thóc gánh 40 khoản phí” được
đăng tải, giật mình, các nhà hoạch định chính sách đã vội xử lý
bằng việc miễn thủy lợi phí cho nông dân. Thế là “lợi bất cập
hại”.
Thực tế phổ biến là nông dân vẫn không được miễn
khoản thu này, vì các cơ quan chức năng lúng túng trong việc
thực hiện. Khó thực hiện vì chính sách này thiếu cơ sở khoa
học. Người ta chỉ nên miễn giảm các khoản đóng góp của nông
dân từ thu nhập - đầu ra của quá trình sản xuất, để vừa nâng
cao mức sống cho họ, vừa bảo đảm sự công bằng giữa cư dân
nông thôn và thị dân, như các khoản đóng góp xây dựng trường
học, trạm y tế, đường giao thông, hệ thống truyền tải điện đến
từng nhà, quỹ bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ đê điều,
phòng chống thiên tai… Còn các chi phí thuộc đầu vào của quá
trình sản xuất, như tiền mua giống, phân bón, dịch vụ tưới tiêu nước… người sản xuất phải đầu tư, mới không làm méo
mó thị trường theo quy định của WTO. Mặt khác, phải bỏ tiền
mua vật tư, dịch vụ đầu vào, người sản xuất mới tiết kiệm sử
dụng, người cung ứng mới có trách nhiệm và điều kiện tài
chính thực hiện theo yêu cầu của khách hàng, xóa bỏ cơ chế
“xin - cho”. Nếu theo logic này, nhà nước phải miễn cho nông
dân cả tiền mua giống, phân bón, thuốc bảo vệ cây trồng, vật
nuôi (!) thậm chí cả tiền thuê dịch vụ làm đất, thu hoạch nông
phẩm theo thứ tự ưu tiên “nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ
giống”(?). Khi không phải trả thủy lợi phí, nông dân phải xin
68

Công ty thủy nông tưới và tiêu nước. Công ty thủy nông phải
xin cơ quan tài chính cấp vốn hoạt động, mà vốn thường cấp
vừa thiếu vừa không kịp thời do định mức thấp, bộ máy quan
liêu, thiếu trách nhiệm, do cơ chế quản lý tài chính công được
thiết kế và vận hành theo “nguyên lý Trạng Quỳnh”. Khi đó,
người nông dân phải “biết điều” đưa phong bì cho người có
trách nhiệm của Công ty thủy nông, nhất là lúc mùa vụ, ruộng
nào cũng cần tưới, lúc úng lụt, ruộng nào cũng cần tiêu nước;
còn Công ty thủy nông cũng phải “biết điều” với cơ quan tài
chính để nhận được vốn kịp thời. Trong điều kiện luôn mất cân
bằng thu - chi và bội chi ngân sách, lạm phát như hiện nay,
việc cấp vốn cho Công ty thủy nông lại càng khó khăn. Công ty
thủy nông sẽ không có vốn để tu bổ nạo vét kênh mương, sửa
chữa máy bơm, trả tiền điện…
Công ty thủy nông đã từ một doanh nghiệp dịch vụ
nông nghiệp thành một cơ quan dịch vụ công hoạt động bằng
nguồn vốn ngân sách nhà nước mà ta thường gọi là đơn vị sự
nghiệp công ích. Hậu quả là tưởng giảm bớt gánh nặng cho
nông dân, cho hạt lúa, trên thực tế là tăng chi phí, gây khó khăn
cho sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện cho tiêu cực phát sinh,
không kiểm soát được.
+ Luật đất đai chỉ hạn chế qui mô diện tích (hạn điền)
đối với hộ nông dân khi giao đất và nhận chuyển quyền sử
dụng đất (2ha đất cây hàng năm/hộ ở các tỉnh phía Bắc và 3ha
cây hàng năm/hộ ở các tỉnh Nam Bộ), nhưng không hạn điền
đối với doanh nghiệp. Thời gian sử dụng đất cũng vậy. Hộ
nông dân chỉ được sử dụng 20 năm đất trồng cây hàng năm.
Với thời hạn sử dụng đất quá ngắn và mức hạn điền quá thấp,
nông dân không thể mạnh dạn đầu tư vốn lớn để tạo lập các
trang trại sản xuất nông sản hàng hoá, thực hiện cơ giới hoá, áp
dụng công nghệ cao để đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả
kinh tế cao. Do đó, sức cạnh tranh của nông sản hàng hoá nước
ta trên thị trường trong và ngoài nước yếu kém là điều dễ hiểu.
Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi rõ thời
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hạn hết quyền sử dụng đất là năm 2013 kể từ năm Luật Đất đai
có hiệu lực 1993. Thế mà người lãnh đạo cao nhất của Bộ Tài
nguyên - Môi trường lại lên TV nói là nông dân ngộ nhận!?
Trong khi đó các doanh nghiệp, cả trong lĩnh vực nông nghiệp
và công nghiệp đều có quyền thuê đất để kinh doanh 50 - 70
năm tùy dự án. Thực ra, nếu người nông dân biết lách luật, hai
vợ chồng cũng có thể lập công ty trách nhiệm hữu hạn để có
thể tích tụ ruộng đất và kéo dài thời gian sử dụng đất theo luật,
với tư cách là một doanh nghiệp. Cùng thực hiện một hành vi
là sử dụng đất để kinh doanh sản xuất nông nghiệp, hộ nông
dân bị hạn điền, thời gian sử dụng đất 20 năm, còn doanh
nghiệp thì không. Điều đó có nghĩa là các nhà hoạch định
chính sách đã vi phạm nguyên tắc: “Luật pháp, chính sách nhà
nước không phân biệt đối xử giữa các chủ thể (cá nhân hoặc tổ
chức) cùng thực hiện một hành vi”. Điều đó xúi giục người ta
nói dối nhau. Người dân, doanh nghiệp dối bộ máy công
quyền. Công chức biết họ nói dối nhưng phải chấp nhận vì
không trái luật. Thế mà có ý kiến cho là “quyền sử dụng đất”
của nông dân nước ta còn rộng hơn quyền sở hữu ruộng đất của
nông dân ở các nước tư bản phát triển. Hạn chế mức độ diện
tích đất nông nghiệp của hộ nông dân vì sợ tích tụ ruộng đất
làm nông dân mất đất, thất nghiệp nhưng chính sách lại không
hạn chế tích tụ ruộng đất để làm sân golf, khu công nghiệp, khu
đô thị. Có tỉnh xây dựng hàng chục sân golf, sử dụng hàng
ngàn hecta đất nông nghiệp. Nông dân mất đất, bị bần cùng
hóa, tràn ra thành phố bán sức lao động cơ bắp với giá rẻ mạt
và gây quá tải cho thành phố cả về kinh tế, xã hội và môi
trường. Lực lượng lao động này chỉ có thể làm những công
việc như xây dựng, dệt may, làm da giày… vì thời gian huấn
luyện tương đối ngắn, với kỹ thuật tương đối giản đơn. Khi đến
35, 40 tuổi, sau khi đã bị vắt kiệt sức, họ sẽ bị các doanh
nghiệp sa thải. Quay trở về nông thôn với hai bàn tay trắng, lực
lượng lao động này sẽ là một gánh nặng to lớn cho nông thôn
vốn đã ít đất, thiếu việc làm, lại đang bị ô nhiễm trầm trọng.
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Không thể lường trước được hậu quả kinh tế - xã hội sẽ xảy ra
như thế nào. Phải chăng các nhà đầu tư nước ngoài đã chi phối
được nhà hoạch định chính sách nên lợi ích của nông dân bị hy
sinh vì lợi ích của các ông chủ tư bản?
Nói như vậy không có nghĩa là phản đối việc phát triển
công nghiệp và đô thị để bảo vệ nền nông nghiệp truyền thống.
Vấn đề là ở chỗ, một mặt phải đào tạo nghề cho nông dân để
họ có thể có cơ hội kiếm việc làm trong các ngành công nghiệp
và dịch vụ. Mặt khác, phải phát triển các khu công nghiệp và
đô thị ở vùng nông thôn, tạo thành một hệ thống các đô thị vừa
và nhỏ theo cấu trúc “một trung tâm với nhiều vệ tinh”. Không
nên phát triển các siêu đô thị như hiện nay. Có như vậy mới đô
thị hoá nông thôn nhanh chóng và hiệu quả.
+ Không tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp làm
sao có hiệu quả? Làm sao có thể cơ giới hóa nông nghiệp, thực
hiện sản xuất theo GAP để bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
và bảo vệ môi trường sinh thái? Làm sao tạo ra vùng nông
nghiệp hàng hóa chuyên canh quy mô lớn đủ khả năng đáp ứng
yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường?... Thực tế đã
xuất hiện việc tích tụ ruộng đất “chui” như cách đây hơn 20
năm, người ta đã thực hiện khoán “chui”. Khi tích tụ ruộng đất
để lập các trang trại lớn, người nông dân mất đất, đặc biệt là
đối với nông dân trung niên, thường có cơ hội kiếm việc làm
với thu nhập cao và ổn định ngay trên mảnh đất trước đây của
mình, hơn là đến các khu công nghiệp. Khi có các trang trại
lớn, các hợp tác xã đích thực mới có thể hình thành và phát
triển, kiểu tổ chức sản xuất theo hợp đồng giữa nhà nông và
nhà doanh nghiệp mới có thể thực hiện phổ biến, mang lại lợi
ích cho cả hai bên.
+ Theo Luật Đất đai, nông dân chỉ được đền bù giá trị
quyền sử dụng đất khi nhà nước chuyển mục đích sử dụng đất
nông nghiệp thành đất xây dựng đô thị, khu công nghiệp, sân
golf. Nông dân không có quyền mặc cả với nhà đầu tư về giá
cả chuyển nhượng đất. Nhưng khi đất đã thuộc quyền sử dụng
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của các chủ doanh nghiệp - nhà tư bản, dù chỉ là thuê đất, nếu
nhà nước cần lấy lại để xây dựng kết cấu hạ tầng, hay một ai
khác muốn thuê lại, đều phải thương lượng bình đẳng, thuận
mua vừa bán, theo cơ chế thị trường. Nông dân lại bị luật pháp
xếp vào “chiếu dưới” so với các nhà tư bản.
+ Giá đất nông nghiệp dù có được xác định trên cơ sở
thuận mua vừa bán, cũng rất rẻ, không đủ để “tái định cư” theo
đúng nghĩa cho người nông dân mất đất nông nghiệp. Ví dụ ở
một địa phương nào đó, đất nông nghiệp có giá 500.000đ/m2,
nhưng chỉ cần nhà nước ban hành quy hoạch khu dân cư đô thị
hay khu công nghiệp, và ra quyết định giao đất cho nhà đầu tư,
chưa cần xây dựng bất cứ một công trình hạ tầng nào, giá đất
cũng đã tăng lên 4 - 5 lần, có thể là 2.000.000đ/m2. Khoản
chênh lệch 1,5 triệu đồng này là địa tô cấp sai 2, thuộc sở hữu
nhà nước, bởi do nhà nước quyết định quy hoạch, nhưng nhà
đầu tư lại được hưởng. Lẽ ra, nhà nước phải dùng khoản thu
này, thông qua đấu giá, để “an cư lạc nghiệp” cho nông dân
mất đất theo đúng khái niệm “tái định cư” mà cả thế giới quan
niệm. Cũng không thể xử lý bằng cách như có chuyên gia kinh
tế đề nghị là nhà đầu tư trả một phần tiền mua quyền sử dụng
đất của nông dân bằng cổ phiếu công ty của mình, để giải quyết
kế sinh nhai cho họ sau khi mất đất. Bởi nông dân không đủ
khả năng làm chủ cổ phần hay đồng sở hữu chủ công ty với
nhà đầu tư. Rồi thì nông dân cũng phải bán “lúa non” cổ phần
của mình như phần lớn công nhân trong các doanh nghiệp nhà
nước sau khi cổ phần hóa mặc dù họ được mua cổ phần với giá
ưu đãi.
Kinh nghiệm nước Nga hậu Xô-viết cũng vậy. Nhà
nước Nga chia tài sản quốc gia cho mọi công dân bằng coupon,
để rồi họ bán rẻ cho các nhà đầu tư, nhanh chóng tạo ra các ông
tỉ phú trẻ như Abramovich hay Khodorovski. Nhà nước phải sử
dụng khoản địa tô cấp sai 2 do mình tạo ra để đào tạo nghề cho
nông dân trẻ và lập quỹ an sinh cho nông dân trung niên, không
thể chuyển đổi nghề nghiệp được. Không thể để tình trạng
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nông dân bán 4.000m2 - 5.000m2 đất nông nghiệp mà không đủ
tiền mua lại 01 nền nhà 80m2 của chủ đầu tư ngay trên mảnh
đất nông nghiệp của mình trước đây.
Không giải quyết rốt ráo, có căn cứ khoa học và thực
tiễn vấn đề đất đai, chắc chắn sẽ dẫn đến bần cùng hóa nông
dân trên diện rộng, tạo ra xung đột xã hội gay gắt, trong quá
trình công nghiệp hóa, đô thị hóa. Phải chăng chính sách đất
đai hiện nay bị chi phối bởi các nhà đầu tư nên đang bảo vệ lợi
ích của họ và hy sinh lợi ích của nông dân?
2.3. Các nhà hoạch định chính sách cũng ít khi hỏi ý
kiến người dân và doanh nghiệp, những người chịu tác động
trực tiếp của các chính sách này, và không tính toán khả năng
thực thi chính sách của bộ máy công quyền. Điển hình là chính
sách cấm xe ba - bốn bánh tự chế và xe Công Nông. Trong
nông nghiệp, xe Công Nông cũng như xe Đông Phong (Trung
Quốc), Kubota (Nhật Bản) đều là loại máy kéo nhỏ dưới 15CV,
rất thích hợp cho nền nông nghiệp có qui mô ruộng đất của mỗi
nông hộ và diện tích mỗi thửa ruộng rất nhỏ hẹp như Việt
Nam, Nhật, Đài Loan, Trung Quốc. Nó chỉ là máy kéo đa năng,
có thể lắp các loại máy nông nghiệp khác nhau, như máy cày xới, máy gieo hạt, máy bơm nước, máy suốt lúa, và khi lắp rơmoóc, nó có thể vận chuyển vật tư ra đồng và chở nông sản về
nhà, rất thuận tiện. Nếu cấm sử dụng loại máy đa năng này thì
làm sao có thể cơ giới hóa nền nông nghiệp Việt Nam? Nhiều
nơi, nông dân đã phải khôi phục xe trâu, bò kéo thay thế cho xe
Công Nông.
Mục đích của việc cấm loại xe này hoạt động là để bảo
đảm an toàn giao thông và bảo vệ môi trường sinh thái. Tất cả
các phương tiện vận tải đều phải tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật
do nhà nước ban hành về an toàn giao thông và môi trường mới
được hoạt động, chứ đâu phải chỉ có xe ba - bốn bánh tự chế và
xe Công Nông. Biết bao tốn kém tiền bạc, thời gian của nhà
nước và người dân, biết bao xáo trộn xã hội do chính sách này
gây ra. Phải chăng các nhà sản xuất và nhập khẩu xe ba bánh
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Trung Quốc đã chi phối được nhà hoạch định chính sách? Bộ
máy công quyền các cấp và người dân đang rất lúng túng,
hoang mang trong việc thực thi chính sách này. Cần phải lấy ý
kiến của người dân và tổ chức chịu tác động trực tiếp của chính
sách, coi đó là một khâu bắt buộc trong quy trình hoạch định
chính sách.
3) Giải quyết vấn đề nông dân, nông nghiệp, nông thôn
chính là áp dụng lý luận phát triển nông thôn bền vững vào
điều kiện cụ thể của Việt Nam. Theo đó, nâng cao chất lượng
sống cả vật chất và tinh thần của nông dân và dân cư nông thôn
nói chung vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự nghiệp phát
triển nông thôn.
Nội dung của phát triển nông thôn bao gồm 4 quá trình:
(i) công nghiệp hóa, hiện đại hóa;
(ii) đô thị hóa;
(iii) kiểm soát dân số;
(iv) bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn,
theo những tiêu chuẩn của nền văn minh nhân loại và truyền
thống văn hóa Việt Nam.
Thực hiện 4 quá trình này, tỉ lệ dân số và sức lao động
nông nghiệp trong tổng dân số và lực lượng xã hội phải giảm
tương ứng với tỉ lệ GDP nông nghiệp trong GDP của nền kinh
tế. Do đó, phát triển nông thôn bền vững đã bao hàm việc phát
triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Không nên theo cách
gọi ngắn kiểu Trung Quốc: “tam nông” (do dùng chữ tượng
hình, nên người Trung Quốc gọi như vậy cho dễ viết). Sự thành
bại của quá trình phát triển nông thôn với 4 nội dung nêu trên
quyết định sự thành bại của công cuộc chấn hưng đất nước,
biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước
công nghiệp hiện đại, văn minh.
Chính sách nhà nước, khuôn khổ pháp luật được hoạch
định đúng đắn là điều kiện tiên quyết đối với sự nghiệp phát
triển nông thôn. Chính sách, luật pháp của nhà nước pháp
quyền chỉ phân biệt đối xử giữa các hành vi khác nhau, không
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phân biệt đối xử đối với các chủ thể (cá nhân, tổ chức) cùng
thực hiện một hành vi. Xã hội dân sự phải có các tổ chức phi
Chính phủ, không hoạt động bằng ngân sách nhà nước, đại diện
cho các nhóm lợi ích khác nhau, bình đẳng trước pháp luật
trong việc tham gia nghiên cứu đề xuất, phản biện, đánh giá
độc lập để hoàn thiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Cần thiết phải luật hoá quy trình ban hành chính sách,
trước tiên là quy trình hoạch định chính sách phát triển nông
thôn bền vững.
Tháng 7/2008
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TÍCH TỤ RUỘNG ĐẤT,
TRANG TRẠI VÀ NÔNG DÂN
Nông thôn, nông nghiệp đang cần có một chính sách vĩ
mô vừa mang tính đột phá kiểu “cởi trói” như Nghị quyết 10
của Bộ Chính trị (04/1988), thừa nhận hộ nông dân là đơn vị tự
chủ sản xuất, vừa mang tính “thúc đẩy” mạnh mẽ, tạo ra bước
phát triển mới về chất, để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại
hóa nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh hội nhập kinh tế
quốc tế ngày càng sâu rộng. Theo tôi, đó là chính sách tích tụ
ruộng đất để tạo ra các trang trại sản xuất nông sản hàng hóa
qui mô lớn, hợp thành vùng sản xuất tập trung chuyên môn
hơn, gắn kết với công nghiệp chế biến và mạng lưới phân phối
tiêu thụ, thông qua hình thức “sản xuất theo hợp đồng”
(Contract farming) và chính sách giáo dục - đào tạo, khuyến
nông để hình thành một đội ngũ nông dân trẻ có học thức những “thanh nông tri điền”. Nông nghiệp ở đây được hiểu
theo nghĩa rộng, gồm cả nông, lâm nghiệp, thủy sản. Nhưng
hiện nay, trong giới học thuật cũng như trong giới hoạt động
thực tiễn, còn có những nhận thức khác nhau, nên chưa có sự
đổi mới chính sách vĩ mô một cách triệt để, nhanh chóng.
Có quan điểm cho rằng, tích tụ ruộng đất dẫn đến bần
cùng hóa nông dân, sản sinh ra lớp địa chủ mới, khôi phục lại
hình thức bóc lột địa tô thông qua quan hệ phát canh - lĩnh
canh, địa chủ - tá điền. Nhưng cũng có quan điểm cho rằng tích
tụ ruộng đất là tất yếu khách quan trong quá trình công nghiệp
hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Vậy, bản chất
của tích tụ ruộng đất là gì? Vai trò của nó trong quá trình công
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp như thế nào? Những lo
sợ về sự phát sinh tiêu cực do tích tụ ruộng đất gây ra có thật
hay không?
Có quan điểm cho rằng, tuy là kết quả của tích tụ ruộng
đất, nhưng trang trại chỉ là hình thức phát triển cao hơn của
kinh tế nông hộ, nên không sợ phát sinh các tiêu cực như nêu ở
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trên. Do đó trang trại như là một “mô hình” mới trong nông
nghiệp cần được nhà nước ưu đãi, khuyến khích. Vì thế, các cơ
quan công quyền đặt ra tiêu chí trang trại để xác định một hộ
nông dân có phải là trang trại hay không? Ví dụ, một hộ canh
tác từ 3ha cây hàng năm hay đạt doanh số 100 triệu đồng/1năm
trở lên được gọi là trang trại, nhưng đối với trồng hồ tiêu thì
chỉ cần 0,5ha/1hộ, còn trồng cây công nghiệp lâu năm thì phải
có từ 30ha/1hộ trở lên mới được gọi là trang trại. Lôgic tư duy
kiểu này là “tất cả con vật nào to đều là con voi” còn “con voi
mới sinh, do còn nhỏ, nên không phải là con voi”. Định lượng
rồi mới định tính!? Trẻ con sinh ra nặng từ 3kg trở lên mới
được làm giấy khai sinh, còn chỉ nặng 2,9kg thì không? Thế là
hàng ngàn các trang trại thực chất là doanh nghiệp tư nhân kinh
doanh nông nghiệp đều được coi là kinh tế hộ, nên không bị
Luật doanh nghiệp chi phối, không phải đóng thuế thu nhập
doanh nghiệp. Đáng lẽ ra phải định tính, “nó là cái gì” rồi mới
định lượng “nó to hay nhỏ”.
Người ta còn đưa ra khái niệm nông dân không đất để
chỉ những người làm thuê trong nông nghiệp cho các chủ trang
trại và không coi họ là công nhân nông nghiệp. Còn những
người làm thuê trong các nông, lâm trường quốc doanh lại
được coi là công nhân nông nghiệp!? Có người còn đưa ra khái
niệm “gia trại” như là hình thức quá độ từ kinh tế hộ sang trang
trại. Kiểu tư duy này không dựa trên bản chất kinh tế - xã hội
của các sự vật và hiện tượng khách quan trong các hoạt động
kinh tế nói chung và hoạt động nông nghiệp nói riêng, mà hoàn
toàn cảm tính, võ đoán.
Vậy, tích tụ ruộng đất là gì? Trang trại là gì? Nông
trường, lâm trường là gì? Nông trang là gì? Chúng khác nhau
thế nào? Nông dân, họ là ai? Là chủ trang trại? Là các thành
viên của nông hộ? Là “tá điền”, là người làm thuê trong nông
nghiệp? Nông dân chỉ có thể là những người trực canh? Cần
giải đáp có căn cứ khoa học các câu hỏi này để làm cơ sở cho
việc hoạch định chính sách vĩ mô của Nhà nước.
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1. Tích tụ tư bản là tập trung vốn đủ lớn vào một đơn vị
kinh doanh (doanh nghiệp) dưới nhiều hình thức khác nhau, để
có thể đầu tư mở rộng sản xuất, đổi mới trang thiết bị kỹ thuật,
áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và quản lý, để tận dụng
lợi thế kinh tế theo qui mô, nhằm tăng sức cạnh tranh của
doanh nghiệp và sản phẩm trên thương trường, nhờ đó nâng
cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Tích tụ ruộng đất là
một dạng tích tụ tư bản dưới hình thức hiện vật trong nông
nghiệp, vì ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay
thế được của nông nghiệp. Nhưng do đặc điểm sản xuất mang
tính sinh học, nên tích tụ ruộng đất nói riêng và tích tụ tư bản
nói chung trong nông nghiệp khác hẳn với tích tụ tư bản trong
công nghiệp. Quá trình tích tụ tư bản trong công nghiệp hình
thành các doanh nghiệp cực lớn, các tập đoàn kinh tế đa quốc
gia, đa sở hữu, đa ngành nghề, với cơ cấu công ty mẹ với nhiều
công ty con, công ty cháu… vươn rộng hoạt động trên phạm vi
toàn cầu, tận dụng triệt để lợi thế kinh tế theo qui mô, để tăng
sức cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế. Còn trong nông
nghiệp thì không hoàn toàn như vậy. Lợi thế kinh tế theo qui
mô của doanh nghiệp nông nghiệp là có giới hạn, do đặc điểm
sản xuất mang tính sinh học qui định.
2. Các loại hình trang trại
+ Trong nền kinh tế tự cấp tự túc và buổi đầu của kinh
tế hàng hóa, hộ tiểu nông không chỉ là đơn vị sản xuất cơ bản
mà còn là đơn vị tiêu dùng. Nó chỉ sử dụng tiền vốn và sức lao
động của chính gia đình hộ nông dân (nông hộ) với mục tiêu
tối đa hóa lợi ích, còn ruộng đất có thể thuộc sở hữu của nông
hộ, cũng có thể đi thuê hoặc lĩnh canh. Đó chính là trang trại
gia đình tự cấp tự túc. Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển,
trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ sản xuất mới ra đời cho
phép mở rộng qui mô sản xuất và nâng cao hiệu quả của sản
xuất nông nghiệp, làm thay đổi quan hệ sản xuất. Theo đó, các
hộ tiểu nông dần dần trở thành các tổ chức kinh doanh nông
nghiệp với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. Vì thế các trang trại
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sản xuất hàng hóa ra đời với tư cách là kết quả của quá trình
tích tụ tư bản, mà trước hết là tích tụ ruộng đất trong nông
nghiệp. Mục tiêu tối đa hóa lợi ích và tối đa hóa lợi nhuận của
sản xuất nông nghiệp là tiêu chí cơ bản để phân định hộ tiểu
nông (trang trại gia đình tự cấp tự túc) với trang trại sản xuất
hàng hóa - tổ chức kinh doanh trong nông nghiệp theo cơ chế
kinh tế thị trường. Vì thế, sản xuất nông nghiệp của trang trại
sản xuất hàng hóa mang tính chất kinh doanh, còn hộ tiểu nông
thì không.
Với tư cách là một tổ chức kinh doanh nông nghiệp
trong nền kinh tế thị trường, các trang trại cũng tồn tại dưới
nhiều hình thức khác nhau, được phân loại dựa trên tiêu chí về
bản chất kinh tế - xã hội, chế độ sỡ hữu và địa vị pháp lý, như
các tổ chức kinh doanh trong các ngành công nghiệp, dịch vụ.
+ Hộ kinh doanh cá thể (“doanh nghiệp gia đình”) trong
nông nghiệp chính là kinh tế nông hộ hay chính là trang trại gia
đình sản xuất hàng hóa (Farmhousehold). Theo đó, trang trại
gia đình chủ yếu sử dụng tiền vốn, ruộng đất (thuộc quyền sở
hữu hay quyền sử dụng, nếu phải đi thuê hay lĩnh canh) và sức
lao động của gia đình để sản xuất nông sản hàng hóa. Do vậy,
tiền vốn và ruộng đất cũng phải được tích tụ đến mức đủ lớn để
trang trại có thể sản xuất hàng hóa có hiệu quả, nhờ đầu tư lớn
hơn hộ tiểu nông. Như vậy, hơn 11 triệu nông hộ hiện nay
chính là các trang trại gia đình tự cấp tự túc và sản xuất hàng
hóa ở những mức độ khác nhau.
+ Doanh nghiệp cá nhân (Luật doanh nghiệp Việt Nam
gọi nhầm là doanh nghiệp tư nhân, vì công ty TNHH hay công
ty cổ phần không có yếu tố vốn Nhà nước cũng là doanh
nghiệp tư nhân) kinh doanh nông nghiệp chính là trang trại cá
nhân (Solefarm) sản xuất nông sản hàng hóa. Trang trại cá
nhân do 1 cá nhân đầu tư vốn với tư cách là chủ sở hữu duy
nhất, và chủ yếu sử dụng sức lao động làm thuê. Chủ trang trại
có thể mua hoặc thuê, lĩnh canh ruộng đất của người khác để
tạo lập trang trại.
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Trang trại gia đình và trang trại cá nhân đều giống nhau
về mặt sở hữu vốn đầu tư, nhưng khác nhau ở chỗ chủ yếu sử
dụng sức lao động gia đình hay sức lao động làm thuê.
+ Công ty hợp danh kinh doanh nông nghiệp chính là
trang trại hợp danh (Farming Partnership). Trong đó, có 2 loại
chủ sở hữu, 2 loại thành viên công ty. Một loại chủ (thành
viên) là đồng sở hữu chủ và chịu trách nhiệm hữu hạn trong
phạm vi vốn góp của mình vào trang trại, chỉ được phân chia
lợi tức và rủi ro (lỗ) theo tỉ lệ vốn góp và không có quyền quản
lý trang trại, gọi là thành viên góp vốn; một loại chủ (thành
viên) cũng là đồng sở hữu chủ và được hưởng lợi tức và chịu
rủi ro theo tỉ lệ vốn góp của mình vào trang trại, nhưng phải
chịu trách nhiệm vô hạn trước các khoản công nợ của trang
trại, nên có quyền quản lý trang trại, được gọi là thành viên hợp
danh.
Cũng như trang trại cá nhân, trang trại hợp danh chủ
yếu sử dụng sức lao động làm thuê, có thể có quyền sở hữu
ruộng đất hoặc thuê đất, lĩnh canh đất của người khác. Nhưng
do khả năng về vốn lớn hơn, nên qui mô sản xuất - kinh doanh
của trang trại hợp danh lớn hơn trang trại cá nhân.
+ Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông nghiệp
chính là trang trại hữu hạn (Farming Company limited). So với
trang trại cá nhân và trang trại hợp danh, khả năng vốn của
trang trại hữu hạn lớn hơn do huy động vốn của nhiều người
hơn, nên có thể mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh lớn hơn,
áp dụng công nghệ cao hơn, sử dụng nhiều người lao động làm
thuê hơn, có thể là chủ sở hữu ruộng đất và cũng có thể đi thuê
hoặc lĩnh canh ruộng đất của người khác.
+ Công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp chính là
trang trại cổ phần (Farming Corporation), chịu trách nhiệm hữu
hạn. Do huy động vốn cổ phần rộng rãi trong xã hội, trang trại
cổ phần có khả năng mở rộng qui mô sản xuất - kinh doanh lớn
nhất, sử dụng nhiều sức lao động làm thuê nhất, có thể mua
hoặc thuê, lĩnh canh ruộng đất của người khác.
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+ Nông, lâm, trường quốc doanh, các công ty Nhà nước
kinh doanh nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản chính là
trang trại Nhà nước (State Farm), do Nhà nước đầu tư và làm
chủ sở hữu từ 51% vốn sở hữu của doanh nghiệp trở lên. Do
Nhà nước đầu tư vốn lớn, nên các trang trại Nhà nước cũng có
khả năng to lớn trong việc mở rộng qui mô kinh doanh, đổi
mới trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ sản xuất, sử dụng
nhiều sức lao động làm thuê.
Nếu phân loại theo tiêu chí ngành kinh doanh chuyên
môn hóa, nông trang hay nông trường là trang trại chuyên
doanh nông nghiệp theo nghĩa hẹp (trồng trọt, chăn nuôi gia
súc, gia cầm); lâm trường là trang trại chuyên doanh trồng
rừng; trang trại kinh doanh tổng hợp (VAC) thường có hiệu
quả cao hơn trang trại chuyên doanh (V: vegetation chỉ các loại
cây, kể cả cây lâm nghiệp, A: aquaculture là nuôi trồng các loại
thủy hải sản, C: cage là chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia
cầm).
“Gia trại” là một khái niệm không có thật vì nó không
phản ánh bản chất kinh tế xã hội hay địa vị pháp lý của tổ chức
này. Không lẽ, đều do hộ gia đình bỏ vốn đầu tư và sử dụng
chủ yếu sức lao động của các thành viên trong gia đình để chăn
nuôi qui mô nhỏ ở ngay nơi cư trú, trên đất thổ cư, thì gọi là
“gia trại”, còn xây chuồng trại tại khu chăn nuôi tập trung của
làng xã để mở rộng qui mô chăn nuôi và bảo đảm vệ sinh thú y,
bảo vệ môi trường thì gọi là trang trại. Nếu coi “gia trại” là
cách gọi tắt “trang trại gia đình” thì dễ gây ngộ nhận và không
có ý nghĩa gì đối với việc quản lý vĩ mô và quản lý vi mô.
Đặc điểm sinh học của sản xuất nông nghiệp đòi hỏi
người quản lý và cả người lao động trong trang trại phải kiểm
soát chặt chẽ quá trình sản xuất diễn ra trên từng thửa ruộng,
vườn cây, chuồng gia súc, ao cá, thậm chí đến từng cá thể cây,
con, để có thể tác động đúng lúc, đúng cách theo nguyên tắc
“nhất thì, nhì thục” đến quá trình sinh trưởng, phát triển của
cây trồng, vật nuôi thì mới đạt năng suất và hiệu quả cao nhất.
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Muốn đạt được điều đó cần 2 điều kiện. Điều kiện cần là người
quản lý và người lao động trong trang trại phải có trách nhiệm
cao, làm việc không kể sớm khuya. Điều đó chỉ có được khi lợi
ích của người quản lý và người lao động trong trang trại phụ
thuộc trực tiếp vào năng suất, chất lượng của cây trồng, vật
nuôi. Điều kiện đủ là tầm hạn quản trị, hay qui mô quản lý (đối
tượng bị quản lý) của trang trại phải phù hợp với khả năng của
người quản lý cao nhất và người lao động bộ phận trong mỗi
trang trại.
Điều này chỉ có thể có được trong trang trại gia đình.
Đó là lý do cơ bản nhất giải thích vì sao trang trại gia đình là
hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến, làm ra phần lớn nông
sản hàng hóa trong nền kinh tế thị trường. Ngay cả các nước
Âu - Mỹ, trang trại gia đình vẫn là hình thức tổ chức kinh
doanh nông nghiệp chủ yếu, tuy rằng qui mô trang trại rất lớn,
có khi đến hàng ngàn hecta canh tác, hàng vạn đầu con gia súc,
nhờ cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa cao. Đó là sự hạn chế
lợi thế kinh tế theo qui mô trong nông nghiệp, so với công
nghiệp và cũng là sự khác biệt giữa tổ chức kinh doanh nông
nghiệp và tổ chức kinh doanh công nghiệp. Vì thế, việc tích tụ
ruộng đất trong nông nghiệp rất nhỏ so với tích tụ ruộng đất để
làm sân golf hay xây dựng nhà máy. Theo đó, nguy cơ làm
nông dân mất đất do mở rộng qui mô trang trại là nhỏ hơn rất
nhiều so với việc xây dựng các khu công nghiệp, khu đô thị,
khu nghỉ dưỡng và sân golf.
Còn ở trang trại cá nhân và trang trại hợp danh, người
chủ đồng thời phải là người quản lý cao nhất. Họ cũng có trách
nhiệm cao như các chủ trang trại gia đình. Nhưng do sử dụng
sức lao động làm thuê, nên muốn thực hiện “nhất thì, nhì thục”,
kiểm soát được các quá trình sinh học diễn ra trên đồng ruộng,
vườn cây, ao cá, chuồng trại gia súc, thì qui mô trang trại phải
trong tầm hạn quản trị của họ; số sức lao động làm thuê của
mỗi trang trại phải ở mức không cần thiết lập cấp quản lý trung
gian. Đó chính là các trang trại chỉ có 1 cấp quản lý. Còn ở
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trong các trang trại có qui mô quá lớn phải thiết lập nhiều cấp
quản lý trung gian, như trong các trang trại nhà nước, trang trại
trách nhiệm hữu hạn, trang trại cổ phần, muốn đạt hiệu quả,
người ta phải “tái lập” các trang trại gia đình trong lòng các
trang trại lớn này, thông qua hình thức “khoán hộ”. Tất cả các
quá trình sản xuất mang tính sinh học đều giao cho nông hộ
(trang trại gia đình) - người nhận khoán đảm nhiệm. Còn trang
trại lớn chỉ kinh doanh dịch vụ đầu vào (bao gồm cả xây dựng
kết cấu hạ tầng, kiến thiết đồng ruộng hoàn chỉnh) - đầu ra cho
các nông hộ nhận khoán. Điển hình cho mô hình tổ chức này là
nông trường quốc doanh Sông Hậu với thương hiệu SOHA
FARM, nay là công ty nông nghiệp Sông Hậu, công ty cao su
Đăk Lăk, công ty TNHH Tân Thành (Long An)…
Các trang trại gia đình được tái lập trong lòng các
doanh nghiệp nông nghiệp lớn, về bản chất, chính là trang trại
dự phần (affiliated farm) hay công ty dự phần trong nông
nghiệp. Trong đó, trang trại lớn và hộ gia đình nhận khoán
cùng bỏ vốn đầu tư kinh doanh trên cùng một quá trình, một
địa bàn sản xuất, hưởng lợi và phân chia rủi ro theo một cách
nào đó, do các bên tự nguyện, bình đẳng thỏa thuận, nhưng
không làm phát sinh một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp lý
mới, mà dựa vào tư cách pháp lý đã có của trang trại lớn. Hình
thức tổ chức kinh doanh này vừa tận dụng ưu thế của trang trại
gia đình trong các khâu sản xuất - sinh học, và ưu thế của
doanh nghiệp qui mô lớn kinh doanh dịch vụ đầu vào - đầu ra
của sản xuất nông nghiệp, vừa khắc phục nhược điểm của trang
trại gia đình là qui mô nhỏ và nhược điểm của doanh nghiệp
lớn là có nhiều cấp quản lý trung gian.
Chính sách vĩ mô không hạn chế tích tụ ruộng đất để
hình thành các trang trại sản xuất hàng hóa, nhất là trang trại
gia đình, nhưng cũng không xóa bỏ các doanh nghiệp nông
nghiệp lớn, có nhiều cấp quản lý trung gian, nhất là các nông,
lâm trường quốc doanh, mà phải tận dụng lợi thế qui mô lớn
của nó, đồng thời đổi mới nó bằng việc tái lập các trang trại gia
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đình dự phần và cổ phần hóa doanh nghiệp thực hiện các dịch
vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông nghiệp (cổ phần hóa cả
giá trị quyền sử dụng ruộng đất).
3. Trang trại và địa tô
Một số doanh nghiệp chế biến nông sản, để có nguồn
nguyên liệu ổn định, có chất lượng, cũng đã áp dụng hình thức
tổ chức trang trại dự phần. Doanh nghiệp thuê đất của các hộ
nông dân, đầu tư giống, phân bón, khuyến nông và khoán lại
cho các hộ nông dân thực hiện quá trình sản xuất - sinh học, tạo
ra nông phẩm cung cấp cho nhà máy. Đó cũng là một hình thức
thuê đất để tích tụ ruộng đất tới qui mô đủ lớn và sản xuất theo
hợp đồng (contract farming). Ví dụ Công ty thực phẩm Đồng
Giao (Ninh Bình) thuê hàng trăm hecta đất của nông dân để sản
xuất dứa (khóm) cung cấp cho nhà máy chế biến của Công ty.
Đương nhiên, hộ nông dân cho thuê đất nhận được một
khoản tiền thuê đất từ Công ty Đồng Giao. Đó chính là địa tô
tuyệt đối và địa tô cấp sai 1. Chẳng lẽ gọi những hộ nông dân
này là địa chủ, bóc lột địa tô hay sao? Còn ông chủ tư bản đầu
tư xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị với hàng ngàn hecta
cho người khác thuê đất để làm nhà máy, xây dựng nhà ở và
thu một khoản tiền thuê đất hàng năm, thì không phải là địa
chủ bóc lột địa tô? Cần phải hiểu rằng đó là những hoạt động
kinh doanh bình thường, không bị pháp luật cấm, trong nền
kinh tế thị trường. Không có những hoạt động này thì không
thể công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân.
Những chủ trang trại không nhất thiết phải là chủ đất.
Họ có thể thuê đất (lĩnh canh) của người khác để lập trang trại
và lẽ đương nhiên phải trả địa tô cho người chủ đất. Tiền thuê
đất (trả địa tô) là một bộ phận cấu thành của vốn đầu tư. Nếu
coi địa tô (tiền thuê đất) là bóc lột thì lãi suất tín dụng cũng
vậy. Hai hành vi chẳng khác gì nhau, người cho thuê tiền và
người cho thuê đất. Họ là chủ sở hữu đất và tiền, nhưng
nhượng lại cho người khác quyền sử dụng đất và tiền để kinh
doanh. Địa tô và lãi tín dụng là như nhau, xét về bản chất kinh
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tế - xã hội. Người cho thuê đất và cho thuê tiền đều là những
người kinh doanh quyền sở hữu đất và tiền của mình. Người
thuê đất và thuê tiền là chủ sở hữu quyền sử dụng đất và tiền để
kinh doanh.
Đầu tư vốn để tích tụ ruộng đất rồi cho người khác thuê
cũng là một hoạt động kinh doanh bình thường trong nền kinh
tế thị trường, không bị luật pháp cấm. Tại sao người ta lại có
thể đối xử khác nhau giữa hành vi tích tụ ruộng đất để cho thuê
trong công nghiệp và nông nghiệp? Những người nông dân,
nhất là những nông dân đứng tuổi, mất đất, dưới hình thức bán
hay cho thuê, để người khác tích tụ lập trang trại, còn có nhiều
cơ hội kiếm việc làm ổn định với thu nhập khá ngay trên mảnh
đất trước đây của mình, hơn là mất đất để cho người khác lập
khu công nghiệp hay sân golf. Đó là chưa kể khi bán cho người
làm trang trại, nông dân được “thuận mua, vừa bán”, còn khi
giao đất để làm khu công nghiệp thì chỉ được đền bù theo giá
áp đặt, không có quyền mặc cả.
Để phát triển các trang trại có qui mô lớn, hợp lý, chính
sách đất đai không chỉ tạo khung pháp lý cho thị trường đất đai
hoạt động, quá trình tích tụ ruộng đất diễn ra thuận lợi, mà còn
không để “xé nhỏ” trang trại theo luật về quyền thừa kế. Một
trang trại, khi người chủ của nó qua đời, không thể bị chia
thành 3 - 4 trang trại nhỏ cho những người có quyền thừa kế.
Nó phải được giao cho 1 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.
Như vậy, tích tụ ruộng đất bằng cách mua, thuê (lĩnh
canh) đất đai để lập trang trại sản xuất nông sản hàng hóa là
một tất yếu khách quan của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại
hóa được thực hiện theo cơ chế thị trường. Chúng ta chỉ không
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chấp nhận việc tích tụ ruộng đất dựa trên cơ sở đặc quyền, đặc
lợi, phi thị trường. Bất kỳ ai cũng có thể đầu tư vốn, tích tụ
ruộng đất để lập trang trại, không phải chỉ có nông dân mới có
quyền này, như có nhà nghiên cứu quan niệm. Pháp luật không
phân biệt đối xử giữa các chủ thể (cá nhân, tổ chức) cùng thực
hiện một hành vi. Nói cách khác, pháp luật chỉ quản lý mục
đích sử dụng đất theo qui hoạch đã được phê duyệt, không
quan tâm chủ thể (cá nhân, tổ chức) sử dụng đất. “Dồn điền,
đổi thửa” không phải là cách tích tụ ruộng đất. Nó chỉ là giải
pháp xử lý tình huống để khắc phục cách giao ruộng khoán “có
gần có xa, có tốt có xấu” cho hộ xã viên của hợp tác xã kiểu cũ
trước đây, khi thực hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung
ương. Nó chỉ có tác dụng mở rộng qui mô của 1 thửa đất, và
giảm số thửa đất của nông hộ, khiến họ quản lý sản xuất thuận
lợi và có hiệu quả cao hơn, mà không làm tăng qui mô ruộng
đất của nông hộ.
Nền kinh tế nông nghiệp hiện đại dựa trên cơ sở hệ
thống các trang trại sản xuất hàng hóa với các hình thức nêu
trên. Do đó, kinh tế nông nghiệp chính là kinh tế trang trại. Hai
từ này là đồng nghĩa. Do đó, nói phát triển kinh tế trang trại có
nghĩa phát triển kinh tế nông nghiệp. Còn phát triển trang trại
là phát triển một đơn vị tổ chức sản xuất - kinh doanh nông
nghiệp.
Các hợp tác xã đích thực chỉ có thể hình thành và phát
triển bền vững có hiệu quả, khi nó do các chủ trang trại sản
xuất hàng hóa lập ra và quản lý, chứ không phải là của các chủ
nông hộ tiểu nông. Chỉ có các trang trại sản xuất hàng hóa qui
mô lớn mới cần và có thể thực hiện việc sản xuất theo hợp
đồng, liên kết kinh tế bền vững với các doanh nghiệp chế biến
và tiêu thụ nông sản, thực hiện sản xuất theo qui hoạch vùng
sản xuất tập trung chuyên môn hóa của nhà nước.
4. Nông dân, chủ trang trại và công nhân nông nghiệp
+ Chủ trang trại là người sở hữu vốn đầu tư tạo lập
trang trại.
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+ Nông dân là những chủ trang trại và các thành viên
trong nông hộ của trang trại gia đình (kể cả trang trại tự cấp tự
túc và trang trại sản xuất hàng hóa). Họ tự quản lý và lao động,
thực hiện quá trình sản xuất nông phẩm bằng tiền vốn và sức
lao động của mình.
- Nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp là các chủ trang
trại cá nhân, thành viên quản trị của trang trại hợp danh, các
đồng sở hữu chỉ trực tiếp quản lý kinh doanh trong các trang
trại trách nhiệm hữu hạn, trang trại cổ phần. Họ là nhà đầu tư
và trực tiếp quản lý hoạt động kinh doanh của trang trại dựa
trên việc sử dụng sức lao động làm thuê.
+ Những đồng sở hữu chủ khác, không quản lý hoạt
động kinh doanh trong các trang trại hợp danh, trang trại
TNHH và trang trại cổ phần chỉ là nhà tư bản đầu tư vốn.
+ Những nhà tư bản đầu tư vốn mua đất, dù là đất kinh
doanh nông nghiệp hay công nghiệp, du lịch đều là chủ đất. Họ
có quyền cho cá nhân và các tổ chức khác thuê lại để lập trang
trại, hay xây dựng khu công nghiệp, du lịch, xây dựng nhà máy
và được hưởng địa tô.
Đó là một hoạt động bình thường trong nền kinh tế thị
trường. Nhà nước chỉ quản lý mục đích sử dụng đất của họ theo
qui hoạch.
+ Những người lao động ở nông thôn không có ruộng
đất và cũng không có tiền để mua hay thuê ruộng đất lập trang
trại, nên phải kiếm sống bằng một trong hai cách hay bằng cả
hai.
- Làm thuê cho các trang trại, họ sống bằng lao động
nông nghiệp, nhưng không phải là nông dân. Họ chính là công
nhân nông nghiệp, như những người lao động không có tư liệu
sản xuất khác.
- Lĩnh canh ruộng đất của địa chủ phong kiến (địa chủ
phong kiến có nhiều ruộng đất để phát canh thu tô hay cho lĩnh
canh là nhờ cường quyền, chứ không phải do thuận mua vừa
bán theo cơ chế thị trường). Những người lao động này gọi là
87

nông dân tá điền. Trên danh nghĩa, địa chủ phong kiến “ban
ơn” cho họ “tá túc, làm ăn” trên ruộng đất của chúng, với điều
kiện phải nộp địa tô đến 50 - 60% thu hoạch hàng năm. Khoản
địa tô này vượt quá giá trị của địa tô tuyệt đối và địa tô cấp sai
1, nên không còn chỉ là tiền thuê đất. Những nông dân tá điền
không còn con đường sống nào khác, đành chấp nhận. Do vậy,
những nông dân tá điền may lắm cũng chỉ làm đủ ăn ở mức tối
thiểu. Trang trại của họ chỉ đủ để tự cấp tự túc, không có hàng
hóa.
Vì thế, phát canh - thu tô trở thành phương thức bóc lột
rất hà khắc của địa chủ phong kiến đối với nông dân tá điền.
Đó là kiểu tích tụ ruộng đất phi thị trường. Còn tích tụ
ruộng đất theo nguyên tắc thị trường luôn là tất yếu khách
quan. Không có khái niệm tích tụ ruộng đất phi kinh tế trong
kinh tế thị trường.
5. Giáo dục - đào tạo phải là giải pháp đột phá thứ 2,
vừa có ý nghĩa trước mắt vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự
nghiệp phát triển nông thôn của nước ta hiện nay.
- Đào tạo nâng cao tri thức và kỹ năng sản xuất nông
nghiệp cho đội ngũ nông dân hiện hữu để họ có thể quản lý tốt
trang trại của mình. Hoạt động khuyến nông là cách tốt nhất để
làm điều này.
- Đào tạo một đội ngũ thanh niên nông dân - những
“thanh nông tri điền” để quản lý các trang trại áp dụng công
nghệ hiện đại, đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Đào tạo thanh niên con em nông dân có kỹ năng nghề
nghiệp trong các ngành công nghiệp, dịch vụ để họ có cơ hội
kiếm sống trong các ngành phi nông nghiệp.
Nhà nước tài trợ 100% kinh phí đào tạo nghề cho nông
dân và con em họ.
Nếu không làm được điều này, mặt trái của tích tụ ruộng
đất sẽ làm nảy sinh những vấn đề kinh tế xã hội, nhất là trong
trường hợp tích tụ ruộng đất để làm khu công nghiệp và đô thị…
Tháng 7/2008
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TÍCH TỤ ĐẤT ĐAI XÉT TRÊN KHÍA CẠNH
TÀI CHÍNH, KINH TẾ VÀ PHÁP LÝ
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
Tích tụ tư bản là sự tập trung tiền vốn vào một đơn vị
kinh doanh độc lập (doanh nghiệp). Khi có đủ một lượng vốn
lớn để đầu tư kinh doanh, doanh nghiệp phải biến nó thành tư
liệu sản xuất (thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, đất đai) và
sức lao động, bí quyết công nghệ. Do đó, có thể hiểu tích tụ tư
liệu sản xuất là biểu hiện bằng hiện vật của tích tụ tiền vốn.
Trong nông nghiệp, do ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu,
chưa có gì thay thế được, nên tích tụ ruộng đất là yếu tố quan
trọng nhất của quá trình tích tụ tư bản để mở rộng sản xuất,
nâng cao hiệu quả kinh doanh nhờ lợi thế kinh tế theo qui mô
(economics of scale).
1. Tích tụ đất đai xét trên khía cạnh tài chính
Để có đất đai đáp ứng yêu cầu kinh doanh, nhà đầu tư
có thể mua quyền sở hữu hay thuê quyền sử dụng đất theo
nguyên tắc “thuận mua, vừa bán”. Trong trường hợp thuê đất,
nhà đầu tư kinh doanh phải trả địa tô cho chủ đất.
Do nền kinh tế có “cầu” thuê quyền sử dụng đất để kinh
doanh nên ắt có “cung” quyền sử dụng đất của những người sở
hữu nó. Vì thế, nền kinh tế thị trường làm xuất hiện những
người chuyên kinh doanh đất đai bằng cách đầu tư vốn mua đất
rồi cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất. Họ đã trở thành
nhà kinh doanh bất động sản. Tương tự như việc thuê đất, nền
kinh tế thị trường cũng làm xuất hiện hoạt động kinh doanh cho
thuê thiết bị, máy móc. Một số nhà đầu tư mua máy móc, thiết
bị để cho người khác thuê quyền sử dụng chúng để kinh doanh.
Hoạt động này được gọi là cho thuê tài chính và công ty cho
thuê tài chính ra đời, phát triển không ngừng. Vậy cũng có thể
xem hoạt động cho thuê quyền sử dụng đất là một dạng của cho
thuê tài chính. Hoạt động tín dụng cũng tương tự như vậy.
Người sở hữu đất đai, máy móc thiết bị, tiền vốn từ bỏ quyền
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sử dụng và cho người khác thuê quyền sử dụng chúng để
hưởng địa tô và lãi suất. Ngân hàng thương mại chính là doanh
nghiệp kinh doanh tiền tệ (tất nhiên còn kinh doanh các dịch vụ
khác), vừa bỏ tiền của mình, vừa chủ yếu thuê tiền của cá nhân
và tổ chức để cho người và tổ chức khác thuê lại quyền sử
dụng chúng.
Như vậy, trong nền kinh tế thị trường, kinh doanh cho
thuê quyền sử dụng đất, thiết bị, máy móc hay tiền vốn là hoạt
động bình thường. Nó mang lại hiệu quả kinh tế cho cả người
chủ sở hữu (cho thuê) và người sử dụng (đi thuê), nên không
thể có khái niệm tích tụ đất đai phi kinh tế.
2. Tích tụ ruộng đất trong nông nghiệp xét trên khía
cạnh kinh tế
Quá trình tích tụ tư bản cho phép các doanh nghiệp tận
dụng được lợi thế kinh tế theo qui mô (economics of scale).
Điều đó có nghĩa là qui mô kinh tế của doanh nghiệp càng lớn,
khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của nó càng cao.
Vì thế, trong các ngành công nghiệp và dịch vụ, các đại công ty
đã hình thành và phát triển, với nhiều cấp quản lý trung gian
(5-7 cấp), sử dụng hàng vạn người lao động làm thuê trong sản
xuất và quản lý, vươn tầm hoạt động trên phạm vi toàn cầu.
Nhưng trong nông nghiệp, lợi thế kinh tế theo qui mô là hạn
hẹp hơn nhiều so với công nghiệp, dịch vụ. Trên thế giới,
không có những doanh nghiệp lớn với nhiều cấp quản lý trung
gian thực hiện các quá trình sản xuất mang tính sinh học như ở
Việt Nam. Đó là do tính chất sinh học của sản xuất nông
nghiệp qui định như là một tất yếu kinh tế.
Đặc điểm sinh học của sản xuất nông nghiệp đòi hỏi
người quản lý và cả người lao động trong trang trại phải kiểm
soát chặt chẽ quá trình sản xuất diễn ra trên từng thửa ruộng,
vườn cây, chuồng gia súc, ao cá, thậm chí đến từng cá thể cây,
con, để có thể tác động đúng lúc, đúng cách theo nguyên tắc
“nhất thì, nhì thục” đến quá trình sinh trưởng, phát triển của
cây trồng, vật nuôi thì mới đạt năng suất và hiệu quả cao nhất.
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Muốn đạt được điều đó phải có hai điều kiện. Điều kiện cần là
người quản lý và người lao động trong trang trại phải có trách
nhiệm cao, làm việc không kể sớm khuya, do lợi ích của người
quản lý và người lao động trong trang trại phụ thuộc trực tiếp
vào năng suất, chất lượng của cây trồng, vật nuôi. Điều kiện đủ
là tầm hạn quản trị, hay qui mô quản lý (đối tượng bị quản lý)
của trang trại phải phù hợp với khả năng của người quản lý cao
nhất và người lao động bộ phận trong mỗi trang trại.
Điều này chỉ có thể được trong trang trại gia đình. Bởi
vì trang trại gia đình (farm household) chủ yếu sử dụng sức lao
động của gia đình, tự “bóc lột” sức lao động của chính mình.
Ruộng đất có thể đi thuê (lĩnh canh), tiền vốn có thể đi vay
100%, nhưng sức lao động thì không. Lợi ích của tất cả các
thành viên trong gia đình phụ thuộc trực tiếp vào năng suất,
chất lượng của cây trồng, vật nuôi. Đó là lý do cơ bản nhất giải
thích vì sao trang trại gia đình là hình thức tổ chức kinh doanh
phổ biến, làm ra phần lớn nông sản hàng hóa trong nền kinh tế
thị trường. Ngay cả các nước Âu - Mỹ, trang trại gia đình vẫn
là hình thức tổ chức kinh doanh nông nghiệp chủ yếu, tuy rằng
qui mô trang trại rất lớn, có khi đến hàng ngàn hecta canh tác,
hàng vạn đầu con gia súc, nhờ cơ giới hóa, tin học hóa, tự động
hóa cao.
Còn ở trang trại cá nhân (sole farm) và trang trại hợp
danh (farming partnership), người chủ đồng thời phải là người
quản lý cao nhất. Họ cũng có trách nhiệm cao như các chủ
trang trại gia đình. Nhưng do sử dụng sức lao động làm thuê,
nên muốn thực hiện “nhất thi, nhì thục”, kiểm soát được các
quá trình sinh học diễn ra trên đồng ruộng, vườn cây, ao cá,
chuồng trại gia súc, thì qui mô trang trại phải trong tầm hạn
quản trị của họ; số sức lao động làm thuê của mỗi trang trại
phải ở mức không cần thiết lập cấp quản lý trung gian. Đó
chính là các trang trại chỉ có một cấp quản lý. Còn ở trong các
trang trại có qui mô quá lớn, sử dụng nhiều người lao động làm
thuê trong cả sản xuất và quản lý (đặc biệt là trong quản lý),
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phải thiết lập nhiều cấp quản lý trung gian, như trong các trang
trại nhà nước (state farm), trang trại trách nhiệm hữu hạn
(farming company limited), trang trại cổ phần (farming
corporation), muốn đạt hiệu quả, người ta phải “tái lập” các
trang trại gia đình trong lòng các trang trại lớn này, thông qua
hình thức “khoán hộ”. Tất cả các quá trình sản xuất mang tính
sinh học đều giao cho nông hộ (trang trại gia đình) - người
nhận khoán, đảm nhiệm. Còn trang trại lớn chỉ kinh doanh dịch
vụ đầu vào (bao gồm cả xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến thiết
đồng ruộng hoàn chỉnh) - đầu ra cho các nông hộ nhận khoán.
Điển hình cho mô hình tổ chức này là nông trường quốc doanh
Sông Hậu với thương hiệu SOHA FARM, nay là công ty nông
nghiệp Sông Hậu, công ty cao su ĐăkLăk, công ty TNHH Tân
Thành (Long An)…
Các trang trại gia đình được tái lập trong lòng các
doanh nghiệp nông nghiệp lớn, về bản chất, chính là trang trại
dự phần (affiliated farm) hay công ty dự phần (affiliated
company) trong nông nghiệp. Trong đó, trang trại lớn và hộ gia
đình nhận khoán cùng bỏ vốn đầu tư kinh doanh trên cùng một
quá trình, một địa bàn sản xuất, hưởng lợi và phân chia rủi ro
theo một cách nào đó, do các bên tự nguyện, bình đẳng thỏa
thuận, nhưng không làm phát sinh một tổ chức kinh doanh có
tư cách pháp lý mới, mà dựa vào tư cách pháp lý đã có của
trang trại lớn. Hình thức tổ chức kinh doanh này vừa tận dụng
ưu thế của trang trại gia đình trong các khâu sản xuất - sinh
học, và ưu thế của doanh nghiệp qui mô lớn kinh doanh dịch vụ
đầu vào - đầu ra của sản xuất nông nghiệp, vừa khắc phục
nhược điểm của trang trại gia đình là qui mô nhỏ và nhược
điểm của trang trại lớn là có nhiều cấp quản lý trung gian và
phải sử dụng sức lao động làm thuê trong cả sản xuất và quản
lý kinh doanh.
Chính sách vĩ mô không hạn chế tích tụ ruộng đất để
hình thành các trang trại sản xuất hàng hóa, nhất là trang trại
gia đình, nhưng cũng không xóa bỏ các doanh nghiệp nông
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nghiệp lớn, có nhiều cấp quản lý trung gian, nhất là các nông,
lâm trường quốc doanh, mà phải tận dụng lợi thế qui mô lớn
của nó, để có vùng sản xuất tập trung, qui mô lớn, gắn sản xuất
nông nghiệp với công nghiệp chế biến và thị trường (ở cả đầu
vào và đầu ra), đồng thời đổi mới nó bằng cách tái lập các
trang trại gia đình dự phần và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước thực hiện các dịch vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông
nghiệp (cổ phần hóa cả giá trị quyền sử dụng ruộng đất). Đó
cũng là quá trình “nông dân hóa” công nhân, biến họ từ địa vị
làm thuê thành người chủ trang trại gia đình dự phần, trong các
doanh nghiệp nông nghiệp qui mô lớn, có nhiều cấp quản lý
trung gian. Điều đó lý giải vì sao trong nền nông nghiệp hiện
đại, viên chức tư và công nhân nông nghiệp (người lao động
làm thuê) rất ít, không giống như trong công nghiệp và dịch vụ.
3. Tích tụ đất đai xét trên khía cạnh pháp lý
3.1. Trong nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý của
nhà nước pháp quyền, người dân và doanh nghiệp có quyền
làm bất cứ điều gì mà luật pháp không cấm để mưu cầu lợi ích
của mình. Và đương nhiên, trong những lĩnh vực không bị luật
pháp cấm, hoạt động của họ cũng phải tuân thủ pháp luật để
không vì lợi ích của mình mà gây phương hại đến lợi ích của
người khác và của đất nước, xét trên cả khía cạnh kinh tế, xã
hội, môi trường sinh thái tự nhiên và nhân văn. Mặt khác, luật
pháp có thể phân biệt đối xử giữa các hành vi, nhưng không
phân biệt đối xử giữa các chủ thể (cá nhân, tổ chức) cùng thực
hiện một hành vi tích tụ đất đai để cho thuê hay thuê đất để
kinh doanh trong nông nghiệp hay công nghiệp. Hành vi này
đều là hoạt động kinh doanh bình thường, không bị luật pháp
cấm. Nhà nước chỉ quản lý mục đích sử dụng đất theo qui
hoạch và theo tiêu chuẩn kỹ thuật do nhà nước ban hành,
không quan tâm đến chủ thể sử dụng đất, để bảo vệ lợi ích của
đất nước, xét cả trên khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường.
Người dân và doanh nghiệp có quyền quyết định đầu tư
vào lĩnh vực kinh doanh nào, qui mô bao nhiêu, bán sản phẩm
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cho ai, lúc nào, với giá nào, và do đó tự chịu trách nhiệm về kết
quả, hiệu quả kinh tế mang lại cho họ. Nhà nước và pháp luật
không có trách nhiệm và khả năng chỉ cho họ đầu tư vào lĩnh
vực nào thì có hiệu quả. Vì thế không có khái niệm tích tụ
ruộng đất phi kinh tế trong hệ thống luật pháp của nền kinh tế
thị trường. Chỉ có tích tụ ruộng đất phi thị trường, đồng nghĩa
với tham nhũng, là một số quan chức nhà nước, dựa vào đặc
quyền, đặc lợi để có nhiều đất đai, là hành vi đưa hối lộ của
một số nhà đầu tư cho quan chức để có nhiều đất đai ở những
khu “đất vàng” với giá rẻ.
3.2. Người thuê đất để lập trang trại, kinh doanh nông
nghiệp là người lĩnh canh. Hoạt động của họ phải tuân theo
pháp luật nói chung và pháp luật về đất đai nói riêng. Đặc điểm
của việc sử dụng ruộng đất là nếu tuân thủ qui trình kỹ thuật sẽ
làm gia tăng độ phì nhiêu của ruộng đất, tạo ra địa tô cấp sai 2
cho chủ trang trại - người sử dụng đất trong nông nghiệp,
không thuộc địa tô tuyệt đối và địa tô cấp sai 1 của người chủ
đất (người cho thuê đất). Từ khi có Luật đất đai (1993), xác lập
quyền sở hữu toàn dân đối với đất đai, người nông dân, bất đắc
dĩ, đã trở thành người lĩnh canh ruộng đất của nhà nước với
thời hạn 20 năm (1993 - 2013). Thế nhưng, trên thực tế, người
ta chưa thấy hiện tượng nông dân Việt Nam sử dụng đất theo
kiểu “bóc lột”, như có người quan ngại. Nếu có trường hợp
ruộng đất bị nghèo đi là do người nông dân chưa nắm vững kĩ
thuật canh tác, hay do đầu tư xây dựng công trình thủy lợi chưa
khoa học, do tập quán du canh ở một số vùng đồng bào thiểu
số. Hơn nữa, điều chắc chắn là việc sử dụng đất chưa tuân thủ
qui trình kĩ thuật thâm canh chỉ xảy ra ở các hộ tiểu nông
(trang trại tự gia đình cấp tự túc), không xảy ra ở các trang trại
gia đình sản xuất hàng hóa. (Điều cần lưu ý ở đây là không bàn
đến việc tích tụ ruộng đất của địa chủ phong kiến, để “phát
canh - thu tô”, bóc lột tá điền bằng cường quyền).
3.3. Để trang trại không bị “xé nhỏ” khi người chủ duy
nhất của nó qua đời, luật pháp cần có qui định quyền thừa kế
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tài sản trang trại một chủ không giống với quyền thừa kế các
tài sản khác. Theo đó, trang trại không được chia thành nhiều
trang trại nhỏ cho những người có quyền thừa kế tài sản; Đồng
thời, chỉ có một trong những người thừa kế có quyền quản lý
trang trại, chịu trách nhiệm vô hạn, được hưởng lợi nhuận và
chịu rủi ro (lỗ) theo tỉ lệ phần vốn thừa kế, như những người
thừa kế khác, trở thành thành viên hợp danh; những người thừa
kế khác trở thành thành viên góp vốn, chịu trách nhiệm hữu
hạn, không có quyền quản lý, được hưởng lợi nhuận và chịu rủi
ro theo tỉ lệ phần vốn được thừa kế. Lúc đó, trang trại một chủ
trở thành trang trại hợp danh (farming partnership).
Đương nhiên, Luật đất đai không chỉ tính đến các khía
cạnh tài chính, kinh tế và pháp lý nêu trên, mà còn tính đến các
khía cạnh kỹ thuật, xã hội và bảo vệ môi trường.
Tháng 8/2008
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SAO LẠI ĐÁNH THUẾ XUẤT KHẨU GẠO?
Đầu năm 2008, nông dân và doanh nghiệp kinh doanh
xuất khẩu gạo đã bị thua thiệt lớn vì lệnh tạm ngừng ký hợp
đồng xuất khẩu gạo. Nông dân bán lúa với giá thấp, mua vật tư
nhập khẩu (phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng, dầu) với giá
cao. Doanh nghiệp lỡ mua gạo để xuất khẩu mất thêm chi phí
bảo quản và trả lãi vốn vay ngân hàng cho số gạo này. Thiệt
hại lớn hơn cả là lỡ cơ hội kinh doanh, mất khách hàng. Giá
gạo trên thị trường quốc tế tăng cao, nhiều khách hàng muốn
mua gạo Việt Nam nhưng doanh nghiệp không dám ký hợp
đồng. Thái lan “một mình một chợ” bán với giá cao ngất
ngưởng (khoảng 1.200USD/1tấn gạo 5% tấm). Nếu như Cục
dự trữ quốc gia xuất tiền ngân sách nhà nước, thuê các công ty
kinh doanh lương thực mua gạo dự trữ đủ tiêu dùng tối đa
trong ba tháng; sau đó, việc xuất khẩu gạo vẫn diễn ra bình
thường, nông dân và doanh nghiệp sẽ không bị thiệt đơn, thiệt
kép như vậy.
Khi lệnh tạm thời dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo
được dỡ bỏ, các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo Việt
Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, còn đang tìm đối tác ký hợp đồng
sao cho có lợi nhất, giá gạo trên thị trường quốc tế lại xuống
thấp hơn trước rất nhiều (30 - 40%). Lúa Đông Xuân ở cả hai
miền trúng lớn. Nông dân đồng bằng sông Cửu Long hồ hởi
làm lúa Vụ Hè thu để tranh thủ giá cao, hy vọng bù đắp phần
nào những thiệt hại vừa qua. Nay lúa Vụ Hè thu, thu hoạch gần
xong và lại đạt năng suất cao (4 - 5 tấn/ha). Nông dân và doanh
nghiệp đều mong muốn xuất khẩu gạo với giá cao nhất có thể,
khoảng 600 - 700USD/tấn gạo 5% tấm. Thế cũng là có lợi khá
rồi. Nông dân có thể bán cho thương lái ít ra cũng được
5.000đ/kg lúa.
Thế nhưng tháng 7, đúng lúc lượng cung lúa đang dồi
dào, kho chứa không đủ, nông dân lại rất cần tiền trả nợ ngân
hàng và các đại lý bán vật tư nông nghiệp, chính sách thuế xuất
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khẩu gạo được ban hành. Doanh nghiệp ngắc ngư, phần thì
chưa ký được hợp đồng, hoặc đã ký được hợp đồng nhưng
chưa đến hạn giao hàng, phần thì lãi suất tín dụng tăng cao
(hơn 20%/năm); kho chứa lại thiếu, nên doanh nghiệp chưa vội
mua lúa của nông dân. Giá lúa tụt xuống còn 4.200 4.300đ/kg, mà giá thành đã lên tới khoảng 3.500 - 3.800đ/kg.
Ấy vậy mà nông dân còn khó bán. Thuế xuất khẩu gạo qui định
theo mức tuyệt đối và lũy tiến theo giá xuất khẩu. Nếu xuất
khẩu với giá từ 600 đến dưới 700USD/tấn, doanh nghiệp phải
nộp thuế 500.000đ/tấn (khoảng 5% so với giá xuất). Nếu xuất
khẩu với giá từ 700 đến dưới 800USD/tấn, doanh nghiệp phải
nộp thuế 600.000đ/tấn,… cao nhất là mức nộp thuế xuất khẩu
2.900.000đ/tấn nếu đạt mức giá từ 1.200 - 1.300USD/tấn (chắc
không bao giờ có mức giá này). Hiện nay, các doanh nghiệp
thường xuất khẩu với giá từ 600 - 630USD/tấn gạo 5% tấm.
Thực hiện các qui định của WTO và AFTA, thuế nhập
khẩu hàng hóa nói chung và nông sản nói riêng phải cắt giảm
theo một lộ trình nghiêm ngặt, cho đến khi chỉ còn 0 - 5%. Các
nước đang phát triển rất cần bảo hộ nền nông nghiệp còn kém
sức cạnh tranh của mình không còn cơ may sử dụng công cụ
thuế quan. Ấy thế mà chúng ta lại tự dựng lên hàng rào thuế
quan khi xuất khẩu gạo để giúp các nước nhập khẩu bảo hộ nền
nông nghiệp của họ (?!) và làm hại nền nông nghiệp của mình.
Doanh nghiệp xuất khẩu gạo sẵn sàng ép giá mua lúa
của nông dân để bù đắp cho khoản thuế phải nộp. Doanh
nghiệp chỉ ký hợp đồng xuất khẩu gạo với giá 599USD/tấn
thay vì ký 600 - 620USD/tấn, để không phải nộp thuế
500.000đ/tấn (30USD/tấn). Thế là nhà nước không thu được
thuế, nông dân phải chấp nhận giá bán lúa thấp. Doanh nghiệp
cũng chẳng được lợi gì. Còn việc ký hợp đồng xuất khẩu với
giá từ 630USD/tấn trở lên là hết sức khó khăn trong thời điểm
hiện nay. Còn nông dân thì rất cần bán lúa để có tiền trang trải
các khoản chi phí sản xuất và chi tiêu cho đời sống, chuẩn bị
cho sản xuất vụ tới. Suy cho cùng, chính sách thuế xuất khẩu
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gạo chỉ làm cho người nông dân vốn đã thiệt thòi lại càng khốn
khổ hơn. Ai bảo vệ họ - những “người thấp cổ bé họng”?
Lẽ ra, khi giá lúa trong nước và thế giới lên cao (ví dụ
đạt từ 600USD/tấn trở lên), nhà nước có thể lập quỹ bảo hiểm
sản xuất lúa bằng cách buộc các doanh nghiệp xuất khẩu nộp
một khoản tiền tính trên đầu tấn hay tỉ lệ phần trăm trên doanh
thu xuất khẩu. Ví dụ, khoản tiền đó có thể là 3 - 5USD/tấn hay
0,5 - 1% doanh thu xuất khẩu. Quỹ này chỉ được sử dụng để bù
đắp thiệt hại cho nông dân khi bị thiên tai hay giá gạo quá thấp.
Khi giá thấp, nhà nước sẽ qui định giá sàn mua lúa của nông
dân, và dùng quỹ này thuê doanh nghiệp mua lúa tạm trữ theo
giá sàn. Khi giá cả trở lại bình thường, nhà nước sẽ bán lại cho
doanh nghiệp xuất khẩu. Hoặc nhà nước có thể dùng quỹ này
để bù lỗ cho doanh nghiệp khi phải mua theo giá sàn. Còn khi
bị thiên tai, nhà nước cũng dùng quỹ này để tài trợ cho nông
dân trồng lúa theo qui hoạch.
Vì thế, cần thay thế ngay chính sách đánh thuế xuất
khẩu gạo bằng định chế quỹ bảo hiểm sản xuất gạo (tiến tới lập
quỹ bảo hiểm sản xuất nông nghiệp nói chung) để cứu nông
dân, bảo vệ nền văn minh lúa nước - di sản ngàn đời của dân
tộc Việt.
Tháng 8/2008
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SAO VẪN CÒN ĐÁNH THUẾ XUẤT KHẨU GẠO?
Gạo với giá FOB từ 800 USD/tấn trở lên thuộc loại cao
cấp, chỉ xuất được sang các thị trường khó tính như Nhật Bản,
EU. Tiêu chuẩn đầu tiên của loại gạo này là chất lượng vệ sinh
an toàn thực phẩm theo Global GAP và HACCP. Muốn đạt tiêu
chuẩn HACCP, trước tiên trong khâu sản xuất – sinh học trên
đồng ruộng của nông dân phải được áp dụng GAP. Do đó,
doanh nghiệp xuất khẩu gạo loại này, một mặt phải liên kết
chặt chẽ với nông dân, tổ chức lại sản xuất của họ, đầu tư
giống, vật tư nông nghiệp, và nhất là khuyến nông để áp dụng
GAP trên vùng chuyên canh, sản xuất tập trung qui mô lớn,
đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu về cả chất lượng và số
lượng. Đó chính là thực hiện sản xuất theo hợp đồng (Contract
Farming), thường được gọi là “liên kết 4 nhà”. Mặt khác,
doanh nghiệp phải đầu tư, đổi mới công nghệ chế biến để bảo
đảm chất lượng hạt gạo cao cấp một cách bền vững theo tiêu
chuẩn HACCP. Nhờ đó, doanh nghiệp mới xây dựng được
thương hiệu của mình. Cũng cần lưu ý là hiện nay, với hạt gạo
chất lượng trung bình chiếm tỉ lệ cao tuyệt đối trong tổng
lượng gạo xuất khẩu, được sản xuất phân tán trên những mảnh
ruộng nhỏ, manh mún của hàng triệu nông hộ, doanh nghiệp
xuất khẩu gạo Việt Nam không thể thực hiện ký kết hợp đồng
bao tiêu sản phẩm theo QĐ 80TTg và do đó cũng chưa có
thương hiệu. Chỉ với hạt gạo cao cấp, nhất là gạo đặc sản, một
vài doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam vào thị trường Nhật
và EU mới bước đầu tạo dựng được hình ảnh thương hiệu của
mình. Điều này rất đáng trân trọng, khích lệ và hơn nữa là cần
tạo điều kiện xây dựng thương hiệu gạo cao cấp cho các doanh
nghiệp này, đừng vô tình hay cố ý gây khó cho doanh nghiệp.
Gạo cao cấp xuất khẩu của Việt Nam là gạo 5%tấm,
được đóng gói trong các bao bì đẹp, đắt tiền với trọng lượng
nhỏ, 2-3kg hoặc 5kg gạo/1bao. Do vậy, theo các nhà xuất khẩu
gạo, để bán được 800 - 900USD/tấn loại gạo này, chi phí bao
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bì đã chiếm khoảng 100USD/tấn. Do đó, thuế xuất khẩu sẽ
đánh cả trên giá trị bao bì của hạt gạo. Điều đó đã khiến cho
doanh nghiệp không dám xuất loại gạo này nếu chỉ bán được
khoảng 800 - 900USD/tấn, vì sợ lỗ. Thế là lại một lần nữa
chính sách vĩ mô lại làm cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt
Nam buộc phải bỏ lỡ cơ hội, mất khách hàng, làm mất đi
những dấu ấn thương hiệu của mình đang còn trong giai đoạn
hình thành, chưa vững chắc; Mối liên kết giữa doanh nghiệp và
nông dân cũng như vùng chuyên canh nông sản theo GAP vừa
mới bước đầu hình thành, đã bị thui chột. Sẽ rất khó khăn trong
việc khôi phục lại các mối quan hệ kinh doanh này, những giá
trị vô hình quí giá của doanh nghiệp và nông dân.
Do vậy, tôi thấy cần nhắc lại ý kiến trong bài báo của
mình đã đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn, số 34 ra ngày
14/08/2008 là: Chính phủ cần xóa bỏ ngay sắc thuế xuất khẩu
gạo nói riêng và nông, lâm, thủy sản nói chung, lập quỹ bảo
hiểm nông nghiệp theo cơ chế buộc các doanh nghiệp xuất
khẩu nông sản nói chung và gạo nói riêng phải nộp một khoản
tiền theo đầu tấn hay theo tỉ lệ trên giá xuất khẩu khi giá xuất
khẩu đã bảo đảm cho nông dân có lãi trên 30% hoặc 40% và
doanh nghiệp có lãi suất so vốn chủ sở hữu bằng 1,5 lần lãi
suất vay vốn ngân hàng. Hoặc để đơn giản, mỗi loại nông sản
khi đạt mức giá xuất khẩu FOB nào đó thì doanh nghiệp xuất
khẩu phải trích nộp 2 - 3USD/tấn hay 0,5 - 0,7% giá trị xuất
khẩu cho quỹ bảo hiểm nông nghiệp. Ngay bây giờ, các doanh
nghiệp xuất khẩu cao su, hồ tiêu, cà phê phải trích nộp tiền để
lập quỹ bảo hiểm nông nghiệp. Quỹ này do Chính phủ quản lý.
Khi giá nông sản xuống quá thấp, Chính phủ qui định giá sàn
để bảo vệ lợi ích của nông dân. Các doanh nghiệp được bù lỗ
bằng quỹ này khi phải mua nông sản với giá sàn hoặc Chính
phủ thuê doanh nghiệp mua nông sản theo giá sàn để bảo vệ lợi
ích của doanh nghiệp xuất khẩu. Khi thiên tai, Chính phủ cũng
sử dụng quỹ này để tài trợ trực tiếp cho nông dân, như khi xảy
ra dịch H5-N1 trong gia cầm, heo tai xanh, lở mồm long móng
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trong chăn nuôi động vật có móng, vàng lùn, xoắn lá trên cây
lúa…
Nhà nước cần có chính sách vĩ mô để bảo vệ nông dân,
trong đó, chính sách thuế xuất nhập khẩu nông sản là một yếu
tố quan trọng, khi Việt Nam đã gia nhập WTO và đang hội
nhập sâu vào thị trường toàn cầu.
Tháng 9/2008
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CƠ SỞ KINH TẾ CỦA VIỆC HÌNH THÀNH VÀ
PHÁT TRIỂN TẬP ĐOÀN KINH TẾ
Có lẽ mọi người đều thừa nhận là hiện nay chưa có
khung pháp lý cho sự hình thành và phát triển của tập đoàn
kinh tế. Điều 149 luật doanh nghiệp năm 2005 chỉ qui định:
“Tập đoàn kinh tế là nhóm công ty có qui mô lớn (?). Chính
phủ qui định, hướng dẫn tiêu chí, tổ chức quản lý và hoạt động
của tập đoàn kinh tế”. Chính phủ đã thí điểm thành lập 8 tập
đoàn kinh tế nhà nước, trên cơ sở các Tổng công ty 91, theo
kiểu “bình mới, rượu cũ” cho ra vẻ kinh tế thị trường như các
nước khác, như tập đoàn công nghiệp cao su, tập đoàn điện lực,
tập đoàn dầu khí, tập đoàn than - khoáng sản… Ở khu vực kinh
tế dân doanh, các tập đoàn kinh tế cũng đã dần dần hình thành
theo qui luật vốn có của nền kinh tế thị trường, như tập đoàn
Hòa Phát, tập đoàn Nam Long, ngân hàng thương mại cổ phần
Á Châu (ACB)…
Vậy cơ sở kinh tế của sự ra đời và hoạt động của tập
đoàn kinh tế là gì?
Kinh doanh là hoạt động đầu tư vốn vào một khâu hay
toàn bộ quá trình làm ra hàng hóa vật phẩm hay dịch vụ để tìm
kiếm lợi nhuận tối đa. Chủ thể của hoạt động kinh doanh có thể
là một cá nhân hay một tổ chức, tùy đặc điểm và qui mô kinh
doanh của mỗi ngành hàng. Chủ thể kinh doanh là một tổ chức
được gọi là doanh nghiệp. Căn cứ vào chế độ sở hữu và bản
chất kinh tế - xã hội, luật pháp phân loại doanh nghiệp dưới các
tên gọi như:
- Doanh nghiệp cá nhân (luật doanh nghiệp Việt Nam
gọi nhầm là doanh nghiệp tư nhân) do một cá nhân làm chủ, sở
hữu vốn doanh nghiệp. Doanh nghiệp này không có tư cách
pháp nhân mà dựa vào tư cách thế nhân của chủ sở hữu để hoạt
động theo luật.
- Công ty hợp danh có ít nhất hai thành viên đồng sở
hữu chủ vốn công ty, trong đó, chỉ có thành viên hợp danh mới
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có quyền quản lý công ty và chịu trách nhiệm vô hạn; còn
thành viên góp vốn không có quyền quản lý công ty và chịu
trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp. Theo thông lệ,
công ty hợp danh cũng không có tư cách pháp nhân mà dựa
vào tư cách thể nhân của các thành viên hợp danh để hoạt động
theo luật. Luật Việt Nam công nhận tư cách pháp nhân của
công ty hợp danh.
- Công ty TNHH và công ty cổ phần có nhiều đồng chủ
sở hữu vốn của công ty, chịu trách nhiệm hữu hạn và có tư
cách pháp nhân.
- Doanh nghiệp nhà nước, do nhà nước thành lập, làm
chủ sở hữu từ 51% vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp trở lên,
có tư cách pháp nhân.
Một doanh nghiệp ăn nên làm ra, có nhiều vốn tích lũy
từ lãi sau thuế, đều có khát vọng tiếp tục phát triển bằng tái đầu
tư để tìm kiếm lợi nhuận nhiều hơn nữa. Nhưng đầu tư vào
đâu? Nếu cứ đầu tư vào chính doanh nghiệp đã tạo ra nguồn
vốn tích lũy ấy thì điều gì sẽ xảy ra? Có 3 nguy cơ có thể xảy
ra:
Thứ nhất, “quá tải” và quan liêu trong quản trị doanh
nghiệp do qui mô kinh doanh lớn hơn khả năng quản lý của
nhà quản trị doanh nghiệp, chuỗi quản trị trực tuyến sẽ bị kéo
dài, cuối cùng, hậu quả là lợi nhuận ít, thậm chí thua lỗ.
Thứ hai, cung hàng hóa của doanh nghiệp sẽ vượt quá
cầu của xã hội, dẫn đến giảm sút lợi nhuận hay thua lỗ.
Thứ ba, rủi ro kinh doanh cao cho chủ đầu tư do “con thỏ chỉ
có một hang duy nhất”.
Do đó, để khắc phục, hạn chế 3 nguy cơ trên, doanh
nghiệp này sẽ sử dụng vốn tích lũy của mình để đầu tư sang
các ngành hàng khác, ở các vùng lãnh thổ khác, do các doanh
nghiệp khác kinh doanh bằng nhiều cách, như lập doanh nghiệp
mới, mua lại doanh nghiệp đã có, mua cổ phiếu của các công ty
cổ phần đại chúng đang niêm yết đến mức có quyền chi phối
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nó… Đó là một quá trình dài của sự tích lũy tư bản. Cuối cùng,
doanh nghiệp ban đầu sẽ trở thành chủ sở hữu vốn hay nắm tỷ
lệ vốn chi phối trong vốn sở hữu của nhiều doanh nghiệp khác.
Rồi thì nó cũng thoát ly khỏi hoạt động kinh doanh trong một
lĩnh vực sản xuất hàng hóa cụ thể, mà chỉ hoạt động đầu tư, trở
thành công ty tài chính hay ngân hàng thương mại với tư cách
là chủ sở hữu vốn chi phối trong vốn sở hữu của nhiều doanh
nghiệp khác. Khi đó và chỉ khi đó mà thôi, tập đoàn kinh tế
mới hình thành và phát triển theo hướng vừa đa lĩnh vực ngành
hàng kinh doanh, vươn ra thị trường quốc gia và thế giới, vừa
đa sở hữu. Trong đó, công ty mẹ thường cũng là một công ty
cổ phần, hoạt động đầu tư vốn vào các doanh nghiệp con trên
qui mô lớn. Doanh nghiệp con có thể tồn tại dưới loại hình
công ty hợp danh, công ty cổ phần, công ty TNHH hay công ty
TNHH một thành viên là công ty mẹ.
Không thể có tình trạng vừa có cơ quan quản lý tài
chính của tập đoàn vừa có công ty tài chính hay ngân hàng
thương mại với tư cách là công ty con của tập đoàn như trong
các tập đoàn kinh tế nhà nước hiện nay. Nguy hiểm hơn khi
ngân hàng thương mại với tư cách là công ty thành viên của tập
đoàn và do đó bị sự chỉ huy, nhận lệnh của lãnh đạo tập đoàn
với tư cách là cấp quản trị cấp trên, chứ không phải là cấp quản
trị ngân hàng trong hoạt động tín dụng và đầu tư.
Vì vậy, tập đoàn kinh tế là kết quả của quá trình tích tụ
tư bản trong nền kinh tế thị trường. Nó không có “ngày sinh,
tháng đẻ”, không có ai ra quyết định thành lập hay đăng ký
thành lập như doanh nghiệp, do đó nó không phải là một thực
thể pháp lý, nó vô hình, không có tư cách pháp nhân. Xét về
bản chất, tập đoàn kinh tế trước hết không phải là một nhóm
công ty có qui mô lớn như Luật doanh nghiệp (2005) xác định.
Càng không thể qui định trong tập đoàn kinh tế nhà nước, công
ty mẹ phải có ít nhất 7.000 tỷ đồng vốn sở hữu chủ. Chẳng lẽ
khi giá cả thị trường thay đổi làm giảm giá trị công ty mẹ
xuống dưới 7.000 tỷ đồng thì nó không còn là tập đoàn kinh tế?
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Lôgic của tư duy là “nó là cái gì, rồi mới xem nó to hay nhỏ”,
chứ không phải nó to tới mức nào thì nó là cái đó, còn nhỏ hơn
thì không phải là cái đó, theo kiểu “tất cả con vật to đều là con
voi, con voi mới sinh do còn nhỏ nên không phải là con voi;
còn con hà mã, con bò tót vì to nên là con voi” (!?); “Đứa trẻ
sinh ra được 3 kg thì có giấy khai sinh làm người, nhỏ hơn thì
không (!?) và phải đợi nuôi lớn đủ 3 kg mới được làm giấy
khai sinh”.
Nhóm doanh nghiệp chỉ được gọi là tập đoàn kinh tế
khi chúng có mối quan hệ sở hữu vốn đầu tư, trong đó có một
doanh nghiệp nắm giữ tỉ lệ vốn sở hữu chủ ở mức chi phối của
các doanh nghiệp khác trong nhóm (không nhất thiết giữa
chúng phải có mối quan hệ thị trường và công nghệ). Doanh
nghiệp nắm giữ tỉ lệ vốn sở hữu chủ ở mức chi phối được gọi là
doanh nghiệp mẹ (holding company), doanh nghiệp chịu sự chi
phối vốn của doanh nghiệp mẹ gọi là doanh nghiệp con
(daughter company). Chúng hoạt động dưới cùng “màu cờ sắc
áo”, lôgô và thương hiệu chung, tạo ra hình ảnh tập đoàn kinh
tế ấn tượng sâu đậm trong xã hội mà không cần có sự công
nhận nào của nhà nước, không cần phải đạt mức 7.000 tỷ đống
vốn điều lệ của công ty mẹ. Có cấp nhà nước nào công nhận
tập đoàn Hòa Phát, tập đoàn Nam Long, tập đoàn ngân hàng
ACB đâu? Chủ tịch hay tổng giám đốc công ty mẹ chính là
người lãnh đạo cao nhất của tập đoàn; không có chức chủ tịch
hội đồng quản trị hay tổng giám đốc tập đoàn chung chung,
không của một doanh nghiệp cụ thể nào, không chịu trách
nhiệm cụ thể về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp như
trong tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam.
Trong tập đoàn kinh tế, cũng như trong nền kinh tế thị
trường, quan hệ giữa các doanh nghiệp chỉ có thể là bình đẳng,
hợp tác, cạnh tranh, hoặc là quan hệ sở hữu vốn đầu tư, giữa
một bên là chủ sở hữu vốn với tư cách là một cá nhân (thể
nhân) hay một tổ chức (doanh nghiệp, các đoàn thể, nhà nước)
và một bên là doanh nghiệp sử dụng vốn đầu tư đó để kinh
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doanh. Không có doanh nghiệp cấp trên, doanh nghiệp cấp
dưới theo kiểu thứ bậc hành chính như trong một tổ chức. Bởi
vì tiêu chí cơ bản nhất xác định một tổ chức có là doanh nghiệp
hay không là quyền tự chủ kinh doanh và tự chịu trách nhiệm
về kết quả, hiệu quả kinh doanh. Quyền tự chủ kinh doanh
được thể hiện ở quyền quyết định kinh doanh cái gì? (mặt hàng
nào?), qui mô bao nhiêu? (lớn hay nhỏ?), bán với giá nào?, cho
ai?, lúc nào?, mua nguồn lực đầu vào của ai?, với giá nào?, khi
nào?. Và do đó nó có thể và phải tự chịu trách nhiệm lời lỗ về
các quyết định đó.
Nếu Tổng công ty 90 - 91 hay tập đoàn có các quyền đó
thì có nghĩa nó mới là doanh nghiệp, còn các “doanh nghiệp
thành viên” tuy được pháp luật công nhận tư cách pháp nhân,
không phải là doanh nghiệp mà chỉ là một tổ chức phụ thuộc,
như các nhà máy, phân xưởng hạch toán báo sổ. Khi đó tập
đoàn, tổng công ty trở thành một tổ chức kinh doanh khổng lồ,
với chuỗi cấp quản trị quá dài, nhất là ở các tập đoàn có cơ cấu
tổng công ty, có khi tới 6 - 7 cấp, gây ra tình trạng quá tải, quan
liêu trầm trọng trong quản trị và hiệu quả kinh doanh kém,
thậm chí thua lỗ.
Ngược lại, nếu các doanh nghiệp thành viên của tổng
công ty 90 - 91 hay tập đoàn kinh tế có quyền tự chủ kinh
doanh thì có nghĩa là tập đoàn, tổng công ty không phải là
doanh nghiệp. Khi đó, nó trở thành một cấp hành chính trung
gian, không phải doanh nghiệp, không phải nhà nước, gây cản
trở thậm chí là gánh nặng cho các doanh nghiệp thành viên. Nó
là một tổ chức không thể định nghĩa được.
Do vậy, trong nền kinh tế thị trường, không có khái
niệm tổng công ty hay tập đoàn kinh tế với tư cách là một cơ
quan cấp trên của doanh nghiệp như trong hệ thống doanh
nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay. Và cũng không ở đâu
như Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước tự quyền sử dụng lãi
sau thuế để đầu tư tràn lan, không cần được phép của chủ sở
hữu là nhà nước; lời thì doanh nghiệp hưởng, (chỉ phải nộp
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thuế cho nhà nước như doanh nghiệp dân doanh), lỗ thì nhà
nước chịu với tư cách là chủ sở hữu. Điều này tuyệt đối không
xảy ra trong doanh nghiệp dân doanh (doanh nghiệp tư nhân).
Đó là điều rất không bình thường, tạo ra tiêu cực, lãng phí to
lớn cho nền kinh tế. Trong tập đoàn kinh tế nhà nước, công ty
mẹ cũng nên là công ty cổ phần và nhà nước chỉ cần nắm giữ
51% vốn sở hữu chủ của công ty mẹ. Công ty mẹ là chủ sở hữu
vốn ở mức chi phối trong vốn sở hữu chủ của công ty con, nhà
nước không trực tiếp đầu tư vốn vào công ty con như dự thảo
Nghị định của Chính phủ về tập đoàn kinh tế nhà nước.
Nếu không dựa trên những cơ sở kinh tế đúng đắn,
khung pháp lý cho sự hình thành và phát triển của tập đoàn
kinh tế, nhất là tập đoàn kinh tế nhà nước, khó có thể đạt được
yêu cầu của một nền kinh tế thị trường đang hội nhập ngày
càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
Tháng 8/2008
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HỢP TÁC XÃ TRONG NÔNG NGHIỆP
YẾU KÉM, VÌ SAO?
Để giải đáp câu hỏi trên phải xuất phát từ bản chất kinh
tế - xã hội của hợp tác xã và thực trạng hợp tác xã trong nông
nghiệp hiện nay. Khi hộ nông dân được thừa nhận là đơn vị
kinh tế tự chủ thì đương nhiên hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ
với tư cách là đơn vị sản xuất và phân phối nông phẩm theo kế
hoạch nhà nước không còn lý do tồn tại. Sau đó, (1996) Luật
hợp tác xã kiểu mới ra đời và được sửa đổi vào năm 2003 đã
buộc các hợp tác xã kiểu cũ đứng trước sự lựa chọn: chuyển
sang làm dịch vụ đầu vào - đầu ra cho kinh tế nông hộ hay tự
giải thể. Những hợp tác xã nào chuyển đổi sang hoạt động dịch
vụ thành công thì sẽ tiếp tục tồn tại.
Nhưng trên thực tế, những hợp tác xã được coi là tiên
tiến, như Hợp tác xã Bình Tây (Tiền Giang), Hợp tác xã Duy
Sơn 2 (Quảng Nam) cũng phát triển thiếu bền vững. Và so với
yêu cầu của nền kinh tế thị trường, các hợp tác xã tiên tiến trên
trong nông nghiệp cũng còn xa mới đáp ứng được. Vì sao có
tình trạng này?
Hợp tác xã là một tổ chức dân sự, phi chính phủ, hoạt
động bằng tiền vốn đóng góp tự nguyện của các thành viên (xã
viên). Do đó đương nhiên nó phải là một tổ chức tự chủ, tự
chịu trách nhiệm trong một xã hội dân sự, chỉ duy nhất chịu sự
quản lý của nhà nước pháp quyền, coi luật pháp là tối thượng.
Mặt khác, hợp tác xã là một cộng đồng chức năng, hoạt động
của hợp tác xã mang tính chất kinh tế - xã hội.
Trước hết, hoạt động của nó mang tính chất kinh tế, vì
lợi ích kinh tế của các thành viên (xã viên), chứ không phải là
một tổ chức nghề nghiệp. Nhưng những hoạt động kinh tế của
nó lại không phải vì mục đích tự thân, không coi lợi nhuận
mang lại từ các hoạt động ấy là mục tiêu tối thượng, mà chỉ là
phương tiện để gia tăng qui mô và hiệu quả hoạt động phục vụ
cho lợi ích của xã viên. Xã viên góp vốn vào hợp tác xã không
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kỳ vọng ở việc hợp tác xã chia lợi nhuận theo cổ phần (cổ tức)
cho mình, mà mong muốn hợp tác xã thỏa mãn cao nhất nhu
cầu hoạt động kinh doanh của bản thân mình, giúp mình thoát
khỏi sức ép cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông nghiệp.
Sau nữa, hoạt động kinh tế của hợp tác xã lại mang
nặng tính chất xã hội, dựa vào sức mạnh của sự liên kết giữa
các xã viên trong hợp tác xã để giúp đỡ, tạo điều kiện cho mỗi
xã viên kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn. Mục tiêu tối thượng
của hợp tác xã là vì cộng đồng, hoạt động của nó nhằm thỏa
mãn cao nhất nhu cầu của xã viên.
Xuất phát từ mục tiêu và bản chất kinh tế - xã hội của
một cộng đồng chức năng, hợp tác xã phải có những điều kiện
cần và đủ để phát triển bền vững.
Điều kiện cần là: với tư cách là một tổ chức tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về hoạt động của mình, hợp tác xã chỉ hoạt
động theo pháp luật, có thể làm bất kỳ việc gì mà luật pháp
không cấm, (chứ không phải luật pháp cho phép). Bất kỳ một
tổ chức, cá nhân nào ngoài hợp tác xã, nhất là công chức trong
bộ máy công quyền, các quan chức trong các tổ chức chính trị xã hội, không có quyền can thiệp vào hoạt động của hợp tác xã,
áp đặt ý chí của mình cho hợp tác xã, nhất là trong công tác
nhân sự và hoạt động kinh doanh, phân phối lợi nhuận… Dứt
khoát hợp tác xã không phải là một tổ chức chính trị - xã hội
hay “cánh tay” nối dài của các cấp chính quyền.
Luật pháp tạo khung pháp lý bảo đảm cho hợp tác xã
hoạt động bình đẳng trong nền kinh tế thị trường. Luật pháp
cũng phải xác lập bắt buộc việc kiểm toán độc lập hàng năm
đối với hoạt động của hợp tác xã; tách bạch cơ cấu và chức
năng, quyền hạn của chủ tịch hội đồng quản trị với giám đốc
điều hành hợp tác xã. Nhưng vì là một tổ chức kinh tế mang
tính xã hội, nên chính sách của Nhà nước có thể giúp đỡ, tài trợ
hợp tác xã phát triển mà không trái với các qui định của WTO,
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không tạo ra những ưu đãi mang tính bao cấp, làm giảm tính tự
lực, tự cường của hợp tác xã, làm méo mó thị trường.
Điều kiện đủ là hợp tác xã phải có đủ khả năng quản lý
có hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội của mình. Muốn vậy,
hợp tác xã đích thực chỉ có thể có được nếu xã viên của nó là
các chủ trang trại sản xuất hàng hóa, chứ không phải là các chủ
hộ tiểu nông, sản xuất tự cấp tự túc, hay có chút ít hàng hóa chỉ
đủ bán ở chợ quê. Chỉ có chủ trang trại sản xuất hàng hóa mới
có nhu cầu cao, khả năng thành lập và quản lý các hợp tác xã,
vì sự phát triển trang trại của xã viên.
Hợp tác xã của các hộ xã viên có 7 - 8 công đất ở Nam
Bộ, hay 3 - 4.000m2 đất nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng,
giỏi lắm cũng chỉ hoạt động cầm chừng, cho có. Hợp tác xã của
các chủ trang trại sản xuất hàng hóa phải là đối thủ cạnh tranh
của các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ đầu
vào - đầu ra của sản xuất nông nghiệp, trước hết là trong ngành
công nghiệp chế biến, buôn bán nông sản trên thị trường trong
và ngoài nước. Nhờ đó, hợp tác xã mới bảo vệ được lợi ích của
xã viên - các chủ trang trại sản xuất hàng hóa.
Muốn làm được điều đó, các hợp tác xã phải thuê các
nhà quản lý chuyên nghiệp, những chuyên gia kinh tế - kỹ thuật
giỏi để quản lý hoạt động của mình. Muốn thế hợp tác xã phải
trả lương cao theo cơ chế thị trường cho những nhà quản lý,
các chuyên gia này. Chỉ có các chủ trang trại mới có đủ ý thức
và khả năng tài chính thuê các nhà quản trị chuyên nghiệp,
những chuyên gia kỹ thuật giỏi. Hộ tiểu nông không hiểu và
không có khả năng làm được điều này.
Sau nữa, khi các hợp tác xã được các chuyên gia quản
lý đạt hiệu quả cao, nó mới có khả năng mở rộng qui mô hoạt
động, thu hút rộng rãi xã viên - các chủ trang trại, có nhu cầu,
có khi lên đến hàng vạn, chục vạn xã viên. Lúc đó hợp tác xã
lại càng có khả năng thuê những chuyên gia hàng đầu, lập các
doanh nghiệp hoạt động đa ngành, trước hết là công nghiệp chế
biến và buôn bán nông sản. Khi đó, nhu cầu của xã viên được
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thỏa mãn ở mức cao, không bị các doanh nghiệp tư bản chủ
nghĩa cạnh tranh, ép cấp ép giá khi mua nông sản của xã viên.
Chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị hợp tác xã
phải là các chủ trang trại giỏi, có trí tuệ kinh doanh nhưng đồng
thời phải có tấm lòng từ thiện và trái tim nhân hậu. Họ không
hưởng thù lao của hợp tác xã, mà chỉ nhận các khoản công tác
phí. Các chuyên gia làm thuê cho hợp tác xã đương nhiên phải
có năng lực quản lý và kỹ thuật cao, nhưng đồng thời cũng phải
“lây nhiễm nặng” tấm lòng từ thiện và trái tim nhân hậu của
các thành viên hội đồng quản trị, mặc dù họ nhận mức lương
cao theo giá cả sức lao động trên thị trường.
Đó là sự khác biệt trong quản lý giữa hợp tác xã và
công ty cổ phần, công ty TNHH.
Các hợp tác xã trong nông nghiệp hiện nay không có đủ
các điều kiện ấy, nên nó kém phát triển là lẽ đương nhiên.
Hai chính sách có tính chất đột phá, vừa “cởi trói” vừa
“thúc đẩy” hợp tác xã và cả nền nông nghiệp nước ta phát triển
bền vững trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội
nhập kinh tế quốc tế là chính sách tích tụ đất đai và giáo dục đào tạo nông dân. Luật pháp phải tạo khung pháp lý cho thị
trường đất đai hoạt động bình thường, mua bán, sang nhượng,
thuê quyền sử dụng đất đai để tạo ra các trang trại sản xuất
hàng hóa lớn. Các chủ trang trại không bị giới hạn về qui mô
ruộng đất và thời gian sử dụng, nên họ là chủ sở hữu quyền sử
dụng đất, còn khi thuê đất, thời gian và giá cả thuê đất là tùy
thuộc sự thỏa thuận giữa 2 bên.
Luật Thừa kế cần sửa đổi để không làm giảm qui mô
của trang trại, bằng việc chuyển trang trại 1 chủ sang trang trại
hợp danh. Theo đó, chỉ có 1 thành viên thừa kế là có quyền
quản trị trang trại (thành viên hợp danh) và chịu trách nhiệm vô
hạn, còn các thành viên thừa kế khác chỉ là thành viên góp vốn,
chịu trách nhiệm hữu hạn, được hưởng lợi tức và rủi ro theo tỉ
lệ phần vốn thừa kế của mình trong trang trại.
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Nhà nước có chính sách tài trợ 100% kinh phí giáo dục
- đào từ bậc tiểu học đến trung học nghề cho con em nông dân,
tạo ra một đội ngũ “thanh nông tri điền” để quản lý trang trại
lớn và các hợp tác xã đích thực, qui mô lớn, và tạo ra các
chuyên viên kỹ thuật thực hiện các hoạt động khác trong trang
trại và hợp tác xã. Đồng thời, Nhà nước còn phải đào tạo nghề
cho con em nông dân để họ có cơ hội kiếm việc làm trong các
lĩnh vực phi nông nghiệp ở nông thôn, làm giảm áp lực về việc
làm cho các trang trại và hợp tác xã khi áp dụng cơ giới hóa, tự
động hóa trong sản xuất và quản lý để nâng cao năng suất lao
động trong nông nghiệp.
Chính sách đột phá này của Nhà nước là điều kiện tiên
quyết thúc đẩy sản xuất nông nghiệp nói chung và các trang
trại, hợp tác xã nông nghiệp nói riêng phát triển bền vững, đạt
hiệu quả cao.
Tháng 8/2008
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SAO LẠI ĐỔI RỪNG TỰ NHIÊN LẤY
VƯỜN CAO SU?
Rừng ở nước ta được chia làm 3 loại: rừng phòng hộ
đầu nguồn, rừng đặc dụng và rừng sản xuất (rừng kinh tế).
Trong đó, rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng là rừng
tự nhiên. Chỉ cần khoanh nuôi, bảo vệ, rừng tự nhiên sẽ tự tái
sinh, nếu đã bị nghèo đi do con người. Chỉ có rừng tự nhiên
mới có giá trị cao về bảo vệ môi trường sinh thái. Rừng tự
nhiên ở nước ta là rừng nhiệt đới, đa tầng, đa lớp với nhiều loại
cây rừng, cây giây leo chằng chịt và có nhiều loại động vật sinh
sống. Rừng tự nhiên không chỉ có ý nghĩa bảo vệ sự đa dạng
sinh học, mà quan trọng hơn là giá trị bảo vệ sự cân bằng sinh
thái. Do đó, rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng đặc dụng là một
bộ phận quan trọng không thể thiếu, cấu thành cơ sở hạ tầng
kinh tế - xã hội. Khác với rừng nhiệt đới, rừng tự nhiên ở các
nước ôn đới thường chỉ có một loại cây nhưng vẫn có giá trị
sinh thái, vì ở xứ đó có một mùa băng tuyết, nên nước vẫn
được cân bằng trong đất. Ở nước ta, với mưa nhiệt đới, nếu
không có rừng đa tầng, đa lớp, không thể giữ được nước trong
đất. Khi đó, trong mùa mưa, lũ ống, lũ quét sạt lở đất sẽ xảy ra
thường xuyên, đột ngột và ngày càng nghiêm trọng, gây hậu
quả to lớn cho con người và nền kinh tế. Thực tế đã chứng
minh điều này qua các đợt mưa lũ vừa qua ở miền núi phía
Bắc, miền Trung và Tây nguyên. Vì thế, rừng sản xuất chỉ có
giá trị kinh tế, ít có giá trị bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên.
Cây cao su bấy lâu nay được xếp vào loại cây công nghiệp lâu
năm. Mủ cao su vốn có giá trị kinh tế lớn từ khi con người phát
hiện ra giá trị của nó ở rừng nhiệt đới Amazon và đem về trồng
lấy mủ. Bởi mủ cao su là loại nguyên liệu không thể thiếu
trong nhiều ngành công nghiệp, nhất là khi giá dầu mỏ lên cao,
làm cho cao su nhân tạo trở nên quá đắt so với cao su tự nhiên.
Trong những năm gần đây, nhờ áp dụng công nghệ mới, gỗ cao
su khi thanh lý vườn cây đã trở nên có giá trị kinh tế cao, được
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sử dụng trong ngành chế biến đồ gỗ gia dụng. Vì thế, cây cao
su càng trở nên có giá trị kinh tế lớn và có thể xếp vào loại cây
đa chức năng, vừa là cây công nghiệp vừa là cây lâm nghiệp.
Nhưng xét về mặt giá trị sinh thái, một mặt rừng cao su
cũng như các rừng sản xuất khác, chỉ độc canh có một loại cây,
nên khả năng giữ nước rất kém, trong điều kiện khí hậu nhiệt
đới, mưa nhiều kéo dài 6 tháng liên tục và khô hạn cũng kéo
dài 6 tháng liên tục. Mặt khác, so với các cây lâm nghiệp khác,
cây cao su trong quá trình hô hấp còn thải ra một loại khí có
hại sức khỏe con người. Chả thế mà tất cả công nhân cạo mủ
cao su, do phải làm việc (cạo mũ) trong rừng cao su từ tờ mờ
sáng, khi mặt trời còn chưa mọc, đều có nước da xám xịt. Vì
vậy, cần thiết phải bảo vệ rừng tự nhiên, một cách nghiêm ngặt,
không chỉ đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, mà còn cả rừng
đặc dụng, rừng có năng suất gỗ thấp. Không thể lấy cớ rừng tự
nhiên nghèo, cho năng suất gỗ thấp để phá nó, lấy đất trồng cao
su. Cần nhắc lại là ở xứ nhiệt đới, rừng tự nhiên có thể bị con
người khai thác kiệt quệ, nhưng nếu được bảo vệ, khoanh nuôi,
nó sẽ tự tái sinh rất nhanh.
Rừng tự nhiên không phải là nguồn cung cấp gỗ, tuy có
thể được khai thác gỗ ở một mức nào đó, mà là cơ sở hạ tầng
sinh thái của đất nước. Chúng ta sẽ không thể tồn tại được khi
rừng tự nhiên bị phá hủy để trồng cây lâm nghiệp, cây cao su.
Vì vậy chính phủ cần cấm nghiêm ngặt việc phá rừng tự nhiên
để trồng cao su.
Tháng 9/2008
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VÌ SAO MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG
LẠI KHÔNG ĐƯỢC CUỘC SỐNG CHẤP NHẬN?
Tính đến ngày 24/06/2009, Quyết định 80 TTg của Thủ
tướng Chính phủ về “khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua
hợp đồng” vừa tròn 7 năm. Các phương tiện truyền thông
thường gọi việc tiêu thụ nông sản qua hợp đồng là “Liên kết 4
nhà” (nhà nông, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước).
Đây là một chủ trương hoàn toàn đúng, tuy nhiên nó dường
như không thực hiện được. Vì sao vậy?
Một trong những đặc điểm của sản xuất nông nghiệp
trong nền kinh tế thị trường là, đối với một loại nông sản, nhiều
nhà sản xuất (nhà nông), có khi lên tới hàng chục ngàn, thường
bán sản phẩm của mình cho một nhà doanh nghiệp chế biến,
bảo quản, tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Còn sản
phẩm của doanh nghiệp chế biến thường bán cho rất nhiều tổ
chức và cá nhân trên thị trường trong và ngoài nước. Cả nhà
nông và nhà doanh nghiệp rất cần liên kết với nhau một cách
bền vững trong việc bán và mua nông sản. Nhà doanh nghiệp
chế biến - 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 (i), thị trường tiêu
thụ và thương hiệu (ii), công nghệ mới (iii), vốn đầu tư. Chỉ có
doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản mới có thể giải quyết
tốt 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.
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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.
Để chiếm lĩnh thị trường, giành thắng lợi trong cạnh
tranh, các doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản không chỉ
“đặt hàng” với các nhà khoa học nghiên cứu giải quyết các vấn
đề công nghệ chế biến, bảo quản nông sản mà cả các vấn đề
sản xuất nông phẩm trên mỗi trang trại của nông dân, để không
ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất trong cả chuỗi
giá trị từ trang trại đến bàn ăn. Nhờ đó, sự liên kết giữa nhà
doanh nghiệp, nhà nông với các nhà khoa học được thiết lập
ngày càng vững chắc trên qui mô lớn, dẫn đến thương mại hóa
các kết quả nghiên cứu của giới khoa học ở các trường, viện.
Nhà doanh nghiệp vì lợi ích của chính mình, không chỉ đầu tư
áp dụng các công nghệ mới nhất do các nhà khoa học tạo ra
trong khâu chế biến - bảo quản - tiêu thụ nông sản, mà còn đầu
tư giúp nhà nông áp dụng công nghệ mới trong sản xuất nông
sản ở mỗi trang trại. Do vậy, hoạt động khuyến nông vì lợi
nhuận do các doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản thực
hiện ngày càng phát triển, làm cầu nối giữa các nhà khoa học
và nhà nông, đóng vai trò quyết định trong việc áp dụng tiến bộ
kỹ thuật và góp phần phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập
trung qui mô lớn trong nông nghiệp. Vì thế, việc sản xuất nông
nghiệp theo “Global GAP” mới được thực hiện phổ biến (sản
xuất theo qui trình và tiêu chuẩn toàn cầu về vệ sinh an toàn
thực phẩm toàn cầu). Những nhà nông nào “hấp thụ” được sự
đầu tư về kỹ thuật, về khuyến nông của doanh nghiệp theo
Global GAP? Những nhà nông nào cần sự bảo đảm tiêu thụ sản
phẩm do mình làm ra? Chắc chắn đó không phải là những nhà
nông trồng trọt trên 5-7 công đất hay nuôi dăm mười con heo.
Với qui mô nhỏ, các nhà nông này có thể dễ dàng tiêu thụ nông
sản được sản xuất theo kỹ thuật truyền thống ngay tại chợ quê.
Họ không cần liên kết với nhà doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ
nông sản, cũng không có khả năng và không cần áp dụng
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Global GAP. Còn doanh nghiệp lại không thể ký hợp đồng tiêu
thụ nông sản với hàng ngàn hộ nông dân nhỏ lẻ. Do vậy, điều
kiện cần và đủ trong việc tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng
là, nhà nông phải là chủ các trang trại, phổ biến là trang trại gia
đình, có qui mô sản xuất nông sản hàng hóa lớn, có khả năng
thực thi Global GAP và nhà doanh nghiệp phải có khả năng
chế biến - tiêu thụ nông sản trên thị trường trong và ngoài nước
với công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn HACCP (hệ thống kiểm
soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm).
Điều đó giải thích vì sao Quyết định 80 TTg khó đi vào
thực tiễn sản xuất trong các ngành trồng trọt, chăn nuôi gia súc
do các nông hộ nhỏ lẻ, manh mún tiến hành. Mặt khác, một câu
hỏi đặt ra là trong ngành nuôi cá tra, cá basa, các trang trại có
2-3 ha ao nuôi khá phổ biến, với sản lượng 300-500T cá/1hanăm, rất cần ký kết hợp đồng tiêu thụ trước vụ sản xuất. Còn
các doanh nghiệp chế biến cá tra, basa cũng rất cần được cung
ứng nguyên liệu ổn định về cả chất lượng và số lượng với qui
mô lớn để chế biến, xuất khẩu cá tra, cá basa trên thị trường
quốc tế. Nhưng thực tiễn trong thời gian qua, việc tiêu thụ cá
tra, cá basa theo Quyết định 80 TTg cũng không được thực
hiện tốt.
Khác với các hình thức giao dịch buôn bán nông sản
trên thị trường giao ngay và thị trường giao sau (kỳ hạn và triển
hạn), giá cả trong hình thức sản xuất nông nghiệp theo hợp
đồng không phải là giá phản ảnh quan hệ cung - cầu trên thị
trường tại thời điểm mua - bán (giao ngay) hay tại thời điểm ấn
định trong tương lai (giao sau) mà là phản ánh sự phân chia lợi
ích, rủi ro và quyền quyết định giữa nhà nông và nhà doanh
nghiệp chế biến - tiêu thụ nông sản. Về phía nhà nông, giá
trong sản xuất theo hợp đồng đủ để bảo đảm lợi ích hợp lý thỏa
đáng theo sự tính toán của họ khi ký hợp đồng trước vụ sản
xuất, khi đến thời vụ thu hoạch, họ sẽ giao nông sản cho doanh
nghiệp. Nhà nông có toàn quyền quyết định và chịu rủi ro (do
chính sách, thiên tai, thị trường đầu vào) trong khâu sản xuất
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nông phẩm. Còn nhà doanh nghiệp chế biến - tiêu thụ có toàn
quyền quyết định và chịu rủi ro (do thiên tai, thị trường, chính
sách...) trong khâu chế biến - tiêu thụ trên thị trường trong và
ngoài nước. Các nhà doanh nghiệp chế biến thường bán sản
phẩm trên thị trường giao sau (kỳ hạn hoặc triển hạn và quyền
chọn) để hạn chế rủi ro.
Nhưng quyết định 80 TTg (tại điều 8 điểm 5), lại quy
định giá sàn trong quan hệ mua bán giữa nhà nông và doanh
nghiệp. Điều đó có nghĩa là, nhà doanh nghiệp buộc phải mua
nông sản của nhà nông theo giá sàn khi giá thị trường xuống
thấp hơn “giá sàn”; còn khi giá thị trường tăng cao hơn giá sàn
thì doanh nghiệp cũng buộc phải mua theo giá thị trường. Điều
gì sẽ xảy ra khi thực hiện cơ chế giá này? Khi giá cả xuống
dưới “giá sàn” thì nông dân đương nhiên bán nông sản cho
doanh nghiệp; lợi ích của nhà nông được bảo hộ bằng nguồn tài
chính của doanh nghiệp; doanh nghiệp cũng không được hưởng
lợi gì từ sự biến động giá xuống của thị trường nhưng cũng
không bị thiệt vì đã ký bán sản phẩm của mình trên thị trường
giao sau (kỳ hạn hoặc triển hạn). Nhưng khi giá nông sản tăng
cao hơn giá sàn, doanh nghiệp không thể mua theo giá này, vì
giá đầu ra của doanh nghiệp đã được ấn định trong hợp đồng
giao sau, nếu tăng giá đầu vào (giá mua nông sản), doanh
nghiệp sẽ bị lỗ. Còn nhà nông bán theo giá ghi trong hợp đồng
đã ký với doanh nghiệp tuy không thu lợi nhuận tối đa, nhưng
đã có lợi thỏa đáng. Bù lại, khi giá xuống thấp, nông dân vẫn
bán cho doanh nghiệp theo giá đã ký trong hợp đồng. Đó mới
là điều quan trọng đối với những nhà nông có trang trại sản
xuất hàng hóa lớn. Nhưng thực tế, nông dân vì lợi ích trước
mắt đã bán nông sản cho bất kì ai theo giá thị trường. Thế là cả
2, nhà nông và nhà doanh nghiệp, đều bội tín. Nếu doanh
nghiệp phải mua theo giá cao theo thị trường, lúc đó không còn
là giao dịch sản xuất theo hợp đồng mà là giao dịch giao ngay
của nền sản xuất nhỏ, manh mún. Còn giá sàn, về bản chất, là
giá của nhà nước, dùng để bảo hộ sản xuất nông nghiệp, không
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phải giá kinh doanh theo cơ chế thị trường. Sản xuất nông sản
có nhiều rủi ro nên cần có quỹ bảo hiểm. Khi giá cả thị trường
quá thấp, làm cho nông dân lỗ vốn, nhà nước dùng quỹ này
thuê một số doanh nghiệp mua nông dân theo giá sàn, bảo đảm
lợi ích hợp lý của nông dân. Đến thời điểm thích hợp, cần thiết,
nhà nước quyết định bán ra thị trường số nông sản đã mua của
nông dân theo giá sàn. Nếu có phát sinh lỗ, quỹ bảo hiểm nông
nghiệp sẽ thanh toán. Vì vậy, về bản chất kinh tế, quyết định 80
TTg về “khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng”,
không phải là hình thức giao dịch sản xuất nông nghiệp theo
hợp đồng như các nước phát triển đang áp dụng. Do đó, tuy đã
7 năm trôi qua, quyết định 80 TTg tuy đúng về chủ trương,
nhưng không đúng trong “thiết kế” cơ chế, nên đã không thực
hiện được, Vì thế đã đến lúc phải đánh giá lại việc thực hiện
quyết định 80 TTg trong thời gian qua và thiết lập khung pháp
lý mới cho giao dịch nông sản bằng hình thức sản xuất theo
hợp đồng. Đó chính là vai trò của nhà nước trong mối “liên kết
4 nhà”.
Tháng 6/2009
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SỬA ĐỔI LUẬT ĐẤT ĐAI
CẦN DỰA TRÊN NHỮNG QUAN ĐIỂM,
NGUYÊN TẮC CƠ BẢN NÀO?
Trước khi viết những điều cụ thể có tính kỹ thuật,
chúng ta cần thảo luận để đi đến đồng thuận về những quan
điểm, nguyên tắc xây dựng luật đất đai mới. Trong bài viết
ngắn này, tôi chỉ xin bàn đôi điều mà thôi.
1. Quyền sử dụng đất là một thứ quyền tài sản, nên nó
là hàng hóa, dù là hàng hóa đặc biệt, phải được tự do trao đổi
trên thị trường theo pháp luật. Vì thế bất kỳ ai, kể cả nhà nước,
không có quyền “thu hồi đất” của người dân, vì bất cứ mục
đích nào, mà phải mua quyền sử dụng đất. Tại sao khi đất đai
cho nhà đầu tư (chủ tư bản) thuê để xây dựng khu công nghiệp
hay sân golf, nay nếu nhà nước cần để xây dựng đường xá, thì
phải thương lượng mua lại quyền sử dụng đất của chủ đầu tư
theo giá thị trường, còn đối với nông dân thì nhà nước lại “thu
hồi đất nông nghiệp” của họ? Và áp đặt “giá đền bù” sát giá thị
trường mà không phải là mua theo giá thị trường? Mặt khác, vì
là hàng hóa, nên giá đất do nhà nước qui định chỉ có ý nghĩa
làm cơ sở để tính thuế thổ trạch, thuế trước bạ. Giá đất do nhà
nước qui định nhất thiết không thể là cơ sở để nhà nước cấp
kinh phí cho các tổ chức nhà nước có nhu cầu tăng qui mô sử
dụng đất đai. Vì với mức giá đó, các tổ chức này không thể
mua được quyền sử dụng đất của người dân.
2. Luật pháp không được phân biệt đối xử giữa các chủ
thể (cá nhân và tổ chức) trong cùng một hành vi. Cùng sử dụng
đất nông nghiệp, nhưng hộ nông dân bị hạn điền khi giao đất
và khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, còn tổ chức thì
không? Các doanh nghiệp chỉ cần lập dự án trình cấp có thẩm
quyền phê duyệt, nếu xét thấy khả thi, nhà nước có thể cho họ
thuê, giao quyền sử dụng đất với diện tích hàng ngàn hecta. Đó
là điều phi lý. Hai vợ chồng với tính cách là 1 hộ gia đình thì
chỉ được nhận chuyển quyền sử dụng đất tối đa 2 hecta ở đồng
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bằng sông Hồng, nhưng nếu họ lập công ty TNHH thì không bị
hạn điền 2 hecta mà có thể có hàng trăm, hàng ngàn hecta, nếu
dự án đầu tư của họ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Muốn đặt qui định hạn điền hay hạn chế thời gian sử
dụng đất, phải trả lời được câu hỏi là “để làm gì?” và “vì sao?”.
Nếu để hạn chế quá trình bần cùng hóa nông dân, sợ nông dân
mất kế sinh nhai, sợ nảy sinh tầng lớp địa chủ mới, thì tại sao
khi các chủ đầu tư xây dựng các khu công nghiệp, sân golf lấy
đi hàng ngàn hecta đất nông nghiệp “bờ xôi ruộng mất” của
nông dân, của quốc gia, người ta lại không sợ những điều trên
xảy ra? Thực tế cho thấy, nếu nông dân bán quyền sử dụng đất
nông nghiệp cho những nhà đầu tư kinh doanh nông nghiệp thì
họ còn có cơ may kiếm việc làm hơn khi họ bị thu hồi đất để
xây dựng khu công nghiệp, sân golf. Bởi các nhà đầu tư kinh
doanh nông nghiệp sẽ thuê hay khoán lại cho chính những hộ
nông dân ấy sản xuất trên mảnh đất trước đây thuộc về họ. Còn
muốn kiếm việc ở khu công nghiệp hay sân golf, nông dân phải
là người trẻ, khỏe, đã được đào tạo nghề với trình độ thích hợp.
Hơn nữa, trong nông nghiệp, đối tượng sản xuất là sinh vật
(cây, con). Muốn đạt hiệu quả, nhà đầu tư kinh doanh nông
nghiệp phải trực tiếp kiểm soát được quá trình sinh trưởng,
phát triển của cây, con trên từng thửa ruộng, vườn cây, chuồng
gia súc, ao cá, đến từng người lao động làm thuê. Nếu qui mô
ruộng đất, đàn gia súc quá lớn, phải thuê nhiều nhân công, nên
phải thiết lập cấp quản lý trung gian với những người làm thuê,
chắc chắn sản xuất khó đạt hiệu quả, thậm chí thất bại. Tất cả
các quá trình sản xuất mang tính sinh học phải do các hộ gia
đình thực hiện, mới có hiệu quả. Vì thế, các doanh nghiệp kinh
doanh nông nghiệp quy mô lớn, phải áp dụng cơ chế “khoán
hộ” mà thực chất là tái lập trang trại gia đình dưới dạng công ty
dự phần để thực hiện các khâu sản xuất mang tính sinh học.
Còn bản thân doanh nghiệp chỉ trực tiếp thực hiện các khâu
dịch vụ đầu vào - đầu ra của sản xuất nông nghiệp, giải quyết 3
vấn đề mà từng hộ nông dân không tự giải quyết được là (i) thị
121

trường và thương hiệu; (ii) công nghệ hiện đại để đảm bảo chất
lượng nông phẩm và giá cả cạnh tranh; (iii) vốn đầu tư. Vì vậy,
qui mô đất đai của một nhà đầu tư kinh doanh nông nghiệp là
nhỏ hơn nhiều lần nhà đầu tư kinh doanh công nghiệp, dịch vụ
(sân golf, resort). Khi đó doanh nghiệp không còn cấp quản lý
trung gian, dù có qui mô đất đai rất lớn. Còn hạn chế thời gian
sử dụng đất để làm gì? Không lẽ hết thời hạn, nhà nước lại giao
đất cho người khác sử dụng? Gần hết thời hạn sử dụng đất, tất
nhiên giá đất sẽ giảm mặc dù có thể địa tô chênh lệch 2 do chủ
sử dụng đất đã tạo ra là khá lớn trong suốt quá trình sản xuất
của mình. Nếu vậy, nhà nông sẽ không quan tâm đầu tư thâm
canh, cải tạo đất, xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp.
4. Nhà nước chỉ quản lý mục đích sử dụng đất bằng quy
hoạch, không quan tâm đến chủ thể sử dụng. Đặc biệt, nhà
nước phải quản lý chặt chẽ đất lâm nghiệp, trước hết là đất
rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, vườn quốc gia
để đảm bảo môi trường sống của cả dân tộc. Không ai có quyền
phá rừng, chuyển đất rừng sang các loại đất khác như khai mỏ,
xây dựng khu công nghiệp, dẫn đến hủy hoại môi trường sinh
thái, như việc khai mỏ quặng bôxít ở Đăk Nông hiện nay. Thứ
nữa, nhà nước quản lý chặt chẽ đất “bờ xôi ruộng mật” đang
trồng lúa nước có hiệu quả để đảm bảo an ninh lương thực.
Nhưng dù sao, giả sử không có gạo thì còn có thể nhập khẩu,
có thể ăn bánh mì, mì sợi thay cơm, nhưng không còn môi
trường sống do phá rừng thì không còn dân tộc Đại Việt nữa.
Đối với các loại đất nông nghiệp khác, người sử dụng có quyền
tự do chuyển đổi loại cây trồng, vật nuôi theo yêu cầu của thị
trường và luật bảo vệ môi trường sinh thái như tất cả các chủ
thể khác trong xã hội. Do đó, không cần có qui định “chỉ cho
tích tụ ruộng đất để sản xuất nông nghiệp”. Thử hỏi, xây dựng
khu công nghiệp, sân golf không phải là tích tụ ruộng đất hay
sao?
5. Luật không thể qui định chỉ giao đất nông nghiệp cho
người “trực canh”, trong khi đó, luật lại qui định người có
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quyền sử dụng đất có quyền cho thuê và cho thuê lại ruộng đất.
Khi đó người có quyền sử dụng đất không còn là người trực
canh nữa.
Hơn nữa, thế nào là “trực canh”. Chủ trang trại đầu tư vốn phát
triển sản xuất nông nghiệp phải lao động trí óc căng thẳng để
quản lý kinh doanh thì mới đạt hiệu quả, họ không thể và
không cần tự đi cày bừa, gieo sạ, cạo mủ cao su, cho gia súc
ăn… Vậy họ có “trực canh” hay không?
6. Tích tụ tư bản là quá trình tất yếu để công nghiệp
hóa, hiện đại hóa sản xuất trong nền kinh tế thị trường. Trong
nông nghiệp, tích tụ tư bản trước hết thể hiện trong việc tích tụ
ruộng đất. Tích tụ tư bản nói chung và tích tụ ruộng đất nói
riêng là tăng qui mô tư bản và ruộng đất của một đơn vị kinh
doanh nông nghiệp, công nghiệp hay dịch vụ. Một đơn vị kinh
doanh tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả lời - lỗ có thể là
một hộ gia đình, một doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong nền
kinh tế thị trường tồn tại dưới nhiều hình thức như doanh
nghiệp tư nhân (đúng ra phải gọi là doanh nghiệp cá nhân),
công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần… Trong
nông nghiệp, một đơn vị tự chủ sản xuất nông nghiệp được
gọi là trang trại. Do đó trang trại cũng tồn tại dưới nhiều loại
hình. Trang trại gia đình chính là kinh tế nông hộ. Còn trang
trại cá nhân, trang trại hợp danh, trang trại TNHH, trang trại cổ
phần, trang trại nhà nước chính là doanh nghiệp cá nhân, công
ty hợp danh, công ty TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp
nhà nước… trong nông nghiệp. Tích tụ ruộng đất cho phép tạo
ra các loại trang trại sản xuất hàng hóa. Nhưng do đặc điểm sản
xuất sinh học, nên trang trại gia đình là lực lượng sản xuất hàng
hóa chủ yếu của mỗi nền kinh tế, dù là nền kinh tế hiện đại
nhất như các nước Âu - Mỹ. Trang trại cá nhân chủ yếu sử
dụng sức lao động làm thuê nhưng nếu không quá nhiều, nên
không phải thiết lập cấp quản lý trung gian (có 1 cấp quản lý)
cũng là một loại hình trang trại dễ tìm thấy trong nền kinh tế thị
trường. Còn các loại trang trại khác, nhất là trang trại cổ phần,
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trang trại nhà nước, có quy mô quá lớn, phải thiết lập nhiều cấp
quản lý trung gian, muốn tồn tại và phát triển đều phải áp dụng
cơ chế “khoán hộ” mà thực chất là tái lập trang trại gia đình
dưới dạng công ty dự phần, để thực hiện các khâu sản xuất sinh
học, còn trang trại lớn chỉ thực hiện các khâu dịch vụ đầu vào đầu ra cho sản xuất nông nghiệp. Điều đó vừa phát huy ưu
điểm của trang trại gia đình và lợi thế kinh tế theo quy mô của
trang trại lớn, vừa khắc phục nhược điểm sản xuất nhỏ, phân
tán của trang trại gia đình và nhược điểm “quá tải” do quy mô
quá lớn của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp.
Vì thế luật đất đai phải có qui định việc thừa kế không
được chia nhỏ trang trại. Chỉ có người thừa kế có năng lực
quản lý nông nghiệp mới là thành viên hợp danh có quyền quản
lý kinh doanh trang trại, còn những người thừa kế khác chỉ là
thành viên góp vốn (không có quyền quản lý) của trang trại
hợp danh vừa thoát thai từ trang trại gia đình hay trang trại cá
nhân của người chủ vừa qua đời hay tự nguyện từ bỏ quyền
làm chủ và quản lý trang trại của mình.
Luật doanh nghiệp phải buộc các trang trại cá nhân,
trang trại hợp danh, trang trại TNHH, trang trại cổ phần phải
đăng ký kinh doanh và nộp thuế thu nhập cá nhân hay thu nhập
doanh nghiệp theo luật pháp hiện hành.
Còn trang trại gia đình hay kinh tế nông hộ sở dĩ không
phải đăng ký kinh doanh và nộp thuế thu nhập cá nhân không
phải do được ưu đãi, mà vì chi phí hành thu lớn hơn số thuế có
thể thu được, do số lượng trang trại gia đình quá nhiều, lại nhỏ
bé, phân tán. Hiện nay, các loại trang trại chủ yếu sử dụng sức
lao động làm thuê chính là doanh nghiệp tư nhân, công ty
TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh kinh doanh nông
nghiệp có qui mô lớn, hiệu quả cao đều không phải nộp bất kỳ
loại thuế nào, do khai báo là trang trại gia đình (kinh tế hộ).
Trang trại là một đơn vị sản xuất nông nghiệp tự chủ,
không thể qui định đơn vị sản xuất nông nghiệp có qui mô lớn,
ví dụ 3 hecta hay 100 triệu đồng doanh thu/năm mới là trang
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trại. Định lượng rồi mới định tính là phương pháp tư duy sai
lầm. Nó là cái gì rồi mới nghĩ nó to hay nhỏ. Không phải tất cả
con vật to (voi, hà mã, bò tót) đều là con voi, còn con voi vừa
mới sinh ra không phải là voi vì trọng lượng còn nhỏ!
Nhưng viết đến đây tôi giật mình tự hỏi “viết để làm gì
nhỉ?” bởi GS. Văn Như Cương đã viết câu đối:
“Năm chuột đi, cháy nhà vẫn chưa lòi mặt chuột,
Tết trâu đến, gẩy đàn liệu có lọt tai trâu?
Tháng 4/2009
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CÓ HAY KHÔNG CÓ TỘI DANH “LẬP QUỸ
TRÁI PHÉP” TRONG VỤ ÁN NÔNG TRƯỜNG
SÔNG HẬU?
Cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung, quan liêu và bao
cấp đã nhà nước hóa toàn bộ nền kinh tế, theo đó, doanh
nghiệp chỉ là đơn vị nhận nguồn lực đầu vào, sản xuất và giao
sản phẩm (đầu ra) theo chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về số lượng,
chất lượng, giá cả; doanh nghiệp hoàn toàn không có quyền tự
chủ kinh doanh.
Chuyển sang kinh tế thị trường, trong giai đoạn tiền đổi
mới, với Nghị định 217HĐBT và 25CP ở những năm đầu thập
kỷ 80 của thế kỷ 20, Chính phủ thực hiện việc “mở rộng quyền
tự chủ kinh doanh” cho doanh nghiệp; doanh nghiệp được lập
kế hoạch 3 phần (A, B, C). Trong kế hoạch A, nhà nước giao
cho doanh nghiệp chỉ tiêu cung cấp nguồn lực đầu vào và nộp
sản phẩm (đầu ra) với giá quy định; Trong kế hoạch B, nhà
nước bảo đảm cung ứng một phần nguồn lực đầu vào, phần còn
lại doanh nghiệp tự lo liệu và do đó chỉ phải giao cho nhà nước
một phần sản phẩm (đầu ra) tương ứng với tỉ lệ đầu vào theo
giá quy định; phần sản phẩm còn lại, doanh nghiệp có quyền tự
tiêu thụ, cân đối lời - lỗ; Trong kế hoạch C, doanh nghiệp tự
cân đối cả đầu vào - đầu ra, lời ăn, lỗ chịu. Do đó, nếu có lời,
doanh nghiệp có thêm nguồn thu để tái đầu tư mở rộng sản
xuất và nâng cao thu nhập cho cán bộ, công nhân viên của
mình. Như vậy, trong cơ chế quản lý “nửa chừng xuân” này,
quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp được coi là một
“phạm trù chủ quan”, do nhà nước xác định và mức độ tự chủ
của doanh nghiệp có thể thay đổi theo “thời tiết” chính trị và
“tư duy nhiệm kỳ” của người cầm quyền.
Trong bối cảnh đó, “quỹ công đoàn” được thiết lập ở
nông trường Sông Hậu. Những mảnh đất “đầu thừa, đuôi thẹo”,
bờ kênh, ven đường nội đồng được nông trường giao cho nông
trường viên sử dụng để trồng chuối, bạch đàn,… Đối với hoa
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lợi thu được, Giám đốc Trần Ngọc Hoằng quy định cho người
lao động được hưởng 1/3, còn 2/3 nộp vào “quỹ công đoàn” để
sử dụng vào mục đích phúc lợi xã hội của cán bộ công nhân
viên nông trường và thưởng cho những ai có công giúp nông
trường phát triển. Vì thế, “quỹ công đoàn” được lập là hợp
pháp, hợp đạo lý và hợp tình, công khai, minh bạch.
Nền kinh tế ngày càng chuyển mạnh sang cơ chế thị
trường, nhất là từ khi luật doanh nghiệp có hiệu lực (năm
2000), doanh nghiệp ngày càng có quyền tự chủ kinh doanh
hơn và vai trò lịch sử của Nghị định 217HĐBT và 25CP chấm
dứt mà không cần có một văn bản pháp lý nào phủ định nó.
Quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp trở thành một
phạm trù khách quan, được nhận thức là thuộc tính vốn có của
doanh nghiệp và doanh nhân. Không có quyền tự chủ kinh
doanh thì không có doanh nhân và doanh nghiệp; không có
doanh nhân và doanh nghiệp thì không có hoạt động kinh
doanh; không có hoạt động kinh doanh thì không có nền kinh
tế thị trường.
Quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp được thể
hiện bằng việc doanh nghiệp có quyền tự quyết định sản xuất
cái gì, với qui mô bao nhiêu, mua nguồn lực đầu vào ở đâu, bán
sản phẩm (đầu ra) cho ai, lúc nào, với giá cả bao nhiêu, theo
phương thức thanh toán nào?..., và do đó doanh nghiệp tự cân
đối tài chính, lời ăn, lỗ chịu; Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp
có quyền làm bất cứ cái gì mà luật pháp không cấm. Trong khi
đó, công chức nhà nước và bộ máy quản lý nhà nước chỉ được
làm điều gì mà luật cho phép, để hạn chế sự lạm dụng quyền
hạn của họ. Đó là những điều kiện pháp lý tối thiểu để doanh
nghiệp hoạt động có hiệu quả.
Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường hiện đại và trong
bối cảnh toàn cầu hóa, doanh nghiệp phải làm tròn 4 chức
năng:
Tìm kiếm lợi nhuận tối đa
Nộp thuế đầy đủ, đúng thời hạn cho nhà nước
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Bảo vệ môi trường sinh thái
Phát triển nguồn nhân lực và chăm lo đời sống
vật chất, văn hóa cho người lao động.
Luật pháp đã có những quy định để doanh nghiệp thực
hiện 4 chức năng này, như luật thuế, luật bảo vệ môi trường,
luật lao động,…
Trong hoàn cảnh mới này, “quỹ công đoàn” của nông
trường Sông Hậu lại càng có đủ cơ sở pháp lý và đạo lý để tồn
tại, phát triển, và hơn thế nữa có thể đổi tên thành “quỹ giám
đốc” để nó hoạt động có hiệu quả hơn. Bởi vì, để động viên kịp
thời, có hiệu lực cao đối với bất cứ ai (không kể người trong và
ngoài nông trường) có đóng góp nổi trội vào sự phát triển của
nông trường, giám đốc nông trường có quyền sử dụng quỹ này
để thưởng cho họ trong khuôn khổ “quy chế hình thành và sử
dụng của quỹ giám đốc”.
Với gần 9 năm (từ tháng 4/2000 đến 30/6/2008) làm
giám đốc nông trường Sông Hậu của bà Trần Ngọc Sương,
“quỹ công đoàn”, mà nay có thể gọi là “quỹ giám đốc” chỉ có
hơn 9 tỷ đồng, tính ra mỗi năm chỉ có hơn 1 tỷ đồng. So với
doanh số mỗi năm hàng ngàn tỷ đồng của nông trường Sông
Hậu, thì con số này thật là quá nhỏ nhoi.
Như vậy, xét về mặt định tính, “quỹ công đoàn” của
nông trường Sông Hậu là hợp pháp; xét về mặt định lượng, quỹ
này quá nhỏ so với khả năng và nhu cầu phát triển của nông
trường Sông Hậu trong giai đoạn hiện nay. Không có một văn
bản pháp luật nào cấm doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà
nước, lập quỹ công đoàn hay quỹ giám đốc, sau khi doanh
nghiệp đã làm tròn 4 chức năng nói trên.
Ngay cả ở doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, chế độ
lương với những thang, bảng, mức lương do nhà nước quy định
chỉ được doanh nghiệp áp dụng để tính mức trích lập quỹ bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tính mức lương hưu trí. Trên
thực tế, mức lương, tiền thưởng cuối năm của nhân viên và các
cán bộ quản lý bậc cao và bậc trung thường cao hơn hàng chục
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lần mức lương, thưởng do nhà nước quy định. Hãy nhìn vào
Tập đoàn điện lực, Tập đoàn công nghiệp cao su, Tổng công ty
hàng không quốc gia Việt Nam… thì sẽ rõ (lương giám đốc có
thể tới 100 triệu đồng/tháng). Về bản chất, quỹ dùng để trả
lương, thưởng cao hơn mức quy định của nhà nước ở các
doanh nghiệp này và quỹ công đoàn ở nông trường Sông Hậu
là không giống nhau về bản chất, nhưng về hình thức pháp lý
thì chúng lại giống nhau. Thế mà không ai nói là họ lập quỹ
trái phép! Mặc dù mức thu nhập cao của các doanh nghiệp này
phần lớn nhờ vào vị thế độc quyền và sự ưu đãi to lớn nhiều
mặt của Chính phủ. Thậm chí có doanh nghiệp làm ăn kém
hiệu quả, không hoàn thành 4 chức năng nêu trên vẫn trả lương
và thưởng cao hơn hàng chục lần so với mặt bằng chung của
các doanh nghiệp.
Tuy rằng luật pháp có “độ trễ”, thường lạc hậu so với
thực tiễn đời sống và “án tại hồ sơ”, tòa chỉ căn cứ vào pháp
luật hiện hành để xử, dù nó đã lạc hậu. Nhưng trong trường
hợp nông trường Sông Hậu, luật pháp hiện hành không cấm lập
quỹ công đoàn được hình thành từ hoa lợi thu được trên những
mảnh đất “đầu thừa đuôi thẹo”, do công nhân nông trường làm
ra trên cơ sở được cung cấp đầy đủ, với chất lượng cao các cơ
sở hạ tầng và các dịch vụ khác từ Nông trường Sông Hậu.
Đành rằng do tính lạc hậu của luật pháp, thậm chí có sai lầm do
nhận thức hạn chế của các nhà hoạch định chính sách vĩ mô,
nên nhiều khi doanh nghiệp phải làm sai luật pháp để tồn tại và
phát triển, theo quy luật “2 cái sai thành 1 cái đúng”.
Điều đó đã được chứng minh qua các điển hình “xé
rào”, tiên phong phá vỡ cơ chế cũ để phát triển của rất nhiều cá
nhân và doanh nghiệp anh hùng trong thời kỳ đổi mới được
Chủ tịch nước phong tặng trong thời gian qua. Do đó, trong
trường hợp này, người ta có thể phong anh hùng hay bỏ tù
những con người năng động đó đều được, tùy theo góc độ xem
xét là đạo lý hay pháp lý hiện hành. Thế nhưng điều này cũng
không đúng đối với “quỹ công đoàn” và nguyên giám đốc Trần
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Ngọc Sương ở nông trường Sông Hậu. Bởi vì với quyền tự chủ
kinh doanh của doanh nghiệp theo 4 chức năng nói trên, nông
trường Sông Hậu hoàn toàn có thể lập “quỹ công đoàn” để
phục vụ nhu cầu quản lý kinh doanh của mình mà không bị
pháp luật cấm. Không có tội danh “lập quỹ trái phép” ở những
doanh nghiệp đã hoàn thành 4 chức năng nói trên, trong nền
kinh tế thị trường. Tội danh lập quỹ trái phép chỉ có thể có ở
các cơ quan công quyền sử dụng ngân sách nhà nước hay quỹ
có nguồn gốc nhà nước do các công chức lãnh đạo lập ra để
phục vụ lợi ích cục bộ hoặc cá nhân họ mà thôi. Bởi vì như trên
đã nói, công chức chỉ được làm những gì mà luật cho phép chứ
không phải luật không cấm.
Vì vậy, trong nền kinh tế thị trường, đối với doanh
nghiệp, không thể có tội danh “lập quỹ trái pháp luật” từ nguồn
thu nhập chính đáng của mình và vì mục tiêu phát triển kinh
doanh của doanh nghiệp theo 4 chức năng nói trên.
Tháng 12/2009
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