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r,dr NHAxuAr nr(N
Da dang h6a chri thd s3 hriu d6.i v6i doanh
nghiQp nhA
li mQt etii ph6p quan trong nhim thu hrit c6c ngu6n v6.n,
kinh nghiQm td chrrc sin xudt trr c6c nhi
ddu trr vi ngudi lao
dQng, tqo co s6 cho vi6c ddi m6i c6c quan
hQ quin g vi phAn
phdi, tao d6ng lgc m6i, ph6t huy quy6!
tqr chri kinh doanh, nAng
cao hiQu 9{i vi srlc cqnh tranh cria
doanh nghiQp.
Trong \hfrng n6m qua, cing v6i c6c
nginh kinh tdkh6c, c6c
doanh nghi6p nhi nu6c kinh doanh n6ng
nghidp cfing trii qua
mQt qu6 trinh chuvdn adi ad thfch rlng
v6i ndn kinh td thi tnring
nu6c

dfnh hrr6ng xd hQi chri nghia.
Li m6t nginh kinh td c6 nhfrng ddc didm ri6ng, n6n qu6
trinh chuydn ddi c6c d'sdh nghiQp n6ng nghiQp
ctng c6 nhtng
ddc thi, ddi h6i phii c6 sU ddu tu, ch6m
s6c, chri dQng rdt cao
ctia ngrrbi lao d6ng. C6 nhrr v4y, m6i
d6p ung drroc nhrlng y6u
cdu cia qu6 trinh sin xudt mang tfnh
sinh hoc, mang lai ning
su{t, chdt ltrong vi hi6u qui cao trong sin
xudt.
Trong 20 ndm qua, Ding vi Nhi nu6c
ta da thuc hien
nhi6:u chfr tnrong, biQn phdp nhim
s6p xdp vn ddi m6i doanh
nghi6p nhi nu6c. Trong n6ng nghi6p
nhfrng chri trtrong d6 tru6c
hdt phii td adn tn Nghi quydt 10 cria 86
Chinh tri ngdy b th6ng
4 ndm 1988; tiSp theo li c6c nghi dinh
cta Chinh phri cho ph6p

c6c n6ng

- lAm tnldng khodn d{t dai, vrrdn cAy, din gia

suc,

rilng cho neubi lao ddng, dd c6 t6c d6ng ddn viQc da dqrrg ho6
chfr thd s6 hfiu, adi mAi co chd qu&n lf trong c6c doanh nghiOp
n6ng nghiQp.
HiQn-nay, trong n6ng nghiQp d6 xudt hiQn nhidu loai hinh

doanh nghiQp v6i nhidu chri thd s6 hitu kh6c nhau nhu: trang
tr+1gladinh, trang trgi ci nhAn, trang trqi hgp danh, trang tr4i
hin vO'n tr6ch nhiQm hfiu h4n, trang tr4i cd phAn tr6ch nhi6m
hfru h4n, trang trai dg phdn, v.v.; viQc th$c hiQn giao kho6n ddt
sfi dBng vio mgc dich sin xudt n6ng nghiQp, lAm nghiQp, nu6i
tr6n' thui sin trong c6c doanh nghiQp nhd nddc bhng hinh thrlc
chuydn nhrrgng gti ti quydn quin lf kinh doanh rudng ddt,
quyCn s& hfiu vh quydn quin lf kinh doanh vudn c6y, gia sric
cira doanh nghiQp nhh nd6c kinh doanh n6ng nghiQp cho b6n
nh4n kho6n thlo phrrong thirc tri ch4m, dd ldm niy sinh hinh
th(tc kho6n mang bin chdt da d4ng ho6 chtr thd s6 hfru doanh
nghiQp nhir nrr6c. ViQc thqc hiQn c6c hinh thitc kho6n ni'v dn
lim t6i l$p cbc trang tr4i gia dinh, trang tr4i c6 nhAn v6i tu
cich ii c6c chir thd s6 hrlu trong ldng doanh nghiQp nhd nrr6c,
lim cho c6c chtr thd s6 hfrud quy6'n lqi cria minh mir quan tAm
ddn sin xudt - kinh doanh, nhd d6 c6Lhc d6ng thric ddy sin xudt
pbi5rtrri.6n.

Dd g6p phdn vio viQc nghiOn crlu, tdng kdt nhtng mO hinh
kirrh tdchuydn ddi c6 hiQu qu6', Nhi xudt bAn Chinh tri qudc gia
xudt bin cudn sich 1Do d.gng h6a chrt thd sd hilu doanh
nghiQp n6ng nghiQp nhd nudc" ctra PGS. TS' Vil Trgng Khii

vi

TS. Nguy6n Th6ng.

Cudn s6ch dugc hinh thdnh tr6n cd s6 kdt qui nghiOn ctlu
dd tii trong didm cdp BQ QOA4 - 2005) thudc Chuong trinh
6

nghiOn crlu kinh t5. c
nghi6p vi Ph6t tridn u
86 nghi6m thu ngil- 25

lii md ddu n
Chxong 1; Co so lf
Ngoii

doanh nghiOp n6ng ngt

Chtong 1/: Thrrc u

nghiOp n6ng nghidp nhi

Chxong ///: Dinh l
chri thd s6 hf,u doanh n
Ddi m6i, ph6t tnCn
nu6c li vdn dd phrrc ta1
thd s6 hrlu doanh nghi
nhfrng kdt qui ban dir
.:
tlen. I uy nhren. pham
nghi6p; hon nta c6 nh8
ihao luAn, nhidu vd-n r
chua hoin chinh. \-]ri :
,.hurrg f kien dong gop
:oan chinh hon.
Xin gi6i thi6u cudn

\]I

In ciy, din gia suc,
2
en ylec da darlg hoa

ng c6c cioanh nghi6p

hi6n nhidu lo4i hinh
hic nhau nhu: trang
hgp danh, trang tr4i
d phd.n tr6ch nhiQm
: hiQn giao kho6n ddt
fp, lAm nghi6p, nudi
nu6c bing hinh thirc
rh doanh ru6ng ddt,
nh v'.tln cAy, gia sric
o6ng nghiOp cho b6n

li lim niy sinh hinh
hir ttrd s6 htu doanh
r thitc kho6n nhy dd
; tr4i cA nhAn v6i trr
mh nghiQp nhi mtdc,
a minh mi quan t6m
ing thric ddy sin xudt

nghiOn crlu kinh td, chfnh s6ch vi th1 tntur:g cua 86 N6ng
nghiQp vd Ph6t tridn n6ng th6n, d6 dudc H6i ddng khoa hoc cdp
B6 nghiGm thu ngdy 25-5-2006.

Ngoii ldi m6 ddu vi k6t luAn, cudn s6ch c6 ba chrrong:
Chtong I: Cd sA ly ludn cria vi6c da dang h6a chtr thd sE htu
doanh nghiQp n6ng nghiOp nhi nrrdc
Chtong.If: Thrrc trang da d4ng h6a chri thd s& hfru doanh
nghiQp n6ng nghiQp nhi ntr6c 3 nrl6c ta
Chtong I11: Dinh hrr6ng vd m6t s6'giii ph6p da dang ho6
chri thd s6 hfru doanh nghiOp n6ng nghidp nhi nrt6c
Ddi m6i, ph6t tridn vi nAng cao hi6u qui doanh nghi6p nhi
nrr6c li vdn dd phitc tap. Nhfrng nghiOn crlu vd da dang hoi chri
thd sB hfru doanh nghiOp n6ng nghi6p nhd nr.rdc cria t6c gii le.
nhfrng kdt qui ban ddu rat c5 f nghra v6' mlt lf IuAn vi thtrc
ti6n. Tuy nhi6n, ph?m vi nghi6n crlu gidi han 6 m6t s6'doanh
nghi6p; tibn nfra c6 nhfrng vdn dd dang li ddi trlong cria c6c cuQc
thio luAn, nhiO'u vdn dd cdn dang trong qu6 trinh vfn dQng,
chrta hoirn chinh. Nhi xu{t bi.n vi tic gii rdt mong nhAn drroc
nhfrng f kidn d6ng g6p cria bqn doc dd ldn xudt bin sau drroc
hodn chinh hon.
Xin gi6i thi6u crjliies6ch v6i ban doc.
Thdng 6 ndm 2006

g ket nhtng m6 hinh
6n Chinh tri qudc gia
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CHƢƠNG 1:
MỤC TIÊU, ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, PHẠM VI
VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Sự cần thiết khách quan:
Ở các nước có nền kinh tế thị trường, việc đa dạng hóa chủ sở hữu doanh
nghiệp nhà nước được hiểu là tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước; hình thức đa
dạng hóa phổ biến là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thành công ty cổ phần;
nhưng trong nông nghiệp, không có doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước; loại
hình tổ chức kinh doanh chủ yếu và phổ biến là trang trại gia đình (kinh tế nông
hộ) và trang trại cá nhân (doanh nghiệp cá nhân kinh doanh NN). Do vậy, không
có vấn đề đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước ở các
nước này. Nhưng ở các nước chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung
quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường, việc đa dạng hóa chủ sở hữu doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước tiến hành rất khác nhau, và mang lại những kết quả
khác nhau và để rồi cùng tiến tới những mô hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp
giống nhau. Tuy vậy, các nước này (kể cả VN) thường chỉ quan tâm chủ yếu việc
đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước ở các ngành công nghiệp và dịch
vụ, ít có công trình nghiên cứu riêng, chuyên sâu về đa dạng hóa chủ sở hữu
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước.
Ở nước ta, doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước được hình thành và phát
triển hơn 50 năm, với những doanh nghiệp có qui mô lớn. Ở một số ngành như
cao su, cà phê, doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước đóng vai trò trọng yếu trong
sản xuất và xuất khẩu. Tuy vậy, doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, nhìn
chung, tỏ ra kém hiệu quả trong kinh doanh, mặc dù có tác dụng to lớn trong phát
triển kinh tế – xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới. Từ khi thực hiện
đường lối đổi mới và mở cửa của Đảng, nhiều chính sách của nhà nước đã tác
động đến việc thay đổi thể chế quản lý (cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý) và
nâng cao hiệu quả kinh tế của doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, làm xuất hiện
một số hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu một các tự phát nhưng lại có ý nghĩa to
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lớn trong việc đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội của doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước. Tuy vậy, cho đến nay, nước ta chưa có một công
trình nghiên cứu có hệ thống, có cơ sở lý luận và thực tiễn về đa dạng hóa chủ sở
hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước trong quá trình chuyển sang nền kinh tế
thị trường. Lý luận về sở hữu còn có nhiều vấn đề cần được tranh luận để làm
sáng tỏ. Khung lý thuyết về quyền sở hữu, quyền tài sản, chủ thể quyền tài sản,
qui luật hình thành, phát triển các hình thức tổ chức kinh doanh trong nền kinh tế
nói chung và đặc biệt trong nông nghiệp nói riêng chưa được làm sáng tỏ. Mặc
dù luật doanh nghiệp đã được ban hành và đang phát huy tác dụng tích cực đối
với sự phát triển của nền kinh tế thị trường nước ta trong những năm qua, nhưng
chưa được áp dụng trong nông nghiệp. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nông
nghiệp nhà nước so với các doanh nghiệp nhà nước ở các ngành khác là không
đáng kể, và hiện đang vướng mắc ở vấn đề giá trị quyền sử dụng đất nông
nghiệp. Mặt khác, việc cổ phần hóa doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước chưa
giải quyết được mâu thuẫn giữa yêu cầu qui mô sản xuất nhỏ để vừa tầm kiểm
sóat của người quản lý kinh doanh do tính sản xuất mang tính sinh học đặt ra và
yêu cầu sản xuất qui mô lớn, tập trung, chuyên môn hóa cao để tạo ra nông sản
hàng hóa có số lượng lớn, chất lượng cao, do công nghiệp chế biến và thị trường
nông sản trong và ngoài nước đặt ra.
Trên thực tiễn, để tồn tại và phát triển, một số doanh nghiệp nông nghiệp
nhà nước đã tìm tòi, áp dụng một số hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu một cách
tự phát. Vì thế lý giải một các khoa học các hình thức đa dạng chủ sở hữu doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước đã và đang diễn ra rồi tổng kết thực tiễn thành lý
luận để làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách vĩ mô và đổi mới cơ
chế quản lý vi mô một cách tự giác sẽ có tác dụng to lớn trong việc nâng cao hiệu
quả họat động của các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước có qui mô lớn hiện
nay.
Với cách tiếp cận sở hữu, đề tài sẽ phân tích thực trạng, phát hiện vấn đề,
hình thành các giải pháp đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà
nước và đề xuất các chính sách vĩ mô, và thể chế quản lý vi mô sau khi đa dạng
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hóa chủ sỡ hưu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, làm cơ sở khoa học cho
việc hình thành khung pháp lý để các doanh nghiệp nông nghiệp họat động bình
đẳng trong nền kinh tế thị trường, nhằm tạo nội lực mới, nâng cao sức cạnh tranh
và hiệu quả kinh doanh sản xuất bền vững của các doanh nghiệp nông nghiệp
trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
2. Mục tiêu của đề tài:
-

Luận giải cơ sở khoa học của việc đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp

nông nghiệp nhà nước.
-

Nghiên cứu thực trạng và bản chất kinh tế – xã hội của các hình thức đa

dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, trong đó có hình thức
cổ phần hóa.
-

Nghiên cứu những vấn đề nảy sinh sau khi đa dạng hóa chủ sở hữu (bao

gồm cả cổ phần hóa) và nguyên nhân của nó.
-

Đề xuất các giải pháp và chính sách trên tầm quản lý vĩ mô và vi mô để

thúc đẩy phát triển các hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu (bao gồm cả cổ phần
hóa), khắc phục các vấn đề nảy sinh sau khi đa dạng hóa chủ sở hữu, trong các
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, nhằm nâng cao sức cạnh tranh của chúng
trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
3. Đối tƣợng nghiên cứu:
Các hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu trong các doanh nghiệp nông
nghiệp nhà nước đại diện cho các vùng nông nghiệp sinh thái lớn (Tây Bắc, đồng
bằng sông Hồng, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long), hiện
đang kinh doanh trên qui mô lớn những mặt hàng nông sản có giá trị kinh tế cao,
như cao su, cà phê, chè (trà), bò sữa, lúa gạo.
Doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước ở đây được hiểu là tất cả các doanh
nghiệp sử dụng ruộng đất (kể cả mặt nước), với tư cách là tư liệu sản xuất chủ
yếu, không thể thay thế được, trong các họat động kinh doanh sản xuất mang tính
sinh học, lấy cây trồng và vật nuôi là đối tượng sản xuất, để tạo ra nông sản hàng
hóa cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước, do nhà nước ra quyết định
thành lập và đầu tư vốn. Chúng chính là trang trại nhà nước.
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Trên thực tế, doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước được gọi với nhiều tên
khác nhau, như công ty cao su Bà Rịa – Vũng Tu, công ty cà phê 49, nông trường
quốc doanh Sông Hậu, nông trường quốc doanh Cờ Đỏ, công ty thực phẩm xuất
khẩu Đồng Giao, xí nghiệp đường Nước Trong (Tây Ninh). v.v.
Các hình thức đa dạng hoá chủ sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà
nước được nghiên cứu trên các khía cạnh sau: nhận dạng, phân loại, xác định bản
chất - kinh tế xã hội của mỗi loại dạng, xu thế phát triển của chúng; những điều
kiện và môi trường kinh tế, xã hội, pháp luật, trong đó mỗi loại dạng có thể hình
thành và phát triển.
4. Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian: Đề tài nghiên cứu các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước
hoạt động trên phạm vi cả nước với những mẫu điều tra mang tính đại diện cho
các vùng sinh thái, và ngành hàng kinh doanh.
Về thời gian: Đề tài nghiên cứu trong thời gian hình thành và phát triển
các hình thức đa dạng hoá chủ sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, dù là
tự giác hay tự phát nhưng chú trọng giai đoạn hiện tại, sau khi có hàng loạt
những văn bản của Đảng và nhà nước về tổ chức, sắp xếp, đổi mới quản lý doanh
nghiệp nhà nước trong ngành nông, lâm, thủy sản.
Về nội dung: Đề tài nghiên cứu các hình thức đa dạng hoá chủ sở hữu
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước trên các khía cạnh kinh tế, quản lý và pháp
luật trong một thể thống nhất, với tính cách là cách thức đổi mới thể chế quản lý,
bao gồm cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lý, để nâng cao hiệu quả sản xuất – kinh
doanh của các doanh nghiệp này. Đề tài cũng giới hạn nghiên cứu trong các
doanh nghiệp nông nghiệp kinh doanh trồng trọt, chăn nuôi gia súc, không
nghiên cứu các doanh nghiệp nông nghiệp kinh doanh nuôi trồng thủy sản và
trồng rừng kinh tế.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu.
5.1. Chọn điểm nghiên cứu: Điểm nghiên cứu phải đại diện cho các vùng
nông nghiệp sinh thái và ngành hàng nông sản. Cụ thể, các doanh nghiệp được
chọn như sau:
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Tây Bắc: Công ty giống Bò Sữa Mộc Châu (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

-

Công ty Chè Mộc Châu (Tổng công ty Chè Việt Nam)
Đồng bằng sông Hồng: Công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Ninh

-

Bình: Kinh doanh cây Dứa (Thơm) – thuộc Tổng công ty rau quả
Tây Nguyên: Công ty Cao su Đắc Lắc , (tỉnh Đắc Lắc)

-

Công ty cao su Chư prông (TCT cao su Việt nam)
Công ty cà phê 49 (Tổng công ty cà phê Việt nam)
Công ty cà phê 15 (Quân khu 5)
Công ty chè Lâm đồng (tỉnh Lâm Đồng)
Đông Nam Bộ: Công ty cao su Bà Rịa – Vũng Tu (Tổng cao ty cao su

-

Việt Nam)
Công ty cổ phần cao su Hoà Bình (Tổng công ty cao
su Việt Nam)
Đồng bằng sông Cửu Long: Nông trường quốc doanh Sông Hậu (Cần

-

Thơ)
Nông trường quốc doanh Cờ Đỏ (Cần Thơ)
Kinh doanh sản xuất lúa gạo
5.2.

Thu thập số liệu, thông tin cần thiết.

a) Các số liệu sơ cấp được điều tra, thu thập từ các doanh nghiệp được chọn
làm điểm nghiên cứu, trên phạm vi doanh nghiệp và các chủ thể tham gia đa
dạng hoá chủ sở hữu doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ gia đình.
b) Các số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo khoa học, các bài báo
đăng trên báo ngày, tạp chí khoa học, trên mạng internet…
Các số liệu sơ cấp và thứ cấp được xử lý theo yêu cầu nghiên cứu của đề
tài.
5.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu.
1. Xử lý số liệu
Sau khi thu thập thông tin cần thiết, chúng tôi tiến hành “làm sạch biểu”,
mã hóa thông tin, sử dụng chương trình Excel để xử lý số liệu.
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2. Phƣơng pháp phân tích
2.1. Phương pháp thống kê mô tả
Phương pháp thống kê mô tả để nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã
hội bằng việc mô tả thông qua các số liệu thu thập. Phương pháp này được sử
dụng để phân tích thực trạng kinh doanh, chủ sở hữu trong các tổ chức kinh
doanh nông nghiệp nhằm phát hiện các vấn đề “đa chủ thể sở hữu doanh nghiệp
nhà nước kinh doanh nông nghiệp”. Đề tài sẽ mô tả sự biến thiên kinh doanh
bằng các chỉ tiêu như số bình quân, số tuyệt đối, số tương đối của các yếu tố đầu
tư, cơ cấu chủ sở hữu, năng suất, sản lượng, kết quả, hiệu quả kinh doanh của
các điểm nghiên cứu…
2.2. Phƣơng pháp thống kê so sánh
Phương pháp thống kê so sánh số tuyệt đối và số tương đối, để phân tích
đánh giá xu hướng biến động của các hiện tượng, bản chất kinh tế - xã hội theo
thời gian và không gian của các hình thức tổ chức, cơ chế quản lý trong các tổ
chức kinh doanh nông nghiệp.
2.3. Phƣơng pháp chuyên khảo
Đề tài đã đi sâu nghiên cứu một số doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp điển hình để phân tích đánh giá bản chất kinh tế - xã hội của các
hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp.
2.4. Phƣơng pháp phân tích lợi ích chi phí dòng tiền có chiết khấu
Đề tài sử dụng phương pháp phân tích lợi ích chi phí dòng tiền có chiết
khấu là phương pháp hạch toán, tính toán các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh của
các doanh nghiệp phù hợp với quy luật phát triển của nền kinh tế thị trường.
Phương pháp này sẽ tính toán, đánh giá thực trạng và so sánh tính hiệu quả kinh
doanh sản xuất trước và sau khi áp dụng các giải pháp đa dạng hóa chủ sở hữu
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước (trang trại nhà nước) nhằm khẳng định tính
khả thi của các giải pháp.
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2.5. Phƣơng pháp dự báo
Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp (trang trại nhà nước) có
đặc điểm là sản xuất mang tính sinh học; Phân tích tính “bội sinh” của các doanh
nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp trong hệ thống tổ chức kinh doanh
nông nghiệp.
Từ kết quả của các dự báo, đề tài sử dụng phương pháp mô hình hóa, thiết
lập các mô hình tổ chức và cơ chế quản lý kinh doanh trong các doanh nghiệp
kinh doanh nông nghiệp (trang trại) trong đó Nhà nước có thể là hoặc không còn
là một trong những chủ sở hữu.
2.6. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
Đề tài sẽ sử dụng các chỉ tiêu phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh
sản xuất của việc đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp như sau:
2.6.1.

Lợi nhuận ròng bình quân năm (Pr)
n

Pr  
t 0

Bt  Ct
t

Trong đó:
Pr: là lợi nhuận ròng trên 1ha tính bình quân năm
Bt: là lợi ích tài chính thu được tại năm thứ t, tính trên 1 ha trồng trọt.
Ct: là chi phí đầu tư tại năm thứ t tính trên 1 ha trồng trọt.
t: là thứ tự các năm trong suốt nhiệm kỳ kinh tế của cây trồng
(t = 0, 1, 2 ,3, …, n).
Ý nghĩa của Pr:
Pr < 0: kinh doanh không hiệu quả (lỗ)
Pr = 0 :kinh doanh hòa vốn.
Pr > 0 :kinh doanh có hiệu quả (có lãi).
2.6.2. Hiện giá thu nhập thuần (NPV)
NPV tính cho 1 ha của cây trồng là hiệu số giữa hiện giá lợi ích và hiện
giá chi phí trong cả nhiệm kỳ kinh tế, được tính như sau:
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n

NPV  
t 0

n
Bt  Ct

( Bt  Ct )  at 

(1  r )t t 0

Trong đó:
NPV: là hiện giá thu nhập thuần tính cho 1 ha cây trồng
Bt, Ct, t như giải thích ở mục 2.6.1.
r: là suất chiết khấu trên thị trường vốn đầu tư kinh doanh trồng trọt hay
còn gọi là chi phí cơ hội của đồng vốn.
at 

1
(1 r) t

là hệ số chiết khấu tại năm thứ t với chi phí cơ hội là r.

Ý nghĩa của hiện giá thu nhập thuần NPV:
NPV < 0, kinh doanh không hiệu quả (lỗ)
NPV = 0, kinh doanh hoà vốn
NPV > 0 kinh doanh có hiệu quả (có lãi)
2.6.3. Tỷ suất nội hoàn vốn IRR
IRR hay tỷ suất thu hồi vốn nội bộ của kinh doanh nông nghiệp là tỷ suất
chiết khấu, mà với IRR này, NPV của kinh doanh nông nghiệp bằng không, được
xác định từ công thức sau:
n

NPV  0  
t 0

Bt  Ct

1  IRR 

t

;



NPV1
IRR  r1  (r2  r1 ) 

NPV1  NPV2 


Suy ra

 Trong đó:


IRR: là tỷ suất nội hoàn vốn (được tính bằng%)



r1 là suất chiết khấu trên thị trường vốn cho giá trị NPV1 > 0.



r2 là suất chiết khấu trên thị trường vốn cho giá trị NPV2 < 0 .

Ý nghĩa của IRR:


IRR biểu thị tỷ lệ sinh lời bình quân năm trong cả nhiệm kỳ kinh tế

của cây trồng, vật nuôi, nó phụ thuộc vào đặc điểm phát sinh dòng lợi ích và
dòng chi phí trong toàn bộ nhiệm kỳ kinh tế của cây trồng, vật nuôi.

9



Với một tỷ suất chiết khấu trên thị trường vốn hay chi phí cơ hội r

nhất định của đồng vốn, IRR phản ánh hiệu quả kinh doanh theo một trong ba
trường hợp cụ thể sau:


IRR < r, kinh doanh không có hiệu quả về mặt tài chính (lỗ)



IRR = r, kinh doanh hòa vốn.



IRR > r, kinh doanh có hiệu quả về mặt tài chính (có lãi)

2.6.4. Hệ số sinh lời của vốn đầu tư P(B/C)
 P(B/C) của vốn đầu tư kinh doanh là tỷ số giữa hiện giá lợi ích và hiện giá
vốn đầu tư trong suốt cả nhiệm kỳ kinh tế của cây trồng , vật nuôi, được tính theo
công thức sau:
n

PB /C 

B  a 
t 0
n

t

t

 C  a 
t 0

t

t

Trong đó:
P(B/C): là hệ số sinh lời của vốn đầu tư kinh doanh.
Bt, Ct, t, được giải thích như ở mục 2.6.1.
r và at , được giải thích như ở mục 2.6.2.
Ý nghĩa của hệ số sinh lời P(B/C) của vốn đầu tư:


Với một hệ số chiết khấu at nhất định, P(B/C) phản ảnh hiệu quả

kinh doanh trong ba trường hợp cụ thể sau:


P(B/C) < 1, chứng tỏ hiện giá dòng thu nhỏ hơn hiện giá dòng chi,

kinh doanh không có hiệu quả về mặt tài chính (lỗ).


P(B/C) = 1, chứng tỏ hiện giá dòng thu bằng hiện giá dòng chi,

kinh doanh hòa vốn.
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P(B/C) > 1, chứng tỏ hiện giá dòng thu lớn hơn hiện giá dòng chi,

kinh doanh có hiệu quả (có lãi).
2.6.5. Thời gian hoàn vốn có chiết khấu (DPP) của hoạt động kinh doanh cây
trồng, vật nuôi.
DPP là thời gian cần thiết để thu hồi lại hiện giá vốn đã đầu tư bằng hiện
giá tích lũy hoàn vốn hàng năm, nó được xác định tại thời điểm khi:
n

n

t 0

t 0

 PV  Ct    PV  Bt 
Trong đó:
PV(Ct): là hiện giá vốn đầu tư tại năm thứ t trong chu kỳ kinh tế đối với
cây trồng , vật nuôi tính bình quân trên 1ha;
PV(Bt): là hiện giá dòng thu tại năm t trong chu kỳ kinh tế đối với cây
trồng, vật nuôi tính bình quân trên 1ha.
Ý nghĩa của thời gian hoàn vốn có chiết khấu:
Với một chi phí cơ hội r nhất định, thời gian hoàn vốn có chiết khấu cho
biết khoảng thời gian cần thiết để việc kinh doanh cây trồng, vật nuôi có thể thu
hồi đủ vốn.
Những chỉ tiêu phân tích về hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xuất
phát từ sự biến đổi chủ thể sở hữu trong doanh nghiệp, biểu hiện ở tính hợp lý về
các loại hình tổ chức doanh nghiệp, các hình thức tổ chức kinh doanh trong trang
trại nhà nước, cơ chế vận hành của chúng để có các kết luận với các nội dung
sau:
- Hiệu quả về mặt tài chính của kinh doanh nông nghiệp trong trang trại
nhà nước.
- Chất lượng vườn cây, đàn gia súc trong thời kỳ kiến thiết cơ bản và thời
kỳ kinh doanh.
- Chỉ tiêu năng suất, sản lượng được sản xuất theo kế hoạch và thực tế của
từng năm trong cả chu kỳ kinh tế.
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Tóm lại
Phương pháp nghiên cứu của đề tài được bắt đầu từ việc lựa chọn các điểm
nghiên cứu mang tính đại diện bằng phương pháp điều tra, phỏng vấn trực tiếp
với dung lượng thông tin bảo đảm độ tin cậy, được xử lý trên máy vi tính một
cách khoa học là tài liệu quan trọng để phân tích bản chất kinh tế - xã hội của đối
tượng nghiên cứu. Đề tài lựa chọn phương pháp phân tích, phương pháp dự báo
bằng hệ thống chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh, luận giải có cơ sở khoa học
cho các giải pháp đa dạng hoá chủ sở hữu trang trại nhà nước (doanh nghiệp nông
nghiệp nhà nước).
CHƢƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC ĐA DẠNG HÓA CHỦ SỞ HỮU
DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP NHÀ NƢỚC
1. Một số khái niệm
1.1. Sở hữu
Sở hữu là mối quan hệ xã hội, là hình thức nhất định của sự chiếm hữu tư
liệu sản xuất và của cải xã hội. Nói cách khác, sở hữu là quan hệ giữa người với
người trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất và của cải vật chất được tạo ra nhờ
tư liệu sản xuất ấy.
1.2. Đối tƣợng của sở hữu
Đối tượng của sở hữu là tài sản. Tài sản bao gồm vật phẩm, giấy tờ trị giá
bằng tiền và các quyền tài sản.
Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường là một tài sản đặc biệt. Bởi vì,
doanh nghiệp vừa là một tổ chức có tài sản, vừa là một loại hàng hóa đặc biệt và
tài sản doanh nghiệp tạo ra vật phẩm hoặc dịch vụ cho xã hội. Về mặt tài chính,
doanh nghiệp được xem như là một hàng hóa nên có những thuộc tính vốn có của
hàng hóa nói chung để thực hiện việc trao đổi, chuyển dịch quyền tài sản trên thị
trường. Giá trị quyền tài sản của doanh nghiệp là một thể thống nhất, bao gồm
giá trị tài sản vô hình và tài sản hữu hình. Tài sản hữu hình bao gồm tư liệu sản
xuất, đất đai, sức lao động,…. Tài sản vô hình bao gồm sở hữu công nghiệp, sở
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hữu thông tin, những sản phẩm của trí tuệ, giá trị thương hiệu,… Giá cả của
doanh nghiệp được hình thành một cách khách quan bởi quan hệ cung cầu. Vì
vậy, giá cả tài sản doanh nghiệp có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của nó. Giá
cả tài sản doanh nghiệp là sự hội tụ toàn bộ các quyết định khách quan, chủ quan
của bên mua và bên bán dựa trên khả năng sinh lời trong tương lai của doanh
nghiệp.
1.3. Quyền sở hữu
- Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền
định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật.
Chủ thể quyền sở hữu có thể là cá nhân hoặc pháp nhân, có đủ 3 quyền:
quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt tài sản, cụ thể :
- Quyền chiếm hữu là quyền của chủ sở hữu tự mình nắm giữ, quản lý
tài sản thuộc sở hữu của mình.
Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền chiếm hữu tài sản trong
trường hợp được chủ sở hữu chuyển giao hoặc theo quy định của pháp luật.
- Quyền sử dụng là quyền của chủ sở hữu khai thác công dụng, hƣởng
hoa lợi, lợi tức từ tài sản. Người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền sử
dụng tài sản trong các trường hợp được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng
hoặc theo quy định của pháp luật.
- Quyền định đoạt là quyền của chủ sở hữu chuyển giao quyền tài sản
của mình cho ngƣời khác hoặc từ bỏ quyền sở hữu đó. Chủ sở hữu có quyền
tự mình bán, cho thuê, trao đổi, tặng, cho, cho vay, để kế thừa, từ bỏ hoặc thực
hiện các hình thức định đoạt khác đối với tài sản.
Ngƣời không phải là chủ sở hữu thì không có quyền định đoạt tài sản.
Nhưng chủ sở hữu lại có thể ủy quyền cho người khác định đoạt tài sản của
mình. Người được ủy quyền định đoạt tài sản phải thực hiện việc định đoạt
phù hợp với ý chí và lợi ích của chủ sở hữu.
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Do vậy, người không phải là chủ sở hữu cũng có quyền chiếm hữu, sử
dụng, định đoạt tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình theo thỏa thuận với
chủ sở hữu tài sản đó hoặc theo quy định của pháp luật.
1.4. Quyền tài sản
Quyền sở hữu hoặc các quyền phát sinh từ quyền sở hữu, được tiền tệ hóa
để chuyển giao, trao đổi trên thị trường theo quan hệ dân sự gọi là quyền tài sản.
Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền và có thể chuyển giao trong
giao lưu dân sự.
Quyền tài sản là các quyền lợi lấy tài sản làm khách thể, bao gồm quyền
sở hữu tài sản, quyền thu lợi và quyền sử dụng lợi ích.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, quyền tài sản trong
doanh nghiệp được phân giải thành các quyền: quyền sở hữu cuối cùng tài sản,
quyền sở hữu pháp lý tài sản và quyền quản lý kinh doanh tài sản. Trong doanh
nghiệp nhà nước, các quyền này được thể hiện cụ thể:
- Quyền sở hữu cuối cùng tài sản doanh nghiệp nhà nước do Nhà nước
nắm giữ dưới hình thái giá trị là chủ yếu.
- Quyền sở hữu pháp lý tài sản doanh nghiệp nhà nước là quyền do Nhà
nước ủy thác cho một tổ chức hay một cá nhân sử dụng quyền tài sản doanh
nghiệp nhà nước trên nguyên tắc bảo toàn và gia tăng giá trị quyền tài sản của
Nhà nước. Nhà nước với tư cách là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng không trực
tiếp quản lý và can thiệp vào các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng
không xóa bỏ chế độ sở hữu nhà nước.
- Quyền quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp nhà nước là quyền quản
lý kinh doanh tài sản của doanh nghiệp để kiếm lời, được chủ thể quyền sở hữu
pháp lý tài sản phân quyền cho một cá nhân bằng quan hệ hợp đồng hay khế
ước.
Tóm lại: Quyền tài sản có thể độc lập gia nhập thị trường dưới hình thái
hàng hóa. Còn chế độ sở hữu thì không thể trở thành hàng hóa gia nhập thị
trường được và vì vậy, quyền tài sản của doanh nghiệp nhà nước còn bao gồm
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các quyền lợi và quyền sử dụng lợi ích do quyền tài sản tạo ra trong giao dịch và
kinh doanh quyền tài sản.
1.5. Chủ thể quyền tài sản doanh nghiệp
Gắn liền với quyền tài sản doanh nghiệp là các chủ thể quyền tài sản. Chủ
thể quyền tài sản doanh nghiệp là những con người cụ thể hoặc là người đại diện
hợp pháp của một tổ chức có quyền tài sản trong giao dịch dân sự và các hoạt
động kinh doanh, gồm có các chủ thể sau đây:
- Chủ thể quyền sở hữu cuối cùng quyền tài sản doanh nghiệp là một cá
nhân hoặc người đại diện cho một tổ chức được các chủ sở hữu doanh nghiệp ủy
quyền và pháp luật thừa nhận có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định
đoạt doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp nhà nước nói chung, chủ thể quyền sở
hữu cuối cùng là Nhà nƣớc, mà người đại diện cho Nhà nước là Thủ tướng
Chính phủ.
- Chủ thể quyền sở hữu pháp lý quyền tài sản doanh nghiệp là cá nhân
hoặc người đại diện cho một tổ chức có quyền nắm giữ quyền tài sản hoặc một
trong những quyền tài sản được chủ thể quyền sở hữu cuối cùng chuyển giao,
phân quyền sử dụng hoặc được pháp luật quy định.
Trong các loại hình doanh nghiệp một chủ, chủ thể quyền sở hữu cuối
cùng đồng thời là chủ thể quyền sở hữu pháp lý quyền tài sản doanh nghiệp.
Trong doanh nghiệp nhiều chủ (công ty), chủ thể quyền sở hữu cuối cùng là các
thành viên hùn vốn, chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản là những thành viên hội
đồng quản trị do các thành viên góp vốn bầu ra hoặc chính là hội đồng các thành
viên. Người đại diện chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản là chủ tịch hội đồng
quản trị hay chủ tịch hội đồng thành viên của doanh nghiệp…
- Chủ thể quyền quản lý kinh doanh là cá nhân hay ngƣời đại diện
hợp pháp của doanh nghiệp. Chủ thể quyền quản lý kinh doanh được chủ thể
quyền sở hữu cuối cùng hoặc chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản phân
quyền quản lý sử dụng quyền tài sản doanh nghiệp. Chủ thể quyền quản lý kinh
doanh có trách nhiệm tổ chức kinh doanh và tự chịu trách nhiệm về các hoạt
động kinh doanh trước chủ thể quyền sở hữu cuối cùng hay chủ thể quyền sở hữu
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pháp lý tài sản và trước pháp luật. Trong doanh nghiệp một chủ, giám đốc doanh
nghiệp thường cũng là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng, chủ thể quyền sở hữu
pháp lý tài sản, chủ thể quyền quản lý kinh doanh (trừ doanh nghiệp nhà nước).
Trong công ty cổ phần hay công ty TNHH, tổng giám đốc hoặc giám đốc là chủ
thể quyền quản lý kinh doanh do chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản cử hoặc
thuê. Chủ thể quyền quản lý kinh doanh trong doanh nghiệp nhà nước là tổng
giám đốc hay giám đốc do chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản “bổ nhiệm” hay
thuê. Đối với doanh nghiệp nhà nước không có hội đồng quản trị thì giám đốc
doanh nghiệp đồng thời là chủ thể quyền quản lý kinh doanh và người đại diện
chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản của doanh nghiệp.
2. Từ doanh nghiệp một chủ đến doanh nghiệp nhiều chủ, từ doanh
nghiệp trách nhiệm vô hạn đến doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn.
2.1. Từ doanh nghiệp một chủ đến doanh nghiệp nhiều chủ
Trong doanh nghiệp một chủ, chủ thể sở hữu cuối cùng quyền tài sản
đồng thời là chủ thể pháp lý và thường cũng là chủ thể quyền quản lý kinh doanh
tài sản. Do đó, không có sự tách bạch rành rẽ tài sản của chủ thể sở hữu cuối
cùng được đưa vào doanh nghiệp và không đưa vào doanh nghiệp. Vì vậy, chủ sở
hữu doanh nghiệp một chủ phải chịu trách nhiệm vô hạn và sử dụng quyền thể
nhân của mình để thực hiện các giao dịch dân sự trên thương trường. Cho nên,
trong doanh nghiệp một chủ, vốn đầu tư bị hạn chế, quyền kinh doanh tài sản
nhiều khi không được trao cho những nhà quản trị chuyên nghiệp, có trình độ
cao. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp một chủ không khai thác được tốt nguồn
tài lực và trí lực trong xã hội để mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong
nền kinh tế thị trường, các nhà đầu tư luôn luôn tìm kiếm cơ hội để tăng vốn đầu
tư, đổi mới công nghệ sản xuất và quản lý, cải thiện môi trường làm việc, đa
dạng hóa sản phẩm… Nói cách khác, các nhà đầu tư luôn có nhu cầu tăng vốn
đầu tư và chia sẻ rủi ro, nên sẽ phải tăng thêm nhiều người bỏ vốn vào doanh
nghiệp. Nhà đầu tư ban đầu sẵn sàng chia sẻ quyền quản lý doanh nghiệp với
những người khác nên hình thành doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu để mở rộng
quy mô kinh doanh của doanh nghiệp. Trong doanh nghiệp nhiều chủ, chủ thể sở
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hữu cuối cùng quyền tài sản không đồng thời là chủ thể pháp lý quyền tài sản và
chủ thể quyền quản lý kinh doanh tài sản doanh nghiệp.
Do vậy, quyền kinh quản lý doanh tài sản doanh nghiệp được trao cho
những nhà quản trị chuyên nghiệp có trình độ cao. Vì thế, hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp nhiều chủ tăng, không chỉ bảo toàn mà còn phát triển vốn, có
điều kiện đổi mới công nghệ sản xuất và quản lý, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng
thị trường, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội và tăng thu nhập cho người lao
động. Đó chính là quá trình công ty hóa doanh nghiệp một chủ, tạo ra các loại
hình công ty khác nhau, như công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ
phần trách nhiệm hữu hạn, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
trong từng giai đoạn và lĩnh vực kinh doanh cụ thể. Như vậy, công ty chính là
doanh nghiệp có nhiều chủ thể sở hữu cuối cùng quyền tài sản.
Từ những lợi thế của doanh nghiệp nhiều chủ, nhất là của loại hình công
ty cổ phần, việc chuyển doanh nghiệp một chủ thành doanh nghiệp nhiều chủ đã
trở thành xu hướng tất yếu khách quan diễn ra phổ biến ở tất cả các nền kinh tế
thị trường, dẫn đến quá trình xã hội hóa và quốc tế hóa nền kinh tế của mỗi quốc
gia.
2.2. Chuyển doanh nghiệp từ chịu trách nhiệm vô hạn sang chịu trách
nhiệm hữu hạn.
Chuyển quyền sở hữu hoặc một phần quyền hạn quyền tài sản từ người
này sang người khác, theo cơ chế lợi ích, là sự chuyển dịch quyền tài sản nhằm
thực hiện mục đích thu lãi. Đa nguyên hóa quyền sở hữu và chủ thể quyền sở hữu
là đòi hỏi khách quan của nền kinh tế thị trường. Cạnh tranh trong nền kinh tế thị
trường ngày càng gay gắt, ham muốn lợi nhuận tối đa càng cao thì rủi ro trong
kinh doanh ngày càng lớn... Do đó, doanh nghiệp phải huy động nhiều vốn trong
công chúng, tạo ra các doanh nghiệp có quy mô kinh doanh lớn, kinh doanh đa
sản phẩm, đa ngành nghề trên quy mô quốc gia và toàn cầu, nhưng đa chủ thể sở
hữu để giảm thiểu rủi ro cho chủ đầu tư. Mặt khác, công chúng với tư cách là nhà
đầu tư chỉ góp vốn vào công ty với tư cách là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng mà
có thể không tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý doanh nghiệp nên chỉ có
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thể chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản công nợ của công ty trong phạm vi
vốn góp của mình mà thôi. Vì thế, doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường từ
chịu trách nhiệm vô hạn lần lượt chuyển sang chịu trách nhiệm hữu hạn dưới các
loại hình công ty khác nhau. Trong đó, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn là
loại công ty có trình độ xã hội hóa cao nhất, vì có khả năng và quyền huy động
vốn đầu tư rộng rãi trong công chúng thông qua trị trường chứng khoán. Mặt
khác, trong công ty cổ phần, các quyền tài sản được phân định rành mạch, rõ
ràng, nên quyền quản lý kinh doanh sẽ được giao cho các nhà quản trị chuyên
nghiệp, có trình độ cao. Đó là xu hướng tất yếu, khách quan và phổ biến của sự
phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
3. Các loại hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp là các loại hình trang
trại trong nền kinh tế thị trƣờng
Tổ chức kinh doanh nông nghiệp là những tổ chức mà hoạt động cơ bản của
chúng là sử dụng đất đai với tư cách là tư liệu sản xuất chủ yếu, không thể thay
thế được để kinh doanh sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi và các hoạt động
mang tính sinh học khác, như các tổ chức kinh doanh trồng cao su, cà phê, mía,
lúa, chăn nuôi bò, gà, heo, nuôi trồng thủy, hải sản. Chúng được gọi là trang trại
và bao gồm nhiều loại hình sau:
3.1. Hộ gia đình nông dân với tƣ cách là một tổ chức kinh doanh nông
nghiệp đƣợc gọi là Trang trại gia đình (Farm household)
Kinh tế nông hộ mà ta thường nói chính là trang trại gia đình. Trang trại
gia đình là loại hình tổ chức kinh doanh phổ biến, tồn tại lâu dài trong nền nông
nghiệp nói chung và nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa nói riêng. Đặc trưng của
trang trại gia đình là sử dụng chủ yếu sức lao động và tiền vốn của gia đình để
đầu tư kinh doanh nông nghiệp. Chủ hộ vừa là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng
vừa là chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản và chủ thể quyền quản lý kinh doanh
tài sản trang trại gia đình. Do đó, trang trại gia đình phải chịu trách nhiệm vô hạn
trước các khoản công nợ của mình và sử dụng tư cách thể nhân của chủ hộ trong
các giao dịch dân sự (không có tư cách pháp nhân).
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Trong nền kinh tế thị trường, trang trại gia đình là lực lượng chủ yếu sản
xuất nông phẩm hàng hóa cho xã hội. Bởi vì, trang trại gia đình có 3 lợi thế mà
các loại hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp khác không có được.
Thứ nhất: Do đối tượng sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi, nên
muốn đạt năng suất và hiệu quả cao, con người phải thường xuyên chăm sóc, bảo
vệ cây trồng, vật nuôi tỉ mỉ, kỹ lưỡng, đúng lúc, đúng cách (đúng kỹ thuật),
không kể sớm khuya (đúng lúc), trong suốt quá trình tái sản xuất tự nhiên của
chúng, theo nguyên tắc “Nhất thì, Nhì thục”. Hiệu quả kinh doanh của trang trại
gia đình đạt mức cao nhất khi quy mô diện tích trồng trọt và đàn gia súc của nó
phù hợp với khả năng quản lý và kiểm soát hoạt động sản xuất - sinh học của chủ
hộ, và khi thực hiện được nguyên tắc “ Nhất thì, Nhì thục” do lợi ích của các
thành viên lao động trong trang trại gắn trực tiếp với kết quả và hiệu quả cuối
cùng của cây trồng và vật nuôi. Vì vậy, chỉ có trang trại gia đình mới có cả điều
kiện cần và đủ để thực hiện tốt nhất các khâu của quá trình sản xuất mang tính
sinh học nhằm mang lại lợi nhuận tối đa. Đây cũng là đặc điểm riêng có trong
quản trị kinh doanh nông nghiệp.
Thứ hai: Kinh doanh nói chung và kinh doanh nông nghiệp nói riêng
thường gặp rủi ro. Khi thị trường và môi trường tự nhiên biến động bất thuận,
làm cho giá bán có thể bằng hoặc thấp hơn giá thành sản xuất nông phẩm, trang
trại gia đình vẫn có thu nhập và có thể vượt qua được những khó khăn đó, bởi vì
trang trại gia đình có thể hoạt động theo cơ chế “lấy công làm lời”. Các loại hình
trang trại khác chủ yếu sử dụng sức lao động làm thuê, gặp hoàn cảnh trên, khó
vượt qua, có thể bị phá sản nếu tình trạng trên kéo dài và không có tài trợ từ bên
ngoài.
Thứ ba: Trong nông nghiệp, mô hình kinh doanh tổng hợp VAC , tỏ rõ
hiệu quả kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái cao hơn so với các mô hình sản
xuất chuyên môn hóa độc canh. Một nền nông nghiệp tổng hợp đa dạng phát


V: Vegetation: chỉ các loại cây trồng, kể cả cây rừng
A: Aquaculture: chỉ các loại thủy sản được nuôi, trồng
C: Cage: chuồng chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm
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triển bền vững chỉ có thể có được khi mọi quá trình sản xuất - sinh học đều được
kiểm soát chặt chẽ, tỉ mỉ. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi quy mô sản xuất
trong một đơn vị không vượt quá tầm kiểm soát của các cá nhân trong các hoạt
động sản xuất - sinh học của cây trồng và vật nuôi, nhờ tinh thần trách nhiệm cao
của mỗi người lao động tham gia vào quá trình sản xuất - sinh học đó. Vì thế, chỉ
có trang trại gia đình mới có khả năng đáp ứng tốt các yêu cầu nói trên.
Quy mô kinh doanh và quy mô diện tích đất đai, đàn gia súc của trang trại
gia đình bị giới hạn bởi khả năng kiểm soát các quá trình sản xuất - sinh học của
những người lao động trong gia đình mà trước hết là người chủ trang trại. Nếu
vượt quá giới hạn này, ba ưu thế nêu trên của trang trại gia đình sẽ không còn
nữa. Nếu muốn tiếp tục mở rộng quy mô kinh doanh, trang trại gia đình sẽ phải
chuyển sang các loại hình trang trại khác.
Mặt khác, nhược điểm lớn nhất của trang trại gia đình là quy mô kinh
doanh nhỏ, do bị giới hạn bởi khả năng kiểm soát các quá trình sản xuất – sinh
học của chủ trang trại, điều đó mâu thuẫn với yêu cầu cơ giới hóa, hiện đại hóa,
đổi mới công nghệ sản xuất của bản thân trang trại và mâu thuẫn với yêu cầu sản
xuất chuyên canh, quy mô lớn, tạo ra khối lượng hàng hóa nông sản lớn với chất
lượng cao, ổn định để cung cấp cho công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ,
nhất là thị trường quốc tế.
3.2. Trang trại cá nhân (Sole farm) là doanh nghiệp cá nhân kinh doanh
nông nghiệp (Sole farming enterprise) [luật Việt Nam gọi nhầm là doanh nghiệp
tư nhân]
Điểm giống nhau của trang trại cá nhân và trang trại gia đình là có một
chủ sở hữu, chịu trách nhiệm vô hạn và sử dụng tư cách thể nhân của chủ trang
trại trong các giao dịch dân sự (không có tư cách pháp nhân); Chủ trang trại gia
đình và trang trại cá nhân đều là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng và chủ thể
quyền sở hữu pháp lý về tài sản trang trại.
Điểm khác nhau là trang trại cá nhân sử dụng chủ yếu sức lao động làm
thuê, có thể thuê cả lao động quản lý, nên nó thường có qui mô kinh doanh lớn
hơn nhưng lại không có những ưu thế như trang trại gia đình. Vì thế, về nguyên
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tắc, chủ trang trại cá nhân có thể không trực tiếp quản lý, kiểm soát các hoạt
động sản xuất - sinh học của cây trồng và vật nuôi trong trang trại của mình, tức
là có thể không là chủ thể quyền quản lý kinh doanh tài sản trang trại của mình.
Ở Việt Nam hiện nay, trang trại cá nhân thường có quy mô nhỏ và vừa,
không có cấp quản lý trung gian (có một cấp quản lý), nên chủ trang trại cá nhân
thường cũng là chủ thể quyền quản lý kinh doanh và trực tiếp quản lý đến từng
người lao động làm thuê nên có khả năng kiểm soát các quá trình sản xuất – sinh
học gần như trang trại gia đình. Do vậy, trang trại cá nhân có được 2 trong 3 ưu
thế của trang trại gia đình (trừ ưu thế lấy công làm lời khi gặp rủi ro trong kinh
doanh). Điều đó có nghĩa là chủ trang trại cũng đồng thời là chủ thể quyền quản
lý kinh doanh tài sản trang trại. Nhược điểm cơ bản của trang trại cá nhân cũng
giống như trang trại gia đình.
3.3. Trang trại hợp danh (Faming partnership)
Công ty hợp danh kinh doanh nông nghiệp là trang trại hợp danh. Trang
trại hợp danh có ít nhất hai thành viên hợp danh, gồm những cá nhân có trình độ
chuyên môn và uy tín nghề nghiệp, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản
của mình về các nghĩa vụ của trang trại nên có quyền quản lý kinh doanh. Ngoài
các thành viên hợp danh, trang trại hợp danh có thể có các thành viên góp vốn chỉ
chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn đã góp, nên không có quyền quản
lý kinh doanh.
Điểm giống nhau cơ bản giữa trang trại hợp danh và trang trại cá nhân là ở
chỗ: Các chủ sở hữu trang trại với tư cách là thành viên hợp danh, là những cá
nhân có năng lực quản lý kinh doanh, có vốn đầu tư, đều chịu trách nhiệm vô hạn
về các khoản công nợ của trang trại, họ là đồng chủ thể quyền sở hữu cuối cùng,
chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản, chủ thể quyền quản lý kinh doanh tài sản
trang trại; các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm liên đới, có nghĩa là quyết
định của thành viên này cũng được các thành viên còn lại chia sẻ rủi ro hay
hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp. Các thành viên góp vốn là đồng chủ thể quyền sở
hữu cuối cùng, nhưng không phải là chủ thể quyền sở hữu pháp lý và càng không
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phải là chủ thể quyền quản lý kinh doanh tài sản trang trại. Trang trại hợp danh
cũng chủ yếu sử dụng sức lao động làm thuê.
Điểm khác với trang trại cá nhân là quy mô kinh doanh của trang trại hợp
danh có thể lớn hơn và có nhiều chủ sở hữu hơn trang trại cá nhân, thậm chí, có
thể có các chủ thể quyền sở hữu cuối cùng không đồng thời là chủ thể quyền sở
hữu pháp lý và quyền quản lý kinh doanh.
Xét về địa vị pháp lý thì cả trang trại cá nhân và trang trại hợp danh đều
không có tư cách pháp nhân, và sử dụng tư cách thể nhân của các chủ thể sở hữu
quyền tài sản trong các giao dịch dân sự. Trang trại cá nhân và trang trại hợp
danh có điều kiện thuận lợi hơn trang trại gia đình trong việc đầu tư chiều sâu,
mở rộng quy mô kinh doanh, đổi mới công nghệ, áp dụng nhanh các tiến bộ khoa
học kỹ thuật trong sản xuất và quản lý… Tuy vậy, trang trại cá nhân và trang trại
hợp danh không có được những ưu thế so với trang trại gia đình. Trong điều kiện
trang trại cá nhân và trang trại hợp danh có quy mô vừa và nhỏ, không cần thiết
lập cấp quản lý trung gian, chúng sẽ có được 2 trong 3 ưu thế của trang trại gia
đình [trừ ưu thế lấy công làm lời khi gặp rủi ro], do có khả năng kiểm soát các
quá trình sản xuất – sinh học gần giống với trang trại gia đình.
Tuy vậy, quy mô kinh doanh của trang trại hợp danh cũng bị giới hạn bởi
khả năng kiểm soát của các đồng chủ thể sở hữu hợp danh đối với quá trình sản
xuất - sinh học. Các đồng chủ thể sở hữu hợp danh muốn mở rộng quy mô kinh
doanh bằng việc thu hút nhiều thành viên góp vốn vào trang trại hợp danh, thì nó
sẽ phải chuyển sang loại hình trang trại nhiều chủ chịu trách nhiệm hữu hạn. Có
thể nói, trang trại hợp danh là hình thức quá độ từ trang trại trách nhiệm vô hạn
sang trang trại trách nhiệm hữu hạn. Cả ba loại trang trại gia đình, trang trại cá
nhân, trang trại hợp danh đều có một hạn chế và nhược điểm là qui mô sản xuất
nhỏ, phân tán, mâu thuẫn với yêu cầu đầu tư vốn lớn để đổi mới công nghệ sản
xuất và quản lý, mâu thuẫn với yêu cầu của nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa
chuyên canh tập trung, quy mô lớn để cung cấp nông phẩm cho công nghiệp chế
biến và thị trường tiêu thụ, nhất là thị trường quốc tế.
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3.4. Trang trại hùn vốn trách nhiệm hữu hạn (Farm. Ltd)
Công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông nghiệp (Farming
company. Ltd) chính là trang trại trách nhiệm hữu hạn. Trang trại trách nhiệm
hữu hạn là trang trại có ít nhất hai thành viên và bị giới hạn về số lượng tối đa
thành viên hùn vốn theo quy định của pháp luật và các thành viên này chỉ chịu
trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi số vốn góp của mình vào trang trại (công ty).
Phần hùn vốn của các thành viên trong trang trại trách nhiệm hữu hạn (công ty
TNHH kinh doanh nông nghiệp) chỉ được chuyển nhượng khi có sự chấp thuận
của đa số các thành viên của trang trại và trang trại này không có quyền phát
hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Tài sản của trang trại trách nhiệm hữu hạn độc lập với tài sản của các
đồng chủ thể sở hữu cuối cùng quyền tài sản của trang trại, nên trang trại trách
nhiệm hữu hạn được luật pháp công nhận tư cách pháp nhân trong các quan hệ
giao dịch dân sự. Chủ thể quyền tài sản trong trang trại trách nhiệm hữu hạn
được phân định rõ ràng, rành mạch thành các lớp: Quyền sở hữu cuối cùng thuộc
về các thành viên góp vốn; Quyền sở hữu pháp lý tài sản thuộc về chủ tịch hội
đồng thành viên hay chủ tịch hội đồng quản trị; Quyền quản lý kinh doanh thuộc
về tổng giám đốc hay giám đốc.
Do huy động vốn đầu tư tương đối rộng rãi, gồm cả những người không
biết quản lý kinh doanh nông nghiệp nên so với trang trại gia đình, trang trại cá
nhân và trang trại hợp danh, trang trại hữu hạn có khả năng đầu tư chiều sâu
(thâm canh) đổi mới công nghệ, tạo lập vùng sản xuất nông sản tập trung, qui mô
lớn, gắn và phù hợp với yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
Tuy vậy, so với trang trại cổ phần, trang trại hùn vốn hữu hạn bị hạn chế trong
việc huy động vốn trong công chúng và chia sẻ rủi ro. Mặt khác, so với trang trại
gia đình và trang trại cá nhân không có cấp quản lý trung gian, trang trại hữu hạn
không có các ưu thế như đã phân tích ở phần trên, nên, nếu, không có cơ chế
quản lý thích hợp, các quá trình sản xuất – sinh học sẽ không được kiểm soát chặt
chẽ, dễ dẫn tới năng suất cây trồng, vật nuôi thấp, hiệu quả kinh tế không cao.

23

3.5. Trang trại cổ phần trách nhiệm hữu hạn [Joint- stock farm. Ltd]
Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông nghiệp (Farming
Corporation hay Farming Incorporation hay joint-stock farming company, Ltd.)
chính là trang trại cổ phần trách nhiệm hữu hạn (joint- stock farm). Trang trại cổ
phần trách nhiệm hữu hạn chia vốn điều lệ thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ
phần và thành viên góp vốn gọi là cổ đông. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm trước
các khoản công nợ của trang trại trong phạm vi phần vốn góp của mình vào trang
trại, được chia lợi nhuận và chịu rủi ro tương ứng với tỷ lệ vốn góp. Các cổ đông
được tự do chuyển nhượng cổ phần, trừ cổ đông là chủ sở hữu cổ phần ưu đãi và
cổ đông sáng lập trong thời gian quy định của pháp luật không được sang
nhượng. Đây là loại hình trang trại duy nhất được phép phát hành cổ phiếu, huy
động vốn trong công chúng và tham gia thị trường chứng khoán. Sau khi ra đời,
trang trại cổ phần trách nhiệm hữu hạn tồn tại và phát triển độc lập với sự tồn
vong của các đồng chủ thể quyền sở hữu cuối cùng, nên nó được pháp luật công
nhận tư cách pháp nhân trong hoạt động kinh doanh sản xuất và các giao dịch
dân sự khác.
Thực tế, trang trại cổ phần có nhiều hình thức khác nhau nhưng xét về bản
chất nó đều thuộc chế độ sở hữu hỗn hợp. Trang trại cổ phần phân định rõ ràng
rành mạch các lớp quyền tài sản. Các cổ đông của trang trại cổ phần là các chủ
thể quyền sở hữu cuối cùng phần vốn đầu tư kinh doanh vào trang trại (tài sản
trang trại). Các chủ thể quyền sở hữu cuối cùng bầu ra hội đồng quản trị và họ là
những chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản trang trại. Chủ thể quyền sở hữu
pháp lý tài sản bầu chủ tịch hội đồng quản trị. Chủ tịch hội đồng quản trị là người
đại diện cho các chủ thể quyền sở hữu pháp lý. Chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài
sản bổ nhiệm hay thuê chủ thể quyền quản lý kinh doanh, đó chính là tổng giám
đốc hoặc giám đốc trang trại cổ phần. Chủ thể quyền quản lý kinh doanh điều
hành các hoạt động kinh doanh của trang trại. Các chủ thể quyền tài sản được
phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích, độc lập, tự chủ và
tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động kinh doanh.
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Như vậy, so với các loại trang trại khác, trang trại cổ phần là hình thức tổ
chức kinh doanh đạt trình độ xã hội hóa cao nhất, huy động vốn nhàn rỗi trong
công chúng để tạo lập doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, đủ khả năng áp dụng
công nghệ cao, hiện đại trên phạm vi quốc gia và toàn cầu, xây dựng và phát
triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, chuyên canh, quy mô lớn, chất lượng
cao, gắn và phù hợp với yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ,
nhất là thị trường quốc tế. Tuy vậy, so với trang trại gia đình và trang trại cá nhân
không có cấp quản lý trung gian, trang trại cổ phần không có các ưu thế như đã
phân tích ở phần trên, nên nếu không có cơ chế quản lý thích hợp, các quá trình
sản xuất – sinh học sẽ không được kiểm soát chặt chẽ, dễ dẫn tới năng suất cây
trồng, vật nuôi thấp, hiệu quả kinh tế không cao.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là một
trong những hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh
doanh nông nghiệp, là con đường hữu hiệu để cải cách doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường mà vẫn duy trì vai trò của
kinh tế nhà nước bằng cách chuyển dịch linh hoạt các nguồn vốn cổ phần của
Nhà nước, từ ở các công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông nghiệp
sang các doanh nghiệp khác hoạt động trên lĩnh vực và vùng lãnh thổ cần thiết có
sự điều tiết và kiểm soát của Nhà nước.
3.6. Trang trại Nhà nƣớc [State farm]
3.6.1. Bản chất và hình thức thể hiện của trang trại nhà nước
Trang trại Nhà nước là doanh nghiệp nông nghiệp do Nhà nước đầu tư
vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh nhằm thực hiện mục tiêu
kinh tế - xã hội do Nhà nước giao. Thông thường, trang trại nhà nước là loại hình
trang trại một chủ nên phải chịu trách nhiệm vô hạn, nhưng theo luật Việt Nam,
doanh nghiệp nhà nước nói chung, dù kinh doanh trong lĩnh vực nào cũng chịu
trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản
lý. Nhưng trên thực tế, chính sách “khoanh nợ”, “dãn nợ” của Chính phủ để cứu
các doanh nghiệp nhà nước khỏi bị phá sản đã chứng tỏ doanh nghiệp nhà nước
là doanh nghiệp trách nhiệm vô hạn.
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Hiện nay, trang trại nhà nước còn có các tên gọi khác như: nông, lâm
trường quốc doanh, công ty nông nghiệp nhà nước, xí nghiệp nông nghiệp nhà
nước. Ví dụ: nông trường quốc doanh Sông Hậu (trực thuộc tỉnh Cần Thơ); Công
ty Cà phê 719 (trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam); Công ty Cao su Đồng
Nai (trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam); Công ty Cao su Đắc Lắc (trực
thuộc tỉnh Đắc Lắc); Xí nghiệp đường Nước Trong - Tây Ninh (trực thuộc tỉnh
Tây Ninh),…
Chủ thể quyền tài sản trong trang trại nhà nước bao gồm: chủ thể quyền sở
hữu cuối cùng là Nhà nước; chủ thể quyền sở hữu pháp lý do Nhà nước bổ nhiệm
là chủ tịch hội đồng quản trị đối với các trang trại tồn tại dưới hình thức Tổng
công ty theo quyết định 90, 91 TTg của Thủ tướng Chính phủ, hoặc giám đốc đối
với các trang trại tồn tại dưới hình thức doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông
nghiệp khác; chủ thể quyền quản lý kinh doanh do Nhà nước bổ nhiệm hay thuê
là giám đốc trang trại nhà nước. Trang trại nhà nước có vốn đầu tư lớn, đáp ứng
được yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, tạo dựng và phát triển
các vùng nông nghiệp hàng hóa, chuyên canh, thâm canh, qui mô lớn, chất lượng
cao, gắn và phù hợp với yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ,
nhất là ở các vùng kinh tế mới, vùng sâu, vùng xa, có nhiều sắc tộc thiểu số sinh
sống, kết cấu hạ tầng kém phát triển, dân trí thấp. Đó là ưu thế của trang trại nhà
nước so với các loại trang trại khác.
Nhược điểm của trang trại nhà nước và các loại trang trại cổ phần, trang
trại hùn vốn trách nhiệm hữu hạn là có qui mô lớn, phải thiết lập nhiều cấp quản
lý trung gian, có khi tới 3-4 cấp, nên các chủ thể quyền sở hữu cuối cùng, chủ thể
quyền sở hữu pháp lý, chủ thể quyền quản lý kinh doanh đều không thể kiểm soát
được các quá trình sản xuất mang tính sinh học diễn ra trên hàng ngàn, chục ngàn
ha đất, trên đàn gia súc, gia cầm có hàng vạn đầu con. Do vậy, hiệu quả sản xuất
nông nghiệp chắc chắn không thể cao, thậm chí rất thấp và thua lỗ.
3.6.2. Quyền tự chủ kinh doanh và trách nhiệm quyền tài sản trang trại
nhà nước
a) Quyền tự chủ kinh doanh của trang trại nhà nước
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Với tư cách là một doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp trong nền kinh
tế thị trường, trang trại nói chung và trang trại nhà nước nói riêng là một chủ thể
độc lập và tự chủ, tự do kinh doanh những gì mà luật không cấm.
Trong nền kinh tế thị trường, quyền độc lập, tự chủ tự do kinh doanh của
doanh nghiệp trong khuôn khổ pháp luật là một phạm trù khách quan. Luật pháp
tôn trọng và bảo đảm quyền độc lập tự chủ, tự do kinh doanh những gì mà luật
không cấm của doanh nghiệp và doanh nhân trong khuôn khổ pháp luật, không
để ai vi phạm quyền tự chủ, tự do kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân,
đồng thời cũng không để doanh nghiệp và doanh nhân lạm dụng quyền độc lập tự
chủ, tự do kinh doanh vì lợi nhuận cho riêng mình mà gây phương hại đến lợi ích
của người khác và của xã hội. Các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giám
sát việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh và bảo vệ quyền độc lập, tự chủ, tự
do kinh doanh theo pháp luật của doanh nghiệp, doanh nhân. Do đó, hoạt động
của trang trại chỉ tuân thủ pháp luật và sự chỉ huy của các chủ thể sở hữu doanh
nghiệp.
Độc lập hóa doanh nghiệp sẽ không còn khái niệm “cơ quan chủ quản của
doanh nghiệp” và cũng không còn khái niệm “nhà nước mở rộng quyền tự chủ
cho doanh nghiệp” với tư cách là một phạm trù chủ quan. Doanh nghiệp phải trở
thành chủ thể pháp lý kinh doanh độc lập. Điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp
là “tế bào”, là đơn vị duy nhất có chức năng kinh doanh trong nền kinh tế thị
trường, trên và dưới nó không thể có bất kỳ một tổ chức nào hoạt động với tư
cách doanh nghiệp.
Quyền tự chủ kinh doanh thông qua quyền quyết định sản xuất cái gì mà
luật không cấm, sản xuất bao nhiêu, bán cho ai, mua của ai, với giá nào, lúc nào,
ở đâu để có lợi nhuận cao nhất, quyền tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh
sản xuất, tự điều tiết, tự chủ phát triển và tự quản lý là sự thể hiện một cách tổng
hợp tính độc lập của doanh nghiệp. Chúng là điều kiện của nhau, có quan hệ với
nhau tạo nên một thể thống nhất. Có quyền tự chủ kinh doanh thì doanh nghiệp
mới tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh, có tự chịu trách nhiệm về kết quả
kinh doanh thì doanh nghiệp mới có thể tạo ra cơ chế điều tiết, ràng buộc có hiệu
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quả nhất trong nội bộ doanh nghiệp. Chỉ có trên cơ sở tự chủ kinh doanh, tự chịu
trách nhiệm về kết quả kinh doanh, tự ràng buộc thì doanh nghiệp mới thực sự
thực hiện được yêu cầu tự quản, tự phát triển.
b) Trách nhiệm quyền tài sản trong trang trại nhà nước nói riêng và
doanh nghiệp nhà nước nói chung.
Trang trại nhà nước dù đã phân định rành mạch trách nhiệm, quyền hạn
trong quan hệ quyền tài sản nhưng nếu người được ủy quyền là đại diện cho các
chủ thể quyền tài sản trang trại nhà nước không có tinh thần trách nhiệm, tận tâm
với công việc thì tài sản vẫn có khả năng thất thoát, doanh nghiệp hoạt động vẫn
kém hiệu quả. Do đó, phải đề cao trách nhiệm cá nhân đối với quyền tài sản trong
trang trại nhà nước bằng cơ chế phân định rõ ràng, rành mạch trách nhiệm, quyền
hạn và lợi ích quyền tài sản của các cá nhân trong doanh nghiệp.
Về mặt lý luận, trách nhiệm quyền tài sản là nội dung của hình thức thực
hiện chế độ sở hữu, là hạt nhân bên trong của quan hệ quyền tài sản, là khâu
trung tâm của quan hệ sản xuất trong doanh nghiệp. Thực chất của việc chuyển
đổi cơ chế kinh doanh của trang trại nhà nước là tìm tòi và xác lập hình thức thực
hiện chế độ công hữu trong nền kinh tế thị trường. Đây là cuộc cải cách toàn diện
“thay da, đổi thịt” của trang trại nhà nước. Trách nhiệm quyền tài sản trong trang
trại nhà nước có đặc thù và được chia ra làm ba “cung bậc”. “Cung bậc” thứ
nhất: Quyền hạn và nghĩa vụ của người lao động trong trang trại là việc xác lập
quyền tự chủ, gắn trách nhiệm của người lao động với sản phẩm cuối cùng trên
từng mảnh ruộng, vườn cây, đàn gia súc…, được coi là một hình thức cơ bản.
“Cung bậc” thứ hai: Trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích và địa vị pháp lý của người
quản lý kinh doanh (chủ thể quyền quản lý kinh doanh) được xác lập là cung bậc
mấu chốt. “Cung bậc” thứ ba là cơ quan hay người đại diện quyền sở hữu cuối
cùng tài sản trang trại nhà nước. Các cung bậc này thường có sự giao thoa với
nhau, chế ước nhau nên phải được phân định rõ ràng rành mạch tương ứng với
trách nhiệm quyền hạn và lợi ích của mỗi chủ thể của mỗi “cung bậc”, sao cho
các quá trình sản xuất – sinh học được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện “nhất thì,
nhì thục”.
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Trong ba “cung bậc” nêu trên, vai trò của chủ thể quyền quản lý kinh
doanh là then chốt đối với trách nhiệm quyền tài sản của trang trại nhà nước.
Giám đốc phải nắm trong tay thực quyền, họ là người vận hành hoạt động của
trang trại (doanh nghiệp), họ mạnh hay yếu sẽ quyết định sự thịnh, suy của trang
trại (doanh nghiệp). Cơ chế quản lý dù có hoàn hảo đến đâu thì mấu chốt của sự
vận hành là ở chế độ trách nhiệm, bản lĩnh, tố chất của chủ thể quyền quản lý
kinh doanh. Đây là vấn đề lớn, vì vậy trang trại nhà nước có thể lựa chọn, khuyến
khích những giám đốc giỏi và có cơ chế loại thải những giám đốc đương nhiệm
khi họ tỏ ra kém năng lực hơn người thay thế, mà không cần chờ đến lúc họ tỏ ra
yếu kém gây thua lỗ cho trang trại (doanh nghiệp). Do đó, giám đốc doanh
nghiệp nói chung và trang trại nhà nước nói riêng trong nền kinh tế thị trường
phải được coi là một nghề trong hoạt động kinh doanh.
c) Quan hệ quyền tài sản và cơ chế quản lý kinh doanh trong trang trại
nhà nước.
Về bản chất, cơ chế quản lý kinh doanh của trang trại (doanh nghiệp) là
cách thức vận hành cụ thể của doanh nghiệp do quyền hạn và lợi ích của trang
trại (doanh nghiệp) quy định. Các quyền hạn và lợi ích của trang trại (doanh
nghiệp) tuy có chịu sự tác động của môi trường bên ngoài nhưng chủ yếu do
quan hệ quyền tài sản quyết định. Quan hệ quyền tài sản trong trang trại (doanh
nghiệp) quy định cơ chế quản lý kinh doanh của trang trại (doanh nghiệp), quyết
định động lực vận hành và hoạt động kinh doanh của trang trại (doanh nghiệp).
Do đó, chuyển đổi cơ chế quản lý kinh doanh trong trang trại nhà nước thực
chất là chuyển đổi quan hệ quyền tài sản trang trại (doanh nghiệp) trên cơ sở
phân định rõ ràng, rành mạch quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích của các chủ thể
quyền tài sản của trang trại (doanh nghiệp).
Trang trại (doanh nghiệp) nào ra đời cũng đều có chủ đầu tư vốn kinh
doanh, tức là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng tài sản trang trại (doanh nghiệp).
Các nhà đầu tư phân quyền cho người quản lý trang trại (doanh nghiệp) tức là
xác lập quyền tài sản pháp lý bằng sự ủy quyền, chế ước đối với họ, đó là cái
quyết định cơ chế quản lý kinh doanh của trang trại (doanh nghiệp). Trong quan
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hệ thị trường, cần phải có sự tách biệt và thống nhất giữa quyền sở hữu cuối
cùng, quyền sở hữu pháp lý, quyền quản lý kinh doanh đối với quyền tài sản
trang trại (doanh nghiệp) thì trang trại (doanh nghiệp) mới thực sự độc lập tự chủ,
thích ứng với đòi hỏi tất yếu của nền kinh tế thị trường. Như vậy, quyền tài sản
được phân định rõ ràng, rành mạch là cơ sở chuyển đổi các hình thức tổ chức và
cơ chế quản lý kinh doanh của trang trại nhà nước, trong nền kinh tế thị trường.
Khi cổ phần hóa trang trại nhà nước, quyền sở hữu nhà nước đơn nhất
được tách ra thành quyền sở hữu pháp lý tài sản và quyền sở hữu cổ phần. Mặt
khác, với chế độ cổ phần, trang trại có quyền sở hữu pháp lý tài sản, quyền thu
lợi và quyền xử lý đối với tài sản do Nhà nước và các cổ đông khác góp vào
trang trại. Đồng thời, chế độ cổ phần lại thừa nhận người đầu tư tài sản vào
doanh nghiệp có thể là Nhà nước. Nhà nước là một trong những chủ thể quyền sở
hữu cuối cùng với tư cách là chủ thể quyền tài sản cổ phần. Quyền sở hữu cổ
phần là một hình thức biểu hiện quyền tài sản của Nhà nước, nhưng với tư cách
cổ đông. Do đó, Nhà nước không có quyền trực tiếp can thiệp vào các hoạt động
kinh doanh, cũng không có quyền quyết định xử lý tài sản của doanh nghiệp. Lợi
ích của Nhà nước cũng như các cổ đông khác được định đoạt thông qua đại hội
cổ đông, thông qua việc tham gia hội đồng quản trị để gián tiếp tham gia quản lý
doanh nghiệp và chế ước phù hợp với mục đích bảo toàn, tăng giá trị tài sản của
các chủ thể sở hữu trong trang trại cổ phần. Nhà nước dựa vào quyền sở hữu cổ
phần để thu lời hoặc có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần. Rõ ràng là
trong chế độ cổ phần, quyền tài sản hiện vật là quyền sở hữu pháp lý tài sản,
còn quyền tài sản dƣới hình thái giá trị là quyền sở hữu cổ phần. Như vậy,
trang trại cổ phần không những có quyền sở hữu pháp lý tài sản đối với mọi tài
sản của trang trại mà còn có quyền kinh doanh đối với mọi tài sản ấy. Do đó
trang trại cổ phần thật sự thực hiện được sự thống nhất hữu cơ giữa quyền sở hữu
pháp lý và quyền quản lý kinh doanh.
3.7. Trang trại dự phần [affiliated farm]
Công ty dự phần kinh doanh nông nghiệp (Farming affiliated company)
chính là trang trại dự phần (affiliated farm). Trang trại dự phần được hình thành
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do trong cùng một khâu hoặc trong cùng một quá trình kinh doanh nông nghiệp
có từ hai chủ thể quyền sở hữu cuối cùng trở lên, cùng góp vốn, tổ chức kinh
doanh, cùng kiếm và phân chia lời – lỗ theo một tỉ lệ nào đó, nhưng không làm
nảy sinh một tổ chức có tư cách pháp lý kinh doanh mới, mà dựa vào cơ sở pháp
lý kinh doanh của một tổ chức hay một cá nhân đã có mà họ là một trong những
chủ thể quyền sở hữu cuối cùng của trang trại.
Ở nước ta, hình thức giao quyền quản lý kinh doanh đất đai và khoán sản
xuất ổn định lâu dài cho cá nhân và hộ gia đình trong các doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh cà phê, chè, mía, lúa,… đã tạo ra hàng loạt trang trại dự phần có qui
mô nhỏ với một cấp quản lý trong lòng doanh nghiệp. Trang trại dự phần theo
hình thức này có hai chủ thể quyền sở hữu cuối cùng là trang trại nhà nước và cá
nhân, hộ gia đình nhận khoán, cùng đầu tư vốn kinh doanh trên vườn cây, đàn gia
súc giao nhận khoán, dựa trên tư cách pháp lý của trang trại nhà nước. Cá nhân,
hộ gia đình và doanh nghiệp nhà nước là đồng chủ thể sở hữu chủ cuối cùng,
chủ thể sở hữu pháp lý trang trại dự phần trên vườn cây hay đàn gia súc mà
doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp đã giao khoán cho cá nhân hay
hộ gia đình. Các cá nhân và hộ nhận khoán là chủ thể quyền quản lý kinh doanh
vườn cây, đàn gia súc nhận khoán. Ưu điểm lớn nhất của việc áp dụng hình thức
trang trại dự phần là tái lập hàng loạt trang trại gia đình hay trang trại cá nhân,
trang trại hợp danh có một cấp quản lý trong lòng các trang trại nhà nước hay
trang trại cổ phần, trang trại hùn vốn trách nhiệm hữu hạn. Do vậy, các ưu thế
của trang trại qui mô nhỏ có một cấp quản lý trong việc thực hiện các quá trình
sản xuất – sinh học và các ưu thế của trang trại qui mô lớn, có nhiều cấp quản lý
trung gian, trong việc tạo lập các vùng sản xuất nông sản hàng hóa chuyên canh
tập trung, qui mô lớn, áp dụng công nghệ cao thực hiện sản xuất an toàn (GAP –
good agriculture practice), gắn và phù hợp với yêu cầu của công nghiệp chế biến
và thị trường tiêu thụ, cũng đồng thời được phát huy.
3.8. Hợp tác xã nông nghiệp (agricultural co- operative)
Hợp tác xã nông nghiệp (agricultural co- operative) là loại hình doanh
nghiệp đặc biệt, tuy có nhiều chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn, nhưng lại
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khác về bản chất kinh tế - xã hội so với công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn và
công ty cổ phần trách nhiện hữu hạn… Các quyết sách kinh doanh trong hợp tác
xã nông nghiệp dựa trên cơ sở đối nhân, nhưng phân phối lợi ích dựa trên cơ sở
đối vốn và mức độ tham gia của xã viên vào việc sử dụng các dịch vụ của hợp tác
nông nghiệp. Các xã viên là thể nhân và pháp nhân, là đồng chủ thể sở hữu cuối
cùng tài sản HTX. Ban quản trị và trưởng ban quản trị là chủ thể sở hữu pháp lý
tài sản HTX, chủ nhiệm hay giám đốc điều hành HTX là chủ thể quyền quản lý
kinh doanh.
Hợp tác xã nông nghiệp ra đời xuất phát từ nhu cầu lợi ích chung của các
cá nhân, hộ gia đình, các tổ chức tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra để giải quyết
khâu chế biến, tiêu thụ nông phẩm và cung ứng các dịch vụ đầu vào cho các
trang trại của các xã viên hợp tác xã và các trang trại ngoài hợp tác xã. Mục tiêu
của hợp tác xã nông nghiệp là đảm bảo các dịch vụ mang lại lợi ích và lợi nhuận
cao nhất cho trang trại của xã viên. Rất ít trường hợp các hộ nông dân góp vốn
bằng đất để lập HTX nông nghiệp trực tiếp kinh doanh các quá trình sản xuất
mang tính sinh học, làm ra các loại hàng hóa nông phẩm. Trong điều kiện Việt
Nam hiện nay, HTX có ưu thế trong việc đóng vai trò cầu nối giữa hàng ngàn
trang trại gia đình nhỏ lẻ với các doanh nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản
trong mối liên kết “4 nhà”, thực hiện sản xuất theo hợp đồng, khắc phục điểm
yếu của các trang trại gia đình.
4. Xu hƣớng đa dạng hóa chủ sở hữu trong các trang trại có từ 2 cấp
quản lý trở lên thông qua hình thức tái lập ngay trong lòng nó hàng loạt các
trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý.
Nông nghiệp có những đặc điểm khác với các ngành sản xuất khác là sản
xuất mang tính sinh học, diễn ra trên một không gian rộng lớn, chịu chi phối của
điều kiện tự nhiên, thời gian sản xuất ra sản phẩm cuối cùng dài, quá trình lao
động và quá trình sản xuất không trùng nhau. Cây trồng, vật nuôi sinh trưởng,
phát triển và cho sản phẩm theo chu kỳ kinh tế khác nhau, nhưng lao động của
con người tác động lên chúng chỉ ở những khoảng thời gian nhất định, hiệu quả
của sự tác động đó phụ thuộc rất nhiều vào thời điểm và chất lượng thực hiện các
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tác động ấy được xác lập trong quy trình sản xuất của mỗi cây trồng, vật nuôi cụ
thể. “Nhất thì, Nhì thục” là như vậy. Mặt khác rủi ro trong kinh doanh nông
nghiệp không chỉ do ảnh hưởng của giá cả thị trường mà còn chịu tác động rất
lớn của điệu kiện tự nhiên, như nắng, mưa, nóng, lạnh, khô hạn hay úng lụt,….
Đó là những rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh nông nghiệp và chỉ có thể hạn
chế ở mức cao bằng cách xác lập các chủ thể quyền quản lý kinh doanh cụ thể
trên từng thửa ruộng, vườn cây, đàn gia súc, theo quy mô nhỏ, phù hợp với năng
lực quản lý của cá nhân và hộ gia đình mà vẫn hình thành được vùng sản xuất tập
trung quy mô lớn, gắn sản xuất nông sản với công nghiệp chế biến và thị trường
tiêu thụ.
Ưu thế của loại hình trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản
lý như phân tích ở phần trên, chính là khả năng hạn chế những rủi ro trong kinh
doanh nông nghiệp. Do vậy, trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp
quản lý là loại hình tổ chức kinh doanh tồn tại lâu dài và phổ biến trong nền kinh
tế thị trường. Do đó, đa dạng hóa chủ sở hữu trong các trang trại - doanh nghiệp
nông nghiệp, có từ 2 cấp quản lý trở lên, sản xuất tập trung, quy mô lớn, gắn với
công nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản, bằng cách, thông qua hình thức trang
trại dự phần, tái lập ngay trong lòng nó hàng loạt trang trại gia đình và trang trại
cá nhân không có cấp quản lý trung gian, là một xu thế khách quan mang tính qui
luật.
5. Đa dạng hóa chủ thể sở hữu trang trại nhà nƣớc trong nền kinh tế
thị trƣờng.
Xuất phát từ những ưu thế và tính hiệu quả về kinh tế - xã hội của loại
hình doanh nghiệp nhiều chủ mà đỉnh cao của nó là công ty cổ phần trong nền
kinh tế thị trường, việc đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước nói
chung, trang trại nhà nước nói riêng để trở thành doanh nghiệp nhiều chủ là xu
thế phát triển tất yếu trong những thập kỷ 80 và 90 của thế kỷ XX, khác hẳn với
việc mở rộng sở hữu công hữu và sở hữu tập thể vào những năm 1960 - 1970.
Đến năm 1999 trên thế giới có khoảng 35.000 doanh nghiệp nhà nước được xác
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định là chuyển phần sở hữu nhà nước sang sở hữu tư nhân thông qua việc bán cổ
phần hiện có, hoặc bán tài sản tiếp theo sau khi thanh lý doanh nghiệp nhà nước.
Cần phải đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước nói chung và
trang trại nhà nước nói riêng là vì phần lớn loại hình doanh nghiệp này ở các
nước trên thế giới hoạt động không hiệu quả và gây ra những thất thoát tài chính
lớn do không thể phân định rõ ràng, rành mạch trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích
quyền tài sản doanh nghiệp. Ví dụ: những năm 1989 - 1991 các doanh nghiệp
nhà nước thất thoát 9% GDP ở Achentina, 8% ở Trung Quốc, Nam Tư và trung
bình trên 5% ở các nước cận Sahara Châu Phi v.v… (Cải cách doanh nghiệp nhà
nước – Thực tiễn Việt Nam và kinh nghiệm thế giới – NXB chính trị quốc gia
1998 – Tập thể tác giả)
Ở Việt Nam, theo số liệu báo cáo ngày 10 tháng 2 năm 2003 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về “Đổi mới nông, lâm trường quốc doanh”, cho thấy: Trong
314 nông trường quốc doanh có 16 nông trường (khoảng 5%) có lãi trên 500
triệu đồng; tổng lãi của các nông trường là 244 tỷ đồng, tổng lỗ là 272 tỷ đồng;
tổng diện tích đất do các nông trường quản lý là 636.780 ha; tổng vốn đầu tư xây
dựng cơ bản của các nông trường quốc doanh là 2.196 tỷ đồng, tổng vốn kinh
doanh là 6.056 tỷ đồng. Số liệu nêu trên cho thấy tình hình tài chính của các
doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp rất xấu, hiệu quả kinh doanh sản
xuất thấp.
Hiện nay xu hướng ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đã và đang tiến
hành đa dạng hóa chủ sở hữu trang trại nhà nước bằng nhiều hình thức khác nhau
như giao, bán, khoán, cho thuê và công ty hóa trang trại (doanh nghiệp) nhà
nƣớc, hình thành các doanh nghiệp nhiều chủ kinh doanh dịch vụ nông nghiệp,
chế biến và tiêu thụ nông sản phẩm; Cá nhân và hộ gia đình tự chủ kinh doanh
sản xuất trên đất, vườn cây, đàn gia súc của doanh nghiệp và là nhà cung cấp chủ
yếu nông sản nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp kinh doanh chế biến và tiêu
thụ nông sản trên thị trường trong và ngoài nước.
Tóm lại, đa dạng hóa chủ sở hữu trang trại nhà nước, hình thành các loại
trang trại (doanh nghiệp) nhiều chủ, trong đó Nhà nước có thể là hoặc không là
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một trong những chủ thể sở hữu cuối cùng quyền tài sản, chịu trách nhiệm hữu
hạn, đồng thời xác lập các loại chủ thể sở hữu cụ thể và đặc biệt là chủ thể quyền
quản lý kinh doanh trên từng mảnh đất, vườn cây, ao cá, chuồng chăn nuôi gia
súc, gia cầm, bằng việc tái lập trang trại gia đình và trang trại cá nhân có một cấp
quản lý trong lòng trang trại nhà nước là xu hướng phát triển tất yếu của trang
trại nhà nước nói riêng và của các trang trại có qui mô lớn, từ 2 cấp quản lý trở
lên, nói chung trong nền kinh tế thị trường.
Tóm tắt chƣơng 1
Trong nền kinh tế thị trường, quyền sở hữu được tiền tệ hóa và trở thành
hàng hoá trong giao lưu dân sự và kinh doanh, gọi là quyền tài sản. Quyền tài sản
của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường được phân giải thành các lớp:
quyền sở hữu cuối cùng, quyền sở hữu pháp lý tài sản, quyền quản lý kinh doanh.
Quyền lợi và quyền sử dụng lợi ích phát sinh từ quyền tài sản của các chủ thể sở
hữu quyền tài sản phụ thuộc vào vị trí của nó trong chuỗi các quyền tài sản. Gắn
liền với quyền tài sản là các chủ thể quyền tài sản. Sự phát triển lý luận về quyền
tài sản đã tạo ra cơ sở khoa học cho việc hình thành các loại hình doanh nghiệp
khác nhau, có quyền độc lập tự chủ trong kinh doanh, đồng thời gắn trách nhiệm
cá nhân với kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đó chính là cơ sở
bảo đảm cho doanh nghiệp và cả nền kinh tế hoạt động đạt hiệu quả cao.
Tính chất đa dạng loại hình sở hữu là cơ sở khách quan cho sự hình thành
và phát triển các loại hình tổ chức kinh doanh nông nghiệp trong nền kinh tế thị
trường theo các quy luật: Doanh nghiệp từ có một chủ thành có nhiều chủ, từ
chịu trách nhiệm vô hạn sang chịu trách nhiệm hữu hạn. Đa dạng hóa chủ sở hữu
trong các trang trại- doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, có từ 2 cấp quản lý
trở lên bằng cách tái lập ngay trong lòng nó hàng loạt các trang trại gia đình,
trang trại cá nhân có một cấp quản lý, đây là quy luật riêng có trong kinh doanh
nông nghiệp trên quy mô lớn, tập trung, chuyên môn hóa cao.
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CHƢƠNG 3:
THỰC TRẠNG ĐA DẠNG HOÁ VÀ HẬU ĐA DẠNG HÓA
CHỦ THỂ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP NÔNG NGHIỆP NHÀ NƢỚC
(TRANG TRẠI NHÀ NƢỚC)
I. Một số chính sách quản lý vĩ mô của nhà nƣớc có ảnh hƣởng đến quá
trình đa dạng hoá chủ thể sở hữu trang trại nhà nƣớc
Từ sau Đại hội Đảng lần thứ VI (năm 1986) đến nay, ngoài những chính
sách đổi mới doanh nghiệp nhà nước nói chung còn có những chính sách trong
nông nghiệp, nhìn từ góc độ sở hữu, ảnh hưởng đến việc đổi mới doanh nghiệp
nhà nước kinh doanh nông nghiệp:
Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 5.04.1988 của Bộ Chính trị về “Đổi mới
quản lý kinh tế nông nghiệp” đã đề cập đến việc sắp xếp lại các doanh nghiệp
nhà nước kinh doanh nông nghiệp “Rà soát lại các công ty, tổng công ty, liên
hiệp các xí nghiệp hiện có để loại bỏ các công ty, tổng công ty, liên hiệp không
cần thiết và củng cố các công ty, các liên hiệp, các tổng công ty có đủ điều kiện
hoạt động thiết thực có hiệu quả”.
Nghị quyết 10 được xem là đổi mới tư duy, xóa bỏ nhận thức máy móc,
giáo điều về “sở hữu” trong nông nghiệp. Trước Nghị quyết 10, người ta chỉ thừa
nhận có hai hình thức sở hữu là sở hữu tập thể và sở hữu nhà nước, không công
nhận bất cứ hình thức sở hữu nào khác, bất chấp sự tồn tại khách quan của các
loại hình sở hữu trong nền kinh tế. Đó là một sai lầm lớn, dẫn đến khủng hoảng
kinh tế - xã hội ở những năm 1980. Nghị quyết 10 đã thực sự đi vào cuộc sống và
là điển hình nổi bật trong cải cách kinh tế ở nước ta.
Nghị định số 12/CP ngày 2 tháng 3 năm 1993 của Chính phủ “Ban hành
quy định về sắp xếp lại tổ chức và đổi mới cơ chế quản lý các doanh nghiệp nhà
nước kinh doanh nông nghiệp” đã quy định phạm vi, quy mô và cơ cấu sở hữu
của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp. Nghị định này đã đề cập
đến đổi mới cơ chế quản lý nội bộ doanh nghiệp, ngoài việc khai thác tiềm năng
của doanh nghiệp còn phải chú trọng khai thác tiềm năng của các hộ công nhân,
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nông dân… Nghị định 12/CP là văn bản pháp lý đầu tiên có tác động đến việc đa
dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp, đổi
mới cơ chế quản lý nội bộ, áp dụng các hình thức khoán, chuyển hướng hoạt
động của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp sang kinh doanh dịch
vụ đầu vào, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ nhận khoán và nông dân
trong vùng.
Nghị định 01-CP ngày 01/4/1995 của Chính phủ về việc “giao khoán đất
sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
trong các doanh nghiệp nhà nước”, nhằm mục đích sử dụng hết quỹ đất của
doanh nghiệp, không để đất bị hoang hóa. Theo đó, hộ nhận khoán tự chủ kinh
doanh sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch và định hướng phát triển của doanh
nghiệp. Nghị định 01/CP là một văn bản pháp lý quan trọng nhất làm nảy sinh
hình thức khoán mang bản chất đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh nông nghiệp, bằng hình thức chuyển nhượng giá trị quyền quản lý
kinh doanh ruộng đất, quyền sở hữu và quyền quản lý kinh doanh vườn cây lâu
năm và đàn gia súc của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp cho bên
nhận khoán, theo phương thức thanh toán trả chậm, để hạn chế những nhược
điểm của trang trại nhà nước qui mô lớn, không có chủ thể sở hữu cụ thể rõ ràng
và phát huy ưu thế của kinh tế nông hộ – trang trại gia đình.
Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 16.06.2003 về “tiếp tục
sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanh đã xác định: “Đối
với các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp có chức năng nhiệm vụ
kinh doanh là chính phải chuyển hẳn sang sản xuất và hạch toán theo cơ chế thị
trường, đầu tư nâng cao hiệu quả kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp nhà
nước kinh doanh nông nghiệp, thực hiện khoán sản phẩm cuối cùng, ổn định lâu
dài cho bên nhận khoán. Kiên quyết chuyển sang các hình thức sở hữu khác đối
với những doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp làm ăn thua lỗ kéo
dài.
Nghị quyết của Chính phủ số 135/2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 về việc
giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng
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thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh, đã thay thế
và nâng cao NĐ 01 CP ngày 4/1/1995, một lần nữa đã tác động mạnh đến việc
hình thành và phát triển của trang trại gia đình, trang trại cá nhân trong lòng trang
trại nhà nước thông qua các hình thức giao khoán, mà thực chất là thiết lập các
trang trại dự phần.
Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc
chuyển các công ty nhà nước thành công ty cổ phần đã thay thế các văn bản pháp
lý trước đó về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đã chấp nhận những nguyên
tắc thị trường và cho phép doanh nghiệp có thể cổ phần hóa cả giá trị quyền sử
dụng đất trong nông lâm, nghiệp, nuôi trồng thủy sản. Đó là cơ sở pháp lý thuận
lợi cho việc cổ phần hóa doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước.
Một số kết quả đạt được sau khi có những đổi mới trong chính sách quản
lý vĩ mô có thể nêu ra:
1. Cổ phần hóa và chuyển dịch quyền sở hữu doanh nghiệp nhà nƣớc
kinh doanh nông nghiệp
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2003, một năm thực hiện nghị
quyết trung ương 3 (khóa IX) về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao
hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, cho thấy kết quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước ngành nông nghiệp, được thể hiện qua bảng 1.
Bảng 1. Kết quả cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước của ngành nông
nghiệp đến tháng 12 năm 2002
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Số lƣợng

cổ phần hoá

doanh nghiệp

62

Trong đó: - Nhà nước nắm cổ phần chi phối

doanh nghiệp

6

- Nhà nước giữ cổ phần thấp

doanh nghiệp

49

- Nhà nước không giữ cổ phần

doanh nghiệp

7

Tổng số doanh nghiệp nhà nước ngành nông nghiệp đã

Tổng vốn Nhà nước cổ phần hoá
Tổng số người lao động chuyển sang công ty cổ phần
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tỷ đồng

595,8

người

16.000

Bảng 1 cho thấy đến tháng 12/2002 ngành nông nghiệp đã cổ phần hóa
được 62 doanh nghiệp nhưng vẫn chưa có một doanh nghiệp nhà nước kinh
doanh nông nghiệp thực hiện cổ phần hóa toàn phần (bao gồm cả ruộng đất và
vườn cây lâu năm, đàn gia súc), mà chỉ cổ phần hóa các đơn vị chế biến, kinh
doanh dịch vụ nông nghiệp trực thuộc doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông
nghiệp, như đã cổ phần hóa Nhà máy chế biến cao su Hàng Gòn thuộc công ty
cao su Đồng Nai, cổ phần hóa nhà máy chế biến trực thuộc công ty đường La
Ngà (Đồng Nai),…
Các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp cũng đã thực hiện
các hình thức chuyển dịch quyền sử dụng đất và quyền sở hữu vườn cây nhằm
nâng cao hiệu quả sử dụng đất và vườn cây lâu năm, thể hiện qua bảng 2.
Bảng 2. Diện tích bán, chuyển quyền sử dụng đất của các doanh nghiệp
nhà nước tính đến năm 2000.
Cấp quản lý

Số lƣợng
(doanh
nghiệp)

Diện tích bán, chuyển QSD

Trung ương
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Số lƣợng
(ha)
2.912,1

Địa phương

37

2.268,9

0,80

Tổng cộng

78

5.181.0

1,83

Tỷ lệ (%)*
1.03

Ghi chú: Tỷ lệ % của diện tích bán vườn cây, chuyển nhượng quyền sử
dụng đất/tổng diện tích đất nông nghiệp của các doanh nghiệp nhà nước kinh
doanh nông nghiệp. Bán và chuyển quyền sử dụng đất không phải là hình thức đa
dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp.
Bảng 2 cho thấy tỷ lệ chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu vườn
cây trong các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp rất thấp, chiếm
1,83% tổng diện tích do các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp
quản lý. Diện tích bán vườn cây lâu năm của các doanh nghiệp nhà nước kinh
doanh nông nghiệp, bao gồm chè, cà phê, cao su, cam, chanh. Theo đó, đa số là
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các vườn cây xấu, phân tán, khó quản lý…; diện tích chuyển nhượng quyền sử
dụng ruộng đất thường là diện tích trồng cây ngắn ngày và trồng mới cây dài
ngày. Ngoài ra còn có 2 doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp bán đàn
bò sữa cho công nhân,…
Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu vườn cây, đàn gia súc từ Nhà nước
chuyển sang các hộ nông dân đã hình thành các trang trại gia đình và trang trại cá
nhân có một cấp quản lý nên diện tích trồng cây ngắn ngày, cây lâu năm, đàn gia
súc được phục hồi và phát triển tốt, năng suất chè búp tăng bình quân 10 - 15%,
cà phê tăng 20 - 30%, năng suất bò sữa tăng 10 - 20%, cây ngắn ngày tăng vụ,
tăng năng suất,…
2. Vài nét chung về các hình thức tổ chức kinh doanh sản xuất mang
bản chất đa chủ thể sở hữu trong trang trại nhà nƣớc
Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp và các chính sách đổi mới trong trang
trại nhà nước đã thúc đẩy sự ra đời của các hình thức kinh doanh sản xuất đa sở
hữu như sau:
a.- Đối với cây hàng năm:
Hiện nay, các trang trại nhà nước thực hiện các hình thức kinh doanh sản
xuất đa sở hữu bằng việc giao quyền quản lý kinh doanh đất, khoán sản xuất ổn
định lâu dài cho cá nhân và hộ gia đình (bên nhận khoán), theo tinh thần của
Nghị định 01/CP của Chính phủ, với thời gian giao đất là 20 năm đối với cây
ngắn ngày và 50 năm đối vớicây dài ngày. Trang trại nhà nước chuyển hẳn sang
kinh doanh các dịch vụ làm đất, giống, vật tư kỹ thuật, vốn, khuyến nông, chế
biến, tiêu thụ sản phẩm,… Bên nhận khoán tự chủ tổ chức kinh doanh sản xuất
cây trồng, vật nuôi theo định hướng của trang trại nhà nước, có nghĩa vụ nộp thuế
sử dụng đất nông nghiệp, thanh toán các khoản khấu hao vườn cây, đàn gia súc
cơ bản và kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất và chi phí thực hiện các dịch vụ khác
của trang trại nhà nước, …
Hình thức khoán này đang áp dụng phổ biến ở các doanh nghiệp trồng
mía, dứa, lúa,… như Nông trường quốc doanh dứa Hà Trung, Công ty thực phẩm
Đồng Giao, Xí nghiệp mía Nước Trong (Tây Ninh), Nông trường quốc doanh
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mía Thọ Vực (Đồng Nai); Nông trường quốc doanh Sông Hậu, Nông trường
quốc doanh Cờ Đỏ (Cần Thơ),…
Điển hình cho hình thức khoán này là Nông trường quốc doanh sông Hậu
(Cần Thơ). Kết quả điều tra cuối năm 2000 cho thấy nông trường quy hoạch và
giao khoán cho 2.800 hộ nông dân, mỗi hộ trung bình 2,5 ha tổ chức theo mô
hình trang trại gia đình "Ruộng - Rừng - Vườn - Ao - Chuồng" viết tắt là
“RRVAC”. Bình quân thu nhập (đã trừ chi phí sản xuất) đạt hơn 40 triệu
đồng/hộ/năm. Hộ nhận khoán trực tiếp quản lý và lao động thực hiện các khâu
sản xuất - sinh học như: gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch… Nông trường bán dịch
vụ cho các hộ nhận khoán như: làm đất, tưới tiêu nước, giống, phân bón, thuốc
trừ sâu, sấy, tồn trữ và bảo quản nông sản, chế biến và tiêu thụ (kể cả xuất khẩu).
Hộ nhận khoán trả cho Nhà nước thông qua nông trường các khoản thuế sử dụng
đất nông nghiệp, thủy lợi phí, quỹ an ninh quốc phòng là 330 kg thóc/ha, 429 kg
thóc/ha, 510 kg thóc/ha theo từng hạng đất. Hộ nhận khoán nộp cho nông trường
các khoản về khấu hao các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông
nghiệp như san ủi đồng ruộng, hệ thống kênh mương thủy lợi nội đồng và lập các
quỹ đầu tư phát triển sản xuất, quỹ bảo hiểm sản xuất, quỹ phúc lợi, quản lý phí
với mức 640,8 kg thóc/ha, 685,8 kg thóc/ha, 790,8 kg thóc/ha, tùy theo từng hạng
đất. Các hộ nhận khoán được nông trường bao tiêu sản phẩm với giá bảo hiểm
(giá sàn), trả các phí dịch vụ cho nông trường với giá thấp hơn giá bên ngoài. Ví
dụ: giá dịch vụ bơm nước, suốt lúa rẻ hơn bên ngoài 10 - 15%, giá dịch vụ cày
đất rẻ hơn 15 -20%.
Như vậy, trên một quá trình sản xuất nông nghiệp theo mô hình RRVAC
với quy mô bình quân 2,5 ha/hộ, có hai chủ thể quyền sở hữu cuối cùng là Nông
trường Sông Hậu và bên nhận khoán. Bên nhận khoán, với tư cách là chủ thể
quyền quản lý kinh doanh, trực tiếp quản lý và kiểm soát các hoạt động sản xuất
mang tính sinh học. Còn Nông trường Sông Hậu với tư cách là chủ thể quyền sở
hữu pháp lý và quyền quản lý kinh doanh, trực tiếp quản lý kinh doanh các dịch
vụ đầu vào – đầu ra cho bên nhận khoán.
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b- Đối với cây lâu năm
Giao quyền quản lý kinh doanh đất, khoán sản xuất trên vườn cây ổn định
lâu dài cho người lao động theo tinh thần Nghị định 01/CP của Chính phủ căn cứ
vào yêu cầu thâm canh, khả năng thực tế của hộ về sức lao động, tiền vốn, trình độ
quản lý, tập quán dân tộc… để giao diện tích vườn cây. Mức giao bình quân một
người lao động đối với cây chè từ 0,3 - 0,5 ha, cà phê từ 0,5 - 1 ha, chanh từ 0,5 1,2 ha, cao su từ 1 - 3 ha,…
Bên nhận khoán đầu tư một phần hoặc toàn bộ chi phí đầu tư cho vườn
cây kiến thiết cơ bản, chi phí chăm sóc, thu hoạch, khai thác vườn cây kinh
doanh và trực tiếp kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất sinh học trên vườn cây
nhận khoán. Trang trại nhà nước chuyển sang kinh doanh dịch vụ làm đất, tưới
tiêu, cung ứng vật tư kỹ thuật, khuyến nông, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản
phẩm. Bên nhận khoán có nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, khấu hao
vườn cây, chi phí quản lý, quỹ phát triển sản xuất, bảo hiểm xã hội,… bằng sản
phẩm. Số còn lại, bên nhận khoán bán cho doanh nghiệp theo giá thỏa thuận.
Cách khoán này đã tạo sự biến đổi về chất so với hình thức trả lương theo khối
lượng việc, và theo công đoạn. Đó là vì hình thức giao khoán này đã xác lập
được chủ thể quyền sở hữu và quyền quản lý kinh doanh thứ hai trên từng mảnh
ruộng, vườn cây lâu năm, đàn gia súc, gắn trách nhiệm của bên nhận khoán với
sản phẩm cuối cùng, tạo nội lực mới cho sự phát triển bền vững, hiệu quả trong
trang trại nhà nước. Trang trại nhà nước giữ được vai trò định hướng sản xuất và
tổ chức kinh doanh các dịch vụ cho bên nhận khoán. Hình thức khoán này được
áp dụng ở các doanh nghiệp trồng cà phê, chè, dâu tằm, cây ăn quả, và một số rất
ít diện tích trồng cao su…
Hình thức giao quyền quản lý kinh doanh ruộng đất, khoán sản xuất ổn
định lâu dài đối với cây trồng, vật nuôi, đã xác lập chủ thể quyền quản lý kinh
doanh trên từng thửa ruộng vườn cây, đàn gia súc. Đó là nét đặc trưng riêng có
của kinh doanh nông nghiệp mà các ngành kinh tế khác nếu áp dụng sẽ không có
hiệu quả. Qua số liệu điều tra cuối năm 2000, kết quả kinh doanh sản xuất của
các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp thực hiện hình thức khoán
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này đều tăng, như ở Công ty cà phê Gia Lai, doanh thu năm 1990 là 308,5 triệu
đồng, đến năm 1999 là 2,91 tỷ đồng, tăng gấp 9,46 lần; nộp ngân sách năm 1990
là 60,6 triệu đồng, năm 1995 là 4,75 tỷ, năm 1998 và năm 1999 là 3,748 tỷ đồng
(năm 1999 giá cà phê quá thấp); Ở công ty Cao su Đắk Lắk, doanh thu năm 1995
là 75,9 tỷ đồng, năm 1999 đạt 63,95 tỷ đồng (do giá cao su quá thấp), nộp ngân
sách năm 1995 là 9,65 tỷ đồng, năm 1999 là 9,313 tỷ đồng; Ở Nông trường Sông
Hậu (Cần Thơ), doanh thu năm 1990 là 15,273 tỷ đồng, năm 1999 là 1.036,941
tỷ đồng, tăng 67,9 lần, năm 1990 lợi nhuận là 1,709 tỷ đồng, năm 1999 là 1,542
tỷ đồng, năm 1990 nộp ngân sách là 899 triệu đồng, năm 1999 là là 52,958 tỷ
đồng, tăng gần 60 lần. Mặt khác, bộ máy quản lý của các doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh nông nghiệp giảm từ 12 - 17% xuống còn 4 - 7% tổng số cán bộ,
công nhân viên trong doanh nghiệp
c- Đối với đàn gia súc.
Điển hình đi đầu trong việc đa dạng hóa chủ sở hữu của ngành chăn nuôi
là công ty giống bò sữa Mộc Châu. Công ty đã bán chịu đàn bò sữa cho các hộ
công nhân, giao chuồng trại và đất trồng cỏ cho họ. Công ty làm dịch vụ khuyến
nông, thú y, cung ứng một số thức ăn, thụ tinh nhân tạo, cho vay vốn, mua và chế
biến, tiêu thụ sản phẩm sữa và bò giống. Do đó, từ chỗ có nguy cơ phá sản, công
ty đã khôi phục được đàn bò giống sữa, nâng năng suất sữa từ 4.300 –
5.400kg/chu kỳ-con lên 9000kg/chu kỳ-con (gần gấp đôi); Trọng lượng bò sơ
sinh tăng từ 31,4kg/con lên 34,15kg/con, tăng 8,75%, trọng lượng bò 12 tháng
tuổi tăng từ 232kg/con lên 265,4kg/con, tăng 14,4%; Đàn bò sữa tăng bình quân
năm từ 4 – 10%. Công ty đã chế biến và bán ra thị trường 25 loại sản phẩm từ
sữa và bò giống sữa. Thực sự các hộ công nhân đã trở thành các trại gia đình
chăn nuôi bò giống sữa với qui mô bình quân từ 7-10 con/hộ, trên đất và theo
định hướng phát triển của công ty; Công ty làm tròn trách nhiệm với xã hội là sản
xuất và cung ứng giống bò sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa, thông qua việc
cung ứng dịch vụ đầu vào – đầu ra cho các trang trại gia đình chăn nuôi bò giống
sữa. Như vậy, trên cùng một quá trình kinh doanh sản xuất bò giống sữa, có 2
chủ thể sở hữu vốn đầu tư là công ty bò sữa Mộc Châu và hộ gia đình công nhân
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chăn nuôi bò sữa, nhưng chủ thể quyền sở hữu pháp lý và chủ thể sở hữu quyền
sử dụng đất đai vẫn là công ty giống bò sữa Mộc Châu. Do vậy, công ty vẫn giữ
vai trò định hướng phát triển trên toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thuộc quyền
sử dụng của mình để tạo ra vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, áp dụng kỹ
thuật cao.
Tuy nhiên, hình thức khoán này mới áp dụng được trên 31,5% tổng diện
tích các trang trại nhà nước đang quản lý (171.988 ha/545.995 ha). Trên thực tế
một số người không đồng tình với cách khoán trên và họ gọi là “khoán trắng”,
thậm chí còn có người gọi là địa chủ, phát canh thu tô. Bởi vì, khi áp dụng hình
thức khoán này, các trang trại nhà nước phải đối mặt với thị trường, cạnh tranh
với các doanh nghiệp khác trên địa bàn trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đầu
vào – đầu ra cho các trang trại gia đình. Đó là một thách thức lớn đối với nhà
quản trị trang trại nhà nước. Mặt khác, cách khoán này đã phân quyền quản lý
kinh doanh sản xuất cho bên nhận khoán, do đó một số nhà quản trị cấp trung
gian (đội, tổ) sẽ mất quyền và lợi. Đồng thời, do cơ chế quản lý chưa hoàn thiện,
một số vấn đề tiêu cực nảy sinh chưa được giải quyết kịp thời, đặc biệt là một số
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước đã không thực hiện được các dịch vụ đầu
vào – đấu ra cho bên nhận khoán, nên hiệu quả kinh tế – xã hội ở một số trang
trại nhà nuớc đạt thấp. Vì thế, cần nghiên cứu toàn diện, phân tích có cơ sở khoa
học tình hình đổi mới thể chế quản lý trên cơ sở đa dạng hóa chủ sở hữu trong
thời gian qua ở các trang trại nhà nước, phát hiện vấn đề và đánh giá đúng
nguyên nhân của nó, để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện các hình thức đa
dạng hóa chủ sở hữu, xét cả trên khía cạnh pháp lý, quản lý và kinh tế – xã hội,
thiết lập một thể chế quản lý mới trong các doanh nghiệp nông nghiệp có qui mô
lớn.
II. Nhận dạng các loại hình đa dạng hóa chủ thể sở hữu trang trại nhà nƣớc.
Do sự tác động của chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước và xuất phát từ
nhu cầu tồn tại và phát triển trong cơ chế kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp
nông nghiệp nhà nước (trang trại nhà nước) phải tự đổi mới thể chế quản lý. Điều
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đó đã làm nảy sinh, một cách tự giác và tự phát, các loại hình đa dạng hoá chủ
thể sở hữu trang trại nhà nước.
Qua thực tế khảo sát, đề tài chia làm hai loại: (i) Đa dạng hoá chủ thể sở
hữu trên tầm hạn doanh nghiệp, với hình thức chủ yếu là cổ phần hoá trang trại
nhà nước, chuyển chúng thành công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp; (ii) Đa
dạng hoá chủ sở hữu trên tầm hạn bộ phận trong doanh nghiệp, làm thay đổi cấu
trúc tổ chức và cơ chế quản lý trong trang trại nhà nước, nhưng không làm thay
đổi loại hình doanh nghiệp hay địa vị pháp lý vốn có của trang trại nhà nước.
A. Các hình thức đa dạng hoá chủ thể sở hữu trang trại nhà nƣớc
trên tầm hạn bộ phận trong doanh nghiệp.
Do ảnh hưởng của chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước, các trang trại
nhà nước tự đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế quản lý của mình thông qua hình
thức “khoán” cho công nhân hay hộ công nhân và hộ gia đình ở địa phương, với
nhiều dạng khác nhau, rất phong phú, tùy theo điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi
trang trại nhà nước, thậm chí của mỗi đơn vị tổ chức sản xuất của trang trại, như
đội, nông trường hạch toán phụ thuộc…
Một số trong các hình thức “khoán” được áp dụng mang bản chất “đa
dạng hoá chủ sở hữu trang trại nhà nước”, nhưng chưa hoàn thiện, do những
người đã sáng tạo ra nó một cách không tự giác, chưa dựa trên những cơ sở lý
luận vững chắc, rõ ràng. Đề tài chỉ nghiên cứu các hình thức khoán mang bản
chất đa dạng hóa chủ sở hữu trong doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, tuy có
thể chưa hoàn thiện.
Để thuận tiện cho việc diễn đạt, đề tài vẫn sử dụng những thuật ngữ
“KHOÁN” đang tồn tại phổ biến ở các trang trại nhà nước hiện nay. Nhưng
đương nhiên, đề tài phải phân tích được bản chất kinh tế – xã hội của mỗi hình
thức “khoán”, những ưu, khuyết điểm của nó, điều kiện và xu hướng phát triển
của mỗi hình thức “khoán” cụ thể, và sau hết là đặt cho nó một thuật ngữ chính
xác hơn, khoa học hơn, phản ảnh được đúng hơn bản chất của nó.
1. Dạng 1: Khoán sản phẩm cuối cùng cho hộ gia đình
1.1 Trƣờng hợp công ty cà phê 15:

45

Công ty cà phê 15 trực thuộc Quân khu 5, đóng trên địa bàn huyện
CưM’Ga, tỉnh Đắc Lắc, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Công
ty hiện có 636,34ha cà phê kinh doanh, 6,85ha cà phê kiến thiết cơ bản, 984
người lao động trong danh sách, trong đó có 916 người lao động trực tiếp. Công
ty đã giao khoán vườn cà phê kinh doanh cho hộ trong thời gian 3 năm, với diện
tích bình quân 0,8ha cà phê kinh doanh/1 hộ, hộ nhận khoán cao nhất là 1,3ha, hộ
nhận khoán thấp nhất là 0,65ha cà phê kinh doanh. Người nhận khoán phải hoàn
thành định mức sản lượng cà phê quả tươi theo từng vườn cây cà phê nhận
khoán; tiền lương được hưởng theo mức sản lượng cà phê giao nộp. Công ty đầu
tư toàn bộ chi phí xây dựng cơ bản và chi phí kinh doanh hàng năm, bao gồm cả
tiền lương công nhân, tương ứng với mức sản lượng giao khoán cho từng vườn
cà phê. Hộ gia đình nhận khoán có thể đầu tư thêm vật tư (chủ yếu là phân bón)
và công lao động chăm sóc, để vượt sản lượng giao khoán. Công ty cho hộ vay
vốn (bằng vật tư) để đầu tư thêm và hoàn trả khi thu hoạch sản phẩm. Phần sản
lượng vượt khoán được nộp vào kho của công ty để bảo quản. Hộ có quyền quyết
định thời điểm bán, giá bán sản phẩm vượt. Công ty chỉ đóng vai trò trung gian,
làm các thủ tục mua bán, thu tiền. Đối với doanh thu từ sản phẩm vượt, người
nhận khoán được hưởng 95% và công ty được hưởng 5% với tính cách là phí
quản lý bảo quản, giao dịch buôn bán nông sản.
Biểu số 3: Mức đầu tư bình quân của công ty cho một ha cà phê kinh doanh.
Năm 2004

Đvt: 1000đ

Khoản mục

Số tiền
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Cơ cấu %

Tổng chi phí 1 hacà phê kinh doanh/năm

26.894,713

100

7.314,423

27,2

11.497,499

42,75

2.580,421

9,59

261,820

0,97

5) Chi phí quản lý doanh nghiệp:

3.496,573

13,0

6) Lãi vay ngân hàng:

5.240,550

6,49

1) Chi phí nguyên vật liệu:
2) Chi phí nhân công
(tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế)
3) Chi phí sản xuất chung:
4) Chi phí bán hàng:

Nguồn: Công ty cà phê 15
Ghi chú: Năng suất khoán bình quân toàn công ty là: 14,362 tấn quả
tươi/1 ha.
Như vậy, nếu hoàn thành định mức sản lượng giao khoán, người nhận khoán
được hưởng tiền lương, tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là 11.497.499đ/1hanăm.
Công ty đầu tư toàn bộ chi phí trong mức khoán, và chịu rủi ro kinh doanh
trong phạm vi mức đầu tư này.
Thực tế năm 2004 do giá chi phí đầu vào tăng và giá bán cà phê thấp, nên
công ty đã bị lỗ 563,280 triệu đồng, còn năm 2003 tuy có lãi nhưng rất thấp (138
triệu đồng), trong khi đó tiền lương công nhân vẫn là 585.407đ/người-tháng.
Theo báo cáo của công ty, hàng năm mới có khoảng 5% số hộ nhận khoán
đầu tư thêm vật tư (phân bón) và công lao động để hy vọng có thêm thu nhập nhờ
vượt khoán.
Đề tài đã tính toán hiệu quả đầu tư căn cứ theo các giả định sau:
-

Các mức đầu tư chi phí và mức sản lượng giao nhận khoán tính theo phương

án khoán của thời kỳ 2004-2006 (trên thực tế, các số liệu này có thể thay đổi sau
mỗi chu kỳ khoán)
-

Các khoản đầu tư chi phí ngoài mức khoán của hộ nhận khoán dựa trên số

liệu điều tra thực tế ở 30 hộ.
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Tất cả các số liệu được qui về thời điểm điều tra là năm 2005, được coi là

-

năm thứ 1, bắt đầu chu kỳ kinh doanh 20 năm của vườn cà phê.
Giá cà phê nhân là 16.500đ/kg (tại thời điểm điều tra) với hệ số qui đổi 4,5kg

-

quả tươi = 1 kg cà phê nhân.
Lãi suất tín dụng ngân hàng là 12%/1 năm.

-

Biểu số 4: Một số chỉ tiêu hiệu quả đầu tư theo phương án khoán sản phẩm ở
công ty cà phê 15, tính cho 1 ha cà phê trong 20 năm.
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị
tính

Số lƣợng

I.
1.

Đối với công ty 15
Chi phí đầu tư 1 ha cà phê KTCB (3 năm)

1000đ

42,277.570

2.
3.
4.
5.
6.

Chi phí kinh doanh/1ha-năm
Tổng lãi ròng (20 năm)
Lãi ròng bình quân năm
Hiện giá thu nhập thuần NPV
Suất nội hoàn IRR

1000đ
1000đ
1000đ
1000đ
%

26,252.600
186,605.870
9,330.290
47,686.080
27,49

7.
II.

Hệ số sinh lời (B/c)
Đối với người nhận khoán có đầu tư thêm ngoài
mức khoán
Chi phí đầu tư/1ha cà phê KTCB
Chi phí kinh doanh 1ha/1năm (ngoài mức
khoán)
Tổng lãi ròng
Lãi ròng bình quân năm
Thu nhập bình quân năm/1 hộ
Hiện giá thu nhập thuận (NPV) do hộ đầu tư

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
III.
1.

thêm
Hệ số sinh lời (B/c)
Toàn bộ phương án khoán (tính chung cho cả
công ty 15 và hộ nhận khoán)
Chi phí đầu tư 1ha cà phê XDCB (3 năm)
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lần

1,255

1000đ
1000đ

0
4,369.510

1000đ
1000đ
1000đ
1000đ

48,575.460
2,428.770
9,109.720
19,180.440

lần

1000đ

1,62

42,277.570

2.
3.

Chi phí kinh doanh bình quân 1năm/1ha cà phê
Tổng lãi ròng của 20 năm

1000đ
1000đ

30,622.110
235,181.320

4.
5.
6.

Lãi ròng bình quân 1ha/năm
Hiện giá thu nhập thuần NPV
Hệ số sinh lời (B/c)

1000đ
1000đ
lần

11,759.070
66,866.520
1,299

7.

Nộp ngân sách nhà nước trong 20 năm

1000đ

72,568.950

Biểu số 4 cho ta thấy: Hiện giá thu nhập ròng NPV của công ty 15 cho cả chu
kỳ kinh doanh 20 năm là 47,686 triệu đồng, suất nội hoàn IRR là 27,5%, so với lãi
suất tín dụng ngân hàng 12% thì IRR bằng 2,3lần; 1 đồng vốn đầu tư lãi được 0,25đ
(B/c = 1,25), lãi ròng bình quân 1ha/năm là 9,33 triệu đồng;
Đối với người nhận khoán, ngoài mức tiền lương được hưởng theo sản phẩm
là 8,302 triệu đồng/người-năm, do đầu tư thêm, họ có thể nhận một khoản thu nhập
tính theo hiện giá (NPV) là 19 triệu đồng cho chu kỳ kinh doanh 20 năm, hệ số sinh
lời B/c là 1,62 lần, cao hơn hệ số sinh lời chung. Với mức nhận khoán bình quân
0,8ha cà phê kinh doanh, thu nhập bình quân/năm của một hộ vào khoảng 9,1 9,6triệu đồng.
Xét chung toàn phương án khoán, do cả công ty và người nhận khoán cùng
đầu tư, tổng thu nhập ròng theo hiện giá (NPV) trên 1 ha cho cả chu kỳ kinh doanh
20 năm là 66,8 triệu đồng, chỉ số sinh lời (B/c) là 1,3, lãi ròng bình quân năm
là11,759 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước 1 năm là 3,6 triệu đồng/ 1ha.
Biểu số 4 còn cho ta thấy, mức đầu tư thêm bình quân, ngoài mức khoán, của
các hộ nhận khoán là 4,369 triệu đồng/1ha, bằng 14,27% tổng chi phí đầu tư kinh
doanh cho 1ha/năm; lãi ròng bình quân năm/1ha mang lại cho hộ là 2,428 triệu
đồng, bằng 20,65% toàn bộ lãi ròng thu được trên 1ha cà phê kinh doanh trong một
năm.
Trong khuôn khổ mức đầu tư chi phí và sản lượng giao khoán, chủ thể quyền
sở hữu pháp lý và chủ thể quyền quản lý kinh doanh quyền tài sản ruộng đất và
vườn cây cà phê, vật tư, sức lao động thuộc về công ty cà phê 15. Người nhận khoán
chỉ là người làm công ăn lương theo luật pháp về lao động - tiền lương hiện hành áp
dụng trong doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước mà không phụ thuộc vào lời-lỗ của
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công ty do các biến động của thị trường hay thiên nhiên gây ra. Nhưng tiền lương
của họ tuỳ thuộc trực tiếp vào năng suất của vườn cà phê nhận khoán ổn định trong
3 năm. Do vậy, họ phải tự giác nỗ lực, chăm chỉ, nghiêm chỉnh thực hiện qui trình
kỹ thuật sản xuất do công ty cà phê 15 đề ra. Vì thế, việc quản lý của công ty được
“giảm tải”, dẫn đến khả năng giảm tỷ lệ người lao động gián tiếp ở cấp quản lý trung
gian (đội, tổ).
Ngoài mức khoán về chi phí và sản lượng cà phê giao nộp, ngay trên cùng
một quá trình kinh doanh sản xuất ở mỗi vườn cà phê, hộ gia đình nhận khoán là chủ
thể quyền quản lý kinh doanh đất đai và vườn cà phê của công ty, là chủ thể sở hữu
cuối cùng, và chủ thể quyền quản lý kinh doanh đối với tài sản là vật tư và công lao
động do mình tự quyết định đầu tư thêm, do đó có toàn quyền định đoạt đối với sản
lượng cà phê vượt khoán – giá trị gia tăng do gia tăng đầu tư, một khoản lợi ích phát
sinh từ quyền tài sản của họ. Do vậy, hình thức khoán này mang trong nó mầm
mống của việc đa dạng hoá chủ thể sở hữu quyền tài sản trong doanh nghiệp nông
nghiệp nhà nước. Nó ra đời và phù hợp với điều kiện trình độ quản lý, kỹ thuật và tài
chính của người nhận khoán ở mức trung bình. Nếu không có năng lực quản lý, chỉ
có tay nghề của một người lao động trồng cà phê, họ lựa chọn cách thứ nhất là
không đầu tư thêm ngoài mức khoán, nhưng chăm chỉ thực hiện đúng nội dung của
hợp đồng giao khoán để hưởng lương. Do đó, mức thu nhập của họ tuy không cao,
nhưng ổn định. Nếu người nhận khoán có năng lực quản lý, biết sử dụng quyền chọn
bán đối với sản phẩm vượt khoán, dám chấp nhận rủi ro, họ có thể vay công ty dưới
hình thức tín dụng thương mại để đầu tư thêm, làm tăng thu nhập hàng năm khoảng
2.428.770đ/ha, bằng 29,25% tiền lương nhận được trong mức khoán. Mặt khác,
muốn áp dụng hình thức khoán này, công ty phải xây dựng được một hệ thống định
mức kinh tế – kỹ thuật cụ thể, tỉ mỉ, chính xác phù hợp với từng vườn cây giao
khoán để bảo đảm sự công bằng, minh bạch, dân chủ trong hoạt động kinh của
mình. Đồng thời, công ty và cả người nhận khoán cũng phải biết tổ chức phân công
và hợp tác lao động, nhất là trong mùa thu hoạch hay trong lúcngười nhận khoán
phải nghỉ làm vì ốm đau, vì việc riêng để bảo đảm sản xuất ổn định; công ty phải
quản lý có hiệu quả các dịch vụ đầu vào – đầu ra cho quá trình sản xuất sinh học –
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chăm sóc, thu hoạch cà phê, do người nhận khoán thực hiện, đặc biệt là công ty phải
làm tốt việc chế biến, bảo quản và tiêu thụ cà phê. Nếu không, hiệu quả kinh doanh
sẽ giảm sút, thậm chí thua lỗ. Điều đó đã chứng minh trong thực tế. Năm 2004 so
với 2003 do thực hiện khoán, năng suất cà phê tăng 19%, nhưng giá thành sản xuất
lại cao hơn 6,04%, giá bán giảm 7,84%, nên công ty đã bị lỗ 563,28 triệu đồng.
1.2. Trƣờng hợp công ty Cao su Chƣ Prông.
Công ty Cao su Chư Prông đóng trên địa bàn huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai,
trực thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam, là một doanh nghiệp nông nghiệp nhà
nước – trang trại nhà nước, chuyên doanh trồng, khai thác, sơ chế mủ Cao su tự
nhiên. Từ 2003 trở về trước, công ty thực hiện cơ chế khoán đơn giá tiền lương theo
sản phẩm mủ cao su qui khô do mỗi công nhân khai thác được hàng tháng, hàng
năm, diện tích phần cạo không giao ổn định cho công nhân. Đội, tổ là đơn vị tổ chức
lao động cơ sở của công ty, thực hiện việc phân công, hợp tác lao động trong phạm
vi vườn cây và số công nhân được công ty giao. Từ 2004, công ty thí điểm khoán
cho hộ gia đình công nhân vườn cây cao su ổn định trong 3 năm, theo mức 3 phần
cạo, tương ứng với 3ha cao su kinh doanh (1200-1600 cây cạo) cho 1 người lao
động. Công ty đầu tư trong định mức giao khoán về vật tư, công lao động và tiền
lương theo đơn giá phụ thuộc vào doanh số (không theo khối lượng sản phẩm),
khoán sản lượng mủ cao su khai thác và thưởng – phạt giá trị sản phẩm vượt- hụt so
với mức khoán theo thời giá thị trường. Công ty và cấp quản lý trung gian quản lý
chặt chẽ quá trình thực hiện quy trình kỹ thuật chăm sóc và khai thác mủ cao su.
Người nhận khoán tự tổ chức quá trình lao động chăm sóc và khai thác mủ cao su,
có quyền đầu tư thêm vật tư và lao động ngoài định mức khoán để được hưởng
100% giá trị sản lượng mủ cao su vượt khoán.
Thực tế điều tra cho ta thấy năm 2004, chỉ có 95ha cao su được các hộ nhận
khoán ở đội 11 và đội 23 đầu tư thêm phân bón, bằng 2,4% tổng diện tích cao su
kinh doanh của công ty. Công ty cho công nhân vay tiền để đầu tư thêm phân bón
với mức 263kg/ha x 3000đ/kg = 789000đ/kg. Kết quả là sản lượng mủ tăng so với
mức khoán là 5.729kg = (23.781kg – 18.060kg), tăng 31,72% so với mức khoán. So
với mức vượt sản lượng khoán bình quân chung của công ty là 6,9%, thì các hộ này

51

có mức vượt khoán cao hơn 24,7%. Thu nhập gia tăng sau khi đã trừ chi phí phân
bón đầu tư thêm là 235.715đ/ha, tương đương với tiền lương của 7 ngày công. Do
vậy thực sự, nếu tính công đầu tư chăm sóc bón phân ngoài mức khoán thì khoản
thu nhập gia tăng này chỉ có ý nghĩa “lấy công làm lãi”
So với hình thức khoán tiền lương theo sản phẩm, hình thức khoán này đã
mang lại hiệu quả rõ rệt. Điều này thể hiện qua các số liệu sau:
-

Phỏng vấn 50 công nhân nhận khoán, số chén đựng mủ cao su tiết kiệm so

với trước đây là 53,7% (Trước đây 1 năm, 1 ha, số chén bị thiệt hại là 135 chén,
nay còn 63 chén)
-

Mủ cao su bị mất cắp trong vài chục năm qua luôn là vấn nạn của ngành cao

su quốc doanh. Khi áp dụng hình thức khoán này, người công nhân đã tận thu mủ
tạp, mủ đông từ 5-7% lên 20% so với tổng số mủ khai thác.
-

Số công nhân có tay nghề cạo mủ cao su vào loại khá giỏi đạt 72,6% tổng số

công nhân khai thác.
-

Năm 2004, mức sản lượng mủ cao su vượt khoán toàn công ty là 6,9%.
Về bản chất kinh tế – xã hội của hình thức khoán ở công ty cao su Chư Prông

cũng giống như hình thức khoán ở công ty cà phê 15. Trong khuôn khổ định mức
đầu tư và sản lượng mủ giao khoán, công ty là chủ thể sở hữu pháp lý và chủ thể
quyền quản lý kinh doanh đất, vườn cây cao su và vốn đầu tư kinh doanh, chịu trách
nhiệm về lãi – lỗ, rủi ro trong kinh doanh, có quyền định đoạt lợi ích thu được theo
pháp luật hiện hành. Cũng trên mảnh đất và vườn cây cao su ấy, ngoài khuôn khổ
các chỉ tiêu giao khoán về chi phí và sản lượng, người công nhân là chủ thể sở hữu
cuối cùng, chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh đối với vốn đầu tư thêm trên
vườn cây cao su của công ty, chịu trách nhiệm về lãi – lỗ, rủi ro trong khuôn khổ
vốn đầu tư thêm, có quyền định đoạt số sản phẩm mủ cao su gia tăng. Ngay trong
trường hợp không đầu tư thêm, nhưng người nhận khoán tự giác đề cao trách nhiệm,
chăm sóc, khai thác vườn cây đúng nguyên tắc “Nhất thì, Nhì thục”, cũng đã làm
tăng sản lượng mủ cao su so với mức khoán và họ được hưởng trọn 100% giá trị gia
tăng này. Điều đó không chỉ phản ảnh tính ưu việt của hình thức khoán này so với
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khoán tiền lương theo sản phẩm, mà còn thể hiện quyền quản lý kinh doanh vườn
cây cao su ngoài khuôn khổ chỉ tiêu khoán của người nhận khoán.
Như vậy, ở cả công ty cà phê 15 và công ty cao su Chư Prông, bản chất kinh
tế- xã hội của việc công nhân đầu tư thêm vật tư, lao động, tự giác nâng cao tinh
thần trách nhiệm trong sản xuất, ngoài chỉ tiêu giao khoán, là tạo thêm một chủ thể
sở hữu cuối cùng, chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh, trên cùng một quá trình
sản xuất – kinh doanh, nhưng không tạo ra một chủ thể sở hữu pháp lý mới. Đó
chính là công ty dự phần trong nông nghiệp hay trang trại dự phần (affiated farm)
trên qui mô nhỏ, phù hợp với tầm kiểm soát của người công nhân nhận khoán, với tư
cách là chủ trang trại gia đình, đối với toàn bộ quá trình sản xuất mang tính sinh học
trên mỗi lô cao su, cà phê nhận khoán. Theo đó, trang trại nhà nước (công ty cà phê
15 và công ty cao su Chư Prông trong ví dụ này) chỉ chịu trách nhiệm lời – lỗ trong
khuôn khổ các chỉ tiêu giao khoán đầu vào – đầu ra; Còn hộ gia đình nhận khoán
chịu trách nhiệm vô hạn về khoán đầu tư ngoài khoán của mình.
Đó cũng chính là một trong những hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước, phù hợp với điều kiện dân trí chưa cao, năng lực
quản lý, kỹ thuật, tài chính của người nhận khoán ở mức trung bình và công ty đã
xây dựng được hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật tương đối đầy đủ và hợp lý, cụ
thể đến từng vườn cây.
Tuy vậy, hình thức khoán này mới được áp dụng thí điểm, chưa hoàn thiện
nên cũng làm phát sinh một số vấn đề cần giải quyết.
-

Thời gian khoán 3 năm là ngắn, người nhận khoán không yên tâm đầu tư

thêm ngoài mức khoán, vì lo sợ sau 3 năm, mức sản lượng giao khoán sẽ bị nâng
lên. Tức là, người nhận khoán lo sợ địa tô chênh lệch 2 do họ làm ra sẽ bị công ty
chuyển thành địa tô chêng lệch 1, vốn thuộc quyền thụ hưởng của công ty, sau chu
kỳ khoán 3 năm. Vì vậy, chỉ có 2,4% diện tích cao su được đầu tư thêm. Thêm nữa,
mức sản lượng giao khoán tính theo từng tháng là không khả thi.
-

Định mức kinh tế - kỹ thuật chưa cụ thể, sát đúng đối với từng lô cao su sẽ

gây bất công giữa những người nhận khoán.
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-

Do chạy theo sản phẩm, lo sợ hụt sản phẩm khoán sẽ bị huỷ hợp đồng khoán,

người nhận khóan sẽ cạo sát để tận thu sản phẩm. Số liệu điều tra năm 2004 cho
thấy số công nhân đạt tay nghề khá giỏi giảm 4,9%, điểm lỗi kỹ thuật cao tăng tới
giới hạn báo động; tháng 7 năm 2004 so với 6 tháng đầu năm 2004, lỗi kỹ thuật tăng
36,8%.
- Bộ lao động cho phép tính đơn giá lương của công nhân cao su là 351 đồng
trên 1000 đồng doanh số. Điều này đã buộc người nhận khoán cùng chịu rủi ro và lãi
- lỗ với công ty, trong khi họ không có quyền ra các quyết định kinh doanh ở cấp
công ty cũng như ở các cấp quản lý trung gian khác, trong khi họ không phải là đồng
chủ thể quyền tài sản về vốn đầu tư trong định mức khoán.
- Bộ tài chính không cho công ty có quyền mua lượng mủ cao su vượt khoán của
công nhân mà chỉ có quyền thưởng cho công nhân vượt khoán bằng quỹ khen
thưởng. Họ không hiểu rằng giá trị mủ cao su gia tăng so với mức khoán là địa tô
chêng lệch 2 thuộc quyền sở hữu của công nhân, phát sinh từ quyền tài sản của
người nhận khoán đối với vốn và lao động mà họ đã đầu tư thêm, ngoài mức chỉ tiêu
giao khoán.
- Các hộ nhận khoán phát sinh nhu cầu thành lập tổ hợp tác, thậm chí HTX để
tương trợ nhau, trước hết là giải quyết vấn đề công nhân tạm nghỉ việc do ốm đau,
thai sản, nghỉ vì việc riêng, hỗ trợ vốn để đầu tư thêm, hiệp tác lao động trong lúc
thời vụ bón phân, trừ sâu, làm cỏ…
- Ap dụng hình thức khoán này thì cơ cấu quản lý hiện tại không còn phù hợp,
do các cấp quản lý trung gian như nông trường, đội, tổ, không còn phải thực hiện
các chức năng như hiện nay. Do đó phải thay đổi cơ cấu quản lý và giải quyết việc
làm cho người dôi dư ở cấp quản lý trung gian. Mặt khác, cấp quản lý trung gian
phải được nâng cao trình độ để làm khuyến nông cho các hộ nhận khoán, đặc biệt là
cho đồng bào dân tộc thiểu số.
- Công ty phải chuyển hướng mạnh mẽ sang làm dịch vụ đầu vào- đầu ra cho các
hộ nhận khoán với chất lượng cao, đặc biệt là chế biến, tiêu thụ và cung ứng tín
dụng, vật tư có chất lượng.
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2. Dạng 2: Khoán gọn theo nghị định 01.CP (ngày 4/01/1995) của Chính
phủ.
2.1. Trƣờng hợp công ty cà phê 49 (tỉnh Đắc Lắc) trực thuộc Tổng công
ty cà phê Việt Nam.
1.195ha cà phê kinh doanh chiếm 80,7% diện tích cà phê của công ty được
khoán theo NĐ-01 CP. Vườn cà phê được đầu tư xây dựng cơ bản bằng 100%
vốn của công ty; Công ty xác định giá trị vườn cà phê kinh doanh còn lại theo sổ
sách kế toán để thu hồi khấu hao hàng năm từ người nhận khoán bằng sản phẩm
cà phê giao nộp. Người nhận khoán đầu tư toàn bộ chi phí kinh doanh, như mua
phân bón, thuốc trừ sâu, các loại vật tư, công cụ, dịch vụ khác và công lao động.
Công ty thu phần chi phí quản lý, khấu hao tài sản, kể cả vườn cây, dưới hình
thức giao nộp sản lượng khoán hàng năm. Tỉ lệ phân chia lợi ích là công ty
hưởng 25,98%, người nhận khoán hưởng 74,02% sản lượng giao khoán. Phần
sản lượng vượt khoán, người nhận khoán được hưởng 100%.
Kết quả đầu tư được tính toán theo các giả định: Định mức kinh tế- kỹ
thuật bình quân; Số liệu được quy về thời điểm năm 2005 coi là năm thứ 1 của
chu kỳ kinh doanh 20 năm của vườn cây cà phê với giá bán cà phê nhân là
16.500đ/kg, suất chiết khấu r = 12%, hệ số qui đổi 1kg cà phê nhân = 4,5kg cà
phê quả tươi.
Biểu số 5: Kết quả đầu tư của phương án khoán gọn tính trên 1ha cà phê
theo NĐ – 01CP tại công ty cà phê 49.
Chỉ tiêu

STT

Đơn vị tính

Số lƣợng

I.

Đối với công ty

1.

Chi phí đầu tư /1 ha cà phê KTCB (3 năm)

1000đ

30.657

2.

Chi phí/1ha/1 năm KD

1000đ

3.939

3.

Tổng lãi ròng Pr

1000đ

60.193

4.

Lãi ròng bình quân năm Pr/năm

1000đ

3.010

5.

Hiện giá thu nhập thuần NPV

1000đ

18.954

6.

Suất nội hoàn IRR

%

19,3

7.

Hệ số sinh lời B/c

lần

1,136
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II.

Đối với ngƣời nhận khoán

1.

Chi phí đầu tư/1ha cà phê KTCB (3 năm)

1000đ

0

2.

Chi phí/1ha cà phê kinh doanh/1năm

1000đ

21.875

3.

Tổng lãi ròng Pr

1000đ

153.954

4.

Lãi ròng bình quân năm Pr/năm

1000đ

7.698

5.

Thu nhập bình quân/ năm

1000đ

16.037

6.

Hiện giá thu nhập thuận NPV

1000đ

35.557

7.

Suất nội hoàn IRR

%

30,98

7.

Hệ số sinh lời B/c

lần

1,2

III.

Toàn bộ phƣơng án khoán

1.

Chi phí đầu tư 1ha cà phê KTCB (3 năm)

1000đ

30.657

2.

Chi phí 1ha cà phê/1 năm kinh doanh

1000đ

25.814

3.

Tổng lãi ròng Pr

1000đ

214.147

4.

Lãi ròng bình quân năm Pr/năm

1000đ

10.707

5.

Hiện giá thu nhập thuần NPV

1000đ

54.511

6.

Suất nội hoàn IRR

%

24,31

7.

Chỉ số sinh lời B/c

lần

1,182

8.

Thời gian hoàn vốn

năm, tháng

9.

Nộp ngân sách nhà nước

6 năm 6 tháng

1000đ

43.580

Nguồn: Đề tài tổng hợp, tính toán
Ghi chú: Chi phí kinh doanh hàng năm của công ty chính là chi phí khấu hao
TSCĐ, trong đó có vườn cà phê và chi phí quản lý công ty, chi phí bảo hiểm xã
hội, bảo hiểm y tế cho người nhận khoán là công nhân trong biên chế của công
ty.
Doanh số và lãi của công ty là kết quả tiêu thụ số sản phẩm thu của người
nhận khoán tương ứng với tỷ lệ 25,98% sản lượng giao khoán. Người nhận
khoán tự tiêu thụ phần sản phẩm của mình, bao gồm phần trong mức và phần
vượt mức sản lượng khoán, để có thu nhập. Như vậy, công ty và người nhận
khoán hưởng lợi hay rủi ro do thị trường giá cả gây ra trong khuôn khổ phần sản
lượng cà phê của mình. Công ty không thực hiện được các hoạt động dịch vụ đầu
vào- đầu ra, kể cả khâu đặc biệt quan trọng là khâu chế biến – tiêu thụ cà phê.
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Do vậy, với giá giả định 16.500đ/kg cà phê nhân trong tính toán trên là giá
thuộc tại thời điểm điều tra tháng 5/2005, công ty chỉ thu lãi ròng 3 triệu
đồng/1ha – năm, bằng 28,1% tổng lãi ròng, còn lại gần 72% lãi ròng thuộc hộ
nhận khoán. Suất nội hoàn IRR của công ty là 19,3%, bằng 62,3% suất nội hoàn
của người nhận khoán (30,98%); Hệ số sinh lời B/c của công ty là 1,14, còn của
người nhận khoán là 1,2 lần, bằng 105,2% tỉ số B/c của công ty. Do vậy, khi giá
cả xuống dưới 11.000đ/kg cà phê nhân, công ty sẽ bị lỗ, cụ thể là năm 2002 lỗ
lũy kế là 10,177 tỷ đồng, năm 2003 lỗ lũy kế còn 1,254 tỷ đồng và năm 2004 có
lãi một chút là 510 triệu đồng; Nhà nước đã phải “khoanh nợ” cho công ty là 27
tỷ đồng.
Mục đích của NĐ- 01CP của Chính phủ là nhằm chuyển chức năng của
doanh nghiệp nhà nước từ chỗ trực tiếp kinh doanh toàn bộ quá trình sản xuất
nông nghiệp, từ trồng trọt, chăn nuôi đến chế biến, tiêu thụ nông phẩm sang hoạt
động dịch vụ đầu vào – đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, còn khâu sản xuất mang
tính sinh học – trồng và nuôi, được phân giao trách nhiệm, quyền hạn thực hiện
cho hộ công nhân nhận khoán. Nhưng công ty 49 đã không làm được điều này.
Do đó, người nhận khoán thấy rằng công ty 49 không có vai trò quan trọng đối
với sản xuất của họ, mà chỉ làm chức năng thu lại phần vốn khấu hao TSCĐ,
trong đó có vườn cây, cho nhà nước, thậm chí, về hình thức giống như kiểu “phát
canh thu tô”, nhưng vẫn không đủ nuôi bộ máy quản lý công ty đến nỗi nhà nước
phải khoanh nợ 27 tỷ đồng (tất nhiên có yếu tố khách quan là giá cả).
Về bản chất kinh tế, khoán gọn ở công ty 49 là một hình thức cho thuê tài
chính đối với vườn cà phê kinh doanh. Nhà nước vẫn là chủ thể sở hữu cuối
cùng, công ty cà phê 49 là chủ thể sở hữu pháp lý đối với vườn cây cà phê, là chủ
thể quyền sử dụng đất trồng cà phê; Các hộ nhận khoán là chủ thể quyền sở hữu
cuối cùng, chủ thể quyền quản lý kinh doanh đối với vốn đầu tư kinh doanh hàng
năm và là chủ thể quản lý quyền kinh doanh vườn cà phê của nhà nước. Sau khi
nộp hết khấu hao, xem như hộ công nhân đã trả nợ xong nhà nước giá trị vườn cà
phê, do đó họ phải là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng đối với vườn cà phê này.
Như vậy trong suốt chu trình kinh doanh 20 năm giao khoán, trên từng lô cà phê,
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đồng thời có 2 chủ thể quyền sở hữu cuối cùng về vốn đầu tư kinh doanh (nhà
nước đầu tư vốn XDCB vườn cà phê, người nhận khoán đầu tư vốn kinh doanh
hàng năm); Còn chủ thể quyền sở hữu pháp lý đối với vườn cà phê vẫn là công ty
49, nhưng chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh vườn cà phê là hộ nhận
khoán. Trong khuôn khổ này, hộ nhận khoán đã trở thành trang trại gia đình kinh
doanh cà phê. Do vậy, ưu thế của trang trại gia đình đã được thể hiện rõ nét khi
giá bán cà phê xuống dưới giá thành sản xuất của công ty, làm công ty bị lỗ nặng,
nhà nước phải khoanh nợ ngân hàng 27 tỷ đồng, thì các hộ nhận khoán vẫn có
thu nhập nhờ cơ chế “lấy công làm lời” và không có hộ nhận khoán nào không
giao nộp đủ sản lượng khoán cho công ty. Vì thế, vườn cà phê mới được duy trì,
cho đến 2003 và nhất là từ 2005 đến nay, giá cà phê gần như trở lại mức bình
thường, khoảng từ 16.000đ đến 19.000đ/kg cà phê nhân (cà phê xô), công ty 49
và các hộ nhận khoán đều có lãi. Quả thật, nếu không áp dụng hình thức khoán
theo NĐ – 01CP từ 1995 đến nay, công ty 49 chắc đã phá sản từ những năm
2000-2001 và vườn cà phê đã không còn như hiện nay.
2.2. Trƣờng hợp công ty giống Bò sữa Mộc Châu (Sơn La).
Trước năm 1990, công ty lâm vào tình trạng hết sức khó khăn, đứng trước
vực thẳm phá sản, năng suất sữa chỉ đạt 10 lít/1con-ngày, đàn bò thiếu thức ăn,
chất lượng ngày càng giảm, sữa không tiêu thụ được, ngân hàng không cho vay
vốn… Công ty đã quyết định thí điểm khoán chăn nuôi cho hộ gia đình công
nhân. Đến năm 2004, 526 hộ công nhân của công ty đã nhận khoán chăn nuôi bò
giống sữa, với tổng đàn là 3.052 con, qui mô chăn nuôi đạt 5,8 con/hộ. Công ty
ký hợp đồng trực tiếp với từng hộ, xoá bỏ cấp quản lý trung gian là đội sản xuất,
thay bằng cấp khu vực với 1 cán bộ kỹ thuật khu và 1 bác sĩ thú y cho 2 khu vực
chăn nuôi. Các hộ nhận bò về nuôi được vay 50% giá trị đàn bò với lãi suất 0%;
số nợ được trừ vào sản phẩm sữa giao bán cho công ty. Chuồng trại cũng giao
cho hộ sử dụng và hộ phải nộp cho công ty với mức 960.000đ/chuồng nuôi 10
con bò. Công ty đầu tư trạm mua sữa, khoảng 32-35 hộ/trạm mua sữa trong bán
kính 2km, xây dựng xưởng chế biến sữa thanh trùng, 1 kho lạnh bảo quản sữa, 1
xưởng chế biến thức ăn chăn nuôi. Như vậy, công ty chuyển sang kinh doanh chế

58

biến, tiêu thụ sữa, con giống, cung cấp dịch vụ thú y, thức ăn gia súc, thụ tinh
nhân tạo, cho vay vốn. Hộ nhận khoán đầu tư chi phí con giống, chuồng trại, thức
ăn xanh (trồng cỏ, bắp trên đất giao cho hộ), máy móc, dụng cụ nhỏ, vật tư, công
lao động. Thu nhập của hộ là từ sản phẩm sữa tươi và bò giống sữa; Thu nhập
của công ty từ chế biến sữa với 25 loại sản phẩm bán bò giống sữa, cung ứng
dịch vụ cho hộ chăn nuôi.
Nhờ cơ chế khoán này, công ty đã vượt qua thời kỳ khó khăn và đang phát
triển ổn định. Tốc độ tăng đàn hàng năm đạt 9,5% đến 22,8% trong thời kỳ 20022004, bò cái 15-18 tháng tuổi đã phối giống được, và đạt trọng lượng 339kg/con
giảm 7,1 tháng, tăng 20 kg/con so với hình thức nuôi tập trung; khoảng cách giữa
2 lứa đẻ chỉ còn 14 tháng, giảm 35 ngày so với nuôi tập trung, năng suất sữa đạt
4.300 - 5.400kg/chu kỳ – con, tăng 26-30%. Trọng lượng bò sơ sinh tăng dần qua
các năm, bình quân đạt 34,15kg/con, tăng 2,75kg/con hay 8,75% so với thời kỳ
chăn nuôi tập trung; Trọng lượng bò sau cai sữa đạt bình quân 130,5kg/con, tăng
9,2kg/con tức 7,58% so với thời kỳ chăn nuôi tập trung; Trọng lượng bò cái 12
tháng tuổi đạt bình quân 265kg/4 con, tăng 33,4kg/con, tức tăng 14,4% so với
chăn nuôi tập trung. Mặt khác, nhờ cơ chế khoán, lực lượng lao động gián tiếp
giảm từ 115 người xuống còn 35 người, bằng 2,9% tổng số người lao động của
toàn công ty, tức giảm 80 người, hay giảm 69,56%; với mức lương bình quân
800.000đ/người-tháng, công ty đã tiết kiệm được 64 triệu đồng chi phí tiền lương
gián tiếp mỗi năm. Từ năm 2003 công ty đã có lãi, tuy chưa nhiều, với doanh số
đạt 26.002 triệu đồng/năm và lợi nhuận đạt 15,9 triệu đồng/năm, nhưng đã tạo
được đàn bò giống sữa cung cấp cho ngành chăn nuôi.
Biểu số 6: Hiệu quả đầu tư chăn nuôi bò sữa tại công ty bò sữa Mộc Châu
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tổng số

Trong đó
Công ty
Hộ nhận
khoán

1

Chi phí đầu tư chăn nuôi/ha

1.000đ

72.268

0

72.268

2

Lãi ròng cả chu kỳ chăn nuôi

1.000đ

109.422

0

109.422

10 năm/ha (Pr)
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3

Lãi ròng bình quân/năm/ha (Pr)

4

Thu nhập bình quân/hộ/năm

5

Hiện giá thu nhập thuần NPV

6

1.000đ

10.942

0

10.942

17.978

0

17.978

1.000đ

30.391

0

30.391

Suất nội hồn IRR

%

21.6%

0

21.6%

7

Hệ số sinh lời B/c

-

1.091

0

1.091

8

Thời gian hồn vốn

năm, tháng

5 năm 9 tháng

0

5 năm 9 tháng

9

Doanh thu từ SP sữa chế biến/năm

1.000đ

26.002

26.002

0

10

Chi phí chế biến/năm

1.000đ

25.850

25.850

0

11

Lãi ròng từ chế biến sữa/năm (Pr)

1.000đ

152

152

0

12

Tiền lương tiết kiệm/năm

1.000đ

64.000

64.000

0

Ghi chú: Các chỉ tiêu 9,10,11 là số liệu năm 2003; 1ha trồng cỏ nuôi được 5
bò cái giống sữa.
Nguồn: Phòng kế toán công ty Bò sữa Mộc Châu; Số liệu điều tra tháng
12/2004
Biểu số 5 cho thấy: Mỗi hộ gia đình nhận khoán 1ha đồng cỏ để nuôi 5
con bò sữa, cho thu nhập bình quân năm đạt 17.978.000đ, trong đó lợi nhuận là
10.942.000đ; Hiện giá thu nhập thuần NPV cho chu kỳ kinh doanh 10 năm là
30,9 triệu đồng; Suất nội hoàn IRR là 21,6%; Hệ số sinh lời B/c là 1,091; Thời
gian hoàn vốn đầu tư là 5 năm, 9 tháng. Như vậy, hiệu quả kinh tế – xã hội của
hình thức khoán này đã rõ. Bản chất kinh tế của hình thức khoán theo NĐ 01-CP
đối với đàn bò giống sữa ở công ty bò giống sữa Mộc Châu cũng giống như hình
thức khoán ở công ty cà phê 49. Đó là hình thức cho thuê tài chính giữa công ty
và hộ nhận khoán đối với đàn bò sữa, chuồng trại. Sau khi trả hết bằng sản phẩm
sữa, đàn bò và chuồng trại thuộc quyền sở hữu của hộ nhận khoán. Trong cùng
một quá trình chăn nuôi, chế biến sữa, tiêu thụ sản phẩm sữa và bò giống sữa,
nhà nước là chủ thể sở hữu cuối cùng, công ty Mộc Châu là chủ thể quyền sở hữu
pháp lý và chủ thể quyền quản lý kinh doanh đối với vốn đầu tư cho cơ sở chế
biến sữa, thức ăn gia súc, cho hoạt động dịch vụ đầu vào – đầu ra của các hộ chăn
nuôi, là chủ thể quyền sở hữu pháp lý đối với đàn bò và chuồng trại, và quyền sử
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dụng đất. Hộ nhận khoán là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng và chủ thể sở hữu
quyền quản lý kinh doanh đối với vốn đầu tư cho chi phí chăn nuôi hàng năm, là
chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh đối với đàn bò, chuồng trại (trong thời
gian chưa trả hết giá trị đàn bò và chuồng trại cho công ty), đất trồng cỏ và vốn
đầu tư kinh doanh hàng năm để chăn nuôi bò. Mỗi bên- công ty và hộ nhận
khoán – tự hạch toán và chịu lời lỗ trong khuôn khổ vốn đầu tư của mình cho
cùng một quá trình chăn nuôi- chế biến- tiêu thụ sản phẩm sữa và bò giống sữa
theo cơ chế thị trường. Hộ nhận khoán thực sự trở thành trang trại gia đình
chuyên doanh chăn nuôi bò giống sữa; Công ty chăn nuôi bò giống sữa Mộc
Châu trở thành doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ đầu vào – đầu ra cho
chăn nuôi bò giống sữa của các trang trại gia đình và đóng vai trò quyết định
phương hướng sản xuất của các trang trại này. Điều đó hoàn toàn đúng với mục
tiêu của NĐ 01-CP. Công ty đã thực sự tổ chức sản xuất và tiêu thụ nông sản
(sữa và bò giống sữa) theo hợp đồng (Contrac farming) cho các trang trại chăn
nuôi gia đình để tạo vùng sản xuất hàng hóa, chuyên canh, qui mô lớn, bảo đảm
chất lượng sản phẩm, đúng như nội dung của quyết định 80 TTg năm 2002 của
Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, thương hiệu sữa và giống bò sữa Mộc Châu đang
được hình thành. Các trang trại gia đình chăn nuôi bò giống sữa đều đứng chung
trong “màu cờ, sắc áo” của Công ty giống bò sữa Mộc Châu.
2.3. Trƣờng hợp công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, (Ninh Bình).
Công ty Đồng Giao chủ yếu trồng và chế biến dứa để xuất khẩu. Trong
tổng số diện tích canh tác hàng năm là 2.338,74ha, công ty đã giành 2.308,74ha,
bằng 98,7% diện tích đất canh tác, để trồng dứa, cung cấp nguyên liệu cho nhà
máy chế biến; Công ty đã giao khoán cho 1.367 hộ, bình quân 1,36ha/hộ. Đất đai
thuộc quyền sử dụng của công ty, nhưng được giao cho hộ trồng dứa. Hộ tự đầu
tư toàn bộ chi phí. Công ty cung cấp cho hộ các dịch vụ: giống, khuyến nông,
ứng vốn dưới dạng vật tư và bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Giá trị các dịch vụ được
quy thành sản phẩm dứa quả theo giá cả tại thời điểm giao khoán. Thời hạn
khoán là 20 năm. Dựa trên định mức kinh tế- kỹ thuật và điều kiện đất đai, công
ty ấn định sản lượng giao khoán cho từng hộ. Hộ thanh toán các dịch vụ cho
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công ty bằng sản phẩm dứa quả và bán cho công ty phần sản phẩm còn lại trong
mức khoán theo giá thị trường. Hộ có quyền bán phần sản lượng dứa vượt mức
khoán theo giá thỏa thuận cho công ty (thường cao hơn giá 10-20% so với giá
mua dứa trong định mức khoán) hoặc bán cho các đối tượng khác.
Biểu số 7: Mức đầu tư, hiệu quả trồng và chế biến dứa quả của 1ha ở công ty
thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.

STT

1
2
3
4
5

6
7
8

Chỉ tiêu

Đvị
tính

Chi phí trồng mới 1ha
Chi phí chế biến bình
qun 1ha/năm
Lãi ròng cả chu kỳ (Pr)
Tỉ lệ
Lãi ròng bình quân
năm/1ha (Pr/ha-năm)
Hiện giá thu nhập thuần
(NPV)
Tỉ lệ
Suất nội hoàn IRR
Hệ số sinh lời B/c
Nộp ngân sách nhà nước
+ Tổng số
+ Bình quân/1năm

1000đ
1000đ

Trƣờng hợp có thu nhập từ
chồi dứa
Tổng số
Công
Hộ
ty
nhận
khoán
47.598
0
47.598
45.250
45.250
0

Trƣờng hợp không có thu
nhập từ chồi dứa
Tổng số Công ty
Hộ
nhận
khoán
47.598
0 47.598
45.250
45.250
0

1000đ
%

401.492
100

182.514
45

218.978
55

99.992
-

1000đ

20.075

9.126

10.949

5.000

9.126

-4.126

1000đ

101.732

50.902

50.830

-1.261

50.902

52.163

%
%
lần
1000đ

100
27,93
1,10

50
25,90
1,04

50
30,69
1,18

11,78
0,94

25,90
1,04

0,81

70.987
3.549

70.987
3.549

0
0

70.987
3.549

70.987
3.549

0
0

182.514 -82.522
-

Nguồn: Điều tra, tính toán năm 2004
Bảng tính này dựa theo các giả định và thông số sau:
Năng suất dứa giao khoán bình quân: 30 tấn/1ha
Năng suất dứa bình quân thực tế:

35 tấn/1ha

Giá mua dứa quả

- Trong mức khoán: 914.286đ/tấn

(Số liệu điều tra)

- Vượt mức khoán: 1.097.143đ/tấn

Suất chiết khấu r = 12%/năm

Giá mua bình quân: 940.408đ/tấn

Năng suất thực tế bình quân đạt 35 tấn/ha là rất thấp, do đó hiệu quả kinh
doanh của người nhận khoán và công ty đều không cao. Trong trường hợp có thu
nhập từ bán chồi dứa, trên 1ha trồng dứa, người nhận khoán có lãi trong cả chu
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kỳ giao khoán 20 năm là 218.978.000đ, bình quân 1 năm là 10.949.000đ, hiện
giá thu nhập thuần NPV trong 20 năm là 50.830.000đ, bình quân năm là
2.541.500đ, chỉ số B/c là 1,177, có nghĩa là bỏ ra 1 đồng vốn đầu tư, hộ lãi được
0,177đ.
Công ty thu được từ khâu chế biến dứa tính trên 1ha như sau: Doanh số
bình quân 1 năm là 57.924.000đ, lãi trong cả chu kỳ khoán 20 năm là
182.513.000đ, bình quân 1 năm là 9.125.700đ; Hiện giá thu nhập thuần trong 20
năm là 50.902.000đ, bình quân 1 năm là 2.545.000đ; Tỉ lệ B/c là 1,04, có nghĩa
là công ty bỏ ra 1 đồng vốn đầu tư cho chế biến thì thu lãi 0,04đ.
Nhưng trong điều kiện diện tích trồng dứa đã ổn định, đủ đáp ứng yêu cầu
chế biến của công ty, hộ nhận khoán sẽ không có thu nhập từ bán chồi dứa. Do
đó, nếu giá mua dứa quả hay năng suất dứa không tăng, hộ nhận khoán sẽ bị lỗ
4.126.000đ/năm-1ha, hiện giá thu nhập thuần trong 20 năm là -52.163.000đ/1ha.
Về phía công ty, giá mua dứa quả bình quân 9.040.408đ/tấn là thấp hơn
giá thành (giá thàng khoảng 1.100.000 – 1.500.000đ/tấn) nên có lãi khá cao, như
nêu ở trên. Nhưng nếu giá mua dứa bằng giá thành 1.100.000đ/tấn, thu nhập
thuần NPV của công ty chỉ còn 24.075.000đ, bằng 47,3% NPV năm 2004; giá
mua dứa là 1.260.000đ/tấn để cho nông dân có lãi, thì thu nhập thuần NPV của
công ty chỉ còn 962.650đ/1ha trong 20 năm.
Những vấn đề nêu trên có thể khắc phục được, nếu công ty hỗ trợ đầu tư
vốn, làm khuyến nông để nông dân thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, nâng năng
suất dứa lên tương xứng với tiềm năng của nó là 50-70 tấn/ha-năm.
Như vậy, trong quá trình trồng và chế biến dứa quả tươi, công ty thực
phẩm xuất khẩu Đồng Giao là chủ thể sở hữu pháp lý và chủ thể sở hữu quyền
quản lý kinh doanh đối với tài sản dùng trong quá trình chế biến, tiêu thụ dứa,
cung ứng dịch vụ đầu vào cho các hộ nhận khoán trồng dứa, là chủ thể sở hữu
quyền sử dụng ruộng đất. Hộ nhận khoán chính là các trang trại gia đình chuyên
doanh trồng dứa, là chủ thể sở hữu cuối cùng, chủ thể quyền sở hữu pháp lý và
quyền quản lý kinh doanh đối với vốn đầu tư trồng dứa và là chủ thể sở hữu
quyền quản lý kinh doanh ruộng đất. Công ty và các hộ nhận khoán thực hiện sản
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xuất dứa theo hợp đồng, trong đó công ty là người tổ chức sản xuất của các hộ để
tạo ra vùng chuyên canh dứa, có sản lượng hàng hóa cao, tổ chức chế biến và tiêu
thụ sản phẩm trên thị trường quốc tế, xây dựng thương hiệu; Các hộ nhận khoán
với tính cách là các trang trại gia đình kinh doanh trồng dứa trên đất thuộc quyền
sử dụng của công ty , mua dịch vụ và bán dứa quả cho công ty theo nguyên tắc
thị trường thông qua hợp đồng kinh tế. Đó chính là mô hình liên kết “4 nhà” theo
quyết định 80/TTg năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.
2.4. Trƣờng hợp Nông trƣờng quốc doanh Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ.
Nông trường Cờ Đỏ có 6.150,89ha đất tự nhiên, trong đó có 5.358,26ha
đất 2 vụ lúa, được giao khoán cho 2.539 hộ, bình quân 2,11ha/hộ, hộ nhận khoán
cao nhất không quá 2,5ha, thời gian giao khoán 20 năm. Hộ nhận khoán đầu tư
toàn bộ chi phí sản xuất 2 vụ lúa và có thể thêm 1 vụ nuôi cá, bán 70-80% sản
phẩm lúa cho nông trường theo giá thị trường. Hộ nhận khoán phải nộp cho nhà
nước thuế sử dụng đất, thủy lợi phí 30kg/1ha-năm, quỹ an ninh quốc phòng
20kg/1ha-năm, nộp cho Nông trường khoản khấu hao các công trình phục vụ sản
xuất (chủ yếu là hệ thống thủy lợi, kênh mương, cống, bờ bao) và phục vụ đời
sống, an ninh quốc phòng, là 396kg/1ha-năm, khoản để lập các quỹ đầu tư phát
triển, quỹ phúc lợi, phí quản lý là 111kg/1ha-năm. Nông trường cung ứng dịch
vụ giống, vật tư (phân bón, thuốc trừ sâu), vốn, tưới tiêu nuớc, bảo vệ an ninh,
mua và chế biến tiêu thụ lúa gạo cho các hộ nhận khoán và cả nông dân trong
vùng theo cơ chế thị trường. Trong những năm qua, giống lúa thơm chất lượng
cao chiếm tới 63- 93% diện tích gieo trồng của nông trường, tuỳ từng vụ lúa.
Năng suất lúa luôn đạt bình quân trên 5T/1ha- vụ. Năm 2004, sản lượng gạo chế
biến và bán ra thị trường trong nước và xuất khẩu đạt 38.877 tấn, tương ứng với
67,3% lúa do các hộ nhận khoán sản xuất.
Như vậy, nông trường Cờ Đỏ là chủ thể sở hữu pháp lý vốn đầu tư xây
dựng cơ sở vật chất như hệ thống thuỷ lợi, nhà máy chế biến gạo và các cơ sở
phục vụ cho hoạt động dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất lúa của các hộ nhận
khoán, là chủ thể sở hữu quyền dử dụng ruộng đất. Hộ nhận khoán chính là trang
trại gia đình chuyên canh sản xuất lúa, là chủ thể quyền sở hữu cuối cùng, quyền
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sở hữu pháp lý và quyền quản lý kinh doanh đối với vốn đầu tư cho sản xuất lúa
hàng năm trên diện tích nhận khoán, là chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh
ruộng đất trong phạm vi diện tích do Nông trường giao khoán. Quan hệ kinh tế
giữa Nông trường và các hộ nhận khoán là quan hệ sản xuất theo hợp đồng
(Contrac farming) theo cơ chế thị trường, thuận mua vừa bán. Quyền hạn và lợi
ích mà mỗi bên phát sinh từ các quyền tài sản của mình, như quyền sở hữu cuối
cùng, quyền sở hữu pháp lý và quyền quản lý kinh doanh, khai thác tài sản, theo
nguyên tắc thị trường, coi các quyền tài sản ấy là hàng hóa. Do đó, các bên vừa
có quyền tự chủ vừa phải chịu trách nhiệm về lời – lỗ trong phạm vi hoạt động
của mình, dựa trên các quyền tài sản. Khoán gọn cho hộ ở Nông trường Cờ Đỏ là
hình thức tái lập trang trại gia đình với qui mô 2,1ha 2 vụ lúa trong lòng doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước, vừa với tầm hạn quản lý, kiểm soát các quá trình
sinh học diễn ra trên đồng ruộng của mỗi hộ, đồng thời chuyển doanh nghiệp
nông nghiệp nhà nước – Nông trường Cờ Đỏ, sang làm dịch vụ đầu vào – đầu ra
cho các hộ nhận khoán. Nhờ đó, vùng sản xuất chuyên canh, có qui mô lớn theo
yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ được hình thành và phát
triển, do vừa phát huy lợi thế của trang trại gia đình, vừa phát huy vai trò lợi thế
của doanh nghiệp nhà nước, gắn sản xuất nông sản với chế biến và thị trường
một cách chặt chẽ dựa trên các quyền tài sản và sự phân chia chuỗi giá trị lợi ích.
Hình thức này phù hợp với vùng sản xuất chuyên canh, trình độ dân trí khá, năng
lực về mọi mặt của nông dân trên mức trung bình.
3. Dạng 3: Khoán liên doanh.
Đặc trưng của hình thức khoán liên doanh là 2 bên giao khoán – doanh
nghiệp nhà nước và người nhận khoán - hộ gia đình công nhân viên của doanh
nghiệp và hộ gia đình không phải công nhân viên của doanh nghiệp, cùng bỏ vốn
đầu tư vào một quá trình sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản, cùng quản
lý và hưởng lợi theo tỉ lệ vốn đầu tư của mỗi bên, trên ruộng đất thuộc quyền sử
dụng của doanh nghiệp hay của hộ gia đình không phải là công nhân viên của
doanh nghiệp, trên cơ sở các định mức kinh tế – kỹ thuật của đầu vào (chi phí) và
đầu ra (sản lượng sản phẩm) phải đạt tương ứng với chi phí đầu vào, nhưng
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không phát sinh một tổ chức kinh doanh mới về mặt pháp lý, mà vẫn dựa vào tư
cách pháp lý của doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh
trên thương trường. Đó chính là một dạng rất điển hình của trang trại dự phần
(affliated farm). Trên thực tế, hai loại khoán liên doanh được hình thành và phát
triển trong quá trình đổi mới doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước. Loại thứ nhất
là khoán liên doanh sản xuất nông nghiệp trên đất thuộc quyền sử dụng của
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước. Loại thứ 2 là khoán liên doanh sản xuất
nông nghiệp trên đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình nông dân.
a) Khoán liên doanh trên đất thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp
nông nghiệp nhà nƣớc .
a.1. Trường hợp của công ty cà phê 49.
Thông thường, trên những vùng đất thuộc quyền sử dụng của công ty,
nhưng chất lượng xấu, xa trung tâm nên khó quản lý, công ty 49 chỉ đầu tư một
phần, hoặc không đầu tư. Căn cứ vào định mức kinh tế- kỹ thuật, công ty và
người nhận khoán thỏa thuận mức đầu tư của mỗi bên trong tổng số vốn đầu tư
cho 1ha cà phê KTCB và kinh doanh. Do đó, tỉ lệ sản phẩm theo định mức khoán
mà mỗi bên được hưởng căn cứ vào tỉ lệ góp vốn đầu tư. Phần sản lượng vượt
khoán do đầu tư thêm hay chăm sóc đúng kỹ thuật thuộc về người nhận khoán.
Biểu số 8: Hiệu quả đầu tư và hưởng lợi theo hình thức khoán liên doanh trên
1ha cà phê ở công ty cà phê 49.
Đơn vị tính

Công ty
đầu tƣ 28,58%

Công ty
Công ty đầu tƣ
đầu
tƣ 4,19%
11,45%

Chi phí đầu tư XDCB/1ha

1000đ

16.319

4.500

0

2.

Chi phí kinh doanh/1năm/1ha

1000đ

3.405

3.405

3.244

3.

Tổng lãi ròng/1ha/20 năm (Pr)

1000đ

52.529

23.504

28.785

4.

Lãi ròng bình quân/1 năm/ha (Pr)

1000đ

2.626

1.175

1.439

5.

Hiện giá thu nhập thuần NPV

1000đ

15.765

16.906

16.219

6.

Suất nội hoàn IRR

%

24,47

52,35

-

7.

Hệ số sinh lời B/c

lần

1,243

1,24

1,47

II.

Đối với ngƣời nhận khoán

1.

Chi phí đầu tư XDCB /1ha

1000đ

27.577

39.396

45.000

STT

Chỉ tiêu

I.

Công ty 49:

1.
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2.

Chi phí kinh doanh/năm-1ha

1000đ

21.701

21.701

29.100

3.

Tổng lãi ròng 20 năm/1ha (Pr)

1000đ

147.775

176.268

207.859

4.

Lãi ròng bình quân/ năm-1ha (Pr)

1000đ

7.389

8.813

10.393

5.

Thu nhập bình quân/ năm

1000đ

15.728

17.153

18.022

6.

Hiện giá thu nhập thuận NPV

1000đ

28.667

31.679

41.2002

7.

Suất nội hoàn IRR

%

20,77

19,74

21,04

III.

Tính chung

1.

Chi phí đầu tư XDCB/1ha

1000đ

43.896

43.896

45.000

2.

Chi phí kinh doanh/1 năm-ha

1000đ

25.106

25.106

32.344

3.

Tổng lãi ròng trong 20 năm (Pr)

1000đ

200.304

199.773

236.644

4.

Lãi ròng bình quân/ năm (Pr)

1000đ

10.015

9.989

11.832

5.

Hiện giá thu nhập thuần NPV

1000đ

44.432

48.584

57.421

6.

Suất nội hoàn IRR

%

21,8

22,64

24,14

7.

Chỉ số sinh lời B/c

lần

1,157

1,157

1,178

8.

Nộp ngân sách nhà nước

1000đ

28.678

18.174

18.394

9.

Thời gian hoàn vốn

Năm, tháng

7 năm và 4 tháng

7 năm

7 năm và 8 tháng

Nguồn: Điều tra – TT của đề tài
Trường hợp thứ nhất, công ty đầu tư 28,58% tổng vốn đầu tư 1ha cà phê,
gồm chi phí XDCB 3 năm và chi phí kinh doanh hàng năm và được hưởng
18,6% sản lượng khoán. Trường hợp thứ hai, công ty chỉ đầu tư 11,45% chi phí
XDCB 3 năm và chi phí kinh doanh hàng năm của 1ha cà phê và hưởng 12,97%
sản lượng khoán. Trường hợp thứ ba, công ty không đầu tư XDCB, chỉ đầu tư
kinh doanh hàng năm 3.244.000đ/ha, bằng 4,19% tổng vốn đầu tư, gồm cả
XDCB và kinh doanh hàng năm, nhưng do là chủ thể sở hữu pháp lý quyền sử
dụng đất, nên công ty được hưởng lợi 10,22% sản lượng cà phê giao khoán hàng
năm. Như vậy, việc phân chia lợi ích giữa công ty và người nhận khoán không
dựa trên cơ sở quyền tài sản của mỗi bên.
Diện tích cà phê khoán liên doanh trong trường hợp công ty có đầu tư
XDCB là 8,98%, trong trường hợp không đầu tư XDCB 6,55% diện tích cà phê
của cả công ty.
Do trải qua nhiều giai đoạn áp dụng các hình thức khoán khác nhau, mỗi
vườn cây có đặc điểm riêng về tuổi cây, chất lượng vườn cây, đất đai, địa hình,
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vị trí, nên việc tính toán này dựa trên dữ liệu định mức kinh tế – kỹ thuật của
công ty và của 100 hộ nhận khoán thuộc diện điều tra. Tất cả số liệu được qui về
thời điểm 2005, được coi là năm thứ 1 của cả chu kỳ 20 năm XDCB và kinh
doanh của vườn cà phê, giá cà phê nhân là 16.500đ/kg xô, hệ số qui đổi 1kg nhân
= 4,5kg quả tươi, suất chiết khấu r = 12%/năm.
Do đặc điểm của các vườn cà phê rất khác nhau, nhất là đặc điểm đất đai
có địa tô chênh lệch 1 khác nhau như nói ở trên, nên hiệu quả đầu tư khác nhau
và không nói lên rằng hình thức khoán nào là tốt hơn. Nhưng có một điều chắc
chắn là, nhờ cách khoán này những vùng đất xấu, xa trung tâm, kết cấu hạ tầng
kém phát triển, đã trở thành vườn cà phê cho năng suất cao và vượt qua được thời
kỳ khó khăn, giá cả xuống thấp hơn giá thành sản xuất, so với vườn cà phê không
khoán liên doanh; Công ty chỉ phải đầu tư ít, giảm khoảng 300 người lao động
gián tiếp, tương ứng với 3,35 tỷ đồng/ tiền lương/ năm.
Như vậy, trong cùng một chu kỳ kinh doanh 20 năm, trên cùng 1 mảnh
đất, 1 lô cà phê, hai chủ thể – công ty và người nhận khoán, cùng bỏ vốn đầu tư,
cùng quản lý có phân quyền, cùng hưởng lợi phát sinh từ quyền tài sản của mỗi
bên.
Xét trên góc độ quyền tài sản, công ty 49 là chủ thể sở hữu quyền pháp lý
và chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh đối với vốn đầu tư cho hoạt động
kinh doanh dịch vụ đầu vào – đầu ra cho quá trình sản xuất mang tính sinh học là
trồng, chăm sóc, thu hoạch sơ chế quả cà phê, đồng thời là chủ thể sở hữu pháp
lý đối với quyền sử dụng đất, phần vốn đầu tư cho vườn cà phê trong thời kỳ
XDCB và thời kỳ kinh doanh. Lợi ích của công ty được phát sinh trên cơ sở các
quyền tài sản này. Người nhận khoán – hộ gia đình là chủ thể sở hữu cuối cùng,
chủ thể sở hữu pháp lý và chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh đối với phần
vốn đầu tư của mình cho vườn cà phê trong thời kỳ XDCB và thời kỳ kinh
doanh, là chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh đối với đất trồng cà phê và
vườn cà phê trong giai đoạn XDCB, chăm sóc, bảo vệ, thu hái, sơ chế quả cà phê.
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Xét về mặt phân quyền quản lý kinh doanh, công ty thực hiện các khâu
hoạt động dịch vụ đầu vào, đầu ra cho các hộ nhận khoán bao gồm cả dịch vụ
xây dựng thương hiệu và dịch vụ hành chính – pháp lý trong kinh doanh.
Hộ gia đình nhận khoán là người thực hiện các khâu sản xuất mang tính
chất sinh học. Thực chất hộ gia đình nhận khoán là trang trại gia đình chuyên
doanh cà phê theo hợp đồng với công ty cà phê 49.
Hình thức khoán này là dạng tiêu biểu nhất, thể hiện rõ nhất việc đa dạng
hóa chủ sở hữu trong doanh nghiệp nhà nước. Nó vừa phát huy được tính ưu việt
của trang trại gia đình trong sản xuất nông nghiệp, vừa phát huy được vai trò tổ
chức sản xuất của công ty trong việc tạo vùng chuyên canh qui mô lớn theo yêu
cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. Chỉ rất tiếc là, trong trường
hợp cụ thể này, công ty 49 đã không thực hiện được vai trò của mình. Do đó,
nguồn thu của ngân sách nhà nước từ công ty 49 giảm theo tỉ lệ giảm mức đầu tư
của công ty vào các vườn cà phê giao khoán cho hộ gia đình và theo tỉ lệ giảm
hoạt động dịch vụ đầu vào – đầu ra. Công ty 49 chỉ còn thực hiện dịch vụ pháp lý
trong kinh doanh – cái không nhất thiết cần có đối với các trang trại gia đình
nhận khoán.
a.2. Trường hợp công ty chè Mộc Châu.
Công ty chè Mộc Châu được thành lập từ năm 1958; năm 1994 công ty bị
lỗ nặng, có nguy cơ phá sản, năng suất chè bình quân chỉ đạt 4,8 tấn/1ha-năm,
sản lượng đạt 2.846 tấn/năm. Từ năm 1995, công ty đổi mới quản lý và con
người, trong đó có việc áp dụng các hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu bằng các
hình thức “khoán” cho hộ gia đình công nhân; năm 2004, công ty đạt năng suất
bình quân 16,7 tấn/1ha (cao nhất nước), bằng 348% năng suất năm 1994, sản
lượng đạt 9.000 tấn/năm, bằng 316,2% năm 1994, với 525ha chè có tuổi bình
quân là 45 năm. Công ty đã xây dựng được thương hiệu, có thị trường xuất khẩu
ổn định. Công ty đã dần thay đổi giống chè. Đến 2004, công ty có 100ha chè
giống Nhật Bản, 30ha chè giống Đài Loan. Công ty thực hiện tái canh bằng
giống chè mới trên diện tích chè giống cũ đã có 45 tuổi. Để thực hiện chủ trương
này, công ty đã áp dụng hình thức khoán liên doanh. Theo đó, công ty giao khoán
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cho hộ theo các định mức kinh tế- kỹ thuật về đầu tư KTCB, chi phí kinh doanh
hàng năm, sản lượng đạt được, với thời gian giao khoán 50 năm theo chu kỳ kinh
doanh của vườn chè. Trong đó, công ty đặc biệt coi trọng khâu bảo vệ thực vật để
bảo đảm chất lượng chè có dư lượng thuốc trừ sâu thấp theo yêu cầu của các thị
trường khó tính như Nhật Bản. Công ty trực tiếp thực hiện khâu phun thuốc trừ
sâu, cung cấp giống, phân bón, độc quyền mua chè búp tươi, chế biến và tiêu thụ,
chủ yếu là xuất khẩu, cho các hộ nhận khoán trồng, chăm sóc, thu hoạch chè.
Biểu đồ 9: Kết quả đầu tư trên 1ha chè trồng mới ở công ty chè Mộc Châu.
STT

1

Chỉ tiêu
Chi phí đầu tư XDCB 3 năm trên 1ha chè
Tỉ lệ

2

Tổng số

1.000đ

77.057,54

45.377

31.680,54

100

59

41

29.454,0

0

29.454

100

0

100

%

Chi phí kinh doanh hàng năm 1ha Chè
Tỉ lệ

Trong đó
Công ty
Hộ nhận

Đơn vị
tính

1.000đ
%

khoán

3

Chi phí chế biến Chè bình quân năm/1ha

1.000đ

104.725

104.725

0

4

Lãi ròng cả chu kỳ/1ha (Pr)

1.000đ

1.024.366

458.370

565.996

5

Lãi ròng bình quân năm/1ha (Pr)

1.000đ

20.487

9.167

11.319,91

100

45

55

63.520

26.781

36.739

%

100

42

58

Tỉ lệ
6

%

Hiện giá thu nhập thuần NPV/ha

1.000đ

Tỉ lệ
7

Suất nội hoàn IRR

%

18,77

17,34

20,56

8

Hệ số sinh lời B/c

lần

1,11

1,09

1,20

9

Thuế nộp ngân sách nhà nước

178.254,8

178.254,8

0

0

3.565,1

3.565,1

0

0

1.000đ

+ Tổng số cả chu kỳ/ha
+ Bình quân /năm/ha

Nguồn: Điều tra – tính toán
Biểu trên được tính toán trên cơ sở năng suất bình quân đạt 17,65 tấn/hanăm, suất chiết khấu r: 12%/năm, các định mức kinh tế - kỹ thuật trong đầu tư
XDCB và kinh doanh vườn chè, chế biến chè do công ty xây dựng, giá chè búp
tươi là 2.200đ/kg, giá chè khô chế là 24.614đ/kg. Công ty ứng trước giống, vật tư
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cho hộ nhận khoán không tính lãi, thu lại bằng sản phẩm chè búp; Chi phí quản
lý bằng 2,7% tổng sản lượng chè. Công ty độc quyền mua, chế biến tiêu thụ chè.
Kết quả tính toán cho thấy, người nhận khoán đầu tư 41% suất đầu tư KTCB 1ha
chè và 100% chí phí kinh doanh hàng năm và 28,95% suất đầu tư cho trồng và
chế biến 1ha chè, hưởng lợi từ khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch chè với mức 55%
tổng lãi ròng và 58% hiện giá thu nhập thuần trên 1ha chè tính chung cả quá trình
trồng, chế biến, tiêu thụ chè. Trong khi đó, công ty đầu tư 59% suất đầu tư
KTCB 1ha chè, 100% suất đầu tư chế biến chè và 71,05% suất đầu tư trồng và
chế biến 1ha chè nhưng chỉ thu lãi từ khâu chế biến, nên chỉ thu lãi ròng 45%
tổng lãi ròng 1ha, hiện giá thu nhập thuần là 42% tổng NPV/1ha. Xét toàn quá
trình trồng và chế biến tiêu thụ chè, IRR đạt 18,77%, nhưng công ty chỉ đạt
17,34%, người nhận khoán đạt 20,56%, hệ số sinh lời B/c đạt 1,11 lần, trong đó
công ty đạt 1,09, người nhận khoán đạt 1,2 lần; chỉ có công ty nộp thuế cho nhà
nước bình quân năm là 3.565.100đ/1ha. Người nhận khoán không phải nộp các
loại thuế kinh doanh. Kết quả phân tích độ nhậy của NPV theo giá mua chè búp
tươi và giá xuất khẩu chè khô (1USD = 15.880 VND) như sau: Nếu mua búp chè
với giá 2.200đ/kg, nhưng giá bán chè khô 1,4 USD/kg, công ty sẽ bị lỗ; nếu giữ
được năng suất giao khoán và giá bán chè búp tươi là 1.800đ/kg, người nhận
khoán sẽ bị lỗ. Điều đó cho thấy, cả công ty và người nhận khoán đều cùng chịu
sự tác động trực tiếp của giá cả trên thị trường quốc tế. Như vậy, trên cùng 1ha
chè giao khoán, người nhận khoán là chủ sở hữu cuối cùng và chủ thể quyền sở
hữu pháp lý đối với 57,4% vốn đầu tư trồng, chăm sóc, thu hoạch chè búp tươi, là
chủ thể quyền quản lý kinh doanh đối với quyền sử dụng đất trồng chè và toàn bộ
vốn XDCB và chăm sóc vườn chè nhận khoán. Công ty chè Mộc Châu là chủ thể
sở hữu quyền pháp lý đối với 42,6% vốn đầu tư trồng, chăm sóc chè trong giai
đoạn KTCB, 100% vốn đầu tư chế biến cho 1ha chè, và đối với quyền sử dụng
đất trồng chè, là chủ thể sở hữu quyền pháp lý và quyền quản lý kinh doanh đối
với toàn bộ vốn đầu tư chế biến, tiêu thụ chè.
Công ty chè Mộc Châu cũng là một trong những điển hình áp dụng hình
thức đa dạng hóa chủ sở hữu trong trồng trọt dưới hình thức khoán liên doanh.
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Thực sự, các hộ nhận khoán là trang trại gia đình được tái lập trong lòng công ty
chè Mộc Châu, đồng thời cũng là trang trại dự phần, trong đó hộ gia đình đầu tư
57,4% suất đầu tư cho 1 ha chè, bao gồm cả thời kỳ XDCB và kinh doanh, nhưng
vẫn dựa trên tư cách pháp lý của Công ty chè Mộc Châu. Nhờ đó, Công ty chè
giảm tải quản lý và vốn đầu tư trong khâu sản xuất nguyên liệu, tập trung nỗ lực
và tiền vốn cho khâu chế biến, tiêu thụ, xây dựng thương hiệu và cung ứng đầu
vào cho sản xuất chè nguyên liệu của các trang trại gia đình. Đồng thời, các ưu
việt của trang trại gia đình trong giai đoạn sản xuất mang tính sinh học – trồng,
chăm sóc, thu hoạch chè, được phát huy, nên đã tạo được vùng sản xuất chè
chuyên canh, có quy mô lớn. Công ty chè Mộc Châu đã thực hiện có hiệu quả mô
hình liên kết “4 nhà”, sản xuất theo hợp đồng, như Quyết định 80/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ (năm 2002).
a.3. Trường hợp Công ty Cao su Bà Rịa – Vũng Tàu, thuộc Tổng Công ty cao
su Việt Nam.
Toàn ngành cao su hiện vẫn áp dụng hình thức khoán đơn giá tiền lương
và một phần nhỏ vật tư (kiềng, máng, chậu đựng mủ) theo sản phẩm khai thác
hàng tháng, năm cho công nhân. Các hình thức khoán mang bản chất đa dạng hóa
sở hữu vốn đầu tư kinh doanh cao su chưa được áp dụng.
Tháng 3/2002, công ty cao su Bà Rịa – Vũng Tàu áp dụng thí điểm hình
thức đa dạng hóa chủ sở hữu vườn cao su từ năm trồng thứ 2 đến hết chu kỳ khai
thác (31 năm) trên 12,92ha cho 3 hộ công nhân của Nông trường Cù Bị, thuộc
công ty.
Biểu số 10: Vốn đầu tư và hiệu quả của hình thức khoán liên doanh trên
1ha cao su ở công ty cao su Bà Rịa – Vũng Tàu.
STT

1
2

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Vốn đầu tư XDCB 1ha
Tỉ lệ
Vốn đầu tư KD hàng năm 1ha
(gồm cả chế biến)
Tỉ lệ

1.000đ/ha
%
1.000đ
%
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Tổng số

19.737,8
100
15.298
100

Trong đó
Phần của
Phần của
công ty
hộ nhận
khoán
7.960,0
11.777,73
40,33
59,67
1.775
13.514
11,7

88,3

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tổng mức đầu tư/1ha
Tỉ lệ
Năng suất bình quân/ năm
Tổng lãi ròng cả chu kỳ (Pr)
Tỉ lệ
Lãi ròng bình quân năm (Pr)
Hiện giá thu nhập thuần NPV
Tỉ lệ
Suất nội hoàn IRR
Hệ số sinh lời B/c
Thời gian hoàn vốn
Nộp ngân sách nhà nước BQ năm

1.000đ
%
Tấn/ha
1.000đ/ha
%
1.000đ/ha
1.000đ/ha
%
%
lần
Năm,tháng
1.000đ/ha

35.026,8
100
1,831
318.534,2
100
9.954,2
22.727,7
100
18,93
1,233
13năm+8tháng
4.170,2

9.735,0
27,8

25.291,73
72,2

120.340,9
37,78
3.760,7
8.581,1
37,76
18,74
1,14
12năm+10tháng
1.489,5

198.193,3
62,22
6.193,5
14.146,6
62,24
19,07
1,379
14 năm
2.681,0

* Vốn đầu tư kinh doanh hàng năm bao gồm cả chế biến mủ cao su
Nguồn: Điều tra – tính toán
Công ty đầu tư khai hoang, trồng chăm sóc năm thứ 1. Từ năm thứ 2,
người nhận khoán đầu tư chăm sóc, khai thác (phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư
khác, dụng cụ, công lao động). Công ty cho hộ nhận khoán vay phân bón theo
định mức đối với thời kỳ KTCB, hướng dẫn, giám sát việc chăm sóc, khai thác,
cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm. Người nhận khoán phải bán toàn bộ sản
phẩm (mủ tươi) cho công ty theo giá thị trường và nộp cho công ty các khoản:
thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu nhập (nếu cơ quan thuế yêu cầu công ty
thu hộ), phí quản lý theo định mức của Tổng công ty, đóng góp xây dựng kết cấu
hạ tầng phục vụ khai thác mủ cao su (đường xá), quỹ phúc lợi, bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế theo luật định. Các kết quả tính toán trên dựa theo định mức kinh
tế- kỹ thuật của công ty, suất chiết khấu r là 12%, giá mủ cao su qui khô
18.000.000đ/tấn.
Biểu trên cho thấy, trong khâu trồng và khai thác mủ cao su, công ty đầu
tư 40,33% suất đầu tư KTCB và 11,7% chi phí kinh doanh hàng năm, tính chung
là 27,8% vốn đầu tư và thu được 37,78% lãi ròng, 37,76% hiện giá thu nhập
thuần NPV, có suất nội hoàn IRR là 18,74%, đạt chỉ số sinh lời B/c là 1,14, nộp
ngân sách nhà nước 1.489.500đ/ha-năm và thời gian hoàn vốn đầu tư là
12năm+10tháng. Người nhận khoán đầu tư 59,67% suất đầu tư KTCB, và 88,3%
chi phí kinh doanh hàng năm, tính chung là 72,2% vốn đầu tư, thu được 62,97%
lãi ròng, 58,29% hiện giá thu nhập thuần NPV, có suất nội hoàn IRR là 19,27%,
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chỉ số sinh lời B/c là 1,441, thời gia thu hồi vốn là 13 năm, nộp ngân sách nhà
nước là 3.446.500đ/ha-năm. Giá trị vườn cao su thanh lý được chia theo tỉ lệ vốn
đầu tư KTCB, công ty 40,33%, người nhận khoán: 59,67%.
Biểu số 11: So sánh một số chỉ tiêu của vườn cao su khoán liên doanh và
không khoán ở Nông trường Xà Bang, công ty cao su Bà Rịa – Vũng Tàu năm
2002.
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

1- Năng suất
2- Chi phí vật tư
3- Thu nhập bình quân 1 công nhân/ha

Không khoán

Khoán

Tấn/ha

1,196

1,590

1000đ/ha

238,01

87,689

1.127,799

1.499,0

2,751

2,751

1000đ/tháng

4- Diện tích bình quân/1công nhân

ha

5- 5- Thu nhập bình quân 1 công nhân/ha

1000đ/năm

37.230,130 49.483,972

Biểu này cho thấy, so sánh vườn cây cao su khoán liên doanh cho hộ và
vườn cây cao su không khoán, năng suất cao hơn 0,394T/ha hay 32,9%, chi phí
vật tư ít hơn 150.321đ/ha, tiết kiệm được 63%; thu nhập bình quân 1 công nhân
trên 1ha, 1 tháng cao hơn 371.201đ, hay 32,9%.
Như vậy trên 1ha cao su XDCB, khai thác và chế biến, công ty phải đầu tư
35.026.800đ, bằng 27,8% tổng vốn đầu tư, người nhận khoán đầu tư
25.291.730đ, bằng 72,2% tổng vốn đầu tư nhưng chỉ hưởng lợi 62,22% tổng lãi
ròng và 62,24% hiện giá thu nhập thuần. So với công ty, người nhận khoán đầu
tư nhiều hơn 44,4%, nhưng chỉ hưởng lợi cao hơn 24,44%. Bởi vì, công ty là chủ
thể sở hữu pháp lý tài sản doanh nghiệp nói chung và quyền sử dụng ruộng đất
nói riêng của toàn doanh nghiệp. Điểm đặc biệt khác với trường hợp khoán liên
doanh ở các doanh nghiệp cà phê, chè, bò sữa là người nhận khoán – chủ trang
trại gia đình ở công ty cao su Bà Rịa – Vũng Tàu có nộp thuế kinh doanh cho nhà
nước là 2.681.000đ/1ha-năm; bằng 180% thuế kinh doanh nộp nhà nước của
công ty cao su Bà Rịa – Vũng Tàu. Sự phân chia lợi ích phát sinh từ quyền tài
sản của các chủ thể cùng tham gia trong một quá trình sản xuất – kinh doanh
chưa được xác định một cách tương đối hợp lý.
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b. Khoán liên doanh trên đất thuộc quyền sử dụng của các hộ nhận
khoán.
Nội dung của hình thức khoán liên doanh trên đất thuộc quyền sử dụng
của công ty hay của hộ nhận khoán là tương tự nhau. Điểm khác nhau là ở phần
hưởng lợi của các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư kinh doanh do sự khác
nhau về chủ thể sở hữu quyền sử dụng đất.
b.1. Trường hợp công ty Chè Mộc Châu.
Diện tích Chè được áp dụng hình thức khoán này là 897 ha đất thuộc
quyền sử dụng của các hộ đồng bào dân tộc ít người trên địa bàn vùng nguyên
liệu chè cung cấp cho nhà máy chế biến chè của công ty. So với diện tích chè
525ha thuộc quyền sử dụng đất của công ty, diện tích liên doanh này lớn hơn
372ha, hay 70,85%. Nhờ đó, công ty có đủ nguyên liệu cung cấp cho nhà máy
chế biến của mình. Theo hình thức khoán này, công ty ký hợp đồng với từng hộ
dân, lập quy hoạch, thiết kế vườn chè, đầu tư kiến thiết đất trồng chè, bán giống
chè cho hộ dân theo phương thức trả chậm bằng sản phẩm chè búp trong 20 năm,
đầu tư vật tư (phân bón, thuốc trừ sâu…) và khuyến nông, hộ nhận khoán đầu tư
chủ yếu bằng công lao động. Đến năm 2004, công ty đã đầu tư khoảng 7 tỷ đồng
cho các hộ nhận khoán liên doanh. Ngoài ra, công ty còn đầu tư toàn bộ thiết bị
dây chuyền chế biến chè cho HTX vùng tái định cư Tân Lập, thông qua HTX
này, ký hợp đồng ứng trước vật tư và bao tiêu 100% sản phẩm chè cho các hộ
dân là xã viên của HTX, với giá sàn được công bố ngay đầu mỗi vụ sản xuất.
HTX quản lý xưởng sơ chế chè búp và bán chè sơ chế cho công ty để tinh chế và
tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Hiệu quả đầu tư chè của hình thức
này đã được thể hiện qua biểu số 8. Công ty chỉ thu doanh lợi qua khâu chế biến;
Hộ nông dân nhận khoản thu lợi qua khâu trồng trọt, cung ứng chè nguyên liệu
cho công ty. Việc phân chia lợi ích chưa tính đến quyền sử dụng đất của chủ thể
sở hữu là hộ nông dân.
b.2. Trường hợp công ty cao su Đắc Lắc.
Diện tích trồng cao su trên đất thuộc quyền sử dụng của các hộ nông dân
trên địa bàn theo hình thức khoán liên doanh ở công ty cao su Đắc Lắc là
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4.100ha, bằng 36,9% diện tích đất trồng cao su thuộc quyền sử dụng của công ty.
Do đó nhà máy chế biến mủ cao su của công ty có thêm nguồn nguyên liệu đáng
kể. Trong giai đoạn XDCB, công ty đầu tư các khâu quy hoạch, thiết kế vườn
cây, khai hoang, trồng mới, chi phí phân bón. Hộ nông dân liên doanh chủ yếu
đầu tư bằng công lao động. Trong giai đoạn kinh doanh khai thác mủ cao su, hộ
liên doanh đầu tư toàn bộ vật tư, công lao động chăm sóc, khai thác, bảo vệ vườn
cao su. Như vậy, theo định mức kinh tế – kỹ thuật của công ty, phần vốn đầu tư
của công ty là 30%, của hộ dân liên doanh là 70% tổng vốn đầu tư cho 1ha cao
su, không tính đến yếu tố thời giá tiền tệ. Căn cứ vào mức độ đầu tư của mỗi bên,
việc phân chia quyền lợi được xác định như sau:
+ Từ năm trồng thứ 7 đến thứ 9, hộ liên doanh được hưởng toàn bộ sản
phẩm mủ cao su khai thác được, và bán cho công ty theo thời giá.
+ Từ năm trồng thứ 10 đến thứ 23, hộ liên doanh phải nộp cho công ty
30% sản lượng theo năng suất thiết kế (năng suất khoán liên doanh) để trả nợ cho
công ty về các khoản đầu tư trong thời kỳ XDCB. Phần sản phẩm mủ cao su còn
lại, công ty mua theo giá thị trường.
+ Từ năm trồng thứ 24 trở đi, hộ được hưởng toàn bộ sản phẩm.
+ Giá trị thanh lý vườn cây được chia theo tỷ lệ 30/70 giữa công ty và hộ
liên doanh.
Trong trường hợp không thỏa thuận được giá cả, hộ có quyền bán mủ cao
su cho đơn vị khác mà công ty vẫn phải xuất hóa đơn. Để quản lý diện tích cao
su liên doanh theo hợp đồng đã ký, công ty thành lập ban quản lý với 6 thành
viên, có mức lương bình quân 1.500.000đ/người-tháng; Tức là 1 năm công ty
phải trả lương cho ban quản lý này 108 triệu VNĐ, tính bình quân cho 1ha cao su
liên doanh là 26.341đ, nếu cộng các chi phí vật chất khác, quản lý phí của công
ty trên 1ha cao su liên doanh là 31.345đ, bằng 4,4% chi phí quản lý 626.33đ/1ha
cao su thuộc quyền sử dụng đất của công ty.
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Biểu số 12: Hiệu quả đầu tư 1ha cao su ở công ty cao su Đắc Lắc.
Đơn vị tính
STT
1

Chỉ tiêu
Tổng chi phí đầu tư
Tỉ lệ

2

Năng suất bình quân

3

Tổng lãi ròng cả chu kỳ

1000đ

Cao su của
công ty
27.448,4

%

Cao su liên doanh
Trong đó
Tổng số
Công ty Hộ liên doanh
22.357,0
6.727,0
15.630,0
100

T/ha
1000đ/ha

30

70

1,41

1,12

268.915,6

341.744,0

77.309

264,435

100

22,6

77,4

KD (Pr)
Tỉ lệ

%

4

Lãi ròng bình quân/năm

1000đ

8.351

10.679,5

2.415,9

8.263,6

5

Hiện giá thuần NPV

1000đ

13.608

28.117

6.777

21.340

100

27,12

72,86

Tỉ lệ

%

6

Suất nội hoàn IRR

%

16,45

22

19,33

23,45

7

Chỉ số sinh lời B/c

lần

1,161

1,66

1,6947

1,5313

8

Thuế nộp nhà nước cả

1000đ

114.588,3

40.670,3

30.660,3

10.010

626,333

31,346

31,346

-

16năm,3tháng

11năm,8tháng

14 năm

10năm,7tháng

chu kỳ kinh doanh
9

Chi phí quản lý/năm

1000đ

10

Thời gian hoàn vốn

Năm,tháng

Nguồn: Điều tra – tính toán
Qua biểu trên ta thấy, tuy năng suất vườn cao su của công ty đạt 1,41T/ha
cao hơn vườn cao su của hộ liên doanh – 1,12T/ha, tức cao hơn 0,29T/ha hay
25,9%, nhưng suất đầu tư vườn cao su của công ty cao hơn vườn cao su của hộ
liên doanh là 5.091.000đ/ha, hay 22,77%. Do đó, xét về hiệu quả đầu tư, so với
vườn cao su của công ty, vườn cao su của hộ liên doanh có tổng lãi ròng cao hơn
72.828.400đ/1ha cho cả chu kỳ kinh doanh, tức cao hơn 27,08%, hiện giá thu
nhập thuần NPV cao hơn 14.509.000đ/ha trong cả chu kỳ kinh doanh, tức cao
hơn 106,62%, suất nội hoàn IRR cao hơn 33,73%, chỉ số sinh lời B/c cao hơn
43% hay nói cách khác, công ty đầu tư 1 đồng vốn vào vườn cao su liên doanh
thu lãi 0,695đ, còn đầu tư vào vườn cao su của mình chỉ thu được 0,16đ tiền lãi,
và đặc biệt chi phí quản lý chỉ bằng 4,44% (31.346đ/ha so với 626.333đ/1ha),
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thuế nộp nhà nước thấp hơn 73.918.000đ/1ha, hay 64,5% do công ty chỉ đầu tư
30% suất đầu tư trên 1ha cao su của hộ liên doanh.
b.3. Trường hợp công ty thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.
Để mở rộng diện tích trồng dứa cung cấp cho nhà máy chế biến, công ty
đã thuê 200ha đất của nông dân ở các huyện Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn,
tỉnh Hòa Bình với giá 1-1,5 triệu VNĐ/1ha-năm, và giao khoán cho các hộ gia
đình trồng dứa như đối với các hộ công nhân nhận khoán trên 2308,74ha dứa của
công ty. Người nông dân là chủ thể sở hữu pháp lý quyền sử dụng đất nên được
hưởng lợi tiền thuê đất từ 1-1,5 triệu VNĐ/ha-năm (tùy loại đất), còn công ty coi
đó là một khoản chi phí kinh doanh hàng năm để trở thành chủ thể sở hữu quyền
quản lý kinh doanh trên 200ha này. Người nhận khoán với công ty để sản xuất
dứa trên 200ha này trở thành chủ thể sở hữu cuối cùng, chủ thể sở hữu pháp lý,
chủ thể quyền quản lý kinh doanh đối với phần vốn đầu tư của mình (chủ yếu là
công lao động), đồng thời là chủ thể quyền quản lý kinh doanh sản xuất dứa
trong khuôn khổ hợp đồng khoán với công ty. Xét trên toàn bộ quá trình kinh
doanh, công ty vẫn là chủ thể sở hữu pháp lý và chủ thể quyền quản lý kinh
doanh sản xuất và chế biến tiêu thụ dứa, nên được hưởng lợi, hay chịu rủi ro từ
kết quả kinh doanh cuối cùng. Hình thức đa dạng chủ sở hữu này mở ra khả năng
xây dựng vùng chuyên canh sản xuất nông sản nguyên liệu theo yêu cầu của
công nghiệp chế biến và thị trường, ngay trên vùng đất vốn không thuộc quyền
sử dụng của công ty.
Như vậy, trong trường hợp khoán liên doanh trên đất thuộc quyền sử dụng
của hộ nông dân, các trang trại gia đình này là chủ thể sở hữu pháp lý và chủ thể
quyền quản lý kinh doanh tài sản trang trại, từ ruộng đất đến vườn cây cùng các
tư liệu sản xuất khác cần thiết cho quá trình kinh doanh. Còn các doanh nghiệp
đầu tư vốn dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau để cùng tham gia thực
hiện các quá trình kinh doanh trên đồng ruộng thuộc quyền sử dụng của nông dân
chỉ là chủ thể sở hữu cuối cùng hay chủ thể sở hữu pháp lý đối với phần tài sản
đó, nhưng không là chủ thể sở hữu pháp lý và chủ thể quyền quản lý kinh doanh
đối với toàn bộ quá trình diễn ra ở các trang trại này. Do đó xét trên khía cạnh
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pháp lý, các hộ nông dân – chủ trang trại gia đình là tổ chức kinh doanh có tư
cách pháp lý đối với quá trình kinh doanh do doanh nghiệp và hộ gia đình cùng
đầu tư vốn. Vì thế, đây là dạng trang trại dự phần dựa trên tư các pháp lý kinh
doanh của hộ nông dân mà không dựa trên tư cách pháp lý kinh doanh của doanh
nghiệp như trong các hình thức khoán, đa dạng hóa chủ sở hữu khác, đã nêu ở
trên.
4. Đánh giá chung và những vấn đề nảy sinh
4.1. Tuy với nhiều hình thức và mức độ khác nhau, các hình thức khoán
mà bản chất kinh tế của chúng là đa dạng hóa chủ sở hữu vốn đầu tư trong doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước trên phạm vi bộ phận, nhưng mang tính phổ biến,
đã trở thành nhân tố quan trọng nhất làm thay đổi cấu trúc tổ chức và cơ chế quản
lý của các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, nhờ đó những yếu kém được
khắc phục nhiều, hiệu quả kinh doanh được nâng dần, nhất là trong điều kiện giá
cả đầu vào – đầu ra đều có biến động lớn, ảnh hưởng xấu đến sản xuất nông
nghiệp.
Sự tham gia đầu tư vốn của doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước và hộ gia
đình trong cùng một quá trình kinh doanh sản xuất mang tính sinh học trên từng
vườn cây, chuồng trại chăn nuôi, … đã tái lập các trang trại gia đình. Nhờ vậy,
những nhược điểm của trang trại qui mô lớn, có quá nhiều cấp trung gian, được
khắc phục, đồng thời những ưu thế của trang trại gia đình, như đã nêu ở chương
1, có điều kiện phát huy.
Các trang trại gia đình được tái lập, xét về khía cạnh pháp lý, là các trang
trại dự phần. Do vậy, các trang trại nhà nước qui mô lớn – tức các doanh nghiệp
nông nghiệp nhà nước, vẫn là chủ thể sở hữu pháp lý quyền kinh doanh đối với
toàn bộ tài sản doanh nghiệp, từ tài sản hữu hình đến tài sản vô hình, nhất là tài
sản thương hiệu, tức là đa sở hữu không dẫn đến sự hình thành thêm một tổ chức
kinh doanh mới có tư cách pháp lý trong hệ thống tổ chức kinh doanh theo luật
Việt Nam hiện hành. Nhờ đó, ưu thế của trang trại có qui mô lớn được phát huy,
thể hiện qua việc tạo vùng chuyên canh, phát triển công nghiệp chế biến nông
phẩm gắn với vùng nguyên liệu nông sản, xây dựng thương hiệu, xâm nhập thị
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trường trong và ngoài nước … Điều đó buộc các doanh nghiệp nông nghiệp nhà
nước phải đứng trước một trong hai sự lựa chọn: một là chuyển mạnh sang làm
dịch vụ đầu vào – đầu ra cho các trang trại gia đình vừa được tái lập trong lòng
nó và các trang trại khác trên địa bàn, ngoài phạm vi đất thuộc quyền sử dụng của
doanh nghiệp, đặc biệt là dịch vụ chế biến nông phẩm với công nghệ mới; hai là
tự đánh mất vai trò của mình, dẫn đến giải thể, phá sản, để tự thân các trang trại
gia đình mới được tái lập trên đất thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp phải
đối mặt với thị trường đầu vào – đầu ra, như tất cả các trang trại gia đình (hộ
nông dân) khác trên địa bàn.
Việc phân quyền trong quản lý kinh doanh và xác định mức hưởng lợi
giữa các chủ thể sở hữu vốn đầu tư vào cùng một quá trình kinh doanh của doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước được hình thành một cách khách quan và minh
định trên cơ sở vai trò của các chủ thể ấy đối với tài sản doanh nghiệp, bao gồm
chủ thể quyền sở hữu cuối cùng, chủ thể quyền sở hữu pháp lý, và chủ thể sở hữu
quyền quản lý kinh doanh (khai thác, sử dụng). Một chủ thể có thể sở hữu1 hay 2
hay cả 3 quyền nói trên, do đó sẽ có quyền hạn quản lý kinh doanh và mức
hưởng lợi khác nhau từ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Mối quan hệ này
được xác định đúng đắn sẽ quyết định sự thành công của mô hình đa dạng hóa
chủ thể sở hữu vốn đầu tư trong doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước. Ngược lại,
những tiêu cực sẽ phát sinh, thậm chí làm phá sản doanh nghiệp.
Xét trên góc độ quản lý, những chủ trang trại dự phần có trách nhiệm và
có khả năng chủ động tổ chức thực hiện các khâu sản xuất mang tính sinh học.
Do vậy, chẳng những người lao động chính trong doanh nghiệp mà còn cả người
lao động ngoài doanh nghiệp cũng được huy động trực tiếp tham gia thực hiện
các khâu sản xuất – sinh học, nhất là khi mùa vụ khẩn trương, theo tinh thần
“nhất thì, nhì thục”. Vì thế, nhu cầu sinh học của cây trồng, vật nuôi được đáp
ứng.
Theo thạc sĩ Vũ Duy Hưng trong đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện các hình
thức khoán trong nông, lâm trường quốc doanh”, người ngoài doanh nghiệp tham
gia lao động ở ngành chè là 28%, cà phê 23% người lao động.
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Mặt khác, doanh nghiệp đã giảm rõ rệt biên chế lao động quản lý và bảo
vệ sản xuất, nhất là ở khâu trung gian (Đội, tổ …). Theo thạc sĩ Vũ Duy Hưng
(Viện kinh tế nông nghiệp), trong đề tài khoa học nói trên, từ 1991 đến 2004, lực
lượng lao động gián tiếp giảm 60%, trong đó các phòng, ban chuyên môn ở cấp
doanh nghiệp giảm 50%, cấp đội, tổ giảm từ 15 người xuống còn 1-5 người/đơn
vị; Chi phí quản lý trong cơ cấu giá thành giảm từ 10% (thời kỳ 1991-1995),
xuống còn 5-7%, có nơi còn 2-3%. Còn theo báo cáo của công ty cao su Quảng
Trị, lao động gián tiếp giảm từ 165 người/năm 1999, xuống còn 79 người năm
2003, tức giảm 52%.
Xét trên góc độ quyền tài sản, các chủ trang trại dự phần (chủ hộ gia đình
nhận khoán) có thể và có quyền đầu tư thêm vật chất và công lao động ngoài
định mức giao khoán của doanh nghiệp để nâng cao thu nhập cho mình và tăng
nông sản nguyên liệu bán cho doanh nghiệp để chế biến và tiêu thụ trên thị
trường. Nhờ đó năng suất cây trồng, vật nuôi, hiệu quả sử dụng đất đã tăng rõ rệt.
Cũng theo thạc sĩ Vũ Duy Hưng, người nhận khoán đã đầu tư thêm ngoài định
mức khoán của doanh nghiệp, ở ngành cà phê từ 10-30%. Còn ở công ty cao su
Quảng Trị từ năm 2000-2005, người nhận khoán đầu tư thêm phân bón, bình
quân 8,7kg/cây, nên năng suất tăng từ 917kg/ha năm 2000 lên 1620kg/ha năm
2004, tức tăng 76,66%, nên thu nhập của công nhân tăng từ 462.000đ/ngườitháng năm 2000 lên 1.964.000đ/người-tháng năm 2004, tức tăng 325%.
Thạc sĩ Vũ Duy Hưng, trong đề tài khoa học nói trên, đã tính toán hiệu
quả, kinh doanh ở các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước có áp dụng các hình
thức khoán mang bản chất đa sở hữu chủ đầu tư vốn kinh doanh như sau:
Đối với cây cà phê, so với khoán tiền lương theo sản phẩm, các hình thức
khoán mang bản chất đa dạng hóa chủ sở hữu vốn đầu tư đều có chỉ số hiệu quả
kinh tế cao hơn hẳn, từ 1,9 lần đến 2,69 lần đối với chỉ tiêu NPV, từ 1,3 đến 1,62
lần đối với chỉ tiêu IRR, từ 1,9 đến 2,7 lần đối với chỉ tiêu Pr, từ 1,065 đến 1,12
lần đối với chỉ số B/c. Đối với cây cao su, so với khoán tiền lương và một phần
vật tư, dụng cụ nhỏ (chén, kiềng, máng), hình thức khoán mang bản chất đa dạng
hóa chủ sở hữu ở công ty cao su Đồng Phú, có các chỉ số hiệu quả kinh doanh
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cao hơn hẳn, bằng 1,91 lần đối với chỉ số NPV, bằng 1,28 lần đối với chỉ số IRR,
bằng 1,9 lần đối với chỉ số Pr và 1,15 lần đối với chỉ số B/c.
Như vậy hiệu quả kinh tế - xã hội của việc áp dụng các hình thức đa dạng
hóa chủ sở hữu trong các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước đã được thực tế
chứng minh rõ ràng. Mỗi hình thức đều được hình thành và phát triển trên cơ sở
những điều kiện kinh tế – xã hội, tự nhiên, kỹ thuật nhất định. Tuy vậy, trên khía
cạnh pháp lý, từ khi có Nghị định 135 CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ thay thế
Nghị định 01 CP ngày 4/01/1995, trên khía cạnh thực tiễn quản lý, sau một thời
gian áp dụng với những hạn chế của nó, hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu mang
bản chất cho thuê tài chính đối với vườn cây lâu năm, đàn gia súc, đã được thay
bằng hình thức khoán liên doanh, trong đó, doanh nghiệp và hộ gia đình cùng
đầu tư vốn cho cùng một quá trình sản xuất sinh học dựa trên cơ sở pháp lý kinh
doanh của doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước.
4.2. Những vấn đề nảy sinh sau khi áp dụng các hình thức đa dạng
hoá chủ sở hữu vốn đầu tƣ kinh doanh trên vƣờn cây, đàn gia súc trong các
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nứơc.
(i) Ap dụng các hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu vốn đầu tư kinh doanh
trên vườn cây, đàn gia súc đã tái lập các trang trại gia đình trong lòng các doanh
nghiệp nông nghịêp nhà nước, dưới hình thức pháp lý là các trang trại dự phần.
Nhưng điều này chỉ có ý nghĩa khi các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước thực
hiện đựơc vai trò, chức năng kinh doanh dịch đầu vào- đầu ra cho các quá trình
sản xuất - sinh học đã được chuyển giao sang cho hộ gia đình. Điều đó có nghĩa
là doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước phải đối mặt trực tiếp với thị trường cả ở
đầu vào – đầu ra. Trong hoàn cảnh đó một số doanh nghiệp nông nghiệp nhà
nứơc đã không thực hiện đuợc sự chuyển biến cần thiết này. Ví dụ điển hình cho
trường hợp này là công ty cà phê 49 thuộc tổng công ty cà phê Việt Nam, đóng
trên địa bàn tỉnh Đắc Lắc. Cà phê tươi do các hộ nhận khoán sơ chế bằng công
nghệ phơi khô tự nhiên. Công ty 49 chẳng những không có cơ sở chế biến mà
ngay cả tiêu thụ cũng không thực hiện đựơc nên việc xây dựng thương hiệu lại
càng trở nên xa lạ. Các hộ nhận khoán kinh doanh sản xuất cà phê chẳng khác gì
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các hộ nông dân trong vùng. Cho nên đối với họ, sự tồn tại của công ty 49 trở
nên một gánh nặng do phải nuôi bộ máy quản lý bằng 25,98% sản lượng nhận
khoán. Điều này thể hiện rõ trong trường hợp đối chứng sau: công ty 49 có
97.05ha bằng 6.55% diện tích cà phê của công ty, thuộc loại đất vừa xấu vừa ở xa
trung tâm. Công ty 49 cho các hộ trồng cà phê, hàng năm phải nộp cho công ty
10,22% sản lượng giao khoán, như là một thứ địa tô tuyệt đối phải trả cho chủ
thể sở hữu quyền sử dụng đất là công ty 49. Theo điều tra tính toán của đề tài qua
biểu số 7, thu nhập bình quân trên một ha của hộ này là 18.022trđ/ năm, so với
hộ nhận khoán theo nghị định 01 CP thì cao hơn 1.992trđ hay 12,42% .
Vì thế các hộ nhận khoán ở công ty 49 muốn được nhà nước cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất trồng cà phê cho họ, thay vì phải hợp đồng giao
khoán với công ty 49 như hiện nay.
Vấn đề được đặt ra là sau khi áp dung các hình thức đa dạng hoá chủ sở
hữu vốn đầu tư kinh doanh trê vườn cây, đàn gia súc, bằng hình thức tái lập các
trang trại gia đình, điều cần thiết là phải đa dạng hoá chủ sở hữu vốn đầu tư kinh
doanh trên phạm vi toàn doanh nghiệp để tạo ra cơ sở pháp lý và cơ chế quản lý
mới để doanh nghiệp có thể chuyển sang hoạt động dịch vụ đầu vào- đầu ra cho
các trang trại gia đình một cách có hiệu quả, bằng cơ chế sản xuất theo hợp đồng
như quyết định 80/TTg năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ với mô hình liên kết
“4 nhà”, chứ không phải là trao quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho các hộ gia đình
nhận khoán.
(ii) Để đảm bảo công bằng giữa những người lao động nhận khoán- các
chủ trang trại gia đình dưới hình thức trang trại dự phần, các định mức kinh tế- kĩ
thuật phải được không ngừng điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện
kinh tế- xã hội từng lúc, với điều kiện tự nhiên- kinh tế của từng mảnh đất, vườn
cây, đàn gia súc cụ thể. Đây là cơ sở kinh tế quan trọng nhất để xác định sự phân
chia lợi ích kinh doanh giữa các chủ thể tham gia đầu tư vốn vào cùng một quá
trình kinh doanh dưới một tư cách pháp lý kinh doanh duy nhất là doanh nghiệp.
Công ty cao su Quảng Trị cho biết, do chênh lệch về chất lượng giữa các vườn
cao su giao khoán, ngay trong một vùng, thu nhập của người nhận khoán trên
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mỗi ha cao, thấp so với mức bình quân chung của đơn vị lên tới ± 30%. Bản chất
kinh tế của vấn đề này là sự phấn phối lại địa tô chênh lệch 1 sao cho hợp lí trong
qúa trình đa dạng hoá chủ sở hữu vốn đầu tư kinh doanh vườn cây, đàn gia súc
trong doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước nhà nước. Cơ sở để giải quyết vấn đề
này là định mức kinh tế – kỹ thuật cho từng lô, thửa, vườn cây hay đàn gia súc.
(iii) Quyền quản lý và quyền hưởng lợi, trên thực tế ở những doanh nghiệp
nông nghiệp nhà nước khi áp dụng các hình thức đa dạng hoá chủ sở hữu vốn đầu
tư kinh doanh vườn cây, đàn gia súc, đã không được minh định trên cơ sở các
quyền tài sản.
+ Thông tư 02 ngày 10/01/1996 của liên Bộ Tài chính_Nông nghiệp và
PTNT qui định người nhận khoán phải nộp cho DN một phần sản lượng tối đa
bằng 30% định suất thuế sử dụng đất nông nghiệp để lập quỹ đầu tư phát triển,
quỹ phúc lợi và chi phí quản lý. Không cần biết với số lượng ấy, doanh nghiệp có
đủ chi phí cho các hoạt động của mình hay không, nhưng việc xác định phân chia
lợi ích lại dựa trên sản lượng tính thuế quyền sử dụng đất là phi lý. Trên thực tế,
các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước rất lúng túng trong việc xác định lợi ích
của các bên giao_nhận khoán, tức là các bên cùng tham gia đầu tư, quản lý trên
cùng một quá trình kinh doanh sản xuất nông nghiệp. Nói khác đi, các doanh
nghiệp chưa biết rằng cơ sở của sự phân chia lợi ích giữa các bên là quyền tài sản
của họ. Vì vậy, việc xác định lợi ích ở các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước
khi áp dụng các hình thức đa dạng hóa chủ sở hữu là rất khác nhau và không dựa
trên cơ sở khoa học là quyền tài sản.
+ Việc tính toán khấu hao vườn cây lâu năm hay đàn gia súc dựa vào giá
trị kế toán chi phí XDCB mà không tính theo phương pháp hiện tại hoá đồng tiền
có chiết khấu. Điều đó đã làm phương hại đến lợi ích của chủ thể sở hữu cuối
cùng quyền tài sản là nhà nước, đến lợi ích của chủ thể sở hữu pháp lý quyền tài
sản là doanh nghiệp. Trong khi đó hộ nhận khoán – trang trại gia đình, đã được
mua tài sản của nhà nước với mức quá rẻ so với giá thị trường tại các thời điểm
thanh toán. Ví dụ, giá trị vốn đầu tư XDCB 1 ha cà phê ở Công ty 49 là
30.657.000đ, tính theo sổ sách kế toán, sẽ được khấu hao trong 20 năm của chu
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kỳ kinh doanh cây cà phê, nên mỗi năm giá trị khấu hao là 1.532.000đ/ha. Như
vậy trong 20 năm, mỗi năm người nhận khoán phải nộp cho công ty 49 tiền khấu
hao vườn cây là 1.532.000đ/ha. Nếu tính theo phương pháp hiện tại hoá đồng
tiền có chiết khấu, trong 20 năm, người nhận khoán chỉ nộp khấu hao cho công ty
49 là 11.449.500đ/ha, chứ không phải là 30.657.000đ/1ha, nên công ty 49 thực tế
lỗ 19.207.400đ/ha cà phê. (30.657.000đ/ha - 11.449.500đ/ha = 19.207.400đ/ha cà
phê)
+ Các hộ nhận khoán là chủ thể sở hữu cuối cùng, chủ thể sở hữu pháp lý
và chủ thể quyền quản lý sử dụng đối với tài sản được hình thành từ vốn của
mình đã đầu tư vào vườn cây, đàn gia súc nhận khoán từ doanh nghiệp nông
nghiệp nhà nước. Nhưng họ không được sang nhượng, cho thuê, cho thừa kế hợp
đồng giao khoán cho người khác, tức là không được bán hay cho thuê, thừa kế
quyền tài sản của mình, như luật dân sự đã qui định. Đó là xét trên khía cạnh
pháp lý về quyền tài sản. Còn xét trên khía cạnh kinh tế, việc không cho phép
sang nhượng hay cho thuê hợp đồng giao khoán đã cản trở quá trình tích tụ ruộng
đất vào những người giỏi kinh doanh nông nghiệp. Thực tế khi giao khoán, do
phải thực hiện chính sách xã hội, mức giao khoán cho các hộ theo nguyên tắc
bình quân, và ở mức rất thấp 2,5 ha lúa/1 hộ, 0,8ha cà phê/1 hộ, 3 ha cao su/1 hộ.
Điều đó đúng so với thời điểm giao khoán. Nhưng trong quá trình phát triển,
những người kinh doanh giỏi có khả năng và yêu cầu mở rộng qui mô kinh
doanh; ngược lại có những người muốn chuyển sang các ngành phi nông nghiệp
hoặc không có khả năng quản lý kinh doanh nông nghiệp, nên họ có nhu cầu
sang nhượng hợp đồng giao khoán. Việc cấm sang nhượng hợp đồng khoán đã
cản trở việc nâng cao qui mô của các trang trại gia đình và trang trại cá nhân
không có cấp quản lý trung gian, phù hợp với tầm hạn quản lý tối ưu của nó, gây
trở ngại do việc áp dụng công nghệ mới, làm giảm hiệu quả kinh doanh nông
nghiệp. Điều đó cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp khi chuyển sang hoạt động
dịch vụ đầu vào – đầu ra cho sản xuất nông nghiệp, tổ chức sản xuất theo hợp
đồng và mô hình liên kết 4 nhà.
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+ Vấn đề địa tô bao gồm cả địa tô tuyệt đối, địa tô chênh lệch 1 và 2 chưa
được đặt ra để giải quyết một cách toàn diện và thoả đáng.
Công ty xuất nhập khẩu thực phẩm Đồng Giao đã thuê 200 ha đất ở tỉnh
Hòa Bình với giá 1 đến 1,5 trđ/ha để trồng dứa nguyên liệu cung cấp cho nhà
máy chế biến của Công ty. Bản chất của giá thuê đất 1 – 1,5 trđ/1ha là địa tô
tuyệt đối và địa tố chênh lệch 1 mà Công ty Đồng Giao phải trả cho các hộ nông
dân là chủ thể sở hữu tài sản quyền sử dụng diện tích đất này. Trong các hợp
đồng giao khoán, mang bản chất đa dạng hóa chủ sở hữu, người nhận khóan phải
nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp cho nhà nước. Bản chất thuế sử dụng đất nông
nghiệp là địa tô tuyệt đối và địa tô chêng lệch 1 mà chủ thể sở hữu quyền sử dụng
đất phải trả cho nhà nước với tư cách là chủ thể sở hữu cuối cùng đối với tài sản
đất đai, theo pháp luật hiện hành. Doanh nghiệp với tư cách là chủ thể sở hữu
pháp lý và chủ thể quyền quản lý kinh doanh đối với tài sản quyền sử dụng đất
đai lại không được hưởng lợi ích từ các quyền tài sản đó khi giao khoán sản xuất
cho người nhận khoán với tư cách là chủ thể quyền quản lý kinh doanh tài sản
quyền sử dụng sử dụng đất của doanh nghiệp. Còn các trang trại gia đình được
hình thành từ các hợp đồng khoán lại không phải đóng thuế kinh doanh đối với
các khỏan thu nhập từ quyền tài sản của mình. Mặt khác người nhận khoán đầu
tư thêm vật chất và công lao động ngòai định mức để tạo ra sản phẩm vượt
khoán, và họ phải được hưởng 100% phần sản phẩm vượt khoán. Bản chất của
sản phẩm vượt khoán chính là địa tô chênh lệch 2 do đầu tư thâm canh mà có.
Nhưng trên thực tế ở Công ty Cao su ChưPrông, cơ quan quản lý tài chính nhà
nước lại coi sản phẩm vượt khoán vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty và do đó,
người nhận khoán chỉ được nhận tiền thưởng, không cho công ty dùng vốn kinh
doanh của mình mua phần sản phẩm mủ cao su vượt khóan theo giá thị trường để
chế biến và tiêu thụ.
Quyền hưởng lợi địa tô của các chủ thể quyền tài sản phải được xác định
trên cơ sở quyền tài sản của họ đối với đất đai.
+ Đã cùng góp vốn đầu tư kinh doanh thì cùng quản lý, cùng hưởng lợi và rủi
ro. Do đó khi gặp thiên tai hay giá cả thị trường biến động bất lợi, các chủ thể
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sở hữu quyền tài sản phải có sự chia sẻ trên cơ sở quyền tài sản của mình.
Trên thực tế, các hợp đồng khoán chưa giải quyết được vấn đề này một cách
đúng đắn.
(iiii) Hợp đồng giao khoán thực chất là sự giao kết giữa các chủ thể quyền
tài sản trong cùng một quá trình kinh doanh, tạo ra một chuỗi giá trị (value
chain). Nhưng trên thực tế, cơ quan quản lý nhà nước đã không coi nó như các
hợp đồng dân sự khác trong đời sống kinh tế – xã hội. Theo điều tra của Thạc sĩ
Vũ Duy Hưng trong đề tài khoa học đã nêu ở trên, trong số người nhận khoán
được hỏi, 1,67% số người tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khoán, 4,17% số
người tự ý chuyển nhượng vườn cây, 18,33% số người không giao nộp đủ sản
phẩm, 13,33% số người không chấp hành đúng qui trình kỹ thuật sản xuất. Khi
giá sản phẩm (đầu ra) xuống thấp, có khi dưới giá thành như trường hợp cà phê
trong những năm qua, người nhận khoán giấu sản lượng và bán ra thị trường,
không giao nộp và bán cho doanh nghiệp giao khoán; Ngược lại, doanh nghiệp
điều chỉnh tăng sản lượng giao khoán của năm kế tiếp để giảm lỗ, tức là giảm
phần sản phẩm vượt khoán của người nhận khoán. Điều đó gây tâm lý tiêu cực
trong người nhận khoán.
Mặt khác, khi giá vật tư đầu vào tăng, doanh nghiệp thường cung ứng
không đủ số lượng và giảm chất lượng. Cũng theo Thạc sĩ Vũ Duy Hưng, tỷ lệ
người nhận khoán cho rằng doanh nghiệp không cung cấp đủ và đúng chủng loại
vật tư là 10% số người được hỏi; 30,83% số người được hỏi cho rằng hợp đồng
giao khoán được thiết lập thiếu dân chủ.
Những vi phạm hợp đồng giao khoán chưa được các cơ quan công quyền
xử lý nghiêm minh theo pháp luật hiện hành và cho rằng đó chỉ là hợp đồng nội
bộ của doanh nghiệp và người lao động. Phần thua thiệt thường nghiêng về
doanh nghiệp.
(iiiii) Với tư cách là các chủ trang trại, những hộ nhận khoán trong các
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước cũng có nhu cầu hợp tác để lập ra các tổ hợp
tác hay HTX để làm dịch vụ đầu vào – đầu ra cho mình. Điều đó phù hợp với
quy luật phát triển khách quan, và trên thực tế đã manh nha hình thành các tổ
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chức hợp tác, nhất là trong khâu thu hoạch, tưới cho cà phê, khai thác cạo mủ cao
su,… Nhưng về mặt pháp lý và quản lý vĩ mô, tuy không ngăn cản, nhưng chưa
có tổ chức nào khuyến khích, hướng dẫn họ tổ chức các tổ hợp tác và HTX.
B- Đa dạng hóa chủ thể sở hữu trên phạm vi doanh nghiệp:
Đa dạng hóa chủ sở hữu trên phạm vi doanh nghiệp là quá trình biến
doanh nghiệp có 1 chủ sở hữu thành doanh nghiệp có từ 2 chủ sở hữu trở lên, hay
nói khác là quá trình công ty hóa doanh nghiệp có 1 chủ sở hữu. Về nguyên tắc,
doanh nghiệp nhà nước có 1 chủ thể sở hữu cuối cùng quyền tài sản là nhà nước,
do Thủ tướng chính phủ làm đại diện, có thể được chuyển thành công ty hợp
danh, công ty TNHH, công ty cổ phần, nhưng hình thức cơ bản vẫn là công ty cổ
phần.
Trong nông nghiệp, doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa rất ít vì
vướng vấn đề quyền sử dụng đất nông nghiệp. Cho nên, công ty cao su Đồng Nai
đã thực hiện cổ phần hóa 1 bộ phận doanh nghiệp – Nhà máy chế biến mủ cao su
Hàng Gòn thành công ty cổ phần, nhưng không có vườn cao su – nguồn nguyên
liệu cho chế biến. Công ty cổ phần Hàng Gòn phải mua nguyên liệu từ công ty
cao su Đồng Nai và của các trang trại tư nhân trong vùng. Rút kinh nghiệm này,
công ty cao su Bà Rịa - Vũng Tàu đã cổ phần hóa bộ phận doanh nghiệp, bao
gồm nông trường cao su Hòa Bình và nhà máy chế biến mủ cao su Hòa Bình
thành công ty cổ phần cao su Hòa Bình. Tương tự, công ty chè Lâm Đồng cổ
phần hóa bộ phận doanh nghiệp – nông trường chè Minh Rồng và nhà máy chế
biến chè Minh Rồng thành công ty cổ phần chè Minh Rồng.
1. Trƣờng hợp cổ phần hóa nông trƣờng chè và nhà máy chế biến chè
(trà) Minh Rồng thuộc công ty chè Lâm Đồng thành công ty cổ phần chè
Minh Rồng.
Công ty cổ phần chè Minh Rồng có nhà máy chế biến với công suất chế
biến 40T nguyên liệu/ngày, sản lượng đạt 700-1000T chè đen/năm, có 448,06ha
chè với 825 hộ nhận khoán, 121 công nhân nông nghiệp, 32 công nhân công
nghiệp, 18 cán bộ quản lý, từ giám đốc đến các trưởng phòng, đội trưởng. Hình
thức cổ phần hóa được áp dụng là vừa bán bớt vốn thuộc sở hữu của nhà nước và
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phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Vốn điều lệ 6.800.000.000đ không
bao gồm giá tự quyền sử dụng đất với cơ cấu: Vốn nhà nước 26%, người lao
động trong công ty: 41,5%, bán đấu giá cho tất cả mọi người: 32,5% tổng số cổ
phần; giá bán đầu giá khởi điểm là 10.200đ/cổ phần. Quá trình cổ phần hóa được
thực hiện theo đúng các văn bản pháp luật hiện hành. Nhưng đến ngày
27/9/2005, công ty mới bán được 30% số cổ phần bán đấu giá tức là bán được
9,75% tổng số cổ phần của công ty. Như vậy, vốn nhà nước thực tế vẫn chiếm
48,75%. Nguyên nhân của tình trạng này là công ty cổ phần hóa trong điều kiện 2
năm liền bị lỗ liên tục, khoảng 1,1 tỷ đồng năm 2003 và gần 400 trăm triệu đồng
năm 2004. Giá trị doanh nghiệp được xác định theo phương pháp thẩm định giá
chủ quan. Khi bán đấu giá, mức giá khởi điểm cao lại không được điều chỉnh nên
vẫn mang tính áp đặt. Kế hoạch kinh doanh của công ty xác định mức lãi trước
thuế năm 2005 là 318 triệu đồng, năm 2006 là hơn 1 tỷ đồng, năm 2007 là 1,48
tỷ đồng. Trong 3 năm đầu được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế, tỷ lệ lãi trên vốn
điều lệ cũng chỉ đạt 11,47% năm 2006 và 16,4% năm 2007. Nếu không tính đến
yếu tố ưu đãi thuế, tỷ lệ này chỉ còn 8-11,8%. Giá cổ phần hoàn toàn do người
bán chủ quan áp đặt, nên giá trị doanh nghiệp không được xác định đúng theo
nguyên tắc thị trường. Mặt khác, do lỗ liên tục, công ty không có vốn để đầu tư
thâm canh và đổi mới công nghệ chế biến.
Trước và sau khi cổ phần hóa, công ty chè Minh Rồng đã áp dụng hình
thức khoán mang bản chất đa dạng hóa sở hữu chủ kinh doanh vườn chè, theo
các mức độ như sau:
- Công ty đầu tư 100% vốn XDCB vườn chè với suất đầu tư bình quân là
52.770.264đ/ha, bằng 88,94% tổng mức đầu tư, người nhận khoán đầu tư vốn
kinh doanh hàng năm với suất đầu tư bình quân 6.555.710đ/ha, bằng 11,06%
tổng mức đầu tư 1ha chè/năm trên diện tích 303,78ha, chiếm 67% diện tích chè
của công ty. Người nhận khoán nộp cho công ty 23% sản lượng khoán nếu là
công nhân của công ty, và 24% sản lượng khoán nếu không phải là công nhân
của công ty. Như vậy, người nhận khoán đầu tư 11,06% tổng mức đầu tư trong
khoán nhưng hưởng lợi 66-67% sản lượng khoán.
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- Công ty và người nhận khoán cùng đầu tư vốn XDCB và vốn kinh doanh
trên 113,39ha, chiếm 25% diện tích chè của công ty. Trong đó, hai hình thức
khoán tương ứng cùng với hai mức đầu tư của các bên như sau:
+ Công ty đầu tư chi phí vật tư thời kỳ KTCB trị giá
37.665.384đ/ha, bằng 63,48% tổng mức đầu tư 1ha/năm, người nhận khoán đầu
tư công lao động XDCB và toàn bộ vốn kinh doanh hàng năm trị giá
21.669.970đ/ha, bằng 36,52% tổng mức đầu tư 1ha/năm, và công ty thu 22% sản
lượng khoán đối với người nhận khoán là công nhân của công ty và 23% sản
lượng khoán đối với người nhận khoán là người ngoài công ty. Như vậy, người
nhận khoán chỉ đầu tư 36,52% tổng mức đầu tư 1ha chè/năm, nhưng hưởng lợi
77-78% sản lượng khoán.
+ Công ty đầu tư chi phí làm đất, cây giống, phân hữu cơ bón lót
năm trồng trị giá 16.569.500đ/ha, bằng 27,92% tổng mức đầu tư 1ha chè/năm;
người nhận khoán đầu tư toàn bộ phần còn lại, cả vật tư và công lao động thời kỳ
XDCB và thời kỳ kinh doanh trị giá 42.756.474đ/ha, bằng 72,08% tổng mức đầu
tư 1ha chè/năm, và phải nộp cho công ty 18% sản lượng khoán nếu là công nhân
của công ty, và 19% sản lượng khoán nếu là người ngoài công ty. Như vậy,
người nhận khoán đầu tư 72,08% tổng mức đầu tư 1ha chè/năm và được hưởng
81-82% sản lượng khoán.
- Người nhận khoán đầu tư 100% vốn XDCB và vốn kinh doanh chè trên
30,9ha đất thuộc quyền sử dụng của công ty, và phải nộp cho công ty 10% sản
lượng khoán nếu là công nhân của công ty và 11% sản lượng khoán nếu không
phải công nhân của công ty.
Bình quân mỗi hộ nhận khoán 0,55ha chè (453ha : 825hộ = 0,55ha/hộ)
Các hình thức khoán ở công ty cổ phần chè Minh Rồng về bản chất cũng
giống như hình thức khoán liên doanh ở các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước
khác. Công ty và người nhận khoán cùng đầu tư vốn ở các mức độ khác nhau, tạo
ra các trang trại dự phần, qui mô hộ gia đình. Các hộ nhận khoán đã đầu tư thêm
phân bón, thuốc trừ sâu và công lao động (100% số hộ) ngoài định mức khoán
nên vườn chè được chăm sóc kỹ thuật tốt hơn, từ đánh nhánh, tạo hình, đốn
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che,…. theo yêu cầu “Nhất thì, Nhì thục”, làm cho năng suất chè tăng tối thiểu 2
lần so với năng suất thực tế trước khoán. Cũng nhờ khoán và cổ phần hóa, lực
lượng lao động gián tiếp giảm rõ rệt. Trước khi khoán và cổ phần hóa, lực lượng
lao động gián tiếp là 78 người, sau khi khoán, con số này là 42 người, giảm 36
người, hay giảm 46,15%, sau khi cổ phần hóa, con số này là 25 người, giảm 53
người, hay giảm 68%. Đặc biệt, cán bộ quản lý đội từ 6 người/đội trước khi
khoán, giảm còn 2 người/đội sau khi khoán và chỉ còn 1 người sau cổ phần hóa.
Tuy nhiên, việc quản lý kỹ thuật của công ty đối với vườn chè và người
nhận khoán chưa chặt chẽ. Để tăng sản lượng chè bán ra thị trường, người nhận
khoán đã bấm ngọn chè rất dài (1 tôm với 4-5 lá, có khí tới 10 lá). Điều đó vừa
làm giảm chất lượng chè nguyên liệu vừa làm giảm chất lượng vườn chè. Mặt
khác, mức sản lượng giao khoán quá thấp chỉ bằng 58% so với năng suất thực tế,
nên làm giảm hiệu quả kinh doanh của công ty. Người nhận khoán luôn sẵn sàng
bán chè ra thị trường mà không bán cho công ty theo hợp đồng khoán. Tỉ lệ
hưởng lợi của mỗi bên giao – nhận khoán không căn cứ vào quyền tài sản của
chúng đối với vốn đầu tư kinh doanh trồng chè.
Việc cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ có thể thành công nếu xác định đúng
giá trị tài sản doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường và phải “thay máu” căn
bản đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh của doanh nghiệp bằng việc bán cổ phần
cho các nhà đầu tư ngoài doanh nghiệp; Đồng thời, sau khi trở thành công ty cổ
phần, doanh nghiệp phải hoàn toàn tự chủ hoạt động theo luật doanh nghiệp, kể
cả quyền thay đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp từ cây trồng, vật nuôi này
sang cây trồng, vật nuôi khác.
2. Trƣờng hợp công ty cổ phần cao su Hòa Bình, tỉnh Bà Rịa – Vũng
Tàu.
Bộ phận doanh nghiệp thuộc công ty cao su Bà Rịa – Vũng Tàu (Tổng
công ty cao su Việt Nam) gồm nông trường cao su Hòa Bình và nhà máy chế
biến mủ cao su Hòa Bình được cổ phần hóa thành công ty cổ phần cao su Hòa
Bình theo luật pháp hiện hành, bước vào hoạt động từ tháng 5/2004. Công ty có
vườn cao su với diện tích 5.031,64ha, trong đó vườn cao su đang khai thác mủ là
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4.953,91ha, cho sản lượng qui khô là 7.896T/năm. Nhà máy chế biến mủ cao su
của công ty có công suất thực tế là 6.000T/năm. Như vậy diện tích và sản lượng
mủ cao su tương đối phù hợp với công suất của nhà máy chế biến. Đó là một ưu
thế của công ty cổ phần cao su Hòa Bình.
Vốn điều lệ của công ty là 96.000.000.000đ, chia thành 960.000 cổ phần
với mệnh giá 100.000đ/cổ phần: trong đó cổ phần nhà nước là 672.000 cổ phần,
chiếm 70%, cổ phần của cán bộ, công nhân viên công ty là 251.376 cổ phần,
chiếm 26,18%, bán đấu giá trên thị trường 36.624 cổ phần, chiếm 3,82% tổng số
cổ phần của công ty. Trong số cổ phần bán cho cán bộ công nhân viên công ty, số
cổ phần ưu đãi với giá 70.000đ/cổ phần là 167.670 cổ phần chiếm 17,46% tổng
số cổ phần, số cổ phần bán theo mệnh giá là 86.706 cổ phần chiếm 9,03% tổng số
cổ phần. Trong số cổ phần ưu đãi, số cổ phần trả chậm 10 năm là 30.800 cổ phần,
chiếm 3,20% tổng số cổ phần; Người mua nhiều nhất có số cổ phần là 1.000,
thấp nhất là 10, bình quân 1 cán bộ công nhân viên công ty mua 151 cổ phần.
Số cổ phần bán đấu giá đạt mức bình quân 107.000đ/cổ phần, cao hơn
mệnh giá 7%, mức giá cao nhất là 121.200đ/cổ phần, thấp nhất là 103.000đ/cổ
phần. Số cổ phần được đăng ký mua đấu giá là 77.400, bằng 2,1 lần số cổ phần
chào bán. Nhưng vì số cổ phần bán đấu giá rất nhỏ, bằng 3,82% tổng số cổ phần,
nên giá cả cổ phần qua bán đấu giá không có ý nghĩa xác lập giá cả tài sản doanh
nghiệp theo phương pháp so sánh trực tiếp.
Trong 96 tỷ đồng vốn điều lệ của công ty, giá trị vườn cao su là
73.692.177.953đ, chiếm 76,76%, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Sau 8
tháng hoạt động trong năm 2004, công ty cổ phần cao su Hòa Bình đã đạt sản
lượng khai thác 7.796 tấn, vượt kế hoạch 11%, doanh thu đạt 137 tỷ đồng, lợi
nhuận đạt 53 tỷ đồng, bằng 55,2% vốn điều lệ, lãi giành cho việc tăng vốn của
công ty là 10,5 tỷ đồng, chiếm 10,9 vốn điều lệ lúc thành lập; Cổ tức đạt 35%,
một mức rất cao, nếu không phải là cao nhất, trong các công ty cổ phần.
Việc xác định giá trị tài sản doanh nghiệp nói chung và vườn cao su nói
riêng đều theo nguyên tắc lấy nguyên giá trừ đi giá trị đã khấu hao, tức là không
theo nguyên tắc thị trường. Do vậy, giá trị doanh nghiệp rất dễ bị áp đặt chủ
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quan. Trường hợp công ty cổ phần cao su Hòa Bình, giá trị doanh nghiệp đã
được xác định quá thấp nên lợi nhuận trên vốn điều lệ và cổ tức đạt mức cao, rất
không bình thường so với các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt cao so với
doanh nghiệp nông nghiệp.
Sau khi cổ phần hóa, do phần vốn nhà nước vẫn giữ tỉ trọng chi phối
(70%), nên các cơ quan quản lý nhà nước và bản thân các nhà quản trị công ty
vẫn theo nếp suy nghỉ cũ trong quản trị công ty. Do đó, chế độ lương vẫn áp
dụng theo quy định của nhà nước đối với doanh nghiệp nông nghiệp quốc doanh;
Lãnh Đạo công ty vẫn coi vườn cao su là của nhà nước chứ không phải của cổ
đông, nên đã đề xuất Bộ Nông nghiệp về chính sách phân chia lợi ích khi thanh
lý vườn cao su (bán gỗ cao su), công ty cũng không biết mình có quyền chuyển
mục đích sử dụng đất đất trồng cao su sang trồng cây, nuôi con khác hay không;
Cơ chế quản lý và nhân sự quản lý của công ty không khác trước; Công ty vẫn
chưa có cuộc “Lột da, thay máu” để chuyển sang một giai đoạn phát triển mới.
Trong năm 2005, nhà nước bán 20% vốn cổ phần thuộc sở hữu của mình
theo phương thức đấu giá trên thị trường chứng khoán. Giá trị công ty và giá
khởi điểm của cổ phần được xác định theo phương pháp hiện giá dòng tiền có
chiết khấu (thông tư 126/2004/TT-BTC ngày 24/12/2004 của Bộ tài chính).
Biểu 12: Định giá tài sản doanh nghiệp và cổ phần của công ty cổ phần
cao su Hòa Bình theo phương pháp dòng tiền có chiết khấu.
- Lãi suất trái phiếu chính phủ (Rf)

9,10%

- Tỉ lệ rủi ro chứng khoán (Rp)

9,61%

- Lãi suất chiết khấu (K = Rf + Rp)

18,71%

- Tỉ lệ lợi nhuận giữ lại (b)

22,00%

- Tỉ lệ lợi nhuận/ vốn chủ sở hữu bình quân 2005-2009 (R)

27,62%

- Tốc độ tăng trưởng cổ tức (g=b * R)

6,08%

- Ước giá trị vốn công ty năm 2008 (P20D2008/lk-g)

12,63

194.719

+ D2005/(1 + 0,1871)

1,1871

29,143

+ D2006/ (1+0,1871)2

1,4092

19.226

+ D2007/ (1+0,1871)3

1,6729

16.522

- Chiết khấu vốn công ty đến thời điểm đầu năm 2005:
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+ D2008/ (1+0,1871)4

1,9859

13.901

4

1,9859

98.053

+ P2008/ (1+0,1871)
Cộng vốn

176.845

Vậy giá trị mỗi cổ phần là (176.845 * 1.000.000)/960.000 = 184.000đ/cổ
phần.
Nguồn: Công ty cổ phần cao su Hòa Bình
184.000đ/1 cổ phần được coi là mức giá khởi điểm được chào bán đấu giá
trên thị trường chứng khoán năm 2005, giá bán thực tế bình quân đạt
309.000đ/cổ phần, bằng 1,67 lần giá khởi điểm, giá cao nhất là 346.000đ/cổ
phần, thấp nhất là 275.000đ/cổ phần. Như vậy, giá trị thực của doanh nghiệp là
309.000đ x 960.000 cổ phần = 296.640.000đ, bằng 3,09 lần giá trị doanh nghiệp
được định giá khi cổ phần hóa. Nếu trừ đi 10,5 tỷ đồng bổ sung vốn sở hữu chủ
từ lãi doanh nghiệp năm 2004, giá trị thực của công ty cổ phần cao su Hòa Bình
là 286,14 tỷ đồng, so với giá được xác định khi cổ phần hóa theo cách tính cũ,
nhà nước đã mất 190,4 tỷ đồng.
Lẽ ra, giá cả doanh nghiệp nói chung và giá cả cổ phần của doanh nghiệp
nói riêng ngay từ đầu, khi tiến hành cổ phần hóa, đã phải được xác định theo
phương pháp này. Nếu ít nhất 20% số cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa
được bán đấu giá theo cách này, giá cả doanh nghiệp sẽ là giá bình quân của số
cổ phần bán đấu giá nhân với tổng số cổ phần; giá bán cổ phần ưu đãi cho cán bộ
công nhân viên sẽ là giá bình quân đấu giá trừ đi 40% theo chính sách hiện hành.
Tài sản doanh nghiệp là một khối thống nhất, bao gồm tất cả các loại tài sản,
không bị phân loại, chia nhóm theo các phương pháp của môn thống kê, kế toán
hay tài chính. Do vậy, xác định giá cả doanh nghiệp theo cách này thì giá trị
quyền sử dụng đất hay quyền sở hữu đất cũng được tính trong tổng giá cả tài sản
doanh nghiệp. Vấn đề quyền sử dụng đất hay sở hữu đất sẽ được giải quyết theo
nguyên tắc thị trường cùng với các bộ phận khác hợp thành tài sản doanh nghiệp.
Đánh giá chung và những vấn đề nảy sinh.
3.1. Đánh giá chung.
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Trên phạm vi toàn doanh nghiệp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
là hình thức cơ bản của việc đa dạng hóa chủ sở hữu. Theo đó, cán bộ, cong nhân
viên của doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, từ người làm thuê thuần túy, trở
thành cổ đông, đồng sở hữu chủ quyền tài sản của công ty cổ phần, đồng thời vẫn
là người làm công cho công ty. Tuy nhiên, để tạo ra sự thay đổi về chất trong
quản lý công ty, số cổ đông là các nhà đầu tư phải ngày càng chiếm tỷ trọng cao,
nắm giữ quyền chi phối công ty. Cho nên việc các cổ đông sáng lập, bao gồm cổ
đông nhà nước và cổ đông là cán bộ, công nhân của doanh nghiệp nhà nước cổ
phần hóa, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình trên thị trường chứng
khoán là điều kiện cần để các nhà đầu tư có thể dần dần đóng vai trò quyết định
trong việc quản trị công ty. Thực chất điều đó là quá trình chuyển nhượng quyền
tài sản trên thương trường.
Sau khi cổ phần hóa, nếu đội ngũ quản trị công ty không được thay đổi
căn bản, bằng những doanh nhân thực sự, hiệu quả kinh doanh của công ty sẽ
không có gì sáng sủa hơn. Mặt khác, cũng phải nhìn nhận rằng, trong quá trình
cạnh tranh, theo qui luật của kinh tế thị trường, một công ty cổ phần nói riêng,
hay một doanh nghiệp nói chung, xét trên tầm vĩ mô, bị lâm vào tình trạng phá
sản là điều bình thường. Điều đó là tích cực, vì nền kinh tế sẽ gạt bỏ được những
nhà quản trị kinh doanh yếu kém, còn doanh nghiệp thì không mất đi mà chỉ thay
thế chủ sở hữu và những nhà quản trị kinh doanh mà thôi. Nhờ thế, nền kinh tế
trở nên lành mạnh hơn, với những doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả hơn, tạo
ra nhiều việc làm cho xã hội. Điều đó chỉ có được khi thị trường mua bán quyền
tài sản doanh nghiệp phát triển, trước hết là thị trường chứng khoán.
Sau khi trở thành công ty cổ phần, xét trên phạm vi nội bộ doanh
nghiệp, một mặt, cần phải tái lập các trang trại dự phần có qui mô gia đình và
trang trại cá nhân có 1 cấp quản lý trong lòng mỗi công ty cổ phần kinh doanh
nông nghiệp, để chuyên thực hiện các quá trình sản xuất mang tính sinh học, tạo
ra vùng chuyên canh, qui mô lớn, cung cấp nông sản nguyên liệu cho nhà máy
chế biến của công ty. Mặt khác, công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp phải
chuyển sang kinh doanh dịch vụ đầu vào – đầu ra cho các trang trại dự phần và
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các trang trại khác trong vùng chuyên canh. Thông qua đó, mối quan hệ sản xuất
theo hợp đồng và liên kết 4 nhà sẽ được hình thành và phát triển. Tất cả điều đó
là cơ sở lý giải những thành công và thất bại của các doanh nghiệp nông nghiệp
nhà nước nói chung và những doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước được cổ phần
hóa nói riêng.
3.2. Những vấn để nảy sinh.
+ Vấn đề lớn nhất là phương pháp xác định giá trị và giá cả tài sản doanh
nghiệp. Việc xác định giá trị và giá cả doanh nghiệp hiện nay không trên cơ sở
coi doanh nghiệp là một tài sản, một sản phẩm hàng hóa được trao đổi tự do và
định giá theo quan hệ cung – cầu trên thị trường. Mặt khác, sau khi cổ phần hóa,
cổ phần không được trao đổi tự do, thì năng lực nội sinh của công ty cổ phần
không có gì thay đổi. Điều đó sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả kinh tế – xã hội của
việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.
+ Vấn đề lớn thứ 2 là quyền sử dụng ruộng đất hay quyền sở hữu ruộng
đất không được tính trong giá trị doanh nghiệp. Sau khi cổ phần hóa, công ty cổ
phần vẫn không có quyền định đoạt việc sử dụng ruộng đất của mình. Điều đó là
phi thị trường. Sau khi tái lập các trang trại dự phần, nếu không cho tự do tích tụ
ruộng đất để tạo ra các trang trại gia đình và trang trại cá nhân với 1 cấp quản lý,
đạt qui mô tối ưu theo tầm hạn quản lý quá trình sản xuất – sinh học của chúng,
thì hiệu quả kinh doanh sẽ thấp, việc sản xuất theo hợp đồng và mối liên kết 4
nhà sẽ không thực hiện được, hợp đồng khoán giữa công ty cổ phần và các hộ gia
đình luôn tiềm ẩn nguy cơ bị phá vỡ, hộ nhận khoán không tôn trọng hợp đồng
bán nông sản cho công ty gần như là chuyện đương nhiên diễn ra trong mỗi vụ
thu hoạch. Mặt khác, qui mô của các trang trại gia đình và trang trại cá nhân có 1
cấp quản lý trong nền nông nghiệp nói chung và trong các công ty cổ phần kinh
doanh nông nghiệp nói riêng quá nhỏ bé như hiện nay sẽ không có điều kiện áp
dụng công nghệ sản xuất mới, nhất là công nghệ sản xuất an toàn (GAP). Do vậy,
nền nông nghiệp nước ta sẽ không thể tồn tại trong điều kiện gia nhập WTO.
Vì thế tất cả các quyền tài sản doanh nghiệp (quyền sở hữu cuối cùng,
quyền sở hữu pháp lý, quyền quản lý kinh doanh tài sản doanh nghiệp) phải được
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thương mại hóa, tự do trao đổi, mua bán như bất kỳ hàng hóa nào khác theo cơ
chế thị trường. Đó là cơ sở pháp lý và kinh tế để thực hiện đa dạng hóa chủ thể
sở hữu doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước nói
riêng, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp hàng hóa phát triển bền vững, đạt hiệu
quả cao.
CHƢƠNG 4:
ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐA DẠNG HÓA
VÀ HẬU ĐA DẠNG HÓA CHỦ THỂ SỞ HỮU DOANH NGHIỆP
NÔNG NGHIỆP NHÀ NƢỚC
Các giải pháp đa dạng hóa và hậu đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh
nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp phải được xác lập trên cơ sở các quan
điểm, định hướng và mục tiêu sau đây:
I. Định hƣớng.
1. Một số quan điểm
1.1. Quan điểm phát triển bền vững: Các giải pháp đa dạng hóa chủ sở hữu
doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp phải thu hút mọi nguồn lực đầu
tư đổi mới công nghệ, đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý phù hợp đặc điểm sản
xuất nông nghiệp và qui luật của nền kinh tế thị trường, nhằm phát triển sản xuất
đạt hiệu quả cao, bền vững và an toàn theo GAP (good agriculture practice)
1.2. Quan điểm hệ thống: Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là
mộ hệ thống, đồng thời là một phần tử không thể chia cắt của hệ thống lớn hơn.
Do đó, bất kỳ sự tác động nào làm biến đổi doanh nghiệp luôn mang tính dây
chuyền ảnh hưởng tích cực đến hệ thống và ngược lại. Các giải pháp đa dạng hóa
và hậu đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông
nghiệp phải thu hút được ngoại lực và biến nó thành nội lực mới, nhờ có cơ chế
quản lý mới thích hợp với đặc điểm sản xuất sinh học và quy luật phát triển của
nền kinh tế thị trường, để nâng cao khả năng “bội sinh” của hệ thống.
1.3. Quan điểm nhất thể hóa quá trình kinh doanh nông phẩm: Kinh doanh
nông nghiệp mang tính sinh học, nên tất yếu phải xác lập những chủ thể kinh
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doanh cụ thể trên từng mảnh ruộng, vườn cây, ao cá, chuồng trại chăn nuôi, đồng
thời phải hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, bằng những hình thức
tổ chức phù hợp, trong chuỗi giá trị của quá trình nhất thể hóa sản xuất nông sản
nguyên liệu, bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông phẩm trên thị trường trong và
nước.
1.4. Quan điểm bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao
động: Đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông
nghiệp đòi hỏi chủ thể sở hữu vườn cây, ao cá, chuồng chăn nuôi phải hội đủ hai
điều kiện: một là năng lực quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất mang tính sinh
học; hai là khả năng tài chính để trở thành người chủ đích thực trên từng thửa
ruộng, vườn cây, ao cá, chuồng trại và tự chịu trách nhiệm trước kết quả kinh
doanh của mình. Thực tiễn của nền kinh tế thị trường phân hóa thành 2 loại
người: loại hội đủ và loại không hội đủ 2 điều kiện trên. Tuy nhiên, Nhà nước có
thể hỗ trợ cho nhóm người không hội đủ 2 điều kiện trên về mặt tài chính, nhưng
không thể giúp họ có đủ năng lực quản lý và kiểm soát để trở thành chủ thể sở
hữu quyền quản lý kinh doanh cụ thể trên vườn cây, ao cá, chuồng chăn nuôi của
doanh nghiệp. Chính vì vậy, đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh nông nghiệp phải quán triệt quan điểm bảo đảm cho người lao động
có việc làm, đời sống được nâng cao và ổn định, đặc biệt đối với những doanh
nghiệp kinh doanh nông nghiệp nằm trên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và
nơi có nhiều đồng bào dân tộc ít người sinh sống.
1.5. Quan điểm hiệu quả và tính khả thi: Hiệu quả và tính khả thi đòi hỏi
các giải pháp đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp phải bảo đảm lợi ích kinh tế của người lao động, của doanh nghiệp,
của cộng đồng, của Nhà nước và cả nền kinh tế.
2. Mục tiêu
Đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp để
đổi mới tổ chức và cơ chế quản lý doanh nghiệp, huy động mọi nguồn lực của cá
nhân và các tổ chức phát triển nông nghiệp, nông thôn theo định hướng của
Chính phủ nhằm thực hiện các mục tiêu sau đây:
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- Sắp xếp lại hệ thống doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước trên cơ sở thay
đổi cơ cấu chủ thể sở hữu doanh nghiệp, phù hợp với quy luật phát triển của nền
kinh tế thị trường, tạo nội lực mới, nâng cao kết quả, hiệu quả kinh doanh một
cách bền vững và tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nông nghiệp trong
bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
- Nâng cao hiệu quả khai thác bền vững tài nguyên đất, vườn cây, chuồng
trại, cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp
tập trung quy mô lớn, gắn sản xuất với chế biến, thị trường tiêu thụ, tăng thu
nhập cho cá nhân, hộ gia đình và bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xóa đói,
giảm nghèo.
- Xác lập các chủ thể quyền quản lý kinh doanh cụ thể trên từng vườn cây,
ao cá, chuồng chăn nuôi của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp có từ hai
cấp quản lý trở lên.
II. Một số giải pháp đa dạng hóa và hậu đa dạng hóa chủ thể sở hữu
doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh nông nghiệp
1. Tiền tệ hóa doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh nông nghiệp
1.1. Mục tiêu của tiền tệ hóa doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh nông
nghiệp
Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp trong nền kinh tế thị
trường vừa là một tổ chức có tài sản vừa là một loại hàng hóa đặc biệt. Do đó,
phải tiền tệ hóa doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước. Tiền tệ hóa doanh nghiệp
nhà nước kinh doanh nông nghiệp chính là tiền tệ hóa quyền sở hữu tài sản doanh
nghiệp nhà nước hay là tiền tệ hóa doanh nghiệp, biến nó thành quyền tài sản
doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp để có thể buôn bán, trao đổi trên
thị trường một cách dễ dàng, thuận lợi, theo đúng pháp luật.
Quyền tài sản doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp do thị
trường định giá theo quy luật cung cầu và quy luật giá trị.
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1.2. Phạm vi áp dụng
Tiền tệ hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là điều kiện
tiền đề và là cơ sở khách quan quyết định tiến trình đa dạng hóa chủ sở hữu
doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường ở
nước ta trong giai đoạn hiện nay.
1.3. Xử lý vốn của doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh nông nghiệp.
Vốn của doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp được hình thành
từ hai nguồn:
- Vốn có nguồn gốc của ngân sách Nhà nước gọi là nguồn vốn chủ sở hữu,
theo đó, nhà nước là chủ thể sở hữu cuối cùng doanh nghiệp nhà nước kinh
doanh nông nghiệp. Nhà nước có quyền giao dịch phần vốn này với các chủ thể
khác trong xã hội.
- Vốn không phải do ngân sách Nhà nước đầu tư, đang được sử dụng trong
các hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp, gọi là nợ phải trả. Doanh
nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản
hình thành từ nguồn vốn nợ phải trả. Trước khi giao dịch quyền tài sản doanh
nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp, doanh nghiệp phải thanh toán hoặc
không tính các khoản nợ phải trả vào giá trị vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà
nước kinh doanh nông nghiệp.
Xử lý tài chính doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp:
Xác định đúng, đủ, rõ ràng, rành mạch giá cả doanh nghiệp nhà nước kinh
doanh nông nghiệp là một đòi hỏi khách quan, do đó phải xử lý tốt các quan hệ
tài chính, tài sản doanh nghiệp trước khi thực hiện giao dịch.
- Đối với những khoản nợ khó đòi: gọi là nợ khó đòi, vì nó khó có khả
năng đòi được. Trường hợp xác định chứng cứ không đòi được thì hạch toán lỗ
vào kết quả kinh doanh, làm giảm vốn chủ sở hữu trước khi thực hiện các quan
hệ giao dịch về quyền tài sản; Trường hợp có khả năng đòi được, hạch toán vào
kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, sau khi chuyển dịch quyền tài sản, doanh
nghiệp tiếp tục đòi nợ để đưa vào quỹ phát triển sản xuất.
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- Đối với các khoản nợ ngân sách Chính phủ của những doanh nghiệp nhà
nước kinh doanh nông nghiệp bị thua lỗ hoặc thực sự khó khăn trong các hoạt
động kinh doanh thì Chính phủ cho xóa nợ để tạo thuận lợi cho việc chuyển dịch
quyền sở hữu doanh nghiệp.
- Đối với các khoản nợ ngân hàng, doanh nghiệp bắt buộc phải thanh toán
cho ngân hàng, hoặc chuyển thành phần vốn góp của ngân hàng vào doanh
nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp, khi doanh nghiệp thực hiện cổ phần
hóa, nếu ngân hàng chấp nhận. Trường hợp ngân hàng xem xét cho doanh nghiệp
giãn nợ trong thời hạn cho phép, thì doanh nghiệp phải lập phương án thanh toán
công nợ trình ngân hàng phê duyệt. Nếu cả 2 trường hợp trên ngân hàng không
chấp nhận thì buộc doanh nghiệp phải thanh toán công nợ cho ngân hàng, giảm
vốn chủ sở hữu của Nhà nước trong doanh nghiệp.
- Đối với các khoản doanh nghiệp nợ các chủ sở hữu khác, cách xử lý
cũng tương tự như khoản doanh nghiệp nợ ngân hàng.
Xử lý tài sản doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp:
- Trước khi tiền tệ hóa doanh nghiệp phải tiến hành phân loại tài sản của
doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp thành hai loại: các tài sản cần
thiết cho kinh doanh sản xuất; các tài sản không cần thiết cho kinh doanh sản
xuất hoặc các tài sản dành cho chuyển dịch quyền sở hữu; Sau đó cần xác định
giá từng loại tài sản theo những phương pháp thích hợp như phương pháp so sánh
trực tiếp, phương pháp chi phí, phương pháp chiết khấu dòng tiền,…
- Định giá các tài sản cần thiết cho kinh doanh sản xuất cần phải dựa vào
tính hữu ích của tài sản, nghĩa là phải dựa vào lợi ích của nó mang lại cho doanh
nghiệp trong tương lai.
- Tài sản cần thiết cho kinh doanh sản xuất mà doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh nông nghiệp đi thuê hoặc liên doanh,… có giá trị gắn liền với tổng
thể của doanh nghiệp, không thể tách rời, khi định giá trị, được xử lý như trường
hợp đối với khoản nợ ngân hàng.
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- Đối với những tài sản không cần thiết cho kinh doanh sản xuất hay các
tài sản dành cho chuyển nhượng, giá các tài sản này sẽ được xác định theo giá thị
trường của từng tài sản cụ thể. Tài sản là các công trình phúc lợi xã họi, văn hoá,
giáo dục, y tế,… do các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp đầu tư
xây dựng và quản lý phục vụ quốc kế dân sinh trên địa bàn, khi tiến hành chuyển
đổi sở hữu cần phải thanh lý, chuyển giao cho các cơ quan chuyên ngành hoặc
chính quyền địa phương quản lý sử dụng, giảm vốn chủ sở hữu doanh nghiệp nhà
nước kinh doanh nông nghiệp.
1.4. Tiền tệ hóa doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh nông nghiệp.
Tiền tệ hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là xác định
đúng giá trị và giá cả quyền tài sản doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông
nghiệp để có thể tiến hành trao đổi và giao dịch trên thị trường.
Giá trị quyền tài sản doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là
một thể thống nhất bao gồm toàn bộ giá trị tài sản còn lại của các doanh nghiệp
nhà nước tại thời điểm trao đổi và giao dịch trên thị trường. Giá trị quyền tài sản
doanh nghiệp nhà nước thường được phân làm 2 khu vực, để làm cơ sở cho việc
áp dụng các hình thức đa dạng hóa chủ thể sở hữu (không phải tính giá trị tài
sản), đó là:
- Tài sản khu vực công nghiệp, dịch vụ, bao gồm giá trị tài sản còn lại của
nhà máy chế biến, các tài sản trong hoạt động kinh doanh dịch vụ và giá trị quyền
sử dụng đất tại thời điểm giao dịch.
- Tài sản khu vực nông nghiệp, bao gồm toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất
nông, lâm nghiệp và giá trị còn lại của việc đầu tư khai hoang, xây dựng đường
xá, cầu, cống, công trình thủy lợi, chuồng trại... và giá trị đầu tư trồng mới, chăm
sóc vườn cây, đàn gia súc trong thời kỳ kiến thiết cơ bản.
Quyền sử dụng ruộng đất trong nền kinh tế thị trường được giao dịch trao
đổi trong giao lưu dân sự và hoạt động kinh doanh, cho nên quyền sử dụng ruộng
đất được tiền tệ hóa và trở thành hàng hóa. Hàng hóa quyền sử dụng ruộng đất
(còn được gọi là quyền tài sản về sử dụng ruộng đất) là loại hàng hóa đặc biệt,
bởi vì:
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- Thứ nhất, giá trị và giá cả quyền sử dụng đất nói chung và đất nông
nghiệp nói riêng phụ thuộc vào mục đích và nhu cầu sử dụng đất trên thị trường
tại thời điểm giao dịch và những yếu tố tác động của tự nhiên, con người,…
Chính vì vậy giá trị và giá cả quyền sử dụng đất chỉ được hình thành khi xuất
hiện hành vi giao lưu dân sự và quan hệ trao đổi quyền sử dụng đất trên thị
trường.
- Tính chất đặc biệt của quyền tài sản về quyền sử dụng đất phụ thuộc vào
chế độ sở hữu về đất đai của các quốc gia. Ở Việt Nam, sở hữu đất đai thuộc về
Nhà nước. Nhà nước là chủ thể duy nhất quyền sở hữu cuối cùng về đất đai. Các
tổ chức và cá nhân được Nhà nước giao, bán, cho thuê quyền sử dụng đất theo
luật định là chủ thể quyền sở hữu pháp lý về quyền sử dụng đất đai. Tính chất
pháp lý của các hoạt động giao lưu dân sự và trao đổi quyền sử dụng đất đai trên
thị trường đều phải được pháp luật công nhận (tốt nhất là phải đa dạng hóa chủ
thể sở hữu đất đai như đối với tất cả tài sản khác trong đời sống kinh tế – xã hội).
Đó là cơ sở hình thành địa tô tuyệt đối với tư cách là một bộ phận cấu thành giá
trị và giá cả quyền sử dụng đất, hay giá cả đất đai.
- Giá trị và giá cả quyền sử dụng đất phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất
của chủ thể pháp lý quyền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất lại phụ thuộc vào
độ phì nhiêu và vị trí của mỗi mảnh đất cụ thể. Mặt khác, giá trị và giá cả quyền
sử dụng đất hình thành đồng thời với sự hình thành giá trị và giá cả của các tài
sản, với tư cách là hàng hóa được hình thành trên những mảnh đất của các chủ
thể quyền sở hữu pháp lý về quyền sử dụng đất tại thời điểm giao dịch. Đó là cơ
sở hình thành địa tô chênh lệch 1 với tư cách là một bộ phận cấu thành giá trị và
giá cả quyền sử dụng đất, hay giá cả đất đai.
Giá trị ở hai khu vực nêu trên về cơ bản hình thành nên giá trị đầu tư tài
sản cố định của doanh nghiệp, một bộ phận quan trọng trong giá trị doanh nghiệp
nhà nước kinh doanh nông nghiệp. Ngoài giá trị tài sản hữu ích cho kinh doanh
còn có các giá trị về tài chính, lợi thế thương mại, với tư cách là cơ sở bảo đảm
cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển kinh doanh trong tương lai.
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Khi thực hiện giao dịch chuyển nhượng, mua bán, trong thời gian qua, giá
trị doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp được định giá bằng việc kiểm
kê đánh giá từng loại tài sản, theo các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.
Điều đó không phù hợp với quy luật kinh tế thị trường. Trong đề tài này tác giả
sẽ sử dụng phương pháp phân tích lợi ích chi phí của các dòng tiền hay phương
pháp so sánh trực tiếp trên cơ sở tài sản doanh nghiệp là một khối thống nhất,
không bị phân loại, chia nhóm theo các nguyên tắc thống kê, kế toán – tài chính.
Giá cả doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là giá được hình
thành trên cơ sở quan hệ cung cầu tại thời điểm giao dịch, chuyển dịch tài sản và
các quyền tài sản, nó có thể thấp hơn, cao hơn, hoặc bằng giá trị doanh nghiệp
nhà nước kinh doanh nông nghiệp tính theo sổ sách kế toán và các quy định của
Nhà nước hiện hành.
1.5. Tiền tệ hóa vƣờn cây lâu năm của doanh nghiệp nông nghiệp nhà
nƣớc.
Xác định giá trị, giá cả vườn cây lâu năm là việc làm mới. Diện tích cây
lâu năm như cao su, cà phê, chè (trà)... là một bộ phận có giá trị rất lớn trong tài
sản của doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước. Do đó, việc xác định giá trị vườn
cây lâu năm là một giải pháp quan trọng về đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh
nghiệp nông nghiệp nhà nước thông qua hình thức trang trại dự phần nhằm đổi
mới căn bản cơ chế quản lý trong doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp ở nước
ta trong giai đoạn hiện nay.
Giá trị vườn cây lâu năm
- Giá trị vườn cây thời kỳ kiến thiết cơ bản: là tổng giá trị quyền sử dụng
đất trồng cây lâu năm và giá trị đầu tư khai hoang, kiến thiết đồng ruộng, trồng
mới, chăm sóc vườn cây lâu năm trong thời kỳ kiến thiết cơ bản, tại thời điểm
giao dịch.
- Giá trị vườn cây lâu năm trong thời kỳ kinh doanh: là giá trị quyền sử
dụng ruộng đất và giá trị đầu tư còn lại của vườn cây kinh doanh tại thời điểm
giao dịch tính theo phương pháp hiện giá dòng tiền có chiết khấu.
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Giá cả vườn cây lâu năm
Trên thực tế, giá trị vườn cây của các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp cùng một năm tuổi ở cùng một địa phương thường xấp xỉ bằng nhau
(cùng một suất đầu tư), nhưng chất lượng vườn cây và điều kiện kinh doanh, kết
cấu hạ tầng, vị trí thuận lợi và bất lợi của từng khu vực, từng lô thường là khác
nhau. Chất lượng, năng suất, sản lượng của vườn cây khác nhau do điều kiện tự
nhiên khác nhau, trách nhiệm và kỹ thuật trồng, chăm sóc, khai thác của người
lao động trên từng khu vực, từng lô khác nhau. Giá thành sản xuất nông phẩm
giữa các khu vực, lô thửa của vườn cây cũng khác nhau do chất lượng vườn cây,
chất đất, điều kiện kết cấu hạ tầng, vị trí của chúng không giống nhau. Vì thế, giá
cả từng khu vực, từng lô sẽ khác nhau . Tuy nhiên giá trị vườn cây là cơ sở quan
trọng để xác định giá cả, nhất là ở những nơi, những thời điểm không sử dụng
được phương pháp so sánh trực tiếp.
Giá cả vườn cây lâu năm khi giao dịch không chỉ gồm giá cả thuần túy của
vườn cây ấy, mà còn bao gồm giá cả quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm của
chủ thể quyền sở hữu pháp lý tài sản và lợi thế thương mại của doanh nghiệp.
Giá cả quyền sử dụng ruộng đất kinh doanh cây lâu năm nói riêng và cây trồng
nói chung hình thành do địa tô tuyệt đối, địa tô chênh lệch 1 và quan hệ cung cầu
trên thị trường quy định.
Giá cả thuần túy của vườn cây lâu năm phụ thuộc vào năng suất, chất
lượng vườn cây, thị trường tiêu thụ nông phẩm và khả năng sinh lời trong tương
lai của vườn cây lâu năm. Giá cả vườn cây lâu năm sẽ biến động xoay quanh giá
trị của nó tại thời điểm giao dịch.
Xác định giá vườn cây lâu năm phải được chuẩn hoá theo các tiêu chuẩn
thống nhất tại thời điểm giao dịch. Vườn cây kiến thiết cơ bản được đánh giá trên
các chỉ tiêu chính, như là giống cây, mật độ cây/ha...; Vườn cây kinh doanh được
đánh giá trên các chỉ tiêu giống cây, mật độ cây cho sản phẩm và chất lượng
vườn cây hình thành năng suất vườn cây (Phân loại chất lượng đến từng cây theo
các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật). Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông
nghiệp xây dựng bảng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vườn cây làm cơ sở để xác
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định giá cả vườn cây theo phương pháp “so sánh trực tiếp”, nhằm thực hiện các
quan hệ giao dịch khi đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp.
Hiện nay, thị trường giao dịch mua bán vườn cây lâu năm trong khu vực
tư nhân phát triển mạnh mẽ, nhất là ở các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, như
Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Mặt khác, các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp đã có hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng vườn cây tương đối
tốt. Đó là những căn cứ quan trọng để các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp xác định giá cả vườn cây lâu năm theo phương pháp “so sánh trực
tiếp”.
2. Giải pháp công ty hóa doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh nông
nghiệp
2.1. Mục tiêu
Công ty hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là chuyển
doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp với một chủ thể sở hữu duy nhất
là nhà nước thành các loại hình công ty với tư cách là doanh nghiệp có nhiều thể
chủ sở hữu, kinh doanh nông nghiệp, chịu trách nhiệm hữu hạn, trong đó Nhà
nước có thể là hoặc không là một trong những chủ thể sở hữu của công ty.
Công ty hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp nhằm đổi
mới tổ chức, cơ chế quản lý và nhà quản trị của các doanh nghiệp nông nghiệp,
mặt khác, để tiếp tục sắp xếp lại hệ thống các doanh nghiệp nông nghiệp cho
phù hợp với đặc điểm sản xuất mang tính sinh học và quy luật phát triển của nền
kinh tế thị trường, nhằm tăng sức cạnh tranh và nâng cao hiệu quả bền vững của
các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp ở nước ta trong bối cảnh hội nhập
kinh tế quốc tế.
2.2. Phạm vi áp dụng
Phạm vi áp dụng của giải pháp công ty hóa doanh nghiệp là tất cả các
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước, kinh doanh trồng trọt, chăn nuôi, trồng
rừng kinh tế và nuôi trồng thủy sản.
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Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp hiện nay hoạt động theo
luật doanh nghiệp nhà nước sẽ chuyển sang hoạt động theo một luật doanh
nghiệp duy nhất. Việc chuyển đổi này có ý nghĩa làm thay đổi cấu trúc tổ chức
của doanh nghiệp nhà nước và quan hệ giữa nhà nước và doanh nghiệp. Về mặt
lý thuyết, quyền tài sản doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp được
phân định rõ ràng rành mạch theo hướng: quyền sở hữu cuối cùng thuộc về Nhà
nước và các thành viên góp vốn khác; quyền sở hữu pháp lý thuộc về hội đồng
quản trị hoặc hội đồng thành viên; quyền quản trị kinh doanh thuộc về giám đốc.
Điều đó, tất yếu sẽ dẫn đến việc xóa bỏ cơ quan chủ quản và cơ cấu doanh
nghiệp cấp trên, doanh nghiệp cấp dưới, như kiểu các tổng công ty 90, 91 TTg
hay các tập đoàn kinh tế do nhà nước ra quyết định thành lập hiện nay.
Giải pháp công ty hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp sẽ
làm xuất hiện một số loại hình công ty kinh doanh nông nghiệp, trong đó nhà
nước có thể là một trong những thành viên góp vốn. Nhà nước là thành viên chịu
trách nhiệm hữu hạn trong khuôn khổ phần vốn góp của mình để mở rộng diện
tích trồng trọt và đàn gia súc của khu vực tư nhân, thực hiện việc nhất thể hóa sản
xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông phẩm. Các doanh nghiệp kinh doanh
nông nghiệp sẽ chuyển dịch cơ cấu sản xuất, theo hướng chuyển sang các hoạt
động kinh doanh dịch vụ đầu vào, đầu ra, và sẽ tái cấu trúc để trở thành loại hình
doanh nghiệp đa chủ thể sở hữu (công ty) và áp dụng hình thức công ty dự phần
để tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý trong lòng của
chính doanh nghiệp này.
2.3. Loại hình công ty hợp danh kinh doanh nông nghiệp
Loại hình công ty hợp danh kinh doanh nông nghiệp là trang trại hợp
danh, trong đó doanh nghiệp có vốn nhà nước kinh doanh dịch vụ nông nghiệp
có thể là một trong những chủ sở hữu không tham gia quản lý và chịu trách
nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp, được gọi là thành viên góp vốn. Các cá
nhân hay hộ các gia đình là thành viên hợp danh, hay là đồng chủ thể quyền sở
hữu cuối cùng và pháp lý, đồng thời là chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh
vườn cây, đàn gia súc và chịu trách nhiệm vô hạn.
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Doanh nghiệp có vốn nhà nước kinh doanh dịch vụ nông nghiệp có thể
góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất, vườn cây, đàn gia súc,… để cá nhân và
hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, hình thành hàng loạt trang trại hợp danh chỉ có
một cấp quản lý. Các cá nhân, hộ gia đình là chủ trang trại hợp danh kinh doanh
nông nghiệp sẽ thanh toán bằng tiền cho các dịch vụ đầu vào và có thể bán nông
phẩm cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu vào – đấu ra cho nông nghiệp
theo cơ chế thị trường. Mặt khác, doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp có vốn nhà
nước có thể góp vốn đầu tư trên đất thuộc quyền sử dụng của các hộ gia đình, để
lập ra trang trại hợp danh, trong đó doanh nghiệp dịch vụ là thành viên góp vốn,
các hộ gia đình là thành viên hợp danh.
Trang trại hợp danh là một trong những hình thức trang trại tư nhân có
quy mô hợp lý, phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp và cơ chế thị trường.
Thực hiện sản xuất theo hợp đồng và liên kết “4 nhà” sẽ tạo động lực thúc đẩy sự
phát triển mạnh mẽ trang trại tư nhân ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong
đó, doanh nghiệp cung ứng các dịch vụ đầu vào, bao tiêu sản phẩm (đầu ra) và
chuyển giao khoa học công nghệ cho các trang trại (nhà nông); Trang trại tư nhân
có một cấp quản lý là vệ tinh cung cấp nguyên liệu nông sản an toàn (GAP) cho
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, hình thành vùng sản xuất tập
trung, quy mô lớn, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm,
nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, nâng cao hiệu quả bền vững cho các nhà đầu tư kinh
doanh nông nghiệp.
2.4. Loại hình công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông
nghiệp, tức trang trại trách nhiệm hữu hạn.
Doanh nghiệp dịch vụ nông nghiệp có vốn nhà nước có thể góp vốn bằng
giá trị quyền sử dụng đất, vườn cây, đàn gia súc,.. cho cá nhân hoặc các tổ chức
để hình thành công ty trách nhiệm hữu hạn, kinh doanh trồng trọt, chăn nuôi, bảo
quản, chế biến nông sản phẩm theo GAP và có thể sản xuất các sản phẩm
khác,…, tạo ra công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn kinh doanh nông nghiệp.
Phần góp vốn của doanh nghiệp dịch vụ có vốn nhà nước vào công ty không nhất
thiết phải đủ lớn để nắm quyền chi phối. Doanh nghiệp có vốn nhà nước có thể
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cử người đại diện cùng tham gia quản lý công ty theo điều lệ được các thành viên
góp vốn phê duyệt.
Hình thức tổ chức này nhằm mục tiêu huy động và khai thác mọi nguồn
lực xã hội để phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên môn hóa, tập
trung trên quy mô lớn, liền canh, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ nông
sản đạt tiêu chuẩn GAP, theo định hướng của Chính phủ.
2.5. Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh nông nghiệp, tạo
ra công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp hay trang trại cổ phần.
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp chính là
chuyển doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp có một chủ sở hữu,
thành doanh nghiệp nhiều chủ sở hữu bằng hình thức công ty cổ phần, trong đó
nhà nước có thể là hoặc không là một cổ đông. Cổ đông nhà nước trong công ty
cổ phần không nhất thiết phải nắm cổ phần chi phối.
Hình thức đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp tối ưu là cổ phần hóa, trừ các doanh nghiệp phải đảm nhận thêm
những nhiệm vụ xã hội, an ninh quốc phòng,…. Cổ phần hóa toàn bộ doanh
nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp, bao gồm cả hoạt động dịch vụ đầu
vào, đầu ra (bảo quản, chế biến, tiêu thụ) và trồng trọt, chăn nuôi,…. Cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp đồng thời với việc tái lập
hàng loạt trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý trong lòng
công ty cổ phần để dễ dàng thực hiện được việc nhất thể hóa quá trình sản xuất,
chế biến và tiêu thụ nông phẩm theo GAP một cách có hiệu quả. Nói cách khác,
đó cũng là cách hữu hiệu thực hiện chuỗi liên kết kinh doanh theo mô hình sản
xuất theo hợp đồng, mà người ta thường gọi là liên kết “4 nhà”
Đối tượng mua cổ phần bao gồm thành viên của doanh nghiệp, chủ các
trang trại dự phần và các trang trại khác có bán nông phẩm cho công ty và mua
dịch vụ đầu vào của công ty trên địa bàn, những khách hàng mua sản phẩm của
công ty. Mức mua của các đối tượng này không nên hạn chế.
Nhà nước không nhất thiết phải giữ cổ phần chi phối, thậm chí số cổ phần
của nhà nước có thể bằng 0.
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Áp dụng hình thức đấu giá cổ phần (có thể đưa thẳng vào thị trường chứng
khoán để giao dịch), số lượng cổ phần đấu giá bằng tổng số cổ phần trừ đi số cổ
phần bán ưu đãi cho các thành viên và đối tác chiến lược của doanh nghiệp theo
chế độ hiện hành. Đối tượng mua cổ phần đấu giá là các nhà đầu tư trong và
ngoài nước (có thể là pháp nhân hoặc thể nhân).
Đấu giá cổ phần theo phương pháp và qui chế bỏ thầu, doanh nghiệp nhà
nước kinh doanh nông nghiệp phát hành cổ phần thông báo công khai giá cổ
phần tối thiểu ban đầu được tính theo phương pháp hiện giá dòng tiền có chiết
khấu, các thông tin về giá trị thực tế và những thông tin về lợi thế thương mại
(giá trị vô hình)… Người mua là các nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ và trách
nhiệm theo qui chế đấu thầu, nghiên cứu kỹ các thông tin, ghi rõ số lượng cổ
phần mua và giá cổ phần bỏ thầu. Ap dụng phương pháp này có thể tạo ra một số
tình huống cần giải quyết:
+ Trường hợp giá cao nhất của một hay một số nhà đầu tư đăng ký mua
xấp xỉ bằng hoặc cao hơn số cổ phần cần bán thì giá bán sẽ là giá cao nhất.
+ Trường hợp giá cao nhất của các nhà đầu tư mua số lượng cổ phần ít
hơn số cổ phần cần bán, phải xác định giá bình quân gia quyền từ số cổ phần đặt
mua có mức giá cao nhất đến các mức giá gần giá cao nhất, với số lượng xấp xỉ
bằng số cổ phần cần bán.
+ Trường hợp không bán hết số cổ phần cần bán, sẽ phải tổ chức đấu giá
liên tục 3 lần, phiên giao dịch thứ ba là phiên cuối và cũng là phiên ấn định số
lượng cổ phần mặc nhiên của Nhà nước còn lại trong công ty cổ phần.
Phương pháp đấu giá cổ phần giúp cho các doanh nghiệp nhà nước kinh
doanh nông nghiệp cổ phần hóa nhanh chóng tiếp cận với thị trường chứng
khoán, hoạt động của các phiên giao dịch cổ phần trở nên sôi động hơn, vì các
thông tin của doanh nghiệp được công khai, giúp cho các nhà đầu tư nghiên cứu
kỹ lưỡng và tự tin trong việc mua giá trị tương lai của doanh nghiệp.
Giá chính thức của cổ phần ưu đãi sẽ là giá bình quân gia quyền của các
cổ phần bán đấu giá nhân với tỷ lệ giá giảm theo quy định (hiện nay giảm so với
mệnh giá chính thức là 40% đối với người trong doanh nghiệp và 20% đối với

110

đối tác chiến lược của doanh nghiệp). Giá cả bình quân gia quyền của các cổ
phần bán đấu giá phản ánh trung thực, chính xác giá cả tài sản doanh nghiệp tại
thời điểm, và do đó là căn cứ để xác định trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn
cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Như vậy, việc bán đấu giá cổ phần trên thị
trường chứng khoán đã coi tài sản doanh nghiệp là một khối thống nhất, không
thể phân loại, chia nhóm theo bất kỳ tiêu chí nào và là phương pháp xác định giá
cả doanh nghiệp theo phương pháp so sánh trực tiếp, dựa trên quan hệ cung – cầu
của thị trường.
Chính sách ưu đãi người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa:
- Kinh doanh sản xuất nông nghiệp dễ gặp rủi ro, nên cần phải có chính
sách khuyến khích người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Số cổ phần ưu đãi
tăng đến mức tối đa, người lao động trong doanh nghiệp được mua 100 cổ phần
cho một năm thực tế làm việc tại khu vực nhà nước, theo quy định của Nghị định
187/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, nhà nước cần có chính sách tài trợ
50% lãi suất tín dụng để những người lao động trong doanh nghiệp, nhất là người
lao động nhận khoán có thể mua được cổ phần của doanh nghiệp.
- Chính sách đào tạo người lao động trong doanh nghiệp cổ phần hóa để
nâng cao năng lực quản lý kinh doanh và kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đáp ứng
yêu cầu đổi mới của công ty.
- Chính sách đối với người lao động chuyển công tác khác (bao gồm cả
người lao động quản lý và người lao động trực tiếp), chờ việc, thôi việc theo các
văn bản hiện hành …. Ngoài ra, doanh nghiệp còn được lập quỹ đào tạo lại cho
người lao động còn trẻ để họ tìm kiếm được công việc khác theo nguyện vọng
riêng. Chi phí này được hạch toán giảm vốn của nhà nước tại công ty.
Sau khi cổ phần hóa, doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp
chuyển thành công ty cổ phần nông nghiệp đa sở hữu (sở hữu hỗn hợp), hoạt
động theo luật doanh nghiệp. Các nhà đầu tư (cổ đông) là chủ sở hữu cuối cùng,
giao cho hội đồng quản trị quyền sở hữu pháp lý, thực hiện chiến lược kinh
doanh của công ty. Giám đốc được chủ thể quyền sở hữu pháp lý thuê và giao
quyền quản lý kinh doanh sản xuất của công ty. Công ty cổ phần thực hiện việc
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giao đất, khoán sản xuất ổn định vườn cây, đàn gia súc lâu dài cho cá nhân và hộ
gia đình (sẽ trình bày ở phần sau), dưới hình thức công ty dự phần, nhằm tái tạo
các trang trại gia đình, trang trại cá nhân không có cấp quản lý trung gian trong
lòng công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp để chúng thực hiện quá trình sản
xuất mang tính sinh học. Còn bản thân công ty cổ phần trực tiếp thực hiện các
dịch vụ đầu vào – đầu ra, nhất là chế biến nông phẩm, cho các trang trại dự phần
và các trang trại khác trên địa bàn.
Công ty cổ phần thực hiện phương án đầu tư phát triển, thâm canh vườn
cây, đàn gia súc ở trình độ cao đạt tiêu chuẩn GAP, đặc biệt là phải có phương án
đa dạng hóa sản phẩm từ chuyển đổi cơ cấu kinh doanh của công ty theo hướng
dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh sản
xuất của công ty.
Về đất đai: Công ty cổ phần kinh doanh sản xuất nông nghiệp được Nhà
nước bán quyền sử dụng đất thông qua việc xác định giá cả tài sản doanh nghiệp,
bằng việc bán đấu giá cổ phần. Công ty cổ phần phân công nhiệm vụ quản lý cho
các chủ trang trại dự phần, dưới hình thức giao đất, khoán quản lý sản xuất vườn
cây, đàn gia súc ổn định suốt chu kỳ kinh tế của chúng. Ngoài ra, công ty cổ phần
kinh doanh nông nghiệp còn có thể góp vốn đầu tư trên đất nông nghiệp thuộc
quyền sử dụng của các hộ gia đình trong vùng để tạo ra các trang trại hợp danh
hay trang trại dự phần sản xuất nông sản nguyên liệu cung cấp cho công ty để
chế biến và tiêu thụ.
2.6. Công ty mẹ - công ty con và tập đoàn các doanh nghiệp kinh
doanh nông nghiệp
Với cách tiếp cận đa sở hữu trong doanh nghiệp, đề tài đề xuất mô hình tổ
chức hệ thống công ty nông nghiệp theo cấu trúc “công ty mẹ - công ty con”.
Hệ thống doanh nghiệp cổ phần phát triển nông nghiệp ở Việt Nam, có sự
tham gia của nhà nước với tư cách là một chủ thể sở hữu vốn đầu tư đan xen với
các chủ thể sở hữu vốn đầu tư khác trong nền kinh tế thị trường. Hạt nhân của hệ
thống tổ chức kinh doanh nông nghiệp là công ty đầu tư tài chính (gọi là công ty
mẹ), hoạt động theo loại hình công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn, trong đó có

112

thể có vốn cổ phần của nhà nước. Trong giai đoạn đầu, nhà nước có thể là cổ
đông có cổ phần chi phối để giữ vai trò dẫn dắt, định hướng phát triển ngành
nông nghiệp Việt Nam theo chương trình kế hoạch của Chính phủ, bằng việc góp
vốn, đầu tư tài chính cho các loại hình công ty ở các cấp bậc khác nhau trong hệ
thống công ty mẹ - công ty con.
+ Công ty mẹ
Các tổng công ty nông nghiệp nhà nước 90-91TTg hiện hữu sẽ thay cơ chế
quản lý hành chính đối với các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập bằng
cơ chế tài chính, dựa trên quyền sở hữu về vốn và các quyền tài sản, phân định rõ
ràng quyền hạn, trách nhiệm và lợi ích quyền tài sản của các chủ thể quyền tài
sản để chuyển các tổng công ty nông nghiệp thành công ty mẹ. Do vậy, văn
phòng Tổng công ty hiện nay và công ty tài chính (nếu có) thuộc Tổng công ty
90-91TTg được sáp nhập lại thành công ty mẹ. Công ty mẹ cũng được cổ phần
hóa thành công ty cổ phần và chịu trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn của các
cổ đông thông qua hoạt động đầu tư vào các công ty con.
Cty cổ phần
Đầu tư tài chính phát
triển nông nghiệp
(công ty mẹ)

Cty con

Cty trách
nhiệm hữu
hạn

Cty cổ phần

A2

Cty liên
doanh với

Cty hợp danh
phát triển
nông nghiệp

nước ngoài

A3

A1

A4

Sơ đồ 1. Mô hình tổ chức hệ thống doanh nghiệp đa chủ thể sở hữu kinh doanh
Cty

Công ty
trách nhiệm
nông nghiệp
(Tập đoàn kinh tế trong nông
nghiệp)

Công ty

hữu hạn

Cty
cháu

B1 ty con
+ Công

B

Công ty

B3
113

B2

Công ty con được hình thành từ các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc
lập của tổng công ty 90-91TTg hiện hữu, được tổ chức sắp xếp lại thành doanh
nghiệp đa sở hữu chủ, trong đó, công ty cổ phần đầu tư tài chính (công ty mẹ) là
một trong các thành viên góp vốn, theo mô hình tổ chức sau:
Công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty A1), trong đó, công ty mẹ có thể có
hay không có số vốn góp chi phối, hoạt động theo luật doanh nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn A1 bao gồm các công ty kinh doanh nông
nghiệp và các công ty hoạt động trong các ngành nghề khác như chế biến, xây
dựng, thương mại, dịch vụ.....
Công ty cổ phần phát triển nông nghiệp (công ty A2) được hình thành
chủ yếu từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp trực
thuộc tổng công ty 90-91TTg trước đây và trực thuộc chính quyền địa phương
hoặc thành lập công ty cổ phần mới… Kết cấu cổ phần của công ty gồm có cổ
phần của công ty mẹ, của các cá nhân và tổ chức khác như: vốn của chủ các trang
trại, các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức xã hội, các nhà
đầu tư nước ngoài…. Điều quan tâm của các công ty A2 này là khuyến khích mở
rộng cơ cấu cổ phần cho các cá nhân, chủ trạng trại gia đình, trang trại cá nhân có
một cấp quản lý, đặc biệt là các chủ trang trại dự phần, như sẽ nêu ở dưới. Trong
trang trại dự phần kinh doanh nông nghiệp, phần vốn góp của công ty cổ phần
phải có mức tối thiểu là bằng giá trị quyền sử dụng đất theo diện tích giao cho
đối tác. Các hình thức công ty cổ phần kinh doanh nông nghiệp được mở rộng đa
ngành nghề, đa sở hữu, và không biên giới, phù hợp với chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội của đất nước và xu thế hội nhập quốc tế trong tương lai.
Loại trang trại hợp danh (trang trại A3) nhằm phát triển nông nghiệp
quy mô lớn liền canh có sự góp vốn của công ty mẹ. Công ty mẹ với tư cách là
thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn, không tham gia quản lý trang
trại hợp danh. Tuy nhiên, công ty mẹ sẽ đầu tư tài chính, tài sản cho các trang trại
hợp danh, phù hợp với mục tiêu định hướng phát triển, hoặc theo chương trình
chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp của Chính phủ trong từng giai
đoạn cụ thể. Chủ các trang trại hợp danh kinh doanh nông nghiệp chủ yếu là các
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cá nhân người lao động và các hộ gia đình có quyền sử dụng đất nông nghiệp.
Trang trại hợp danh là vệ tinh cung ứng nông sản nguyên liệu và tiêu thụ dịch vụ
đầu vào của các công ty dịch vụ, bảo quản, chế biến nông phẩm nằm trong hệ
thống công ty mẹ - công ty con.
Các trang trại hợp danh muốn được công ty mẹ góp vốn hoặc đầu tư tài
chính phải có dự án hoặc phương án sản xuất hiệu quả và hai bên sẽ thỏa thuận
bằng một hợp đồng khoán liên doanh,... Các thành viên hợp danh của trang trại
chủ động tổ chức các hoạt động kinh doanh sản xuất và tự chịu trách nhiệm vô
hạn về các hành vi kinh doanh của mình trước pháp luật và về kết quả, hiệu quả
kinh doanh của trang trại.
Ngoài các loại hình công ty con nêu trên, còn có các công ty liên doanh
với nước ngoài (công ty A4) đặt tại Việt Nam hoặc nước ngoài, hoạt động theo
luật đầu tư và luật doanh nghiệp thống nhất của Việt Nam. Tỷ lệ góp vốn đầu tư
của công ty mẹ vào các công ty A4 nhiều, ít tùy theo ngành nghề, sản phẩm và
thị trường,…
+ Công ty cháu
Công ty cháu (công ty B, B1, B2, B3,…) được sinh ra từ việc góp vốn của
công ty mẹ, công ty con,.. để phát triển nông nghiệp hoạt động theo luật doanh
nghiệp…, nhằm tạo vùng nông nghiệp chuyên canh, sản xuất hàng hóa lớn, gắn
với công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ, dưới một thương hiệu chung, có uy
tín cao.
Hoạt động của hệ thống doanh nghiệp đa sở hữu kinh doanh nông nghiệp
rất phong phú, về hình thức tổ chức và ngành nghề kinh doanh, vận hành theo cơ
chế kinh tế thị trường với khả năng “bội sinh” cao. Khả năng bội sinh chính là
chất mới chỉ xuất hiện trong hệ thống công ty mẹ - công ty con kinh doanh nông
nghiệp và không thể có được khi doanh nghiệp đứng riêng rẽ. Chất mới đó là sự
hợp tác kinh doanhdưới một thương hiệu chung, là khả năng cạnh tranh, thích
ứng với thị trường trong xu thế hội nhập quốc tế và tính hiệu quả kinh doanh của
các doanh nghiệp trong hệ thống.
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Hệ thống các công ty mẹ - công ty con kinh doanh nông nghiệp dưới một
thương hiệu chung sẽ tạo lợi thế cạnh tranh để có thể vượt qua những cản ngại
khi nền kinh tế nước ta hội nhập khu vực và quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của
công ty mẹ - công ty con kinh doanh nông nghiệp theo hướng đa sở hữu, đa canh,
đa ngành nghề, có kết cấu tổ chức nhiều tầng, không phân biệt giới hạn địa lý
hành chính giữa các quốc gia, sẽ tạo thành tập đoàn doanh nghiệp đáp ứng đòi
hỏi của nền kinh tế thị trường. Tập đoàn các doanh nghiệp sẽ có doanh nghiệp
nòng cốt là công ty cổ phần đầu tư tài chính có tư cách pháp nhân, tự chủ kinh
doanh, hạch toán độc lập, tự chịu trách nhiệm đối với kết quả kinh doanh. Sự
phát triển của tập đoàn các doanh nghiệp bằng quan hệ tài chính, hiệp tác đã xóa
đi tính chất giới hạn về địa lý, ngành nghề, sản phẩm…, đồng thời, tập đoàn sẽ có
uy tín gắn liền với thương hiệu và lôgô chung trên thương trường, trong đó các
doanh nghiệp thành viên tuy có tư cách pháp lý độc lập, nhưng hoạt động dưới
“màu cờ sắc áo” của tập đoàn. Như vậy, tập đoàn các doanh nghiệp, hay tập đoàn
kinh tế được hình thành tự nhiên với tư cách là kết quả của quá trình tích tụ và
tập trung vốn theo cơ chế thị trường, không có “ngày sinh, tháng đẻ và giấy khai
sinh”, tức là không có quyết định thành lập của bất kỳ ai và do đó tập đoàn kinh
tế không phải là một thực thể pháp lý, không đăng ký thành lập và hoạt động với
bất kỳ tổ chức nhà nước nào và cũng không có điều luật nào quy định việc đăng
ký thành lập và hoạt động của tập đoàn kinh tế.
Các loại hình công ty kinh doanh nông nghiệp phát triển đan xen với các
công ty của các ngành kinh tế khác nhau bằng chế độ cổ phần nhằm phân phối
nguồn lực hợp lý và ràng buộc về quyền tài sản chặt chẽ chính là cơ sở khách
quan để từng bước phát triển thành tập đoàn các doanh nghiệp, thống nhất chỉ
huy của công ty mẹ thông qua tích tụ vốn và ràng buộc về quan hệ tài chính,
quyền tài sản.
Các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước sẽ được biến đổi căn bản về chất
bằng chế độ cổ phần, trở thành các doanh nghiệp kinh doanh đa sản phẩm, đa
ngành nghề,… từng bước xóa đi tính chất sản xuất sản phẩm đơn điệu, hình
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thành tập đoàn các doanh nghiệp mạnh, có thương hiệu trên thị trường trong và
ngoài nước.
3. Giải pháp tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp
quản lý trong lòng doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô lớn, từ 2 cấp quản
lý trở lên
Sau khi thực hiện công ty hóa doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước (trang
trại nhà nước), xét trên góc độ quản lý, nền kinh tế nông nghiệp chỉ còn doanh
nghiệp nông nghiệp có từ hai cấp quản lý trở lên, thường tồn tại dưới dạng các
loại công ty, tức là trang trại cổ phần trách nhiệm hữu hạn và trang trại hùn vốn
trách nhiệm hữu hạn (rất ít trường hợp là doanh nghiệp cá nhân – trang trại cá
nhân) và các trang trại có 1 cấp quản lý, thường tồn tại dưới dạng trang trại gia
đình, trang trại cá nhân và đôi khi là trang trại hợp danh.
3.1 Mục tiêu
Tái lập hàng loạt trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý
thông qua việc thiết lập trang trại dự phần trong lòng doanh nghiệp kinh doanh
nông nghiệp có từ 2 cấp quản lý trở lên, là để xác lập những chủ thể quyền quản
lý kinh doanh cụ thể trên từng vườn cây, đàn gia súc của doanh nghiệp; Cấu trúc
tổ chức và cơ chế quản lý doanh nghiệp được đổi mới phù hợp với đặc điểm sản
xuất mang tính sinh học của cây trồng, vật nuôi, tạo nội lực cho sự phát triển hiệu
quả và bền vững của các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp.
3.2. Phạm vi áp dụng
Giải pháp tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý
áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp có quy mô tổ
chức, từ 2 cấp quản lý trở lên, vượt quá khả năng quản lý, kiểm soát các hoạt
động sản xuất mang tính sinh học của các nhà quản lý doanh nghiệp.
3.3. Tái lập trang trại gia đình và trang trại cá nhân có một cấp quản lý
trong lòng doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp là xuất phát từ đặc điểm sản
xuất - sinh học, những ưu thế của loại hình trang trại gia đình, trang trại cá nhân
có một cấp quản lý trong kinh doanh nông nghiệp, và từ những ưu thế của doanh
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nghiệp nông nghiệp có qui mô lớn, tạo thành vùng sản xuất nông nghiệp chuyên
môn hóa phù hợp với yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ.
Tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân trong lòng doanh nghiệp kinh doanh
nông nghiệp được thực hiện bằng việc giao quyền quản lý kinh doanh đất, khoán
liên doanh, thầu, thuê ruộng đất, ao cá, vườn cây, đàn gia súc lâu dài ổn định.
a) Khoán liên doanh
Khoán liên doanh sẽ xác lập các chủ thể quyền tài sản trên những mảnh
ruộng, ao cá, vườn cây, đàn gia súc của doanh nghiệp nông nghiệp.
(i) Khoán liên doanh trong doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp vừa là
một hình thức quản trị sản xuất, vừa là một hình thức đa dạng hóa chủ thể sở
hữu. Theo đó, bên nhận khoán vừa bỏ vốn đầu tư, vừa thực hiện việc phân công,
phân quyền, trực tiếp điều hành và tiến hành sản xuất - kinh doanh các khâu
mang tính sinh học trên từng vườn cây, đàn gia súc của doanh nghiệp nông
nghiệp. Khoán liên doanh là cách thu hút và phát huy mọi nguồn lực của bên
nhận khoán nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả kinh doanh sản xuất của doanh
nghiệp nông nghiệp và tăng thu nhập cho bên nhận khoán.
(ii) Bản chất của khoán liên doanh trong doanh nghiệp nông nghiệp
Về mặt sở hữu
- Khoán liên doanh chính là giải pháp đa dạng hóa chủ thể sở hữu vườn
cây, đàn gia súc của doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp, trong đó doanh
nghiệp là chủ thể sở hữu cuối cùng và chủ thể sở hữu pháp lý về quyền sử dụng
đất và đồng chủ thể quyền sở hữu cuối cùng và chủ thể quyền sở hữu pháp lý về
vườn cây, đàn gia súc; cá nhân, hộ gia đình nhận khoán (gọi là bên nhận khoán)
là đồng chủ thể quyền sở hữu chủ cuối cùng và quyền sở hữu pháp lý, là chủ thể
quyền quản lý kinh doanh vườn cây, đàn gia súc, tự chủ và trực tiếp quản lý,
kiểm soát vườn cây, đàn gia súc và thực hiện các khâu sản xuất mang tính sinh
học trên vườn cây và đàn gia súc đó.
- Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp (bên giao khoán) giao cho bên
nhận khoán quyền quản lý kinh doanh quyền sử dụng đất, giá trị vườn cây, đàn
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gia súc ổn định trong suốt chu kỳ kinh tế. Bên nhận khoán, từ người lao động
thừa hành, đã trở thành đồng chủ thể quyền sở hữu cuối cùng, và đặc biệt là trở
thành chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh, cùng đầu tư lao động, tiền vốn
kinh doanh sản xuất, tự chủ, tự chịu trách nhiệm vô hạn về kết quả và hiệu quả
kinh doanh trên vườn cây và đàn gia súc nhận khoán. Doanh nghiệp kinh doanh
nông nghiệp giữ vai trò định hướng sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật (khuyến nông),
cung ứng dịch vụ đầu vào, đầu ra theo nguyên tắc sản xuất an toàn (GAP), giám
sát các hoạt động kinh doanh sản xuất trên vườn cây, đàn gia súc giao khoán và
chịu trách nhiệm vô hạn về các chỉ tiêu giao khoán. Đó là đặc điểm của trang trại
dự phần được tái lập theo cơ chế khoán liên doanh trong lòng doanh nghiệp nông
nghiệp qui mô lớn có từ 2 cấp quản lý trở lên. Quan hệ giữa doanh nghiệp giao
khoán và bên nhận khoán được thiết lập theo nguyên tắc thị trường, thuận mua,
vừa bán. Bên nhận khoán có tư cách là người mua, khi mua những dịch vụ của
doanh nghiệp, có tư cách là người bán khi bán nông phẩm cho doanh nghiệp theo
giá thị trường. Vai trò giám sát, định hướng của doanh nghiệp trong kinh doanh
sản xuất bằng việc quy hoạch, đầu tư vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật và ký
hợp đồng giao khoán…, nhằm tăng năng suất, giảm giá thành, thúc đẩy kinh
doanh sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng tập trung, quy mô lớn.
Về mặt quản trị doanh nghiệp
- Khoán liên doanh cũng là hình thức tổ chức kinh doanh sản xuất có
phân công hiệp tác trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên vườn cây,
đàn gia súc của doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp.
- Khoán liên doanh còn là một hình thức phân quyền quản trị trong
doanh nghiêp, bên nhận khoán vừa là người lao động trực tiếp vừa là nhà quản trị
cấp cơ sở được giám đốc doanh nghiệp phân quyền, tự chủ kinh doanh sản xuất
theo quy hoạch và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về
kết quả và hiệu quả kinh doanh sản xuất trên mỗi vườn cây và đàn gia súc theo
hợp đồng giao nhận khoán.
- Khoán liên doanh cũng là hình thức lập, giao và tổ chức thực hiện kế
hoạch bằng hợp đồng giao nhận khoán. Theo đó, chỉ tiêu nhiệm vụ giao cho bên
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nhận khoán là hệ thống tiêu chuẩn chất lượng, năng suất, sản lượng, hiệu quả
kinh doanh sản xuất, được thoả thuận tương xứng với các chỉ tiêu biện pháp thực
hiện và quyền lợi của các bên giao, nhận khoán. Doanh nghiệp kinh doanh nông
nghiệp là chủ thể quyền sở hữu pháp lý vườn cây, đàn gia súc, giao, kiểm soát,
điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh sản xuất trên những vườn cây, đàn
gia súc giao khoán. Tính kế hoạch của khoán còn được thể hiện trong quan hệ
giao dịch, mua, bán những dịch vụ đầu vào, đầu ra của sản xuất nông nghiệp …
Tất cả những nội dung của cơ chế khoán nêu trên đã thực sự làm đổi mới cơ chế
quản lý doanh nghiệp nông nghiệp, với tư cách là một thực thể pháp lý, có quyền
độc lập, tự chủ trong kinh doanh.
- Khoán liên doanh đã gắn trách nhiệm và quyền lợi của người lao động
với sản phẩm cuối cùng, với kết quả và hiệu quả kinh doanh sản xuất, phù hợp
với tính chất đa chủ thể sở hữu trong doanh nghiệp nông nghiệp.
Về mặt đầu tư liên doanh
- Khoán là hình thức liên doanh, một bên là doanh nghiệp kinh doanh
nông nghiệp, một bên là người lao động, hộ gia đình, cùng góp vốn, cùng quản
lý, cùng hưởng lợi và chia sẻ rủi ro theo tỉ lệ vốn góp. Tổ chức liên doanh trên cơ
sở cơ chế khoán, hình thành hàng loạt trang trại dự phần, dựa trên địa vị pháp lý
kinh doanh của doanh nghiệp nông nghiệp hiện hữu mà không hình thành thêm
một thực thể pháp lý kinh doanh mới. Hình thức tổ chức liên doanh này vừa bảo
đảm nguyên tắc sản xuất tập trung, liền canh, quy mô lớn theo yêu cầu của công
nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ, vừa thực hiện việc quản lý theo quy mô
nhỏ, phù hợp với đặc điểm sản xuất- sinh học của nông nghiệp. Do đó, loại hình
trang trại dự phần này sẽ tồn tại và phát triển phổ biến trong lòng các doanh
nghiệp nông nghiệp có quy mô tổ chức lớn, từ 2 cấp quản lý trở lên.
- Khoán liên doanh đã phân định rõ trách nhiệm tài chính của mỗi bên
tham gia vào quá trình kinh doanh sản xuất. Bên nhận khoán, ngoài phần góp vốn
theo quy định trong hợp đồng giao khoán, còn có quyền đầu tư thêm lao động,
tiền vốn … để tăng năng suất, nâng chất lượng vườn cây, đàn gia súc và được

120

hưởng toàn bộ sản phẩm gia tăng do đầu tư thêm, cũng như chịu rủi ro với trách
nhiệm vô hạn về các khoản đầu tư đó.
Tóm lại: Bản chất kinh tế - xã hội của khoán liên doanh là việc đa dạng
hóa chủ thể sở hữu vườn cây và đàn gia súc. Khoán liên doanh chính là cách tạo
lập hàng loạt trang trại dự phần bằng loại hình trang trại gia đình, trang trại cá
nhân có một cấp quản lý trong lòng doanh nghiệp nông nghiệp có từ hai cấp quản
lý trở lên. Khoán liên doanh là một hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với đặc
điểm sản xuất mang tính sinh học trong nông nghiệp và qui luật phát triển của
nền kinh tế thị trường nhằm nâng cao hiệu quả bền vững trong kinh doanh nông
nghiệp.
(iii) Nội dung của hình thức giao quyền quản lý kinh doanh đất, khoán
liên doanh ổn định lâu dài vườn cây lâu năm và đàn gia súc.
Nội dung giao đất, khoán vườn cây, đàn gia súc ổn định lâu dài trong
doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp như sau:
-

Nguyên tắc của khoán liên doanh:
+ Giao đất cùng tài sản phục vụ sản xuất trên đất được giao, sản xuất

trên vườn cây liền canh và đàn gia súc cùng chuồng trại, đồng cỏ, ổn định suốt
chu kỳ kinh tế của chúng
+ Diện tích đất nông nghiệp được giao gắn với giá trị các công trình, tài
sản trên đất, giao đàn gia súc gắn với chuồng trại và đất trồng cây thức ăn chăn
nuôi theo quy hoạch và định hướng phát triển để nâng cao hiệu quả sử dụng tài
nguyên đất.
+ Phân phối hài hòa các lợi ích, căn cứ trên quyền tài sản của mỗi bên
đối tác.
+ Quan hệ giao dịch giữa doanh nghiệp nông nghiệp giao khoán và bên
nhận khoán là quan hệ thị trường. Các chỉ tiêu giao nhận khoán như: Giá cả
quyền sử dụng đất, giá cả vườn cây, đàn gia súc, chuồng trại, tài sản trên đất,
nông phẩm …, các dịch vụ đầu vào, đầu ra đều được tính theo giá thị trường tại
thời điểm giao dịch.
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+ Dân chủ, bình đẳng, công khai, thực hiện đúng các cam kết đã thỏa
thuận theo hợp đồng pháp lý.
- Đối tượng nhận khoán (bên nhận khoán):
Bên nhận khoán là cá nhân, hộ gia đình có khả năng lao động, tài chính
và năng lực quản lý kinh doanh nông nghiệp. Thứ tự ưu tiên là các hộ có người
hoặc cá nhân đang và đã là người lao động của doanh nghiệp nông nghiệp, sau đó
đến những cá nhân và hộ gia đình khác.
-

Thời gian và diện tích giao đất khoán vườn cây, đàn gia súc:
+ Thời gian giao khoán đối với đất đã quy hoạch sản xuất cây, con gì

theo chu kỳ kinh tế của mỗi loại cây trồng, con gia súc đó. Riêng đối với đất canh
tác hàng năm, không xác định thời hạn giao khoán để khuyến khích bên nhận
khoán đầu tư thâm canh.
+ Mức giao diện tích đất, vườn cây, đàn gia súc, chuồng trại, đồng cỏ
của từng doanh nghiệp căn cứ vào quỹ đất và qui mô đàn gia súc của doanh
nghiệp, vào khả năng lao động, tài chính, năng lực quản lý của bên nhận khoán.
-

Trách nhiệm, quyền hạn và giá trị thu về của doanh nghiệp nông

nghiệp:
+ Trách nhiệm:
Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp là chủ thể pháp lý về quyền sử
dụng diện tích đất do Nhà nước cho thuê hay bán cho doanh nghiệp, chịu trách
nhiệm trước Nhà nước về quy hoạch, thiết kế đồng ruộng theo hướng nâng cao
hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên đất. Doanh nghiệp kinh doanh nông
nghiệp có trách nhiệm đóng góp các khoản nghĩa vụ cho Nhà nước theo quy định
của pháp luật hiện hành.
Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm giao đất (bao
gồm đất nông nghiệp, đất rừng kinh tế, đất nuôi trồng thủy sản), khoán sản xuất
trên vườn cây, đàn gia súc và các tài sản trên đất như chuồng trại, công trình thủy
lợi ... cho cá nhân và hộ gia đình trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai,
công bằng.
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Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp tổ chức sản xuất theo hợp đồng
và liên kết “4 nhà” thông qua hoạt động khuyến nông, kinh doanh dịch vụ đầu
vào, đầu ra cho sản xuất nông nghiệp của các trang trại, theo hướng thâm canh,
sản xuất an toàn (GAP), tập trung, quy mô lớn, gắn với bảo quản, chế biến và thị
trường tiêu thụ nông sản phẩm .
Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh các
chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp, chính sách đối với người lao động theo
pháp luật hiện hành.
Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường
thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng với bên nhận khoán và cùng chia sẻ những rủi ro,
thiệt hại lớn trong những trường hợp khách quan ngoài sự kiểm soát của bên
nhận khoán.
+ Quyền hạn:
Hướng dẫn bên nhận khoán thực hiện đúng cam kết của hợp đồng giao
khoán, nếu bên nhận khoán vi phạm hợp đồng khoán, doanh nghiệp nông nghiệp
căn cứ vào mức độ vi phạm để quyết định mức độ bồi thường thiệt hại hoặc hủy
bỏ hợp đồng, thu hồi đất, vườn cây, đàn gia súc, chuồng trại để giao cho người
khác.
Doanh nghiệp có quyền quyết định việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thu
hồi… diện tích vườn cây, đàn gia súc, chuồng trại nếu bên nhận khoán vi phạm
cam kết khoán.
+ Giá trị thu về của doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp
Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp là chủ thể pháp lý quyền sử dụng
đất sản xuất nông, lâm nghiệp, ngư nghiệp, là đồng chủ thể quyền sở hữu pháp lý
về vườn cây, đàn gia súc và các công trình đầu tư trên đất,…. Quyền sử dụng đất,
vườn cây, đàn gia súc của doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp được xác định
theo giá thị trường tại thời điểm giao khoán (gọi là giá trị đất, vườn cây, đàn gia
súc, chuồng trại).
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Giá cả quyền sử dụng đất và vườn cây, đàn gia súc, các bất động sản trên
đất là giá cả của một khối tài sản duy nhất, được xác định bằng phương pháp so
sánh trực tiếp cho mỗi khu đất. Vấn đề còn lại được đặt ra là xác định cơ cấu giá
trị tài sản của mỗi bên (doanh nghiệp và người nhận khoán) để làm cơ sở cho
việc phân chia lợi ích – sản phẩm thu được của vườn cây và đàn gia súc giao
khoán trên mỗi khu đất. Chi phí đầu tư trong phạm vi chỉ tiêu giao khoán đầu vào
của mỗi bên trong giai đoạn KTCB và giai đoạn kinh doanh được xác định theo
phương pháp hiện tại hóa dòng tiền có chiết khấu tại thời điểm giao – nhận
khoán. Chi phí của doanh nghiệp bao gồm: Chi phí thuê đất, chi phí đầu tư xây
dựng cơ bản vườn cây, đàn gia súc, sửa chữa duy tu TSCĐ, chi phí quản lý vườn
cây, đàn gia súc, ruộng đất giao khoán, bao gồm cả chi phí vật chất và lao động,
trong cả thời kỳ XDCB và kinh doanh (không bao gồm chi phí quản lý các hoạt
động kinh doanh khác, như dịch vụ đầu vào – đầu ra), chi phí bảo hiểm lao động,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm sản xuất, chi phí phúc lợi xã hội, chi phí cho các khoản
thuế và các khoản phí khác theo quy định của pháp luật. Phần chi phí đầu tư còn
lại thuộc về bên nhận khoán, bao gồm cả chi phí vật chất và lao động trong cả
thời kỳ XDCB và kinh doanh. Các chi phí đầu vào của cả hai bên được tính dựa
trên định mức kinh tế – kỹ thuật của từng lô đất, từng loại vườn cây và đàn gia
súc cụ thể, do doanh nghiệp xây dựng có sự tham gia của người lao động, được
hai bên giao – nhận khoán thừa nhận một cách dân chủ, bình đẳng và ghi trong
hợp đồng khoán. Còn giá trị quyền sử dụng đất được tính như sau: Coi như liên
doanh (trang trại dự phần) thuê quyền sử dụng ruộng đất của doanh nghiệp và
phải trả cho doanh nghiệp với tư cách là chủ thể sở hữu quyền sử dụng đất một
khoản địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch 1. Giá cả thuê quyền sử dụng đất được
tính theo phương pháp so sánh trực tiếp và được tính vào phần chi phí đầu tư đầu
vào của doanh nghiệp. Như vậy, người ta có thể dễ dàng tính tổng mức đầu tư
trong khoán của 1ha vườn cây, đồng cỏ và đàn gia súc cụ thể, và từ đó tính tỉ lệ
đầu tư của mỗi bên trong khuôn khổ chỉ tiêu giao khoán. Cơ cấu (tỉ lệ) đầu tư của
các bên cũng chính là cơ cấu giá trị quyền tài sản của các bên trong khối tài sản
của trang trại dự phần. Do vậy, sản lượng giao khoán sẽ được chia cho mỗi bên
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theo tỉ lệ (cơ cấu) giá trị quyền tài sản này. Sản lượng giao khoán trên mỗi 1ha
vườn cây, 1ha đồng cỏ chăn nuôi và đàn gia súc căn cứ vào độ phì nhiêu của
ruộng đất, chất lượng vườn cây, đàn gia súc để bảo đảm sự công bằng giữa
những người nhận khoán liên doanh trên các vùng đất, vườn cây, đàn gia súc có
địa tô chênh lệch 1 khác nhau. Bên nhận khoán sẽ phải nộp cho bên giao khoán
một phần sản lượng giao khoán tương ứng với tỉ lệ giá trị quyền tài sản của bên
giao khoán, theo những tiêu chuẩn chất lượng, thời gian, địa điểm được ghi trong
hợp đồng khoán. Trường hợp vì lý do khách quan, sản lượng thực tế thấp hơn sản
lượng giao khoán, hai bên bàn bạc và thỏa thuận điều chỉnh sản lượng khoán phù
hợp với điều kiện khách quan. Nếu vì lý do chủ quan, không đạt sản lượng
khoán, bên nhận khoán vẫn phải nộp đủ sản phẩm cho doanh nghiệp theo tỉ lệ giá
trị quyền tài sản của doanh nghiệp và theo mức sản lượng giao khoán. Phần sản
lượng trong khoán còn lại thuộc quyền sở hữu của bên nhận khoán.
Bên nhận khoán được hưởng toàn bộ sản phẩm vượt chỉ tiêu sản lượng
khoán do chăm sóc tốt và đầu tư thêm vật tư và lao động. Đó chính là địa tô
chênh lệch 2 do bên nhận khoán đầu tư thâm canh mà có.
Bên nhận khoán có toàn quyền bán hay không bán phần sản lượng trong
khoán của mình và phần sản lượng vượt khoán cho bên giao khoán hoặc thuê bên
giao khoán gia công chế biến và bảo quản. Bên nhận khoán có thể gửi sản phẩm
của mình vào kho của bên giao khoán để bảo quản, khi có nhu cầu hay điều kiện
thị trường thuận lợi, có giá tốt, bên nhận khoán có quyền chọn bán cho người
mua, yêu cầu bên giao khoán xuất hàng và làm các thủ tục mua bán. Bên nhận
khoán phải trả cho bên giao khoán một khoản phí bảo quản và giao dịch thương
mại theo thỏa thuận ghi trong hợp đồng giao – nhận khoán.
Bên giao khoán có thể đưa ra giá mua hàng ngày, sát giá thị trường để
bên nhận khoán lựa chọn bán hay không bán sản phẩm cho bên giao khoán với số
lượng , thời điểm bán, giá bán của từng đợt bán hàng.
Như vậy, kết quả tiêu thụ sẽ xác định lỗ – lãi riêng cho mỗi bên chủ thể
quyền tài sản trang trại dự phần hay các bên tham gia khoán liên doanh.
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Ngoài ra, khi thanh lý vườn cây lâu năm, đàn gia súc sinh sản, bên giao
khoán và bên nhận khoán còn được hưởng giá trị thu hồi theo tỉ lệ giá trị quyền
tài sản của mình.
-

Trách nhiệm, quyền hạn và giá trị thu về của bên nhận khoán
+ Trách nhiệm
Sử dụng đất, vườn cây, đàn gia súc theo đúng định hướng, quy hoạch,

quy trình kỹ thuật do bên giao khoán (doanh nghiệp) ban hành.
Đầu tư nâng cao hiệu quả sử dụng bền vững tài nguyên đất, vườn cây,
đàn gia súc và bảo vệ môi trường sinh thái.
Thanh toán đúng đủ các khoản trong hợp đồng giao khoán, hợp đồng
dịch vụ với doanh nghiệp và phải bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hợp đồng.
Trả lại đất, vườn cây, đàn gia súc khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
thu hồi theo quy định của pháp luật.
+ Quyền hạn
Bên nhận khoán là chủ thể quyền quản lý kinh doanh quyền sử dụng đất,
vườn cây, đàn gia súc giao khoán của doanh nghiệp, có quyền tự chủ kinh doanh,
tự chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh sản xuất, được quyền kết hợp tổ
chức đầu tư các hoạt động kinh doanh khác trên đất, vườn cây, đàn gia súc giao
khoán nhưng không gây ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện quy trình kỹ thuật sản
xuất và môi trường sinh thái.
Bên nhận khoán được phép chuyển nhượng, chuyển đổi, kế thừa và thế
chấp quyền quản lý kinh doanh sử dụng đất, vườn cây, đàn gia súc, nhưng phải
báo cáo với doanh nghiệp để làm các thủ tục quản lý hành chính.
Bên nhận khoán được quyền trả lại đất, vườn cây, đàn gia súc nhận khoán
cho doanh nghiệp trong điều kiện bên nhận khoán không có khả năng quản lý,
lao động và tài chính. Doanh nghiệp sẽ thanh toán cho bên nhận khoán phần giá
trị tài sản trên đất và vườn cây, đàn gia súc thuộc quyền sở hữu của bên nhận
khoán theo giá thị trường tại thời điểm thanh lý hợp đồng khoán.
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Bên nhận khoán có quyền hủy bỏ hợp đồng khoán khi doanh nghiệp vi
phạm hợp đồng, đồng thời doanh nghiệp phải bồi thường thiệt hại thỏa đáng cho
bên nhận khoán.
b) Tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân trong lòng doanh
nghiệp kinh doanh nông nghiệp bằng hình thức cho thuê tài sản
Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp cho người lao động và hộ gia đình
thuê quyền sử dụng đất đã khai hoang, đất tái canh để phát triển cây lâu năm
hoặc cho thuê vườn cây, đàn gia súc (gọi chung là thuê tài sản của doanh
nghiệp), hình thành vùng sản xuất liền canh, tập trung quy mô lớn đáp ứng nhu
cầu cung cấp nông sản nguyên liệu cho công nghiệp chế biến của doanh nghiệp.
Cá nhân, hộ gia đình thuê tài sản của doanh nghiệp kinh doanh nông
nghiệp đã hình thành các trang trại gia đình, trang trại cá nhân kinh doanh nông
nghiệp, hoạt động độc lập, có trách nhiệm nuôi trồng, khai thác đàn gia súc, vườn
cây lâu năm trên đất thuê của doanh nghiệp, hay kinh doanh khai thác vườn cây
lâu năm, đàn gia súc cơ bản, hay đất canh tác hàng năm đã được xây dựng kết
cấu hạ tầng hoàn chỉnh, thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp.
Hình thức nêu trên được thỏa thuận bằng một văn bản hợp đồng kinh tế và
có một số nội dung cụ thể sau đây:
- Thời hạn cho thuê quyền sử dụng đất, vườn cây lâu năm, chuồng trại,
đàn gia súc là số thời gian còn lại tại thời điểm hợp đồng cho đến khi kết thúc
chu kỳ kinh tế của chúng, được tư do chuyển đổi, chuyển nhượng, kế thừa vườn
cây lâu năm, đàn gia súc, nhưng phải báo cáo với doanh nghiệp bằng văn bản và
làm các thủ tục pháp lý cần thiết. Riêng đối với đất canh tác hàng năm, không
xác định giới hạn thời gian thuê đất để khuyến khích đầu tư thâm canh.
- Cá nhân, tổ chức thuê đất, vườn cây, chuồng trại, đàn gia súc đầu tư tiền
vốn và lao động hình thành trang trại theo quy hoạch, kế hoạch và tuân thủ quy
trình kinh tế kỹ thuật sản xuất của doanh nghiệp.
- Giá cả thuê quyền sử dụng đất, vườn cây, chuồng trại, đàn gia súc của
doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp được tính theo phương pháp so sánh trực
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tiếp hay hiện giá dòng tiền có chiết khấu cho từng khu đất, vườn cây, đàn gia súc
cụ thể, tại thời điểm giao dịch và được quy đổi thành nông phẩm, làm bản vị
thanh toán cho những năm còn lại.
Hình thức tổ chức kinh doanh trên giúp cho doanh nghiệp giảm gánh nặng
tài chính và sự “quá tải” trong quản lý, kiểm soát vườn cây lâu năm, đàn gia súc,
tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng quy mô nguồn cung cấp nông
sản nguyên liệu và quy mô kinh doanh các dịch vụ nông nghiệp, chế biến tiêu thụ
nông sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.
Hình thức thuê quyền sử dụng đất, vườn cây lâu năm, đàn gia súc cùng với
các hình thức khoán liên doanh trong doanh nghiệp đã hình thành nên các trang
trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý phù hợp với đặc điểm sản xuất
mang tính sinh học, đồng thời tạo lập được vùng nông nghiệp chuyên canh, tập
trung, qui mô lớn phù hợp với yêu cầu của công nghiệp chế biến và thị trường
tiêu thụ nông sản. Các trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý là
“vệ tinh” quan trọng có tính quyết định tới sự phát triển của doanh nghiệp thông
qua việc sản xuất và cung ứng nông sản nguyên liệu để doanh nghiệp chế biến và
tiêu thụ. Doanh nghiệp kinh doanh cây lâu năm, đàn gia súc sẽ trở thành hạt nhân
liên kết, tư vấn chuyển giao khoa học kỹ thuật và kinh doanh các dịch vụ đầu
vào, đầu ra cho trang trại gia đình, trang trại cá nhân và các tổ chức sản xuất
nông nghiệp khác trên địa bàn. Đó chính là hình thức tổ chức sản xuất theo hợp
đồng và mô hình liên kết “bốn nhà”.
c) Khoán liên doanh trên đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng của
hộ gia đình.
Nếu có nhu cầu mở rộng vùng nông sản nguyên liệu, doanh nghiệp có thể
liên doanh với các nông hộ có đất nông nghiệp bằng việc ký các hợp đồng giao
khoán sản xuất.
Doanh nghiệp có thể đầu tư trong cả khâu KTCB và kinh doanh trên đất
nông nghiệp của nông hộ, như quy hoạch thiết kế, xây dựng đồng ruộng, cung
ứng giống xác nhận, vật tư, tín dụng, khuyến nông … và bao tiêu sản phẩm theo
giá thị trường có bảo hiểm (giá sàn). Hộ nông dân đầu tư một phần vật tư, toàn
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bộ công lao động và giá trị quyền sử dụng đất được tính bằng tiền thuê quyền sử
dụng đất tại thời điểm ở địa phương (địa tô tuyệt đối và địa tô chênh lệch 1) và
bán sản phẩm cho doanh nghiệp theo tiêu chuẩn chất lượng và giá cả thị trường,
được 2 bên thỏa thuận ghi trong hợp đồng. Hợp đồng giao khoán liên doanh ghi
rõ tổng mức đầu tư và phần đầu tư của mỗi bên, mức sản lượng phải đạt được
tương ứng với mức đầu tư theo tiêu chuẩn sản xuất an toàn (GAP). Sản lượng
giao khoán được phân chia theo tỉ lệ vốn đầu tư của mỗi bên. Phần sản lượng còn
lại trong khoán và 100% sản lượng vượt khoán thuộc về hộ nông dân và họ có
thể bán cho doanh nghiệp theo giá thỏa thuận, có bảo hiểm hoặc bán ra cho bất
kỳ ai, được ghi trong hợp đồng. Hộ nông dân cũng có thể sử dụng quyền chọn
bán khi gửi nông phẩm của mình tại kho của doanh nghiệp, hoặc gia công cho
doanh nghiệp chế biến, để thu được lợi nhuận cao nhất theo tính toán của mình.
Cách làm này đã tạo ra những trang trại gia đình, trang trại cá nhân có 1
cấp quản lý làm “vệ tinh” cung cấp nông sản nguyên liệu, hình thành vùng
chuyên canh tập trung qui mô lớn, có điều kiện thực hiện qui trình sản xuất an
toàn (GAP), đáp ứng yêu cầu chế biến và tiêu thụ của doanh nghiệp. Mặt khác,
xét trên góc độ quyền tài sản, đây cũng là các trang trại dự phần. Trong đó, doanh
nghiệp là đồng chủ thể sở hữu cuối cùng vốn đầu tư để trồng trọt và chăn nuôi
trên đất thuộc sử dụng của nông hộ và được hưởng phần sản phẩm tương ứng với
quyền tài sản đó; Nông hộ là đồng chủ thể sở hữu cuối cùng vốn đầu tư cho trồng
trọt, chăn nuôi trên ruộng đất của mình, là chủ thể sở hữu quyền sử dụng ruộng
đất, chủ thể quyền sở hữu pháp lý, chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh sản
xuất nông phẩm trên mảnh đất của mình và được hưởng lợi tương ứng với quyền
tài sản của mình. Mặt khác, nếu đầu tư thâm canh ngoài mức ghi trong hợp đồng
khoán, hộ được hưởng 100% sản phẩm vượt khoán – địa tô chênh lệch 2. Quan
hệ giữa doanh nghiệp và nông hộ là quan hệ quyền tài sản theo nguyên tắc của cơ
chế kinh tế thị trường. Mỗi bên tự chịu rủi ro trong khuôn khổ mức đầu tư và sản
phẩm được hưởng của mình trước những biến động tiêu cực của thị trường và
thiên nhiên.
Tóm lại: Khoán liên doanh được hình thành trên cơ sở 2 yếu tố:
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- Khoán: Các bên giao – nhận khoán cùng thỏa thuận các chỉ tiêu định
mức kinh tế – kỹ thuật về đầu vào – đấu ra của một quá trình sản xuất nông
phẩm.
- Liên doanh: Các bên giao – nhận khoán cùng thỏa thuận mức, cơ cấu
đầu tư vật chất và lao động của mình trên cùng một quá trình sản xuất nông phẩm
và được hưởng lợi phát sinh từ các quyền tài sản do việc đầu tư đó mang lại.
Hình thức khoán liên doanh này là một điển hình của việc thực hiện sản xuất theo
hợp đồng và mô hình liên kết “4 nhà”, áp dụng cho những nơi có trình độ dân trí
cao.
d) Khoán sản phẩm.
Trong điều kiện trình độ của người lao động và hộ nhận khoán chỉ đạt
mức trung bình, doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức khoán sản phẩm cuối
cùng cho người nhận khoán, như là một hình thức quá độ từ hình thức khoán tiền
lương theo sản phẩm sang khoán liên doanh – một cách tái lập trang trại gia đình.
Hai bên giao nhận khoán ký hợp đồng thỏa thuận về mức đầu tư vật chất
và lao động (bao gồm cả chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), để thực hiện
qui trình kỹ thuật sản xuất an toàn (GAP) trên ruộng đất thuộc quyền sử dụng của
bên giao hoặc bên nhận khoán, về mức sản lượng phải đạt được tương ứng với
mức đầu tư, theo những tiêu chuẩn chất lượng nhất định. Bên giao khoán chịu
toàn bộ chi phí đầu tư và được hưởng toàn bộ sản phẩm và chịu lời – lỗ trong
khuôn khổ các chỉ tiêu giao khoán, khi chế biến, tiêu thụ nông phẩm. Bên nhận
khoán được hưởng tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tương ứng với mức
sản lượng giao nộp cho bên giao khoán, và không phải chịu rủi ro, khi giá bán
nông phẩm xuống thấp hơn giá thành sản xuất.
Trong trường hợp đầu tư thêm vật chất và lao động ngoài định mức khoán,
bên nhận khoán được hưởng 100% phần sản lượng vượt khoán và chịu rủi ro khi
tiêu thụ phần sản lượng này. Ngoài ra, nếu đất nông nghiệp thuộc quyền sử dụng
của mình, bên nhận khoán còn được hưởng một phần sản lượng trong khoán,
tương ứng với giá cả thuê quyền sử dụng đất, mà thực chất là địa tô tuyệt đối và
địa tô chênh lệch 1 phát sinh từ quyền sử dụng (hay quyền sở hữu) đất đai.
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Trong trường hợp không đầu tư thêm, người nhận khoán chỉ là người làm
thuê ăn lương theo sản phẩm cho doanh nghiệp. Trong trường hợp có đầu tư
thêm ngoài chỉ tiêu khoán, và trong khuôn khổ đó, bên nhận khoán là nhà đầu tư.
Do đó, trang trại dự phần đã có manh nha hình thành giữa 2 chủ đầu tư – doanh
nghiệp và người nhận khoán, trên cùng một quá trình sản xuất nông nghiệp.
Ba điều kiện để trở thành chủ các trang trại gia đình, trang trại cá nhân có
một cấp quản lý trong lòng doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp: một là khả
năng lao động và sự am hiểu về kỹ thuật nông nghiệp; hai là năng lực tài chính;
ba là khả năng quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất mang tính chất sinh học.
Trong 3 điều kiện nêu trên, điều kiện thứ 3 là điều kiện đặc biệt quan trọng có
tính quyết định tới việc hình thành trang trại. Thực tế ở một số doanh nghiệp kinh
doanh nông nghiệp nằm ở vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc ít người… có những người lao động, hộ gia đình không hội đủ 3 điều kiện
nêu trên, đặc biệt là thiếu hẳn điều kiện thứ 3, nên không thể trở thành chủ trang
trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý được. Do đó, họ sẽ là những
người lao động làm thuê trong các trang trại cá nhân có một cấp quản lý hoặc là
công nhân chịu sự quản lý trực tiếp của doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp.
Doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp sẽ lựa chọn các hình thức tổ chức kinh
doanh phù hợp với khả năng của người lao động, bằng các hình thức khoán như:
khoán đơn giá tiền lương theo sản phẩm hay công đoạn, khối lượng công việc,
khoán đơn giá tiền lương và một phần chi phí vật chất theo sản phẩm hay công
đoạn, khối lượng công việc, cho người lao động hay hộ gia đình.
3.4. Hiệu quả của việc tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân có
1 cấp quản lý trong lòng doanh nghiệp nông nghiệp có qui mô lớn từ 2 cấp
quản lý trở lên.
Phân tích hiệu quả kinh doanh sản xuất của 10 doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh cao su thiên nhiên ở miền Đông Nam Bộ trong điều kiện tổng chi phí
đầu tư kinh doanh sản xuất không đổi (số liệu 1998 - 1999 - 2000) và thực tế ở
các doanh nghiệp đã áp dụng giải pháp tái lập trang trại gia đình, trang trại cá
nhân có một cấp quản lý trong lòng doanh nghiệp nhà nước kinh doanh cao su

131

thiên nhiên, hình thành cấu trúc tổ chức và cơ chế quản lý mới có tác động đến
hiệu quả kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp như sau:
- Thâm canh tăng năng suất:
+ Giảm chi phí lao động quản lý để tăng chi phí vật chất khi áp dụng
việc tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý nêu trên bình
quân 22 ha cần 1 lao động gián tiếp, sau khi áp dụng giải pháp nêu trên thì 50 ha
mới cần có 1 lao động gián tiếp, giảm 2,27 lần.
+ Phân bón, thuốc trừ sâu được các chủ trang trại lựa chọn bảo đảm chất
lượng, tăng mức đầu tư phân bón và bón đúng quy trình kỹ thuật.
+ Rút ngắn một năm kiến thiết cơ bản, chi phí đầu tư năm thứ 7 bổ sung
đầu tư thâm canh cho 6 năm kiến thiết cơ bản còn lại, nên chất lượng vườn cây
tốt hơn.
- Xác lập những chủ thể cụ thể trên từng vườn cây cao su của doanh
nghiệp nên trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ vườn cây của bên nhận khoán
tốt hơn đã hạn chế hao hụt và mất mủ trên vườn cây, ước tính tăng sản lượng
tăng khoảng 10% so với sản lượng trung bình thực tế của những năm 1998 1999 - 2000.
- Chọn chu kỳ khai thác tối ưu là 23 năm.
- Suất chiết khấu 7%/năm.
- Giá mủ nước quy khô bình quân 6,5 triệu đồng/tấn.
Do đó, kết quả tính toán cho thấy các chỉ tiêu về hiệu quả kinh doanh khu
vực sản xuất nông nghiệp khi thực hiện giải pháp tái lập trang trại dự phần trong
lòng doanh nghiệp, gọi là phương án mới, so với cách quản lý cũ gọi là phương
án cũ, thể hiện ở bảng 12.
Bảng 12: So sánh hiệu quả đầu tư kinh doanh sản xuất mủ cao su thiên
nhiên của các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh cao su thiên nhiên ở miền
Đông Nam Bộ, tính bình quân chung trên 1 ha nông nghiệp
Chỉ tiêu

Đơn vị tính

P/án cũ

P/án mới

S/sánh tuyệt
đối
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-

NPV

triệu đồng/ha

4,46

17,89

13,43

-

IRR

%/năm

8,2

12,1

3,9

-

Pr

triệu đồng/ha/năm

0,14

0,56

0,42

-

P(B/C)

lần/năm

1,07

1,28

0,21

-

DPP

32

19

-13

năm

Nguồn: Đề tài tính toán
Bảng 12 cho thấy, phương án mới với chu kỳ kinh tế là 29 năm, có hiệu
quả cao hơn hẳn so với phương án cũ. Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh sản xuất
của phương án mới đều tăng cao hơn so với phương án cũ, NPV tăng 13,43 triệu
đồng/ha, phản ảnh hiệu quả kinh doanh và hiệu quả sử dụng đất tốt hơn phương
án cũ; 7%/năm < IRR = 12,1%/năm, cao hơn phướng án cũ 3,9%/năm; Pr = 0,56
triệu đồng/ha/năm, gấp gần 3 lần phương án cũ; P(B/C) = 1,28 lần là giá trị sinh
lời trên vốn đầu tư kinh doanh sản xuất cao su thiên nhiên; thời gian hoàn vốn ở
năm thứ 19, sớm hơn phương án cũ 13 năm.
4. Tổ hợp tác và Hợp tác xã nông nghiệp.
Các loại hình trang trại sản xuất nông sản nguyên liệu, trên đất thuộc
quyền sử dụng của doanh nghiệp hay của mình, để cung cấp cho doanh nghiệp
chế biến và tiêu thụ nông phẩm trên thị trường trong và ngoài nước như đã trình
bày ở trên, đều có nhu cầu hợp tác với nhau trong lao động sản xuất ở những
khâu công việc có nhu cầu, ở những lúc thời vụ khẩn trương. Trong lúc thời vụ
khẩn trương, cần nhiều lao động, hay lúc ốm đau, có nhu cầu giải quyết việc
riêng, cần tương trợ lao động, để thực hiện “Nhất thì”, các trang trại nhỏ có 1 cấp
quản lý thường tổ chức các tổ hợp tác lao động. Khi đã phát triển đến qui mô tối
đa, trong tầm kiểm soát các khâu sản xuất – sinh học của các chủ trang trại có 1
cấp quản lý, các trang trại này rất cần được cung ứng dịch vụ đầu vào – đầu ra
kịp thời, có chất lượng cao. Trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng được
hoặc đáp ứng theo kiểu độc quyền, các trang trại sẽ có nhu cầu lập các HTX để
cạnh tranh với doanh nghiệp trong hoạt động dịch vụ đầu vào – đầu ra cho sản
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xuất nông nghiệp của mình. Mặt khác, khi qui mô của các doanh nghiệp quá lớn,
không thể quan tâm đáp ứng các nhu cầu dịch vụ nhỏ, lẻ của trang trại có 1 cấp
quản lý, lại cần tập trung mọi nỗ lực cho việc thực hiện các chiến lược kinh
doanh có tầm quốc gia hay toàn cầu, các doanh nghiệp nông nghiệp cũng rất cần
các HTX của các chủ trang trại có 1 cấp quản lý để thay mình đáp ứng các nhu
cầu dịch vụ ở cả đầu vào – đầu ra của sản xuất nông nghiệp, như là một trợ thủ
hay một cầu nối giữa doanh nghiệp và trang trại.
Vì vậy, HTX của các trang trại có 1 cấp quản lý, chuyên sản xuất nông sản
nguyên liệu cung cấp cho các doanh nghiệp lớn, chuyên bảo quản, chế biến, tiêu
thụ nông sản trên thị trường trong và ngoài nước, sẽ được hình thành và phát
triển như một quy luật tất yếu kách quan, với tư cách là một bộ phận cấu thành
của hệ thống doanh nghiệp nông nghiệp, thậm chí là một thành viên của một tập
đoàn các doanh nghiệp nông nghiệp. Bởi vì, các công ty mẹ và các công ty con
trong tập đoàn doanh nghiệp như đã nói ở trên, có thể và cần phải góp vốn cổ
phần vào HTX với tư cách là xã viên, và hướng dẫn HTX hoạt động, để các HTX
có đủ năng lực tài chính và quản lý thực hiện thay mình các dịch vụ nhỏ, lẻ,
nhưng cần thiết cho các trang trại có 1 cấp quản lý, chuyên sản xuất nông sản
nguyên liệu cung cấp cho nhà máy chế biến của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chế
biến và tiêu thụ nông sản vừa có vốn góp vào HTX, vừa có vốn góp vào các trang
trại có 1 cấp quản lý, tạo nên một hệ thống một tập đoàn các doanh nghiệp nông
nghiệp kinh doanh có hiệu quả, dưới một thương hiệu và lô gô (biểu tượng)
chung trong nền kinh tế thị trường toàn cầu hóa.
5. Mô hình tổ chức quản lý sau khi tái lập trang trại gia đình, trang
trại cá nhân có một cấp quản lý trong lòng doanh nghiệp kinh doanh nông
nghiệp
Tái lập hàng loạt trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý
trong lòng doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp đã làm thay đổi quan hệ quyền
tài sản trong doanh nghiệp, do đó sẽ hình thành mô hình tổ chức quản trị mới.
Chủ các trang trại này là cấp bậc quản trị cơ sở, được giám đốc doanh nghiệp
nông nghiệp phân quyền thực hiện hầu hết các nhiệm vụ sản xuất mang tính sinh
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học mà trước đây vốn thuộc quyền của các cấp bậc quản trị bậc trung, như nông
trường, đội, tổ. Do vậy, các cấp quản trị bậc trung, như nông trường, đội, tổ
không còn và được thay bằng “khu sản xuất nông nghiệp”. Chuỗi điều khiển dọc
của mô hình tổ chức quản trị mới còn có 3 cấp quản trị, số lượng nhân sự của các
thuộc cấp mới giảm rõ rệt so với mô hình cũ (xem sơ đồ 2).
(i). Hệ điều hành doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp
- Bậc quản trị cấp cao
Nhà nước và các thành viên góp vốn khác với tư cách là chủ thể quyền sở
hữu cuối cùng tài sản doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp giao trách nhiệm,
quyền hạn cho hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên. Hội đồng quản trị, hội
đồng thành viên là chủ thể sở hữu pháp lý quyền tài sản doanh nghiệp. Người đại
diện chủ thể quyền sở hữu pháp lý quyền tài sản của doanh nghiệp là chủ tịch hội
đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên.

GIÁM ĐỐC

Nhà quản trị cấp
cao
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Sơ đồ 2. Bộ máy quản trị của doanh nghiệp nông nghiệp
Chủ thể quyền sở hữu pháp lý quyền tài sản của doanh nghiệp bổ nhiệm
giám đốc điều hành doanh nghiệp. Giám đốc điều hành doanh nghiệp là chủ thể
sở hữu quyền quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Giám đốc điều hành doanh
nghiệp nông nghiệp là nhà quản trị bậc cao trong doanh nghiệp, có đủ năng lực
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pháp lý, quyền hạn và quyền lực đại diện và nhân danh doanh nghiệp trong mọi
hoạt động kinh doanh sản xuất.
Phó giám đốc doanh nghiệp do giám đốc doanh nghiệp lựa chọn và đề
nghị Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên (chủ thể sở hữu pháp lý quyền tài
sản doanh nghiệp) xem xét ra quyết định bổ nhiệm. Phó giám đốc sẽ được giám
đốc doanh nghiệp phân công giúp giám đốc đảm nhiệm một số công việc quản trị
kinh doanh sản xuất cụ thể của doanh nghiệp.
- Bậc quản trị cấp trung trong nông nghiệp
Nhà quản trị bậc trung là khu trưởng khu nông nghiệp do giám đốc bổ
nhiệm chịu sự điều khiển trực tiếp của giám đốc và được giám đốc giao trách
nhiệm và quyền hạn quản trị khu sản xuất.
Trưởng khu nông nghiệp quản lý một số lượng thích hợp các trang trại gia
đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý, tùy thuộc đặc điểm kinh tế, kỹ thuật
sản xuất của từng loại nông phẩm, và điều kiện kinh tế, địa lý của mỗi địa
phương, có nhiệm vụ và quyền hạn sau:
Trưởng khu được giám đốc doanh nghiệp phân quyền tổ chức thực hiện
công tác khuyến nông cho các trang trại gia đình và các trang trại cá nhân (còn
gọi là bên nhận khoán) và các tổ chức sản xuất nông nghiệp khác có cung cấp
nông sản nguyên liệu cho doanh nghiệp.
Trưởng khu thay mặt giám đốc thực hiện các quan hệ giao dịch hợp đồng
giao quyền sử dụng đất, khoán vườn cây, đàn gia súc, mua bán các dịch vụ đầu
vào, đầu ra cho bên nhận khoán và các tổ chức sản xuất nông nghiệp khác,…;
thẩm định, kiểm soát các hợp đồng mua bán dịch vụ, hợp đồng khoán, đề xuất
giám đốc doanh nghiệp ra quyết định lập, triển khai kế hoạch tiếp nhận, thanh
toán, mua nông sản phẩm và các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh sản
xuất của các trang trại gia đình, trang trại cá nhân,…
Bộ máy của khu gồm:
Trưởng khu có trình độ đại học, có năng lực và kinh nghiệm quản lý sản
xuất nông nghiệp.
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Một phó trưởng khu có trình độ trung cấp trở lên, am hiểu kỹ thuật nông
nghiệp.
Một trợ lý thống kê, kế toán có trình độ trung cấp trở lên.
Tùy theo từng khu có thể bố trí thêm 01 đến 02 trợ lý giúp việc cho trưởng
khu trong công tác khuyến nông, theo dõi kiểm soát các hợp đồng với bên nhận
khoán và các tổ chức sản xuất nông nghiệp khác có giao dịch với doanh nghiệp.
- Bậc quản trị cấp cơ sở
Bậc quản trị cấp cơ sở có đặc trưng là dưới nó không còn cấp quản trị nào
khác. Đó chính là chủ trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý
thông qua việc doanh nghiệp nông nghiệp giao quyền quản lý kinh doanh đất,
khoán vườn cây, đàn gia súc hoặc doanh nghiệp cho thuê quyền sử dụng đất, đầu
tư vốn trên đất trồng trọt hoặc trên đàn gia súc của tư nhân,…
Việc tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một cấp quản lý trong
lòng doanh nghiệp nông nghiệp bằng loại hình trang trại dự phần đã phân định rõ
ràng, rành mạch trách nhiệm, quyền hạn và lợi ích quyền tài sản doanh nghiệp.
Doanh nghiệp là chủ thể sở hữu pháp lý có quyền quyết định chiến lược phát
triển kinh doanh sản xuất nông nghiệp; chủ trang trại vừa là đồng chủ thể sở hữu
cuối cùng quyền tài sản, vừa là chủ thể sở hữu quyền quản lý kinh doanh trên
diện tích vườn cây, đàn gia súc theo hợp đồng kinh tế đã ký kết giữa 2 bên. Quan
hệ giữa doanh nghiệp cung ứng đầu vào, đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và các
trang trại mua dịch vụ của doanh nghiệp để sản xuất nông sản nguyên liệu cung
cấp cho doanh nghiệp để chế biến – tiêu thụ, là quan hệ thị trường theo mô hình
sản xuất theo hợp đồng và liên kết “4 nhà”.
(ii) Hệ chức năng quản trị doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp
Hệ chức năng quản trị doanh nghiệp có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho
giám đốc doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh sản xuất và được tổ chức
thành 4 phòng:
Phòng quản trị sản xuất:
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- Quản lý vườn cây, đàn gia súc, quản lý quy trình kỹ thuật, chất lượng sản
phẩm của doanh nghiệp.
- Xây dựng, triển khai, kiểm soát, tổng kết rút kinh nghiệm các phương án
tổ chức sản xuất, tái lập trang trại trong lòng doanh nghiệp (khoán),…
- Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thiết kế sản phẩm mới phù hợp
với nhu cầu của thị trường, phát hiện các vấn đề kỹ thuật- kinh tế nảy sinh, để
thuê các tổ chức khoa học nghiên cứu giải quyết hoặc tự đề xuất cách giải quyết
Phòng kế hoạch kinh doanh:
- Đàm phán, thiết lập, tổ chức triển khai các hợp đồng giao dịch kinh
doanh trên thị trường.
- Nghiên cứu xây dựng chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh sản
xuất của doanh nghiệp.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động marketing, nghiên cứu phát triển và
khai thác thị trường trong và ngoài nước.
- Tổ chức thiết lập hoặc thẩm định các dự án phát triển kinh doanh sản
xuất.
- Tìm kiếm lựa chọn các nhà cung ứng thiết bị máy móc, vật tư kỹ thuật
cho doanh nghiệp.
Phòng tài chính kế toán:
- Quản trị tài chính doanh nghiệp.
- Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
Phòng tổ chức hành chính:
- Quản trị nguồn nhân lực: sắp xếp cơ cấu tổ chức quản lý doanh nghiệp,
tổ chức lao động khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, tuyển dụng, đào
thải và giải quyết quyền lợi theo chế độ cho người lao đọng.
- Thanh tra, bảo vệ nội bộ, quản lý và bảo vệ cơ sở vật chất của doanh
nghiệp, giải quyết hoặc kết hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vụ việc xâm
phạm tài sản doanh nghiệp.
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- Quản trị hành chính văn phòng, bảo đảm các điều kiện làm việc cho bộ
máy quản lý, tiếp nhận kiểm soát, quản lý, bảo mật hệ thống văn bản pháp lý của
doanh nghiệp.
- Giao dịch tiếp khách, tổ chức hội nghị, thi đua khen thưởng…
Mô hình quản trị doanh nghiệp với cách tiếp cận hệ thống đa sở hữu, đã
đổi mới tổ chức doanh nghiệp, bảo đảm quyền độc lập tự chủ, tự chịu trách
nhiệm kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Mô
hình quản trị mới đã xác lập được những chủ thể kinh doanh cụ thể trên từng
thửa ruộng, vườn cây, ao cá, chuồng trại, đàn gia súc của doanh nghiệp, tạo ra cơ
chế quản lý nội bộ phù hợp với những đặc điểm sản xuất mang tính sinh học của
cây trồng, vật nuôi, giảm số lượng cấp bậc quản trị và nhân lực quản lý trung
gian, hình thành bộ máy quản lý gọn nhẹ và hiệu quả. Mặt khác, mô hình này
cũng đã thiết lập mối quan hệ liên kết 4 nhà và sản xuất theo hợp đồng giữa
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và
các trang trại thuộc các loại hình khác nhau mua dịch vụ đầu vào của doanh
nghiệp để sản xuất nông sản nguyên liệu bán cho doanh nghiệp để chế biến, tiêu
thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Mô hình quản trị mới có thể áp dụng
rộng rãi cho các loại hình trang trại có quy mô lớn, có cấp bậc quản trị trung gian
(có từ 2 cấp quản trị trở lên), không phân biệt doanh nghiệp thuộc khu vực nhà
nước hay tư nhân.
7.

Sản xuất theo hợp đồng (Con tract farming) và mô hình liên kết

“4 nhà”.
Trang trại nhỏ có 1 cấp quản lý, như đã nói ở trên, có ưu thế trong việc
quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu sản xuất – sinh học trên vườn cây, chuồng
trại, thậm chí đến tận cá thể cây trồng, con gia súc. Nhưng các trang trại này và
các HTX của chúng không thể tự giải quyết được 3 vấn đề của nền nông nghiệp
là thị trường, công nghệ và vốn, do qui mô kinh doanh quá nhỏ. Vì vậy, tuy về
mặt pháp lý, các trang trại này có quyền tự chủ kinh doanh trong các khâu sản
xuất – sinh học, nhưng về mặt kinh tế, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào các doanh
nghiệp nông nghiệp lớn kinh doanh dịch vụ đầu vào – đầu ra cho các trang trại
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này. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu ra (bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông
sản) lại không thể tự mình trực tiếp thực hiện có hiệu quả các khâu sản xuất –
sinh học để tạo ra nông sản nguyên liệu mà phải dựa vào các trang trại có 1 cấp
quản lý. Do vậy, mối liên kết giữa doanh nghiệp dịch vụ đầu vào – đầu ra và
trang trại có 1 cấp quản lý trong chuỗi giá trị của quá trình nhất thể hóa sản xuấtbảo quản, chế biến – tiêu thụ nông sản là tất yếu và là hạt nhân của mô hình liên
kết “4 nhà”. Đằng sau các doanh nghiệp và trang trại là các nhà khoa học và các
tổ chức của họ, có chức năng và năng lực giải quyết các vấn đề khoa học và công
nghệ nảy sinh từ thực tiễn của quá trình sản xuất – bảo quản, chế biến – tiêu thụ
nông sản. Các doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu hay mua các giải pháp công
nghệ của các viện, trường hay cá nhân nhà khoa học để áp dụng trong kinh doanh
của doanh nghiệp và của các trang trại. Đứng trên các mối quan hệ này là nhà
nước với vai trò tạo khung pháp lý, chính sách hỗ trợ và xử lý các bất đồng nảy
sinh trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp dịch vụ đầu vào, đầu ra với các trang
trại và với các viện, trường nghiên cứu khoa học phục vụ cho sản xuất, bảo quản
– chế biến, tiêu thụ nông sản.
Trong vùng nông nghiệp truyền thống, các trang trại gia đình (hộ nông
dân) sản xuất nông phẩm trên ruộng đất thuộc quyền sử dụng của mình, có qui
mô quá nhỏ bé, với mức bình quân: 0,35ha/hộ ở đồng bằng Sông Hồng, 1,1ha/hộ
ở đồng bằng sông Cửu Long, 1,5ha/hộ ở miền Đông Nam Bộ, 2,5ha/hộ ở Tây
Nguyên …. Vì thế, việc tổ chức sản xuất theo hợp đồng và mô hình liên kết 4
nhà gặp nhất nhiều khó khăn đến mức hầu như quyết định 80TTg năm 2002 của
Thủ tướng Chính phủ về tiêu thụ nông sản qua hợp đồng không thực hiện được.
Trong vùng nông nghiệp vốn do các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước
tổ chức kinh doanh, nay được đa dạng hóa chủ thể sở hữu theo mô hình nói trên,
việc tổ chức sản xuất theo hợp đồng và liên kết 4 nhà đương nhiên được thực
hiện rất thuận lợi. Các trang trại có 1 cấp quản lý kinh doanh trên đất thuộc
quyền quản lý của doanh nghiệp, được doanh nghiệp đầu tư và cung cấp dịch vụ
đầu vào, bao gồm cả tín dụng và khuyến nông, chuyển giao công nghệ, nên dễ
dàng tạo lập vùng sản xuất nông sản chuyên môn hóa, tập trung, qui mô lớn, theo
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quy trình sản xuất an toàn (GAP) để cung cấp cho doanh nghiệp bảo quản, chế
biến, tiêu thụ nông sản. Cơ sở vững chắc của việc sản xuất theo hợp đồng và mô
hình liên kết “4 nhà” theo quyết định 80TTg năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ
là quan hệ đa chủ thể sở hữu quyền tài sản trong mỗi trang trại có 1 cấp quản lý
và mỗi doanh nghiệp dịch vụ đầu vào – đầu ra, là quyền sử dụng đất thuộc về
doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu ra (bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản).
Ngay cả những trang trại có 1 cấp quản lý, sản xuất nông sản trên đất thuộc
quyền sử dụng của mình, nhờ mối quan hệ đa chủ thể sở hữu quyền tài sản, như
đã trình bày ở trên, đương nhiên chúng trở thành “vệ tinh”, một bộ phận cấu
thành vùng chuyên môn hóa sản xuất nông sản an toàn (GAP) cung cấp cho
doanh nghiệp kinh doanh bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. Các trang trại có
1 cấp quản lý được doanh nghiệp đầu tư trực tiếp và cung cấp tín dụng, cung cấp
giống xác nhận, dịch vụ khuyến nông, chuyển giao công nghệ sản xuất an toàn
(GAP) nên có đủ điều kiện vật chất để thực hiện có hiệu quả cao trong các khâu
sản xuất – sinh học và không phải chịu rủi ro của thị trường trong khâu bảo quản,
chế biến và tiêu thụ nông phẩm, nhưng lại có thể bán nông phẩm của mình với
giá cao hơn các trang trại khác (không nằm trong mối liên kết 4 nhà) nhờ thương
hiệu của doanh nghiệp. Như vậy, cả 3 vấn đề: Thị trường, công nghệ, và vốn của
trang trại đã được giải quyết.
Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đầu vào – đầu ra cho các trang trại nhờ
việc đa dạng hóa chủ thể sở hữu quyền tài sản, và nhờ vai trò chủ thể sở hữu
quyền sử dụng ruộng đất, trên qui mô lớn hàng ngàn, chục ngàn ha nên đã tạo
điều kiện và buộc các trang trại sản xuất cung cấp đủ nông sản nguyên liệu cho
mình theo những tiêu chuẩn an toàn (GAP) để bảo quản, chế biến, tiêu thụ trên
thị trường trong và ngoài nước.
Do vậy, vấn đề còn lại được đặt ra là: Các doanh nghiệp kinh doanh dịch
vụ đầu vào – đầu ra trong nông nghiệp phải vươn lên xác lập vai trò của mình là
hạt nhân liên kết, là người tổ chức lại nền nông nghiệp, áp dụng công nghệ sản
xuất mới, an toàn (GAP) và hiệu quả, là người xây dựng thương hiệu nông sản
Việt Nam trên thương trường trong và ngoài nước.
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Đa dạng chủ thể sở hữu quyền tài sản và hình thành hệ thống các doanh
nghiệp nông nghiệp theo mô hình tập đoàn – Công ty mẹ, Công ty con, như nêu ở
trên là cơ sở kinh tế và quản lý để thực hiện mối liên kết “4 nhà” và tổ chức sản
xuất theo hợp đồng. Chính ở nơi đây, quyết định 80TTg năm 2002 của Thủ
tướng Chính phủ về sản xuất theo hợp đồng bao tiêu sản phẩm, mới thực sự đi
vào cuộc sống.
Mô hình sản xuất theo hợp đồng và liên kết “4 nhà” là mô hình tổ chức –
quản lý của nền nông nghiệp hiện đại. Trên cơ sở thực hiện các giải pháp đa dạng
hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước như đã nêu ở trên, các
ưu thế của doanh nghiệp nông nghiệp qui mô lớn có từ 2 cấp quản lý trở lên được
phát huy trong các lĩnh vực đầu tư đổi mới công nghệ, áp dụng qui trình sản xuất
nông nghiệp an toàn GAP trên qui mô lớn, tập trung chuyên canh theo yêu cầu
của công nghệ bảo quản, chế biến và của thị trường tiêu thụ, xây dựng thương
hiệu cho cả tập đoàn doanh nghiệp, đồng thời phát huy được ưu thế của trang trại
gia đình, trang trại cá nhân, trang trại hợp danh có 1 cấp quản lý trong việc kiểm
soát chặt chẽ quá trình sản xuất mang tính sinh học, bảo đảm “nhất thì, nhì thục”
trên từng vườn cây, ao cá, chuồng chăn nuôi, thậm chí đến từng cá thể cây trồng,
con gia súc cụ thể. Mối liên kết giữa trang trại lớn có từ 2 cấp quản lý trở lên
chuyên doanh dịch vụ đầu vào – đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và các trang
trại thuộc các loại hình khác nhau, chỉ có 1 cấp quản lý chuyên thực hiện các
khâu sản xuất mang tính sinh học để cung cấp nông sản nguyên liệu cho chế
biến, tiêu thụ của các trang trại lớn có từ 2 cấp quản lý trở lên vừa là quan hệ thị
trường, vừa là quan hệ sở hữu nên gắn bó hữu cơ với nhau nương tựa vào nhau
để cùng tồn tại, phát triển, tạo ra sức cạnh tranh trên thương trường trong bối
cảnh toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.
Tóm tắt chƣơng 4
1. Quan điểm và định hướng đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp
nhà nước kinh doanh nông nghiệp là cơ sở vững chắc để đổi mới căn bản cấu
trúc tổ chức và cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp
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hoạt động trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần sở hữu, ở nước ta trong
giai đoạn hiện nay.
2. Doanh nghiệp nói chung cũng như Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp nói riêng và quyền sử dụng ruộng đất trong nền kinh tế thị trường
tuy là loại hàng hóa đặc biệt, nhưng vẫn được trao đổi tự do trên thị trường theo
quy luật cung cầu.
3. Giải pháp công ty hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp
là chuyển chúng thành các loại hình doanh nghiệp đa chủ thể sở hữu (gọi là công
ty). Xét về mặt sở hữu, công ty sẽ phân định rõ ràng rành mạch các lớp quyền tài
sản, chủ thể quyền tài sản trong doanh nghiệp, nên các công ty hoạt động thực sự
độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các hoạt động kinh doanh sản xuất của
doanh nghiệp. Công ty hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp đã
phân định rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của các chủ thể quyền tài sản
của doanh nghiệp. Điều đó đã dẫn tới quá trình đổi mới tổ chức, cơ chế quản lý
phù hợp đặc điểm sản xuất mang tính sinh học của cây trồng, vật nuôi và quy luật
phát triển của nền kinh tế thị trường ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, nhằm
nâng cao hiệu quả kinh doanh sản xuất một cách bền vững của các doanh nghiệp
kinh doanh nông nghiệp.
4. Nhóm giải pháp về tái lập trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một
cấp quản lý trong lòng doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp và thiết lập trang
trại hợp danh, trang trại dự phần trên đất thuộc quyền sử dụng của các hộ nông
dân ở địa phương đã xác lập được những chủ thể đích thực cụ thể trên từng vườn
cây, ao cá, đàn gia súc của doanh nghiệp đồng thời thiết lập mối quan hệ sản xuất
theo hợp đồng và mô hình liên kết “4 nhà” trên mỗi vùng chuyên canh có qui mô
hợp lý trong nông nghiệp . Điều đó, một mặt, đã tạo ra cơ chế quản lý mới của
các doanh nghiệp đa chủ thể sở hữu, trong đó có nhà nước, kinh doanh nông
nghiệp, hoạt động năng động và hiệu quả trong nền kinh tế thị trường; Mặt khác
điều đó đã chuyển doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp từ trực tiếp kinh doanh
nông nghiệp sang giữ vai trò dẫn dắt, định hướng và trực tiếp kinh doanh dịch vụ
đầu vào, đầu ra của sản xuất nông nghiệp trong vùng, còn trang trại gia đình,
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trang trại cá nhân và trang trại hợp danh trở thành “vệ tinh” sản xuất nông sản
nguyên liệu cho các doanh nghiệp để chế biến và tiêu thụ, trên những vùng được
quy hoạch sản xuất tập trung chuyên canh quy mô lớn, theo mô hình liên kết “4
nhà”.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I. Kết luận
1. Quyền sở hữu trong nền kinh tế thị trường được tiền tệ hóa gọi là quyền
tài sản. Tính chất đa chủ thể sở hữu trong doanh nghiệp là cơ sở khách quan cho
việc tồn tại và phát triển của các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị
trường. Trong nông nghiệp, các loại hình doanh nghiệp tồn tại và phát triển theo
xu hướng chuyển doanh nghiệp một chủ, chịu trách nhiệm vô hạn thành doanh
nghiệp nhiều chủ, chịu trách nhiệm hữu hạn, hoạt động độc lập, tự chủ trong nền
kinh tế thị trường; các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp với qui mô lớn có
từ hai cấp quản lý trở lên tất yếu phải tái lập hàng loạt trang trại gia đình, trang
trại cá nhân có một cấp quản lý ngay trong lòng chúng thông qua hình thức trang
trại dự phần (công ty dự phần trong nông nghiệp)
2. Giải pháp đa dạng hóa chủ sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh
nông nghiệp được xác lập trên các quan điểm phát triển, hệ thống, nhất thể hóa
quá trình sản xuất – bảo quản, chế biến - tiêu thụ nông phẩm, bảo đảm việc làm
và nâng cao thu nhập cho người lao động, hiệu quả và khả thi. Trên cơ sở đó,
việc đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu
quả sử dụng bền vững tài nguyên đất trên cơ sở sắp xếp, đổi mới tổ chức và cơ
chế quản lý nhằm nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp
kinh doanh nông nghiệp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay.
3. Đa dạng hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước là một cuộc cách
mạng thay đổi căn bản bản chất kinh tế - xã hội của các doanh nghiệp nhà nước
kinh doanh nông nghiệp để đảm bảo sự phát triển bền vững có hiệu quả trong bối
cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài những giải pháp điều chỉnh chính sách vĩ
mô có liên quan của Nhà nước, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đa dạng
hóa chủ thể sở hữu doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp sau đây:
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+ Giải pháp tiền tệ hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp là
điều kiện tiền đề có tính quyết định đến việc thực hiện thành công các giải pháp
tiếp theo. Doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp và quyền sử dụng
ruộng đất là tài sản, là hàng hóa đặc biệt, được trao đổi tự do trên thị trường theo
giá cả do quy luật cung cầu, tại thời điểm giao dịch, quy định.
+ Giải pháp công ty hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông nghiệp
là giải pháp sắp xếp và tổ chức lại các doanh nghiệp thành các loại hình công ty
kinh doanh nông nghiệp, trong đó nhà nước có thể là hoặc không là một trong
những chủ thể sở hữu. Công ty hóa doanh nghiệp nhà nước kinh doanh nông
nghiệp là một trong những biện pháp quan trọng để xóa bỏ sự can thiệp trực tiếp
của bộ máy hành chính nhà nước vào các hoạt động kinh doanh sản xuất của
doanh nghiệp, tăng vai trò của nhà nước trong các hoạt động quản lý vĩ mô bằng
pháp luật và các công cụ gián tiếp khác để bảo đảm hoạt động của các loại hình
doanh nghiệp đều bình đẳng theo một luật doanh nghiệp. Công ty hóa các tổng
công ty nhà nước kinh doanh nông nghiệp bằng chế độ cổ phần, hình thành các
loại hình công ty độc lập kinh doanh đa ngành nghề, đa sản phẩm với hạt nhân là
công ty đầu tư tài chính,… xóa bỏ cơ cấu doanh nghiệp cấp trên, doanh nghiệp
cấp dưới, dần dần hình thành tập đoàn các doanh nghiệp đa chủ thể sở hữu, đa
sản phẩm, đa quốc gia.
+ Giải pháp tái lập hàng loạt trang trại gia đình, trang trại cá nhân có một
cấp quản lý bằng trang trại dự phần trong lòng doanh nghiệp kinh doanh nông
nghiệp, hình thành cơ chế quản lý mới sẽ có tác dụng: xác lập những chủ thể kinh
doanh cụ thể trên từng vườn cây, ao cá, đàn gia súc của doanh nghiệp, đề cao
trách nhiệm quản lý và kiểm soát vườn cây, ao cá, đàn gia súc của doanh nghiệp,
làm giảm tình trạng mất cắp nông phẩm, và tinh giản bộ máy quản lý doanh
nghiệp nhưng vẫn bảo đảm hoạt động năng động và hiệu quả hơn…
+ Giải pháp thiết lập quan hệ sản xuất theo hợp đồng và mô hình liên kết 4
nhà giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đầu vào – đầu ra cho nông nghiệp và
các trang trại có 1 cấp quản lý chuyên sản xuất nông sản nguyên liệu cho các
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doanh nghiệp bảo quản, chế biến, tiêu thụ đã tạo ra sức cạnh tranh của hàng nông
sản Việ Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.
II. Kiến nghị
1. Nhà nước sớm ban hành các văn bản pháp lý cho việc trao đổi tự do
quyền tài sản doanh nghiệp trên thương trường và duy trì, phát triển doanh
nghiệp nông nghiệp đa chủ thể sở hữu, có quy mô lớn với vai trò hạt nhân liên
kết, thông qua hoạt động kinh doanh dịch vụ đầu vào, đầu ra cho trang trại gia
đình, trang trại cá nhân và trang trại hợp danh có 1 cấp quản lý bằng việc sắp
xếp lại các loại hình doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp hiện có, trong đó
Nhà nước có thể là hoặc không là một trong những chủ thể sở hữu.
2. Việc tích tụ ruộng đất là một tất yếu khách quan của quá trình phát triển
nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, hiệu quả. Do vậy, nhà nước cần có chính
sách khuyến khích và xây dựng khung pháp lý cho việc giao dịch mua, bán,
thuê, thừa kế quyền tài sản ruộng đất, bao gồm quyền sở hữu cuối cùng, quyền
sở hữu pháp lý, quyền quản lý kinh doanh (quyền sử dụng, khai thác); Xóa bỏ
qui định thời hạn quyền sử dụng đất (20 năm đối với đất trồng cây hàng năm, 50
năm đối với đất trồng cây lâu năm). Trên cơ sở đó, các trang trại có 1 cấp quản
lý mới có thể đạt đến qui mô tối ưu, tạo điều kiện cho việc áp dụng công nghệ
sản xuất mới, an toàn (GAP) và hiệu quả cao trong sản xuất nông phẩm. Các
doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước hiện đang có quyền sử dụng hàng ngàn,
chục ngàn ha đất nông nghiệp, nay được đa dạng hóa chủ thể sở hữu, thành công
ty cổ phần, tuy chuyển sang kinh doanh dịch vụ đầu vào – đầu ra, nhưng phải
giữ quyền sở hữu ruộng đất hay quyền sử dụng ruộng đất để tái lập các trang trại
có 1 cấp quản lý thông qua các hình thức khoán liên doanh, cho thuê đất đai,
vườn cây, đàn gia súc …, hình thành vùng chuyên canh, qui mô lớn cung cấp đủ
số lượng, chất lượng nông sản nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và thị
trường tiêu thụ. Tuyệt đối không được giao quyền sử dụng ruộng đất (sổ đỏ) cho
người nhận khoán sản xuất trên đất vốn thuộc quyền sử dụng của doanh nghiệp
nông nghiệp nhà nước nay đã được công ty hóa.
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3. Các cơ sở vật chất phục vụ sản xuất như hệ thống công trình thủy lợi,
đường giao thông, mạng lưới cung cấp điện do doanh nghiệp nông nghiệp nhà
nước dày công xây dựng trong nhiều chục năm, phải được chuyển quyền sở hữu
cho doanh nghiệp cổ phần hóa, không được giao cho chính quyền địa phương
quản lý. Vì đó là cơ sở vật chất để tạo dựng vùng nông nghiệp chuyên canh, qui
mô lớn, áp dụng công nghệ cao, là điều kiện kinh tế để thiết lập mô hình liên kết
“4 nhà” và tổ chức sản xuất theo hợp đồng. Hãy coi các doanh nghiệp nông
nghiệp lớn trong quản lý kết cấu hạ tầng như các công ty đầu tư – kinh doanh
khai thác khu công nghiệp. Riêng đối với hệ thống lưới điện, Chính phủ cần có
chính sách chiết khấu cho doanh nghiệp với mức đủ bù đắp chi phí, hoặc nếu
giao nó cho Tổng công ty điện lực Việt Nam, giá cả phải được tính theo phương
pháp hiện tại hóa dòng tiền có chiết khấu. Vì doanh nghiệp phải vay ngân hàng
để đầu tư mạng lưới điện. Trên cơ sở đó, người tiêu dùng mới được hưởng mức
giá điện theo qui định của Chính phủ.
4. Các cơ sở phúc lợi xã hội như nhà trẻ, trường học, bệnh viện, nhà văn
hóa, do các doanh nghiệp nông nghiệp nhà nước xây dựng bằng quỹ phúc lợi,
nay chuyển cho chính quyền địa phương quản lý và bảo đảm tài chính cho
chúng hoạt động bình thường. Nhưng doanh nghiệp nông nghiệp cổ phần vẫn có
thể thay thế doanh nghiệp nhà nước trước đây trong việc tham gia đầu tư, tuyển
chọn nhân sự để bảo đảm rằng các cơ sở ấy tiếp tục phục vụ tốt hơn đời sống
của cư dân trong vùng sản xuất nông sản nguyên liệu cung cấp cho doanh
nghiệp bảo quản, chế biến, tiêu thụ. Bởi vì, sản xuất nông nghiệp không thể tách
rời xã hội nông thôn. Các doanh nghiệp kinh doanh chế biến, bảo quản, tiêu thụ
nông sản không thể chỉ quan tâm đến sản xuất mà còn phải quan tâm đến đời
sống kinh tế – xã hội của những người dân tham gia sản xuất nông phẩm trong
các trang trại nằm trong vùng cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp. Do vậy,
nhà nước cần có khung pháp lý để các doanh nghiệp này có thể tham gia đầu tư
và tuyển chọn nhân sự ở các cơ sở phúc lợi phục vụ cho cư dân vùng sản xuất
nông sản nguyên liệu cho doanh nghiệp.

148

5. Sau khi đa dạng hóa chủ thể quyền sở hữu doanh nghiệp nông nghiệp
nhà nước, các doanh nghiệp đa chủ thể sở hữu ra đời, hoạt động theo luật doanh
nghiệp và điều lệ, quy chế quản lý của mỗi doanh nghiệp. Nhà nước không can
thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh như đối với doanh nghiệp nhà nước
trước đây. Sự can thiệp của nhà nước để điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp
thông qua việc ban hành luật pháp, chính sách và thông qua vai trò thành viên
góp vốn hay cổ đông trong các doanh nghiệp đa chủ thể sở hữu.
6. Để khuyến khích sản xuất nông sản trong chuỗi giá trị sản xuất – bảo
quản, chế biến – tiêu thụ, theo mô hình liên kết “4 nhà” và sản xuất theo hợp
đồng giữa doanh nghiệp và trang trại, nhà nước chỉ đánh thuế ở khâu cuối cùng
là tiêu thụ nông sản trên thị trường trong và ngoài nước, không đánh thuế ở các
khâu trung gian sản xuất nông sản nguyên liệu, sơ chế, bảo quản, chế biến tinh
nông sản, nhất là thuế giá trị gia tăng.
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