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Tại	  Hội	  thảo	  “Tích	  hợp	  trang	  trại	  quy	  mô	  nhỏ	  vào	  chuỗi	  giá	  trị	  khu	  vực	  và	  toàn	  cầu	  
thông	  qua	  ký	  kết	  hợp	  đồng”	  do	  Tổ	  chức	  Năng	  suất	  châu	  Á	  (APO)	  chủ	  trì	  tổ	  chức	  
diễn	  ra	  từ	  ngày	  3-‐7.11	  tại	  Hà	  Nội,	  các	  đại	  biểu,	  chuyên	  gia	  đến	  từ	  23	  quốc	  gia	  đã	  
chia	  sẻ	  nhiều	  kinh	  nghiệm	  hay	  trong	  việc	  giúp	  nông	  dân	  tiêu	  thụ	  nông	  sản.	  

Tỷ	  lệ	  tiêu	  thụ	  qua	  hợp	  đồng	  quá	  thấp	  

	  

TS	  Carlos	  A.B.da	  Silva	  -‐	  chuyên	  gia	  kinh	  tế	  cao	  cấp	  của	  Tổ	  chức	  Nông	  lương	  Liên	  
Hợp	  Quốc	   (FAO)	   cho	  biết,	   trong	   chuỗi	   giá	   trị	   nông	   sản	   từ	   sản	   xuất	   tới	   tiêu	   thụ,	  
nông	  dân	  luôn	  chịu	  nhiều	  thiệt	  thòi	  nhất.	  Họ	  chủ	  yếu	  là	  những	  hộ	  sản	  xuất	  nhỏ	  lẻ,	  
thiếu	   thông	   tin	   về	   thị	   trường	  nên	   thấy	  hàng	   xóm,	   làng,	   xã	   trồng	   cây	   gì	   là	   trồng	  
theo,	  dẫn	  tới	  tình	  trạng	  cung	  vượt	  cầu	  và	  bị	  mất	  giá.	  Ngoài	  ra,	  họ	  còn	  bị	  tư	  thương	  
ép	  giá	  bởi	  không	  phải	  ai	  cũng	  có	  thể	  tự	  mang	  sản	  phẩm	  ra	  chợ	  bán	  mà	  phần	  lớn	  
tiêu	  thụ	  qua	  thương	  lái.	  



	  

	  
hình	  trồng	  dứa	  theo	  hợp	  đồng	  của	  Công	  ty	  CP	  Thực	  phẩm	  Xuất	  khẩu	  Đồng	  Giao	  
(Ninh	  Bình).	  

	  

Đồng	  quan	  điểm	  này,	  bà	  Nguyễn	  Thị	  Tân	  Lộc	  –	  Viện	  Nghiên	  cứu	  rau	  quả	  cho	  biết,	  
tại	  Việt	  Nam	  đã	  có	  nhiều	  mô	  hình	  tiêu	  thụ	  nông	  sản	  qua	  hợp	  đồng	  với	  cam	  kết	  có	  
lợi	  cho	  nông	  dân.	  Ví	  dụ,	  Công	  ty	  TNHH	  một	  thành	  viên	  Hưng	  Việt	  (trụ	  sở	  tại	  Gia	  
Lộc,	  Hải	  Dương)	  đã	  ký	  cam	  kết	  với	  nông	  dân	  về	  sản	  xuất,	   tiêu	  thụ	  súp	   lơ.	  Trong	  
trường	  hợp	  sản	  xuất	  bị	  thiên	  tai	  gây	  thiệt	  hại	  toàn	  bộ,	  công	  ty	  sẽ	  giảm	  50%	  giá	  cây	  
giống	  đã	  cung	  ứng	  cho	  nông	  dân,	  đồng	   thời	   sẽ	   thu	  mua	  cây	   súp	   lơ	   theo	  giá	   thị	  
trường	   (thời	  điểm	  ở	  địa	  phương	  trồng	  nhiều	  súp	   lơ).	  Công	  ty	  này	  cũng	  cam	  kết	  
đưa	  ra	  mức	  giá	  thu	  mua	  tối	  thiểu	  1.200	  đồng/cây	  súp	  lơ	  trong	  trường	  hợp	  giá	  thị	  
trường	  xuống	  thấp	  hơn	  mức	  giá	  này.	  

	  

“Tuy	   nhiên,	   không	   phải	   ở	   đâu	   doanh	   nghiệp	   (DN)	   cũng	   làm	   được	   như	   Công	   ty	  
Hưng	  Việt.	  Theo	  Điều	  7,	  Quyết	  định	  80/2002/QĐ-‐TTg	  của	  Thủ	  tướng	  Chính	  phủ	  về	  
“Chính	  sách	  khuyến	  khích	  tiêu	  thụ	  nông	  sản	  hàng	  hóa	  thông	  qua	  hợp	  đồng”,	  đến	  
năm	  2005	  phải	  có	  ít	  nhất	  30%	  và	  năm	  2010	  có	  trên	  50%	  sản	  lượng	  nông	  sản	  của	  
một	  số	  ngành	  sản	  xuất	  hàng	  hoá	  lớn	  được	  tiêu	  thụ	  thông	  qua	  hợp	  đồng,	  nhưng	  



	  

đến	  đầu	  năm	  2013,	  nhiều	  mặt	  hàng	  chủ	   lực	  như	  lúa	  gạo	  tiêu	  thụ	  qua	  hợp	  đồng	  
chỉ	  đạt	  2,12%;	  cà	  phê	  2,5%;	  chè	  9%;	  thủy	  sản	  13%...”	  –	  bà	  Lộc	  cho	  hay.	  

	  

Viện	  Nghiên	  cứu	  rau	  quả	  cũng	  chỉ	  ra	  rằng,	  thực	  tế,	  có	  tình	  trạng	  nhiều	  nông	  dân	  
không	  thực	  hiện	  đúng	  hợp	  đồng	  mà	  bán	  nông	  sản	  cho	  tư	  thương	  hoặc	  DN	  khác	  
với	  giá	  cao	  hơn.	  Một	  số	  nông	  dân	  còn	  cố	  tình	  bán	  ra	  bên	  ngoài	  để	  lẩn	  tránh	  việc	  
thanh	  toán	  các	  khoản	  đầu	  tư	  ứng	  trước	  của	  DN	  theo	  hợp	  đồng.	  Về	  phía	  DN,	  cũng	  
nhiều	  đơn	  vị	  không	  thực	  hiện	  đúng	  các	  điều	  khoản	  đã	  ký	  kết	  như	  cung	  ứng	  vật	  tư	  
kém	  chất	  lượng,	  đơn	  phương	  phá	  bỏ	  hợp	  đồng,	  không	  quan	  tâm	  đầu	  tư	  cho	  vùng	  
nguyên	  liệu…	  Một	  số	  DN	  đã	  lạm	  dụng	  thế	  “độc	  quyền”	  để	  ép	  cấp,	  ép	  giá	  trong	  thu	  
mua	  nông	  sản;	  việc	  soạn	  thảo	  hợp	  đồng	  còn	  mang	  tính	  áp	  đặt;	  thanh	  toán	  chậm.	  
Đối	  với	  nhiều	  hợp	  đồng	  tiêu	  thụ	  đã	  được	  ký	  kết,	  tỷ	  lệ	  thu	  hồi	  sản	  phẩm	  theo	  hợp	  
đồng	  còn	  hạn	  chế,	  hiện	  tượng	  phá	  vỡ	  hợp	  đồng	  khá	  phổ	  biến;	  các	  tranh	  chấp	  hợp	  
đồng	  cũng	  chậm	  được	  giải	  quyết	  và	  không	  dứt	  điểm...	  

	  

Cần	  “bàn	  tay”	  của	  Chính	  phủ	  

	  

Theo	  Viện	  Năng	  suất	  Việt	  Nam,	  trong	  quá	  trình	  toàn	  cầu	  hóa	  và	  tự	  do	  hóa	  thương	  
mại	  các	  sản	  phẩm	  nông	  nghiệp,	  cách	  thức	  trồng	  trọt,	  chăn	  nuôi	  và	  sản	  xuất	  theo	  
lối	  truyền	  thống	  đang	  dần	  được	  thay	  thế	  bởi	  sản	  xuất	  định	  hướng	  theo	  thị	  trường,	  
khép	  kín,	  liên	  kết	  các	  chuỗi	  giá	  trị.	  Xu	  hướng	  này	  có	  thể	  mang	  lại	  cho	  các	  nông	  hộ	  
nhỏ	  một	  số	  bất	  lợi	  vì	  họ	  không	  có	  khả	  năng	  thương	  lượng	  và	  cạnh	  tranh	  trên	  thị	  
trường;	  chịu	  các	  rủi	  ro	  liên	  quan	  tới	  mất	  mùa	  do	  biến	  đổi	  khí	  hậu,	  tổn	  thất	  do	  xử	  
lý	  sau	  thu	  hoạch	  kém,	  giá	  cả	  thị	  trường	  suy	  giảm…	  Để	  giảm	  thiểu	  các	  thiệt	  hại,	  rủi	  
ro	  này	  cũng	  như	  có	  đầu	  ra	  đảm	  bảo,	  cách	  tốt	  nhất	  chính	  là	  ký	  kết	  hợp	  đồng	  tiêu	  
thụ	  nông	  sản.	  

	  

TS	   Louie	   A.Divinagracia	   -‐	   Giám	   đốc	   học	   vụ	   (Trường	   Đại	   học	   Universitas	   Pelita	  
Harapan,	   Indonesia)	   cho	  biết:	   “Khái	   niệm	  hợp	  đồng	   tiêu	   thụ	  nông	   sản	  đã	  được	  



	  

nhắc	  đến	  từ	  khá	  lâu,	  nhưng	  không	  phải	  nông	  dân	  nào	  tham	  gia	  vào	  chuỗi	  giá	  trị	  
này	  cũng	  thực	  sự	  được	  hưởng	   lợi,	  vì	  họ	  phải	  đối	  mặt	  với	  nhiều	  vấn	  đề	  do	  thiếu	  
kiến	  thức,	  kỹ	  năng,	  môi	  trường	  không	  thuận	  lợi…	  Vì	  vậy,	  việc	  hỗ	  trợ	  thông	  tin,	  kỹ	  
thuật	   cho	  người	  dân	  về	  hợp	  đồng	   tiêu	   thụ	  nông	   sản	  đang	  được	  nhiều	  quốc	  gia	  
quan	  tâm,	  đặc	  biệt	  là	  ở	  khu	  vực	  châu	  Á”.	  

	  

Chia	   sẻ	   về	   những	   kinh	   nghiệm	  ở	   nước	  mình,	   TS	   Carlos	   A.B.da	   Silva	   cho	   biết,	   ở	  
Brazil,	  hiện	  có	  tới	  75%	  sản	  phẩm	  chăn	  nuôi	  được	  thực	  hiện	  theo	  phương	  thức	  ký	  
kết	  hợp	  đồng,	  trong	  đó	  nhiều	  mặt	  hàng	  nông	  sản	  xuất	  khẩu	  nổi	  tiếng.	  Tuy	  nhiên,	  
nguồn	  cung	  hàng	  xuất	  khẩu	  lại	  được	  lấy	  từ	  các	  hộ	  dân	  rất	  nhỏ.	  Các	  DN	  đầu	  mối	  
thu	  mua	  thường	  cung	  cấp	  hết	  cho	  nông	  dân	  từ	  kỹ	  thuật,	  thức	  ăn	  chăn	  nuôi	  đến	  
thuốc	  men,	  còn	  nông	  dân	  chỉ	  đầu	  tư	  công	  sức	  làm	  theo	  yêu	  cầu	  của	  DN.	  “Muốn	  
nông	  dân	  và	  DN	  thực	  hiện	  đúng	  cam	  kết	  hợp	  đồng	  thì	  cần	  có	  “bàn	  tay”	  của	  Chính	  
phủ,	  ở	  đây	   là	  vai	   trò	  của	  Nhà	  nước	  trong	  việc	  không	  chỉ	  hỗ	   trợ	  họ	  mà	  còn	  phải	  
đưa	  ra	  các	  quy	  định	  chặt	  chẽ,	  cũng	  như	  có	  chế	  tài	  xử	  lý	  đi	  kèm”	  -‐	  TS	  Carlos	  A.B.da	  
Silva	  nói.	  

	  

Có	  chế	  tài	  ràng	  buộc	  nông	  dân	  và	  doanh	  nghiệp	  

	  

Bộ	   NNPTNT	   đã	   đề	   ra	   mục	   tiêu	   đến	   năm	   2020	   phải	   có	   80-‐95%	   sản	   phẩm	   mía	  
đường,	  tôm,	  cá	  tra	  và	  15-‐30%	  sản	  lượng	  chè,	  lúa	  hàng	  hóa,	  cà	  phê,	  trái	  cây	  xuất	  
khẩu,	  rau	  an	  toàn	  được	  tiêu	  thụ	  thông	  qua	  hợp	  đồng	  bao	  tiêu	  sản	  phẩm.	  Bộ	  đang	  
xây	  dựng	  dự	  thảo	  đề	  án	  mới	  về	  thúc	  đẩy	  tiêu	  thụ	  nông	  sản	  qua	  hợp	  đồng	  và	  liên	  
kết	  giữa	  nông	  dân	  và	  DN.	  Theo	  đó,	  Nhà	  nước	  sẽ	  tạo	  cơ	  chế	  đặc	  biệt	  để	  DN	  bắt	  tay	  
với	  nông	  dân,	  như	  hỗ	  trợ	  30%	  vốn	  khi	  DN	  đầu	  tư	  nâng	  cấp,	  tu	  sửa	  cơ	  sở	  hạ	  tầng	  
và	  vùng	  nguyên	  liệu,	  giảm	  20%	  thuế	  thu	  nhập	  cho	  DN	  khi	  liên	  kết	  với	  nông	  dân	  ở	  
vùng	  nguyên	  liệu	  thuộc	  loại	  đặc	  biệt	  ưu	  tiên.	  Đồng	  thời,	  Nhà	  nước	  cũng	  sẽ	  có	  chế	  
tài	  ràng	  buộc	  nông	  dân	  phải	  bán	  sản	  phẩm	  theo	  đúng	  hợp	  đồng	  cho	  DN,	  cũng	  như	  
khuyến	  khích	  DN	  xây	  dựng	  nhà	  máy	  chế	  biến	  gắn	  với	  xây	  dựng	  vùng	  nguyên	  liệu,	  
tổ	  chức	  thu	  mua	  nông	  sản	  đảm	  bảo	  có	  lợi	  bền	  vững	  cho	  nông	  dân.	  


