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TÓM TẮT 

Liên kết trong kinh doanh nông nghiệp ở Việt Nam rất hạn chế do nhiều nguyên nhân, một trong số đó là thiếu 

các cơ sở khoa học liên quan. Mục đích của nghiên cứu này nhằm hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về liên 

kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là tập hợp, 

lựạ chọn, đánh giá các thông tin thứ cấp để hệ thống hóa thành lý luận và bài học thực tiễn. Kết quả nghiên cứu bao 

gồm: (i) Hệ thống hóa một số lý luận về liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp 

như khái niệm, phân loại, cơ chế, nguyên tắc, nội dung, yếu tố ảnh hưởng; (ii) Tổng kết kinh nghiệm của 4 nước và 8 

tỉnh của Việt Nam từ đó rút ra 6 bài học cho liên kết thành công là cơ chế chính thức, hình thức trực tiếp, tự nguyên, 

đa dạng, hỗ trợ từ doanh nghiệp, đảm bảo vật chất cho nông dân và vai trò nhà nước; (iii) Đề xuất một số hướng 

nghiên cứu với Việt Nam như hoàn thiện lý luận, tổng kết kinh nghiệm, quản lý nhà nước, lý do thất bại, tăng cường 

năng lực cho hộ nông dân và doanh nghiệp.  

Từ khóa: Lý luận, thực tiễn, liên kết, hộ nông dân, doanh nghiệp.   

Link between Farmhousehold with Business in Agribusiness:  
Some Theories and Practices 

ABSTRACT 

Linkages in agribusiness in Vietnam are very limited due to many reasons, one of which is the lack of relevant 

scientific foundations. The purpose of this study is to systematize the theoretical and practical basis of linkage 

between farmhouseholds and businesses in agribusiness. The research methodology is mainly to gather, select and 

evaluate secondary information to systematize theory and practical lessons. The research results include: (i) 

Systematize a number of theories on linkage between farmhouseholds and businesses in agribusiness such as 

concept, classification, mechanism, principle, content, influence factor; (ii) Summarizing experiences of 4 countries, 8 

provinces of Vietnam and draw 6 lessons for successful linkage which is formal mechanism, direct, voluntary, 

diversity, support from enterprises , material security for farmers and the role of the state; (iii) Proposing some 

research directions with Vietnam such as improving the theory, reviewing experience, state management, reasons for 

failure, and strengthening the capacity of farmer households and enterprises. 

Keywords: Theory, practice, link, farmhousehold, business. 

 

1. ĐẶT VẤN DỀ 

Các đơn vð tham gia trong kinh doanh nông 

nghiệp (KDNN) có thể hoät đûng đûc lêp hoặc 

liên kết (LK) với nhau trong mût, mût sø hoặc 

tçt câ các công việc liên quan. Thð trường càng 

phát triển và trình đû kinh doanh càng cao thì 

vai trò cþa LK càng rô. Để khuyến khích hú trợ 

LK trong nông nghiệp nói chung và LK trong 

KDNN nói riêng, Nhà nước ban hành nhiều 

chính sách khác nhau (Quyết đðnh sø 80/2002/ 

QĐ-TTg, 2002; Quyết đðnh 62/2013/QĐ-TTg, 

2013; Nghð đðnh 98/2018/NĐ-CP, 2018). Các 

chính sách thýc đèy LK đã cò mût sø thành công 
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như hình thành các cánh đ÷ng méu lớn, chuúi 

liên kết, hợp đ÷ng tiêu thụ nông sân nhưng thực 

chçt thành cöng chưa nhiều vì LK chưa bền 

vững và ít hiệu quâ. KDNN liên quan đến nhiều 

đơn vð trong đò quan trõng nhçt là hû nông dân 

(HND) và doanh nghiệp (DN) nhưng LK giữa 

hai thành phæn này đang gặp nhiều bçt cêp. 

Nhiều hợp đ÷ng LK giữa HND với DN bð thçt 

bäi và lýc đò câ hai đều bð ânh hưởng. Mût trong 

những nguyên nhân làm cho LK không thành 

cöng là chưa cò những nghiên cứu đæy đþ về lý 

luên và thực tiễn LK trong KDNN. Hiện có rçt 

ít tài liệu đề cêp đến lý luên LK giữa HND với 

DN trong KDNN, nếu có thì vén chưa đ÷ng bû. 

Về cơ sở thực tiễn thì các nghiên cứu thường 

hướng vào LK 4 nhà, LK nhiều nhà nhưng trõng 

tâm LK là giâi quyết những vçn đề cþa HND läi 

rçt ít được tùng kết trong khi câ nước có gæn 

16,0 triệu hû nông dân, trong đò cò 8,58 triệu hû 

nông lâm nghiệp thþy sân (Ban chî đäo tùng 

điều tra nông thôn, nông nghiệp và thþy sân 

trung ương, 2016). Vì vêy việc nghiên cứu cơ sở 

lý luên và thực tiễn về LK giữa HND với DN 

trong KDNN là rçt cçp thiết nhìm cung cçp cơ 

sở khoa hõc cho đánh giá thực träng và đề xuçt 

giâi pháp.  

Mục tiêu cþa nghiên cứu này nhìm: (i) Bù 

sung và hệ thøng hóa các vçn đề lý luên về LK 

giữa HND với DN trong KDNN; (ii) Tùng kết và 

rút ra bài hõc kinh nghiệm trong LK giữa HND 

với DN trong KDNN trên thế giới và täi mût sø 

đða phương ở Việt Nam; (iii) Gợi ý mût sø hướng 

nghiên cứu LK giữa HND với DN ở Việt Nam 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp thu thêp thông tin: Thông tin 

nghiên cứu chþ yếu thu thêp từ các ngu÷n thứ 

cçp được công bø bìng tiếng Anh và tiếng Việt 

qua các tài liệu như sách, từ điển, täp chí, các 

vën bân chính sách, các trang mäng.  

Phương pháp phån tích: Phương pháp 

nghiên cứu bàn giçy nhìm têp hợp, bù sung, 

tùng quát hóa các lý luên và bài hõc thực tiễn; 

Phương pháp đánh giá, loäi trừ để lựa chõn các 

khái niệm, thuêt ngữ, chî tiêu hợp lý; Phương 

pháp chuyên gia nhìm thu thêp các góp ý, bình 

luên cþa các chuyên gia, cán bû chuyên môn, 

nông dân và doanh nghiệp kết hợp với quan 

điểm nghiên cứu khoa hõc đûc lêp cþa tác giâ để 

đưa ra đề xuçt.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Cơ sở lý luận về liên kết giữa hộ nông 

dân và doanh nghiệp trong kinh doanh 

nông nghiệp 

3.1.1. Các khái niệm liên quan  

(1) Hû nông dân  

“Hû nông dân là các nông hû có phương tiện 

kiếm søng từ ruûng đçt, sử dụng chþ yếu lao 

đûng gia đình trong sân xuçt nông träi, nìm 

trong mût hệ thøng kinh tế rûng hơn, nhưng về 

cơ bân được đặc trưng bìng việc tham gia mût 

phæn trong thð trường hoät đûng với mût trình 

đû hoàn chînh không cao” (Frank Ellis, 1993).  

Như vêy, về bân chçt HND là đơn vð sân 

xuçt cơ sở dựa trên tư liệu chính là đçt đai, lao 

đûng gia đình. HND là đơn vð KDNN nhưng 

không tham gia hoàn toàn vào thð trường vì tính 

hai mặt trong sân xuçt đình, sân xuçt vừa cho 

sinh kế vừa cho thð trường. 

(2) Doanh nghiệp 

“Doanh nghiệp là tù chức có tên riêng, có tài 

sân, có trụ sở giao dðch, được đëng ký thành lêp 

theo quy đðnh cþa pháp luêt nhìm mục đích 

kinh doanh” (Quøc hûi, 2014).  

Như vêy, doanh nghiệp là đơn vð kinh 

doanh hoàn chînh, cò tư cách pháp nhån và 

tham gia hoàn toàn vào thð trường, mục đích cao 

nhçt cþa doanh nghiệp là lợi nhuên. 

(3) Kinh doanh nông nghiệp 

Hiện nay có mût sø khái niệm khác nhau về 

KDNN (Cambridge Dictionary, 2019; Đäi hõc 

Nông lâm thành phø H÷ Chí Minh, 2015; Træn 

Hữu Cường, 2012). Các khái niệm khöng đ÷ng 

nhçt vì mût sø dựa vào lïnh vực kinh doanh, mût 

sø theo hoät đûng kinh doanh, sø khác đ÷ng 

nhçt KDNN với kinh doanh thực phèm. Nghiên 

cứu này kết hợp khái niệm trong từ điển tiếng 

Anh (Cambridge Dictionary, 2019) và dựa vào 

lïnh vực kinh doanh trong nông nghiệp, công 

nghiệp, dðch vụ để đưa ra khái niệm như sau:  
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“KDNN là mût lïnh vực kinh doanh cþa xã 

hûi bao g÷m các công việc khác nhau gín với 

chuèn bð, sân xuçt và bán các sân phèm nông 

nghiệp ra thð trường nhìm mục đích sinh lời”. 

Như vêy, mục đích và quá trình KDNN cÿng 

như các lïnh vực khác, điểm khác cơ bân trong 

KDNN là kinh doanh sân phèm nông nghiệp. 

Múi nước cò vën bân hướng dén cụ thể mã ngành 

và däng sân phèm cþa các ngành. Vì sân phèm 

nông nghiệp gín với sinh vêt søng nên mût phæn 

đæu vào phâi có yếu tø sinh vêt søng. Đơn vð 

KDNN phâi có hoät đûng chính là sân xuçt nông 

nghiệp như HND, HTX và DN nöng nghiệp. Các 

đơn vð khác có thể hoät đûng trong lïnh vực 

KDNN nhưng khöng được xếp vào danh sách đơn 

vð KDNN. Múi đơn vð KDNN có thể tự kinh 

doanh hoặc liên kết với các đơn vð khác trong 

mût, mût sø hoặc toàn bû quá trình kinh doanh”. 

(4) Liên kết giữa hû nông dân với doanh 

nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp 

Hiện nay chưa cò khái niệm đæy đþ về LK 

giữa HND với DN trong KDNN mà chî có các 

khái niệm liên quan như: LK kinh tế là hình 

thức hợp tác phøi hợp hoät đûng do các đơn vð 

kinh tế tự nguyện tiến hành nhìm thýc đèy sân 

xuçt kinh doanh (Viện Nghiên cứu và Phù biến 

Tri thức Bách khoa, 2001); LK gín sân xuçt với 

tiêu thụ SPNN là việc thóa thuên, tự nguyện 

cüng đæu tư, sân xuçt và tiêu thụ SPNN cþa các 

bên tham gia để nâng cao hiệu quâ sân xuçt và 

chçt lượng SPNN (Nghð đðnh 98/2018/NĐ-CP, 

2018); LK sân xuçt cþa HND với thð trường là 

sự síp đặt tùng thể các hoät đûng từ rçt nhó đến 

rçt lớn. LK ở mức đû phức täp nhçt là canh tác 

theo hợp đ÷ng (Eaton & Shepherd, 2001). Tác 

giâ đề xuçt khái niệm như sau:  

“Liên kết giữa HND với DN trong KDNN là 

sự hợp tác, phøi hợp mût cách tự nguyện, bình 

đîng nhìm thực hiện mût, mût sø hoặc toàn bû 

các công việc từ chuèn bð đæu vào, sân xuçt và 

tiêu thụ sân phèm nông nghiệp do HND sân 

xuçt ra nhìm đưa läi lợi ích cho câ hai bên”. 

Như vêy thành phæn tham gia LK phâi có ít 

nhçt là HND (đơn vð KDNN) và DN (có thể là 

đơn vð KDNN hoặc cò liên quan đến KDNN). LK 

nhìm cùng nhau thực hiện mût, mût sø hoặc 

toàn bû công việc liên quan đến quá trình 

KDNN cþa HND. 

3.1.2. Vai trò của liên kết giữa hộ nông  

dân và doanh nghiệp trong kinh doanh 

nông nghiệp 

Thứ nhçt, góp phæn đâm bâo các bên cùng 

có lợi trong sân xuçt nông sân: Thực tế cho thçy, 

nếu không có sự thøng nhçt về lợi ích thì không 

có sự thøng nhçt về mục đích cÿng như hành 

đûng. Đøi với LK kinh tế nói chung và LK giữa 

sân xuçt với chế biến và tiêu thụ nông sân nói 

riêng, đâm bâo các bên cùng có lợi cÿng được 

xem là nguyên tíc cơ bân nhçt và là điều kiện 

tiền đề cho møi quan hệ LK.  

Thứ hai, tëng tính tự nguyện và tự chðu 

trách nhiệm cþa các bên tham gia LK: Sự tự 

nguyện được hiểu là các bên tham gia chþ đûng, 

tự giác trong møi quan hệ hợp tác nhìm phát 

huy hết thế mänh và bü đíp các hän chế. Đåy là 

điều kiện cæn cho sự LK. Bên cänh sự tự nguyện 

thì sự tự chðu trách nhiệm cÿng là mût trong các 

vçn đề mang tính nguyên tíc. 

Thứ ba, góp phæn làm tëng hiệu quâ trong 

sân xuçt nông sân: LK cho phép têp trung các 

ngu÷n lực, chia sẻ quyền lợi và rþi ro, từ đò phát 

huy được hết khâ nëng cþa các bên tham gia, 

kiểm soát được chçt lượng sân phèm, tëng khâ 

nëng cänh tranh. 

Thứ tư, gòp phæn nâng cao vai trò quân lý 

nhà nước về kinh tế: Quân lý nhà nước với các 

møi quan hệ trong KDNN thông qua pháp luêt 

và các chính sách, kế hoäch để täo möi trường 

pháp lý thuên lợi cho các hoät đûng cþa các bên 

liên quan. 

3.1.3. Phân loại, cơ chế, nguyên tắc, nội 

dung liên kết giữa hộ nông dân và doanh 

nghiệp trong kinh doanh nông nghiệp 

 (1) Phân loäi 

Phân theo sø lượng đøi tác: Tüy điều kiện, 

công việc, sân phèm, thð trường... mà giữa HND 

và DN sẽ có các quan hệ hợp tác 1 HND -1 DN; 

1 HND - nhiều DN; nhiều HND - 1 DN; nhiều 

HND - nhiều DN  

Phån theo hướng LK: HND và DN có thể LK 

ngang, dõc, hún hợp hoặc chuúi. LK ngang là sự 
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hợp tác thực hiện cùng mût hoặc mût sø việc 

theo lợi thế múi bên. LK dõc là sự hợp tác để 

thực hiện các khâu hoặc giai đoän kế tiếp nhau 

theo dòng vêt chçt cþa sân phèm. LK hún hợp 

khi HND vừa LK ngang và dõc với các DN. LK 

chuúi là khi HND hợp tác với các DN trong câ 

quá trình kinh doanh mût loäi hoặc mût nhóm 

sân phèm nông nghiệp.  

Phân theo quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp: 

LK trực tiếp khi HND và DN tự thóa thuên với 

nhau. Tùy từng công việc mà mût bên sẽ là chþ 

trì nêu các yêu cæu thâo luên. LK gián tiếp phâi 

thóa thuên qua trung gian. Trung gian sẽ thực 

hiện theo chính sách cþa bên thuê (Charles & 

Anddrew, 2001) và hưởng phí hoặc hoa h÷ng.  

Phân theo thể chế thóa thuên: LK được thiết 

lêp theo thóa thuên chính thức và không chính 

thức (Thomas & cs., 2002). Thóa thuên không 

chính thức là loäi không thể hiện bìng vën bân 

mà bìng lòng tin, tín nhiệm.Thóa thuên chính 

thức cao nhçt là hợp đ÷ng kinh tế (Eaton & 

Shepherd, 2001) hoặc hợp đ÷ng dân sự.. 

Phân theo mức đû LK: LK từng phæn chî 

trong từng khâu nên có thể LK ngang, dõc hoặc 

hún hợp. LK theo chuúi chî có với LK dõc và gín 

với từng sân phèm cụ thể. LK chuúi là điều kiện 

để truy xuçt ngu÷n gøc sân phèm và phân tích 

được chuúi giá trð.  

Phân theo tính chçt tự nguyện: Về bân chçt 

thì LK là sự hợp tác, phøi hợp tự nguyện nên 

bền vững còn LK bít buûc theo yêu cæu cþa Nhà 

nước hoặc cơ quan quân lý sẽ không bền vững.  

(2) Cơ chế  

Từ khái niệm cơ chế (Cambridge 

Dictionary, 2019) và cơ chế LK (FAO, 2019; Bert 

Markgraf, 2019) tác giâ cho rìng “Cơ chế LK 

giữa HND và DN trong KDNN là cách thức tù 

chức và quân lý sự hợp tác phøi hợp thông qua 4 

thành phæn là: Tiêu chuèn hóa; Nguyên tíc; 

Mục tiêu chung; Quy trình LK”. Tiêu chuèn hóa 

giúp cho các đơn vð tham gia LK hoät đûng theo 

cùng mût phương thức; Nguyên tíc sẽ quy đðnh 

cách thức hành đûng mà múi bên đều phâi tuân 

theo, nếu vi phäm sẽ bð xử lý; Mục tiêu chung 

giúp mõi đơn vð cùng hướng tới mục tiêu giøng 

nhau, tự điều chînh lén nhau để täo thuên lợi 

cho sự tương tác giữa các nhóm; Các quy trình 

LK nhìm tránh sự khác biệt trong thiết kế tù 

chức hoät đûng. Như vêy cơ chế LK sẽ giúp cho 

các đơn vð riêng rẽ có thể làm việc với nhau theo 

nhiều mức đû. 

(3) Nguyên tíc 

Tự nguyện: Khi hai bên tự nguyện thì mới 

phát huy hết nëng lực nûi täi. Mõi LK hình 

thức, áp đặt sẽ không thể bền vững và hiệu quâ. 

Bình đîng: Khi LK phâi công khai, minh 

bäch và có cơ chế điều phøi chung do hai bên 

ngay từ đæu. 

Đặt mục tiêu chung lên hàng đæu: Chia sẻ 

để đøi tác hiểu và täo thuên lợi cho nhau. Mục 

tiêu quan trõng nhçt trong liên kết giữa HND 

với DN là kinh tế nên phâi phân chia kinh tế 

hài hña để liên kết bền vững.  

Giữ chữ tín: Thực hiện đýng cam kết, chia 

sẻ rþi ro. Đåy là yếu tø cơ bân để quan hệ hợp 

tác kinh doanh được diễn ra tøt đẹp và lâu dài.  

Thường xuyên chia sẻ thông tin: Khi có khó 

khën xây ra thì hai bên cæn kðp thời trao đùi để 

xử lý nhìm giâm tøi đa các vi phäm. 

Hướng đến thể chế chính thức: Trong LK sẽ 

t÷n täi câ thể chế chính thức và không chính 

thức nhưng cò thể chế chính thức sẽ giúp LK 

bền chặt hơn. Cao nhçt cþa thể chế chính thức 

là hợp đ÷ng kinh tế hoặc dân sự. Pháp lý hoá 

LK vừa nâng cao vð thế HND và DN vừa là cơ sở 

để giâi quyết tranh chçp. 

(4) Nûi dung 

Ở khâu chuèn bð đæu vào, HND thường LK 

với DN trong Cung ứng vêt tư; Thuê, mua máy 

móc trang thiết bð; Cung ứng dðch vụ tài chính 

bâo hiểm, môi giới, tư vçn; Cung ứng lao đûng 

kỹ thuêt... Trong LK HND là khách hàng, DN là 

bên cung.  

Ở khâu sân xuçt, LK thường hướng vào Hú 

trợ kỹ thuêt mới; Ứng dụng công nghệ cao; Làm 

đçt; Công nghệ sau thu hoäch; Quân lý chçt 

lượng, thương hiệu, nhãn hiệu; Xử lý môi 

trường, phế phụ phèm. Trong LK, HND cÿng 

thường là khách hàng.  

Trong tiêu thụ sân phèm LK phù biến nhçt 

là mua bán và chế biến sân phèm; Ủy thác, môi 
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giới; Cung cçp thông tin; Ủy quyền xử lý các 

phát sinh với bên ngoài. Quan trõng nhçt là 

mua bán và chế biến sân phèm nên vai trò 

chính thường là DN.  

Trong câ chuúi cung ứng, LK bao g÷m các 

hoät đûng trong toàn bû quá trình kinh doanh 

mût loäi sân phèm do hû sân xuçt ra. Về nguyên 

tíc, thì DN thường chþ trì quân lý chuúi nhưng 

theo tác giâ, trong mût sø trường hợp HND đþ 

khâ nëng thì vén có thể chþ trì quân lý chuúi. 

(5) Yếu tø ânh hưởng 

Nhóm yếu tø thuûc về HND: quy mô hû và 

quy mô kinh doanh, tù chức KDNN (Nguyễn 

Anh Trụ, 2019), hướng KDNN chþ yếu, các loäi 

vøn sinh kế kể câ nëng lực quân lý. 

Nhóm yếu tø thuûc về DN: quy mô, tù chức 

kinh doanh, khâ nëng tài chính, lïnh vực và 

phäm vi kinh doanh...  

Nhóm yếu tø chính sách: Hệ thøng chính 

sách, cách thức triển khai, tù chức LK, chương 

trình hú trợ, quy hoäch vùng nông nghiệp hàng 

hóa, tuyên truyền vên đûng. 

Nhóm yếu tø thð trường: Nhu cæu đæu vào 

nông nghiệp, nhu cæu nông sân, hûi nhêp và mở 

cửa thð trường nông sân, đæu tư cþa DN vào 

nông nghiệp, yêu cæu tuân thþ các thể chế thð 

trường, ùn đðnh thð trường và giá„ 

3.2. Cơ sở thực tiễn về liên kết giữa hộ nông 

dân với doanh nghiệp trong kinh doanh 

nông nghiệp  

3.2.1. Kinh nghiệm của một số nước  

(1) Kinh nghiệm cþa Mỹ 

 LK giữa HND với DN đã phát triển khá 

mänh từ những nëm 1960 trong sân xuçt lúa 

mỳ và ngô, sau đò là lïnh vực chën nuöi và gæn 

đåy là sân suçt kinh doanh trái cây, khoai 

tây, cà chua, táo. Vùng nguyên liệu có ânh 

hưởng lớn đến LK nên trước khi ký hợp đ÷ng, 

DN thường khâo sát rçt kỹ (Vÿ Đức Hänh, 

2015). Tuy chính phþ không có chính sách hú 

trợ LK nhưng do cơ chế thð trường và sự phát 

triển giao thông, hệ thøng bán lẻ, trang träi và 

nhà máy chế biến nên LK phát triển, đặc biệt là 

LK theo hợp đ÷ng (Bâo Trung, 2009). 

(2) Kinh nghiệm cþa Thái Lan 

 Phù biến là LK theo mô hình trang träi hät 

nhân, điển hình như LK cþa HND với DN sân 

xuçt giøng lúa và ngô (Vÿ Đức Hänh, 2015). 

Trogn sân xuçt kinh doanh mía đường, chþ yếu 

là LK giữa nhà máy đường và HND. Để giâi 

quyết bçt đ÷ng về giá mía thì câ nhà máy và 

nöng dån đều thành lêp các hiệp hûi cþa mình 

để tëng sức mänh đàm phán (Bâo Trung, 2009). 

(3) Kinh nghiệm cþa Trung Quøc 

LK theo hợp đ÷ng bao tiêu sân phèm tëng 

nhanh nhưng do thiếu cơ chế pháp lý trong thực 

thi hợp đ÷ng nên khó giâi quyết tranh chçp (H÷ 

Quế Hêu, 2013). Hình thức LK chþ yếu là trực 

tiếp và trung gian. Để thúc đèy LK theo hợp 

đ÷ng, chính phþ đã chî đðnh các “DN đæu r÷ng” 

và hú trợ HND về tín dụng, thuế (Chen &  

cs., 2013).  

 (4) Kinh nghiệm cþa Malaysia  

Trong mö hình cánh đ÷ng lớn, HND thuê 

dðch vụ cþa các DN tư nhån trên đða bàn. Các 

DN này thường cung cçp dðch vụ khép kín nên 

sự LK được tù chức chặt chẽ, minh bäch và đ÷ng 

bû từ đæu vào cho đến khâu bán ra sân phèm 

cuøi cùng (Træn Hoàng Hiểu, 2016). 

3.2.2. Kinh nghiệm của một số địa phương ở 

Việt Nam  

(1) Kinh nghiệm cþa Sòc Trëng 

Công ty Beloved Farm LK với HND sân 

xuçt rau theo tiêu chuèn VietGAP để cung cçp 

cho thành phø. Vøn xây dựng nhà lưới và hệ 

thøng tưới cþa HND được DN hú trợ 40%, Nhà 

nước hú trợ 30%. Công ty cung cçp giøng, kỹ 

thuêt, kiểm tra chçt lượng và bao tiêu SP với 

giá cao từ 1 đến 1,5 læn so với giá thð trường (Lê 

Vÿ, 2019). Công ty Gentraco LK với các HND 

thông qua liên minh sân xuçt gäo chçt lượng 

cao (Nguyễn Tuçn Sơn, 2012). 

(2) Kinh nghiệm cþa An Giang 

Trong sân xuçt cây tr÷ng, các DN ứng 

giøng, vêt tư cho HND, hướng dén kỹ thuêt và 

mua toàn bû SP với giá cao hơn thð trường 

(Nguyễn Tuçn Sơn, 2012). Với cá tra, các DN 

đæu tư thức ën theo hệ sø FCR và mua cá theo 

giá đðnh trước hoặc theo giá thð trường (Sơn 

Trang, 2017).  
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(3) Kinh nghiệm cþa Trà Vinh 

Trên 3 cánh đ÷ng méu theo tiêu chuèn 

VietGAP các HND đã LK với mût sø DN theo 

từng lïnh vực. Công ty Bâo vệ thực vêt An 

Giang ứng thuøc và giøng lúa, HND sẽ thanh 

toán vào cuøi vụ, Công ty Phån bòn Bình Điền 

cung ứng toàn bû phân bón, Công ty Lương thực 

Trà Vinh ký hợp đ÷ng tiêu thụ sân phèm từ đæu 

vụ đâm bâo HND có lãi từ 30% trở lên (Nguyễn 

Tuçn Sơn, 2012).  

(4) Kinh nghiệm cþa Tây Ninh 

HND LK với Công ty Lavifood sân xuçt dứa 

và chanh phục vụ cho nhà máy chế biến, trong đò 

DN chðu trách nhiệm về giøng, quy trình tr÷ng, 

chëm sóc, thu hoäch (Quang Quý, 2017). LK giữa 

HND với DN trên cánh đ÷ng lớn giúp nông dân 

bó têp quán canh tác cÿ để áp dụng các kỹ thuêt 

mới (Træn Hoàng Hiểu, 2016). 

(5) Kinh nghiệm cþa Hà Nûi 

LK giữa HND với DN khá đa däng nhưng 

thường hướng vào täo lêp các chuúi sân xuçt - 

tiêu thụ qua siêu thð, cửa hàng và chợ như: 

Cöng ty 3F đã LK bìng hình thức ứng tiền mua 

sân phèm với các trang träi chën nuöi; Công ty 

Tiên Viên LK với HND bao tiêu toàn bû sân 

phèm qua thương thâo “thuên mua vừa bán”; 

Công ty DaBaCo LK theo hình thức gia công; 

Cöng ty Minh Dương và Công ty Sữa quøc tế 

IDP läi LK qua têp huçn, giám sát, hú trợ tài 

chính và bao tiêu sân phèm (Hûi lLm vườn Việt 

Nam, 2016). Hà Nûi khuyến khích LK qua 

trung gian là HTX nhưng ít thành cöng.  

(6) Kinh nghiệm cþa Thái Bình 

Tînh têp trung công tác quy hoäch vùng sân 

xuçt, d÷n điền đùi thửa, chînh trang đ÷ng ruûng. 

Tînh còn täo điều kiện để DN và HND được 

hưởng chính sách ưu đãi, vên đûng DN ứng trước 

vêt tư cho HND mà không tính lãi nên nông dân 

yên tâm thực hiện LK (Træn Hoàng Hiểu, 2016).  

(7) Kinh nghiệm cþa Sơn La 

Công ty mía đường đã đæu tư giøng, vêt tư, 

lao đûng, hú trợ kinh phí tu sửa, nâng cçp đường 

giao thông và ký hợp đ÷ng bao tiêu hæu hết mía 

cþa nông dân trong vùng tr÷ng nguyên liệu; 

Tùng công ty Rau quâ Việt Nam ký hợp đ÷ng với 

3 nhòm nöng dån để sân xuçt 150 ha hät giøng 

rau su hào, bíp câi và thu mua đät khoâng 80% 

so hợp đ÷ng; Mût sø doanh nghiệp tư nhån khu 

vực Mûc Châu ký hợp đ÷ng tiêu thụ rau cao cçp, 

rau säch cþa nông dân để cung cçp cho các tînh 

miền xuôi; Công ty Cù phæn Giøng bò sữa Mûc 

Châu đã LK với các hû nuôi bò, DN hướng dén 

kỹ thuêt, công tác thú y, cung cçp giøng, có, vêt 

tư theo däng cho vay vøn, bao tiêu toàn bû sữa, 

bê giøng và bâo hiểm vêt nuôi, đâm bâo giá sữa 

(Nguyễn Tuçn Sơn, 2012)„ 

(8) Kinh nghiệm cþa Nam Đðnh 

Tînh thýc đèy LK trong sân xuçt rau xuçt 

khèu bìng cách hú trợ HND tr÷ng vụ đöng cho 

xuçt khèu, tù chức cho các DN gặp gỡ, thóa 

thuên và ký hợp đ÷ng với HND. Tînh cÿng vên 

đûng các ngån hàng thương mäi täo điều kiện 

thuên lợi cho HND và DN được vay vøn đæu tư 

sân xuçt và chế biến rau xuçt khèu. Đã có 10 

DN thường xuyên ký hợp đ÷ng cung cçp giøng 

cây tr÷ng có chçt lượng cao và giøng cây mới cho 

HND (Nguyễn Tuçn Sơn, 2012).  

3.2.3. Bài học từ kinh nghiệm trong và 

ngoài nước  

Cơ chế LK có thể là chính thức hoặc không 

nhưng kinh doanh càng phát triển thì thể chế 

chính thức càng được quan tâm. Mức cao nhçt 

cþa thể chế chính thức là hợp đ÷ng kinh tế hoặc 

dân sự.  

Hình thức LK thành công chþ yếu là trực 

tiếp. LK tự nguyện sẽ bền vững và thêt sự hiệu 

quâ. LK bít buûc thường phâi qua trung gian 

nên không täo đûng lực cho câ hai bên. 

LK giữa HND với DN phù biến nhçt là trong 

chế biến và tiêu thụ sân phèm cho HND. LK toàn 

diện thành chuúi phù biến ở các nước phát triển, 

ở Việt Nam lïnh vực này còn rçt hän chế. 

Với DN thì täo vùng nguyên liệu là quan 

trõng nhçt nên việc khâo sát được coi trõng. Khi 

đã quyết đðnh LK thì DN thường trực tiếp hướng 

dén và kiểm soát những khâu gín với quy trình 

sân xuçt và yêu cæu sân phèm cþa mình.  

Với HND thì quan trõng nhçt trong LK là 

cò đâm bâo về vêt chçt nên khi tỷ lệ ứng trước 

cþa DN càng cao thì hợp đ÷ng sẽ được thực 

hiện tøt hơn. 
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Nhà nước có vai trò rçt quan trõng trong 

thýc đèy LK bìng các chính sách hú trợ HND và 

DN, bìng täo lêp khung pháp lý, bìng đæu tư cơ 

sở hä tæng cho vùng sân xuçt. 

3.3. Một số gợi ý về hướng nghiên cứu liên 

kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp ở 

Việt Nam 

Bù sung, hoàn thiện và thøng nhçt các lý 

luên như khái niệm, bân chçt, phân loäi, yếu tø 

ânh hưởng, nguyên tíc„ trong LK giữa hai tác 

nhân chính trong KDNN là HND và DN;  

Tùng kết và hoàn thiện các bài hõc thực tiễn 

cþa Việt Nam và các nước, đặc biệt là các nước 

khu vực Đöng Nam Á cò nhiều HND và DN nhó;  

Đánh giá vai trñ và phương thức quân lý cþa 

Nhà nước nhìm giúp LK giữa HND với DN  

bền vững;  

Nghiên cứu nguyên nhân dén đến chính 

sách LK trong KDNN cþa Việt Nam chưa thành 

công hoặc thçt bäi kể câ trong ban hành, triển 

khai, kiểm tra, giám sát;  

Nghiên cứu chính sách và giâi pháp nâng 

cao nëng lực cho HND và DN LK tự nguyện 

trong KDNN theo hai hướng tiêu dùng trong 

nước và xuçt khèu.  

4. KẾT LUẬN 

LK giữa HND với DN trong KDNN là sự 

hợp tác tự nguyện cùng thực hiện mût, mût sø 

hoặc toàn bû các công việc từ chuèn bð đæu vào, 

sân xuçt và tiêu thụ sân phèm nông nghiệp cþa 

HND nhìm đưa läi lợi ích cho câ hai bên; Phân 

loäi LK theo 6 tiêu chí là sø lượng đøi tác, hướng 

LK, quan hệ trực tiếp, thể chế, mức đû và tính 

tự nguyện; Cơ chế LK bao g÷m tiêu chuèn hóa, 

nguyên tíc, mục tiêu chung, quy trình; LK dựa 

trên 6 nguyên tíc là tự nguyện, bình đîng, ưu 

tiên mục tiêu chung, giữ chữ tín, chia sẻ thông 

tin, hướng đến thể chế chính thức; nûi dung LK 

phâi cụ thể cho các khâu từ chuèn bð đæu vào, 

sân xuçt, tiêu thụ và câ chuúi; Bøn nhóm yếu tø 

ânh hưởng đến LK gín với HND, DN, chính 

sách và thð trường.  

Các bài hõc rút ra từ kinh nghiệm trong và 

ngoài nước: Cơ chế chính thức, hình thức trực 

tiếp và tự nguyện giúp LK thành công, bền vững 

hơn; LK giữa HND với DN luôn đa däng nên 

phâi linh hoät và cụ thể; DN thường khâo sát 

kỹ vùng nguyên liệu, hú trợ kỹ thuêt và ứng 

trước vêt chçt; HND được đâm bâo vêt chçt từ 

DN là điều kiện cæn khi LK; Nhà nước có vai 

trò quan trõng thýc đèy LK qua chính sách hú 

trợ, khuôn khù pháp lý, đæu tư cơ sở hä tæng.  

Các hướng nghiên cứu LK giữa HND với 

DN trong KDNN có thể là: Nghiên cứu, bù sung 

và tranh luên tiếp về mût sø lý luên như khái 

niệm, bân chçt, phân loäi, yếu tø ânh hưởng, 

nguyên tíc„ trong LK; Tùng kết đæy đþ hơn 

kinh nghiệm và bài hõc thực tiễn cþa các nước, 

đặc biệt là các nước Đöng Nam Á; Nghiên cứu 

vai trò và cách thức quân lý vï mö về LK; 

Nghiên cứu lý do ít thành công cþa các chính 

sách và chương trình LK; Nghiên cứu chính 

sách và giâi pháp nång cao nëng lực cho HND 

và DN trong LK tự nguyện.  
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