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TÓM TẮT 

Liên kết kinh tế giúp nông dân tránh được tình trạng “được mùa mất giá”, trong khi doanh nghiệp ổn định nguồn 

nguyên liệu cho chế biến. Bài viết nhằm chỉ ra thực trạng liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và hộ nông dân, từ đó 

đề xuất giải pháp tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ dược liệu tại 

huyện Hải Hậu. Ngoài nguồn thông tin thứ cấp, thông tin sơ cấp được thu thập từ 02 doanh nghiệp, 01 HTX, 100 hộ 

dân trồng dược liệu có liên kết và 30 hộ không liên kết. Kết quả nghiên cứu cho thấy liên kết đã mang lại lợi ích cho 

cả doanh nghiệp và các hộ nông dân, song cũng bộc lộ nhiều bất cập như nhận thức của hộ thấp, quy mô sản xuất 

của hộ nhỏ và manh mún, cơ sở hạ tầng cho sản xuất chưa hoàn thiện… Các giải pháp cần được thực hiện trong 

thời gian tới là: i) Nâng cao nhận thức của nông dân về vai trò của liên kết trong cung ứng dược liệu; ii) Tăng cường 

hỗ trợ từ phía doanh nghiệp đối với hộ nông dân về kỹ thuật và đầu vào sản xuất; iii) Chính quyền địa phương tạo 

điều kiện về cơ chế, chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, thu mua và chế biến dược liệu trên địa 

bàn huyện. 

Từ khoá: Liên kết, kinh tế, doanh nghiệp, hộ, cây dược liệu. 

Economic Linkage between Households and Enterprises in Production and Marketing  
of Medical Herbs in Hai Hau District, Nam Dinh Province 

ABSTRACT 

Economic linkages between farmers and enterprises can bring benefits to both sides: farmers can avoid the 

situation of “good harvest and falling price”, while enterprises are able to stabilize raw materials for processing. The 

article aimed to point out the benefits and shortcomings in economic linkages between enterprises and farmers in the 

production and marketing medicinal herbs, thereby proposing solutions to improve the efficiency in the linkage 

between enterprises and farmers. In addition to secondary information, primary data were collected from two 

enterprises, one cooperative and100 farmers involved in linkage and 30 farmerss not involved in linkage with 

enterpirse. The results showed that economic linkage brought benefits to both businesses and farmers. However, the 

linkage between farmers and enterprises in Hai Hau district revealed many shortcomings such as low level of 

household awareness, small production scale and fragmentation and lack of infrastructure … In order to further 

promote linkage, the solutions proposed are following: i) Improving farmers' awareness of the role of linkages in the 

supply of raw materials for the pharmaceutical industry; ii) Strengthening support from enterprises for farmers in 

production techniques and production inputs; iii) Implementing mechanisms and policies by local authorities in order 

to attract more enterprises to invest in production, purchasing and processing of medicinal herbs in the district. 

Keywords: Linkage, economic, household, enterprise, medicinal herbs. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Liên kết trong sân xuçt và tiêu thụ nông sân 

là chìa khóa giúp phát triển mût nền nông 

nghiệp hiện đäi, bâo đâm hài hòa lợi ích cþa các 

chþ thể tham gia. Mục tiêu cþa liên kết là góp 

phæn bâo đâm các bên cùng có lợi; làm tëng hiệu 

quâ trong sân xuçt nông sân (Nguyễn Quøc 

Nghi, 2015; Đú Thð Nga & Lê Đức Niêm, 2016); 

góp phæn nâng cao hiệu quâ, vai trò quân lý nhà 
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nước về kinh tế (H÷ Thanh Thuỷ, 2017). Nëm 

2020, câ nước có 271 tù chức khoa hõc, gæn 587 

nghìn hû nông dân, 4.028 HTX nông nghiệp 

tham gia liên kết với 1.867 doanh nghiệp trong 

sân xuçt, thu hoäch chế biến và tiêu thụ sân 

phèm nông nghiệp (Hâi Låm & Phýc Sơn, 2021).  

Tuy nhiên, liên kết trong sân xuçt và tiêu 

thụ nông sân còn hän chế vì ngu÷n ngân sách hú 

trợ nhó trong khi thþ tục triển khai phức täp; sự 

bçt ùn do chưa điều hña được lợi ích cþa nông 

dân và doanh nghiệp do câ hai đều gặp phâi 

những rþi ro và thách thức vì nëng lực cþa hai 

bên và những lý do khách quan khác (Nguyễn 

Minh Đức & Nguyễn Hâi Yến, 2021). Nhà nước 

có thể täo ra đûng lực thông qua việc ban hành 

chính sách và dùng ngu÷n lực vêt chçt để hú trợ 

cho các bên, nhưng chính sách và ngu÷n lực sẽ 

khöng phát huy được hiệu quâ khi liên kết giữa 

các bên (đặc biệt là nông dân và doanh nghiệp) 

rçt lóng lẻo (Hà Công Xã & Træn Công Lý, 2018) 

và không bền chặt (Nguyễn Minh Đức & 

Nguyễn Hâi Yến, 2021). Mặt khác, các doanh 

nghiệp không mặn mà đæu tư vào lïnh vực nông 

nghiệp vì: khâ nëng sinh lời thçp, thu h÷i vøn 

chêm, rþi ro thð trường lớn, sân phèm không 

đ÷ng nhçt, khó bâo quân và chế biến, thiên tai, 

dðch bệnh, các liên kết chuúi nông sân sân xuçt 

theo quy trình VietGap, GlobalGap thçp, chî 

khoâng 3-5% (Nguyễn Đình Thành & cs., 2020). 

Nhìm cþng cø møi liên kết giữa nông dân và 

doanh nghiệp để nâng cao giá trð gia tëng và 

đèy mänh quá trình tái cơ cçu ngành nông 

nghiệp, Chính phþ đã ban hành Nghð đðnh sø 

98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích 

phát triển hợp tác, liên kết trong sân xuçt và 

tiêu thụ sân phèm nông nghiệp. Chính sách ưu 

đãi, hú trợ bao g÷m: Hỗ trợ chi phí tư vấn xây 

dựng liên kết; Hỗ trợ hä tầng phục vụ liên kết; 

Hỗ trợ khuyến nông, đào täo, tập huấn và giống, 

vật tư, bao bì, nhãn mác sân phẩm (Chính phþ, 

2018). Chính vì thế việc liên kết sân xuçt gín 

với tiêu thụ nông sân, trong đò cò cåy dược liệu 

đang được nhiều đða phương quan tåm.  

Nam Đðnh là mût trong hai tînh được công 

nhên là tînh nông thôn mới theo Quyết đðnh sø 

1422/QĐ-TTg nëm 2019 cþa Thþ tướng Chính 

phþ. Mût trong những thành công nùi bêt cþa 

chương trình xåy dựng nông thôn mới cþa tînh 

Nam Đðnh là đã phát triển được nhiều chuúi liên 

kết sân xuçt và tiêu thụ nông sân, đặc biệt là 

chuúi dược liệu. Hâi Hêu là mût trong 02 huyện 

trõng điểm cho phát triển cåy dược liệu cþa tînh. 

Huyện đã và đang chý trõng công tác quy hoäch 

vùng phát triển dược liệu theo hướng bền vững 

nhìm cung cçp ngu÷n nguyên liệu ùn đðnh cho 

các doanh nghiệp dược liệu và nâng cao thu nhêp 

cho người dân. Việc liên kết giữa hû nông dân và 

doanh nghiệp trong sân xuçt và tiêu thụ dược 

liệu ở huyện đã được thực hiện và bước đæu mang 

läi hiệu quâ khâ quan. Theo thøng kê cþa các 

ngành chức nëng, các mö hình liên kết tr÷ng cây 

dược liệu cho thu nhêp ùn đðnh và cao gçp 4-6 

læn tr÷ng lúa (Minh Thuên, 2018). Do tính đặc 

thù cþa sân phèm mà liên kết giữa doanh nghiệp 

với hû tr÷ng dược liệu có thể bền vững hơn so với 

các nông sân khác vì đøi tượng khách hàng cþa 

hû hän chế trong khi doanh nghiệp läi cò được 

nguyên liệu rõ ngu÷n gøc xuçt xứ với chçt lượng 

bâo đâm. Mặc dù vêy, mô hình liên kết, chế biến, 

tiêu thụ cåy dược liệu ở huyện Hâi Hêu những 

nëm vừa qua cñn đøi mặt với nhiều bçt cêp như 

việc thực hiện hợp đ÷ng liên kết giữa doanh 

nghiệp và nöng dån chưa đæy đþ, nông dân 

thường chõn sân phèm chçt lượng, méu mã đẹp 

bán ra thð trường với giá cao hơn khiến doanh 

nghiệp khöng thu mua được sân phèm chçt 

lượng tøt, sø lượng cÿng khöng đâm bâo theo hợp 

đ÷ng. Mặt khác, sự hú trợ kỹ thuêt cþa mût sø 

doanh nghiệp cho người dân còn hän chế. Đã cò 

nhiều nghiên cứu đánh giá thuên lợi, khó khën 

và đề xuçt giâi phát thýc đèy liên kết theo chuúi 

giá trð cþa nhiều loäi nông sân như cà phê (Đú 

Thð Nga & Lê Đức Niêm, 2016), chanh leo 

(Nguyễn Minh Đức & Nguyễn Hâi Yến, 2021), 

dứa/khóm (Nguyễn Quøc Nghi, 2015), lợn (Tä 

Vën Tường & Đú Kim Chung, 2019) nhưng 

nghiên cứu về liên kết giữa doanh nghiệp chế 

biến với hû tr÷ng dược liệu vén còn là khoâng 

trøng cæn nghiên cứu. 

Xuçt phát từ những vçn đề nêu trên, mục 

tiêu cþa bài viết này là: (i) mô tâ khái quát møi 

liên kết giữa hû nông dân tr÷ng và doanh nghiệp 

chế biến dược liệu; (ii) chî ra những thành công 

và bçt cêp cþa hình thức liên kết giữa doanh 
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nghiệp và hû nông dân trong sân xuçt và tiêu thụ 

dược liệu; (iii) đề xuçt các giâi pháp nâng cao 

hiệu quâ liên kết giữa doanh nghiệp và hû nông 

dân trong sân xuçt và tiêu thụ dược liệu ở huyện 

Hâi Hêu trong thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn số liệu 

Sø liệu thứ cçp và sơ cçp được sử dụng 

trong bài viết. Thông tin thứ cçp được thu thêp 

từ các phòng/ban chức nëng cþa huyện Hâi Hêu 

về chiến lược phát triển và quy hoäch vùng 

tr÷ng cåy dược liệu. Thöng tin sơ cçp được thu 

thêp bìng phương pháp điều tra dựa trên bân 

hói bán cçu trúc từ 100 hû nông dân tr÷ng cây 

dược liệu có liên kết với doanh nghiệp, 30 hû 

nông dân tr÷ng dược liệu không liên kết (hû 

nöng dån được chõn bìng phương pháp chõn 

méu ngéu nhiên phân tæng với tî lệ 75% hû có 

liên kết và 25% hû không tham gia liên kết theo 

báo cáo cþa Phòng NN&PTNT huyện Hâi Hêu) 

täi 2 xã Hâi Toàn (nơi tr÷ng cåy đinh lëng) và 

Hâi Lûc (nơi tr÷ng cây dây thìa canh), 01 hợp 

tác xã (HTX Toàn Thíng) và 02 doanh nghiệp 

thu mua cåy dược liệu täi huyện Hâi Hêu 

(CTCP Nam dược và CTCP Traphaco). Ngoài ra, 

phương pháp phóng vçn såu được áp dụng để 

thu thêp thông tin từ 02 lãnh đäo cçp huyện và 

05 lãnh đäo cçp xã.  

2.2. Phương pháp xử lý và phân tích  

thông tin 

Thöng tin đðnh tính được xử lý bìng cách 

síp xếp theo các chþ đề thâo luên. Thông tin 

đðnh lượng được xử lý bìng phæn mềm Excel. 

Phương pháp thøng kê mô tâ được áp dụng 

trong nghiên cứu để mô tâ, đánh giá thực träng 

phát triển cåy dược liệu nói chung và liên kết 

kinh tế giữa doanh nghiệp chế biến và hû tr÷ng 

dược liệu ở huyện Hâi Hêu nòi riêng. Phương 

pháp so sánh được sử dụng trong bài viết nhìm 

chî ra sự khác biệt về nëng suçt, sân lượng, giá 

bán và các lợi ích khác cþa hû cÿng như doanh 

nghiệp có tham gia liên kết với hû và doanh 

nghiệp không tham gia liên kết trong sân xuçt 

và tiêu thụ dược liệu.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng liên kết giữa hộ nông dân 

và doanh nghiệp trong sân xuất và tiêu thụ 

dược liệu ở huyện Hâi Hậu 

Nëm 2015, huyện Hâi Hêu bít đæu xây dựng 

Quy hoäch tùng thể phát triển dược liệu cho 31 

xã đến nëm 2020 và đðnh hướng đến nëm 2030. 

Trong đò, giai đoän I đến nëm 2020, phát triển 

647,29ha đçt tr÷ng dược liệu, trong đò cò 323,8ha 

tr÷ng dược liệu chçt lượng cao theo khuyến cáo 

cþa Tù chức Y tế thế giới (GACP-WHO) - “Thực 

hành tøt tr÷ng trõt và thu hái cây thuøc”. Giai 

đoän II hoàn thành nëm 2030, toàn huyện sẽ có 

786,28ha đçt tr÷ng dược liệu, trong đò 323,8ha 

tr÷ng dược liệu chçt lượng cao theo GACP-WHO. 

Huyện têp trung phát triển 20 loäi cåy dược liệu 

chính g÷m 8 loäi cây nhêp nûi, 12 loäi cây bân 

đða phù hợp với điều kiện sinh thái, thù nhưỡng 

(UBND huyện Hâi Hêu, 2015). Hâi Hêu đã xåy 

dựng được vùng tr÷ng đinh lëng têp trung theo 

tiêu chuèn GACP-WHO cò quy mö hơn 200ha 

(chiếm 30,9% tùng diện tích) với gæn 500 hû tham 

gia trong tùng sø hơn 1.200 hû tr÷ng dược liệu 

(trong đò cò 560 hû thuûc 5 làng nghề và sø còn 

läi là các hû tr÷ng râi rác ở các xã) với các quy mô 

khác nhau cþa huyện (Phòng NN&PTNT huyện 

Hâi Hêu, 2020). Múi nëm huyện Hâi Hêu cung 

cçp khoâng 700 tçn đinh lëng (đáp ứng 70% nhu 

cæu nguyên liệu đinh lëng) cho CTCP Traphaco. 

Nhờ cò lượng tiêu thụ và giá đæu ra ùn đðnh, 

người tr÷ng đinh lëng cò thu nhêp từ 25-28 triệu 

đ÷ng/sào/nëm (đøi với hû chuyên canh) và 100 

triệu đ÷ng/sào/nëm (đøi với hû áp dụng mô hình 

vườn đinh lëng - ao cá/töm) (Như Xuån, 2016). 

Ngoài việc mở rûng diện tích, hệ thøng kinh 

doanh sân phèm cåy dược liệu trên đða bàn tînh 

cùng với các cơ sở sân xuçt, chế biến, bào chế, 

chiết xuçt dược liệu„ cÿng gòp phæn thýc đèy sự 

phát triển các vùng tr÷ng dược liệu cþa huyện 

Hâi Hêu. Đến nëm 2019, trên đða bàn huyện có 

2 doanh nghiệp (Công ty Cù phæn Nam dược và 

Công ty Cù phæn Dược phèm Traphaco) 20 cơ sở 

kinh doanh, 02 HTX và 2 tù hợp tác ký hợp đ÷ng 

với các hû và các xã xây dựng vùng sân xuçt 

dược liệu. Việc liên kết giữa doanh nghiệp và hû 

nông dân trong phát triển các vùng tr÷ng cây 

dược liệu đang là hướng đi vững chíc nhìm 
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nâng cao hiệu quâ kinh tế trên mût đơn vð diện 

tích canh tác dược liệu ở huyện Hâi Hêu.  

Liên kết kinh tế giữa hû nông dân và doanh 

nghiệp chế biến nông sân được nhiều tác giâ 

nghiên cứu trên bøn khía cänh: i) Lïnh vực liên 

kết, ii) Cçu trúc tù chức, iii) Quy tíc ràng buûc 

và iv) Quân trð thực hiện (H÷ Quế Hêu, 2013; 

Đú Thð Nga & Lê Đức Niêm, 2016), trong bài 

viết này, liên kết kinh tế giữa hû nông dân tr÷ng 

đinh lëng và dåy thìa canh và doanh nghiệp 

dược được xem xét trên các nûi dung như: Lïnh 

vực và hình thức liên kết, phương thức liên kết 

và kết quâ/tác đûng cþa liên kết. 

3.1.1. Lĩnh vực và hình thức liên kết 

Trong ngành nông nghiệp có 2 hình thức 

chuúi liên kết. Hình thức chuúi liên kết theo 

chiều ngang là liên kết giữa các tác nhân trong 

cùng mût khâu cþa chuúi giá trð. Trong khi đò, 

chuúi liên kết theo chiều dõc là hình thức liên kết 

các tác nhân trong các khâu khác nhau cþa chuúi 

giá trð (Từ Minh Thiện, 2016). Các tác nhân 

tham gia liên kết trong chuúi giá trð dược liệu ở 

huyện Hâi Hêu chþ yếu theo chuúi liên kết dõc, 

g÷m: (1) Hû tr÷ng cåy dược liệu và doanh nghiệp 

chế biến dược liệu; (2) Hû tr÷ng cåy dược liệu - 

hợp tác xã hû tr÷ng cåy dược liệu và doanh 

nghiệp chế biến dược liệu và (3) Hû tr÷ng cây 

dược liệu - thương lái mua gom cây dược liệu và 

doanh nghiệp chế biến dược liệu. Nói cách khác, 

liên kết giữa hû nông dân với doanh nghiệp trong 

sân xuçt và tiêu thụ cåy dược liệu được thực hiện 

chþ yếu dưới hai hình thức: 

- Liên kết theo kiểu têp trung trực tiếp, tức 

là doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đ÷ng với từng 

hû nông dân tr÷ng dược liệu mà không qua bçt 

kỳ trung gian nào. Ưu điểm cþa hình thức liên 

kết này là chặt chẽ và doanh nghiệp quân lý 

được diện tích sân xuçt thực tế, kỹ thuêt sân 

xuçt và chçt lượng sân phèm, trong khi đò nöng 

dån được hướng dén quy trình sân xuçt dược 

liệu säch, sân phèm được doanh nghiệp thu mua 

nên hû không phâi đøi mặt với sự bçt ùn về giá, 

không lo biến đûng thð trường, điển hình như 

liên kết giữa Công ty cù phæn Dược liệu 

Traphaco với các hû tr÷ng đinh lëng säch ở 

huyện Hâi Hêu. 

- Liên kết thông qua trung gian: Doanh 

nghiệp ký hợp đ÷ng mua sân phèm cþa nông 

dân thông qua trung gian là hợp tác xã. Ưu 

điểm cþa hình thức liên kết này là: (1) Doanh 

nghiệp không phâi thương lượng trực tiếp với 

nhiều hû nông dân quy mô nhó, doanh nghiệp sẽ 

giâm đáng kể chi phí quân lý nếu ký hợp đ÷ng 

với mût HTX thay vì phâi ký hợp đ÷ng với hàng 

trëm hû nông dân riêng lẻ, phát hiện này cÿng 

đã được chî ra bởi Quang Huy (2020); (2) Doanh 

nghiệp có vùng nguyên liệu ùn đðnh về sø lượng 

và đ÷ng nhçt về chçt lượng do HTX có thể giúp 

doanh nghiệp giám sát, đön đøc các thành viên 

thực hiện quy trình sân xuçt täi các nông hû 

nhìm đät sân phèm theo yêu cæu cþa doanh 

nghiệp. Bên cänh đò, các thành viên tham gia 

HTX täo được sức mänh têp thể khi đàm phán 

với doanh nghiệp. Tuy vêy, chi phí cþa doanh 

nghiệp sẽ tëng do phâi chi trâ hay có chính sách 

đặc thü cho đøi tác trung gian. Điển hình cho 

hình thức liên kết này là mô hình cþa Công ty 

cù phæn Dược liệu Traphaco, HTX Toàn Thíng 

và các hû nông dân. 

Nûi dung liên kết kinh tế giữa hû nông dân 

với doanh nghiệp têp trung dược liệu ở huyện 

Hâi Hêu chþ yếu là: doanh nghiệp cung cçp đæu 

vào, chuyển giao kỹ thuêt và tiêu thụ đæu ra (có 

ký hợp đ÷ng hoặc hợp đ÷ng miệng) cho hû tr÷ng 

đ÷ng thời tiêu thụ đæu ra cho hû. Quy trình kỹ 

thuêt mà doanh nghiệp chuyển giao cho hû đã 

được Bû Y tế thèm đðnh và chuèn hóa. Quy 

trình được chuyển giao cho hû g÷m: Kỹ thuêt 

tr÷ng dược liệu säch theo tiêu chuèn GACP - 

WHO; Kỹ thuêt canh tác, chëm sòc, thu hái và 

chế biến dược liệu theo tiêu chuèn GACP - 

WHO; Kỹ thuêt sử dụng phân bón, thuøc bâo vệ 

thực vêt trong tr÷ng dược liệu; Ghi chép h÷ sơ, 

sù sách trong tr÷ng dược liệu„ 

Hình 2 cho thçy, 77,80% người dån được hói 

cho biết hõ có hoät đûng liên kết trong tiêu thụ 

sân phèm đæu ra, 66,70% thì thực hiện các hoät 

đûng liên kết trong mua yếu tø đæu vào và cÿng 

có nhiều hû dân thực hiện liên kết trong việc 

chuyển giao kỹ thuêt với các doanh nghiệp để 

nång cao trình đû, kiến thức trong sân xuçt 

kinh doanh. 
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3.1.2. Phương thức liên kết 

Do đặc thù cþa hû tr÷ng dược liệu tham gia 

liên kết với doanh nghiệp chþ yếu là sân xuçt 

nhó nên hình thức liên kết qua thóa thuên miệng 

chiếm tî lệ rçt lớn (chiếm 75%), chî mût sø lượng 

nhó hû dân thực hiện liên kết qua hợp đ÷ng 

(25% tùng sø hû liên kết với doanh nghiệp. Thời 

gian liên kết phæn lớn là ngín hän, trong thời 

gian mût nëm (chiếm 70%), các hợp đ÷ng có thời 

hän trên mût nëm chî chiếm 30%. Các ràng buûc 

trong liên kết chþ yếu têp trung vào chçt lượng 

sân phèm, các cam kết về sø lượng và giá câ sân 

phèm khöng được các doanh nghiệp chú trõng. 

Kết quâ phóng vçn sâu cán bû lãnh đäo Phòng 

NN& PTNT huyện Hâi Hêu cho thçy, tiêu 

chuèn chçt lượng trong đa sø các trường hợp 

luôn có sự áp đặt mût chiều cþa doanh nghiệp 

cho hû nông dân. Trong liên kết giữa hû tr÷ng 

cåy dược liệu với doanh nghiệp chế biến thì 

doanh nghiệp là tác nhân có quyền lực hơn. 

 

Hình 1. Hình thức và lĩnh vực liên kết trong sân xuất  

và tiêu thụ dược liệu ở huyện Hâi Hậu 

 

Hình 2. Lĩnh vực liên kết của hộ nông dân với doanh nghiệp ở huyện Hâi Hậu (nëm 2020) 

Bâng 1. Hiểu biết của người dân về hợp đồng ký kết với doanh nghiệp (nëm 2020, n =100) 

Diễn giải Tỉ lệ (%) 

Người soạn thảo hợp đồng Doanh nghiệp 79,00 

Cả hai bên 21,00 

Hiểu nội dung hợp đồng Hiểu hết toàn bộ 30,00 

Chỉ hiểu một phần 70,00 

Không hiểu gì 0,00 

Tổng số hộ điều tra   100,00 

Thương lái 
(Cây dược liệu) 

Nông dân 

- Trồng bằng giống do DN 
cung cấp 

- Chăm sóc (phân bón, 
thuốc BVTV) theo hướng dẫn 
của doanh nghiệp 

- Thu hái, bảo quản sản 
phẩm cây dược liệu theo 
hướng dẫn của doanh nghiệp 
và HTX 

Doanh nghiệp 

- Cung ứng đầu vào 
(giống, phân bón, thuốc 
BVTV) 

- Chuyển giao, hướng dẫn 
và giám sát ứng dụng kỹ thuật 
của nông dân 

- Thu mua sản phẩm theo 
giá và thời gian thỏa thuận 

- Thanh toán theo hình 
thức và thời gian thỏa thuận 

 

HTX 
(Cây dược liệu) 
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Hộp 1. Doanh nghiệp có lượng đầu vào ổn định nhờ liên kết với hộ trồng cây dây thìa canh 

 

Bâng 2. Lợi ích hộ nhận được khi tham gia liên kết (nëm 2020, n = 100) 

Lợi ích liên kết  Tỉ lệ (%) 

Được ứng trước một phần chi phí đầu vào  13,00 

Được ứng trước toàn bộ chi phí đầu vào  25,00 

Được ký kết bao tiêu sản phẩm  25,00 

Giá đầu ra ổn định  38,00 

Được hỗ trợ tư vấn về kỹ thuật chăm sóc  50,00 

Tiếp cận được thị trường đầu vào và đầu ra  75,00 

Giảm thiểu được rủi ro  38,00 

Bâng 3. So sánh kết quâ và hiệu quâ sân xuất cây đinh lăng giữa hộ liên kết  

và không liên kết (nëm 2020, tính bình quân cho 1ha tr÷ng đinh lëng cho thu hoäch ở nëm thứ 3) 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Hộ liên kết (1) Hộ không liên kết (2) So sánh (1)/(2) (%) 

Năng suất củ tươi Kg 43.600 34.900 125,00 

Giá bán củ tươi Nghìn đồng/kg 17,5 9,5 184,21 

Giá trị sản xuất (củ, rễ, thân, lá) Triệu đồng 1403 929,6 150,93 

Tổng chi phí sản xuất  
(tính cho 3 năm) 

Triệu đồng 250 256 97,65 

Công lao động gia đình 

(tính cho 3 năm) 

Công 840 603 139,30 

Thu nhập hỗn hợp Triệu đồng 1.153 673,6 171,18 

Thu nhập hỗn hợp/công lao động 
gia đình 

Triệu đồng 1,37 1,12 122,88 

 

Quyền lực cþa doanh nghiệp còn thể hiện ở 

chú khi hû ký hợp đ÷ng liên kết với doanh nghiệp 

chế biến dược liệu thì người soän thâo hợp đ÷ng 

thường là doanh nghiệp (79%), người dân chî đõc 

và góp ý vào nûi dung hợp đ÷ng sao cho phù hợp. 

Do hän chế về trình đû nên phæn lớn người dân 

chî hiểu mût phæn nûi dung hợp đ÷ng (70% người 

được phóng vçn) khi được đõc læn đæu và hõ phâi 

nhờ người đäi diện (thường là HTX hoặc lãnh đäo 

xã) đứng ra để giâi thích cặn kẽ các điều khoân 

cþa hợp đ÷ng (Bâng 1). Trong việc thực hiện hợp 

đ÷ng với doanh nghiệp, 100% hû dân tuân thþ 

đýng với hợp đ÷ng đã ký kết về sử dụng sân 

phèm đæu vào, quy trình chëm sòc cþa doanh 

nghiệp cÿng như bán sân phèm cho doanh 

nghiệp theo đýng thời hän cam kết. 

Công ty töi là đơn vð chuyên thu mua và sơ chế thìa canh ở xã Hâi Lûc, huyện Hâi Hêu. Để 

đâm bâo ngu÷n cung thìa canh tươi, Cöng ty đã liên kết với các hû tr÷ng, thêm chí không ký 

hợp đ÷ng với người dân do các hû gia đình đều được giới thiệu qua người quen hoặc cán bû xã. 

Chúng tôi chî cæn gõi điện thoäi để thoa thuên thời gian thu hoäch sau đò tới tên nhà thu gom 

cåy dåy thìa canh tươi theo hình thức mua tới đåu là thanh toán tới đò. Hæu hết các hû đều 

bán hàng cho chýng töi thường xuyên chứ ít khi bán cho người khác. Nếu hû nào gặp vçn đề 

khò khën trong thu hoäch sân phèm thì tôi có thể hú trợ lao đûng với mức giá phâi chëng. Møi 

liên kết giữa hû nông dân tr÷ng cây dây thìa canh với chýng töi tương đøi chặt chẽ.  

(Phỏng vấn đäi diện CTCP Nam Dược, Khu Công nghiệp Hòa Xá, Nam Định ngày 10/6/2020) 
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3.1.3. Lợi ích của liên kết 

Lợi ích lớn nhçt mà hû nhên được khi tham 

gia liên kết là tiếp cên được với thð trường đæu 

vào và đæu ra mût cách thuên lợi nhçt (75,0% hû 

đ÷ng ý), sau đò là được nhên hú trợ về tư vçn kỹ 

thuêt và chëm sòc cåy dược liệu từ phía doanh 

nghiệp (50% sø hû trâ lời). Bên cänh đò, với giá 

đæu vào và đæu ra ùn đðnh theo hợp đ÷ng giúp 

hû tr÷ng dược liệu giâm thiểu rþi ro về thð 

trường đæu ra khi tiêu thụ sân phèm. Kết quâ 

điều tra cho thçy 62,00% sø hû được hói thóa 

mãn và mong muøn tiếp tục tham gia liên kết 

với doanh nghiệp. Phóng vçn såu lãnh đäo các 

doanh nghiệp liên kết cho biết: doanh nghiệp có 

được lượng đæu vào ùn đðnh với chçt lượng đæu 

vào tëng lên rô rệt (vì đơn vð có thể kiểm soát 

chặt chẽ được quá trình sân xuçt cþa hû liên 

kết), đ÷ng thời với việc lêp quy hoäch trước về 

thời gian thu mua sân phèm mà tiến đû thu 

mua nguyên liệu cþa cöng ty được bâo đâm với 

mức giá phù hợp. Ngoài ra, phæn lớn doanh 

nghiệp tham gia liên kết với hû nông dân còn có 

thể tëng thu nhêp thông qua cung ứng đæu vào 

như giøng, phân bón và thuøc BVTV. 

So sánh kết quâ và hiệu quâ sân xuçt cây 

đinh lëng giữa hai nhóm hû không liên kết và 

liên kết với doanh nghiệp có thể thçy rìng, quy 

mô sân xuçt ở hai nhóm hû không có sự khác biệt 

song hæu hết các chî tiêu hiệu quâ ở nhóm hû liên 

kết cao hơn nhòm hû không liên kết, cụ thể: giá 

bán cþ đinh lëng tươi cho doanh nghiệp cao hơn 

và ùn đðnh hơn so với bán trên thð trường tự do. 

Trong 2 nëm 2019-2020, giá đinh lëng trên thð 

trường xuøng rçt thçp thì giá bán cho Công ty cù 

phæn Traphaco vén ùn đðnh. Theo hợp đ÷ng, 

Công ty sẽ thu mua đinh lëng với giá 15 nghìn 

đ÷ng/kg (giá thu mua cþa công ty tính cho cþ và 

rễ). Trường hợp, giá thð trường cao hơn 15 nghìn 

đ÷ng/kg, công ty sẽ điều chînh giá và thu mua 

theo giá thð trường. Còn nếu thçp hơn 15 nghìn 

đ÷ng/kg, Công ty vén thu mua cho bà con với 

mức giá như đã ký kết. Thu nhêp hún hợp cþa 

các hû tham gia liên kết vì thế mà cao gçp 1,7 læn 

so với hû không liên kết. Tuy nhiên, do công lao 

đûng tr÷ng theo quy trình VietGAP và GACP - 

WHO lớn hơn so với quy trình thường nên thu 

nhêp hún hợp/ngày cöng lao đûng gia đình cþa hû 

liên kết chî cao hơn cþa hû không tham gia liên 

kết 1,2 læn. Đøi với cây dây thìa canh, 100% hû 

tr÷ng đều bán cho Công ty cù phæn Nam dược từ 

nëm 2014 nên khöng thể so sánh giữa hû liên kết 

và hû không liên kết. Thu nhêp hún hợp/ha từ 

cåy dåy thìa canh đät 460 triệu đ÷ng cao gçp hơn 

3 læn so với tr÷ng lúa. Mặc dù, liên kết mang läi 

lợi ích cho câ hû và doanh nghiệp, song tî lệ hû 

tr÷ng dược liệu tham gia liên kết ở Hâi Hêu thçp, 

nguyên nhân cþa tình träng này được lý giâi ở 

mục 3.2 và các giâi pháp thýc đèy liên kết được 

thể hiện ở mục 3.3. 

3.2. Những khó khăn trong liên kết giữa 

doanh nghiệp và hộ nông dân trong sân 

xuất và tiêu thụ dược liệu tại Nam Định 

Từ phân tích thực träng trên cho thçy lợi 

ích cþa tham gia liên kết đøi với câ hai phía 

(doanh nghiệp và hû nông dân trong sân xuçt và 

tiêu thụ dược liệu) là không thể phþ nhên. Tuy 

nhiên, trong quá trình thực hiện liên kết vén 

còn nhiều khò khën nây sinh, cụ thể là: 

- Nhên thức cþa người sân xuçt chưa cao 

nên chî nhìn thçy cái lợi trước mít mà không 

thçy lợi ích lâu dài. Mût sø hû mặc dü đã liên 

kết với doanh nghiệp nhưng khi giá thð trường 

lên cao hơn, hõ sẽ vi phäm cam kết, bán phæn 

lớn sân phèm ra thð trường tự do. Tình träng 

này xây ra với sân phèm cåy đinh lëng nhiều 

hơn so với cåy dåy thìa canh do người nông dân 

có nhiều lựa chõn bán hơn. 

- Điều kiện đçt đai cþa hû manh mún, sân 

xuçt mang tính tự phát, chưa sân xuçt hàng 

hóa mût cách chuyên nghiệp, điều này ânh 

hưởng đến chiến lược phát triển vùng nguyên 

liệu cþa các doanh nghiệp. 

- Thiếu hệ thøng thông tin thð trường hiệu 

quâ: Sø liệu thøng kê cþa Träm khuyến nông 

huyện và Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

cho thçy hàng nëm, hai đơn vð này phøi hợp với 

CTCP Nam dược, CTCP Traphaco và Công ty 

Phân bón Lâm Thao tù chức từ 3 đến 5 lớp têp 

huçn cho hû tr÷ng dược liệu, song 100% các lớp 

têp trung vào hướng dén kỹ thuêt tr÷ng, chëm 

sóc, thu hái, bâo quân và phòng trừ sâu bệnh. 

Nûi dung cung cçp thông tin về giá sân phèm 

gæn như khöng được nòi đến, tçt câ các hû sân 

xuçt khi bán sân phèm đều không thể tham 

khâo giá từ các cơ quan này, do vêy hõ thường bð 

ép giá bởi doanh nghiệp, nhçt là sân phèm cây 
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dược liệu - mût loäi sân phèm cò đøi tượng mua 

rçt hän hẹp (thð trường đûc quyền mua). 

- Về phía doanh nghiệp: Các hû tham gia liên 

kết cho biết đæu vào cþa doanh nghiệp mới chî đþ 

cung ứng trong nhóm hû hợp đ÷ng trực tiếp với 

doanh nghiệp, các hû liên kết qua HTX hay cơ sở 

thu mua vén sử dụng giøng, phân bón, thuøc 

BVTV mua cþa các đäi lý trong vùng. Ngay câ hû 

sử dụng đæu vào do doanh nghiệp cung cçp cÿng 

chưa đánh giá cao về chçt lượng cþa các loäi đæu 

vào. Kết quâ điều tra cho thçy chî có 20% nông 

dân rçt hài lòng với việc cung ứng đæu vào cþa các 

doanh nghiệp liên kết, 48% sø người trâ lời cho 

rìng hõ hài lòng và có tới 15% sø người trâ lời cho 

rìng hõ không hài lòng và rçt không hài lòng về 

chçt lượng, sø lượng và thời gian cung ứng. 

- Về phía Nhà nước: Quyết đðnh sø 8080/QĐ-

UBND ngày 9/12/2015 cþa UBND huyện Hâi 

Hêu về “Tái cơ cçu ngành nông nghiệp theo 

hướng hàng hóa, nâng giá trð gia tëng và phát 

triển bền vững giai đoän 2015-2020” đã quy 

hoäch chi tiết câ về diện tích và đða điểm tr÷ng 

đøi với từng loäi cåy dược liệu. Đến hết nëm 2020, 

tùng diện tích tr÷ng cåy dược liệu cþa huyện vén 

chưa đät được mục tiêu, song do giá đinh lëng 

trên thð trường trong nước những nëm 2017 và 

2018 khá cao nên ở mût sø xã, người dån đã tr÷ng 

đinh lëng vượt diện tích và nìm ngoài vùng quy 

hoäch. Điều này gây ânh hưởng lớn đến bân thân 

hû tr÷ng (cung đinh lëng tëng khiến cho giá giâm 

- nëm 2020 cò thời điểm giá đinh lëng (chî tính cþ 

và rễ) giâm xuøng cñn 10 nghìn đ÷ng/kg) và 

doanh nghiệp (nếu không giám sát tøt, sẽ dễ bð hû 

bán trûn đinh lëng chëm sòc theo quy trình 

thường với đinh lëng chëm sòc theo quy trình 

VietGAP để bán cho Công ty). 

3.3. Giâi pháp thúc đẩy liên kết giữa hộ 

nông dân và doanh nghiệp trong sân xuất 

và tiêu thụ dược liệu ở tỉnh Nam Định 

Để phát triển liên kết hû tr÷ng dược liệu 

gín với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, phát 

triển bền vững cåy dược liệu, góp phæn nâng cao 

thu nhêp cho hû dân, các giâi pháp cæn thiết 

thực hiện trong thời gian tới là: 

- Về phía chính quyền đða phương: i) UBND 

huyện Hâi Hêu cæn tëng cường thu hút doanh 

nghiệp đæu tư vào sân xuçt và thu mua dược 

liệu trên đða bàn huyện bìng cách tù chức hûi 

nghð, hûi thâo, hoàn thiện hä tæng các cụm công 

nghiệp; ii) Phòng Nông nghiệp và PTNT thực 

hiện l÷ng ghép chương trình phát triển cåy dược 

liệu với chương trình xåy dựng Nông thôn mới 

và OCOP thông qua hoät đûng hú trợ thành lêp 

các hợp tác xã, tù hợp tác chuyên ngành dược 

liệu, hú trợ đëng ký sân phèm OCOP thuûc 

nhòm dược liệu, thực hiện cung cçp thông tin 

thð trường và xúc tiến thương mäi sân phèm 

dược liệu; iii) Tuyên truyền nâng cao nhên thức 

cþa người dân về lợi ích cþa liên kết trong sân 

xuçt và tiêu thụ dược liệu. 

- Nång cao nëng lực hû nông dân: Liên kết 

với doanh nghiệp tức là hû nöng dån đã tham 

gia vào chuúi cung ứng sân phèm dược liệu với 

những yêu cæu khít khe về chçt lượng. Vì vêy, 

để thýc đèy liên kết bền vững, hû nông dân và 

doanh nghiệp cæn: i) Nâng cao nhên thức cþa 

nông dân về vai trò và sự cæn thiết cþa liên kết 

trong sân xuçt và tiêu thụ nông sân nói chung 

và tiêu thụ dược liệu nói riêng; ii) Nâng cao 

nhên thức cþa nông dân về cam kết thực hiện 

hợp đ÷ng với doanh nghiệp; iii) Täo điều kiện 

cho hû nông dân tiếp cên với các ngu÷n tín dụng 

chính thøng để có vøn đæu tư sân xuçt đýng quy 

trình; iv) Thýc đèy mö hình “nöng dån däy nông 

dån” để nhân rûng mô hình tr÷ng cåy dược liệu 

theo tiêu chuèn an toàn (VietGAP, HACCP). Để 

thực hiện các giâi pháp này, cæn có sự vào cuûc 

cþa các “nhà” thuûc khu vực cöng, đặc biệt là cơ 

quan khuyến nông và tù chức tín dụng chính 

thức ở nông thôn. 

- Về phía doanh nghiệp: i) Hú trợ kỹ thuêt 

bìng cách tëng cường đûi ngÿ cán bû (câ về sø 

lượng và trình đû) để bâo đâm tư vçn kỹ thuêt 

và quân lý, giám sát chặt chẽ quy trình sân 

xuçt cþa hû nông dân; ii) Hú trợ đæu vào bìng 

cách lựa chõn và đàm phán với các nhà cung cçp 

(giøng, phân bón, thuøc bâo vệ thực vêt) có uy 

tín để cung ứng cho hû nông dân nhìm bâo đâm 

chçt lượng, chþng loäi và giá câ hợp lý; iii) Thực 

hiện ký hợp đ÷ng liên kết chính thức với các hû 

tr÷ng cây dược liệu thay vì thóa thuên miệng để 

tëng tính pháp lý cþa liên kết. Trong nûi dung 

hợp đ÷ng cæn quan tåm đến quyền lợi, lợi ích 

cþa người sân xuçt (nhçn mänh cam kết về giá 

và lượng thu mua), đ÷ng thời đâm bâo thð 

trường tiêu thụ ùn đðnh. 
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4. KẾT LUẬN 

Liên kết kinh tế đòng vai trñ quan trõng 

trong phát triển bền vững chuúi giá trð nông sân 

nói chung và chuúi sân phèm dược liệu nói 

riêng. Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và hû 

nông dân tr÷ng dược liệu ở huyện Hâi Hêu, tînh 

Nam Đðnh được thực hiện thông qua 2 hình 

thức chþ yếu là: liên kết trực tiếp giữa doanh 

nghiệp với hû và liên kết giữa doanh nghiệp với 

hû thöng qua HTX, trong đò liên kết qua HTX 

có nhiều ưu điểm hơn. Nûi dung liên kết têp 

trung vào lïnh vực tiêu thụ sân phèm, hú trợ kỹ 

thuêt sân xuçt và hú trợ vêt tư, phån bòn. Việc 

tham gia liên kết đã mang läi lợi ích cho câ hai 

bên tham gia, đặc biệt là với các hû nông dân 

tr÷ng cåy dược liệu. Tuy nhiên, việc duy trì và 

phát triển liên kết giữa hû nông dân và doanh 

nghiệp trong sân xuçt và tiêu thụ cây dược liệu 

còn nhiều hän chế và thách thức, đặc biệt là việc 

tuân thþ quy trình sân xuçt, tuân thþ cam kết 

trong tiêu thụ sân phèm và tiếp cên thông tin 

cÿng như chính sách hú trợ. Do vêy, để thýc đèy 

liên kết bền vững giữa hû nông dân và doanh 

nghiệp trong sân xuçt và tiêu thụ cåy dược liệu, 

các giâi pháp cæn được thực hiện trong giai đoän 

tiếp theo là: i) Nâng cao nhên thức cþa nông 

dân về vai trò cþa liên kết đøi với việc tëng 

cường sức mänh cþa hû trong cung ứng nguyên 

liệu cho ngành dược phèm; ii) Tëng cường hú trợ 

từ phía doanh nghiệp đøi với hû nông dân về kỹ 

thuêt sân xuçt và tiếp cên vêt tư đæu vào; iii) 

Chính quyền đða phương täo điều kiện về cơ chế, 

chính sách giúp thu hút nhiều hơn nữa các 

doanh nghiệp đæu tư sân xuçt, thu mua và chế 

biến dược liệu trên đða bàn huyện. 
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