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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của ñề tài   

Phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức ña dạng trong tất 

cả các ngành, các lĩnh vực kinh tế luôn ñược sự quan tâm của Đảng 

và nhà nước ta. Nghị quyết ñại hội ñại biểu toàn quốc lần thứ X của 

Đảng ñã chỉ rõ : “tổng kết thực tiễn, sớm có chính sách, cơ chế  cụ 

thể, khuyến khích phát triển mạnh hơn các loại hình kinh tế tập thể 

ña dạng về hình thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh 

doanh, bao gồm các tổ hợp tác, hợp tác xã (HTX) kiểu mới. Chú 

trọng phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của HTX, liên hiệp 

HTX cổ phần”. Nghị quyết lần thứ năm ban chấp hành Trung ương 

Đảng ( khoá X) ngày 18/3/2002 cũng ñã xác ñịnh: “kinh tế tập thể 

với nhiều hình thức ña dạng, trong ñó HTX là nòng cốt”, và “ kinh tế 

nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững 

chắc của nền kinh tế quốc dân”.Thể chế hóa Nghị quyết Trung ương, 

thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng ñã ban hành nhiều văn bản 

ñịnh hướng cho sự phát triển kinh tế tập thể trên ñịa bàn thành phố 

như : Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30 tháng 10 năm 2007 của Ban 

thường vụ thành uỷ Đà Nẵng về phương hướng củng cố, phát triển 

kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng 

giai ñoạn 2007-2015; Quyết ñịnh 7303/QĐ-UBND ngày 09/9/2008 

của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 30/10/2007 của Ban thường vụ thành uỷ 

Đà Nẵng về phương hướng củng cố, phát triển kinh tế tập thể trong 

nông nghiệp trên ñịa bàn thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2007-2015; 

Quyết ñịnh số 4478/QĐ-UB ngày 03 tháng 7 năm 2006 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập 

thể 5 năm, giai ñoạn 2006-2010; Quyết ñịnh số 3282/QĐ-UBND 
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ngày 04 tháng 5 năm 2007 về việc phê duyệt Đề án ñiều chỉnh, bổ 

sung ñề án 38/BC-UB về tiếp tục ñổi mới, phát triển và nâng cao 

hiệu quả kinh tế tập thể thành phố Đà Nẵng. Trong lĩnh vực nông 

nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñã phối hợp với các 

cấp, các ngành trên ñịa bàn thành phố triển khai thực hiện Nghị 

quyết. Sở ñã tham mưu ñề xuất kịp thời với Uỷ ban nhân dân thành 

phố các cơ chế chính sách, các biện pháp ñể khuyến khích phát triển 

kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Tuy nhiên hiện nay, kinh tế tập thể 

mà nòng cốt là các HTX nông nghiệp ( HTX NN) trên ñịa bàn Đà 

Nẵng còn nhiều yếu kém, bất cập, năng lực hạn chế, môi trường hoạt 

ñộng dịch vụ sản xuất kinh doanh dần bị thu hẹp, doanh thu 

thấp…Kinh tế HTX chiếm tỷ lệ thấp trong tổng sản phẩm xã hội, 

chưa ñủ sức ñảm nhiệm tốt vai trò cùng kinh tế nhà nước trở thành 

nền tảng của nền kinh tế quốc dân, ñáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế 

quốc tế. Mặt khác, những nơi chưa có HTX nông nghiệp, chính 

quyền thôn phải quản lí ñiều hành cả dịch vụ nông nghiệp, bởi tính 

ñặc thù trong nông nghiệp mà các thành phần kinh tế khác chưa làm 

ñược và nếu có làm thì cũng sẽ không có hiệu quả. Những hạn chế, 

yếu kém ñó tồn tại do ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân, trong ñó có 

cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan ñã tác ñộng tới 

sự phát triển của các HTX. Với mong muốn ñưa ra một số giải pháp 

ñể khắc phục những hạn chế, yếu kém nói trên, góp phần thúc ñầy sự 

phát triển của HTX nông nghiệp trên ñịa bàn Đà Nẵng, cụ thể là các 

HTX nông nghiệp ở huyện Hòa Vang, tôi ñã chọn ñề tài  “Phát tri ển 

Hợp tác xã nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang, thành phố 

Đà Nẵng”  làm luận văn tốt nghiệp.  
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2. Mục ñích nghiên cứu 
- Hệ thống hoá các vấn ñề lý luận về phát triển kinh tế HTX 

nói chung và HTX nông nghiệp nói riêng. 

- Đánh giá thực trạng phát triển các HTX NN trên ñịa bàn 

huyện Hòa Vang thời kỳ 2006 – 2010.  

- Đề xuất các ñịnh hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển 

các HTX nông nghiệp trên ñịa bàn phù hợp với ñặc ñiểm, ñiều kiện 

kinh tế - xã hội của huyện Hòa Vang. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu : Vấn ñề phát triển các HTX nông 

nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng 

Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu sự phát triển của các HTX 

nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng trong 

thời kỳ 2006 - 2010 và dự báo sự phát triển ñến năm 2015, tầm nhìn 

ñến năm 2020.  

4. Phương pháp nghiên cứu : 
Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu : 

- Sử dụng phương pháp thống kê mô tả ñể mô tả thực trạng 

phát triển HTX nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang. 

- Sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp trong việc phân 

tích các nhân tố ảnh hưởng ñến phát triển HTX nông nghiệp. 

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu thực chứng nhằm tìm hiểu 

sự vận hành của hệ thống các HTX NN trên ñịa bàn huyện; Sử dụng 

phương pháp nghiên cứu chuẩn tắc nhằm phân tích, ñánh giá và ñề 

xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của HTX NN trên 

ñịa bàn huyện Hòa Vang. 
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5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài : 
- Làm rõ sự cần thiết phát triển hợp tác xã nông nghiệp với tư 

cách là hình thức có hiệu quả của kinh tế tập thể trong nông nghiệp 

trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Phân tích thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở 

huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2006-2010, ñánh giá 

những thành công và hạn chế trong phát triển hợp tác xã nông nghiệp 

ở huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng cùng các nguyên nhân của 

những hạn chế. 

- Đề xuất những phương hướng và giải pháp phát triển HTX 

nông nghiệp trên ñịa bàn huyện Hòa Vang, nhằm tiếp tục phát triển 

hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới trong nông nghiệp  

- Là tài liệu tham khảo cho các cấp lãnh ñạo và cơ quan quản 

lý kinh tế tại ñịa phương về phát triển kinh tế tập thể trong nông 

nghiệp. 

- Đây là lần ñầu tiên một nghiên cứu phát triển HTX nông 

nghiệp toàn diện ñược áp dụng ở huyện . 

6. Kết cấu của luận văn : Ngoài lời mở ñầu, kết luận và tài liệu 

tham khảo, luận văn ñược chia làm 3 chương như sau: 

Chương I   : Tổng quan về lý luận phát triển HTX nông nghiệp 

Chương II  : Thực trạng phát triển HTX nông nghiệp trên ñịa 

bàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2006 - 2010. 

Chương III : Giải pháp phát triển HTX nông nghiệp trên ñịa bàn 

huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng ñến năm 2015 và tầm nhìn 

ñến năm 2020 

 

 



 5 

Chương 1 

TỔNG QUAN VỀ LÝ LU ẬN PHÁT TRI ỂN HỢP TÁC XÃ 

NÔNG NGHIỆP 

1.1. Một số vấn ñề lý luận về hợp tác xã nông nghiệp  

1.1.1. Khái niệm về Hợp tác xã Nông nghiệp : 

Hợp tác xã nông nghiệp ( HTX NN ) là tổ chức kinh tế tự 

chủ do nông dân và những người lao ñộng có nhu cầu, lợi ích chung 

tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo quy ñịnh của pháp luật 

ñể phát huy sức mạnh tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau 

thực hiện có hiệu quả các hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ gia 

ñình các xã viên và kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản và các ngành-

nghề khác; cải thiện ñời sống xã viên; góp phần phát triển kinh tế-xã 

hội của ñất nước. 

1.1.2. Đặc trưng của hợp tác xã nông nghiệp 

- Hợp tác xã nông nghiệp là tổ chức liên kết kinh tế tự 

nguyện của những nông hộ, nông trại có chung yêu cầu  

- Mục ñích kinh doanh của hợp tác xã là nhằm trước hết 

cung cấp dịch vụ cho xã viên. 

- Hợp tác xã là một tổ chức liên kết kinh tế chỉ liên kết 

những xã viên thực sự có nhu cầu, có mong . 

- Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, HTX NN ra ñời là vì 

kinh tế nông hộ, chứ không phải ñể thay thế kinh tế nông hộ. 

1.1.3. Các loại hình của hợp tác xã nông nghiệp  

- HTX dịch vụ:  

HTX dịch vụ từng khâu  

HTX dịch vụ tổng hợp ña chức năng  
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Hợp tác xã dịch vụ “ ñơn mục ñích” hay hợp tác xã dịch vụ 

“chuyên ngành”.  

- Hợp tác xã sản xuất kết hợp dịch vụ :  

- Hợp tác xã sản xuất-kinh doanh ở mức ñộ hợp tác toàn diện  

Theo cách phân loại nêu trên, có thể chia HTX NN thành 3 

loại hình: 

HTXNN làm dịch vụ :. 

HTX sản xuất kết hợp với dịch vụ :  

HTX sản xuất nông nghiệp thuần túy :  

1.1.4. Vai trò của hợp tác xã nông nghiệp  

1.2.Các yếu tố ảnh hưởng ñến phát tri ển HTX NN 

1.2.1. Yếu tố pháp lý  

1.2.2. Yếu tố kinh tế 

1.2.3.Yếu tố Khoa học-Công nghệ 

1.2.4.Yếu tố năng lực nội tại của HTXNN  

1.3. Nội dung của phát triển hợp tác xã nông nghiệp  

1.3.1. Gia tăng quy mô vốn kinh doanh của HTX NN 

1.3.1.1. Khái niệm : 

Vốn kinh doanh của HTX ñược thể hiện bằng tiền toàn bộ tài 

sản của ñơn vị dùng trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh dịch vụ.  

1.3.1.2. Nội dung : 

Vốn kinh doanh có tầm ảnh hưởng ñặc biệt ñối với các ñơn 

vị. Theo Luật HTX năm 2003 quy ñịnh về vốn của HTX như sau :  

- Vốn góp tối thiểu  

- Vốn ñiều lệ  

- Vốn góp của xã viên  

- Huy ñộng vốn :  

- Vốn hoạt ñộng của hợp tác xã :  
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1.3.2. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng dịch vụ nông nghiệp 

của HTX  

1.3.2.1. Khái niệm : 

Hoạt ñộng dịch vụ ñược hiểu là những thứ tương tự 

như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Có những sản phẩm thiên về sản 

phẩm hữu hình và những sản phẩm thiên hẳn về sản phẩm dịch vụ. 

1.3.2.2. Nội dung  

Trong sản xuất kinh doanh tại các HTX NN, dịch vụ bao 

gồm các hoạt ñộng chủ yếu sau: cung ứng khoa học-kỹ thuật, vật tư 

hàng hóa, thông tin thị trường…nhằm ñáp ứng nhu cầu hoạt ñộng 

SX-KD của các thành viên. 

1.3.3. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của ñội ngũ cán bộ quản 

lý HTX   

1.3.3.1. Khái niệm 

Hoạt ñộng của ñội ngũ cán bộ quản lý HTX là hoạt ñộng của 

những thành viên thuộc Ban quản trị, Ban kiểm soát và kế toán HTX, 

họ là chủ thể của quá trình sản xuất, có tính quyết ñịnh ñến hiệu quả 

tổ chức sản xuất kinh doanh của mỗi HTX.  

1.3.3.2. Nội dung  

Đội ngũ cán bộ là yếu tố không thể thiếu và góp phần không 

nhỏ quyết ñịnh thành công hay thất bại kinh doanh của HTX.  

Vì vậy, công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý HTX rất 

quan trọng ñối với mỗi HTX.  

1.3.4. Mở rộng liên doanh, liên kết với ñơn vị kinh tế khác 

1.3.4.1. Khái niệm  

Mở rộng liên doanh, liên kết với các ñơn vị kinh tế khác là 

hoạt ñộng mở rộng quan hệ kinh doanh giữa HTX NN với các ñơn vị 

kinh tế khác trong hệ thống nền kinh tế như : DNNN, DNTN … 
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1.3.4.2. Nội dung 

HTX là một tổ chức kinh tế tập thể gồm nhiều chủ sở hữu, 

hoạt ñộng lấy lợi ích kinh tế làm chính, bao gồm cả lợi ích thành viên 

và lợi ích tập thể 

Các chỉ tiêu chủ yếu ñược sử dụng ñể ñánh giá hiệu quả của 

việc mở rộng hoạt ñộng liên doanh, liên kết gồm : 

- Doanh thu :  

+ Doanh thu từ hoạt ñộng liên doanh, liên kết :  

+ Doanh thu từ hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ :  

- Chi phí bao gồm : Chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp 

- Lợi nhuận :  

1.4. Các chỉ tiêu ñánh giá sự phát tri ển HTX NN 

* Các chỉ tiêu về vốn  

Quy mô vốn : 

Hiệu quả sử dụng vốn : Tổng lợi nhuận thu ñược/Tổng vốn.  

* Các chỉ tiêu về kết quả SXKD  

* Các chỉ tiêu về dịch vụ  

* Các chỉ tiêu về tiền lương 

* Các chỉ tiêu về hiệu quả xã hội     

1.5. Một số kinh nghiệm phát tri ển HTX NN các nước 

1.5.1. Kinh nghiệm phát triển HTX NN của Nhật Bản 

1.5.1.1. Xây dựng luật HTX tạo ñiều kiện thuận lợi thúc ñẩy 

sự phát triển của HTX : 

1.5.1.2. Mở rộng hình thức HTX ña chức năng : 

1.5.2. Kinh nghiệm phát triển HTX NN ở Hàn Quốc 

1.5.2.1.Thiết lập mô hình Liên ñoàn quốc gia các HTX NN : 

1.5.2.2. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của các HTX NN ña 

năng 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRI ỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHI ỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG  

THÀNH PH Ố ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2006-2010 

2.1. Đặc ñiểm tự nhiên, KT-XH của huyện Hòa Vang ảnh 

hưởng ñến phát tri ển HTX NN  

2.1.1. Điều kiện tự nhiên  

2.1.1.1.Vị trí ñịa lý   

2.1.1.2. Địa hình, ñất ñai 

2.1.1.3. Tài nguyên nước 

2.1.1.4.  Khí hậu, thời tiết 

2.1.1.5. Tài nguyên khoáng sản 

2.1.1.6. Tài nguyên rừng  

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội  

2.1.2.1. Tốc ñộ tăng trưởng kinh tế 

2.1.2.2. Cơ cấu kinh tế  

2.1.2.3.  Dân số và lao ñộng   

2.1.2.4. Cơ sở hạ tầng nông nghiệp  

2.2. Thực trạng phát triển HTX NN trên ñịa bàn huyện 

Hòa Vang thành phố Đà Nẵng giai ñoạn 2006-2010 

2.2.1. Quy mô vốn của các hợp tác xã nông nghiệp 

Vốn ñầu tư là nhu cầu cấp thiết cho hoạt ñộng của các 

HTXNN cũng như kinh tế nông hộ và trang trại gia ñình trên ñịa bàn 

huyện Hòa Vang. HTX có hai nguồn vốn cung cấp ñó là: vốn từ nội 

bộ HTX và nguồn vốn từ bên ngoài. Từ thực tế ở Hòa Vang cho 

thấy, nguồn vốn từ nội bộ HTX rất ít. Trong khi ñó, toàn bộ hệ thống 

có liên quan ñến nhiệm vụ cấp tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn 

(từ Trung ương ñến cơ sở) bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách-Xã hội, Quỹ cho vay giải 

quyết việc làm, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... 

trong ñó, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là chủ yếu. 

Tuy nhiên, cho ñến nay hầu như các HTXNN ñều chưa ñược vay vốn 

trực tiếp của ngân hàng quốc doanh. Các nguồn vốn khác từ các ñoàn 

thể, các quỹ hỗ trợ,... thì bị phân tán, ñi thẳng theo các chương trình 

dự án ñến hộ nông dân, trang trại gia ñình, ít liên quan ñến vốn 

HTXNN. 

Do vậy, kể cả hai nguồn vốn từ bên ngoài và bên trong ñều 

chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu vốn cho HTX hoạt ñộng. Tình trạng thiếu 

vốn nghiêm trọng ở hầu hết các tổ chức kinh tế HTXNN, là một khó 

khăn lớn cản trở các tổ chức kinh tế này phát huy tác dụng.  

Năm 2006, tổng nguồn vốn kinh doanh của 13 hợp tác xã 

nông nghiệp trên ñịa bàn huyện là 12,279 tỷ ñồng, trong ñó riêng 

nguồn vốn kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp Hoà Nhơn 3 hơn 

4,2 tỷ ñồng và nguồn vốn kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp 

Hoà Châu 1 hơn 1,6 tỷ ñồng ñã chiếm gần 50% tổng nguồn vốn kinh 

doanh của các hợp tác xã nông nghiệp trên ñịa bàn huyện.  

Sự tác ñộng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 

2007-2008 ñã tác ñộng không nhỏ tới hoạt ñộng sản xuất-kinh doanh 

của các HTX NN trên ñịa bàn huyện. Tổng nguồn vốn kinh doanh 

của các hợp tác xã nông nghiệp trên ñịa bàn huyện năm 2007 ñạt 

12,252 tỷ ñồng, giảm 27,4 triệu ñồng so với năm 2006.  
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Trong năm 2008, HTX NN Hoà Châu 1 ñã mạnh dạn thực 

hiện việc chi trả cổ phần cho hộ xã viên ñể củng cố lại hợp tác xã và 

tìm hướng ñi mới cho mô hình kinh tế hợp tác xã. Việc chi trả cổ 

phần cho xã viên ñã làm cho nguồn vốn sản xuất kinh doanh của hợp 

tác xã Hoà Châu 1 giảm ñi hơn 1/2 so với năm 2007, góp phần làm 

giảm tổng nguồn vốn của các HTX NN trên ñịa bàn huyện chỉ còn 

hơn 12 tỷ ñồng.  

Trong năm 2009 và ñầu năm 2010, tổng nguồn vốn của các 

HTX NN ít có sự biến ñộng và dao ñộng trong khoảng 11,8 tỷ ñồng. 

Tuy nhiên, trong năm 2010, một số HTX NN tiếp tục thực hiện việc 

chi trả cổ phẩn cho xã viên HTX, ñồng thời một số HTX NN khác tổ 

chức rà soát lại công nợ và xây dựng phương án xử lý các khoản nợ 

khó ñòi, chỉ trả tiền cổ phần ñối với các xã viên ñã mất hoặc ñi xa, ñã 

làm cho nguồn vốn của các HTX NN trên ñịa bàn huyện chỉ còn hơn 

9 tỷ ñồng (giảm gần 3 tỷ ñồng).  

2.2.2. Chất lượng hoạt ñộng dịch vụ nông nghiệp của HTX  

Các hoạt ñộng dịch vụ hỗ trợ kinh tế hộ ngày càng phong 

phú ña dạng, hiện nay 13 HTXNN ñang ñảm nhận gần 12 khâu dịch 

vụ các loại như tưới tiêu và thuỷ lợi nội ñồng, bảo vệ thực vật, cung 

ứng vật tư và phân bón, làm ñất, tiêu thụ sản phẩm, cung cấp giống 

và các loại hình dịch vụ khác.  
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Bảng 2.6 : Các hoạt ñộng dịch vụ của HTX Nông nghiệp  

trên ñịa bàn huyên Hòa Vang 

Stt Dịch vụ 
Số HTX 

thực hiện 
Tỷ lệ ( % ) Ghi chú 

1 Điện 0 0  

2 Thuỷ lợi 5 38.5  

3 Làm ñất 6 46.2  

4 Giống 2 15.4  

5 Vật tư 3 23.1  

6 Tiêu thụ SP 2 15.4  

7 Tài chính 2 15.4  

8 Thuỷ nông 9 69.2  

9 BVTV 1 7.7  

10 Lò mổ  3 23.1  

11 Ngành nghề NLTS 4 30.8  

12 Dịch vụ khác 13 100  

 Nguồn: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoà Vang 
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Các HTXNN hiện nay chủ yếu tập trung vào các dịch vụ 

cung ứng ñầu vào cho hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp của hộ gia 

ñình : 38,5% HTX NN cung cấp dịch vụ thuỷ lợi nội ñồng; 46,2% 

HTX NN dịch vụ làm ñất, 15,4% HTX dịch vụ giống, 7,7% HTX 

cung cấp dịch vụ bảo vệ thực vật; 23,1% cung ứng vật tư và phân 

bón; 23,1% HTX tổ chức dịch vụ giết mổ gia súc; 30,8% HTX NN tổ 

chức dịch vụ ngành nghề...  Các dịch vụ ñầu ra cho sản xuất còn rất 

hạn chế: chỉ có 30,8% số HTXNN ñang cung cấp dịch vụ ngành 

nghề chế biến nông, lâm, thuỷ sản; 15,4 % cung cấp dịch vụ tiêu thụ 

sản phẩm.... Điều này ảnh hưởng lớn ñến doanh thu và hiệu quả hoạt 

ñộng của HTX (theo bảng 2.6 ). Mức ñộ dịch vụ của các loại hình 

HTX cũng có sự chênh lệch khá rõ: những HTX thuộc loại trung 

bình và yếu thường ít thực hiện các dịch vụ như: cung ứng vật tư; 

tiêu thụ, chế biến nông sản; dịch vụ giống; giết mổ gia súc,.... 

2.2.3. Trình ñộ chuyên môn của ñội ngũ cán bộ quản lý HTX   

Theo thống kê tại thời ñiểm tháng 6 năm 2011 ( theo bảng 

2.7 ) số cán bộ ñang làm việc cho 13 hợp tác xã nông nghiệp trên ñịa 

bàn huyện Hoà Vang là 119 người. Trong ñó, các chức danh cán bộ 

ñang làm việc trực tiếp tại trụ sở hợp tác xã là 68 người, gồm: 13 chủ 

nhiệm, 13 phó chủ nhiệm, 13 kiểm soát, 13 kế toán trưởng, 4 kế toán 

viên và 12 thủ kho, quỹ. Nhìn chung ñội ngũ cán bộ hợp tác xã có ñộ 

tuổi trung bình khá cao, từ 40-60 tuổi là 56 người (chiếm 82,3%), 

còn lại 12 cán bộ dưới 40 tuổi (chiếm 17,7 %). Trình ñộ văn hoá, 

chuyên môn nghiệp vụ của ñội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã chưa 

cao. Trong tổng số 64 cán bộ quản lý hợp tác xã thì có 46 người tốt 

nghiệp trung học phổ thông (chiếm 67,7%), còn lại 22 cán bộ hợp tác 

xã chỉ mới tốt nghiệp trung học cơ sở (chiếm 32,3%). 
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Về trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ hợp tác xã có 

thể nói là rất thấp, chỉ có 4 người tốt nghiệp Đại học, Cao ñẳng 

(chiếm 6,0%), 20 người có trình ñộ trung cấp các loại (chiếm 

29,4%), 22 người ñã qua ñào tạo các lớp sơ cấp và 22 người còn lại 

chưa qua ñào tạo chuyên môn nghiệp vụ. 

2.2.4. Kết quả liên doanh, liên kết với ñơn vị kinh tế khác 

Tình hình liên doanh, liên kết trong 5 năm (2006-2010) của 

13 hợp tác xã nông nghiệp trên ñịa bàn huyện (theo bảng 2.8) dù gặp 

nhiều ñiều kiện khó khăn, bất lợi về vốn, ñất ñai và các dịch vụ ngày 

càng giảm. Song ñược sự quan tâm, lãnh ñạo, chỉ ñạo kịp thời của 

các cấp, các ngành và sự nỗ lực vượt lên khó khăn của ñội ngũ cán 

bộ quản lý, các HTX NN ñã chủ ñộng vươn ra, mở rộng hoạt ñộng 

liên doanh, liên kết với các ñơn vị kinh tế khác : Công ty giống cây 

trồng Quảng Nam; HTX Nấm An Hải Đông; Trung tâm Công nghệ 

sinh học; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đà Nẵng…ñã góp phần 

nâng cao doanh thu của các HTX NN trên ñịa bàn huyện.  

Bảng 2.8 : Kết quả hoạt ñộng liên doanh, liên kết của 13 HTX NN (giai ñoạn 2006-2010) 

Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 

Tổng 
giá trị 
LDLK 
(Triệu 
ñồng ) 

Tốc 
ñộ  

tăng  

( %) 

Tổng 
giá trị 
LDLK 

(Triệu 
ñồng ) 

Tốc 
ñộ  

tăng  

( %) 

Tổng 
giá trị 
LDLK 

(Triệu 
ñồng ) 

Tốc 
ñộ  

tăng  

( %) 

Tổng 
giá trị 
LDLK 

(Triệu 
ñồng ) 

Tốc 
ñộ  

tăng  

( %) 

Tổng 
giá trị 
LDLK 

(Triệu 
ñồng ) 

Tốc 
ñộ  

tăng  

( %) 

14360.8 3.6 13262.3 -7.6 11914.6 -10.2 8215.1 -31.1 8670.4 5.5 

13468.9 1.9 12248.8 -9.1 11180.8 -8.7 7717.4 -31.0 8139.0 5.5 

891.9 39.5 1013.5 13.6 733.8 -27.6 497.7 -32.2 531.4 6.8 

                                                                               (Nguồn : Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) 
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Năm 2006, tổng doanh thu từ các hoạt ñộng liên doanh, liên 

kết của 13 HTX NN ñạt hơn 14,361 tỷ ñồng tăng hơn so với năm 

2005 là 1,864 tỷ ñồng.  

Tổng doanh thu từ hoạt ñộng liên doanh, liên kết năm 2007 

ñạt 13,262 tỷ ñồng, giảm hơn 1 tỷ ñồng so với năm 2006, nguồn thu 

giảm chủ yếu là do dịch vụ ñiện của các Hợp tác xã ngày càng bị thu 

hẹp (chuyển dịch vụ ñiện về cho thành phố quản lý), trong khi ñây 

hầu như là nguồn thu chính của các HTX.  

Doanh thu dịch vụ ñiện giảm gần 4 tỷ ñồng ñã làm suy giảm 

ñáng kể tổng doanh thu từ các hoạt ñộng liên doanh liên kết năm 

2008 của 13 hợp tác xã nông nghiệp. Năm 2008, tổng doanh thu của 

các hợp tác xã ñạt 11,915 tỷ ñồng (giảm 1,347 tỷ ñồng so với năm 

2007), trong ñó doanh thu làm dịch vụ giống tăng ñột biến (tăng gần 

2 tỷ so với năm 2007) và ñạt doanh thu cao nhất trong số các hoạt 

ñộng sản xuất kinh doanh của các HTX NN, với hơn 5 tỷ ñồng.  

Doanh thu từ hoạt ñộng liên doanh, liên kết của các HTX 

NN trên ñịa bàn huyện 2 năm 2009-2010 nằm trong khoảng hơn 8 tỷ 

ñồng ( tiếp tục giảm so với năm 2008 khoảng gần 400 triệu ñồng), 

ñiều này chứng tỏ sự khó khăn trong việc tổ chức dịch vụ sản xuất 

kinh doanh của HTX NN ngày càng biểu hiện rõ. Đặc biệt, kể từ năm 

2009 tất cả các HTX NN trên ñịa bàn huyện không còn dịch vụ ñiện 

cho hộ xã viên, ñiều này ñã gây thất thu lớn trong hoạt ñộng sản xuất 

kinh doanh của HTX. 

2.3. Đánh giá thực trạng phát triển HTX NN của huyện 

Hòa Vang 

2.3.1. Những kết quả ñạt ñược  

2.3.2. Những hạn chế  

2.3.3. Nguyên nhân  
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Chương 3 

GIẢI PHÁP PHÁT TRI ỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ  

ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2015 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 

3.1. Những căn cứ ñề xuất giải pháp 

3.1.1. Mục tiêu, phương hướng phát triển HTX NN ở huyện 

Hòa Vang ñến năm 2015 và tầm nhìn ñến năm 2020 

3.1.1.1. Mục tiêu 

* Mục tiêu chung ñến năm 2020 

* Mục tiêu cụ thể ñến năm 2015 

3.1.1.2. Phương hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở 

huyện Hoà Vang thành phố Đà Nẵng  

* Phát triển hợp tác xã nông nghiệp theo hướng hợp tác 

ngày càng chặt chẽ với nhau và với các chủ thể, tổ chức kinh tế khác 

* Tăng cường củng cố các HTX NN hiện có, lựa chọn mô 

hình HTX NN phù hợp với ñặc ñiểm cụ thể của từng ñịa bàn 

* Phát triển HTX NN theo hướng xây dựng nông thôn mới 

3.1.2. Quan ñiểm phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở huyện 

Hoà Vang thành phố Đà Nẵng 

3.1.2.1. Kinh tế tập thể có nhiều hình thức ña dạng, trong ñó 

HTX NN là nòng cốt 

3.1.2.2. Phát triển kinh tế tập thể, mà nòng cốt là HTX NN, 

phải hướng vào mục tiêu, nhiệm vụ của công nghiệp hoá, hiện ñại 

hoá nông nghiệp, nông thôn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 

3.1.2.3. Phát triển HTX NN phải dựa trên nền tảng kinh tế 

hộ nông dân, phát huy hơn nữa vai trò tự chủ, tiềm năng to lớn và vị 

trí quan trọng, lâu dài của kinh tế hộ nông dân 
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3.1.2.4. Hoạt ñộng HTX NN phải theo cơ chế thị trường có 

sự quản lý của Nhà nước theo ñịnh hướng xã hội chủ nghĩa 

3.1.2.5 Phát triển HTX NN huyện Hoà Vang phải phù hợp 

với các ñiều kiện tự nhiên và KT-XH của từng vùng trên ñịa bàn  

3.1.3. Định hướng phát triển hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp 

trên ñịa bàn huyện ñến năm 2020 

3.1.3.1. Mục tiêu :  

3.1.3.2. Định hướng 

3.2. Các giải pháp phát tri ển hợp tác xã nông nghiệp ở 

huyện Hoà Vang, thành phố Đà nẵng  

3.2.1. Gia tăng quy mô và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn  

3.2.1.1. Đa dạng hóa các nguồn vốn cho HTX NN vay: 

Nhà nước chỉ ñạo cho các ngân hàng thương mại quốc doanh 

tạo ñiều kiện thuận lợi cho HTXNN sau chuyển ñổi và HTXNN mới 

thành lập ñược vay vốn bình ñẳng như các loại hình doanh nghiệp 

của các thành phần kinh tế khác. Trước hết, ñể giúp ñỡ ñối với những 

HTX NN mới, ñiển hình ñang hoạt ñộng có hiệu quả kinh tế cao. 

3.2.1.2. Thành lập Quỹ hỗ trợ HTX : 

Thành lập quỹ hỗ trợ HTX là cần thiết cho việc ñổi mới, 

nâng cao hiệu quả SX-KD. Quỹ hỗ trợ phát triển HTX sẽ tập trung 

hỗ trợ cho các hoạt ñộng như: ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý 

HTX, dạy nghề cho người lao ñộng,... 

3.2.1.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn : 

HTX cần tích cực ñẩy mạnh việc thu nợ ñọng ñể thu hồi vốn 

phục vụ nhu cầu SX-KD, dịch vụ và thực hiện tốt nguyên tắc quản lý 

dân chủ và bình ñẳng, thực hiện công bằng trong HTX.  
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3.2.2. Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hoạt ñộng dịch vụ 

của HTX nông nghiệp 

3.2.2.1. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ nông nghiệp : 

Vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật của hợp tác xã còn yếu kém 

ñang là một trong những khó khăn lớn, ảnh hưởng không nhỏ ñến 

việc ña dạng hoá các loại hình hoạt ñộng dịch vụ của HTX NN. Do 

ñó, triển vọng lớn nhất cũng là yêu cầu cấp bách nhất ñang ñặt ra cho 

HTX NN hiện nay là phát triển các loại hình dịch vụ phục vụ các mô 

hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và phát triển ngành nghề, 

kể cả ngành nghề không gắn với sản xuất nông nghiệp  

3.2.2.2. Nâng cao chất lượng hoạt ñộng dịch vụ NN : 

- Tăng cường hơn nữa ñầu tư cho các công trình thủy lợi. 

Nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn tại các xã vùng trung du và 

miền núi ñể nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ cho hộ xã viên trên 

ñịa bàn huyện ñược ñồng bộ.  

- Khuyến khích, tạo ñiều kiện cho các HTX tổ chức triển 

khai các hoạt ñộng ứng dụng KH-CN phù hợp với quy mô và năng 

lực của HTX. 

- Triển khai các hoạt ñộng tư vấn pháp lý, tư vấn lập dự án 

kinh tế, hướng dẫn HTX xây dựng các phương án SX-KD. 

- Khuyến khích nông hộ tự bỏ vốn và sức lao ñộng ñể cải tạo 

ñồng ruộng, xây dựng hệ thống kênh mương và giao thông nông 

thôn, tạo ñiều kiện ñẩy mạnh cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp. 

3.2.3. Đào tạo, nâng cao trình ñộ của ñội ngũ cán bộ HTX  

3.2.3.1. Đẩy mạnh công tác ñào tạo cán bộ HTX : 

Từ thực tiễn hoạt ñộng của kinh tế HTX NN trên ñịa bàn 

huyện Hoà Vang trong các năm qua ñã kết luận một ñiều là những 

HTX NN hoạt ñộng có hiệu quả thì ñều có ñội ngũ cán bộ quản lý có 
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trình ñộ và năng lực ñiều hành. Tuy nhiên, trình ñộ cán bộ quản lý 

HTX NN trên ñịa bàn huyên Hòa Vang còn nhiều bất cập; bộ máy 

quản lý hợp tác xã ñã ñược tinh giảm gọn nhẹ, nhưng nhìn chung ñội 

ngũ cán bộ quản lý hầu hết hoạt ñộng theo kinh nghiệm thực tế, 

không ñược ñào tạo cơ bản, ít ñược bồi dưỡng tập huấn. Vì vậy, giải 

pháp ñể nâng cao hiệu quả công tác cán bộ quản lý HTX NN trong 

giai ñoạn ñến cần phải thực hiện một số nội dung sau : 

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, lấy ñó làm cơ sở thực hiện 

công tác ñào tạo cán bộ HTXNN trong những năm tới 

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho HTX là một hướng ñầu tư 

hỗ trợ cần thiết và có hiệu quả của Nhà nước cho HTX.  

- Cần xác ñịnh rõ và tài trợ kịp thời kinh phí cho công tác 

ñào tạo cán bộ cho các HTXNN.  

3.2.3.2. Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất 

lượng về phục vụ cho HTX NN : 

- Tiếp tục hoàn thiện chính sách thu hút, sử dụng cán bộ 

HTX  

- Động viên sinh viên mới ra trường, cán bộ trẻ về làm việc 

tại HTX NN và ñược hưởng ưu ñãi như theo cơ chế thu hút nguồn 

nhân lực của thành phố  

3.2.3.3. Phân ñịnh rõ chức năng quản lý và ñiều hành HTX : 

Trong việc sắp xếp các chức danh quản lý của HTXNN, cần 

phân ñịnh rõ chức năng quản lý và chức năng ñiều hành HTX. Trên 

cơ sở phân ñịnh rõ chức năng quản lý và chức năng ñiều hành, các 

HTXNN cần mạnh dạn thực hiện việc thuê chủ nhiệm HTX  

3.2.4. Nâng cao hiệu quả hoạt ñộng liên doanh, liên kết  

Hoạt ñộng liên doanh, liên kết của HTX NN là nhân tố quan 

trọng, góp phần nâng cao doanh thu của HTX NN, quyết ñịnh ñến sự 
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tồn tại của HTX NN. Tuy nhiên, ña số các HTX NN gặp rất nhiều 

khó khăn trong việc phát triển, mở rộng hoạt ñộng liên doanh, liên 

kết trong SXKD của HTX, do phải cạnh tranh quyết liệt với các 

doanh nghiệp tư nhân và các loại hình kinh tế khác.  

3.2.4.1. Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất phù hợp : 

3.2.4.2. Nắm bắt cơ hội mới kịp thời nhằm ña dạng hóa hoạt 

ñộng sản xuất-kinh doanh : 
3.2.5. Một số giải pháp khác  

3.2.5.1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền HTX NN 

3.2.5.2. Tăng cường công tác quản lý nhà nước  

3.2.5.3.Xây dựng cơ chế phối hợp có hiệu quả giữa tổ chức 

Đảng, chính quyền và HTX NN trên từng ñịa bàn 

3.3. Một số kiến nghị : 

3.3.1. Đối với Trung ương 

3.3.2. Đối với thành phố Đà Nẵng : 
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KẾT LU ẬN 

 
Nhiệm vụ ñẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, 

phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa và thực hiện ñường lối 

của Đảng về phát triển KTTT, ñể kinh tế tập thể cùng với kinh tế nhà 

nước ngày càng trở thành nền tảng của nền kinh tế ñất nước, ñã ñặt 

ra yêu cầu cấp thiết phải phát triển HTX cả về số lượng, chất lượng, 

ñồng thời ña dạng hóa các mô hình tổ chức và hoạt ñộng của HTX. 

HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, thành lập và hoạt ñộng 

theo Luật HTX, là tổ chức kinh tế do những người nông dân tự 

nguyện thành lập, nhằm mục ñích trợ giúp các hoạt ñộng sản xuất 

nông nghiệp của họ thông qua việc cung cấp các dịch vụ giá rẻ, do 

lợi thế về quy mô và chuyên môn hóa hoạt ñộng. HTXNN ra ñời dựa 

trên nền tảng kinh tế hộ nông dân.  

Là một bộ phận của kinh tế HTX, HTXNN vừa mang những 

ñặc trưng và ưu thế của mô hình HTX nói chung, vừa chịu sự chi 

phối của các ñặc ñiểm riêng trong lĩnh vực nông nghiệp; do ñó, có sự 

khác nhau nhất ñịnh giữa HTXNN với HTX hoạt ñộng ở các lĩnh vực 

kinh tế khác về nhân tố tác ñộng, ñặc ñiểm tổ chức hoạt ñộng, xu 

hướng vận ñộng và vai trò giúp ñỡ của nhà nước. Đó là căn cứ lý 

luận cơ bản ñể xác ñịnh các phương hướng và giải pháp phát triển, 

hoàn thiện các HTXNN ở nước ta trong giai ñoạn hiện nay.  

Hòa Vang là huyện nông nghiệp, SXNN còn nhỏ lẻ, manh 

mún, mang nặng tính tự cung, tự cấp, ñang trong quá trình chuyển 

sang sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn, hiện ñại; do vậy, ñòi hỏi 

phải thúc ñẩy phát triển HTXNN ñể trở thành "bà ñỡ" cho kinh tế 

nông hộ và trang trại phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. 
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Sau chuyển ñổi và phát triển theo Luật HTX 2003, HTXNN 

ở Hòa Vang ñã ñược chuyển ñổi về cơ bản và có bước phát triển nhất 

ñịnh cả về số lượng và chất lượng. Tuy vậy, quá trình phát triển 

HTXNN trên ñịa bàn huyện trong thời gian qua còn chậm, chưa 

tương xứng với yêu cầu phát triển sức sản xuất; một bộ phận 

HTXNN chuyển ñổi còn mang tính hình thức, chưa có sự chuyển 

biến nhiều về nội dung hoạt ñộng; nội lực của HTX còn yếu, hiệu 

quả SX-KD, dịch vụ thấp, chưa ñáp ứng ñầy ñủ yêu cầu của hộ xã 

viên và ñòi hỏi của thị trường. Thực trạng yếu kém trên có nguyên 

nhân từ trình ñộ thấp của lực lượng sản xuất, nhưng phần quan trọng 

hơn là do những thiếu sót, khuyết ñiểm của các cấp ủy Đảng và 

chính quyền từ Trung ương ñến ñịa phương về công tác tuyên truyền, 

tổ chức thực hiện; sự thiếu ñồng bộ, thiếu kịp thời về cơ chế, chính 

sách; sự chậm trễ trong việc khắc phục những tồn tại do lịch sử ñể lại 

ñã ảnh hưởng không nhỏ ñến sự phát triển của HTXNN. 

Để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ ñặt ra, luận văn ñã xác ñịnh 

hệ thống các phương hướng phát triển và hoàn thiện HTXNN trên 

ñịa bàn huyện, khẳng ñịnh nền tảng phát triển của HTXNN là hộ 

nông dân, xác ñịnh vị trí, vai trò, ñặc ñiểm về tổ chức hoạt ñộng và 

yêu cầu phát triển HTXNN trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, 

nông thôn của huyện. Đồng thời, xây dựng hệ thống giải pháp có tính 

ñồng bộ, hỗ trợ, tương tác cho nhau; mỗi giải pháp có vị trí và tầm 

quan trọng riêng. Do vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, tùy theo 

tình hình thực tế của mỗi loại hình HTXNN và trên từng ñịa bàn cụ 

thể trong huyện mà có sự vận dụng phù hợp nhằm củng cố, phát 

triển, nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của HTXNN. 

 

 


