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ới quan điểm, phát triển hợp tác xã V(HTX) nông nghiệp kiểu mới - khâu đột 

phá trong tái cấu trúc nông nghiệp và nâng cao 

thu nhập bền vững cho người nông dân, hai 

năm qua, Đảng, Nhà nước và các ban ngành 

liên quan đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh công 

tác chuyển đổi HTX nông nghiệp theo Luật 

HTX năm 2012. Tuy nhiên, bên cạnh một số 

HTX làm được thì nhiều HTX khác trong cả 

nước còn lúng túng, khiến triển khai chậm và 

hiệu quả chưa cao. Ở tỉnh Quảng Bình, một 

trong số HTX mạnh dạn trong việc chuyển đổi 

kiểu mới là HTX dịch vụ nông nghiệp Thống 

Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh. Đây là 

tín hiệu đáng mừng trong việc cải tiến quản lý 

mô hình kinh tế tập thể nhằm nâng cao hiệu 

quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình.

Xung quanh vấn đề này, tại cuộc tọa đàm 

gần đây nhất với chuyên đề: Xây dựng các 

HTX kiểu mới trong nông nghiệp Việt Nam 

giai đoạn 2015-2016 và 2017-2020, GS-TS 

Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam, nhấn mạnh: “HTX 

kiểu mới sẽ tạo ra động lực kép mạnh mẽ để tạo 

đột phá phát triển của nông nghiệp Việt Nam 

hiện nay. Vì nó vừa duy trì sự quan tâm, nỗ lực, 

sáng tạo cao nhất của từng hộ (trồng trọt, chăn 

nuôi, nghề cá…). Và vì họ vẫn là những người 

chủ đầy đủ trong hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, đồng thời các hộ nông dân được hỗ trợ 

rất hiệu quả của HTX nhằm nâng cao năng lực 

cạnh tranh, tiếp nhận tối đa các hỗ trợ của Nhà 

nước, phát huy mạnh mẽ các liên kết với doanh 

nghiệp và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quốc tế 

về thương mại”. HTX dịch vụ nông nghiệp 

Thống Nhất là một trong 2 HTX dịch vụ nông 

nghiệp của xã An Ninh, huyện Quảng Ninh 

hoạt động hiệu quả nhiều năm qua và lần này 

lại đi đầu  trong công tác chuyển đổi HTX kiểu 

mới. Ông Nguyễn Duy Viên, Chủ nhiệm HTX 

(nay là Giám đốc) cho biết: “HTX dịch vụ 

nông nghiệp Thống Nhất được thành lập từ 

năm 1960, từ đó đến nay chưa giải thể lần nào 

và đã chuyển đổi hình thức quản lý một lần vào 

năm 1998. Hiện trên địa bàn thôn có 420 hộ 

dân, trong đó có 313 hộ tự nguyện vào HTX, 

tương ứng với 313 thành viên (các hộ không 

vào HTX chủ yếu là phi nông nghiệp). Hiện 

HTX có tổng diện tích canh tác 250ha, tổng 

nguồn vốn hiện có 2.300 triệu đồng, trong đó 

300 triệu đồng vốn lưu động”. Những năm qua 

HTX đã cố gắng làm tốt vai trò bà đỡ của các 

hộ gia đình xã viên trong hoạt động dịch vụ sản 

xuất nông nghiệp, gồm các khâu như: xây dựng 

cơ sở hạ tầng nội đồng, cung ứng điện, điều 

phối nước tưới, cung ứng phân bón, giống cây 

con, phòng trừ sâu hại… Đặc biệt, Ban Quản 

trị HTX luôn quan tâm tìm kiếm đối tác đầu tư, 

phối hợp với các chương trình, dự án, cơ quan 

chuyên môn và các viện trường, doanh nghiệp 

để triển khai nhiều mô hình tiên tiến; chuyển 

giao nhiều quy trình kỹ thuật và công nghệ sản 

xuất mới đến với người dân; nhiều giống cây 

trồng tiến bộ kỹ thuật có năng suất chất lượng 

cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên sau khi 

trình diễn, khảo nghiệm thành công đã được 

người dân lựa chọn, ứng dụng rộng rãi vào thực 

ĐẶNG VĂN HUẾ

CHUYỂN ĐỔI HTX KIỂU MỚI - BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG TÁI CẤU TRÚC
NÔNG NGHIỆP Ở XÃ AN NINH, HUYỆN QUẢNG NINH

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI



26

tiễn; các khâu dịch vụ kỹ thuật do HTX đảm 

nhận luôn đảm bảo chất lượng và kịp thời vụ 

gieo trồng; nhờ đó giảm thiểu rủi ro do thiên 

tai, dịch hại gây ra, góp phần giảm chi phí đầu 

vào của sản xuất, nâng cao năng suất sản lượng 

cây trồng, vật nuôi và hiệu quả kinh tế trên một 

đơn vị diện tích; đời sống của xã viên từng 

bước được cải thiện; năng suất lúa bình quân 

của HTX nhiều năm đứng đầu huyện Quảng 

Ninh... Cùng với đó công tác quản lý kinh tế 

hợp tác xã thường xuyên được cải tiến để nâng 

cao hiệu quả, thực hiện tài chính công khai; 

đồng vốn của HTX được bảo toàn và ngày càng 

tăng thêm. Việc đổi mới hình thức hoạt động, 

quản lý HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 

2012 là cơ sở để Ban quản trị (mà đứng đầu là 

Giám đốc HTX) phát huy tốt vai trò chủ thể và 

tư cách pháp nhân của mình. Với tư cách là 

doanh nghiệp nông nghiệp kiểu mới HTX sẽ 

có điều kiện để giúp các thành viên phát huy 

hết nội lực về lao động, đất đai, tiền vốn cho 

sản xuất; chủ động cung ứng vật tư đầu vào và 

tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra, là điều kiện để 

khai thác tốt những tiềm năng thế mạnh hiện có 

của mình để nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp 

xã viên cải thiện đời sống và vươn lên làm giàu. 

Từ đại diện hợp pháp của tập thể nông dân trên 

địa bàn, HTX sẽ làm tốt hơn việc đưa những 

tiến bộ kỹ thuật mới vào thực tiễn, nâng cao 

trách nhiệm và chất lượng các khâu dịch vụ; 

giúp nông dân tiếp cận tốt hơn mọi sự hỗ trợ 

của Nhà nước để phát triển sản xuất nông 

nghiệp; đặc biệt là bảo hộ, giảm thiểu những 

rủi ro, tạo điều kiện tốt nhất để xã viên sản xuất 

bền vững, hiệu quả và thu được lợi nhuận cao 

hơn. Mặt khác, do HTX và các thành viên có 

lợi ích tương đồng (lợi nhuận của HTX cũng là 

lợi ích của các thành viên) nên động viên, 

khích lệ các hộ quan tâm đến hoạt động của 

HTX, tin tưởng góp vốn làm tăng thêm nguồn 

vốn lưu động hàng năm, làm cho HTX chủ 

động nguồn vốn trong kinh doanh... Với những 

thành quả đạt được của nhiều hợp tác xã trên 

địa bàn cả nước trong 2 năm qua, một lần nữa 

khẳng định việc tổ chức lại sản xuất trong nông 

nghiệp theo Luật HTX năm 2012 là đúng với 

chủ trương, đường lối của Đảng. Hình thức 

hoạt động của HTX kiểu mới không những 

mang lại lợi ích lớn hơn cho nông dân mà còn 

tạo ra lợi ích cho Nhà nước, giảm chi phí và 

nâng cao hiệu quả của bộ máy quản lý Nhà 

nước, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và các 

ngân hàng; giảm chi phí và rủi ro cho các nước 

nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam. Mặt khác 

là điều kiện để sản phẩm nông nghiệp Việt 

Nam tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực 

thương mại quốc tế trong kinh tế hội nhập. Ông 

Nguyễn Duy Viên, Giám đốc HTX, khẳng 

định: “Mặc dù còn những khó khăn thách thức 

và không ít bở ngỡ trong cơ chế mới nhưng với 

sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành, địa 

phương cùng với sự đoàn kết nhất trí của tập 

thể xã viên và Ban Quản lý; tin tưởng rằng 

HTX chúng tôi sẽ tạo ra bước đột phá nhằm 

nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong 

thời gian tới”. 

Có thể nói, HTX dịch vụ nông nghiệp 

kiểu mới không những tạo ra bước đột phá 

trong phát triển sản xuất nông nghiệp mà còn là 

cầu nối tạo ra sự tương tác đồng hướng của 4 

loại lợi ích: nông dân, doanh nghiệp, Nhà nước 

và các nước có giao thương với Việt Nam. Hy 

vọng từ những việc làm tiên phong như HTX 

Thống Nhất, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh 

sẽ là động lực góp phần đẩy nhanh tiến độ 

chuyển đổi HTX kiểu mới trên địa bàn, nhằm 

hoàn thành tốt luật chuyển đổi HTX năm 2012 

ở tỉnh Quảng Bình
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