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TÓM TẮT 

Sơn La là một tỉnh miền núi phía Bắc đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, 
trong đó nổi bật với sản phẩm chè và mía. Các doanh nghiệp chế biến trong vùng nguyên liệu đã có 
nhiều hình thức liên kết sản xuất thông qua hợp đồng sản xuất đa dạng với hộ nông dân. Qua điều tra 
8 cơ sở chế biến chè và 60 hộ trồng chè tại Mộc Châu, 4 cơ sở chế biến đường và 60 hộ trồng mía ở 
Mai Sơn. Kết quả cho thấy các doanh nghiệp đang sử dụng 4 hình thức hợp đồng sản xuất với hộ 
nông dân gồm: giao khoán trên đất của công ty; công ty đầu tư và thu mua sản phẩm cho hộ sản 
xuất; công ty bán vật tư, mua sản phẩm cho hộ sản xuất và công ty hợp đồng mua sản phẩm cho hộ. 
Từ đó xác định được đặc điểm của các hình thức hợp đồng sản xuất, mức độ thực hiện hợp đồng 
sản xuất trong vùng. Nghiên cứu cũng tính được kết quả phân phối lợi ích trong các hình thức hợp 
đồng sản xuất. Cuối cùng chúng tôi đã đề xuất 3 giải pháp tăng cường hợp đồng sản xuất giữa doanh 
nghiệp với hộ nông dân: i/ Phát huy vai trò doanh nghiệp trong quan hệ hợp đồng sản xuất;  
ii/ Sử dụng đa dạng và linh hoạt các hình thức hợp đồng sản xuất và iii/ Cải thiện quan hệ lợi ích giữa 
các bên trong hợp đồng sản xuất. 

Từ khóa: Hợp đồng nông nghiệp, sản xuất chè, sản xuất mía đường, Sơn La. 

ABSTRACT 

Son La, a mountainous province in Northern Vietnam, is known with concentrated commodity 
production zones that favored its natural characteristics, especially tea and sugar-cane productions. 
Within each production zone, the cooperation between processing enterprises and producers under 
farming contract has been diversified recently. The study surveyed 8 tea - processing plants and 60 tea 
growers in Moc Chau, 4 sugar cane processing plants and 60 sugar-cane producers in Mai Son. The 
survey reveals that there are typically 4 models of contract farming: commitment of land on company’s 
side, commitment of input investment, commitment of input materials provision, and output contract. By 
exploring the characteristics and performance of typical farming contracts, the study estimates the 
welfare share between producers and enterprises. Base on the research result, recommendations are: i/ 
Promote the role played by companies in contract farming; ii/ Apply flexible and various models of 
contract farming and iii/Improve the mutual benefits among the contract’s stakeholders. 

Keywords: Farming contracts, tea production, sugar-cane production, Son La 

1. ĐẶT  V ẤN ĐỀ 

Sản xuất, tiêu thụ nông sản theo hợp 
đồng đang trở thành xu thế phổ biến của sản 
xuất hàng hóa và được coi là phương tiện 

quan trọng trong tiêu thụ đối với người nông 
dân . E aton  và Shepherd (2001) cho rằng sản 
xuất theo hợp đồng là "thoả thuận giữa 
những người nông dân với các doanh nghiệp 
chế biến hoặc doanh nghiệp kinh doanh 
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trong việc sản xuất và cung cấp các sản 
phẩm nông nghiệp dựa trên thỏa thuận giao 
hàng trong tương lai, giá cả đã được định 
trước". Theo Sykuta và Parcell (2003), sản 
xuất theo hợp đồng trong nông nghiệp đưa 
ra những luật lệ cho việc giao dịch nông sản 
qua việc phân bổ thật rõ ba yếu tố chính: lợi 
ích, rủi ro, và quyền quyết định. Điều này có 
nghĩa là, giá đã được thỏa thuận phải đảm 
bảo người bán thu được lợi ích nhất định và 
người mua có thể mua hàng với mức giá có 
thể chấp nhận được. 

Sản xuất theo hợp đồng đã được áp dụng 
ở nhiều nước trên thế giới (Đặng Kim Sơn, 
2001). Ở Thái Lan, các công ty tư nhân cung 
cấp vật tư nông nghiệp, vốn tín dụng, hỗ trợ 
kỹ thuật, mua nông sản và tổ chức tiếp thị. 
Ở Indonesia, nhà nước xây dựng cơ sở hạ 
tầng nông thôn, hỗ trợ trồng mới vườn cây, 
sau đó khuyến khích các công ty tư nhân 
tham gia đầu tư vào nông thôn theo hình 
thức hợp đồng để tiếp tục phát triển chương 
trình này. Ở Việt Nam, chính sách khuyến 
khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua 
hợp đồng đã có từ Quyết định 80/2002/QĐ-
TTg (QĐ-80) ngày 24/06/2002 (Thủ tướng 
Chính phủ, 2002). Quá trình triển khai thực 
hiện QĐ-80 trong sản xuất nông nghiệp ở 
Việt Nam như là sự khởi đầu của chính sách 
về hợp đồng sản xuất (HĐSX) giữa hộ nông 
dân với doanh nghiệp. Mặc dù trong thực tế 
còn nhiều bất cập nhưng QĐ-80 là những 
căn cứ pháp lý cần thiết để thực hiện thương 
mại nông nghiệp ở những ngành hàng có 
điều kiện (Minh Hoài, 2006). 

Sơn La là một tỉnh miền núi có nhiều 
khó khăn trong phát triển kinh tế. Một số 
vùng kinh tế sản xuất hàng hóa đã xuất hiện 
ngày càng nhiều liên kết giữa hộ nông dân 
và doanh nghiệp trong sản xuất -  t iêu  thụ 
theo hợp đồng sản xuất, nhưng trong các 
HĐSX còn ẩn chứa những mâu thuẫn từ 

nhiều khía cạnh như cơ chế, chính sách, 
quan hệ tái phân phối, tính đồng kiểm soát, 
lợi ích giữa các bên tham gia,... Bài viết này 
nhằm làm rõ các hình thức hợp đồng giữa hộ 
sản xuất trong vùng chè ở Mộc Châu và mía 
đường Mai Sơn với các Công ty chế biến 
trong vùng. Nghiên cứu cũng đề cập đến lợi 
ích trong phân phối giữa doanh nghiệp và 
người sản xuất, từ đó đề xuất ý kiến về giải 
pháp để thực thi tốt hơn HĐSX giữa người 
nông dân với các doanh nghiệp. 

2. PH ƯƠN G  PH Á P N G H I Ê N  C ỨU   

Số liệu về kết quả sản xuất trong ngành 
chè ở Mộc Châu và mía đường ở Mai Sơn 
trong nghiên cứu này được tổng hợp chủ yếu 
từ Công ty chè Mộc Châu và Công ty cổ phần 
mía đường Sơn La. Các số liệu vùng được 
tổng hợp từ niên giám thống kê và các báo 
cáo hàng năm của tỉnh. 

Số liệu sơ cấp thông qua điều tra tại các 
hộ sản xuất chè và mía đường, các cơ sở chế 
biến chè và mía đường trên địa bàn gồm 8 cơ 
sở chế biến chè, 4 cơ sở chế biến mía đường, 
60 hộ sản xuất chè ở Mộc Châu và 60 hộ sản 
xuất mía ở Mai Sơn. Việc xác định lợi ích của 
các bên tham gia theo các hình thức HĐSX 
được tính dựa trên sự ràng buộc của các loại 
hợp đồng sản xuất. Sau đó, từ chi phí sản 
xuất 1ha đất trồng nguyên liệu và giá thành 
chế biến 1 tấn sản phẩm chế biến để tính lợi 
ích của các bên tham gia trong cả 2 giai đoạn 
sản xuất và chế biến trên cơ sở dòng sản 
phẩm tạo ra từ nguyên liệu trong giai đoạn 
sản xuất nông nghiệp đưa vào để chế biến 
công nghiệp. 

Chúng tôi sử dụng phương pháp thống 
kê kinh tế và hạch toán kế toán thông dụng 
để tính toán các chỉ tiêu trong liên kết 2 giai 
đoạn sản xuất -  chế biến. Các chỉ tiêu kết 
quả và hiệu quả chủ yếu gồm giá trị sản 
xuất (GO), giá trị gia tăng (VA), thu nhập 
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hỗn hợp (MI), lãi ròng (Pr) được sử dụng để 
so sánh các hình thức HĐSX trong sản xuất 
chè và mía ở vùng nghiên cứu.  

3. K ẾT  Q U Ả N G H I Ê N  C ỨU   

3.1 Tình hình thực hiện hợp đồng sản 
xuất trong ngành chè và mía đường tại 
Sơn La  

3.1.1 Các hình thức hợp đồng trong ngành chè 
và mía đường giữa hộ sản xuất và doanh 
nghiệp  

Trong vùng chè ở Mộc Châu và mía đường 
ở Mai Sơn có 4 hình thức hợp đồng chủ yếu 
(Bảng 1). Mỗi hình thức chứa đựng những đặc 
điểm riêng theo yêu cầu thu hút nguyên liệu 
của các công ty và bảo đảm hình thành vùng 
nguyên liệu ổn định cho doanh nghiệp.  

Xét trên phương diện HĐSX, cả 4 hình 
thức đều phản ánh tính chất và mức độ 

quan hệ giữa các doanh nghiệp với hộ sản 
xuất nguyên liệu. Khi chủ động về đất, 
vườn cây và vốn thì doanh nghiệp nắm ưu 
thế trong hợp đồng, có quyền nhiều hơn 
trong các điều kiện ràng buộc của hợp đồng 
với hộ nông dân về cung ứng nguyên liệu 
cho chế biến. 

3.1.2 Tình hình thực hiện hợp đồng giữa 
doanh nghiệp với hộ sản xuất trong vùng 

Vùng chè Mộc Châu được hình thành từ 
những năm 60 của thế kỷ 20, có nguồn gốc từ 
các nông trường quân đội, do đó vùng nguyên 
liệu ngày nay phần lớn thuộc các công ty sản 
xuất -  chế biến. Hình 1 mô tả sự phân bổ 
nguyên liệu chè qua các loại hộ sản xuất, qua 
tỷ trọng nguyên liệu cung ứng cho Công ty 
chè Mộc Châu (doanh nghiệp sản xuất -  chế 
biến chè lớn nhất trong vùng) và qua các hình 
thức HĐSX giữa Công ty với hộ sản xuất. 

Bảng 1. Các hình thức hợp đồng chủ yếu tại vùng chè và mía đường ở Sơn La  
Hình thức hợp đồng Đặc điểm chính 

Hình thức HĐSX I: Công ty hợp 
đồng với hộ sản xuất nhận 
khoán trên đất của công ty 

- Về cơ bản là giao khoán vườn cây lâu năm trên đất công ty hoặc giao đất để sản 
xuất sản phẩm theo yêu cầu của công ty. 

- Nội dung chính của hợp đồng là công ty giao đất cho hộ sản xuất theo hình thức 
giao khoán sản phẩm. 

- Công ty cam kết cung cấp vật tư cho sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật cho hộ sản xuất. 

Hình thức HĐSX II: Công ty 
hợp đồng với hộ sản xuất về 
đầu tư và thu mua sản phẩm. 

- Hộ nông dân sử dụng đất của hộ để sản xuất sản phẩm theo hợp đồng với doanh 
nghiệp.  

- Công ty ứng trước phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật, tiền vốn... cho hộ sản 
xuất và bảo đảm bao tiêu sản phẩm khi thu hoạch. 

- Công ty cam kết cung cấp vật tư cho sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật cho hộ sản xuất. 

Hình thức HĐSX III: Công ty 
hợp đồng với hộ sản xuất về 
bán vật tư và thu mua sản 
phẩm 

- Hộ nông dân sử dụng đất của hộ để sản xuất sản phẩm theo hợp đồng với doanh 
nghiệp.  

- Công ty bán vật tư cho hộ và thu mua nguyên liệu. 

- Công ty cam kết bán vật tư cho sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật cho hộ sản xuất. 

Hình thức HĐSX IV: Công ty 
hợp đồng mua sản phẩm với hộ 
sản xuất tự do 

- Có thể ký hợp đồng hoặc chỉ là các thỏa thuận đơn giản giữa công ty với hộ nông 
dân. Tính ràng buộc của điều khoản hợp đồng yếu nên dễ bị vi phạm. Hình thức này 
thường được áp dụng bởi các công ty tư nhân hoặc các công ty có quy mô nhỏ. 

- Công ty chỉ thu mua sản phẩm của hộ nông dân, trả tiền mặt, không hỗ trợ "đầu 
vào" cho nông dân. 

- Người dân có thể bán nguyên liệu cho bất kỳ công ty nào. 

Nguồn: Lê Hữu Ảnh và cộng sự (2011). 
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Nguồn: Cục Thống kê Sơn La (2010) và Lê Hữu Ảnh và cộng sự (2011). 

Hình 1. Tỷ trọng chè nguyên liệu theo loại hộ sản xuất trong huyện Mộc Châu và các hình thức 
HĐSX của Công ty chè Mộc Châu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cục Thống kê Sơn La (2010) và Lê Hữu Ảnh và cộng sự (2011). 

Hình 2. Tỷ trọng mía nguyên liệu theo sử dụng ở huyện Mai Sơn và các hình thức HĐSX tại  
Công ty mía đường Sơn La 
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Như vậy, vùng chè Mộc Châu có tới 84% 
chè nguyên liệu có liên kết với các nhà máy 
chế biến qua các hình thức HĐSX khác 
nhau. Riêng Công ty chè Mộc Châu có gần 
52% nguyên liệu chế biến thuộc hình thức 
HĐSX I và hơn 32% nguyên liệu theo hình 
thức HĐSX II và III. Có thể nói HĐSX chiếm 
tỷ trọng tuyệt đối giữa Công ty với các hộ 
sản xuất trong vùng. 

Đối với vùng mía Mai Sơn, Công ty cổ 
phần Mía đường Sơn La là doanh nghiệp 
lớn thu mua mía cho chế biến công nghiệp, 
thu hút tới 57% sản lượng toàn huyện 
(Hình 2). Để phát triển vùng nguyên liệu, 
Công ty đã ký hợp đồng với các hộ sản 
xuất, trong đó 86% lượng nguyên liệu là 
hình thức HĐSX II và III, là các hình thức 
bảo đảm chắc chắn thu hút được nguyên 
liệu cho Công ty. Khác với vùng chè Mộc 
Châu, đất trồng mía chủ yếu là đất của 
dân nên hình thức HĐSX II được doanh 

nghiệp tập trung đầu tư để bảo đảm ổn 
định vùng nguyên liệu cho chế biến. 

3.1.3 Những điểm khác biệt cơ bản về hợp 
đồng sản xuất giữa ngành chè và mía đường 
tại Sơn La 

Do đặc điểm ngành sản xuất khác nhau 
(chè là cây lâu năm, còn mía đường là cây 
lưu gốc) nên có sự khác biệt về hình thức 
HĐSX giữa các ngành hàng. Mặt khác, vùng 
chè chủ yếu sản xuất trên đất của Công ty, 
còn nguyên liệu mía chủ yếu sản xuất trên 
đất của dân. Bảng 2 phản ánh những nét 
khác biệt về HĐSX giữa chè và mía đường. 
Đây cũng là cơ sở quyết định liên quan đến 
nghiên cứu lợi ích các bên tham gia hợp 
đồng. 

Như vậy, khác biệt giữa các HĐSX của 2 
ngành hàng đã cho thấy sự đa dạng trong 
việc thực thi QĐ-80 trong thực tiễn. Chính 
điều đó đã tạo nên “nét riêng” cho từng loại 
hợp đồng, quyết định đến tính bền vững của 
hợp đồng theo các ngành hàng. 

Bảng 2. Sự k hác biệt giữa hợp đồng sản xuất trong ngành hàng chè  
và mía đường ở Sơn La  

STT Tiêu chí so sánh Ngành chè Ngành mía đường 

1 Hình thức hợp đồng 
chiếm ưu thế 

Hình thức HĐSX I: Công ty hợp đồng với 
hộ dân nhận khoán trên đất của công ty 

Hình thức HĐSX II: Công ty hợp đồng đầu 
tư sản xuất trên đất của dân và thu mua 
sản phẩm. 

2 Quan hệ liên kết giữa 
công ty và hộ Công ty giữ quyền chủ động. Hộ dân sản xuất giữ quyền chủ động. 

3 Tính linh động 
Khó linh động và sáng tạo do người dân 
chỉ được sản xuất loại cây trồng theo yêu 
cầu của công ty. 

Linh động, sáng tạo hơn do người sản 
xuất có thể sử dụng đất đai của mình để 
trồng nhiều loại cây khác nhau. 

4 Rủi ro Doanh nghiệp ít bị rủi ro về thực hiện hợp 
đồng. 

Doanh nghiệp chịu nhiều rủi ro khi giá 
nguyên liệu tăng cao. 

5 Kết quả thực hiện hợp 
đồng  

Đạt kết quả cao, số hợp đồng bị phá vỡ 
rất ít (vì người dân vi phạm hợp đồng sẽ 
bị công ty thu hồi lại đất). 

Số hợp đồng bị phá vỡ nhiều hơn (do 
người dân thường bán mía cho người rao 
giá cao, nhất là khi giá nguyên liệu tăng). 

6 Vai trò của chính quyền 

- Chứng kiến và chỉ đạo 2 bên thực hiện 
cam kết. 

- Không đủ thẩm quyền giải quyết tranh 
chấp, chỉ lập biên bản nhắc nhở. 

- Tham gia bàn bạc giá năm kế hoạch và 
xác nhận quan hệ dân sự trong hợp đồng.  

- Chưa đủ điều kiện giải quyết vướng 
mắc; chủ yếu là vận động, đôn đốc. 

Nguồn: Lê Hữu Ảnh và cộng sự (2011). 
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3.2 Xác định lợi ích trong liên kết sản 
xuất - chế biế n thông qua hợp đồng sản 
xuất  

Trong HĐSX có thể xác định được lợi ích 
của các bên tham gia bằng việc so sánh các 
hình thức hợp đồng hoặc quan hệ giữa các 
bên trong từng loại hợp đồng. Như vậy, vừa 
có thể khẳng định kết quả sử dụng phương 
pháp, vừa có cơ sở cho xác định lợi ích của 
người sản xuất nguyên liệu và người chế 
biến công nghiệp.  

3.2.1 Trường hợp 1: Đánh giá lợi ích các bên 
qua hình thức hợp đồng sản xuất  

Trường hợp này xét theo chủ thể tham 
gia theo các hình thức HĐSX và không xét 
tới năng suất cây trồng thay đổi qua các 
năm. Để đánh giá liên kết theo hình thức 
hợp đồng, trước hết cần tính toán các chỉ tiêu 
ở giai đoạn sản xuất và giai đoạn chế biến, 
sau đó tính đến lợi ích cho các bên tham gia. 
Với trường hợp này, HĐSX ngành chè được 
đưa ra minh họa. 

Khi so sánh các chỉ tiêu kết quả sản xuất 
chè nguyên liệu theo 4 hình thức HĐSX ở vùng 
chè Mộc Châu, Bảng 3 cho thấy giá trị sản 
xuất; lãi ròng thu được cao nhất ở hình thức 

HĐSX I và thấp nhất là HĐSX IV. Hình thức 
HĐSX II gồm chủ yếu là các hộ chuyển từ cây 
trồng khác sang chè nên năng suất chè còn 
thấp. Hình thức HĐSX III là các hộ đã có năng 
suất chè ổn định và không cần sự đầu tư của 
doanh nghiệp như các hộ ở HĐSX II. 

Khi so sánh cả hai giai đoạn sản xuất -  
chế biến chè tính theo sản lượng nguyên liệu 
tạo ra trên 1 ha được đưa vào chế biến sẽ xác 
định được lợi ích tạo ra của từng giai đoạn ở 
các hình thức HĐSX khác nhau. 

Xét theo giá trị gia tăng, Hình 3 cho thấy 
sự phân bố khá đồng đều ở cả 4 hình thức 
HĐSX, nhưng khi xét theo lãi ròng tương ứng 
thì giai đoạn chế biến đang có lợi hơn so với 
giai đoạn sản xuất nguyên liệu. Hình thức 
HĐSX I và III cho thấy phần nào có sự điều 
chỉnh tốt hơn về lãi ròng giữa người sản xuất 
nguyên liệu với người chế biến công nghiệp. 
Đây cũng là điểm đáng lưu ý trong quan hệ 
HĐSX giữa doanh nghiệp chế biến với hộ sản 
xuất nguyên liệu. Các doanh nghiệp chế biến 
không có sự hỗ trợ giá mua nguyên liệu khi 
điều kiện sản xuất khác nhau. Các hộ càng 
khó khăn trong sản xuất thì càng thiệt thòi 
trong phân phối lợi ích qua HĐSX. 

Bảng 3. Các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả sản xuất chè nguyên liệu theo các hình 
thức HĐSX  

(tính theo sản lượng trung bình 1ha từ các hộ điều tra ở Mộc Châu theo đơn giá năm 2010) 
Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 
Hình thức hợp đồng 

HĐSX I HĐSX II HĐSX III HĐSX IV 

1 Giá trị sản xuất (GO) 56,34 36,74 46,47 29,53 

2 Chi phí trung gian (IC) 7,96 6,78 6,58 4,81 

3 Giá trị gia tăng (VA) 48,38 29,96 39,89 24,72 

4 Thu nhập hỗn hợp (MI) 45,46 27,16 37,14 21,99 

5 Lãi ròng (Pr) 15,21 3,66 10,39 1,74 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2010. 
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Nguồn: Hoàng Thị Hà, 2010. 

Hình 3. Phân bổ giá trị gia tăng và lãi ròng theo các hình thức HĐSX chè ở giai đoạn sản xuất  
nguyên liệu và chế biến công nghiệp 

3.2.2 Trường hợp 2: Đánh giá lợi ích các bên 
qua hợp đồng sản xuất phụ thuộc năng suất 
cây trồng 

Năng suất cây trồng có sự thay đổi lớn 
trong một chu kỳ kinh tế, việc thực hiện hợp 
đồng thường được điều chỉnh theo quan hệ 
lợi ích của mức năng suất từng năm. Năng 
suất khác nhau liên quan đến mức đầu tư 
khác nhau , do vậy những hình thức HĐSX 
thường phải thay đổi theo năng suất các 
năm. Trong trường hợp đó, lợi ích các bên sẽ 
thay đổi theo mức năng suất (tức là thay đổi 
giữa các năm). Lấy ví dụ ngành hàng mía 
đường để so sánh. 

 Cây mía là cây hàng năm, nhưng có 
khả năng lưu gốc, đầu tư mới năm đầu, phân 
bổ chi phí 2 -  3 năm tiếp. Trong sản xuất, 
mía thường được chia theo tuổi: mía tơ (năm 
đầu), mía gốc 1 (năm thứ 2), mía gốc 2 (năm 
thứ 3) và mía gốc 3 (năm thứ 4). Mía lưu gốc 
thì chi phí về giống, công làm đất giảm rất  
nhiều so với mía tơ và năng suất mía gốc 1 
cao hơn mía tơ và các năm khác. Bảng 4 là 

các chỉ tiêu kết quả sản xuất tính trên 1ha 
trồng mía cho từng năm tại Mai Sơn. 

Như vậy, dù phần lớn HĐSX mía của 
Công ty cổ phần mía đường Sơn La là hình 
thức HĐSX II nhưng do năng suất thay đổi 
nên thực chất là hợp đồng theo sản lượng 
từng năm (hoặc theo tuổi mía). 

Cả về giá trị gia tăng và lãi ròng, chế 
biến công nghiệp đều chiếm phần lợi ích 
chính, giai đoạn sản xuất nông nghiệp chỉ 
chiếm tỷ trọng rất nhỏ, nhất là khi năng 
suất thấp ở năm mía tơ và năm cuối (Hình 
4). Điều đó cho thấy sự bất hợp lý lợi ích quá 
lớn giữa 2 giai đoạn sản xuất. Điều này cần 
phải được điều chỉnh chung cho cả 2 giai 
đoạn và đặc biệt quan tâm đến năm đầu và 
năm cuối (khi mức năng suất thấp, nhất là 
khi mới trồng) vì nếu không bảo đảm lợi ích 
thì người sản xuất có thể bỏ hợp đồng hoặc 
rất dễ vi phạm hợp đồng để bán cho người 
khác, khi đó cả doanh nghiệp đầu tư và 
người sản xuất đều thiệt hại. 

Bảng 4. Các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả sản xuất mí a nguyên liệu theo các hình thức 
HĐSX (tính theo sản lượng trung bình 1ha từ các hộ điều tra ở Mai Sơn theo đơn giá năm 2010) 

 Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu Mía tơ Mía gốc 1 Mía gốc 2 Mía gốc 3 

1 Giá trị sản xuất (GO) 30,10 43,00 38,70 34,40 
2 Chi phí trung gian (IC) 19,29 18,75 18,27 17,59 
3 Giá trị gia tăng (VA) 10,81 24,25 20,43 16,81 
4 Thu nhập hỗn hợp (MI) 9,16 22,60 18,78 15,16 
5 Lãi ròng (Pr) 0,55 14,28 10,79 7,44 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2010. 
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Nguồn: Hoàng Thị Hà, 2010. 

Hình 4.  Phân bổ giá trị gia tăng và lãi ròng theo các mức năng suất của mía đường ở giai đoạn sản 
xuất nguyên liệu và chế biến công nghiệp 

3.3 Một số kiến nghị giải pháp từ nghiên 
cứu về thực hiện hợp đồng sản xuất  

Phát huy vai trò của doanh nghiệp trong 
quan hệ HĐSX: Do thị trường có tác động 
trực tiếp và quyết định đến hoạt động tổ 
chức sản xuất -  chế biến trong từng vùng, 
từng cơ sở. Nếu thị trường thuận lợi sẽ thúc 
đẩy sự phát triển mạnh mẽ của các vùng 
nguyên liệu và ngược lại, từ đó nâng cao mối 
quan hệ liên kết giữa hộ sản xuất với các 
công ty chế biến (Shoshanah và Joseph, 
2001). Như vậy, các doanh nghiệp chế biến 
phải tìm cách mở rộng thị trường tiêu thụ, 
bảo đảm ổn định lợi ích từ tiêu thụ thì mới 
bảo đảm kết gắn người sản xuất nguyên liệu 
với người chế biến, bảo đảm nguyên liệu cho 
sản xuất. Giải pháp này chủ yếu do doanh 
nghiệp sản xuất thực hiện. 

Sử dụng đa dạng và linh hoạt hình thức 
hợp đồng sản xuất -  chế biến: Mối liên kết 
sản xuất -  chế biến trong từng doanh nghiệp, 
từng ngành hàng, từng vùng sản xuất đều có 
những điểm đặc thù do tính chất ngành 
hàng, loại hình doanh nghiệp và mức độ tập 
trung sản xuất trong các vùng nguyên liệu 
tạo ra. Do đó nhất thiết phải có sự đa dạng 
và linh hoạt trong các hình thức hợp đồng 
sản xuất, tránh vận dụng máy móc, áp đặt 
trong các điều kiện khác nhau. Trường hợp 
ngành sản xuất chè ở Sơn La cần củng cố 

hình thức HĐSX I và chú trọng HĐSX III thì 
ngành mía đường cần phát huy hình thức 
HĐSX II và HĐSX III. Điều đó bảo đảm ổn 
định trong quan hệ sản xuất -  chế biến t rong 
vùng nguyên liệu. 

Cải thiện quan hệ lợi ích giữa các bên 
trong hợp đồng: Đây là điểm mấu chốt quyết 
định sự gắn bó bền chặt và lâu dài giữa các 
bên. Trong sản xuất chè, khi các hình thức 
HĐSX càng có ưu thế cho doanh nghiệp chế 
biến (HĐSX I và HĐSX I I I ) th ì lãi ròng dành  
cho doanh nghiệp càng cao. Ngành sản xuất 
mía đường cần bảo đảm lãi ròng cho người 
sản xuất nguyên liệu ở những năm đầu (mía 
tơ) để họ yên tâm đầu tư sản xuất cho các 
năm sau. Hướng điều chỉnh là lợi ích cuối 
cùng (lãi ròng) tạo ra từ sản xuất -  chế biến 
phải được bảo đảm công khai thông tin và 
chia sẻ công bằng hơn cho người sản xuất 
nguyên liệu để phát triển vùng nguyên liệu 
bền vững và tránh được sự tranh chấp 
nguyên liệu với các doanh nghiệp khác trong 
vùng đầu tư của doanh nghiệp. 

4. K ẾT  L U ẬN  

Nghiên cứu tại vùng sản xuất chè và 
mía đường ở Sơn La cho thấy xu hướng ngày 
càng phát triển của sản xuất theo hợp đồng, 
trong đó các doanh nghiệp chế biến công 
nghiệp là hạt nhân trung tâm trong liên kết 
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sản xuất -  chế biến ở các vùng nguyên liệu. 
Có 4 hình thức HĐSX chủ yếu là: i/ Hộ sản 
xuất nhận khoán trên đất công ty (HĐSX I); 
Công ty hợp đồng với hộ về đầu tư và thu 
mua sản phẩm (HĐSX II); Công ty hợp đồng 
bán vật tư cho hộ và mua sản phẩm (HĐSX 
III) và Công ty hợp đồng mua sản phẩm 
(HĐSX  I V ).  

HĐSX phải chú trọng đến đặc điểm 
ngành hàng và tính chất của doanh nghiệp 
để có các hình thức thích hợp. Khi doanh 
nghiệp nắm giữ diện tích đất lớn như ngành 
chè ở Mộc Châu thì hình thức HĐSX I (giao 
khoán) là chủ yếu, tiếp đến cần chú trọng 
hình  thức HĐSX III (bán vật tư, mua sản 
phẩm). Đối với ngành mía đường thì hình 
thức HĐSX II chiếm ưu thế cần phát huy để 
giữ vùng nguyên liệu, tiếp đó phải chú trong 
hình thức HĐSX III. 

Khi xem xét lợi ích trong quan hệ 
HĐSX, các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả sản 
xuất cphanr ánh sự đóng góp và quyền lợi 
của các bên trong hợp đồng. Từ lãi ròng cho 
thấy các hình thức HĐSX càng có ưu thế cho 
doanh nghiệp thì cũng là các hình thức lãi 
ròng bất lợi cho người sản xuất nguyên liệu. 

Các giải pháp đề xuất gồm: phát huy vai 
trò của doanh nghiệp trong vùng; đa dạng và 
linh hoạt các hình thức HĐSX theo điều kiện 
từng doanh nghiệp và cải thiện quan hệ lợi 
ích trong phân phối giữa các bên tham gia 
hợp đồng. 
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