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TÓM TẮT 
Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội đang đứng 

trước khó khăn về nguồn cung ứng nguyên liệu do trong nước chưa tự sản xuất ra, số lượng nhà 
phân phối chuyên nghiệp về nguyên liệu thuốc thú y không nhiều, các doanh nghiệp có khả năng tự 
nhập khẩu thuốc thú y ít. Yêu cầu sản phẩm thuốc thú y phải đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn diện để 
phục vụ chăn nuôi theo hướng bền vững đồng thời có thể cạnh tranh được với thuốc thú y ngoại 
nhập đòi hỏi nguyên liệu thuốc thú y phải đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và giá cả. Chính vì thế, 
48,57% số doanh nghiệp thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội đã hợp tác với nhau để tạo ra nguồn nguyên 
liệu dồi dào, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giúp quá trình sản xuất - kinh doanh thuốc thú y diễn ra 
thường xuyên, liên tục và không bị gián đoạn. Sự hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các 
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội có cả thuận lợi và khó khăn 
nhưng bước đầu đã đạt được những thành công nhất định trong việc mang lại lợi ích cho các doanh 
nghiệp tham gia. Bài viết này tập trung phân tích tình hình hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa 
các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra một số 
giải pháp thúc đẩy sự hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp. 

Từ khóa: Doanh nghiệp, hợp tác, sản xuất - kinh doanh thuốc thú y. 

SUMMARY 
Currently, enterprises of manufacturing - trading veterinary medicine in Hanoi is facing 

difficulties in source of raw materials because it can not produce by itself in domestic, there is not 
many professional distributors of raw materials and few enterprises are able to import raw materials. 
Requiring comprehensive quality standards for veterinary medicine products to serve the sustainable 
livestock and can compete with imported veterinary medicines needs raw materials of veterinary to 
ensure the quantity, quality and price. Therefore, 48,57% of enterprises of manufacturing - trading 
veterinary medicine in Hanoi has cooperated with each other to create abundant resource, to meet the 
requirements for quality and make the process of trading - manufacturing veterinary medicine 
frequent, continuous and uninterrupted. The cooperation in the supply of raw materials among 
enterprises of manufacturing - trading veterinary medicine in Hanoi had both advantages and 
difficulties but initially it has achieved successes in give benefits for participating enterprises. This 
paper focuses on analysis of cooperation in the supply of raw materials among enterprises of trading 
- manufacturing veterinary medicine in Hanoi, on that basis offers some solutions to promote 
cooperation in supply of raw materials. 

Key words: Cooperation, enterprise, trading - manufacturing veterinary medicine.  
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Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh thuốc thú y...   

1. §ÆT VÊN §Ò 
Nguyªn liÖu thuèc thó y bao gåm nguyªn 

liÖu ho¸ chÊt, nguyªn liÖu bao gãi, khÝ, dung 
m«i, chÊt phô gia, thuèc thö vμ c¸c vËt liÖu 
nh·n m¸c (Côc Thó y, 2009). Trong ®ã, 
nguyªn liÖu hãa chÊt t−¬ng ®èi khan hiÕm do 
trong n−íc ch−a tù s¶n xuÊt ra. Trªn ®Þa bμn 
Hμ Néi, sè l−îng doanh nghiÖp s¶n xuÊt -
kinh doanh (SX-KD) thuèc thó y cã kh¶ n¨ng 
trùc tiÕp nhËp khÈu kh«ng nhiÒu. PhÇn lín 
c¸c doanh nghiÖp ph¶i mua nguyªn liÖu tõ 
c¸c nguån kh¸c nhau trong n−íc nh− mua 
cña c¸c nhμ ph©n phèi, hoÆc cña c¸c doanh 
nghiÖp SX-KD thuèc thó y cã nhËp khÈu 
nguyªn liÖu vμ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trªn thÞ 
tr−êng. Cho dï tù nhËp khÈu hay mua tõ 
nguån kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ®Òu gÆp ph¶i 
khã kh¨n vÒ gi¸ c¶, chi phÝ thu mua, sù chñ 
®éng trong cung øng nguyªn liÖu cho s¶n 
xuÊt… §Ó kh¾c phôc khã kh¨n trªn, c¸c 
doanh nghiÖp ®· cïng nhau hîp søc trong 
cung øng nguyªn liÖu ®Ó t¹o ra nguån nguyªn 
liÖu tèt c¶ vÒ sè l−îng, chÊt l−îng vμ tiÕt 
kiÖm chi phÝ. VÊn ®Ò ®Æt ra lμ c¸c doanh 
nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bμn Hμ 
Néi ®· hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu 
nh− thÕ nμo? Lμm thÕ nμo ®Ó c¸c doanh 
nghiÖp tham gia hîp t¸c trong cung øng 
nguyªn liÖu nhiÒu h¬n, hiÖu qu¶ h¬n? 

Nghiªn cøu nμy ®−îc tiÕn hμnh nh»m 
ph©n tÝch thùc tr¹ng hîp t¸c trong cung øng 
nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh nghiÖp SX-KD 
thuèc thó y trªn ®Þa bμn Hμ Néi vμ gióp c¸c 
doanh nghiÖp thÊy ®−îc lîi Ých mang l¹i tõ 
sù hîp t¸c, tõ ®ã cã c¸ch nh×n tÝch cùc theo 
h−íng “C¹nh tranh lμ hîp t¸c chø kh«ng 
ph¶i ®èi ®Çu” (Lª §¨ng Doanh, 2009). Ngoμi 
ra, nghiªn cøu cßn ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p 
thóc ®Èy hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu 
gi÷a c¸c doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y 
trªn ®Þa bμn Hμ Néi. 

2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU  

2.1. Thu thËp th«ng tin 

Th«ng tin vÒ t×nh h×nh hîp t¸c trong 
cung øng nguyªn liÖu thuèc thó y gi÷a c¸c 
doanh nghiÖp ®−îc thu thËp b»ng ph−¬ng 
ph¸p ®iÒu tra. Do sè l−îng doanh nghiÖp SX-
KD thuèc thó y trªn ®Þa bμn Hμ Néi kh«ng 
nhiÒu (chØ cã 35 doanh nghiÖp), nªn toμn bé 
sè doanh nghiÖp ®−îc ®iÒu tra dùa trªn b¶ng 
c©u hái cÊu tróc vμ b¸n cÊu tróc ®· chuÈn bÞ 
s½n. Néi dung ®iÒu tra tËp trung vμo 
ph−¬ng thøc hîp t¸c; h×nh thøc hîp t¸c; 
møc ®é hîp t¸c vμ nh÷ng lîi Ých thu ®−îc tõ 
sù hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a 
c¸c doanh nghiÖp. 

2.2. Ph©n tÝch th«ng tin 

Trªn c¬ së sè liÖu ®iÒu tra, th«ng qua 
viÖc sö dông sè b×nh qu©n, sè tèi ®a, tèi 
thiÓu, nghiªn cøu ®· ph©n tÝch theo tõng gãc 
®é kinh tÕ - x· héi, sau ®ã tæng hîp kh¸i 
qu¸t ®Ó thÊy ®−îc t×nh h×nh hîp t¸c trong 
cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh nghiÖp 
SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bμn Hμ Néi. Sù 
hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c 
doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa 
bμn Hμ Néi ®−îc ®¸nh gi¸ c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi 
vμ sè t−¬ng ®èi trªn c¬ së tæng hîp sè liÖu 
®iÒu tra, ph©n tÝch kÕt hîp gi÷a lý luËn vμ 
thùc tiÔn. C¸c sè liÖu thu thËp ®−îc tõ c¸c 
b¶ng hái ®· ®−îc tæng hîp vμ ph©n tÝch b»ng 
phÇn mÒm Excel. 

3. KÕT QU¶ Vμ TH¶O LUËN  

3.1. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c doanh nghiÖp  
     SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bμn Hμ Néi 

Trªn ®Þa bμn Hμ Néi, tæng sè doanh 
nghiÖp SX-KD thuèc thó y lμ 35 doanh 
nghiÖp, chñ yÕu thuéc lo¹i h×nh c«ng ty cæ 
phÇn vμ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n 
(TNHH) cã quy m« nhá, ho¹t ®éng l©u n¨m 
trong ngμnh thuèc thó y (B¶ng 1). Do quy 
m« nhá nªn ®iÒu kiÖn SX-KD cña c¸c doanh 
nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, n¨ng lùc s¶n 
xuÊt kh«ng cao. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp 
gÆp khã kh¨n vÒ vèn, c«ng nghÖ vμ tr×nh ®é 
lao ®éng.  
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B¶ng 1. T×nh h×nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y 
trªn ®Þa bμn Hμ Néi  

Chỉ tiêu Số lượng doanh nghiệp Cơ cấu (%) 

1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp   

- Doanh nghiệp nhà nước 2 5,71 

- Công ty cổ phần 15 42,86 

- Công ty TNHH 12 34,29 

- Doanh nghiệp tư nhân 5 14,29 

- Loại hình khác 1 2,86 

2. Thời gian hoạt động   

- Từ 5 năm trở xuống 9 25,71 

- Từ trên 5 năm đến 10 năm 12 34,29 

- Trên 10 năm 14 40,00 

3. Quy mô doanh nghiệp   

- Doanh nghiệp vừa 3 8,57 

- Doanh nghiệp nhỏ 27 77,14 

- Doanh nghiệp siêu nhỏ 5 14,29 

4. Tình hình thực hiện GMP   

- Đã thực hiện GMP 2 5,71 

- Đang thực hiện GMP 12 34,29 

- Chưa thực hiện GMP 21 60,00 

Tổng số 35 100 

                Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra 

3.2. Thùc tr¹ng hîp t¸c trong cung øng  
       nguyªn liÖu thuèc thó y 

3.2.1. Sè l−îng doanh nghiÖp tham gia 
           hîp t¸c 

Trong sè 35 doanh nghiÖp SX-KD thuèc 
thó y trªn ®Þa bμn Hμ Néi cã 17 doanh 
nghiÖp (chiÕm 48,57%) tham gia hîp t¸c 
trong cung øng nguyªn liÖu víi c¸c doanh 
nghiÖp kh¸c vμ 18 doanh nghiÖp (chiÕm 
51,43%) kh«ng hîp t¸c mμ lùa chän ®éc lËp 
cung øng nguyªn liÖu. Kh¶o s¸t c¸c doanh 
nghiÖp cho thÊy, chiÕm tû träng hîp t¸c cao 
h¬n lμ c¸c doanh nghiÖp cã thêi gian ho¹t 
®éng l©u trªn 10 n¨m, thuéc lo¹i h×nh c«ng 
ty cæ phÇn, cã quy m« nhá vμ ng−êi ®øng ®Çu 
doanh nghiÖp cã tr×nh ®é ®¹i häc (B¶ng 2). 

3.2.2. Ph−¬ng thøc hîp t¸c  

KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, c¸c doanh 
nghiÖp hîp t¸c víi nhau d−íi hai ph−¬ng 
thøc: hîp t¸c mua b¸n nguyªn liÖu thuèc thó 

y víi nhau vμ kÕt hîp cïng nhau nhËp khÈu 
nguyªn liÖu thuèc thó y. Ph−¬ng thøc hîp 
t¸c mua b¸n nguyªn liÖu thuèc thó y ®−îc 
100% sè doanh nghiÖp ¸p dông bëi ph−¬ng 
thøc nμy dÔ thùc hiÖn, t¹o t©m lý tho¶i m¸i 
cho c¸c bªn tham gia hîp t¸c vμ kh«ng rμng 
buéc nhiÒu gi÷a c¸c bªn hîp t¸c. Ngoμi ra, 
ph−¬ng thøc hîp t¸c nμy t¹o ra sù chñ ®éng 
cho c¶ doanh nghiÖp mua lÉn doanh nghiÖp 
b¸n, møc ®é h−ëng lîi cña bªn mua vμ bªn 
b¸n t−¬ng ®èi æn ®Þnh. Ph−¬ng thøc kÕt hîp 
cïng nhau nhËp khÈu nguyªn liÖu thuèc thó 
y ®−îc Ýt doanh nghiÖp ¸p dông h¬n (35,29% 
sè doanh nghiÖp) vμ ®©y lμ nh÷ng doanh 
nghiÖp cùc kú tin t−ëng nhau, cã quan hÖ 
rÊt tèt víi nhau vμ cã sù nÓ nang nhau bëi 
ph−¬ng thøc hîp t¸c nμy mang l¹i nhiÒu lîi 
Ých cho c¸c doanh nghiÖp ñy th¸c nhËp 
khÈu h¬n lμ c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp 
khÈu (so víi møc lîi Ých mua b¸n nguyªn 
liÖu b×nh th−êng).  
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B¶ng 2. Sè l−îng doanh nghiÖp tham gia hîp t¸c trong s¶n xuÊt kinh doanh 

Tổng số Hợp tác Không hợp tác 
Chỉ tiêu Số lượng 

(DN) 
Cơ cấu 

(%) 
Số lượng 

(DN) 
Cơ cấu 

(%) 
Số lượng 

(DN) 
Cơ cấu 

(%) 

1. Theo số năm hoạt động       
- Từ 5 năm trở xuống 9 25,71 4 11,43 5 14,29 
- Từ trên 5 đến 10 năm 12 34,29 6 17,14 6 17,14 
- Trên 10 năm 14 40,00 7 20,00 7 20,00 

2. Theo hình thức tổ chức SX-KD       
- DNNN 2 5,71 1 2,86 1 2,86 
- Công ty cổ phần 15 42,86 8 22,86 7 20,00 
- Công ty TNHH 12 34,29 5 14,29 7 20,00 
- Doanh nghiệp tư nhân 5 14,28 3 8,57 2 5,71 
- Khác 1 2,86 0 0 1 2,86 

3. Theo quy mô       
- Doanh nghiệp siêu nhỏ 5 14,29 1 2,86 4 11,43 
- Doanh nghiệp nhỏ 27 77,14 14 40,00 13 37,14 
- Doanh nghiệp vừa 3 8,57 2 5,71 1 2,86 

4. Theo trình độ người đứng đầu       
- Tiến sỹ 8 22,86 5 14,29 3 8,57 
- Thạc sỹ 4 11,42 2 5,71 2 5,71 
- Đại học 22 62,86 10 28,57 12 34,29 
- Dưới đại học 1 2,86 0 0 1 2,86 

Tổng số 35 100 17 48,57 18 51,43 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra 

B¶ng 3. H×nh thøc vμ ph−¬ng thøc hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp 

Hợp tác mua bán nguyên liệu Kết hợp cùng nhập khẩu nguyên liệu 
Chỉ tiêu 

n = 17 n = 6 

Hình thức hợp tác   

   1. Ký hợp đồng kinh tế 28,57 100 

2. Thỏa thuận miệng 100 0 

Nguồn. Tổng hợp từ số liệu điều tra 

3.2.3. H×nh thøc hîp t¸c  

C¸c doanh nghiÖp hîp t¸c chñ yÕu d−íi 
h×nh thøc tháa thuËn miÖng (100% sè doanh 
nghiÖp), h×nh thøc ký hîp ®ång kinh tÕ ®−îc 
rÊt Ýt doanh nghiÖp ¸p dông (28,57% sè 
doanh nghiÖp) (B¶ng 3). C¸c doanh nghiÖp 
cho r»ng th−êng xuyªn mua b¸n víi nhau, lμ 
®èi t¸c quen thuéc cña nhau råi th× tháa 
thuËn b»ng giÊy tê lμ thñ tôc kh«ng cÇn 
thiÕt. Sù hîp t¸c thùc hiÖn trªn c¬ së tin 

t−ëng lÉn nhau. ChØ khi mua b¸n nguyªn 
liÖu víi khèi l−îng lín, c¸c doanh nghiÖp míi 
ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vμ viÖc ký kÕt ®−îc 
c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn theo tõng lÇn 
mua b¸n hoÆc theo tõng kho¶ng thêi gian 
nhÊt ®Þnh.  

3.2.4. Møc ®é hîp t¸c  
§Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hîp t¸c gi÷a c¸c 

doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó 
y trªn ®Þa bμn Hμ Néi, nghiªn cøu ®· kh¶o 
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s¸t thêi gian hîp t¸c, tÝnh th−êng xuyªn cña 
sù hîp t¸c vμ tû träng nguyªn liÖu thuèc thó 
y cung øng tõ nguån hîp t¸c cña c¸c doanh 
nghiÖp (B¶ng 4). KÕt qu¶ cho thÊy, thêi gian 
hîp t¸c tû lÖ thuËn víi sè n¨m ho¹t ®éng cña 
c¸c doanh nghiÖp vμ c¸c doanh nghiÖp cã 
thêi gian hîp t¸c víi nhau tõ 5 n¨m trë lªn 
chiÕm tû träng lín h¬n c¶. §iÒu ®ã chøng tá 
c¸c doanh nghiÖp cμng cã  kinh nghiÖm, sù 
hiÓu biÕt vμ tin t−ëng lÉn nhau th× cμng cã 
xu h−íng hîp t¸c víi nhau (Marina, 2010). 
Sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp mang tÝnh 
th−êng xuyªn nh−ng chñ yÕu ë ph−¬ng thøc 
hîp t¸c mua b¸n nguyªn liÖu thuèc thó y. Lý 
do chÝnh lμ c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp 
khÈu kh«ng muèn kÕt hîp víi doanh nghiÖp 
kh¸c ®Ó gi÷ thÕ ®éc quyÒn vμ ®Ó kiÕm ®−îc 
nhiÒu lîi h¬n. Do ®ã, chØ cã nh÷ng doanh 
nghiÖp rÊt tin t−ëng vμ quan hÖ rÊt tèt víi 
nhau míi hîp t¸c theo ph−¬ng thøc nμy. Sù 
hîp t¸c còng cung øng mét tû träng nguyªn 
liÖu ®¸ng kÓ trong tæng sè nguyªn liÖu sö 
dông ®Ó s¶n xuÊt thuèc thó y cña c¸c doanh 
nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp mua hîp t¸c víi tû 

träng nguyªn liÖu tõ 2% ®Õn 50%. C¸c doanh 
nghiÖp b¸n hîp t¸c víi tû träng nguyªn liÖu 
tõ 5% ®Õn 15%.  

Qua ®ã, cã thÓ thÊy r»ng, møc ®é hîp t¸c 
trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh 
s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y trªn ®Þa bμn 
Hμ Néi rÊt cao thÓ hiÖn ë tû lÖ cao cña nhãm 
hîp t¸c bÒn v÷ng vμ nhãm hîp t¸c t−¬ng ®èi 
bÒn v÷ng (H×nh 1). Sù hîp t¸c nμy lμ hiÖu qu¶ 
v× nã ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh 
nghiÖp tham gia. Trong ®ã nhãm hîp t¸c bÒn 
v÷ng gåm c¸c doanh nghiÖp cã thêi gian hîp 
t¸c trªn 5 n¨m, sù hîp t¸c diÔn ra th−êng 
xuyªn vμ tû träng nguyªn liÖu cung øng tõ 
nguån hîp t¸c tõ 30% trë lªn; nhãm hîp t¸c 
t−¬ng ®èi bÒn v÷ng gåm c¸c doanh nghiÖp cã 
thêi gian hîp t¸c tõ trªn 3 n¨m ®Õn 5 n¨m, 
sù hîp t¸c diÔn ra th−êng xuyªn vμ tû träng 
nguyªn liÖu cung øng tõ nguån hîp t¸c tõ 
10% ®Õn 20% vμ nhãm hîp t¸c ch−a bÒn 
v÷ng gåm c¸c doanh nghiÖp cã thêi gian hîp 
t¸c d−íi 3 n¨m, sù hîp t¸c diÔn ra ch−a 
th−êng xuyªn vμ tû träng nguyªn liÖu cung 
øng tõ nguån hîp t¸c d−íi 10%. 

B¶ng 4. Møc ®é hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y 
trªn ®Þa bμn Hμ Néi

Hợp tác mua bán nguyên liệu Kết hợp cùng nhập khẩu nguyên liệu 
Chỉ tiêu 

n = 14 n = 6 
1. Thời gian hợp tác   

- Dưới 3 năm 7,14 0 
- Từ 3 năm đến dưới 5 năm 35,71 0 
- Từ 5 năm trở lên 57,14 100 

2. Tính thường xuyên của hợp tác   
- Khi có nhu cầu 14,29 0 
- Trong khoảng thời gian nhất định 0 100 
- Thường xuyên 85,71 0 

3. Tỷ trọng mua hợp tác   
- Từ 5% trở xuống 21,43 50 
- Từ 10% đến 20% 35,71 16,67 
- Từ 30% đến dưới 50% 28,57 0 
- Từ 50% trở lên 14,29 0 

4. Tỷ trọng bán hợp tác   
- Từ 10% trở xuống 14,29 33,33 
- Trên 10% đến 15% 14,29 0 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra 
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Hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất – kinh doanh thuốc thú y...   

 

H×nh 1. C¸c nhãm doanh nghiÖp theo møc ®é hîp t¸c

3.2.5. Lîi Ých cña sù hîp t¸c  
Lîi Ých mang l¹i tõ sù hîp t¸c chÝnh lμ 

t×nh huèng cïng th¾ng (Win-Win) cña tÊt c¶ 
c¸c bªn tham gia (Brandenberger vμ  
Nalebuff, 2007). Trong sù hîp t¸c gi÷a c¸c 
doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó 
y trªn ®Þa bμn Hμ Néi, lîi Ých chñ yÕu nhËn 
®−îc tõ gi¸ c¶ nguyªn liÖu, sù æn ®Þnh trong 
SX-KD vμ sù t¨ng c−êng quan hÖ gi÷a c¸c 
doanh nghiÖp hîp t¸c. 

Lîi Ých tõ gi¸ c¶ nguyªn liÖu: Gi¸ c¶ 
nguyªn liÖu cung øng tõ nguån hîp t¸c tuy 
cao h¬n gi¸ nhËp khÈu trùc tiÕp vμ thÊp h¬n 
gi¸ thÞ tr−êng nh−ng ®Òu mang l¹i lîi Ých cho 
tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp hîp t¸c. §èi víi c¸c 
doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp khÈu nguyªn 
liÖu, møc lîi Ých ®−îc h−ëng tõ gi¸ nguyªn 
liÖu bao gåm chªnh lÖch gi÷a gi¸ nhËp khÈu 
víi gi¸ b¸n hîp t¸c vμ møc gi¶m gi¸ nhËp 
khÈu do mua víi khèi l−îng nhiÒu. KÕt qu¶ 
kh¶o s¸t doanh nghiÖp cho thÊy, chªnh lÖch 
gi÷a gi¸ nhËp khÈu víi gi¸ hîp t¸c tõ 6 ®Õn 
12%; møc gi¶m gi¸ nhËp khÈu nguyªn liÖu 
do mua víi khèi l−îng lín tõ 9 ®Õn 17%, nh− 
vËy, tæng lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp b¸n tõ 
15 ®Õn 20% gi¸ trÞ nguyªn liÖu cung øng hîp 
t¸c. §èi víi c¸c doanh nghiÖp mua, møc lîi 
Ých ®−îc h−ëng tõ gi¸ nguyªn liÖu chÝnh lμ 
chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua hîp t¸c víi gi¸ mua 
trªn thÞ tr−êng. Tû lÖ lîi Ých ®−îc h−ëng tõ  3 
®Õn 7%. Tr−êng hîp kÕt hîp cïng nhËp khÈu 
nguyªn liÖu, lîi Ých ®−îc h−ëng nhiÒu h¬n. 
MÆc dï ph¶i bá ra tõ 3 ®Õn 5% phÝ ñy th¸c 
nhËp khÈu nh−ng c¸c doanh nghiÖp nμy 
®−îc h−ëng lîi kh«ng chØ do mua ®óng b»ng 
gi¸ nhËp mμ cßn ®−îc h−ëng lîi tõ phÇn 

gi¶m gi¸ do mua víi khèi l−îng lín vμ tiÕt 
kiÖm ®−îc tõ 17 ®Õn 25% so víi mua b×nh 
th−êng trªn thÞ tr−êng. 

Sù æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh: 
§èi víi doanh nghiÖp mua do nguån mua æn 
®Þnh, ®¶m b¶o c¶ vÒ thêi gian, sè l−îng vμ chÊt 
l−îng nguyªn liÖu dïng cho s¶n xuÊt, gióp cho 
s¶n xuÊt kinh doanh th−êng xuyªn, liªn tôc 
vμ chñ ®éng. §èi víi doanh nghiÖp trùc tiÕp 
nhËp khÈu, hîp t¸c mang l¹i sù æn ®Þnh vÒ thu 
nhËp tõ viÖc b¸n nguyªn liÖu, tr¸nh ®−îc rñi 
ro trong qu¸ tr×nh dù tr÷ nguyªn liÖu cã thÓ 
lμm kÐm hoÆc mÊt phÈm chÊt nguyªn liÖu.  

Mèi quan hÖ kinh doanh gi÷a c¸c doanh 
nghiÖp hîp t¸c ngμy cμng ®−îc t¨ng c−êng do 
cïng thu ®−îc lîi Ých. Sù giao l−u qua l¹i víi 
nhau, lμm viÖc cïng nhau lμm cho c¸c doanh 
nghiÖp hiÓu nhau h¬n, gÇn gòi nhau h¬n vμ 
quan träng lμ x©y dùng ®−îc niÒm tin víi 
nhau lμm t¨ng b¹n bít thï.  

3.3. Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy hîp t¸c 
       trong cung øng nguyªn liÖu thuèc 
       thó y 

Nghiªn cøu thùc tr¹ng hîp t¸c gi÷a c¸c 
doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó 
y trªn ®Þa bμn Hμ Néi trong lÜnh vùc cung 
øng nguyªn liÖu cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp 
®ang gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. §ã lμ, khã 
kh¨n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh hîp t¸c víi c¸c 
doanh nghiÖp c¹nh tranh vμ ®ãng trªn cïng 
®Þa bμn; khã kh¨n v−ît qua chÝnh b¶n th©n 
m×nh bëi ý thøc hîp t¸c ch−a cao, t©m lý lo 
ng¹i, kh«ng muèn chia sÎ víi c¸c doanh 
nghiÖp kh¸c... §iÓm yÕu cña doanh nghiÖp 
ViÖt Nam lμ chØ liªn kÕt víi nhau khi gÆp 
khã kh¨n (Thμnh Huy, 2009). Mét sè doanh 
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nghiÖp cã kh¶ n¨ng trùc tiÕp nhËp khÈu th× 
kh«ng muèn hîp t¸c ®Ó kiÕm lîi riªng. Ngoμi 
ra, c¸c thÓ chÕ x· héi, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch 
ch−a râ rμng, qu¶n lý nhμ n−íc vÒ thuèc thó 
y ch−a thùc sù chÆt chÏ ®Ó t¹o m«i tr−êng vμ 
®éng lùc thóc ®Èy sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh 
nghiÖp (NguyÔn Quèc ¢n, 2007). 

§Ó thóc ®Èy sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh 
nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y trªn 
®Þa bμn Hμ Néi, cÇn ph¸t huy thuËn lîi vμ 
nh÷ng thμnh c«ng ®· ®¹t ®−îc, ®ång thêi 
gi¶i quyÕt triÖt ®Ó nh÷ng khã kh¨n vμ h¹n 
chÕ, cô thÓ: 

- B¶n th©n mçi doanh nghiÖp ph¶i tù 
n©ng cao nhËn thøc vÒ sù hîp t¸c theo h−íng 
tÝch cùc; cñng cè niÒm tin víi doanh nghiÖp 
c¹nh tranh lμm c¬ së cho mèi quan hÖ hîp 
t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp. §©y lμ ®iÓm mÊu 
chèt quan träng bëi c¸c doanh nghiÖp cã 
tham gia hîp t¸c hay kh«ng lμ do ý thøc chñ 
quan cña mçi doanh nghiÖp.  

- C¸c doanh nghiÖp cÇn x©y dùng chiÕn 
l−îc hîp t¸c cô thÓ vÒ ®èi t¸c, thêi gian, 
ph−¬ng thøc, h×nh thøc, sè l−îng nguyªn liÖu 
cung øng ®Ó hîp t¸c ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt.  

- Trong qu¸ tr×nh hîp t¸c, c¸c doanh 
nghiÖp nªn ký hîp ®ång hîp t¸c hoÆc hîp 
®ång kinh tÕ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c, 
còng nh− ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vμ 
b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia. 

- C¸c doanh nghiÖp cÇn ®a d¹ng hãa 
ph−¬ng thøc hîp t¸c theo h−íng linh ho¹t vμ 
phï hîp. 

Ngoμi ra, ®Ó t¹o m«i tr−êng vμ ®éng lùc 
thóc ®Èy sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp, 
Nhμ n−íc cÇn cã c¸c thÓ chÕ x· héi, c¸c c¬ 
chÕ chÝnh s¸ch râ rμng h¬n, qu¶n lý nhμ 
n−íc vÒ thuèc thó y chÆt chÏ h¬n. 

4. KÕT LUËN 
Sù hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu 

gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh 
thuèc thó y trªn ®Þa bμn Hμ Néi ®· mang l¹i 
nhiÒu lîi Ých cho c¸c bªn tham gia. Sù hîp 
t¸c chñ yÕu theo ph−¬ng thøc hîp t¸c mua 
b¸n nguyªn liÖu, h×nh thøc phæ biÕn lμ tháa 
thuËn miÖng. Møc ®é hîp t¸c gi÷a c¸c doanh 

nghiÖp cao, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp thuéc 
nhãm hîp t¸c bÒn v÷ng. Sù hîp t¸c gióp c¸c 
doanh nghiÖp ®Õn gÇn víi nhau h¬n vμ cã sù 
thay ®æi c¸ch nh×n nhËn vÒ c¹nh tranh. Tuy 
nhiªn, sù hîp t¸c còng gÆp ph¶i nh÷ng khã 
kh¨n mμ nguyªn nh©n chñ yÕu ph¸t sinh tõ 
yÕu tè chñ quan cña c¸c doanh nghiÖp ®ã lμ 
ý thøc hîp t¸c, tÝnh Ých kû c¸ nh©n vμ tËp 
qu¸n kinh doanh truyÒn thèng nhá lÎ vμ 
manh món.  

§Ó c¸c doanh nghiÖp tham gia hîp t¸c 
nhiÒu h¬n vμ hiÖu qu¶ h¬n, b¶n th©n mçi 
doanh nghiÖp cÇn tù n©ng cao ý thøc vμ 
nhËn thøc vÒ hîp t¸c, v−ît qua Ých kû cña 
chÝnh b¶n th©n m×nh, nh×n thÊy lîi Ých l©u 
dμi, bÒn v÷ng trong hîp t¸c ®Ó tham gia hîp 
t¸c vμ t¨ng c−êng hîp t¸c víi c¸c doanh 
nghiÖp c¹nh tranh. 
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TÓM TẮT

Hiện nay, các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội đang đứng trước khó khăn về nguồn cung ứng nguyên liệu do trong nước chưa tự sản xuất ra, số lượng nhà phân phối chuyên nghiệp về nguyên liệu thuốc thú y không nhiều, các doanh nghiệp có khả năng tự nhập khẩu thuốc thú y ít. Yêu cầu sản phẩm thuốc thú y phải đạt tiêu chuẩn chất lượng toàn diện để phục vụ chăn nuôi theo hướng bền vững đồng thời có thể cạnh tranh được với thuốc thú y ngoại nhập đòi hỏi nguyên liệu thuốc thú y phải đảm bảo cả về số lượng, chất lượng và giá cả. Chính vì thế, 48,57% số doanh nghiệp thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội đã hợp tác với nhau để tạo ra nguồn nguyên liệu dồi dào, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giúp quá trình sản xuất - kinh doanh thuốc thú y diễn ra thường xuyên, liên tục và không bị gián đoạn. Sự hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội có cả thuận lợi và khó khăn nhưng bước đầu đã đạt được những thành công nhất định trong việc mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp tham gia. Bài viết này tập trung phân tích tình hình hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn Hà Nội, trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp thúc đẩy sự hợp tác trong cung ứng nguyên liệu giữa các doanh nghiệp.


Từ khóa: Doanh nghiệp, hợp tác, sản xuất - kinh doanh thuốc thú y.


SUMMARY


Currently, enterprises of manufacturing - trading veterinary medicine in Hanoi is facing difficulties in source of raw materials because it can not produce by itself in domestic, there is not many professional distributors of raw materials and few enterprises are able to import raw materials. Requiring comprehensive quality standards for veterinary medicine products to serve the sustainable livestock and can compete with imported veterinary medicines needs raw materials of veterinary to ensure the quantity, quality and price. Therefore, 48,57% of enterprises of manufacturing - trading veterinary medicine in Hanoi has cooperated with each other to create abundant resource, to meet the requirements for quality and make the process of trading - manufacturing veterinary medicine frequent, continuous and uninterrupted. The cooperation in the supply of raw materials among enterprises of manufacturing - trading veterinary medicine in Hanoi had both advantages and difficulties but initially it has achieved successes in give benefits for participating enterprises. This paper focuses on analysis of cooperation in the supply of raw materials among enterprises of trading - manufacturing veterinary medicine in Hanoi, on that basis offers some solutions to promote cooperation in supply of raw materials.


Key words: Cooperation, enterprise, trading - manufacturing veterinary medicine. 


1. §ÆT VÊN §Ò


Nguyªn liÖu thuèc thó y bao gåm nguyªn liÖu ho¸ chÊt, nguyªn liÖu bao gãi, khÝ, dung m«i, chÊt phô gia, thuèc thö vµ c¸c vËt liÖu nh·n m¸c (Côc Thó y, 2009). Trong ®ã, nguyªn liÖu hãa chÊt t¬ng ®èi khan hiÕm do trong níc cha tù s¶n xuÊt ra. Trªn ®Þa bµn Hµ Néi, sè lîng doanh nghiÖp s¶n xuÊt -kinh doanh (SX-KD) thuèc thó y cã kh¶ n¨ng trùc tiÕp nhËp khÈu kh«ng nhiÒu. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ph¶i mua nguyªn liÖu tõ c¸c nguån kh¸c nhau trong níc nh mua cña c¸c nhµ ph©n phèi, hoÆc cña c¸c doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y cã nhËp khÈu nguyªn liÖu vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trªn thÞ trêng. Cho dï tù nhËp khÈu hay mua tõ nguån kh¸c, c¸c doanh nghiÖp ®Òu gÆp ph¶i khã kh¨n vÒ gi¸ c¶, chi phÝ thu mua, sù chñ ®éng trong cung øng nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt… §Ó kh¾c phôc khã kh¨n trªn, c¸c doanh nghiÖp ®· cïng nhau hîp søc trong cung øng nguyªn liÖu ®Ó t¹o ra nguån nguyªn liÖu tèt c¶ vÒ sè lîng, chÊt lîng vµ tiÕt kiÖm chi phÝ. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ c¸c doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu nh thÕ nµo? Lµm thÕ nµo ®Ó c¸c doanh nghiÖp tham gia hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu nhiÒu h¬n, hiÖu qu¶ h¬n?


Nghiªn cøu nµy ®îc tiÕn hµnh nh»m ph©n tÝch thùc tr¹ng hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi vµ gióp c¸c doanh nghiÖp thÊy ®îc lîi Ých mang l¹i tõ sù hîp t¸c, tõ ®ã cã c¸ch nh×n tÝch cùc theo híng “C¹nh tranh lµ hîp t¸c chø kh«ng ph¶i ®èi ®Çu” (Lª §¨ng Doanh, 2009). Ngoµi ra, nghiªn cøu cßn ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi.


2. PH¦¥NG PH¸P NGHI£N CøU 


2.1. Thu thËp th«ng tin


Th«ng tin vÒ t×nh h×nh hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu thuèc thó y gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®îc thu thËp b»ng ph¬ng ph¸p ®iÒu tra. Do sè lîng doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi kh«ng nhiÒu (chØ cã 35 doanh nghiÖp), nªn toµn bé sè doanh nghiÖp ®îc ®iÒu tra dùa trªn b¶ng c©u hái cÊu tróc vµ b¸n cÊu tróc ®· chuÈn bÞ s½n. Néi dung ®iÒu tra tËp trung vµo ph¬ng thøc hîp t¸c; h×nh thøc hîp t¸c; møc ®é hîp t¸c vµ nh÷ng lîi Ých thu ®îc tõ sù hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh nghiÖp.


2.2. Ph©n tÝch th«ng tin


Trªn c¬ së sè liÖu ®iÒu tra, th«ng qua viÖc sö dông sè b×nh qu©n, sè tèi ®a, tèi thiÓu, nghiªn cøu ®· ph©n tÝch theo tõng gãc ®é kinh tÕ - x· héi, sau ®ã tæng hîp kh¸i qu¸t ®Ó thÊy ®îc t×nh h×nh hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi. Sù hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®îc ®¸nh gi¸ c¶ vÒ sè tuyÖt ®èi vµ sè t¬ng ®èi trªn c¬ së tæng hîp sè liÖu ®iÒu tra, ph©n tÝch kÕt hîp gi÷a lý luËn vµ thùc tiÔn. C¸c sè liÖu thu thËp ®îc tõ c¸c b¶ng hái ®· ®îc tæng hîp vµ ph©n tÝch b»ng phÇn mÒm Excel.


3. KÕT QU¶ Vµ TH¶O LUËN 


3.1. Giíi thiÖu chung vÒ c¸c doanh nghiÖp 
     SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi


Trªn ®Þa bµn Hµ Néi, tæng sè doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y lµ 35 doanh nghiÖp, chñ yÕu thuéc lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n (TNHH) cã quy m« nhá, ho¹t ®éng l©u n¨m trong ngµnh thuèc thó y (B¶ng 1). Do quy m« nhá nªn ®iÒu kiÖn SX-KD cña c¸c doanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ, n¨ng lùc s¶n xuÊt kh«ng cao. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp gÆp khã kh¨n vÒ vèn, c«ng nghÖ vµ tr×nh ®é lao ®éng. 


B¶ng 1. T×nh h×nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y
trªn ®Þa bµn Hµ Néi 


		Chỉ tiêu

		Số lượng doanh nghiệp

		Cơ cấu (%)



		1. Hình thức tổ chức doanh nghiệp 

		

		



		- Doanh nghiệp nhà nước

		2

		5,71



		- Công ty cổ phần

		15

		42,86



		- Công ty TNHH

		12

		34,29



		- Doanh nghiệp tư nhân

		5

		14,29



		- Loại hình khác

		1

		2,86



		2. Thời gian hoạt động

		

		



		- Từ 5 năm trở xuống

		9

		25,71



		- Từ trên 5 năm đến 10 năm

		12

		34,29



		- Trên 10 năm

		14

		40,00



		3. Quy mô doanh nghiệp

		

		



		- Doanh nghiệp vừa

		3

		8,57



		- Doanh nghiệp nhỏ

		27

		77,14



		- Doanh nghiệp siêu nhỏ

		5

		14,29



		4. Tình hình thực hiện GMP

		

		



		- Đã thực hiện GMP

		2

		5,71



		- Đang thực hiện GMP

		12

		34,29



		- Chưa thực hiện GMP

		21

		60,00



		Tổng số

		35

		100





                Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra

3.2. Thùc tr¹ng hîp t¸c trong cung øng 
       nguyªn liÖu thuèc thó y


3.2.1. Sè lîng doanh nghiÖp tham gia
           hîp t¸c


Trong sè 35 doanh nghiÖp SX-KD thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi cã 17 doanh nghiÖp (chiÕm 48,57%) tham gia hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ 18 doanh nghiÖp (chiÕm 51,43%) kh«ng hîp t¸c mµ lùa chän ®éc lËp cung øng nguyªn liÖu. Kh¶o s¸t c¸c doanh nghiÖp cho thÊy, chiÕm tû träng hîp t¸c cao h¬n lµ c¸c doanh nghiÖp cã thêi gian ho¹t ®éng l©u trªn 10 n¨m, thuéc lo¹i h×nh c«ng ty cæ phÇn, cã quy m« nhá vµ ngêi ®øng ®Çu doanh nghiÖp cã tr×nh ®é ®¹i häc (B¶ng 2).


3.2.2. Ph¬ng thøc hîp t¸c 


KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp hîp t¸c víi nhau díi hai ph¬ng thøc: hîp t¸c mua b¸n nguyªn liÖu thuèc thó y víi nhau vµ kÕt hîp cïng nhau nhËp khÈu nguyªn liÖu thuèc thó y. Ph¬ng thøc hîp t¸c mua b¸n nguyªn liÖu thuèc thó y ®îc 100% sè doanh nghiÖp ¸p dông bëi ph¬ng thøc nµy dÔ thùc hiÖn, t¹o t©m lý tho¶i m¸i cho c¸c bªn tham gia hîp t¸c vµ kh«ng rµng buéc nhiÒu gi÷a c¸c bªn hîp t¸c. Ngoµi ra, ph¬ng thøc hîp t¸c nµy t¹o ra sù chñ ®éng cho c¶ doanh nghiÖp mua lÉn doanh nghiÖp b¸n, møc ®é hëng lîi cña bªn mua vµ bªn b¸n t¬ng ®èi æn ®Þnh. Ph¬ng thøc kÕt hîp cïng nhau nhËp khÈu nguyªn liÖu thuèc thó y ®îc Ýt doanh nghiÖp ¸p dông h¬n (35,29% sè doanh nghiÖp) vµ ®©y lµ nh÷ng doanh nghiÖp cùc kú tin tëng nhau, cã quan hÖ rÊt tèt víi nhau vµ cã sù nÓ nang nhau bëi ph¬ng thøc hîp t¸c nµy mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp ñy th¸c nhËp khÈu h¬n lµ c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp khÈu (so víi møc lîi Ých mua b¸n nguyªn liÖu b×nh thêng). 

		B¶ng 2. Sè lîng doanh nghiÖp tham gia hîp t¸c trong s¶n xuÊt kinh doanh


Chỉ tiêu

		Tổng số

		Hợp tác

		Không hợp tác



		

		Số lượng (DN)

		Cơ cấu (%)

		Số lượng (DN)

		Cơ cấu (%)

		Số lượng (DN)

		Cơ cấu (%)



		1. Theo số năm hoạt động

		

		

		

		

		

		



		- Từ 5 năm trở xuống

		9

		25,71

		4

		11,43

		5

		14,29



		- Từ trên 5 đến 10 năm

		12

		34,29

		6

		17,14

		6

		17,14



		- Trên 10 năm

		14

		40,00

		7

		20,00

		7

		20,00



		2. Theo hình thức tổ chức SX-KD

		

		

		

		

		

		



		- DNNN

		2

		5,71

		1

		2,86

		1

		2,86



		- Công ty cổ phần

		15

		42,86

		8

		22,86

		7

		20,00



		- Công ty TNHH

		12

		34,29

		5

		14,29

		7

		20,00



		- Doanh nghiệp tư nhân

		5

		14,28

		3

		8,57

		2

		5,71



		- Khác

		1

		2,86

		0

		0

		1

		2,86



		3. Theo quy mô

		

		

		

		

		

		



		- Doanh nghiệp siêu nhỏ

		5

		14,29

		1

		2,86

		4

		11,43



		- Doanh nghiệp nhỏ

		27

		77,14

		14

		40,00

		13

		37,14



		- Doanh nghiệp vừa

		3

		8,57

		2

		5,71

		1

		2,86



		4. Theo trình độ người đứng đầu

		

		

		

		

		

		



		- Tiến sỹ

		8

		22,86

		5

		14,29

		3

		8,57



		- Thạc sỹ

		4

		11,42

		2

		5,71

		2

		5,71



		- Đại học

		22

		62,86

		10

		28,57

		12

		34,29



		- Dưới đại học

		1

		2,86

		0

		0

		1

		2,86



		Tổng số

		35

		100

		17

		48,57

		18

		51,43





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra


B¶ng 3. H×nh thøc vµ ph¬ng thøc hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp


		Chỉ tiêu

		Hợp tác mua bán nguyên liệu

		Kết hợp cùng nhập khẩu nguyên liệu



		

		n = 17

		n = 6



		Hình thức hợp tác

		

		



		   1. Ký hợp đồng kinh tế

		28,57

		100



		2. Thỏa thuận miệng

		100

		0





Nguồn. Tổng hợp từ số liệu điều tra


3.2.3. H×nh thøc hîp t¸c 


C¸c doanh nghiÖp hîp t¸c chñ yÕu díi h×nh thøc tháa thuËn miÖng (100% sè doanh nghiÖp), h×nh thøc ký hîp ®ång kinh tÕ ®îc rÊt Ýt doanh nghiÖp ¸p dông (28,57% sè doanh nghiÖp) (B¶ng 3). C¸c doanh nghiÖp cho r»ng thêng xuyªn mua b¸n víi nhau, lµ ®èi t¸c quen thuéc cña nhau råi th× tháa thuËn b»ng giÊy tê lµ thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt. Sù hîp t¸c thùc hiÖn trªn c¬ së tin tëng lÉn nhau. ChØ khi mua b¸n nguyªn liÖu víi khèi lîng lín, c¸c doanh nghiÖp míi ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ vµ viÖc ký kÕt ®îc c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn theo tõng lÇn mua b¸n hoÆc theo tõng kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh. 


3.2.4. Møc ®é hîp t¸c 


§Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi, nghiªn cøu ®· kh¶o s¸t thêi gian hîp t¸c, tÝnh thêng xuyªn cña sù hîp t¸c vµ tû träng nguyªn liÖu thuèc thó y cung øng tõ nguån hîp t¸c cña c¸c doanh nghiÖp (B¶ng 4). KÕt qu¶ cho thÊy, thêi gian hîp t¸c tû lÖ thuËn víi sè n¨m ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c doanh nghiÖp cã thêi gian hîp t¸c víi nhau tõ 5 n¨m trë lªn chiÕm tû träng lín h¬n c¶. §iÒu ®ã chøng tá c¸c doanh nghiÖp cµng cã  kinh nghiÖm, sù hiÓu biÕt vµ tin tëng lÉn nhau th× cµng cã xu híng hîp t¸c víi nhau (Marina, 2010). Sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp mang tÝnh thêng xuyªn nhng chñ yÕu ë ph¬ng thøc hîp t¸c mua b¸n nguyªn liÖu thuèc thó y. Lý do chÝnh lµ c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp khÈu kh«ng muèn kÕt hîp víi doanh nghiÖp kh¸c ®Ó gi÷ thÕ ®éc quyÒn vµ ®Ó kiÕm ®îc nhiÒu lîi h¬n. Do ®ã, chØ cã nh÷ng doanh nghiÖp rÊt tin tëng vµ quan hÖ rÊt tèt víi nhau míi hîp t¸c theo ph¬ng thøc nµy. Sù hîp t¸c còng cung øng mét tû träng nguyªn liÖu ®¸ng kÓ trong tæng sè nguyªn liÖu sö dông ®Ó s¶n xuÊt thuèc thó y cña c¸c doanh nghiÖp. C¸c doanh nghiÖp mua hîp t¸c víi tû träng nguyªn liÖu tõ 2% ®Õn 50%. C¸c doanh nghiÖp b¸n hîp t¸c víi tû träng nguyªn liÖu tõ 5% ®Õn 15%. 


Qua ®ã, cã thÓ thÊy r»ng, møc ®é hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi rÊt cao thÓ hiÖn ë tû lÖ cao cña nhãm hîp t¸c bÒn v÷ng vµ nhãm hîp t¸c t¬ng ®èi bÒn v÷ng (H×nh 1). Sù hîp t¸c nµy lµ hiÖu qu¶ v× nã ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh nghiÖp tham gia. Trong ®ã nhãm hîp t¸c bÒn v÷ng gåm c¸c doanh nghiÖp cã thêi gian hîp t¸c trªn 5 n¨m, sù hîp t¸c diÔn ra thêng xuyªn vµ tû träng nguyªn liÖu cung øng tõ nguån hîp t¸c tõ 30% trë lªn; nhãm hîp t¸c t¬ng ®èi bÒn v÷ng gåm c¸c doanh nghiÖp cã thêi gian hîp t¸c tõ trªn 3 n¨m ®Õn 5 n¨m, sù hîp t¸c diÔn ra thêng xuyªn vµ tû träng nguyªn liÖu cung øng tõ nguån hîp t¸c tõ 10% ®Õn 20% vµ nhãm hîp t¸c cha bÒn v÷ng gåm c¸c doanh nghiÖp cã thêi gian hîp t¸c díi 3 n¨m, sù hîp t¸c diÔn ra cha thêng xuyªn vµ tû träng nguyªn liÖu cung øng tõ nguån hîp t¸c díi 10%.


B¶ng 4. Møc ®é hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y
trªn ®Þa bµn Hµ Néi


		Chỉ tiêu

		Hợp tác mua bán nguyên liệu

		Kết hợp cùng nhập khẩu nguyên liệu



		

		n = 14

		n = 6



		1. Thời gian hợp tác

		

		



		- Dưới 3 năm

		7,14

		0



		- Từ 3 năm đến dưới 5 năm

		35,71

		0



		- Từ 5 năm trở lên

		57,14

		100



		2. Tính thường xuyên của hợp tác

		

		



		- Khi có nhu cầu

		14,29

		0



		- Trong khoảng thời gian nhất định

		0

		100



		- Thường xuyên

		85,71

		0



		3. Tỷ trọng mua hợp tác

		

		



		- Từ 5% trở xuống

		21,43

		50



		- Từ 10% đến 20%

		35,71

		16,67



		- Từ 30% đến dưới 50%

		28,57

		0



		- Từ 50% trở lên

		14,29

		0



		4. Tỷ trọng bán hợp tác

		

		



		- Từ 10% trở xuống

		14,29

		33,33



		- Trên 10% đến 15%

		14,29

		0





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra




H×nh 1. C¸c nhãm doanh nghiÖp theo møc ®é hîp t¸c


3.2.5. Lîi Ých cña sù hîp t¸c 


Lîi Ých mang l¹i tõ sù hîp t¸c chÝnh lµ t×nh huèng cïng th¾ng (Win-Win) cña tÊt c¶ c¸c bªn tham gia (Brandenberger vµ  Nalebuff, 2007). Trong sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi, lîi Ých chñ yÕu nhËn ®îc tõ gi¸ c¶ nguyªn liÖu, sù æn ®Þnh trong SX-KD vµ sù t¨ng cêng quan hÖ gi÷a c¸c doanh nghiÖp hîp t¸c.


Lîi Ých tõ gi¸ c¶ nguyªn liÖu: Gi¸ c¶ nguyªn liÖu cung øng tõ nguån hîp t¸c tuy cao h¬n gi¸ nhËp khÈu trùc tiÕp vµ thÊp h¬n gi¸ thÞ trêng nhng ®Òu mang l¹i lîi Ých cho tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp hîp t¸c. §èi víi c¸c doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp khÈu nguyªn liÖu, møc lîi Ých ®îc hëng tõ gi¸ nguyªn liÖu bao gåm chªnh lÖch gi÷a gi¸ nhËp khÈu víi gi¸ b¸n hîp t¸c vµ møc gi¶m gi¸ nhËp khÈu do mua víi khèi lîng nhiÒu. KÕt qu¶ kh¶o s¸t doanh nghiÖp cho thÊy, chªnh lÖch gi÷a gi¸ nhËp khÈu víi gi¸ hîp t¸c tõ 6 ®Õn 12%; møc gi¶m gi¸ nhËp khÈu nguyªn liÖu do mua víi khèi lîng lín tõ 9 ®Õn 17%, nh vËy, tæng lîi Ých cña c¸c doanh nghiÖp b¸n tõ 15 ®Õn 20% gi¸ trÞ nguyªn liÖu cung øng hîp t¸c. §èi víi c¸c doanh nghiÖp mua, møc lîi Ých ®îc hëng tõ gi¸ nguyªn liÖu chÝnh lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua hîp t¸c víi gi¸ mua trªn thÞ trêng. Tû lÖ lîi Ých ®îc hëng tõ  3 ®Õn 7%. Trêng hîp kÕt hîp cïng nhËp khÈu nguyªn liÖu, lîi Ých ®îc hëng nhiÒu h¬n. MÆc dï ph¶i bá ra tõ 3 ®Õn 5% phÝ ñy th¸c nhËp khÈu nhng c¸c doanh nghiÖp nµy ®îc hëng lîi kh«ng chØ do mua ®óng b»ng gi¸ nhËp mµ cßn ®îc hëng lîi tõ phÇn gi¶m gi¸ do mua víi khèi lîng lín vµ tiÕt kiÖm ®îc tõ 17 ®Õn 25% so víi mua b×nh thêng trªn thÞ trêng.


Sù æn ®Þnh trong s¶n xuÊt kinh doanh: §èi víi doanh nghiÖp mua do nguån mua æn ®Þnh, ®¶m b¶o c¶ vÒ thêi gian, sè lîng vµ chÊt lîng nguyªn liÖu dïng cho s¶n xuÊt, gióp cho s¶n xuÊt kinh doanh thêng xuyªn, liªn tôc vµ chñ ®éng. §èi víi doanh nghiÖp trùc tiÕp nhËp khÈu, hîp t¸c mang l¹i sù æn ®Þnh vÒ thu nhËp tõ viÖc b¸n nguyªn liÖu, tr¸nh ®îc rñi ro trong qu¸ tr×nh dù tr÷ nguyªn liÖu cã thÓ lµm kÐm hoÆc mÊt phÈm chÊt nguyªn liÖu. 


Mèi quan hÖ kinh doanh gi÷a c¸c doanh nghiÖp hîp t¸c ngµy cµng ®îc t¨ng cêng do cïng thu ®îc lîi Ých. Sù giao lu qua l¹i víi nhau, lµm viÖc cïng nhau lµm cho c¸c doanh nghiÖp hiÓu nhau h¬n, gÇn gòi nhau h¬n vµ quan träng lµ x©y dùng ®îc niÒm tin víi nhau lµm t¨ng b¹n bít thï. 


3.3. Mét sè gi¶i ph¸p thóc ®Èy hîp t¸c
       trong cung øng nguyªn liÖu thuèc
       thó y


Nghiªn cøu thùc tr¹ng hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi trong lÜnh vùc cung øng nguyªn liÖu cho thÊy, c¸c doanh nghiÖp ®ang gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n. §ã lµ, khã kh¨n trong viÖc ra quyÕt ®Þnh hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ ®ãng trªn cïng ®Þa bµn; khã kh¨n vît qua chÝnh b¶n th©n m×nh bëi ý thøc hîp t¸c cha cao, t©m lý lo ng¹i, kh«ng muèn chia sÎ víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c... §iÓm yÕu cña doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ chØ liªn kÕt víi nhau khi gÆp khã kh¨n (Thµnh Huy, 2009). Mét sè doanh nghiÖp cã kh¶ n¨ng trùc tiÕp nhËp khÈu th× kh«ng muèn hîp t¸c ®Ó kiÕm lîi riªng. Ngoµi ra, c¸c thÓ chÕ x· héi, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch cha râ rµng, qu¶n lý nhµ níc vÒ thuèc thó y cha thùc sù chÆt chÏ ®Ó t¹o m«i trêng vµ ®éng lùc thóc ®Èy sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp (NguyÔn Quèc ¢n, 2007).


§Ó thóc ®Èy sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi, cÇn ph¸t huy thuËn lîi vµ nh÷ng thµnh c«ng ®· ®¹t ®îc, ®ång thêi gi¶i quyÕt triÖt ®Ó nh÷ng khã kh¨n vµ h¹n chÕ, cô thÓ:


- B¶n th©n mçi doanh nghiÖp ph¶i tù n©ng cao nhËn thøc vÒ sù hîp t¸c theo híng tÝch cùc; cñng cè niÒm tin víi doanh nghiÖp c¹nh tranh lµm c¬ së cho mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp. §©y lµ ®iÓm mÊu chèt quan träng bëi c¸c doanh nghiÖp cã tham gia hîp t¸c hay kh«ng lµ do ý thøc chñ quan cña mçi doanh nghiÖp. 

- C¸c doanh nghiÖp cÇn x©y dùng chiÕn lîc hîp t¸c cô thÓ vÒ ®èi t¸c, thêi gian, ph¬ng thøc, h×nh thøc, sè lîng nguyªn liÖu cung øng ®Ó hîp t¸c ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. 


- Trong qu¸ tr×nh hîp t¸c, c¸c doanh nghiÖp nªn ký hîp ®ång hîp t¸c hoÆc hîp ®ång kinh tÕ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ hîp t¸c, còng nh ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia.


- C¸c doanh nghiÖp cÇn ®a d¹ng hãa ph¬ng thøc hîp t¸c theo híng linh ho¹t vµ phï hîp.


Ngoµi ra, ®Ó t¹o m«i trêng vµ ®éng lùc thóc ®Èy sù hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp, Nhµ níc cÇn cã c¸c thÓ chÕ x· héi, c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch râ rµng h¬n, qu¶n lý nhµ níc vÒ thuèc thó y chÆt chÏ h¬n.


4. KÕT LUËN


Sù hîp t¸c trong cung øng nguyªn liÖu gi÷a c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh thuèc thó y trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho c¸c bªn tham gia. Sù hîp t¸c chñ yÕu theo ph¬ng thøc hîp t¸c mua b¸n nguyªn liÖu, h×nh thøc phæ biÕn lµ tháa thuËn miÖng. Møc ®é hîp t¸c gi÷a c¸c doanh nghiÖp cao, phÇn lín c¸c doanh nghiÖp thuéc nhãm hîp t¸c bÒn v÷ng. Sù hîp t¸c gióp c¸c doanh nghiÖp ®Õn gÇn víi nhau h¬n vµ cã sù thay ®æi c¸ch nh×n nhËn vÒ c¹nh tranh. Tuy nhiªn, sù hîp t¸c còng gÆp ph¶i nh÷ng khã kh¨n mµ nguyªn nh©n chñ yÕu ph¸t sinh tõ yÕu tè chñ quan cña c¸c doanh nghiÖp ®ã lµ ý thøc hîp t¸c, tÝnh Ých kû c¸ nh©n vµ tËp qu¸n kinh doanh truyÒn thèng nhá lÎ vµ manh món. 


§Ó c¸c doanh nghiÖp tham gia hîp t¸c nhiÒu h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n, b¶n th©n mçi doanh nghiÖp cÇn tù n©ng cao ý thøc vµ nhËn thøc vÒ hîp t¸c, vît qua Ých kû cña chÝnh b¶n th©n m×nh, nh×n thÊy lîi Ých l©u dµi, bÒn v÷ng trong hîp t¸c ®Ó tham gia hîp t¸c vµ t¨ng cêng hîp t¸c víi c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh.


TµI LIÖU THAM KH¶O


NguyÔn Quèc ¢n (2007). C«ng t¸c qu¶n lý thuèc thó y giai ®o¹n 2007 - 2015, TËp san Kû niÖm 57 n¨m ngµy truyÒn thèng ngµnh thó y ViÖt Nam (11.7.1950 - 11.7.2007), NXB. N«ng nghiÖp.


Côc Thó y (2009). Tµi liÖu tËp huÊn n©ng cao vÒ GMP, GLP, GSP.


Lª §¨ng Doanh (2009). C¹nh tranh lµ hîp t¸c chø kh«ng ph¶i ®èi ®Çu, truy cËp ngµy 30/7/2009 tõ trang web http: // viet bao. vn /Kinh-te/Canh-tranh-la-hop-tac-chu-khong -phai-doi-dau/75010890/87/.http://vietbao.vn/Kinh-te/Canh-tranh-la-hop-tac-chu-khong-phai-doi-dau/75010890/87/

Thµnh Huy (2009). §iÓm yÕu cña doanh nghiÖp ViÖt Nam, truy cËp ngµy 31/07/2009 tõ trang web http://www.baomoi.com/ Home/KinhTe/vovnews.vn/Diem-yeu-cua-doanh-nghiep-Viet-Nam/3006460 .epi.http://www.baomoi.com/Home/KinhTe/vovnews.vn/Diem-yeu-cua-doanh-nghiep-Viet-Nam/3006460.epi

Brandenberger A.M. vµ B.J. Nalebuff (2007). Lý thuyÕt trß ch¬i trong kinh doanh, NXB. Tri thøc Hµ Néi. 


Marina Z. Solesvik  (2010). Partner selection for interfirm collaboration in collaboration in ship design ship design, Industrial Management & Data Systems Vol. 110 No. 5, 2010 pp. 701-717.













































































































































































































690



