LỜI NHÀ XUẤT BẢN
ơ nước ta, nông nghiệp có một vị trí rất quan trọng. Sự phát triển của nông
nghiệp không những bảo đảm được đời sống nhân dân vê nhu cầu lương thực,
thực phẩm, mà còn tạo ra những tiền đề cần thiết để thực hiện công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước.
Kể từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay nhất là tu năm 1954 đôi
với miên Bảc và từ năm 1975 đôi với cả nước nông nghiệp nước ta đã trải qua
những giai đoạn phát triển thăng trâm gắn liền với những mô hình tổ chức và
phương thức quản lý khác nhau. Cho đên nay, nông nghiệp nước ta đã có những
đổi mới rât căn bản, đạt được những thành tựu hêt sức quan trọng. Đã có nhiều
công trình khoa học đi sâu nghiên cứu về lịch sử phát triển nền nông
nghiệp'¡nước ta nói chung, cũng như những đổi mới trên từng mặt trong mỗi giai
đoạn của nông nghiệp nước ta nói riêng, ở các góc độ nghiên cứu khác nhau,
các tác giả đều cho thấy, xóa bỏ cơ chê kê hoạch hóa tập trung quan liêu bao
cấp, chuyển sang phát triên theo cơ chê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
là một tất yêu khách quan, hợp quy luật; những đổi mới và thành tựu đạt được
của nông nghiệp trong ĩiteng năm qua là rất to lớn.
Xuất bản cuôn sách Hai mô hình kinh tế và sự đổi mới kinh tê qua thực
tiễn phát triển nông nghiệp ở Việt Nam của
PGS.TS. Vũ Trọng Khải, chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc công trình
nghiên cứu của một tác giả đã có nhiều năm công tác trong ngành -nông nghiệp,
về vấn đề này.
Cuốn sách gồm 10 chương, được trình bày trong hai phần:
- Phần I: Mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu
bao cấp trong nông nghiệp.
- Phần II. Đổi mới, chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường.
Cuốn sách được hình thành trên cơ sở lựa chọn, tập hợp các bài viêt của tác
giả đã đăng trên các tạp chí, các báo trong thời gian từ năm 1969 đến nay.
Thông qua sự phân tích những vấn đề kinh tế nảy sinh từ hai mô hình quản
lý trong nông nghiệp, tác giả có điều kiện giới thiệu

với bạn đọc những kết quả nghiên cứu của mình trong hơn 30 năm qua và sau
nữa là góp phần vào việc phân tích những vấn đề cơ bản trong đường lối phát
triển nông nghiệp của Đảng ta những nhược điểm, khiếm khuyết của mô hình tổ
chức, quản lý theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, từ đó kiến
nghị những vấn đề cần giải quyết để phát triển nền nông nghiệp theo cơ chế thị
trường định hướng' xã hội chủ nghĩa.
Bằng kinh nghiệm thực tiễn dồi dào và sự am hiểu, nhạy cảm nghề nghiệp,
các bài viết đã đi sâu phân tích nhiều vấn đề thuộc về tổ chức sản xuất và quản
lý trong nông nghiệp, đề cập đến những vấn đề kinh tê vĩ mô và vi mô liên quan
đến các giai đoạn phát triển của nền nông nghiệp nước ta.
Tuy nhiên, do cuốn sách có sử dụng những tư liệu của những năm thời bao
cấp trước đây để phân tích những vấn đề nảv sinh trong những ’thời điểm và
hoàn cảnh cụ thể khi đó, cho nên, có những vấn đề tác giả cho là bất hợp lý, là
sai lầm (ví dụ như vấn đề hai giá), nhưng thực tế sau này nó đã được khắc phục,
giải quyêt, không còn là vấn đề cần phải đề cập nữa; hoặc có những vấn đề vốn
chỉ nảy sinh và được giải quyết trong cơ chế quản lý cũ, đến nay không cần thiêt
phái" đưa ra giải pháp khắc phục (chẳng hạn như phân phôi lương thực theo định
suất), nhưng để bảo đảm tính khách quan, tôn trọng các kết quả nghiên cứu
đương thời, có tính lịch sử, chúng tôi vẫn giữ nguyên nội dung như tác giả đã
trình bày, và qua đó chúng ta lại bắt gặp phần nào thực tiễn của một thời nông
nghiệp nước ta đã trải qua, thấy được cái sáng tạo, vĩ đại của công cuộc đổi mới.
Hy vọng cuốn sách sẽ mang lại cho bạn đọc những thông tin
bổ ích.
Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.
Tháng 7 năm 2002
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA
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Mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp.
Chính sách phát triển sản xuất cây lương thực, cây công
nghiệp trong khu vực kinh tế tập thể
(Đã in trên tạp chí Nghiên cứu kinh tế tháng 12/1969)
Thực chất của chính sách
Quán triệt đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng
Sự giúp đỡ của nhà nước đối với HTX
Thuỷ lợi
Phân bón
Giống cây trồng
Bảo vệ thực vật
Công cụ lao động nông nghiệp
Bảo hộ lao động nông nghiệp
Giá cả cung cấp vật tư cho HTX nông nghiệp
Chính sách cho vay vốn
Nội dung của chính sách tài chính-thương nghiệp đối với
nông nghiệp
Thuế nông nghiệp
Chính sách thu mua và quản lý thị trường nông sản nói
chung
Nhà nước giao chỉ tiêu bán nông sản cho HTX nông nghiệp
Tỷ lệ huy động và mức độ để lại cho người sản xuất tiêu dùng
nông sản
Vấn đề chợ nông thôn và quản lý thị trường nông thôn
Chính sách thu mua, phân phối quản lý thị trường lương
thực nói riêng (gọi tắt là chính sách lương thực)
Chính sách lương thực đối với HTX chuyên canh cây lương
thực
Chính sách phân phối lương thực cho HTX trồng cây công
nghiệp là chính, trồng cây lương thực là phụ (không có sản
phẩm hàng hóa về lương thực)
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Chính sách giá thu mua nông sản phẩm
Mấy vấn đề kinh tế của việc cơ giới hoá nông nghiệp trong khu
vực kinh tế tập thể
(Đã in trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 10,12 /1971)
Mức độ cơ giới hoá nông nghiệp
Yêu cầu và tính tất yếu của việc cơ giới hoá nông nghiệp ở
Miền Bắc nước ta.
ý nghĩa của việc nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp
và biện pháp cơ bản để nâng cao năng suất lao động nông
nghiệp
Hiệu quả kinh tế của việc cơ giới hoá nông nghiệp và những chỉ
tiêu biểu hiện.
Khả năng và những khó khăn của việc cơ giới hoá nông
nghiệp
Điều kiện đất đai và cây trồng
Hệ thống máy móc hay là khả năng về kỹ thuật cơ khí
Vốn xây dựng cơ bản
Về công nghiệp
Khả năng tổ chức sản xuất
Những biện pháp
Phân vùng và quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trong điều
kiện cơ giới hoá
Kế hoạch phân công lao động xã hội và trong từng HTX
Xác định và trang bị hệ thống máy móc công cụ lao động theo
hướng kết hợp máy móc và công cụ thủ công cho từng nhóm
cây trồng luân canh với nhau và xây dựng quy trình sản xuất
thích hợp.
Từng bước xây dựng ngành công nghiệp chế tạo và sửa chữa
máy móc nông nghiệp
Xây dựng trạm cơ khí nông nghiệp và sửa chữa máy móc nông
cụ ở huyện và tổ chức chỉ đạo sản xuất của cấp huyện.
Một số chính sách, chế độ
Thực hiện nền nếp quản lý mới ở một HTX vùng đồng bằng
(Đã in trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 8, 10, 12/1975)
Tình hình những năm qua
Về sản xuất và kết quả sản xuất
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Về tổ chức quản lý và kỹ thuật
HTX Mỹ Thọ bước đầu chuyển biến về kỹ thuật và quản lý
theo phương hướng mới
Tổ chức lại sản xuất
Phương hướng sản xuất
Tổ chức các đơn vị đội sản xuất trong HTX
Tổ chức bộ máy quản lý
Hệ thống các chế độ quản lý kinh tế tài chính
Quan hệ giữa Đảng, Chính quyền và HTX
Những vấn đề kinh tế của HTX sản xuất nông nghiệp
Về phương pháp điều tra tính giá thành sản xuất lúa ở các
HTX nông nghiệp
(Đã in trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 4/1977)
Mục đích, yêu cầu
Một số quan điểm chung
Các vấn đề cụ thể
Vấn đề phân phối tổng sản phẩm và trả công lao động bằng
tiền trong HTX nông nghiệp
(Đã in trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 8/1977)
Vấn đề "Khoán" trong các HTX nông nghiệp hiện nay
(Đã in trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 12/1980 )
Tình hình, bản chất và nguyên nhân
Hướng giải quyết

109

đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường
Đổi mới tư duy về mô hình phát triển kinh tế
Chuyển sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường: Nhìn lại và
suy ngẫm
(Đã in trên Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 2/1992)
Thừa hưởng di sản nặng nề của cơ chế quản lý chỉ huy siêu tập
trung và bao cấp của Nhà nước
Chưa có thị trường theo đúng nghĩa của nó
Chưa có một hệ thống pháp luật đầy đủ và thích hợp
Các cấp chính quyền nhà nước còn can thiệp nặng nề vào hoạt
động kinh doanh
Cơ chế thị trường nhiều thành phần nhưng còn thiếu bình đẳng
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Thành công nhiều, tiếng vang xa - những khiếm khuyết và sự
trừng phạt.
Kinh tế hàng hóa và sự hình thành hệ thống quản lý mới
(Đã in trên Tạp chí Khoa học xã hội của Viện Khoa học xã hội
tại thành phố Hồ Chí Minh, số tháng 6/1988)
Đa dạng hoá quyền sở hữu trong xí nghiệp quốc doanh
(Đã in trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 12/1991)
Nghĩ về tổng công ty 90-91 và kinh tế thị trường
(Đã in trên báo nhân dân ngày 8/6/1998)
kinh tế hàng hóa và sự hình thành hệ thống quản lý và kinh
doanh mới trong nông nghiệp, nông thôn qua thực tiễn thành
phố Hồ Chí Minh
(Sách do Nxb Khoa học - Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ấn
hành năm 1990)
Một số đặc điểm kinh tế - xã hội, tự nhiên của nông nghiệp
và nông thôn ngoại thành có ảnh hưởng đến việc cải tạo
XHCN
Phân tích những vấn đề đã phát sinh trong quá trình tiến
hành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền nông nghiệp ngoại
thành để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết.
Một số quan điểm có tính chất cơ sở khoa học của sự phân tích
Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế trong thời kỳ quá
độ
Nhận thức lại nền kinh tế hàng hóa lớn XHCN
Hợp tác hoá là một hình thức xã hội hoá nền sản xuất
Cạnh tranh- phá sản - tích tụ sản xuất
Tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh; tự do kinh doanh theo khả
năng những ngành hàng mà pháp luật không cấm; xoá bỏ độc
quyền kinh doanh theo chức năng ngành, cấp nhà nước chủ
quản của các đơn vị kinh doanh
Vai trò của kinh tế hộ gia đình trong nền nông nghiệp hàng hóa
Quá trình đô thị hoá nông thôn và phát triển kinh tế - xã hội
nông thôn
Phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình cải tạo nông
nghiệp ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua
và những bài học kinh nghiệm được rút ra.
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Vấn đề ruộng đất
Hợp tác hoá nông nghiệp và HTX, tập đoàn
Các đơn vị quốc doanh trong nông nghiệp (theo nghĩa rộng)
Hệ thống quản lý nhà nước về nông, lâm ngư nghiệp và kinh tế
- xã hội nông thôn
Kết luận
Nông trại và kinh tế thị trường
(Đã in trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 10/1999)
Các loại nông trại
Các loại nông trại ở nước ta hiện nay và xu thế phát triển của
chúng trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần
Nông trại gia đình
Doanh nghiệp cá nhân (doanh nghiệp tư nhân) kinh doanh nông
nghiệp
Công ty hợp danh
Công ty cấp vốn
Công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn
Công ty dự phần
Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn
HTX nông nghiệp
Một số nhận xét và kiến nghị
htx trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phân
Vấn đề ruộng đất và hợp tác hoá nông nghiệp ở Nam Bộ
hiện nay (Đã in trên tạp chí nông nghiệp và công nghiệp thực
phẩm số 5, 6/1989)
Những đặc điểm của nền sản xuất hàng hóa nhỏ trong nông
nghiệp Nam Bộ có ảnh hưởng đến quá trình xã hội hội hoá
XHCN
Một quan điểm về xã hội hoá nền sản xuất có tính chất cơ sở lý
luận của sự phân tích và kiến nghị giải pháp
Phân tích một số tình huống trong quá trình xã hội hoá nền sản
xuất tiểu nông ở Nam Bộ và kiến nghị những giải pháp cần thiết
Bản chất kinh tế - xã hội của HTX nông nghiệp kiểu mới
theo luật HTX (Đã in trong tập tài liệu tập huấn luật HTX, Nxb
nông nghiệp ấn hành 1997)
Một năm thực hiện luật HTX trong nông nghiệp ở các tỉnh
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phía nam (Đã in trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng
8/1998)
Các hình thức hợp tác của kinh tế hộ nông dân vùng đồng
bằng sông Cửu Long (Đã in trong tạp chí Quản lý kinh Tế
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Lời tựa
Tiến trình kinh tế của một đất nước là một dòng chảy liên tục. Nó luôn được phản
ánh trong các số liệu thống kê, trong chính sách của nhà nước đương thời và nhất là
trong các công trình nghiên cứu.
ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế, nhất là ở những bước ngoặt, để hiểu được tiến
trình kinh tế sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai, người ta không những phải hiểu
được các quá trình hợp thành toàn bộ hoạt động kinh tế hiện tại, dự báo được những xu
hướng sẽ diễn ra, mà còn phải nắm được diễn tiến mà nền kinh tế đã trải qua. Nói khác
đi, cách tiếp cận lịch sử là cần thiết để hiểu lôgich của sự phát triển. Trong cách tiếp
cận lịch sử, các tư liệu lịch sử phản ánh những giai đoạn đã qua có một ý nghĩa đặc
biệt quan trọng. Chúng không những cung cấp tình hình, về thực trạng của những giai
đoạn phát triển trước đó, mà điều quan trọng hơn, thông qua các công trình nghiên cứu
ở những giai đoạn đã qua đó, người ta có thể hiểu được những vấn đề đã đặt ra,
những điều kiện trên đó đã nảy sinh vấn đề cần được giải quyết, nhất là qua sự phân
tích, đánh giá của tác giả về thực trạng kinh tế, cách giải quyết các vấn đề đặt ra, người
ta nắm được tư duy kinh tế của một thời kỳ, một thế hệ. Lần tìm trong những công
trình nghiên cứu của một thời đã qua, đôi khi thật bất ngờ thấy rằng có những vấn đề từ
lâu đã được đề cập tới, tư duy của người ta đã tiến sát tới bản chất của vấn đề và có
những ý tưởng thật độc đáo cho việc giải quyết những vấn đề đặt ra của các thời đã
qua đó, những vấn đề giờ đây mới lại được đặt ra và đang dò tìm phương thức giải
quyết. Những nghiên cứu sâu sắc, đạt tới chỗ phản ánh đúng bản chất của các quan hệ
kinh tế là những thông điệp gửi lại cho hậu thế.
Nền kinh tế Việt Nam nói chung và nông nghiệp Việt Nam nói riêng đã trải qua
hai mô hình phát triển. Cuối thập kỷ 50, đầu thập kỷ 60 ở miền Bắc Việt Nam, và sau
1975, thì trên cả nước, mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp đã
được áp đặt vào nền kinh tế. Thập kỷ 80 cải cách và đổi mới đã dẫn đến giải thể mô
hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp và chuyển nền kinh tế sang nền
kinh tế thị trường với khuôn mẫu hiện đại. Sự đổi mới mô hình kinh tế được phản ánh
trong một cuộc đổi mới tư duy về mô hình phát triển.
Giờ đây, công cuộc đổi mới đã trải qua gần 20 năm và đã cắm được những cái
mốc quyết định. Những nét cơ bản hợp thành mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung
quan liêu bao cấp đã được gỡ bỏ ra khỏi nền kinh tế và thay vào đó là mô hình kinh tế
thị trường với khuôn mẫu hiện đại. Có thể nói, nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dần
sang kinh tế thị trường với khuôn mẫu hiện đại. Một câu hỏi đặt ra, vậy sự đổi mới
trong mô hình phát triển đã diễn ra như thế nào và tư duy về hai mô hình đó ra sao ?
Cố nhiên trả lời câu hỏi này là cả một công trình nghiên cứu nghiêm túc, công phu và
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với một quy mô lớn. Nhưng nếu có được một tác giả có những công trình nghiên cứu
cập nhật những vấn đề đặt ra trong suốt tiến trình phát triển của nông nghiệp trong suốt
ba thập kỷ trong đó diễn ra hai mô hình phát triển thì thật là quý giá.
PGS.TS. Vũ Trọng Khải là một nhà nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp theo sát
tiến trình nông nghiệp với hai mô hình kế tiếp nhau kể từ cuối thập kỷ 60 cho tới nay.
Đọc và sắp xếp lại những công trình nghiên cứu của PGS.TS. Vũ Trọng Khải về kinh
tế nông nghiệp Việt Nam trong suốt ba thập kỷ qua, tôi thấy những công trình nghiên
cứu này như một biên niên sử tư duy về tiến trình kinh tế nông nghiệp của 3 thập kỷ
qua.
Tôi và anh Khải cùng học Khoa kinh tế Nông nghiệp trường Đại học kinh tế _ kế
hoạch, nay là Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội. Năm 1969, khi tôi còn đang
học năm thứ ba thì anh Khải cho đăng công trình nghiên cứu đầu tiên của mình trên tạp
chí Nghiên cứu kinh tế dài tới 34 trang tác giả. Lúc đó TS. Khải mới có 24 tuổi. Giờ
đây in một bài tạp chí, thậm chí xuất bản một cuốn sách thật dễ dàng. Nhưng hồi đó
được in một bài nghiên cứu trên một tạp chí cỡ quốc gia thì rất khó. Điều đáng chú ý là
bài báo đề cập đến một vấn đề cơ bản song lại rất nhạy cảm, vấn đề về chính sách sản
xuất và phân phối lương thực. Ta biết rằng, thập kỷ 60 và 70 của thế kỷ XX, nền kinh
tế miền Bắc, mặc dù đã chuyển vào quá trình CNH, song do áp lực của chiến tranh lúc
đó, sản xuất và phân phối lương thực trở thành vấn đề kinh tế trung tâm.
Làm thế nào sản xuất đủ lương thực và đảm bảo cho mọi người có đủ được một
lượng lương thực cần thiết không chỉ là vấn đề kinh tế đơn thuần, mà còn là vấn đề xã
hội, chính trị bức xúc liên quan đến sự ổn định xã hội, hậu thuẫn đắc lực cho chiến
tranh. Lúc này cần có một chính sách sản xuất và phân phối lương thực thích hợp. Vậy
cơ sở của những chính sách đó là gì? Tác giả Vũ Trọng Khải đã phân tích sâu sắc, toàn
diện về những quan hệ kinh tế, xã hội chính trị lúc đó và đề xuất những luận cứ khoa
học cho một chính sách sản xuất và phân phối lương thực cần thiết lúc bấy giờ. Trong
bối cảnh lúc đó, chưa có một công trình nghiên cứu nào về chính sách ở tầm cỡ như
thế. Điểm độc đáo trong công trình nghiên cứu này là tác giả đề cập đến phạm trù giả
cả và thị trường lương thực. Cố nhiên, phạm trù giá cả và thị trường lương thực ở đây
chỉ được đề cập trong một phạm vi rất hẹp. Nhưng ta biết rằng, vào năm 1969, công
cuộc cải tạo XHCN ở miền Bắc đã được một thập kỷ và mô hình kinh tế kế hoạch hoá
tập trung về cơ bản đã được thiết lập, và khi cơ chế kế hoạch hoá tập trung là cơ chế
vận hành của nền kinh tế, thì phạm trù giá cả, phạm trù của thị trường, không còn ý
nghĩa gì, thậm chí đó là những điều "huý kỵ". Thế mà khi đó TS Khải đã đặt ra vấn đề
giá và thị trường nông sản. Đây là một cách đặt vấn đề táo bạo. Phải là một người tôn
trọng thực tế khách quan mới có một cách tiếp cận như vậy. Giờ đây đọc lại công trình
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nghiên cứu này, tôi thấy, ở một ý nghĩa nhất định, đó là một sự tuyên chiến với mô
hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, mô hình lúc đó đang ở giai đoạn hưng thịnh, đầy
tính chính thống. Vào lúc mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung đang thịnh hành, đặt
vấn đề thị trường lương thực, thì quả là một phát hiện độc đáo. Cũng chính vì sự phát
hiện này, tác giả của nó đã chịu không ít phiền phức sau khi công trình nghiên cứu
được công bố. Giờ đây, những đổi mới nền kinh tế đã chuyển sang kinh tế thị trường,
thực tế đã chứng minh những lý giải của TS Vũ Trọng Khải là đúng.
Cũng cần phải thừa nhận người cho công bố công trình nghiên cứu chính sách
lương thực của TS. Vũ Trọng Khải, giáo sự Trần Phương, lúc đó là Viện trưởng Viện
Kinh tế học kiêm chủ nhiệm Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, là một nhà khoa học công
minh. Việc ông cho công bố một công trình có những khía cạnh đụng chạm đến mô
hình kinh tế chính thống trên tạp chí Nghiên cứu kinh tế mà ông làm chủ nhiệm là một
sự táo bạo đáng khâm phục. Và đây cũng là một đánh giá cao về tính khoa học của
công trình nghiên cứu của TS. Khải.
Các công trình nghiên cứu của TS. Vũ Trọng Khải mang tính chất chuyên luận, đi
sâu vào từng vấn đề một và được công bố dưới hình thức các bài báo trên các tạp chí.
Nhưng những nghiên cứu này nếu tập hợp lại theo trật tự vấn đề và thời gian, ta sẽ thấy
chúng có những đặc điểm sau: Một là, các nghiên cứu đó phản ánh các nội dung kinh
tế mang tính hệ thống của mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp
nói chung và trong nông nghiệp nói riêng. Hai là các nghiên cứu tập trung phản ánh
các nội dung cơ bản của quá trình chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập
trung sang mô hình kinh tế thị trường nói chung và trong nông nghiệp nói riêng. Ba là,
các nghiên cứu bám rất sát các diễn biến kinh tế theo từng thời gian của tiến trình kinh
tế trong nông nghiệp. Các đặc điểm này cho thấy, các công trình nghiên cứu suốt ba
thập kỷ qua của TS Vũ Trọng Khải như một dạng biên niên sử về tiến trình kinh tế
nông nghiệp Việt Nam.
Tập hợp những công trình nghiên cứu của TS. Vũ Trọng Khải trong một cuốn
sách, tôi hy vọng cung cấp cho độc giả, nhất là những ai muốn hiểu một cách sâu sắc
và hệ thống tiến trình kinh tế nói chung và trong lãnh vực nông nghiệp nói riêng trong
suốt ba thập kỷ qua, là ba thập kỷ diễn ra sự thay đổi mang tính cách mạng trong mô
hình kinh tế, những nghiên cứu sâu sắc về mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung và
sự lý giải về tất yếu của việc chuyển kinh tế sang kinh tế thị trường. Điều tôi muốn lưu
ý, đọc cuốn sách này, chúng ta không chỉ thấy sự thay đổi trong mô hình kinh tế mà
còn thấy được sự thay đổi tư duy kinh tế. ở thời nào cũng có những đột phá tư duy,
những tiên phong trong khám phá. Có thể đương thời những khám phá đó, những phát
hiện khoa học không được thừa nhận. Nhưng chân lý thì vẫn là chân lý. Nó cần được
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tôn trọng.
Hà Nội, thu 2001
TS. Lê Cao Đoàn.
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Phần I
mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung
quan liêu và bao cấp trong lĩnh vực nông nghiệp
Chương I
Những căn cứ kinh tế của một số chính sách
khuyến khích phát triển sản xuất cây lương thực,
cây công nghiệp đối với khu vực kinh tế tập thể (  )
Trong thời gian qua, nền nông nghiệp hợp tác hoá ở miền Bắc nước ta đã biểu thị
tính ưu việt của nó, nhất là trong nhưng năm chống chiến tranh phá hoại do đế quốc
Mỹ gây ra và đã đạt được những thành tích to lớn đóng góp vào sự nghiệp cách mạng
chung của cả nước. Tuy nhiên, nhìn chung so với nhu cầu và khả năng, nền nông
nghiệp miền Bắc nước ta phát triển còn chậm chạp, chưa thực sự trở thành cơ sở để
phát triển công nghiệp và thực hiện sự tích luỹ ban đầu từ nông nghiệp để tiến hành
công nghiệp hoá nước nhà.
Nguyên nhân của những thành tích và nhược điểm của sản xuất nông nghiệp có
nhiều, trong đó chính sách của Nhà nước khuyến khích phát triển sản xuất đối với hợp
tác xã nông nghiệp đóng vai trò quan trọng. Trong phạm vi bài này, chúng tôi chỉ xin
nêu một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất cây lương thực, cây công
nghiệp đối với khu vực kinh tế tập thể.
I- Thực chất của chính sách
Chính sách của Nhà nước thuộc thượng tầng kiến trúc, nhưng phản ảnh một cách
trực tiếp và cụ thể hạ tầng cơ sở của nó là những mối quan hệ giữa người và người
trong quá trình sản xuất, có tác dụng củng cố quan hệ sản xuất và thúc đẩy lực lượng
sản xuất phát triển. Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp của Nhà
nước xã hội chủ nghĩa đối với khu vực sản xuất tập thể thực chất là sách lược và thái
độ của Đảng Cộng sản và Nhà nước vô sản đối với giai cấp nông dân tập thể. Biểu
hiện mối quan hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã nông nghiệp, mối quan hệ giữa
giai cấp công nhân và nông dân tập thể - quan hệ cơ bản cấu thành nên quan hệ sản
xuất của chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã
hội, nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo đúng đường lối của Đảng
trong từng thời kỳ, thắt chặt quan hệ công nông liên minh, quan hệ kinh tế giữa nông
thôn và thành thị, giữa công nghiệp và nông nghiệp.
Do nhận thức về chính sách như vậy nên, theo chúng tôi, cần phải quán triệt các
13
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vấn đề có tính chất nguyên tắc và quy luật như sau trong khi xây dựng và tổ chức thực
hiện các chính sách:
- Liên minh công nông là nguyên tắc tối cao của chuyên chính vô sản và liên
minh về kinh tế là nội dung chủ yếu của liên minh công nông trong thời kỳ quá độ tiến
lên chủ nghĩa xã hội. Sự liên minh này được biểu hiện dưới nhiều hình thức như hợp
đồng kinh tế giữa các tổ chức kinh tế của Nhà nước và hợp tác xã, sự giúp đỡ về tài
chính và kỹ thuật của Nhà nước...
- Nhà nước vô sản phải giúp đỡ về mặt tài chính và kỹ thuật đối với hợp tác xã
nông nghiệp với quy mô ngày càng lớn dưới nhiều hình thức thích hợp để đạt hiệu quả
kinh tế cao. Điều có có ý nghĩa quyết định trong việc thực hiện sự lãnh đạo toàn diện,
tuyệt đối của giai cấp công nhân thông qua Đảng tiên phong của nó đối với giai cấp
nông dân và việc thực hiện cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp trong cả thời
kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội..
Giai cấp nông dân tập thể có trách nhiệm đóng góp sức người và tiền của rất lớn
dưới nhiều hình thức thích hợp, vào sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa nước
nhà. Điều này càng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong giai đoạn đầu công nghiệp
hoá xã hội chủ nghĩa, giai đoạn đòi hỏi phải thực hiện sự tích luỹ ban đầu từ nông
nghiệp.
Những nguyên tắc tự nguyện - cùng có lợi không chỉ thể hiện và để giải quyết
mối quan hệ trong nội bộ giai cấp nông dân tập thể (giữa xã viên với xã viên, giữa xã
viên với hợp tác xã, giữa các hợp tác xã với nhau) mà còn thể hiện và để giải quyết mối
quan hệ giữa Nhà nước vô sản và hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nhằm thắt chặt mối
quan hệ liên minh công nông trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội..
- Chính sách còn phải thể hiện và giải quyết tốt mối quan hệ giữa nông dân các
vùng sản xuất nông nghiệp khác nhau thông qua sự giúp đỡ của Nhà nước, và huy
động sự đóng góp sức người và tiền của của nông dân vào sự nghiệp cách mạng chung,
vào việc trao đổi hàng hoá nông sản giữa các vùng nông nghiệp khác nhau.
- Chính sách phải được bổ sung, thay đổi cho phù hợp với đặc điểm tình hình
thực tiễn cách mạng Việt Nam trong từng lúc, từng nơi. Phải quán triệt đặc điểm kinh
tế - kỹ thuật sản xuất từng loại nông sản ở từng vùng, từng nơi. Phải thể hiện rõ được
việc nhận thức và vận dụng các quy luật kinh tế hoạt động dưới chủ nghĩa xã hội nói
chung và trong nền kinh tế nông nghiệp xã hội chủ nghĩa nói riêng thì mới giải quyết
được đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã nông nghiệp - quan hệ cơ
bản cấu thành nên quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, và thúc đẩy nông nghiệp phát
triển theo đúng đường lối của Đảng. Phải làm rõ tính chất của hợp tác xã sản xuất nông


Đã in trên tạp chí NCKT số tháng 12/1969
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nghiệp là một tổ chức kinh tế tập thể xã hội chủ nghĩa của nông dân lao động dựa trên
chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất; mục đích sản xuất của hợp tác xã là vừa cho
mình và trước hết là cho mình, vừa cho xã hội.
Như vậy hợp tác xã vừa là tổ chức kinh tế của nhân dân lao động, vừa là một đơn
vị nằm trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa thống nhất. Cái riêng và cái chung gắn
chặt với nhau, nếu chỉ thấy một mặt nào đó thì tính chất của hợp tác xã sẽ bị vi phạm.
Mọi đường lối, chính sách biện pháp của Nhà nước đối với hợp tác xã đều phải quán
triệt quan điểm cơ bản này. Tính chất của hợp tác xã quyết định mục đích của nó là:
"đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, nhằm không ngừng nâng cao mức sống của
các xã viên, tăng tích luỹ vốn cho hợp tác xã và xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của
chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp làm tròn
mọi nghĩa vụ đối với sự nghiệp công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa và kháng chiến cứu
nước, nhằm bảo vệ miền Bắc giải phóng miền Nam, tiến tới thực hiện thống nhất nước
nhà" (tôi nhấn mạnh - V. K. - Điều lệ hợp tác xã bậc cao).
Nội dung của các chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã thường bao gồm:
vấn đề đầu tư giúp đỡ tác động trực tiếp đến sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp, vấn
đề thuế nông nghiệp, thu mua, giá cả, quản lý thị trường nông sản và vấn đề lương
thực.
Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với hợp tác
xã nông nghiệp có tác dụng to lớn trong việc mở đường cho cách mạng kỹ thuật tiến
hành thuận lợi, thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, củng cố và tăng cường quan hệ
sản xuất mới ở nông thôn.
II- Quán triệt đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng
Muốn xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với
hợp tác xã nông nghiệp thì phải quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt đường lối phát triển
nông nghiệp của Đảng. Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp phải
lấy đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng làm mục đích. Ngược lại, nhận thức và
tổ chức thực hiện tốt đường lối phát triển nông nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho
việc xây dựng và thi hành các chính sách.
Đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng trong thời gian qua (từ 1961, bước
vào thời kỳ lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm) và trong một thời gian tương
đối dài nữa, là lấy sản xuất lương thực làm trọng tâm đồng thời ra sức phát triển toàn
diện, coi trọng cây công nghiệp, đẩy mạnh chăn nuôi.
Lương thực là nhu cầu sống còn, nhu cầu cơ bản nhất của nhân dân ta. Đối với
Liên-xô trước kia cũng vậy, "vấn đề ngũ cỗc là khâu chủ yếu trong hệ thống nông
nghiệp và là then chốt để giải quyết tất cả các vấn đề khác của nền nông nghiệp đó..,
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việc giải quyết vấn đề ngũ cốc là vấn đề đầu tiên trong toàn bộ các vấn đề khác của nền
kinh tế mà chúng ta cần phải giải quyết"(1), và "chỉ khi nào Nhà nước công nhận thực
sự có được một số dự trữ lương thực đầy đủ thì khi đó nó mới đứng trên một cơ sở
kinh tếvững chắc, và mới có thể bảo đảm cho đại công nghiệp phục hồi được, tuy là
chậm, nhưng không ngừng, thì khi đó nó mới có thể tạo nên một chế độ tài chính bình
thường được"(2). Miền Bắc nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ một nền nông nghiệp
độc canh lúa, sản xuất phân tán, kỹ thuật lạc hậu, đời sống nhân dân còn nhiều khó
khăn trước hết là về lương thực. Do đó, Đảng ta rất coi trọng giải quyết vấn đề lương
thực trên cơ sở tự lực sản xuất trong nước một cách vững chắc.
Song song với việc tập trung sức đẩy mạnh sản xuất lương thực, cần phải phát
triển với một quy mô và tốc độ thích đáng cây công nghiệp và chăn nuôi. Muốn tích luỹ
vốn ban đầu từ nông nghiệp để công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, cần phải đẩy mạnh
sản xuất cây công nghiệp, nhất là cây công nghiệp nhiệt đới, tăng cường xuất khẩu cây
công nghiệp để đổi lấy máy móc, vật tư kỹ thuật. Nghị quyết Hội nghị Trung ương
Đảng lần thứ 5 (1961) xác định rằng nền nông nghiệp của ta là "... một nền nông
nghiệp nhiệt đới, có những thuận lợi căn bản để phát triển sản xuất, tăng cường hợp
tác quốc tế" (tôi nhấn mạnh V. K. - tr. 13). Chúng ta phải "hết sức tăng nhanh khối
lượng hàng nông sản xuất khẩu (kể cả nông sản chế biến), làm cho giá trị hàng nông
sản chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong kim ngạch xuất khẩu" (Nghị quyết Hội nghị
Trung ương Đảng lần thứ 10 - Tôi nhấn mạnh V.K.). Vì vậy, vấn đề đặt ra là phải xác
định được một số cây công nghiệp xuất khẩu chủ lực để tập trung đẩy mạnh sản xuất,
chứ không phải sản xuất tất cả các loại nông sản có thể xuất khẩu được. Làm như vậy
thì hiệu quả kinh tế mang lại mới cao. Loại nông sản xuất khẩu chủ lực, theo tôi là loại
nông sản ta có ưu thế sản xuất, có thể lợi dụng triệt để điều kiện tự nhiên - kinh tế, đạt
năng suất lao động, năng suất đất đai cao, không, hoặc ít tranh chấp diện tích trồng
lương thực, và có khả năng đổi được nhiều máy móc, vật tư thiết yếu phục vụ cho công
nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, trang bị kỹ thuật mới cho bản thân nông nghiệp mà trong
nước chưa có điều kiện sản xuất, thị trường thế giới tiêu thụ ổn định.
Do đó, chỉ tiêu kinh tế để xác định cây công nghiệp chủ lực xuất khẩu, nhất là
trong điều kiện đất tốt rất có hạn và bình quân ruộng đất nước ta rất thấp, là chỉ tiêu
năng suất lao động và năng suất đất đai tính bằng ngoại tệ mạnh trên 1 ngày/người làm
ra loại sản phẩm đó và trên 1 ha đất; chỉ tiêu giá trị ngoại tệ trên 1 tấn sản phẩm chỉ là
tham khảo. Ví dụ: trong mối quan hệ ngoại thương nhất định nào đó thì 1 tấn tơ tằm trị
(1)

Xta-lin: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương tại đại hội XVI của Đảng cộng sản (B) Liên-xô 1930.
Xem Toàn tập. Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1965, tập 12, tr. 181-183.
(2)
Lê-nin: Đề cương baơ cáo và sách lược của Đảng cộng sản Nga trình bày tại đại hội lần thứ 3 quốc tế Cộng sản,
1921. Xem Tuyển tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1960, Q.II, ph II, tr. 531.

16

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

giá gấp 7 lần tấn chè khô, gấp 46,6 lần 1 tấn chuối, gấp 10 lần 1 tấn thuốc lá, bởi vì 1
tấn tơ tằm là kết tinh của rất nhiều lao động; nhưng về năng suất trên một đơn vị diện
tích 1 ha tơ tằm chỉ bằng 15,7% 1 ha chè khô, 14% 1 ha chuối, 56% 1 ha thuốc lá
(thuốc lá chiếm đất có 6 tháng trong năm); về năng suất lao động tính bằng giá trị trên
ngày/người làm ra, tơ tằm bằng 7% 1 ngày/người sản xuất chè khô, bằng 3,2% 1
ngày/người sản xuất chuối, bằng 30% 1 ngày/người sản xuất thuốc lá. Mặc dù việc tính
2 chỉ tiêu kinh tế trên bằng ngoại tệ mạnh đã bao hàm nội dung vấn đề thị trường quốc
tế nhưng vẫn cần xét thêm tình hình tiêu thụ ổn định của nó và quan hệ chính trị trong
việc trao đổi quốc tế, nhất là đối với cây công nghiệp lâu năm. Muốn đẩy nhanh tốc độ
tích luỹ ban đầu, thì theo tôi nên chọn trước tiên một số loại cây xuất khẩu chủ lực như
chuối, dứa, thuốc lá, lạc...
Do nhận thức mối quan hệ giữa sản xuất lương thực và phát triển cây công
nghiệp, khả năng ưu việt của nền nông nghiệp nhiệt đới và ý nghĩa, tầm quan trọng của
việc tăng cường xuất khẩu nông sản, thực hiện tích luỹ ban đầu từ nông nghiệp để công
nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa... chưa sâu sắc, chưa đầy đủ, nên theo tôi trong thực tiễn
việc tổ chức thực hiện đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng có nhiều lúng túng.
Huyện X. nổi tiếng là huyện trọng điểm lạc của miền Bắc, nhưng đến nay tỷ trọng
diện tích lạc vẫn còn thấp, chủ yếu vẫn là sản xuất lúa.
Cơ cấu diện tích gieo trồng của huyện X
Đơn vị: %
Chỉ tiêu
1966
1967
1968
Tổng số
100
100
100
- Cây lương thực
92,3
90,0
92,3
Trong đó:
+ Lúa
80,3
80,3
77,7
+ Màu
12,0
9,7
14,6
- Cây công nghiệp
7,7
9,8
7,7
Trong đó:
+ Lạc
6,2
8,8
6,9
+ Thuốc lá
1,5
1,0
0,8
Cây lương thực vẫn chiếm trên 90% diện tích gieo trồng, lạc chỉ chiếm trên 6%,
năm cao nhất là 1967 cũng chỉ đạt 8,8% diện tích gieo trồng. Toàn huyện có 101 hợp
tác xã thì diện tích trồng lạc rải ra cả 101 hợp tác xã với quy mô nhỏ bé, bình quân một
hợp tác xã có 14 ha lạc, có hợp tác xã chỉ có 6,6 mẫu (hơn 2 ha) và những hợp tác xã ít
có khả năng phát triển lạc vẫn thuộc diện Nhà nước giao chỉ tiêu thu mua. Sản xuất
phân tán, quy mô nhỏ bé như vậy đã hạn chế việc lợi dụng đẩy đủ, triệt để những điều
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kiện tự nhiên kinh tế đặc biệt thuận lợi cho việc phát triển lạc của một số hợp tác xã
trong huyện, gây khó khăn cho công tác chỉ đạo sản xuất, đầu tư vốn và xây dựng cơ
bản, sự giúp đỡ mọi mặt của Nhà nước đối với hợp tác xã và công tác thu mua. Sở dĩ
phải làm như vậy, ngoài nguyên nhân do không khéo tổ chức lao động, sắp xếp cơ cấu
cây trồng hợp lý để hạn chế tính thời vụ, và sự căng thẳng về nhân lực nhất là lúc thu
hoạch lạc, còn có nguyên nhân chủ yếu là do địa phương đã để hợp tác xã nào cũng có
thể tự giải quyết được vấn đề lương thực, thậm chí còn có nhiều lương thực hàng hoá
bán cho Nhà nước - nếu tập trung sản xuất lạc vào một số hợp tác xã thì Nhà nước phải
giảm mức thu mua lương thực hoặc không thu mua, thậm chí phải cấp lương thực cho
những hợp tác xã đó!
Huyện Y có nhiệm vụ sản xuất mía cung cấp cho nhà máy đường đặt ở đó. Khả
năng có thể trồng mía trên 26% diện tích canh tác, nhưng trên thực tế mía chỉ chiếm
khoảng 1,5 - 2% diện tích gieo trồng hàng năm của huyện, đạt khoảng 1/7 khả năng đất
trồng mía của huyện.
Tỷ trọng diện tích mía của huyện Y
Đơn vị: %
Chỉ tiêu
1966
1967
1968
- Diện tích cây công nghiệp
5,1
5,0
4,1
- Mía
2,0
1,9
1,5
- Mía so với tổng diện tích
39,9
35,5
35,8
cây công nghiệp của huyện
Mặt khác, huyện Y còn phải trồng một số loại cây công nghiệp khác bán cho Nhà
nước theo kế hoạch như dưa chuột, đậu các loại...
Do dó, diện tích mía chỉ chiếm khoảng 35 - 40% diện tích cây công nghiệp của
huyện. Ngoài ra, huyện phải tự túc một phần lớn nhu cầu lương thực. Hợp tác xã nằm
cạnh nhà máy đường năm 1967 phải tự túc 93%, năm 1968 tự túc 83% khẩu phần
lương thực, và khẩu phần lương thực lại thấp hơn so với vùng chuyên canh trồng lương
thực gần đó. Vì thế, diện tích trồng mía cung cấp cho nhà máy được phải rải ra 19
huyện mà vẫn chỉ đảm bảo cao nhất là 2/3 công suất.
Huyện Z là huyện trọng điểm lúa của miền Bắc ở đồng bằng Bắc Bộ, bình quân
ruộng đất rất thấp (2,8 sào/người) mà nhận những 9 chỉ tiêu bán nông sản cho Nhà
nước, riêng về trồng trọt có 6 chỉ tiêu là: lúa, thuốc lào, đậu các loại, lạc, tơ tằm, cói;
lạc năm cao nhất trồng được 89 ha bằng 0,5% diện tích gieo trồng của huyện, đậu các
loại năm cao nhất đạt 0,58% diện tích gieo trồng, cũng thuộc chỉ tiêu kế hoạch thu mua
của Nhà nước. Điểu đó chứng tỏ trình độ sản xuất phân tán, quy mô nhỏ bé, tủn mủn
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đến mức độ nghiêm trọng.
Nhiều hợp tác xã ở vùng khai hoang tập trung do di cư nhân dân ở miền xuôi lên,
đất đai không thích hợp với sản xuất lương thực nhưng vẫn phải trên cơ sở tự túc giải
quyết vấn đề lương thực đã rồi mới chuyển dần sang sản xuất cây công nghiệp là chính.
Tất nhiên mức độ chuyên môn hoá sản xuất, nhất là ở miền núi còn phụ thuộc vào mức
độ phát triển của giao thông vận tải.
Tình hình trên chứng tỏ ở nhiều nơi ngay trong phạm vi 1 huyện, 1 hợp tác xã
cũng lấy lương thực làm trọng tâm và phát triển toàn diện, chờ cho sản xuất lương
thực vững chắc và trên cơ sở tự giải quyết được vấn đề lương thực rồi mới mở ra toàn
diện.
Coi sản xuất lương thực là trọng tâm không có nghĩa là chờ cho sản xuất lương
thực trong từng vùng nông nghiệp, từng huyện, từng hợp tác xã phát triển vững chắc
rồi mới đẩy mạnh phát triển toàn diện cây công nghiệp và chăn nuôi mà đồng thời phải
đẩy mạnh phát triển toàn diện với một quy mô và tốc độ thích đáng cân đối với sản
xuất lương thực, nhất là đối với một số loại nông sản có thể xuất khẩu hoặc làm
nguyên liệu cho công nghiệp trong nước. Giữa phát triển toàn diện cây công nghiệp,
chăn nuôi và trọng tâm là sản xuất lương thực không hề bài xích nhau, nếu có mâu
thuẫn thì theo chúng tôi đó là mâu thuẫn của quá trình phát triển nền nông nghiệp miền
Bắc nước ta theo đường lối mà Đảng ta đã vạch ra. Chỉ có sự phát triển toàn diện theo
một cơ cấu sản xuất hợp lý mới gây được tác dụng tương hỗ, thúc đẩy nhau phát triển
giữa các ngành sản xuất lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi của một nền nông
nghiệp trong một nước độc lập, tự chủ về kinh tế và chính trị. Sự phát triển của ngành
nông nghiệp này làm tiền đề cho ngành nông nghiệp kia phát triển. Nếu sự phát triển
vững chắc của sản xuất lương thực là cơ sở để phát triển toàn diện cây công nghiệp và
chăn nuôi, về mặt cung cấp lương thực, về diện tích, sức lao động... thì sự phát triển
cây công nghiệp, chăn nuôi sẽ tạo một cách nhanh chóng nguồn vốn to lớn, thực hiện
sự tích luỹ ban đầu từ nông nghiệp để đổi lấy máy móc vật tư kỹ thuật cho công cuộc
công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện nâng cao trình độ thâm canh, bảo đảm
khả năng sản xuất vững chắc cho ngành trồng cây lương thực.
Ngành sản xuất lương thực được thâm canh cao độ - bảo đảm cho chúng ta tiến
tới tự lực giải quyết vấn đề lương thực một cách vững chắc - lại tạo những khả năng
mới to lớn hơn về lương thực, đất đai, sức lao động... cho sự phát triển nông nghiệp
toàn diện ở một mức độ cao hơn. Sự tác động qua lại biện chứng như vậy - cũng chính
là sự vận động bên trong của nền nông nghiệp nước ta - đã thúc đẩy nền nông nghiệp
nước ta đi lên không ngừng.
Việc phát triển nông nghiệp theo phương hướng lấy lương thực làm trọng tâm
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đồng thời phát triển toàn diện, coi trọng cây công nghiệp, đẩy mạnh chăn nuôi là đối
với cả miền Bắc - một đơn vị kinh tế hoàn chỉnh, độc lập, tự chủ, chứ tuyệt nhiên
không phải đối với từng vùng nông nghiệp, càng không phải đối với từng huyện, từng
hợp tác xã. Từng vùng nông nghiệp, từng huyện, từng hợp tác xã phải ngày càng đi sâu
vào chuyên canh, phù hợp với trình độ kinh tế trong từng giai đoạn nhất định. Bởi vì
tính muôn màu muôn vẻ của đất đai là cơ sở tự nhiên của phân công lao động, của
chuyên môn hoá trong sản xuất nông nghiệp; và chính sự chuyên môn hoá đó lại là cơ
sở tạo nên sự phát triển toàn diện, phong phú trong nông nghiệp của một nước độc lập,
tự chủ.
Việc thực hiện đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng phải trên cơ sở chuyên
môn hoá, tạo nên những vùng cây lương thực,cây công nghiệp, chăn nuôi chuyên canh
cao độ, sản xuất tập trung quy mô lớn có tỷ suất và khối lượng nông sản hàng hoá cao,
đi đôi với phát triển tổng hợp trong phạm vi từng vùng, từng hợp tác xã để khai thác
triệt để những điều kiện tự nhiên - kinh tế thuận lợi ở từng nơi, chứ tuyệt nhiên không
phải dựa trên cơ sở tất cả các vùng, các huyện, các hợp tác xã đều phải phát triển toàn
diện, lấy lương thực làm trọng tâm, trước hết tự giải quyết vấn đề lương thực.
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (1961) đã cho chúng ta thấy phải
"dựa vào khả năng, tập quán sản xuất và yêu cầu của nền kinh tế quốc dân mà định ra
cho một số vùng cần tập trung sản xuất một số sản phẩm chủ yếu như vùng sản xuất
lương thực lớn, vùng mía, thuốc lá, đay, chè, cà phê, cao su, bông, vùng cây ăn quả;
vùng cung cấp thực phẩm cho thành phố và khu công nghiệp; vùng chăn nuôi quy mô
lớn, v.v...
Trừ một số vùng chuyên trồng cây lâu năm, các vùng nông nghiệp ở ta hiện nay
đều sản xuất được nhiều mặt như lương thực, chăn nuôi, cây công nghiệp, thuỷ sản...
"Nhưng trong mỗi vùng phải chú ý phát triển mặt sản xuất có nhiều khả năng nhất và
cần thiết nhất theo sự phân công và sự quy định của kế hoạch Nhà nước" (tr. 29 - Tôi
nhấn mạnh VK).
Nhìn vào từng vùng kinh tế nông nghiệp, chúng ta sẽ thấy có sự phát triển đơn
nhất, chuyên môn hoá và tập trung hoá sản xuất cao độ, bán nhiều nông sản hàng hoá
ra ngoài vùng, ở mỗi vùng thường có điều kiện tự nhiên, kinh tế thuận lợi hơn các
vùng khác trong việc sản xuất ra một hay một vài loại nông sản nào đó; Đồng thời ở
mỗi vùng cũng có sự phát triển tổng hợp (chứ không phải toàn diện) tuỳ theo trình độ
kinh tế trong từng thời kỳ để lợi dụng đầy đủ, kinh tế nhất các điều kiện đất đai, sức lao
động, tư liệu sản xuất mà ngành chuyên môn hoá không lợi dụng hết và thỏa mãn một
số nhu cầu của vùng, thúc đẩy ngành chính phát triển thuận lợi. Có điều này là do đặc
điểm của sản xuất nông nghiệp khác với sản xuất công nghiệp: "Công nghiệp chế biến
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chia thành nhiều ngành riêng biệt, tuyệt đối độc lập với nhau và chỉ chuyên chế tạo một
thứ hay một bộ phận của sản phẩm mà thôi. Trái lại, ngành công nghiệp nông nghiệp
(ngành nông nghiệp sản xuất theo lối công nghiệp, cơ giới hoá và chuyên môn hoá cao,
sản xuất để bán V.K.) thì không chia thành những ngành cách biệt hẳn nhau mà chỉ
chuyên sản xuất một thứ hàng nào đó cho thị trường, còn những mặt khác của nông
nghiệp thì đều thích ứng với thứ hàng hoá chủ yếu đó (nghĩa là với thứ sản phẩm có
tính chất hàng hoá đó)"(3). Đặc biệt đối với miền núi và trung du nước ta hiện nay, giao
thông vận tải có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc quy định mức độ sản xuất
chuyên môn hoá, quan hệ giữa sản xuất lương thực và sản xuất cây công nghiệp, chăn
nuôi.
Như vậy, trong một vùng nông nghiệp, thậm chí trong một hợp tác xã chuyên
môn hoá sản xuất loại cây công nghiệp nào đó thích hợp nhất để cung cấp cho xã hội
vẫn có thể, với một sự hợp lý đầy đủ, sản xuất tự túc lương thực ở những mức độ khác
nhau, thậm chí có một phần nhỏ hàng hoá lương thực. Trong một vùng chuyên canh
cây công nghiệp,vẫn có thể có tiểu vùng chuyên môn hoá trồng lương thực; trong một
hợp tác xã chuyên canh cây công nghiệp vẫn có thể có đội sản xuất trên mảnh đất
chuyên trồng lương thực vì ở đó có điều kiện sản xuất lương thực kinh tế hơn là sản
xuất cây công nghiệp là ngành chính của cả vùng, của hợp tác xã, để thoả mãn một
phàn nhu cầu của vùng, của hợp tác xã, chứ không phải nhu cầu của ngoài vùng, ngoài
hợp tác xã. Điều này ở miền núi càng được thể hiện rõ trong điều kiện giao thông vận
tải còn kém phát triển.
Nhìn chung cả nước, chúng ta sẽ có một nền kinh tế với cơ cấu toàn diện, lấy
lương thực làm trọng tâm coi trọng cây công nghiệp và chăn nuôi do có những vùng
chuyên canh và sản xuất tập trung quy mô lớn ở mức độ khác nhau phù hợp với trình
độ kinh tế và phân công lao động hiện nay.
Muốn có một nền nông nghiệp phát triển theo đường lối đó, cần phải tiến hành
phân vùng kinh tế nói chung và phân vùng kinh tế nông nghiệp nói riêng. Phân vùng
nông nghiệp về mặt nào đó mà xét thì trước hết là sự bố trí các ngành sản xuất nông
nghiệp theo lãnh thổ sao cho lợi dụng được đầy đủ ưu thế của điều kiện tự nhiên - kinh
tế mỗi vùng, giành lấy địa tô chênh lệch I và năng suất lao động tự nhiên cao mà không
cần đầu tư gì thêm; sau đó là vạch ra được phương hướng đầu tư xây dựng cơ sở vật
chất để thâm canh có lợi nhất, tạo cơ sở để xây dựng và thực hiện các chế độ kinh
doanh tiên tiến.
Vì thế phân vùng kinh tế nông nghiệp nói riêng cũng như phân vùng kinh tế nói
(3)

Lê-nin: Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Nga. Xem Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, tập 3, tr. 389 (tôi
nhấn mạnh V.K.).
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chung được coi là một biện pháp kinh tế mang tính chất tiền đề nhằm đảm bảo thực
hiện đường lối kinh tế của Đảng trong từng giai đoạn. Chỉ có trên cơ sở phân vùng
kinh tế mơi có thể xây dựng và thực hiện tốt các biện pháp kinh tế khác trong đó có
chính sách khuyến khích phát triển sản xuất của Nhà nước đối với khu vực kinh tế tập
thể.
Trong công tác phân vùng kinh tế, nếu chưa đủ khả năng tiến hành, thì phải
chuẩn bị, nếu đủ khả năng tiến hành thì phải làm dứt điểm trong một thời gian
ngắn.Chính vì nhận thức chưa đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng cũng như cơ sở lý luận
của việc phân vùng kinh tế nên công tác phân vùng kinh tế tiến hành chậm chạp, đến
nay vẫn chưa làm xong. Nhiều tỉnh hiện nay do yêu cầu cấp bách của sản xuất đang
tiến hành phân vùng kinh tế, trước tiên là phân vùng nông nghiệp trong khi chưa có
phương án phân vùng kinh tế chung của cả miền Bắc là đi ngược với phương pháp
phân vùng kinh tế. Ngay cả việc sáp nhập các tỉnh, huyện để tạo khả năng về mọi mặt
phát triển kinh tế địa phương theo đường lối của Đảng cũng phải dựa trên cơ sở phân
vùng kinh tế.
Việc phân vùng kinh tế đòi hỏi có một cơ quan trực thuộc Hội đồng Chính phủ,
gồm một số lượng cần thiết các loại cán bộ kinh tế và kỹ thuật, thì mới có đủ thẩm
quyền và khả năng tiến hành công tác được tốt và nhanh chóng dứt điểm trong 2 - 3
năm. (Đó là thời gian dài nhất).
Chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp phải phục vụ cho
đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng trong từng thời kỳ cũng tức là phải nhằm
thúc đẩy việc hình thành các vùng nông nghiệp theo sự dự án phân vùng của Nhà
nước.
Vì vậy, chỉ có quán triệt đường lối phát triển nông nghiệp của Đảng một cách sâu
sắc và vận dụng một cách linh hoạt thì mới xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các chính
sách khuyến khích phát triển sản xuất.
III- Sự giúp đỡ của Nhà nước đối với hợp tác xã
Về vấn đề đầu tư vào nông nghiệp, trọng tâm là những vấn đề đầu tư nói lên mối
quan hệ trực tiếp giữa Nhà nước và hợp tác xã, xác định rõ, đối với từng yếu tố kỹ
thuật cho từng loại cây trồng, Nhà nước cần giúp đỡ hợp tác xã đến mức nào, có thể
giải quyết đến mức nào, với những hình thức thích hợp. Chỉ trong giới hạn đó thì vấn
đề đầu tư giúp đỡ hợp tác xã mới thuộc phạm vi chính sách.
Việc Nhà nước đầu tư vốn giúp đỡ hợp tác xã xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật
là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của nền nông nghiệp tập thể hoá.
Lê-nin có viết: "Bất cứ chế độ xã hội nào cũng chỉ nảy sinh với điều kiện là được một
giai cấp nhất định nào đó, giúp đỡ về mặt tài chính... Trong lúc này chế độ xã hội mà
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chúng ta phải giúp đỡ hơn mọi khi là chế độ hợp tác xã"(4). Nghị quyết hội nghị lần thứ
8 của Trung ương Đảng có viết: " Đi đôi với việc cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến
kỹ thuật... Nhà nước phải tăng cường giúp đỡ các hợp tác xã hơn nữa trong việc xây
dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật" (tr. 33)... "Trong 5 năm số vốn dành cho nông nghiệp
chiếm khoảng 21% tổng mức đầu tư vào kinh tế và văn hoá, trong đó dùng trên 2/3 để
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho khu vực sản xuất tập thể... Ngoài ra phải tăng
thêm cung cấp vật tư và vốn cho vay dài hạn đối với các hợp tác xã"... (tr. 38) – Tôi
nhấn mạnh V.K.).
1- Thuỷ lợi
Đảng ta coi thuỷ lợi là biện pháp kỹ thuật hàng đầu, do đó, đặc biệt chú ý đầu tư
xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho thuỷ lợi để đảm bảo yêu cầu về nước cho sản
xuất nông nghiệp. Đảng ta đã kết hợp cuộc cách mạng về lực lượng sản xuất trong
nông nghiệp ở giai đoạn đầu bằng cách thực hiện "thuỷ lợi hoá đi đôi với hợp tác hoá".
Nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác thường thực hiện cơ giới hoá đi đôi với hợp tác hoá.
Việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho thuỷ lợi được tiến hành theo phương châm
của Đảng đề ra là kết hợp công trình lớn và vừa do Nhà nước làm và công trình nhỏ do
nhân dân làm hoặc Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đã dành rất
nhiều vốn để xây dựng các công trình trung, đại thuỷ nông. Nhưng đến nay, việc sử
dụng các công trình đã xây dựng không mang lại hiệu quả mong muốn. Một trong
những nguyên nhân là các công trình mạng lưới, chân rết, liên xã, trong từng hợp tác
xã để đưa nước vào từng cánh đồng chưa được xây dựng cân đối với công trình lớn và
vừa; nói một cách khác là chúng ta chưa kết hợp được chặt chẽ công trình lớn và vừa
và công trình nhỏ. Việc xây dựng công trình thuỷ lợi nhỏ chủ yếu do hợp tác xã tự làm,
nhưng trách nhiệm của Nhà nước trong việc giúp đỡ hợp tác xã xây dựng công trình
nhỏ như thế nào cần được xác định rõ ràng.
Quy hoạch thuỷ lợi trong từng hợp tác xã có tính chất toàn diện, liên quan mật
thiết với quy hoạch thuỷ lợi của hợp tác xã khác, với công trình thuỷ lợi vừa, lớn, liên
quan với các quy hoạch nông nghiệp khác. Vốn xây dựng cơ bản dành cho các công
trình thuỷ lợi rất lớn so với khả năng vốn hiện nay của hợp tác xã và sử dụng trong thời
gian dài. Vì thế việc quy hoạch thuỷ lợi không thể chỉ do hợp tác xã tự làm mà cần phải
có sự can thiệp của Nhà nước. Một trong những nguyên nhân của tình trạng hợp tác xã
phải phá đi làm lại nhiều lần các công trình thuỷ lợi là thiếu sự giúp đỡ về mặt quy
hoạch của Nhà nước. Việc làm quy hoạch thuỷ lợi trong hợp tác xã đòi hỏi cơ quan
(4)

Lê-nin: Bàn về chế độ hợp tác - 1923. Xem Cải tạo nông nghiệptheo chủ nghĩa xã hội. Nhà xuất bản Sự thật, Hà
Nội 1959, tr. 124.
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thuỷ lợi ở huyện phải kết hợp chặt chẽ với hợp tác xã, và chỉ khi nào được Uỷ ban
hành chính huyện chuẩn y thì hợp tác xã mới được thi công xây dựng và cơ quan cung
cấp vật tư thuỷ lợi của Nhà nước cho hợp tác xã mới bán vật tư thuỷ lợi theo hợp đồng
kinh tế đã ký kết.
Ngay trong quá trình thi công,cơ quan thuỷ lợi ở huyện nên theo dõi giúp đỡ
về mặt kỹ thuật cho hợp tác xã. Để làm được điều đó, cần kiện toàn cơ quan thuỷ
lợi ở huyện, và cơ quan này sẽ giúp từng hợp tác xã trong huyện trong việc lập
quy hoạch và thi công, tổng hợp nhu cầu rồi phân phối vật tư thuỷ lợi cho hợp tác
xã nông nghiệp.
Đối với một số loại cây trồng ở một số vùng như cói, đay, thuốc lá, chè mà việc
xây dựng công trình thuỷ lợi đòi hỏi nhiều vốn đầu tư và yêu cầu những người thực
hiện cũng phải có một trình độ thành thạo tương đối về mặt kỹ thuật, mặt khác, việc
sản xuất những loại cây này phải được đẩy mạnh với tốc độ cao dovị trí kinh tế của nó
(để xuất khẩu, làm nguyên liệu cho công nghiệp) thì Nhà nước cần đầu tư trực tiếp
trong việc xây dựng công trình thuỷ lợi nhỏ, thực hiện phương châm Nhà nước và
nhân dân cùng làm. Ví dụ, ở vùng cói bãi huyện Thụy Anh (Thái Bình), một lao động
hàng năm phải làm 60m2 đất thuỷ lợi. Công đào đắp rất lớn, nếu làm bằng tay thì hợp
tác xã không đủ sức làm. Do đó, đất bị bỏ hoang nhiều. Hợp tác xã Thuỵ Tân có khả
năng trồng 850 mẫu cói, nhưng hiện nay mới khai thác được trên 300 mẫu cói, (trong
đó đã có hơn 100 mẫu bỏ hoá) chủ yếu là do không đủ sức làm thuỷ lợi, xây dựng đồng
ruộng. (Đồng cói phải đắp đê biển và cứ 200 m là phải đào một con mương rộng từ 8 –
10 m để tưới, tiêu nước và vận chuyển cói).
Muốn thực hiện được chủ trương coi thuỷ lợi là biện pháp kỹ thuật hàng đầu thì
việc xây dựng cơ sở vật chất của biện pháp kỹ thuật đó, - các công trình thuỷ nông lớn,
vừa và nhỏ - cũng như việc tưới tiêu nước phải được cơ giới hoá và điện khí hoá ở
những mức độ khác nhau tuỳ từng trường hợp.
Đối với công trình thuỷ lợi nhỏ của hợp tác xã mà Nhà nước trực tiếp đầu tư
thi công cùng với hợp tác xã như chuối, dứa, chè, cây thuốc lá (như những việc
khoan giếng, hút nước tưới), phải sử dụng các phương tiện thi công cơ giới hoá
thì Nhà nước có thể tập trung sử dụng máy kéo của các trạm máy kéo nông
nghiệp trong những tháng không cày bừa và trang bị thêm máy ủi đất, đào
mương... để tiến hành xây dựng đồng ruộng cho hợp tác xã.
Trong công tác thuỷ lợi cần phân biệt hai khái niệm: biện pháp kỹ thuật thuỷ lợi
thuộc cách mạng kỹ thuật canh tác và cơ sở vật chất - kỹ thuật của thuỷ lợi thuộc cách
mạng công cụ sản xuất nông nghiệp trong việc tiến hành cách mạng kỹ thuật nông
nghiệp. Từ đó, đối với từng loại cây trồng, ở từng nơi cần quy định rõ ràng mức độ can
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thiệp của Nhà nước theo phương châm 3 kết hợp.
2- Phân bón
Trong điều kiện của ta, phân hữu cơ mà trước hết là phân chuồng được coi là chủ
yếu và phân vô cơ là quan trọng, không thể thiếu được.
Trong thời gian qua phong trào chế biến phân chuồng (kể cả phân bắc, nước
giải), trồng phân xanh, lấy phù sa bón ruộng, đã phát triển mạnh và rộng rãi. Phong
trào thi đua đạt 3 mục tiêu 2 lợn xuất chuồng mỗi con 45 - 50 kg/1 ha gieo trồng có tác
dụng to lớn trong việc giải quyết phân hữu cơ ở vùng trọng điểm lúa, ở những hợp tác
xã lấy sản xuất lương thực (chủ yếu là lúa) làm ngành chính. Tuy nhiên, so với yêu cầu
của sản xuất, và chỉ tiêu kế hoạch đề ra thì mức bón phân còn thấp. Nghị quyết Trung
ương Đảng lần thứ 8 đề ra đến 1965 phải bón bình quân 8 tấn phân hữu cơ/ 1 ha gieo
trồng, nhưng đến 1968, bình quân mới bón được 6 tấn phân hữu cơ 1 ha gieo trồng.
Mức bón phân giữa các vùng rất không đồng đều, nhiều nguồn phân hữu cơ chưa được
khai thác đầy đủ; vùng trồng cây công nghiệp nhu cầu bón phân gấp 3 - 4 lần vùng
trồng lúa, nhưng mức bón thực tế còn rất thấp. ở đồng bằng nhiều hợp tác xã đã đạt 6 7 tấn lúa/1 ha canh tác cả năm đã bón từ 12 - 16 tấn phân hữu cơ/1 ha gieo trồng; trong
khi đó ở trung du bình quân bón khoảng 2 - 4 tấn/1 ha gieo trồng; có hợp tác xã vùng
trọng điểm mía mới bón 2 -3 tấn/1 ha mía.
Vùng trồng cây công nghiệp thường ít có khả năng sản xuất thức ăn cho lợn (trừ
vùng trung du), 2% sản lượng thóc, ngô dành cho chăn nuôi không đáng kể so với nhu
cầu và so với vùng chuyên canh lúa. Vì thế một mặt cần đẩy mạnh phát triển chăn nuôi,
một mặt cần đẩy mạnh phát triển trồng cây phân xanh. Tình hình đó đòi hỏi phải có
chính sách khuyến khích sản xuất, chế biến và cung cấp phân bón hữu cơ.
Đối với vùng cây công nghiệp lâu năm, ở những nơi có nhiều đồi bãi, ven đê cần
dành đất trồng cỏ cho đại gia súc (trâu bò đàn) nuôi dưới hình thức tập thể (và khuyến
khích cả chăn nuôi gia đình). Đối với những vùng ít có khả năng trồng cây làm thức ăn
cho gia súc, nhất là thức ăn tinh, Nhà nước cần hỗ trợ thêm thức ăn chế biến hoặc thêm
tinh bột để có thể phát triển chăn nuôi, trước hết là lợn, đặc biệt là vùng cói bãi. Vùng
đồi, vùng trồng chè, dứa, chuối nên chú ý phát triển phân xanh, cốt khí, muồng. ở đây,
đất đai trồng cây làm thức ăn cho chăn nuôi tập thể nên được để nhiều hơn vùng trồng
lúa, trồng rau chuyên môn hoá tuỳ theo yêu cầu và mức độ phát triển chăn nuôi ở từng
vùng trong từng thời gian.
Phân vô cơ, trước hết là phân đạm, ta có rất ít so với nhu cầu của sản xuất, phần
lớn phải nhập khẩu. Vì thế về lâu dài cần đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất
phân bón, nhưng trước mắt, một mặt cần nhập thêm phân hoá học, và xây dựng cho
được một số vùng chuyên canh cây công nghiệp xuất khẩu chủ lực để đổi lấy vật tư kỹ
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thuật (trong đó có phân hoá học), mặt khác cần hạn chế hoặc không nhập loại vật tư
nông nghiệp trong nước có thể sản xuất được như giống đại trà đã sử dụng phổ biến
(lúa, rau, muồng, cốt khí...) để dành ngoại tệ nhập thêm phân bón.
Tình hình đó đòi hỏi trong lúc số phân hoá học còn có hạn, thì đi đôi với việc
phân phối ưu tiên cho vùng trọng điểm lúa, cần dành một tỷ lệ thích đáng cho những
vùng chuyên canh cây công nghiệp có vị trí quan trọng đối với xuất khẩu và với việc
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp trong nước. Nếu số lượng phân bị giảm thì
lượng phân cung cấp cho lúa và cây công nghiệp cũng phải giảm theo một tỷ lệ tương
ứng.
Đối với cây công nghiệp, phẩm chất sản phẩm là vấn đề rất quan trọng và cấp
bách phải đặt ra. Phân lân, ka-li, có tác dụng nâng cao phẩm chất cây công nghiệp. Do
đó, cần đặc biệt chú ý phân phối thích đáng các loại phân vô cơ kể trên cho vùng cây
công nghiệp với số lượng phù hợp với từng vùng, từng loại cây.
Như vậy về phân hữu cơ, hợp tác xã phải tự cung cấp, Nhà nước chỉ có chính
sách khuyến khích phát triển chăn nuôi, trồng cây phân xanh thích hợp với từng nơi,
hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chế biến; về phân vô cơ Nhà nước hầu như phải cung cấp
hoàn toàn cho hợp tác xã theo một chế độ phân phối hợp lý giữa các vùng chuyên canh
các loại cây trồng khác nhau. Riêng đối với vôi và phân lân, ở nơi có điều kiện, hợp tác
xã phải tự tổ chức sản xuất, có sự giúp đỡ của Nhà nước về các vật tư cần thiết.
3- Giống cây trồng
Đầu tư vốn và lao động để tạo ra giống tốt đại trà là biện pháp thâm canh nông
nghiệp kinh tế nhất. Có giống là đã có khả năng sử dụng, đồng hoá các yếu tố vật chất
- kỹ thuật khác chuyển thành sản phẩm có ích cho đời sống với chất lượng cao mà chưa
cần đầu tư gì thêm; nếu tăng cường đầu tư các yếu tố vật chất - kỹ thuật khác đồng thời
cũng sử dụng giống tốt thì năng suất cây trồng sẽ tăng lên gấp bội, vượt xa tốc độ tăng
đầu tư, mà phẩm chất sản phẩm vẫn được bảo đảm hoặc được nâng cao.
Nhưng muốn thực hiện được biện pháp kỹ thuật canh tác sử dụng giống tốt thì
phải có cơ sở vật chất bảo đảm, đó là hệ thống các trại nghiên cứu lai tạo và sản xuất
giống hàng hoá từ trung ương đến huyện, hợp tác xã nông nghiệp.
Đi đôi với việc xác định nhiệm vụ, mục tiêu cung cấp giống cho từng loại cây
trồng ở từng vùng trong từng thời gian, cần xác định nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất
giống hàng hoá (giống nguyên chủng, giống cấp I hay giống đại trà) của trại giống
trung ương, tỉnh, huyện, hợp tác xã phù hợp với đặc điểm của từng loại cây trồng và
chế độ kinh doanh, biện pháp quản lý trại sản xuất giống, cơ quan lưu thông cung cấp
giống.
Hiện nay, phương hướng sản xuất của các trại giống không được xác định rõ ràng
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và biến động luôn, quy mô sản xuất nhỏ bé, không phù hợp với yêu cầu và đặc điểm kỹ
thuật giống của từng loại cây trồng. Có trại sản xuất giống quy mô 1 - 2 ha, lớn nhất
khoảng 40 ha canh tác. Cơ sở vật chất - kỹ thuật của các trại giống còn nghèo nàn,
không đảm bảo sản xuất giống có chất lượng cao và có số lượng cần thiết.
Ví dụ: đối với thuốc lá, nếu chỉ lập trại giống của trung ương, với nhiệm vụ là
phải cung cấp đủ giống tốt thì chưa đủ. Do thuốc lá dễ bị pha tạp, yêu cầu phải thuần
giống để bào đảm phẩm chất cao, hệ số nhân của giống thuốc lá lớn, kỹ thuật sản xuất
phức tạp nên phải quy định rõ trách nhiệm trại giống của trung ương là phải sản xuất
đủ và cung cấp giống đại trà cho hợp tác xã. Nhưng đối với lúa thì lại khác; do yêu cầu
về phẩm chất không khắt khe, như đối với thuốc lá, hệ số nhân thấp hơn, yêu cầu về
khối lượng rất lớn nên trại giống của trung ương chỉ có nhiệm vụ cung cấp giống
nguyên chủng là chủ yếu và nếu cần thì sản xuất một phần giống cấp I; trại giống của
tỉnh (kể cả cơ sở giống do Nhà nước, tỉnh và hợp tác xã cùng làm) phải nhân giống và
cung cấp giống đại trà. Sau khi giống tốt được dùng rộng rãi thì đội chuyên sản xuất
giống của hợp tác xã phải giữ giống là chính, trại của Nhà nước (tỉnh, huyện) chỉ cung
cấp bổ sung, hoặc những lúc có tình hình đột xuất.
Đối với loại giống mà kỹ thuật chọn lọc không phức tạp, cần khối lượng lớn, vận
chuyển khó khăn, cần phải đặc biệt chú ý xây dựng trại giống của Nhà nước ở huyện
và đội giống chuyên nghiệp của hợp tác xã, nhất là trong điều kiện hiện nay, giống vẫn
do hợp tác xã tự sản xuất là chủ yếu. Trại giống của huyện là một trong 3 loại xí nghiệp
nông nghiệp củat Nhà nước trực tiếp tác động đến sản xuất của hợp tác xã nông nghiệp
(trại giống, trạm máy kéo, trạm bơm và hệ thống nông giang).
Với nhiệm vụ sản xuất những loại giống cây trồng cần thiết cho mình, các cơ sở
giống của trung ương, tỉnh, huyện, hợp tác xã đều có liên quan mật thiết với nhau, hỗ
trợ cho nhau, lấy cơ sở giống của trung ương và tỉnh làm nòng cốt.
Tình hình trên đỏi hỏi đối với từng loại giống cây trồng cụ thể, do đặc điểm kỹ
thuật - kinh tế của nó, phải xác định rõ trách nhiệm sản xuất giống nguyên chủng,
giống cấp I hay giống đại trà cho cơ sở giống của trung ương, của tỉnh, của huyện,
hay của hợp tác xã để đảm bảo cung cấp đủ giống tốt cho sản xuất nông nghiệp theo
nguyên tắc:
- Đối với loại giống hàng năm cần một khối lượng lớn, có hệ số nhân tương đối
cao, có vị trí kinh tế quan trọng, lại thường xuyên phải đổi giống thì trại giống của Nhà
nước ở trung ương và ở tỉnh sản xuất giống nguyên chủng và cấp I cho hợp tác xã, hợp
tác xã tự nhân để sản xuất đại trà, trại giống của huyện làm nhiệm vụ hỗ trợ thêm.
- Đối với loại giống hàng năm chỉ cần ít nhưng kỹ thuật sản xuất tinh vi phức tạp
cần phải có những điều kiện đặc biệt và có hệ số nhân cao thì trại giống Nhà nước ở
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trung ương hoặc tỉnh sản xuất giống đại trà cho hợp tác xã.
- Đối với loại giống hàng năm tuy cần một khối lượng lớn, nhưng có hệ số nhân
thấp, kỹ thuật bảo quản khó khăn, yêu cầu về phẩm chất chưa cấp thiết thì hợp tác xã
tự giữ giống là chính có sự hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan Nhà nước (tỉnh hoặc
huyện), trại giống của Nhà nước ở huyện sản xuất giống đại trà cung cấp bổ sung cho
hợp tác xã, nhất là khi đột xuất bị thiên tai. Đối với các đội chuyên sản xuất giống
trong hợp tác xã và nhất là đối với các hợp tác xã được giao nhiệm vụ sản xuất giống
hàng hoá cung cấp cho các nơi khác, Nhà nước cần đặc biệt ưu tiên cung cấp đủ, kịp
thời các vật tư phục vụ cho sản xuất giống, đặc biệt chú ý cung cấp các vật tư chuyên
dùng cho sản xuất từng loại giống để chẳng những đảm bảo sản xuất được nhiều giống
hàng hoá mà còn bảo đảm phẩm chất của giống. Tỷ lệ tích luỹ trong giá thu mua giống
phải cao hơn tỷ lệ tích luỹ trong giá thu mua nông sản thương phẩm; đồng thời giá bán
giống tốt cho hợp tác xã phải rẻ để tạo điều kiện cho hợp tác xã tiếp thu nhanh chóng
các loại giống tốt đã được xác định.
Đối với loại giống đồng thời cũng là thương phẩm tiêu dùng (lạc, đỗ tương, lúa...)
thì không áp dụng nguyên tắc hạt đổi hạt trong trường hợp có thiên tai mà sẽ bán cho
hợp tác xã, hoặc cho không. Cần thiết phải xây dựng hoàn chỉnh gấp hệ thống giá thu
mua và giá bán giống theo tinh thần Nghị quyết 45CP năm 1964 về công tác giống cây
trồng.
Việc quy định như vậy là xác định trách nhiệm của Nhà nước các cấp và hợp tác
xã trong việc đảm bảo cung cấp đủ giống tốt cho sản xuất nông nghiệp trên giác độ
quan hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã nông nghiệp.
4- Bảo vệ thực vật
Công tác bảo vệ thực vật ở một nước nhiệt đới như nước ta rất phức tạp và là một
yêu cầu cấp bách của sản xuất nông nghiệp. Công tác bảo vệ thực vật phải theo phương
châm phòng là chính, chữa phải kịp thời, nhanh chóng triệt để. Việc phun thuốc phòng
trừ sâu bệnh là một trong những biện pháp thâm canh liên hoàn nhưng chỉ có tác dụng
bảo vệ năng suất cây trồng do các biện pháp thâm canh khác mang lại. Hợp tác xã
thường sợ tốn kém, không muốn phun phòng, mà chỉ khi thấy sâu bệnh phá hoại trên
đồng ruộng mới chịu phun thuốc trừ. Lúc đó hiệu quả của thuốc rất bị hạn chế.Cho nên
đi đôi với việc hướng dẫn kỹ thuật bảo vệcây trồng, Nhà nước cần giúp đỡ hợp tác xã
nhiều hơn nữa về mặt tài chính để thực hiện phun phòng toàn diện.
Hiên nay giá thuốc trừ sâu bán cho hợp tác xã còn đôi chỗ chưa thật hợp lý, cần
được sửa đổi. Giá cả một số loại thuốc có giá trị sử dụng tương đương, chênh lệch
nhau quá xa, thậm chí tới 3 - 4 lần.
Nhìn chung giá thuốc trừ sâu còn đắt so với sức mua của hợp tác xã nông nghiệp.
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Một số hợp tác xã trồng lúa muốn phun phòng theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật phải chi
khoảng 20% vốn lưu động; nói chung, chi phí về thuốc trừ sâu nếu phun đúng tiêu
chuẩn kỹ thuật, chiếm tỷ lệ quá cao trong cơ cấu giá thành nông sản (khoảng từ 9 18%).
Tóm lại do đặc điểm của công tác bảo vệ thực vật, khả năng tài chính của hợp tác
xã hiện nay, vận dụng nguyên tắc giá bán tư liệu sản xuất cho hợp tác xã nông nghiệp
nói chung là hoà vốn, có khi chịu lỗ, cá biệt có thứ có lãi chút ít.
Đi đôi với việc xây dựng hệ thống giá bán thuốc trừ sâu cho hợp tác xã, đối với
một số loại cây trồng ở một số vùng, nếu cần, Nhà nước có thể cho không thuốc trừ
sâu. Ví dụ: rệp mía chỉ làm giảm tỷ lệ đường, không làm giảm trọng lượng mía cây,
nên hợp tác xã bán mía cây cho Nhà nước không bị thiệt hại gì nếu không phun thuốc
trừ rệp, bông bị sâu bệnh phá hoại rất nặng, nếu Nhà nước không cho không thì hợp tác
xã không đủ khả năng tài chính mua thuốc trừ sâu để phòng trừ theo đúng tiêu chuẩn
kỹ thuật, bảo vệ năng suất cây trồng...
Thiết nghĩ, trong hoàn cảnh của ta hiện nay, Nhà nước không nên cho không toàn
bộ thuốc trừ sâu. Bởi vì nước ta chưa phân vùng nông nghiệp, cây trồng quanh năm
đều có và trồng xen, trồng gối vụ trên cùng một mảnh đất; trên một phạm vi không
gian tương đối hẹp, nhiều loại cây trồng cùng có mặt, với các giai đoạn sinh trưởng
khác nhau. Vì thế Nhà nước không thể dùng phổ biến công cụ cơ giới hiện đại để phun
thuốc phòng cho hợp tác xã. Nếu dùng các phương tiện bán cơ giới, cơ giới nhỏ như
hiện nay thì phải tổ chức phun phòng phân tán, quy mô nhỏ do hợp tác xã tự làm là
chính, thì mới đảm bảo kịp thời, nhanh chóng, thích hợp với từng loại cây trồng. Nếu
hợp tác xã tự phun phòng bảo vệ cây trồng là chính, thì cần thiết phải bán thuốc trừ sâu
cho họ với giá rẻ để đề cao tinh thần tự lực cánh sinh của hợp tác xã.
5- Công cụ lao động nông nghiệp
Công cụ lao động có tác dụng quyết định việc tăng năng suất lao động xã hội, và
trong lao động nông nghiệp nó là phương tiện vật chất để thực hiện các yêu cầu kỹ
thuật canh tác. Mác nói: "Chỗ khác nhau giữa thời đại kinh tế này với thời đại kinh tế
kia là phương pháp chế tạo, là những tư liệu dùng để chế tạo hơn là cái mà người ta
chế tạo ra"(5).
So sánh giữa hợp tác xã tiên tiến và hợp tác xã nói chung ta thấy giá trị tài sản cố
định hình quân 1 hợp tác xã tiên tiến bằng 244%, giá trị tài sản cố định bình quân 1 ha
canh tác bằng 134,8%, giá trị tài sản cố định bình quân trên 1 sức lao động bằng
114,94% giá trị tài sản cố dịnh bình quân chung một hợp tác xã. Do đó kết quả sản
xuất đem lại là: hợp tác xã tiên tiến có năng suất lao động bằng 152%, năng suất đất
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đai bằng 160,4% và tỷ suất hàng hoá bằng 145% so với các hợp tác xã nói chung toàn
miền Bắc. Sự so sánh đó nói lên một cách rõ rệt vai trò của tư liệu lao động mà bộ
phận chủ yếu là công cụ sản xuất, trong việc tăng năng suất lao động xã hội và năng
suất đất đai trong nông nghiệp. Về ý nghĩa của năng suất lao động xã hội, Lê-nin viết:
"Phân tích cho đến cùng thì năng suất lao động là cái quan trọng nhất, căn bản nhất cho
sự thắng lợi của trật tự mới. Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra một năng suất lao động chưa
từng thấy dưới chế độ nông nô. Chủ nghĩa tư bản có thể bị đánh bại hẳn và sẽ bị đánh
bại hẳn vì chủ nghĩa xã hội tạo ra một năng suất lao động mới, cao hơn nhiều"(6).
Phương pháp chế tạo - biện pháp kỹ thuật canh tác, và tư liệu dùng để chế tạo - cơ sở
vật chất - kỹ thuật đảm bảo thực hiện các yêu cầu kỹ thuật nông học, mà nội dung chủ
yếu là công cụ sản xuất, là hai vấn đề của cuộc cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp
gắn bó hữu cơ với nhau, có tác dụng quyết định việc nâng cao năng suất cây trồng và
năng suất lao động. Khác với trong công nghiệp "phương pháp chế tạo" được vật chất
hoá ngay trong bản thân "tư liệu dùng để chế tạo", trong nông nghiệp, kỹ thuật canh tác
(phương pháp chế tạo) và "tư liệu dùng để chế tạo", thực hiện yêu cầu kỹ thuật nông
học, với một chừng mực nào đó, tương đối tách rời nhau. Trong một phạm vi nào đó,
người ta có thể tưới tiêu nước đúng yêu cầu sinh lý của cây trồng bằng gầu guồng hay
bằng các máy bơm chạy điện hay diesel, người ta có thể cày sâu đúng tiêu chuẩn kỹ
thuật và kịp thời vụ băng cuốc 2 - 3 lượt, cày trâu hoặc dùng máy kéo và máy móc
nông nghiệp... Hai loại tư liệu dùng để chế tạo đó đều có thể, trong phạm vi nào đó
cùng thực hiện được các biện pháp kỹ thuật canh tác để đạt năng suất cây trồng như
nhau nhưng tất nhiên là loại tư liệu thứ nhất - gầu guồng, cuốc, cày trâu... sẽ làm cho
năng suất lao động thấp hơn nhiều so với việc sử dụng loại tư liệu thứ 2, những máy
móc chạy bằng diesel và điện lực. Năng suất lao động nếu thấp như vậy sẽ không đảm
bảo cho sự chiến thắng hoàn toàn chủ nghĩa tư bản của trật tự xã hội mới - xã hội xã
hội chủ nghĩa.
Chính vì có sự tách rời tương đối đó mà trong nông nghiệp người ta thường chú
ý đến cách mạng kỹ thuật canh tác hơn là cách mạng công cụ sản xuất - nhân tố cơ
bản cho việc tăng năng suất lao động trong nông nghiệp "cơ sở tự nhiên của tất cả hết
thảy mọi sự sản xuất ra giá trị thặng dư"(7).
Trong quá trình công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã đề ra bước đi của
cách mạng kỹ thuật trong nông nghiệp làmột mặt từ công cụ thô sơ, công cụ cải tiến,
tiến lên nửa cơ khí, rồi lên cơ khí hiện đại, một mặt tranh thủ tiến thẳng lên cơ khí hiện
(5)

C.Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 963. Quyển thứ nhất, tập 1, tr. 251. (tôi nhấn mạnh – V.K).
V. I. Lê-nin: Sáng kiến vĩ đại. Xem Lê-nin – Sta-lin bàn về thi đua xã hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội,
1959, tr.92.
(7)
Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội 1963. Quyển thứ ba, tập 3, tr. 236.
(6)
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đại, thực hiện việc "kết hợp chặt chẽ công cụ cải tiến, công cụ nửa cơ giới và máy móc
nông nghiệp"(8).
Đối với mỗi loại cây trồng do phương pháp kỹ thuật của quá trình sản xuất có
những đặc điểm riêng nên cần có một hệ thống công cụ lao động riêng, thích hợp, để
tiến hành sản xuất đạt năng suất cây trồng và năng suất lao động cao. Mỗi hệ thống
công cụ lao động của mỗi loại cây trồng bao gồm nhiều loại công cụ liên quan chặt chẽ
với nhau, trên cơ sở chuyên môn hoá ngày càng sâu, mỗi loại công cụ đảm nhiệm một
khâu canh tác, một bước công việc trong quá trình sản xuất.
Trong một hệ thống công cụ, nếu loại công cụ sản xuất đảm nhiệm các khâu canh
tác khác nhau có sự thích ứng với nhau về tính vật chất - kỹ thuật thì sẽ gây được tác
dụng tổng hợp đến năng suất lao động và năng suất cây trồng một cách đầy đủ. Mức độ
tiến bộ của loại công cụ sản xuất dùng trong một khâu canh tác chỉ có thể phát huy tác
dụng đầy đủ một cách nhân lên nếu các công cụ sản xuất ở các khâu canh tác khác
cũng có sự tiến bộ thích ứng về tính vật chất - kỹ thuật. Ví dụ: nếu cày bằng máy xong
mà dùng bừa chữ nhi trâu kéo thì năng suất lao động sẽ rất thấp mà kỹ thuật làm đất
cũng không được bảo đảm, xá cày máy to, bừa chữ nhi không thể phá nhỏ được. Vì
thế, việc cày máy không đi đôi với bừa máy thì chẳng những không tăng mà còn làm
giảm năng suất lao động, kỹ thuật canh tác cũng không được thực hiện. Đó là vì tính
chất vật chất - kỹ thuật, mức độ tiến bộ của cày máy không thích ứng với tính vật chất kỹ thuật, mức độ tiến bộ của bừa chữ nhi trâu kéo.
Điều đó không có nghĩa là không cho phép từng lúc có sự tiến bộ không đồng
đều giữa các loại công cụ sản xuất ở những khâu canh tác khác nhau. Trái lại, chính sự
phát triển không đồng đều đó là mâu thuẫn bên trong, thúc đẩy sự tiến bộ không ngừng
của cả hệ thống công cụ sản xuất; sự tiến bộ của công cụ lao động khâu canh tác này
đòi hỏi công cụ lao động khâu canh tác khác cũng phải tiến bộ thì mới phát huy được
đầy đủ tác dụng đến năng suất lao động và năng suất cây trồng, tạo cơ sở rút bớt sức
lao động ra khỏi ngành nông nghiệp, thực hiện sự phân công lao động xã hội mới.
Sự phân tích trên đây đã nói rõ lý do vì sao Đảng ta lại chủ trương, trong nông
nghiệp, thực hiện sự kết hợp chặt chẽ công cụ cải tiến, công cụ nửa cơ khí vàmáy móc
nông nghiệp.
Nhận thức được tính quy luật đó của cuộc cách mạng công cụ sản xuất trong
nông nghiệp nước ta, cần thiết phải có sự tác động chủ quan của con người, của Nhà
nước, một mặt khuyến khích cải tiến, đổi mới tất cả các loại công cụ lao động ở tất cả
các khâu canh tác của các loại cây trồng, không kể đến sự mâu thuẫn với sự lạc hậu
tạm thời của công cụ lao động ở khâu canh tác khác, một mặt chú ý thúc đẩy có trọng
(8)

Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5, tr. 24.
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điểm, từng lúc, từng nơi sự tiến bộ đồng đều tất cả các loại công cụ ở các khâu canh
tác khác nhau một cách cân đối, đồng đều, làm cho chúng thích ứng với nhau về tính
vật chất - kỹ thuật, khắc phục mâu thuẫn tạm thời tất yếu xảy ra.
Vì vậy cơ quan chức năng của Nhà nước trung ươngvà tỉnh phải xác định mẫu
từng hệ thống công cụ lao động của từng loại cây trồng một cách tương đối hoàn
chỉnh theo phương châm kết hợp công cụ cải tiến, công cụ nửa cơ giới và máy móc
nông nghiệp, tiến hành dứt điểm, chú trọng loại cây trồng quan trọng, hiện còn phải
đầu tư quá nhiều vào lao động sống, chú trọng các khâu canh tác phải hao phí nhiều
lao động và nặng nhọc, có vị trí quan trọng trong hệ thống các phương pháp canh tác
như khâu thuỷ lợi, vận chuyển, thu hoạch, chế biến. Chỉ có trên cơ sở xác định mẫu do
cơ quan có chức năng duyệt y thì cơ quan sản xuất mới tiến hành sản xuất và cung cấp
cho hợp tác xã một cách rộng rãi.
Hợp tác xã không thể tự lực xác định mẫu và sản xuất hệ thống công cụ trang bị
cho bản thâm mình được mà cần có sự giúp đỡ của Nhà nước. Không nên đặt vấn đề
đổi mới và trang bị công cụ lao động cho từng khâu canh tác nói chung mà không phân
biệt cụ thể cho từng loại cây trồng.
Trong việc đổi mới công cụ lao động cần chú ý trước tiên đến các công cụ trực
tiếp phục vụ thâm canh. Việc trang bị cơ khí nhỏ hiện nay mới gồm cơ khí nhỏ tĩnh tại
với hai loại máy công tác: bơm nước và nghiền thức ăn cho gia súc là trực tiếp phục vụ
thâm canh tăng năng suất. Nhưng đến 1967 bình quân 1 máy động lực cơ khí nhỏ tĩnh
tại mới có 0,8 máy bơm nước, 0,09 máy nghiền thái thức ăn cho gia súc.
Trong điều kiện công nghiệp và đất đai của ta hiện nay, cần thiết phải đẩy mạnh
trang bị cơ khí nhỏ di động trực tiếp phục vụ thâm canh tăng năng suất cây trồng một
cách rộng rãi cho tất cả các loại cây trồng ở những nơi có điều kiện dưới hình thức bán
thẳng cho hợp tác xã nông nghiệp. Mặt khác,cần tranh thủ trang bị máy kéo lớn - cơ
khí hiện đại, ở các nơi có điều kiện để tạo điều kiện mở rộng sự hoạt động của máy kéo
và máy móc nông nghiệp hiện đại sau này. Cần nghiên cứu chế độ quản lý trạm, đội
máy kéo để giải quyết tốt quan hệ giữa hợp tác xã thuê máy kéo và trạm đội máy kéo
phục vụ sản xuất của hợp tác xã.
Đối với một số loại công cụ chuyên dùng (kể cả công cụ thô sơ đã được sử dụng
từ lâu), nhất là công cụ thu hoạch, chế biến bảo đảm phẩm chất của cây công nghiệp
như công cụ chẻ cói, thu hoạch chế biến đay, cắt sơn, bóc quế, Nhà nước cần xác định
mẫu gấp và sản xuất cung cấp đủ cho hợp tác xã. Nhiều loại công cụ chuyên dùng cho
cây công nghiệp đã được sử dụng từ lâu nhưng hiện nay cũng không được sản xuất và
cung cấp đầy đủ cho hợp tác xã để sản xuất nông nghiệp tiến hành được bình thường.
Tóm lại, Nhà nước cần đặc biệt chú ý sản xuất, trang bị đồng bộ, dứt điểm hệ
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thống công cụ sản xuất cho từng loại cây trồng theo phương châm kết hợp công cụ
thường, công cụ cải tiến nửa cơ khí, cơ khí nhỏ (kể cả cơ khí nhỏ di động) và máy móc
nông nghiệp hiện đại, chú trọng các loại cây trồng có vị trí quan trọng phải đầu tư quá
nhiều lao động sống, chú trọng khâu canh tác nặng nhọc, có tác dụng lớn đến năng suất
và phẩm chất cây trồng, không nên bỏ sót loại công cụ chuyên dùng, tuy rất nhỏ nhưng
có ảnh hưởng lớn đến sản xuất. Cách mạng kỹ thuật công cụ phải tiến hành song song
với cách mạng kỹ thuật canh tác. Công cụ công tác thì ngày càng chuyên môn hoá,
nhưng những máy động lực thì phát triển ngày càng vạn năng.
Chỉ có sự hỗ trợ của Nhà nước như vậy thì năng suất lao động nông nghiệp mới
có thể tăng lên nhanh chóng, sớm đạt mục tiêu 1 người lao động làm 1 ha gieo trồng
với năng suất cây trồng cao để tạo thế mới trong nông nghiệp và thực hiện sự phân
công lao động xã hội mới.
6- Bảo hộ lao động nông nghiệp
Nhu cầu bảo hộ lao động nông nghiệp không cấp bách bằng bảo hộ lao động
công nghiệp nhưng không phải là không cần thiết đặt ra. Từ trước đến nay, chính sách
bảo hộ lao động công nghiệp được quy định rất chi tiết, cụ thể nhưng chính sách bảo
hộ lao động nông nghiệp chưa được chú ý nghiên cứu. Chính sách bảo hộ lao động
nông nghiệp phải thể hiện sự giúp đỡ của Nhà nước như: bán các loại vật tư bảo hộ lao
động (mặt nạ bơm thuốc trừ sâu, dụng cụ san thuốc, dây bảo hộ trèo cọ, hồi, áo choàng
cho người cắt sơn), Nhà nước chữa bệnh không mất viện phí, tiền thuốc cho xã viên bị
tai nạn bơm thuốc trừ sâu, cơ khí nhỏ.., phụ nữ ngâm đay bị bệnh phụ khoa, và những
quy định cụ thể mà hợp tác xã có thể tự lực giải quyết như trả công điểm cao, dùng
phần thịt lợn chăn nuôi tập thể mà Nhà nước không thu mua để bồi dưỡng trong trường
hợp kể trên.
7- Giá cả cung cấp vật tư cho hợp tác xã nông nghiệp.
Giá tư liệu sản xuất bán cho hợp tác xã nông nghiệp được xác định theo nguyên
tắc hoà vốn không lỗ, không lãi, cá biệt có mặt hàng chịu lỗ hoặc có lãi chút ít. Đó là
một chính sách đầu tư giúp đỡ về tài chính của Nhà nước để hợp tác xã có thể tiếp thu
được kỹ thuật mới, đồng thời phát huy được khả năng tự lực của mình. Nhưng đến nay
hệ thống giá tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp, giá bán buôn xí nghiệp, giá bán
buôn công nghiệp, giá bán buôn thương nghiệp, giá bán buôn cho hợp tác xã nông
nghiệp, chưa được xây dựng đầy đủ theo chính sách giá cả của Đảng. Nhiều giá tư liệu
sản xuất, nhất là loại nhập khẩu, chưa có giá chính thức của Nhà nước. Quan hệ tỷ giá
giữa các loại vật tư nông nghiệp còn nhiều bất hợp lý.
Những chính sách giá cả cụ thể dựa trên cơ sở vận dụng tinh thần nghị quyết 10
của Trung ương Đảng về giống cây trồng, con gia súc, giá vật tư nhập khẩu, vật tư do
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công nghiệp địa phương sản xuất, giá sửa chữa... chưa được xây dựng. Do đó, việc xác
định giá cụ thể từng loại vật tư nông nghiệp gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy, vấn đề cấp bách đặt ra là Nhà nước các cấp theo quyền hạn của mình cần
xây dựng chính sách giá và giá cụ thể các loại vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp (kể
cả vật tư có dùng trong nông nghiệp) để có một hệ thống giá tư liệu sản xuất phục vụ
nông nghiệp đầy đủ, hoàn chỉnh theo tinh thần nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần
thứ 10. Giá cả cần quy định rõ loại, phẩm chất, địa điểm giao nhận (đối với giá bán cho
hợp tác xã, địa điểm giao nhận nên là cửa hàng huyện).
8- Chính sách cho vay vốn
Chính sách cho vay vốn đối với hợp tác xã nông nghiệp đã thể hiện sự giúp đỡ
của Nhà nước: lãi suất thấp nhất so với lãi suất các ngành kinh tế khác và ngày càng
hạ.
Tuỳ theo phương hướng sản xuất từng vùng, yêu cầu kỹ thuật thâm canh và chủ
trương trang bị cơ sở vật chất - kỹ thuật của Nhà nước mà định ra chính sách cho vay
thích hợp. Vì chưa tiến hành phân vùng nông nghiệp nên chính sách cho vay chưa thể
quán triệt đầy đủ đặc điểm kinh tế - kỹ thuật sản xuất từng loại cây trồng ở từng vùng,
phục vụ cho phương hướng đầu tư tùy vùng.
Hiện nay đối với hợp tác xã nông nghiệp, Nhà nước ưu tiên về thời hạn và số
lượng tiền vay so với khối lượng cần thiết, chỉ tiêu theo yếu tố kỹ thuật canh tác như
thuỷ lợi, giống... nói chung, và chưa phân biệt theo vị trí kinh tế quan trọng, của từng
loại cây trồng, có loại cần đầu tư nhiều, có loại ít hơn; theo từng vùng, hợp tác xã giàu
nghèo khác nhau, chủ trương xây dựng các yếu tố của cơ sở vật chất - kỹ thuật của Nhà
nước khác nhau.
Nên chăng, thời gian cho vay và mức cho vay cần phân biệt cho từng cây, tuỳ
theo tình hình tài chính và cơ sở vật chất của từng vùng, thậm chí từng hợp tác xã nông
nghiệp.
Thời hạn cho vay xây dựng cơ bản nên quy định phải trả dần bắt đầu từ năm công
trình chuyển sang giai đoạn kinh doanh. Ví dụ trồng chè năm thứ 4 mới chuyển sang
giai đoạn thu hoạch kinh doanh thì mới bắt đầu thu hồi vốn, không thu hồi ngay từ khi
cho vay. Tất nhiên thời hạn xây dựng cơ bản phải quy định trên cơ sở đặc điểm kỹ
thuật xây dựng từng loại.
Mức vốn cho vay nên căn cứ vào phần trăm số tiền cần thiết chi tiêu so với tổng
số vốn cố định nếu là vay dài hạn và so với vốn lưu động của hợp tác xã nếu là vay
ngắn hạn và có phân chia theo vị trí từng yếu tố kỹ thuật đối với từng loại cây trồng.
Thời hạn và mức cho vay ưu tiên cho vùng mới khai hoang, vùng trồng tập trung
cây xuất khẩu và phục vụ công nghiệp trong nước, vùng cơ sở vật chất - kỹ thuật còn
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nghèo nàn, sản xuất gặp nhiều khó khăn. Cần phân bố hợp lý vốn cho vay giữa các loại
cây trồng và giữa các vùng.
Chỉ có trên cơ sở như vậy, chính sách cho vay mới giải quyết thoả đáng quan hệ
giữa nông dân các vùng nông nghiệp khác nhau, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát
triển toàn diện nhưng có trọng tâm theo đường lối của Đảng, góp phần đẩy mạnh sự
phát triển đồng đều về trình độ cách mạng kỹ thuật.
*
*
*
Toàn bộ vấn đề đầu tư của Nhà nước cho sản xuất nông nghiệp khu vực tập thể
rất rộng lớn, nhưng ở đây chúng tôi chỉ xin nêu một vài vấn đề giữa Nhà nước và hợp
tác xã, mà chúng tôi thấy cấp bách phải giải quyết; nói rõ trách nhiệm của Nhà nước và
của hợp tác xã trong việc tiến hành đổi mới kỹ thuật trên tinh thần Nhà nước tích cực
giúp đỡ hợp tác xã những việc mà hợp tác xã không tự làm nổi và phát huy hết khả
năng tiềm tàng của hợp tác xã, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước. Mối quan
hệ này trong vấn đề đầu tư thường xuyên diễn ra hàng ngày, hàng vụ sản xuất nông
nghiệp được thể hiện phần lớn trong hợp đồng kinh tế 2 chiều giữa Nhà nước và hợp
tác xã nông nghiệp.
IV- Nội dung của chính sách tài chính-thương nghiệp đối với nông nghiệp
Nội dung của các chính sách thu mua phân phối, giá cả, quản lý thị trường nông
sản phải dựa trên sự phát triển sản xuất, đồng thời có tác dụng ngược lại đối với sản
xuất. Bởi vì các chính sách thu mua, phân phối, giá cả, quản lý thị trường nông sản
biểu hiện quan hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã một cách thường xuyên, cụ thể và dễ
thấy nhất. Theo tôi, nếu như chính sách đầu tư giúp đỡ hợp tác xã có tác dụng trực tiếp
và quyết định đối với sản xuất và tác dụng của nó thể hiện từ từ, chậm chạp, thì cứ thu
mua phân phối, giá cả, quản lý thị trường nông sản tác dụng ngay vào đời sống tâm lý,
tình cảm của người nông dân mộtcách trực tiếp và nhanh chóng và thông qua đó mà
tác động đến sản xuất một cách gián tiếp.
Chính sách thu mua, phân phối, giá cả, quản lý thị trường nông sản phẩm đối với
khu vực kinh tế tập thể có khác với khu vực kinh tế quốc doanh; nó hướng dẫn, thúc
đẩy hợp tác xã tự nguyện sản xuất theo đúng kế hoạch Nhà nước. Nhà nước lợi dụng
khâu lưu thông phân phối, giá cả, xem như đòn xeo kinh tế để lãnh đạo về mặt kế
hoạch sản xuất đối với hợp tác xã nông nghiệp. Hợp tác xã nông nghiệp thuộc chế độ
sở hữu tập thể. Nó sản xuất trước hết vì lợi ích của bản thân nó. Muốn nó sản xuất theo
kế hoạch của mình, Nhà nước không thể giao chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh như đối với
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nông trường quốc doanh và càng không thể dùng biện pháp hành chính, mà phải sử
dụng các biện pháp kinh tế làm cho lợi ích của nó thống nhất với lợi ích của toàn xã
hội, làm cho nó chịu sự lãnh đạo về kế hoạch sản xuất của Nhà nước một cách tự
nguyện. Chính sách thu mua, phân phối, giá cả, quản lý thị trường là một trong những
biện pháp kinh tế đó.
Thuế nông nghiệp
Giai cấp nông dân, trong thời kỳ cách mạng dân tộc dân chủ hay trong thời kỳ
cách mạng xã hội chủ nghĩa đều có nghĩa vụ đóng góp sức mình vào sự nghiệp cách
mạng chung, nhưng hình thức đóng góp ở mỗi thời kỳ một khác.
Trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ, nền kinh tế nước ta chủ yếu, thậm
chí hầu như duy nhất là nền kinh tế nông nghiệp dựa trên quan hệ sản xuất phong kiến
và cá thể. Của cải xã hội chủ yếu do nền kinh tế này sáng tạo ra, sản phẩm công nghiệp
trong tay Nhà nước hầu như không có gì. Trong tình hình đó Nhà nước muốn tập trung
một phần của cải xã hội vào tay mình dù là dưới hình thái giá trị hay hình thái hiện vật
để phục vụ cho mục đích chung không thể dựa vào quan hệ trao đổi hàng công nghiệp
của Nhà nước và nông sản của nông dân mà buộc phải đặt ra thuế nông nghiệp thu
bằng hiện vật. Về lực lượng sản xuất, nền nông nghiệp nước ta độc canh lúa, lương
thực là loại vật tư chiến lược quan trọng bậc nhất cho nên nói chung Nhà nước thu thuế
nông nghiệp bằng hiện vật lương thực (thóc, ngô).
Thuế nông nghiệp nộp bằng lương thực trở thành hình thức đóng góp chủ yếu
của nông dân vào sự nghiệp cách mạng chung của ngân sách Nhà nước. Trong thời kỳ
cách mạng này "những điều kiện kinh tế không cho phép chúng ta nghĩ đến vấn đề đó
(tức là vấn đề trao đổi hàng hoá bình thường giữa công nghiệp và nông nghiệp - VK).
Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta phải áp dụng biện pháp quá độ mà tôi đã nói trên
kia, tức là dùng hình thức thuế lương thực mà không bồi thường lại và dùng hình thức
trao đổi hàng hoá để thu thêm một phần sản phẩm nữa"(9) (tôi nhấn mạnh – VK).
"Thuế nông nghiệp là một trong những hình thức của bước quá độ từ "chủ nghĩa cộng
sản thời chiến, chủ nghĩa cộng sản đặc biệt do tình trạng cùng khốn cực độ, tình trạng
hoang tàn và chiến tranh buộc chúng ta phải thi hành - để bước sang chế độ trao đổi xã
hội chủ nghĩa bình thường. Và chế độ này lại là một trong những hình thức của giai
đoạn quá độ từ chủ nghĩa xã hội – với những tình trạng tiểu nông chiếm ưu thế trong
dân chúng tạo nên - sang chủ nghĩa cộng sản"(10) (Tôi nhấn mạnh - VK).. Như vậy là,
A-

(9)

Lê-nin: Thời đại mới, sai lầm cũ dưới một hình thức mới. 1921. Xem Tuyển tập. Nhà xuất bản Sự thật, 1960.
Quyển II, phần II, tr. 544.
(10)
Lê-nin: Bàn về thuế lương thực. Xem Tuyển tập, Quyển II, phần II, tr. 500. Nhà xuất bản Sự thật, 1960.
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Lê-nin đã đặt việc trao đổi sản phẩm giữa Nhà nước và nông dân ngay cả trong điều
kiện tiểu nông chiếm ưu thế trong dân chúng. Và thuế lương thực là một biện pháp bắt
buộc phải thi hành trong hoàn cảnh mà "chúng ta không thể cung cấp cho nông dân
đầy đủ những sản phẩm công nghiệp để đổi lấy tất cả lúa mỳ mà chúng ta cần dùng.
Do như thế, chúng ta cần đặt ra thuế lương thực, tức là chúng ta thu số lúa mỳ tối thiểu
cần thiết với danh nghĩa thuế để nuôi bộ đội và công nhân; ngoài ra chúng ta sẽ trao
đổi bằng các sản phẩm công nghiệp"(11).
Trong nông nghiệp ở thời kỳ tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa, một bộ phận
của sản phẩm thặng dư tồn tại dưới hình thức địa tô chênh lệch I và II. Sự hình thành
địa tô chênh lệch I là do có sự chênh lệch về độ phì nhiêu của ruộng đất và cự ly xa
gần thị trường tiêu thụ giữa các vùng nông nghiệp khác nhau cùng sản xuất một loại
nông sản mà xã hội cần. Nó không phụ thuộc vào sự cố gắng và kết quả kinh doanh tốt
xấu của người sản xuất. Vì thế Nhà nước phải thu phần địa tô chênh lệch I về tay mình
để sử dụng cho những mục đích chung nhằm điều hoà thu nhập của nông dân các
vùng. Đó là một trong những cơ sở kinh tế lâu dài của biểu thuế luỹ tiến toàn ngạch
xây dựng theo nguyên tắc bình quân lương thực càng cao thì nộp thuế càng nhiều. Mặt
khác, trước cải cách ruộng đất, giai cấp địa chủ và phú nông sở hữu phần lớn đất đai và
nông sản. Đó cũng là cơ sở kinh tế trong điều kiện kết cấu giai cấp ở thời kỳ nhất định
của biểu thuế luỹ tiến toàn ngạch. Biểu thuế của ta mang tính giai cấp rõ rệt, đánh
mạnh vào giai cấp địa chủ, phong kiến và đánh nhẹ hoặc miễn cho nông dân nghèo.
Sự hình thành địa tô chênh lệch II là kết quả của quá trình thâm canh nông
nghiệp, kết quả lao động của người sản xuất tạo ra sự chênh lệch độ phì nhiêu kinh tế
giữa các cùng nông nghiệp cùng sản xuất một loại nông sản. Do đó, bộ phận sản phẩm
thặng dự tồn tại dưới hình thức địa tô chênh lệch II phải thuộc về người sản xuất thì
mới khuyến khích họ đẩy mạnh thâm canh tăng thêm nông sản cho xã hội. Vì thế, thuế
nông nghiệp cần tính theo hoa lợi thu hoạch bình thường hàng năm của ruộng đất và
ổn định trong một thời gian nào đó để tính thuế.
Nhưng trong sản xuất nông nghiệp, kết quả của việc thâm canh tăng màu mỡ của
ruộng đất không chỉ là kết quả do riêng người sản xuất làm ra mà còn do sự giúp đỡ
của Nhà nước, của công nghiệp. Mặt khác, sau một thời gian nhất định của quá trình
thâm canh liên tục, độ phì nhiêu kinh tế của ruộng đất trở thành thuộc tính của đất đai,
độ phì nhiêu kinh tế chuyển thành độ phì nhiêu tự nhiên; tức là có sự chuyển hoá của
địa tô chênh lệch II thành địa tô chênh lệch I. Lúc đó, nếu thuế nông nghiệp vẫn thu ở
mức cũ thì người sản xuất thu được một phần địa tô chênh lệch mà không cần đầu tư gì
thêm, tức là không được khuyến khích để đẩy mạnh thâm canh.
(11)

Lê-nin: Bàn về thuế lương thực. tr. 27 - 28. Nhà xuất bản Sự thật, 1955.
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Sự hình thành địa tô chênh lệch II và sự chuyển hoá của nó thành địa tô chênh
lệch I là một trong những căn cứ kinh tế của việc ổn định thuế nông nghiệp trong một
thời gian nhất định dựa vào hoa lợi thu hoạch bình thường hàng năm.
Từ 1953 đến 1960, quan hệ sản xuất ở nông thôn miền Bắc nước ta đã trải qua
những thời kỳ cách mạng long trời lở đất và đã có những sự thay đổi căn bản: cải cách
ruộng đất, đánh đổ giai cấp địa chủ , thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng và hợp
tác hoá nông nghiệp, biến sở hữu ruộng đất cá thể của nông dân lao động sau cải cách
ruộng đất thành sở hữu tập thể của nông dân lao động. Mặt khác, lực lượng sản xuất
vẫn chưa có gì thay đổi về căn bản, nền nông nghiệp nước ta vẫn là nền nông nghiệp
độc canh lúa. Vì thế trong biểu thuế nông nghiệp phải có những thay đổi phù hợp với
kết cấu giai cấp, quan hệ sản xuất mới ở nông thôn và phục vụ đắc lực cho cuộc cách
mạng quan hệ sản xuất đó. Ví dụ sau cải cách ruộng đất, giai cấp địa chủ bị đánh đổ,
giai cấp phú nông còn rất ít và bị mất hết uy lực về chính trị, về kinh tế, trung nông trở
thành nhân vật trung tâm ở nông thôn. Do đó thuế suất thấp nhất nâng từ 6% lên 7% và
thuế suất cao nhất giảm từ 45% xuống 37%.
Trong quá trình hợp tác hoá và sau khi căn bản hoàn thành hợp tác hoá, Nhà nước
coi hợp tác xã là đơn vị nộp thuế, tính thuế, miễn giảm thuế, nhưng thuế suất của hợp
tác xã thực chất là thuế suất của từng hộ nông dân cá thể, được xây dựng và ổn định từ
sau cải cách ruộng đất bình quân lại. Thuế suất hạ hơn trước, cao nhất là 25% có tác
dụng khuyến khích nông dân vào hợp tác xã. Đối với hợp tác xã bậc thấp, do xã viên
còn được hưởng 25 - 30% hoa lợi ruộng đất - thực chất là địa tô tuyệt đối, một phạm
trù kinh tế không thể có trong quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, mà chỉ có do hợp tác
xã bậc thấp là hình thức sở hữu tư liệu sản xuất nửa xã hội chủ nghĩa tạm thời tồn tại
trong một thời kỳ quá độ rất ngắn ngủi, - nên xã viên phải chịu nộp 40 - 50% số thuế.
Điều đó có tác dụng khuyến khích hợp tác xã bậc thấp tự nguyện phấn đấu tiến lên bậc
cao.
Sau khi căn bản hoàn thành việc cải tạo quan hệ sản xuất,chúng ta tiến hành đẩy
mạnh cách mạng kỹ thuật, trong nền kinh tế nói chung và trong nền nông nghiệp nói
riêng. Sự phân công lao động mới trong xã hội bước đầu phát triển. Nền nông nghiệp
độc canh lúa bước đầu chuyển sang nền nông nghiệp đa canh, phát triển toàn diện lấy
lương thực làm trọng tâm trên cơ sở chuyên canh và sản xuất tập trung, tạo ra các
vùng chuyên môn hoá sản xuất lương thực, cây công nghiệp, chăn nuôi.
Vì thế việc nộp thuế nông nghiệp bằng lương thực áp dụng nhất loạt cho các hợp
tác xã có phương hướng sản xuất khác nhau không còn thích hợp nữa, không có tác
dụng thúc đẩy sự phân công lao động mới trong nông nghiệp. Nhà nước nắm nông sản
chủ yếu qua việc mua chứ không phải chủ yếu qua việc thu thuế bằng hiện vật. (Ví dụ:
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1962 số lúa nộp thuế chỉ bằng khoảng dưới 1/2 sản lượng lúa tập trung trong tay Nhà
nước, bằng khoảng 4,6% tổng sản lượng nông nghiệp, 7% sản lượng trồng trọt).
Muốn xoá bỏ tình hình bất hợp lý đó thì biểu thuế phải được xây dựng riêng cho
từng loại cây trồng chính, theo nguyên tắc đất trồng cây gì đánh thuế theo cây ấy phù
hợp với phương hướng sản xuất của từng vùng và từng hợp tác xã, phù hợp với quan
hệ sản xuất tập thể trong nông nghiệp và nộp bằng tiền để đơn giản việc thanh toán mà
không sợ Nhà nước không nắm được nông sản vì việc thu mua nông sản đã phát triển ở
một mức độ nhất định. Nhưng nếu làm như vậy thì biểu thuế nông nghiệp sẽ vô cùng
phức tạp, khó có thể giải quyết thoả đáng quan hệ giữa nông dân các vùng kinh tế
nông nghiệp khác nhau trong việc đóng góp của cải cho Nhà nước. Mặt khác, nếu
không kể đến sự phức tạp của việc thi hành chính sách thuế khác nhau, phù hợp với
từng loại cây trồng, thì việc thay thế hình thức thuế nông nghiệp nộp bằng tiền theo tôi
cũng vẫn chưa có cơ sở kinh tế đầy đủ, vững chắc. Vấn đề đặt ra là có nên để thuế
nông nghiệp hay không trong những điều kiện kinh tế - chính trị nhất định chứ không
phải là thi hành thuế nông nghiệp nộp bằng hiện vật hay bằng tiền. Bởi vì theo tôi, chỉ
có thuế nông nghiệp nộp bằng hiện vật mà chủ yếu là lương thực mới có ý nghĩa đầy
đủ của nó trong hoàn cảnh kinh tế - chính trị mà Lê-nin đã nêu ra. Việc nộp thuế nông
nghiệp bằng nông sản nói lên đầy đủ thực chất sự đóng góp của nông dân cho nhu cầu
của cách mạng về mặt hiện vật. Số lượng nông sản mà nông dân nộp cho Nhà nước so
với số nông sản do họ làm ra được xác định hợp lý trong những hoàn cảnh nhất định
thể hiện việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước và nông dân, việc nộp
thuế nông nghiệp bằng tiền, nhất là trong điều kiện trao đổi sản phẩm giữa công nghiệp
và nông nghiệp đã tương đối phát triển, không nói lên đầy đủ thực chất sự đóng góp
của nông dân cho Nhà nước. Trong giá cả nông sản mà nông dân bán ra thị trường (kể
cả bán cho Nhà nước) dù là giá cả hình thành tự phát, hay tự giác, tức là giá chỉ đạo
của Nhà nước, đều có bù đắp cả phần giá trị mà nông dân mất đi dưới hình thức thuế
nông nghiệp. Như vậy thực chất, về mặt giá trị, người nộp thuế nông nghiệp là người
tiêu dùng nông sản - người phải mua nông sản với giá cả có chứa đựng một phần thuế
nông nghiệp, chứ không phải là nông dân. Nếu nộp thuế bằng hiện vật thì chỉ có một
phần nông sản hàng hoá tồn tại dưới hình thức nông sản bán ra thị trường là được
hưởng phần giá trị bù đắp phần mà họ không được hưởng dưới hình thức thuế; còn nếu
nộp thuế bằng tiền thì toàn bộ nông sản hàng hoá đều bán ra thị trường và chứa đựng
cả phần mà trước kia nó tồn tại dưới hình thức thuế nông nghiệp nộp bằng hiện vật, do
đó nó đều được hưởng phần giá trị bù đắp cho thuế nông nghiệp trong giá cả.
Trong phần thuế nông nghiệp nộp bằng tiền đã có sự xác định quan hệ tỷ lệ hợp
lý giữa giá trị phần nộp thuế và tổng giá trị mà nông dân sáng tạo ra trong điều kiện
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nhất định nào đó, và đã thể hiện được sự đúng đắn trong việc giải quyết mối quan hệ
giữa Nhà nước và nông dân. Mối quan hệ đó không có mối liên hệ trực tiếp đến sự
tăng hay giảm của tổng sản phẩm nông nghiệp. Mác đã nói: "... lao động có ích trở
thành nguồn tạo ra sản phẩm nhiều hay ít tỷ lệ thuận với sự tăng hay giảm của sức sản
xuất của nó. Trái lại sự biến đổi của sức sản xuất không bao giờ ảnh hưởng trực tiếp
đến lao động biểu hiện trong giá trị cả. Vì sức sản xuất là thuộc về lao động cụ thể và
có ích, cho nên nó không thể ảnh hưởng đến lao động một khi người ta đã gạt bỏ hình
thái có ích của lao động. Mặc dù sức sản xuất của lao động có những biến đổi như thế
nào đi nữa, thì cùng một lao động tiến hành trong cùng một thời gian bao giờ cũng
nhập vào trong cùng một giá trị"(12). Như vậy là trong những thời gian nhất định, sự
thay đổi của tổng sản phẩm nông nghiệp không nhất trí với sự thay đổi của tổng giá trị
nông nghiệp, nhất là trong điều kiện Nhà nước thu mua tuyệt đại bộ phận nông sản
hàng hoá theo giá chỉ đạo ổn định. Do đó, việc nộp thuế bằng tiền không nói lên đầy
đủ sự đóng góp một phần lao động thặng dư của nông dân cho Nhà nước trong quá
trình phát triển sản xuất, không mang ý nghĩa đầy đủ của việc làm cho Nhà nước nắm
được về mặt hiện vật một phần sản phẩm nông nghiệp trong điều kiện chưa tổ chức
được sự trao đổi hàng hoá bình thường dưới chủ nghĩa xã hội, để phục vụ cho những
mục đích chung.
Hiện nay, công nghiệp nước ta đương trong bước đầu phát triển, chiếm khoảng
trên 50% giá trị tổng sản lượng công nông nghiệp, việc trao đổi hàng công nghiệp của
Nhà nước với nông sản của hợp tác xã tương đối phát triển. Việc trao đổi giữa hàng
công nghiệp và nông sản dưới chủ nghĩa xã hội vẫn còn theo nguyên tắc nông dân
"phải: một là nộp dôi thêm một số tiền nữa khi họ mua hàng công nghiệp là vì giá cả
cao hơn; hai là phải ít nhiều hụt đi một số tiền khi họ bán nông sản. Đó là thu của công
dân một thứ thuế ngoại ngạch để phát triển nền công nghiệp phục vụ cho toàn quốc
(trong đó có nông dân). Đó là một thứ tựa như "thuế công" , là một thứ tựa như thuế
siêu ngạch"(13). Đó chính là cánh kéo giá cả giữa giá hàng công nghiệp bán cho nông
dân và giá thu mua hàng nông sản của nông dân. Trong quá trình phát triển của công
nghiệp và nông nghiệp, sự trao đổi hàng hóa giữa thành thị và nông thôn sẽ ngày càng
phát triển; vì thế, cánh kéo giá cả giữa giá hàng công nghiệp bán cho nông dân và giá
thu mua hàng nông sản của nông dân ngày càng trở thành hình thức chủ yếu của việc
nông dân đóng góp sức mình cho sự nghiệp cách mạng chung - công cuộc xây dựng
chủ nghĩa xã hội; nguồn thu của ngân sách chủ yếu dựa vào sự tích luỹ do các xí
nghiệp quốc doanh trước hết là các xí nghiệp công nghiệp và cánh kéo giá cả đó, còn
(12)
(13)

C. Mác: Tư bản, Quyển thứ nhất, tập 1, tr. 70. Nhà xuất bản Sự thật, 1960.
Xta-lin: Bàn về công nghiệp hoá. Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, tr. 192.
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thuế nông nghiệp mang lại ngày càng chiếm tỷ trọng không đáng kể trong ngân sách
Nhà nước.
Như thế, về mặt hiện vật, Nhà nước nắm sản phẩm chủ yếu thông qua việc thu
mua nông sản về mặt giá trị, Nhà nước tập trung một phần sản phẩm thặng dư do nông
dân sáng tạo ra chủ yếu thông qua cánh kéo giá cả giữa giá hàng công nghiệp bán cho
nông dân và giá thu mua nông sản của nông dân, chứ không phải chủ yếu hoặc có thể
không cần thiết phải thông qua thuế nông nghiệp nộp bằng hiện vật hay bằng tiền. Như
trên kia đã trình bày, Lê-nin coi việc thi hành thuế lương thực chỉ là bước quá độ tiến
lên thực hiện sự trao đổi bình thường giữa công nghiệp và nông nghiệp; Người nói:
"Không thể có một mối liên hệ kinh tế nào khác giữa nông dân và công nhân ngoài trao
đổi thương nghiệp"... và "để đảm bảo liên minh kinh tế giữa thành thị và nông thôn,
giữa kỹ nghệ và nông nghiệp sẽ duy trì trong một thời gian nền sản xuất hàng hoá (trao
đổi bằng mua và bán) đối với nông dân, đấy là hình thức liên hệ kinh tế duy nhất với
thành thị mà họ có thể thừa nhận được, và sẽ phát triển triệt để nền thương nghiệp xô
viết tức là thương nghiệp quốc doanh, thương mại của hợp tác xã và của tập thể nông
trường, bằng cách trục xuất hết thảy bọn tư bản ra ngoài thương mại"(14).
Muốn thực hiện sự trao đổi bình thường giữa thành thị và nông thôn, điều kiện
kinh tế cơ bản trước tiên là Nhà nước phải nắm trong tay nền đại công nghiệp hùng
mạnh và độc quyền ngoại thương, tức là Nhà nước phải sở hữu những sản phẩm công
nghiệp thiết yếu đối với nông dân mà họ không thể tự tạo ra được. Nhưng theo tôi,
muốn thực hiện mối liên hệ kinh tế giữa công nhân và nông dân bằng trao đổi và
thương nghiệp và coi đó như là hình thức liên hệ kinh tế duy nhất mà nông dân có thể
thừa nhận được như Lê-nin đã viết, thì không nhất thiết phải chờ cho sản xuất công
nghiệp phát triển đến mức tổng số giá cả hàng hoá Nhà nước bán cho nông dân phải
bằng tổng số giá cả nông sản Nhà nước thu mua của nông dân; mà ngay cả trong khi
tổng số giá cả nông sản Nhà nước thu mua của nông dân thấp hơn tổng số giá cả hàng
hoá Nhà nước bán cho nông dân, vẫn có thể coi trao đổi và thương nghiệp là hình thái
duy nhất của mối liên hệ kinh tế giữa công nhân và nông dân.
Như vậy là trong sự trao đổi sản phẩm bình thường giữa thành thị và nông thôn
không những chỉ có cánh kéo giá cả, mà trong hoàn cảnh nào đó còn có sự không ăn
khớp giữa tổng số giá cả hàng công nghiệp bán cho nông dân và tổng số giá cả thu mua
nông sản của nông dân.
Trong những điều kiện kinh tế như vậy, theo tôi, thuế nông nghiệp trở nên không
cần thiết nữa. Vấn đề đặt ra là phải xác định được trong quá trình xây dựng chủ nghĩa
xã hội, ở nước ta, lúc nào các điều kiện kinh tế nói trên chín muồi và cho phép chúng
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ta bỏ thuế nông nghiệp, thay thuế nông nghiệp bằng trao đổi bình thường giữa thành
thị và nông thôn, và coi đó là hình thái duy nhất của mối liên hệ kinh tế giữa công nhân
và nông dân.
B- Chính sách thu mua và quản lý thị trường nông sản nói chung
Mỗi loại nông sản có giá trị sử dụng khác nhau, có vị trí khác nhau trong đời
sống của nông dân cũng như của toàn xã hội. Vì thế cần phải có chính sách thu mua,
quản lý thị trường đúng đắn, giải quyết thoả đáng quan hệ tiêu dùng nông sản giữa
nông dân và toàn xã hội, thúc đẩy hình thành các vùng nông nghiệp chuyên môn hoá,
sản xuất theo kế hoạch Nhà nước.
1- Nhà nước giao chỉ tiêu bán nông sản cho hợp tác xã nông nghiệp
Chỉ tiêu thu mua nông sản nằm trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch nông nghiệp của
Nhà nước; nhưng rõ ràng vấn đề giao chỉ tiêu bán nông sản đối với hợp tác xã không
phải đơn thuần là vấn đề thuộc chế độ kế hoạch hoá mà còn là vấn đề thuộc quan hệ
kinh tế giữa Nhà nước với nông dân tập thể. Chỉ tiêu bán nông sản cho Nhà nước nói
lên trách nhiệm của từng hợp tác xã đối với xã hội, nói lên mối liên hệ kinh tế hàng hoá
giữa nông dân và công nhân, giữa nông thôn và thành thị.
Chỉ tiêu kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng - thuộc kế hoạch nội bộ hợp tác
xã, được thực hiện là cơ sở vững chắc đảm bảo cho chỉ tiêu bán nông sản cho Nhà
nước được thực hiện. Ngoài trách nhiệm đối với xã hội thể hiện qua mức bán nông sản
cho Nhà nước, hợp tác xã nông nghiệp còn có trách nhiệm đảm bảo đời sống của xã
viên, trước tiên là những loại nông sản cần thiết cho đời sống mà Nhà nước chưa có
khả năng cung cấp đầy đủ nhưng khả năng của hợp tác xã cho phép và không ảnh
hưởng gì đến việc sản xuất nông sản hàng hoá bán cho Nhà nước. Vì thế nếu như Nhà
nước giao cả chỉ tiêu kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính,
bổ sung (có sản phẩm hàng hoá), thì sẽ hạn chế tính độc lập sáng tạo của hợp tác xã
trong việc vừa hoàn thành trách nhiệm đối với Nhà nước vừa hoàn thành trách nhiệm
đối với xã viên, phát huy cao độ tiềm lực kinh tế của mình để đẩy mạnh sản xuất.
Trong điều kiện trình độ kế hoạch hoá của ta còn thấp nên việc giao chỉ tiêu thường
không sát và các chỉ tiêu cung cấp vật tư của Nhà nước cho hợp tác xã chưa thật bảo
đảm thực hiện đầy đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu mặt hàng, địa điểm giao nhận,
giá cả - gây mất cân đối trong kế hoạch sản xuất của hợp tác xã, gây khó khăn cho việc
thực hiện chỉ tiêu diện tích, năng suất, sản lượng và sản lượng hàng hoá nông sản.
Vì thế trong khi thực hiện chỉ tiêu kế hoạch thu mua không thể cứng nhắc, và
dùng biện pháp hành chính mà phải xem xét khả năng sản xuất của từng hợp tác xã
(14)

Lê-nin: Toàn tập, tập 33, tr. 132 và 17, tiếng Nga (tôi nhấn mạnh – VK).

42

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

trong những điều kiện nhất định. Có như vậy mới có thể giải quyết tốt quan hệ giữa
Nhà nước và hợp tác xã trong việc tiêu dùng nông sản.
Chỉ tiêu sản xuất hay chỉ tiêu bán nông sản cho Nhà nước đối với hợp tác xã nông
nghiệp không mang tính chất pháp lệnh như đối với nông trường quốc doanh. Việc hợp
tác xã hoàn thành các chỉ tiêu bán nông sản cho Nhà nước phải trên cơ sở tự nguyện
cùng có lợi, và trên cơ sở Nhà nước tạo điều kiện cho hợp tác xã tự nguyện như bảo
đảm cung cấp đủ tư liệu sản xuất cân đối với nhiệm vụ sản xuất và các hàng tiêu dùng
cần thiết khác, kể cả một số nông sản mà hợp tác xã không tự sản xuất được do phải
làm theo yêu cầu của Nhà nước, trước tiên là lương thực đối với vùng chuyên trồng cây
công nghiệp.
Quan hệ đó được thể hiện dưới hình thức hợp đồng kinh tế hai chiều giữa Nhà
nước và hợp tác xã nông nghiệp.
"Chế độ đó (tức là chế độ hợp đồng kinh tế - V.K.) tốt ở chỗ nó làm cho cả hai
bên đều có lợi và gắn chặt kinh tế nông dân với công nghiệp một cách trực tiếp, mà
không cần đến tầng lớp trung gian. Chế độ đó là con đường hết sức đúng đắn tiến tới
tập thể hoá kinh tế nông dân"(15).
Ngay cả khi phải thi hành chính sách cộng sản thời chiến, nước Nga xô viết non
trẻ nằm trong "tình trạng hoang tàn, bị gánh nặng của chiến tranh đè ép"(16), Lê-nin đã
cho rằng trước mắt trong một phạm vi nhất định cũng như lâu dài sau này phải thực
hiện sự trao đổi hàng hoá bình thường giữa công nghiệp và nông nghiệp. Lê-nin viết:
"Nếu chúng ta không cứu được đời sống thể xác của công nhân, không cung cấp được
lương thực cho họ, không dự trữ được một số lượng muối ăn thật lớn để đền bù cho
nông dân không phải bằng những tờ giấy mầu - dựa trên những giấy đó thì không đứng
vững lâu được - mà là bằng cách tổ chức một cách đúng đắn việc trao đổi hàng hoá thì
dù có sự trung thành tận tuỵ như thế nào, dù có hy sinh quên mình như thế nào chăng
nữa, đều vẫn không cứu chúng ta được"(17).
"Nông dân đòi hỏi phải chứng minh bằng thực tế rằng công nhân, chủ nhân ông
của nhà máy và công nghiệp, có thể kiến lập quan hệ trao đổi với họ"(18) (tôi nhấn
mạnh - V. K.). Và đến thời kỳ tập thể hoá nông nghiệp, kinh tế nước Nga đã được phục
hồi và phát triển, thì sự trao đổi hàng hoá giữa công nghiệp và nông nghiệp càng được
đặt ra một cách cấp bách và thực tiễn hơn "Nhà nước chỉ có thể sử dụng "sản phẩm"
của các xí nghiệp quốc doanh, còn các tập thể nông trường thì được sử dụng sản phẩm
(15)

Xta-lin: Nói chuyện với các đại biểu công nhân nước ngoài ngày 5-1-1927. Xem Toàn tập. Nhà xuất bản Sự thật,
1964, tập 10, tr. 220.
(16)
Lê-nin: Bàn về thuế lương thực. Nhà xuất bản Sự thật, 1955, tr. 27.
(17)
Lê-nin: Toàn tập. Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1968, tập 30, tr. 547 (tôi nhấn mạnh – V.K.).
(18)
Lê-nin: Toàn tập, tập 32, tr. 207-208. Trung Văn Bắc Kinh, 1960.
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của họ như tài sản riêng của mình vậy. Nhưng các tập thể nông trường không muốn
bán sản phẩm của họ dưới một hình thức nào khác hình thức hàng hoá để đổi lấy
những thứ họ cần dùng. Hiện nay các nông trường tập thể không thừa nhận một hình
thức liên hệ kinh tế với thành thị nào khác ngoài hình thức trao đổi hàng hoá bằng
mua và bán"(19) (tôi nhấn mạnh - V.K.). Mối quan hệ trao đổi ấy được thực hiện thông
qua các hợp đồng kinh tế giữa Nhà nước và hợp tác xã. "Chẳng cần phải chứng minh
cũng thấy rằng không áp dụng một cách phổ biến những hợp đồng thu mua để đưa
quần chúng cơ bản trong nông dân vào con đường quản lý tập thể thì không thể nào
phát triển nông trang tập thể được"(20). Đó chính là ý nghĩa của việc thi hành chế độ
hợp đồng kinh tế. Nói chung ý nghĩa của các hợp đồng ấy là "các xanh-đi-ca Nhà
nước ký kết hợp đồng với các tổ chức hợp tác xã hữu quan về việc sản xuất một số
lượng nhất định nào đó, củ cải đường và bông, về việc cung cấp cho nông dân hạt
giống, tiền vay, v.v... Sau vụ thu hoạch thì toàn bộ sản phẩm sẽ thuộc xanh-đi-ca Nhà
nước và ngược lại, nông dân nhận được một số tiền thích đáng theo đúng với hợp
đồng đã ký kết trước"(21). Trong hợp đồng kinh tế chỉ có việc chấp hành chỉ tiêu kinh tế
và các quy định khác đối với hợp tác xã cũng như đối với Nhà nước mang tính chất
pháp lệnh bắt buộc, tính chất trách nhiệm, nghĩa vụ đối với nhau với điều kiện cả 2 bên
đều phải chấp hành nghiêm chỉnh. Sự chấp hành nghiêm chỉnh hợp đồng đã ký của
Nhà nước (hay của hợp tác xã) là điều kiện vật chất bảo đảm cho hợp tác xã (hay Nhà
nước) chấp hành nghiêm chỉnh những điều mình đã cam kết trong hợp đồng kinh tế.
Đối với hợp tác xã, trong hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, chỉ có chỉ tiêu bán nông sản
cho Nhà nước là có tính chất pháp lệnh trong khuôn khổ hợp đồng kinh tế, biểu hiện
trách nhiệm của hợp tác xã đối với Nhà nước một cách bản chất nhất, đầy đủ nhất. Các
chỉ tiêu kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng và biện pháp kỹ thuật chỉ là chỉ tiêu
hướng dẫn thể hiện sự giúp đỡ về mặt quản lý sản xuất của Nhà nước đối với hợp tác
xã trong phạm trù kế hoạch hoá, không thể buộc hợp tác xã thi hành trong khuôn khổ
hợp đồng kinh tế, càng không thể được trong khuôn khổ hành chính. Điều đó xuất phát
từ bản chất của chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, từ mục đích sản xuất của hợp
tác xã.
Kinh tế phụ gia đình xã viên là kinh tế tự cấp tự túc, hỗ trợ cho kinh tế tập thể
trong việc bảo đảm những nhu cầu muôn mầu muôn vẻ của xã viên. Nó có bán một
phần rất nhỏ những sản phẩm thừa ở chợ nông thôn. Nó không phải là một cơ sở sản
xuất cung cấp nông sản hàng hoá cho xã hội, không được giao chỉ tiêu thu mua; mặt
(19)

Sta-lin: Những vấn đề kinh tế của chủ nghĩa xã hội ở Liên-xô. Nhà xuất bản Sự thật, 1955, tr. 19-20.
Sta-lin: Về công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa. Nhà xuất bản Sự thật, 1960, tr. 235.
(21)
Sta-lin: Toàn tập, Nhà xuất bản Sự thật, 1964, tập 10, tr. 219-220.
(20)
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khác sự giúp đỡ của Nhà nước đối với nó cũng ít hơn nhiều so với hợp tác xã. Nhưng
trong điều kiện kinh tế tập thể chưa phát triển mạnh, một số loại nông sản rất cần thiết
cho xã hội lại do kinh tế phụ gia đình xã viên đảm nhiệm sản xuất đại bộ phận (như
lợn, gà, trứng, chuối...) thì, về lâu dài, Nhà nước phải giúp đỡ hợp tác xã phát triển sản
xuất cácloại nông sản đó, trước mắt, Nhà nước vẫn buộc phải mua một số mặt hàng
nông sản của kinh tế phụ gia đình xã viên. Vì vậy nếu muốn thu mua thì Nhà nước lại
càng phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, và phải bù đắp về vật chất nhiều
hơn là đối với hợp tác xã như giá cả phải cao hơn, bán nhiều tư liệu tiêu dùng và tư
liệu sản xuất hơn. Bởi vì "Người tiểu nông chừng nào vẫn còn là tiểu nông, thì còn cần
phải kích thích, thúc đẩy và khuyến khích một cách thích ứng với cơ sở kinh tế của nó,
tức là kinh tế cá thể với quy mô nhỏ"(22).
Dần dần, Nhà nước có thể biến kinh tế phụ gia đình xã viên ở một số nơi chuyên
sản xuất một số loại nông sản bán cho Nhà nước trở thành hình thức gia công nông
nghiệp.
Chỉ có trong điều kiện kinh tế như vậy thì Nhà nước mới mua nông sản của kinh
tế phụ gia đình xã viên và chỉ trong điều kiện đó mà thôi. (Không kể trường hợp phải
sử dụng chính sách cộng sản thời chiến).
Để phát huy tính năng động chủ quan của cơ sở trong việc đẩy mạnh sản xuất,
ngay cả trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước trung ương cho địa phương
(tỉnh), Nghị quyết 29CP tháng 1-1968 của Chính phủ "về vị trí kinh tế của cấp tỉnh,
huyện, xã và phân cấp quyền hạn cho nó" quy định chỉ tiêu pháp lệnh là chỉ tiêu sản
lượng thóc và nông sản chủ yếu mà Nhà nước thu mua và trung ương điều đi (trong
điều kiện trước mắt, sản xuất chưa ổn định, nên còn tạm giao thêm một số chỉ tiêu diện
tích cây trồng và đầu gia súc chủ yếu là chỉ tiêu pháp lệnh) (tôi nhấn mạnh - V.K.).
Quan hệ giữa Nhà nước với nhau trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh đã như
thế thì quan hệ giữa Nhà nước với hợp tác xã lại càng phải như thế.
Việc ký kết hợp đồng kinh tế 2 chiều giữa Nhà nước và hợp tác xã nông nghiệp
tuy đã được Nhà nước nêu ra trong nhiều văn bản (như chỉ thị 52 TTg ngày 10-5-1962,
thông tư 51 TTg ngày 30-5-1964 và chỉ thị 107 TTg ngày 31-5-1965...) nhưng đến nay
còn gặp nhiều khó khăn chưa thực hiện được.
Quan hệ giữa Nhà nước và hợp tác xã hiện nay phải thông qua nhiều ngành: các
ngành lương thực, nội thương (2 cục thực phẩm và nông sản), ngoại thương, công
nghiệp nhẹ (nhà máy chế biến nông sản) thu mua nông sản; các ngành tư liệu sản xuất
của Bộ Nông nghiệp, Nội thương (bao gồm nhiều cục cung cấp các loại tư liệu sản
xuất và tư liệu tiêu dùng khác nhau), thuỷ lợi, trạm máy kéo và máy móc nông nghiệp,
(22)

Lê-nin: Toàn tập, tập 32, tr. 207-208. Trung Văn, Bắc Kinh, 1960.
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ngân hàng, lương thực (đối với vùng cây công nghiệp) cung cấp tư liệu sản xuất tiền
vốn, hàng tiêu dùng. Ngần ấy đầu mối có màng lưới đến huyện và mỗi hợp tác xã phải
quan hệ với gần hết các đầu mối ấy. Nguyên nhân của tình hình trên, một mặt là do
chưa phân vùng nông nghiệp, trình độ chuyên môn hoá sản xuất còn thấp, một hợp tác
xã còn phải sản xuất quá nhiều loại nông sản bán cho Nhà nước với quy mô nhỏ bé nên
phải liên hệ với nhiều ngành thu mua và cung cấp vật tư của Nhà nước, một mặt là do
tổ chức các cơ quan thu mua và cung cấp vật tư của Nhà nước còn có chỗ chưa thật
hợp lý, dễ gây ra tình trạng cung cấp tư liệu sản xuất nông nghiệp không đồng bộ,
không đầy đủ, kịp thời, đúng quy cách, nhất là các loại vật tư có dùng cho nông nghiệp
(phần lớn là cho các ngành khác) như xi măng, gạch, sắt thép, than, nhiên liệu... và
những loại vật tư lặt vặt như dây cua-roa, dao cắt sơn, bóc quế, đốn chè, chặt đay,
mía...; có loại vật tư gồm nhiều bộ phận khác nhau do nhiều cơ quan đảm nhiệm cung
cấp, ví dụ máy động lực cơ khí nhỏ do tổng cục vật tư cung cấp thẳng cho tỉnh, còn
phụ tùng thay thế của máy động lực và máy công tác phụ tùng linh tinh lại do ngành
vật tư nông nghiệp cung cấp, giúp đỡ về quy hoạch lắp ráp, hoặc do ngành công nghiệp
ở địa phương hoặc do ngành cơ khí nông nghiệp đảm nhiệm.
Vì thế, để khắc phục tình trạng trên, giảm đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi cho
việc ký kết hợp đồng, một mặt cần phân vùng nông nghiệp, thực hiện chuyên canh và
sản xuất tập trung, một mặt thành lập cơ quan chuyên phụ trách lưu thông cung cấp vật
tư cho hợp tác xã thuộc ngành nông nghiệp về những loại vật tư chuyên dùng và phần
lớn dùng trong nông nghiệp (đảm nhiệm cung cấp cả các ngành kinh tế khác). Về mặt
kế hoạch, cơ quan kế hoạch nông nghiệp thống nhất xây dựng và quản lý kế hoạch nhu
cầu, phân phối tất cả các loại vật tư phục vụ cho sản xuất của hợp tác xã (kể cả những
loại vật tư có dùng trong nông nghiệp do các cơ quan ngoài ngành công nghiệp kinh
doanh, như xi măng, than, xăng dầu...). Đối với một số loại nông sản ở một số vùng
sản xuất tập trung do công nghiệp nhẹ thu mua để chế biến, ngoại thương thu mua để
xuất khẩu như chè, thuốc lá, chuối, dứa, lúa đặc sản thì cơ quan thu mua sẽ được Bộ
Nông nghiệp và Uỷ ban kế hoạch Nhà nước giao chỉ tiêu kế hoạch vật tư cung cấp cho
hợp tác xã để quản lý việc phân phối đúng theo hợp đồng kinh tế. Việc kinh doanh lưu
thông vẫn có thể sử dụng hệ thống lưu thông theo nguyên tắc tổ chức trên đảm nhiệm
theo kiểu đại lý. Nó buộc phải cung cấp theo chỉ tiêu kế hoạch phân phối của cơ quan
quản lý kế hoạch là các cơ quan thu mua, không được tuỳ tiện.
Trước mắt, do không có một cơ quan thu mua và cung cấp vật tư nào của Nhà
nước có thể đứng ra thay mặt cho các cơ quan khác để ký hợp đồng kinh tế 2 chiều với
hợp tác xã, thì Uỷ ban hành chính huyện có thể đứng ra làm việc đó nhưng vì là cấp
chính quyền, không phải là đơn vị hạch toán kinh tế độc lập, nên tạm thời Uỷ ban hành
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chính huyện, có sự tham mưu của ban kế hoạch huyện, có thể tổ chức việc ký kết hợp
đồng kinh tế 2 chiều giữa các ngành thu mua và cung cấp vật tư, tiền vốn, của Nhà
nước với từng hợp tác xã và sử dụng quyền lực chính quyền để xét xử trong các trường
hợp không chấp hành nghiêm chỉnh hợp đồng đã ký kết.
Chỉ tiêu kí kết hợp đồng kinh tế, về phía Nhà nước, bao gồm các tư liệu sản xuất,
tiền vốn lương thực (đối với hợp tác xã chuyên canh cây công nghiệp), một số tư liệu
sinh hoạt dùng cho phúc lợi công cộng (cùng với sự phát triển của sản xuất theo hướng
chuyên canh số lượng mặt hàng nông sản mà Nhà nước cung cấp cho hợp tác xã trong
hợp đồng nhưng phải mua ở nơi khác sẽ tăng lên), một số tư liệu sinh hoạt trao đổi với
kinh tế phụ gia đình xã viên (bao gồm một số mặt hàng chất lượng tốt chỉ cung cấp
theo định lượng); Về phía hợp tác xã, kinh tế phụ gia đình xã viên, bao gồm các chỉ
tiêu bán nông sản cho Nhà nước theo số lượng, chất lượng, thời gian thoả thuận giữa 2
bên, giá cả quy định của Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế tự nhiên của hợp tác
xã và sự cung cấp vật tư kỹ thuật của Nhà nước.
Những chỉ tiêu trên đây mang tính chất bắt buộc đối với các bên hữu quan trong
khuôn khổ hợp đồng kinh tế tức là trong khuôn khổ chỉ tiêu kinh tế của Nhà nước (hay
của hợp tác xã) được thực hiện tuỳ thuộc vào chỉ tiêu kinh tế của hợp tác xã (hay của
Nhà nước) được chấp hành như thế nào.
Chỉ tiêu bán nông sản của hợp tác xã cho Nhà nước bao gồm vài loại nông sản
phù hợp với ngành chính, ngành bổ sung kết cấu nên phương hướng sản xuất cảu hợp
tác xã.
Trường hợp Nhà nước không đảm bảo cung cấp đủ vật tư và lương thực đối với
hợp tác xã chuyên canh cây công nghiệp, làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống xã
viên thì phải bồi thường như đã thoả thuận trong hợp đồng.
Trường hợp do hoạt động chủ quan của hợp tác xã (kinh doanh kém, cố ý không
chấp hành hợp đồng)...chỉ tiêu bán nông sản cho Nhà nước, không được thực hiện đầy
đủ về số lượng, chất lượng, thời gian thì bị phạt về giá cả... hoặc bán bù trong năm sau
đối với một số loại nông sản không trực tiếp quan hệ đến đời sống của xã viên (như
đay, cói,chè, thuốc lá...). Mức độ phạt sẽ do Uỷ ban hành chính huyện xác nhận trên
tinh thần đề cao trách nhiệm của hợp tác xã đối với Nhà nước và bảo đảm đời sống xã
viên theo sự hướng dẫn cụ thể của trung ương.
Trong trường hợp hợp tác xã, xã viên bán vượt hợp đồng đã ký thì sẽ được
thưởng về giá cả, cung cấp thêm tư liệu sản xuất (cho hợp tác xã), hàng tiêu dùng (chỉ
cho gia đình xã viên).
Những chế độ, thể lệ thưởng phạt, những mặt hàng bán thưởng phải được sự quy
định chung thống nhất của Nhà nước trung ương.
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2- Tỷ lệ huy động và mức độ để lại cho người sản xuất tiêu dùng nông sản
Mức độ thu mua nông sản phẩm phải dựa vào mức độ phát triển sản xuất. Muốn
có tỷ suất và khối lượng nông sản hàng hoá cao thì sản xuất phải chuyên môn hoá và
tập trung hoá trên cơ sở kỹ thuật hiện đại và trình độ thâm canh cao. Ngược lại mức độ
huy động có tác dụng trở lại đối với sản xuất, thúc đẩy hay không thúc đẩy sự hình
thành các vùng chuyên canh, tác động trực tiếp đến đời sống, tâm lý tình cảm của
người sản xuất.
Tuỳ theo mức độ sản xuất tập trung ở từng vùng, đặc điểm giá trị sử dụng từng
loại nông sản trong đời sống và trong hoạt động của nền kinh tế, tập quán tiêu dùng
của từng nơi mà quy định mức độ huy động và biện pháp quản lý thị trường thích hợp.
Đối với vùng lạc Hà Bắc sản xuất tập trung hơn, có nhiệm vụ cung cấp cho thị trường
miền Bắc nên có mức huy động cao hơn vùng lạc ở Nam Hà chỉ có nhiệm vụ cung cấp
cho thị trường trong tỉnh. Cây công nghiệp nói chung bao giờ cũng có tỷ suất hàng hoá
cao hơn cây lương thực. Vùng đồng bào dân tộc ít người ở Cao Bằng, Lạng Sơn có tập
quán tiêu dùng nhiều đỗ tương nên mức độ huy động có thể thấp hơn các vùng khác
trong điều kiện mức độ chuyên canh và kết cấu nhân khẩu như nhau. Hiện nay do phân
vùng nông nghiệp làm chưa xong, nên mức độ chuyên canh còn thấp; mặt khác ngay cả
khi đã thực hiện phương án phân vùng thì tình hình trên vẫn tồn tại một cách hợp lý.
Bởi vì, cùng một loại nông sản, do điều kiện tự nhiên - kinh tế khác nhau, ở vùng này
có thể là ngành chính nên có trình độ chuyên canh cao, tỷ suất hàng hoá lớn, nhưng ở
vùng khác chỉ là ngành bổ sung hay ngành phụ nên mức độ sản xuất tập trung và tỷ lệ
huy động thấp hơn hoặc không có (đối với ngành phụ không có sản phẩm hàng hoá).
Quan niệm vấn đề như vậy và trên giác độ giải quyết thoả đáng mối quan hệ giữa
Nhà nước và người sản xuất trong việc tiêu dùng nông sản, chúng tôi thấy cần chia
nông sản ra làm 3 loại theo giá trị kinh tế khác nhau để có căn cứ xác định mức độ huy
động.
- Những nông sản cần thiết cho công nghiệp, xuất khẩu, người sản xuất không
cần tiêu dùng, hoặc tiêu dùng rất ít, hợp tác xã sản xuất chủ yếu để bán theo yêu cầu
của phân công lao động xã hội, thì Nhà nước thu mua toàn bộ hoặc tuyệt đại bộ phận,
như sơn, hồi, quế, tơ tằm, dầu sả, đay, trẩu, sở.
- Những nông sản cần thiết cho công nghiệp và xuất khẩu, tiêu dùng trong nước
và người sản xuất cũng cần tiêu dùng một lượng nhất định thì Nhà nước thu mua phần
lớn, để lại cho người sản xuất tiêu dùng trên tinh thần tiết kiệm, nhưng phải cao hơn
mức tiêu dùng của nhân dân vùng không sản xuất hoặc ít sản xuất loại nông sản đó,
như: chè, thuốc lá, thuốc lào, cói, bông, mía.
- Những loại nông sản người sản xuất rất cần cho tiêu dùng hàng ngày như thực
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phẩm (lạc, đỗ các loại, đỗ tương...) đồng thời cũng rất cần cho xuất khẩu và tiêu dùng
của xã hội thì nên dành một lượng đáng kể cho người sản xuất tiêu dùng với mức cao
hơn mức tiêu dùng chung của toàn dân, chiếu cố nơi có tập quán tiêu dùng một loại
nông sản nào đó (đỗ tương đối với đồng bào dân tộc ít người ở Cao Bằng, Lạng Sơn),
dành một phần thích đáng bán cho Nhà nước. Nhà nước muốn thu mua nhiều hơn thì
dùng biện pháp vận động chính trị trên nguyên tắc tự nguyện đi đôi với biện pháp giá
cả thu mua khuyến khích, bán thưởng hàng công nghiệp (tư liệu sản xuất đối với hợp
tác xã, tư liệu tiêu dùng đối với xã viên).
Đối với một số loại nông sản xuất khẩu chủ lực, trong điều kiện sản xuất chưa
nhiều, hợp tác xã chưa kinh doanh, tuy người sản xuất cũng rất cần tiêu dùng, Nhà
nước vẫn có thể thu mua tuyệt đại bộ phận cho đến khi sản xuất phát triển có thể đáp
ứng được nhu cầu của Nhà nước và nhu cầu của người sản xuất, nhưng nên có sự bù
đắp vật chất thích đáng (giá cả, bán thưởng hàng công nghiệp), đi đôi với vận động
chính trị trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện.
Hình thức để lại cho người sản xuất, có thể là sản phẩm nông nghiệp (như lạc,
đỗ...), có thể là sản phẩm nông nghiệp đã qua chế biến công nghiệp (như đường, thuốc
lá, chiếu...) tuỳ yêu cầu của người sản xuất.
Khi xác định mức huy động và để lại cho người sản xuất tiêu dùng nên kết hợp
hai chỉtiêu tỷ lệ phần trăm huy động và khối lượng tuyệt đối để lại cho người sản xuất
tiêu dùng phù hợp với từng vùng, từng loại nông sản.
Việc quy định mức độ huy động theo tỷ lệ phần trăm dù có phân biệt và linh hoạt
áp dụng cho từng vùng cũng có nhược điểm là: ở những hợp tác xã có điều kiện đặc
biệt thuận lợi hơn các hợp tác xã khác trong vùng nên quy mô sản xuất và trình độ
chuyên môn hoá cao hơn, thì khối lượng nông sản tiêu dùng sẽ lớn quá mức hợp lý, tạo
điều kiện mở rộng khối lượng nông sản trao đổi ở thị trường tự do một cách không cần
thiết; mặt khác, đối với một số hợp tác xã, không có điều kiện sản xuất quy mô lớn, hay
tuy có điều kiện và được Nhà nước giao nhiệm vụ nhưng trong một thời gian nào đó
chưa đủ các điều kiện chủ quan (cơ sở vật chất, tổ chức...) để sản xuất với quy mô cần
thiết thì mức độ tiêu dùng loại nông sản đó quá ít. Đồng thời việc quy định tỷ lệ huy
động cũng có ưu điểm là thúc đẩy các hợp tác xã có điều kiện tự nhiên kinh tế thuận
lợi phát triển với quy mô sản xuất hợp lý theo kế hoạch của Nhà nước.
Ngược lại, việc quy định mức độ tuyệt đối nông sản để lại cho người sản xuất có
ưu điểm là: nói lên một cách chính xác mức độ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người
sản xuất, có khả năng xác định hợp lý mức tiêu dùng của người sản xuất trong các hợp
tác xã, các vùng khác nhau, khắc phục được nhược điểm của cách quy định tỷ lệ phần
trăm huy động; đồng thời có nhược điểm là không khuyến khích những hợp tác xã,
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những vùng có điều kiện tự nhiên kinh tế cho phép sản xuất quy mô lớn theo kế hoạch
Nhà nước mà vẫn đảm bảo mức tiêu dùng của người sản xuất, Nhà nước thu mua được
quá ít.
Vì vậy, trong khi xác định mức huy động nông sản phải kết hợp 2 chỉ tiêu tỷ lệ
phần trăm huy động và mức để lại tuyệt đối cho người sản xuất tiêu dùng.
Ví dụ: đối với lạc, ở B. do có trình độ chuyên môn hoá cao nên nếu để lại
xkg/nhân khẩu, thì Nhà nước vẫn có thể thu mua được 70%. Nhưng đối với vùng lạc
mới chủ trương phát triển ở P. nếu để lại xkg/nhân khẩu, thì Nhà nước chỉ thu mua
được 20-30% trong khi đó khả năng ở đây cho phép phát triển với quy mô lớn hơn
nhiều so với hiện tại. Do đó để thúc đẩy vùng này phát triển theo kế hoạch Nhà nước,
cần quy định thêm tỷ lệ phần trăm huy động tối thiểu là 50%. Như vậy hợp tác xã tối
thiểu phải đạt tỷ lệ duy động 50% mới được để lại xkg/nhân khẩu. Nếu đạt tỷ lệ huy
động 50% mà không còn đủ lạc để lại bình quân xkg/nhân khẩu thì hợp tác xã buộc
phải nâng cao quy mô sản xuất lạc.
Sau khi xác định mức độ huy động hợp lý cho từng vùng, từng loại nông sản, cần
thiết phải ổn định mức huy động đó trong một thời gian tối thiểu là 5 năm. Một trong
những cơ sở khoa học của việc ổn định mức huy động, theo tôi, là vấn đề địa tô chênh
lệch I và II tồn tại dưới chủ nghĩa xã hội.
Việc quy định hợp lý mức huy động sát với từng vùng (có phân biệt mức độ huy
động cùng một loại nông sản ở các vùng sản xuất khác nhau) theo nguyên tắc trên có
tác dụng thu phần địa tô chênh lệch I về tay Nhà nước - phần sản phẩm thu được không
do sự cố gắng thâm canh của người sản xuất sáng tạo ra. Mặt khác việc ổn định mức
huy động tức là dành lại phần sản phẩm tồn tại dưới hình thái địa tô chênh lệch II cho
người sản xuất, khuyến khích họ đẩy mạnh thâm canh (có thể dưới hình thái hiện vật
do không thu mua vượt mức ổn định hoặc dưới hình thái giá trị do thu mua với giá
khuyến khích phần vượt mức hợp đồng). Mức thu mua chỉ ổn định trong một thời gian
nhất định vì có sự chuyển hoá địa tô chênh lệch II thành địa tô chênh lệch I hoặc do
thay đổi phương hướng sản xuất, hoặc nâng cao trình độ thâm canh nhờ kết quả của
việc Nhà nước đầu tư, nên Nhà nước cần xác định lại mức độ huy động để thu về phần
địa tô chênh lệch I này; khuyến khích hợp tác xã tiếp tục đẩy mạnh thâm canh hoặc tìm
mọi cách thực hiện tốt phương hướng sản xuất mới.
Vấn đề đặt ra là cách ổn định mức huy động như thế nào để có tác dụng như trên
vừa phân tích. Theo tôi, không thể chỉ ổn định tỷ lệ phần trăm huy động và mức độ để
lại tuyệt đối. Điều quan trọng và cơ bản hơn là phải ổn định năng suất dùng để tính
tổng sản lượng nông sản huy động; bởi vì sản xuất nông nghiệp của ta đang biến động
trong quá trình phân công lại lao động và tạo ra các vùng chuyên canh, sản xuất tập
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trung. Năng suất này là năng suất trung bình tiên tiến gia quyền trong một thời gian
tương đối dài (có thể từ 3 đến 5 năm) của hợp tác xã và ổn định trong khoảng 3-5 năm.
Do đó sản lượng nông sản dùng để tính khối lượng nông sản huy động hàng năm
bằng năng suất ổn định nhân với diện tích kế hoạch mà Nhà nước hướng dẫn. Vì thế,
hàng năm, đến mùa thu hoạch, Nhà nước không cần xác định năng suất trước để tính
mức nông sản thu mua, khắc phục được tình trạng không thống nhất về năng suất cây
trồng giữa hợp tác xã và Nhà nước, giữa Nhà nước các cấp. Mặt khác, việc ổn định
như vậy sẽ thúc đẩy hợp tác xã đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất cây trồng, và trong
trường hợp thay đổi phương hướng sản xuất theo yêu cầu của Nhà nước, hợp tác xã
cũng không bị khối lượng tuyệt đối về mức nông sản huy động khống chế.
Như vậy, khối lượng nông sản hàng năm của hợp tác xã bán cho Nhà nước
không phụ thuộc vào năng suất cây trồng hàng năm, chỉ biến động theo chỉ tiêu kế
hoạch hướng dẫn về diện tích gieo trồng của Nhà nước và phụ thuộc vào mức huy
động được xác định theo nguyên tắc kết hợp tỷ lệ phần trăm huy động và mức để lại
tuyệt đối tính theo nhân khẩu về nông sản cho người sản xuất tiêu dùng đã trình bày ở
trên.
Dựa vào năng suất và mức độ huy động ổn định tính theo nguyên tắc trên, Nhà
nước cần bàn bạc với hợp tác xã theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, cùng có lợi về
chỉ tiêu kế hoạch diện tích gieo trồng để xác định chỉ tiêu khối lượng tuyệt đối nông
sản của hợp tác xã bán cho Nhà nước.
Việc mua bán, thưởng phạt theo những nguyên tắc đã ký kết trong hợp đồng kinh
tế 2 chiều giữa Nhà nước và hợp tác xã.
Trong thời gian 3-5 năm ổn định mức huy động theo nguyên tắc trên, nếu hợp tác
xã thâm canh tăng năng suất thì có toàn quyền sử dụng phần nông sản tăng lên đó (nhất
là đối với nông sản thuộc loại 3) để dự trữ, chia thêm cho xã viên tiêu dùng, trao đổi tự
do ở chợ nông thôn. Đối với nông sản loại I, Nhà nước thu mua tuyệt đại bộ phận thì
hợp tác xã bán cho Nhà nước nhưng với giá thu mua khuyến khích đặc biệt cao và có
thưởng theo chế độ hợp đồng kinh tế; đối với nông sản loại II thì Nhà nước kết hợp
biện pháp vận động chính trị và kinh tế để thu mua thêm; đối với nông sản loại 3 thì
trường hợp thật đặc biệt, trong một phạm vi lãnh thổ nhất định, Nhà nước có thể vận
động thu mua thêm với giá khuyến khích và bán thêm hàng công nghiệp cho hợp tác
xã. (Việc này do Thủ tướng Chính phủ, Bộ thu mua, hoặc Uỷ ban hành chính tỉnh
quyết định tuỳ theo từng loại nông sản, và loại nông sản đó ở vùng trọng điểm của
miền Bắc hay vùng trọng điểm của tỉnh).
Số lượng nông sản để lại cho người tiêu dùng (trừ lương thực), hợp tác xã chủ
yếu phân chia theo ngày công cho xã viên. Đối với từng hợp tác xã, Nhà nước chỉ thu
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mua loại nông sản là ngành sản xuất chính và bổ sung kết cấu nên phương hướng sản
xuất.
3- Vấn đề chợ nông thôn và quản lý thị trường nông thôn.
Theo tôi hiểu, thị trường tự do mà chúng ta nói ở đây hoàn toàn không bao giờ
gồm thị trường chợ đen có bọn thương nhân buôn lậu trái phép tham gia. Nó bao gồm
chợ nông thôn thực hiện sự trao đổi sản phẩm trực tiếp giữa người sản xuất và người
tiêu dùng và thị trường có thương nhân tham gia được Nhà nước xã hội chủ nghĩa cho
phép thực hiện sự lưu thông một số mặt hàng không thiết yếu đối với đời sống nhân
dân và với khối lượng nhỏ mà thị trường có tổ chức chưa đủ khả năng đảm nhiệm.
Trong hai bộ phận này của thị trường tự dó thì chợ nông thôn đóng vai trò chủ yếu và
có nhiều ý nghĩa hơn đối với đời sống kinh tế nước ta. ở đây tôi chỉ bàn đến bộ phận đó
của thị trường tự do - chợ nông thôn, một bộ phận của thị trường xã hội chủ nghĩa
thống nhất. Theo tôi, chợ nông thôn là một phạm trù kinh tế riêng có của chủ nghĩa xã
hội. Nó không phải đã hình thành từ lâu cùng với quá trình lịch sử của sản xuất hàng
hoá. Nó ra đời từ sau khi tập thể hoá nông nghiệp và biểu hiện mối quan hệ trao đổi
giữa các hợp tác xã, giữa các xã viên với nhau và giữa xã viên, - những người lao động
tập thể, với các thành viên khác trong xã hội; ở đây không phải là quan hệ trao đổi giữa
những người sản xuất hàng hoá nhỏ dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. Trong
giai đoạn quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, chợ nông thôn sẽ phát triển cùng với sự
phát triển của chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất trong nông nghiệp, đồng thời
cũng sẽ bị thu hẹp một cách tương đối và tuyệt đối, cuối cùng đi đến chỗ diệt vong
tương ứng với sự lớn mạnh tuyệt đối của thị trường xã hội chủ nghĩa có tổ chức. Trong
thời kỳ tồn tại, nó đóng vai trò hỗ trợ cho thị trường có tổ chức và chịu sự lãnh đạo,
hướng dẫn của thị trường có tổ chức. Tuy nhiên, thương nghiệp chợ nông thôn cũng
còn có tác dụng tiêu cực; khi thương nghiệp quốc doanh chưa lớn mạnh thì chợ nông
thôn kích thích nông dân trao đổi tự do cả loại nông sản chủ yếu khi chưa làm tròn hợp
đồng bán nông sản cho Nhà nước, và có khả năng sinh ra đầu cơ, hỗ trợ cho thị trường
chợ đen. Nhưng tác dụng tích cực vẫn là mặt cơ bản, mặt bản chất, tác dụng tiêu cực là
mặt thứ yếu, có thể hạn chế đến mức cần thiết không làm ảnh hưởng gì lớn đến sự phát
triển của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.
Mức độ, phạm vi trao đổi nông sản ở thị trường nông thôn về từng loại nông sản
có khác nhau tuỳ theo giá trị sử dụng và chính sách thu mua của Nhà nước. Quản lý tận
gốc, chặt chẽ thị trường nông sản là loại trừ thương nhân cùng với thị trường chợ đen,
chứ không phải là thu hẹp hay xoá bỏ thị trường tự do một cách thô bạo không có căn
cứ kinh tế.
Hình thức phân phối thù lao lao động trong hợp tác xã khác với trong xí nghiệp
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Nhà nước là vừa phân phối bằng giá trị (tiền) vừa phân phối bằng hiện vật (nông sản).
Điều đó xuất phát từ bản chất và mục đích sản xuất của chế độ sở hữu tập thể tư liệu
sản xuất của nông dân lao động và trình độ lực lượng sản xuất của hợp tác xã. Những
loại nông sản mà Nhà nước không thu mua hết (nông sản loại 2 và 3) thì người sản
xuất nếu không tiêu dùng đến, có thể đem bán để chi tiêu việc khác, đây là điều hoàn
toàn hợp lý. Khi đã làm tròn trách nhiệm đối với Nhà nước thì phần sản phẩm được
phân phối theo lao động là thuộc quyền sở hữu của người sản xuất. "Nhà nước bảo hộ
quyền sở hữu của công dân về của cải thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở và
các thứ vật dụng riêng khác"(23). Đã có quyền sở hữu thì có toàn quyền sử dụng, trao
đổi cho người khác.
Vì vậy, còn có kinh tế tập thể của nông dân lao động thì còn có thị trường chợ
nông thôn về những loại nông sản Nhà nước không thu mua hết, và để lại phân phối
bằng hiện vật cho xã viên tiêu dùng theo nguyên tắc phân phối theo lao động của chủ
nghĩa xã hội.
Sản xuất của hợp tác xã ngày càng chuyên môn hoá sâu. Trong điều kiện
Nhà nước chưa có khả năng mua nông sản ở vùng này để bán lại cho nông dân
vùng khác thì nhu cầu trao đổi nông sản giữa xã viên và giữa các hợp tác xã có
phương hướng sản xuất khác nhau càng được đặt ra một cách khách quan trong
phạm vi số lượng nông sản Nhà nước để lại cho người sản xuất tiêu dùng. Nhà
nước ngày càng có mặt trong thị trường nông sản thì nhu cầu đó sẽ ngày càng
giảm đi một cách tương ứng. Như vậy, thị trường tự do về nông sản gắn chặt với
nền nông nghiệp chuyên môn hoá, thực hiện sự phân công lao động mới dựa trên
chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất. Nó sẽ tự mất đi khi mà thị trường, có tổ
chức cung cấp mọi nhu cầu nông sản cho toàn dân, kể cả nông thôn một cách đầy
đủ, tiện lợi, khi mà sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất trong nông nghiệp bị xoá bỏ
hoặc ít ra cũng xích lại gần so với chế độ sở hữu toàn dân. Thực ra, đến lúc nào
thì không còn chợ nông thôn nữa, hiện nay chúng ta chưa thể biết một cách chính
xác được.
Còn kinh tế phụ gia đình xã viên với 5% đất đai canh tác thì còn cơ sở kinh tế tạo
ra nông sản không thuộc diện Nhà nước thu mua mà thuộc toàn quyền sở hữu, sử dụng,
trao đổi tự do của cá nhân xã viên. Kinh tế phụ gia đình thường cung cấp những loại
nông sản chất lượng cao, tươi, ngon, kịp thời, thuận lợi, tuy giá cả có đắt hơn so với thị
trường có tổ chức, đáp ứng được nhu cầu phức tạp, muôn màu muôn vẻ của người tiêu
dùng. Kinh tế tập thể, thị trường có tổ chức chưa có khả năng đáp ứng được những nhu
cầu đó của con người như kinh tế phụ gia đình xã viên và thị trường tự do. Đó là điều
(23)

Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng ho1ờ. Chương II, điều 18.
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tất yếu khách quan.
Rõ ràng là sự tồn tại việc trao đổi tự do nông sản phẩm ở chợ nông thôn trong
phạm vi mức độ như vậy là cơ sở trên những tất yếu kinh tế khách quan, trên 2 điều
kiện của sản xuất hàng hoá mà Mác đã nêu ra là có sự khác nhau về chế độ sở hữu đối
với tư liệu sản xuất và có sự độc lập tương đối giữa những người sản xuất.
Vì vậy, theo tôi, tất cả các loại nông sản Nhà nước tuy có thu mua, nhưng có để
lại cho ng sản xuất tiêu dùng với khối lượng nhất định đều được trao đổi tự do trực
tiếp cho người tiêu dùng và cho một số thương nhân được Nhà nước cho phép kinh
doanh, với giá cả thoả thuận, không bị khống chế về phạm vi lãnh thổ và khối lượng
nông sản, và chịu sự lãnh đạo gián tiếp chủ yếu thông qua biện pháp kinh tế của thị
trường có tổ chức, kết hợp với biện pháp chính trị của Nhà nước vô sản (như vận động
thu mua ngoài hợp đồng...).
Khối lượng và loại mặt hàng nông sản trao đổi ở chợ nông thôn có mức độ khác
nhau tuỳ từng loại, bị khống chế ngay từ khi Nhà nước định tỷ lệ thu mua, mức độ để
lại cho người sản xuất tiêu dùng.
Vì thế, loại nông sản cần nhiều cho xuất khẩu và công nghiệp sẽ không có hoặc
có ít trên thị trường tự do và được thu mua theo chính sách thu mua của Nhà nước.
Phạm vi không gian trao đổi nông sản không cần quy định vì không sợ biến nông
dân thành thương nhân. Người ta không thể mang nông sản đi quá xa để bán với khối
lượng nhỏ bé do đã bị chính sách thu mua khống chế. Khối lượng nông sản còn lại
trong tay người sản xuất là một trong những cơ sở kinh tế quyết định họ có trở thành
thương nhân hay không. Mặt khác, người xã viên còn bị nhiều mối quan hệ sản xuất
ràng buộc họ với đồng ruộng như quản lý lao động của hợp tác xã, chính sách phân
phối nông sản (nhất là lương thực) trong nội bộ hợp tác xã... Ngay từ thời kỳ làm ăn cá
thể hàng mấy thế kỷ, đại bộ phận nông dân vẫn bị giữ chân tại đồng ruộng mà không
trở thành thương nhân. Đó là tất yếu của quy luật phân công lao động xã hội. Trong
điều kiện của chủ nghĩa xã hội, xã viên hợp tác xã nông nghiệp càng không thể trở
thành thương nhân.
Vì thế, theo tôi, Nhà nước chỉ cần quy định là hợp tác xã sau khi làm tròn trách
nhiệm với xã hội theo hợp đồng kinh tế đã ký kết thì hợp tác xã, xã viên có toàn quyền
sở hữu, sử dụng hoặc trao đổi trực tiếp cho người tiêu dùng và cho một số thương
nhân được Nhà nước cho kinh doanh một số mặt hàng nhất định, không giới hạn phạm
vi lãnh thổ, khối lượng nông sản, về phần nông sản Nhà nước để lại cho xã viên tiêu
dùng.
Nhà nước muốn thu mua thêm ngoài hợp đồng có thể dùng biện pháp kinh tế như
giá cả, bán thưởng hàng công nghiệp kết hợp với vận động chính trị trên nguyên tắc
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hoàn toàn tự nguyện.
Chính sách thu mua, quản lý thị trường nông sản cần xác định rõ ràng quyền của
Nhà nước, quyền của người sản xuất, làm cho nông dân yên tâm phấn khởi đẩy mạnh
sản xuất, hợp tác xã phát huy được năng động tính chủ quan trong việc phát triển sản
xuất vừa đảm bảo yêu cầu của Nhà nước vừa đảm bảo yêu cầu của xã viên.
Chính sách thu mua, phân phối, quản lý thị trường lương thực nói riêng (gọi
tắt là chính sách lương thực)
Lương thực thuộc nhu cầu cơ bản nhất của đời sống nhân dân. Sản xuất lương
thực chưa vững chắc thì chưa thể đủ khả năng tự lực giải quyết vấn đề lương thực. Vì
thế, chính sách thu mua, phân phối, quản lý thị trường lương thực càng phải được coi
là một biện pháp kinh tế quan trọng trong các biện pháp giải quyết vấn đề lương thực,
và ngoài những điểm chung giữa các loại nông sản khác, còn phải có những điểm
riêng, cụ thể, thích hợp.
Vô luận tình hình như thế nào, Đảng và Nhà nước ta cũng đảm bảo nhu cầu cơ
bản nhất về lương thực cho mọi người. Trong mấy năm chiến tranh, sản xuất gặp nhiều
khó khăn, nhu cầu lương thực tăng lên nhiều, nhưng tiêu chuẩn cơ bản cho từng người
vẫn được đảm bảo.
Điều đó thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự quan tâm của Đảng
và Nhà nước ta. Điều đó có được một phần là do kết quả của việc thực hiện chính sách
thu mua, phân phối, quản lý thị trường lương thực.
1- Chính sách lương thực đối với hợp tác xã chuyên canh cây lương thực
Để thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của xã hội (kể cả nông dân hợp tác xã
chuyên canh cây công nghiệp), Nhà nước phải nắm trong tay một khối lượng lương
thực lớn, chiếm tuyệt đại bộ phận lương thực hàng hoá. Việc làm này là cần thiết có
tác dụng chẳng những làm cho nông nghiệp giữ được vai trò cơ sở để phát triển công
nghiệp, mà còn làm cơ sở cho nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng ngày càng
chuyên môn hoá sâu và phân công lao động xã hội mới.
Vì thế, việc Nhà nước ta buộc phải đặt nghĩa vụ bán lương thực đối với hợp tác
xã nông nghiệp là hoàn toàn đúng đắn. Nhưng có phải tất cả các hợp tác xã nông
nghiệp đều phải làm như vậy không? Theo tôi nếu như trước 1961, do nền nông nghiệp
của ta độc canh lúa thì đây là nghĩa vụ của tất cả các hợp tác xã nông nghiệp; nhưng từ
sau 1961, thì không thể hiểu như thế được, vì nền nông nghiệp nước ta phát triển theo
hướng toàn diện lấy lương thực làm trọng tâm trên cơ sở chuyên môn hoá, chứ không
phải trên cơ sở tất cả các hợp tác xã đều phát triển toàn diện, lấy lương thực làm trọng
tâm. Do đó, để thúc đẩy sản xuất theo phương hướng nói trên, đồng thời do yêu cầu
C-
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của thực tiễn phát triển sản xuất, theo tôi hiểu nghĩa vụ bán lương thực cho Nhà nước
chỉ đặt ra đối với các hợp tác xã lấy sản xuất lương thực làm ngành sản xuất chính và
bổ sung theo yêu cầu của Nhà nước. Đặt vấn đề như thế là tạo điều kiện thuận lợi cho
các hợp tác xã trước đây vẫn có lương thực hàng hoá bán cho Nhà nước, chuyển sang
lấy cây công nghiệp làm ngành chính. Đó chính là tác dụng thúc đẩy sự phân công lao
động xã hội mới trong nông nghiệp theo đường lối của Đảng, của chính sách lương
thực của Nhà nước.
Do lương thực là nhu cầu cơ bản nhất mà sản xuất lại chưa vững chắc, nên Nhà
nước cần phải nắm toàn bộ lương thực ngoài phần tiêu dùng của người sản xuất, tức
là đại bộ phận lương thực hàng hoá của xã hội. Vì thế theo tôi hiểu hợp tác xã phải có
nghĩa vụ bán phần lương thực này cho Nhà nước. Do đó, việc xác định mức tiêu dùng
(mức ăn) cho người sản xuất lương thực là hoàn toàn cần thiết để có cơ sở xác định số
lương thực hợp tác xã phải bán theo nghĩa vụ cho Nhà nước.
Nếu hiểu như vậy thì phải nghiên cứu những căn cứ kinh tế của việc xác định
mức tiêu dùng lương thực của người sản xuất để có thể vừa bảo đảm yêu cầu của Nhà
nước, vừa bảo đảm yêu cầu của người sản xuất, khuyến khích hợp tác xã đẩy mạnh sản
xuất, làm tăng lương thực cho xã hội.
Hợp tác xã thuộc chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, mức tiêu dùng nông
sản của xã viên phụ thuộc vào kết quả sản xuất của hợp tác xã. Nhưng do lương thực là
nhu cầu cơ bản nhất của con người, do tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nên vô
luận kết quả sản xuất như thế nào, Nhà nước ta vẫn đảm bảo nhu cầu cơ bản cho nhân
dân nói chung, trong đó có nông dân. Mặt khác, việc quy định mức ăn còn phải có tác
dụng thúc đẩy hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất, không ỷ lại vào Nhà nước.
Nếu xác định mức ăn lương thực của xã viên cao, thấp khác nhau dựa vào mức
độ đảm bảo các hình thức huy động (nộp thuế, thuỷ lợi phí, bán trong nghĩa vụ, ngoài
nghĩa vụ) thì chưa có thể giải quyết thoả đáng quan hệ giữa các hợp tác xã sản xuất
lương thực ở các vùng khác nhau. Bởi vì sự bảo đảm các hình thức huy động không
nói lên chính xác mức độ đóng góp của từng hợp tác xã cho Nhà nước, và càng không
chính xác nếu việc quy định mức nộp thuế, thuỷ lợi phí bằng thóc, bán trong nghĩa vụ,
bán khuyến khích chưa thật thoả đáng. Có thể có hợp tác xã bảo đảm bán khuyến khích
nhưng tỷ suất hàng hoá lương thực và bình quân lương thực hàng hoá tính theo đầu
người lại thấp hơn hợp tác xã chỉ bảo đảm bán trong nghĩa vụ, trường hợp này nếu mức
ăn của hợp tác xã thứ nhất cao hơn hay bằng hợp tác xã thứ 2 thì không hợp lý; còn có
thể có trường hợp khác xảy ra là, nếu hợp tác xã bảo đảm được hình thức huy động nào
đó thì số lương thực còn lại không đủ so với mức ăn quy định.
Chỉ có tỷ suất hàng hóa mới nói lên chính xác mức độ đóng góp của hợp tác xã
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cho Nhà nước trong điều kiện so sánh giữa các hợp tác xã cùng phương hướng sản
xuất.
Căn cứ vào tỷ suất hàng hoá lương thực để định mức ăn cho hợp tác xã, tính theo
cách này cũng đã tiến bộ hơn so với cách tính căn cứ vào mức độ đảm bảo các hình
thức huy động nhưng cũng còn trường hợp không hợp lý, ví dụ hợp tác xã A có thể có
tỷ suất hàng hoá lương thực bằng hay thấp hơn B nhưng có tỷ lệ hàng hoá nông sản nói
chung cao hơn B vì ở hợp tác xã A chăn nuôi đã trở thành ngành chính hay bổ sung
còn hợp tác xã B tuy có điều kiện nhưng quản lý kém, chăn nuôi phát triển chậm; trong
trường hợp đó, nếu hợp tác xã A có mức ăn bằng B hay thấp hơn B thì cũng chưa thật
hợp lý.
Còn căn cứ vào năng suất lương thực để xác định mức ăn cho hợp tác xã thì cũng
như vậy. Năng suất cây lương thực phụ thuộc trình độ thâm canh cao, phụ thuộc độ phì
nhiêu tự nhiên của ruộng đất. Có thể có hợp tác xã đạt năng suất lương thực thấp
nhưng tỷ suất hàng hoá lương thực lại cao hơn hợp tác xã đạt năng suất lương thực
cao. Đó là do hợp tác xã có năng suất lương thực thấp nhưng đạt năng suất lao động
cao hơn. Trong trường hợp này nếu quy định cho hợp tác xã đạt năng suất lương thực
cao có khẩu phần lương thực cao hơn hợp tác xã đạt năng suất lương thực thấp thì
cũng chưa hợp lý.
Việc phối hợp các căn cứ nói trên để xác định mức ăn cao hay thấp cho hợp tác
xã cũng không xoá bỏ được những bất hợp lý nói trên mà chỉ có tác dụng thúc đẩy hợp
tác xã đẩy mạnh sản xuất để có khẩu phần lương thực cao trong một chừng mực nào
đó. Nhưng trong điều kiện hiện nay, do sản xuất lương thực chưa vững chắc, còn gặp
nhiều khó khăn, lương thực lại là nhu cầu cơ bản nhất của con người, nên không dùng
quá mức việc định khẩu phần lương thực theo những căn cứ đó để thúc đẩy hợp tác xã
nâng cao trình độ thâm canh. Làm như vậy sẽ dẫn đến tình trạng không đủ bảo đảm
lương thực để hợp tác xã có thể tái sản xuất mở rộng trên cơ sở nâng cao trình độ thâm
canh; không kích thích đúng mức về vật chất đối với nông dân xã viên.
Vì thế, theo tôi, đã coi lương thực là nhu cầu cơ bản nhất của con người mà nhu
cầu đó chứ được đáp ứng đầy đủ và vững chắc, thì trong khả năng có hạn đó, khẩu
phần lương thực của xã viên hợp tác xã vô luận trong trường hợp nào cũng được đảm
bảo trên cơ sở hao phí cường độ lao động, mức độ nặng nhọc của công việc là chủ
yếu; đồng thời do hợp tác xã thuộc chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất, nên việc
xác định mức ăn lương thực của xã viên còn căn cứ thêm vào kết quả sản xuất thể hiện
ở tỷ suất hàng hoa nông sản nói chung bán cho Nhà nước, nhưng không phụ thuộc quá
nhiều vào chỉ tiêu tỷ suất hàng hoá, để thúc đẩy hợp tác xã phát triển sản xuất. Căn cứ
phụ thêm này chỉ có ý nghĩa xác định mức ăn cao thấp khác nhau không nhiều lắm và
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không quy định quá nhiều mức ăn để thực hiện chủ trương đảm bảo nhu cầu cơ bản
nhất cho tất cả mọi người. Trên đây là những cơ sở xác định quan hệ giữa Nhà nước và
hợp tác xã trong việc tiêu dùng lương thực.
Cũng như các loại nông sản khác, việc xác định mức lương thực của hợp tác xã
bán theo nghĩa vụ cho Nhà nước cũng cần ổn định với tất cả lý do như đã trình bày ở
phầnchính sách thu mua, phân phối, quản lý thị trường nông sản nói chung. Vấn đề đặt
ra là ổn định như thế nào? Nếu sau khi quy định mức ăn, toàn bộ số lương thực còn lại
đều bán cho Nhà nước dưới hình thức nghĩa vụ hay khuyến khích thì cũng dẫn đến kết
quả là không khuyến khích đầy đủ hợp tác xã đẩy mạnh sản xuất, làm cho mức lương
thực mình hợp tác xã phải bán cho Nhà nước không ổn định.
Việc nộp thuỷ lợi phí, phí thuê cày, bừa máy bằng thóc, ngô tính theo giá chỉ đạo
làm cho số thóc, ngô hợp tác xã bán cho Nhà nước biến động theo mức độ tưới nước
bằng công trình thuỷ lợi của Nhà nước và diện tích cày bừa máy, ảnh hưởng đến việc
ổn định nghĩa vụ lương thực và khẩu phần lương thực của người sản xuất. Do đó, hạn
chế hợp tác xã thuê cày máy và sử dụng nước ở công trình thuỷ lợi của Nhà nước. Việc
thu thuỷ lợi phí và phí thuê cày, bừa máy bằng tiền sẽ làm cho công tác hạch toán đơn
giản đi nhiều mà không sợ Nhà nước không nắm được lương thực vì việc thu mua đã
phát triển, và đặt thành nghĩa vụ bán lương thực đối với hợp tác xã.
Theo tôi, việc ổn định nghĩa vụ lương thực đối với hợp tác xã càng cần phải dựa
trên cơ sở ổn định năng suất tương tự như đối với các loại nông sản khác. Điều đó
cũng có ý nghĩa như đã trình bày ở phần thu mua, phân phối, quản lý thị trường nông
sản nói chung. Nếu làm như vậy thì số lương thực hợp tác xã bán theo nghĩa vụ sẽ
bằng năng suất ổn định nhân với diện tích kế hoạch trừ đi khẩu phần lương thực của xã
viên được xác định trên cơ sở hao phí cường độ lao động và trừ đi phần thóc, ngô
giống, dành cho chăn nuôi. Như thế tức là toàn bộ số lương thực dư thừa ngoài khẩu
phần của người sản xuất tính theo năng suất ổn định đều nằm trong tay Nhà nước tức là
tuyệt đại bộ phận lương thực hàng hoá đều nằm trong tay Nhà nước. Đó chính là cơ sở
kinh tế vững chắc bảo đảm hạn chế thị trường tự do về lương thực đến mức tối đa cần
thiết.
Việc ổn định nghĩa vụ lương thực theo cách đó có ưu điểm là: không ngăn cản sự
thay đổi phương hướng sản xuất của hợp tác xã theo sự phân vùng kinh tế của Nhà
nước; Nhà nước, cũng như hợp tác xã nắm trước được khối lượng nông sản của mình
sử dụng để chủ động có kế hoạch cân đối lương thực; tuyệt đại bộ phận lương thực
hàng hoá đều thuộc diện hợp tác xã bán trong nghĩa vụ; hàng năm trước khi thu hoạch,
Nhà nước không phải xác định năng suất từng vụ, do đó tránh được tình trạng không
nhất trí trong việc đánh giá năng suất giữa Nhà nước các cấp, giữa Nhà nước và hợp
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tác xã; lôi cuốn hoạt động của hợp tác xã vào việc thâm canh tăng năng suất lương
thực.
Trong thực tiễn, việc coi trọng màu (ngô, khoai, sắn) trong việc giải quyết vấn đề
lương thực là cần thiết. Nhưng muốn đẩy mạnh sản xuất hoa màu và coi trọng màu như
thóc thì cần có một số điều kiện.
Muốn phát triển mạnh khoai, sắn thì phải chế biến để dự trữ, vận chuyển và bán
trong nghĩa vụ. Nhưng muốn chế biến thì phải có sự can thiệp của công nghiệp, tức là
của Nhà nước, ít nhất là cũng phải được cung cấp than sấy, vật liệu xây lò sấy; chế
biến màu theo kiểu thủ công, phụ thuộc vào nắng của trời thì không thể phát triển
nhiều màu và không đủ nhân lực để chế biến màu.
Trong khẩu phần lương thực ở vùng sản xuất màu, và chế biến màu tốt, không thể
để tỷ lệ màu quá cao. Tỷ lệ màu (kể cả ngô, bột mỳ) trong khẩuphần lương thực của
người sản xuất quá cao thì họ không đẩy mạnh sản xuất theo yêu cầu của xã hội. Đặt
vấn đề coi ngô như thóc gạo khi định khẩu phần lương thực là không hợp lý. Tất nhiên
đối với những nơi vốn đã có tập quán tiêu dùng nhiều màu thì phải ăn màu nhiều hơn
nơi khác. Nguyên tắc trồng gì ăn nấy vẫn cần được coi trọng đối với toàn dân chứ
không riêng gì đối với người sản xuất. Cần có chính sách bù lỗ cho ngành lương thực
trong khâu chế biến,vận chuyển màu.
Sản xuất khoai do có năng suất cao nên có tác dụng giải quyết vấn đề lương thực,
đồng thời có tác dụng rải vụ trong nông nghiệp. Nhưng trên đất và vụ vừa có thể trồng
lúa, vừa có thể trồng khoai thì chỉ khi nào tối thiểu năng suất khoai đạt quá 3 lần năng
suất lúa thì mới bỏ lúa trồng khoai. Bởi vì 3 khoai mới bằng 1 thóc, thóc gạo vẫn hợp
khẩu vị con người và nhiều dinh dưỡng hơn khoai lang.
Nếu thực hiện việc ổn định nghĩa vụ bán lương thực cho Nhà nước đối với các
hợp tác xã trên cơ sở ổn định năng suất đã trình bày ở trên thì trong thời gian ổn định,
nếu hợp tác xã thâm canh tăng năng suất, số lương thực thừa đó hợp tác xã có toàn
quyền sở hữu, sử dụng, chia cho xã viên ăn thêm, dự trữ, trao đổi tự do ở chợ nông
thôn, bán theo giá khuyến khích cho Nhà nước như các loại nông sản khác. Tuyệt đại
bộ phận lương thực hàng hoá, theo cách huy động nói trên, đều thuộc về Nhà nước. Do
đó, lượng lương thực hàng hoá trao đổi tự do ở chợ rất nhỏ bé, bị hạn chế nhiều vì chủ
yếu bao gồm một phần lương thực thuộc khẩu phần của xã viên được xác định trên cơ
sở hao phí cường độ lao động nhưng tiết kiệm tiêu dùng để chi tiêu cho các yêu cầu đột
xuất khác và phần lương thực do thâm canh tăng năng suất trong thời gian ổn định
năng suất tính lương thực bán theo nghĩa vụ. Trong thời gian ổn định nghĩa vụ, trường
hợp đặc biệt xảy ra, Nhà nước cần thu mua thêm lương thực - thí dụ như ở nơi mà hợp
tác xã đạt năng suất cao gấp bội, đời sống xã viên sung túc - thì tạm thời trong một vụ
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nào đó, Chính phủ có thể vận động hợp tác xã bán lương thực ngoài nghĩa vụ theo giá
khuyến khích cao hơn giá khuyến khích lúc bình thường và thưởng tư liệu sản xuất.
Để hạn chế thị trường tự do về lương thực, biện pháp chủ yếu, theo tôi ngoài việc
giáo dục tư tưởng ra, là xác định mức ăn cho nông dân hợp lý, phần lương thực còn lại
đều bán trong nghĩa vụ cho Nhà nước trên cơ sở ổn định năng suất như trên đã trình
bày, trong trường hợp đặc biệt, tạm thời, Nhà nước có thể vận động bánngoài nghĩa vụ
trên nguyên tắc hoàn toàn tự nguyện. Mức ăn được xác định phải thể hiện tinh thần
đảm bảo yêu cầu cơ bản cho người sản xuất, dù là lao động công nghiệp hay nông
nghiệp, khẩu phần lương thực đều phụ thuộc vào tính chất nặng nhọc của công việc,
cường độ lao động phải bỏ ra và đồng thời khuyến khích hợp tác xã sản xuất giỏi, đảm
bảo yêu cầu của Nhà nước. Nếu sản xuất lương thực gặp khó khăn thì khẩu phần lương
thực không riêng gì của nông dân mà cả của công nhân cũng có thể bị rút đi, nhưng
quan hệ giữa họ với nhau trong vấn đề tiêu dùng lương thực cũng vẫn dựa trên căn cứ
hao phí cường độ lao động, tính chất nặng nhọc của công việc.
Nhưng số lương thực mà Nhà nước để lại cho hợp tác xã theo tinh thần trên, sẽ
phân phối cho xã viên như thế nào để đảm bảo yêu cầu cơ bản cho những đối tượng
cần thiết mà vẫn khuyến khích xã viên tích cực lao động.
Đối với bản thân thương binh, gia đình liệt sỹ, (cha mẹ, con, vợ) Nhà nước và
hợp tác xã có trách nhiệm bảo đảm nhu cầu cơ bản về lương thực. Đối với người mất
sức lao động, người già, trẻ em, hợp tác xã cũng cần bảo đảm nhu cầu cơ bản. Người
có sức lao động và tích cực lao động cho hợp tác xã thì họ không cần hợp tác xã bảo
đảm nhu cầu cơ bản, vì cứ phân phối lương thực theo số lượng và chất lượng lao động
của họ cũng đủ bảo đảm nhu cầu để tái sản xuất sức lao động. Đối với những người có
sức lao động mà không chịu lao độngcho hợp tác xã, chạy nghề tự do, chạy theo lời
riêng, không chịu sự quản lý lao động của hợp tác xã, nếu cũng được bảo đảm nhu cầu
cơ bản thì không khuyến khích họ lao động tập thể, ảnh hưởng không tốt đến người
tích cực lao động tập thể, gây khó khăn cho sản xuất của hợp tác xã. Cho nên theo tôi,
ngoài những đối tượng cần bảo đảm nhu cầu cơ bản về lương thực kể trên, đối với xã
viên có sức lao động, việc phân phối lương thực hoàn toàn theo số lượng và chất lượng
lao động của họ. Vì vậy, theo tôi, nếu như giữa Nhà nước và hợp tác xã việc phân phối
lương thực phải đảm bảo nhu cầu cơ bản cho tập thể người lao động để tái sản xuất
mở rộng sức lao động và khuyến khích hợp tác xã sản xuất giỏi thì giữa xã viên với
nhau, việc phân phối lương thực phải phân phối theo lao động cho người lao động tập
thể và bảo đảm nhu cầu cơ bản cho người không có khả năng lao động.
Điều đó chẳng những đúng với hoàn cảnh của ta hiện nay, mà còn đúng với lý
luận của Mác về phân phối tổng sản phẩm xã hội. Mác nói: "Vậy là người sản xuất 60
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một khi đã khấu trừ các khoản - thì còn được nhận cho cá nhân mình một khoản tương
đương vừa đúng với phần mình đã cung cấp cho xã hội". Các khoản khấu trừ mà Mác
nói có khoản "cần thiết để nuôi những người không có khả năng lao động, v.v...) tóm
lại là những cái thuộc về việc mà người ta gọi là cứu tế xã hội của Nhà nước"(24). (Tôi
nhấn mạnh - V.K.).
Rõ ràng rằng tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong việc phân phối sản phẩm
tiêu dùng cho cá nhân nhất là phân phối lương thực, thể hiện ở chỗ vô luận trong hoàn
cảnh nào cũng đều bảo đảm nuôi sống những người không có khả năng lao động cho
xã hội và phân phối theo lao động cho những người sản xuất cho xã hội. Vì thế việc
phân phối sản phẩm có tác dụng động viên cả về vật chất lẫn tinh thần, tình cảm đối
với người lao động khiến họ tích cực lao động cho xã hội. Trong hoàn cảnh sản xuất
khó khăn, đối với các loại vật phẩm là nhu cầu cơ bản của đời sống, việc phân phối cho
con người lại càng cần phải tuân theo những nguyên tắc mà Mác đã nêu ra.
2- Chính sách phân phối lương thực cho hợp tác xã trồng cây công nghiệp là
chính, trồng cây lương thực là phụ (không có sản phẩm hàng hoá về
lương thực)
Việc Nhà nước thu mua lương thực ở vùng chuyên sản xuất lương thực để cung
cấp cho xã hội, trong đó có hợp tác xã chuyên sản xuất cây công nghiệp là biểu hiện
của tiến bộ trong phân công lao động xã hội, là điều kiện cơ bản trước tiên, để làm cho
hàng loạt hợp tác xã trong một phạm vi không gian tương đối rộng tự nguyện sản xuất
chuyên môn hoá cây công nghiệp theo yêu cầu của Nhà nước, là một biện pháp kinh tế
để thực hiện đường lối phát triển nông nghiệp toàn diện của Đảng. Điều đó còn nêu
cao vai trò lưu thông của thương nghiệp xã hội chủ nghĩa trong việc tác động trở lại
đối với sản xuất. "Cho nên về nông nghiệp, những vấn đề đặt ra cho chúng ta là: vấn
đề củng cố tình hình trồng cây công nghiệp bằng cách bảo đảm cho những miền trồng
các thứ cây đó có một số ngũ cốc đầy đủ với giá rẻ..."(25) (tôi nhấn mạnh - V. K.).
Đặc điểm của sản xuất nông nghiệp là chuyên môn hoá bao giờ cũng đi đôi với
phát triển tổng hợp trong một vùng, một xí nghiệp nông nghiệp.
Hợp tác xã lấy sản xuất cây công nghiệp làm ngành chính vẫn có thể sản xuất một
số lương thực nhất định mà không ảnh hưởng đến sự phát triển tối đa của cây công
nghiệp do tính chất muôn màu muôn vẻ của đất đai, do tính thời vụ của nông nghiệp,
do yêu cầu sử dụng điều hoà, hợp lý sức lao động, đất đai và các loại tư liệu sản xuất
khác. Việc sản xuất lương thực trong hợp tác xã chuyên trồng các loại cây công nghiệp
(24)

C.Mác – F.Ăng-ghen: Phê phán cương lĩnh Gô-ta và éc-phua. Nha xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1958, tr. 30.
Xta-lin: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương tại đại hội lần thứ XVI của Đảng cộng sản (B) Liên Xô
1930. Xem Toàn tập. Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1955, tr. 181-183.
(25)
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với điều kiện thúc đẩy sự phát triển đến mức tối đa cây công nghiệp, tận dụng hết
những đất đai, sức lao động, tư liệu sản xuất, tiền vốn mà ngành chính không tận dụng
hết là hoàn toàn hợp lý. Điều này càng có nghĩa trong tình hình sản xuất lương thực
của ta hiện nay. Do điều kiện tự nhiên - kinh tế của từng hợp tác xã, do đặc điểm kinh
tế - kỹ thuật sản xuất từng loại cây công nghiệp, mỗi hợp tác xã chuyên canh cây công
nghiệp có khả năng sản xuất lương thực một cách hợp lý ở những mức độ khác nhau.
Trên cơ sở khai thác hết khả năng tiền tàng đó, Nhà nước sẽ cung cấp cho hợp tác xã
chuyên canh cây công nghiệp phần lương thực còn thiếu theo hợp đồng kinh tế 2
chiều.
Vấn đề đặt ra trước tiên là phải xác định khẩu phần lương thực cho người sản
xuất cây công nghiệp là bao nhiêu chứ không phải là Nhà nước sẽ cung cấp bao nhiêu
lương thực cho họ. Trong hợp đồng kinh tế, chỉ có trên cơ sở mức ăn lương thực và
khả năng sản xuất tự túc hợp lý của từng hợp tác xã, Nhà nước mới có thể xác định
đúng đắn số lương thực sẽ bán cho hợp tác xã chuyên canh cây công nghiệp.
Căn cứ để xác định khẩu phần lương thực cho người sản xuất cây công nghiệp, về
mặt kinh tế, chủ yếu là do điều kiện nặng nhọc của lao động nhiều hay ít. Chính trong
điều kiện khả năng lương thực có hạn nên việc phân phối lương thực cho người lao
động không kể là xã viên hay công nhân viên Nhà nước, theo tôi, lại càng phải chủ yếu
căn cứ vào điều kiện lao động, sự hao phí cường độ lao động của từng người.
Nếu không làm như vậy thì hợp tác xã chuyên canh cây công nghiệp, do bản chất
và mục đích sản xuất của chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất buộc phải, và hoàn
toàn có thể không sản xuất cây công nghiệp theo kế hoạch Nhà nước, mà trở lại sản
xuất lương thực để trước hết bảo đảm đời sống của bản thân mình. Điều này xét về
toàn cục và lâu dài chẳng những trái với lợi ích của xã hội, của Nhà nước, mà còn trái
với lợi ích của hợp tác xã, của xã viên. Bởi vì suy đến cùng, kế hoạch sản xuất của Nhà
nước cũng là để không ngừng cải thiện đời sống của toàn dân trong đó có nông dân.
Nếu xác định khẩu phần lương thực của hợp tác xã chuyên canh cây công nghiệp
tương đương với hợp tác xã trồng cây lương thực ngay tại địa phương có điều kiện đất
đai tương đương thì trong điều kiện trình độ chuyên môn hoá thấp như hiện nay, hợp
tác xã chuyên canh cây công nghiệp sẽ xen kẽ "xôi đỗ" với hợp tác xã chuyên canh
lương thực. Tương lai, trong địa phương có điều kiện đất đai tương tự sẽ có cùng một
phương hướng sản xuất, khi đó, cách xác định trên sẽ mất cơ sở so sánh. Mặt khác,
trong một địa phương, hợp tác xã chuyên canh cây lương thực sản xuất kém, có mức ăn
thấp, thì hợp tác xã chuyên canh cây công nghiệp dù có sản xuất giỏi cũng có mức ăn
kém hơn hợp tác xã cây công nghiệp ở địa phương khác tuy sản xuất kém hơn nhưng vì
hợp tác xã chuyên canh cây lương thực ở đó sản xuất giỏi.
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Nếu định khẩu phần lương thực dựa vào số ngày công bình quân một sức lao
động bỏ vào sản xuất của hợp tác xã trong năm thì sẽ khuyến khích hợp tác xã "phóng
công" hoặc chú ý đầu tư lao động sống mà không chú ý đầu tư lao động vật hoá để
tăng năng suất lao động. Ngày công điểm là hình thức tính toán để thù lao lao động cho
xã viên, phụ thuộc vào việc quản lý lao động của từng hợp tác xã. Cho nên, không thể
so sánh ngày công bình quân một người lao động giữa hợp tác xã Avà B để kết luận
hợp tác xã nào đầu tư nhiều lao động hơn. Cùng một công việc hợp tác xã A có thể
khoán 1 công, hợp tác xã B có thể khoán 1, 2 công; ngay trong 1 hợp tác xã, ở thời
gian khác nhau, địa điẻm lao động khác nhau có thể có mức khoán khác nhau. Vì vậy,
số lượng ngày công bình quân 1 sức lao động làm cho hợp tác xã trong năm không nói
lên được mức độ đầu tư lao động sống, càng không nói lên tính chất nặng nhọc, điều
kiện lao động của công việc. Do đó, nó không thể là căn cứ để xác định khẩu phần
lương thực.
Xét mức độ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng Nhà
nước giao đồng thời cân nhắc thêm số lượng tuyệt đối sản lượng nông sản tính theo
đầu người cao hay thấp không thể là một trong những căn cứ chủ yếu xác định khẩu
phần lương thực. Chỉ tiêu kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng Nhà nước giao cho
hợp tác xã chỉ có tính chất hướng dẫn, thể hiện sự giúp đỡ về mặt quản lý sản xuất của
Nhà nước, nó không mang tính chất pháp lệnh. Trong điều kiện trình độ kế hoạch hoá
còn thấp, các chỉ tiêu này thường xây dựng không sát, và các chỉ tiêu cung cấp tư liệu
sản xuất của Nhà nước - một trong những cơ sở vật chất, bảo đảm thực hiện chỉ tiêu kế
hoạch diện tích, năng suất, sản lượng, cũng thường không được chấp hành đầy đủ về số
lượng, chất lượng, cơ cấu mặt hàng, địa điểm và thời gian giao nhận. Vì thế coi việc
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng là một căn cứ chủ yếu
xác định khẩu phần lương thực cũng không có cơ sở hợp lý đầy đủ.
Kết quả thực hiện kế hoạch bán sản phẩm cho Nhà nước cũng có những nhược
điểm về mặt kế hoạch hoá. Mức độ hoàn thành chỉ tiêu này không nói lên thực chất
mức độ đóng góp cho Nhà nước của hợp tác xã và không thể làm căn cứ so sánh giữa
các hợp tác xã với nhau về sự đóng góp cho Nhà nước.
Chỉ có tỷ lệ huy động và sản lượng nông sản hàng hoá nói chung tính bình quân
đầu người mới nói lên mức độ đóng góp của hợp tác xã cho Nhà nước, nhưng chỉ có
thể so sánh giữa các hợp tác xã có cùng phương hướng sản xuất. Bởi vì chỉ tiêu này
được hoàn thành không những phụ thuộc vào kết quả sản xuất, tinh thần chấp hành
chính sách của hợp tác xã mà còn phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế của từng loại nông
sản. Đương nhiên hợp tác xã trồng sơn, đay, tơ tằm có tỷ lệ huy động và mức bình
quân nông sản hàng hoá tính theo đầu người cao hơn hợp tác xã trồng lạc, đỗ tương,
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lúa. Hợp tác xã có các loại cây trồng vốn có tỷ suất hàng hoá và giá trị hàng hoá cao
thường phải mua của Nhà nước nhiều hàng hoá (kể cả nông sản) hơn các hợp tác xã
trồng cây vốn có tỷ suất hàng hoá thấp. Hai hợp tác xã A và B có phương hướng sản
xuất như nhau, có tỷ suất hàng hoá và giá trị nông sản hàng hoá bình quân đầu người
như nhau, nhưng có thể hợp tác xã A tự túc được nhiều lương thực, phân bón, vôi, tự
xây dựng được công trình thuỷ lợi, hơn hợp tác xã B. Hợp tác xã A sẽ có quy mô sản
xuất và năng suất lao động tính theo giá trị trên người lao động cao hơn hợp tác xã B.
Vì vậy nếu chỉ dùng chỉ tiêu mức bán nông sản cho Nhà nước làm căn cứ chủ yếu
để xác định khẩu phần lương thực thì chưa hợp lý.
Phối hợp cả 3 căn cứ nói trên để định khẩu phần lương thực cho hợp tác xã
chuyên canh cây công nghiệp đều không thể khắc phục được nhược điểm kể trên và
gây nhiều khó khăn phức tạp cho việc tổ chức thực hiện.
Theo tôi chỉ có điều kiện kinh tế, cường độ lao động mới là căn cứ chính xác
nhất, chủ yếu nhất để xác định khẩu phần lương thực cho mọi người, nhất là trong
hoàn cảnh sản xuất còn khó khăn. Riêng đối với hợp tác xã thì cần xem thêm kết quả
sản xuất thể hiện trên số lượng nông sản hàng hoá tính theo đầu người bán cho Nhà
nước trong phạm vi so sánh giữa các hợp tác xã có phương hướng sản xuất tương tự
nhau, để khuyến khích thâm canh và hoàn thành trách nhiệm đối với Nhà nước.
Hợp tác xã trồng cây công nghiệp, không được hưởng phần lương thực tăng lên
nhờ thâm canh so với năng suất ổn định tính sản lượng bán cho Nhà nước và do điều
kiện lao động nói chung có nặng nhọc hơn, nên khẩu phần lương thực nên cao hơn một
chút và không trực tiếp phụ thuộc vào kết quả sản xuất của hợp tác xã trồng lương
thực. Khẩu phần lương thực phải được công bố trước khi ký hợp đồng kinh tế để xã
viên yên tâm, phấn khởi sản xuất cây công nghiệp.
Nhà nước sẽ đảm bảo cho hợp tác xã trồng cây công nghiệp số lương thực còn
thiếu so với khả năng tự túc sản xuất lương thực một cách hợp lý để có khẩu phần
lương thực đủ tái sản xuất mở rộng sức lao động.
Khẩu phần lương thực của người không có khả năng lao động được xác định như
hợp tác xã trồng lương thực. Xã viên có khả năng lao động sẽ được phân phối lương
thực theo ngày công để khuyến khích họ lao động tập thể.
Do quỹ xã hội của hợp tác xã chuyên canh cây công nghiệp, bằng 1% sản lượng
lương thực, quá ít nên Nhà nước càng cần phải bảo đảm kỹ thuật cho người không có
khả năng lao động.
Do hợp tác xã trồng cây công nghiệp thường sản xuất được nhiều màu, vì vậy,
không nên xác định tỷ lệ màu (kể cả ngô) trong khẩu phần lương thực quá cao cho loại
hợp tác xã này.
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Do 2% sản lượng thóc ngô dành cho chăn nuôi quá nhỏ mà nhu cầu phân bón của
cây công nghiệp lại cao gấp 3-4 lần cây lương thực nên Nhà nước cần bán nhiều thức
ăn hỗ trợ cho chăn nuôi vùng trồng cây công nghiệp.
Nhìn chung, việc cung cấp lương thực cho hợp tác xã trồng cây công nghiệp gần
giống như đối với công nhân, viên chức Nhà nước. Mức độ chuyên canh cây công
nghiệp của hợp tác xã càng cao, sản xuất cây công nghiệp và sản xuất lương thực càng
vững chắc thì việc cung cấp lương thực cho hợp tác xã trồng cây công nghiệp càng ổn
định, càng giống như đối với công nhân, viên chức Nhà nước.
D- Chính sách giá thu mua nông sản phẩm
Giá cả thu mua nông sản phẩm là một đòn xeo kinh tế mà Nhà nước xã hội
chủ nghĩa lợi dụng một cách có ý thức trên cơ sở vận dụng quy luật giá trị để
thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong khu vực kinh tế tập thể phát triển theo kế
hoạch chung để phân phối lại một phần sản phẩm thặng dư của nông dân, qua đó
thực hiện sự tích luỹ xã hội chủ nghĩa, sự đóng góp của nông dân vào sự nghiệp
cách mạng chung. Vì thế giá thu mua nông sản phẩm phải bảo đảm cho hợp tác
xã tái sản xuất mở rộng không ngừng, thúc đẩy cách mạng kỹ thuật, tăng năng
suất lao động và tăng cường chế độ hạch toán trong nông nghiệp, giải quyết thoả
đáng quan hệ giữa Nhà nước và nông dân, giữa nông dân các vùng nông nghiệp
khác nhau.
Giá cả phải được xác định trên cơ sở giá trị, biểu hiện giá trị và xoay quanh
giá trị. Nhưng "...giá trị thực tế của một sản phẩm không phải là giá trị cá biệt,
mà là giá trị xã hội của sản phẩm đó, và giá trị xã hội này do thời gian lao động
hao phí để sản xuất ra sản phẩm trong trường hợp trung bình, chứ không phải
trong trường hợp cá biệt quyết định (26) . Sự hình thành giá trị xã hội trong nông
nghiệp có những đặc điểm khác với trong công nghiệp". "Trong sản xuất công
nghiệp, giá cả của sản phẩm làm ra với số lượng lao động ít nhất quyết định giá
cả của tất cả những hàng hoá khác cùng loại, vì rằng người ta có thể tăng lên một
cách không hạn chế những công cụ sản xuất rẻ tiền nhất và có hiệu suất cao nhất,
và sự cạnh tranh tất nhiên đưa đến một giá thị trường, nghĩa là một giá chung cho
tất cả sản phẩm cùng loại.
Trong sản xuất nông nghiệp thì trái lại, chính giá cả của sản phẩm làm ra
với số lượng lao động lớn nhất quyết định giá cả của tất cả những sản phẩm cùng
loại. Trước hết, người ta không thể nào, như trong sản xuất công nghiệp tăng lên
một cách không hạn chế những công cụ sản xuất có hiệu suất như nhau, nghĩa là
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những đám đất có trình độ phì nhiêu như nhau. Thế rồi, số dân ngày càng tăng
lên, người ta đi đến chỗ phải khai thác những đám đất phẩm chất xấu hơn, hoặc
là bỏ thêm tư bản mới vào đám đất cũ, mà so với việc bỏ vốn lần đầu thì việc bỏ
vốn càng về sau sinh lợi càng ít hơn. Trong trường hợp thứ nhất và trường hợp
thứ hai, người ta đều sử dụng một số lượng lao động lớn hơn để có được một sản
lượng ít hơn. Vì nhu cầu của dân cư làm cho sự gia tăng lao động ấy là cần thiết,
cho nên sản phẩm của đám đất mà việc khai thác tốn kém hơn cùng như sản phẩm
của đám đất mà việc khai thác rẻ tiền hơn đều có đường tiêu thụ cả. Vì cạnh
tranh bình quân hoá giá cả thị trường, cho nên sản phẩm của đám đất tốt hơn
cũng sẽ bán được đắt giá như sản phẩm của đám đất xấu hơn, Phần giá cả các sản
phẩm của đám đất tốt hơn vượt quá những chi phí sản xuất ra chung, chính là
phần cấu thành địa tô. Nếu người ta có thể luôn luôn sử dụng được những đám
ruộng có trình độ phì nhiêu giống nhau; nếu người ta có thể, như trong sản xuất
công nghiệp, luôn luôn sử dụng được những máy móc rẻ tiền hơn và có hiệu suất
cao hơn, hoặc giả nếu việc bỏ thêm vốn cũng sinh lợi bằng việc bỏ vốn lần đầu,
thì giá cả của sản phẩm nông nghiệp sẽ được quy định theo giá cả của những sản
phẩm do những công cụ sản xuất tốt nhất sản xuất ra, như chúng ta đã thấy đối
với giá cả những sản phẩm công nghiệp. Nhưng như vậy thì, ngay lúc đó, địa tô
cũng sẽ biến mất"(27) . Và như vậy, rõ ràng "ruộng đất có hạn đưa đến chỗ giá cả
ngũ cốc là do các điều kiện sản xuất quyết định trên cơ sở ruộng đất canh tác xấu,
chứ không phải trên cơ sở ruộng đất trung bình" (28) . Xã hội xã hội chủ nghĩa còn
cần cả đến những nông sản làm ra trên ruộng đất canh tác với điều kiện khó khăn
nhất, do dó tiến hành sản xuất một cách tự giác, chủ động thông qua kế hoạch,
mặc dù biết rằng giá thành sản xuất sẽ cao. Và xã hội phải công nhận giá thành
cao đó là giá thành xã hội, do đó giá thu mua phải đảm bảo bù đắp giá thành và
tái sản xuất mở rộng một cách có kế hoạch.
Do ruộng đất và trình độ thâm canh có hạn nên chúng ta còn phải sản xuất
lúa vụ mùa trên vùng đồng chiêm trũng để đáp ứng được nhu cầu lương thực của
xã hội, vậy thì xã hội ta buộc phải công nhận một cách tự giác giá thành và giá trị
cao của lúa vùng chiêm trũng là giá thành và giá trị xã hội của vùng đó, giá thu
mua phải đảm bảo cho hợp tác xã ở đây tái sản xuất mở rộng theo kế hoạch Nhà
nước. Nhưng nếu sau này, hoặc do thâm canh trên ruộng đất sẵn có cũng đủ bảo
đảm nhu cầu lương thực, hoặc khai phá được các ruộng đất trồng lương thực màu
(26)

C. Mác: Tư bản, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1960. Quyển thứ nhất, tập II, tr. 11 (tôi nhấn mạnh – V.K.)
C. Mác: Sự khốn cùng của triết học, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1962. tr. 181-182, (tôi nhấn mạnh – V.K.).
(28)
Lê-nin: Toàn tập. t. 5, tr. 139, Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, 1962, (tôi nhấn mạnh – V.K.).
(27)
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mỡ hơn, hoặc bằng cách nào đó, đáp ứng được nhu cầu lương thực của xã viên,
mà không cần sản xuất lúa ở vùng chiêm trũng nữa thì xã hội xã hội chủ nghĩa sẽ
không công nhận một cách tự giác giá thành và giá trị lúa của vùng nà là giá
thành và giá trị xã hội nữa. Giá cả thu mua sẽ không bảo đảm cho nó tái sản xuất
thậm chí ngay cả tái sản xuất giản đơn ra lúa gạo, và buộc nó phải thay đổi
phương hướng sản xuất theo kế hoạch Nhà nước.
Do có sự hình thành địa tô chênh lệch giữa vùng đất đai tốt và xấu như Mác
đã phân tích trên kia, tức là phần sản phẩm thặng dư trong nông nghiệp hình
thành không phải do thâm canh và sự cố gắng của người sản xuất, nên Nhà nước
cần thu nó vào tay mình để phục vụ cho những mục đích chung và giải quyết thoả
đáng mối quan hệ giữa nông dân các vùng về mặt đời sống và sự đóng góp cho
Nhà nước. Vì thế giá cả thu mua nông sản phẩm phải chia theo vùng và có cự
chênh lệch giữa các vùng. Sự chênh lệch về độ phì nhiêu tự nhiên của đất đai và
vị trí tự nhiên của ruộng đất đối với thị trường tiêu thụ là cơ sở tất yếu về mặt
kinh tế của sự chênh lệch giữa giá cả thu mua nông sản phẩm cùng loại được sản
xuất ra trên các đám đất có sự chênh lệch ấy.
Những điểm phân tích trên đây cho ta thấy muốn xây dựng được giá thu ua
nông sản phải xác định được giá thành xã hội - bộ phận cơ bản tạo nên giá trị sản
phẩm - của từng vùng, tức là giá thành trung bình tiên tiến của một loại nông sản
trong mỗi vùng có độ phì nhiêu ruộng đất và vị trí so với thị trường tiêu thụ
tương tự nhau. Điều tra điển hình ở một số hợp tác xã sẽ giúp ta xác định được
một cách tương đối chính xác giá thành xã hội của các loại nông sản, cần chú ý
những vùng có những điều kiện tự nhiên và kinh tế tương tự nhau. Trong mỗi
vùng như vậy cần chon một số hợp tác xã có điều kiện tự nhiên kém nhất nhưng
có trình độ quản lý trung bình khá được xã hội phân công sản xuất nông sản hàng
hoá để điều tra giá thành điển hình; từ đó suy rộng ra giá thành xã hội của vùng.
Giá cả thu mua được xây dựng trên cơ sở giá thành trung bình tiên tiến của
các hợp tác xã có điều kiện tự nhiên xấu nhất và trình độ quản lý trung bình khá
của mỗi vùng sẽ có tác dụng đảm bảo cho nó tái sản xuất mở rộng theo kế hoạch
Nhà nước và thúc đẩy hợp tác xã tiến hành cách mạng kỹ thuật, tăng cường cải
tiến quản lý, nâng cao năng suất lao động.
Trong khi xác định giá thành, cần chú ý hai trường hợp sau đây:
- Đối với một số cây công nghiệp lâu năm đã già cỗi, hiện nay sản xuất có
tính chất khai thác hái lượm, quảng canh rõ rệt nên giá thành thấp một cách
không hợp lý, cần xác định chính xác các yếu tố chi phí sản xuất để đảm bảo và
khuyến khích nâng cao trình độ thâm canh. Giá cả thu mua không thể xây dựng
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trên cơ sở giá thành sản xuất kiểu hái lượm, quảng canh.
- Đối với một số loại cây công nghiệp từ trước đến nay phát triển với quy
mô nhỏ, ở những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất và nhân dân có tập
quán, có kinh nghiệm sản xuất lâu đời nên giá thành sản xuất thấp, nay do yêu
cầu của xã hội sẽ và đã phần nào phát triển với quy mô lớn cả ở những nơi đất
đai xấu hơn, với những người lao động chưa lành nghề nên giá thành sản xuất cao
hơn, thì giá thu mua phải đảm bảo cho những vùng mới phát triển có thể tái sản
xuất mở rộng theo chủ trương của Nhà nước. Sau khi đã có giá thành xã hội của
từng loại nông sản phẩm, để xác định tỷ lệ tích luỹ trong giá thu mua, cần xem
xét một cách tổng hợp một số vấn đề sau đây:
- Tương quan giữa các loại cây trồng có vị trí kinh tế khác nhau, chủ trương
phát triển với mức độ khác nhau. Tỷ lệ tích luỹ trong giá thu mua đối với những
cây có vị trí kinh tế cao, yêu cầu phát triển mạnh, sản xuất hiện còn gặp nhiều
khó khăn thì phải cao hơn các loại cây trồng khác. Hiện nay giá thu mua của ta
chưa giải quyết tốt mối tương quan này. Ví dụ lạc là cây vừa có giá trị sử dụng
trong nước vừa có giá trị xuất khẩu cao hơn đỗ tương nhưng tỷ lệ tích luỹ trong
giá thu mua lạc lại thấp hơn so với giá thu mua đỗ tương. Đối với đay xanh ngâm,
tỷ lệ tích luỹ trong giá thu mua và lãi trên 1 ha đều thấp hơn đay cách ngâm mặc
dù đay xanh ngâm có giá trị sử dụng trong nước và giá trị xuất khẩu cao hơn.
- Tương quan giữa các loại cây trồng cùng có khả năng sản xuất trên một
mảnh đất nhưng chủ trương mức độ phát triển khác nhau và tương quan thu nhập
quốc dân (v + m) và thu nhập ròng (m) trên một đơn vị diện tích trồng trọt giữa
các loại cây trồng đó.
Giá cả thu mua nông sản phẩm cần thiết phải phân biệt theo phẩm cấp để
khuyến khích sản xuất, bảo quản, bán loại nông sản có chất lượngcao cho Nhà
nước, nhất là đối với sản phẩm của cây công nghiệp.
Giá cả thu mua nông sản phải ổn định trong một thời gian nhất định, thường
trùng với thời gian ổn định thu mua. Bởi vì trong nông nghiệp còn tồn tại địa tô
chênh lệch II nhờ nâng cao trình độ thâm canh. Muốn khuyến khích hợp tác xã
thâm canh nông nghiệp thì giá thu mua phải ổn định trong một thời gian; trong
thời gian đó do thâm canh, tăng năng suất cây trồng, gia súc, hạ giá thành nông
sản người sản xuất vẫn được bán theo giá ổn định nên thu được thêm lợi nhuận
tồn tại dưới hình thức địa tô chênh lệch II. Sau một thời gian, do có sự chuyển
hoá địa tô chênh lệch II thành chênh lệch I và có sự đầu tư ngày càng nhiều của
Nhà nước, nên giá cả thu mua phải thay đổi cho phù hợp với trình độ năng suất
lao động xã hội và trình độ thâm canh mới, do đó mới khuyến khích người sản
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xuất tiếp tục nâng cao không ngừng trình độ thâm canh.
Để khuyến khích hợp tác xã tiết kiệm tiêu dùng, bán nông sản vượt hợp
đồng kinh tế, cần có giá thu mua khuyến khích. Hiện nay, giữa các loại nông sản,
giá khuyến khích cao hơn giá chỉ đạo. Có sự khác biệt nhau nhiều. Đây là một
vấn đề chưa thật hợp lý.
Do việc ổn định thu mua và như phần trên đã trình bày, số lượng nông sản
ngoài phần để lại cho người sản xuất tiêu dùng trên cơ sở tính theo năng suất ổn
định, đều phải bán theo nghĩa vụ hay theo hợp đồng kinh tế cho Nhà nước, nên
phần nông sản bán ngoài nghĩa vụ và vượt hợp đồng chỉ là phần nông sản tăng
năng suất nhờ thâm canh hay phần nông sản để lại cho người sản xuất tiêu dùng.
Vì thế giá thu mua khuyến khích nói chung nên cao hơn nhiều so với giá chỉ đạo.
Trong trường hợp hợp tác xã không đảm bảo đủ số lượng, chất lượng nông
sản bán cho Nhà nước theo nghĩa vụ và hợp đồng kinh tế do nguyên nhân chủ
quan thì phải có giá thu mua thấp hơn giá chỉ đạo, có thể tạm gọi là "giá phạt".
Như vậy, phải có giá thu mua linh hoạt trong hai trường hợp bán vượt và
bán không đạt nghĩa vụ và hợp đồng kinh tế; giá chỉ đạo chỉ áp dụng trong
trường hợp làm tròn nghĩa vụ và làm đúng hợp đồng bán nông sản cho Nhà nước.
Đối với nông sản do kinh tế phụ gia đình xã viên sản xuất mà Nhà nước thu
mua, do bản chât của nó không phải là cơ sở kinh tế sản xuất hàng hoá, nên trong
giá thu mua, dù là theo hợp đồng kinh tế, tỷ lệ tích luỹ phải cao hơn tỷ lệ tích luỹ
trong giá mua khuyến khích các loại nông sản cùng loại của hợp tác xã.
Giá thu mua nông sản phẩm là một vấn đề tổng hợp hết sức phức tạp, chứa
đựng nhiều mối quan hệ kinh tế. Nó biểu hiện rõ thái độ của Nhà nước đối với
nông dân nói chung và nông dân từng vùng sản xuất các loại cây trồng khác nhau
nói riêng; nó có tác dụng thúc đẩy sản xuất phát triển theo đường lối, chủ trương,
kế hoạch của Nhà nước. Đối với kinh tế tập thể và kinh tế phụ gia đình xã viên,
chính sách giá có tác dụng hướng dẫn sản xuất rất rõ rệt. Vì vậy, cần thiết phải
tôn trọng những căn cứ kinh tế khách quan của việc xây dựng giá thu mua nông
sản.
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Chương II
MấY VấN đề KINH Tế CủA VIệC Cơ GIới HOá
NôNG NGHIệP TRONG KHU Vực KINH Tế TậP thể ()
Cơ giới hoá nông nghiệp là con đường tất yếu để chuyển nền nông nghiệp sản
xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Cơ giới hoá nông nghiệp là một trong
những nội dung chủ yếu của cách mạng kỹ thuật tư liệu lao động. Kỹ thuật nông học đề
ra những yêu cầu, tiêu chuẩn đối với kỹ thuật công cụ lao động. Công cụ lao động là
phương tiện vật chất để thực hiện những yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật nông học, đồng
thời trong chừng mực nào đó có tác động thay đổi chút ít yêu cầu về thiêu chuẩn kỹ
thuật nông học để việc chế tạo và sử dụng công cụ lao động được dễ dàng và đạt năng
suất cao hơn. Tương ứng với mỗi hệ thống công cụ lao động sử dụng trong suốt quá
trình sản xuất một loại nông sản phẩm nào đó, có một quy trình sản xuất thích hợp,
đảm bảo được các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật nông học, nhằm đạt năng suất lao động,
năng suất trồng trọt và chăn nuôi cao nhất, trong điều kiện kỹ thuật cho phép. Quá trình
sản xuất biểu hiện tập trung mối quan hệ biện chứng giữa cách mạng tư liệu lao động
và cách mạng kỹ thuật nông học. Đương nhiên cơ giới hoá nói riêng và cách mạng kỹ
thuật nói chung không thể tách rời cách mạng quan hệ sản xuất và cách mạng văn hoá
tư tưởng. Sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa là sản phẩm tất yếu của cả 3 cuộc cách mạng.
Vì thế ngay chính bản thân cơ giới hoá nông nghiệp cũng chỉ được thực hiện và làm
tròn được vai trò là một trong những biện pháp tất yếu để xây dựng nền nông nghiệp
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, khi và chỉ khi nó được đặt trong mối quan hệ của 3 cuộc
cách mạng và được tiến hành trong quá trình thực hiện cả 3 cuộc cách mạng trong nền
kinh tế quốc dân nói chung và trong nền kinh tế nông nghiệp nói riêng.
Trong 10 năm qua, bước đầu thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp, các trạm máy
kéo và máy móc nông nghiệp, trạm bơm do Nhà nước quản lý kinh doanh đã được xây
dựng trên một phạm vi lãnh thổ tương đối rộng, để phục vụ sản xuất của hợp tác xã
nông nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp đã được trang bị động lực cơ khí nhỏ dùng
tĩnh tại và di động cùng các máy nông nghiệp kèm theo để tự tổ chức tiến hành sản
xuất. Mặt khác, các hợp tác xã còn được công nghiệp cung cấp hàng vạn công cụ
thường, công cụ cải tiến sử dụng động lực là sức người, sức súc vật.
Tính đến cuối 1970, đã có 136 huyện trong 24 tỉnh sử dụng máy kéo trong sản

 Đã in trên tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 10 và tháng 12/1971
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xuất nông nghiệp, trong đó, có 83 huyện đã lập trạm máy kéo, số cán bộ công nhân
viên chức lên tới hàng ngàn người, số máy kéo và máy nông nghiệp do Nhà nước quản
lý kinh doanh phục vụ cho hợp tác xã cũng lên tới hàng nghìn, hàng vạn chiếc, tổng số
vốn cố định lên tới hàng chục triệu đồng. Bình quân 100 ha canh tác có 4,2 cv của máy
kéo lớn. ở đồng bằng Bắc Bộ và khu 4 cũ, mức độ trang bị máy kéo cao hơn mức bình
quân chung. Số trạm bơm nước do Nhà nước sở hữu và quản lý lên tới hàng nghìn, với
công suất máy động lực tính trên 100 ha canh tác là khoảng 9 cv. Về động lực cơ khí
nhỏ dùng tĩnh tại và di động do hợp tác xã sở hữu và quản lý, đến 1970 ước tính bình
quân 100 ha canh tác có 8,2 cv, riêng đồng bằng Bắc Bộ có 21,7 cv, trung du Bắc Bộ:
15 cv, miền núi Bắc Bộ: 5,5 cv, khu 4 cũ: 10,3 cv.
Như vậy, ở miền Bắc hiện nay tổng công suất động lực cơ khí tính trên 100 ha
canh tác có khoảng 21,4 cv (trong khi đó ở Liên Xô, năm 1940 là năm hoàn thành công
nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, mới có 32 cv/100 ha canh tác, 1968: 121 cv/100 ha canh
tác). Nếu tính riêng vùng đồng bằng Bắc Bộ và nhất là ở một số hợp tác xã điển hình
về cơ khí hoá, thì trình độ trang bị cơ khí còn cao hơn nhiều. Huyện H. thuộc tỉnh T.
nằm trong vùng chuyên canh lúa - đay, đến năm 1970, trên 100 ha canh tác đã có 14,5
cv cơ khí lớn (máy kéo), 37,7 cv cơ khí nhỏ (động cơ dùng tĩnh tại và di động), 21,1 cv
điện quy ra (chủ yếu dùng để bơm nước) tổng cộng là 73,3 cv.
Hợp tác xã A. ở tỉnh H, thuộc vùng chuyên canh lúa - lợn, trên 100 ha canh tác có
hơn 200 cv, trong đó, máy kéo nhỏ 2 bánh có 33,1 cv, động lực diesel tĩnh tại có 28,6
cv, năng lực điện của trạm biến thế quy mã lực có 131 cv, máy phát điện có 7 cv, bơm
thuốc trừ sâu có 2,7 cv.
Như vậy, hiện nay mức trang bị động lực cơ khí là khá cao, nhưng ngay cả ở
những hợp tác xã điển hình về cơ giới hoá, cũng mới chỉ có 2 khâu tưới tiêu nước, làm
đất được sử dụng công cụ cơ khí, và vẫn còn phải đầu tư thêm lao động thủ công, ở
những mức độ khác nhau, thì mới đạt yêu cầu kỹ thuật nông học.
Tốc độ trang bị máy kéo lớn, do Nhà nước quản lý, tăng nhanh, số máy kéo tiêu
chuẩn 1968 bằng hơn 3,2 lần năm 1965, lượng diện tích cày thuộc tính cho 1 máy tiêu
chuẩn giảm dần, năm 1968 chỉ bằng 85%, năm 1969 bằng 54,8% năm 1965. Riêng ở
đồng bằng Bắc Bộ là nơi đất ít người đông, khối lượng diện tích cày thuộc do 1 máy
tiêu chuẩn làm được còn giảm nhanh hơn, năm 1968 bằng 71% năm 1965, năm 1969
bằng 50% năm 1965. Điều đó chứng tỏ chúng ta mới thực hiện được việc "máy kéo
hoá" về mặt trang bị, chưa phải về mặt sử dụng, càng chưa phải là thực hiện cơ giới
hoá nông nghiệp.
Tình hình hiện nay là nhiều hợp tác xã không muốn tiếp thu cơ khí, hoặc chỉ tiếp
thu ở mức độ thấp, trong khi đó mức trang bị cơ khí trong nông nghiệp là khá cao và
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ngày một tăng nhanh trên một phạm vi tương đối rộng khắp các vùng nông nghiệp.
Hiệu quả kinh tế của việc cơ giới hoá rất bị hạn chế, không tương xứng với vốn đầu tư
thiết bị máy móc, nhất là ở vùng có mức trang bị cao. Có tình trạng này phải chăng là
do bản chất vốn có của cơ khí hoá nông nghiệp hay do cách tiến hành cơ giới hoá chưa
thật khoa học, phù hợp với đặc điểm Việt Nam?
Trong phạm vi bài này chúng tôi chỉ hy vọng góp phần rất nhỏ làm sáng tỏ thêm
một số vấn đề kinh tế của việc cơ giới hoá nông nghiệp trong khu vực kinh tế tập thể.
I- Mức độ cơ giới hoá nông nghiệp
Người ta thực hiện cơ giới hoá đến mức độ nào là tuỳ thuộc yêu cầu và khả
năng của nền kinh tế quốc dân. Tương ứng với mỗi mức độ cơ giới hoá có một
mức năng suất lao động trong nông nghiệp
Tất cả các loại công cụ dùng để sản xuất một loại nông sản nào đó đều có liên
quan mật thiết với nhau, hợp thành một hệ thống công cụ lao động. Hệ thống công cụ
lao động nào chủ yếu dựa vào động lực sức người, gia súc, thì người ta gọi là hệ thống
công cụ lao động thô sơ (thủ công), nếu dựa vào hệ thống động lực cơ khí nhỏ hoặc
lớn thì gọi là hệ thống công cụ lao động cơ khí nhỏ hoặc cơ khí lớn... Trong hệ thống
công cụ lao động thô sơ vẫn có thể có khâu này hay khâu khác sử dụng công cụ cơ khí
và ngược lại; trong cả 2 trường hợp tính chất và tên gọi của hệ thống công cụ đều
không thay đổi.
Thực chất của việc cơ khí hoá nông nghiệp là đem lao động sử dụng máy móc
thay thế lao động sử dụng công cụ thô sơ (thủ công).Cho nên mức độ cơ giới hoá sản
xuất một loại nông sản, một loại cây trồng hay một khâu canh tác nào đó là tỷ lệ phần
trăm giữa số lượng lao động sử dụng công cụ thô sơ được lao động sử dụng cơ khí thay
thế trong cả quá trình canh tác hay trong từng khâu canh tác so với tổng số lao động sử
dụng công cụ thô sơ của quá trình sản xuất hay của từng khâu canh tác đó. (Hiện nay,
có người vẫn gọi tỷ lệ giữa diện tích được cày bừa bằng máy so với tổng số diện tích
gieo trồng là tỷ lệ cơ giới hoá; thực ra đó chỉ là tỷ lệ diện tích được dùng máy trong
khâu làm đất, cũng không phải là tỷ lệ cơ giới hoá khâu làm đất, vì chưa gạt bỏ yếu tố
lao động thủ công đầu tư bổ sung để hoàn chỉnh kỹ thuật làm đất, càng không thể coi là
tỷ lệ cơ giới hoá nói chung)(*).
(*)

Ví dụ: làm đất bằng cày bừa trâu hết 32 công/1 ha gieo trồng lúa, nay sử dụng máy móc, thì lao động sử dụng công
cụ thủ công chỉ hết 8 công 1 ha gieo trồng lúa (để cuốc góc, phá đắp bờ, bừa phẳng trước khi cấy). Như vậy, mức độ
cơ giới hoá khâu làm đất cho lúa là:

32  8
x100  75%
32

Một ha lúa làm bằng lao động sử dụng công cụ thô sơ hết 300 công, nay nhờ cơ giới hoá khâu làm đất, số lao động thủ
công giảm xuống còn 276 công. Vậy, mức độ cơ giới hoá cây lúa trên diện tích đó là:

300  276
x100  8%
300
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Từ sự phân tích trên đây, chúng ta thấy rõ là có khái niệm mức độ cơ giới hoá
từng khâu canh tác, từng công việc, mức độ cơ giới hoá sản xuất từng loại cây tròng,
loại con gia súc, từng hợp tác xã hay từng vùng.
Toàn bộ số công lao động sử dụng công cụ cơ khi và thô sơ đầu tư cho 1 ha, 1 tạ
sản phẩm không chỉ gián tiếp nói lên mức độ cơ giới hoá, mà chủ yếu và trực tiếp nói
lên mức năng suất lao động, mức độ hiện đại của công cụ lao động được sử dụng trong
sản xuất.
Số lượng mã lực trên 100 ha đất chỉ phản ánh trực tiếp mức độ trang bị, và phần
nào nói lên trình độ của kỹ thuật công cụ lao động. Trong điều kiện số lao động đầu tư
cho 1 ha trồng trọt, 1tạ nông sản như nhau, số lượng mã lực/100 ha đất ở đâu càng ít
thì mức độ hiện đại của kỹ thuật cơ khí ở đó càng cao và ở đấy, nếu tăng cường số mã
lực/100 ha đất một cách hợp lý thì mức độ cơ giới hoá nói chung và mức năng suất lao
động nói chung có thể sẽ cao và tăng với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng số mã lực trang
bị, nhờ trình độ tiến bộ của kỹ thuật cơ khí. Hai vùng có những điều kiện như nhau
cùng sản xuất một loại sản phẩm bằng một hệ thống công cụ lao động giống nhau,
vùng nào có số mã lực/100 ha đất càng nhiều thì mức trang bị cơ khí ở vùng đó càng
cao. Do đó, mức độ cơ giới hoá nói chung và năng suất lao động chung của vùng cũng
sẽ càng cao, nếu không kể đến sự trang bị và sử dụng lãng phí, thiếu tính toán. Tuỳ nhu
cầu và khả năng của nền kinh tế quốc dân đối với việc cơ giới hoá nông nghiệp trong
từng nơi, từng lúc, mà xác định mức độ cơ giới hoá hợp lý, và trên cơ sở đó tính toán
mức trang bị máy móc cho phù hợp, cân đối, tránh lãng phí.
II- Yêu cầu và tính tất yếu của việc cơ giới hoá nông nghiệp ở miền Bắc nước ta
1- ý nghĩa của việc nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp và biện
pháp cơ bản để nâng cao năng suất lao động nông nghiệp.
Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, trước hết, nhờ sự phát triển mạnh mẽ
của công cụ lao động đã làm cho lao động bỏ vào sản xuất nông nghiệp ngày càng ít đi.
Nhờ đó, con người mới có thể tăng cường các hoạt động khác, trước hết là sản xuất
công nghiệp làm ra tư liệu lao động để tạo thêm khả năng chinh phục tự nhiên của họ,
rồi đến các hoạt động chính trị, khoa học...
Muốn giảm lao động nông nghiệp mà vẫn đáp ứng được ngày càng đầy đủ nhu
cầu tiêu dùng không ngừng tăng lên của con người về lương thực, thực phẩm và về các
Một hợp tác xã có 200 ha gieo trồng lúa, nhưng chỉ có 120 ha gieo trồng làm đất bằng máy, còn 80 ha vẫn dùng lao
động thủ công, với 300 công ha thì mức độ cơ giới hoá sản xuất lúa của hợp tác xã
là:

300 x200(276 x120300 x80)
x100%  4,8%
300 x200

(1)

Lê Duẩn: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới.
Tr.87 – Do tôi nhấn mạnh – V.K
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sản phẩm nông nghiệp khác, thì chỉ có cách là tăng năng suất lao động trong nông
nghiệp, trước hết là trong ngành sản xuất lương thực, thực phẩm. "Việc nâng cao năng
suất lao động xã hội đòi hỏi phải
áp dụng hàng loạt biện pháp quan trọng như tổ chức lao động một cách hợp lý và khoa
học, sử
dụng lao động một cách chặt chẽ, nâng cao trình độ lành nghề của người lao động, xác
định đúng đắn phương hướng sản xuất và phương hướng phân bố lao động, cải tiến
công tác quản lý lao động, tăng cường công tác tư tưởng và công tác tổ chức đời sống
để mọi người hăng hái lao động, đảm bảo kỹ thuật lao động, bảo đảm "8 giờ vàng
ngọc". Tuy nhiên việc cải tiến công cụ lao động là biện pháp cơ bản nhất".(1).
Mác đã viết năng suất lao động không phải chỉ do sự khéo léo của công nhân
quyết định, mà còn do sự hoàn bị của công cụ... của người đó quyết định"(2). "Số lượng
công cụ mà con người có thể sử dụng được trong cùng một lúc thì bị số lượng những
khí quan của bản thân con người hạn chế... Như vậy là từ đó số lượng những dụng cụ
mà một máy công tác cho chạy cùng một lúc bắt đầu vượt khỏi cái giới hạn sinh lý của
con người, giới hạn mà công cụ dùng tay không vượt được"(3). (Do tôi nhấn mạnh –
V.K.). Như vậy, cải tiến công cụ lao động để nâng cao năng suất lao động tất yếu dẫn
đến cơ giới hoá sản xuất.
2- Hiệu quả kinh tế của việc cơ giới hoá nông nghiệp và những chỉ tiêu biểu
hiện.
Những chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả kinh tế của cơ giới hoá nông nghiệp phản ánh
một cách sâu sắc hơn,chi tiết hơn ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động nông
nghiệp, vai trò, tác dụng của cơ giới hoá trong nông nghiệp ở mức độ thích hợp với
điều kiện của từng nơi, từng lúc. Những điều kiện đạt được những chỉ tiêu hiệu quả đó
nói lên những vấn đề kinh tế của cơ giới hoá nông nghiệp.
a) Những hiệu quả trực tiếp.
- Số lượng diện tích trồng trọt do 1 sức lao động phụ trách, hay số sức lao động
phụ trách 1 ha trồng trọt
Tính thời vụ sản xuất nông nghiệp là một tất yếu khách quan. Người ta chỉ có thể
hạn chế tính thời vụ của sản xuất nông nghiệp bằng các biện pháp kinh tế - tổ chức - kỹ
thuật.Về mặt lao động, tính thời vụ của sản xuất nông nghiệp thể hiện ở chỗ: nhu cầu
sử dụng sức lao động giữa các tháng trong một chu kỳ sản xuất một loại nông sản nào
đó (thường là tính theo vụ, năm) không đều nhau. Sự chênh lệch về nhu cầu lao động

(2)
(3)

C.Mác: Tư bản, Q.3, T.1, tr.172-173.
C.Mác: Tư bản, Q1, T.2, tr.87.
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giữa các thời gian sản xuất của một cơ sở sản xuất nhiều hay ít tuỳ thuộc đặc điểm kinh
tế - kỹ thuật của từngloại nông sản, kết cấu diện tích gieo trồng các loại cây trồng và
chế độ luân canh, tuỳ thuộc trình độ tổ chức lao động và hệ thống công cụ lao động
được sử dụng. Do đó, để đảm bảo sản xuất được bình thường, trong nông nghiệp, việc
xác định nhu cầu cần thiết hợp lý về số lượng sức lao động phụ trách một đơn vị diện
tích trồng trọt (hay số đơn vị diện tích trồng trọt do một sức lao động phụ trách) phải
căn cứ vào lúc có nhu cầu lao động nhiều nhất, căng thẳng nhất, tập trung nhất trong
một thời gian ngắn, không thể căn cứ vào lúc có nhu cầu lao động trung bình giữa các
tháng trong năm.
Lao động bằng công cụ thủ công thì tính thời vụ vốn có của việc sử dụng lao
động trong nông nghiệp càng nghiêm trọng, số lượng diện tích trồng trọt do một sức
lao động phụ trách càng ít, việc sử dụng sức lao động trong lúc nông nhàn càng khó
khăn, dễ gây ra lãng phí nguồn lao động.
Nhu cầu lao động của các tháng trong năm trong điều kiện sử dụng hoàn toàn
công cụ lao động thủ công (không có công cụ cải tiến) tính cho 1 ha canh tác.
Cây trồng 1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 Tổng
số
+ Lúa
46 75 53 50 34 85 50 35, 26, 18 66, 44, 584
xuân 5
5
5
5
Lúa mùa
+ Đay
77 79 68, 46, 32, 26, 160 259 26 13 28 45 861
cách bẹ ,5
5
1
5
5
Lúa mùa
muộn
Chú thích: + Giả thiết hợp tác xã bố trí vận chuyển phân ra đồng và vận chuyển
tư liệu sản xuất mua của Nhà nước vào các tháng nông nhàn.
+ Số liệu điều tra tại 1 huyện thuộc đồng bằng Bắc Bộ.
Như vậy, ở huyện đã điều tra, việc làm 1 ha đất canh tác luân canh lúa xuân - lúa
mùa trong 1 năm hết 584 công, nhu cầu lao động tháng căng thẳng nhất gấp 4,72 lần
tháng nhàn rỗi nhất; 3-3,4 sức lao động phụ trách 1 ha canh tác (tức là 1,5-1,7 sức lao
động phụ trách 1 ha gieo trồng lúa) nếu tính để bảo đảm làm kỹ thời vụ cả những lúc
lao động khẩn trương (tính theo nhu cầu lao động trong tháng 6).
Số công đầu tư cho 1 ha đất canh tác luân canh đay cách bẹ - lúa mùa trong 1
năm hết 861 công, nhu cầu lao động tháng căng thẳng nhất gấp khoảng gần 20 lần, 910 sức lao động phụ trách 1 ha canh tác luân canh đay - lúa mùa (tức là khoảng 4,5-5
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sức lao động làm 1 ha gieo trồng). Số công đầu tư cho 1 ha đay - lúa mùa gấp 1,47 lần
số công đầu tư cho 1 ha lúa xuân - lúa mùa, nhưng số sức lao động phụ trách 1 ha đay lúa mùa lại gấp 3 lần số sức lao động phụ trách 1 ha lúa xuân - lúa mùa. Như vậy, tính
thời vụ trong việc sử dụng sức lao động đối với trồng đay - lúa mùa nghiêm trọng hơn
là đối với trồng lúa xuân - lúa mùa.
Vì vậy, ở những nơi, những hợp tác xã mà diện tích canh tác trồng đay - lúa mùa
bằng công cụ lao động thủ công chiếm tỷ lệ càng cao thì tính thời vụ của việc sử dụng
sức lao động càng nghiêm trọng, việc sử dụng nguồn lao động lúc nông nhàn càng khó
khăn, dễ gây ra những lãng phí to lớn về sức lao động, sức lao động bị "ghìm chân"
trong sản xuất nông nghiệp càng lớn.
Việc cơ giới hoá nông nghiệp, nhất là đối với những công việc phải hoàn thành
trong thời gian ngắn, lại đòi hỏi đầu tư nhiều lao động sống nếu sử dụng công cụ thủ
công, là biện pháp quan trọng nhất để làm giảm tính thời vụ của việc sử dụng sức lao
động, làm giảm số sức lao động phụ trách 1 ha canh tác, 1 ha gieo trồng.
Nhu cầu lao động giữa các tháng trong năm trong điều kiện sử dụng kết hợp
công cụ cơ khí với công cụ cải tiến và công cụ thủ công, tính cho 1 ha canh tác.
1
+ Lúa 27
xuân lúa
mùa
+ Đay 6,5
cách
bẹ
lúa
mùa
muộn

8

9

10

11

12

52 33,5

25

17

10,
5

36,5

18

Tổn
g số
334

17 118,
5

20
6

16,
5

8

15

13

531

2

3

4

5

6

56,
5

22

26

20

21,
5

44,
5

41

23,
5

7

Chú thích: + Cơ giới hoá khâu làm đất cho lúa bằng máy kéo lớn với mức độ
81,9% tăng năng suất so với làm bằng trâu khoảng 4,3 lần, cơ giới hoá khâu
làm đất cho đay với mức độ gần 100%, tăng năng suất so với làm đất bằng trâu
khoảng 32,5 lần; gieo đay bằng máy với mức độ cơ giới hoá 35,8%, tăng năng
suất khoảng 2,4 lần so với gieo tay. Bơm nước cho lúa bằng cơ khí nhỏ tĩnh tại
với mức độ 84,1% tăng năng suất so với gầu guồng khoảng 30 lần; trục lúa
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bằng máy kéo công nông, tăng năng suất lao động so với đập néo khoảng 3,7
lần; các khâu: vận chuyển, bóc đay đều dùng công cụ cải tiến, các khâu khác
dùng công cụ thô sơ.
+ Số liệu điều tra tại 1 huyện ở đồng bằng.
+ Hợp tác xã bố trí vận chuyển phân ra đồng và các tư liệu sản xuất mua của Nhà
nước vào các tháng nông nhàn.
Như vậy, nhờ cơ giới hoá một số khâu canh tác vào những tháng thời vụ căng
thẳng, áp dụng một số công cụ cải tiến vào những việc nặng nhọc và tốn nhiều công
sức, nên: 1 ha canh tác trồng lúa xuân - lúa mùa chỉ hết 344 công, giảm 41% so với sử
dụng hoàn toàn công cụ thủ công, số sức lao động phụ trách 1 ha canh tác là khoảng 2
người (tức là gần 1 sức lao động phụ trách 1 ha gieo trồng lúa), giảm 1 người/1 ha
canh tác; 1 ha trồng đay cách - lúa mùa muộn chỉ hết 531 công, giảm 38,3% so với lao
động bằng công cụ thủ công, số sức lao động phụ trách 1 ha canh tác là khoảng 7,2 8,5 người, giảm 1,5 - 1,8 người/ha, lại nhờ sử dụng công cụ cải tiến, chứ không phải cơ
khí trong khâu bóc đay. Sử dụng máy móc và công cụ cải tiến trong nông nghiệp làm
giảm số sức lao động phụ trách 1 ha đất là việc làm có ý nghĩa lớn. Nếu như giảm số
sức lao động phụ trách 1 ha canh tác trồng 2 vụ lúa từ 3 người (1,5 sức lao động/1 ha
gieo trồng lúa) xuống 2 người (1 sức lao động/1 ha gieo trồng) thì có nghĩa là rút hẳn
được khoảng 40-50 vạn người lao động trong số sức lao động hiện đang canh tác gần 1
triệu ha 2 vụ lúa, ra khỏi sản xuất lương thực trên đất đai đã có, để đưa sang ngành
chăn nuôi, trồng cây công nghiệp, đi xây dựng vùng kinh tế mới hoặc các ngành phi
nông nghiệp.
Nhưng tình hình phổ biến hiện nay là, có một số công việc cần cơ giới hoá và nếu
cơ giới hoá sẽ giải phóng được nhiều sức lao động, mà kỹ thuật cơ khí lại chưa giải
quyết được. Ví dụ tháng 7 và 8 là tháng thu hoạch, chế biến đay, làm đất cấy lúa mùa,
nhu cầu lao động rất căng thẳng, nhưng do chưa cơ giới hoá được khâu nhổ, bóc, rũ
đay (riêng khâu này cần khoảng 300 công/ha đay trong thời gian 45-50 ngày); nên
ruộng trồng đay không được giải phóng từng khoảnh lớn, do đó, cũng không thể cơ
giới hoá việc làm đất cho lúa mùa ở mức độ cần thiết, mặc dù kỹ thuật làm đất bằng cơ
khí hoàn toàn cho phép; việc gieo cấy lúa mùa cần khảng 29 công/1 ha trong thời gian
gần 30 ngày, thì kỹ thuật cơ khí cũng chưa giải quyết được. Kết quả là tỷ lệ diện tích
trồng đay - lúa mùa không thể nâng cao để đảm bảo nguyên tắc sản xuất tập trung,
chuyên môn hoá, và ngay cả trong điều kiện mức độ tập trung hóa sản xuất còn thấp
như hiện nay, nhiều khi thời vụ sản xuất không được đảm bảo, phải thu đay sớm, cấy
lúa quá muộn, máy móc trang bị cho khâu làm đất lại không được sử dụng, nguồn lao
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động vẫn bị lãng phí nhiều trong các tháng nông nhàn (vùng trồng đay - lúa mùa hiện
nay chưa phải đã sản xuất tập trung, ở huyện H. thuộc đồng bằng Bắc Bộ, tỷ lệ diện
tích trồng đay - lúa mùa mới đạt 12,7% diện tích canh tác, hợp tác xã nào trồng nhiều
nhất cũng chỉ chiếm gần 30% diện tích canh tác, nhưng hiện đang phải sử dụng tới 5-6
sức lao động trên 1 ha canh tác - gấp 2 lần vùng trồng lúa - thế mà lao động trong
tháng 7 - 8 cũng đã rất căng thẳng). Điều đó nói lên rằng sản xuất nông nghiệp có yêu
cầu cơ giới hoá, nhưng chúng ta chưa đủ khả năng và chưa tích cực nghiên cứu, tạo ra
khả năng đáp ứng yêu cầu đó một cách kịp thời, đúng mức.
Do cơ giới hoá không đồng bộ mà mức độ cơ giới hoá ở những khâu canh tác sử
dụng máy quá cao, gây mất cân đối trong việc sử dụng sức lao động, so với những
khâu canh tác còn dùng lao động thủ công, do mức chênh lệch quá cao về mặt năng
suất lao động và thời gian hoàn thành các công việc còn làm bằng công cụ thô sơ, nên
mức chênh lệch về nhu cầu lao động giữa các tháng còn cao, thậm chí hơn cả trong
điều kiện lao động bằng công cụ thủ công.
Ví dụ, đối với việc trồng lúa xuân - lúa mùa, tuy mức độ căng thẳng về lao động
trong tháng thời vụ có giảm đi, nhưng chênh lệch so với tháng nông nhàn là 5,4 lần,
cao hơn trong điều kiện lao động thủ công. Đối với việc trồng đay - lúa mùa cũng vậy,
mức chênh lệch ấy là 80 lần, cao hơn 4 lần mức chênh lệch về nhu cầu lao động giữa
tháng thời vụ.
Tình hình này đã hạn chế rất lớn hiệu quả của việc cơ giới hoá nông nghiệp. Cơ
giới hoá theo kiểu từng mảnh từng việc riêng lẻ ở mức độ quá cao chẳng những không
làm giảm mà còn làm nghiêm trọng hơn nhiều lần tính thời vụ vốn có của việc sử dụng
sức lao động trong nông nghiệp, gây khó khăn thêm cho việc sử dụng nguồn lao động
nông nghiệp vốn đã dư thừa trong các tháng nông nhàn. Vì thế, có thể năng suất lao
động trong việc sản xuất loại nông sản đó tăng lên, nhưng năng suất lao động chung
của hợp tác xã, của ngành nông nghiệp, của xã hội sẽ giảm xuống, do đó thu nhập của
người lao động nông nghiệp cũng bị giảm xuống. Điều đó không phải do bản chất vốn
có của cơ giới hoá nông nghiệp mà là do những tính quy luật của nó chưa được tôn
trọng triệt để.
Trong điều kiện chung của nền kinh tế hiện nay, việc sử dụng nguồn lao động
nông nhàn còn gặp nhiều khó khăn, tỷ suất sử dụng nguồn lao động cao nhất ở những
hợp tác xã tiên tiến cũng mới chỉ đạt 60 - 70%. Bởi vậy, phải tìm ra những công việc
không thường xuyên và chỉ có vào những tháng nông nhàn, phải có nguồn cung cấp
nguyên liệu và thị trường tiêu thụ, ổn định, phải rèn luyện kỹ năng lao động ngành
nghề phụ cho người lao động nông nghiệp... thì mới có thể sử dụng hợp lý nguồn lao
động trong các tháng nông nhàn ở nông thôn, làm tăng thu nhập của hợp tác xã và xã
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viên, tăng của cải cho xã hội.
Cơ giới hóa nông nghiệp hoàn toàn có thể và nhất thiết phải, một mặt, làm giảm
số sức lao động phụ trách 1 ha canh tác thì mới tạo ra cơ sở để thực hiện sự phân công
lại lao động xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân, trên quy mô toàn quốc, để xây
dựng một nền sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa, một mặt, làm giảm tính chất thời vụ của
việc sử dụng sức lao động trong nông nghiệp thì mới tạo ra được điều kiện thuận lợi
cho việc nâng cao tỷ suất sử dụng nguồn lao động, và sử dụng đầy đủ, hợp lý nguồn
lao động trong các tháng nông nhàn để phát triển ngành nghề phụ.
Đó là hiệu quả kinh tế trực tiếp lớn nhất của việc cơ giới hoá nông nghiệp. Nó chỉ
đạt được khi cơ giới hoá toàn bộ, hay ít nhất là nhiều khâu, trong cả quá trình canh tác
các loại cây trồng cùng luân canh trên một mảnh đất, còn trong điều kiện chưa cho
phép thì theo chúng tôi phải kết hợp việc cơ giới hoá với việc sử dụng công cụ cải tiến
trong các khâu chưa cơ giới hoá được, và phải hết sức coi trọng việc xác định và thực
hiện mức độ cơ giới hoá hợp lý ở các khâu có điều kiện dùng máy ở mức độ cao, để
đảm bảo sự cân đối liên hoàn, sự ăn khớp về mặt thời gian giữa các khâu canh tác đã
và chưa cơ khí hoá. Tức là phải chú ý thực hiện việc tăng năng suất lao động một cách
cân đối ở tất cả các khâu canh tác của quá trình sản xuất trong năm. Không thực hiện
được điều đó thì cơ giới hoá chẳng những không có hiệu quả mà còn làm giảm năng
suất lao động xã hội, tăng giá thành sản phẩm, giảm thu nhập của xã viên, giảm tích
luỹ của hợp tác xã. Đó là một trong những tính quy luật của cơ giới hoá nông nghiệp.
- Số công đầu tư cho 1 ha canh tác, 1 ha gieo trồng và số giờ công làm ra 1 tạ
sản phẩm.
"Việc sử dụng lao động quá khứ tương đối nhiều hơn so với lao động sống, có
nghĩa là năng suất của lao động xã hội được nâng cao và của cải xã hội được dồi dào
hơn"(4). Đó là kết quả tất yếu của việc cơ giới hoá nông nghiệp. Theo số liệu điều tra,
do cơ giới hoá khâu làm đất, bơm nước cho lúa, đay, gieo đay, và áp dụng công cụ cải
tiến cho một số khâu khác, số công làm 1 ha canh tác 2 vụ lúa, 1 bèo dâu ở một số hợp
tác xã đã điều tra giảm từ 614 công xuống 374 công, 1 ha đay - lúa mùa giảm từ 861
công xuống 531 công, số công làm ra một tạ lúa từ 9,33 công hay 74,6 giờ công xuống
5,66 công hay 42,3 giờ công. Việc cơ giới hoá một số khâu canh tác như tưới tiêu
nước, làm đất, đã có tác dụng bảo đảm thời vụ sản xuất. Trước đây muốn tưới đủ nước
theo yêu cầu kỹ thuật, dùng gàu guồng phải mất 88,5 công/1 ha lúa đông xuân, riêng
đổ ải mất 18,5 công/1 ha trong thời gian từ 20 - 25 ngày. Nay có máy bơm nên chỉ mất
16,5 công (trong đó có 14 công tát nước bằng gàu để ngâm ruộng và cho bèo dâu),
riêng đổ nước ải chỉ mất 1 công/1 ha. Trước đây, làm 1 ha đất trồng đay bằng trâu mất
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130 công, nay làm bằng máy chỉ mất khoảng 4 công/1 ha, năng suất lao động tăng lên
gấp 32 lần, làm đất 1 ha trồng lúa bằng trâu mất khoảng 34,4 công, làm bằng máy mất
khoảng 8 công, năng suất tăng gấp 4,3 lần.
Điều đó chứng tỏ những khâu sử dụng công cụ thô sơ sẽ chi phí nhiều lao động
sống, mà thời vụ có khi vẫn không được đảm bảo; nếu được cơ giới hoá, hiệu quả kinh
tế mang lại sẽ rất lớn, do đáp ứng được yêu cầu cấp bách của sản xuất nông nghiệp.
Việc giảm công đầu tư cho 1 ha trồng trọt, giảm giờ công làm ra 1 tạ nông sản là
cơ sở để giảm bớt số sức lao động phụ trách 1 ha canh tác nếu như cơ giới hoá được
những công việc ở những tháng thời vụ căng thẳng; là cơ sở để tăng cường thâm canh
bằng lao động sống, xây dựng cơ sở vật chất cho hợp tác xã, là cơ sở để mở rộng
ngành nghề phụ tận dụng nguyên liệu và thị trường địa phương. Cơ giới hoá với mức
độ thích hợp, tuỳ yêu cầu đầu tư lao động sống vào những việc kể trên ở từng nơi, từng
lúc, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, hợp tác xã sẽ sẵn sàng tự nguyện tiếp thu máy
móc.
Điều cần chú ý là, trong điều kiện nước ta ruộng đất ít, năng suất cây trồng còn
thấp, việc khai hoang hiện còn gặp khó khăn, cho nên, còn một số vấn đề cấp bách nữa
là nâng cao năng suất đất đai, để làm sao 1 ha canh tác sẵn có nuôi sống được nhiều
người hơn.
Vì thế, cơ giới hoá nông nghiệp làm tăng năng suất hoặc chí ít cũng giữ vững
được năng suất đất đai, thì mới mang lại hiệu quả kinh tế. Trong điều kiện lao động
sống dư thừa, có thể tiến hành khai hoang, mở rộng diện tích canh tác để làm tăng tổng
sản lượng nông nghiệp, hoặc trong điều kiện sản phẩm nông nghiệp sản xuất trên diện
tích sẵn có đã dồi dào, sức lao động giải phóng khỏi nông nghiệp được sử dụng đầy đủ,
làm ra một lượng giá trị mới cao hơn, một lượng giá trị sử dụng cần thiết cho đời sống
và sản xuất, thì tăng năng suất lao động có thể không nhất thiết phải đi đôi với tăng
hoặc giữ vững năng suất đất đai, và cơ giới hoá vẫn có thể được tiến hành trong điều
kiện đó.
- Giá thành sản xuất và giá trị sản phẩm.
" Năng suất lao động tăng lên biểu hiện ra ở chỗ phần lao động sống giảm bớt,
còn phần lao động quá khứ thì tăng lên, nhưng tăng lên như thế nào để tổng số lao
động chứa trong hàng hoá ấy lại giảm đi, nói một cách khác, lao động sống giảm bớt
nhiều hơn lao động quá khứ tăng lên"(5). Đó chính là hiệu quả có tính quy luật của cơ
giới hoá.
Trong nông nghiệp, việc cơ giới hoá làm cho lao động vật hoá đầu tư trên 1 ha
(4)
(5)

C. .Mác: Tư bản. Q.3, T.3, tr.111.
C. Mác: Tư bản. Q.3, T.1, tr.379
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đất bao giờ cũng tăng lên một cách tuyệt đối và tương đối, trên 1 tạ sản phẩm thì cũng
tăng lên một cách tương đối, có khi cả tuyệt đối, làm cho lao động sống đầu tư trên 1
ha đất nói chung giảm đi cả tuyệt đối và tương đối, trên 1 tạ sản phẩm thì bao giờ cũng
giảm đi cả về tuyệt đối và tương đối với tốc độ cao hơn tốc độ tăng của lao động vật
hoá để bảo đảm cho giá thành sản xuất 1 tạ sản phẩm giảm xuống.
Vì thế giá thành sản xuất 1 tạ sản phẩm là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp nhất biểu hiện
hiệu quả trực tiếp của cơ giới hoá nông nghiệp. Giảm giá thành sản xuất tức là tăng
được phần sản phẩm thặng dư - nguồn gốc duy nhất của tích luỹ để tái sản xuất mở
rộng bản thân ngành nông nghiệp, và để phát triển công nghiệp - nền tảng của nền kinh
tế xã hội chủ nghĩa.
Trong điều kiện hiện nay, do nhiều nguyên nhân về kinh tế - tổ chức và kỹ thuật,
giá thành công việc làm bằng máy thường cao hơn làm bằng công cụ thủ công. Tức là
tốc độ giảm của lao động sống chậm hơn tốc độ tăng của lao động vật hoá đầu tư. Một
hiện tượng tất yếu kinh tế xảy ra khi cơ giới hoá là: gây ra sự thay đổi đột ngột về tính
chất chi phí sản xuất từ chỗ cơ bản là lao động sống, sang cơ bản là lao động vật hoá.
Tình hình đó đặt ra nhiều vấn đề kinh tế và tổ chức cần được giải quyết trong hoạt
động kinh doanh của hợp tác xã, nhất là hiện nay hợp tác xã còn kinh doanh theo kiểu
lấy công làm lãi.
Trước đây, để làm đất cho 1 ha gieo trồng, trong tổng số chi phí về lao động vật
hoá và lao động sống thì chi phí về lao động sống chiếm từ 74 đến 88%, nay làm bằng
máy, chi phí về lao động sống chỉ chiếm từ 18 - 32%, còn lao động vật hoá tăng lên
đến 68 - 82%. Thế mà lao động vật hoá chỉ là phương tiện vật chất làm cho lao động
hiện tại đạt hiệu quả cao hơn, chứ bản thân nó không tạo ra một nguyên tử giá trị nào;
chỉ có lao động sống mới sáng tạo ra được giá trị mới (v+m) - nguồn gốc duy nhất của
những tư liệu sinh hoạt nuôi sống con người, và để tích luỹ để tái sản xuất mở rộng.
Giá thành làm đất bằng trâu và bằng máy cho 1 ha trồng lúa, thuốc lá, đay ở
một số hợp tác xã thuộc các tỉnh N., T., H.

Tổng
số
- Lao

Lúa xuân
(làm ải đất trung bình)
Bằng trâu Bằng máy
(đ) %
(đ)
%

Thuốc lá
(đất trung bình)
Bằng trâu Bằng máy
(đ)
%
(đ)
%

Đay
(đất trung bình)
Bằng trâu Bằng máy
(đ)
%
(đ)
%

89,4

96,7

147

66,3

10
0
74

90,8

100

100

110, 100
5
19,85 21,9 76,2 78,8 20,7 18,

127,

100

196, 100
8
88,1 62,8 32
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động
sống
- Lao
động
vật
hoá

23,1

26

70,95 78,1 20,5 21,2 89,8
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8

8

81,
2

19,2

11,9

134

68

Chú thích: + Tiền công lao động của xã viên tạm tính theo quy ước 1 đ/1 công;
của công nhân lái máy kéo tính theo chế độ hiện hành. Các định mức
lao động, vật tư đã được hợp lý hoá; giá cả vật tư tính theo giá Nhà
nước; quy trình làm đất bằng trâu và bằng máy theo thực tế sản xuất.
+ Mức độ cơ giới hoá làm đất cho lúa là 82%, cho thuốc lá là 85,5%, cho
đay là 62,5%.
Hiện nay mới chỉ cơ giới hoá được 2 khâu tưới tiêu nước và làm đất, nên chưa
làm thay đổi về cơ bản kết cấu chi phí sản xuất trong kinh doanh nông nghiệp, chưa
làm đảo lộn hẳn lề lối làm ăn cũ kỹ. Nói chung, trong giá thành nông sản, lao động
sống vẫn chiếm một tỷ trọng cao.
Qua điều tra ở một số hợp tác xã thì nếu sử dụng công cụ thủ công, trong giá
thành 1 tạ thóc, lao động vật hoá chỉ chiếm 38,6%, còn lao động sống chiếm 61,3% giá
thành; nếu cơ giới hoá khâu làm đất và bơm nước, giá thành 1 tạ thóc chỉ tăng lên vài
xu, coi như không cao hơn giá thành sản xuất bằng công cụ thủ công; lao động vật hoá
chiếm 55,4%, còn lao động sống chỉ chiếm 44,6%(6).
Như vậy, mới cơ giới hoá 2 khâu làm đất và tưới nước, hợp tác xã đã giảm được
113 công lao động sống/ha, phần giá trị mới mà hợp tác xã thu được thì giảm đi 113
đ/1 ha, phần lao động tất yếu thuộc về thu nhập của xã viên giảm đi 113 đ/1 ha, phần
lao động vật hoá mà hợp tác xã phải chi phí (bao gồm cả lao động sống của trạm máy
kéo đã bị vật hoá) tăng lên 113 đ/1 ha. Số 113 công lao động sống giảm đi (trong đó có
34,5 công lao động phụ chăn trâu, rất khó sử dụng để sáng tạo ra giá trị mới) phải được
sử dụng để làm ra một lượng giá trị mới tối thiểu băng 113 đ (thực ra phải lớn hơn 113
đ thì mới có đủ vốn mua tư liệu sản xuất cho 113 công lao động sống sử dụng để làm
ra 113 đ giá trị mới đó); Như vậy thu nhập của hợp tác xã và xã viên mới được giữ

(6)

Tổng giá trị sản lượng thu hoạch trên 1 ha (kể cả sản phẩm phụ) là 100%. Khi sử dụng công cụ thủ công, phần lao
động vật hoá chỉ bằng 24,4%, phần giá trị mới sáng tạo ra: 75,6%, riêng phần lao động tất yếu: 38,8%. Khi cơ giới hoá
khâu làm đất và bơm nước, phần lao động vật hoá lên tới 37,6%, phần giá trị mới sáng tạo ra chỉ còn 62,4%, riêng
phần giá trị mới thuộc về hợp tác xã thông qua quá trình phân phối lần đầu: 61,1%, phần lao động tất yếu của xã viên
hợp tác xã: 24,4%. (Vì phải trừ đi phần giá trị mới do công nhân lái máy kéo sáng tạo ra).
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vững. Nhờ đó hợp tác xã và xã viên mới có khả năng kinh tế để tự nguyện tiếp thu sử
dụng máy móc, bằng không, sự tất yếu kinh tế sẽ gạt máy móc ra khỏi sản xuất nông
nghiệp.
Việc sử dụng máy móc, tức là việc sử dụng lao động vật hoá, ở mức độ cao, đã
gây ra những sự thay đổi về chất trong sản xuất, đòi hỏi phải có một sự thay đổi tương
xứng trong quản lý kinh tế thì mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
ở một hợp tác xã thuộc tỉnh N. sử dụng máy kéo trong khâu làm đất, còn các
khâu khác vẫn dùng công cụ thủ công, giá thành 1 tạ thóc cao hơn 1 đ so với sản xuất
hoàn toàn bằng công cụ thủ công.
Giá thành sản xuất bằng cơ khí cao hơn giá thành sản xuất bằng công cụ thủ công
trong trường hợp giá trị "một cái máy đắt ngang với sức lao động mà nó thay thế thì
bao giờ cũng tốn ít lao động hơn là lao động mà nó thay thế"(7), tức là giá trị xã hội của
sản phẩm làm bằng cơ khí thấp hơn làm bằng công cụ thủ công, thì, dưới chủ nghĩa xã
hội, người ta có thể vẫn tiến hành cơ giới hoá, còn dưới chủ nghĩa tư bản, lại coi cơ
giới hoá là không mang lại hiệu quả - "Nếu coi việc dùng máy móc chỉ là một thủ đoạn
để làm cho sản phẩm được rẻ hơn, thì việc sử dụng máy móc vấp phải một số giới hạn.
Lao động tiêu phí trong việc sản xuất ra máy móc phải ít hơn lao động được việc sử
dụng máy móc thay thế"(8) (do tôi nhấn mạnh – V. K.), tức là toàn bộ giá trị (c + v + m)
của máy móc nhỏ hơn giá trị của công cụ lao động mà máy thay thế (c) và phần giá trị
mới sáng tạo ra (v + m) bởi sức lao động được máy thay thế, chứa đựng trong nông sản
phẩm. Đó là điều kiện, là giới hạn cho phép tiến hành cơ giới hoá dưới chủ nghĩa xã
hội nếu đứng trên lợi ích của toàn xã hội mà xét, còn "đối với nhà tư bản thì giới hạn
đó lại hẹp hơn. Vì hắn không trả công lao động mà trả công sức lao động được hắn sử
dụng, nên khi tính toán hắn bị chi phối bởi sự chênh lệch giữa giá trị máy móc và giá
trị những sức lao động mà máy thay thế"(9). Tức là giá trị của máy móc (c + v + m) phải
nhỏ hơn giá trị công cụ mà nó thay thế (c) cộng với giá trị sức lao động (v) bị máy
thay thế.
Như vậy, chủ nghĩa xã hội, do đứng trên lợi ích chung, đã xem xét hiệu quả kinh
tế của cơ giới hoá khác hẳn chủ nghĩa tư bản, do đó giới hạn cơ giới hoá cũng rộng rãi
hơn chủ nghĩa tư bản. Điều đó nói lên khả năng đưa tốc độ cơ giới hoá dưới chủ nghĩa
xã hội lên cao hơn hẳn tốc độ cơ giới hoá dưới chủ nghĩa tư bản.
Mặt khác trong trường hợp cơ giới hoá làm cho giá trị và cả giá thành nông sản
đều rẻ hơn (tức là tăng được năng suất lao động trong ngành nông nghiệp), nhưng
(7)

C. Mác: Tư bản. Q.2, T.2, tr.111.
C. Mác: Tư bản. Q.2, T.2, tr.111.
(9)
C. Mác: Tư bản. Q.2, T.2, tr.111.
(8)
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không tăng được năng suất lao động xã hội trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân do
không sử dụng đầy đủ hợp lý sức lao động được máy móc thay thế thì chủ nghĩa xã hội
cũng không tiến hành cơ giới hoá. Trái lại, chủ nghĩa tư bản tiến hành cơ giới hoá làm
tăng năng suất lao động cá biệt, không cần biết đến năng suất lao động xã hội có tăng
hay không, sức lao động bị máy móc thay thế có được sử dụng hợp lý, tức là có được
nuôi sống nữa hay không. Vì điều đó mang lại lợi nhuận siêu ngạch cho chủ tư bản, và
hắn ta chỉ cần và mong muốn có điều đó thôi.
Đứng ở góc độ này mà xét thì giới hạn cơ giới hoá nông nghiệp dưới chủ nghĩa
xã hội chật hẹp hơn chủ nghĩa tư bản. Nền kinh tế quốc dân chỉ yêu cầu cơ giới hoá,
yêu cầu giảm giá trị và giá thành sản xuất nông sản phẩm khi nó có khả năng sử dụng
đầy đủ và hợp lý sức lao động bị máy móc thay thế để làm tăng năng suất lao động xã
hội.
Tóm lại, dưới chủ nghĩa tư bản, cơ giới hoá nông nghiệp dẫn đến phá sản và làm
hàng triệu người lao động thất nghiệp, dưới chủ nghĩa xã hội, cơ giới hoá nông nghiệp
phải đi đôi với phân công lao động xã hội, đảm bảo đủ việc làm cho tất cả những người
lao động vừa được giải phóng ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Điều đó mang tính quy
luật của quá trình chuyển đổi nền sản xuất nhỏ lên sản xuất xã hội chủ nghĩa, và là một
khó khăn tất nhiên gặp phải trong quá trình phát triển đi lên của sản xuất, nhưng hoàn
toàn có thể và cần thiết phải khắc phục. Giải quyết được khó khăn này, nền kinh tế
quốc dân sẽ đạt được một tình thế mới về phân công lao động xã hội, thoát khỏi cái
vòng lạc hậu của một nền kinh tế mang nặng tính chất hiện vật.
Cơ giới hoá làm cho giá trị và giá thành nông sản giảm xuống, nhưng làm cho giá
trị của lao động vật hoá chứa đựng trong sản phẩm tăng lên. ở ví dụ trên, ta thấy trong
1 tạ thóc sản xuất hoàn toàn bằng công cụ thủ công lao động vật hoá chiếm 9,2 đ, còn
lao động tất yếu (v) chiếm 9,1 đ; trong 1 tạ lúa sản xuất bằng máy móc ở khâu làm đất,
còn các khâu khác bằng công cụ thủ công, lao động vật hoá đã lên tới 12,9 đ, tức là
tăng thêm 3,7 đ/1 tạ thóc, lao động tất yếu giảm xuống còn 6,6 đ, tức là giảm đi 2,5 đ/1
tạ thóc và trong trường hợp này giá thành 1 tạ thóc trong điều kiện cơ giới hoá khâu
làm đất cao hơn giá thành 1 tạ thóc trong điều kiện sử dụng hoàn toàn công cụ thủ
công là 1đ2. Nhưng, không đứngvề mặt hình thái giá trị của sản phẩm, ta xét số lượng
công lao động - biểu hiện khả năng làm ra giá trị mới thì thấy số công lao động làm ra
1 tạ thóc trong điều kiện cơ giới hoá khâu làm đất so với trong điều kiện sử dụng hoàn
toàn công cụ thủ công giảm được hơn 2,5 công. Nếu khả năng đó biến thành hiện thực
- tất nhiên là phải có điều kiện, có tư liệu sản xuất - tức là sử dụng được 2,5 công lao
động để tạo ra một lượng giá trị mới không phải lớn hơn 1đ2 hay 2đ5 mà phải lớn hơn
3đ7 và tạo ra một lượng giá trị sử dụng cần thiết cho xã hội, thì tuy giá thành nông sản
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có tăng lên, chủ nghĩa xã hội vẫn có thể và cần tiến hành cơ giới hoá. Ngược lại, nếu
lượng giá trị đó nhỏ hơn 3đ7 thì chủ nghĩa xã hội sẽ khó có thể tiến hành cơ giới hoá vì
điều đó chỉ làm giảm thu nhập của người lao động. Chủ nghĩa tư bản, không bao giờ cơ
giới hoá nông nghiệp trong điều kiện giá thành sản xuất tăng lên; ngược lại, nếu máy
móc làm cho giá thành nông sản hạ xuống, thì, không cần biết đến lao động sống bị
máy móc thay thế có tạo ra được giá trị mới hay không, nhiều hay ít, chủ nghĩa tư bản
vẫn cứ tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp.
Trái hẳn lại với chủ nghĩa tư bản chỉ quan tâm đến giá trị và giá trị thặng dư, còn
giá trị sử dụng, vì là cái mang giá trị, nên nó phải quan tâm đến vì là phương tiện để
đem lại giá trị cho nhà tư bản, chủ nghĩa xã hội trước hết lại quan tâm đến giá trị sử
dụng, làm thế nào có dồi dào giá trị sử dụng cho nhân dân, và coi giá trị như là đòn xeo
để kích thích việc sản xuất được nhiều giá trị sử dụng hơn. Dó đó, trong điều kiện nền
kinh tế phát triển đến mức cho phép, nếu máy móc làm cho giá trị mới sáng tạo ra, tính
trong 1 đơn vị nông sản hay tính cho 1 lao động nông nghiệp trong 1 năm, có giảm đi,
nhưng tổng số giá trị sử dụng được sáng tạo ra tính bình quân cho một nhân khẩu, một
lao động trong năm tăng lên, thì chủ nghĩa xã hội vẫn cần và có thể tiến hành cơ giới
hoá. Và đó mới là mục đích cao cả của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa – con người ngày
càng giảm bớt thời gian hoạt động cho việc tự nuôi sống mình để có nhiều thời gian
dành cho hoạt động khoa học, văn hoá...
Cơ giới hoá trong nông nghiệp có một đặc điểm khác với cơ giới hoá trong công
nghiệp. Nếu giả sử giá cả không thay đổi, máy móc được sử dụng trong công nghiệp
làm cho phần giá trị của sản phẩm tất yếu tính trong 1 đơn vị sản phẩm giảm đi, và nếu
quy luật cung cầu về loại sản phẩm đó cho phép, muốn giữ vững hoặc tăng giá trị của
sản phẩm tất yếu tính cho một công nhân trong năm, thì người ta có thể dễ dàng mua
thêm nguyên vật liệu để mở rộng sản xuất; Thậm chí, nếu sử dụng máy móc hiện đại,
sản phẩm làm ra quá nhiều làm cho lao động vật hoá tính cho 1 đơn vị sản phẩm giảm
đi, thì rất dễ dàng tăng hoặc giữ vững giá trị của lao động tất yếu tính cho 1 công nhân
trong năm. Còn trong nông nghiệp thì trái lại, do coi ruộng đất là tư liệu sản xuất cơ
bản - mà ruộng đất thì lại có hạn, không thể tăng thêm tuỳ theo ý muốn của con người
được - và do quá trình tạo ra sản phẩm phải thông qua sự sinh trưởng tự nhiên của sinh
vật - mà năng suất cây trồng và gia súc thì không phải là kết quả trực tiếp của cơ giới
hoá- nên cơ giới hoá nông nghiệp khó có thể giữ vững hoặc tăng giá trị của sản phẩm
tất yếu tính cho 1 công nhân trong năm trong điều kiện đất đai canh tác không tăng,
sức lao động nông nghiệp không bị giảm đi một cách tương ứng, tức là trong điều kiện
không phân công lại được lao động xã hội hay phân công lao động xã hội ở quy mô
nhỏ bé không tương xứng với quy mô và mức độ cơ giới hoá, không thể tương xứng
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với mức tăng năng suất lao động trong nông nghiệp.
Như vậy, hiệu quả của cơ giới hoá nông nghiệp được biểu hiện trong những
trường hợp sau:
- Tổng số nông sản tăng lên cùng với việc tăng đầu tư lao động vật hoá với tốc độ
nhỏ hơn tốc độ giảm đầu tư lao động sống trong toàn bộ nền sản xuất nông nghiệp, và
nếu trong điều kiện giá cả không đổi, tổng giá trị nông sản cũng tăng lên tương ứng,
cao hơn tốc độ tăng của lao động vật hoá, dẫn đến chi phí lao động vật hoá tính cho 1
đơn vị sản phẩm giảm xuống, cuối cùng là giá thành một đơn vị nông sản phẩm giảm
xuống, do đó, giá trị mới sáng tạo năm của 1 sức lao động, hay trong một đơn vị nông
sản được giữ vững hay tăng lên tuỳ theo quan hệ giữa tốc độ của sự biến thiên của chi
phí lao động vật hoá và lao động sống. Điều này chỉ có thể xảy ra nếu như giảm được
sức lao động nông nghiệp, hoặc tăng được diện tích gieo trồng bằng khai hoang, tăng
vụ, tăng được năng suất cây trồng và gia súc. Đó là trường hợp lý tưởng nhất có thể đạt
ngay đượctrong bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội.
- Giá trị mới của sản phẩm nông nghiệp trong năm của 1 sức lao động nông
nghiệpgiảm xuống do giá trị và giá thành nông sản rẻ đi, dẫn đến giá cả xã hội giảm
xuống, nhưng về mặt hiện vật, số lượng nông sản có được ít nhất cũng đủ nuôi sống
toàn xã hội, trước tiên là những người lao động nông nghiệp. Trường hợp này tương tự
như trường hợp 1, nhưng khác ở chỗ được đặt trong giả thiết giá cả giảm xuống do giá
trị xã hội giảm đi.
- Giá thành và giá trị nông sản giảm đi do tốc độ giảm của lao động sống cao hơn
tốc độ tăng của lao độngvật hoá, tính trong 1 đơn vị nông sản, đi đôi với việc lao động
sống bị máy móc thay thế được sử dụng để sáng tạo ra một lượng giá trị mới ít nhất
cũng đủ bù đắp phần tăng lên của lao động vật hoá. Ví dụ, cơ giới hoá làm cho lao
động vật hoá tăng lên 3đ/1 tạ thóc, và lao động sống giảm đi 4đ/1 tạ thóc, - tức là giá
thành và giá trị đều giảm đi 1đ/1 tạ thóc – trong điều kiện quan hệ giữa lao động tất
yếu và lao động thặng dư kết tinh trong 1 đơn vị sản phẩm không đổi, thì, nếu lao động
sống bị máy thay thế sáng tạo ra được một lượng giá trị mới ít nhất cũng bằng 3đ để
bù đắp cho phần lao động vật hoá tăng lên, thu nhập tính cho 1 người lao động nông
nghiệp về mặt hiện vật, không bị giảm đi - Và do đó phần giá trị mới tích luỹ cho xã
hội lại tăng lên 1,1/1 tạ thóc - với điều kiện giá cả không thay đổi; còn nếu như lao
động sống ấy tạo ra được một giá trị bằng 4 đ - lao động sống kết tinh trong 1 đơn vị
nông sản, thì thu nhập của người lao động nông nghiệp về mặt giá trị không bị giảm đi
và, về mặt hiện vật thì lại tăng lên, và giá trị mới dành cho tích luỹ xã hội tăng lên 1,1
đ/1 tạ thóc.
- Giá thành và giá trị nông sản tăng lên do lao động sống giảm chậm hơn tốc độ
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tăng của lao động vật hoá kết tinh trong 1 đơn vị sản phẩm, thì lao động sống bị máy
thay thế phải tạo được một lượng giá trị mới lớn hơn hay ít nhất cũng bằng phần lao
động sống kết tinh trong một đơn vị nông sản bị giảm đi cộng với phần tăng lên của
giá trị lao động vật hoá. Có như vậy thì, giả sử giá cả và tổng sản lượng nông sản
không đổi, giá trị mới và giá trị của phần lao động tất yếu của 1 người lao động trong
năm ít nhất cũng được giữ vững.
Xét về lâu dài và xét một cách toàn diện triệt để thì cơ giới hoá nông nghiệp phải
và hoàn toàn có thể đạt được những hiệu quả kinh tế đã được trình bày ở 3 trường hợp
đầu, nhưng trước mắt, trong bước đi ban đầu của quá trình đi lên sản xuất lớn, xã hội
chủ nghĩa, cơ giới hoá nông nghiệp chỉ có thể và cần phải đạt được hiệu quả kinh tế
nêu ra ở phần 4. Hay nói khác đi, điều có tính quy luật là: lúc đầu, do thiếu kinh
nghiệm quản lý, hệ thống cơ sở vật chất chưa hoàn chỉnh, thực hiện cơ giới hoá có thể
làm tăng giá thành và giá trị nông sản. Đó là điều khó tránh được nhưng vẫn cần thiết
phải tiến hành để giải phóng sức lao động ra khỏi lĩnh vực nông nghiệp, tạo cơ sở cho
việc thực hiện sự phân công lao động xã hội. Phải trải qua và chịu đựng tình trạng này
trong một thời gian rồi mới có thể nói đến chuyện đạt được hiệu quả kinh tế toàn diện,
đầy đủ, triệt để như bản chất vốn có của cơ giới hoá nông nghiệp. Thời gian này dài
bao lâu, phần lớn, tuỳ thuộc sự nỗ lực chủ quan của con người. Nói như thế nhưng
không có nghĩa là thực hiện cơ giới hoá một cách không tính toán, gây ra lãng phí
trong bước đi ban đầu. Cách giải quyết mâu thuẫn này là tích cực đẩy mạnh quá trình
phân công lại lao động xã hội, sử dụng đầy đủ, hợp lý sức lao động được máy móc giải
phóng ra khỏi nông nghiệp, làm cho giá trị mới sáng tạo ra, do việc phân công lại lao
động xã hội, lớn hơn khoản chi phí tăng lên trong giá thành nông sản được sản xuất
bằng máy móc.
Ba chỉ tiêu hiệu quả kinh tế trực tiếp của cơ giới hoá nông nghiệp liên quan mật
thiết với nhau, cái nọ làm điều kiện, làm cơ sở cho cái kia hình thành. Việc giảm số giờ
công làm ra 1 tạ sản phẩm, canh tác 1 ha đất, trước tiên là do giảm giờ công ở những
khâu canh tác phải hoàn thành trong thời gian ngắn, nếu sử dụng công cụ thủ công thì
phải hao phí nhiều lao động sống, là cơ sở để giảm số người lao động phụ trách 1 ha
đất canh tác. Giảm số người phụ trách 1 ha, số giờ công canh tác 1 ha, số giờ làm ra 1
tạ sản phẩm là một trong 2 yếu tố quyết định việc giảm giá trị và giá thành 1 đơn vị
nông sản, làm cơ sở cho việc tăng thu nhập mới cả về mặt giá trị và hiện vật tính cho 1
sức lao động trong năm. Ba chỉ tiêu trực tiếp này được thực hiện ở một mức độ như
thế nào là hợp lý đều tuỳ thuộc yêu cầu của nền kinh tế quốc dân và do đó mức độ thực
hiện ba chỉ tiêu này cũng là nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hoá và mức trang bị
máy móc cho nông nghiệp.
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Những chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả kinh tế trực tiếp của cơ giới hoá nông nghiệp
có tác dụng làm cơ sở, làm điều kiện cho việc tăng tổng sản lượng về mặt giá trị cũng
như về mặt hiện vật, cho việc tăng năng suất lao động xã hội. Những chỉ tiêu này biểu
hiện năng suất lao động của người lao động nông nghiệp hiện đang canh tác trên diện
tích sẵn có. Nhưng việc tăng năng suất nông nghiệp sẽ có ít ý nghĩa kinh tế nếu như nó
không đi đôi với tăng năng suất lao động xã hội. Vì thế cần có thêm những chỉ tiêu
hiệu quả kinh tế gián tiếp - được thực hiện, thông qua những hoạt động lao động khác,
mới phản ánh được đầy đủ ý nghĩa lớn lao của việc cơ giới hoá nông nghiệp.
Cơ giới hoá nông nghiệp ít nhất phải tạo ra sức lao động thặng dư và phần nông
sản thặng dư đủ nuôi sống số lượng sức lao động ấy. Nhưng sức lao động chỉ là một
trong 3 yếu tố của sản xuất – sức lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động. Do
đó, muốn tái sản xuất mở rộng, xây dựng một nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa thì
ngoài sức lao động tập trung ra, còn cần phải có một lực lượng tư liệu sản xuất tập
trung ở mức độ nhất định. Những chỉ tiêu hiệu quả kinh tế gián tiếp của cơ giới hóa
nông nghiệp biểu hiện những nội dung kinh tế đó. Nó đạt được mức độ cao hay thấp là
tuỳ thuộc khả năng của nền kinh tế quốc dân có được nhiều hay ít tư liệu sản xuất tích
luỹ cho tái sản xuất mở rộng. Khả năng này là nhân tố ảnh hưởng đến mức năng suất
lao động, mức cơ giới hoá trong nông nghiệp.
b) Những hiệu quả gián tiếp
Việc cơ giới hoá nông nghiệp làm giảm thời gian lao động xã hội cần thiết để sản
xuất ra số nông sản phẩm tính theo quy mô như cũ, và tạo ra thời gian lao động thặng
dư để sử dụng vào việc tái sản xuất mở rộng bản thân nền nông nghiệp và vào các hoạt
động mang lại những lợi ích kinh tế khác, thông qua quá trình kết hợp giữa sức lao
động dư thừa ra khỏi việc sản xuất nông nghiệp theo quy mô như cũ và tư liệu sản xuất
để thực hiện tái sản xuất mở rộng ngay trong ngành nông nghiệp hay trên phạm vi toàn
bộ nền kinh tế quốc dân. Đó chính là hiệu quả gián tiếp của việc cơ giới hoá làm tăng
năng suất lao động trong lao động và trong xã hội.
- Tăng năng suất đất đai bằng tăng vụ và thâm canh trên diện tích sẵn có.
Trong điều kiện bình quân diện tích canh tác theo đầu người quá thấp, những việc
như: sản xuất nhiều vụ trong năm, tăng cường đầu tư lao động sống trên diện tích canh
tác sẵn có thông qua việc thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, thoả mãn đến mức
cao nhất nhu cầu sinh lý của cây trồng mà con người đã nhận thức được, để nâng cao
năng suất đất đai, làm cho 1 đơn vị diện tích canh tác có thể nuôi sống được nhiều
người hơn, đều có ý nghĩa kinh tế lớn lao. Nó không đòi hỏi phải đầu tư xây dựng cơ
bản cho việc khai hoang mở rộng diện tích canh tác. Nông nghiệp nhiệt đới, với những
cây trồng có thời gian sinh trưởng ngắn và quanh năm, cho phép chúng ta làm được
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điều đó, nếu xết về mặt sinh lý cây trồng. Việc cơ giới hoá làm rút ngắn thời gian hoàn
thành các khâu canh tác trong giới hạn cho phép của kỹ thuật nông học, làm giảm bớt
lao động sống đầu tư cho các công việc, đã tạo ra khả năng về mặt thời vụ và lao động
để thực hiện tăng vụ, thâm canh trên diện tích canh tác sẵn có.
Trên chân ruộng 2 vụ lúa, nhất là 2 vụ lúa xuân - mùa có thể và cần thiết làm một
vụ bèo dâu để tăng nguồn phân bón cho lúa. Trong điều kiện thời tiết bình thường, cứ
6 -7 ngày là được 1 lứa bèo chạm cánh, có năng suất 10 T/1 ha, trị giá sử dụng bằng 5
tấn phân chuồng, quy thành tiền theo giá Nhà nước là 40 đ. Do đó, thả bèo được sớm,
thời gian nuôi bèo trên ruộng càng dài thì càng có nhiều phân bón cho cây trồng. Từ
giữa tháng 11 năm trước đến hết tháng 2 năm sau (tức là 3,5 tháng) là thời gian làm đất
chăm sóc mạ, cấy lúa chiêm, xuân, và cũng là thời gian thả bèo dâu trên diện tích cấy
lúa chiêm, xuân. Như vậy, về mặt thời vụ theo yêu cầu sinh lý của cây trồng, trong
phạm vi 3,5 tháng đó, càng rút ngắn được thời gian làm đất và cấy lúa thì thời gian
nuôi bèo trên ruộng càng dài, do đó, tỷ lệ diện tích được thả bèo càng lớn, số lượng
phân bèo càng nhiều. Biện pháp cơ bản nhất để thực hiện điều đó làm cơ giới hoá khâu
làm đất, bơm nước đổ ải, và gieo cấy lúa. Hiện nay, khả năng kỹ thuật cơ khí đã cho
phép cơ giới hoá khâu làm đất và bơm nước. Diện tích bèo giống thường được ươm
trên chân ruộng mạ, bằng 10% diện tích canh tác lúa. Khi làm đất gieo mạ chiêm, xuân
cũng là lúc thu hoạch lúa mùa sớm, chính vụ, và thu hoạch lúa mùa đến đâu, thì làm
đất ngay đến đó để chuyển bèo dâu trên chân dược mạ sang. Với thời tiết bình thường
thì cứ 6 –7 ngày là được 1 lứa bèo có thể đủ để nhân diện tích thả bèo lên gấp 2 lần.
Vậy thời gian cần thiết để thả bèo dâu kín 100% diện tích lúa đông – xuân là từ 21 đến
24 ngày
Sau đó, cứ 6 - 7 ngày, trên 1 ha lại thu được một lứa bèo đạt khoảng 10 tấn bằng
5 tấn phân chuồng. Thời gian từ lúc thả kín 100% diện tích lúa đến khi cấy lúa càng dài
thì số lượng bèo có thể thu được càng lớn. Trong điều kiện cấy lúa xuân, nếu cày trâu
và đổ ải nước bằng gầu, guồng thì thường không đủ thời gian để thả bèo hết 100% diện
tích lúa; nếu đổ ải nước bằng máy bơm, và còn cày trâu, giỏi lắm cũng chỉ thu được 1
lứa bèo trên ruộng chưa cấy lúa và 1 lần vùi bèo, tức là khoảng 12 tấn bèo/1 ha, thông
thường chỉ đạt 10 tấn. Bởi vì khoảng từ ngày 5-1 mới có thể bắt đầu đổ nước ải, và sau
đó, bừa vỡ ngay để thả bèo dâu, cho đến ngày 26 - 30 tháng 1 mới thả bèo hết 100%
diện tích lúa. Lúa xuân bắt đầu cấy từ khoảng 25-1 đến 5-3. Vì thế, thời gian bèo sinh
trưởng trên ruộng chưa cấy lúa cho năng suất cao, thì lại không được bao lâu; đến đầu
tháng 4 bèo chết. Nếu cày bừa bằngmáy thì cuối tháng12 đã đổ được nước ải, thời gian
thả bèo có sớm hơn làm đất bằng trâu, ít nhất là 10 - 15 ngày, tức là khoảng 2 lứa bèo.
Nếu cơ giới hoá được khâu gieo cấy, đẩy lùi thời gian cấy lúa, miễn là cấy xong trước
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5-3 và cơ giới hoá được khâu thu hoạch lúa (lúa gieo cấy trong thời gian ngắn cũng sẽ
phải thu hoạch trong thời gian gắn để tránh tình trạng lúa chín rũ ngoài đồng, rơi rụng
nhiều), thì số lượng bèo dâu còn nhiều hơn nữa. Bình thường, nếu làm đất đổ nước ải
bằng máy, để đất ải kỹ, cấy lúa xuân thì có thể thu được 2 lứa bèo trên ruộng đã cấy,
tức là có thể đạt 25 T/1 ha, ngang với 12,5T phân chuồng, gấp đôi năng suất bèo nếu
cày trâu; nếu khéo tổ chức lao động, trong điều kiện thời tiết bình thường thì có thể đạt
2,5 - 3 lứa bèo và 1 lần vùi bèo, 1 ha lúa cho 27 - 32 tấn bèo, bằng 15,0 - 17 tấn phân
chuồng, gấp 2,5 - 3 lần năng suất bèo nếu cày trâu. Thông thường 1 tấn phân chuồng
có thể làm tăng thêm 45 kg lúa xuân/1 ha. Về mặt lao động, nếu cày bừa và bơn nước
đổ ải bằng máy, sẽ tiết kiệm được 44 công lao động 1 ha (không kể khoảng trên 30
công lao động phụ tiết kiệm được do giảm trâu bò cày), vừa đủ để thả bèo với 2 - 3 lứa
thu hoạch.
Như vậy, rõ ràng ở những vùng 2 vụ lúa, có yêu cầu cơ giới hoá khâu làm đất và
bơm nước. Nếu biết sử dụng công lao động dư thừa để tăng thêm 1 vụ bèo dâu thì có
thể tăng lượng phân bón từ 6 đến 11 tấn phân bèo quy chuồng/1 ha, trị giá từ 80 đến
150đ; số tiền bội thu này trừ đi hao phí lao động vật hoá cho khâu bơm nước và làm
đất (trả tiền công cày, bừa máy) tăng lên so với làm bằng công cụ thủ công, còn thu về
từ 50 đến 120đ/1 ha trồng lúa, hay từ 1,1đ - 3,6đ/công. ở vùng chuyên canh 2 vụ lúa,
với sự phát triển giống lúa xuân, trên những chân cao, đất có thành phần cơ giới nhẹ,
có thể chuyển thành 3 vụ: lúa mùa - khoai tây - lúa xuân, có thể cho năng suất đất đai
khoảng 5.400đ/1 ha. Hiện nay, bình quân ở vùng 2 lúa có 3 - 3,5 sức lao động/1 ha
canh tác, đủ để thâm canh lúa mùa - lúa xuân, nếu sử dụng công cụ thủ công. Thực
hiện công thức lúa mùa sớm - khoai tây - lúa xuân thì cần tới 8 sức lao động/1 ha canh
tác nếu sử dụng công cụ thủ công, và biên độ chênh lệch về nhu cầu lao động giữa
tháng căng thẳng nhất và nhàn rỗi nhất lên tới 7,5 lần. Do đó, chỉ có thực hiện cơ giới
hoá, trước tiên là đối với những công việc đòi hỏi đầu tư nhiều lao động trong một thời
gian ngắn nếu sử dụng công cụ thủ công - như thu hoạch lúa và khoai tây, làm đất cho
lúa, khoai tây, gieo trồng lúa, khoai tây và bơm nước - thì mới có thể nâng cao được
diện tích trồng theo công thức luân canh này trong phạm vi khả năng đất đai, phân bón
cho phép. Nhưng hiện nay, kỹ thuật cơ khí mới chỉ cho phép cơ giới hoá khâu làm đất,
bơm nước và một phần khâu thu hoạch lúa. Do đó, 1 ha trồng luân canh lúa mùa sớm khoai tây - lúa xuân vẫn cần tới 7,5 sức lao động, chênh lệch về nhu cầu lao động giữa
tháng căng thẳng nhất và nhàn rỗi nhất vẫn còn cao, lên tới 16,7 lần, hơn cả khi sử
dụng lao động thủ công.
Như chúng ta đã rõ, khả năng tăng vụ ở nước ta còn nhiều, và tạo ra yêu cầu cơ
giới hoá ở một mức độ nhất định. Một số khâu canh tác trọng yếu cần phải được cơ
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giới hoá để thực hiện tăng vụ. Tuy rằng, nếu chưa cơ giới hoá được ít nhất là vài ba
khâu liên hoàn, mà chỉ cơ giới hoá 1 khâu canh tác riêng rẽ và nhất là lại cơ giới hoá ở
mức độ cao, thì sẽ gây ra sự không cân đối, ăn khớp về thời gian với các khâu còn sử
dụng công cụ thô sơ, và có khi còn làm nghiêm trọng thêm tính thời vụ vốn có trong
việc sử dụng sức lao động của sản xuất nông nghiệp, nhưng việc tăng thêm một vụ
đông, phát triển thành một vụ chính, một vụ sản xuất lớn đang đòi hỏi cấp bách phải cơ
giới hoá nông nghiệp. Vì thế, ngay từ bây giờ, cần cố gắng khắc phục những khó khăn
về kinh tế và kỹ thuật để nâng cao mức độ cơ giới hoá, góp phần tạo ra nhiều khả năng
thuận lợi về mặt thời vụ, đất đai, lao động cho phát triển vụ đông nói riêng, cho việc
tăng vụ, thâm canh nói chung, mặc dù lúc đầu hợp tác xã chưa thật tự nguyện tiếp thu
việc sử dụng máy móc và giá thành sản xuất còn quá cao, ngân sách phải bù lỗ. Không
thể chờ đợi có đủ máy móc để cơ giới hoá toàn bộ hay ít ra là cơ giới hoá được một vài
khâu liên hoàn quan trọng, có đủ khả năng kinh tế cho phép hợp tác xã tự nguyện tiếp
thu việc sử dụng máy móc mới tiến hành cơ giới hoá và như thế thì không bao giờ
chúng ta có được một nền nông nghiệp cơ giới hoá.
- Nâng cao trình độ tập trung hoá và chuyên môn hoá sản xuất.
Nói đến sản xuất lớn là nói đến sản xuất tập trung chuyên canh và thâm canh cao,
thực hiện cơ giới hoá để đạt năng suất lao động cao, tỷ suất và khối lượng nông sản
hàng hoá lớn.
Tập trung hoá là mặt lượng, chuyên môn hoá là mặt chất của vấn đề phân công
lao động xã hội. Tập trung sản xuất một loại nông sản trongmột vùng lãnh thổ nhất
định, đạt đến một mức độ về lượng nào đó, thì vùng lãnh thổ đó được xem là chuyên
môn hoá sản xuất loại nông sản đó để cung cấp cho xã hội. Phương hướng sản xuất
chuyên môn hoá mà các hợp tác xã ở huyện H. được giao là đay - lúa.
Cơ cấu diện tích cây trồng của huyện H (%):
1967
1968
1969
- Cây lương thực
87,89
85,2
85,73
- Cây công nghiệp
7,53
8,98
9,1
- Các loại cây khác
4,58
5,82
5,17
Tổng cộng
100
100
100
Cơ cấu giá trị sản lượng hàng hoá huyện H như sau (%):
1967
1968
1969
Tổng số
100
100
100
- Lương thực
60,33
40,75
46,33
- Cây công nghiệp
17,57
20,02
25,08
- Chăn nuôi
22,1
39,23
28,59
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Số xã trồng đay hàng hoá là 33 trong số 43 xã của huyện.
Tỷ trọng diện tích cây lương thực từ 87,89% giảm xuống 85,73%, cây công
nghiệp từ 7,53% tănglên 9,1%nên sản phẩm hàng hoá cung cấp cho xã hội về lương
thực từ 60,33% giảm xuống 46,3%, về cây công nghiệp tăng từ 17,57% lên 25,08%, về
chăn nuôi từ 22,2% tăng lên 28,59% tổng giá trị hàng hoá nông sản của huyện. Như
vậy do việc nâng cao quy mô tập trung sản xuất cây công nghiệp chưa thích đáng, quy
mô tập trung sản xuất cây lương thực vẫn còn ở mức độ cao nên ngành sản xuất
chuyên môn hoá của huyện H vẫn là lương thực và ngành bổ sung quan trọng là sản
xuất cây công nghiệp và chăn nuôi. Một trong những nguyên nhân của tình hình này là
do chưa cơ giới hoá được khâu thu hoạch và chế biến đay.
Trình độ tập trung hóa và chuyên môn hoá sản xuất càng cao thì càng tạo điều
kiện để thâm canh và cơ giới hoá ở mức độ cao, do đó tạo được những vùng sản xuất
ổn định, có khối lượng nông sản hàng hoá cao. Ngược lại, mức độ cơ giới hoá là một
trong những nhân tố quy định mức độ tập trung hoá và chuyên môn hoá sản xuất. Ví
dụ, trong điều kiện lao động thủ công, huyện H, theo cơ cấu diện tích gieo trồng hiện
nay, với bình quân 3,6 sức lao động nông nghiệp/1 ha canh tác, chỉ mới sử dụng hết
khoảng 3/4 nguồn lao động tính theo thời gian nhu cầu lao động căng thẳng nhất. Và
muốn chuyển huyện H thành vùng chuyên môn hoá sản xuất đay, thì quy mô sản xuất
đay tập trung cũng chỉ lên đến trên 3.000 ha canh tác, chiếm tỷ trọng 23% diện tích
canh tác của huyện (hiện nay mới chiếm 13% diện tích canh tác). Nhưng nếu muốn
nâng cao quy mô sản xuất đay tập trung vượt quá 23% diện tích canh tác thì phải cơ
giới hoá - trước hết là hai khâu thu hoạch, chế biến đay - mới cân đối được lao động,
và hạn chế tính thời vụ vốn rất nghiêm trọng trong việc sử dụng sức lao động sản xuất
đay. Nếu như chưa cơ giới hoá được hai khâu thu hoạch, chế biến đay, ở nơi mà tỷ lệ
diện tích canh tác trồng đay - lúa mùa lên tới khoảng 70 - 75% diện tích canh tác, thì
chênh lệch về nhu cầu lao động giữa tháng căng thẳng và tháng nhàn rỗi nhất là
khoảng 17 lần. Không có thể tạo ra được những ngành nghề phụ có thể lấp được "cái
khoảng trống" ấy để sử dụng đầy đù nguồn lao động trong tháng nông nhàn.
Như vậy việc xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất lớn, tập trung và chuyên
canh yêu cầu phải tiến hành cơ giới hoá. Nói khác đi là không cơ giới hoá thì không
xây dựng được nền sản xuất lớn. Căn cứ vào mức độ tập trung và chuyên canh, đặc
điểm kinh tế kỹ thuật của từng loại cây trồng, ở từng nơi, có những yêu cầu cơ giới hoá
khác nhau, mà xác định mức độ cơ giới hoá thích hợp.
- Phân công lại lao động xã hội.
Kết quả của sự phân công lao động mới trong nông nghiệp và trong toàn bộ nền
kinh tế quốc dân- biểu hiện bằng sự phân công theo ngành và theo vùng - dựa trên cơ
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sở nâng cao năng suất lao động trong nông nghiệp do việc cơ khí hoá, phản ảnh một
cách tổng hợp nhất, đầy đủ nhất hiệu quả kinh tế của việc cơ giới hoá nông nghiệp. Chỉ
tiêu biểu hiện nội dung kinh tế này là số lượng giá trị và giá trị mới, số lượng và loại
giá trị sử dụng mới do sức lao động được giải phóng khỏi sản xuất nông nghiệp tính
theo quy mô như cũ sáng tạo ra. Giả sử, với quy mô diện tích canh tác và tổng sản
lượng nông nghiệp như hiện nay, trong điều kiện sử dụng công cụ thủ công thì cần
khoảng 5 triệu sức lao động; nếu cơ giới hoá, để đảm bảo sản xuất theo quy mô như
thế, thì chỉ cần 3 triệu sức lao động; 2 triệu sức lao động dư ra được sử dụng vào việc
khai hoang mở rộng diện tích canh tác, xây dựng vùng kinh tế mới, phát triển những
cây công nghiệp quý, đòi hỏi trình độ thâm canh cao, hay chuyển sang sản xuất công
nghiệp, do đó, làm tăng tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp và tổng giá trị sản phẩm
trong các ngành kinh tế quốc dân khác, làm tăng năng suất lao động xã hội. Những
phần tăng lên đó kết quả của phân công lại lao động xã hội - là biểu hiện hiệu quả gián
tiếp của cơ giới hoá nông nghiệp. Các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả kinh tế trực tiếp của
việc cơ giới hoá nông nghiệp nêu ra ở trên là cơ sở để đảm bảo thực hiện chỉ tiêu biểu
hiện hiệu quả của việc phân công lại lao động xã hội. Ngược lại, chỉ tiêu hiệu quả của
việc phân công lại lao động xã hội được thực hiện thì các chỉ tiêu trực tiếp, - nêu ở
trên, mới thật sự có ý nghĩa đầy đủ. Hai chỉ tiêu gián tiếp 1 và 2 nhất là chỉ tiêu biểu
hiện hiệu quả do việc nâng cao trình độ sản xuất tập trung và chuyên môn hoá, thực ra
cũng được phản ánh trong chỉ tiêu 3. Khả năng đạt được chỉ tiêu này cao hay thấp mới
thực sự nói lên tác dụng của cơ giới hoá.
Muốn xây dựng một nền sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa, phải tiến hành phân công
lại lao động xã hội trên phạm vi toàn lãnh thổ, và trong toàn bộ các ngành kinh tế quốc
dân. Nhưng trong bước đi ban đầu, việc phân công lao động xã hội được tiến hành chủ
yếu thông qua việc phát triển kinh tế địa phương, trong phạm vi đơn vị tỉnh - đơn vị
kinh tế toàn diện, đơn vị kế hoạch, đơn vị phân công lao động, đơn vị thị trường, đơn
vị ngân sách. Bởi vì - như đồng chí Lê Duẩn đã chỉ rõ "Chỉ có trên cơ sở phân công lại
lao động trong từng địa phương đi đôi với kinh tế xây dựng địa phương mới có thể
phân công lại lao động của toàn xã hội; ngược lại, sự phát triển kinh tế chung của cả
nước và của các ngành kinh tế trung ương lại tác động tích cực đến tình hình kinh tế và
lao động của các địa phương, thúc đẩy nhanh quá trình phân công lao động mới ở các
địa phương"(10) (do tôi nhấn mạnh - V.K.). Tương ứng với mỗi trình độ kỹ thuật nhất
định, có một trình độ và hình thức phâncông lại lao động xã hội thích hợp. Trong điều
kiện trước mắt của nền kinh tế, hàng năm những ngành kinh tế trung ương, những
vùng kinh tế mới có ý nghĩa toàn quốc chỉ thu hút một số lượng sức lao động tương đối
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nhỏ, còn phần lớn sức lao động lại "ứ đọng" ở các địa phương, ở nông thôn. Số này
đang đòi hỏi được phân công lại cho hợp lý, nhằm giải quyết tình trạng sức lao động
thì chưa sử dụng hết, trong khi của cải thì lại còn quá ít ỏi. Nếu chỉ trông chờ vào sự
phát triển chung của nền kinh tế quốc dân (bao gồm các ngành, các vùng kinh tế) thì sự
phân công lại lao động sẽ diễn ra rất chậm chạp, nguồn lao động sẽ bị lãng phí trong
một thời gian khá dài. "Sự phân công lao động mới phải tiến hành chủ yếu từ các cơ sở
sản xuất, từ các địa phương"(11).
"Khi mà nền nông nghiệp bắt đầu tiến hành sự phân công lao động mới, và công
nghiệp trung ương còn non trẻ, thì việc kết hợp nông nghiệp với công nghiệp trong
phạm vi từng địa phương có tầm quan trọng đặc biệt"(12); trong điều kiện như vậy cần
thiết phải coi lao động địa phương là kinh tế cấp tỉnh - đơn vị thị trường và đơn vị
phân công lại lao động xã hội. Đặt vấn đề như vậy sẽ thấy trách nhiệm của cấp tỉnh,
của kinh tế địa phương trong việc thúc đẩy sự phân công lại lao động xã hội, sẽ thấy
được khả năng phân công lại lao động xã hội của nền kinh tế nước ta hiện nay, từ đó
mà xác định yêu cầu tăng năng suất lao động trong nông nghiệp, xác định mức độ cơ
giới hoá nông nghiệp một cách hợp lý.
Bản thân từng cơ sở sản xuất, từng hợp tác xã chỉ có thể thực hiện được sự phân
công cá biệt. Nó không thể tự giải quyết được vấn đề thị trường - thị trường cung cấp
vật tư cho nó và thị trường tiêu thụ sản phẩm do nó làm ra. Phân công lao động xã hội
là một trong hai điều kiện của sản xuất hàng hoá, tạo ra sự cần thiết phải hình thành thị
trường trong những phạm vi khác nhau tuỳ theo quy mô và trình độ của phân công lao
động xã hội. Cho nên, chỉ trông chờ vào sự tự phân công lao động trong từng hợp tác
xã với sự khai thác triệt để tài nguyên sẵn có tại chỗ của nó, hay dựa hẳn vào sự phát
triển kinh tế trung ương, thì không thể, hoặc cùng lắm cũng chỉ đạt được tốc độ rất
chậm chạp trong việc tạo ra một sự chuyển biến mới về phân công lao động xã hội và
thị trường.
Nội dung và quy mô của sự phân công lao động xã hội hiện nay thích hợp với
việc xây dựng kinh tế địa phương, mà tỉnh là đơn vị.
Từng cơ sở sản xuất, từng hợp tác xã nhận sự phân công lao động của xã hội, mà
tỉnh là đại diện, thể hiện qua ngành sản xuất chính, ngành chuyên môn hoá của mình.
Sự phát triển các ngành sản xuất chuyên môn hoá của từng hợp tác xã được đặt trong
mối liên hệ kinh tế trong phạm vi tỉnh. Đối với từng hợp tác xã, tỉnh đại diện cho nền
kinh tế chung, bảo đảm cho nó về thị trường cung cấp vật tư, về thị trường tiêu thu sản
(10)

Lê Duẩn: sách đã dẫn, tr.102.
Lê Duẩn: sách đã dẫn, tr. 101.
(12)
Lê Duẩn: sách đã dẫn, tr. 97.
(11)
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phẩm do nó làm ra. Tất nhiên đối với tỉnh, kinh tế trung ương đại diện cho lợi ích của
toàn quốc,của nền nông nghiệp quốc dân nói chung, cho nên, nó vừa là một đơn vị kế
hoạch, đơn vị thị trường và ngân sách, vừa nằm trong nền kinh tế quốc dân phát triển
có kế hoạch, có ngân sách và thị trường thống nhất trong phạm vi toàn quốc.
Xác nhận vai trò của kinh tế địa phương như vậy là phù hợp với trình độ lực
lượng sản xuất, trình độ tổ chức quản lý kinh tế của ta hiện nay, là có tác dụng đẩy
nhanh tốc độ phát triển của nền kinh tế nói chung.
"Muốn xây dựng nền sản xuất lớn, cần phải có một khối lượng tư liệu sản xuất và
lao động nhất định"(13). Nhưng bản thân việc tăng năng suất lao động trong nông
nghiệp mới chỉ tạo ra 1 trong2 yếu tố đó là sức lao động, còn yếu tố kia - tư liệu sản
xuất chỉ có thể có được bằng con đường tích luỹ từ nền kinh tế quốc dân, trong đó có
phần đóng góp thích đáng của nông nghiệp thông qua việc xuất khẩu nông sản để đổi
lấy vật tư, thiết bị, trên cơ sở nâng cao năng suất lao động xã hội và một phần nhờ vào
viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa anh em. Vì thế, tốc độ và quy mô phân công lại
lao động xã hội trong bước đi ban đầu còn bị nhiều hạn chế. Do đó, trong từng lúc,
từng nơi, mức độ tăng năng suất lao động trong nông nghiệp là có thể khác nhau. Điều
đó quy định mức độ, tốc độ và quy mô tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp. Muốn hiểu
rõ được điều đó, phải nắm được nội dung và quá trình biến đổi của sự phân công lao
động xã hội. Về vấn đề này, đồng chí Lê Duẩn đã chỉ rõ: "ở nước ta, lao động nông
nghiệp, với năng suất rất thấp, đang chiếm 3/4 tổng số lao động xã hội, vì vậy, nói đến
phân công lao động mới, trước hết và chủ yếu là nói đến phân công lại lao động nông
nghiệp. Chuyển một phần lao động làm lương thực sang trồng cây công nghiệp, phát
triển chăn nuôi, mở mang nghề cá, khai thác nghề rừng, chuyển một phần lao động
nông nghiệp sang công nghiệp, giao thông vận tải, chuyển lao động giản đơn thành lao
động lành nghề, chuyển lao động từ năng suất thấp lên năng suất cao - đó là những yêu
cầu bức thiết của công cuộc xây dựng kinh tế, là mục đích chủ yếu của việc quản lý lao
động trong giai đoạn hiện nay. Những bước phân công lao động mới đó nếu được tiến
hành kịp thời và hợp lý, thì sẽ thúc đẩy nhanh quá trình cách mạng kỹ thuật và sự ra đời
của nền sản xuất lớn. Cần nhận thức sâu sắc rằng tích luỹ ban đầu cũng như cải thiện
đời sống nhân dân chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở phân công lại lao động xã hội,
phân công lại lao động giữa các ngành kinh tế, chứ không phải trên cơ sở giữ nguyên
trạng thái lao động nông nghiệp hiện nay"(14) (do tôi nhấn mạnh - V. K.).
Quá trình phân công lao động xã hội vừa diễn ra theo ngành kinh tế vừa diễn ra
theo vùng lãnh thổ. Cuối cùng, quá trình ấy được thể hiện và diễn ra thông qua tổ chức
(13)
(14)

Lê Duẩn: sách đã dẫn, tr. 82.
Lê Duẩn: sách đã dẫn. Tr. 100 - 101.
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lao động sản xuất của từng xí nghiệp, từng hợp tác xã. Quá trình đó diễn ra theo những
hướng sau sẽ nâng cao được yêu cầu và khả năng cơ giới hoá nông nghiệp:
- Biến lao động sống của bản thân hợp tác xã thành lao động vật hoá, lao động
tích luỹ thông qua việc tự xây dựng cơ bản để sau 4 - 5 năm có tạm đủ những cơ sở vật
chất kỹ thuật tối thiểu đảm bảo cho máy móc hoạt động và nâng cao trình độ thâm
canh.
Năm 1967, hợp tác xã A. Hải Phòng, đã cơ giới hoá khâu làm đất 23,3% diện
tích, khâu bơm nước: 62,5% diện tích, (bình quân 3,4 sức lao động/1 ha canh tác), dến
1970, cơ giới hoá khâu làm đất 91,2% diện tích, bơm nước 99,5% diện tích, (bình quân
2,4 sức lao động/1 ha canh tác, tính theo lúc có nhu cầu lao động cao nhất trong thời
gian ngắn, tuy vẫn là một con số cao, chưa thể thoả mãn được), nhưng nhờ đó đã giành
được thêm nhiều công xây dựng cơ bản, làm cho giá trị tài sản cố định của hợp tác xã
năm 1970 được sáng tạo bằng lao động sống của mình chiếm tới 67% giá trị tài sản cố
định, hàng năm mỗi lao động chính đã bỏ ra 50 - 60 ngày công cho xây dựng cơ bản
của hợp tác xã.
Trước mắt, nếu chưa cơ giới hoá, sức lao động nông nghiệp ở đồng bằng đã dư
thừa, nhưng nếu không tranh thủ sử dụng vào việc xây dựng cơ sở vật chất thì sau một
thời gian không lâu nữa, khi mà nền kinh tế phát triển đòi hòi nông nghiệp phải cung
cấp ngày càng nhiều sức lao động, thì việc xây dựng cơ bản cho nông nghiệp sẽ gặp
nhiều khó khăn. Việc xây dựng cơ bản bằng lao động sống càng nhiều, thì tỷ lệ tích luỹ
trong thu nhập quốc dân của hợp tác xã càng lớn; nhưng nếu với một mức độ thích
đáng, - tuỳ từng nơi có nguồn lao động và khả năng kinh tế nhiều hay ít, bình quân 1
sức lao động 1 năm thường có thể bỏ ra 30 - 40 công lao động tích luỹ - thì cũng không
làm giảm thu nhập của xã viên. Bởi vì, trước mắt, chưa có điều kiện sử dụng hết sức
lao động nông nghiệp dư thừa ấy để làm tăngthu nhập cho xã viên. Trên thực tế, khả
năng thu hút sức lao động dư thừa vào xây dựng cơ bản cho hợp tác xã cũng không
nhiều.
- Phát triển nghề không nông nghiệp ở nông thôn. Tính thời vụ của việc sử dụng
sức lao động trong nông nghiệp là cơ sở tự nhiên của việc phát triển nghề không nông
nghiệp ở nông thôn. Máy móc chỉ có thể hạn chế chứ không thể xoá hẳn được tính thời
vụ trong sản xuất nông nghiệp. Trước mắt, việc phát triển nghề phụ nông thôn là dựa
vào sự tận dụng tài nguyên sẵn có ngay tại địa phương, nhưng xa hơn một chút nữa, thì
chủ yếu phải dựa vào nguồn cung cấp vật tư của nền kinh tế địa phương, do kết quả
của sự phân công lại lao động xã hội trong phạm vi tỉnh và có thể trên phạm vi toàn
quốc, để sử dụng nguồn lao động dư thừa trong lúc nông nhàn, làm tăng của cải xã hội
và thu nhập của xã viên, tích luỹ của hợp tác xã.
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Hợp tác xã A. đã bước đầu biết dựa vào tài nguyên sẵn có (đá vôi, đất rải đường,
cát làm khuôn đúc) để sử dụng sức lao động nông nghiệp vốn dư thừa và dư thừa do
việc cơ khí hoá, để phát triển nghề "phụ", biến nó thành một ngành sản xuất, cung cấp
sản phẩm cho kinh tế địa phương, tăng thu nhập của xã viên và tăng tích luỹ của hợp
tác xã, đồng thời vẫn nâng cao được sản xuất nông nghiệp. Điều đó được thể hiện qua
những chỉ tiêu kinh tế sau đây: Sức lao động sử dụng cho chăn nuôi và ngành nghề
không nông nghiệp tăng từ 18,1% năm 1966 lên tới 40% năm 1970; tỷ trọng sản lượng
ngành trồng trọt giảm từ 71,8% năm 1966 xuống 57,2% năm 1970; tỷ trọng giá trị sản
lượng ngành chăn nuôi tăng từ 2,7% năm 1966 lên 12,8% năm 1970; tỷ trọng giá trị
ngành nghề không nông nghiệp tăng từ 25,5% năm 1966 lên 30% năm 1970. Tỷ trọng
giá trị hàng hoá của ngành nghề không nông nghiệp tăng từ 57,7% năm 1966 lên
64,6% năm 1970; giá trị mới của 1 sức lao động làm ra trong năm tăng từ 255đ năm
1966 lên 368đ năm 1970 (tăng 44%); giá trị sản phẩm hàng hoá ngành nông nghiệp
tăng từ 54.675đ năm 1966 lên 66.000đ năm 1970 (tăng 22%). Như vậy rõ ràng là: hợp
tác xã A. đã chuyển phương hướng sản xuất từ chỗ lấy sản xuất nông nghiệp, mà chủ
yếu là lương thực làm ngành chính, sang chỗ lấy sản xuất vật liệu xây dựng làm ngành
chính, trên cơ sở vẫn nâng cao hơn trước mức sản xuất nông nghiệp, giữ sản xuất nông
nghiệp ở địa vị ngành bổ sung quan trọng. Đó là kết quả của cơ khí hoá nông nghiệp và
việc tổ chức lại lao động một cách hợp lý, biết khai thác tài nguyên sẵn có của địa
phương. Đó cũng là xu thế phát triển tất yếu của phân công lao động xã hội trong điều
kiện cơ sở vật chất kỹ thuật ở trình độ tương tự như thời kỳ công trường thủ công dưới
chủ nghĩa tư bản.
Sự kết hợp giữa tiểu công nghiệp với nông nghiệp ở giai đoạn này khác sự kết
hợp giữa công nghiệp gia đình và nông nghiệp thời kỳ kinh tế gia trưởng của chủ nghĩa
phong kiến. Đã đến lúc đứng trên góc độ toàn cục, hay ít nhất cũng là trên góc độ kinh
tế địa phương, không thể gọi những ngành nghề không nông nghiệp do các hợp tác xã
kinh doanh là "nghề phụ"; nó dần dần trở thành ngành tiểu công nghiệp ở nông thôn,
có mối liên hệ chặt chẽ và đóng vai trò hỗ trợ, bổ sung cho công nghiệp ở thành thị tuy
rằng ở hợp tác xã này, vùng này, nó có thể vẫn là ngành phụ, ở hợp tác xã kia, vùng
kia, nó lại là ngành bổ sung hoặc ngành chính trong cơ cấu phương hướng sản xuất của
hợp tác xã của vùng. Đó là tình trạng tất nhiên trong giai đoạn quá độ khi mà công
nghiệp lớn tuy đã chiếm địa vị ưu thế, nhưng chưa giành được thắng lợi hoàn toàn.
Phần lớn các hợp tác xã phát triển ngành nghề không nông nghiệp đều phải dựa
vào sự cung cấp vật tư của thị trường, của nền kinh tế đã đạt đến một trình độ phân
công lao động nhất định, - Ví dụ như nghề làm pháo, làm đăng ten của hợp tác xã Bình
Đà (Hà Tây), nghề làm đăng ten của hợp tác xã Xuân Phương (Nam Hà), dệt chiếu của
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hợp tác xã Hợp Thành (Thái Bình).., - Không có một nghề nào có được một nguồn tài
nguyên dồi dào, sẵn ngay tại chỗ để phát triển tiểu công nghiệp như nghề làm vật liệu
xây dựng ở hợp tác xã A..
Do đó, phải có kế hoạch phân công lao động trong một phạm vi rộng hơn, như
trong tỉnh chẳng hạn, để tạo ra thị trường cung cấp và tiêu thụ vật tư bảo đảm cho tiểu
công nghiệp ở nông thôn phát triển một cách ổn định.
Thực hiện được điều đó sẽ nâng cao được yêu cầu, sẽ thúc đẩy việc nâng cao
mức độ cơ giới hoá nông nghiệp.
- Chuyển một phần lao động trong ngành trồng trọt sang phát triển chăn nuôi
trước hết là chăn nuôi lợn. Hiện nay 1 sức lao động 1 năm có thể nuôi từ 10 đến 15 lợn
(kể cả trồng rau xanh làm thức ăn gia súc). Sức lao động dùng trong chăn nuôi được
tách hẳn khỏi ngành trồng trọt và không thể hỗ trợ cho trồng trọt được, trong tháng
thời vụ căng thẳng nhất. Vì thế, phải cơ giới hoá những khâu canh tác đòi hỏi nhiều lao
động thủ công trong thời gian ngắn để làm giảm số sức lao động phụ trách 1 ha canh
tác thì mới có thể phát triển chăn nuôi với quy mô lớn, tập trung.
Hiện nay, khó khăn lớn nhất trong ngành chăn nuôi tập thể là trình độ tổ chức
quản lý sản xuất của hợp tác xã còn quá yếu, và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ chăn
nuôi của Nhà nước và của hợp tác xã còn quá thiếu nên chưa thể kinh doanh quy mô
lớn hàng vài nghìnlợn được. Khả năng chuyển bớt sức lao động trồng trọt sang chăn
nuôi lợn trước mắt không nhiều lắm nên, khi cơ giới hoá ngành trồng trọt, phải tính kỹ
yêu cầu sức lao động dành cho ngành chăn nuôi tập thể ngay cả trongđiều kiện lao
động chăn nuôi bằng công cụ thủ công. Mặt khác, do lao động trong ngành chăn nuôi
được tiến hành tương đối tĩnh tại, trong một phạm vi không gian nhỏ, giống như trong
công nghiệp, nên dễ tiến hành cơ giới hoá hơn so với trồng trọt. Vì thế nếu chăn nuôi
quy mô lớn cho phép cơ giới hoá thì sức lao động mà nó sử dụng cũng sẽ không nhiều
lắm.
- Chuyển một phần sức lao động trong ngành sản xuất cây lương thực sang ngành
sản xuất cây công nghiệp dựa trên cơ sở phân vùng lại trên số diện tích canh tác sẵn có,
tạo ra những vùng kinh tế mới sản xuất tập trung về chuyên canh. Những cây công
nghiệp, so với cây lương thực, thường đòi hỏi trình độ thâm canh, mức đầu tư lao
động sống cao hơn. Do đó, muốn sản xuất tập trung quy mô lớn thì nhất thiết phải tiến
hành cơ giới hoá. Sự phân công lại lao động trong nội bộ ngành nông nghiệp trên cơ sở
diện tích đất canh tác sẵn có cũng đã góp phần tạo ra yêu cầu cơ giới hoá. Huyện H. ở
tỉnh T. được chia thành hai vùng nhỏ có phương hướng sản xuất khác nhau rõ rệt, vùng
chuyên canh 2 vụ lúa, diện tích canh tác bình quân đầu người từ 2 sào đến 3 sào Bắc
Bộ có 3 - 3,2 sức lao động/ 1 ha canh tác, vùng trồng cây công nghiệp, chủ yếu là đay 98
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lúa mùa, bình quân đầu người chỉ có 1 - 2 sào Bắc Bộ đất canh tác và có 5 – 6 sức lao
động/ha canh tác. Diện tích canh tác đay hiện nay mới chiếm 13% tổng diện tích canh
tác của huyện, mà thời vụ ở vùng trồng đay đã rất căng thẳng. Muốn nâng cao quy mô
sản xuất đay hơn hiện nay, trong điều kiện công cụ thủ công, thì phải chuyển bớt sức
lao động vùng trồng lúa sang vùng trồng đay ở những hợp tác xã trước đây vốn trồng
lúa, có 3 - 3,2 sức lao động/1 ha canh tác, để trở nên có 5 - 6 sức lao động/1 ha canh
tác như các xã trồng đay vốn đã có tập quán lâu nay.
Sức lao động vùng cây công nghiệp thường được sử dụng có hiệu quả hơn, làm ra
nhiều giá trị sản phẩm hơn vùng chuyên canh lúa. Ví dụ giá trị sản lượng trên 1 ha
trồng đay - lúa mùa, 1 năm có thể bằng 1,2 - 1,3 lần 1 ha trồng 2 vụ lúa 1 năm, lao
động đầu tư cho 1 ha đay - lúa mùa gấp 1,5 - 1,8 lần 1 ha trồng 2 vụ lúa.
Như vậy, ngay việc tổ chức lại nền sản xuất nông nghiệp trên đất canh tác sẵn có
theo hướng sản xuất lớn, tập trung và chuyên canh tạo ra những vùng kinh tế mới đã
đẻ ra sự phân công lại lao động trong nông nghiệp cả về mặt phân công theo ngành và
theo lãnh thổ, đã đẻ ra yêu cầu cơ giới hoá vùng trồng cây lương thực và trồng cây
công nghiệp có tính chất thương nghiệp. Đến lượt nó, cơ giới hoá nông nghiệp lại trở
thành một trong những nguyên nhân của sự ra đời của nền sản xuất lớn.
- Phân công lại lao động trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, chuyển một
bộ phận sức lao động nông nghiệp sang công nghiệp, khai hoang nông nghiệp, tạo ra
những vùng, những ngành kinh tế mới trên vùng đất mới, thông qua việc xây dựng
kinh tế địa phương và xây dựng kinh tế trung ương.
Trong điều kiện bình quân ruộng đất canh tác quá thấp (0,1 ha/nhân khẩu), tỷ lệ
diện tích canh tác mới chiếm khoảng 12% đất lãnh thổ, sản xuất lương thực mới tạm
đủ ăn, sản phẩm cây công nghiệp còn quá ít, chưa thoát ra khỏi tình thế độc canh lúa,
trong điều kiện khả năng khai hoang nông nghiệp còn nhiều, nhất là để tạo ra những
vùng chuyên canh sản xuất cây công nghiệp, trong điều kiện phải thông qua việc sản
xuất nông sản xuất khẩu, với tư cách là sản phẩm nông nghiệp thặng dư, để đổi lấy
máy móc thiết bị phục vụ cho công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, thực hiện sự tích luỹ
ban đầu từ nông nghiệp, thì việc khai hoang tạo ra những vùng kinh tế nông nghiệp
mới, hay vùng kinh tế nông nghiệp kết hợp với công nghiệp mới, nhất là công nghiệp
chế biến nông sản, có một ý nghĩa kinh tế lớn lao. Điều này chỉ có thể thực hiện được
trên cơ sở cơ giới hoá nông nghiệp, ở cả những vùng nông nghiệp cũ và những vùng
mới khai hoang, trong ngành sản xuất cây lương thực và trong ngành sản xuất cây công
nghiệp, trong quá trình sản xuất và trong quá trình khai hoang, kiến thiết cơ bản. Trong
thời kỳ cách mạng công nghiệp dưới chủ nghĩa tư bản trước đây, cơ giới hoá nông
nghiệp ở một nơi nào đó chỉ làm cho "diện tích trồng trọt tăng lên rất nhiều... nhưng
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dân số nông thôn lại giảm đi không những tương đối mà cả tuyệt đối nữa"(15). ở nơi
khác "máy móc nông nghiệp còn có khả năng thay thế con người, bằng cách cùng một
số người lao động lại có thể cày cấy được một diện tích lớn hơn nhiều, nhưng máy móc
vẫn chưa xua đuổi được con người"(16), hoặc "máy móc làm cho nông thôn vẫn bớt
người đi"(17). Bởi vì, như Lê-nin đã nói: "Chỉ khi nào một vùng đã có đông dân cư ở
rồi, và trong đó, tất cả ruộng đất đã bị chiếm giữ rồi thì mới có thể nhìn thấy hiện
tượng tăng nhân khẩu công nghiệp trong trạng thái thuần tuý được. Nhân khẩu trong
một vùng như thế, bị chủ nghĩa tư bản đuổi ra khỏi nông nghiệp, thì chẳng còn cách
nào khác hơn là di cư, hoặc đến các trung tâm công nghiệp, hoặc đến các xứ khác.
Nhưng nếu là một vùng mà ruộng đất vẫn chưa bị chiếm giữ hết cả, và vẫn chưa có dân
cư ở kín hết thì tình hình lại khác hẳn. Dân cư bị đuổi ra khỏi nông nghiệp trong vùng
đông người ở, thì có thể rời đến những vùng ít người ở và bắt đầu "khai khẩn những
đất đai mới". Do đó mà nhân nhẩu nông nghiệp sẽ tăng lên, sự tăng lên đó có thể (trong
một thời gian nhất định) cũng nhanh bằng, nếu không nhanh hơn nhân khẩu công
nghiệp"(18). Trong điều kiện của ta hiện nay, quá trình phân công lại lao động xã hội
cũng diễn ra theo những xu hướng đó, nhưng không phải là tự phát và làm phá sản,
kiệt quệ hàng triệu nông dân, biến họ thành nô lệ làm thuê, mà là một quá trình tự giác,
có kế hoạch và quy hoạch thống nhất trên phạm vi toàn quốc, vì lợi ích của con người
và của toàn xã hội, biến người nông dân lao động với năng suất thấp thành những
người lao động nông nghiệp tập thể, có năng suất cao, biết sử dụng những công cụ lao
động hiện đại.
- Chuyển một phần lao động nông nghiệp sang làm công nghiệp.
Mặt khác, "máy móc làm nẩy sinh một loại công nhân chuyên chế tạo máy
móc"(19). Đó là một trong những nguồn thu hút sức lao động được giải phóng ra khỏi
nông nghiệp nhờ sử dụng máy móc, tuy rằng "dù sao chăng nữa thì việc chế tạo ra máy
móc cũng dùng một số công nhân ít hơn là số công nhân bị việc dùng máy móc thải
ra"(20).
ở nước ta, “Hiện nay, nhiệm vụ quan trọng nhất của công nghiệp nặng là tạo điều
kiện trang bị cho lao đông cả nước, trước hết là lao động nông nghiệp và công nghiệp
nhẹ có đủ các loại công cụ với trình độ kỹ thuật khác nhau, từ thô sơ đến hiện đại, tùy
theo từng ngành, từng loại, để gấp rút đưa năng suất lao động xã hội lên ít nhất gấp
đôi, gấp ba mức năng suất hiện nay”(21)
(15)

Mác: Tư bản. Q.1, T..2, tr. 257.
Mác: Tư bản. Q.1, T..2, tr. 257.
(17)
Mác: Tư bản. Q.1, T..2, tr. 257.
(18)
Lê-nin: Toàn tập, T. 3, tr. 721. Nhà xuất bản Sự thật, 1961.
(19)
Mác: Tư bản. Q.1, T..2, tr. 177.
(16)
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Vì thế, phương hướng, quy mô, cơ cấu phát triển của công nghiệp nặng, như
đồng chí Lê Duẩn đã vạch ra, sẽ là một trong những nhân tố quy định yêu cầu cơ giới
hoá nông nghiệp, giải phóng sức lao động nông nghiệp.
Hiện nay, "với một nguồn lao động dồi dào và khéo léo, với những tài nguyên sẵn
có, đặc biệt với nền nông nghiệp nhiệt đới phong phú của nước ta, chúng ta có thể đẩy
mạnh công nghiệp nhẹ, nhanh chóng tạo nên nhiều mặt hàng tiêu dùng vừa thoả mãn
nhu cầu trong nước, vừa dành một phần thích đáng cho xuất khẩu"(22). Hệ thống công
nghiệp nhẹ làm nhiệm vụ đó, chẳng những bao gồm những xí nghiệp quốc doanh,
những xí nghiệp được trang bị kỹ thuật hiện đại mà còn bao gồm hàng vạn xí nghiệp
tập thể, với trình độ kỹ thuật khác nhau, dưới hình thức gia công hay bán nguyên liệu,
thu mua thành phẩm, hay kết hợp giữa nông nghiệp với công nghiệp, nghề phụ gia
đình... Bởi vì "không coi trọng thủ công nghiệp và tiểu công nghiệp là không hiểu rõ
tình hình kinh tế hiện nay của nước ta, không nắm vững quy luật phát triển của sản
xuất nhỏ lên sản xuất lớn"(22); Nghĩa là bằng mọi hình thức thích hợp chúng ta phải sử
dụng hết nguồn lao động, nhất là nguồn lao động ở nông thôn.
Quá trình phân công lại lao động theo xu hướng này là quá trình cơ bản, lâu dài,
và làm thay đổi một cách sâu sắc về chất, tạo ra một cục diện mới về phân công lao
động xã hội, nó gắn liền với quá trình xây dựng một nền sản xuất lớn, xã hội chủ
nghĩa. Trước mắt, quá trình này chủ yếu nhằm phục vụ việc xây dựng kinh tế địa
phương, tận dụng khai thác mọi tài nguyên tại chỗ của từng tỉnh, tạo ra những ngành,
những vùng kinh tế có tính chất địa phương, có mối liên hệ thị trường trong phạm vi
một tỉnh hoặc vài tỉnh; đồng thời về lâu dài, nó tạo cơ sở và để phục vụ việc xây dựng
một nền kinh tế quốc dân phát triển thống nhất trong phạm vi toàn quốc ở mức độ cao
hơn hiện nay.
Không cơ giới hoá để giải phóng sức lao động ra khỏi nông nghiệp hiện đang
canh tác trên đất đai sẵn có thì không thể có cơ sở để thực hiện quá trình phân công
này; ngược lại, quá trình phân công lao động xã hội theo xu hướng này là nguồn thu
hút sức lao động nông nghiệp dư thừa, có tính chất cơ bản và lâu dài; Nó đẻ ra yêu cầu
cơ giới hoá nông nghiệp ở một mức độ ngày càng cao theo sự phát triển của nó. Nó là
xu hướng phân công lao động bao trùm và tạo ra cơ sở đảm bảo cho các xu thế phân
công lao động kể trên diễn ra một cách vững chắc. Quá trình đó diễn ra đã mang lại
những biến đổi sâu sắc trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Điều đó biểu hiện một cách
đầy đủ và tập trung hiệu quả kinh tế gián tiếp của cơ giới hoá nông nghiệp. Tổng giá trị
thu nhập quốc dân, của các loại sản phẩm mới do quá trình phân công lại lao động xã
(20)
(22)

Mác: sách đã dẫn, tr. 171.
Lê Duẩn: sách đã dẫn, tr. 90 - 91.
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hội mang lại, lớn hơn phần chi phí tăng lên về lao động vật hoá do cơ giới hoá nông
nghiệp là giới hạn kinh tế, hay là điều kiện kinh tế của việc cơ giới hoá nông nghiệp,
và cũng là động lực thúc đẩy việc nâng cao mức độ cơ giới hoá nông nghiệp một cách
cơ bản, lâu dài. Cơ giới hoá nông nghiệp nếu được tiến hành nhịp nhàng, cân đối với
quá trình đó thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế; Nếu tiến hành chậm chạp, hay nhanh hơn
tốc độ và đòi hỏi của sự phân công lao động xã hội thì sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu
cực trong nền kinh tế.
Sự phân tích những chỉ tiêu kinh tế biểu hiện hiệu quả kinh tế của việc cơ giới
hoá nông nghiệp giúp cho ta thấy được những giới hạn kinh tế, hay là những điều kiện
kinh tế cho phép tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp ở những mức độ cần thiết hợp lý.
Trong quá trình xây dựng nền sản xuất lớn, ngay cả trong bước đi ban đầu bản
thân ngành nông nghiệp cũng như nền kinh tế nói chung đều có yêu cầu cơ giới hoá.
Tất nhiên ở mỗi thời kỳ, ở mỗi vùng, yêu cầu đó có khác nhau.
Xác định được những điều kiện đạt được những chỉ tiêu hiệu quả kinh tế nêu ra ở
trên sẽ cho phép xác định yêu cầu và mức độ cơ giới hoá nông nghiệp một cách hợp lý,
sẽ cho phép xác định các biện pháp nâng cao yêu cầu đối với việc đẩy nhanh tốc độ cơ
giới hoá nông nghiệp, để cuối cùng góp phần tạo ra hiệu quả tổng hợp lớn lao nhất là
biến nông nghiệp, trở thành một hình thức khác của sản xuất công nghiệp, thực hiện
công nghiệp hoá nông nghiệp, làm thay đổi một cách cơ bản và sâu sắc cách tổ chức
sản xuất trong nông nghiệp, và toàn bộ tâm lý tiểu nông, hoàn thiện được quan hệ sản
xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn, làm cho nông nghiệp thực hiện được vai trò là cơ
sở để phát triển công nghiệp.
III - Khả năng và những khó khăn của việc cơ giới hoá nông nghiệp
Muốn tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp, chẳng những cần xác định và có biện
pháp không ngừng nâng cao yêu cầu như đã trình bày ở trên mà còn cần phải xác định
và khắc phục những khó khăn trước mắt, có biện pháp không ngừng nâng cao khả
năng cơ giới hoá nông nghiệp của nền kinh tế nói chung. Chỉ khi nào xác định và tạo ra
được thế cân đối giữa yêu cầu và khả năng thì việc cơ giới hoá nông nghiệp, mới được
tiến hành thuận lợi, đạt hiệu quả kinh tế cao.
Có nhiều nhân tố qui định khả năng cơ giới hoá nông nghiệp.
1 - Điều kiện đất đai và cây trồng
Khác với máy móc dùng trong công nghiệp, máy móc dùng trong nông nghiệp
phải thích nghi được với hoàn cảnh trong đó nó hoạt động - là đất đai và cây trồng. Xét
về bản thân sự hoạt động có tính chất cơ giới của máy móc nông nghiệp thì đất đai và
cây trồng là môi trường, là không gian trong đó máy vận hành, xét về bản thân quá
trình sản xuất, đất đại và cây trồng là đối tượng lao động của công cụ lao động - những
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máy móc. Thế mà đất đai và cây trồng lại rất nhiều loại, rất khác nhau giữa các vùng
không gian địa lý không lớn lắm. Vì thế máy móc phải thích nghi với đất đai và cây
trồng từng nơi, nhưng mặt khác con người cũng cần và có khả năng cải tạo đất đai và
cây trồng, áp dụng những qui trình kỹ thuật nông học thích hợp để cho máy móc hoạt
động được dễ dàng hơn, đạt hiệu quả kinh tế cao hơn. Nhờ sự gặp gỡ của hai quá trình
đó mà có thể nâng cao khả năng và mức độ cơ giới hoá.
Muốn đạt được sự gặp gỡ ấy, ta phải nắm được tình hình đất đai bằng nhiều chỉ
tiêu: thành phần cơ giới của đất, độ dày tầng canh tác, độ chặt vì lực cản riêng của đất,
bình độ, quy mô diện tích của các cánh đồng liền dải có cùng bình độ, thành phần dinh
dưỡng của đất... Cuối cùng là chỉ tiêu tổng hợp về số lượng diện tích từng loại, phân tổ
theo các chỉ tiêu kể trên. Những việc điều tra cơ bản về đất của ta hiện nay chưa đáp
ứng được đầy đủ các yêu cầu đó, nhất là về độ chặt, lực cản riêng, qui mô diện tích
cánh đồng, việc tổng hợp số lượng diện tích cũng chưa theo những tiêu thức phân tổ
khoa học.
Ví dụ, kết quả điều tra đất của huyện H, với mật độ 2 ha đào 1 phẫu diện, đã cho
nhiều số liệu, nhưng cuối cùng, người ta không thể biết được rằng, vậy thì trong từng
loại đất chia theo bình độ rất cao chẳng hạn, có bao nhiêu diện tích đất cát, cát pha,
thịt, thịt nặng, rồi trong đất rất cao, có thành phần cơ giới chia theo tiêu thức trên, ví dụ
loại đất thịt trung bình, có bao nhiêu diện tích có tầng đất canh tác mỏng, dầy, trung
bình.... Mỗi loại như thế lại có bao nhiêu diện tích có độ chua cấp 1, cấp 2, cấp 3, trong
đó lại chia ra độ phì nhiêu về đạm và lân.... Do đó, ngay cả việc phân vùng và qui
hoạch bố trí cây trồng một cách chính xác, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng cũng
không thể thực hiện được, chứ chưa nói đến việc bố trí sử dụng những máy móc thích
hợp.
Thế là, ngay cả đất đai là tư liệu sản xuất cơ bản nhất của sản xuất nông nghiệp,
chúng ta cũng chưa hiểu được một cách đầy đủ cần thiết. Nhưng nếu biết tổ chức điều
tra cơ bản thì những vấn đề nêu ra ở trên chúng ta đều có thể hiểu được và nhờ đó mà
xác định được các loại máy móc thích ứng với từng nơi.
Điều trước tiên đặt ra là, trên nét lớn ta cần và có thể xác định được số lượng diện
tích ở đồng bằng và trung du, miền núi có thể sử dụng được máy móc hay qua cải tạo
một cách có hiệu quả kinh tế thì có thể sử dụng máy được, là bao nhiêu. Bởi vì số
lượng diện tích có khả năng dùng máy (kể cả diện tích cần và có khả năng cải tạo) là
một nhân tố quy định khả năng và mức độ cơ giới hoá nông nghiệp. Muốn cho máy
móc hoạt động được, và nhất là hoạt động có hiệu quả, thì cần có qui mô diện tích cánh
đồng lớn, cùng bình độ, chất đất để trồng được một loại cây.
Qua nghiên cứu số liệu so sánh hiệu quả sử dụng máy trên những thửa ruộng có
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diện tích khác nhau của Cục công cụ và cơ khí, Bộ nông nghiệp, thì rõ ràng là qui mô
diện tích thửa ruộng, cánh đồng càng lớn thì hiệu quả của việc sử dụng máy càng cao,
thời gian trực tiếp sản xuất và năng suất của máy càng lớn, chi phí nhiên liệu, và giá
thành sản xuất càng rẻ. Tuỳ theo hệ thống máy móc sử dụng mà qui mô diện tích tối
thiểu của thửa ruộng, cánh đồng đảm bảo cho máy hoạt động có thể đạt hiệu quả ở mức
tối thiểu, có khác nhau. Ví du, qua kinh nghiệm thấy rằng nếu dùng máy kéo cỡ lớn,
diện tích tối thiểu của thửa ruộng là 50m x 200m = 1 ha và của cánh đồng là 5 - 6 ha
thì mới có hiệu quả: nếu dùng máy kéo 2 bánh cỡ nhỏ thì kích thước thửa ruộng tối
thiểu không lớn hơn bao nhiêu so với sử dụng trâu.
Phần lớn diện tích đất canh tác của ta trồng lúa nước, nên yêu cầu trong từng thửa
ruộng phải có độ cao chênh lệch rất nhỏ để đảm bảo mức nước trong ruộng không
chênh lệch nhau, diện tích thửa ruộng càng lớn thì càng khó tạo ra được bộ bằng phẳng
cần thiết.
Cánh đồng có diện tích chỉ đủ lớn cho máy hoạt động, nhưng không cùng một
chất đất, để bố trí trồng cùng loại giống cây trồng, thì cũng không thể cơ giới hoá
được.
Do đặc điểm của nông nghiệp nhiệt đới, thời vụ trồng trọt nối tiếp nhau quanh
năm, trên cùng một mảnh đất, trong 1 năm, có thể luân canh gối vụ, trồng xen 2 - 3 loại
cây trồng khác nhau. Đặc điểm đó đòi hỏi máy móc phải thích nghi, ít nhất là với điều
kiện có nhiều loại cây trồng luận canh trong năm hay nhiều năm trên cũng một mảnh
đất. Ví dụ ở vùng trồng lạc, hay đay ở vụ xuân, chỉ trang bị máy móc, nhất là máy công
tác, cho lạc, đay mà không trang bị cho lúa mùa trồng trong vụ hè thu sau khi thu
hoạch đay, lạc, thì sản xuất sẽ gặp trở ngại lớn: các cơ sở vật chất, máy động lực và sức
lao động không được sử dụng hợp lý, lúc thu hoạch cây trồng trước, làm đất gieo cây
trồng sau sẽ gặp khó khăn về lao động và không đảm bảo thời vụ; tốc độ và thời gian
hoàn thành khâu canh tác trước chậm, thì không dùng được máy cho khâu canh tác sau.
Do đó có thể và phải trang bị những máy móc không chỉ thích nghị và phục vụ
cho một loại cây trồng mà phải cho cả nhóm cấy trồng luân canh với nhau. Nếu trong
một phạm vi lãnh thổ nông nghiệp tương đối nhỏ, trong một huyện, một hợp tác xã
trồng vài ba loại cây chính và bổ sung, mà mỗi loại cây được trang bị những hệ thống
máy móc riêng, dù có thích hợp với nó như thế nào thì cũng không tiến hành cơ giới
hoá được một cách bình thường. Bởi vì, trang bị nhiều loại máy móc như vậy sẽ gây
khó khăn cho việc sản xuất, sửa chữa và sử dụng máy móc, cuối cùng là giá thành
nông sản cao, hiệu quả kinh tế của cơ giới hoá thấp dưới giới hạn kinh tế cho phép
(như đã trình bày ở phần các chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả kinh tế của cơ giới hoá nông
nghiệp).
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Nhìn chung ở đồng bằng, một phần ở trung du, việc tổ chức lại sản xuất, bố trí
cây trồng hợp lý theo hướng tập trung chuyên canh và cải tạo địa hình, chất đất trong
vài ba năm, sẽ có thể tạo ra những vùng đất đai trồng trọt có quy mô diện tích tối thiểu
phù hợp với hoạt động của các loại máy kéo lớn hiện đang được sử dụng phổ biến,
ngoài ra có thể sử dụng thêm các loại máy kéo nhỏ hơn để hỗ trợ cho máy kéo lớn.
Trên cơ sở điều tra cơ bản về đất đai, xác định phương hướng sản xuất ở từng
vùng, khả năng cải tạo địa bàn, chúng ta có thể xác định số lượng diện tích thích hợp
với việc sử dụng từng loại hệ thống máy móc, xác định yêu cầu cải tiến máy móc hay
cải tạo đất và cây trồng cũng như quy trình kỹ thuật nông học của loại cây trồng đó để
nâng cao khả năng cơ giới hoá về mặt diện tích. Mức độ cơ giới hoá cao hay thấp, xét
về đất đai và cây trồng, là tuỳ thuộc tình hình đó. Số lượng diện tích đất đai canh tác
từng nhóm cây trồng luân canh với nhau thích hợp với từng hệ thống máy cần được
xác định cụ thể để xác định loại máy móc, số lượng máy móc trang bị hay xác định yêu
cầu chế tạo hay nhập khẩu loại máy móc mới, xác định mức độ cơ giới hoá hợp lý.
2 - Hệ thống máy móc hay là khả năng về kỹ thuật cơ khí
Hầu như toàn bộ máy móc dùng trong nông nghiệp của ta hiện nay đều nhập từ
nước ngoài, nên không thể hoàn toàn phù hợp với đặc điểm đất đai, cây trồng của ta.
Chúng ta không thể hoàn toàn chủ động lựa chọn đủ số lượng loại máy này hay loại
máy kia, của nước này hay của nước khác mà ta cho là thích hợp hơn cả. Điều đó phụ
thuộc khả năng viện trợ của bạn. Hiện nay chúng ta sử dụng quá nhiều loại máy, nhiều
cỡ công suất, nhập của nhiều nước khác nhau.
Thành công rất quan trọng về mặt kỹ thuật cơ khí trong 10 năm qua là ta đã giải
quyết được vấn đề cày bừa trên ruộng nước có nền, loại ruộng chủ yếu của ta, và đã
xác định được một số loại máy kéo lớn tương đối phù hợp với ruộng đất Việt Nam.
Những loại này bao giờ cũng tổ hợp với nhau theo những tỉ lệ khác nhau tuỳ từng vùng
có đất đai và cây trồng khác nhau, để phát huy ưu điểm, hạn chế khuyết điểm của nhau
trong quá trình hoạt động. Vấn đề có tính chất cơ bản và cũng là vấn đề khó khăn phức
tạp nhất, về mặt kỹ thuật cơ khí là việc xác định hệ thống máy kéo và máy nông nghiệp
làm việc di động, phục vụ các quá trình canh tác ngoài đồng, sao cho thích hợp với
từng loại đất và nhóm cây trồng luân canh với nhau.
Hiện nay, chúng ta đang sử dụng hai loại máy kéo: loại lớn, và loại nhỏ. Máy kéo
loại nhỏ có thể hoạt động được trên đồng ruộng chưa cải tạo, chưa chủ động được
nước (trừ ruộng lầy thụt) kích thước thửa ruộng nhỏ hẹp, đường xá giao thông kém
phát triển. Cho nên những nơi địa hình phức tạp, kiến thiết đồng ruộng tốn kém nhiều,
hoặc ở những nơi tuy có điều kiện cải tạo đồng ruộng cho máy kéo lớn hoạt động,
nhưng chưa đủ vốn và lao động để làm ngay trong 2 -3 năm, thì có thể sử dụng máy
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kéo nhỏ, nếu ở đó có yêu cầu cơ giới hoá.
Xét về mặt địa bàn, việc sử dụng cơ khí nhỏ có thể thực hiện được ngay, việc sử
dụng cơ khí lớn đòi hỏi thời gian và vốn cải tạo địa bàn bao gồm: xây dựng mạng lưới
giao thông, thuỷ lợi, cải tạo đồng ruộng về kích thước thửa ruộng, quy mô diện tích
cánh đồng cơ giới hoá về độ bằng phẳng của mặt ruộng, làm thuần nhất và nâng cao độ
sâu của tầng canh tác.
ở những vùng có trình độ sản xuất tập trung và chuyên môn hoá cao, nhất là đối
với cây công nghiệp thì có yêu cầu và khả năng sử dụng loại máy kéo lớn có năng suất
cao. Trái lại, ở những nơi trình độ sản xuất tập trung thấp thì chỉ có khả năng và yêu
cầu sử dụng máy kéo nhỏ, có năng suất lao động cao vừa phải.
So với máy kéo lớn, máy kéo nhỏ, hiện nay, sử dụng được trong nhiều khâu canh
tác hơn, năng suất lao động thấp hơn nên không gây ra mất cân đối, không ăn khớp về
mặt thời gian với các khâu canh tác còn phải sử dụng công cụ thô sơ, tiết kiệm được số
động lực. Máy kéo nhỏ dễ sử dụng, thời gian đào tạo người sử dụng ngắn. Qui mô diện
tích của hợp tác xã, đội sản xuất hiện nay thích hợp với hoạt động của máy kéo nhỏ.
Một máy kéo công nông phụ trách được 15 - 20 ha canh tác lúa, vừa bằng qui mô của 1
đội sản xuất hiện nay. Do đó, hợp tác xã có thể sở hữu và quản lý máy kéo nhỏ để tự tổ
chức sản xuất bằng sức lao động của bản thân mình, và được phân phối lần đầu toàn bộ
giá trị nông sản làm ra. Cho nên, việc tổ chức lao động trong điều kiện dùng máy kéo
nhỏ đơn giản hơn nhiều sơ với việc sử dụng máy kéo lớn. Nhưng với máy kéo lớn thì
Nhà nước phải sở hữu, quản lý và tổ chức sản xuất phục vụ cho hợp tác xã nông
nghiệp. Vì tính chất kỹ thuật của máy kéo lớn phức tạp, do quy mô diện tích phụ trách
của nó lớn, vượt khỏi quy mô diện tích 1 hợp tác xã hiện nay (một tổ hợp đơn vị của
máy lớn phải có 5 - 7 chiếc, gồm 2 -3 kiểu máy khác nhau thì mới hỗ trợ cho nhau để
hoàn thành được các việc đồng áng, trên các loại đất khác nhau. Như vậy là trên cùng 1
mảnh đất, 1 quá trình sáng tạo ra sản phẩm, có hai người chủ xã hội thuộc 2 thành phần
sở hữu tư liệu sản xuất cùng tham gia, nên việc tổ chức sản xuất sẽ trở nên phức tạp
hơn nhiều. Nếu áp dụng hệ thống cơ khí lớn, như nông trường, quốc doanh đã thí
nghiệm, 1 ha lúa chỉ cần 50,8 công nông, trong đó chỉ có 43 công lao động bằng công
cụ thô sơ, còn nếu hoàn toàn làm bằng công cụ thủ công thì hợp tác xã phải đầu tư 342
công/ha, tức là mức độ cơ giới hoá đến khoảng

342  43
x100  87% Như vậy là 87%
342

sức lao động của hợp tác xã được giải phóng ra khỏi sản xuất nông nghiệp nếu cơ giới
hoá ở mức độ trên 100% diện tích của hợp tác xã. Tình hình đó đòi hỏi phải tổ chức lại
cả nền sản xuất xã hội nói chung, chứ không riêng gì nền sản xuất nông nghiệp và đó
chính là vai trò lớn lao của việc cơ giới hoá nông nghiệp bằng những máy móc hiện
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đại, có năng suất cao.
Việc chế tạo máy kéo nhỏ dễ dàng hơn nhiều so với máy kéo lớn. Chế tạo tốt máy
kéo nhỏ là tạo điệu kiện vật chất kỹ thuật để chế tạo máy kéo lớn sau nay. Trong thời
gian trước mắt, công nghiệp trong nước sẽ có thể chế tạo được máy kéo nhỏ, phụ tùng
và máy nông nghiệp kèm theo. Do đó, có khả năng cải tiến dần cho ngày một thích hợp
với điều kiện đất đai, cây trồng của ta, nâng cao dần chất lượng chế tạo máy móc.
Thời gian hao mòn hữu hình của máy kéo nhỏ ngắn (khoảng 5 - 6 năm) nên khi
điều kiện kinh tế - kỹ thuật cho phép sử dụng máy kéo lớn hiện đại thì cũng không bị
sự hao mòn vô hình gây thiệt hại, ngăn cản việc sử dụng máy kéo lớn thay thế máy kéo
nhỏ.
Năng suất lao động của máy kéo nhỏ thấp hơn máy kéo lớn rất nhiều, khoảng 4 5 lần, nhất là trong điều kiện đất nặng (so sánh trên cùng thửa ruộng có kích thước
50x200m); Tính trên 1 ha canh tác, vốn mua sắm máy móc nhỏ đắt hơn máy kéo lớn
khoảng 4 - 5 lần. Vì thế giá thành sản xuất bằng máy kéo nhỏ có thể cao hơn máy kéo
lớn khá nhiều.
Một máy kéo công nông phụ trách 15 - 20 ha canh tác, nếu được sử dụng rộng rãi
thì số đầu máy sẽ rất lớn, việc cung cấp phụ tùng nhiên liệu, màng lưới sửa chữa sẽ
phải phân tán trên một địa bàn rộng, gây khó khăn cho việc tổ chức quản lý. Trái lại
máy kéo lớn không có được điểm đó.
Như vậy, máy kéo nhỏ và lớn đều có những ưu điểm và nhược điểm, nhưng về
lâu dài phải khẳng định là việc sử dụng máy kéo lớn có hiệu quả kinh tế cao hơn, và
ngay từ bây giờ phải tạo ra những điều kiện để có thể sử dụng máy kéo lớn một cách
rộng rãi trong tương lai. Mặt khác trong những điều kiện cụ thể, nhất là trước mắt, đối
với nơi này, cây trồng này, sử dụng máy kéo nhỏ lợi hơn; đối với nơi khác, cây trồng
khác sử dụng máy kéo lớn lại lợi hơn. Khi chọn hệ thống máy kéo nhỏ hay lớn phải
dựa vào những chỉ tiêu biểu hiện hiệu quả kinh tế đã trình bày ở trên, trong những điều
kiện đất đai, cây trồng và kinh tế cụ thể từng nơi, từng lúc. Có thể, ở đồng bằng do địa
hình tương đối thuận lợi, hướng chính là sử dụng máy kéo lớn, ở nơi nào, lúc nào chưa
cải tạo xong, hay không thể cải tạo hết 100% diện tích thì có thể sử dụng máy kéo nhỏ
có tính chất bổ trợ cho máy kéo lớn. Vấn đề là ở chỗ xác định mức độ cơ giới hoá cho
phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế quốc dân và tạo khả năng về kỹ thuật cơ khí đáp
ứng những đòi hỏi của sản xuất thì có thể khắc phục được những nhược điểm, phát huy
được những ưu điểm của máy kéo lớn.
ở trung du và miền núi , nơi nào có khả năng cải tạo đồng ruộng thích hợp với
hoạt động của máy kéo lớn thì vẫn nên sử dụng nó. Phần lớn diện tích canh tác ở trung
du và miền núi có địa hình phức tạp, khó cải tạo, vì vậy, có thể dùng các loại máy kéo
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nhỏ.
Vấn đề đặt ra trước tiên không phải chủ yếu là xác định chọn máy nhỏ hay lớn,
mà vấn đề là, trong điều kiện nào thì cho phép sử dụng loại máy nào để đạt được
những chỉ tiêu hiệu quả kinh tế cao nhất. ở những nơi có điều kiện, sản xuất yêu cầu
mà bảo thủ, không chịu cải tạo địa bàn để sử dụng máy kéo lớn, cứ sử dụng máy kéo
nhỏ để cho "đơn giản" thì sản xuất sẽ không phát triển được. Có vùng, có loại cây
trồng có thể dùng ngay máy kéo lớn; có vùng, có loại cây trồng phải qua giai đoạn sử
dụng máy kéo nhỏ rồi mới tiến lên sử dụng máy kéo lớn; có vùng, có loại cây trồng
trong thời gian dài nữa vẫn sử dụng máy kéo nhỏ là chính (ví dụ như vùng rau, vùng
núi địa hình quá phức tạp, ruộng bậc thang nhỏ hẹp...). Đối với các loại máy dùng tĩnh
tại, như máy bơm cũng vậy. Nếu điều kiện kinh tế - kỹ thuật cho phép, chỉ cần xây
dựng trạm bơm lớn ở đầu mối, hệ thống kênh mương sẽ dẫn nước vào ruộng thì vẫn có
lợi hơn là dùng hàng ngàn máy bơm nhỏ 10 -20 mã lực. Trên thực tế, chúng ta chưa
thực nghiệm theo một phương pháp thật sự khoa học để có thể kết luận rõ ràng, dứt
khoát những điều kiện và số lượng diện tích, những loại cây trồng cụ thể, thích hợp với
việc sử dụng máy kéo lớn hay máy kéo nhỏ là có hiệu quả hơn.
Xu hướng của vấn đề là, sản xuất nông nghiệp ngày càng tập trung và chuyên
môn hoá cao, nền kinh tế quốc dân ngày càng phát triển thì càng đòi hỏi và có khả
năng sử dụng những máy móc hiện đại, có năng suất lao động cao trong nông nghiệp.
Dựa vào các máy móc nhập khẩu được, chúng ta đã khảo nghiệm để xác định hệ
thống máy dùng cho một số loại cây như lúa, khoai lang, lạc... tuy chưa hoàn thiện,
nhưng cũng đã chứng tỏ có nhiều khả năng cơ giới hoá, làm giảm được lao động sống
đầu tư cho 1 ha trồng trọt, 1 tạ nông sản. Ví dụ, theo điều tra, nếu canh tác hoàn toàn
bằng nông cụ thủ công thì phải đầu tư 342 công/1 ha lúa xuân (kể cả thả bèo dâu, là
372 công/ha). Tát nước ải và nước dưỡng bằng gầu guồng, hết 88 công/ 1ha, nếu dùng
máy bơm thì chỉ cần 3 công/ 1 ha, giảm 85 công/ha, mà đảm bảo được thời vụ, làm đất
bằng trâu hết 40 công/1 ha theo qui trình cày hai lượt, bừa 12 lượt; làm đất bằng máy,
với máy kéo lớn theo qui trình cày 2 lượt, bừa 1 lượt, phay hoặc lồng 2 lượt, thì chỉ có
hết 7,2 công/ha. Trục lúa bằng trâu hết 11 công/ ha, bằng máy kéo nhỏ hết 3 công/ha.
Nếu đối với những khâu khác chưa cơ giới hoá, hợp tác xã lại sử dụng các công cụ cải
tiến như xe vận chuyển, cào cỏ 64 A - B, thì tổng số công đầu tư cho 1 ha lúa xuân (kể
cả bèo dâu) chỉ hết 228 công, giảm 38%; trên chân ruộng 2 vụ lúa xuân - mùa, số
lượng sức lao động phụ trách một ha canh tác tính theo tháng thời vụ căng thẳng nhất
giảm từ 3,2 người/ha xuống 2,48 người/ha, giảm 22,5%. Số sức lao động phụ trách 1
ha canh tác giảm chậm hơn số công đầu tư cho 1 ha nếu so sánh giữa việc áp dụng hệ
thống công cụ thủ công và việc áp dụng công cụ cơ khí kết hợp với công cụ thủ công
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được cải tiến.
Theo tài liệu của Viện công cụ và cơ giới thì đối với lúa mùa hay chiêm, người ta
có thể sử dụng hệ thống máy móc kết hợp với công cụ thủ công cải tiến như sau, để
đạt 134 công/ha hay 145 công/ha.
Hệ thống công cụ và định mức đầu tư lao động cho lúa nước.
Khâu canh tác Hệ thống công cụ
Số công/ha
Hệ thống công cụ
Số công/ha
- Làm mạ
Máy kéo nhỏ
8
Máy kẻo nhỏ
8
- Làm đất
Máy kéo lớn +phay hay
3
Máy kéo nhỏ +
phay
14
Máy kéo lớn +cày+bừa+san
- Nhổ mạ, cấy Máy cấy
20
Máy cấy
20
- Làm cỏ, sục bùn Cào 64A +cào thường 30
Cào 64A +cào thường
30
- Tưới tiêu nước Máy bơm
5
Máy bơm
5
- Đắp bờ
Cuốc
9
Cuốc
9
- Bón phân
Xe cải tiến
15
Xe cải tiến
15
- Gặt, vận chuyển Liềm +xe cải tiến
30
Liềm +xe cải tiến
30
- Trừ sâu
Máy phun
1
Máy phun
1
- Đập lúa
Máy tĩnh tại
5
Máy tĩnh tại
5
- Phơi, nhập kho
Thủ công
8
Thủ công
8
Tổng số công/ha
134
145
Hệ thống công cụ này có nhược điểm là dùng nhiều loại động lực khác nhau và
số mã lực trang bị tính trên 100 ha canh tác còn cao (khoảng 107cv). Tổng số công đầu
tư cho 1 ha đã giảm xuống nhiều như vậy ở mức độ cơ giới hoá khoảng 60%, và số lao
động phụ trách 1 ha canh tác/năm, tuy có giảm xuống còn 2 người/1ha tức giảm 37%,
nhưng vẫn còn cao. Đó là điểm đáng suy nghĩ.
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Nhìn chung, khả năng giải quyết về mặt kỹ thuật cơ giới hoá nông nghiệp có
nhiều triển vọng tốt. Nhưng hiện nay, ngay cả đối với lúa là loại cây chủ yếu được
quan tâm nghiên cứu, công cụ lao động cũng chưa được xác định một cách hoàn chỉnh,
có đầy đủ căn cứ kỹ thuật theo hệ thống kết hợp máy móc và công cụ thô sơ thích hợp
nhất với số mã lực cần trang bị cho một ha canh tác là nhỏ nhất. Mỗi nơi áp dụng mỗi
loại hệ thống bao gồm loại và kết cấu các loại cộng cụ lao động (bao gồm máy kéo,
máy nông nghiệp, công cụ thô sơ, cải tiến....) khác nhau, và đều không biết như thế đã
là tốt nhất chưa và hệ thống máy móc thường không ổn định. Trong quá trình nghiên
cứu xác định hệ thống máy móc và công cụ thô sơ cho từng cây trồng, từng công thức
luân canh, chúng ta chưa thấy được hết tính chất hệ thống, liên quan hữu cơ giữa các
loại công cụ sử dụng ở những khâu canh tác khác nhau của cả quá trình canh tác trên
một mảnh đất trong năm, chưa tập trung sức giải quyết về mặt kỹ thuật cơ khí đối với
những khâu canh tác, loại cây trồng, vùng kinh tế nông nghiệp có yêu cầu cơ giới hoá
cao.
Tình hình thực tế là có những công việc có khả năng cơ giới hoá, nhưng không có
yêu cầu cơ giới hoá; ví dự như khâu gieo đay, sử dụng lao động sống có hiệu quả hơn
dùng máy, thời vụ gieo đay không khẩn trương. Trái lại có rất nhiều khâu canh tác,
nhiều loại cây trồng có yêu cầu, nhưng khả năng kỹ thuật lại chưa cho phép cơ giới
hoá, ví dụ như khâu gặt lúa, cắt cói, thu hoạch và chế biến đay.....
Công việc cần nhiều lao động, hoàn thành trong thời gian ngắn là nhổ đay, bóc
cạo hay rũ đay lại chưa có máy móc. Mối người 1 ngày chỉ giải phóng được khoảng
100m2 đất trồng đay thì không thể có biện pháp tổ chức lao động nào có thể tạo ra một
số lượng diện tích đay được giải phóng khoảng 5 -6 ha/ngày, vừa đủ cho một kíp máy
hoạt động, để cơ giới hoá khâu làm đất cho lúa mùa đang đòi hỏi khẩn trương. Do đó,
máy móc dùng trong khâu làm đất cho lúa mùa cũng không thể sử dụng được. Như thế
ở nước ta không thể chỉ giải quyết hệ thống công cụ lao động cho 1 loại cây trồng, mà
phải cho cả 1 nhóm cây trồng luân canh với nhau thì mới đảm bảo sự ăn khớp, cân đối
nhịp nhàng giữa các quá trình canh tác.
Theo điều tra, cứ 10 ha canh tác 2 vụ lúa thì cần khoảng 900m2 sân phơi, trong
điều kiện thu hoạch bằng công cụ thủ công. Nếu gặt bằng máy có năng suất 5 - 6
ha/ngày, tăng gấp 20 lần gặt bằng liềm, thì diện tích sân phơi cũng phải tăng lên gấp
nhiều lần nếu không phải là 20 lần hiện nay (!). Việc dùng máy sấy lúa có nhiều khó
khăn, nên không thể dùng loại máy gặt có năng suất cao như vậy, mà có thể thấp hơn
hoặc giảm mức độ cơ giới hoá gặt lúa bằng loại máy đó để cân đối với diện tích sân
phơi và năng suất lao động phơi lúa bằng công cụ thủ công. Nếu gặt bằng công cụ thủ
công, thì khâu sau nó là làm đất không thể cơ giới hoá ở mức độ cao được. Mỗi đội
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máy kéo theo qui mô hiện nay có 5 - 7 đầu máy, phụ trách được 600 - 800 ha canh tác
của 3 -4 hợp tác xã. Mỗi kíp máy làm được 5 -6 ha; Do đó, dù có áp dụng nguyên tắc
tổ chức sản xuất "cùng giống, liền đồng, khác đội" để tập trung sức lao động gặt dứt
điểm từng xứ đồng có diện tích đủ lớn cho máy có thể cày đất được thì, nếu định cày
đất 100% diện tích, sẽ có lúc máy phải chờ ruộng, và một số diện tích không làm kịp
thời vụ, vì thế một bộ phận diện tích phải cày bằng trâu. Thời gian làm đất bằng máy
ngắn, nhưng cấy bằng tay lại chậm nên có tình trạng ruộng chờ cấy, để lâu ngày, đất bị
dí lại.
Tình hình đó đã hạn chế mức độ cơ giới hoá ở những khâu canh tác, nếu xét
riêng nó thì có thể cơ giới hoá 100%. Điều đó nói lên tính chất hệ thống, tính thích ứng
giữa các loại công cụ lao động dùng cho các khâu canh tác khác nhau trong quá trình
sản xuất một nhóm cây trồng luân canh với nhau:
Trong lịch sử cơ giới hoá nông nghiệp của các nước, chưa có nước nào có thể
tiến thẳng lên cơ giới hoá toàn bộ, ngay cả trong điều kiện của cuộc cách mạng kỹ
thuật lần thứ hai. Cơ giới hoá không toàn bộ trong thời kỳ quá độ lên sản xuất lớn
dường như là một tất yếu kỹ thuật. Nhưng không phải vì thế mà không tiến hành cơ
giới hoá được, không phải vì thế mà cơ giới hoá không toàn bộ là không có hiệu quả
kinh tế, tất nhiên khó khăn sẽ có nhiều và hiệu quả kinh tế sẽ thấp hơn so với cơ giới
hoá toàn bộ.
Vấn đề là ở chỗ, trong khi kỹ thuật cơ khí chưa cho phép cơ giới hoá toàn bộ, thì
nhất thiết phải sử dụng hết sức rộng rãi các công cụ cải tiến ở những khâu chưa cơ giới
hoá được, xây dựng một hệ thống công cụ lao động cho một nhóm cây trồng luân canh
với nhau bao gồm máy móc các loại, công cụ thô sơ, công cụ thô sơ cải tiến sao cho
các quá trình canh tác được tiến hành cân đối, ăn khớp với nhau về mặt thời gian, bảo
đảm cho quá trình lao động tiến hành nhịp nhàng, sao cho số mã lực và số loại máy
động lực trang bị tính trên 100 ha canh tác là nhỏ nhất, áp dụng những hình thức tổ
chức lao động tiên tiến, xác định mức độ cơ giới hoá hợp lý ở những khâu, nếu xét
riêng nó, đã có thể cơ giới hoá 100%, để đảm bảo sự ăn khớp về mặt thời gian giữa các
khâu canh tác của quá trình sản xuất, xây dựng những qui trình kỹ thuật canh tác mới
phù hợp với điều kiện hoạt động của máy móc mà vẫn bảo đảm được năng suất cây
trồng.
Không giải quyết theo hướng đó thì sẽ không tạo ra được khả năng cơ giới hoá,
xét về mặt kỹ thuật.
Không tập trung sức giải quyết kỹ thuật cơ giới hoá ở những vùng sản xuất tập
trung, chuyên canh thì không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, không xây dựng
được nền sản xuất lớn, không phát huy được hiệu quả kinh tế của cơ giới hoá.
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Không xác định được các yêu cầu cơ giới hoá thì không có phương hướng
nghiên cứu giải quyết kịp thời các vấn đề kỹ thuật cơ khí phục vụ sản xuất sẽ gây ra
tình trạng không cân đối, không ăn khớp giữa yêu cầu và khả năng cơ giới hoá.
Máy móc của ta hiện nay có nhiều, tính cả về số lượng, chủng loại, và số mã lực
trên 100 ha canh tác, và đã được sử dụng trên một địa bàn rộng lớn, nhưng đến nay,
vẫn chưa có loại cây trồng nào, nhóm cây trồng cùng luân canh với nhau nào, chưa có
vùng nông nghiệp nào có được một hệ thống công cụ lao động thoả mãn những yêu
cầu, tính chất nói trên. Do đó năng suất lao động mức độ cơ giới hoá nông nghiệp
không tương xứng với mức trang bị máy kéo và các loại động lực khác. Trong những
năm sắp tới tập trung giải quyết tình trạng này, đi đối với việc thay đổi và xác định các
quy trình kỹ thuật, canh tác vừa thuận lợi cho sự hoạt động của máy móc vừa đảm bảo
được năng suất cây trồng, là điều cần thiết trước tiên đối với cây lúa, một số cây công
nghiệp được sản xuất tập trung.
3 - Vốn xây dựng cơ bản
Việc nâng cao mức độ cơ giới hoá nông nghiệp còn phụ thuộc khả năng vốn của
Nhà nước và hợp tác xã. Khả năng vốn càng lớn, càng sớm tạo ra được những cơ sở
vật chất làm điều kiện tối thiểu cho hoạt động của máy móc, thì mức độ cơ giới hoá
càng được nâng cao nhanh chóng.
Vấn đề là ở chỗ phải tìm ra và khai thác triệt để mọi khả năng tiềm tàng về vốn
để đầu tư cho xây dựng cơ bản. Qua những số liệu đã điều tra được thì vốn của một số
hợp tác xã tiên tiến cúng không có bao nhiêu so với yêu cầu xây dựng một nền sản xuất
lớn.
Theo sổ sách, vốn bình quân trên 1 ha canh tác của hợp tác xã đều tăng qua các
năm, nhưng chênh lệch nhau khá xa, năm 1969, hợp tác xã V. chuyên canh lúa, có
1.222đ vốn/ha, trong khi đó hợp tác xã T. và Đ. chuyên canh đay, ở cùng huyện chỉ có
674đ và 1.620đ vốn/1ha, hợp tác xã A. chuyên canh lúa và lợn, có vốn cao nhất:
3.827đ/1ha.
Vốn đi vay chiếm từ 40 đến 57% vốn sản xuất của hợp tác xã. Nếu kiển kê đánh
giá lại, trừ đi những tài sản hư hỏng trước thời hạn, không dùng được vì không thích
hợp hoặc không cần thiết, thì số vốn tự có của hợp tác xã còn chiếm tỷ lệ thấp hơn
nữa.
Vậy thì trong vài ba năm tới, làm sao có vốn để xây dựng cơ sở vật chất cho thâm
canh và tiếp thu cơ giới hoá? Nguồn vốn to lớn có thể giúp chúng ta thoát ra khỏi tình
trạng hiện nay chính là nguồn lao động nông nghiệp dồi dào chưa được sử dụng đầy đủ
và hợp lý. Phải biến sức lao động thành lao động sống tích luỹ, vật hoá thành những tài
sản cố định, những cơ sở vật chất của hợp tác xã. Thực tế đã chứng minh khả năng to
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lớn đó, những hợp tác xã điển hình tiếp thu cơ giới hoá như hợp tác xã A. và hợp tác
xã T.T và A. đều là những hợp tác xã có qui mô diện tích canh tác vào loại lớn, trên
dưới 300 ha, bình quân diện tích trên dưới 2 sào Bắc Bộ/ người như các hợp tác xã
khác ở đồng bằng, và đều thuộc vùng có địa hình phức tạp, gặp nhiều khó khăn trong
việc cải tạo đồng ruộng cho thích hợp với điều kiện hoạt động của máy kéo lớn T.
thuộc vùng chiêm trũng, thường xuyên bị úng đe doạ vào lúc gặt chiêm, làm mùa; A
thuộc vùng gần như bán sơn địa, ruộng bậc thang, bị chia cắt bằng nhiều dãy núi đất và
đá vôi. Thế nhưng chỉ sau 3 năm, 100% diện tích canh tác của T. đã được cải tạo chẳng
những đáp ứng được yêu cầu hoạt động của máy kéo lớn, mà còn đáp ứng được yêu
cầu thâm canh, nhất là về thuỷ lợi, bảo đảm cho việc sử dụng rộng rãi các công cụ cải
tiến. Mỗi năm, 1 sức lao động chính góp 30 - 40 ngày công cho xây dựng cơ bản. Hợp
tác xã A, sau 3 năm, đã có 2/3 diện tích canh tác được cải tạo theo yêu cầu hoạt động
của máy kéo lớn, mỗi năm 1 người lao động chính góp 50 - 60 công lao động xây dựng
cơ bản (loại công này không được chia). ở hợp tác xã A., chi phí bằng tiền đầu tư cho
xây dựng công trình thuỷ lợi, xây dựng đồng ruộng, đường giao thông phục vụ cho
máy kéo hoạt động chỉ chiếm 4,7% giá trị tài sản cố định và 12,7% giá trị tài sản cố
định dùng trong ngành trồng trọt. Nhưng nếu tính cả lao động sống đã vật hoá trong
các công trình xây dựng cơ bản đó, qui ra tiền, theo giá trị 1đ/1 công, thì giá trị tài sản
cố định về giao thông, thuỷ lợi, xây dựng đồng ruộng tăng thêm khoảng 41,6% giá trị
tài sản cố định, và 67% giá trị tài sản cố định dùng cho ngành trồng trọt của A. Để có
nhiều công dùng cho việc phát triển các ngành nghề khác, và xây dựng cơ sở vật chất,
một mặt, hợp tác xã sử dụng ngày một nhiều loại máy kéo nhỏ ngay từ năm bắt đầu cải
tạo đồng ruộng và nâng dần từ 1/8 diện tích gieo trồng, lên 3/4 diện tích gieo trồng,
đồng thời cải tạo đồng ruộng đến đâu sử dụng máy kéo lớn đến đó, từ 1/9 diện tích
gieo trồng lên 1/4 diện tích gieo trồng. Đến 1970 diện tích gieo trồng đã được làm đất
bằng máy kéo là 91%, được tưới tiêu nước bằng máy là 99,5%. Từ năm 1966 đến
1970, giá trị mới do 1 sức lao động trong một năm sáng tạo ra tăng 44%, giá trị sản
lượng nông nghiệp năm 1970 so với 1966 tăng 70%, số công đầu tư cho xây dựng cơ
bản gấp 3,4 lần. ở huyện K., các hợp tác xã chuyên canh đay, lúa mùa, theo tài liệu của
Cục công cụ và cơ khí (Bộ Nông nghiệp) bình quân 1 sức lao động góp 53 công/năm,
bình quân 1 ha canh tác cần 635 công đầu tư để cải tạo đồng ruộng cho máy kéo lớn
hoạt động.
Để đảm bảo sản xuất và thu nhập bình thường của hợp tác xã và xã viên và để
dành lao động thích đáng cho kinh tế phụ gia đình xã viên, theo tôi, hợp tác xã chỉ nên
huy động mỗi sức lao động chính trong năm góp khoảng 30 - 40 ngày công cho xây
dựng cơ bản.
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Thực tế đã chứng tỏ rằng, ở đồng bằng trong thời gian 4 - 5 năm, nếu biết tổ
chức, các hợp tác xã, bằng lao động sống của mình, hoàn toàn có thể xây dựng được
những cơ sở vật chất tối thiểu để tiếp thu sử dụng máy kéo lớn và để tăng cường thâm
canh. Cần thiết phải đầu tư nhiều lao động sống vào ngành xây dựng cơ bản trong
những năm sắp tới. Nếu để sau một thời gian nữa, khi mà nền kinh tế quốc dân đã phát
triển và đòi hỏi rút bớt sức lao động ra khỏi nông nghiệp, thì việc xây dựng cơ sở vật
chất của hợp tác xã sẽ gặp nhiều khó khăn về lao động.
Nhà nước cần giúp đỡ hợp tác xã về mặt qui hoạch, kỹ thuật thi công, cho vay
vốn và cung cấp các vật tư cần thiết mà hợp tác xã không tự lực được như than, xi
măng, sắt, thép.
Đối với các công trình trung thủy nông, các trục giao thông liên xã, thì Nhà nước
cần đầu tư toàn bộ, nếu cần thì huy động sự đóng góp công lao động của xã viên theo
như ngành thuỷ lợi đã làm lâu nay. Những công trình này phục vụ nhiều xã, thậm chí
nhiều huyện, cần nhiều vốn đầu tư, trình độ kỹ thuật cao, hợp tác xã không thể tự xây
dựng được. Hợp tác xã chỉ làm những công trình thủy lợi nhỏ dẫn nước trong đồng,
những quãng đường từ làng ra đồng và từ cánh đồng này sang cánh đồng khác.
Tất nhiên trong việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp
nói chung và cho cơ khí hoá nông nghiệp nói riêng, vốn của Nhà nước phải đầu tư tập
trung, có trọng điểm, để giải quyết dứt điểm từng vùng, theo 1 kế hoạch và qui hoạch
dài hạn phát triển nông nghiệp, ưu tiên cho các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh,
có yêu cầu cơ giới hoá cao.
Như vậy, việc làm cho đồng ruộng có đủ điều kiện cho máy kéo lớn hoạt động
hoàn toàn là khả năng thực tế đối với vùng đồng bằng và một số huyện vùng trung du.
Nếu biết tổ chức tốt chúng ta sẽ có thể cơ bản cải tạo xong đồng ruộng theo yêu cầu
của việc sử dụng máy kéo lớn, và yêu cầu thâm canh trong khoảng thời gian không
phải là dài lắm.
4. - Về công nghiệp
Hiện nay, công nghiệp nước ta đã sản xuất được loại động lực diesel tĩnh tại cỡ
nhỏ, một số loại máy nông nghiệp dùng tĩnh tại và di động...., và gần đây có sản xuất
thử loại máy kéo tay 2 bánh nhưng chất lượng còn kém, giá thành còn quá cao. Chúng
ta chưa có một hệ thống công nghiệp tương đối hoàn chỉnh được tổ chức đúng theo
nguyên tắc chuyên môn hoá kết hợp với hiệp tác hoá, từ trung ương đến các tỉnh, để
sản xuất các loại công cụ lao động nông nghiệp từ thô sơ đến hiện đại. Đường lỗi ưu
tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý của Đảng ta trong bước đi ban đầu là
xây dựng những ngành công nghiệp đủ năng lực trang bị cho lao động nông nghiệp và
công nghiệp nhẹ các loại công cụ từ thô sơ đến hiện đại. Công nghiệp trong nước chưa
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làm tròn được nhiệm vụ đó thì chưa có thể nói đến việc chủ động tiến hành cơ giới hoá
nông nghiệp một cách rộng khắp, trên qui mô lớn. Một nền kinh tế độc lập tự chủ,
trước hết phải có đủ khả năng trang bị công cụ cho nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, ít
nhất cũng là về cơ bản, nền kinh tế ấy chỉ có thể nhập khẩu những tư liệu sản xuất để
sản xuất ra tư liệu sản xuất. Có thể hoàn toàn nhập thiết bị toàn bộ của một nhà máy
sản xuất ra máy kéo, phân đạm, thuốc trừ sâu, nhưng về lâu dài và cơ bản thì không thể
nhập chính ngay máy kéo, phân đạm, thuốc trừ sâu - là những tư liệu sản xuất để sản
xuất ra tư liệu tiêu dùng mặc dù sản xuất trong nước có thể đắt hơn, phẩm chất xấu
hơn.
Bởi vì, sử dụng tư liệu sản xuất do công nghiệp của ta tự sản xuất là sử dụng
được ngay chính sức lao động trong nước, thúc đẩy sự phân công lại lao động xã hội,
dù có phải chịu một giá đắt hơn so với nhập khẩu, nhưng toàn bộ giá trị mới (v + m)
được sáng tạo kết tinh trong bản thân máy móc đều thuộc về thu nhập quốc dân, và chỉ
có mất đi phần lao động vật hoá do phải nhập tư liệu sản xuất dùng để sản xuất ra tư
liệu sản xuất, tức là, chúng ta chỉ cần một lượng ngoại tệ bằng giá trị lao động vật hoá
kết tinh trong tư liệu sản xuất. Còn nếu nhập khẩu tư liệu sản xuất dùng trong nông
nghiệp thì toàn bộ giá trị của nó (c + v + m) ta đều phải trả bằng ngoại tệ, tuy rằng tiết
kiệm được lao động sống sản xuất ra nó. Và như thế ta lại gặp phải giới hạn kinh tế của
việc đổi mới công cụ lao động: lao động sống tiết kiệm được, do nhập khẩu máy móc
cho nông nghiệp, phải sản xuất ra được một lượng giá trị có thể xuất khẩu thu được
một lượng ngoại tệ ít nhất bằng phần giá trị mới (v + m) kết tinh ngay trong bản thân
máy móc nhập khẩu.
Đó mới chỉ là tính toán đơn thuần về giá trị. Việc nhập khẩu máy móc, dù không
bị giới hạn kinh tế nói trên ràng buộc, vẫn gây ra những ảnh hưởng không tốt đối với
sự phát triển kinh tế trong nước.
Việc phải nhập máy của nhiều nước đã gây khó khăn cho việc sử dụng, sửa chữa,
thay thế phụ tùng, gây ra tình trạng "thịt máy" khá phổ biến; nhiều loại máy đã lạc hậu,
không thích hợp với ta, nhưng ta vẫn còn phải sử dụng; những máy hiện nay ta kết luận
là tương đối thích hợp, thì đã sắp trở thành lạc hậu đối với bạn, và sẽ không được sản
xuất nữa, gây khó khăn cho việc nhập máy và phụ tùng thay thế. Những máy móc mới
của bạn ta chưa kịp khảo nghiệm nên không thể nhập ngay hàng loạt để phục vụ sản
xuất.
Như vậy, khả năng công nghiệp trong nước hiện nay đã và đang hạn chế mức độ
cơ giới hoá nông nghiệp. Chỉ lúc nào công nghiệp trong nước đáp ứng được phần lớn
nhu cầu máy móc của sản xuất nông nghiệp thì lúc đó ta mới có thể chủ động mở rộng
qui mô cơ giới hoá nông nghiệp một cách vững chắc. Ngay từ bây giờ chúng ta phải
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chuẩn bị tất cả các điều kiện kinh tế - kỹ thuật cho việc xây dựng công nghiệp trong
nước, về cơ bản, có đủ khả năng cung cấp máy móc các loại theo yêu cầu của sản xuất
nông nghiệp. Trước mắt, đối với hàng nghìn đầu máy kéo lớn, nhỏ và hàng vạn động
lực tĩnh tại đang dùng trong nông nghiệp, chúng ta một mặt cần xác định lại toàn bộ về
giá trị và giá trị sử dụng hiện còn, để trên cơ sở đó có thể tiến hành sắp xếp lại, tổ chức
lại hoạt động của ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp trên tinh thần tận dụng triệt để
những máy móc sẵn có, phát huy hết khả năng phục vụ sản xuất nông nghiệp của nó.
Mặt khác ngành công nghiệp trong nước phải vươn lên đảm nhiệm tốt việc sản xuất
phụ tùng thay thế và sửa chữa máy móc hiện có. Đó là điều rất cấp thiết, là điều tất yếu
kỹ thuật để đảm bảo cho số máy móc hiện có tiến hành sản xuất được bình thường.
Hiện nay ngành công nghiệp chưa đảm nhiệm được việc sửa chữa kịp thời, thuận tiện,
và có chất lượng. Đây là nguyên nhân rất quan trọng gây lãng phí máy móc, hạn chế
khả năng và mức độ cơ giới hoá nông nghiệp. Máy kéo đã được sử dụng ở 136 huyện
và 83 huyện đã thành lập trạm máy kéo riêng, hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp ở
đồng bằng và trung du đã được trang bị động lực tĩnh tại từ 12 - 20 cv và một số máy
kéo nhỏ, nhưng số lượng các nhà máy sửa chữa lớn và nhỏ còn quá ít rất không tương
xứng với số máy móc đã trang bị cho sản xuất nông nghiệp. Tỉnh N. có 11 trạm máy
kéo huyện nhưng chỉ có 4 huyện có xưởng tiểu tu, tỉnh T. có 7 trạm máy kéo huyện và
4 xưởng tiểu tu. Tỉnh H có 20 huyện sử dụng máy kéo, trong đó có 10 trạm huyện,
nhưng chỉ có 5 xưởng tiểu tu... Các nhà máy xưởng sản xuất và sửa chữa công cụ lao
động nông nghiệp lại bị phân tán, không do Bộ Cơ khí luyện kim quản lý thống nhất,
nên không thể thực hiện được nguyên tắc tổ chức sản xuất "hiệp tác trên cơ sở chuyên
môn hoá sâu".
5 - Khả năng tổ chức sản xuất
Trong điều kiện Nhà nước phải đứng ra tổ chức quản lý trạm máy kéo và máy
móc để cùng với các hợp tác xã tiến hành sản xuất nông nghiệp, qui mô của đội máy
kéo - đơn vị cơ sở nhỏ nhất của tổ chức trạm cơ khí nông nghiệp, có kết cấu thiết bị đủ
đảm nhiệm được nhiều công việc đồng áng phục cho 4 -5 hợp tác xã, với qui mô diện
tích canh tác của hợp tác xã hiện nay, trong điều kiện hệ thống công cụ lao động bao
gồm cả máy móc hiện đại có năng suất cao và công cụ thô sơ có năng suất thấp, thì
việc tổ chức sản xuất và nhất là tổ chức lao động trở nên hết sức phức tạp, đòi hỏi phải
có sự chỉ huy phối hợp, điều hoà thống nhất của cấp huyện. Đối với hợp tác xã và trạm
máy kéo thì quá trình lao động mới được tiến hành cân đối, nhịp nhàng, ăn khớp về
mặt thời gian giữa các khâu canh tác, mới tận dụng hết công suất và phát huy hết tác
dụng của máy móc.
Trong những năm qua, hoạt động của trạm máy kéo và hợp tác xã nông nghiệp
116

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

không được sự chỉ huy điều hoà của cấp huyện. Do đó, hoạt động của trạm máy kéo rất
bị động, địa bàn không ổn định, hợp đồng kinh tế với hợp tác xã hầu như không có giá
trị pháp lý trên thực tế. Những điều kiện tối thiểu cho máy móc hoạt động cũng chưa
được hợp tác xã tạo ra đầy đủ, kịp thời, và không được huyện quan tâm chỉ đạo, ví dụ
như không xây dựng đường sá cho máy kéo, địa bàn phân tán, không ổn định, không
được kiến thiết, tổ chức lao động bằng công cụ thủ công không tập trung dứt điểm giải
phóng từng khoảnh ruộng có diện tích đủ lớn, phù hợp với hoạt động của máy, trạm
máy kéo không lập được kế hoạch hành trình của máy, quá trình lao động do hợp tác
xã phụ trách và quá trình lao động do trạm máy kéo phụ trách trên cùng một cánh đồng
không ăn khớp nhau... gây lãng phí công suất máy móc, giá thành cao, mà nhiều khi
thời vụ sản xuất không được đảm bảo. Mặt khác trang thiết bị và trình độ tổ chức quản
lý trạm máy kéo không đủ điều kiện bảo đảm chất lượng công việc làm bằng máy, làm
cho hợp tác xã kém tin tưởng vào máy móc. Máy móc thiếu đồng bộ, đồng ruộng chưa
được cải tạo, địa bàn cơ giới hoá phân tán, không ổn định, là do khuyết điểm của việc
tổ chức chỉ đạo. Nếu cùng với số máy móc ấy, số vốn ấy, nếu tập trung chỉ đạo dứt
điểm tạo ra những điều kiện tối thiểu cho máy kéo hoạt động trong từng vùng thì mức
độ và hiệu quả cơ giới hoá nông nghiệp sẽ có thể đạt cao hơn nhiều.
Để sử dụng tốt máy móc được trang bị phải nâng cao trình độ tổ chức của hợp tác
xã và đội sản xuất. Đối với máy bơm phục vụ nhiều đội thì nên thành lập đội máy độc
lập phục vụ các đội trồng trọt. Nhưng đối với máy kéo tay, nhất là ở những nơi được
trang bị nhiều như A., 24 ha có 1 máy kéo tay, nếu cũng tổ chức thành đội máy độc lập
thì chỉ gây khó khăn cho tổ chức lao động tương tự như việc tổ chức phối hợp lao động
giữa trạm máy kéo và hợp tác xã. Nên giao mỗi máy công nông có công suất đủ phục
vụ một đội trồng trọt theo quy mô diện tích hiện nay, cho đội trồng trọt quản lý để đội
tự tổ chức lao động như đối với các công cụ lao động khác. Kinh nghiệm ở các nước
như Liên Xô cũng đã chỉ ra rằng tổ chức đội trồng trọt tự quản lý, sử dụng máy móc là
việc làm có hiệu quả hơn, đạt năng suất lao động cao hơn.
Tổ chức đội máy kéo riêng là tách rời giữa các loại công cụ lao động của hệ
thống công cụ lao động dùng để tiến hành một quá trình sản xuất, là tách rời công cụ
lao động - phương tiện để thực hiện tiêu chuẩn kỹ thuật nông học với bản thân quy
trình, tiêu chuẩn kỹ thuật nông học. Cực chẳng đã mới phải tổ chức tách rời tổ chức
máy kéo máy móc nông nghiệp với tổ chức sản xuất ngành trồng trọt như hình thức
trạm máy kéo của Nhà nước và các hợp tác xã, hình thức đội máy kéo và các đội trồng
trọt trong nông trường quốc doanh hiện nay.
Tình hình hiện nay là công nhân điều khiển máy nông nghiệp của trạm máy kéo
hầu như không am hiểu kỹ thuật nông học và không bị những điều kiện kinh tế ràng
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buộc họ, với chất lượng kỹ thuật nông học của công việc họ làm, và với kết quả cuối
cùng của sản xuất nông nghiệp. Người công nhân lái máy nông nghiệp trước hết và
cũng chính là người sản xuất nông nghiệp, đảm nhiệm những công việc rất quan trọng,
trong quá trình sản xuất nông nghiệp, có ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cây trồng. Họ
chỉ khác người xã viên nông nghiệp hiện nay ở chỗ phương tiện để thực hiện các tiêu
chuẩn kỹ thuật nông học không phải là công cụ lao động thô sơ, mà là công cụ lao
động cơ khí, có năng suất cao. Vì thế, cần phải trang bị kiến thức nông học sâu hơn,
rộng hơn cho công nhân lái máy và có những biện pháp kinh tế tổ chức ràng buộc họ
với kết quả cuối cùng của sản xuất nông nghiệp của hợp tác xã.
Trên thực tế, ta chưa đề ra được những nguyên tắc, hình thức tổ chức sản xuất
hợp lý trong điều kiện sử dụng công cụ cơ khí kết hợp với công cụ thô sơ trong nông
nghiệp, chưa xác định rõ chức năng vai trò và quan hệ của cấp huyện, của trạm máy
kéo, của hợp tác xã trong quá trình chỉ huy, hiệp tác lao động. Cán bộ huyện, hợp tác
xã , và trạm máy kéo chưa đủ trình độ để tổ chức sản xuất nông nghiệp trong điều kiện
có dùng máy kéo, và cũng chưa chú ý đúng mức việc tự bồi dưỡng để nâng cao trình
độ.
Ta chưa có được những điển hình cấp huyện, trạm máy kéo và hợp tác xã tổ chức
lao động tốt trong điều kiện cơ khí hoá ở mức độ hiện nay. Do đó chưa thể tổng kết
kinh nghiệm điển hình để nhân ra diện. Thế mà máy kéo đã được sử dụng trong 10
năm nay và hầu hết các huyện vùng đồng bằng, trung du.
Tình hình trên là một trong những khó khăn hạn chế việc nâng cao mức độ cơ
giới hoá nông nghiệp, gây lãng phí lớn về vốn, thiết bị máy móc và lao động.
Cơ giới hoá nông nghiệp, ngay ở mức độ thấp như hiện nay, cũng đòi hỏi và thúc
đẩy sự thay đổi một cách sâu sắc, cơ bản về quản lý sản xuất nông nghiệp, mà thực
chất là chuyển lề lối tổ chức quản lý nền sản xuất nhỏ lên lề lối tổ chức quản lý nền sản
xuất lớn, xã hội chủ nghĩa.
Từng bước nâng cao khả năng, trình độ tổ chức quản lý sản xuất nông nghiệp
trong điều kiện cơ giới hoá là việc không thể không làm, nếu muốn nâng cao mức độ
cơ giới hoá nông nghiệp và xây dựng nền sản xuất lớn. Mức độ cơ giới hoá được nâng
cao theo sự tiến bộ của trình độ quản lý sản xuất của cấp huyện. hợp tác xã và trạm
máy kéo -máy móc nông nghiệp nói riêng và của ngành nông nghiệp nói chung.
Không thể tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp vượt quá khả năng cho phép của
nền kinh tế quốc dân được thể hiện ở những mặt đã phân tích trên đây. Nhưng mặt
khác, nhờ có tính ưu việt của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, chúng ta có thể tác
động tích cực khắc phục khó khăn, nâng cao khả năng cơ giới hoá nông nghiệp để thúc
đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.
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IV - Những biện pháp
ở mỗi giai đoạn phát triển kinh tế có một thế cân đối giữa yêu cầu và khả năng cơ
giới hoá nông nghiệp. Tương ứng với mỗi thế cân đối ấy có một mức độ cơ giới hoá
hợp lý và đạt hiệu quả kinh tế nhất định. Người ta có thể nhận thức được điều đó và
bằng những biện pháp kinh tế - kỹ thuật, tạo ra thế cân đối mới ở mức độ ngày càng
cao hơn một cách tích cực, trên cơ sở nhận thức được những tính quy luật, những tất
yếu kinh tế và kỹ thuật của vấn đề cơ giới hoá nông nghiệp, nhằm thúc đẩy sản xuất
phát triển.
Bản thân cơ giới hoá nông nghiệp chỉ là một trong những biện pháp để xây dựng
nền nông nghiệp sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa. Những cơ giới hoá nông nghiệp chỉ có
thể tiến hành có hiệu quả khi và chỉ khi tất cả các biện pháp xây dựng nền nông nghiệp
sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa được tiến hành một cách cân đối, nhịp nhàng, ăn khớp.
Cho nên trên một giác độ nào đó, có thể nói, tất cả các biện pháp, mang tính chất tất
yếu để xây dựng nền nông nghiệp sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa cũng là những biện
pháp để tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp. Đứng ở góc độ cơ giới hoá nông nghiệp mà
xét, ta sẽ thấy rõ ý nghĩa của các biện pháp đó đối với việc tiến hành cơ giới hoá.
1 - Phân vùng và qui hoạch vùng sản xuất nông nghiệp trong điều kiện cơ
giới hoá.
Nền nông nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển toàn diện là dựa trên cơ sở phát triển
những vùng kinh tế nông nghiệp, sản xuất tập trung và chuyên môn hoá một vài loại
nông sản để cung cấp ra ngoài vùng dưới hình thức hàng hoá. Muốn thế, biện pháp
kinh tế đầu tiên là phải phân vùng và qui hoạch vùng sản xuất nông nghiệp. Tương ứng
với mỗi trình độ phát triển của công cụ lao động có một trình độ chyên môn hoá sản
xuất nhất định. Tức là không đổi mới công cụ lao động, không cơ giới hoá nông nghiệp
thì không thể có nền nông nghiệp sản xuất tập trung và chuyên môn hoá cao. Ngược
lại, không thể xây dựng những vùng nông nghiệp tập trung, chuyên canh thì cũng
không sử dụng được công cụ cơ khí.
Phân vùng kinh tế nông nghiệp, nói đơn giản là xác định những vùng lãnh thổ có
nhiệm vụ sản xuất một số loại nông sản hàng hoá nhất định. Qui hoạch vùng sản xuất
nông nghiệp là bố trí trên không gian lãnh thổ của vùng những loại cây trồng và gia
súc mà phương hướng sản xuất đã xác định và bố trí những cơ sở vật chất kỹ thuật bảo
đảm cho việc thực hiện phương hướng sản xuất đó. Nội dung qui hoạch bao gồm: qui
hoạch sản xuất: bố trí cây trồng và gia súc trên từng cánh đồng, từng địa điểm, trên cơ
sở xác định cơ cấu kinh tế hợp lý, thể hiện đầu tiên ở cơ cấu diện tích gieo trồng (kể cả
diện tích trồng cây thức ăn gia súc); quy hoạch biện pháp: bao gồm qui hoạch thuỷ lợi,
qui hoạch giao thông, qui hoạch địa bàn cơ giới hoá và qui hoạch cơ sở vật chất kỹ
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thuật khác như đai rừng phòng hộ, trạm thụ tinh nhân tạo, trạm dự báo sâu bệnh, trại
sản xuất giống cây trồng và gia súc của Nhà nước để cung cấp cho HTX bố trí các
màng lưới trạm đội máy kéo, xưởng sửa chữa công cụ, trạm biến thế điện....., nhằm
phục vụ việc thực hiện phương hướng sản xuất và qui hoạch sản xuất.
Từ trước đến nay khi phân vùng và qui hoạch sản xuất nông nghiệp, có người ít
chú ý đến ảnh hưởng của công cụ lao động đối với trình độ sản xuất tập trung và
chuyên môn hóa, đối với quy hoạch sản xuất và qui hoạch biện pháp. Hay nói khác đi
là qui hoạch sản xuất dựa trên hệ thống công cụ thô sơ hiện dùng, không dựa trên sự
phát triển của cơ giới hoá nông nghiệp trong những năm sắp tới, trong thời gian thực
hiện qui hoạch, do đó qui hoạch địa bàn cơ giới hoá, qui hoạch sản xuất, bố trí cây
trồng, qui hoạch thuỷ lợi, giao thông .... không thoả mãn yêu cầu và điều kiện tối thiểu
cần thiết cho sự hoạt động của máy móc.
Thế mà không cơ giới hoá thì không xây dựng được vùng sản xuất chuyên canh
lớn. Do đó, khó có thể thực hiện được quy hoạch sản xuất vùng nông nghiệp chuyên
canh lớn, dựa trên hệ thống công cụ thủ công. Ví dụ, nếu điều kiện đất đai, phân bón
cho phép, có thể nâng tỷ lệ diện tích đay - lúa mùa lên 50 - 60% diện tích canh tác, để
có một vùng sản xuất đay tập trung, chuyên môn hoá, nhưng nếu không dựa trên cơ sở
cơ giới hoá thì điều kiện lao động sẽ không cho phép; vì tỷ lệ diện tích đay ấy và hệ
thống công cụ lao động thủ công đòi hỏi 6 -7 sức lao động phụ trách một ha canh tác
và chênh lệch về nhu cầu lao động giữa tháng thời vụ căng thẳng và tháng nông nhàn
là khoảng 13 - 14 lần.
Trong thời kỳ quá độ xây dựng nền nông nghiệp lớn, xã hội chủ nghĩa, nói đến
phân vùng và qui hoạch sản xuất nông nghiệp tức là có tính đến yêu cầu và điều kiện
cơ giới hoá, tuy mức độ cơ giới hoá có khác nhau tuỳ từng thời gian và từng mức độ
chuyên môn cũng như đặc điểm sản xuất của vùng. Khó có thể phân vùng nông nghiệp
lớn và qui hoạch vùng sản xuất nông nghiệp ấy trong điều kiện công cụ lao động thủ
công. Không thể tồn tại trên thực tế vùng sản xuất nông nghiệp chuyên môn hoá theo
kiểu sản xuất lớn mà không sử dụng máy móc nông nghiệp. Quá trình thi công thực
hiện phương án phân vùng và quy hoạch sản xuất cũng là quá trình nâng cao mức độ
cơ giới hoá, và từng bước xây dựng nền sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa.
Dựa vào yêu cầu và khả năng mức độ cơ giới hoá mà xác định số lượng diện tích
canh tác bằng máy và bố trí diện tích đó tập trung thành từng vùng, khu, xứ đồng trong
từng hợp tác xã, từng huyện, tỉnh và vùng nông nghiệp. Diện tích canh tác bằng máy
phải được cải tạo về kích thước thửa ruộng, mặt bằng, tầng canh tác, hệ thống bờ vùng,
bờ thửa, công trình thuỷ lợi, giao thông để vừa đáp ứng yêu cầu hoạt động của hệ
thống máy móc, và công cụ thô sơ, vừa đáp ứng yêu cầu thâm canh tăng năng suất cây
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trồng.
Trong những năm qua, khi xây dựng qui hoạch chúng ta thường tách rời qui
hoạch sản xuất với các qui hoạch biện pháp và nhất là tách rời các quy hoạch biện pháp
với nhau, tách rời quy hoạch giao thông, thủy lợi với qui hoạch địa bàn cơ giới hoá;
việc xây dựng đồng ruộng chỉ nhằm phục vụ thâm canh trong điều kiện sử dụng công
cụ thủ công. Việc xây dựng nền nông nghiệp sản xuất lớn nói chung và việc đẩy mạnh
cơ giới hoá nông nghiệp nói riêng đòi hỏi một cách rất cấp bách việc phân vùng và qui
hoạch vùng sản xuất nông nghiệp theo nội dung và yêu cầu nói trên. Ngược lại, tổ chức
sản xuất tập trung và chuyên môn hoá là biện pháp tích cực, chủ động để nâng cao yêu
cầu và mức độ cơ giới hoá nông nghiệp. Thực tế đã cho phép và yêu cầu tổng kết kinh
nghiệm và đề ra những nội dung phương pháp tiến hành phân và qui hoạch vùng nông
nghiệp trong điều kiện sử dụng kết hợp máy móc và công cụ thủ công.
Qui hoạch sản xuất nông nghiệp ra mỗi vùng, mỗi hợp tác xã phải toàn diện,
nhưng kế hoạch thi công thực hiện qui hoạch đó thì phải chia ra từng bước trong từng
thời gian thực hiện dứt điểm từng bộ phận qui hoạch, từng cánh đồng, từng công trình
để sớm phát huy tác dụng của vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ngay cả trong khi toàn bộ
qui hoạch chưa thi công xong.
2 - Kế hoạch phân công lại lao động xã hội và trong từng vùng hợp tác xã.
Dựa vào xu hướng phân công lại lao động xã hội, như đã trình bày ở trên,
trong bước đi ban đầu, người ta xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, nhất là kinh
tế địa phương, song song với tốc độ nâng cao trình độ cơ giới hoá nông nghiệp.
Cần phải đặc biệt coi trọng việc tạo ra thị trường cung cấp vật tư và tiêu thụ sản
phẩm một cách ổn định cho sự phát triển ngành nghề không nông nghiệp ở nông
thôn. Phải coi việc phát triển các ngành nghề không nông nghiệp ở nông thôn để
sử dụng hết nguồn lao động trong nông nghiệp là xu hướng cơ bản của phân công
lao động tại chỗ theo ngành để phát triển kinh tế địa phương, trong bước đi ban
đầu. Do đó, cần có kế hoạch khai thác, tận dụng mọi tài nguyên sắn có ở địa
phương và kế hoạch xin vật tư của trung ương, hợp đồng kinh tế với các tỉnh bạn
về trao đổi hàng hoá và vật tư cần thiết mà địa phương không có, nhằm phục vụ
sự phát triển kinh tế địa phương nói chung và sự phát triển các nghề không nông
nghiệp ở nông thôn nói riêng, sử dụng một cách đầy đủ nguồn lao động dồi dào
trong nông nghiệp. Đó là biện pháp chủ động và tích cực nâng cao yêu cầu và
mức độ cơ giới hoá nông nghiệp.
3 - Xác định và trang bị hệ thống máy móc, công cụ lao động theo
hướng kết hợp máy móc và công cụ thủ công cho từng nhóm cây trồng luân
canh với nhau, và xây dựng qui trình sản xuất thích hợp.
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Các công cụ lao động thô sơ và máy móc dùng trong nông nghiệp tạo thành
một sự tổ hợp theo một cấu trúc nhất định, bảo đảm cho quá trình sản xuất được
cân đối, ăn khớp với nhau, bảo đảm cho mỗi cái máy và công cụ thủ công làm
việc đạt năng suất cao nhất mà kỹ thuật chế tạo cho phép.
Do điều kiện kỹ thuật cơ khí chưa cho phép cơ giới hoá toàn bộ, máy móc
nhập khẩu chưa thật thích hợp với đất đai, cây trồng của ta, và lại bao gồm rất
nhiều loại khác nhau, nên việc xác định hệ thống công cụ lao động nông nghiệp
gặp nhiều khó khăn.
Việc nghiên cứu giải quyết những vấn đề kỹ thuật cơ khí để nâng cao khả
năng cơ giới hoá, một mặt chưa xuất phát từ yêu cầu cơ giới hoá nông nghiệp, tức
là chưa chú trọng giải quyết máy móc cho những cây trồng được tổ chức sản xuất
tập trung, chuyên môn hoá cao, lại có sự chênh lệch quá lớn về nhu cầu lao động,
nếu sử dụng công cụ thủ công, giữa tháng thời vụ căng thẳng và tháng nông nhàn,
một mặt chưa thấy hết mối liên quan giữa các công cụ lao động sử dụng trong các
khâu canh tác của cả quá trình sản xuất các loại cây trồng luân canh với nhau. Bất
kỳ một hệ thống công cụ lao động nào, dù là cơ khí, thô sơ hay kết hợp giữa cơ
khí và thô sơ đều phải tôn trọng nguyên tắc đảm bảo cho các khâu canh tác được
tiến hành ăn khớp với nhau về mặt thời gian, số mã lực trang bị và sử dụng trên
100 ha canh tác là ít nhất. Ví dụ, nếu không có máy thu hoạch và chế biến đay
thì cũng không thể cơ giới hoá làm đất cho lúa mùa trồng trên đất trồng đay; nếu
không cơ giới hoá khâu bứt củ lạc, hay ít nhất cũng có công cụ cải tiến để nâng
cao năng suất bứt củ lạc, thì cũng không thể sử dụng máy móc có năng suất cao
trong khâu dỡ lạc,...
Việc nghiên cứu giải quyết kỹ thuật công cụ lao động tách rời từng loại công
cụ sử dụng trong từng khâu canh tác sẽ tạo ra những công cụ lao động đạt năng
suất lao động không cân đối giữa các khâu canh tác làm cho thời gian hoàn thành
các khâu canh tác không ăn khớp với nhau và sẽ xảy ra tình trạng mỗi loại máy
sử dụng một loại động lực có công suất khác nhau. Cuối cùng kết quả là không sử
dụng được trong sản xuất những loại máy móc như thế.
Hệ thống công cụ lao động bao giờ cũng phải coi tiêu chuẩn kỹ thuật nông
học là mục tiêu phục vụ để vừa làm tăng năng suất lao động vừa làm tăng năng
suất cây trồng và gia súc. Tương ứng với mỗi hệ thống công cụ lao động có một
qui trình sản xuất thích hợp vừa đảm bảo chi phí lao động sống và lao động vật
hoá ít nhất, vừa đảm bảo chất lượng kỹ thuật công việc.
Hiện nay, việc sử dụng công cụ lao động mới, nhất là công cụ cơ khí,
thường vẫn theo qui trình canh tác cũ. Ví dụ, làm đất bằng máy kéo lớn cho lúa,
122

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

đay, cũng cày 1 -2 lượt rồi bừa đi, bừa lại nhiều lượt cho đến khi đạt tiêu chuẩn
kỹ thuật nông học hoặc đến khi máy không còn khả năng làm nhỏ đất được nữa
mới thôi. Do đó, giá thành công việc quá cao, làm cho hiệu quả kinh tế của cơ
giới hoá bị giảm đi. Ví dụ: Đối với đay, ở huyện K, qui trình làm đất bằng máy
kéo là cày 2 lượt, bừa 4 lượt, qui thành 4,6 ha tiêu chuẩn/ 1 ha gieo trồng, mà đất
vẫn chưa nhỏ, hợp tác xã vừa phải trả cho trạm máy kéo 140,7đ/ha gieo trồng vừa
phải đầu tư thêm 48,8 công lao động nữa để đập đất, bừa san, cày đầu bờ, cuốc
góc, chăn trâu.... và chi phí thêm 8,3 đ/ha về lao động vật hoá. Do đó, giá thành
làm đất bằng máy lên tới 196,8 đ/1ha gieo trồng, trong khí đó, hợp tác xã tự làm
lấy bằng trâu chỉ hết có 146,9đ/1 ha gieo trồng. Đó không phải lỗi của bản thân
máy móc mà là do việc trang bị máy móc nông nghiệp sau máy kéo không thích
hợp, đồng bộ và qui trình kỹ thuật làm đất bằng máy chưa được xây dựng hợp lý.
Đối với lúa, hiện nay chúng ta đang áp dụng nhiều qui trình kỹ thuật khác
nhau, chưa xác định chính thức những qui trình mẫu có hiệu quả kinh tế nhất
trong những điều kiện đất đai nhất định.
Nếu như thay qui trình cấy lúa bằng gieo thẳng, thay qui trình kỹ thuật cạo
đay, ngâm rũ đay thủ công bằng qui trình công nghệ chế biến đay của nhà máy thì
việc cơ giới hoá sẽ tiến hành được dễ dàng hơn,..... Nguyên nhân của tình hình
trên là do sự tách rời kỹ thuật nông học với kỹ thuật công cụ lao động trong
nghiên cứu khoa học và trong thực tiễn chỉ đạo sản xuất, tổ chức lao động, trong
nhận thức của cán bộ hợp tác xã, trạm máy kéo và cán bộ chỉ đạo cấp huyện, do
sự tách rời cơ quan quản lý máy móc nông nghiệp với cơ quan quản lý kỹ thuật
nông học.
Trong điều kiện sử dụng công cụ cơ khí, việc tổ chức quá trình sản xuất hợp
lý bao gồm việc lựa chọn hệ thống máy móc và công cụ thô sơ thích hợp, trình tự
áp dụng các loại công cụ lao động đó phù hợp với những điều kiện sử dụng tốt
nhất, việc xác định qui trình sản xuất bao gồm trình tự các khâu canh tác, tiêu
chuẩn kỹ thuật và thời gian hoàn thành từng công việc, liên hợp máy và công c ụ
thô sơ dùng trong từng khâu canh tác, định mức lao động và vật tư cho từng việc
để sao cho số lượng ha tiêu chuẩn/ 1ha gieo trồng để hoàn thành từng công việc
là ít nhất, mà vẫn đảm bảo chất lượng kỹ thuật.
Tất cả nội dung này được ghi vào bảng công nghệ mẫu theo những vấn đề
sau:
- Trình tự và tiêu chuẩn kỹ thuật của các quá trình canh tác và thời hạn hoàn
thành từng công việc của quá trình đó (cày, bừa, gieo...).
- Tổng số lượng máy kéo, máy móc nông nghiệp, các công cụ thường và số
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người sử dụng; các liên hợp máy, các loại công cụ thủ công được sử dụng trong
từng công việc.
- Năng suất giờ và ngày của các liên hợp máy, chi phí lao động và nhiên
liệu, cùng các loại vật tư khác tính trên 1 ha của từng loại công việc.
Dựa vào bảng công nghệ mẫu này, người ta lại lập bảng công nghệ cụ thể
phù hợp với các điều kiện địa phương và tình trạng kỹ thuật cụ thể cho từng đơn
vị kinh tế: hợp tác xã, tổ, đội sản xuất.
Tóm lại, dựa vào yêu cầu cơ giới hoá mà nghiên cứu tạo ra khả năng về mặt
kỹ thuật cơ khí để nâng cao mức độ cơ giới hoá, bằng cách xác định được hệ
thống công cụ lao động kết hợp giữa máy móc và công cụ thô sơ cho từng nhóm
cây trồng luân canh với nhau và xác định qui trình kỹ thuật tương ứng. Đảm bảo
chất lượng kỹ thuật nông học, sự ăn khớp về mặt thời gian hoàn thành giữa các
khâu canh tác, các công việc đồng áng sử dụng các loại công cụ lao động có trình
độ kỹ thuật phức tạp khác nhau, sao cho số loại động lực cơ khí, số mã lực trang
bị cho 100 ha canh tác, số sức lao động phụ trách 1 ha canh tác, số lượng lao
động sống và lao động vật hoá đầu tư cho 1 ha canh tác là ít nhất:
4 - Từng bước xây dựng ngành công nghiệp chế tạo và sửa chữa máy
móc công nghiệp.
Do Bộ cơ khí luyện kim quản lý thống nhất và tổ chức sản xuất theo nguyên
tắc hiệp tác hoá trên cơ sở chuyên môn hoá sâu, bảo đảm cung cấp đầy đủ phần
lớn nhu cầu máy móc trang bị cho nông nghiệp với chất lượng tốt, và sửa chữa
kịp thời, thuận tiện, rẻ tiền đối với máy móc đang sử dụng. Trước mắt vẫn có thể
chủ yếu dựa vào nhập khẩu để tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp, nhưng công
nghiệp trong nước phải đảm nhiệm được việc sửa chữa, sản xuất một số phụ tùng
thay thế và máy nông nghiệp theo sau máy kéo.
5 - Xây dựng trạm cơ khí nông nghiệp và sửa chữa máy móc nông cụ ở
huyện và tổ chức chỉ đạo sản xuất của cấp huyện.
Trong điều kiện trình độ quản lý, qui mô tổ chức của hợp tác xã hiện nay, để
thực hiện cơ giới hoá nông nghiệp, Đảng ta chủ trương thành lập ở mỗi huyện
một trạm cơ khí nông nghiệp và sửa chữa, có nhiệm vụ quản lý sử dụng tốt các
thiết bị máy móc của Nhà nước để làm đất, bơm nước, thu hoạch chế biến nông
sản, phục vụ chăn nuôi, sửa chữa những máy móc và công cụ sản xuất nông
nghiệp của Nhà nước và hợp tác xã, sản xuất công cụ nông nghiệp cải tiến thích
hợp với từng vùng đất khác nhau, hướng dẫn các hợp tác xã sử dụng và bảo quản
máy móc, công cụ, vật tư kỹ thuật của tập thể, giúp đỡ các hợp tác xã đào tạo cán
bộ và nhân viên kỹ thuật biết sử dụng và bảo quản máy móc, công cụ sản xuất
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nông nghiệp của hợp tác xã.
Nhiệm vụ của trạm cơ khí nông nghiệp và sửa chữa rất nặng nề; hoạt động
của trạm khá phức tạp, vì tiến hành sản xuất trêm đất đai của hợp tác xã , tham
gia vào một phần quá trình tạo ra nông sản phẩm và kết quả cuối cùng của sản
xuất không thuộc trạm cơ khí mà thuộc về hợp tác xã.
Ngành máy kéo và máy móc nông nghiệp đã được xây dựng hơn 10 năm
(trong vài ba năm gần đây, nhiều huyện đã có trạm máy kéo quản lý và sử dụng
một khối lượng thiết bị kỹ thuật hiện đại tương đối lớn), nhưng chế độ và phương
pháp quản lý thì chưa được nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh và ban hành chính
thức.
Vì vậy, phải kịp thời xây dựng những chế độ và phương pháp tổ chức quản
lý trạm cơ khí nông nghiệp và sửa chữa nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ mà Nhà
nước đã giao, sau đó thực nghiệm trong sản xuất để rút kinh nghiệm và bổ sung
sửa đổi thông qua việc xây dựng những trạm điển hình. Việc đào tạo một đội ngũ
cán bộ và công nhân có trình độ tổ chức quản lý và trình độ kỹ thuật sử dụng máy
móc đảm bảo chất lượng kỹ thuật nông học được đặt ra một cách cấp bách. Nếu
không, mọi chế độ quản lý dù có được xây dựng hoàn chỉnh cũng không phát huy
tác dụng trong thực tiễn sản xuất.
Việc thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của trạm cơ khí nông nghiệp và sửa chữa
không chỉ tuỳ thuộc chế độ quản lý và trình độ quản lý của cán bộ của trạm, mà
còn tuỳ thuộc trình độ chỉ huy sản xuất và hình thức tổ chức quản lý của ngành
nông nghiệp, trước hết ở cấp huyện.
Máy móc chỉ là phương tiện thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật nông học , là
phương tiện sản xuất. Trong nông nghiệp, giờ đây, hình thành hai lực lượng lao
động, hai hình thức tổ chức sản xuất cùng tiến hành sản xuất trên một mảnh đất
để làm ra một loại sản phẩm là trạm cơ khí nông nghiệp và hợp tác xã nông
nghiệp, đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp và thống nhất của cơ quan quản lý ngành
nông nghiệp cấp huyện.
Đặc điểm đó đòi hỏi, ngay trong hình thức và cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
ngành nông nghiệp, không được tách rời việc tổ chức quản lý công cụ lao động
và tổ chức quản lý kỹ thuật nông nghiệp; tổ chức chỉ đạo sản xuất phải đảm bảo
điều hoà hoạt động của trạm cơ khí và hợp tác xã trên nguyên tắc hiệp tác và
phân công lao động. Nếu riêng bản thân quá trình sản xuất, có thể hình dung tổ
chức quản lý sản xuất của một huyện như là một nông trường quốc doanh, trong
đó cơ quan lãnh đạo nông nghiệp cấp huyện như là giám đốc, các trạm, đôi cơ khí
nông nghiệp huyện như là các đội cơ khí độc lập phục vụ các đội trồng trọt, chăn
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nuôi, các hợp tác xã. Vì thế, phải xây dựng cho được mối quan hệ giữa ba bộ
phận, ba tổ chức nằm trong một cơ thể sản xuất thống nhất là cơ quan lãnh đạo
nông nghiệp huyện, trạm cơ khí và sửa chữa, hợp tác xã nông nghiệp. Cán bộ
lãnh đạo của ba tổ chức ấy vừa phải hiểu biết kỹ thuật nông học, vừa phải hiểu
biết kỹ thuật cơ khí và những điều kiện hoạt động của máy móc, phải biết tổ chứ c
lao động trong điều kiện sử dụng phối hợp công cụ cơ khí hiện đại có năng suất
cao và công cụ lao động thô sơ có năng suất thấp. Tổ chức lao động được coi
như một trong những biện pháp để đảm bảo sự ăn khớp, cân đối giữa các khâu
canh tác được cơ giới hóa và các khâu canh tác được cơ giới hóa và các khâu
canh tác sử dụng công cụ thô sơ, nhờ đó nâng cao được mức độ cơ giới hoá và
hiệu suất sử dụng máy móc. Từng giờ, từng phút, tình trạng mất cân đối, không
ăn khớp giữa các quá trình lao động sử dụng máy móc và sử dụng công cụ thô sơ
có thể xảy ra trên từng cánh đồng, ở từng đội trồng trọt, từng hợp tác xã hay trên
phạm vị toàn huyện. Điều đó đòi hỏi trình độ tổ chức lao động cao ở cả cấp
huyện, hợp tác xã, đội sản xuất, trạm và đội cơ khí.
Quan hệ giữa trạm cơ khí và hợp tác xã là quan hệ hợp đồng kinh tế giữa
một tổ chức kinh tế của Nhà nước và hợp tác xã đặt dưới sự điều hoà của cơ quan
quản lý nông nghiệp huyện. Cơ quan này phải giám đốc và tạo điều kiện cho hai
bên chấp hành hợp đồng kinh tế đã ký kết, giám đốc việc thực hiện chất lượng kỹ
thuật nông học và thời gian hoàn thành khối lượng công việc của trạm cơ khí đã
ký kết với hợp tác xã, giám đốc việc thực hiện những điều kiện đảm bảo cho máy
móc hoạt động theo kế hoạch hành trình và đảm bảo chất lượng công việc của
hợp tác xã đã ký kết với trạm cơ khí.
Hiện nay, kinh nghiệm tổ chức quản lý nông nghiệp trong điều kiện cơ giới hoá
còn thiếu. Cần tổ chức chỉ đạo điển hình một số huyện có phương hướng sản xuất
tiêu biểu cho một số vùng nông nghiệp để rút kinh nghiệm, tổng kết thành những
nguyên tắc và phương pháp, hình thức tổ chức quản lý; trên cơ sở đó nhân ra diện,
trước hết ở các vùng nông nghiệp sản xuất tập trung, chuyên môn hoá, có yêu cầu và
khả năng cơ giới hoá cao hơn các vùng khác.
6 - Một số chính sách, chế độ
Quan hệ giữa trạm cơ khí và hợp tác xã, một mặt, là quan hệ hợp đồng kinh
tế, một mặt, là quan hệ mang tính chất Nhà nước vô sản giúp đỡ kinh tế tập thể
về tài chính và kỹ thuật. Thông qua hoạt động của trạm cơ khí và sửa chữa, Nhà
nước tham gia ngày càng nhiều, song song với việc nâng cao mức độ cơ khí hoá,
vào quá trình tạo ra nông sản phẩm của hợp tác xã. Mức độ của sự tham gia ấy
phải tuỳ thuộc sự tự nguyện tiếp thu cơ khí của hợp tác xã. Sự tiếp thu ấy do
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những tất yếu kinh tế quyết định. Vì thế thái độ của Nhà nước thể hiện qua một
số chế độ, chính sách đối với trạm cơ khí và hợp tác xã có tác dụng thúc đẩy việc
nâng cao mức độ cơ giới hoá nông nghiệp. Dưới đây là mấy vẫn đề cần được chú
ý:
- Giá cả tiền công lao vụ các công việc của trạm cơ khí nông nghiệp phục vụ
cho hợp tác xã nông nghiệp.
Đối với hợp tác xã, chi phí trả công những việc làm bằng máy của trạm cơ
khí thuộc chi phí lao động vật hoá; đối với Nhà nước, đó là khoản thu nhập thông
qua phân phối lần đầu vì đã cùng tham gia vào quá trình tạo ra giá trị sản phẩm.
Đối với hợp tác xã, việc tiếp thu sử dụng máy móc cũng bị những giới hạn kinh tế
như đã trình bày ở phần trên, tức là tiền công lao vụ các công việc bằng máy phải
nhỏ hơn tổng số giá trị lao động vật hoá được máy thay thế và giá trị mới sáng
tạo ra bởi sức lao động được máy thay thế được sử dụng vào các công việc khác.
Ví dụ đối với việc làm đất - công việc mà hiện nay trạm cơ khí có thể làm được so sánh giữa làm đất bằng máy và bằng trâu trên 1 ha gieo trồng lúa, lao động vật
hoá trong giá thành làm đất bằng trâu do máy thay thế là 24,1đ/1 ha, tiền công lao
động sống (tính theo qui ước 1đ/ 1công), trong giá thành làm đất bằng trâu được
thay thế là 82,8đ/ 1 ha, trong đó có giá tiền công của 44,7 công nuôi trâu do sức
lao động phụ đảm nhiệm, - khó có thể sử dụng vào các việc khác để làm ra giá trị
mới -, và có giá tiền công của 38,1 công lao động của sức lao động chính.
Do đó, nếu giá tiền công làm bằng máy tính cho 1 ha gieo trồng bằng tổng
số lao động vật hoá và giá trị tiền công lao động của sức lao động chính do máy
thay thế, tức là bằng 24,1đ +38,1đ = 62,2đ/1 ha gieo trồng, thì tức là coi 100% số
công lao động của sức lao động chính được máy thay thế trong khâu làm đất đều
được sử dụng để sáng tạo ra một lượng giá trị mới là 1đ/ 1công. Như vậy, thu
nhập của hợp tác xã và của xã viên mới không bị giảm sút so với khi còn sử dụng
công cụ thô sơ. Đó là điều kiện kinh tế của việc hợp tác xã tự nguyện tiếp thu cơ
giới hoá. Trong điều kiện hiện nay, việc sử dụng sức lao động được máy móc
thay thế còn gặp nhiều khó khăn, nên giá thu đó là lớn nhất mà Nhà nước có thể
thu được của hợp tác xã.
Theo quy trình làm đất cho lúa bằng máy hiện nay là 3,27 ha tiêu chuẩn/1 ha
gieo trồng, thì giá thu 1 ha tiêu chuẩn sẽ là 62,2đ :3,27 = 19,3đ. So sánh với giá
thành hợp lý của trạm cơ khí hiện nay là 29đ/1 ha tiêu chuẩn, thì Nhà nước phải
bù lỗ cho trạm cơ khí 9,3đ/ 1 ha tiêu chuẩn hay 30,4đ/1 ha gieo trồng.
Về lâu dài, trạm cơ khí phải phấn đấu hạ giá thành các công việc bằng máy, hợp
tác xã phải sử dụng hợp lý sức lao động được máy thay thế, sáng tạo ra một lượng
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giá trị mới lớn hơn giá trị mới tạo ra trong nông nghiệp khi còn sử dụng công cụ thủ
công, tức là lớn hơn 38,1đ/ 1ha gieo trồng hay 1đ/ 1 công, để Nhà nước có thể xác
định giá tiền công lao vụ bằng máy vừa đảm bảo cho thu nhập của hợp tác xã, chí ít
cũng không giảm sút so với khi còn là sử dụng công cụ thủ công, vừa đảm bảo không
phải cấp bù lỗ cho trạm cơ khí.
Trước mắt, những điều kiện kinh tế khách quan, chưa cho phép có thể thự c
hiện điều đó. Nếu số tiền bù lỗ cho trạm cơ khí quá lớn, vượt quá khả năng của
ngân sách, thì phải giảm mức độ và phạm vi cơ giới hoá để làm giảm tổng số tiền
bù lỗ hàng năm cho ngành máy kéo, cân đối với khả năng của ngân sách; còn số
tiền bù lỗ tính trên 1 ha tiêu chuẩn và 1 ha gieo trồng thì không đổi, nghĩa là vẫn
giữ giá thu 62,2đ/ 1ha gieo trồng lúa được làm bằng máy hay 19,3đ/ 1 ha tiêu
chuẩn, thì mới cân đối với khả năng tài chính của hợp tác xã.
Giá tiền công việc làm bằng máy phải tính theo 1 ha gieo trồng được làm
bằng máy trọn vẹn từng khâu như làm đất, gieo,... Dựa vào giá thu công lao vụ
từng công việc tính theo ha gieo trồng quy trình mẫu, ta tính giá thu 1 ha tiêu
chuẩn. Như vậy, mới đảm bảo những quan hệ kinh tế cho phép hợp tác xã tiếp
thu cơ khí như đã trình bày ở trên. Quy định giá thu 1 ha tiêu chuẩn, không cần
biết đến giá thu 1 ha gieo trồng thì không khuyến khích trạm cơ khí cải tiến kỹ
thuật, cải tiến quản lý làm giảm số ha tiêu chuẩn/ 1ha gieo trồng trong từng khâu
công việc làm bằng máy so với quy trình mẫu, mà vẫn đảm bảo chất lượng kỹ
thuật nông học; trái lại, chỉ khuyến khích trạm cơ khí không quan tâm đến chất
lượng kỹ thuật nông học, chạy theo lợi nhuận đơn thuần - cứ làm tăng số ha tiêu
chuẩn/ 1 ha gieo trồng làm bằng máy thì tăng được nguồn thu và giá trị sản lượng
của trạm cơ khí, mà máy móc lại không phải duy chuyển địa bàn, diện tích được
cơ giới hoá không tăng mà vẫn đảm bảo và vượt định mức số ha tiêu chuẩn làm
được của 1 đầu máy trong năm, giá thành 1 ha tiêu chuẩn của trạm máy lại hạ.
- Chế độ cấp vốn và hạch toán kinh tế.
Nhà nước cần ban hành qui trình mẫu, số ha tiêu chuẩn, phải làm/ 1 ha gieo
trồng của các công việc làm bằng máy, qui định giá thành định mức hợp lý; căn
cứ vào đó mà giao việc thực tế làm được trong năm, và cấp vốn trước theo kế
hoạch để trạm hoạt động, đến cuối vụ sẽ quyết toán.
Trạm máy sẽ không phải thu tiền công của hợp tác xã, việc làm này sẽ do
một trung tâm thanh toán là ngân hàng Nhà nước đảm nhiệm. Như thế vừa đảm
bảo vốn hoạt động bình thường và chủ động cho trạm máy, vừa giảm biên chế tổ
chức thu các khoản nợ của các tổ chức Nhà nước đối với hợp tác xã.
Trạm cơ khí nông nghiệp và sửa chữa ở huyện là một xí nghiệp kinh doanh
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hạch toán kinh tế, theo nguyên tắc "thu đủ chi đủ trên cơ sở có định mức" và
được hưởng 1 tỷ lệ lãi nhất định khi hoàn thành hay giảm giá thành so với giá
thành định mức của Nhà nước, theo chế độ giá bán buôn xí nghiệp hiện hành.
Nhà nước coi việc cấp bù lỗ cho ngành cơ khí nông nghiệp là một khoản chi
phí để đẩy mạnh tiến bộ kỹ thuật cho đến khi mà điều kiện kinh tế cho phép đạt
được những chỉ tiêu hiệu quả kinh tế như đã nêu ở trên, ở mức độ tối thiểu nào
đó.
- Giá cả máy móc.
Những máy móc nông nghiệp mà Nhà nước không bán cho hợp tác xã, chỉ
bán cho các tổ chức kinh tế Nhà nước và thông qua hoạt động của nó để phục vụ
sản xuất của hợp tác xã thì không nên xác định giá bán theo nguyên tắc lỗ vốn.
Muốn thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp thì thông qua việc xác định giá
tiền công lao vụ và bù lỗ ở khâu này, khâu giá cả biểu hiện trực tiếp quan hệ giữa
Nhà nước và hợp tác xã. Như vậy sẽ tập trung được khâu cấp bù lỗ - một khoản
đầu tư cho nông nghiệp, làm cho việc hạch toán trên toàn bộ nền kinh tế quốc
dân, việc phân tích hoạt động kinh tế và tính toán phân phối vốn đầu tư vào các
ngành kinh tế của Nhà nước được dễ dàng.
Cần phấn đấu tạo điều kiện để giá cả những máy móc bán trực tiếp cho hợp
tác xã phải tuân theo những giới hạn kinh tế cho phép hợp tác xã tiếp thu máy
móc như đã trình bày ở trên, tức là nhỏ hơn tổng số giá trị công cụ cũ và giá trị
mới do công lao động sống được máy thay thế sáng tạo ra. Tuân theo nguyên tắc
đó mà làm cho mức bù lỗ trong giá cả máy móc bán cho hợp tác xã lớn hơn khả
năng ngân sách của Nhà nước thì không có cách nào khác, chúng ta phải giảm
mức độ cơ giới hoá. Đó là do điều kiện kinh tế khách quan chi phối, nếu nâng giá
bán máy lên một chút để đảm bảo cân đối ngân sách mà vượt quá giới hạn kinh tế
của việc sử dụng máy thì hợp tác xã sẽ khó có thể tiếp thu cơ khí hoá, tức là cũng
vẫn phải giảm mức độ cơ giới hoá nông nghiệp so với ý muốn chủ quan của con
người.
*
*
*
Không thể xây dựng được nền nông nghiệp sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa
nếu không tiến hành cơ giới hoá. Cơ giới hoá nông nghiệp là một tất yếu có tính
quy luật. Nhưng, những khó khăn gặp phải trong 10 năm bước đầu cơ khí hoá
nông nghiệp và hiệu quả kinh tế của nó bị hạn chế đã làm cho một số ít người
cảm thấy dường như nền nông nghiệp của ta chưa có yêu cầu bức thiết và chưa đủ
khả năng tiến hành cơ giới hoá một cách có hiệu quả.
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Hiện nay, vấn đề được đặt ra không phải là bao giờ thì cơ giới hoá nông
nghiệp, mà là cơ giới hoá như thế nào, từng bước như thế nào, vận dụng những
tính quy luật của cơ giới hoá nông nghiệp vào hoàn cảnh cụ thể của ta như thế
nào để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất mà khả năng có thể cho phép, nhằm góp
phần thúc đẩy sự chuyển biến nền nông nghiệp sản xuất nhỏ tiến lên sản xuất lớn.
Những hiệu quả kinh tế của cơ giới hoá nông nghiệp chỉ có thể đạt được một
cách đầy đủ, toàn diện, triệt để khi nền kinh tế quốc dân của chúng ta đã trở
thành một nền sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn quá độ, và nhất là
trong bước đi ban đầu, không thể đòi hỏi đạt ngay được tất cả các hiệu quả kinh
tế của cơ giới hoá nông nghiệp. Phải trải qua thời kỳ dường như cơ giới hoá nông
nghiệp chỉ tiêu tốn ngân sách Nhà nước, hay ít ra cũng như là một khoản đầu tư
cho tiến bộ kỹ thuật lâu dài, rồi đạt được hiệu quả kinh tế từng mặt, mà trước tiên
là phân công lại được lao động xã hội. Xét riêng ngành nông nghiệp, chi phí sản
xuất có thể tăng lên nhưng xét toàn cục, trên lợi ích của toàn bộ nền kinh tế quốc
dân thì, do phân công lại được lao động xã hội, thu nhập quốc dân tăng lên nhanh
hơn. Vượt qua được cái cửa ải, cái thế bất lợi của sản xuất nhỏ để đi vào sản xu ất
lớn bằng việc đầu tiên là nâng cao được năng suất lao động trong nông nghiệp,
chủ yếu dựa trên việc đổi mới công cụ lao động, tất nhiên, khó có thể tránh khỏi
những tổn thất, những khoản đầu tư không thể mang lại ngay và đầy đủ mọi hiệu
quả kinh tế. Nếu cầu toàn, mong muốn có ngay hiệu quả kinh tế cao, mà chần chừ
không tiến hành cơ giới hoá, thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta có được một nền nông
nghiệp sản xuất lớn, cơ giới hoá và đạt được những hiệu quả kinh tế mong muốn.
Cơ giới hoá nông nghiệp không phải đơn giản chỉ là trang bị máy móc, giải
quyết những vấn đề kỹ thuật cơ khí để cho từng cái máy có thể vận hành, cũng không
phải chỉ là "máy kéo hoá", mà nó là một quá trình nằm trong quá trình cải tạo nền sản
xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn, gắn liền với quá trình, biện pháp và kết quả của cả
ba cuộc cách mang đang tiến hành ở miền Bắc nước ta.
Biết vận dụng những tính quy luật khách quan của cơ giới hoá nông nghiệp
vào hoàn cảnh cụ thể ở miền Bắc nước ta là thấy được những thuận lợi để triệt để
phát huy (như có thể dựa vào phe xã hội chủ nghĩa để trang bị máy móc cho nông
nghiệp, dựa vào ưu thế của quan hệ sản xuất mới, những bước phát triển của nền
kinh tế quốc dân nói chung để nâng cao yêu cầu và khả năng cơ giới hoá nông
nghiệp), thấy được những khó khăn để tìm biện pháp khắc phục, tính toán được
những yêu cầu trước mắt, và lâu dài của nền kinh tế quốc dân đối với việc nâng
cao năng suất lao động và cơ giới hoá trong nông nghiệp để tổ chức nghiên cứu
giải quyết về các mặt kinh tế - tổ chức - kỹ thuật....
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Những khó khăn, những vấn đề kinh tế - tổ chức - kỹ thuật của cơ giới hoá
nông nghiệp ở miền Bắc nước ta cần được giải quyết từng bước, từng mặt trên cơ
sở khả năng của nền kinh tế quốc dân. Các biện pháp cơ giới hoá nông nghiệp
không thoát ly các biện pháp để tiến hành ba cuộc cách mạng và xây dựng nền
sản xuất lớn trong nông nghiệp nói riêng cũng như trong nền kinh tế nói chung.
Thực tiễn của quá trình xây dựng nền nông nghiệp lớn xã hội chủ nghĩa và
của quá trình tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp sẽ cho chúng ta những kinh
nghiệm quí báu trong việc giải quyết tất cả các vấn đề kinh tế - tổ chức - kỹ thuật
để tiến lên ngày một mạnh mẽ và vững chắc hơn. Do đó cần chú ý tạo ra những
điển hình tiếp thu cơ giới hoá, không phải chỉ trong phạm vi một hợp tác xã, mà
trong phạm vị một vùng kinh tế, một huyện, trên cơ sở đó mới có thể và cần thiết
tổng kết kinh nghiệm một cách có căn cứ thực tiễn và khoa học, mới thấy được
hết những vấn đề đặt ra cũng như những biện pháp giải quyết. Một vùng kinh tế,
một huyện, một hợp tác xã được coi là điển hình tốt về cơ giới hoá nông nghiệp
thì thường là một điển hình tốt về việc xây dựng một nền nông nghiệp lớn, về
việc thực hiện các biện pháp kinh tế - tổ chức quản lý, biện pháp xây dựng cơ sở
vật chất kỹ thuật theo kiểu sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa.
Về lâu dài, cơ giới hoá phải đạt được hiệu quả kinh tế ở mức độ cao, toàn diện
và triệt để. Cho nên ngay trong bước đầu tiến hành cơ giới hoá phải đặt vấn đề phấn
đấu theo hướng nâng cao dần mức độ hiệu quả kinh tế của nó.
Quan hệ giữa yêu cầu đạt hiệu quả kinh tế ngày càng cao và việc chịu
những tổn thất cần thiết trong bước đầu cơ giới hoá nông nghiệp được giải quyết
bằng cách: xác định cho đúng những mục tiêu cụ thể trong từng bước tiến hành cơ
giới hoá theo phương hướng đã nêu ở trên; sau đó, cần rút kinh nghiệm khắc phục
những thiếu sót của việc cơ giới hoá nông nghiệp trong thời gian qua; đề ra những
biện pháp đúng đắn để nâng cao hiệu quả của cơ giới hoá, hạ thấp chi phí, v.v... Đó
cũng chính là tinh thần của nguyên tắc hạch toán kinh tế xã hội chủ nghĩa trong việc
tiến hành cơ giới hoá nông nghiệp.
Vận dụng một cách linh hoạt và tôn trọng đầy đủ những tính qui luật của cơ
giới hoá nông nghiệp dưới chủ nghĩa xã hội vào hoàn cảnh cụ thể của miền Bắc
nước ta, nhất định chúng ta sẽ tiến vững chắc và ngay càng đạt hiệu quả kinh tế
cao trong việc xây dựng một nền nông nghiệp cơ giới hoá.

Trong bài Mấy vấn đề kinh tế của việc cơ giới hoá nông nghiệp trong khu vực kinh tế
tập thể của Vũ Khải - Hoàn Ka (số 63), ở trang 23, cột I, dòng 22 (dưới lên) xin đọc là:
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Cơ giới hoá với mức độ thích hợp tuỳ yêu cầu đầu tư...; ở trang 25, cột I, dòng 23 (dưới
lên):.... Sử dụng đầy đủ hợp lý sức lao động được máy móc thay thế...., ở cột 2, dòng 8
(dưới lên):..... trong điều kiện giá thành sản xuất tăng lên.....
Tạp chí N.C.K.T
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Chương III
Thực hiện nền nếp quản lý mới ở một hợp tác xã
vùng đồng bằng ()

I. Tình hình những năm qua
Trước tháng 9 năm 1973, tức là trước khi bước vào cải tiến quản lý, xã Mỹ Thọ
có 3 hợp tác xã nhỏ: bắt đầu có chủ trương chỉ đạo điểm, 3 hợp tác xã này hợp nhất
thành hợp tác xã Mỹ Thọ (*) (ngày 20/9/1973):
Hợp tác xã Mỹ Thọ, tính đến năm 1973 có 413 ha canh tác, tính đến 1/4/1974, có
2.938 nhân khẩu, số người lao động trong độ tuổi có nghĩa vụ lao động là 1,036 người,
số người có thể huy động lao động cho hợp tác xã là 984 người, (trừ 52 người trong
hợp tác xã làm nghề tự do), bình quân cho một lao động chính thực tế đã tham gia lao
động là: 1,45 mẫu Bắc Bộ, bình quân cho 1 lao động đã quy thực tế có tham gia sản
xuất là hơn 1 mẫu Bắc Bộ.
1. Về sản xuất và kết quả sản xuất
Lúa là cây trồng chính của Mỹ Thọ, chiếm tỷ trọng cao tuyệt đối trong tổng giá trị
sản lượng và giá trị sản lượng hàng hóa, trong thu nhập từ hợp tác xã của xã viên.
Từ 1968 đến 1973, sản lượng lương thực thu trung bình hàng năm là 945 tấn,
năm cao nhất đạt 1.056 tấn, năm thấp nhất đạt 800 tấn; sản lượng lương thực bình quân
đầu người năm cao nhất đạt 485 kg, năm thấp nhất đạt 347 kg, bình quân lao động
năm cao nhất đạt 1.810 kg, năm thấp nhất đạt 1.312 kg.
Mức bình quân lương thực là vào loại trung bình khá của miền Bắc, vì có mức
bình quân ruộng đất cao.
Từ 1968 đến 1973 có hai năm mất vụ mùa nặng (năm 1968 và 1973) do úng lụt
gây ra, làm giảm rõ rệt tổng sản lượng và năng suất lúa cả năm, chỉ đạt bằng 2/3 năm
được mùa và 3/4 năm mùa màng bình thường.
Mỗi ha canh tác hàng năm chỉ sản xuất được bình quân trên 30 tạ thóc, năm cao
nhất đạt 35,7 tạ, năm mất mùa chỉ còn 28 tạ.
Như vậy có thể nhận xét như sau:
- Sản lượng lương thực bấp bênh, sản lượng và năng suất không ổn định.
- Hiệu quả sử dụng ruộng đất rất thấp.
- Năng suất lao động khá.
Điều này nói lên trình độ thâm canh ở Mỹ Thọ rất thấp và khả năng tiềm tàng của

 Đã in trong Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số tháng 8, 10, 12/1975
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đất còn khá lớn trong việc nâng cao tổng sản lượng lương thực và năng suất đất đai,
năng suất lao động.
Trong những năm qua Mỹ Thọ đã sử dụng hai biện pháp:
- Mở rộng diện tích gieo cấy vụ mùa. Đó là một chủ trương tích cực: Nhờ có thủy
lợi nên trong những năm qua diện tích cấy mùa được nâng lên rõ rệt, bình quân hàng
năm đạt 264 ha, bằng 70% diện tích canh tác lúa, năm thấp nhất cấy được 245 ha năm
cao nhất cấy được 281 ha, bằng 80% diện tích canh tác. Nhưng sản lượng lúa kể từ
1968 đến 1973 không tăng bao nhiêu, chỉ khoảng 8 -10%, (so sánh tốc độ phát triển
giữa 2 năm đạt sản lượng cao và trung bình), mà lại rất bấp bênh.
- Mở rộng diện tích gieo cấy lúa xuân trong vụ đông xuân để tạo khả năng thâm
canh nhiều hơn, sử dụng tốt hơn năng lực tiềm tàng của đất vùng trũng cótỷ lệ mùn
cao. Đó là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn, nhưng chưa đủ. Trước 1970 diện tích
lúa xuân không đáng kể (1,7%), năm 1970 tăng đột ngột lên 34% và các năm
1971,1972, 1973, đều đạt trên 40% (1973: 39,1%).
Nhờ đó, sản lượng lúa đông xuân có tăng lên, nhưng vẫn không ổn định, 1969:
554, 1970: 571, 1971: 628, 1972: 605, 1973: 569 tấn, năng suất lúa xuân cũng không
ổn định và cũng không thật cao: Năm cao nhất đạt 26,8 tạ/1 ha, các năm khác chỉ đạt
20 - 22 tạ/1 ha trong khi đó, năng suất bình quân lúa đông xuân đạt 18 - 20 tạ/ ha.
Những năm có tỷ lệ lúa xuân cao thì năng suất và sản lượng vụ mùa lại thấp đi so
với năm có tỷ lệ lúa xuân ít (tính theo thực thu): 1969: 24,4 tạ/ha và 502 tấn; 1970:
25,2 và 460; 1971: 48,4 và 385; 1972: 19,2 và 304;...
Như vậy, nâng cao tỷ lệ lúa xuân trong vụ đông xuân lên thì làm cho năng suất và
sản lượng lúa đông xuân tăng lên, nhưng không nhiều. Trong khi đó, năng suất và sản
lượng lúa mùa lại giảm đi, đặc biệt có năm bị úng lụt, mất trắng khá lớn (1973). Vì thế
tổng sản lượng lúa cả năm của những năm đưa tỷ lệ lúa xuân lên khá cao vẫn không
vượt quá tổng sản lượng lúa năm 1969 là năm có tỷ lệ lúa xuân thấp không đáng kể.
Những phân tích và chứng minh trên cho ta nhận xét: ở Mỹ Thọ trong những năm
vừa qua, việc mở rộng diện tích gieo cấy lúa mùa và mở rộng diện tích lúa xuân trong
vụ đông xuân để có thể thâm canh nhiều hơn tuy là một việc làm tích cực và đúng đắn
nhưng cũng không mang lại kết quả mong muốn, sản lượng lương thực cả năm vẫn
không tăng, hoặc tăng không đáng kể, lại bấp bênh, thất thường. Điều đó đặt ra một
câu hỏi "tại sao" rất lớn về cả hai mặt kỹ thuật và tổ chức quản lý.
Tình hình và kết quả sản xuất quyết định kết quả phân phối sản phẩm và tài chính
như sau:
- Nghĩa vụ lương thực Nhà nước giao là 340 tấn mỗi năm (và ổn đinh từ 1970).
Trong những năm vừa qua, chỉ có năm 1970 là đạt mức nghĩa vụ ổn định, bình quân
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mỗi năm làm nghĩa vụ 252 tấn lúa, năm thấp nhất đạt 197,7 tấn, sau đó Nhà nước lại
hỗ trợ gần 35 tấn, chỉ còn 163 tấn, bằng 50% mức nghĩa vụ ổn định. Tỷ suất huy động
lương thực bình quân đạt 26%, cao nhất đạt 28,9%, thấp nhất là 19%, trong khi đó tỷ lệ
huy động bình quân trên miền Bắc theo mức ổn định là 20%.
Tỉ suất huy động ở đây đạt khá, tuy không đạt mức nghĩa vụ vì sản xuất bấp bênh.
- Mức ăn lương thực của xã viên do hợp tác xã đảm bảo rất không ổn định, bình
quân 6 năm qua mới đạt 16,6 kg/nhân khẩu 1 tháng, năm cao nhất là 18,6 kg, thấp nhất
là 14,5 kg.
- Do sản xuất bấp bênh, để đảm bảo mức sống cần thiết cho nhân dân, chính
quyền và ngân hàng đã cho phép giảm một phần mức nghĩa vụ lương thực và cho hoãn
nợ, thậm chí còn cho vạy, cứu tế lương thực.
Khi khai trương kinh doanh, hợp tác xã Mỹ Thọ thực chất chỉ có 383 ngàn đồng
tiền vốn, - bình quân trên một ha canh tác 972đ, trên một lao động chính 470 đ, trong
đó vốn đi vay Nhà nước là 270 ngàn đồng, vay người khác là 45,6 ngàn đồng chiếm
74%, và số vốn tự có chỉ có 97,4 ngàn đồng (vốn bình quân trên một ha canh tác 235đ,
trên một lao động chính 119đ). Hay nói cách khác đi, hợp tác xã Mỹ Thọ bước vào
kinh doanh với số vốn 383 ngàn đồng, phải trả nợ không cho 3 hợp tác xã nhỏ gần 130
ngàn đồng và không có một đồng xu vốn lưu động nào.
Giá trị tài sản cố định chỉ còn 347 ngàn đồng, rất mất cân đối với yêu cầu sản
xuất với các yếu tố sản xuất khác như ruộng đất, sức lao động...
Để kinh doanh sản xuất vụ đông xuân năm 1973, 1974 Mỹ Thọ đã phải vay ngân
hàng 292,88 ngàn đồng trong đó vay ngắn hạn làm vốn lưu động là 75,314 ngàn đồng,
chiếm 25% vốn đi vay, ngoài ra để đủ vốn lưu động, còn phải chiếm dụng của xã viên
250 ngàn đồng (tiền mua phân chuồng và trả công lao động của xã viên nhưng cuối vụ
mới trả).
Các tài sản, nhất là tiền quĩ, giống đến tháng 5/1974, 3 hợp tác xã nhỏ mới bàn
giao xong cho hợp tác xã lớn, sau một thời gian dài đấu tranh quyết liệt chống tư tương
cục bộ, bản vị, hành vi phân tán tài sản, lợi dụng lúc tổ chức chưa ổn định để xâm
phạm tài sản tập thể (có hợp tác xã phân tán 9 tấn thóc dành cho chăn nuôi phải bàn
giao cho hợp tác xã Mỹ Thọ, "bán" cả thóc nghĩa thương, biến số thóc ấy thành của
riêng một số cán bộ chủ chốt và của một số gia đình).
Tình hình kinh tế và tổ chức khi hợp nhất hợp tác xã khá phức tạp rối răm, cơ sở
vật chất quá nghèo nàn, mất cân đối nghiêm trọng giữa các yếu tố sản xuất với nhau và
với yêu cầu sản xuất, gây rất nhiều khó khăn cho việc thực hiện kinh doanh vụ đông
xuân 1973 - 1974 theo nền nếp quản lý mới.
2. Về tổ chức quản lý và kỹ thuật.
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Cán bộ và xã viên có tinh thần chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, các quyết
định cụ thể của Nhà nước về mức nghĩa vụ lương thực, thực phẩm hàng năm trên cơ sở
kết quả sản xuất thực tế, nhưng chưa biết cách làm ăn (về mặt kỹ thuật và kinh tế) khai
thác khả năng tiềm tàng ruộng đất và sức lao động, tạo ra sự nhảy vọt trong sản xuất,
phân phối sản phẩm cho cả 3 khu vực: Nhà nước, hợp tác xã và xã viên.
- Từ nhiều năm nay, về mặt kỹ thuật khi nói đến đồng chiêm là nghĩ ngay đến vấn
đề pH. Trên thực tế Hợp tác xã đã bón rất nhiều vôi cải tạo trong nhiều năm, nhưng độ
pH không tăng, cấy giống lúa mới năng suất vẫn không cao; trên nhiều chân ruộng lúa,
lúa nông nghiệp 8 đỏ, vòn hoặc cho năng suất thấp, lúa nông nghiệp 5 thì không trổ ở
ruộng trũng. Năng lực tiềm tàng và hàm lượng mùn của đất vẫn không được khai thác.
- Từ nhiều năm nay, cách làm ăn theo kiểu sản xuất nhỏ, tùy tiện, bảo thủ, "khắc
đi khắc đến" rất nặng nề, chi phối mọi hoạt động của hợp tác xã. Lúa của đất 5% kinh
tế phụ gia đình xã viên vẫn tốt hơn lúa hợp tác xã rất nhiều. Điều đó chứng tỏ tổ chức
quản lý sản xuất chưa tận dụng hết kinh nghiệm kỹ thuật thâm canh của quần chúng xã
viên; Nếu không thực hiện được sự tiến bộ kỹ thuật thì không tạo được sự nhảy vọt về
sản xuất, tạo cơ sở vững chắc ổn định đời sống và quan hệ sản xuất tập thể. Nhưng nếu
tổ chức quản lý tốt thì cũng đảm bảo sản xuất phát triển khá trên cơ sở kỹ thuật quần
chúng và điều quan trọng hơn là bảo vệ được tài sản và sản phẩm của hợp tác xã, góp
phần tăng thêm thu nhập của xã viên.
+ Hợp tác xã không nắm chắc và sử dụng không có kế hoạch 3 yếu tố của sản
xuất: sức lao động, ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác, tiền vốn. Các yếu tố của sản
xuất rất mất cân đối với nhau, thiếu về số lượng, kém về chất lượng, nhưng hợp tác xã
không hiểu tình hình cụ thể của các yếu tố sản xuất này, không biết cách khắc phục sự
mất cân đối và nâng cao chất lượng của nó. Ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu thì
giảm dần, manh mún từng thửa nhỏ, có độ cao và thành phần thổ nhưỡng - nông hóa
rất khác nhau.
+ Kế hoạch kinh doanh xây dựng thiếu căn cứ không phải là nhiệm vụ cụ thể
hàng năm hàng vụ, hàng tháng, hàng ngày của hợp tác xã, của đội, của xã viên. Xây
dựng kế hoạch chỉ để duyệt với cấp trên và để xin cấp vật tư, vay vốn. Việc xác định
kế hoạch năng suất, sản lượng dựa vào phân khoảnh định hạng củathuế nông nghiệp
trước đây rồi nâng lên cùng một tỷ lệ để đạt mức năng suất sản lượng của kế hoạch
huyện gợi ý. Do đó kế hoạch hợp tác xã và kế hoạch 3 khoán cho đội không ăn khớp.
Ba khoán cho đội thực chất là khoán trắng, không thực hiện việc thực thanh, thực chi
theo định mức kế hoạch. Do đó ba khoán trở thành cơ sở kinh tế cho việc "ăn chia
đội", đội tự sản xuất theo ý mình và ăn chia theo kết quả riêng của mình, sau khi trừ
một khoản nộp lên để đài thọ các hoạt động của hợp tác xã. Hợp tác xã không điều độ
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kế hoạch sản xuất, không can thiệp trực tiếp vào quá trình sản xuất của đội. Kế hoạch
hóa hầu như không giữ được vai trò công cụ quản lý chủ yếu đối với các hoạt động
kinh doanh của hợp tác xã.
+ Các chế độ quản lý tài sản cố định, vật tư, sản phẩm, tiền mặt hết sức lỏng lẻo,
và thiếu cụ thể, tạo rất nhiều sơ hở cho những hành động lãng phí tham ô mà hợp tác
xã không biết, hoặc biết cũng không nghĩ và không biết cách khắc phục, xã viên mất
tin tưởng và không biết cách làm chủ. Các chế độ hiện hành về xuất nhập vật tư, sản
phẩm thu chi tiền mặt không được tôn trọng. Vật tư sản phẩm tồn kho bao nhiêu, đã
xuất cho đội nào, đã dùng cho cây trồng con gia súc nào, hợp tác xã không thể biết
được vì vật tư mua về giao thẳng cho đội tùy ý sử dụng. Hầu hết các chứng từ thu chi
tiền mặt đều không hợp lệ, tình hình tạm chi, tạm ứng vô nguyên tắc, hợp tác xã bị cá
nhân chiếm dụng vốn... rất nghiêm trọng. Tài sản cố định mua sắm không tính toán,
thiếu trách nhiệm trong bảo quản, sử dụng, còn thì dùng, mất thì thôi. Tất cả đều đổ
vào chi phí và giá trị ngày công là nguồn điều tiết, bù đắp mọi chi phí lãng phí, tham ô,
tổn thất trong kinh doanh của hợp tác xã. Trường hợp kinh doanh quá lỗ vốn thì ăn vào
vốn và không trả nợ Ngân hàng. Sự phân phối sản phẩm và tài chính không đảm bảo
nguyên tắc tái sản xuất. Vốn sản xuất ngày càng phụ thuộc vào Ngân hàng vì vốn tự có
ngày càng giảm. Tình hình tổ chức thực hiện các chế độ quản lý không cho phép giám
đốc, hạch toán sự vận động của vật tư, tiền vốn, chi phí kinh doanh ở từng khâu, từng
giai đoạn, từng đơn vị và ở từng loại sản phẩm. Nếu có và thực hiện tốt các chế độ
quản lý này thì sẽ bảo vệ được tài sản của hợp tác xã, nâng thêm 1 -2 hào giá trị ngày
công của xã viên không phải là khó lắm.
Phân phối thù lao trong hợp tác xã không theo nguyên tắc phân phối theo lao
động, vì "lạm phát công điểm" một cách nghiêm trọng. (Năm 1973 ở 1 hợp tác xã nhỏ,
công trong ba khoán là 24 ngàn đồng và công ngoài 3 khoán mà hợp tác xã đưa về "ăn
chia" ở đội cũng là xấp xỉ 24 ngàn đồng). Định mức xếp bậc tiêu chuẩn tính công lao
động không được tôn trọng, và cũng không có cơ sở đảm bảo của tổ chức và các chế
độ quản lý khá. Quản lý sản phẩm lỏng lẻo, thóc lẫn vào rơm đập rồi. Tỷ lệ hao giao
phơi thóc cho các gia đình qúa cao mà số thóc giao phơi chênh lệch quá xa giữa các
hộ, thậm chí có hộ không được phơi thóc vì bị cán bộ trù, do đó gây sai lệch nghiêm
trọng trong phân phối. Mức thù lao lao động cho người làm công tác quản lý không
đảm bảo cho họ toàn tâm, toàn ý lo toan công việc của hợp tác xã. Tổ chức lao động
tùy tiện, không chia nhóm nhỏ, khoán việc; việc khó định mức hoặc không ai muốn
làm thì giao công nhật hoặc tăng chi công điểm. Nói chung cơ sở tính toán thù lao cho
cán bộ và xã viên không khoa học và không có cơ sở tổ chức để tổ chức thực hiện,
không tạo ra được, dù nhỏ, những nhân tố ban đầu của việc phân phối theo giá trị và ổn
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định mức thù lao cho xã viên. Tình trạng phân phối thù lao bằng hiện vật, bấp bênh,
phụ thuộc kết quả quản lý và sản xuất từng vụ, kéo dài đã gây nhiều tiêu cực trong lao
động của quần chúng.
+ Tổ chức bộ máy quản lý hợp tác xã cồng kềnh, trách nhiệm không rõ, thiếu
hiệu lực. Bộ máy quản lý hợp tác xã không đứng ra tổ chức điều hòa và chi phối hoạt
động của các đội, của cả quá trình kinh doanh. Bộ máy đó chỉ làm vai trò thay mặt cho
các đội giao dịch với Nhà nước trong việc mua vật tư,vay vốn và làm nghĩa vụ lương
thực, thực phẩm, hô hào, động viên, đôn đốc chung chung theo kiểu khuyến nông đối
với các đội về việc nâng cao tỉ lệ giống mới, cấy kịp thời vụ... Tư tưởng bản vị, cục bộ
rất nặng trong cán bộ hợp tác xã, cán bộ đội. Phương án kế hoạch và quyết toán kinh
doanh do hợp tác xã lập thường giả tạo và không đầy đủ; không năm nào huyện duyệt
được phương án giá trị một cách đầy đủ.
+ Quan hệ giữa Đảng và hợp tãc xã không rõ ràng, Đảng thường bao biện làm
thay hợp tác xã trong công tác quản lý kinh doanh. Khi có việc làm sai trái nhưng phù
hợp với lợi ích cục bộ thì dùng quyết nghị của tập thể nên cấp trên rất khó xử lý.
+ Về tổ chức sản xuất: Các đội trồng trọt, chăn nuôi tự đảm bảo hầu hết quá trình
sản xuất, chỉ có đội thủy nông, tổ máy là phục vụ chung, nhưng thiếu sự chỉ huy phối
hợp đầy đủ của hợp tác xã. Ruộng đất manh mún, phân tán, chất đất khác nhau, nên
chia cho các đội theo nguyên tắc "có gần có xa, có tốt có xấu", do đó, gây lãng phí lao
động rất nhiều và khó khăn cho công tác quản lý đồng ruộng, kỹ thuật thâm canh...
Không đội nào chịu nhận ruộng xấu... Việc kiến thiết đồng ruộng, cải tạo đất gặp nhiều
trở ngại. Qui mô ruộng đất của các đội chênh lệch nhau quá xa vì phụ thuộc vào chòm
xóm, sự phân tán manh mún của từng xứ đồng. Các tư liệu sản xuất, kể cả sân phơi,
nhà kho đều xây dựng và giao cho đội, tạo điều kiện cho đội tự kinh doanh. Đội tự
động mua tư liệu sản xuất, từ các vật rẻ tiền mau hỏng đến con trâu. Đội cũng có quỹ
riêng. Chỉ trừ những loại vật tư của Nhà nước thì buộc lòng đội phải trông chờ vào ban
quản trị hợp tác xã.
Tóm lại hệ thống tổ chức quản lý và tình hình quản lý của Mỹ Thọ trong thời gian
qua là:
- Không có hệ thống tổ chức - quản lý hoàn chỉnh, đồng bộ, ăn khớp với nhau và
không đảm bảo cho việc thực hiện nguyên tắc "thống nhất kinh doanh, thống nhất phân
phối", trái lại tạo điều kiện cho việc "ăn chia đội".
- Chế độ trách nhiệm vật chất và hạch toán kinh tế không quán triệt trong tổ chức,
các chế độ quản lý và hoạt động kinh doanh của hợp tác xã.
- Cán bộ không được cấp trên hướng dẫn cụ thể để nâng cao trình độ quản lý và
kỹ thuật nên không biết quản lý sản xuất. Cán bộ giỏi không phát huy được ưu thế của
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mình, người mắc sai lầm không được xác minh và xử lý kịp thời. Do đó xã viên mất tin
tưởng không yên tâm, phân khởi sản xuất, không dám đấu tranh thực hiện quyền làm
chủ của mình.
- Các tổ chức Nhà nước chưa thực hiện tốt chức trách của mình về mặt bảo hộ
hợp tác xã và thực hiện nghiêm chỉnh các hợp đồng kinh tế, các chế độ chính sách đối
với hợp tác xã.
- Vì thế những tiến bộ kỹ thuật mới, có nhiều cái đã trở thành thông thường ở nơi
khác, vẫn không được thực hiện ở Mỹ Thọ. (Trừ hợp tác xã Thọ Lương được huyện
chú ý chỉ đạo hơn nên trình độ thâm canh và kỹ năng lao động của xã viên có khá hơn).
Tất cả hệ thống quản lý ở Mỹ Thọ trong thời gian qua không đảm bảo được đầy
đủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo, hợp tác xã quản lý kinh doanh, Nhà nước bảo hộ hợp
tác xã và xã viên làm chủ tập thể trong sản xuất và phân phối, không đảm bảo được
yêu cầu bảo vệ tài sản, sản phẩm tiền vốn của hợp tác xã và thúc đẩy sản xuất phát
triển trong khuôn khổ nền nếp, nguyên tắc quản lý kinh doanh sản xuất lớn, xã hội chủ
nghĩa. Vì thế nhiều chủ trương, biện pháp kỹ thuật và sản xuất của cấp trên rất đúng
đắn nhưng không được thực hiện đầy đủ, dẫn đến tình hình sản xuất và phân phối như
đã nêu ở trên.
II. Hợp tác xã Mỹ Thọ bước đầu chuyển biến về kỹ thuật và quản lý theo
phương hướng mới
Trước tình hình sản xuất, kỹ thuật và tổ chức quản lý như trên đã trình bày, Mỹ
Thọ bước vào cải tiến quản lý theo cách suy nghĩ khác trước nhiều: Muốn cho sản xuất
phát triển vững chắc và nhảy vọt phải kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật và kinh tế. Kỹ
thuật tạo ra khả năng và sức mạnh để tiến xa, là nhân tố trực tiếp làm tăng sản phẩm
kinh tế, đảm bảo cho việc thực hiện tiến bộ kỹ thuật một cách vững chắc về mặt tổ
chức, con người chế độ quản lý. Kinh tế và kỹ thuật kết hợp nhuần nhuyễn làm thay
đổi về chất trong cách nghĩ, nếp làm của hàng ngàn con người. Về mặt kinh tế, muốn
có sự đổi mới thực sự và vững chắc, phải tiến hành đồng bộ cả 3 mặt: tổ chức lại sản
xuất, tổ chức lại bộ máy quản lý, xây dựng một hệ thống các chế độ quản lý. Ba mặt
này liên quan chặt chẽ với nhau, họp thành một thể thống nhất, cái nọ phục vụ và đảm
bảo cho cái kia.
Tổ chức sản xuất là đơn vị thực hiện những nhiệm vụ cụ thể của một bộ phận,
một quá trình trong toàn bộ quá trình kinh doanh của hợp tác xã dưới sự điều khiển
thống nhất của bộ máy quản lý. Tổ chức sản xuất được xây dựng dựa trên đặc điểm
kinh tế kỹ thuật sản xuất từng loại nông sản, ở từng nơi và yêu cầu quản lý nó, để đảm
bảo sự phân công và hợp tác hợp lý nhất, đạt năng suất lao động cao nhất, hiệu quả
139

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

kinh tế cao nhất trong điều kiện cho phép. Tổ chức bộ máy quản lý được xây dựng xuất
phát từ đặc điểm và yêu cầu của tổ chức sản xuất để điều hòa phối hợp ăn khớp, cân
đối nhịp nhàng, liên tục giữa các đơn vị tổ chức sản xuất đảm nhiệm các quá trình kinh
doanh khác nhau. Hệ thống các chế độ quản lý, bao gồm chế độ kế hoạch hóa, chế độ
hạch toán kinh tế, và các đòn bẩy kinh tế, chế độ quản lý kỹ thuật, chế độ quản lý cán
bộ, qui định và bảo đảm sự hoạt động đúng hướng, phát huy sự sáng tạo của từng cá
nhân, từng đơn vị trong tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý. Tổ chức sản xuất
là đối tượng bị quản lý, bị điều khiển; tổ chức bộ máy quản lý là cơ quan điều khiển cơ
quan quản lý; chế độ quản lý qui định phương thức hoạt động của hai tổ chức này,
ngược lại tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản lý là cơ sở tổ chức để thực hiện các
chế độ quản lý.
Nói khác đi, nội dung bao trùm của 3 mặt này trả lời được một cách rất cụ thể 4
câu hỏi: Phải làm những việc gì? Ai làm? Làm như thế nào? (cả về biện pháp kỹ thuật
và kinh tế - tổ chức). Làm tốt hoặc không tốt thì sao?
Bốn câu hỏi này, hay 3 mặt của công tác tổ chức quản lý, phải thể hiện và đảm
bảo thực hiện 3 điều sau:
- Vai trò lãnh đạo của Đảng, vai trò Nhà nước quản lýhành chính - kinh tế và bảo
hộ hợp tác xã, trên cơ sở đó xác định rành rẽ chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ giữa
Đảng, chính quyền, hợp tác xã.
- Vai trò quản lý kinh doanh của hợp tác xã theo nguyên tắc hợp tác xã có quyền
chủ động kinh doanh, tự chủ về tài chính thực hiện thống nhất kinh doanh, thống nhất
phân phối, bình đẳng trước pháp luật đối với các tổ chức kinh doanh khác thuộc sở hữu
Nhà nước và sở hữu tập thể, thông qua hợp đồng kinh tế.
- Vai trò làm chủ thực sự của quần chúng xã viên trong sản xuất và phân phối.
Nhờ đó hệ thống quản lý mới bảo đảm thực hiện 2 mục đích:
- Bảo vệ tài sản, tiền vốn của hợp tác xã.
- Thúc đẩy sản xuất của hợp tác xã phát triển, đáp ứng 3 lợi ích: Nhà nước, hợp
tác xã và xã viên.
Tinh thần cốt tuỷ, xâu chuỗi toàn bộ hệ thốngtổ chức quản lý mới là chế độ trách
nhiệm vật chất cá nhân kết hợp với chế độ cộng đồng trách nhiệm vật chất. Chế độ
cộng đồng trách nhiệm vật chất chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở chế độ trách
nhiệm vật chất cá nhân, trên cơ sở từng cá nhân, từng bộ phận đề cao trách nhiệm hoàn
thành đầy đủ nhiệm vụ của mình. Ngược lại chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân chỉ có
thể thực hiện được khi chế độ cộng đồng trách nhiệm vật chất đảm bảo phối hợp hoạt
động cân đối, ăn khớp, nhịp nhàng, liên tục giữa các bộ phận, các cá nhân trong việc
thực hiện trách nhiệm riêng của mình.
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1. Tổ chức lại sản xuất
Nội dung của việc tổ chức lại sản xuất rất rộng, bao gồm các vấn đề lớn sau đây:
- Xác định hợp lý phương hướng sản xuất, cơ cấu sản xuất;
- Quy hoạch sản xuất: bố trí hợp lý cây trồng, con gia súc, các cơ sở vật chất của
sản xuất như nhà kho, sân phơi, đường giao thông, kênh mương thuỷ lợi... trên toàn bộ
lãnh thổ sản xuất, cân đối với yêu cầu của phương hướng và cơ cấu sản xuất.
- Tổ chức lại các đơn vị sản xuất để thực hiện sự phân công và hiệp tác trong sản
xuất của hợp tác xã, đạt năng suất lao động cao nhất mà hệ thống công cụ lao động cho
phép, bao gồm các nội dung xác định nhiệm vụ của các loại đội cơ bản và chuyên môn
phục vụ, xác định quy mô tổ chức hợp lý, cân đối 3 mặt: ruộng đất, các tư liệu sản xuất
khác và sức lao động trong mỗi đội.
- Tổ chức hợp lý hoá các quá trình lao động ở mỗi khâu, mỗi ngành kinh doanh
của hợp tác xã, trên cơ sở đó xác định đúng đắn các mức lao động, bậc công việc và
tiêu chuẩn tính công.
- Tổ chức lại hệ thống công cụ lao động và các cơ sở vật chất kỹ thuật của sản
xuất và của quản lý, đảm bảo cân đối giữa các khâu, các quá trình của sản xuất và quản
lý, để đạt năng suất cao trong lao động của mọi người, mọi đơn vị...
Tổ chức sản xuất phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế tự nhiên của sản xuất ở
từng địa phương, trước hết là đất đai, công cụ lao động, và cây trồng, con gia súc.
1.1 Phương hướng sản xuất mới
Trước tình hình sản xuất, quản lý, và điều kiện tự nhiên như đã trình bày ở trên,
khi bước vào vụ sản xuất đầu tiên, Mỹ Thọ có những suy nghĩ khác về phương hướng
sản xuất dựa trên tiến bộ kỹ thuật, khoa học mới, để tạo ra một sự chuyển biến một
cách nhanh nhất, và rẻ nhất.
Bằng phương pháp phân tích nông hoá mới, có thể cho kết quả rất nhanh và đỡ
tốn kém, khoa học nông nghiệp đã xác định được thành phần nông hoá của đất, vạch ra
khả năng tiềm tàng rất lớn của đất là hàm lượng mùn trong đất cao, và vạch ra những
nguyên nhân, cách khắc phục nhanh tình trạng giống lúa xuân Nông nghiệp 8, 661... bị
đỏ vòn, năng suất thấp, lúa chiêm Nông nghiệp 5 không trổ, là sự mất cân đối giữa
hàm lượng mùn (đạm) và lân trong đất; xác định được mức bón lân cho từng cánh
đồng cụ thể để đảm bảo cân đối lân - mùn, cải tạo đất cho thích hợp với sinh lý của
giống mới; độ pH không ảnh hưởng nhiều đến giống lúa mới, và độ pH trên 4,5 là tạm
được, độ pH dưới 4,5 mới cấp thiết phải bón vôi cải tạo.
Nhờ những kết luận kỹ thuật này, Mỹ Thọ đã xác định quy trình kỹ thuật cho từng
mảnh ruộng nhỏ, thực hiện cải tạo đất bằng biện pháp bón lân nhằm nâng cao diện tích
cấy giống lúa mới có khảnăng sử dụng ở mức cao hàm lượng mùn trong đất bố trí lại
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cây trồng trên toàn bộ diện tích đến từng thửa ruộng nhỏ, theo nguyên tắc thống nhất
giữa đất, nước và cây trồng, tạo ra sự thay đổi cách mạng trong cơ cấu cây trồng bằng
con đường đầu tư rẻ nhất, nhanh nhất.
Việc thay đổi cơ cấu giống mới, thâm canh hơn, làm thay đổi về chất lượng trong
phương hướng sản xuất lương thực ở Mỹ Thọ, tạo ra khả năng biến vụ lúa đông xuân
thành vụ chính, trong đó lúa xuân là chủ yếu và lúa chiêm giống Nông nghiệp 5 chỉ
chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu lúa chiêm, để có sản lượng lương thực chí ít cũng bằng
2/3 - 3/4 tổng sản lượng lương thực cả năm; còn đối với vụ mùa, trong điều kiện thuỷ
lợi hiện nay, để tránh những tổn thất do úng lụt gây ra, đảm bảo kinh doanh có lãi, chỉ
cấy trên những chân ruộng ăn chắc, nếu bị úng lụt cũng đủ khả năng chống úng một
cách kinh tế. Nhờ đó, có thể áp dụng một cơ cấu giống mới, thâm canh hơn ngay cả
trong vụ mùa.
Nếu vụ mùa chỉ cấy trên chân ruộng ăn chắc, với quy mô khoảng trên 50 - 60%
diện tích canh tác, thì số diện tích còn lại cho ngập nước phải được sử dụng như thế
nào để bắt nó sinh lời? Nghề thả cá ruộng xuất phát đầu tiên từ căn cứ này. Phương
hướng sản xuất phải xác định cá là một ngành chính, cung cấp cho xã hội ngày càng
nhiều nông sản hàng hoá, đem lại cho hợp tác xã một nguồn thu bằng tiền ngày càng
lớn để tích luỹ tái sản xuất mở rộng, nâng cao giá trị ngày công của xã viên một cách
nhanh nhất.
Nghề chăn nuôi lợn của hợp tác xã còn yếu, đang ở giai đoạn tổ chức lại để trong
vài năm tới đạt mục tiêu 20 tấn thịt xuất chuồng/1 năm.
Mỹ Thọ còn kinh doanh vịt, làm gạch và một số nghề có tính chất phục vụ và xây
dựng cơ bản.
Kết quả của tiến bộ kỹ thuật đưa đến một cơ cấu cây trồng tiến bộ, cách bố trí cây
trồng hợp lý đảm bảo hiệu quả sử dụng ruộng đất cao hơn, sử dụng sức lao động được
điều hoà hơn, tạo ra sự nhảy vọt về tổng sản lượng lương thực một cách nhanh nhất
trong khi chưa cần có sự thay đổi gì lớn về cơ sở vật chất kỹ thuật, giải quyết mâu
thuẫn cơ bản lâu nay ở Mỹ Thọ là: diện tích thì nhiều, chỉ có thể cấy được lúa, nhưng
sản lượng lương thực bấp bênh, không đảm bảo đời sống của nhân dân, hàng hoá cho
Nhà nước.
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Cơ cấu giống lúa vụ đông xuân 1973 - 74 (Kết quả gặt thống kê)
Giống

Tổng số
1) 314 (lúa chiêm)
2) Giống lúa mới
- NN5 (lúa chiêm)
- Các giống lúa
xuân

Diện tích Cơ cấu diện Năng suất
(ha)
tích (%)
(tạ/ha)
363
146
217
34,1
182,9

100
40,2
59,8
12,1
47,7

40,3
30,4
46,5
45,3
46,7

Sản
lượng
(tấn)
1.450
440,5
1.009,5
154
855,5

Cơ cấu
sản lượng
(%)
100
30
70
14
56

Cơ cấu diện tích và sản lượng lúa phản ánh phương hướng sản xuất mới ở Mỹ
Thọ. Do đó nó đã mang lại một chuyển biến nhảy vọt trong nghề trồng lúa ở đây:
- Tỷ lệ giống lúa mới đạt mức cao nhất, chiếm gần 60% diện tích lúa đông xuân.
Trong đó riêng lúa NN5 chiếm 12,1%.
- Sản lượng lúa vụ đông xuân 1973 - 74 bằng 115% sản lượng lúa cả năm cao
nhất trước đây là năm 1970 (theo số liệu gặt thống kê) và bằng 200% sản lượng lúa vụ
đông xuân năm đạt cao nhất trong các năm trước đây là năm 1972 (1972 cũng là năm
có tỷ lệ lúa xuân cao nhất trong các năm trước đây: 44,7%).
- Năng suất lúa xuân đạt 50,7 tạ/ha, bằng 189% năng suất lúa xuân năm 1971 là
năm đạt mức cao nhất trước đây.
Diện tích lúa xuân chiếm 17,7% diện tích lúa đông xuân nhưng không thửa nào bị
đỏ, vòn như trước đây, diện tích lúa NN5 chiếm 12,1%, trước đây mấy năm liền không
trổ ở ruộng trũng, năm nay đạt năng suất 45,3 tạ/1 ha.
Năng suất lúa đông xuân trung bình đạt 40,3 tạ/ha bằng 200,5% năng suất lúa
đông xuân đạt mức cao nhất trong các năm trước đây, bằng 112% năng suất đất đai cả
năm của năm cao nhất trước đây, tức là 1 ha canh tác vụ lúa đông xuân 1973 -74 cho
sản lượng bằng 112% sản lượng cả năm của 1 ha canh tác lúa của năm đạt mức cao
nhất trước đây. Chỉ tiêu này biểu hiện hiệu quả sử dụng ruộng đất cao hơn hẳn trước
đây, biểu hiện tổng hợp nhất trình độ thâm canh và kết quả thâm canh của năm nay so
với các năm trước đây.
Những thuân lợi về thời tiết trong vụ chiêm xuân vừa qua đã góp phần quan trọng
vào kết quả sản xuất, song phải thấy rằng sự thắng lợi nhảy vọt về năng suất, sản
lượng lúa trên đây trong một thời gian ngắn với điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật hết
sức nghèo nàn, tình hình tổ chức quản lý của 3 hợp tác xã nhỏ có trình độ quản lý kém
vừa mới hợp nhất lại và đồng bộ chuyển sang một hệ thống quản lý mới chứng tỏ sự
đúng đắn và sức mạnh của các biện pháp kỹ thuật mới, của hệ thống quản lý mới đem
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áp dụng ở Mỹ Thọ trong vụ đông xuân vừa qua, vụ lúa đầu tiên của hợp tác xã hợp
nhất có quy mô 413 ha canh tác và gần 1.000 lao động, thể hiện sự cố gắng vượt bậc
của xã viên và cán bộ Mỹ Thọ.
Tuy nhiên, những thắng lợi trên cũng chỉ là bước đầu. Nền nếp làm ăn mới cả về
2 mặt kỹ thuật thâm canh và tổ chức quản lý theo kiểu sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa,
mới chập chững thực hiện ở mức độ rất thấp, bộc lộ rất nhiều khuyết nhược điểm. Thời
gian chưa cho phép kết luận chắc chắn các vấn đề mới. Sự phát triển sản xuất chưa
toàn diện như phương hướng sản xuất và kế hoạch năm 1974 đã đề ra. Việc cải tạo đất
và sự đổi mới cơ cấu cây trồng bố trí lại sản xuất cũng mới chỉ là bước đầu.
Cải tạo đất để có thể thực hiện cách mạng trong cơ cấu cây trồng và đảm bảo sản
xuất phát triển vững chắc bao gồm một hệ thống biện pháp: kiến thiết lại đồng ruộng,
tạo độ bằng phẳng và thuần nhất về chất đất trong từng thửa ruộng, từng cánh đồng,
hoàn chỉnh thuỷ nông bảo đảm tưới tiêu chủ động, hạ thấp mạch nước ngầm, làm thay
đổi thành phần thổ nhưỡng, làm dày lớp đất mặt, thay đổi thành phần cơ giới, tạo khả
năng làm ải và phát triển vi sinh vật có ích trong đất, làm thay đổi thành phần nông
hoá... Trước mắt việc cải tạo đất bằng biện pháp thay đổithành phần nông hoá là biện
pháp cho phép mang lại hiệu quả nhanh và rẻ nhất. ở Mỹ Thọ, việc thay đổi thành phần
nông hoá trước tiên được thực hiện bằng biện pháp bón phân lân đủ đến mức 30 mg
lân/100 gram đất để cân đối với hàm lượng mùn. Nhờ đó có thể tăng tỷ lệ giống lúa
mới có năng suất cao một cách nhanh và rẻ nhất.
Việc cải tạo đất một cách triệt để bằng hàng loạt các biện pháp nói trên sẽ dẫn
đến sự bố trí lại sản xuất và đổi mới cách mạng rất sâu sắc ở mức độ cao hơn trong cơ
cấu sản xuất và trước hết là cơ cấu cây trồng của hợp tác xã Mỹ Thọ. Ví dụ như mở
thêm vụ đông, làm rau xuất khẩu, sản xuất thức ăn để phát triển đàn lợn...
1.2 Tổ chức các đơn vị đội sản xuất trong hợp tác xã
Xuất phát từ đặc điểm kinh tế - kỹ thuật sản xuất đặc biệt và điều kiện công cụ
lao động của từng loại sản phẩm được quy định trong phương hướng sản xuất, hợp tác
xã xác định các đơn vị tổ chức sản xuất thực hiện những nhiệm vụ sản xuất cụ thể
nhằm đảm bảocho hợp tác xã hoàn thành toàn diện kế hoạch kinh doanh theo phương
hướng sản xuất mới với hiệu quả kinh tế cao nhất.
Tổ chức các loại đơn vị đội trong hợp tác xã biểu hiện sự phân công lao động.
Trước tiên sự phân công lao động thể hiện ở chỗ tách bạch 3 giai đoạn của quá trình
kinh doanh và giao cho các đơn vị khác nhau phụ trách dưới sự điều khiển của chủ
nhiệm hợp tác xã: cung ứng, dự trự vật tư - sản xuất sản phẩm (kể cả xây dựng cơ bản)
- phân phối, tiêu thụ sản phẩm.
Trong giai đoạn sản xuất, tuỳ từng đặc điểm kinh tế kỹ thuật của từng loại sản
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phẩm có thể tổ chức hai loại đội: đội cơ bản (đội tổng hợp) và đội phục vụ (đội chuyên
môn). Trách nhiệm của các đội trong giai đoạn sản xuất là sáng tạo ra các sản phẩm
và giá trị sản phẩm, không chịu trách nhiệm và không có quyền cung ứng vật tư sản
xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm, và thực hiện giá trị sản phẩm.
Sự phân công lớn thứ hai là phân công giữa lao động trực tiếp làm thay đổi đối
tượng sản xuất và lao độngđiều khiển (lao động quản lý) cả quá trình sản xuất, cung
ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm... để sáng tạo ra giá trị và thực hiện giá trị một cách kinh
tế nhất. Sự khác nhau cơ bản giữa lao động trực tiếp và quản lý lao động là: người lao
động trực tiếp chỉ chịu trách nhiệm vật chất đối với từng việc cụ thể được giao, thường
trong một thời gian ngắn; người lao động quản lý chịu trách nhiệm vật chất đối với cả
quá trình và sảnphẩm cuối cùng của quá trình đó thường là trong thời gian dài suốt cả
chu kỳ kinh doanh. Nhờ đó hợp tác xã (chủ nhiệm và ban quản trị) mới thực sự đứng
ra tổ chức kinh doanh, can thiệp vào các quá trình kinh doanh của đội, buộc và tạo
điều kiện cho nó thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đã giao, và cuối cùng dẫn đến kết quả là
hợp tác xã thực sự thống nhất kinh doanh, thống nhất phân phối, phát huy tính ưu việt
của quan hệ sản xuất tập thể.
a) Tổ chức các đơn vị sản xuất trong ngành trồng trọt
Về trồng trọt, Mỹ Thọ hầu như chỉ có cây lúa. Công cụ lao động thủ công không
cho phép thực hiện chuyên môn hoá lao động quá sâu. Do đó chỉ có những khâu canh
tác mới giao cho đội chuyên môn đảm nhiệm để phục vụ cho đội trồng trọt cơ bản dưới
sự điều khiển trực tiếp của ban quản trị (phó chủ nhiệm trồng trọt):
- Khâu canh tác có tính kỹ thuật cao đòi hỏi phải có sự chỉ đạo chặt chẽ, chính
xác kịpthời, nếu không sẽ gây tác hại lớn cho cả dây chuyền sản xuất của hợp tác xã.
- Khâu canh tác mà hợp tác xã trực tiếp tổ chức chỉ đạo thì hợp tác xã có thể
khống chế, quản lý chặt chẽ cả quá trình kinh doanh, buộc và tạo điều kiện cho các đội
cơ bản thực hiện kế hoạch, quy trình kỹ thuật.
- Khâu canh tác, do đặc điểm của nó và của hệ thống công cụ lao động được sử
dụng, tiến hành trên quy mô không gian rộng, vượt ra ngoài quy mô ruộng đấtcủa một
đội cơ bản và do đó, có liên quan đến sản xuất của nhiều đội cơ bản, nếu giao cho từng
đội tự đảm nhiệm riêng rẽ thì gây nhiều lãng phí công suất máy móc tưliệu lao động và
gây nhiều mâu thuẫn, hợp tác xã khó điều hoà phối hợp.
Vì thế ở Mỹ Thọ thành lập các đội chuyên môn như sau:
- Đội thuỷ nông: quản lý, tu bổ nhỏ và sử dụng hệ thống công trình thuỷ nông,
máy bơm nước để tưới, tiêu cho tất cả các đội trồng trọt, đội cá, đội vịt theo một quy
chế tổ chức và sự chỉhuy thống nhất trực tiếp của phó chủ nhiệm trồng trọt.
- Đội kỹ thuật: xử lý ngâm ủ mầm mạ, phát hiện, phun thuốc trừ sâu bệnh khi
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cònlà ổ bệnh, và làm giúp các đội yếu trong lúc mùa vụ căng thẳng, có nguy cơ làm
không kịp thời vụ, ảnh hưởng xấu đến sản lượng thu hoạch chung của hợp tác xã. Đội
này giúp các hợp tác xã buộc các đội trồng trọt thực hiện đúng cơ cấu giống, thời vụ,
mật độ gieo cấy và tiết kiệm thóc giống.
Các đội phục vụ này đều có quy chế tổ chức, xác định rõ trách nhiệm, mối quan
hệ với các đội khác, với ban quản trị, chế độ thù lao thưởng phạt đối với các trường
hợp có thể xảy ra. Tức là nội dung quy chế trả lời được 4 câu hỏi nêu ở trên.
- Các đội trồng trọt: các khâu canh tác còn lại do các đội trồng trọt cơ bản đảm
nhiệm.
Đặc điểm của nông nghiệp là tính thời vụ, và tiến hành sản xuất trên một địa bàn
không gian rộng, công cụ lao động thủ công (ở ta) nên phải sử dụng nhiều sức lao
động. Do đó, người quản lý không thể cùng một lúc có mặt ở mọi nơi, nắm được hết
mọi tình huống trong việc điều khiển, tổ chức phối hợp, hướng dẫn kiểm tra, nghiệm
thu công việc của quá nhiều người lao động trên một địa bàn đồng ruộng lớn và manh
mún, phân tán. Vì thế phải tổ chức lại đồng ruộng, xác định quy mô sức lao động,
ruộng đất, các tư liệu lao động khác, của đội một cách hợp lý thì đội mới tiến hành sản
xuất có hiệu quả được.
Vụ đông xuân vừa qua do hợp tác xã mới hợp nhất, tién hành sản xuất vụ đầu tiên
trong điều kiện tổ chức chưa ổn định, quy mô lớn, lại sau một vụ lụt lớn, mất mùa
nặng, thời vụ đông xuân đến rất khẩn trương, đồng thời phải thực hiện những cải tiến
kỹ thuật và quản lý ruộng đất chưa được xây dựng xong, còn manh mún phân tán
nghiêm trọng, nên chưa tổ chức lại được một cách hợp lý các đội trồng trọt. Hiện nay
có 13 đội trồng trọt, quy mô ruộng đất thấp nhất là 15 ha và cao nhất là 44 ha, ruộng
đất phân phối theo nguyên tắc có gần có xa, có tốt có xấu; mỗi đội có 1 đội trưởng, 1
đội phó. Sắp tới việc tổ chức lại các đội trồng trọt sẽ theo nguyên tắc sau đây:
- Phân phối ruộng đất cho các đội trồng trọt cơ bản theo nguyên tắc "cùng giống,
liền đồng, khác đội" kết hợp với "thuận cư, thuận canh" (khác đội ở mức độ vẫn bảo
đảm ruộng đất của một đội tương đối tập trung trên vài ba cánh đồng). Phải làm như
thế là vì:
Trên cùng một cánh đồng, thường có cùng chất đất và bình độ nên cấy cùng một
giống lúa. Quy mô diện tích cánh đồng quá lớn mà lại giao cho một đội sản xuất để
thuận cư thuận canh, thì đội sẽ không làm kịp thời vụ các khâu canh tác chủ yếu;
Ngược lại nếu chia quá nhỏ cho nhiều đội để "có gần có xa, có tốt có xấu" thì đội rất
khó quản lý đồng ruộng, tổ chức lao động, kế hoạch hoá và quản lý quy trình kỹ thuật
và còn gây lãng phí lao động đi lại, vận chuyển vật tư, sản phẩm. Vùng đồng chiêm, có
cánh đồng không cấy vụ mùa, nên phải thực hiện nguyên tắc này thì mới cho phép các
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đội có tỷ lệ ruộng một vụ hợp lý, cân đối với sức lao động và các tư liệu sản xuất khác
của đội. Việc chia ruộng theo nguyên tắc này cho phép sử dụng kết hợp công cụ lao
động thủ công và cơ khí. Năng suất làm việc một ngày, một kíp của một máy kéo lớn
rất cao, có thể cày 5 - 6 ha/kíp, nếu cánh đồng đã giao cho một đội thì bằng công cụ thủ
công đội không đạt năng suất gặt hoặc cấy cân đối với năng suất máy. Do đó dễ có tình
trạng máy chờ ruộng, gây lãng phí lớn. Nếu cánh đồng đã giao cho 2 - 3 đội, cùng cấy
một giống và có cùng thời vụ cấy, gặt thì chỉ trong một ngày có thể giải phóng đất cho
máy hoạt động.
- Xác định quy mô đội hợp lý về sức lao động, ruộng đất và các tư liệu sản xuất
khác. Trước hết phải xác định quy mô hợp lý sức lao động cho đội trồng trọt. Căn cứ
để xác định quy mô sức lao động của đội là: Nội dung, nhiệm vụ và phương pháp công
tác của đội trưởng, đội phó; Khả năng, trình độ tổ chức quản lý sản xuất và lao động
theo đúng chức năng nhiệm vụ và các chế độ quản lý kinh tế của đội trưởng, đội phó
trong những điều kiện sản xuất cụ thể của địa phương.
Từ 2 căn cứ này tính xem một đội trưởng và một đội phó có thể tổ chức vàquản lý
bao nhiêu người lao động để hoàn thành quá trình sản xuất được giao.
Công tác trọng yếu phải tiến hành thường xuyên hàng ngày của đội trưởng đội
phó là tổ chức lao động các quá trình sản xuất, trên địa bàn canh tác của đội, nhằm
đạt năng suất cao nhất, bao gồm: giao việc cho nhóm nhỏ, hoặc cho từng người trong
một hay vài ngày sao cho cân đối giữa lao động và khối lượng công việc tiến hành trên
từng thửa ruộng, giảm được thời gian đi lại di chuyển địa bàn lao động đến mức thấp
nhất; hướng dẫn cách làm về mặt quy trình kỹ thuật và về hình thức tổ chức lao động,
sử dụng công cụ sản xuất, thao tác cho người lao động xem; kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn
các sai lầm, phát hiện tình hình mất cân đối xảy ra để có biện pháp khắc phục kịp thời;
nghiệm thu, trả điểm theo số lượng và chất lượng công việc hoàn thành và theo mức
thù lao quy định của đại hội xã viên hay ban quản trị. Theo sơ bộ tính toán, tuỳ từng
địa bàn, độ phân tán của dân cư và đồng ruộng, trình độ cán bộ, nếu làm tròn trách
nhiệm của mình, một đội trưởng và một đội phó làm cật lực trong 8 - 10 giờ/ngày thì
cũng chỉ tổ chức quản lý được 50- 70 người lao động. Số người lao động này có thể
đảm phụ được 35 - 35 ha canh tác lúa trong điều kiện công cụ lao động hiện nay. Đó là
quy mô ruộng đất của đội trồng lúa ở Mỹ Thọ, nên số đội trồng trọt có thể là từ 13 - 18
đội tuỳ theo trình độ cán bộ đội và độ phân tán của ruộng đất và dân cư. Dựa vào quy
mô ruộng đất và sức lao động, người ta xác định số lượng tư liệu sản xuất từng loại sao
cho cân đối để giao cho đội quản lý sử dụng theo nguyên tắc sau đây:
- Các loại công cụ lao động có công suất lớn, vượt quy mô ruộng đất, sức lao
động của một đội thì không giao cho đội quản lý, mà giao cho đội chuyên môn phục vụ
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quản lý sử dụng.
- Những loại công cụ lao động đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao trong sử dụng, bảo
dưỡng thì khônggiao cho đội quản lý sử dụng mà giao cho đội chuyên môn.
- Những loại công cụ nào không dùng trong các khâu canh tác của đội mà thuộc
đội phục vụ thì không giao cho đội trồng trọt quản lý.
- Nói chung những loại công cụ lao động có công suất vừa đủ khả năng sử dụng
của đội, cân đối với quy mô ruộng đất, sức lao động của đội thì giao cho đội trồng trọt
quản lý, trừ một số máy móc đòi hỏi kỹ thuật bảo dưỡng cao như máy kéo đẩy tay công
nông 7... Khi nào đội trồng trọt đủ khả năng quản lý sử dụng thì mới giao lại cho đội
trồng trọt.
Các đội này đặt dưới sự quản lý trực tiếp và điều độ công việc hàng ngày theo kế
hoạch của phó chủ nhiệm trồng trọt. Việc thay đổi tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quy
mô ruộng đất, lao động, tư liệu lao động, thuyên chuyển người lao động do chủ nhiệm
ra quyết định trên cơ sở bàn bạc trong ban quản trị.
b) Tổ chức các đơn vị đội trong ngành chăn nuôi
Những nguyên tắc xác định tổ chức các đội chăn nuôi cũng tương tự như đội
trồng trọt; nhưng có một số điểm khác do tính chất đặc thù của sản xuất trong ngành
chăn nuôi.
Quá trình chăn nuôi có thể chia thành nhiều khâu có công việc đều phải ổn định.
Do đó, trong đội chăn nuôi có thể thành lập các tổ cố định phụ trách một hay một số
khâu đạt trình độ chuyên môn hoá lao động cao hơn và cùng chịu trách nhiệm với đội
trưởng về sản phẩm cuối cùng do tổ làm ra.
- Đội chăn nuôi lợn
Trước mắt, thành lập các tổ sau đây:
+ Tổ nuôi lợn nái - đực giống. Người đứng chuồng cùng với đội trưởng chịu
trách nhiệm về số lượng, trọng lượng bình quân của lợn con xuất chuồng khi đạt 2
tháng tuổi (không chịu trách nhiệm về giá thành 1 kg lợn con, điều này do đội trưởng
chịu trách nhiệm).
+ Tổ nuôi lợn thịt: người đứng chuồng cùng chịu trách nhiệm với đội trưởng về
trọng lượng thịt tăng trong thời gian nuôi dưỡng quy định (không chịu trách nhiệm về
giá thành 1 kg thịt tăng).
+ Tổ rau xanh và chế biến thức ăn. Quản lý nó tương tự như đội trồng trọt. Trong
một thời gian dài, đội chăn nuôi lợn không tổ chức xong nhân sự, từ đội trưởng đến xã
viên; việc bàn giao tài sản, vốn liếng của 3 hợp tác xã Mỹ Thọ đến 5/1974 mới xong
nên không vay được vốn mua lợn giống, sửa chữa chuồng trại... Do đó đến nay chưa
được giao kế hoạch cho đội chăn nuôi lợn. Gần đây, kế hoạch chăn nuôi lợn của hợp
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tác xã mới bắt đầu được triển khai.
- Đội chăn nuôi thả cá bao gồm:
+ Tổ chuyên ương cá giống ở ao cũng phải chịu trách nhiệm vật chất với đội
trưởng về tỷ lệ cá sống, phẩm chất của cá khi chuyểnlên cá thịt.
+ Tổ nuôi cá thịt ở ruộng và ở ao, có việc quanh năm.
+ Tổ sản xuất thức ăn: khi quy mô sản xuất phát triển lớn hơn hiện nay, cần sản
xuất thức ăn với khối lượng lớn thì mới thành lập tổ chuyên sản xuất thức ăn. Hiện nay
việc sản xuất thức ăn còn do 2 tổ cá giống và thịt phụ trách.
Trong gần 9 tháng qua đội cá không xây dựng xong tổ chức nhân sự, nhất là đội
trưởng, thay đổi đội trưởng luôn nên việc sản xuất cá không tiến hành được như theo
kế hoạch; Đội không có người nhận kế hoạch và chịu trách nhiệm vật chất, gây nhiều
lãng phí và khe hở tham ô. Gần đây, công việc mới tiến triển chút ít trong khâu nuôi cá
giống. Thời vụ thả cá thịt ra đồng đã đến, nhưng đến nay chưa có cá thả ra đồng. Triển
vọng năm 1974 chỉ hoàn thành kế hoạch sản lượng cá, chứ không hoàn thành kế hoạch
thu hoạch cá.
- Đội chăn nuôi vịt. Chăn nuôi vịt đẻ trứng có việc quanh năm, còn chăn nuôi vịt
thịt thì chỉ có việc trong 5 tháng trước và sau thu hoạch 2 vụ lúa. Đội vịt cũng chưa
được xây dựng xong về tổ chức nhân sự, nên vẫn giao vịt cho cá nhân, vịt đàn không
nuôi được nên để lãng phí rất nhiều lúa rơi vãi ngoài đồng trong vụ đông xuân này.
Các đội chăn nuôi trực thuộc quyền quản lý điều độ kế hoạch sản xuất của phó chủ
nhiệm chăn nuôi.
c) Đội xây dựng cơ bản và các ngành có tính chất tiểu công nghiệp
- Đội thuỷ lợi bán chuyên: sử dụng sức lao động trồng trọt trong tháng nông nhàn
để tiến hành đào đắp các công trình thuỷ lợi dùng cho trồng trọt, nuôi cá... và đào đắp
các công trình xây dựng cơ bản khác của hợp tác xã. Vì thế đội này không thể tổ chức
thành một đội chuyên môn hoá và cố định được.
- Đội nề mộc.
- Đội sản xuất gạch: sản xuất gạch có việc quanh năm. Có thể tổ chức 2 tổ ổn
định: Tổ làm gạch mộc + Tổ đóng than và đốt lò.
Các đội này đến nay cũng vẫn chưa củng cố xong tổ chức nhân sự, từ đội trưởng
đến xã viên. Do đó chưa giao được kế hoạch cho đội.
Các đội này nếu quy mô sản xuất lớn thì do một phó chủ nhiệm phụ trách, nhưng
hiện nay do phó chủ nhiệm chăn nuôi kiêm vì quy mô chăn nuôi cũng còn nhỏ.
(Việc xây dựng cơ bản các công trình ngoài do phó chủ nhiệm phụ trách xây
dựng cơ bản thực hiện, các đội chỉ thực hiện những nhiệm vụ xây dựng cơ bản tự làm
do chủ nhiệm giao trong kế hoạch).
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d) Tổ chức cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm (cung tiêu)
Để đảm bảo cho các đội sản xuất, xây dựng cơ bản và các phó chủ nhiệm điều độ
sản xuất tập trung được vào công việc chính của mình; phấn đấu tăng năng suất lao
động và hạ giá thành sản phẩm trong khi thực hiện kế hoạch sản xuất của hợp tác xã,
để đảm bảo cho sự chi phối buộc và tạo điều kiện cho các đội sản xuất thực hiện đúng
kế hoạch của hợp tác xã và bảo đảm thống nhất phân phối trong hợp tác xã cần thành
lập tổ chức chuyên môn phụ trách việc cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm trực thuộc
ban quản trị, do một phó chủ nhiệm phụ trách điều khiển.
- Tổ chức cung tiêu bao gồm:
- Đội vận tải xe bò và bốc vác: Hiện nay đội có 6 xe bò kéo bánh lốp và 12 xã
viên bốc vác, chịu trách nhiệm chủ yếu việc vận chuyển vật tư sản phẩn cho hợp tác
xã.
- Tổ kho: Quản lý bảo vệ vật tư sản phẩm trong kho và xuất, nhập đúng theo chế
độ quy định. Hệ thống kho tàng bố trí ăn khớp với yêu cầu bố trí sản xuất.
- Tổ giao dịch: phụ trách việc liên hệ mua bán, làm các thủ tục mua bán, áp tải
hàng hoá.
Tổ chức cung tiêu chịu trách nhiệm vật chất giai đoạn đầu và cuối của quá trình
kinh doanh của hợp tác xã: mua vật tư, nhập kho, giữ gìn trong kho và xuất dùng; nhập
sản phẩm vào kho, hoặc không qua kho, xuất bán.
Từng đơn vị trong tổ chức cung tiêu đều có quy chế, riêng đội xe bò, bốc vác
được giao kế hoạch như các đơn vị sản xuất khác về các chỉ tiêu khối lượng, thời gian
vận chuyển, giá thành vận chuyển 1 tấn/km.
Phó chủ nhiệm cung tiêu phải chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch cung tiêu
đúng thời gian với chi phí lưu thông ít nhất. Nó cũng được giao kế hoạch cung tiêu và
xét duyệt hoàn thành kế hoạch như các đội sản xuất khác.
Nhờ tổ chức sản xuất như vậy nên trách nhiệm của từng đơn vị từng người rõ
ràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chế độ trách nhiệm vật chất, chế độ kế
hoạch hoá và các chế độ quản lý khác cũng như sự điều khiển của bộ máy quản lý, sự
chủ động sáng tạo của các đội trong quá trình kinh doanh và thực hiện thống nhất
phân phối trong hợp tác xã,
2. Tổ chức bộ máy quản lý
Nếu như tổ chức sản xuất là phân chia quá trình kinh doanh thành nhiều ngành,
nhiều giai đoạn khác nhau và giao cho các đơn vị tổ chức khác nhau phụ trách, thì tổ
chức bộ máy quản lý là phân chia quá trình quản lý (điều khiển) kinh doanh thành
nhiều mặt, nhiều khâu phù hợp với tổ chức sản xuất và giao cho các bộ phận quản lý
khác nhau đảm nhiệm, nhằm thực hiện sự cân đối, ăn khớp nhịp nhàng giữa các ngành,
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các tổ chức sản xuất, cung tiêu của hợp tác xã trong mọi mặt hoạt động của chúng.
Hoạt động quản lý là một hình thức lao động, được tách ra khỏi lao động trực
tiếp và trở thành một nghề như mọi nghề nghiệp khác, do sự đòi hỏi tất yếu khách
quan của sản xuất tập thể, dựa trên sự phân công và hợp tác lao động.
Lao động quản lý muốn đạt năng suất cao thì cũng phải thực hiện sự phân công
và hợp tác như lao động trực tiếp và do đó hình thành nền cơ cấu tổ chức bộ máy quản
lý đặt dưới sự chỉ huy duy nhất của chủ nhiệm hợp tác xã.
Mỹ Thọ tổ chức bộ máy quản lý theo những nguyên tắc sau đây:
1. Nhà nước bảo hộ hợp tác xã, thực hiện sự kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ quyền chủ
động kinh doanh của hợp tác xã, quyền chỉ huy sản xuất của cán bộ lãnh đạo hợp tác xã
và bảo vệ quyền làm chủ tập thể của quần chúng xã viên.
2. Chỉ huy kinh doanh theo chế độ thủ trưởng trên cơ sở chế độ dân cư. Mỗi cấp,
mỗi người chỉ chịu sự chỉ huy của 1 người, một cấp trên trực tiếp duy nhất. Nguyên tắc
này xuất phát từ tất yếu khác quan của sản xuất tập thể, có phân công và hợp tác lao
động và từ bản chất của chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản xuất.
3. Phân biệt rành rẽ người quản lý và người bị quản lý, cơ quan tham mưu,
nghiệp vụ trong công tác quản lý. Nguyên tắc này quán xuyến trong việc xác định cụ
thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của từng cá nhân, từng bộ phận trong bộ máy quản
lý và mối quan hệ giữa chúng trong quá trình điều khiển kinh doanh của hợp tác xã. Sự
phân biệt rành rẽ này đảm bảo tạo ra động lực thúc đẩy phát triển sản xuất, thực hiện
tốt các chế độ quản lý kinh tế. Người quản lý được đánh giá phẩm chất và trả thù lao
theo kết quả cuối cùng của một giai đoạn kinh doanh giao cho họ phụ trách. Do đó họ
phải thực hiện chức năng tổ chức, hướng dẫn, kiểm tra, buộc người lao động theo đúng
kế hoạch, quy trình kỹ thuật và các chế độ quản lý. Ngược lại người lao động chỉ chịu
trách nhiệm và được hưởng thù lao theo kết quả từng công việc cụ thể được giao trong
một thời gian ngắn hơn. Xét về toàn cục và trong cả quá trình thì lợi ích của người lao
động quản lý và người lao động trực tiếp là hoàn toàn nhất trí. Nhưng xét trong từng
việc cụ thể thì nhiều khi lợi ích cục bộ của người lao động trực tiếp và người quản lý
tạm thời mâu thuẫn với nhau. Người lao động trực tiếp thường có xu hướng chạy theo
số lượng sản phẩm, dễ dẫn tới làm ẩu, làm dối, để được hưởng thù lao cao; người lao
động quản lý buộc mọi người phải làm tốt, làm đúng để cuối cùng sau một quá trình
sản xuất có nhiều sản phẩm tốt và rẻ, nhờ đó, họ mới được hưởng thù lao cao. Đó là
mâu thuẫn thúc đẩy sản xuất phát triển. Vì thế, rất cần tách bạch về chức năng và con
người trong lao động quản lý và lao động trực tiếp.
4. kế hoạch hoá là công cụ chủ yếu trong việc quản lý (điều khiển) sự vận động
của quá trình kinh doanh đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất: sản lượng tối đa, chi phí
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tối thiểu.
5. Hạch toán được kết quả kinh doanh của từng đơn vị, từng ngành, từng sản
phẩm, từng khâu công tác. Sản xuất và quản lý trên cơ sở phân công chức năng quyền
hạn rõ ràng và thu lao kết quả công việc hoàn thành thì phải tổ chức tính toán, đo
lường được các kết quả đó của từng cá nhân, từng đơn vị phụ trách sản xuất từng sản
phẩm hay từng khâu sản xuất. Nhờ đó mới có thể kích thích mỗi người phấn đấu hết
sức mình và biết cách làm thế nào để tăng sản lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất
ngay từ khi lập kế hoạch và trong quá trình thực hiện kế hoạch.
6. Kiểm tra chéo và ràng buộc lẫn nhau, tạo điều kiện cho mỗi cá nhân, mỗi bộ
phận phát huy hết khả năng sáng tạo của mình trong phạm vi chế độ quản lý kinh tế,
Pháp chế của Nhà nước vì một mục đích chung thống nhất. Đối với kinh tế tập thể, hệ
thống kiểm tra chéo chí ít cũng phải hạn chế được đến mức cao nhất tính tuỳ tiện, tư
hữu của người sản xuất nhỏ, bảo vệ được thành quả lao động, tài sản, tiền vốn của hợp
tác xã.
7- Thực hiện thống nhất kinh doanh, thống nhất phân phối. Nguyên tắc này chi
phối và được đảm bảo nhờ cả 3 mặt: tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý và chế
độ quản lý. Bộ máy quản lý phải hoàn thành 2 nhiệm vụ, theo đúng quy định của chế
độ quản lý, pháp luật của Nhà nước và nội dung của hợp tác xã, là: bảo vệ được tài sản,
tiền vốn, sản phẩm làm ra của hợp tác xã, chống lại mọi sự tham ô, lãng phí tài sản tập
thể, điều khiển quá trình kinh doanh của hợp tác xã đạt hiệu quả kinh tế cao nhất từ
khâu cung ứng vật tư, sản xuất đến khâu phân phối, tiêu thụ sản phẩm ngay từ khi lập
kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch và đến khi hạch toán kết quả thực hiện kế hoạch.
1. Đại hội xã viên - nhiệm vụ và quyền hạn. Sự dân chủ trong công tác quản lý
kinh doanh của hợp tác xã thể hiện tập trung ở nhiệm vụ và quyền hạn của đại hội xã
viên - quyền làm chủ tập thể của xã viên trong sản xuất và phân phối thể hiện tập
trung trong các kỳ họp đại hội xã viên. Đại hội xã viên là cơ quan quyền lực cao nhất
của hợp tác xã, có nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản, đáng lưu tâm nhất sau đây:
- Quyết định các nội dung của hợp tác xã phù hợp với pháp luật, chế độ quản lý
kinh tế - tài chính của Nhà nước và với điều kiện cụ thể của địa phương.
- Quyết định kế hoạch kinh doanh hàng năm hàng vụ (bao gồm kế hoạch sản
xuất, xây dựng cơ bản, tiêu thụ sản phẩm, phân phối tài chính, mức sống của xã viên,
tích luỹ của hợp tác xã mức thù lao kế hoạch cho cán bộ quản lý) của hợp tác xã và của
từng đội sản xuất. Giao việc chấp hành kế hoạch, trước tiên là các chỉ tiêu pháp lệnh
của Nhà nước về nghĩa vụ nộp thuế và bán lương thực, thực phẩm, chấp hành các nội
quy, chế độ quản lý kinh tế tài chính cho chủ nhiệm và ban quản lý hợp tác xã, cho kế
toán trưởng.
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- Duyệt các chỉ tiêu định mức kinh tế, kỹ thuật chủ yếu.
- Duyệt quyết toán kinh doanh, xét duyệt hoàn thành kế hoạch của hợp tác xã và
từng đội, xét duyệt mức thù lao, thưởng phạt cho chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, các đội
trưởng, đội phó, kế toán trưởng, trưởng, phó ban kiểm soát và cho các tập thể đội, xét
duyệt báo cáo việc phân phối sản phẩm và thù lao cho xã viên theo đúng chế độ.
Nhà nước cấp huyện công nhận bộ máy quản lý và bổ nhiệm kế toán trưởng Nhà
nước về ứng cử để xã viên bầu, xét duyệt lần cuối cùng quyết định của đại hội xã viên
về mức hoàn thành kế hoạch và thù lao thưởng phạt cho chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, kế
toán trưởng, trưởng phó ban kiểm soát theo đúng chế độ quản lý kinh tế tài chính và
nội dung của hợp tác xã.
2. Ban quản trị do toàn thể xã viên bầu theo nguyên tắc đa số và hình thức bỏ
phiếu kín.
- Chuẩn bị các văn kiện trình đại hội xã viên xét duyệt và báo cáo lên Nhà nước.
- Nghị quyết xử lý các vấn đề kinh tế phát sinh theo đúng chế độ và nội quy hợp
tác xã giữa hai kỳ đại hội mà những vấn đề đó vượt ra ngoài phạm vi quyền hạn của
từng cá nhân chủ nhiệm và phó chủ nhiệm.
- Phân công các phó chủ nhiệm phụ trách điều độ sản xuất từng ngành theo đề
nghị của chủ nhiệm.
+ Chủ nhiệm được toàn thể xã viên bầu và Nhà nước công nhận.
Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và các chế độ, nội quy
của hợp tác xã đã được đại hội xã viên thông qua.
Chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước đại hội xã viên về việc bảo vệ toàn bộ tài sản,
vốn liếng của hợp tác xã, về việc chấp hành nghĩa vụ Nhà nước, thực hiện chế độ quản
lý kinh tế tài chính, Pháp luật của Nhà nước trong hợp tác xã và thực hiện kế hoạch
kinh doanh của hợp tác xã. Do đó chủ nhiệm phải tổ chức phối hợp hoạt động giữa các
phó chủ nhiệm và các ngành, trong hợp tác xã. Chủ nhiệm trực tiếp chỉ huy bộ môn kế
hoạch và định mức để giúp mình thực hiện nhiệm vụ. Bộ môn này hiện có 5 người.
Dựa vào chức năng của chủ nhiệm, Mỹ Thọ xây dựng một bản quy định cụ thể nhiệm
vụ quyền hạn và phong cách làm việc của chủ nhiệm, chế độ thù lao, thưởng phạt đối
với chủ nhiệm.
+ Các phó chủ nhiệm: thực hiện sự uỷ quyền của chủ nhiệm trong việc điều độ kế
hoạch, tổ chức thực hiện, kế hoạch và các chế độ quản lý trong ngành kinh doanh mình
phụ trách theo chế độ thủ trưởng. Để thực hiện được nhiệm vụ các phó chủ nhiệm có
các bộ môn và cán bộ giúp việc: bán cung tiêu, cán bộ kế hoạch, Mỹ Thọ hiện có ba
phó chủ nhiệm: cung tiêu, điều độ sản xuất trồng trọt, điều độ sản xuất chăn nuôi, xây
dựng cơ bản và các ngành nghề.
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3. Các đội trưởng, đội phó. Chủ nhiệm giới thiệu, và xã viên bầu đội trưởng đội
phó.
Cán bộ đội trưởng đội phó chịu trách nhiệm trước ban quản trị về việc thực hiện
kế hoạch kinh doanh của đội và các chế độ quản lý nội quy của hợp tác xã trong mọi
hoạt động của mình và bảo vệ, sử dụng tốt các tài sản của hợp tác xã giao cho. Đội
trưởng, đội phó chịu trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp của phó chủ nhiệm phụ trách ngành
mình. Đội trưởng đội phó không có trách nhiệm và quyền hạn tự cung cấp vật tư và
tiêu thụ sản phẩm do mình làm ra. Hiện nay một số vật tư cho ngành cá, gạch, nề,
mộc..., bộ môn cung tiêu chưa đáp ứng được đầy đủ nên các đội phải tự làm lấy một
phần dưới sự điều khiển của phó chủ nhiệm cung tiêu và sự kiểm soát của kế toán
trưởng. Mức thù lao, thưởng phạt của đội trưởng đội phó phụ thuộc vào kết quả thực
hiện kế hoạch, thể hiện ở chỉ tiêu sản lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm, vào kết
quả chấp hành các chế độ quản lý kinh tế tài chính. ở Mỹ Thọ hiện nay có 13 đội
trưởng và 14 đội phó trồng trọt, 6 đội trưởng chăn nuôi, ngành nghề và 2 đội trưởng
đội chuyên môn.
4. Xã viên. Xã viên là người lao động làm ra mọi của cải của hợp tác xã, dưới sự
lãnh đạo của cán bộ hợp tác xã và đội sản xuất, đồng thời tập thể xã viên là người chủ
duy nhất đối với tài sản và sản phẩm của hợp tác xã, có quyền quyết định các vấn đề
kinh tế của hợp tác xã theo nguyên tắc đa số và phù hợp với luật Pháp Nhà nước.
Do đó xã viên có chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
- Tham gia đại hội xã viên để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại
hội.
- Đấu tranh buộc cán bộ phải chấp hành kế hoạch, chế độ, nội quy đã được đại
hội thông qua.
- Thực hiện nghiêm chỉnh những mệnh lệnh sản xuất của người chỉ huy trực tiếp
mình, hoàn thành từng công việc được giao đúng định mức, chất lượng, thời hạn và
chấp hành các thủ tục quản lý kinh tế - tài chính. Do đó xã viên được hưởng thù lao
theo số lượng và chất lượng từng công việc hoàn thành.
5. Kế toán trưởng, song trùng hai chức năng:
- Phục vụ công tác quản lý của hợp tác xã, của ban quản trị và đội trưởng, giúp
chủ nhiệm tổ chức thực hiện công tác hạch toán kinh tế trong mọi hoạt động của hợp
tác xã nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển theo đúng kế hoạch đã đề ra với hiệu quả kinh
tế cao nhất.
- Là giám sát viên của Nhà nước, của đại hội xã viên đối với mọi hoạt động kinh
doanh của hợp tác xã từ chủ nhiệm đến xã viên, nhằm bảo vệ tài sản, tiền vốn của hợp
tác xã, buộc mọi người phải chấp hành pháp luật Nhà nước chế độ quản lý kinh tế - tài
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chính trong mọi hoạt động kinh doanh của mình. Để giúp kế toán trưởng thực hiện
chức năng của mình, cần thành lập ban hạch toán thống nhất của hợp tác xã đặt dưới sự
lãnh đạo trực tiếp của kế toán trưởng. Nhờ có tổ chức hạch toán thống nhất của hợp tác
xã (cả kế toán và thống kê) mà có thể thực hiện được các chế độ nghiệp vụ kế toán thống kê tiến bộ nhất, đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý, của các quy chế về
tổ chức sản xuất, tổ chức bộ máy quản lý, các chế độ quản lý, nhất là chế độ kế hoạch
hoá, chế độ thù lao lao động, chế độ tài chính.... Ban hạch toán thống nhất có 12 người;
4 nhân viên hạch toán tổng hợp và kế toán Trưởng Nhà nước; 8 nhân viên hạch toán
theo dõi 20 đội trồng trọt, chăn nuôi và ngành nghề khác.
6. Ban kiểm soát: do tập thể xã viên bầu ra và để kiểm soát mọi hoạt động của
chủ nhiệm, kế toán trưởng và xã viên, giải quyết kịp thời các khiếu tố của xã viên, bảo
vệ quyền thủ trưởng chỉ huy sản xuất của cán bộ lãnh đạo và bảo vệ quyền làm chủ,
các quyền lợi chính đáng của xã viên. Ban kiểm soát không tham gia vào quá trình
điều khiển kinh doanh của ban quản trị và công tác hạch toán của kế toán trưởng.
Mỗi cá nhân, bộ phận trong bộ máy quản lý đều có một quy chế cụ thể về chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phong cách làm việc, thù lao thưởng phạt trong các trường
hợp cụ thể. Tức là quy chế thể được 4 câu hỏi nêu ở trên. Tổ chức bộ máy quản lý hợp
tác xã như trên là phù hợp và bảo đảm thực hiện các chế độ quản lý và xoá bỏ triệt để
tình trạng ăn chia theo đội.
Sự làm chủ của quần chúng được nâng lên rõ rệt. Từ khi hợp nhất, hợp tác xã Mỹ
Thọ đã họp 3 kỳ đại hội đại biểu xã viên để thông qua kế hoạch, nội quy, chế độ quản
lý, các định mức kinh tế kỹ thuật, các đại biểu xã viên đã bước đầu thực sự thảo luận
và quyết định các vấn đề một cách có ý thức không đồng ý xuôi chiều như trước đây.
Ví dụ đại hội quyết định về tổng sản lượng, mức thù lao một ngày công điểm, mức ăn
lương thực, chế độ thù lao cho cán bộ hợp tác xã, cơ cấu bộ máy quản lý hợp tác xã,
nhưng đại hội không quyết định mức nghĩa vụ phân bón do ban quản trị đề nghị, trên
cơ sở thảo luận phân tích có lý, có tình.
Xã viên bước đầu giám đấu tranh với những hành vi sai chế độ quản lý, như trả
thù lao không đúng, kế toán không công bố điểm đúng kỳ, cán bộ đội không cân phân
tại ruộng, phát giác một đội phó ăn cắp lúa của hợp tác xã, bắt các xã viên và trẻ em
làm ẩu cho vịt phá lúa, mót lúa khi gặt... Kế toán trưởng và bộ máy hạch toán đã phát
hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều trường hợp chi tiền, xuất vật tư, sản phẩm sai chế độ,
ví dụ lệch chi 70 đ tiền mua Pit-stông máy nổ của tư nhân, lệnh xuất gạo cho không xã
viên bốc vác của phó chủ nhiệm cung tiêu... Vật tư, sản phẩm tồn kho, xuất dùng nắm
được chắc chắn hơn.
Bộ máy quản lý hoạt động trong thời gian qua đã chứng tỏ rõ sức mạnh của nó.
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Thể hiện rõ nhất là tất cả mọi người đều lo hoàn thành trách nhiệm của mình, và mỗi
người đều có một thước đo cụ thể về kết quả làm việc của mình.
Chủ nhiệm và phó chủ nhiệm thận trọng trong việc ký duyệt, ra mệnh lệnh thu
chi, xuất dùng vật tư và bán sản phẩm, phân phối thù lao cho xã viên. Khi có tình hình
khó khăn đột xuất, ban quản trị đã phản ứng lanh lẹ kịp thời hơn, ví dụ như tổ chức gặt
tránh cơn bão số 2 vừa qua.
Đội trưởng nắm chắc các định mức đầu tư cho từng giống lúa, từng xứ đồng,
từng loại công việc, nắm vững sự bố trí cây trồng đến từng thửa ruộng đã ghi trong kế
hoạch; ý thức bảo vệ sản phẩm có sự chuyển biến nhảy vọt so với trước, thể hiện ở
chỗ: đội trưởng nắm chắc số lượng thóc thu hoạch hàng ngày, không dấu sản lượng
như trước, đấu tranh phát hiện tỷ lệ hao phơi thóc thí điểm quá cao, cân thóc giao phơi
cho xã viên chính xác và đúng thủ tục hạch toán.
Tuy nhiên, bộ máy quản lý vận hành cũng còn nhiều chuệch choạc, nhất là trong
mối quan hệ hợp đồng do còn nặng tư tưởng tuỳ tiện cục bộ bản vị, ví dụ phó chủ
nhiệm trồng trọt không chấp hành nghiêm chỉnh lệnh của chủ nhiệm điều trâu ở đội
thuộc thôn mình sang đội ở thôn khác. Cơ sở vật chất quá nghèo nàn, tổ chức chỉ huy
sản xuất hàng ngày còn nhiều lúng túng. Nhưng trong một thời gian ngắn chuyển sang
hệ thống quản lý mới, đội ngũ cán bộ trưởng thành tương đối nhanh, nhất là hàng ngũ
cán bộ đội trồng trọt, nền đã tổ chức sản xuất thắng lợi nhảy vọt ngay trong vụ đầu tiên
và bước đầu thực hiện những nề nếp chế độ quản lý mới, phản ứng tương đối nhanh
đối với các phát sinh đột xuất trong sản xuất. Cuộc đấu tranh buộc cán bộ hợp tác xã xa
lìa hẳn tác phong tuỳ tiện, tư tưởng cục bộ, hẹp hòi, đề cao trách nhiệm cá nhân và làm
đúng chức trách, quyền hạn của mình, sáng tạo, linh hoạt trong quá trình chỉ huy kinh
doanh, đòi hỏi phải liên tục, kiên nhẫn và tương đối lâu dài. Sản xuất và chế độ quản lý
mới sẽ đào tạo ra một đội ngũ cán bộ có năng lực, gạt bỏ những cán bộ tỏ ra thiếu khả
năng và tinh thần vươn lên theo yêu cầu mới. Kết quả sản xuất theo chức năng nhiệm
vụ của từng cá nhân ghi trong kế hoạch dưới những chỉ tiêu kinh tế cụ thể là thước đo
không thể chối cãi được năng lực phẩm chât của từng cán bộ quản lý hợp tác xã .
3. Hệ thống các chế độ quản lý kinh tế tài chính
Chế độ quản lý kinh tế quy định phương pháp làm việc, phương thức vận động và
mối quan hệ trong quá trình hoạt động của các tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy
quản lý, một cách hợp lý, chặt chẽ đảm bảo 2 yêu cầu:
- Thúc đẩy sản xuất phát triển đạt hiệu quả kinh tế cao nhất trên cơ sở đảm bảo và
buộc có sự hoạt động thống nhất ăn khớp nhịp nhàng của cả tập thể người lao động ở
tất cả các đơn vị, các khâu kinh doanh và phát huy hết kế hoạchả năng sáng tạo của
từng cá nhân trong phạm vi chức trách của họ.
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- Bảo vệ được toàn bộ tài sản, tiền vốn của hợp tác xã, bảo vệ được quyền làm
chủ tập thể của xã viên trong sản xuất và phân phối, bảo vệ được quyền chỉ huy kinh
doanh của cán bộ lãnh đạo đứng đầu mỗi tổ chức trong hợp tác xã.
Hai yêu cầu này tuy đã được quán triệt trong tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy
quản lý, nhưng nó, được thể hiện cụ thể hơn trong chế độ quản lý, tác động đến sản
xuất nhanh, nhạy hơn, vì nó tác động vật chất đến ngay từng người trong từng việc làm
cụ thể.
3. 1 Chế độ kế hoạch hoá.
Bản kế hoạch là bản giao nhiệm vụ và các điều kiện vật chất để hoàn thành nhiệm
vụ một cách rất cụ thể cho từng đơn vị, từng người trong từng thời gian nhất định, theo
chức trách quyền hạn của nó, là dự án sản xuất có lợi nhất trong điều kiện cụ thể, bao
gồm cả quá trình kinh doanh từ cung ứng vật tư - sản xuất, xây dựng cơ bản đến tiêu
thụ sản phẩm, cả sự vận động của vật chất và tài chính, nhằm đảm bảo 3 yêu cầu: Làm
tròn nghĩa vụ với Nhà nước, tăng nông sản hàng hóa; tăng tích luỹ cho hợp tác xã để
không ngừng tái sản xuất mở rộng, thực hiện sự tự chủ về tài chính của hợp tác xã và
tăng dự trữ phòng thiên tai của hợp tác xã; cải thiện đời sống xã viên, tiến tới đảm bảo
ổn định mức thù lao về giá trị và hiện vật trên cơ sở dự trữ khá.
Để thực hiện quyền chủ động kinh doanh của hợp tác xã nhằm đáp ứng 3 yêu cầu
trên: thì chỉ tiêu pháp lệnh kế hoạch của Nhà nước giao chỉ bao gồm chỉ tiêu nông sản
bán theo nghĩa vụ của các ngành sản xuất chính và bổ sung của hợp tác xã và chỉ tiêu
vật tư Nhà nước cung cấp cho hợp tác xã.
Chỉ tiêu pháp lệnh mà đại hội xã viên giao cho chủ nhiệm và ban quản trị bao
gồm: sản lượng sản phẩm các loại (Giá trị tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm tính theo
giá tiêu thụ. Giá trị sản lượng tính theo giá nghĩa vụ); giá thành sản xuất và giá thành
tiêu thụ của từng loại sản phẩm; tổng số công điểm của bộ máy quản lý; Giá trị ngày
công (kể cả phần hiện vật) và mức thu nhập bình quân nhân khẩu; giá trị các công trình
xâu dựng cơ bản tính theo giá thành; lãi và phân phối tài chính.
Chủ nhiệm hợp tác xã giao chỉ tiêu pháp lệnh cho các đội trưởng gồm: Sản lượng
sản phẩm; giá thành sản xuất cá biệt của đội; giá trị sản lượng sản phẩm của đội và
những sản phẩm do hợp tác xã huy động sản xuất tính theo giá thành sản xuất cá biệt
của đội. Ngày công huy động bình quân của xã viên trong đội (hay mức thu nhập bình
quân của xã viên trong đội).
Riêng đối với vận tải - bốc vác, chỉ tiêu pháp lệnh bao gồm: Khối lượng vận
chuyển; Phí vận chuyển 1 tấn/km và tổng số phí vận chuyển; Giá trị sản lượng ngoài
lưu thông tính theo giá thành sản xuất; Ngày công huy động bình quân của xã viên
trong đội (hay mức thu nhập bình quân trong đội).
157

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

Riêng đối với đội thuỷ nông, chỉ tiêu pháp lệnh bao gồm: Diện tích tưới tiêu từng
vụ; Giá thành một giờ máy làm việc.
Đối với đội nề mộc: Giá trị những công trình xây dựng kiến trúc tính theo giá
thành từng công trình. Và giá trị sửa chữa nông cụ, nhà cửa tính theo giá thành sửa
chữa; Giá trị sản lượng của các công việc hợp tác xã huy động; Ngày công huy động,
bình quân xã viên trong đội (hay mức thu nhập bình quân trong đội).
Hợp tác xã lập kế hoạch cân đối toàn bộ quá trình kinh doanh của mình, bao gồm
sản xuất và tài chính, từ cung ứng vật tư, sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng cơ
bản, sản xuất phụ đến tiêu thụ sản phẩm - kết quả tài chính.
Chủ nhiệm giao việc chỉ đạo thực hiện kế hoạch từng ngành cho các phó chủ
nhiệm và giao kế hoạch cho từng đội theo nhiệm vụ sản xuất của nó. Riêng một số
công trình phải thuê ngoài thì phó chủ nhiệm phải đứng ra tổ chức thuê ngoài và quản
lý thi công nghiệm thu theo chất lượng và giá kế hoạch, một số công trình giao cho đội
nề mộc làm nhưng trong đó có một số hạng mục công trình mà khả năng đội nề mộc
không làm được, phải thuê ngoài thì giao cho đội trưởng nề - mộc quản lý, nghiệm thu
hạng mục đó theo chất lượng và giá thành kế hoạch, phó chủ nhiệm phụ trách giao
dịch, ký hợp đồng và nghiệm thu cuối cùng toàn bộ công trình. Tức là riêng với xây
dựng cơ bản, không phải toàn bộ kế hoạch đều giao cho các đội, và kế hoạch của hợp
tác xã là tổng hợp của kế hoạch các đội như các ngành sản xuất, mà thông thường, kế
hoạch xây dựng cơ bản của hợp tác xã lớn hơn tổng hợp kế hoạch xây dựng cơ bản
giao cho các đội trong hợp tác xã đảm nhiệm.
Các phó chủ nhiệm phụ trách ngành và đội trưởng, đội phó tham gia xây dựng kế
hoạch của hợp tác xã về các mặt: bố trí sản xuất, biện pháp kỹ thuật, các định mức kinh
tế kỹ thuật.
- Việc tính toán các bảng cân đối dựa vào các tài liệu trên do nhân viên nghiệp vụ
làm, nhất là biểu kế hoạch giá thành sản xuất của từng đội.
- Các bảng kế hoạch tổng hợp về tài chính, lỗ lãi chủ nhiệm phải trực tiếp làm.
- các đội trưởng phải tự lập các bảng kế hoạch cân đối sau: Bố trí sản xuất (cơ
cấu giống, cân đối diện tích); cân đối lao động hàng tháng; cân đối phân bón hữu cơ
(đối với đội trồng trọt); cân đối thức ăn xanh (đối với đội chăn nuôi); cân đối sức kéo
(đối với đội trồng trọt); Yêu cầu về lao vụ (máy bơm, đập lúa, sửa chữa nông cụ); cân
đối vật tư cho từng công trình xây dựng cơ bản.
Như vậy đối với từng đội cụ thể chỉ phải làm 3-4 bảng cân đối - đặc biệt đội trồng
trọt phải chú ý đến biểu bố trí sản xuất, vì nó chỉ rõ từng xứ đồng, từng thửa cấy giống
gì, diện tích bao nhiêu, định mức bón từng loại phân, năng suất cây trồng phải đạt
được.
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- Các biểu kế hoạch hợp đồng giữa các đội với nhau, như giữa đội trồng trọt và
đội thuỷ nông, đội kỹ thuật; giữa đội thuỷ lợi bán chuyên với đội trồng trọt.... do nhân
viên kế hoạch làm và giao cho các đội thực hiện sau khi được chủ nhiệm duyệt.
- Kế hoạch điều độ sản xuất hàng tháng và 10 ngày do phó chủ nhiệm lập và giao
cho các đội. Phó chủ nhiệm chỉ giao cho các đội những công việc cần làm trong kỳ kế
hoạch, đội trưởng phải tự lập bảng cân đối vật tư lao động với khối lượng công việc
được giao. Riêng đối với vật tư xin hợp tác xã cấp thì phải gửi lên phó chủ nhiệm
duyệt, Nếu có ý kiến khác với phó chủ nhiệm về khối lượng công việc phải làm thì
phải xin ý kiến duyệt lại.
Việc tính toán nghiệp vụ kế hoạch điều độ giúp các phó chủ nhiệm là các nhân
viên kế hoạch được phân công làm kế hoạch ngành.
- Hợp tác xã không có kế hoạch sản xuất - tài chính thì Nhà nước không cấp vật
tư, ngân hàng không cho vay.
- Đội không làm kế hoạch điều độ hàng ngày thì hợp tác xã không cấp vật tư và
lao vụ.
Chế độ kế hoạch hoá này đã thay thế chế độ 3 khoán và giải quyết các mối quan
hệ hợp đồng giữa các tổ chức thông qua những nhiệm vụ cụ thể giao cho các tổ chức
đó; việc kế hoạch hoá đảm bảo cho việc chỉ huy của ban quản trị đối với cả quá trình
kinh doanh từ sản xuất đến tài chính, từ cung cấp đến tiêu thụ, đảm bảo sự phát triển
sản xuất đáp ứng 3 yêu cầu: đóng góp với Nhà nước, tái sản xuất mở rộng của hợp tác
xã, cải thiện đời sống xã viên.
Nhiệm vụ của từng người, từng đơn vị theo chức trách được cụ thể hoá bằng các
chỉ tiêu kinh tế ghi trong bảng kế hoạch hợp tác xã và nếu hoàn thành nhiệm vụ đó thì
kế hoạch kinh doanh của hợp tác xã sẽ được thực hiện. Nhờ đó việc xác định kết quả
lao động và mức thù lao, thực hiện chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân dễ dàng, tiến
lên tạo cơ sở để thực hiện chế độ hạch toán, thống kê - kế toán nói riêng và chế độ
hạch toán kinh tế nói chung, góp phần xoá bỏ tận gốc tình tạng ăn chia đội, thực hiện
việc thực thanh, thực chi, theo định mức kế hoạch mà chế 3 khoán không làm được .
Hiện nay, việc giao kế hoạch mới thực hiện được đối với chủ nhiệm và các đội
trồng trọt; việc làm kế hoạch điều độ trồng trọt đang ở giai đoạn tập sự. Nhờ thế kế
hoạch hoá mới phát huy tác dụng trong sản xuất trồng trọt.
Còn các ngành khác, các đơn vị khác chưa có kế hoạch, vì tổ chức sản xuất, nhân
sự chưa ổn định và chưa tổ chức được bộ môn kế hoạch ngay từ đầu. Các kế hoạch hợp
đồng giữa các đội với nhau chưa có. Vì thế công tác kế hoạch hoá mới đang bắt đầu
thực hiện vá tác dụng của nó còn nhiều hạn chế, chưa trở thành công cụ quản lý chủ
yếu đối với mọi hoạt động kinh doanh của hợp tác xã.
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Tuy nhiên, chế độ kế hoạch hoá mới đã phát huy được tác dụng chừng mực nhất
định trong sản xuất: buộc và khuyến khích chủ nhiệm chịu trách nhiệm thực hiện kế
hoạch một cách toàn diện, đap ứng lợi ích của cả 3 khu vực: Nhà nước, hợp tác xã, xã
viên, lo lắng hoàn thành kế hoạch sản xuất và tài chính, đội trưởng nắm chắc định mức
và phấn đấu cao trong việc thực hiện giá thành và tổng sản lượng sản phẩm; xã viên có
căn cứ để làm chủ, buộc ban quản trị, đội trưởng làm đúng kế hoạch, định mức và trả
thù lao theo lao động cho xã viên; chế độ hạch toán kinh tế bước đầu được thực hiện
ngay từ khi tính toán xây dựng kế hoạch , đến khi tổ chức thực hiện kế hoạch; chế độ
thống kê - kế toán có cơ sở để hạch toán quá trình kinh doanh; đáp ứng trở lại với công
tác quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch; thực hiện được triệt để việc thực thành thực
chi trên cơ sở định mức kế hoạch chứ không như trước đây thanh toán theo 3 khoán mà
không theo thực chi của từng đội. Chủ nhiệm mà nhất là các phó chủ nhiệm có quan
tâm theo dõi tình hình thực hiện giá thành, tiến bộ sản xuất và thúc đẩy sự tiến bộ
đồng đều của tất cả các đơn vị đội.
3.2 Chế độ quản lý lao động
Chế độ quản lý lao động quy định rõ các nội dung sau: xác định biên chế lao
động chính của từng đơn vị quyền huy động lao động của đội trưởng, phó chủ nhiệm
và chủ nhiệm, không được sử dụng lao động của đơn vị khác, ngành khác nếu không
được sự đồng ý của đội trưởng đội đó hay của chủ nhiệm, theo dõi sự biến động sức
lao động, xác định nghĩa vụ và kỷ luật lao động đối với từng loại A - B - C, đảm bảo tỷ
suất sử dụng sức lao động, xác định được các mức lao động để đảm bảo đạt năng suất
lao động trung bình và có cơ sở tổ chức hợp lý hoá, nâng cao năng suất lao động, theo
dõi chi phí công lao động cho từng ngành, từng khâu sản xuất và từng đơn vị.
Hiện nay Mỹ Thọ đã xây dựng xong toàn bộ hệ thống định mức lao động, xếp bậc
công việc, tiêu chuẩn tính công cho tất cả các loại công việc từ trồng trọt đến chăn
nuôi, xây dựng cơ bản, bốc vác, vận tải.... đảm bảo quan hệ tương đối hợp lý giữa các
loại công việc để buộc và khuyến khích xã viên làm bất cứ việc gì mà hợp tác xã, đội
phân công, để làm cơ sở cho công tác kế hoạch hoá, hạch toán chi phí lao động sống và
trả thù lao lao động; xác định nghĩa vụ lao động loại A một năm làm 280 ngay trời và 1
ngày bình quân phải làm được 14 điểm, loại B; 260 ngày trời, mỗi ngày bình quân phải
làm được 13 điểm và loại C: 220 ngày trời, mỗi ngay công phải làm được 12 điểm theo
định mức lao động và tiêu chuẩn tính công của hợp tác xã qui định; xây dựng chế độ
thưởng phạt hoàn thành nghĩa vụ lao động đối với từng loại lao động, buộc và khuyến
khích xã viên đăng ký nghĩa vụ lao động đúng với sức khoẻ của mình. Nhờ đó đội
trưởng có căn cứ để huy động lao động, cân đối được lao động với yêu cầu sản xuất,
ban hạch toán thống nhất theo dõi được ngày trời và công điểm của từng người, từng
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hộ và công bố tương đối đều đăn 10 ngày một do đó xã viên yên tâm sản xuất, biết
được mức thù lao và mức nghĩa vụ lao động đã đạt được để phấn đấu hoàn thành, tin
tưởng vào sự thanh toán sòng phẳng, công bằng của hợp tác xã; xã viên có ý thức làm
chủ về nghĩa vụ lao động của mình. Vì vậy, trong vụ đông xuân vừa qua, hợp tác xã đã
huy động được khoảng gần 170 ngàn ngày người lao động và chi phí hết khoảng 200
ngàn công điểm, hoàn thành một khối lượng công việc lớn hơn trước 40%, và diện tích
được cấy đúng thời vụ cho phép, trong đó 70% diện tích cấy đúng thời vụ tối ưu, thu
hoạch trên 3000 tấn sản phẩm thóc, rơm rạ, vận chuyển hơn 3.000 tấn vật tư đào đắp
gần 2 vạn m3 đất... trong điều kiện bình quân ruộng đất 4 sào/người và công cụ thủ
công.
Tuy nhiên, việc quản lý lao động còn chưa chặt ở chỗ; chưa theo dõi và quản lý
chặt được giờ lao động trong ngày, và việc hoàn thành định mức lao động để làm cơ sở
cho việc hợp lý hoá tổ chức lao động...
3.3 Các chế độ quản lý tài sản cố định, quản lý vật tư, quản lý tiền mặt.
Nói chung, tình thần, bản chất của ba chế độ này tương tự như trong công nghiệp.
Sở dĩ Mỹ Thọ có nhiều chuyển biến tốt và bước đầu thực hiện có nền nếp ba chế độ
này vì chúng được đặt trong cả hệ thống quản lý mới. Cả ba được dựa trên cơ sở tổ
chức sản xuất và chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân rõ ràng, và được đảm bảo bằng
cả hệ thống bộ máy quản lý, và các chế độ quản lý khác. Tính chất pháp chế của 3 chế
độ này thể hiện khá rõ ràng là cơ sở vững chắc đảm bảo cho nó được thực hiện, nhờ
các biên bản giao trách nhiệm quản lý, phân phối, sử dụng đối với từng loại tài sản,
từng trường hợp cụ thể, phản ánh toàn bộ quá trình vận động của tài sản, vật tư, tiền
mặt trong mọi hoạt động kinh doanh của hợp tác xã.
3.4 Chế độ quản lý sản phẩm.
Từng loại sản phẩm của hợp tác xã đều có chế độ quản lý phân phối sử dụng cụ
thể. Chỉ có phó chủ nhiệm cung tiêu hoặc chủ nhiệm mới có quyền ký lệnh phân phối
theo đúng chế độ và theo đúng kế hoạch; kế toán trưởng phải ký duyệt. Nhờ đó hợp tác
xã đã phát hiện, ngăn chặn được nhiều trường hợp xuất sản phẩm không đúng chế độ.
Sản phẩm chia làm 2 loại: phân phối nội bộ và bán cho Nhà nước hoặc bán tự do. Ban
quản trị quyết định lượng của từng loại phù hợp với chính sách của Nhà nước. Sản
phẩm bán thu tiền mặt phải có chữ ký của thủ quỹ thì mới được xuất hàng.
Hiện nay việc phân phối sản phẩm đã tương đối đi vào nền nếp, đặc biệt là việc
phân phối lương thực, thực hiện được nguyên tắc hợp tác xã thống nhất phân phối,
đảm bảo sòng phẳng nghiêm minh, công bằng. Xã viên, đội trưởng ban quản trị đã đề
cao được tinh thần bảo vệ sản phẩm của hợp tác xã, chống mọi hình thức xâm phạm
sản phẩm của hợp tác xã.
161

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

Tuy nhiên, cơ sở vật chất chưa cho phép quản lý sản phẩm thật chặt chẽ, ví dụ
thiếu sân phơi, nhà kho, hợp tác xã phải chia tươi và giao cho gia đình phơi thóc thì
không thể thu hồi được 100% sản lượng,... công cụ lao động thiếu, năng suất thấp thì
thu hoạch không kịp thời, rơi vãi lãng phí nhiều. Nói chung quá trình thu hoạch sản
phẩm còn nhiều sơ hở gây lãng phí, tham ô.
3.5 Chế độ tài vụ
Để đảm bảo tái sản xuất giản đơn, tiến tới tự chủ về tài chính, tách bạch nguồn
vốn tự có và đi vay, xây dựng nguồn vốn tích luỹ để tái sản xuất mở rộng và dự trữ
phòng thiên tai, đảm bảo ổn định giá trị ngày công, từng bước chuyển sang chế độ
phân phối theo giá trị, xoá bỏ kinh tế hiện vật, phải kế hoạch hóa tài chính; xây dựng
kế hoạch sản xuất ăn khớp với kế hoạch tài chính; phân phối vốn cho các ngành, các
khâu sản xuất, xác định các nguồn thu và lập các quỹ: Quỹ phát triển sản xuất, Quỹ
khen thưởng thi đua, Quỹ công ích, Quỹ dự trữ phòng thiên tai; tổ chức thực hiện kế
hoạch, hình thành các loại vốn, các loại quỹ và đảm bảo phân phối sử dụng đúng mục
đích của từng loại quỹ, kích thích hợp tác xã các đội, các cá nhân thực hiện chế độ tiết
kiệm, nâng cao năng suất lao động, công suất sử dụng máy, hiệu quả sử dụng ruộng
đất....
Trong vụ đông xuân vừa qua do kế hoạch hoá được sản xuất - tài chính, nên kết
quả là tài chính được thực hiện tương đối đúng chế độ. Toàn bộ 250 ngàn công điểm
đều được trả thù lao đúng với mức kế hoạch là 1 đ/10 điểm.
Hơn 10 ngàn ngày công điểm dùng cho xây dựng cơ bản được trả bằng quỹ phát
triển sản xuất theo mức kế hoạch là 1đ/10 điểm, không dùng quĩ chi phí sản xuất nên
không làm giảm giá trị ngày công của xã viên.
Toàn bộ tài sản cố định được tính khấu hao đúng với sự hao mòn hữu hình và vô
hình của nó nên đảm bảo được việc tái sản xuất tài sản cố định, hạch toán chính xác,
giá thành sản phẩm, khuyến khích hợp tác xã sử dụng hết công suất của tài sản cố định.
Những số tiền vay ngân hàng đến hạn trả đều được trả đủ cho Ngân hàng, khoảng
110 ngàn đồng. Hợp tác xã còn định trả thêm khoảng 70 ngàn đồng nợ quá hạn mà 3
hợp tác xã nhỏ trước đây vay không trả được đúng hạn vì ăn vào vốn, bằng trên 50%
số tiền nợ quá hạn. Tổng số trả nợ ngân hàng là khoảng 180 ngàn đồng. Trong khi đó
ngân hàng chỉ yêu cầu hợp tác xã trả 141 ngàn đồng. Qũy phát triển sản xuất triển vọng
có thể có được 20 ngàn đồng, dùng lập vốn lưu động. Quỹ công ích tính đủ theo chế
độ, trong đó khoảng 14 tấn thóc. Quỹ thường vượt kế hoạch khoảng 21.000 đồng. Quỹ
dự trữ được hình thành với khoảng 50 tấn thóc, đó là chưa kể các quỹ lương thực
khác, như quỹ phân phối theo lao động không dùng hết do không sử dụng hết kế
hoạch công lao động được giữ lại làm nguồn vốn trả công trước cho xã viên. Đó chính
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là cơ sở đề ổn định giá trị ngày công và chuyển dần sang phân phối bằng giá trị.
Đạt được kết quả tài chính như trên là do được mùa và các chế độ quản lý được
áp dụng đồng bộ nên buộc khuyến khích ban quản trị chấp hành chế độ tài chính, bán
thêm khoảng 250 tấn lương thực giá cao cho Nhà nước để trang trải các khoản tài
chính nói trên. Điều này cũng còn góp phần tích cực đến việc hạn chế đến mức tối đa
hợp lý quy mô của thị trường tự do về lương thực và nhà nước nắm thêm nguồn lương
thực một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, do tình hình tài chính còn rất nhiều khó khăn sau khi hợp nhất hợp tác
xã, nên chưa quản lý chặt chẽ các nguồn vốn theo nguyên tắc nguồn nào vốn ấy. Đôi
khi do cần chi các thứ lặt vặt thuộc nguồn vốn lưu động, nhưng hợp tác xã không có
tiền mặt, phải dùng tiền thanh lý tài sản cố định đáng lẽ phải nộp vào quỹ phát triển
sản xuất để tái đầu từ xây dựng cơ bản. Ngân hàng chưa thay đổi hệ thống tài khoản và
chế độ quản lý tiền gửi của hợp tác xã theo chế độ tài chính mới để buộc hợp tác xã
phải sử dụng nguồn nào vốn ấy, không được nhập nhằng "Khoản nọ đập sang khoản
kia".
3.6 Chế độ phân phối lương thực.
Do điều kiện sản xuất lương thực còn gặp nhiều khó khăn, mất cân đối nghiêm
trọng giữa cung và cầu, giá cả chênh lệch khá lớn giữa giá thu mua nghĩa vụ, thu mua
khuyến khích và giá thị trường tự do, nên chế độ phân phối lương thực nói chung và
trong hợp tác xã nói riêng còn là một đòn bẩy kinh tế rất quan trọng, là công cụ quản lý
rất hiệu nghiệm nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội.
Sự đúng đắn của chế độ và sự thực hiện chế độ này có ý nghĩa rất lớn về nhiều
mặt đối với việc thực hiện toàn bộ nội dung cải tiến quản lý ở Mỹ Thọ.
Hợp tác xã độc quyền thống nhất phân phối toàn bộ lương thực làm ra trực tiếp
cho từng đối tượng, từng nhu cầu theo các nguyên tắc sau:
1. Bảo đảm thống nhất 3 lợi ích: nhà nước, hợp tác xã và xã viên.
2. Bảo đảm thống nhất trong phân phối giữa giá trị và hiện vật, bảo đảm tái sản
xuất giản đơn, bù đắp đủ những hao phí vật chất và lao động mà hợp tác xã đầu tư
trong năm kinh doanh, tiến tới bảo đảm nhu cầu về vốn cho tái sản xuất mở rộng, thực
hiện quyền tự chủ về tài chính và quyền chủ động kinh doanh, tạo khả năng dự trữ bảo
hiểm phòng thiên tai để có thể ổn định giá trị ngày công ổn định mức thù lao lao động
bằng giá trị và bằng hiện vật (lương thực).
3. Phân phối theo lao động đối với người có sức lao động, người lao động làm hết
năng lực cho hợp tác xã thì bản thân họ và những người họ có thể và phải nuôi phải có
mức ăn lương thực đủ no để tái sản xuất sức lao động; và phân phối đủ mức ăn cần
thiết cho những gia đình thiếu sức lao động vì có người là liệt sĩ, bộ đội, thương binh,
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công nhân viên Nhà nước, cho những gia đình neo đơn, cho người mất sức lao động
mà không có nơi nương tựa. Nhờ đó việc phân phối lương thực kích thích tất cả mọi
người có sức lao động làm hết năng lực của mình theo sự phân công của hợp tác xã,
đồng thời bảo đảm được đoàn kết nông thôn trên tinh thần hữu ái giai cấp.
Tổng sản lượng lương thực được phân phối cho các quỹ như sau:
1. Quỹ lương thực ổn định để nộp thuế nông nghiệp cho Nhà nước, bán nghĩa vụ
cho Nhà nước, làm giống cho vụ năm sau.
2. Quỹ lương thực làm thức ăn gia súc theo kế hoạch phát triển chăn nuôi; gặp
trường hợp thất bát cũng phải để đủ giữ vững đàn lợn nái và đực giống, Nếu được mùa
thì quỹ lương thực phải đảm bảo mở rộng đàn gia súc.
3. Quỹ lương thực bán giá cao cho Nhà nước, chí ít cũng đủ để tái sản xuất đơn
giản, bù đắp hao phí vật chất và lao động đã đầu tư trong năm kinh doanh, nếu lập các
quỹ trên mà lương thực còn lại đạt bình quân trên 17kg/nhân khẩu một tháng thì phải
dành thêm lương thực bán giá cao cho Nhà nước.
Trong điều kiện hiện nay nếu Mỹ Thọ không bán được lương thực theo giá cao
thì không thể hoà vốn, tức là không thể tái sản xuất giản đơn được, chứ chưa nói đến
tái sản xuất mở rộng.
4. Quỹ lương thực phân phối cho xã viên ăn gồm: quỹ lương thực bán khuyến
khích cho xã viên bán vượt nghĩa vụ, và quỹ lương thực phân phối theo lao động (theo
ngày công điểm).
Số lượng thực được phân phối cho 1 ngày công phải ổn định (2kg/ 10 điểm) trên
cơ sở kế hoạch hoá sản xuất lương thực, ngày công điểm chi phí trong năm và mức
lương thực đủ ăn no cho người lao động và số người phải nuôi bình quân của 1 lao
động.
Quỹ này không dùng hết là do không sử dụng chi phí công điểm theo kế hoạch,
và chủ nhiệm, đội trưởng phải chịu trách nhiệm vật chất về hoàn thành kế hoạch pháp
lệnh được giao; không nên vì thế mà nâng mức chia lương thực của 1 ngày công điểm,
quỹ lương thực còn thừa sẽ dùng để dự trữ và trả công trước vụ, tiến tới trả công hàng
tháng cho xã viên. Như vậy mới tăng cường được trách nhiệm của cán bộ, gây tâm lý
ổn định phấn khởi lao động của quần chúng và tạo ra nhân tố phân phối theo giá trị, trả
tiền lương và lương thực hàng tháng cho xã viên như là đối với nhân viên Nhà nước.
Quỹ này đảm bảo cho các gia định sống hoàn toàn bằng lương thực phân phối theo lao
động có mức ăn 21kg/ nhân khẩu 1 tháng trong 12 tháng và nếu làm nhiều phân
chuồng bán cho hợp tác xã thì sẽ có thêm lương thực dự trữ , gần như bình quân có 13
tháng lương thực ăn trong 1 năm. Quỹ này không cho phép hợp tác xã, đội "phóng
công rong điểm" và làm những công việc ngoài kế hoạch. Quỹ lương thực hỗ trợ theo
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chính sách và quỹ lương thực công ích, đảm bảo các nhu cầu: phân phối đủ mức ăn cần
thiết (không dư thừa để có thể bán ra thị trường tự do) cho các gia đình tuy đã hết sức
cho hợp tác xã mà vẫn thiếu ăn vì có người là liệt sĩ, thương binh, bộ đội, cán bộ công
nhân viên Nhà nước, cán bộ xã và các nhân viên của các tổ chức khác ở xã như nhân
viên ý tế, bán hàng hợp tác xã mua bán.... những người mất sức, già cả, trẻ em không
nơi nương tựa.... các nhu cầu công ích như nhà trẻ, mẫu giáo, họp đại hội xã viên.
Các quỹ này không dùng hết trong năm thì lưu lại dự trữ, không được dùng vào
bất cứ mục đích nào khác các quy định trên.
Việc phân phối lương thực như vậy bảo đảm hạn chế ngay từ gốc đến mức tối đa
quy mô của thị trường tự do về lương thực trong phạm vi tối thiểu hợp lý. Nó đảm bảo
cho tất cả mọi người làm ăn lương thiện trong hệ thống kinh tế xã hội chủ nghĩa ở
nông thôn đều có nguồn cung cấp lương thực theo giá Nhà nước và mức ổn định.
Chế độ này được thực hiện là nhờ dựa vào cả một hệ thống tổ chức mới và các
chế độ quản lý khác, ví dụ như tổ chức bộ máy hạch toán thống nhất, chế độ kế hoạch
hoá, chế độ trách nhiệm, vật chất của đội trưởng, của chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, vào
nội quy thu chia và tổ chức bộ máy thu chia.
Trong điều kiên sân phơi, nhà kho của hợp tác xã rất thiếu, không thể phơi tập
trung và chia khô, mà vẫn phải chia cho gia đình xã viên phơi cho hợp tác xã thì nội
quy thu chia phải rất tỉ mỷ, cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm minh. Đó là điểm khác
với chế độ quản lý sản phẩm nói chung. Nội quy thu chia quy định rõ trách nhiệm từng
người, cách làm cụ thể của từng động tác, từng công việc như gặt, đập, xúc thóc, giao
phơi, phơi, xác định tỷ lệ hao từng mẻ lúa, giao nộp cho cung tiêu, thời hạn hoàn
thành từng việc, ra lệnh giao phơi, chia ăn; quy định tiêu chuẩn người được giao phơi ai làm trái lại từng điểm quy định cụ thể trên thì phạt thế nào, và quy định từng việc
trong quá trình thu chia giao cho ai làm. Tất cả những quy định này là để bảo vệ sản
phẩm của hợp tác xã, quyền phân phối đúng theo chế độ phân phối lương thực của hợp
tác xã, chống lại ngăn ngừa kẻ tham ô lương thực và việc lãng phí lương thực khi thu
hoạch.
3.7 Chế độ thù lao lao động.
Chế độ thù lao lao động triệt để tuân theo nguyên tắc "phân phối theo lao động",
tức là theo số lượng và chất lượng lao động của từng người đóng góp cho hợp tác xã.
Mức thù lao của mỗi người từ xã viên đến chủ nhiệm phụ thuộc vào mức độ hoàn
thành nhiệm vụ được giao và các chi tiêu kế hoạch pháp lệnh.
Phải kế hoạch hoá, được giá trị ngày công (tức là mức thù lao cho 1 ngày công
điểm) và kết cấu giữa tiền và hiện vật trong giá trị ngày công để gây tâm lý ổn định,
yên tâm phấn khởi sản xuất trong xã viên. Giá trị ngày công và kết cấu giá trị ngày
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công cũng là một loại mức và chi tiêu kinh tế cần phải xác định để kế hoạch hoá và
quản lý kinh doanh. Do đó, dù khả năng sức sản xuất có thấp thế nào thì cũng phải xác
định mức giá trị ngày công ổn định, làm được như vậy mới phù hợp được với chế độ
chức trách của xã viên, ban quản trị, đội trưởng, với chế độ trách nhiệm vật chất, chế
độ kế hoạch hoá, tài chính và hạch toán kinh tế.
Chế độ thù lao phải tạo cơ sở dần chuyển sang phân phối bằng giá trị và trả công
hàng tháng trên cơ sở sản xuất phát triển, nhất là sản xuất lương thực và các chế độ
phân phối tài chính, phân phối lương thực.
Kế hoạch 1974 của Mỹ Thọ, căn cứ vào khả năng sản xuất, quan hệ giữa tích luỹ
và tiêu dùng, yêu cầu của sản xuất và đời sống, đã xác định chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh
mức giá trị ngày công là 1 đồng /10 điểm, trong đó có 2kg thóc, nên đã gây một kích
thích rất mạnh mẽ trong phong trào lao động.
Những người lao động trực tiếp, người nào có năng suất lao động cao, làm nhiều
giờ, nhiều ngày, nhiều việc đảm bảo chất lượng kỹ thuật thì sẽ được trả nhiều điểm
theo tiêu chuẩn tính công do hợp tác xã quy định. Thù lao lao động của cán bộ lãnh đạo
phụ thuộc 3 yếu tố: Quy mô kinh doanh thể hiện ở các chỉ tiêu giá trị sản lượng tính
theo giá thành định mức đối với các đội, và chỉ tiêu số lượng ruộng đất, sức lao động,
giá trị tài sản cố định và tiền vốn; Tính phức tạp về kỹ thuật và quản lý mức độ khó
khăn do các điều kiện địa phương gây ra, làm cho giá thành cá biệt của sản phẩm khác
nhau; Quan hệ giữa mức thù lao lao động của người lãnh đạo với mức thù lao của
người lao động trung bình tiến tiến. Nhờ đó, chế độ thù lao mới kích thích chủ nhiệm
và đội tưởng lập kế hoạch tiên tiến và kiên quyết thực hiện kế hoạch, quan tâm đến đời
sống của xã viên, tích luỹ của hợp tác xã, gắn được quyền lợi của người quản lý với
người bị quản lý thống nhất làm một trong mục tiêu kinh tế cuối cùng của chu kỳ kinh
doanh.
Xác định được chính xác mức thù lao của chủ nhiệm và đội trưởng thì có cơ sở
để xác định mức thù lao của cán bộ lãnh đạo khác và các nhân viên quản lý của hợp tác
xã.
Mức thù lao kế hoạch của cán bộ lãnh đạo và quản lý ở Mỹ Thọ năm 1974 như
sau: Chủ nhiệm: 665 công điểm ( bằng 1,9 lần xã viên trong bình ); Các phó chủ
nhiệm: 595 công điểm (bằng 1,7 lần xã viên trung bình ); Các đội trưởng đội phó từ
400 công đến 560 công, bằng 1,1 - 1,6 lần xã viên trung bình, tuỳ theo quy mô và tính
chất kinh doanh của đội; Các cán bộ quản lý khác từ 350 công đến 525 công bằng 1 1,5 lần xã viên trung bình. Tổng số công quản lý bằng khoảng 10% tổng số công đầu
tư.
Mức thù lao thực tế tuỳ thuộc mức độ hoàn thành kế hoạch giao cho từng người
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và việc chấp hành các chế độ quản lý kinh tế.
3.8 Chế độ thưởng phạt.
a) chế độ thưởng phạt hoàn thành kế hoạch. Chỉ khi nào hoàn thành chỉ tiêu kế
hoạch sản phẩm các loại thì mới xét thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế
hoạch. Số lượng giá trị dành đề thưởng cho xã viên, đội tưởng, đội phó, chủ nhiệm, các
phó chủ nhiệm, nhân viên quản lý bằng 70% giá trị vượt kế hoạch của ngành, đơn vị
mình phụ trách, (giá trị phạt bằng 50%). Số lượng giá trị sinh lời vượt kế hoạch (hay
hụt kế hoạch)= số lượng sản phẩm thực tế x giá thành thực tế. Đối với chủ nhiệm thì
tính thay giá thành bằng giá tiêu thụ (thực tế và kế hoạch). Hiệu số này biểu hiện số
lượng giá trị làm lợi hay làm hại cho hợp tác xã so với kế hoạch giao.
Vụ đồng xuân này, chưa xét được mức độ hoàn thành kế hoạch nhưng chắc chắn,
nói chung xã viên và đội trưởng các đội trồng trọt được thưởng khá lớn; chủ nhiệm và
phó chủ nhiệm xã viên, đội trưởng ngành chăn nuôi, xây dựng cơ bản có thể không
được thưởng.
b) Chế độ thưởng phạt về chấp hành các chế độ nội quy quản lý kinh tế tài chính.
- Các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh không được tính và thể hiện trong công thức
trên thì quy định mức độ thưởng phạt riêng. Chỉ xét thưởng vượt kế hoạch về các chỉ
tiêu này nếu đã được xét duyệt hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đã được tính trong công
thức trên, tức là chỉ tiêu quy mô kinh doanh (giá trị tổng sản lượng).
- Sự bắt buộc phải chấp hành nghiêm chỉnh, và chấp hành tốt các chế độ quản lý
nói chung thì không sinh lời thêm cho hợp tác xã, nhưng chấp hành không tốt thì gây
tác hại cho hợp tác xã. Do đó nói chung chỉ có quy định phạt nếu không chấp hành. Ví
dụ, thủ kho không được xuất vật tư nếu lệnh xuất không có chữ ký của phó chủ nhiệm
và kế toán trưởng, nhưng lại linh động xuất không đúng thì bị phạt, xuất đúng là điều
hiển nhiên bắt buộc, không thể được thưởng. Chỉ trừ có chế độ quản lý tài sản, nếu kéo
dài được tuổi thọ, tức là làm lợi cho hợp tác xã thì được thưởng từ 20 - 70% giá trị sinh
lời đó.
Mỗi điều quy định trong các chế độ quản lý đều ghi rõ không chấp hành thì sẽ bị
phạt thế nào tuỳ theo tác hại lớn nhỏ của từng trường hợp cụ thể. Do đó trường hợp ghi
phạt trong chế độ thì nhiều, nhưng không phải bất kỳ xã viên nào, và lúc nào cũng đều
làm sai tất cả các quy định đó, nên từng cá nhân, trên thực tế bị phạt rất ít hoặc không
bị phạt.
Thời gian vừa qua chưa hệ thống hoá được đầy đủ các trường hợp có thể xảy ra
nên quy đinh chưa hết mức độ thưởng phạt cho các trường hợp. Trên thực tế, việc chỉ
đạo thực hiện phạt những hành vi sai chế độ còn yếu, do đó trường hợp bị phạt không
nhiều. Đội trưởng thuỷ nông 2 lần làm hạn trên diện tích hàng trăm mẫu lúa nhưng
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không bị phạt.... Tư tưởng xuê xoa, ngại đấu tranh của người sản xuất nhỏ trong kinh
tế còn rất nặng.
Nhưng nhìn chung, nhờ có các quy định thưởng phạt khá cụ thể trong nhiều
trường hợp nên đã làm cho phần lớn cán bộ xã viên đi vào nền nếp quản lý mới khá
nhanh, hạn chế được nhiều tính tuỳ tiện của người sản xuất nhỏ.
3.9 Chế độ quản lý kỹ thuật
Có tính pháp chế về việc ban hành, thực hiện và các mối liên hệ của tập thể người
có trách nhiệm đối với việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất. Ví dụ chế độ quản
lý kỹ thuật trồng trọt ở đây qui định như sau: Phó chủ nhiệm trồng trọt và kỹ sư trưởng
phải lập quy trình kỹ thuật cho từng giống lúa ở từng thửa ruộng cụ thể, tức là quyết
định cơ cấu giống cho từng đội; đội trưởng và xã viên cứ việc chấp hành. Muốn thay
đổi phải báo cáo lên kỹ sư trưởng; không chấp hành đúng quy trình kỹ thuật thì bị phạt,
tuỳ từng mức độ của từng biện pháp kỹ thuật thực hiện sai ảnh hưởng đến sản xuất thế
nào. Trường hợp không bón đủ phân theo định mức mà vẫn đạt hay vượt sản xuất thì
không được coi là giảm giá thành khi xét thưởng hoàn thành vượt kế hoạch. Như vậy
chế độ quản lý kỹ thuật phải xuất phát từ đặc điểm kỹ thuật, ảnh hưởng của từng biện
pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật đến năng suất cây trồng mà quy định.
Nhờ có các quy định cụ thể của chế độ quản lý kỹ thuật, mà các đội trưởng phải
cân phân tại bờ, không được đóng hộc và cân tại nhà như trước, nên phân bón cho từng
thửa ruộng, từng giống đúng với định mức, gánh phấn không để rơi vãi dọc đường. Do
đó đội trưởng sát đồng ruộng, nắm chắc cơ cấu bố trí giống và quy trình kỹ thuật xác
định cho từng giống ở từng thửa, kiểm tra chặt việc chấp hành quy trình kỹ thuật của
xã viên.
Đội trưởng B đã buộc xã viên 2 lần trên cùng một thửa nhổ lúa lên cấy lại cho
đúng mật độ mà không được thanh toán thêm công điểm. Đội trưởng C phạt xã viên cố
ý không chấp hành qui định, đem số mầm mạ giải gieo cho 8 sào, thực gieo 4 sào.
Trong vụ Đông xuân vừa qua hợp tác xã đã có tiến bộ nhanh về các biện pháp kỹ
thuật như: cơ cấy giống nhờ ngâm ủ mạ tập trung. làm mạ luống, bón phân hoá học lên
mặt luống , gieo mạ và cấy lúa bằng dây cấy và theo lối ngửa tay tương đối đúng mật
độ và kịp thời vụ. Do đó đã góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng trọt. Tuy
nhiên tính tuỳ tiện còn khá nặng, lân bón không đều làm chết lúa, mầm mạ không đảo,
tưới nước đúng mức số lượng nên có mẻ bị chà.....
3.10 Chế độ quản lý cán bộ.
Thước đo chủ yếu nhất phẩm chất, năng lực cán bộ là mức độ hoàn thành nhiệm
vụ được giao thể hiện trong tất cả các chế độ quản lý, chức trách nhiệm vụ quy định
trong bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất, trong các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh được
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giao.
Muốn thực hiện được mô hình quản lý mới phải sắp xếp cán bộ phù hợp với
nhiệm vụ nội dung từng công việc, từng cương vị công tác. Qua thử thách của thực tiễn
hoạt động trong mô hình quản lý này mà xác định sắp xếp cán bộ. Kiên quyết gạt bỏ ra
ngoài bộ máy quản lý người không làm được việc. Thực tiễn hoạt động trong mô hình
quản lý này là trường học bồi dưỡng đào tạo ra đội ngũ cán bộ có năng lực và giác
ngộ lý tưởng xã hội chủ nghĩa.
Đối với các cán bộ lâu năm, có nhiều công lao thì sắp xếp họ đúng khả năng và
bồi dưỡng tích cực để có thể sắp xếp ở cương vị cao hơn. Nhưng nếu họ tỏ ra kém
năng lực, không vươn lên được hoặc tỏ ra ra bảo thủ, chống lại cái mới thì phải kiên
quyết thay. Nếu không thì chỉ dù ở một khâu, đối với một người cũng gây tác hại lớn
đến kết quả chung.
Tổ chức Đảng ở cơ sở làm công tác cán bộ thể hiện qua việc nhận thức được tiêu
chuẩn, giao dục cho quần chúng giác ngộ tiêu chuẩn, bồi dưỡng những người có phẩm
chất chính trị đạt được tiêu chuẩn chuyên môn trong quá trình thực tiễn từ thấp đến
cao. Không thể đưa cán bộ lên cương vị vượt quá khả năng mà không có sự bồi dưỡng
để họ có thể đảm đương được nhiệm vụ.
Quần chúng giác ngộ tiêu chuẩn cán bộ sẽ giới thiệu. Những người đủ tiêu
chuẩnvào bộ máy lãnh đạo quản lý kinh nghiệm kinh doanh của hợp tác xã.
Trong thời gian qua, do tư tưởng cục bộ địa phương và chưa hiểu rõ tiêu chuẩn
cán bộ, nên nhiều cán bộ được sắp xếp tỏ ra không đủ năng lực, hoặc kéo dài không bố
trí được cán bộ. Nhiều thanh niên có trình độ văn hoá không được đưa vào bộ máy
quản lý như ban hạch toán, kế toán...., một số người tỏ ra không vươn lên nắm được
nghiệp vụ chuyên môn mà vẫn không được thay thế. Kinh nghiệm bồi dưỡng nhân viên
nghiệp vụ ở bộ môn kế hoạch là đúng đắn. Lúc đầu hợp tác xã cử 8 - 9 người lên làm
kế hoạch tập sự, vừa làm vừa kèm cặp bồi dưỡng sau đó sàng lọc chỉ lấy 5 người có
năng lực. Chi phí bồi dưỡng theo kiểu này ( được hạch toán vào quản lý phí) rất rẻ và
nhanh có hiệu quả cao so với các hình thức bồi dưỡng khác. Tuy nhiên về cơ bản, lâu
dài hợp tác xã phải cử thanh niên trẻ có văn hoá đi học các trường lớp chính quy của
Nhà nước để trở về phục vụ hợp tác xã.
Tổ chức cán bộ như thời gian qua không đáp ứng được yêu cầu của hệ thống
quán lý mới và của sản xuất. Tuy nhiên đội ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, nhiều đội
trưởng đội phó trồng trọt, một số nhân viên hạch toán và kế hoạch tỏ ra trưởng thành
rất nhanh chóng, vươn lên nắm được nghiệp vụ chuyên môn. Điều đó có thể cho phép
nhận xét rằng: Với trình độ văn hoá của cán bộ, thanh niên nông thôn hiện nay, nếu
Đảng lãnh đạo giáo dục chặt chẽ thường xuyên, có chính sách đúng, biết cách bồi
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dưỡng kèm cặp, có chế độ quản lý kinh tế đúng đắn, thì có thể nhanh chóng tạo ra
được một đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh của hợp tác xã theo nền nếp sản xuất lớn
xã hội chủ nghĩa. Mặt khác nếu không kiên quyết thay đổi và thực hiện chế độ chính
sách cán bộ mới thì không thể áp dụng được chế độ quản lý kinh tế mới theo kiểu sản
xuất lớn xã hội chủ nghĩa và do đó cũng không thể có được nền sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa.
3.11 Chế độ hạch toán thống kê - kế toán thống nhất.
Muốn thực hiện được toàn bộ hệ thống tổ chức và các chế độ quản lý nói trên về
cả 2 phương diện: thúc đẩy sản xuất phát triển, bảo vệ được thành quả của sản xuất, thì
phải ghi chép, sao chụp, tính toán những số liệu phản ánh được toàn bộ quá trình kinh
doanh và kết quả thực hiện hệ thống tổ chức và các chế độ một cách đầy đủ, chính xác
kịp thời .
Chế độ hạch toán thống kê ghi chép ban đầu và kế toán được cải tiến phải đáp
ứng được yêu cầu đó.
a) Chế độ ghi chép ban đầu.
Tất cả mọi hiện tượng kinh tế phát sinh, mọi sự vận động của quá trình kinh
doanh từ khâu này sang khâu khác, chuyển từ trách nhiệm người này, đơn vị này sang
người khác, đơn vị khác đều được ghi chép, phản ánh trong một hệ thống biểu mẫu
làm chứng từ gốc bao gồm các biểu mẫu về tài sản cố định, về lao động, về sự vận
động của các loại vật tư, sản phẩm thu hoạch, về sản xuất , về tiền mặt: phản ánh quá
trình biến động của quỹ tiền mặt do tất cả các nguyên nhân: tạm ứng chỉ tiêu cho sản
xuất, quản lý, gửi ngân hàng....
Ví dụ biểu mẫu ghi chép về sự vận động vật tư bao gồm: phiếu "phản ánh số
lượng vật tư thực nhập và số lượng vật tư theo hoá đơn mua hàng. Nếu có chênh lệch
là thuộc trách nhiệm người mua và áp tải. Phiếu này xác nhận và chấm dứt trách nhiệm
của người mua và giao trách nhiệm cho người lĩnh vật tư.
Phiếu sử dụng vật tư phản ánh số vật tư đã thực dùng trong sản xuất để tính giá
thành sản xuất và giám sát lại trách nhiệm của người lĩnh, chuyển vật tư từ kho đến khi
dùng vào sản xuất.
Tất cả các phiếu này được lập bởi hai bên liên đới và đều chuyển về phòng hạch
toán thống nhất. Nhờ đó bộ máy quản lý có thể nắm được tình hình vật tư, hạch toán
được giá thành, xác nhận mức độ hoàn thành trách nhiệm của từng người, từng bộ
phận. Sau một vụ lúa, nhờ có tổ chức hạch toán thống nhất nên cơ bản hệ thống ghi
chép ban đầu đã được thực hiện, nhất là việc ghi chép công điểm cho xã viên, công đầu
tư cho từng khâu canh tác...
Nhờ thực hiện hệ thống ghi chép ban đầu nên lao động vật tư, sản phẩm, tiền mặt
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được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng định mức kế hoạch, đúng chế độ hơn trước rất
nhiều, ngăn ngừa kịp thời nhiều trường hợp tham ô lãng phí có thể xảy ra.
Tuy nhiên việc thống kê ghi chép ban đầu vẫn chưa cung cấp số liệu được kịp
thời theo yêu cầu của quản lý sản xuất. Nhiều trường hợp kinh tế phát sinh còn phải
nghiên cứu để sửa chữa bổ sung hoàn thiện chế độ ghi chép ban đầu. Phải đấu tranh
liên tục chống tuỳ tiện và sử phạt nghiêm minh thì mới tiếp tục thực hiện ngày càng tốt
hơn chế độ này. Hiện nay còn một số khâu yếu chưa thực hiện được chế độ ghi chép
ban đầu là: sử dụng vật tư cho từng giống, từng thửa ruộng, giao nộp sản phẩm của
đơn vị này cho đơn vị khác làm vật sản xuất.... Nhưng quá trình ghi chép ban đầu này
liên quan đến xã viên nên chưa thể sớm thực hiện được tốt.
Nhưng nhìn chung chế độ ghi chép ban đầu đặt trong cả một hệ thống tổ chức
quản lý mới đã chứng tỏ khả năng hiện thực và tác dụng của nó.
b) Chế độ kế toán.
Tất cả các chứng từ ghi chép ban đầu chưa đủ để phục vụ công tác quản lý theo
đúng yêu cầu của chế độ mới. Số liệu chứng từ ghi chép ban đầu cung cấp phải được
tập hợp, tính toán, phân loại vào một hệ thống tài khoản kế toán thì mới cho phép thực
hiện:
+ Tách bạch nguồn nào vốn ấy, tách bạch nguồn vốn tự có và đi vay;
+ Khấu hao đúng chế độ;
+ Quản lý tài sản cố định theo 2 giá nguyên thuỷ và hiện còn, xác định đúng năng
lực sản xuất của tài sản cố định;
+ Hạch toán được giá thành, lỗ lãi từng khâu, từng đơn vị. Nhờ đó có thể xác
định được mức độ hoàn thành kế hoạch và trách nhiệm của từng người và từng đơn vị.
Nhờ đó mới có thể trả thù lao, thưởng phạt đúng đắn, đánh giá được hiệu quả kinh
doanh, những nguyên nhân thúc đẩy hay cản trở sản xuất phát triển;
+ Quản lý chặt chẽ từng loại vật tư, sản phẩm, sử dụng đúng mục đích từng loại
quỹ vật tư sản phẩm, nhất là quỹ lương thực.
Toàn bộ hệ thống quản lý nói trên có liên quan hữu cơ với chế độ kế toán, nhất là
chế độ kế hoạch hoá và chế độ trách nhiệm vật chất, chế độ tài chính, thù lao. Không
có chế độ kế toán mới thì không thúc đẩy mọi người, mọi tổ chức quan tâm đến việc
nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành. Không có được kết quả kinh doanh của
từng bộ phận, từng cá nhân không thể xác định được việc chấp hành toàn bộ các chế
độ quản lý nêu ở trên trong từng khâu kinh doanh do từng người phụ trách. Do đó,
không có chế độ kế toán mới thì không thể thực hiện được hệ thống tổ chức sản xuất,
tổ chức bộ máy quản lý và chế độ quản lý mới. (Đặc biệt là đối với chế độ tài chính và
kế hoạch hoá). Tổ chức bộ máy hạch toán thống nhất là cơ sở tổ chức để thực hiện chế
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độ thống kê - kế toán mới. Số lượng người tương đối ít và làm việc tập trung tạo điều
kiện thuận lợi cho việc bồi dưỡng đào tạo nhân viên nghiệp vụ. Chức năng quyền hạn
của tổ chức hạch toán thống nhất cho phép tổ chức tốt công tác hạch toán trong hợp tác
xã.
Vì thế hợp tác xã Mỹ Thọ đã áp dụng 33 tài khoản trong hệ thống tài khoản kế
toán thống nhất do Nhà nước mới ban hành. Hệ thống tài khoản này mới chứa đựng,
phản ánh và phục vụ được nội dung yêu cầu của hệ thống tổ chức quản lý mới nêu ra ở
trên.
Sau một vụ áp dụng (thực chất mới có hơn 2 tháng) chưa thể hoàn thiện được chế
độ kế toán và hệ thống tài khoản kế toán. Nhưng về cơ bản, nội dung của chế độ kế
toán mới đáp ứng được yêu cầu mới của quản lý. Nếu trong thời gian qua vấn đề cán
bộ được giải quyết tốt, khẩn trương dứt khoát thì sự tiến bộ về công tác này còn nhanh
hơn nhiều và sớm chứng tỏ được những ưu, nhược điểm cần sửa đổi trong chế độ kế
toán mới.
Ưu điểm nổi bật của chế độ kế toán mới trong thời gian vừa qua là: tập hợp được
chi phí công điểm và tổ chức thanh toán trực tiếp cho từng hộ gia đình xã viên. Điều
đó góp phần xoá bỏ tình hình ăn chia đội, thực hiện hợp tác xã thống nhất phân phối.
Do đó xã viên yên tâm sản xuất, tin tưởng vào sự thanh toán sòng phẳng, bớt lo ngại về
tình trạng cục bộ, bản vị của cán bộ trong phân phối. Nhược điểm lớn nhất của chế độ
kế toán này là chưa tách bạch và quản lý riêng nguồn vốn đi vay và nguồn vốn tự có.
Hạch toán 2 loại nguồn vốn này là đặc điểm của chế độ sở hữu tập thể về tư liệu sản
xuất. Sắp tới phải hoàn thiện thêm chế độ kế toán để khắc phục nhược điểm này.
Khối lượng công việc nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện chế độ kế toán, hình thức
kế toán còn rất nhiều, cần có thời gian dài và sự hoàn thiện nhiều lượt mới có thể kết
luận đầy đủ để áp dụng phổ biến.
Thực chất của việc xây dựng các chế độ quản lý, các quy chế tổ chức (chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu bộ máy....) là tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong
quản lý kinh tế.
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4. Quan hệ giữa Đảng, chính quyền và hợp tác xã.
4.1 Vai trò của Đảng.
Đảng uỷ xã chưa vươn lên để có đủ trình độ thực hiện quyền lãnh đạo hợp tác xã,
thể hiện ở chỗ:
- Chưa nắm được nội dung quản lý mới để lãnh đạo về chủ trương các quá trình
đi lên của hợp tác xã.
- Chưa làm được tốt công tác giáo dục tư tưởng từ trong Đảng ra ngoài quần
chúng, chưa nâng cao và khuyến khích quần chúng làm chủ và cán bộ hợp tác xã chỉ
huy kinh doanh. Vì thế nhiều tư tưởng lệch lạc, tiêu cực do chưa nhận thức đúng, đã
phát sinh trong Đảng và quần chúng, khi áp dụng hệ thống quản lý mới, không được
giải quyết, đã hạn chế không nhỏ đến kết quả.
- Chưa làm được chức năng kiểm tra của Đảng đối chiếu mọi hoạt động của hợp
tác xã với chủ trương, đường lỗi của Đảng, chế độ quản lý kinh tế, tài chính của Nhà
nước, nội quy của hợp tác xã.
- Chưa làm được công tác cán bộ theo yêu cầu của sản xuất. Vì thế, trước đây
Đảng thường đứng ra làm thay ban quản trị và đội trưởng trong quản lý kinh doanh, tất
cả mọi công việc sản xuất đều bàn và quyết định trước, ở Đảng uỷ, chi uỷ, chi bộ rồi
giao cho ban quản trị hợp tác xã thực hiện; Bây giờ hợp tác xã làm những công việc
quản lý kinh doanh thì tự nhiên một số đảng viên, chi uỷ viên, đảng uỷ viên không ở
trong bộ máy quản lý hợp tác xã cảm thấy dường như không có việc làm.
4.2 Vai trò của Nhà nước.
Việc kiểm tra, buộc các xã viên phải thực hiện nền nếp quản lý mới thì có cán bộ
các đội đối với cán bộ các đội thì có chủ nhiệm và ban quản trị. Đặc biệt cán bộ đội bị
sự kiểm tra ràng buộc của xã viên và ban quản trị. Nhưng đối với ban quản trị thì ai là
người kiểm tra buộc phải đi vào nền nếp quản lý mới và phải xử những hành vi sai chế
độ quản lý, sai chức năng nhiệm vụ của mỗi người? Nhất là trong điều kiện vai trò lãnh
đạo của Đảng uỷ còn chưa rõ, hoạt động của ban kiểm soát yếu ớt, xã viên chưa đủ
trình độ làm chủ và còn sợ cán bộ trù, khi tổ công tác rút, nên không dám đấu tranh.
Nhưng ngay cả khi các vấn đề này được giải quyết tốt, cũng rất cần có sự kiểm tra và
phân xử của nhà nước cấp huyện đối với mọi hoạt động của ban quản trị.
Ví dụ khi đại hội xã viên duyệt kế hoạch kinh doanh, theo chế độ kế hoạch mới
có chỉ tiêu pháp lệnh về giá trị ngày công, chủ nhiệm thường có xu hướng muốn hạ
thấp để có giá thành "rẻ" và dễ có lãi nhiều. Khi đại hội xã viên xét hoàn thành kế
hoạch và xét mức thù lao thực tế và thưởng phạt cho chủ nhiệm và phó chủ nhiệm, xu
hướng thường có thể xảy ra là ban quản trị dùng nhiều cách làm cho vấn đề thêm rối
ren để được thù lao cao. Trong xã viên không đủ trình độ nghiệp vụ để phân tích hoạt
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động kinh doanh và mức hoàn thành kế hoạch, cách tính thù lao cho cán bộ....
Vừa qua có nhiều đơn của xã viên gửi lên ban quản trị và tổ công tác khiếu tố
nhiều hiện tượng tham ô của cán bộ, nhưng không được giải quyết kịp thời. Điều đó sẽ
dẫn đến sự mất tin tưởng và thiếu phấn khởi trong quần chúng đối với chế độ quản lý
mới và đội ngũ cán bộ quản lý.
Những mỗi quan hệ kinh tế giữa hợp tác xã và các cơ quan Nhà nước, thông qua
hợp đồng kinh tế để phục vụ đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của hợp tác xã tiến
hành bình thường từ trước đến nay chưa được chính quyền kiểm tra và phân xử kịp
thời, đúng mức. Hoạt động của các cơ quan nhà nước chưa phục vụ sản xuất của hợp
tác xã theo yêu cầu của qúa trình đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa vì tổ chức, chế độ
quản lý, vì cơ sở vật chất....
Đối với Mỹ Thọ là Hợp tác xã thí điểm cải tiến quản lý thì bản thân thường vụ
huyện uỷ có thể đã trực tiếp giải quyết nhiều trường hợp nêu trên về mối quan hệ giữa
Đảng bộ xã và hợp tác xã, quan hệ giữa nhiều cơ quan Nhà nước và hợp tã xã, về sự
chấp hành chế độ quản lý mới của chủ nhiệm và ban quản trị về khiếu tố của xã viên,
và quyền làm chủ của họ, thay cho tổ chức bộ máy Nhà nước cấp huyện. Nếu muốn áp
dụng hệ thống quản lý mới trong phần lớn hay toàn bộ hợp tác xã thì rõ ràng phải có
một cuộc cách mạng trong bộ máy nhà nước cấp huyện, trong phong cách làm việc của
nó, trong chế độ chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã, trong chức năng nhiệm
vụ và phong cách làm việc của Đảng uỷ và Uỷ ban hành chính xã.
Mối quan hệ giữa hợp tác xã và ngân hàng Nhà nước mang những nét riêng so
với quan hệ giữa hợp tác xã và các tổ chức khác của Nhà nước. Do chế độ kế hoạch
hoá, chế độ tài chính, chế độ kế toán thay đổi và chủ nhiệm là chủ tài khoản và đại diện
pháp nhân cho hợp tác xã nên cần có nhiều thay đổi trong quan hệ giữa hợp tác xã và
ngân hàng, trong chế độ tín dụng, chính sách đầu tư. Nội dung của các vấn đề này bao
gồm những nét lớn sau đây:
+ Mở các tài khoản quản lý tiền gửi của hợp tác xã để quản lý theo quỹ của nó:
quỹ phát triển sản xuất bao gồm cả nguồn vốn khấu hao và thanh lý tài sản cố định,
quỹ khen thưởng, quỹ công ích, quỹ dự trữ, nhằm thực hiện nguyên tắc nguồn nào vốn
ấy, chỉ tiêu đúng mục đích của từng loại quỹ và để quản lý hạch toán rành rẽ vốn vay
và vốn tự có.
+ Thông qua quản lý các quỹ và tín dụng tham gia đầu tư mà giám đốc, quá trình
kinh doanh, giúp và buộc hợp tác xã thực hiện kế hoạch và các chế độ quản lý kinh tế,
nhất là chế độ hạch toán kinh tế.
+ Thay đổi trật tự chi trả và xác định quyền trả nợ theo chế độ của hợp tác xã để
hợp tác xã có quyền tự chủ tài chính, chủ động kinh doanh, có kế hoạch vay, trả hợp lý.
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+ Thay đổi thủ tục rút tiền gửi và tiền vay ( ký séc chuyển tiền vào khế ước vay)
theo hướng như đối với các cơ quan Nhà nước để chủ nhiệm hợp tác xã không phải
trực tiếp ký tại ngân hàng; có như vậy chủ nhiệm mới thực hiện được chức năng của
mình nói chung và chức năng làm chủ tài khoản, quản lý tài vụ hợp tác xã nói riêng
như quy chế tổ chức mới đã được quy định (hiện nay, chủ nhiệm không làm được
chức năng quản lý tài vụ và buộc phải giao cho phó chủ nhiệm cung tiêu).
Những việc làm và suy nghĩ của Mỹ Thọ chỉ là những bước đầu tiên còn chập
chững trên con đường quản lý và sản xuất theo kiểu sản xuất lớn sản xuất chủ nghĩa.
Muốn có kết luận đầy đủ và kết quả vững chắc trong thực tiễn trong các vấn đề để nêu
ra ở trên cần có một thời gian khá dài nữa với sự nỗ lực liên tục, kiên quyết của xã
viên, cán bộ Mỹ Thọ, dưới sự lãnh đạo cụ thể, sát sao, kiên quyết của Huyện uỷ và
Tỉnh uỷ. Nhưng cũng có thể rút ra được mấy nhận xét sau 9 tháng:
- Đưa một cách đồng bộ hệ thống mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh tế và kỹ
thuật là có thể được và có thể gây ra được chuyển biến tương đối nhanh bộ mặt sản
xuất và đời sống nông thôn.
Nội dung cải tiến quản lý và cách làm là đúng hướng nhưng những quy định cụ
thể về nội dung và phương thức chỉ đạo còn cần phải hoàn thiện nhiều, cần có thực tiễn
và sự nỗ lực kiên trì thì mới có thể giải quyết được như mong muốn.
Thời gian qua, tốc độ nghiên cứu và chỉ đạo thực hiện còn thấp so với tốc độ của
sản xuất, yêu cầu của thực tiễn nên đã hạn chế không nhỏ đến kết quả:
- Nhiều việc chưa lường trước được nên chưa có quy chế trả lời 4 câu hỏi nêu
trên để đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất.
- Nhiều việc đã có quy chế trả lời được 4 câu hỏi và những qui chế này đã được
thực hiện tương đối nền nếp.
- Lúc này, trường hợp này do có sự chỉ đạo sát và kiểm tra chặt chẽ thì thực hiện
được qui chế quản lý mới; Lúc khác, trường hợp khác do thiếu chỉ đạo và kiểm tra một
chút thì lại rơi vào tình trạng tuỳ tiện như cũ. Quá trình đấu tranh giữa cái mới và cái
cũ đang rất quyết liệt trong từng việc cụ thể của mọi hoạt động kinh doanh của hợp tác
xã, của mọi người từ xã viên đến chủ nhiệm, tuy mới bước đầu thực hiện ở mức độ
thấp hệ thống quản lý mới. Do đó cần thiết tiếp tục khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện
các quy chế và tổ chức chỉ đạo thực hiện thành nền nếp và thói quen của mọi người
trong thời gian khá dài sắp tới.
- áp dụng hệ thống quản lý mới không phải chỉ cấp phải sự cản trở của tư tưởng
tuỳ tiện, hẹp hòi, cục bộ của người sản xuất nhỏ, mà quan trong hơn, mãnh liệt hơn là
sự cản trở của những biểu hiện cá nhân chủ nghĩa và tập quán làm ăn cũ rất sâu sắc và
người nông dân cá thể lạc hậu mang vào hợp tác xã.
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Do đó, lực lượng cản trở không phải quá nhỏ bé. Điều đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ
nòng cốt của hợp tác xã phải rất dũng cảm, kiên định, đòi hỏi cấp trên phải lãnh đạo
sáng suốt sát sao và giải quyết cụ thể, kịp thời mọi tình huống xảy ra.
- Muốn sản xuất phát triển nhanh với tốc độ cao, nền nếp quản lý mới được củng
cố vững chắc và ngày càng nâng cao để quản lý kinh doanh tốt thì nhất thiết phải cơ
giới hoá sản xuất, hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật và hệ thống hoá các quy chế tổ
chức và quản lý sản xuất của hợp tác xã và của cả ngành nông nghiệp, ít nhất là trong
phạm vi cấp huyện.
Trong điều kiện kỹ thuật hiện nay hệ thống quản lý mới có thể áp dụng được và
làm thay đổi nhanh tình hình sản xuất và đời sống trong hợp tác xã, nhưng chỉ có thể
đạt được ở mức độ thấp nhất của "đường ray" quản lý kinh doanh theo kiểu sản xuất
lớn xã hội chủ nghĩa, mà đã phải đấu tranh rất chật vật. Hợp tác xã có thể tiến xa,
nhanh và vững chắc ở mức độ nào trên "đường ray" sản xuất và quản lý sản xuất theo
kiểu sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, vừa mới đặt cho nó. là tuỳ thuộc vào quá trình cách
mạng kỹ thuật mà trọng tâm là cơ giới hoá trong sản xuất và trong quản lý được tiến
hành nhanh, vững chắc đến mức độ nào, là tuỳ thuộc ở quá trình cách mạng tư tưởng
văn hoá, nâng cao năng lực lãnh đạo và giác ngộ xã hội chủ nghĩa của cán bộ, năng lực
và ý thức làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa của xã viên được tiến hành nhanh và vững
chắc đến mức độ nào. Trong điều kiện cách mạng kỹ thuật hiện đại, thì cách mạng văn
hoá tư tưởng tuy có bị nhiều hạn chế, nhưng phải làm rất tích cực đến mức tối đa thì
mới có thể áp đặt được hệ thống quản lý kinh doanh mới trong hợp tác xã ở mức độ
cao nhất mà trình độ kỹ thuật cho phép.
Nếu Đảng bộ cơ sở không vươn lên đủ trình độ để thực hiện vai trò lãnh đạo của
mình thì sẽ không tiến hành được những dự kiến về quản lý, kỹ thuật và giáo dục tư
tưởng theo yêu cầu xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.
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Chương IV.
Những vấn đề kinh tế của HTX sản xuất nông nghiệp ()
I. Về phương pháp điều tra, tính giá thành sản xuất lúa ở các HTX nông nghiệp
Việc xác định đúng đắn các hao phí lao động vật hoá và lao động sống để sản xuất
lúa có ý nghĩa về nhiều mặt, chẳng những giúp cho việc tăng cường, cảitiến tổ chức quản
lý hợp tác xã nông nghiệp, kế hoạch hoá giá thành và năng suất lao động nông nghiệp, đảm
bảo sự chuyển biến về cấu tạo (c+v) trong sản xuất đi đúng các quy luật kinh tế xã hội chủ
nghĩa, đạt hiệu quả cao, mà còn giúp cho việc xác định nhiều chính sách của Nhà nước đối
với nông nghiệp. Báo cáo chính trị của ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội 4 đã
chỉ rõ "Trước mắt cần nghiên cứu xây dựng một hệ thống giá hợp lý, nhất là giá mua nông
sản, lâm sản, hải sản, giá hàng tiêu dùng và giá bán tư liệu sản xuất cho khu vực kinh tế tập
thể..." ... và ... "Đối với sản xuất, giá cả phải được xác định đúng nhằm bù đắp được hao
phí lao động, thực hiện được tái sản xuất mở rộng, đẩy mạnh tiến bộ khoa học kỹ thuật và
phân công lao động mới, thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng sản
phẩm, tạo điều kiện cho Nhà nước thu mua nắm nguồn hàng..."... Vì thế, giá thành sản xuất
lúa là mối quan tâm của nhiều cơ quan Nhà nước, như nông nghiệp, vật giá, tài chính, lao
động, kế hoạch, thống kê...
Nhưng do sản xuất nông nghiệp chưa ổn định, trình độ quản lý kinh doanh của ngành
nông nghiệp và của hợp tác xã còn thấp, các định mức kinh tế - kỹ thuật trong nông nghiệp
chưa xác định đầy đủ và hợp lý, chế độ hạch toán của Nhà nước hướng dẫn các hợp tác xã
trong thời gian qua chưa đặt vấn đề hạch toán giá thành sản xuất, lại lỗ kinh doanh, nên
việc tính giá thành sản xuất xã hội trong nông nghiệp gặp nhiều khó khăn, thường kém
chính xác, Nhà nước đã phải tổ chức điều tra tính toán giá thành sản xuất để có cơ sở kinh
tế phục vụ việc xác định các chính sách nông nghiệp nhưng đã là điều tra thì kết quả dễ
phụ thuộc vào chủ quan người tiến hành. Vì thế, phương pháp điều tra tính toán giá thành
nông sản phẩm có ý nghĩa quyết định trong việc đảm bảo độ chính xác của giá thành sản
xuất.
Sự khác nhau trong thời gian qua về giá thành sản xuất lúa nói riêng và nông sản
nói chung là do phương pháp điều tra tính toán giá thành khác nhau, mà nguyên nhân
là do nhận thức về tổ chức, quản lý và kỹ thuật sản xuất nông nghiệp trong thực tiễn
kinh doanh ở các hợp tác xã hiện nay của những người nghiên cứu điều tra tính giá
thành nông sản còn nhiều điểm chưa nhất trí. Trong phạm vi bài này, chúng tôi xin nêu
một số ý kiến về phương pháp điều tra tính toán giá thành sản xuất lúa của các hợp tác
xã nông nghiệp trong hoàn cảnh kinh tế - kỹ thuật hiện nay, sát với tình hình thực tiễn
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để phục vụ kịp thời công tác quản lý nông nghiệp trước mắt, đồng thời cố gắng đến
mức tối đa đảm bảo tính khoa học của phương pháp tính. Còn biện pháp khoa học, lâu
dài đảm bảo cho sự quá độ chuyển nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn xã hội
chủ nghĩa trong nông nghiệp, về mặt hạch toán giá thành sản xuất, là việc xây dựng
và thực hiện tốt chế độ và tổ chức hạch toán kinh doanh trong hợp tác xã và trong toàn
ngành nông nghiệp để có được thông tin thường xuyên, kịp thời chính xác giá thành
sản xuất nông sản phẩm của từng hợp tác xã, từng vùng nông nghiệp và của toàn ngành
nông nghiệp.
1. Mục đích và yêu cầu
Mục đích của việc điều tra tính giá thành sản xuất lúa là xác định giá thành xã
hội thực tế cần thiết hiện nay trong các hợp tác xã. Giá thành xã hội thực tế cần thiết
hiện nay là tổng số chi phí, đo bằng đơn vị tiền tệ, về lao động vật hoá và lao động
sống để sản xuất trên 1 ha gieo trồng và làm ra 1 tạ sản phẩm.
Nó phải bao gồm đủ các yếu tố hao phí về lao động vật hoá và lao động sống cấu
tạo nên giá thành sản phẩm, nếu thiếu một yếu tố nào đó, các hợp tác xã không thể tiến
hành sản xuất bình thường, không có được kết quả sản xuất đã cho, nếu thừa một yếu
tố nào đó chỉ gây lãng phí không cần thiết. Và độ lớn của mỗi yếu tố phải đủ để đạt kết
quả sản xuất đã cho, nếu lớn hơn thực tế là chấp nhận tình trạng lãng phí, tham ô, nếu
nhỏ hơn thì đa số các hợp tác xã không thể tiến hành sản xuất bình thường, hay không
thể có được kết quả đã cho. Do đó, nó mang tính phổ biến và tính tất yếu về kinh tế và kỹ thuật của sản xuất nông nghiệp, phản ánh được tình hình, điều kiện sản xuất,
trình độ mọi mặt của nền nông nghiệp trong một giai đoạn kinh tế nhất định, như trình
độ thâm canh và cơ giới hoá, năng lực quản lý kinh doanh của ngành nông nghiệp, và
của đa số các hợp tác xã, điều kiện tự nhiên diễn ra lặp đi lặp lại nhiều năm có tính quy
luật...
Giá thành sản xuất xã hội thực tế cần thiết được xác định đúng đắn có nhiều ý
nghĩa đối với công tác chỉ đạo, tổ chức quản lý nông nghiệp: vạch rõ khả năng và
hướng phấn đấu giảm giá thành, tăng năng suất lao động trong kỳ kế hoạch tới, chỉ ra
những hướng cải tiến quản lý và kỹ thuật làm chuyển biến cấu tạo c+v (cấu tạo kỹ
thuật) theo chiều hướng tiến bộ, đi đúng các quy luật kinh tế, là cơ sở trọng yếu để xây
dựng đúng đắn giá thành kế hoạch (giá thành định mức) trong thời kỳ kế hoạch tới, mà
giá thành kế hoạch lại là cơ sở giá thành của giá mua nông sản và của một số chính
sách đòn bẩy kinh tế khác của Nhà nước đối với kinh tế nông nghiệp nếu như chúng ta
muốn giá mua nông sản có nhiệm vụ phân phối lại vào quỹ tài chính Nhà nước phần
lớn địa tô chênh lệch 2 mà hợp tác xã có được do Nhà nước tăng cường đầu tư trong kỳ
() Chương này tập hợp những bài viết được in trên tạp chí NCKT. Số tháng 4/1977 và số tháng 8/ 1977
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kế hoạch sắp tới, và có nhiệm vụ kích thích cải tiến quản lý và kỹ thuật, tăng năng suất
lao động trong nông nghiệp.
Tất cả mọi phương pháp điều tra tính giá thành nông sản nói chung và lúa nói
riêng đều phải đảm bảo mục đích và yêu cầu nói trên.
2. Một số quan điểm chung
1. Trong điều kiện công cụ sản xuất thô sơ, hao phí lao động sống chiếm tỷ trọng
lớn trong cấu tạo giá thành, và trong điều kiện giá tiền công lao động nông nghiệp
chưa được thống nhất xác định, muốn phản ánh đúng cấu tạo kỹ thuật trong nông
nghiệp, cần thiết phải tính giá thành nông sản theo yếu tố sản xuất (c, v), xác định rõ,
tách bạch bản chất từng yếu tố chi phí cấu tạo giá thành sản xuất của hợp tác xã, là lao
động vật hoá hay lao động sống, không để tình trạng chuyển hoá lao động sống thành
lao động vật hoá và ngược lại. Vì thế tất cả các yếu tố của giá thành đều được tính đủ
và đúng với bản chất của nó, không phụ thuộc hình thức thanh toán của hợp tác xã
(bằng công điểm, thước đo hao phí lao động ở hợp tác xã hiện nay, hay bằng tiền,
thước đo chi phí sản xuất nói chung), không phụ thuộc mức độ chi nhiều hay ít, hoặc
không chi, có ghi hay không ghi chép trong sổ sách hạch toán của hợp tác xã... Cũng
cần lưu ý rằng, quan niệm về bản chất lao động vật hoá và lao động sống là trong
phạm vi hợp tác xã, chứ không phải trong phạm vi ngành sản xuất như trồng trọt, chăn
nuôi... Như vậy mới phản ánh đúng cấu tạo kỹ thuật, trình độ phân công lao động xã
hội và công cụ sản xuất của nền nông nghiệp hiện nay.
2. Muốn bảo đảm sự chính xác, nhất là trong điều kiện giá cả của một số loại yếu
tố vật chất cấu tạo giá thành còn nhiều ý kiến khác nhau, trước khi tính giá thành, quy
tất cả đơn vị đo hiện vật của các yếu tố cấu tạo giá thành về đơn vị tiền tệ, cần thiết xác
định đúng khối lượng hiện vật của phần lớn các yếu tố giá thành, ví dụ khối lượng thóc
giống (kg), khối lượng phân đã bón (tấn, kg)...
3. Giá cả của các yếu tố cấu tạo giá thành có chính xác, hợp lý thì giá thành tính
toán được mới đúng là giá thành xã hội thực tế cần thiết. Do đó những giá cả này phải
là giá cả có tính xã hội, không phải là giá cả cá biệt, của từng hợp tác xã. Ví dụ phân
chuồng không thể tính theo giá cá biệt do hợp tác xã quy định, vì nó chỉ thể hiện và
đảm bảo các quan hệ kinh tế nội bộ của từng hợp tác xã cụ thể, trong một thời gian nào
đó. Giá trâu bò làm việc do hợp tác xã tự sản xuất được, ghi trong sổ sách hạch toán
của hợp tác xã thường là giá "tập thể hoá", không mang tính chất xã hội của vùng nông
nghiệp mà hợp tác xã nằm trong đó. nhiều giá thành lúa công bố trong thời gian qua,
khi tính toán chưa chú ý đến tình hình này, cho nên có mâu thuẫn là, giá thóc giống,
giá trâu bò làm việc tính theo giá hạch toán của hợp tác xã (giá này quá thấp so với giá
xã hội, không kích thích tiến bộ kỹ thuật: 0,3đ - 0,33đ/1kg thóc giống 80 -150đ (1 con
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trâu đến tuổi làm việc), còn giá phân chuồng, giá rơm rạ lại tính theo giá Nhà nước quy
định. Có ý kiến tính giá rơm rạ (dùng khi tính trừ sản phẩm phụ) là 10đ/tấn, trong khi
đó lại chỉ tính giá phân chuồng loại A: 10đ/tấn, loại B: 5đ/tấn. Không phải là khi rơm
rạ hút nước giải và phân của gia súc để trở thành phân chuồng loại A và B, thì giá trị
và giá trị sử dụng của một đơn vị trọng lượng (ví dụ 1 tấn) lại giảm đi so với rơm rạ
khô, trước khi đem độn chuồng, mà ngược lại mới đúng. Tình hình này thể hiện sự
thiếu nhất quán trong phương pháp tính, làm giảm độ tin cậy, tính chất khoa học của
kết quả điều tra giá thành lúa.
Hiện nay hợp tác xã còn phải mua một số vật tư để sản xuất ở thị trường tự do
theo mức giá cả cao và không ổn định. Tuy rằng chúng ta không muốn và không chấp
nhận sự tồn tại của thị trường tự do, nhưng khi chưa thể xoá bỏ được nó ngay thì phải
thừa nhận sự tồn tại và ảnh hưởng của nó đến đời sống kinh tế xã hội. Và chính trên
cơ sở thừa nhận nó, hiểu nó thì mới có biện pháp có hiệu lực thu hẹp và xoá bỏ dần cơ
sở kinh tế khách quan tạo ra thị trường tự do. Do vậy sự tác động của thị trường tự do
đến sản xuất và giá thành sản xuất của hợp tác xã hiện nay là một tồn tại khách quan,
và ta phải tính giá trị những vật tư hợp tác xã phải mua ở thị trường tự do theo giá cả
thực tế vào giá thành nông sản, mà không thể tính theo giá chỉ đạo của Nhà nước
được.
4. Trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật và năng lực quản lý của cán bộ hợp tác xã
cũng là một thực tế khách quan ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất xã hội thực tế
cần thiết. Tuy rằng chúng ta mong muốn không ngừng hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ
thuật, nâng cao trình độ quản lý kinh tế của hợp tác xã, nhưng không phải vì thế mà
việc tính giá thành sản xuất xã hội cần thiết lại đặt trong những điều kiện cơ sở vật chất
kỹ thuật và trình độ quản lý quá cao, không tồn tại phổ biến trong thực tiễn kinh doanh
của các hợp tác xã hiện nay, thì việc tính toán mới có tác dụng kích thích sự tiến bộ kỹ
thuật và cải tiến quản lý. Ví dụ, tình hình phổ biến là các hợp tác xã chưa có cơ sở vật
chất kỹ thuật để sản xuất và bảo quản giống có tỷ lệ nẩy mầm mà 95%, mà chỉ là 80 90% thì không thể coi như hợp tác xã phải có cơ sở vật chất bảo đảm tỷ lệ nẩy mầm
95%; trong Viện nghiên cứu người ta có thể chỉ cần sử dụng 60 - 80kg thóc giống cho
1 ha cấy lúa, đó là khả năng kỹ thuật cho phép, nhưng trong sản xuất đại trà, khả năng
quản lý hiện nay của hợp tác xã không cho phép thực hiện mức kỹ thuật này, thậm chí
ngay cả mức phấn đấu 80 - 100kg thóc giống cho 1 ha cấy lúa cũng chưa thể thực hiện
được trên diện rộng. Sản xuất là sự thống nhất giữa kỹ thuật và kinh tế, vừa bị các quy
luật tự nhiên vừa bị các quy luật kinh tế chi phối. Do vậy, không thể sử dụng các mức
kỹ thuật này và căn cứ vào trình độ quản lý quá cao so với thực tế xã hội để tính giá
thành sản xuất của hợp tác xã. Làm như vậy, giá thành sản xuất tính được sẽ không
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mang tính xã hội thực tế cần thiết, và nếu giả cả thu mua xác định trên cơ sở giá thành
này sẽ làm cho hợp tác xã phá sản trước khi đạt được trình độ kỹ thuật và quản lý như
ta mong muốn.
Vì vậy giá thành sản xuất xã hội thực tế cần thiết mà chúng ta cần xác định phải
phản ánh trình độ quản lý và kỹ thuật tồn tại khách quan và phổ biến ở các hợp tác xã,
chứ không phải phản ánh trình độ quản lý và kỹ thuật của các hợp tác xã mà ta mong
muốn sẽ đạt được trong thời gian sắp tới, hay của một số ít hợp tác xã tiên tiến.
5. Hiện nay, xã hội cần rất nhiều lương thực nói riêng và nông phẩm nói chung, ruộng
đất lại có ít, khả năng thâm canh tăng năng suất đất đai bằng các biện pháp thoả mãn
yêu cầu hạ hay không tăng giá thành nông sản rất bị hạn chế, trong khi đó, sức lao
động lại dồi dào, một năm 1 người lao động chính trong nông nghiệp mới chỉ làm
được trên 200 ngày trời. Vì vậy, việc đầu tư thêm lao động sống để thực hiện đầy đủ và
tốt hơn các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất đất đai mà con người đã biết
được, làm cho số lượng nông phẩm được sản xuất ra hàng năm tính trên một người lao
động nông nghiệp và mức thoả mãn yêu cầu tiêu dùng nông phẩm của xã hội tăng lên,
dù cho giá thành sản xuất và thời gian lao động cần thiết để làm ra 1 đơn vị nông
phẩm có thể tăng lên đến một mức nào đó, vẫn là điều cần thiết. Trên thế giới, hiện
nay, ngay cả những nước công nghiệp phát triển, cũng có tình hình là, trong nông
nghiệp thâm canh càng cao thì càng có nhiều nông phẩm cung cấp cho xã hội, nhưng
đồng thời xã hội cũng lại phải chịu giá thành sản xuất đắt hơn so với việc thâm canh
thấp hơn hay quảng canh. Nhưng để đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của xã hội ngày một
cao, người ta vẫn phải nâng cao trình độ thâm canh trong nông nghiệp bằng tất cả
những biện pháp có thể làm được. Đó chính là hiệu quả kinh tế của thâm canh; không
nên hiểu rằng hiệu quả kinh tế của thâm canh nhất thiết phải là hạ giá thành sản xuất.
Tất nhiên thâm canh mà vừa tăng được năng suất cây trồng, vừa hạ được giá thành
sản xuất là điều lý tưởng, tối ưu. Điều này gần như có tính quy luật, nhất là đối với
một số nước nông nghiệp lạc hậu, đang quá độ tiến lên sản xuất lớn, xã hội chủ nghĩa
còn thâm canh bằng lao động sống là chủ yếu như nước ta. Nhưng như thế không có
nghĩa là chấp nhận việc kinh doanh bằng bất cứ giá nào mà không theo nguyên tắc tiết
kiệm. Đó chính là sự vận dụng đúng đắn tính quy luật về mối quan hệ giữa giá trị và
giá trị sử dụng. Trong công tác điều tra giá thành lúa, có người đã ngộ nhận rằng, so
với thời kỳ làm ăn cá thể, hiện nay các hợp tác xã quản lý kinh doanh kém hơn, lãng
phí nhiều hơn, nên giá thành sản xuất cao hơn mặc dù có thâm canh đạt năng suất cây
trồng cao hơn và để cho "hợp lý" đã chủ quan cắt xén đi một phần.
Vì vậy, cần thiết nhận thức đầy đủ quy luật về thâm canh trong nông nghiệp và
mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng nêu ở trên trong khi điều tra tính giá thành
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nông sản.
6. Qua nghiên cứu thực tiễn sản xuất trong một số năm tiêu biểu của một số hợp
tác xã đại diện cho các vùng địa lý có năng suất lúa khác nhau ở miền Bắc, chúng tôi
thấy giá thành sản xuất lúa bao gồm các yếu tố như sau:
A. Hao phí lao động vật hoá:
1) Giống: lượng thóc giống, tổn thất do xử lý bảo quản hỏng.
2) Phân hữu cơ: phân lợn (kể cả độn), phân trâu bò (kể cả độn), phân bắc, nước
giải, tro bếp, phân xanh...
3) Phân vô cơ: urêa, sulfát đạm, lân supe, lân nung chảy, apatit, kali...
4) Vôi.
5) Thuốc trừ sâu bệnh.
6)Thuê cày bừa máy.
7) Thuỷ lợi phí.
8) Nhiên liệu, dầu mỡ máy.
9) Khấu hao cơ bản và sửa chữa lớn tài sản cố định (trừ đàn trâu).
10) Chi phí vật chất cho đàn trâu bò cày bừa (kể cả khấu hao trâu).
11) Sửa chữa thường xuyên và vật rẻ tiền mau hỏng, dụng cụ nhỏ của hợp tác xã.
12) Hao mòn dụng cụ gia đình xã viên.
13) Khấu hao sân phơi xã viên.
14) Vận chuyển vật tư mua ngoài.
15) Chi phí khác (ví dụ: tiền điện... nếu có).
16) Quản lý phí: hành chính phí, lãi ngân hàng.
B. Hao phí lao động sống:
1. Lao động trực tiếp sản xuất:
1) Làm mạ.
2) Làm đất.
3) Gieo cấy (kể cả nhổ mạ, chuyển mạ ra ruộng cấy).
4) Chăm sóc.
5) Thu hoạch (cắt, chuyển, trục đập, phơi rê, nhập kho toàn bộ lượng thóc).
6) Vận chuyển vật tư mua ngoài.
7) Nuôi trâu bò cày bừa.
8) Sản xuất phân xanh.
9) Sản xuất bùn ao và phân hữu cơ khác.
10) Sửa chữa nhỏ tài sản sản xuất.
11) Làm thuỷ lợi nhỏ.
12) Vệ nông (dẫn, tháo nước, coi đồng).
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13) Công cải tạo đất, xây dựng đồng ruộng và công trình thuỷ lợi được phân bổ.
14) Công xây dựng và sửa chữa đường sản xuất được phân bổ.
15) Công trực tiếp khác (ví dụ công chống lầy cho máy kéo...).
2. Lao động gián tiếp:
16) Lao động quản lý sản xuất.
17) Lao động gián tiếp khác (cấp dưỡng, phục vụ hội nghị...).
Dựa vào các yếu tố chi tiêu đó, tổng hợp lại, ta có:
C. Tổng hao phí lao động vật hoá và lao động sống cho 1 ha gieo trồng (đồng).
D. Giá trị sản phẩm phụ của 1 ha gieo trồng (đồng).
E. Hao phí sản xuất còn lại tính giá thành 1 ha gieo trồng sau khi tiền giá trị sản
phẩm phụ được thu hồi (đồng).
G. Năng suất cây trồng (tạ/ha).
H. Giá thành 1 tạ thóc (đồng).
Trong đó: + Lao động vật hoá (đồng)
+ Lao động sống (đồng).
(Ghi chú: Mỗi yếu tố chi phí đều được xác định khối lượng hiện vật tính trên 1 ha
gieo trồng, xác định đơn giá trên đơn vị hiện vật và cuối cùng là xác định giá trị tính
trên 1 ha gieo trồng).
So với các cơ cấu giá thành lúa trước đây đã điều tra, cơ cấu trên đây có một số
điểm khác đáng lưu ý:
6-1. Trước đây công lao động của hợp tác xã đầu tư cho việc sản xuất phân xanh,
bùn ao, chế biến phân hữu cơ, nuôi trâu bò làm việc, xây dựng cơ bản... đều tính
chuyển thành lao động vật hoá, và phương pháp tính chuyển còn nhiều điểm chưa thoả
đáng. Ví dụ, trên cơ sở thừa nhận giá bình quân 1 tấn phân chuồng là 10đ (bằng giá 1
tấn rơm rạ khô tính trừ giá trị sản phẩm phụ) và trên cơ sở quan hệ tỷ lệ về hàm lượng
đạm trong bèo hoa dâu và phân chuồng, tính giá trị sử dụng (về đạm) 1 tấn bèo hoa dâu
bằng 0,4 tấn phân chuồng, nên về giá trị, giá cả 1 tấn bèo dâu là 4đ, được dùng để tính
chi phí về phân bèo dâu trong yếu tố lao động vật hoá cấu tạo giá thành lúa.
ở đây có vấn đề vận dụng mối quan hệ có tính quy luật giữa giá trị và giá trị sử
dụng trong thâm canh nông nghiệp dưới chủ nghĩa xã hội, như đã trình bày ở phần
trên. Trên thực tế, muốn có 1 tấn bèo hoa dâu phải chi phí lao động vật hoá và lao động
sống lớn hơn 4đ rất nhiều. Thừa nhận giá cả 4đ/tấn bèo hoa dâu là không khuyến khích
biện pháp thâm canh bằng cách nuôi bèo dâu; Đó là chưa kể, xét về giá trị sử dụng một
cách toàn diện, 1 tấn bèo dâu lớn hơn 0,4 tấn phân chuồng nhiều.
6-2. Nhiều yếu tố giá thành được tính thêm cho đầy đủ hơn, hoặc tách ra, phân
nhóm lại cho hợp lý, rõ ràng hơn, ví dụ:
183

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

+ Dụng cụ, sân phơi của xã viên dùng cho sản xuất tập thể, không được hợp tác
xã thanh toán và cũng không được hạch toán vào chi phí sản xuất, và trước đây khi
điều tra giá thành, cũng thường bỏ sót, nhưng trên thực tế, hiện nay, hợp tác xã kinh
doanh bằng công cụ lao động thô sơ là chủ yếu, thì yếu tố chi phí này không nhỏ, và
thực tế có thể chiếm khoảng 8-12% tổng số hao phí lao động vật hoá.
+ Khấu hao đàn trâu bò không tính vào khấu hao tài sản cố định nói chung, mà
được tính vào chi phí lao động vật hoá về đàn trâu bò cày, một cách đầy đủ hơn trước,
bao gồm cả khấu hao chuồng trại, chi phí rơm, gạo, cám (nếu có)... Trâu bò làm việc là
loại tài sản cố định đặc biệt nên phải có cách tính chi phí sản xuất thích hợp thì mới có
giá thành sản phẩm chính xác, không được coi như cái máy, cái nhà, nhất là trong điều
kiện hiện nay khi con trâu vẫn còn là "đầu cơ nghiệp".
+ Trước đây khi tính công lao động xã hội cần thiết để gieo cấy 1 ha lúa thường
chỉ tính 5 khâu công việc cơ bản là làm mạ, làm đất, cấy, chăm sóc, thu hoạch. Trên
thực tế số công lao động đầu tư cho những khâu này mới chiếm 60 - 65% tổng số lao
động sống đầu tư. Các công việc khác thường không được tính công, hoặc được
chuyển thành lao động vật hoá và được tính ở mức độ thấp, như công vận chuyển vật
tư, công xây dựng cơ bản (kiến thiết đồng ruộng, làm thuỷ lợi, đường sản xuất...), công
vệ nông và thuỷ lợi nhỏ, công nuôi trâu bò cày, công làm phân xanh... Trong điều kiện
lao động thủ công, cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo sức lao động dồi dào, đầu tư lao
động cho những công việc trên để thâm canh tăng năng suất đất đai là đúng và cần
thiết, và đã góp phần không nhỏ vào kết quả nâng cao sản lượng và năng suất lúa ở
miền Bắc trong những nămvừa qua. Nếu coi thường và tính toán không đúng đắn,
chính xác các loại công này trong quá trình quản lý nông nghiệp thì sẽ là một thiếu sót
lớn, gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với sản xuất nông nghiệp của các hợp tác xã
hiện nay.
3. Các vấn đề cụ thể
Dựa vào những vấn đề nêu trên đây, chúng tôi đề nghị dưới đây các phương pháp
tính yếu tố giá thành.
3.1 Giống
Trước hết cần xác định tỷ lệ nẩy mầm bình quân, và lượng thóc giống đã thực tế
sử dụng cho tổng diện tích cấy lúa hàng vụ, bình quân cho 1 ha cấy lúa hàng vụ, và
bình quân gia quyền nhiều năm, nhiều vụ cho 1 ha cấy lúa.
Lượng thóc giống thực tế sử dụng là lượng thóc giống gieo xuống ruộng mạ,
cộng với lượng thóc giống tương ứng với số mạ phải mua ngoài (nếu có), trừ đi lượng
thóc giống tương ứng với số mạ bán ra ngoài (nếu có) và bán cho gia đình xã viên.
Trên cơ sở lượng thóc giống thực tế sử dụng, ta sẽ xác định lượng thóc giống
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thực tế cần thiết, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, với trình độ quản lý
trung bình khá, phổ biến của vùng, loại trừ các yếu tố chủ quan gây lãng phí.
Trong thời gian qua, mức kỹ thuật hướng dẫn chung cho các vùng, với tỷ lệ nẩy
mầm 95% và mật độ cấy trên dưới 30 khóm/m2, là: 80 kg thóc giống/1 ha lúa mùa và
100 kg thóc giống/1 ha lúa đông xuân. Trong những năm 70 mật độ cấy phổ biến đã
tăng lên đến 36 - 40 khóm/m2, và hiện nay nhiều hợp tác xã cấy 45 khóm/m2, đối với
các giống lúa mới trên cả hai vụ xuân và mùa. Do thiếu cơ sở vật chất kỹ thuật, nhất là
trong khâu thu hoạch và bảo quản giống, nên tỷ lệ nầy mầm thường chỉ đạt 80 - 85%.
Trên thực tế, điều kiện tự nhiên ở các vùng cấy lúa ở miền Bắc rất khác nhau, ảnh
hưởng nhiều đến số lượng thóc giống cần thiết sử dụng, cho nên không thể áp dụng
mức 80 kg và 100 kg nêu ở trên một cách máy móc cho tất cả các vùng mà không xét
đến các yếu tố địa phương. Vùng khu 4 cũ, gió Lào, hệ thống thuỷ lợi chưa đảm bảo,
vùng trung du chưa có hệ thống nông giang, dễ bị hạn, vùng chiêm trũng thường bị
úng lụt trong vụ mùa... ở những nơi này, các hợp tác xã phải gieo lại một số diện tích
mạ, tỷ lệ mạ gieo dự phòng cần thiết cao hơn các nơi khác...; đó là chưa kể những năm
thời tiết khắc nghiệt, hoặc rét quá hoặc mua, bão to, làm mạ chết..., vì thế có vùng, như
chiêm trũng Hà Trung (Thanh Hoá) thực tế đã có khi cần thiết phải sử dụng 150 - 180
kg thóc giống/1 ha.
Sau khi xem xét thực tế nhiều năm về tình hình sử dụng thóc giống và về thời
tiết, khí hậu, thuỷ văn từng vùng ảnh hưởng đến lượng thóc giống cần thiết, xem xét
khả năng quản lý của nhiều hợp tác xã trong vùng, tham khảo ý kiến của cán bộ địa
phương, chúng tôi thấy có thể xác định được mức kinh tế kỹ thuật sử dụng tối đa trong
các năm qua về thóc giống cho các vùng, quy về thóc tiêu chuẩn có tỷ lệ nầy mầm 90%
(trừ những năm có điều kiện thời tiết quá đặc biệt như vụ đông xuân 1976 - 1977).
Lượng thóc giống thực tế sử dụng nếu nằm trong giới hạn đã được xác định, và
chúng ta không tìm được một cách xác thực, có chứng minh đầy đủ về tình trạng lãng
phí, vô trách nhiệm, làm tăng số thóc giống sử dụng không cần thiết, sẽ được coi là
lượng thóc giống thực tế cần thiết sử dụng trong sản xuất. Lượng thóc giống thực tế
vượt quá giới hạn trên ở từng vùng do chủ quan vô trách nhiệm... phải được loại trừ
khỏi lượng thóc giống thực tế cần thiết. Cá biệt có những năm thời tiết không thuận,
lượng thóc giống thực tế cần thiết có thể vượt quá giới hạn trên nhưng phải được
chứng minh cụ thể rõ ràng. Lượng thóc giống thực tế cần thiết tính vào giá thành sẽ là
lượng thóc giống thực tế cần thiết bình quân của các vụ, gồm cả vụ gặp điều kiện thuận
lợi sử dụng ít thóc giống và vụ gặp những khó khăn, sử dụng nhiều giống.
Giá trị chi phí về giống ở mức thực tế cần thiết hợp lý bằng lượng thóc giống
thực tế cần thiết xác định như trên nhân với giá cả giống của Nhà nước quy định hiện
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nay: 0,4đ/kg loại có tỷ lệ nẩy mầm 90%, và 0,45đ/kg loại có tỷ lệ nẩy mầm 95%, cộng
với lượng giá trị tổn thất ở mức hợp lý trong quá trình bảo quản xử lý giống.
Mặt khác, cũng có thể có cách tính khác, không quy về thóc giống tiêu chuẩn có
độ nẩy mầm 90% và đơn giá 0,40đ/kg, mà tính ngay bằng số thóc giống thực tế sử
dụng và tỷ lệ nẩy mầm thực tế ở hợp tác xã (thông thường tỷ lệ nẩy mầm là 80 - 85%)
nhưng phải tính theo đơn giá thấp hơn. Bởi vì trên thực tế, phần lớn số giống sử dụng
trong nông nghiệp hiện nay chưa phải dó các cơ sở chuyên môn sản xuất giống cung
cấp, mà hợp tác xã tự chọn lọc giống từ những chân ruộng tốt và bảo quản bằng các
phương tiện thô sơ, không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật. Do đó tỷ lệ nẩy mầm và giá trị của
thóc giống không cao. Tình hình đó là phổ biến, phản ánh trình độ sản xuất của xã hội
hiện nay, phải chấp nhận khi tính giá thành xã hội thực tế cần thiết.
Cuối cùng, cả hai cách tính này đều cho một kết quả gần giống nhau về chi phí
giống tính bằng đồng tiền trong giá thành sản xuất lúa.
Thông thường, trong quá trình xử lý, ngâm ủ giống có một số thóc giống không
nẩy mầm và thu hồi được, và số thóc này được chuyển sang làm thức ăn cho gia súc
hay làm phân và tất cả lượng thóc giống này không tính trong lượng thóc thực tế cần
thiết nói ở trên. Trong điều kiện cơ sở vật chất và trình độ quản lý hiện nay, chúng tôi
đề nghị định mức hợp lý về số thóc trẩm tối đa là 5% tổng số thóc đem xử lý, ngâm ủ.
Số lượng thóc bị xử hỏng này nếu thực tế dưới 5% là hợp lý, và trên 5%, hoặc tuy dưới
5% nhưng có xác minh số lượng thóc bị trẩm do vô trách nhiệm thì phải loại trừ ra
khỏi chi phí thóc cần thiết tính trong giá thành. Số lượng thóc bị xử lý hỏng trong định
mức cho phép, nếu thu hồi được, thì tính theo giá cám Nhà nước: 0,16đ/kg, và chuyển
sang làm thức ăn cho gia súc. Chênh lệch về giá trị số thóc này do tính theo giá giống
0,4đ - 0,45đ/kg và tính theo giá cám 0,16đ/kg là số giá trị tổn thất hợp lý cần thiết tính
vào yếu tố chi phí về giống trong giá thành.
Đối với loại thóc giống mua ngoài vì lý do thay đổi cơ cấu giống tiến bộ hơn
(không phải do thiếu giống), thì tính theo giá giống mua ngoài và chi phí lưu thông.
Mạ gieo dự phòng nếu không sử dụng đến, và không bán được, nhưng tổng lượng
thóc đã gieo vẫn nằm trong phạm vi tính toán theo phương pháp kể trên, thì lượng thóc
giống theo dự phòng vẫn được tính vào giá thành.
Tình hình này thể hiện đặc điểm của nông nghiệp, có đối tượng sản xuất là các cơ
thể sống, phụ thuộc môi trường tự nhiên, chi phí dự phòng để đảm bảo tiến hành sản
xuất bình thường trước các biến cố tự nhiêm ở nhiều khâu canh tác là một tất yếu
khách quan.
Lượng thóc giống hao hụt trong định mức, hợp lý ở khâu bảo quản không được
tính vào lượng thóc giống thực tế cần thiết, nhưng giá trị lượng thóc giống tổn thất này
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vẫn được tính vào yếu tố chi phí về giống trong giá thành.
Phương pháp trên phù hợp với tình hình tổ chức sản xuất của các hợp tác xã hiện
nay là: hợp tác xã tự sản xuất giống, chỉ mua giống hàng hoá khi thay đổi cơ cấu giống
tiến bộ hơn; và đối với một số hợp tác xã tổ chức đội chuyên sản xuất giống, nhưng
chưa hạch toán giá thành, và nhất là trong điều kiện mức thù lao lao động xã hội trong
nông nghiệp chưa được xác định lại, thì việc tính giá thóc giống trong cơ cấu giá thành
sản xuất thóc thịt bằng giá thành sản xuất thóc giống khó có thể thực hiện được một
cách chính xác và hợp lý ở phần lớn các hợp tác xã.
Trong tương lai, khi có sự phân công lao động xã hội giữa các hợp tác xã, hợp tác
xã sản xuất lúa không phải tự túc giống, mà mua của các hợp tác xã chuyên môn hoá
sản xuất giống thì giá cả thóc giống tính trong giá thành sản xuất lúa sẽ là giá mua
giống do Nhà nước quy định.
3.2 Phân hữu cơ
Lượng phân hữu cơ thực tế bón cho cây trồng hiện nay thường thấp hơn sơ với
yêu cầu kỹ thuật thâm canh, nên khi tính giá thành sản phẩm, không cần đặt vấn đề loại
trừ số phân bón vượt quá mức cần thiết, gây lãng phí. Hiện nay hợp tác xã theo dõi ghi
chép hạch toán lượng phân chuồng mua của xã viên (-lượng phân này chiếm tỷ trọng
lớn tuyệt đối trong tổng số phân hữu cơ sử dụng ở hợp tác xã hiện nay), chủ yếu để
thanh toán với xã viên, chứ không phải để hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành,
nên số lượng phân bón cho từng loại cây trồng không được ghi chép hạch toán; Lượng
phân chuồng ở trại lợn tập thể nhiều khi không được ghi chép đầy đủ, vì hợp tác xã
không phải thanh toán với ai, coi như "được không"! Vì thế phải dùng nhiều phương
pháp điều tra xác minh lại lượng phân bón hàng vụ ghi trong sổ sách hạch toán của hợp
tác xã, như: điều tra tổng số đàn lợn, tình hình và nguồn chất độn chuồng ở địa phương
để tính khả năng tối đa về phân chuồng, rồi so sánh cân đối với số phân bón mà hợp
tác xã hạch toán, điều tra số lượng phân lợn tập thể và thực tế hạch toán số phân này,
điều tra điển hình qua sổ sách và phỏng vấn một số cán bộ, xã viên am hiểu sản xuất ở
một số đội sản xuất tiêu biểu ở hợp tác xã. Sau khi xác minh được lượng phân hữu cơ
bón thực tế trong từng vụ, cần xác định số phân bón thực tế cho từng loại cây trồng,
chủ yếu là lúa - đối tượng điều tra giá thành. Phương pháp thường dùng là:
- Nếu hợp tác xã có hạch toán số phân bón thực tế riêng cho từng loại cây trồng,
thì sử dụng số liệu này và xác minh lại bằng phương pháp vừa nêu trên.
- Nếu hợp tác xã không hạch toán riêng số phân bón cho từng loại cây trồng
thường thì phải dùng phương pháp phân bổ theo cơ cấu phân bón giữa các loại cây
trồng.
Cơ cấu phân bón giữa các loại cây trồng được sử dụng trong tính toán như sau:
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+ Nếu hợp tác xã có xây dựng định mức kỹ thuật phân bón cho từng loại cây
trồng thì điều tra xác minh, nếu thấy hợp tác xã chấp hành định mức này tương đối tốt,
thì sử dụng cơ cấu phân bón kế hoạch đã chỉnh lại sau khi xem xét thực tế;
+ Nếu hợp tác xã không có định mức và kế hoạch bón phân thì điều tra lượng
phân thực tế bón cho từng loại cây trồng. Muốn có số liệu này tương đối chính xác
phải am hiểu sản xuất, điều tra chất lượng đất và năng suất cây trồng để xem xét các
định mức bón phân thực tế hợp lý so với chất đất và năng suất cây trồng đã đạt được,
đồng thời phỏng vấn một số cán bộ, xã viên am hiểu sản xuất để xác định số gánh phân
đã bón cho từng xứ đồng, và cây trồng làm căn cứ tham khảo trong quá trình xem xét
xác minh lượng phân bón thực tế.
Chất lượng phân chuồng, và do đó giá trị phân chuồng phụ thuộc vào tỷ lệ phân
tinh và phân độn. Tỷ lệ độn và chất độn trong phân chuồng mỗi nơi mỗi khác; chất
lượng phân lợn và phân trâu bò cũng khác nhau, do đó để tính toán tương đối chính
xác chi phí phân chuồng trong giá thành sản xuất lúa, sau khi xác định được số phân
bón thực tế cần thiết như trên, còn phải xác định rõ số lượng phân tinh của lợn, của
trâu bò, phân độn loại A, loại B là bao nhiêu và có đơn giá thích hợp đối với từng loại
phân.
Theo kinh nghiệm ở nhiều hợp tác xã và theo định mức kỹ thuật thì bình quân 1
năm có thể thu hồi phân tinh của 1 con trâu làm việc là 2 tấn, của 1 con bò là 1,5 tấn,
của 1 con lợn nái cơ bản hay 1 con lợn đực giống là 1,2 tấn, và sản xuất được 1kg thịt
lợn hơi (thịt lợn hơi tăng trọng), tương ứng sẽ có 15kg phân lợn tinh; số lượng phân
độn loại A bằng 1:1 so với số phân tinh, còn lại là phân độn loại B. Theo định mức
này, có thể tính được dễ dàng các loại phân chuồng, riêng có phân lợn tinh thì việc xác
định còn gặp một số khó khăn, vì phải tính được tổng trọng lượng thịt hơi tăng trong
năm.
Tổng trọng
lượng thịt
Tổng trọng
Trọng lượng
Trọng lượng
Trọng
lợn hơi tăng = lượng xuất +
thịt hơi
- thịt hơi năm - lượng thịt
trong năm
chuồng hàng
chuyển sang
trước
hơi nhập
của HTX
năm
năm sau
chuyển sang
đàn
(kể cả của
gia đình xã
viên)
Công thức này chính xác, nhưng khó có thể điều tra biết được trọng lượng thịt
hơi năm trước chuyển sang và chuyển sang năm sau. Do đó, để đơn giản và để có thể
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có được số liệu cụ thể, tương đối chính xác, ta tính trọng lượng thịt lợn hơi tăng hàng
năm bằng tổng trọng lượng lợn hơi xuất chuồng hàng năm trừ đi trọng lượng gốc của
lợn con, bình quân 4-7kg/con, tuỳ loại giống lợn.
Về giá cả phân chuồng, nhiều hợp tác xã đã sử dụng trong hạch toán kinh doanh
là 25đ/tấn phân lợn tinh và 17,5đ/tấn phân trâu bò tinh; Về phân độn, vì khi tính trừ
sản phẩm phụ, đã sử dụng đơn giá 10đ/1 tấn rơm rạ khô, thì không lẽ nào phân độn A
và B, thường là rơm rạ độn chuồng, đã hút một phần phân tinh, nước giải, bị hoại mục,
lại rẻ hơn 1 tấn rơm rạ khô. Theo điều tra thực tế, do cơ cấu độn và phân tinh trong
những năm qua, giá 1 tấn phân chuồng bình quân thường được nhiều hợp tác xã tính là
14 - 17 đồng (với điều kiện là xã viên không được mua lại một số thóc theo giá 0,3đ kg
tính theo đầu tạ phân chuồng bán cho hợp tác xã). Chúng tôi thấy mức giá này đủ kích
thích xã viên và hợp tác xã tăng thêm lượng phân chuồng bón cho lúa.
Về phân xanh, phổ biến là bèo dâu và điền thanh, chi phí về lao động sống là chi
phí sản xuất chủ yếu. Việc điều tra chi phí sản xuất điền thanh nói chung đơn giản, vì
quy trình kỹ thuật sản xuất và hình thức tổ chức sản xuất điền thanh đơn giản. Chỉ có
việc xác định mật độ của điền thanh mô để tính sản lượng thân lá làm phân là tương
đối phức tạp và không thể chính xác như tính sản lượng các cây trồng chính. Còn đối
với bèo dâu, việc điều tra tính chi phí sản xuất gặp nhiều khó khăn hơn, vì đặc điểm kỹ
thuật và hình thức tổ chức - quản lý quá trình sản xuất bèo dâu khá phức tạp, và ở mỗi
hợp tác xã một khác. Muốn điều tra, tính tương đối chính xác chi phí sản xuất bèo dâu,
phải nắm chắc những đặc điểm này ở từng hợp tác xã một cách cụ thể.
Sản lượng bèo được xác định theo kinh nghiệm là tương đối chính xác. Ví dụ khi
hợp tác xã nghiệm thu, 1 ha bèo xít cánh được tính sản lượng là 10 tấn, 1 ha bèo loại 2,
thưa cánh hơn được tính là 8 tấn...
Quy trình sản xuất bèo dâu có thể tạm được chia làm hai giai đoạn: nhân giống và
thả đại trà. Sự phân chia này cũng chỉ là tương đối vì hai giai đoạn này xen kẽ xoắn
xuýt với nhau. Về mặt thời gian, ngay trong giai đoạn nhân giống, cũng có một số diện
tích lúa cấy sớm đã được thả bèo đại trà; về mặt không gian, diện tích nhân giống, đến
cuối thời kỳ làm bèo cũng trở thành diện tích thả đại trà. Tuy vậy, mỗi giai đoạn có
những thao tác kỹ thuật riêng, và chi phí sản xuất khác nhau, nên cần thiết phải chia
làm 2 giai đoạn để dễ dàng xác định chi phí sản xuất.
Giai đoạn nhân giống gồm nhiều chu kỳ, mỗi chu kỳ từ 7 - 10 ngày tuỳ tình hình
thời tiết ấm hay rét, kết thúc bằng việc thu hoạch bèo giống để nhân tiếp sang diện tích
khác, thông qua công việc "san bèo", theo tỷ lệ một diện tích bèo cũ san thành 2 diện
tích bèo mới, và lại lặp lại những công việc của một chu kỳ nhân bèo. Mỗi chu kỳ nhân
bèo thường gồm các công việc sau: đập bèo 2 - 3 lần, cho ăn 2 - 3 lần, mỗi lần cho ăn
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gồm các loại tro bếp trộn với lân; phun thuốc trừ sâu 1 - 1,5 lần, san bèo gồm thao tác:
vớt bèo, chuyển bèo và thả đều trên diện tích mới, san đều bèo còn lại trên diện tích cũ.
ở giai đoạn thả đại trà, sau khi thả bèo thì không vớt bèo lên để nhân sang diện
tích khác, mà vùi bèo, hay để bèo tự chết làm phân bón cho lúa; thời gian thả bèo đại
trà bị khống chế trong khoảng 15 ngày trước khi cấy lúa, và bao gồm các công việc:
bừa đơn 1 lần (thay cho đập bèo ở giai đoạn nhân giống), cho ăn bằng tro nước giải và
lân, vùi bèo hoặc bừa dập trong khi bừa cấy.
Căn cứ vào từng công việc như trên, ta dễ dàng điều tra được chi phí lao động và
lao động vật hoá cho 1 ha bèo thả đại trà, và 1 tạ bèo làm phân bón cho lúa.
Do đặc điểm quy trình sản xuất bèo: công việc đòi hỏi kỹ thuật cao, phải thực
hiện thường xuyên, đều đặn, đúng lúc nhưng lắt nhắt, không nặng nhọc, sử dụng ít vật
tư có giá trị cao, sử dụng công cụ lao động đơn giản, nên hợp tác xã có nhiều hình thức
khoán khác nhau, do đó phải điều tra kỹ mới tính được hao phí sản xuất. Thông thường
hợp tác xã khoán từng diện tích nhân bèo và thả bèo cho gia đình làm tranh thủ thời
gian sớm tối, ngoài giờ lao động chính và sử dụng sức lao động phụ. Gia đình xã viên
chi về lao động sống, tro bếp nước giải, công cụ làm bèo, bao gồm: nứa cây, quang
gánh, sảo, thúng, và giống bèo ban đầu; hợp tác xã chi về phân lân, thuốc trừ sâu và
công phun thuốc cho bèo, trả công điểm cho xã viên theo đầu tạ bèo thu hoạch. Do đó
thực tế chi phí công điểm không phải chỉ bù đắp hao phí về lao động sống của xã viên
bỏ ra, mà còn phải bù đắp cả phần hao phí về lao động vật hoá của xã viên đã đầu tư.
Vì vậy, việc tính chi phí sản xuất bèo dâu không phụ thuộc hình thức thanh toán của
hợp tác xã, và hao phí lao động phải tính theo mức lao động thực hiện, chứ không thể
căn cứ vào công điểm mà hợp tác xã thanh toán.
Dựa vào quy trình sản xuất và hình thức tổ chức quản lý cụ thể của từng hợp tác
xã mà chúng ta điều tra tính toán các mức hao phí và chi phí toàn bộ để sản xuất 1tấn
bèo làm phân bón. Qua điều tra một số hợp tác xã ở đồng bằng Bắc bộ chúng tôi thấy
chi phí cho 1 tấn bèo thường hết 2 - 3đ lao động vật hoá và 5 - 7 ngày/người lao động
(phương pháp tính ngày người lao động sẽ được trình bày kỹ ở phần sau).
3.3 Phân vô cơ và vôi
Nói chung phân vô cơ bón ruộng còn thiếu nhiều so với yêu cầu kỹ thuật sản
xuất, nên số phân thực tế đã bón là cần thiết phải tính vào giá thành sản xuất lúa (xét
trong điều kiện bón cân đối N - P - K).
Đối với loại phân giá trị cao và dễ bị hao hụt tự nhiên (như phân đạm, lân supe),
thường được cất trữ trong kho rồi mới xuất cho từng đơn vị sử dụng theo tiến độ sản
xuất, thì căn cứ vào số liệu hạch toán xuất kho, kết hợp với điều tra điển hình, xem xét
quan hệ giữa năng suất và số lượng phân bón ghi trong sổ sách để xác định số phân
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bón thực tế. Còn đối với loại phân có khối lượng sử dụng quá lớn, không thể bảo quản
trong kho được (như apatit, vôi) và thường được chuyển thẳng từ kho nhà nước về các
đội (để ở chỗ thuận tiện ở ngoài đồng) thì căn cứ vào phiếu xuất kho Nhà nước mà các
đội đã nhận để tính lượng phân bón thực tế.
Riêng đối với chi phí về các loại phân lân và vôi bón ruộng để cải tạo đất thì
không tính ngay tất cả vào chi phí sản xuất của vụ được bón, mà phải phân bố cho một
số vụ sản xuất theo quy trình kỹ thuật. Thực ra, hiện nay chưa có xác định kỹ thuật đối
với thời hạn hiệu lực của lân, vôi bón cải tạo trên từng loại đất, cho từng cây trồng, nên
khó xác định số vụ sản xuất chịu loại chi phí này một cách có căn cứ kỹ thuật đầy đủ.
Thông thường, ở những vùng chiêm trũng phân lân bón trên dưới 1 tấn/ha, để có thể
cấy giống lúa mới cho năng suất cao, thì có thể phân bổ chi phí này cho 4 vụ lúa.
Giá phân bón tính trong giá thành sản xuất là giá mua phân tại kho Nhà nước.
Mặt khác phải tính cả phần lao động sống và lao động vật hoá vận chuyển từ kho Nhà
nước về các địa điểm cất trữ của hợp tác xã.
Sự hao hụt phân trong quá trình vận chuyển, cất trữ, bảo quản trong một mức độ
hợp lý là tất yếu, là sự hao hụt tự nhiên. Tổn thất này vẫn được tính vào giá thành sản
xuất lúa. Vấn đề đặt ra là phải có định mức hao hụt tự nhiên đúng. Định mức này phải
là kết quả của việc điều tra nhiều hợp tác xã trong vùng để mang tính chất xã hội, loại
trừ yếu tố chủ quan làm tăng mức hao hụt. Mức hao hụt hợp lý tuỳ thuộc từng loại
phân (đạm hay lân, lân supe hay nung chảy), cách đóng gói (có bao hay không, chất
lượng bao), phương tiện vận chuyển và cất trữ (bằng thuyền, hay xe bò, người gánh,
nhà kho kiên cố hay kho tạm, hoặc phải để ngoài trời vì khối lượng quá lớn, hợp tác xã
chưa có khả năng làm đủ nhà kho...).
Việc tính lượng phân bón cho từng cây trồng cũng theo các phương pháp như đối
với phân hữu cơ.
3.4 Khấu hao tài sản cố định
Chế độ hạch toán hiện hành không tính khấu hao tài sản cố định theo kiểu công
nghiệp (tức là không tính cho từng tài sản, hay nhóm tài sản cố định về mức độ hao
mòn vật chất theo thời gian sử dụng định mức) mà theo một tỷ lệ thống nhất 7 - 10%
tổng giá trị tài sản cố định theo giá nguyên thuỷ. Cách tính này đơn giản, nhưng không
chính xác. Do đó số liệu hạch toán kế toán của hợp tác xã không thể làm căn cứ tính
khấu hao trong giá thành sản xuất xã hội thực tế cần thiết được. Vì thế vấn đề được đặt
ra là xác định đơn giá nguyên thuỷ và thời gian sử dụng, chi phí sửa chữa lớn, giá trị
thải loại, trong đời của từng tài sản cố định.
Đối với các loại tài sản cố định hợp tác xã tự xây dựng, như nhà kho, sân phơi,
công trình thuỷ lợi, giao thông.., hợp tác xã thường sử dụng một số vật liệu tự sản xuất
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như gỗ, gạch và đầu tư lao động của xã viên và được thanh toán và hạch toán trong
từng năm kinh doanh, hoặc coi là công "lao động xã hội chủ nghĩa, không chia"; Cho
nên nguyên giá ghi trong sổ hạch toán tài sản cố định thường chỉ bằng giá trị của vật
liệu mua ngoài (kể cả mua của xã viên). Trong khi đó, giá trị ngày công xây dựng cơ
bản của xã viên lại chưa được xác định, nên không thể tính giá trị tài sản cố định do
hợp tác xã tự xây dựng được; vật liệu hợp tác xã tự túc có chất lượng xấu hơn của Nhà
nước nhiều, nhất là gỗ, vì thế thời gian sử dụng những loại tài sản cố định này ngắn
hơn các tài sản cố định cùng loại ở nông trường quốc doanh.
Trước tình hình đó, chúng tôi đề nghị, về giá tiền công xây dựng cơ bản ở hợp tác
xã, chí ít cũng tính bằng tiền lương công nhân xây dựng cơ bản của Nhà nước đối với
các công trình cùng loại, hoặc đề nghị về giá trị tài sản cố định hợp tác xã tự làm, cần
so sánh với giá trị xây dựng cơ bản các công trình cùng loại của Nhà nước ở địa
phương để xác định nguyên giá tài sản cố định, không thể lấy giá hạch toán của hợp tác
xã được. Về thời gian sử dụng phải điều tra số lớn để có tính phổ biến và phù hợp với
chất lượng của vật liệu xây dựng mà hợp tác xã sử dụng.
Đối với các loại công trình xây dựng sử dụng vật liệu là đất như mương máng, bờ
vùng, nền đường giao thông phục vụ sản xuất, tuy không bị hao mòn đến mất hẳn trong
quá trình sử dụng, (nếu sửa chữa đúng quy trình kỹ thuật), nhưng vẫn phải tính khấu
hao cơ bản, còn khấu hao sửa chữa lớn thì đương nhiên phải tính vì thực chất có hao
mòn và có chi phí sửa chữa. Chỉ có thời gian tính khấu hao cơ bản thì tương đối dài, có
thể 20 - 25 năm, nhằm kích thích và giúp hợp tác xã có nguồn vốn để tái sản xuất mở
rộng tài sản cố định phục vụ nhu cầu thâm canh phát triển sản xuất. Điều này không
phải xuất phát từ yêu cầu tái sản xuất giản đơn các vật chất đã hao phí trong quá trình
sản xuất, mà xuất phát từ yêu cầu phát triển kinh doanh, tái sản xuất mở rộng.
Trước mắt, do việc xác định giá trị ngày công nông nghiệp còn có nhiều ý kiến,
và để phản ánh đúng tình hình đầu tư lao động sống trong thâm canh, nên phần khấu
hao sửa chữa lớn các công trình này, nếu là chi phí lao động sống, thì vẫn tính vào yếu
tố lao động sống không chuyển hoá ngay sang lao động vật hoá. Tất nhiên, sau này đi
vào kinh doanh ổn định trên cơ sở các mối quan hệ kinh tế đã được xác định hợp lý, thì
các chi phí lao động sống mà hợp tác xã đầu tư cho xây dựng cơ bản đều tính vào yếu
tố lao động vật hoá trong giá thành nông sản.
Đối với nhóm máy móc nông nghiệp, do kỹ thuật chế tạo và sử dụng còn thấp, giá
máy đắt, và sử dụng nhiều loại máy nhập khẩu và trong nước tự sản xuất, thời gian sử
dụng thực tế thường ngắn so với lý thuyết, thậm chí có máy không dùng được, việc sử
dụng máy móc nông nghiệp đang ở giai đoạn đầu, gần như mang tính chất "tập sự"
nhằm thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật và đạt hiệu quả kinh tế cao trong tương lai, nhiều hơn là
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để mang lại lợi nhuận và năng suất lao động cao ngay nên chúng tôi thấy chúng ta còn
phải tạm thời chịu một giá thành nông sản cao, nếu muốn thúc đẩy cơ giới hoá nông
nghiệp. Vì vậy phải châm trước nhiều đến tình hình thực tế sản xuất của các hợp tác xã
khi tính thời gian sử dụng và khấu hao nhóm máy móc nông nghiệp, coi như một
khoản đầu tư tài chính để thúc đẩy cách mạng kỹ thuật.
Về việc tính khấu hao tài sản cố định, khác với quy định trong chế độ hạch toán
kế toán, do giá cả nông sản có trước khi có giá thành thực tế của từng hợp tác xã, nên
tính thời gian sử dụng theo định mức, và khi không sử dụng cũng vẫn tính khấu hao
vào giá thành sản xuất, để kích thích cơ sở sử dụng tối đa công suất của tài sản cố định,
làm giảm giá thành sản xuất và tăng mức lãi; còn trong quy định về chế độ tính giá
thành xã hội thực tế cần thiết để làm cơ sở cho chính sách giá cả của Nhà nước thì do
giá thành xã hội thực tế cần thiết có trước khi có giá cả nông sản, nên lại phải tính
theo thời gian thực tế cần thiết đã sử dụng được, loại tài sản nào có dùng thì mới tính
khấu hao, không sử dụng mà cất kho, ứ đọng vốn, thì không tính khấu hao. Có như vậy
thì chính sách giá mua nông sản được xây dựng trên cơ sở giá thành này mới kích thích
hợp tác xã sử dụng tối đa công suất của tài sản cố định, và khi mua sắm tài sản cố định
phải tính toán khả năng, yêu cầu và hiệu quả kinh tế, để phấn đấu giảm giá thành sản
xuất, tăng mức doanh lợi.
3.5 Chi phí cho đàn trâu bò cày bừa
Trong thời gian tương đối dài, dù có tích cực đẩy mạnh cơ giới hoá, thì trong
nông nghiệp nước ta, nhất là ở phía Bắc, con trâu còn là "đầu cơ nghiệp", là sức kéo
chính, thuộc loại tài sản cố định đặc biệt. Chi phí cho đàn trâu cày bừa chiếm tỷ trọng
không nhỏ trong cấu tạo giá thành nông sản (10 - 15%), chủ yếu là công lao động sống,
chứ không phải lao động vật hoá. Do đó không thể tính chi phí cho đàn trâu vào yếu tố
lao động vật hoá với giá trị 1,2đ - 1,4đ/ngày làm việc của trâu. Nói chung, nhất là ở
đồng bằng, điều kiện nuôi trâu bò hiện nay rất khó, phải chăn dắt từng con, hoàn toàn
không thể chăn thả theo đàn, dù là vài ba con, và phải cắt cỏ; một người cắt được 30 40kg cỏ, là một định mức lao động ít ai muốn nhận. Vì thế, muốn tính đủ và đúng chi
phí đàn trâu phải nắm vững quy trình kỹ thuật và điều kiện nuôi trâu bò cày bừa ở các
hợp tác xã trồng lúa hiện nay. Mỗi gia đình có lao động phụ và chính cũng chỉ dám
nhận nuôi 1 con trâu bò cho hợp tác xã là cùng. Hợp tác xã chưa có điều kiện chăn
nuôi trâu bò tập trung. Về chi phí vật chất cho đàn trâu, thường gồm các khoản: khấu
hao chuồng trại, (thường xã viên chi và chịu chi phí, hợp tác xã không thanh toán),
thuốc thú y (trừ thuốc sinh hoá phòng bệnh dịch, Nhà nước cho không), thức ăn gồm
có rơm (khoảng 3 - 4 mẫu rơm mỗi vụ lúa cho 1 trâu), tinh bột bồi dưỡng trong ngày
làm việc nặng nhọc và rét, muối ăn, chi phí thừng chão, khấu hao giá trị nguyên thuỷ
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của đàn trâu bò cày.
Ngoài ra, người nuôi trâu thu hồi được sảnphẩm phụ là phân trâu, hợp tác xã thu
hồi giá trị thịt trâu phế canh, và giá trị này được tính trừ khỏi chi phí cho đàn trâu trong
giá thành nông sản.
Cách tính các yếu tố chi phí này có mấy điểm cần lưu ý:
- Giá nguyên thuỷ của đàn trâu có rất nhiều loại, vì có con trâu mua của Nhà nước
theo giá chỉ đạo, có con trâu mua của hợp tác xã bạn theo giá thoả thuận và thị
trường,có con trâu tự sinh sản tính theo "hoá giá công hữu", để phần nào kích thích xã
viên nuôi trâu làm việc kết hợp với sinh sản của hợp tác xã mà thôi, nên rất rẻ, 80 150đ/1 con nghé đến tuổi làm việc. Vì thế, nói chung phải căn cứ giá chỉ đạo của nhà
nước ở từng địa phương để tính giá nguyên thuỷ của đàn trâu và khấu hao vào giá
thành sản xuất hàng vụ, thường từ 320 đến 420đ/1 con, chứ không phải là 180 205đ/con; còn nếu hợp tác xã mua trâu của hợp tác xã bạn, của cá nhân thì tính theo
giá mua thực tế (giá thị trường tự do). Về thời gian làm việc của trâu bò có nhiều ý
kiến khác nhau. Trước đây, lúc còn làm ăn cá thể, đối với một số gia đình nông dân
thời gian đó là 10 - 12 năm, thậm chí 15 - 18 năm. Nhưng hiện nay, do điều kiện chăn
dắt có khó khăn hơn, trâu bò ở miền núi đưa về đồng bằng, không thật thích nghi lắm
với điều kiện sống, thời gian và cường độ làm việc của trâu bò cao hơn trước do yêu
cầu thâm canh và tăng vụ, từ 130 đến 140 ngày/năm, hay 3,5 ha gieo trồng 1 trâu 1
năm ở đồng bằng, và từ 110 đến 120 ngày/năm ở trung du nên thời gian làm việc trung
bình của trâu chỉ từ 7 đến 10 năm. Do đó ở mỗi vùng, đồng bằng, khu 4 cũ, miền núi...
phải xác định thời gian làm việc có tính chất phổ biến của vùng cho thích hợp, không
thể máy móc căn cứ vào những con trâu khoẻ ở thời kỳ trước đây để tính thời gian làm
việc của con trâu.
- Chuồng trại nuôi trâu ở mỗi vùng trung du, miền núi, đồng bằng có giá trị và giá
trị sử dụng khác nhau do điều kiện vật liệu xây dựng ở địa phương quyết định. Chuồng
trâu ở miền núi thường bằng gỗ, rẻ và bền, ở đồng bằng thường bằng tre, nứa, vách đất,
lợp rạ, giá trị cao mà chóng hỏng, chi phí sửa chữa lớn. Phải tính khấu hao nó như cách
tính ở phần tính tài sản cố định đã trình bày ở trên.
ở những vùng trung du, miền núi có điều kiện nuôi nhiều trâu, vượt quá nhu cầu
canh tác, thì phải loại trừ chi phí nuôi số trâu dư thừa khỏi giá thành sản xuất. Chúng
tôi thấy, chi phí lao động vật hoá cho đàn trâu trong giá thành lúa thường là 0,5đ 0,7đ/1ngày làm việc của trâu bò cày, hay 20 - 28đ/1 ha gieo trồng.
Về chi phí lao động sống để nuôi trâu, gồm các loại công: chăn dắt, đối với
những ngày trâu không làm việc từ 5 - 6 giờ, đối với những ngày trâu làm việc: 1,5 - 2
giờ/ngày; cắt cỏ, thường là đối với những ngày trâu làm việc, ở đồng bằng, mùa xuân
194

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

hè có thể đạt định mức lao động trên dưới 40kg/ngày/người; mùa đông có khi chỉ đạt
20 – 25kg/ngày/người cho trâu ăn đêm, ăn bồi dưỡng, chăm sóc ban đêm, nhất là
những ngày rét và làm việc nhiều, dọn chuồng, phơi rơm của hợp tác xã chia cho từng
con trâu. Cách tính chi phí lao động nuôi trâu sẽ nói kỹ ở phần tính yếu tố lao động
sống. Có điều đáng lưu ý là công việc nuôi trâu không phải hoàn toàn do lao động phụ
đảm nhiệm, nhất là các việc chăm sóc trâu ban đêm, thuốc men lúc ốm đau, phơi rơm,
cắt cỏ, dọn chuồng... Chỉ có công việc chăn dắt thì do lao động phụ đảm nhiệm là chủ
yếu. Tuy vậy, dù là sức lao động chính, hay phụ, do đặc điểm và điều kiện tiến hành
công việc, cũng chỉ có thể hoàn thành được một khối lượng công việc như nhau - một
định mức lao động như nhau, tức là chỉ có thể, 1 ngày, với 5 - 6 giờ chăn dắt 1 con trâu
bò thì được trả công bằng 5/8 - 6/8 ngày người lao động, không phải cứ là lao động
chính có sức khoẻ và có thái độ lao động tích cực là có thể chăn 2 - 3 giờ/ngày, trâu đã
no, hay có thể cùng một lúc chăn 3 - 4 con trâu. Một người chăn 2 - 3 con thì không thể
kiếm ra cỏ cho trâu ăn và sẽ để trâu phá lúa vì không có bãi thả, do đó phải chăn dắt
theo từng bờ ruộng nhỏ.
Và khi đã cùng hoàn thành một định mức lao động như nhau, 1 ngày với 5 - 6 giờ
lao động chăn được 1 con trâu ăn no, thì tất sẽ được tính công và trả thù lao như nhau,
bất kể người thực hiện là lao động chính hay phụ, khoẻ hay yếu. Không thể có quan
niệm chăn dắt trâu bò là do lao động phụ đảm nhiệm, nên số ngày lao động 8 giờ 1
năm để nuôi 1 con trâu bò cần hao phí là 200 - 240 ngày, phải quy thành 70 - 80 ngày
lao động rồi mới được tính vào giá thành nông sản, với lý do là theo quy ước của Tổng
cục Thống kê 1 sức lao động phụ trẻ em bằng 1/3 sức lao động chính, 1 sức lao động
phụ trên tuổi bằng 1/2 sức lao động chính. Trong khi đó lao động phụ đi cấy đi gặt...
thì lại không quy đổi như khi đi chăn trâu! Hai cách tính này không liên quan với nhau
theo kiểu đó. Việc quy đổi sức lao động phụ thành sức lao động chính theo hệ số 1/3
và 1/2 của Tổng cục Thống kê là dùng để tính khả năng nguồn lao động nông nghiệp
nhưng không thể dùng để tính hao phí lao động và trả công lao động xã hội. Quan
niệm như vậy là lầm lẫn hai khái niệm sức lao động và lao động, dùng đơn vị đo số
lượng sức lao động để đo hao phí lao động sống.
Chúng tôi thấy, chi phí cho 1 ngày làm việc của trâu bò hết khoảng 1,5 - 2
ngày/người lao động, hay 200 - 250 ngày/người lao động nuôi được 1 con trâu bò cày
bừa trong 1 năm, hay 60 - 75 ngày người lao động nuôi trâu bò/1 ha gieo trồng lúa.
Như vậy mức tính chi phí cho đàn trâu bò cày khác xa mức tính chi phí 1,2đ 1,4đ/ngày trâu bò làm việc tới 70 - 100%, và lại tách bạch được hao phí lao động vật
hoá và lao động sống.
3.6 Hao mòn dụng cụ nhỏ và khấu hao sân phơi thóc của gia đình xã viên
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dùng cho sản xuất tập thể
Trong hoạt động kinh doanh lúa ở các hợp tác xã hiện nay do sử dụng lao động
thủ công là chính, nên các loại nông cụ nhỏ cầm tay còn đang đóng vai trò quan trọng
ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng kỹ thuật của lao động nông nghiệp và
chiếm tỷ trọng không nhỏ trong hao phí lao động vật hoá cấu tạo nên giá thành sản
xuất. Qua điều tra, chúng tôi thấy chi phí hao mòn dụng cụ nhỏ và khấu hao sân phơi
thóc của gia đình xã viên chiếm khoảng 6 - 8% chi phí lao động vật hoá. Nhưng toàn
bộ chi phí dụng cụ nhỏ, và sân phơi của xã viên sử dụng cho sản xuất tập thể, không
được hợp tác xã hạch toán và thanh toán, mà hợp tác xã coi như không có loại chi phí
này, xã viên lao động cho hợp tác xã thì phải có công cụ lao động cầm tay và chịu loại
chi phí này. Do hình thức thanh toán và hạch toán như vậy nên khi điều tra giá thành
xã hội thường hay lãng quên, mà đáng lẽ phải tính khoản chi phí này.
Các loại công cụ nhỏ sử dụng trong sản xuất lúa thường bao gồm: cuốc bàn, cào
phân, quang, gánh sảo, liềm cắt lúa, cào cỏ lúa, gầu tát nước, thừng, xà đùi, xà cạp,
nón, áo mưa, dao, lạt, nong, nia... Phải điều tra số lượng mỗi loại công cụ cần thiết phải
có, giá trị mỗi loại, chi phí sửa chữa, thời gian sử dụng, tỷ lệ sử dụng cho kinh tế tập
thể và cho sản xuất lúa của hợp tác xã thì mới tính được yếu tố chi phí này trong giá
thành lúa.
Có loại công cụ được trang bị theo đầu người lao động trồng lúa như quang,
gánh, cào cỏ, nón...; có loại trang bị cho lao động nữ như xà cạp; có loại trang bị theo
hộ xã viên như xe cải tiến, cuốc bàn, cào phân, mai, gầu tát nước...
Vì vậy phải có cách điều tra khác nhau để xác định số lượng mỗi loại. Đối với
loại nông cụ trang bị theo hộ, thì điều tra điển hình một số hộ trồng trọt có cơ cấu các
loại hộ 1 lao động chính, 2 lao động chính, 3 lao động chính... trong tổng số hộ điều
tra, trùng với cơ cấu tự nhiên các loại hộ của hợp tác xã phân tổ theo tiêu thức nói trên,
vì hộ 1 lao động chính thì cũng phải có 1 cái cuốc bàn, 1 cái cào phân.. nhưng không
phải hộ có 2 lao động chính thì trang bị gấp đôi, mà đôi khi không khác gì họ có 1 lao
động, nhưng ở hộ có 3 - 4 lao động thì mức độ trang bị có cao hơn, nhưng không tỷ lệ
thuận theo số lao động trong hộ. Đối với loại công cụ trang bị theo đầu lao động hay
đầu lao động nữ thì cần điều tra xem số lao động này có tham gia sản xuất lúa của hợp
tác xã không.
Có loại dụng cụ của xã viên chủ yếu sử dụng cho kinh tế tập thể, như cuốc bàn,
cào phân, cào cỏ, gầu tát..., đến 80 - 90%, vì xã viên chỉ có 5% đất canh tác, và nhiều
lắm là 10 - 15% diện tích gieo trồng, mà các loại nông cụ này chỉ dùng cho trồng trọt,
thậm chí chỉ cho lúa. Có loại nông cụ của xã viên chủ yếu dùng cho kinh tế phụ, như
dao... vì ngoài việc dùng cho trồng trọt, nó còn được dùng trong nhiều công việc khác
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của gia đình nông dân. Cần căn cứ vào tính chất công dụng của từng loại nông cụ và
yêu cầu sử dụng của kinh tế phụ gia đình xã viên để xác định tỷ lệ này. Việc phân bổ
giá trị nông cụ cho lúa thường theo cơ cấu diện tích các loại cây trồng của hợp tác xã,
tuy không thật chính xác, nhưng dễ tính mà vẫn đảm bảo tương đối chính xác.
Về giá trị ban đầu và chi phí sửa chữa của mỗi loại nông cụ, loại nào Nhà nước
bán thì tính theo giá Nhà nước, loại nào xã viên mua ngoài thì tính theo giá thị trường
tự do ở địa phương, nhất là đối với giá sửa chữa nhỏ công cụ, như xẻng, gang cuốc, cắt
chấu liềm... Về thời gian sử dụng từng loại công cụ, cũng phải điều tra tình hình thực
tế ở địa phương, điều kiện canh tác khác nhau, thì thời gian sử dụng và chi phí sửa
chữa nông cụ nhỏ cũng khác nhau.
Sau đây là bảng tính cụ thể ở một hợp tác xã:
Về sân phơi thóc, hiện nay phần lớn các hợp tác xã đều phải sử dụng sân phơi của
gia đình xã viên, giao thóc cho gia đình xã viên phơi và trả công điểm theo đầu tạ thóc
nhận phơi, và không phải thanh toán chi phí khấu hao và sửa chữa sân phơi. Sân của
hợp tác xã chỉ đủ làm nơi thu hoạch (trục, đập) và phơi một phần thóc, khoảng 10 20% sản lượng thóc hàng vụ.
Sân của gia đình xã viên thường mỗi họ có một cái, không phải chỉ dùng để phơi
thóc của hợp tác xã, mà còn vì nhiều mục đích sinh hoạt khác; giá trị xây dựng và sửa
chữa, diện tích sân phơi của mỗ gia đình mỗi khác. Vì thế không thể tính trực tiếp hao
mòn của từng cái sân. Do đó, chúng tôi đề nghị cách tính như sau: về đơn giá xây dựng
và sửa chữa 1m2, mức và thời gian khấu hao sân phơi của xã viên tính theo sân của hợp
tác xã; diện tích sân của xã viên sử dụng cho mục đích phơi lúa hợp tác xã tính theo
định mức 5 tấn thóc/10m2 sân 1 năm. (Bởi vì diện tích sân của các gia đình xã viên
thường lớn hơn diện tích sân của hợp tác xã yêu cầu để phơi thóc). Hợp tác xã giao cho
gia đình xã viên phơi bao nhiêu sản lượng thóc thì tính khấu hao bấy nhiêu của số diện
tích sân phơi của xã viên theo định mức trên. Chúng tôi thấy rằng, phải khấu hao sân
phơi của xã viên khoảng 2 - 4đ ở trung du, và 5 - 7đ ở đồng bằng/1 ha gieo trồng lúa.
3.7 Quản lý phí
Lao động vật hoá chi cho việc quản lý ở hợp tác xã hiện nay bao gồm chi phí
hành chính (tiếp tân, văn phòng phẩm...) và lãi ngân hàng. Các khoản khấu hao tài sản
quản lý tính chung vào khấu hao tài sản cố định, hao hụt trong kho tính vào chi phí vật
tư, hay chi khác...
Cần phải xác định những chi phí lãng phí, bất hợp pháp, như "móc ngoặc" với
các cơ quan để mua vật tư ngoài kế hoạch, liên hoan bừa bãi ngoài chế độ, tham ô tập
thể và cá nhân nhưng hạch toán vào quản lý phí.., để loại khỏi giá thành sản xuất lúa.
Trong thực tiễn, có một số khoản hợp tác xã buộc phải chi và hạch toán vào quản
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lý phí: như chi bồi dưỡng cho công nhân lái máy kéo, vì nếu chỉ ăn 0,6đ/1 ngày, hay
cho dù 1đ/1 ngày, công nhân lái máy kéo cũng không thể làm việc có năng suất cao
trong 8 giờ/1 ngày được, do đó, hợp tác xã thường bồi dưỡng thêm. Mức độ bồi dưỡng
hợp lý, được đại hội xã viên chấp thuận, không có tình trạng "khách 3, chủ nhà 7" thì
có thể vẫn được tính vào giá thành.
Về lãi ngân hàng, phải tính lãi phải trả, không tính lãi đã trả, vì trên thực tế, do có
một số năm kinh doanh thua lỗ, ngân hàng cho hoãn nợ và ít hợp tác xã trả nợ bù được
trong năm sau, nên số lãi thực trả thường nhỏ hơn số lãi phải trả. Có ý kiến cho rằng
phải tính trừ khỏi yếu tố chi phí về trả lãi ngân hàng khoản lãi đáng lẽ hợp tác xã thu
được từ số vốn do xã viên và các đơn vị bạn chiếm dụng, để gây tác dụng kích thích
hợp tác xã quản lý tốt vốn sản xuất kinh doanh. Trên sổ sách hạch toán của hợp tác xã
ta thường thấy hợp tác xã bị xã viên chiếm dụng vốn nhiều, đó là hiện tượng không
lành mạnh trong kinh doanh. Nhưng thực ra số tiền hợp tác xã chiếm dùng của xã viên
còn nhiều hơn gấp nhiều lần số tiền xã viên chiếm của hợp tác xã. đó là khoản tiền
công hợp tác xã phải trả cho xã viên, đáng lẽ, phải thanh toán hàng tháng, nhưng sau 6
tháng lao động (1 vụ lúa), hợp tác xã mới thanh toán. Nếu trừ khoản lãi đáng lẽ hợp tác
xã được hưởng về số tiền xã viên chiếm dụng thì phải cộng thêm khoản lãi đáng lẽ hợp
tác xã phải trả cho xã viên do chiếm dụng tiền công của xã viên trong 6 tháng, vào chi
phí quản lý trong cấu tạo giá thành sản xuất thóc!
3.8 Hao phí lao động sống
Để tính toán chính xác giá thành sản xuất về yếu tố hao phí lao động sống, trước
khhi tính cùng đơn vị đo hao phí lao động vật hoá là tiền tệ, cần thiết phải tính lượng
lao động sống hao phí đo bằng thời gian "ngày người lao động", tức là xác định thời
gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất trên 1 ha gieo trồng và làm ra 1 tạ sản phẩm.
Bởi vì cùng một lượng thời gian lao động xã hội cần thiết hao phí trong sản xuất như
nhau, nếu tính theo giá tiền công lao động khác nhau (mức thù lao lao động khác nhau)
thì giá thành sẽ khác nhau, mà giá tiền công lao động nông nghiệp tập thể dùng để tính
giá thành (sẽ nói ở phần sau) còn chưa được xác định thoả đáng.
Chế độ và trình độ hạch toán ở các hợp tác xã hiện nay chỉ cho ta số liệu về chi
phí lao động sống đo bằng đơn vị "ngày công điểm". Ngày công điểm ở hợp tác xã là
một đại lượng biểu hiện mức thù lao lao động, thực chất làmột thứ tiền tệ của hợp tác
xã, phản ánh các quan hệ kinh tế nội bộ của hợp tác xã ấy, không thể là thước đo hao
phí lao động xã hội được. Một ngày lao động 8 giờ, cũng hoàn thành một định mức,
đối với công việc này (ví dụ cày 3 sào/ngày) được tính trả thù lao 12 điểm (1,2 ngày
công) nhưng đối với công việc khác, ví dụ nuôi 1 con trâu được tính trả thù lao 6
điểm/ngày (0,6 ngày công), hoặc cùng một công việc, hoàn thành một định mức lao
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động (khối lượng công việc/ngày lao động 8 giờ) ở hợp tác xã này được tính trả 12
điểm, ở hợp tác xã khác lại được tính trả 11 điểm. Điểm này hoàn toàn do tính chất của
từng công việc và các quan hệ kinh tế nội bộ của từng hợp tác xã cụ thể chi phối. Vì
thế phải có phương pháp khoa học và phải hiểu hết về quản lý và thực tiễn sản xuất ở
các hợp tác xã hiện nay mới điều tra tính toán đúng thời gian lao động xã hội cần thiết
hao phí cho 1 ha gieo trồng và 1 tạ sản phẩm.
Các nước có trình độ quản lý và cơ giới hoá sản xuất cao, đo thời gian lao động
cần thiết hao phí để sản xuất 1 tạ thóc bằng đơn vị "giờ, phút người lao động", còn ở
nước ta, nên sử dụng đơn vị "ngày/người lao động" là thời gian lao động 8 giờ của một
người lao động có sức khoẻ trung bình, kỹ năng lao động trung bình, thái độ lao động
tích cực, sử dụng công cụ lao động được trang bị ở xí nghiệp trong điều kiện lao động
nhất định và sự tổ chức lao động hợp lý phù hợp với tình hình cụ thể của hợp tác xã, để
hoàn thành một khối lượng công việc nhất định. Thời gian này bao gồm thời gian
chuẩn bị, kết thúc công việc, nghỉ ngơi hợp lý, thời gian tác nghiệp (quá trình sử dụng
công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động) và một phần thời gian đi lai đối với
các địa điểm lao động quá xa, bắt đầu từ khi người lao động nhận tư liệu sản xuất ở
địa điểm quy định đến khi kết thúc bằng việc rửa, lau chùi, cất dọn tư liệu lao động ở
địa điểm quy định. Khái niệm này cũng chính là khái niệm về định mức lao động.
Cùng một loại công việc, nhưng ở những vùng khác nhau, do điều kiện lao động, 1
ngày người lao động hoàn thành mức khối lượng công việc khác nhau, ví dụ 1 ngày
người lao động 8 giờ ở vùng ven sông đất nhẹ cày 3,5 sào Bắc Bộ, ở vùng đất nặng lầy
thụt cày 2,5 sào Bắc Bộ, cả hai đều được xã hội tính là 1 ngày người lao động và được
trả công như nhau. Mỗi loại công việc, do đặc điểm của nó, có thể có số giờ tác nghiệp
khác nhau, ví dụ này là 6 giờ, phun thuốc trừ sâu là 4 giờ, cấy là 7 giờ... đã tương ứng
với một ngày người lao động 8 giờ để hoàn thành một mức khối lượng công việc nhất
định. Không có loại công việc nào mà thời gian tác nghiệp lại bằng 8 giờ (trừ việc chăn
trâu). Người đi cày được tính thời gian lao động từ lúc vác cày dắt trâu ra đồng, đến
khi cất cày vào kho, giao trâu cho người chăn dắt, chứ không phải chỉ tính thời gian có
mặt tại ruộng cày; còn những người đi cấy, nhổ mạ, cào cỏ, thời gian lao động lại chỉ
được tính từ khi người lao động có mặt tại địa điểm làm việc (tại ruộng), vì công việc
này không phải chuẩn bị và cất dọn tư liệu lao động; người phun thuốc, hay bốc vác
thuốc trừ sâu, do tính chất độc hại, sự tất yếu về sinh lý và để bảo hộ lao động thời gian
lao động 4 giờ kể từ khi bắt đầu, đến lúc kết thúc công việc đã được coi là 8 giờ lao
động... Việc định mức lao động phải tính theo số giờ tác nghiệp và giờ lao động trong
ngày cụ thể của từng công việc theo các đặc điểm, tính chất của nó. Vì thế để sản xuất
trên 1 ha gieo trồng và làm ra 1 tạ sản phẩm, cần có bao nhiêu định mức lao động, tức
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là phải có bấy nhiêu "ngày/người lao động 8 giờ"; Hay là mỗi mức lao động là tương
ứng với một ngày người lao động 8 giờ. Ví dụ theo định mức và thực tế thực hiện phổ
biến, 1 ngày/người lao động 8 giờ cày vỡ được 3 sào Bắc Bộ, thì có nghĩa là cày vỡ 1
ha cần 9,2 ngày/người lao động 8 giờ, 1 ngày/người lao động cấy được 1 sào lúa xuân,
có nghĩa là cấy 1 ha lúa xuân cần 27,7 ngày/người lao động... Như vậy, khi đã coi mức
lao động là hợp lý, thì nếu 1 người lao động 1 ngày trời làm vượt định mức 30%, trong
đó do tăng giờ lao động là 20% (ví dụ làm việc 9,5 giờ chứ không phải 8 giờ như quy
định) và do tăng cường độ lao động là 10% thì vẫn được tính là 1,3 ngày người lao
động 8 giờ, chứ không phải là 1,2 ngày người lao động 8 giờ do chỉ tính thêm phần
tăng giờ lao động.
Dựa vào định mức mẫu của vùng, định mức của hợp tác xã, điều tra tình hình
thực hiện định mức ở hợp tác xã mà xem xét, chỉnh lại để có định mức lao động tương
đối hợp lý dùng trong việc tính hao phí lao động sống. Mặt khác, phải nắm vững quy
trình kỹ thuật sản xuất đã được thực hiện thì việc tính hao phí lao động mới chính xác.
Ví dụ trong quá trình kỹ thuật và định mức lao động có công việc cày lại, hay làm cỏ
lần 2 - 3, nhưng trên thực tế không phải công việc này được thực hiện trên toàn bộ diện
tích cấy lúa, mà mỗi vụ do tình hình cụ thể của nó, có một phần diện tích đượcđược
càylại, làm cỏ lần 2 và 3 ở mức độ khác nhau. Do đó mức độ đầu tư lao động bình
quân cho 1 ha gieo cấy và 1 tạ lúa sẽ khác nhau giữa các vụ lúa và giữa các năm. Điều
tra thực tế, xem xét điều kiện sản xuất và kết quả sản xuất hàng vụ thì mới xác định
đúng quy trình kỹ thuật đã được thực hiện.
Vì thế việc xác định hao phí lao động đòi hỏi người điều tra chẳng những phải
nắm chắc khoa học quản lý và kỹ thuật sản xuất lúa mà còn phải hiểu đầy đủ thực tiễn
quản lý và kỹ thuật sản xuất ở từng vùng trong những năm điều tra.
Đối với hợp tác xã chưa có định mức lao động, hoặc có nhưng không sát, thì dựa
vào định mức mẫu, tham khảo định mức của hợp tác xã bên cạnh có điều kiện tương
tự, kết hợp với xem xét thực tế mức năng suất lao động của hợp tác xã được chọn để
điều tra, mà xây dựng định mức lao động hợp lý dùng để tính hao phí lao động sống
cho 1 ha gieo cấy và 1 tạ lúa. Tất nhiên trong trường hợp này độ chính xác không thật
cao, nhưng là phương pháp tốt nhất trong điều kiện đó.
ở những hợp tác xã đã có định mức lao động tốt, nhưng chưa đủ, thì, đối với các
công việc chưa có định mức, có thể xử lý bằng các phương pháp sau:
+ Dựa vào hệ số bình quân giữa ngày công điểm và ngày người lao động 8 giờ
của tất cả các công việc có định mức lao động hợp lý để quy đổi. Ví dụ công việc chẻ
lạt bó mạ, hợp tác xã chưa có định mức lao động 1 ngày/người phải chẻ bao nhiêu lạt
dùng cho bao nhiêu sào mạ.., trong khi đó, hệ số ngày công điểm và ngày lao động 8
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giờ của các công việc khác có định mức là 1,1, và mỗi ngày 1 người chẻ lạt lao động
một số giờ nào đó mà được trả 10 điểm, thì hao phí lao động này được tính tương ứng
với 10:11  0,9 ngày lao động 8 giờ; 1 ha lúa được chi 10 điểm chẻ lạt bó mạ thì có
nghĩa là cần thiết hao phí hết 0,9 ngày/người lao động 8 giờ để làm việc này.
+ Dựa vào hệ số cấp bậc công việc theo quy định mẫu có xem xét cân nhắc các
điều kiện lao động cụ thể của hợp tác xã phù hợp với các mối tương quan với các công
việc khác về mặt tiêu chuẩn tính công để quy đổi thành ngaỳ lao động 8 giờ. Ví dụ
nuôi trâu có hệ số cấp bậc công việc là 0,6 và hợp tác xã trả công 1 năm 150 công điểm
tức là công nuôi trâu 1 năm là 150; 0,6 = 250 ngày/người lao động 8 giờ. Một năm có
365 ngày trời là có 365 ngày phải nuôi trâu, nhưng chỉ được tính hao phí lao động theo
ngày lao động 8 giờ có 250 ngày là hợp lý.
Tất nhiên bất đắc dĩ mới phải sử dụng các phương pháp này; tốt nhất vẫn là phải
căn cứ vào năng suất lao động hợp lý của từng công việc để tính hao phí lao động sống
trong sản xuất. Và, trong điều kiện phải dùng phương pháp hệ số, vẫn phải luôn luôn
gắn và dựa vào mức lao động thực tế điều tra hay định mức lao động mẫu để kiểm tra
lại kết quả tính toán rồi cân nhắc xem xét lại để xác định cho thích hợp, tuyệt nhiên
không thể dựa hẳn vào kết quả của các phép tính số học. Mặt khác, số công điểm ghi
trong sổ sách của hợp tác xã cũng là một tài liệu tham khảo giúp ta kiểm tra lại, xem
xét các kết quả tính toán hao phí lao động theo định mức, xác định quy trình kỹ thuật
thực tế thực hiện trong mỗi vụ.
Trước đây, trong các kết quả điều tra giá thành lúa, phương pháp tính hao phí lao
động sống thường dùng là: quy đổi ngày công điểm thành ngày lao động 8 giờ qua hệ
số giữa ngày công điểm và ngày lao động 8 giờ. Ví dụ qua điều tra thấy số giờ làm việc
mỗi ngày của khâu cấy là 9 giờ, và thù lao được tính là 15 điểm, vậy hệ số quy đổi là
15x 8
 13,3 . Nếu hợp tác xã chi trả thù lao cho 1 ha gieo cấy đối với công việc này là
9

1037,4 điểm, thì tức là cần hao phí cho việc cấy lúa hết 1037,4 : 13,3 = 78 ngày lao
động 8 giờ/1 ha lúa.
Nếu, như một số kết quả tính toán, đem nhân ngày lao động vừa tính được ở trên
với hệ số xếp bậc công việc mẫu của tỉnh và huyện thì lại quy trở về ngày công điểm
mẫu chứ không còn là ngày lao động 8 giờ nữa. Ví dụ khâu cấy, huyện xếp bậc 12
điểm, thì sẽ tính: 78 ngày  1,2 ngày công điểm = 93,6 ngày công điểm mẫu. Cách tính
này là do sự lầm lẫn các khái niệm về các loại thước đo hao phí lao động đangdùng
trong nông nghiệp hiện nay, đã làm cho giá thành sản xuất tính toán được không chính
xác.
Phương pháp này phải sử dụng 3 con số điều tra điển hình là số giờ làm việc 1
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ngày, số điểm được trả cho 1 ngày trời lao động, (2 con số này dùng để tính hệ số ngày
công điểm và ngày người lao động) và tổng số công điểm hợp tác xã trả công cho từng
công việc (cày, bừa...) trong đó 2 con số đầu chủ yếu dùng phương pháp phỏng vấn,
nên độ chính xác không cao dễ mang nhiều yếu tố chủ quan của người điều tra phỏng
vấn. Số lượng công điểm ghi trong sổ sách của hợp tác xã có khi cũng không chính
xác, vì có một số hợp tác xã muốn có thành tích, đạt giá trị ngày công cao, cắt bớt công
điểm chi phí hoặc chuyển thành công lao động xã hội chủ nghĩa khi thanh toán 3 khoản
với các đội, mà không ảnh hưởng gì đến quan hệ phân phối nội bộ, hoặc có một số hợp
tác xã lại "phóng công, rong điểm". Số giờ làm việc hàng ngày đối với từng công việc
điều tra được lại không gắn với một mức khối lượng công việc hoàn thành, tức là thiếu
hẳn nội dung vật chất của thời gian lao động. Ba con số không chính xác nhân chia với
nhau (để tính ngày người lao động 8 giờ) thì kết quả chỉ ra một con số kém chính xác
hơn.
Vì thế phương pháp hệ số dùng để tính hao phí lao động sống chỉ thích ứng với
điều kiện hợp tác xã có và thực hiện tốt định mức lao động và tiêu chuẩn tính công, tức
là tương ứng với một lượng công điểm chi phí có một khối lượng công việc nhất định
được hoàn thành theo định mức. Và trong điều kiện này, dùng phương pháp định mức
để tính hao phí lao động lại dễ dàng, chính xác hơn.
Qua thực tế điều tra, chúng tôi thấy trong cả 5 khâu canh tác cơbản là làm mạ,
làm đất, nhổ mạ, cấy, chăm sóc, thu hoạch, ở hầu hết các hợp tác xã đều đã có những
định mức lao động tương đối hợp lý, và số lao động sống chi phí cho những khâu này
thường chiếm 60 - 65% tổng số lao động sống hao phí cho 1 ha gieo trồng. Trong công
tác hạch toán và quản lý nông nghiệp, nhiều khi người ta thường chỉ quan tâm đến các
khoản công đầu tư này và nhiều khi ngộ nhận rằng trong giá thành sản xuất chỉ có các
loại công đầu tư này. Thực tế cho thấy để sản xuất 1 ha lúa, ngoài 5 khâu cơ bản còn
nhiều loại công việc khác như đã nêu ở trên. Ví dụ: công nuôi trâu, bao gồm chăn dắt,
cắt cỏ, dọn chuồng chăm sóc ban đêm, phơi rơm... tính cho 1 ha lúa cũng hết 60 - 75
ngày người lao động 8 giờ. Bởi vì một con trâu phụ trách 3,5 ha gieo trồng/năm, một
năm phải và chỉ có thể làm việc 130 - 140 ngày. Ngày trâu làm việc, phải chăn dắt 2
giờ, tổng số giờ chăn dắt khoảng 260 giờ; Ngày trâu không làm việc phải chăn dắt 5
giờ, tổng cộng là 1175 giờ. Quy về ngày lao động 8 giờ, công chăn dắt là 179 ngày. Cắt
cỏ cho trâu ăn trong ngày trâu làm việc tính theo định mức 40kg/ngày người thì cũng
hết 65 ngày người lao động 8 giờ. Công dọn chuồng chăm sóc ban đêm mỗi ngày 10
phút  365 ngày = 3650 phút, quy thành 7,5 ngày người lao động. Tổng cộng chăn 1
con trâu 1 năm hết251,5 ngày người lao động 8 giờ, chia cho 3,5 ha gieo trồng, được
gần 72 ngày người lao động 8 giờ/1 ha.
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Công xây dựng cơ bản, nhất là làm thuỷ lợi, xây dựng đồng ruộng, rất lớn được
đầu tư liên tục trong hơn chục năm qua, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thâm
canh tăng năng suất lúa. Hơn nữa, trong quá trình phát triển của sản xuất và quản lý,
nhiều khi phải phá đi làm lại kênh mương, cống, bờ vùng bờ thửa, nên số công lao
động này lại càng lớn.
Nhưng hầu hết các hợp tác xã không ghi chép hạch toán, nên việc điều tra tính
yếu tố chi phí này gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi thấy, đối với công xây dựng ban đầu,
có thể tính được bằng cách ước tính khối lượng đào đắp, xây đúc hiện có và tính theo
định mức lao động hiện hành. Đối với công sửa chữa lớn và sửa chữa hàng năm, có thể
dựa vào định mức để tính toán tương đối giống như các công lao động khác. Như vậy,
trong cấu tạo giá thành điều tra được, toàn bộ hao phí xây dựng cơ bản khó có thể được
tính hết, và chắc là còn bỏ sót một lượng đáng kể. Công quản lý trước đây thường
không nhiều do chế độ quản lý đơn giản, nhưng vẫn quá mức quy định 2%. Do yêu cầu
của việc cải tiến quản lý, số người làm công tác quản lý giảm đi, nhưng công quản lý
phải tăng lên đến khoảng 5 - 8% tuỳ mức độ cải tiến quản lý ở hợp tác xã. Chúng ta
thường dùng phương pháp quy đổi công điểm trả cho cán bộ quản lý thành ngày người
lao động 8 giờ theo hệ số ngày công điểm và ngày người lao động 8 giờ của các công
việc lao động trực tiếp để tính vào giá thành sản xuất. Cách làm này chỉ thích hợp với
quy mô vàchế độ quản lý hợp tác xã trong thời gian trước đây. ở những hợp tác xã có
trình độ quản lý khá, việc quản lý trở thành nghề nghiệp của một số người, gần như đối
với cán bộ quản lý trong Nông trường quốc doanh, thì số công quản lý tính trực tiếp
bằng ngày người lao động 8 giờ; Ví dụ 1 năm có 365 ngày trời, chủ nhiệm hợp tác xã
thường phải làm việc 300 ngày thì được tính 300 ngày lao động 8 giờ, 1 nhân viên kế
toán thực tế theo chấm công là 260 ngày làm việc 8 giờ thì được tính là 260 ngày lao
động 8 giờ.
Công lao động của người làm việc ở nhà trẻ, mẫu giáo (và là một số chi phí lao
động vật hoá cho công tác này) có tính chất phúc lợi xã hội, nhưng trực tiếp phục vụ
sản xuất, ở xí nghiệp quốc doanh, được tính toàn bộ hay một phần vào giá thành sản
xuất. Và ở hợp tác xã nếu tính thì mỗi ha gieo trồng lúa cũng phải chịu 15 - 20 ngày
lao động 8 giờ...
Hiện nay, hợp tác xã còn phải gánh chịu cả một số chi phí thuộc ngân sách Nhà
nước cấp xã, như tập quân sự của dân quân, công tác văn hoá, thông tin tuyên truyền...
Chúng tôi thấy không thể tính những loại chi phí này vào giá thành sản xuất được.
Trong điều kiện lao động thủ công và trình độ thâm canh hiện nay, chúng ta còn
cần và có thể đầu tư 400 - 500 ngày người lao động 8 giờ cho 1 ha gieo trồng lúa để
mang lại năng suất 25 - 30 tạ/ha (và nhiều hơn nữa).
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Giá tiền công 1 ngày lao động 8 giờ dùng để tính giá thành nông sản từ trước đến
nay đối với tất cả các loại công việc trong nông nghiệp theo một mức thống nhất và
bình quân. Đáng lẽ phải căn cứ vào cấp bậc của từng công việc mà có giá cả tiền công
của từng loại công việc khác nhau, ví dụ công chăn trâu là 0,4đ/1 ngày lao động 8 giờ,
công gặt, cấy là 1,2 - 1,3đ/ngày/người lao động, công phun thuốc trừ sâu là 2đ/1
ngày/người lao động.., tất nhiên 1 ngày người lao động phải hoàn thành một định mức
lao động nhất định.
Có lẽ trong xã hội ta hiện nay và trong những năm qua, không có một loại lao
động cụ thể nào, lại được tính trả công thấp hơn hay bằng mức giá công được áp dụng
cho việc tính giá thành sản xuất lúa, loại sản phẩm chiến lược, thiết yếu nhất của đời
sống.
Giá cả tiền công của bất cứ một loại lao động cụ thể nào trong xã hội ở một giai
đoạn kinh tế nhất định phải được xác định căn cứ vào mức năng suất lao động xã hội
và yêu cầu tái sản xuất sức lao động của bản thân người lao động tiến hành công việc
đó và của những người mà họ phải nuôi, theo mức bình quân xã hội và căn cứ vào mối
tương quan giữa các loại lao động cụ thể trong xã hội, giữa tích luỹ và tiêu dùng của xã
hội. Nhưng trước mắt, người ta thấy rằng trên cùng một cánh đồng, cùng một công việc
và công cụ lao động như nhau, cùng hoàn thành một định mức lao động, người công
nhân nông trường quốc doanh trồng lúa được trả công cao hơn mức tiền công dùng để
tính giá thành lúa ở hợp tác xã rất nhiều. Đó là sự so sánh gần gũi nhất, để làm một
trong những căn cứ xác định giá cả tiền công lao động làm lúa ở hợp tác xã hiện nay.
Cho nên chí ít, giá cả tiền công lao động của nông dân xã viên cũng phải bằng
công nhân nông trường quốc doanh, xét trong những điều kiện như nhau về năng suất
lao động, trình độ kỹ thuật của công cụ lao động và môi trường lao động; Không thể vì
một lý do nào khác, ví dụ như lý do xã viên có kinh tế phụ với 5% diện tích canh tác,
mà trả công khác nhau cho những lao động như nhau. Nếu quả thật vì có 5% diện tích
canh tác làm kinh tế phụ mà đời sống nông dân cao hơn công nhân một cách bất hợp lý
thì sử dụng các chính sách khác để phân phối lại cho hợp lý, chứ không thể tính giá cả
tiền công lao động khác nhau cho những lao động như nhau được. Và trên thực tế, nếu
muốn so sánh thì tương ứng với đất 5% kinh tế phụ của xã viên, người công nhân còn
có chế độ cung cấp lương thực, thực phẩm và những nhu yếu phẩm khác với số lượng
và giá cả ổn định, có chế độ bảo hộ lao động khi ốm đau, sinh đẻ, về hưu, nghỉ phép
được hưởng 100% lương... mà xã viên nông nghiệp thì không có; Mặt khác cũng
không có một tư liệu nào chắc chắn kết luận là hiện nay đời sống nông dân thuần tuý
sống bằng nghề nông, (tức là toàn bộ nguồn thu đều do kết quả lao động nông nghiệp
mang lại), lại có mức sống cao hơn công nhân. Và có chăng là ở những hộ nông dân có
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các nguồn thu khác, kể cả sự viện trợ của tiền lương công nhân viên chức.
Và khi đã tính hao phí lao động sống (dùng đơn vị đo là ngày - người) để trồng
lúa theo định mức lao động hợp lý như trên đã trình bày, thì không sợ rằng, có thể do
xã viên lao động trong ngày ít giờ hơn công nhân, năng suất lao động thấp hơn công
nhân lại được tính trả công theo kiểu công nhân, (tính trả công theo ngày lao động 8
giờ hoàn thành một mức khối lượng công việc nhất định).
Trên thực tế, trong điều kiện thâm canh và tăng vụ như những năm qua, một năm
có 12 tháng, làm 2 vụ là phổ biến, thì chỉ có khoảng 3,5 tháng gọi là nông nhàn, người
xã viên mới có điều kiện cho phép lao động 4 - 5 giờ 1 ngày, như lúc làm cỏ lúa.., còn
8,5 tháng là thời vụ khẩn trương, phải lao động 9 - 10 giờ, thậm chí 11 - 12 giờ/1 ngày,
nhất là lúc thu chiêm làm mùa. Và ngay cả trong những lúc nông nhàn làm cỏ 4 - 5 giờ/
1 ngày thì theo cách tính hao phí lao động dựa vào định mức, không ai coi đó là 1 ngày
người lao động cả, mà mức độ hoàn thành định mức lao động được bao nhiêu thì được
tính bấy nhiêu (50 - 60%), ví dụ: ngày lao động 8 giờ theo công thức hoàn thành một
định mức lao động hợp lý thì được tính 1 ngày người lao động 8 giờ.
3.9 Một số vấn đề có liên quan đến tính giá thành
Hiện nay do yêu cầu cấp thiết về lương thực, do cơ sở vật chất kỹ thuật trong
nông nghiệp còn rất yếu, nên nhiều hợp tác xã còn đang phải gieo cấy lúa cả trên
những diện tích dễ bị thất bát, thậm chí có năm bị mất trắng do úng lụt, hạn hán, như ở
vùng chiêm trũng, vùng trung du bạc màu không có nông giang, vùng khu 4 cũ có gió
Lào và bị hạn hán... Diện tích này ở miền Bắc có hàng chục vạn ha, chiếm một tỷ trọng
không nhỏ trong diện tích gieo trồng lúa và cả trong sản lượng lúa sản xuất hàng năm
hiện nay. Và, trong thời gian tới, cũng chưa thể có cải tạo căn bản về môi trường để
đảm bảo sản xuất lúa một cách ổn định hay thay đổi phương hướng sản xuất, không
trồng lúa nữa. Do đó những diện tích bị thất thu hoặc mất trắng do thiên tai gây ra cũng
như những vụ bội thu, những cánh đồng cao sản không thể được loại trừ khi điều tra
tính giá thành sản xuất lúa. Năng suất lúa sử dụng để tính giá thành phải là năng suất
gieo trồng (tổng sản lượng chia cho diện tích có gieo trồng lúa) chứ không phải là năng
suất thu hoạch chỉ tính trên diện tích có thu hoạch. Mặt khác để phản ánh đặc điểm
của nông nghiệp và mang tính phổ biến, giá thành sản xuất lúa phải được điều tra
nhiều năm nhiều vụ và tính bình quân, trong đó có năm được mùa, năm thất bát, năm
mùa màng bình thường. Giá thành sản xuất bình quân của càng nhiều năm càng thể
hiện được tính quy luật phổ biến thì càng chính xác.
Tất nhiên, trong trường hợp hợp tác xã nào thiếu tích cực chủ động chống thiên
tai, để thất bát nặng hơn những hợp tác xã chung quanh có cùng điều kiện phải được
loại trừ khi tính giá thành sản xuất xã hội. Nhưng không thể chấp nhận ý kiến cho rằng
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sự thất bát nào cũng do yếu tố chủ quan để rồi không tính đến ảnh hưởng của nó đối
với giá thành xã hội. Và phải thừa nhận rằng, trong điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật
hiện nay, phần lớn những thất bát là do điều kiện tự nhiên chưa thể khống chế được,
còn những nơi, những lúc tích cực chống thiên tai, hạn chế thiệt hại chính là để bảo vệ
hạt thóc nuôi sống con người, và do đó phải chịu giá thành sản xuất cao, ngoài khuôn
khổ hạch toán kinh doanh. Mối quan hệ giữa giá trị và giá trị sử dụng như thế còn phải
được chấp nhận trong sản xuất lương thực hiện nay.
Trong sản xuất công nghiệp cũng như nông nghiệp, nhưng nhất là trong nông
nghiệp, sự hao hụt trong thu hoạch sản phẩm, vận chuyển, cất trữ vật tư sản phẩm ở
một mức độ nhất định là một tất yếu, phải thừa nhận khi tính giá thành sản xuất xã hội,
không thể vũ đoán loại trừ. Tất nhiên những hao hụt do thiếu tinh thần trách nhiệm,
tham ô, mất trộm thì phải loại trừ khỏi giá thành sản xuất.
Mức độ hao hụt tự nhiêm phụ thuộc vào đặc điểm từng loại vật tư, sản phẩm và
quá trình tổ chức quản lý nó, đồng thời phụ thuộc vào trình độ cơ sở vật chất kỹ thuật
và năng lực quản lý của hợp tác xã có tính phổ biến của nền nông nghiệp trong mỗi
giai đoạn phát triển. Trong các nhân tố đó, chỉ có nhân tố cơ sở vật chất kỹ thuật và
năng lực quản lý là có thể thay đổi, ngày một hạn chế mức độ hao hụt tự nhiên trong
sản xuất kinh doanh.
Bất kỳ ở trình độ nào của nông nghiệp, sự rơi vãi trong quá trình gặt hái, vận
chuyển, trục đập, phơi rê hay cất trữ thóc lúa cũng không thể tránh khỏi. Phủ nhận vũ
đoán sự tất yếu này khi tính giá thành sản xuất hay tính quá chi li chính xác những hao
hụt này, như có nơi đã tính toán trong 1 sào lúa có 0,24 kg thóc lẫn vào rơm, cần cộng
vào sản lượng thóc, là không hiểu quản lý và thực tiễn sản xuất.
Sản lượng thóc dùng để tính giá thành là toàn bộ sản lượng thóc hợp tác xã thực
thu hoạch được. Nếu điều tra thấy có tình trạng tham ô, chia thóc trước cho xã viên
ngoài quyết toán kinh doanh thì phải xác minh đầy đủ và cộng vào tổng sản lượng thực
thu. Đồng thời cũng không thể vũ đoán cho rằng ở đâu cũng có tình trạng này. Cần
thừa nhận rằng trong mấy năm qua, tình trạng này, nhất là việc ăn chia riêng ở đội, chia
trước ngoài quyết toán không còn là phổ biến nữa. Đó là một tiến bộ cần khẳng định
trong công tác quản lý hợp tác xã. Mặt khác cũng không thể đồng tình với ý kiến cho
rằng không tính các chi phí phơi rê, thậm chí cả trục, đập số thóc chia cho xã viên ăn
vào giá thành sản xuất. Giá thành mà chúng ta cần có là giá thành sản xuất xã hội là giá
thành sản xuất thóc khô, chứ không phải là thóc tươi, không phải là giá thành sản xuất
phần thóc của hợp tác xã sử dụng sau khi phân phối. Quá trình phân phối sản phẩm
theo chính sách như thế nào ở từng thời kỳ, từng nơi không ảnh hưởng gì đến cách tính
giá thành sản xuất xã hội. Nếu không quan niệm như vậy thì hợp tác xã nào có tỷ suất
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hàng hoá tương đối thấp hơn lại có giá thành sản xuất rẻ hơn, vì ít phải tính chi phí cho
việc phơi rê, trục đập phần thóc chia cho xã viên ăn.
Tất nhiên giá thành xã hội trực tiếp làm cơ sở cho việc định chính sách giá mua là
giá thành thương phẩm, bao gồm giá thành sản xuất xã hội tính theo phương pháp trên,
cộng với chi phí đóng bao bì, vận chuyển từ hợp tác xã lên kho Nhà nước để bán tính
cho một đơn vị thóc hàng hoá. Cho nên hợp tác xã được chọn để điều tra giá thành
phải có tỷ suất hàng hoá ở mức trung bình trở lên.
Thông thường, khi định giá mua, nhiều người không quan tâm đến loại chi phí
ngoài sản xuất này, hoặc coi là không đáng kể hoặc cho rằng đó là nghĩa vụ nông dân
phải đóng góp.
Thực ra loại chi phí này không quá nhỏ, và điều quan trọng hơn là nó lại xẩy ra
đúng lúc mùa vụ căng thẳng, đang thu hoạch vụ trước, gieo cấy vụ sau lại phải vận
chuyển một khối lượng thóc hàng hoá lớn, có khi tới 50% tổng sản lượng, lên kho Nhà
nước với cự ly phổ biến là 7 - 10 km.
Mặt khác, nếu không tính khoản chi phí này thì những hợp tác xã có nhiều thóc
hàng hoá bán cho Nhà nước lại thiệt thòi so với hợp tác xã có ít thóc hàng hoá, và
không có quỹ tài chính nào bù đắp. Dù quan niệm là nghĩa vụ, thì trong chế độ chính
sách của Nhà nước cũng phải đảm bảo có quỹ tài chính bù đắp những chi phí tất yếu
phát sinh trong quá trình kinh doanh của hợp tác xã và nhất là bảo đảm sự công bằng
giữa các hợp tác xã với nhau.
Qua điều tra, chúng tôi thấy trong những năm qua, cấu tạo kỹ thuật trong hao
phí sản xuất thóc ở các hợp tác xã là cứ 1đ chi phí lao động vật hoá thì có 1,1 - 1,2
ngày người lao động 8 giờ chi phí lao động sống, phản ánh được tương đối sát trình
độ của nền nông nghiệp nước ta.
Giá thành sản xuất xã hội thực tế cần thiết điều tra được chẳng những phụ thuộc
phương pháp tính toán mà còn phụ thuộc điểm được chọn điều tra.
Do sản xuất nông nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên, nên yếu tố
địa tô chênh lệch I ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất và là một trong những cơ
sở của nhiều chính sách nông nghiệp của Nhà nước. Do đó giá thành xã hội thực tế cần
thiết phải được xác định cho từng vùng nông nghiệp được phân chia theo yếu tố địa tô
chênh lệch I. Nhưng hiện nay chúng ta chưa có điều kiện xác định các chỉ tiêu kinh tế
kỹ thuật trực tiếp phản ánh địa tô chênh lệch I.
Vì thế phải sử dụng các chỉ tiêu kinh tế khác phần nào nói lên mức độ ảnh hưởng
của địa tô chênh lệch làm căn cứ phân vùng nông nghiệp và chọn điểm điều tra giá
thành sản xuất xã hội thực tế cần thiết. Chúng tôi thấy rằng chỉ tiêu năng suất cây
trồng, tuy không phải chỉ do yếu tố địa tô chênh lệch I chi phối, nhưng là tốt hơn cả
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cần được dùng kết hợp với các chỉ tiêu khác như: bình quân diện tích canh tác và gieo
trồng lúa theo nhân khẩu và lao động, sức kéo bình quân trên diện tích canh tác, đầu
lợn bình quân trên diện tích gieo trồng, bình quân tài sản cố định trên diện tích canh tác
và lao động, tỷ lệ diện tích được hoàn chỉnh thuỷ nông và cơ giới hoá, tỷ suất thóc
hàng hoá và bình quân sản lượng và sản lượng thóc hàng hoá tính theo đầu người và
diện tích canh tác... kết hợp với nhận xét về điều kiện khí hậu thời tiết, để phân vùng,
chọn điểm hợp tác xã điều tra giá thành.
Địa giới của vùng chưa thể phân theo lãnh thổ tự nhiên, mà còn phải chia theo
địa giới hành chính cấp huyện, vì chỉ thu thập được các chỉ tiêu kinh tế trên theo đơn vị
hành chính, đến cấp huyện.
Căn cứ vào phương pháp trên, có thể chia miền Bắc thành các vùng nông nghiệp
để điều tra giá thành lúa như sau:
Nhóm I: Các huyện đạt năng suất bình quân 6 vụ (3 năm) từ 25 tạ/ha vụ trở lên,
thực tế đã đạt năng suất bình quân 6 vụ: 28,4 tạ/ha vụ. Các huyện này có sức lao động
dồi dào, sức kéo thiếu, chăn nuôi lợn khá, thuỷ lợi đã được hoàn chỉnh một bước, có
tập quán và trình độ thâm canh lúa cao.
Nhóm II: Các huyện đạt năng suất bình quân 6 vụ từ 20 đến dưới 25 tạ/ha vụ,
thực tế đã đạt năng suất bình quân 21,8 tạ/ha vụ.
Nhóm III: Các huyện đạt năng suất bình quân 6 vụ từ 15 đến 20 tạ/ha vụ, và thực
tế đạt bình quân chung 17,5 tạ/ha vụ. Các huyện này thường ở vùng trung du Bắc Bộ,
miền núi, các huyện ở đồng bằng và một số huyện ở khu 4 cũ hiện có điều kiện sản
xuất khó khăn (chiêm trũng, gió Lào, úng lụt, hạn...).
Nhóm IV: Các huyện có năng suất bình quân 6 vụ dưới 15 tạ/ha, thực tế đạt bình
quân 14 tạ/ha vụ. Đây là vùng có điều kiện sản xuất lúa đặc biệt khó khăn, như vùng
núi cao, vùng đất bạc màu nặng, vùng Nam khu 4 cũ.
Các hợp tác xã được chọn để điều tra ở mỗi vùng phải đại diện cho vùng, có các
chỉ tiêu kinh tế như đã nêu trên, ở mức bình quân của vùng. ở mỗi vùng, cần chọn một
số hợp tác xã có điều kiện sản xuất khá, trung bình, kém, hoặc hoàn toàn có điều kiện
sản xuất trung bình. Nhưng trình độ tổ chức quản lý ở các hợp tác xã này phải ở mức
trung bình khá của vùng.
Việc chọn điểm hợp tác xã điều tra cụ thể như thế mới bảo đảm giá thành sản
xuất thực tế cần thiết mang tính chất xã hội của vùng, kích thích được các hợp tác xã
trong vùng cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý để tăng năng suất lao động, hạ giá thành
sản xuất.
Về lâu dài, muốn có giá thành sản xuất xã hội chính xác phải xây dựng một hệ
thống màng lưới, ở các vùng, các hợp tác xã được chọn để tính giá thành sản xuất,
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hoàn thiện về chế độ và tổ chức hạch toán trong hợp tác xã cùng với việc cải tiến tổ
chức quản lý hợp tác xã nói chung. Có chế độ chính sách khuyến khích các hợp tác xã
được chọn làm màng lưới tích cực báo cáo trung thực thường xuyên kịp thời chi phí
sản xuất và các điều kiện sản xuất hàng vụ theo một chế độ thống nhất và khoa học.
Đồng thời ở cơ quan quản lý nông nghiệp các cấp của Nhà nước, phải có một số cán bộ
chuyên môn phân tích, rà xét kiểm tra, tổng hợp các báo cáo của các hợp tác xã gửi lên,
xác định được giá thành sản xuất thực tế cần thiết của từng hợp tác xã trong màng lưới
và của từng vùng, từng đơn vị hành chính cấp mình.
Giá thành sản xuất xã hội thực tế cần thiết qua điều tra tính toán được theo các
phương pháp nêu ở trên là một trong những căn cứ trọng yếu và trực tiếp nhất để xây
dựng giá thành định mức cho kỳ kế hoạch sắp tới. Và giá thành định mức được xây
dựng đúng đắn sẽ là cơ sở giá thành trực tiếp của việc định giá mua trong kỳ kế hoạch
là bộ phận căn bản và lớn nhất trong cấu tạo giá mua thóc.
Giá thành định mức phải có tính chất thực tiễn, nên phải hết sức dựa vào giá
thành xã hội thực tế cần thiết điều tra được, đồng thời có tính đến các yếu tố nâng cao
năng suất lao động và cây trồng. Hạ hay tăng giá thành, do áp dụng những tiến bộ kỹ
thuật, cải tiến tổ chức quản lý, tăng mức đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, làm chuyển
biến quan hệ C - V trong sản xuất. Ví dụ do tăng tỷ lệ làm mạ không đất hay gieo thẳng
mà lao động làm mạ giảm từ 15 - 16 công/ha xuống 12 - 13 công/1 ha do tăng cường
sử dụng sức lao động để xây dựng cơ bản cải tạo đất, làm thuỷ lợi.., để thực hiện tốt
hơn các biện pháp kỹ thuật thâm canh nên giá thành sẽ tăng lên vì năng suất cây trồng
chưa tăng lên một cách tương ứng. Nhưng để có thêm nhiều sản lượng thóc trong
những năm tới, giá thành sản xuất vẫn còn phải chịu đắt, vì còn phải thâm canh bằng
lao động sống, tăng lao động sống tích luỹ, tức là sử dụng sức lao động cho xây dựng
cơ bản, và nâng cao tỷ lệ cơ giới hoá trong giai đoạn đầu, dường như có tính quy luật
là, chưa giảm được lao động sống đầu tư và hạ giá thành...
Nhưng thực tiễn ấy trong quản lý sản xuất nông nghiệp cần được quán triệt khi
điều tra giá thành thực tế và xây dựng giá thành kế hoạch làm cơ sở cho các chính sách
nông nghiệp của Nhà nước. Còn bản thân giá thành là một phạm trù khách quan của
sản xuất, không phải là một nội dung của chính sách. Chính sách là sản phẩm chủ quan
căn cứ vào những thực tế khách quan nhận thức được trong đó giá thành chỉ là một.
Trong phạm vi bài này, chúng tôi cố gắng phát biểu một số ý kiến về những vấn
đề mà chúng tôi cho là còn chưa sáng tỏ trong thực tiễn sản xuất và trong công tác điều
tra tính giá thành sản xuất lúa hiện nay. Chúng tôi không đề cập đến toàn bộ vấn đề
điều tra tính giá thành sản xuất. Mong rằng những ý kiến trong bài này sẽ đóng góp
một phần nhỏ vào công việc nhằm hoàn thiện công tác này.
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II. Vấn đề phân phối tổng sản phẩm và trả công lao động bằng tiền trong hợp tác
xã nông nghiệp ()
Sản xuất quyết định phân phối. Người ta chỉ có thể phân phối những cái gì đã sản
xuất ra; tính chất hình thái, quy mô của sự phân phối do bản chất của quan hệ sản xuất
và quy mô của lực lượng sản xuất xã hội quy định. Phân phối đúng sẽ tác động tích cực
đến sản xuất, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất diễn ra bình thường.
Tổng sản phẩm làm ra sau mỗi chu kỳ sản xuất được phân phối trước hết để có
thể tiến hành sản xuất trong thời gian kế tiếp bù đắp hao phí lao động vật hoá, bù đắp
hao phí lao động sống trong chu kỳ sản xuất trước đó, tức là trả công lao động, đảm
bảo cho quá trình tái sản xuất giản đơn được thực hiện trong những điều kiện bình
thường. Những hao phí này tiếp tục diễn ra trong chu kỳ sản xuất kế tiếp. Ngoài ra còn
là để tích luỹ dùng cho việc mở rộng sản xuất và thoả mãn các nhu cầu công ích trong
chu kỳ sản xuất kế tiếp.
Khoản thứ nhất, trong bất kỳ tình huống nào của sản xuất, về nguyên tắc, phải
luôn luôn được hạch toán chính xác và được bù đắp đầy đủ bằng mọi cách: hai khoản
sau là sản phẩm mới sáng tạo ra sau một chu kỳ sản xuất, không như khoản thứ nhất là
giá trị sản phẩm của các chu kỳ sản xuất trước được chuyển vào giá trị sản phẩm được
sản xuất ra trong chu kỳ này, nên dưới chủ nghĩa xã hội, hai khoản này được phân phối
như thế nào là tuỳ thuộc nhận thức của con người đối với cái tất yếu kinh tế trong từng
thời kỳ nhất định, vừa nhằm đảm bảo không ngừng cải thiện đời sống của con người,
vừa nhằm đẩy mạnh tái sản xuất mở rộng với tốc độ cao. Do đó, quan hệ tỷ lệ giữa hai
khoản này, hình thức phân phối hai khoản này như thế nào để đạt được mục đích đó là
điều quan tâm của con người và luôn luôn biến đổi theo sự phát triển của sản xuất, theo
sự nhận thức các quy luật kinh tế và năng lực thực hiện những nhận thức ấy của con
người.
Hình thức phân phối tổng sản phẩm trong hợp tác xã nông nghiệp hiện nay
Kinh tế hợp tác xã nông nghiệp nước ta được xác lập từ 1960 đến nay. Về mặt
quan hệ sản xuất, đây là một sự biến đổi cách mạng, nhất là xét trên góc độ chế độ
chiếm hữu tư liệu sản xuất. Nhưng ở các hợp tác xã nông nghiệp, cho tới nay, trình độ
quản lý kinh doanh còn thấp, lực lượng sản xuất chưa thoát khỏi tình trạng thủ công lạc
hậu, sản phẩm hàng hóa và thu nhập bằng tiền ít, sản phẩm làm ra để tiêu dùng nội bộ
hợp tác xã là chính. Trong điều kiện đó, trong thời gian qua, các hợp tác xã buộc phải
phân phối tổng sản phẩm của mình dưới hình thái hiện vật là chính, trên cơ sở áp dụng
hình thức hạch toán thu nhập phân phối, chưa phải là hạch toán kinh doanh theo kiểu
sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, đồng tiền chưa phải là thước đo tất cả mọi hao phí và kết
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quả sản xuất; quan hệ tiền - hàng ít có vai trò đòn xeo thúc đẩy sản xuất phát triển.
Về đại thể, có thể hiểu hình thức phân phối sản phẩm và hạch toán kinh tế trong
hợp tác xã như sau:
Giá trị tổng sản phẩm làm ra hàng năm trước hết được phân phối để bù đắp hao
phí lao động vật hoá, thứ nữa, dành cho các quỹ dùng chung trong hợp tác xã (tích luỹ,
công ích...) và nộp thuế cho Nhà nước. Phần còn lại mới dùng để trả công người lao
động. Theo trình tự phân phối này, lao động tất yếu dưới hình thái lao động sống hao
phí, lại được phân phối sau, dường như trở thành lao động thặng dư, còn lao động
thặng dư tồn tại dưới hình thức quỹ tích luỹ, quỹ công ích của hợp tác xã, nộp thuế cho
Nhà nước, lại được phân phối trước khi trả công lao động, dường như trở thành lao
động tất yếu. Hao phí lao động vật hoá và quỹ tích luỹ của hợp tác xã mới được trực
tiếp đo ngay bằng đơn vị tiền tệ, còn hao phí lao động sống thì được đo bằng "công
điểm", một loại thước đo riêng của từng hợp tác xã, còn một phần quỹ công ích, quỹ
nộp thuế cho Nhà nước, lại được đo trực tiếp bằng hiện vật, chủ yếu là thóc.
Hợp tác xã quan tâm trước hết đến việc hạch toán đúng để bù đắp cho đủ hao phí
lao động vật hoá nhưng trên thực tế, vì lẽ này lẽ khác không phải lúc nào, ở đâu, việc
đó cũng thực hiện được; còn hao phí lao động sống đo bằng tiền tệ và đo bằng hiện
vật, là bao nhiêu thì không thể tính trước được, mà được xác định sau và tuỳ thuộc kết
quả sản xuất và mức tích luỹ hàng vụ, hàng năm. Nói khác đi là: mức thù lao 8 giờ (1
ngày) bằng tiền hay hiện vật cho 1 lao động hoàn thành một khối lượng công việc nhất
định, có sức khoẻ và kỹ năng lao động trung bình, thái độ lao động tích cực thực hiện
trong điều kiện sản xuất cụ thể, không được xác định trước cùng với hao phí lao động
vật hoá, không được coi như là một loại chi phí sản xuất phải bỏ ra trước ở một mức
nhất định mới tạo ra được sản phẩm, như trong các xí nghiệp quốc doanh.
Hợp tác xã sử dụng đại lượng "ngày công điểm" làm thước đo trực tiếp hao phí
lao động và thù lao lao động. Ví dụ 1 ngày lao động 8 giờ, cày được 3 sào bắc bộ được
đo và trả thù lao 12 điểm (1,2 ngày công), cắt được 30kg cỏ được đo và trả thù lao 10
điểm (1 ngày công), không như trong nông trường quốc doanh, thù lao trả cho khối
lượng công việc trên tương ứng là 1,7 đ và 1,5 đ. Do đó, khái niệm "giá trị ngày công"
được tồn tại và chỉ được xác định là bao nhiêu tiền, bao nhiêu kg thóc..., sau khi quyết
toán kinh doanh, khấu trừ trong tổng sản phẩm để bù đắp hao phí lao động vật hoá, để
nộp thuế, để lập quỹ tích luỹ, quỹ công ích của hợp tác xã. Còn sau khi hoàn thành một
khối lượng công việc, người xã viên không biết được ngay là họ sẽ được trả thù lao
bao nhiêu đồng, bao nhiêu kg thóc. Như vậy, giá trị ngày công bị "thả nổi" theo kết quả
kinh doanh hàng vụ, hàng năm, mang nặng tính chất "được ăn, thua chịu".
Về mặt hiện vật, chủ yếu là lương thực (thóc), sau khi khấu trừ các khoản thuế,
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nghĩa vụ với Nhà nước, giống, quỹ công ích, phần còn lại được phân phối cho xã viên,
chủ yếu theo số ngày công điểm làm được của từng người, thứ yếu là để phân phối có
tính chất điều hoà nội bộ trên tình hữu ái giai cấp cho các gia đình, làm được ít ngày
công, có lý do chính đáng, lương thực được chia theo ngày công không đủ ăn.
Do đó, khái niệm "công thóc" - mức thù lao 1 ngày công điểm tính bằng số kg
thóc - được tồn tại cùng với khái niệm "công tiền" - mức thù lao 1 ngày công điểm tính
bằng đơn vị tiền tệ. Người xã viên quan tâm nhiều hơn đến "giá trị công thóc" nhất là
trong hoàn cảnh giá thóc trên thị trường tự do cao hơn nhiều lần giá thóc áp dụng trong
việc phân phối nội bộ và trong việc xác định giá trị ngày công đo bằng đồng tiền.
Quá trình phân phối diễn ra như vậy làm cho hai mặt giá trị và giá trị sử dụng
(hiện vật) của tổng sản phẩm tách rời nhau gây khó khăn cho hạch toán kinh doanh và
làm phức tạp thêm các quan hệ kinh tế. Tình hình này được biểu hiện đậm nét ở nhiều
hợp tác xã, khi có hiện tượng giá trị 1 ngày công điểm đo bằng đồng tiền nhỏ hơn giá
trị số lương thực được phân phối cho 1 ngày công điểm đo bằng đồng tiền (giá trị công
tiền nhỏ hơn giá trị công thóc). Ví dụ, giá trị tổng sản phẩm, sau khi đã bị khấu trừ các
khoản nêu ở trên, chia cho số công điểm của mọi người trong hợp tác xã làm được, sẽ
có giá trị ngày công là 0,6đ/10 điểm, nhưng, số thóc, sau khi đã phân phối cho các quỹ
theo chính sách của Nhà nước, chia cho số công điểm của mọi xã viên đã làm được sẽ
có "công thóc" là 3kg/10 điểm tính theo giá chỉ đạo của Nhà nước là 0,9đ/10 điểm. Do
đó, để lĩnh của hợp tác xã 3 kg, cứ một ngày công 10 điểm, xã viên phải bỏ tiền túi ra
là 0,3đ. Mặc dầu trong nhiều trường hợp, xã viên, do làm được nhiều ngày công nhưng
không tiêu dùng hết số lương thực được phân phối, hoặc do thiếu tiền nộp cho hợp tác
xã để lấy đủ số thóc được phân phối, đã phải bán một phần số thóc nhận được của hợp
tác xã ra thị trường tự do, hay bán cho Nhà nước với giá cao. Vì vậy, giá trị ngày công
đo bằng tiền, thực chất, lớn hơn nhiều so với giá trị ngày công 0,6đ/công được hợp tác
xã hạch toán và có khác giữa các hộ xã viên trong cùng một hợp tác xã. Hộ nào có
nhiều thóc bán giá cao sẽ có giá trị ngày công thực tế cao hơn hộ ít hay không có thóc
bán giá cao. Trong khi đó, ở nhiều hợp tác xã, do hạch toán và phân phối theo giá
0,3đ/kg thóc và do phân phối thóc theo ngày công điểm nên giá trị ngày công của xã
viên thấp, quỹ tích luỹ quá nhỏ hoặc không có... thậm chí có khi ăn cả vào vốn dùng để
chi phí về lao động vật hoá, mặc dù nếu chỉ phân phối lương thực cho xã viên đủ ăn thì
hợp tác xã có thể dành một phần không nhỏ số thóc của mình, bán ngoài nghĩa vụ với
giá cao cho Nhà nước, như vậy tình hình tài chính của hợp tác xã sẽ được cải thiện rõ
rệt, tình trạng kinh doanh thua lỗ, vay vốn ngân hàng quá nhiều mà không trả được... sẽ
bị hạn chế hay xoá bỏ, quan hệ phân phối trong hợp tác xã sẽ trở nên công bằng và
lành mạnh hơn, không có tình trạng giá trị ngày công giữa các hộ xã viên khác nhau,
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khối lượng thóc trao đổi ở thị trường tự do sẽ bị thu hẹp về căn bản...
Hình thức phân phối này giản đơn, phù hợp với lực lượng sản xuất và trình độ
quản lý của hợp tác xã trong những năm đầu mới thành lập đã kích thích xã viên hăng
hái lao động cho hợp tác xã, cho phép áp dụng chế độ kế toán thu nhập phân phối rất
đơn giản, không đòi hỏi tính giá thành công việc, giá thành sản phẩm của hợp tác xã,
của từng đơn vị trong hợp tác xã và không hạch toán lãi - lỗ trong kinh doanh. Chế độ
kế toán chỉ đòi hỏi ghi chép, tính cho đủ tổng số hao phí lao động vật hoá và các khoản
thu thực tế của hợp tác xã và của từng ngành trồng trọt, chăn nuôi..., trích cho đủ các
quỹ tài chính dùng chung cho hợp tác xã, và thanh toán phần còn lại cho xã viên theo
kết quả sản xuất từng vụ, từng năm. Vì vậy hình thái phân phối tổng sản phẩm và chế
độ quản lý kinh doanh trong hợp tác xã chưa thoát hẳn ra khỏi phạm vi của kinh tế
phường hội. Đó cũng là một tất yếu khách quan của thời kỳ đầu tập thể hoá nông
nghiệp. Đưa nông dân cá thể lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng nếu để tình trạng này kéo
dài, những nhược điểm của nó sẽ phát sinh, không cho phép hợp tác xã tiếp tục phát
triển trên con đường đi lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.
Những nhược điểm của hình thái phân phối này có thể tóm tắt như sau: giá trị
ngày công bị thả nổi, không được kế hoạch hoá; giá thành sản xuất và lãi - lỗ kinh
doanh không được kế hoạch hoá và hạch toán, tức là hợp tác xã chưa áp dụng được đầy
đủ chế độ hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Do đó, trách nhiệm của cán bộ quản
lý hợp tác xã không được đo bằng những chỉ tiêu kinh tế cụ thể, không phản ánh được
đầy đủ, tổng hợp nội dung kinh tế mà các cán bộ đó phải chịu trách nhiệm vật chất
trước toàn thể xã viên và Nhà nước; xã viên sau khi hoàn thành một công việc cụ thể,
không biết sẽ được trả công bao nhiêu, điều này còn tuỳ thuộc nhiều nhân tố tổng hợp,
không tuỳ thuộc kết quả từng công việc cụ thể, đến cuối vụ sản xuất mới hiểu được, do
đó, không chủ động được trong kế hoạch thu chi của gia đình, không thật yên tâm làm
nhiều ngày công lao động cho hợp tác xã, còn quan tâm nhiều hơn đến kinh tế phụ gia
đình; việc phân phối lương thực theo ngày công, tạo cơ sở kinh tế cho thị trường tự do
tồn tại, đồng thời, làm cho hai mặt giá trị và hiện vật bị tách rời trong quá trình phân
phối, không bảo đảm cho hợp tác xã có thể tiến hành tái sản xuất mở rộng một cách
bình thường và có kế hoạch. Hợp tác xã thiếu thóc bán cho Nhà nước để có thu nhập
bù đắp chi phí sản xuất và tăng tích luỹ, trong khi phải phân phối lương thực cho xã
viên theo ngày công với giá 0,3đ/kg, chịu lỗ để xã viên bán giá cao, tăng thu nhập cho
gia đình, tạo ra sự mất cân bằng giữa các hộ xã viên với nhau, và quyền lợi của tập thể,
của xã viên dường như không thống nhất, làm cho xã viên có phần ít quan tâm đến
kinh tế tập thể. Tất nhiên tình hình này không phải chi do nguyên nhân phân phối gây
ra.
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Tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, phải chuyển hình thức phân phối hiện vật
sang hình thức phân phối bằng tiền (phân phối giá trị), sử dụng đồng tiền làm thước đo
duy nhất mọi khoản thu, chi tài chính, bao gồm cả hao phí lao động vật hoá và lao
động sống, các quỹ tích luỹ của hợp tác xã. Trả công lao động bằng tiền theo một mức
định trước trong kế hoạch kinh doanh, là một điều kiện để có thể hạch toán kinh doanh,
tính giá thành, lãi - lỗ, phục vụ công tác quản lý kinh doanh nội bộ từng hợp tác xã cụ
thể, khắc phục được các nhược điểm nêu ở trên của hình thức phân phối hiện vật. Mức
trả công lao động được tính bằng đơn vị tiền tệ (đồng) cho 1 ngày công lao động 8 giờ
hoàn thành một định mức lao động đối với từng loại công việc khác nhau. Ví dụ 1
ngày, định mức công cày là 3 sào, xếp bậc 3 được tính trả thù lao 1,5đ; cắt cỏ là 30 kg
xếp bậc 2, được trả thù lao 1,3đ, phun thuốc trừ sâu, định mức 4 mẫu, xếp bậc 5, được
trả 1,8đ... Mức lương thực phân phối cho xã viên chỉ để đủ ăn, tái sản xuất sức lao
động của họ và các thành viên khác trong gia đình mà họ phải nuôi. Nghĩa là phân phối
theo định lượng, đối với từng loại lao động khoẻ yếu, nặng nhẹ, và đối với từng lứa
tuổi (đối với người chưa đến và hết tuổi lao động, thực tế không có điều kiện tham gia
lao động cho tập thể). Từng loại có mức ăn riêng, đảm bảo quan hệ hợp lý trong nội bộ
hợp tác xã và giữa hợp tác xã với Nhà nước. Lượng lương thực thực tế được phân phối
cho mỗi gia đình xã viên là bao nhiêu so với định lượng tính trước chỉ còn tuỳ thuộc
mức độ hoàn thành nghĩa vụ lao động cho hợp tác xã của những người có nghĩa vụ lao
động trong gia đình họ mà thôi.
Trong điều kiện trình độ sản xuất còn thấp và kết quả sản xuất còn bấp bênh, phụ
thuộc nhiều vào tự nhiên, nhưng nhìn chung không đến mức thua lỗ. ăn cả vào vốn,
không bù đắp nổi chi phí lao động vật hoá, thì vẫn cần và có thể tiến hành phân phối
bằng tiền và xác định mức thì lao lao động kế hoạch (ổn định giá trị ngày công) ở mức
thấp. Điều này chắc chắn có thể thực hiện được, nếu cố gắng phấn đấu, chưa cần tính
đến tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý của hợp tác xã. Làm
như vậy còn hơn là để tình trạng "thả nổi giá trị ngày công" như hiện nay.
Mức thù lao lao động kế hoạch được xác định căn cứ vào kế hoạch sản xuất, vào
việc khai thác những năng lực tiềm tàng để tăng thu nhập, căn cứ vào quan hệ giữa tích
luỹ - tiêu dùng trong từng hợp tác xã, đồng thời lại là cơ sở để lập kế hoạch và hạch
toán về giá thành, lãi - lỗ của từng ngành kinh doanh và của toàn bộ hoạt động kinh
doanh của hợp tác xã.
Trong quá trình phát triển sản xuất, mức thù lao lao động sẽ được nâng dần, từ
mức quá thấp và phụ thuộc trình độ kinh doanh của từng hợp tác xã riêng lẻ, đến mức
tối thiểu bằng mức sống phổ biến của xã hội, và chỉ còn phụ thuộc trình độ kinh doanh
phổ biến của các hợp tác xã; kỳ trả công rút ngắn dần từ 6 tháng đến hàng tháng...
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Việc thực hiện chế độ phân phối và trả công lao động bằng tiền là một quá trình
từ thấp đến cao, ngày một hoàn thiện và mang đầy đủ nội dung ý nghĩa của nóvà có thể
chia làm 3 giai đoạn. Các hợp tác xã hiện nay đang bắt đầu thực hiện giai đoạn thứ
nhất.
Giai đoạn I:
- Bỏ chế độ trả công lao động bằng lương thực, lập chế độ trả công bằng tiền theo
mức kế hoạch hàng năm hay 3 - 5 năm; Hợp tác xã thực hiện hạch toán kinh doanh,
tính giá thành sản xuất, lãi - lỗ ngay từ khi lập kế hoạch, trong quá trình thực hiện kế
hoạch và đến khi quyết toán kinh doanh, xác định kết quả thực hiện kế hoạch. Do đó,
các khái niệm "ngày công điểm" và "giá trị ngày công" có thể được thay bằng các khái
niệm "đơn giá công việc", "tiền lương bình quân", "giá thành", "lãi - lỗ".
Việc phân phối lương thực trong hợp tác xã, nhất là phân chia cho xã viên, phải
đảm bảo sự thống nhất giữa giá trị và hiện vật, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất giản
đơn và tái sản xuất mở rộng, được thực hiện, tiến tới làm cho hợp tác xã chủ động về
tài chính trong hoạt động kinh doanh, kích thích xã viên hăng hái lao động cho hợp tác
xã, đảm bảo sự công bằng hợp lý giữa những người lao động và giữa các hộ xã viên
trong hợp tác xã, ổn định mức sống, tiến tới ăn đủ no về lương thực cho xã viên, thực
hiện sự thốg nhất lợi ích giữa Nhà nước, hợp tác xã và xã viên.
Lương thực của hợp tác xã được phân phối cho 3 yêu cầu lớn là:
- Nộp thuế và bán cho Nhà nước (trong và ngoài nghĩa vụ);
- Lập các quỹ dùng chung cho nhu cầu sản xuất và công ích của hợp tác xã;
- Phân phối cho xã viên ăn. Nguồn lương thực dùng để phân phối hàng năm gồm
lương thực sản xuất trong năm, tồn kho của các quỹ lương thực của hợp tác xã mà theo
quy định được đưa vào phân phối chung trong năm sau, và lương thực đi vay.
Quá trình phân phối lương thực có thể được tiến hành như sau:
1. Giao nộp đủ, đúng chất lượng, đúng thời hạn số thóc thuế và bán trong nghĩa
vụ cho Nhà nước. Có thể vụ đông xuân giao nộp nhiều hơn vụ mùa hay ngược lại, tuỳ
sản lượng từngvụ, nhưng phải đảm bảo mức nghĩa vụ cả năm.
2. Để quỹ giống cho vụ sau (kể cả mức dự phòng thiên tai) theo một cơ cấu giống
hợp lý. Phần còn lại, không sử dụng hết được nhập vào tổng nguồn lương thực để phân
phối chung, không được dùng vào bất kỳ mục đích nào khác.
Hai khoản lương thực này trong bất kỳ tình huống nào cũng phải ưu tiên đảm bảo
đầy đủ, trừ trường hợp Nhà nước cho miễn giảm nghĩa vụ vì bị thiên tai.
3. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ lương thực đối với Nhà nước và để giống đầy đủ
và dự kiến phân phối cho các quỹ lương thực khác, trước hết là cho xã viên ăn, nếu
quyết toán cân đối thu - chi tài chính, thu chưa đủ bù đắp chi phí sản xuất, bao gồm chi
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phí lao động vật hoá và lao động sống tính theo mức thù lao lao động định trước (mức
ổn định giá trị ngày công), thì phải rút bớt các quỹ khác, tiếp tục bán giá cao cho Nhà
nước một phần lương thực để cân đối tài chính, bảo đảm chí ít cho được mức tái sản
xuất giản đơn. Tất nhiên nếu vì bán lương thực cho Nhà nước theo giá cao để bù đắp
hao phí lao động mà làm giảm mức ăn lương thực so với kế hoạch thì phải có quyết
định của đại hội xã viên theo hướng một là, giảm mức ăn và các quỹ lương thực khác
của hợp tác xã, hai là, sử dụng quỹ lương thực dự trữ (nếu có) để bổ sung cho nguồn
lương thực phân phối, vừa đảm bảo tái sản xuất giản đơn, vừa đảm bảo mức ăn của xã
viên, ba là, chịu lại một phần tiền thù lao lao động của xã viên sang kế hoạch sau sẽ
bù..., để đảm bảo cân đối tài chính. Làm như vậy mới thực hiện được sự thống nhất
giữa giá trị và hiện vật trong quá trình phân phối, tránh được tình trạng vì phân phối
lương thực cho xã viên không hợp lý mà hợp tác xã mất vốn, hoặc không có tích luỹ
thích đáng, quan hệ tài chính trở nên không lành mạnh;
4. Để quỹ lương thực cho chăn nuôi tập thể và cho chăn nuôi gia đình theo chính
sách và theo kế hoạch phát triển chăn nuôi của hợp tác xã, phải sử dụng quỹ này theo
đúng yêu cầu cần thiết của mức phát triển đàn gia súc (lợn) của hợp tác xã và xã viên
(theo đúng chính sách khuyến khích chăn nuôi gia đình). Nếu chăn nuôi không thực
hiện được kế hoạch nên không dùng hết lương thực thì phần lương thực này được đưa
vào nguồn lương thực đem phân phối chung trong năm sau, không được sử dụng vào
bất kỳ mục đích nào khác.
Nếu kế hoạch phát triển chăn nuôi còn thấp, mặc dù chính sách cho phép để
nhiều lương thực cho chăn nuôi, thì cũng không được để đến mức tối đa mà chính sách
cho phép. Ví đụ, chính sách cho để 100 tấn nhưng đàn lợn của hợp tác xã, theo kế
hoạch năm tới chỉ dùng đến 70 tấn thì chỉ để 70 tán.
5. Để quỹ bồi dưỡng lao động trong điều kiện nóng độc, làm đêm (ca 3), làm
thông tầm từ 10 giờ/1 ngày trở lên trong lúc mùa vụ căng thẳng. Hợp tác xã phải tính
nhu cầu này, cân đối với các nhu cầu khác về lương thực để lập quỹ này cho hợp lý,
nhưng tối đa không quá 0,4kg thóc/1 bữa, và 1% sản lượng lương thực đem phân phối.
Khi chi dùng quỹ này, hợp tác xã phải quy định rõ những việc có độc hại, cần làm đêm,
làm thông tầm, thời gian làm những công việc đó và chủ nhiệm phải quyết định và
duyệt chi từng trường hợp cụ thể. Nếu sử dụng không hết, số lương thực còn lại phải
nhập vào sản lượng lương thực đem phân phối chung, không được sử dụng vào bất kỳ
mục đích nào khác, và hợp tác xã phải rút kinh nghiệm lập kế hoạch để quỹ này cho
năm sau.
6. Để quỹ công ích theo chính sách hiện hành, nhưng cũng phải theo yêu cầu và
khả năng từng năm kế hoạch của hợp tác xã. Hợp tác xã phải tính kỹ yêu cầu chi dùng,
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khả năng tài chính và tổ chức chi dùng quỹ này đúng chính sách, nếu chưa đủ khả năng
thì không để đủ mức tối đa mà chính sách cho phép.
Quỹ này được sử dụng cho các trường hợp sau:
- Bồi dưỡng cho các cháu ở nhà trẻ, lớp mẫu giáo. Mức độ do khả năng quỹ của
hợp tác xã lớn hay nhỏ, tối đa là bảo đảm 2 bữa ăn 1 ngày. Không nên phát lương thực
về cho gia đình các cháu, mà phải tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo và nấu cho các cháu ăn
để khuyến khích xã viên gửi con vào nhà trẻ, lớp mẫu giáo, dành thời gian để lao động
cho hợp tác xã.
- Trợ cấp cho các gia đình bị hoả hoạn, cháy hết hay cháy một phần lương thực.
- Cấp cho đại biểu Đại hội xã viên (họp mỗi năm 4 lần) mỗi ngày 1 xuất ăn (0,4
kg thóc) để đại biểu khỏi phải về nhà ăn cơm 1 bữa.
- Trợ cấp 10 - 15kg thóc cho gia đình có người bị chết làm ma chay, nếu hợp tác
xã sản xuất khá. Đây là phần phúc lợi tập thể đối với xã viên, những gia đình tổ chức
ma chay linh đình thì không được trợ cấp khoản thóc này.
Việc sử dụng quỹ thóc này, theo hình thức phân phối cho không, hay bán, là tuỳ
thuộc quỹ tài chính về công ích của hợp tác xã lớn hay nhỏ, được quy định sử dụng
như thế nào. Quỹ lương thực này có tính chất phúc lợi tập thể nên hướng tiến tới là cho
không, và các yêu cầu lương thực để ăn của các gia đình neo đơn, thiếu sức lao động,
những người đã mất và chưa mất sức lao động nhưng không nơi nương tựa, trong điều
kiện phân phối bằng tiền, không do quỹ nào đảm nhiệm nữa, mà thuộc quỹ lương thực
trợ cấp để mua lương thực ăn do hợp tác xã phân phối vẫn có thể được quỹ tài chính về
công ích chi, nếu quỹ này đủ lớn.
Hiện nay, nói chung, quỹ này của hợp tác xã còn nhỏ bé so với nhu cầu. Nếu vì lý
do nào đó mà không sử dụng hết, thì số còn lại sẽ dành cho năm sau. Khi xét thấy quỹ
này đủ để trang trải các nhu cầu trên, phù hợp với quỹ tài chính về công ích thì sẽ
không để quỹ này tăng thêm hàng năm, mà chỉ bổ sung cho đủ số đã chi dùng.
Điều đáng lưu ý là, đôi khi quỹ tài chính về công ích còn nhỏ mà lại phải chi cho
nhiều yêu cầu bằng tiền, không dùng đến lương thực, do đó, quỹ lương thực công ích
phải để đủ cho phù hợp, không nhất thiết để ở mức tối đa mà chính sách cho phép. Ví
dụ, chính sách cho để 10 tấn thóc làm quỹ công ích (1% sản lượng), trị giá 3.000đ,
nhưng về tài chính, quỹ công ích chỉ có 2.000đ, hoặc chỉ dành 2.000đ cho chi dùng
bằng thóc, còn 1.000đ, cho chi dùng bằng tiền, thì chỉ để tương ứng là 6,6 tấn thóc,
không phải là 10 tấn.
7. Để quỹ lương thực cung cấp cho gia đình xã viên theo tiêu chuẩn định lượng
ổn định cho từng đối tượng. Căn cứ khả năng sản xuất, quan hệ giữa Nhà nước và hợp
tác xã, yêu cầu tái sản xuất sức lao động và đảm bảo đời sống ổn định cho xã viên mà
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xác định mức ăn bình quân ổn định cho hợp tác xã, tối đa không quá 25kg/1 nhân khẩu
1 tháng. Dựa vào mức ăn bình quân ổn định, tính được tổng quỹ lương thực cung cấp
cho xã viên ăn. Còn phân phối cho từng cá nhân và hộ xã viên thì theo tiêu chuẩn định
lượng. Tiêu chuẩn định lượng được xác định theo lao động khoẻ yếu và lứa tuổi và căn
cứ theo quỹ lương thực ổn định dành cho xã viên ăn nói trên. Tất cả mọi người trong
hợp tác xã đều được xét phân phối lương thực theo tiêu chuẩn nhất định, theo các loại
A, B, C. Sự chênh lệch giữa các loại lao động do đại hội xã viên bàn bạc quyết định,
nhưng nếu loại A có mức ăn là 1 thì loại B khoảng 0,85 - 0,9, loại C 0,7 - 0,8. Lao
động quản lý của đội trưởng, đội phó, ban quản trị cán bộ cung tiêu, kỹ thuật, trồng trọt
nên bằng loại A. Nhân viên thủ kho, kế toán, kế hoạch, thú y có thể bằng loại B, nhân
viên hành chính quản trị, thủ quỹ có thể bằng loại C. Những lao động phụ trên tuổi và
dưới tuổi, tham gia lao động cho hợp tác xã nếu đăng ký và đạt số ngày công của lao
động loại nào thì có mức ăn bằng lao động loại đó. Những người chưa có hoặc mất khả
năng lao động được phân phối đủ ăn, tuỳ theo lứa tuổi, có thể bằng 1/2, 1/3, 1/5... mức
ăn của loại A.
Để kích thích và ràng buộc xã viên làm nhiều ngày công cho hợp tác xã, phải xác
định đúng nghĩa vụ lao động của các loại lao động chính và của từng hộ xã viên, xác
định tổng số lương thực có thể được phân phối theo các tiêu chuẩn nêu ở trên, và số
lương thực thực tế phân phối cho từng hộ còn phụ thuộc mức độ từng hộ hoàn thành
nghĩa vụ lao động cho hợp tác xã. Ví dụ, tổng số mức ăn của một hộ 1 năm là 600kg
thóc, số ngày công phải làm cho hợp tác xã là 500 công, nhưng chỉ làm được 450 công
(90% mức nghĩa vụ), không có lý do chính đáng như ốm đau, nghỉ đẻ... thì chỉ được
phân phối 600kg  95% = 540kg thóc. Không hoàn thành nghĩa vụ lao động nhưng có
lý do chinh đáng thì vẫn được nhận đủ 600kg thóc. Lao động vượt nghĩa vụ 500 công
cũng không được nhận quá 600kg thóc như mức ăn đã quy định, và được nhận thưởng
bằng tiền theo chế độ thưởng của hợp tác xã.
8. Để quỹ dự trữ phòng thiên tai; nếu hợp tác xã có mức làm ăn khá, từ
20kg/người 1 tháng trở lên, thì nên trích 1 - 2kg để lập quỹ này. Quỹ này sẽ lớn dần lên
theo sự phát triển sản xuất và khi đã đủ để trang trải khoảng 25% - 40% các nhu cầu
lương thực của hợp tác xã thì thôi không để tăng thêm nữa, mà hàng năm chỉ để ở mức
đủ bù đắp phần đã chi dùng rồi. Quỹ còn dùng để bổ sung cho nguồn lương thực của
hợp tác xã khi nguồn này bị mất cân đối do thiên tai, không phải chỉ để bổ sung cho
riêng quỹ lương thực dùng cho xã viên ăn. Mức độ để quỹ này hàng năm tuỳ thuộc quỹ
tài chính dùng cho việc dự phòng được trích từ lãi, hết sức tránh tình trạng: giá trị thóc
để quỹ dự trữ hàng năm lớn hơn giá trị lập quỹ dự trữ trích từ lãi.
Tổng số quỹ lương thực dùng cho việc bồi dưỡng lao động, phân phối cho xã
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viên ăn, và quỹ dự trữ, xét trong điều kiện cân đối lương thực trong xã hội hiện nay,
không nên cao quá mức 25kg thóc bình quân đầu người mỗi tháng.
Việc phân phối tổng thu nhập của hợp tác xã, có thể được tiến hành như sau:
Tất yếu trước hết là phải khấu trừ trong tổng thu nhập, (giá trị tổng sản phẩm tính
theo giá cả thực hiện) 1 khoản đủ bù đắp hao phí lao động vật hoá. Như vậy số còn lại
chính là thu nhập - thể hiện số giá trị mới được sáng tạo trong chu kỳ sản xuất này.
Trong điều kiện hiện nay, chúng tôi thấy tỷ lệ lãi - thể hiện lao động thặng dư, trong
hợp tác xã chỉ nên bằng 20 - 25%, tối đa là 30% giá trị mới được sáng tạo (v + m). Tất
nhiên quan hệ giữa v và m hoàn toàn tuỳ thuộc trình độ sản xuất của từng hợp tác xã và
do đại hội xã viên quyết định, sao cho vừa đảm bảo nhu cầu tái sản xuất sức lao động,
vừa đảm bảo tăng tích luỹ để mở rộng sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh, áp dụng
tiến bộ kỹ thuật...
- Thứ hai là khoản trả công lao động theo mức đã định trước. Khi thấy việc trả
công này làm cho lãi suất lên tới trên 30% thu nhập (v + m) thì phải nâng mức tiền
công, sao cho lãi suất không vượt quá 30%. Trong những năm thất bát, thu nhập không
đủ bù đắp giá thành hay trả công theo mức đã định, thì phải trích quỹ dự phòng để
trang trải (nếu có), hoặc chịu lại một phần tiền công của xã viên sang năm sau phấn
đấu trả bù.
- Số còn lại chính là lãi, sẽ được phân phối cho 3 quỹ: quỹ tích luỹ để tái sản xuất
mở rộng, khoảng 60%, quỹ công ích khoảng 10%, quỹ khen thưởng thi đua khoảng
15%, quỹ dự phòng thiên tai khoảng 15% số lãi.
Quỹ tích luỹ thực chất là để bổ sung cho vốn sản xuất (cố định và lưu động) nhằm
mở rộng sản xuất. Nhưng trước mắt do hầu hết các hợp tác xã không có vốn lưu động
tự có, thậm chí cả một phần vốn cố định đều phải dựa vào tín dụng ngân hàng, nên quỹ
tích luỹ cần được dùng để lập vốn lưu động, trước hết là vốn lưu động dùng để trả tiền
công cho xã viên, dần dần xây dựng vốn sản xuất tự có đạt tới 60 - 70% nhu cầu, chỉ
dựa vào tín dụng 20 - 30% nhu cầu về vốn lưu động và 60 - 70% nhu cầu về vốn cố
định hàng năm.
Quỹ thi đua dùng để thưởng cho các cá nhân và tập thể hoàn thành vượt mức kế
hoạch và nhiệm vụ được giao; đối với xã viên làm vượt mức nghĩa vụ ngày công lao
động cho hợp tác xã, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá lao động, đạt thành tích
đột xuất trong các đợt thi đua ngắn hạn; đối với cán bộ lãnh đạo, tập thể đơn vị sản
xuất (đội, tổ) là hoàn thành vượt mức kế hoạch về lãi, hạ được giá thành sản xuất...,
hoặc có thành tích đột xuất.
Quỹ công ích có một phần bằng thóc và được sử dụng như đã nói về vấn đề phân
phối lương thực, ngoài ra còn để trợ cấp cho các gia đình neo đơn, người không có sức
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lao động mà không có nơi nương tựa, người bị tai nạn đột xuất, và để xây dựng các
công trình phúc lợi công cộng như thư viện, nhà văn hoá, nhà trẻ, lớp mẫu giáo, hệ
thống truyền thanh...
Quỹ dự phòng thiên tai có một phần bằng thóc, nhưng phần lớn là bằng tiền để bù
đắp cho tất cả các khoản chi tiêu tài chính của hợp tác xã bị thiếu hụt do thiên tai gây
ra.
Như vậy, nội dung cơ bản của hình thức phân phối bằng tiền trong hợp tác xã
nông nghiệp được thực hiện trong giai đoạn một, nhưng ở mức độ thấp. Trong giai
đoạn này, việc thù lao tuy đã được trực tiếp tính bằng tiền theo mức ổn định, nhưng
mức độ lớn nhỏ bao nhiêu, áp dụng ổn định trong bao lâu, được thanh toán sau bao
nhiêu ngày so với thời điểm xã viên hoàn thành khối lượng công việc được giao, là tuỳ
thuộc trình độ và tốc độ phát triển sản xuất, quan hệ giữa tích luỹ và tiêu dùng ở từng
hợp tác xã. Do đó, thù lao lao động và giá thành sản xuất tính theo mức này chỉ mang
tính chất cá biệt, không mang tính chất xã hội, chủ yếu nhằm phục vụ việc quản lý kinh
doanh của từng hợp tác xã.
Giai đoan hai:
Thực hiện việc trả công bằng tiền có tạm ứng hàng tháng: 50 - 70% mức phải trả
cho xã viên hàng tháng còn về lương thực thì phân phối đủ theo số lượng quy định và
được dùng theo chế độ phân phối lương thực mới, như đã nêu ở giai đoạn 1.
Muốn làm như vậy, ngay trong giai đoạn đầu, phải hình thành ngay hai loại quỹ
trích từ lãi hàng năm của hợp tác xã hay vay ngắn hạn của Ngân hàng, là "quỹ trả công
lao động" nằm trong nguồn vốn lưu động và quỹ "dự trữ phòng thiên tai". Quỹ trả công
dùng để tạm ứng hàng tháng về thù lao lao động; quỹ dự trữ dùng để bù đắp tất cả các
khoản chi phí sản xuất, trong đó có thù lao lao động, trong những năm thiên tai mất
mùa, thu nhập không đủ bù đắp các chi phí sản xuất, hoặc hàng tháng cho quỹ trả công
vay, cuối năm quyết toán sẽ trả lại.
Giai đoạn ba:
Thực hiện như trong xí nghiệp quốc doanh, trả công bằng tiền hàng tháng và bảo
đảm mức tối thiểu có tính chất xã hội cho xã viên. Như vậy, chẳng những xã viên được
lĩnh lương hàng tháng theo số ngày công và khối lượng công việc hoàn thành trong
tháng, như đối với công nhân viên Nhà nước, mà mức tiền công còn được đảm bảo tối
thiếu ngang với mức tiêu dùng của đời sống xã hội, không còn phụ thuộc trình độ sản
xuất còn thấp có tính chất cá biệt của hợp tác xã, và tình hình thiên tai mất mùa trong
những năm không bình thường.
Lúc này, chẳng những trình độ sản xuất nói chung có tính phổ biến của các hợp
tác xã đã phát triển, hợp tác xã không chỉ lập được đủ nguồn vốn lưu động để chi trả
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cho cả lao động vật hoá và lao động sống đã hao phí trong quá trình sản xuất, mà còn
có quỹ phòng thiên tai đủ lớn để bảo đảm cho hợp tác xã hoạt động kinh doanh bình
thường đời sống của xã viên được ổn định và quỹ dự phòng của Nhà nước hay của liên
hiệp các hợp tác xã nông nghiệp trong phạm vi toàn quốc cũng đủ sức bảo đảm cho các
hợp tác xã hoạt động ổn định ngay cả trong những năm mất mùa nặng. Còn về lương
thực, tuy vẫn phân phối theo định lượng, nhưng đủ đảm bảo nhu cầu của cơ thể con
người, trong các điều kiện lao động và theo lứa tuổi.
Như vậy, điều kiện trực tiếp của việc thực hiện chế độ phân phối và trả công lao
động bằng tiền là:
- Sản xuất của hợp tác xã phát triển đến một mức độ nhất định, chí ít cũng có thu
nhập, không có tình trạng ăn vào vốn sản xuất dùng để bù đắp các chi phí lao động vật
hoá (khấu hao tài sản cố định và mua sắm vật tư), và cũng có đủ lương thực bảo đảm
mức ăn tối thiểu cần thiết cho xã viên; trình độ phát triển sản xuất càng cao thì hợp tác
xã sẽ càng đạt đến mức độ cao của chế độ phân phối theo giá trị. Đó là điều kiện tiên
quyết.
Như vậy, về điều kiện này, hiện nay, hầu hết các hợp tác xã ở miền Bắc đều có
thể đạt được để chuyển sang giai đoạn đầu thực hiện chế độ phân phối và trả công lao
động bằng tiền. Nếu năm đầu tiên, vì chưa có kinh nghiệm, lại gặp một số trắc trở nào
đó, mà không thể trả côg theo mức đã định trước thì vẫn cứ tiến hành phân phối bằng
tiền, hoạch toán giá thành, lãi lỗ kinh doanh theo mức tiền công đã định, còn việc
thanh toán cho xã viên sẽ xin chịu lại một phần, sang năm lập kế hoạch phấn đấu để trả
nợ xã viên. Làm như vậy là điều bất đắc dĩ, nhưng vẫn còn hơn là "thả nổi" giá trị ngày
công như trước đây, không có thước đo bằng tiền đối với kết quả kinh doanh của hợp
tác xã, và đối với sự lãnh đạo quản lý của cán bộ hợp tác xã, không có mục tiêu kinh tế
tổng hợp tính bằng tiền rõ ràng để phấn đấu. Tính theo mức tiền công của giá thành sản
xuất của hợp tác xã dù có thấp, mang tính chất rất cá biệt, thì vẫn có ý nghĩa quản lý
nội bộ, thúc đẩy việc hạch toán kinh doanh, làm ăn có tính toán hơn, thiệt của cán bộ
quản lý hợp tác xã và của xã viên. Vì thế một mặt cần kiên quyết thực hiện việc định
trước mức tiền công lao động một cách vững chắc trên cơ sở kế hoạch sản xuất có tính
khoa học và thực tiễn, một mặt cần đẩy mạnh việc thực hiện tổ chức lại sản xuất, cải
tiến quản lý, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật canh tác, phấn đấu tăng năng suất lao động,
tiết kiệm chi phí sản xuất để thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
- Nâng cao từng bước và ngày càng hoàn chỉnh năng lực quản lý của cán bộ hợp
tác xã cũng như các chế độ quản lý kinh doanh theo kiểu sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa,
do Nhà nước ban hành, hướng dẫn hợp tác xã thực hiện, trước hết là cải tiến chế độ kế
hoạch hoá và chế độ tài chính - kế toán ở hợp tác xã, trên cơ sở áp dụng các khái niệm
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giá thành sản xuất, lãi - lỗ và phân phối lãi, hình thành các quỹ sản xuất và quỹ dự
phòng thiên tai của hợp tác xã.
Hợp tác xã phải lập kế hoạch sản xuất - kỹ thuật - tài chính một cách cân đối, tính
toán được chi phí sản xuất, giá thành thu nhập và lãi của từng ngành sản xuất, từng đơn
vị, trong hợp tác xã và tổng hợp của toàn hợp tác xã, tiến hành tổ chức thực hiện và
hạch toán được đầy đủ chính xác các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện kế
hoạch kinh doanh, quyết toán được kết quả kinh doanh của toàn hợp tác xã của từng
ngành sản xuất, từng đơn vị, từng khâu canh tác về chi phí sản xuất, giá thành và lãi lỗ.
Muốn làm được như vậy, hợp tác xã xem xét và xây dựng lại hoàn chỉnh, mang
tính chất tiên tiến và vững chắc toàn bộ hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, củng cố,
hợp lý hoá tổ chức sản xuất để tăng năng suất lao động, và củng cố bộ máy quản lý
theo hướng giao trách nhiệm và thù lao rõ ràng bằng các chỉ tiêu kinh tế cụ thể ngay
trong kế hoạch kinh doanh cho từng cá nhân phụ trách từng ngành, kinh doanh, từng
đơn vị trong hợp tác xã, củng cố bộ máy giúp việc ban quản trị, nhất là bộ môn kế
hoạch - định mức -hạch toán và tài chính... để giúp ban quản trị quản lý sản xuất theo
các chế độ quản lý mới.
Cùng với sự trưởng thành của hợp tác xã, tự lực xây dựng các quỹ sản xuất tự có
để trả công lao động bằng tiền hàng tháng, quỹ dự phòng thiên tai..., sự giúp đỡ của
Nhà nước là rất quan trọng, quyết định tốc độ thực hiện chế độ phân phối bằng tiền của
hợp tác xã, nhất là trong giai đoạn đầu. Ngoài việc viện trợ để phát triển sản xuất, như
cung cấp vật tư, cho vay vốn kinh doanh dài và ngắn hạn, đầu tư tài chính cho sản xuất
của hợp tác xã, trả giá mua nông sản đúng mức, Nhà nước còn tác động trực tiếp thúc
đẩy việc thực hiện phân phối bằng tiền bằng cách cho vay ngắn hạn để trả công lao
động khi quỹ trả công bằng tiền của hợp tác xã còn nhỏ bé, hoặc lập quỹ dự phòng
thiên tai trong toàn quốc trên cơ sở ngân sách cấp và các hợp tác xã nộp cho Nhà nước
một phần lãi hàng năm của mình để trợ giúp cho các hợp tác xã ở những vùng bị thiên
tai đột xuất...
Hợp tác xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục (Hà Nam Ninh) đã thực hiện giai đoạn đầu
của chế độ phân phối bằng tiền trong hơn 3 năm qua (từ 1974) (xem Tạp chí Nghiên
cứu Kinh tế các số 80, 81 và 82). Qua tình hình của Mỹ Thọ, đã có thể chứng minh
được rằng: trình độ mọi mặt của hợp tác xã hiện nay có thể cho phép hợp tác xã thực
hiện chế độ phân phối bằng tiền nhưng phải tiến hành đồng bộ việc tổ chức lại sản xuất
và bộ máy quản lý, cải tiến các chế độ quản lý (10 chế độ), đẩy mạnh tiến bộ kỹ thuật...
thì chế độ phân phối bằng tiền mới tồn tại và phát triển vững chắc, nhanh chóng.
ở Mỹ Thọ trong 3 năm (6 vụ sản xuất vừa qua) mức thù lao bình quân 1đ/1 ngày
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công đã được thực hiện, giá thành, lãi và phân phối lãi đã được hạch toán ngay từ khi
lập kế hoạch đến khi kết toán và quyết toán thực hiện kế hoạch kinh doanh. Và hợp tác
xã dự định trong năm tới, phấn đấu tăng thu nhập sao cho, so với mức trả công 1 đ, tỷ
lệ lãi vượt quá 40% thu nhập thì sẽ tăng mức trả công lên trên 1 đ và giữ vững cho tỷ lệ
lãi không vượt quá 40%; Quỹ sản xuất, mà chủ yếu là vốn lưu động, và quỹ dự phòng
thiên tai, trong đó có một phần bằng thóc, đã được hình thành và tăng dần hàng năm,
trước mắt có thể tạm ứng công lao động theo từng quỹ (3 tháng), so với trước đây là 6
tháng (1 vụ sản xuất); Nội dung, ý nghĩa, tác dụng của hình thức phân phối bằng tiền
như đã trình bày ở trên, đã được thực nghiệm trong thực tiễn hoạt động kinh doanh một
cách khá đầy đủ và chứng tỏ sức sống mạnh mẽ của nó, sản xuất phát triển với tốc độ
cao, nông sản hàng hoá bán cho Nhà nước tăng lên hơn 3 lần, hợp tác xã có lãi ngày
một nhiều, đời sống xã viên được ổn định và cải thiện rõ rệt, gây sự phấn khởi và tin
tưởng mạnh mẽ vào chế độ quản lý mới trong cán bộ và xã viên.
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III. Vấn đề "khoán" trong các hợp tác xã nông nghiệp hiện nay()
Gần suốt 20 năm qua, "3 khoán" (sản lượng sản phẩm, chi phí vật tư, chi phí công
điểm) là hình thức khoán duy nhất trong hợp tác xã nông nghiệp. Nhưng 1 - 2 vụ sản
xuất gần đây, nhiều hợp tác xã đã áp dụng nhiều hình thức khoán với những nội dung
và tên gọi khác nhau, như "khoán cho hộ gia định xã viên" "khoán sản phẩm cuối cùng
cho hộ hay cho nhóm hộ"....
Tình hình này đã gây ra nhiều suy nghĩ theo các chiều hướng khác nhau xung
quanh vấn đề "khoán" trong hợp tác xã nông nghiệp.
1. Tình hình, bản chất và nguyên nhân
- Từ nhiều năm nay, trong các hợp tác xã nông nghiệp, ban quản trị giao nhiệm
vụ kế hoạch "3 khoán" cho các đội sản xuất cơ bản, bao gồm các chỉ tiêu: sản lượng
sản phẩm phải giao nộp cho hợp tác xã, chi phí vật tư và chi phí công điểm cho sản
xuất của đội, tính theo hàng vụ, hàng năm, hợp tác xã tổ chức một số đội chuyên khâu,
chuyên việc để phục vụ quá trình sản xuất của đội cơ bản, như đội thuỷ nông, đội máy
nông nghiệp, đội giống, bảo vệ thực vật, đội vận chuyển vật tư sản phẩm....
Đội sản xuất cơ bản được giao cố định quản lý sử dụng một số diện tích, tài sản, công
cụ lao động và sức lao động để tiến hành thực hiện những khâu cơ bản của quá trình
sản xuất một hay vài loại sản phẩm theo mức chi phí vật tư, công điểm đã được ghi
trong kế hoạch 3 khoán.
Trên cơ sở đó, đội sản xuất cơ bản tổ chức các quá trình lao động để thực hiện kế
hoạch 3 khoán theo hình thức phân công từng công việc cụ thể cần được thực hiện
trong từng thời gian ngắn 3 - 5 ngày cho từng nhóm lao động tạm thời hay cho từng cá
nhân xã viên. Đội trưởng giao việc, theo dõi, kiểm tra và nghiệm thu chất lượng, số
lượng, thời gian hoàn thành công việc và trả công lao động cho xã viên theo định mức
lao động, tiêu chuẩn tính công đo bằng đơn vị "công điểm" do hợp tác xã qui định
thống nhất. Đội trưởng được nhận một số "công điểm" trả cho hoạt động quản lý của
mình theo mức định sẵn, lớn, nhỏ tuỳ theo qui mô tổ chức của đội.
Khi quyết toán kinh doanh hàng vụ, hàng năm, nếu đội thực hiện vượt mức sản
lượng khoán thì được thưởng 80% số vượt, nếu hụt kế hoạch sản lượng thì bị phạt tối
đa không quá 50% số sản lượng hụt. Nếu tiết kiệm chi phí vật tư, công điểm thì cả đội
cùng hưởng, ngược lại, nếu vượt chi thì cả đội cùng chịu, (trừ trường hợp hụt kế
hoạch, sản lượng, vượt mức chi do nguyên nhân khách quan). Số thưởng phạt cả đội
cùng hưởng, cùng chịu chung, chia theo số công điểm đã làm của mỗi người. Mỗi xã
viên có thù lao, được thưởng, chịu phạt nhiều ít tuỳ theo số công điểm của mình đã
đóng góp cho lao động tập thể và tuỳ theo kết quả thực hiện kế hoạch khoán hàng vụ,


Phần này được in trên tạp chí NCKT số tháng 12/1980
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hàng năm của đội.
Như vậy, kết quả thực hiện 3 khoán, tức là kết quả sản xuất sản phẩm cuối cùng,
do cả tập thể đội sản xuất cơ bản cùng chịu trách nhiệm trước hợp tác xã, theo kiểu
"được cùng ăn, thua cùng chịu". Cách khoán này, về mặt lý thuyết, muốn đề cao trách
nhiệm cộng đồng tập thể xã hội chủ nghĩa của cả đội sản xuất đối với sản phẩm cuối
cùng. Trong điều kiện mới thành lập hợp tác xã, qui mô sản xuất còn nhỏ bé (40 - 50
ha canh tác, vài chục hộ xã viên...), phương hướng sản xuất giản đơn, hầu như chỉ có
trồng lúa, cơ sở vật chất kỹ thuật thủ công lạc hậu, chưa có gì khác với lúc làm ăn cá
thể, trình độ cán bộ còn thấp thì cách khoán này có thể coi là phù hợp và chưa bộc lộ
những nhược điểm của nó.
Đến nay, các điều kiện nói trên đã thay đổi, thì các nhược điểm của chế độ 3
khoán đã bộc lộ đầy đủ, gây nhiều tiêu cực trong sản xuất.
Tập thể đội sản xuất cơ bản có nhiệm vụ "ba khoán", còn chủ nhiệm và ban quản
trị, các đội chuyên, các xã viên thì không có nhiệm vụ khoán nào được ghi trong kế
hoạch hàng vụ, hàng năm của hợp tác xã, của đội một cách cụ thể, rõ ràng gắn với sản
phẩm cuối cùng mang tính chất kích thích kinh tế.
Mức giá trị ngày công do bằng đơn vị tiền tệ và hiện vật bị "thả nổi" theo kết quả
thực hiện kế hoạch 3 khoán hàng vụ, hàng năm của đội. Do đó mức giá trị ngày công
trong một đội giữa các vụ sản xuất là khác nhau. và trong cùng một vụ, một năm, giữa
các đội cũng khác nhau. Nguyên tắc hợp tác xã thống nhất kinh doanh và thống nhất
phân phối không thể thực hiện được.
Sau khi hoàn thành một công việc cụ thể do đội trưởng phân công, xã viên chỉ
biết được mức thù lao bằng số công điểm, còn giá trị của nó là bao nhiêu tiền, bao
nhiêu kg thóc thì phải đợi khi quyết toán 3 khoán cuối vụ, cuối năm mới biết được. Hai
xã viên A và B ở hai đội khác nhau, có thể có chất lượng và số lượng lao động đóng
góp cho sản xuất tập thể như nhau, thậm trí có số công điểm hàng vụ, hàng năm bằng
nhau, nhưng kết quả thu nhập bằng tiền, bằng thóc có thể rất khác nhau do mức thực
hiện kế hoạch 3 khoán của hai đội khác nhau. Kết quả thực hiện 3 khoán lại là tổng
hợp các kết quả của các lao động cụ thể trong toàn bộ dây chuyền sản xuất do đội
trưởng điều khiển. Thế là người lao động tốt cũng phải chịu hậu quả xấu của lao động
cụ thể khác và nhất là của chính lao động quản lý của đội trưởng. Vì thế xã viên không
yên tâm, tích cực lao động hết sức mình cho tập thể.
Có thể riêng từng công việc trong toàn bộ dây chuyền sản xuất của đội được toàn
thể xã viên thực hiện tốt, nhưng sự điều hoà phối hợp của lao động quản lý do người
đội trưởng tiến hành không được tốt, kế hoạch 3 khoán không được hoàn thành, đội bị
phạt, giá trị ngày công của đội thấp... Hậu quả này chia chung cho cả tập thể đội cùng
225

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

chịu, "mỗi người một ít", chứ không riêng gì đội trưởng, theo số công điểm mà họ đã
đóng góp cho sản xuất tập thể.
Người đội trưởng "rất yên tâm" được hưởng một số công điểm đã trả trước cho
lao động quản lý của mình, không phụ thuộc vào kết quả sản xuất cuối cùng của đội.
Nếu đội trưởng tích cực lao động trực tiếp cùng với xã viên thì càng được hưởng nhiều
công điểm, lại được khen là sát người sát việc, hoà mình với quần chúng. Do đó đội
trưởng không những không có thời gian và cũng chẳng có gì kích thích, ràng buộc phải
làm tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động của đội nhằm thực hiện tốt kế hoạch 3
khoán; mặt khác, khi đã lao động trực tiếp để có thu nhập như xã viên thì đội trưởng
cũng có tâm lý làm ẩu, chạy theo số lượng để có nhiều công điểm, và cũng không
muốn HTX lập định mức, tiêu chuẩn tính công hợp lý đúng đắn. Cuối cùng là đội
trưởng cũng không muốn, và cũng không làm được vai trò người quản lý, hướng dẫn
theo dõi, kiểm tra bắt buộc mọi xã viên phải làm việc đúng quy trình kỹ thuật, định
mức lao động, thời gian hoàn thành để thực hiện tốt kế hoạch 3 khoán. Thậm chí, để
"dễ quản lý" và "được lòng người", đội trưởng sẵn sàng "giong công, phóng điểm", đã
có “cơ chế thả nổi" giá trị ngày công điều tiết cân đối thu chi.
Vì thế sự quan tâm chủ yếu của đội trưởng và xã viên hướng vào kết quả trước
mắt là số công điểm được trả, còn kết quả cuối cùng là chi tiêu 3 khoán, mức giá trị
ngày công, thì không ai chịu trách nhiệm vật chất cá nhân và quan tâm tới một cách
đầy đủ. Kết quả cuối cùng tốt, xấu, mỗi người cùng hưởng, cùng chịu một ít "chả đáng
bao nhiêu", nhưng ai có số công điểm cao thì chắc chắn có thu nhập cao hơn người
khác. Nếu cố gắng hết sức mình làm tốt nhiệm vụ được giao thì chưa chắc gì đã mang
lại cho đội kết quả chung tốt hơn vì nó còn phụ thuộc vào hiệu lực quản lý của đội
trưởng, vào các lao động cụ thể do các xã viên khác thực hiện. Vả lại, kết quả cuối
cùng đều chia chung thì người làm tốt cũng chả được hơn bao nhiêu so với sự cố gắng
riêng của mình. Thậm chí, khi cả đội bị phạt, số phạt này chia theo số công điểm của cả
đội thì ai càng làm nhiều, có số công điểm nhiều càng chịu phạt nhiều hơn.
Hầu hết các công việc, kể cả những việc sử dụng công cụ cá nhân, có thể do một
người tự hoàn thành tốt, và xác định được ngay kết qủa lao động của họ để trả thù lao
theo sản phẩm, cũng thường giao khoán cho nhóm lao động tạm thời cùng làm và chia
công điểm với nhau. Mọi người làm việc thường dựa dẫm, trông chờ ỉ lại vào nhau,
không phát huy được tính chủ động, tích cực sáng tạo của mỗi người. Trong điều kiện
công cụ thủ công, qui mô hiệp tác không lớn, mức độ chuyên môn hoá chưa sâu, kết
quả lao động còn phụ thuộc nhiều vào sức lực, tài khéo léo của bàn tay con người, vào
tinh thần trách nhiệm của họ, chứ không chủ yếu phụ thuộc vào tư liệu lao động như
trong điều kiện cơ giới hoá, nên không phải bất cứ việc gì, không kể nó sử dụng công
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cụ có tính chất cá nhân hay xã hội, qui trình kỹ thuật như thế nào, cũng tổ chức lao
động tập thể thì cho năng suất lao động cao hơn lao động cá nhân.
Tóm lại cơ chế quản lý nói chung và cơ chế 3 khoán nói riêng áp dụng trong các
HTX bấy lâu nay đã bộc lộ đầy đủ các nhược điểm của nó là: không có người cụ thể
làm chủ trên từng công việc cụ thể và trên toàn bộ quá trình lao động sản xuất, không
ai chịu trách nhiệm vật chất cá nhân và có đủ điều kiện vật chất, quyền hạn để thực
hiện một cách có hiệu quả nhất đối với từng công việc cũng như cả quá trình sản xuất;
thù lao không gắn chặt và không phụ thuộc trực tiếp vào kết quả lao động của mỗi cá
nhân, từ chủ nhiệm, đội trưởng đến xã viên, theo chức năng của họ trong dây chuyền
sản xuất, thể hiện qua từng công việc cụ thể và suốt cả quá trình sản xuất đến sản phẩm
cuối cùng. Cơ chế "thả nổi giá trị ngày công" và "được cùng ăn, thua cùng chịu" có khả
năng điều tiết cân đối lại mọi sự mất cân đối thu - chi do tình trạng vô trách nhiệm lãng
phí, "giong công, phóng điểm ", tham ô gây ra, đến mức phổ biến, nghiêm trọng, kéo
dài, trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của đội và HTX. Nhiều khi qui mô hiệp tác,
trình độ chuyên môn hoá lao động vượt quá sự đòi hỏi, và qui định của tính chất, trình
độ công cụ sản xuất nên đã gây lãng phí, giảm thấp năng suất lao động, không tạo cơ
sở cho việc thù lao theo lao động. Do đó một số lớn HTX không phát huy được tính ưu
việt của chế độ công hữu XHCN về tư liệu sản xuất và tiềm năng kinh tế - kỹ thuật, cơ
sở vật chất và lao động tập thể để phát triển sản xuất; đóng góp cho Nhà nước, tích luỹ
cho HTX, thu nhập của xã viên đều thấp so với khả năng và sự đầu tư về mọi mặt.
Ngay cả những đội, HTX tiên tiến, năng suất lao động và năng suất cây trồng cũng
thấp so với khả năng cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có; ruộng của HTX xấu hơn ruộng
kinh tế phụ gia đình xã viên.
Bốn câu hỏi tất yếu của quá trình quản lý sản xuất kinh doanh là: Làm việc gì? Ai
làm? Làm như thế nào? Làm tốt hoặc không tốt thì sao? không được đặt ra và trả lời
đầy đủ, đúng đắn.
Những đội, hợp tác xã sản xuất tốt là do ban quản trị, đội trưởng có năng lực
hiểu người hiểu cây, hiểu con, biết lập kế hoạch và tổ chức lao động tập thể và nhất là
trung thực, công tâm, xã viên có tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. Cơ chế
quản lý nói chung và cơ chế 3 khoán nói riêng không làm cho những điều kiện đó có
thể trở thành phổ biến trong sản xuất tập thể. Đó là nguyên nhân bên trong, sâu xa
khiến cho nhiều hợp tác xã đã cố gắng đi tìm con đường khác để phát huy sức mạnh
của cơ sở vật chất và lao động tập thể trong việc phát triển sản xuất, tăng năng suất lao
động và củng cố hợp tác xã, củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong nông
nghiệp.
Khi qui mô tổ chức của hợp tác xã còn nhỏ bé, phương hướng sản xuất đơn giản
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hầu như chỉ có sản xuất lúa, kỹ thuật chưa có biến đối đáng kể, thì việc quản lý giản
đơn, dùng phổ biến phương pháp trực quan là đã có thể nắm được các quá trình lao
động và các đối tượng bị quản lý. Cho nên, cơ chế 3 khoán cộng với sự công tâm của
cán bộ quản lý và tinh thần giác ngộ xã hội chủ nghĩa của xã viên đã đủ để quản lý các
quá trình sản xuất trong đội. Nhưng trong những năm gần đây, qui mô hợp tác xã và
đội sản xuất mở rộng, một hợp tác xã có 500 - 700 ha canh tác, 1.000 – 1.500 lao động,
một đội sản xuất cơ bản có 70 - 150 lao động, một đội sản xuất cơ bản có 70 - 150 ha
canh tác, 250 - 400 lao động, (và ngay cả qui mô đội 40 - 60 ha canh tác và 80 - 120
lao động cũng là quá lớn so với khả năng quản lý và điều kiện sản xuất thủ công). Hợp
tác xã mở rộng kinh doanh nhiều ngành nghề và sử dụng nhiều kỹ thuật phức tạp, nên
ngay cả ở những nơi cán bộ quản lý có năng lực và công tâm nhất, con người cũng tỏ
ra bất lực, không thể điều khiển nổi các quá trình sản xuất và các đối tượng bị quản lý
nữa và thậm chí, đội trưởng không thuộc hết mặt xã viên trong đội, hàng ngày không
thể giao việc cho từng nhóm xã viên trên từng khu đồng cụ thể, chứ đừng nói đến việc
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện, quản lý đồng ruộng đến từng thửa.... Kết quả cuối cùng
là sản xuất sút kém, đóng góp cho Nhà nước, tích luỹ cho hợp tác xã, đời sống xã viên
đều giảm; xã viên không yên tâm phấn khởi lao động cho hợp tác xã; công tác quản lý
càng tỏ ra bất lực, tình trạng vô trách nhiệm, lãng phí, tham ô càng phổ biến và nghiêm
trọng. Đó chính là nguyên nhân thứ hai có tính chất trực tiếp và thời sự thúc đẩy các
hợp tác xã tìm cách cải tiến quản lý, áp dụng các hình thức khoán mới để khắc phục
các nhược điểm nói trên, và để đẩy mạnh sản xuất.
Lúc đầu, đối với các cây trồng vụ đông, đội giao cho mỗi hộ sản xuất trên một
khu ruộng theo những định mức kinh tế kỹ thuật nhất định. Ví dụ hợp tác xã Xuân
Dương (Thanh Hoá) giao mức khoán khoai tây cho hộ xã viên như sau: 1 sào khoai tây
được chi phí 40 kg giống mầm, 5kg phân urê, 0,2kg phèn xanh, 10 tạ phân chuồng và
22 công; sản lượng khoai phải nộp cho hợp tác xã là 190 - 250 kg/sào tuỳ theo loại đất.
Kết quả: xã viên đạt sản lượng 400 kg khoai tây/sào, nộp cho Hợp tác xã 220 kg/sào,
làm cho hợp tác xã viên lãi 550 đ/ha với giá trị ngày công 1,74 đ/công. Trước đây để
hợp tác xã làm thì chỉ có 65 ha cây vụ đông, trong đó có 43 ha khoai tây; khi khoán
cho gia đình thì đạt 185 ha cây vụ đông bằng 70% diện tích canh tác, trong đó có 119
ha khoai tây đạt năng suất 10 tấn/ha.
Các cây trồng vụ đông có thời vụ rất khẩn trương, đòi hỏi thường xuyên chăm sóc
tỉ mỉ, chu đáo tuy số giờ lao động trong ngày của xã viên không nhiều, có thể sử dụng
lao động phụ và ngoài giờ làm cho hợp tác xã: khi thu hoạch có thể cân đong tại ruộng,
xác định ngay và riêng rẽ kết quả sản xuất của từng gia định. Điều quan trọng hơn cả là
do qui mô diện tích cây vụ đông của hợp tác xã và phần mà hợp tác xã giao cho mỗi
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gia đình không lớn và phân bổ tập trung, liền vùng, liền khoảnh, các công cụ sản xuất
cây vụ đông chủ yếu là công cụ thô sơ có tính chất sử dụng cá nhân nên không đòi hỏi
hiệp tác lao động với qui mô tương đối lớn, từng gia đình với số lao động ít ỏi của
mình, cũng có thể tiến hành lao động đạt năng suất cao phù hợp với yêu cầu kỹ thuật
của cây vụ đông. Như vậy do đặc điểm kinh tế kỹ thuật của cây vụ động nên việc
khoán cho hộ xã viên như các hợp tác xã đã làm, cho phép đồng thời bảo đảm thực
hiện một cách thống nhất 2 yêu cầu: hình thức tổ chức lao động, phân công và hiệp tác
lao động ở trình độ thấp, thích hợp với cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện có và qui trình kỹ
thuật sản xuất cây vụ đông nên không hạn chế khả năng tăng năng suất lao động; và
thực hiện được sự thống nhất lợi ích tập thể hợp tác xã và cá nhân xã viên, gắn chặt lợi
ích cá nhân người lao động với kết quả lao động của họ, thể hiện bằng sản phẩm cuối
cùng. Nhờ vậy, hình thức khoán này tạo ra khả năng về mặt tổ chức để nâng cao năng
suất lao động trong phạm vi mà cơ sở vật chất hiện có thể cho phép kích thích và ràng
buộc, người lao động phát huy tính năng động chủ quan, biến khả năng thành hiện
thực, đạt năng suất lao động và năng suất cây trồng cao nhất mà cơ sở kỹ thuật cho
phép.
Trong điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật hiện nay, việc khoán cây vụ đông cho hộ
xã viên là có hiệu quả to lớn và thiết thực. Nhưng khi có những biến đổi về kỹ thuật,
nhất là về tư liệu sản xuất, về mở rộng qui mô diện tích cây vụ đông đến mức nào đó
thì hợp tác xã, đội sản xuất không những phải đảm bảo một số vật tư kỹ thuật như hiện
nay, đã làm mà cần thực hiện một số khâu công việc mà khi giao cho xã viên thì không
thể đạt năng suất lao động cao, ảnh hưởng đến việc mở rộng qui mô và thời vụ các cây
vụ đông và các cây trồng khác luân canh với cây vụ đông.
Dựa vào kết quả rõ rệt trong vụ đông, cộng với tình hình qui mô đội sản xuất quá
lớn, đội trưởng không thể điều hành được, sản xuất sa sút nghiệm trong, nhiều hợp tác
xã đã tiến hành áp dụng hình thức khoán này đối với sản xuất lúa và đã thu được
những kết quả rõ rệt, thiết thực. Nhưng hình thức này đồng thời cũng bộc lộ những
nhược điểm nếu không được giải quyết có căn cứ khoa học những vấn đề liên quan
trong cấu trúc hệ thống thì khi mở rộng thành phổ biển sẽ dẫn đến những hậu quả xấu
đối với việc phát triển sản xuất, và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong
nông nghiệp.
Do đặc điểm kinh tế kỹ thuật của sản xuất lúa; qui mô diện tích - không gian của
hiệp tác lao động khá lớn, có nhiều cơ sở vật chất và công cụ lao động, đòi hỏi phải tổ
chức lao động tập thể dựa trên sự phân công và hiệp tác ở trình độ và qui mô nhất định
mới phát huy được tác dụng, nên các hợp tác xã cũng đã có những hình thức khoán cụ
thể khác với cây vụ đông. Ví dụ, hợp tác xã và đội sản xuất thực hiện khâu làm đất,
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giống mạ, tháo, dẫn nước vào ruộng, trừ sâu bệnh, chi phí về phân chuồng, phân hoá
học, dụng cụ rẻ tiền mau hỏng, công điểm theo định mức của hợp tác xã, hộ xã viên
nhận khoán thực hiện các khâu cấy, chăm sóc, bón phân thúc, làm cỏ, giữ nước trong
ruộng, thu hoạch và phải nộp sản phẩm theo định mức khoán cho đội, chịu thưởng phạt
bằng hiện vật 100% sản lượng vượt hay hụt mức giao khoán. Đội Biên xá, hợp tác xã
Trung Hoà (Hải Hưng) thực hiện cách "khoán" nêu trên, với mức: 1 sào lúa 2 tạ phân
chuồng, 0,7kg urê, 1 đồng tiền dụng cụ nhỏ, 13 công điểm, xã viên phải nộp cho đội 80
-90 kg thóc kho/sào, kết quả thực hiện 120 kg thóc/sào, và hộ xã viên đã đầu tư cao
hơn mức chi phí của đội: 3 - 4 tạ phân chuồng/sào, 18 -19 công lao động/ sào.
Chúng ta có thể có mấy nhận xét về ví dụ nêu trên về mặt tổ chức quá trình lao
động:
- Hợp tác xã và đội đã biết tổ chức quản lý tập trung thực hiện một số khâu công
việc mà chỉ có sử dụng lao động tập thể dựa trên sự phân công và hiệp tác mới phát
huy được hết sức mạnh của cơ sở vật chất, công cụ sản xuất, mới đảm bảo thực hiện tốt
toàn bộ qui trình công nghệ sản xuất trong năm trên đồng ruộng, chứ không chỉ riêng
cho một vụ sản xuất nào, như khâu dẫn nước, làm đất, giống mạ.
- Trên từng mảnh ruộng cụ thể có qui mô diện tích nhỏ đều có một người chủ,
làm nhiệm vụ theo dõi, chăm sóc tỉ mỉ những diễn biến của cây trồng, kiểm tra chất
lượng thời gian hoàn thành công việc của tất cả mọi người, phát hiện, đề xuất kịp thời
những biện pháp kỹ thuật bổ sung cần thiết cho đội và hợp tác xã. Do đó đảm bảo được
cả "thì" lẫn "thục".
- Phát huy được tiềm năng lao động cá nhân để thâm canh. Trong điều kiện sản
xuất thủ công, vật tư thiếu thốn, việc đầu tư lao động sống để thực hiện tốt các biện
pháp, yêu cầu kỹ thuật nhất là những công việc có tính chất thường xuyên tỉ mỉ, vụn
vặt, còn rất cần thiết, và tạo khả năng tăng năng suất cây trồng khá lớn, mang lại hiệu
quả kinh tế không nhỏ. Những công việc có tính chất như vậy chỉ có thể được thực
hiện có hiệu quả, nếu dựa trên lao động cá nhân.
Như vậy, ưu điểm lớn nhất của cách "khoán" này về mặt tổ chức lao động là vận
dụng những hình thức lao động thích hợp với từng khâu công việc sử dụng các cơ sở
vật chất, công cụ lao động và có qui trình kỹ thuật khác nhau, vừa phát huy được sức
mạnh của lao động tập thể có phân công và hiệp tác, vừa phát huy được tính năng động
chủ quan của mối cá nhân, khai thác tốt các tiềm năng sản xuất để đẩy mạnh thâm canh
mà riêng rẽ từng cách thức tổ chức lao động không khai thác được.
Nhưng qua ví dụ này, chúng ta cũng thấy có những nhược điểm do chưa nắm
vững những cơ sở khoa học của việc xác định các hình thức tổ chức lao động:
- Xét riêng khâu cấy hay gặt (không kể quá trình ra hạt và làm sạch, phơi khô) thì
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chỉ cần sử dụng lao động thủ công và có thể giao cho cá nhân tiến hành không cần đến
lao động tập thể. Nhưng nếu xét nó trong toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất một
năm thì lao động cá nhân trên từng mảnh ruộng riêng lẽ sẽ ảnh hưởng xấu đến cả quá
trình sản xuất của hợp tác xã. Trên những khu ruộng định làm vụ đông sau vụ lúa mùa
và sử dụng máy kéo trong khâu làm đất, thì phải tập trung lao động tập thể, có qui mô
đủ lớn để cấy, gặt dứt điểm từng khu ruộng lớn; trên những chân ruộng trũng thì phải
tập trung cấy và gặt trong thời gian ngắn nhất để tránh mưa gây úng lụt, còn trên những
chân ruộng cao thì để lại cấy, gặt sau. Nhưng với lao động cá nhân, ai cũng đồng thời
cùng cấy, gặt riêng rẽ trên mảnh đất mình được giao, thì nói chung mỗi mảnh ruộng
nhỏ manh mún cũng như toàn bộ diện tích của đội, của hợp tác xã sẽ cũng bắt đầu và
kết thúc cấy gặt một lúc. Do đó, không thể làm được vụ đông, với qui mô lớn không
thể sử dụng máy kéo để làm đất, không thể tránh úng lụt cho các chân ruộng trũng và
do đó vai trò điều hành tập trung các công việc cần thiết của đội và Hợp tác xã không
thực hiện được. Nên trên thực tế ở một số nơi, các xã viên nhận khoán tự tổ chức đổi
công với nhau để khắc phục các nhược điểm này.
Trong khâu thu hoạch, sân phơi và máy tuốt đập lúa là những công cụ sản xuất
lớn, chỉ có thể sử dụng có hiệu quả cao, làm tăng năng suất lao động nếu tổ chức làm
tập thể. Nhưng vì giao việc này cho cá nhân, do khó khăn trong việc xác định mức sản
lượng thu hoạch riêng của từng hộ nhận khoán, nên mỗi hộ muốn sử dụng sân của gia
đình, chia nhỏ sân của hợp tác xã, trở lại dùng công cụ trục đập thủ công có năng suất
thấp để tổ chức lao động riêng rẽ từng nhà.
- Có hợp tác xã khi "khoán" cho hộ đã phạm những sai lầm nghiêm trọng huỷ
hoại những cơ sở vật chất kỹ thuật ưu việt của lao động tập thể, dẫn đến xu hướng trở
về kinh doanh cá thể, trở về kinh tế tiểu nông: Chia nhỏ ruộng đất một cách manh mún,
phá hoại hệ thống công trình thuỷ lợi, giao ruộng cho gia đình theo nguyên tắc "có gần,
có xa, có tốt, có xấu", mỗi hộ đắp thêm bờ "con trạch", đào mương nhỏ xuyên qua
"ruộng người khác" để dẫn nước vào ruộng của "mình", tình trạng tranh chấp nước lại
diễn ra như lúc làm ăn cá thể, máy móc không dùng đến vì không thích hợp với lao
động cá nhân. Còn một nhược điểm nữa là: không phải ai cũng có trình độ quản lý để
nhận khoán, nhưng đội đã khoán giao ruộng cho tất cả mỗi gia đình xã viên, nên tất
nhiên sẽ có những mảnh ruộng xấu không đảm bảo được độ đồng đều trong sản xuất.
Tình hình này không phải do bản thân việc khoán gây ra mà do việc xử lý không đúng
theo nguyên tắc hệ thống các vấn đề quản lý khác có liên quan gây ra.
- Cách khoán này gắn liền trực tiếp mức hưởng thụ của người nhận khoán khi
thực hiện trách nhiệm của mình với kết quả sản xuất cuối cùng; phần nào thực hiện chế
độ "thù lao theo sản phẩm", một hình thức trả công tiên tiến. Do đó, đã kích thích,
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ràng buộc người lao động đề cao trách nhiệm cá nhân và làm việc sáng tạo, chủ động.
Ưu điểm này là nguyên nhân chủ yếu tạo ra những kết quả to lớn thiết thực trong sản
xuất.
Do cách khoán này, một vấn đề phân phối được đặt ra, nếu không được giải quyết
đúng, kịp thời sẽ gây tiêu cực lớn. Kết quả cuối cùng của một quá trình sản xuất không
phải chỉ do, thậm chí không phải chủ yếu do công lao động của người nhận khoán. Do
đó, một mặt phải xác định mức sản lượng giao khoán sao cho phần vượt mức chỉ có
thể thuần tuý là những đóng góp sức lực, vật tư của người nhận khoán ngoài mức chỉ
tiêu chi phí của đội đã định ra và thực hiện; mặt khác, hợp tác xã phải trích trong
doanh lợi, do kết quả thực hiện mức giao khoán cho đội và do người lao động đem lại
một khoản để hình thành nên quĩ thưởng và dùng nó để thưởng cho các tổ chức, các cá
nhân khác đã tham gia vào quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm cuối cùng trên từng
mảnh ruộng giao khoán cho gia đình cũng như trong toàn bộ hoạt động kinh doanh của
hợp tác xã, theo một qui chế hợp lý, định trước. Có gắn được mức thù lao của mỗi
người với kết quả sản xuất cuối cùng của đội, của HTX, chứ không chỉ riêng người
nhận ruộng khoán và với sự đóng góp của họ vào kết quả ấy thì mới kích thích tất cả
mọi người, mọi tổ chức, như, các đội chuyên, các xã viên lao động theo sự điều hành
công việc của đội, làm việc có chất lượng và năng suất cao nhất trên toàn bộ diện tích
canh tác và công việc của hợp tác xã, không phải chỉ riêng trên diện tích mình nhận
khoán. Đó là một việc làm khó, phức tạp, cần phải thử nghiệm nhiều lần trong thực
tiễn sản xuất và quản lý, tranh thủ được động đảo ý kiến của xã viên, cán bộ quản lý thì
mới xây dựng được tốt qui chế hình thành và sử dụng quĩ thưởng của hợp tác xã đối
với tất cả mọi xã viên. Cần thiết phải phân biệt trách nhiệm và công lao của người nhận
khoán làm 2 loại để làm cơ sở xác định qui chế thưởng phạt: một loại thuộc lao động
quản lý, phối hợp kiểm tra các lao động cụ thể tiến hành trên diện tích "của mình" nhận
khoán, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng trên diện tích đó; một loại là lao
động trực tiếp, như làm cỏ, chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng... Ngoài ra còn phải xác định
công của người nhận khoán do họ đầu tư thêm lao động vật hoá như phân bón, nhất là
phân hữu cơ. Cũng cần thiết phải xây dựng qui chế hợp đồng và xác định trách nhiệm,
xử lý hợp đồng giữa các tổ chức cá nhân thực hiện các khâu công việc trên ruộng của
người nhận khoán đề làm cơ sở cho việc thưởng phạt cho tất cả mọi người trong hợp
tác xã.
Cần nhấn mạnh là, không thể chỉ thưởng phạt đối với người nhận ruộng khoán
của đội mà đối với tất cả mọi người, mọi việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của
hợp tác xã một cách đúng đắn, hợp lý và kịp thời gắn với kết quả cuối cùng; Nguồn thu
nhập từ hợp tác xã của xã viên chủ yếu phải do lao động của họ đóng góp vào quá trình
232

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

sản xuất kinh doanh của hợp tác xã trong khuôn khổ của kế hoạch, chứ không thể chủ
yếu là do phần vượt mức nhận khoán mang lại.
Ngoài ra, có hợp tác xã đã áp dụng "khoán" cho nhóm hộ xã viên với nội dung
tương tự như khoán cho "hộ". Mỗi nhóm hộ xã viên nhận khoán được cố định và có
người phụ trách. Đây chính là một hình thức chia nhỏ đội sản xuất cơ bản, vì qui mô
đội quá lớn, không đủ sức quản lý, làm cho cấp đội trở thành cấp trung gian thừa; Một
số hợp tác xã đã áp dụng hình thức khoán này trong chăn nuôi, hợp tác xã tổ chức sản
xuất thức ăn trên đất 10 - 15% dành cho chăn nuôi tập thể, giao thức ăn, con giống cho
gia đình và thu sản phẩm thịt theo định mức kinh tế - kỹ thuật. Khâu nuôi dưỡng lợn
thịt vẫn dựa vào cơ sở vật chất thủ công, vai trò của lao động theo dõi chăm sóc không
kể giờ giấc đối với vật nuôi rất to lớn, trách nhiệm vật chất cá nhân của người nhận
nuôi dễ được xác định đúng vì vậy hình thức khoán này là đúng đắn, phù hợp với rất
nhiều hợp tác xã. Cần được áp dụng một cách phổ biến trong giai đoạn hiện nay. Tuy
nhiên cũng có hợp tác xã "khoán" nuôi lợn theo kiểu lấy thóc đổi thịt (ví dụ: 4kg
thóc/1kg thịt lơn hơi). Cách làm này không phát huy được sức mạnh của cơ sở vật chất
và lao động tập thể.
Như vậy, các hình thức "khoán" mới được phát sinh trong điều kiện cách làm cũ
đã bộc lộ đầy đủ nhược điểm đến độ chín muồi, buộc người ta phải tìm cách khác thì
mới sản xuất được, và nó đã mang lại những hiệu quả thiết thực chủ yếu nhờ khai thác
cao độ lao động sống để thâm canh, và đã sử dụng có hiệu quả cao các yếu tố vật chất
của sản xuất hiện có trên cơ sở kích thích kinh tế với người lao động. Mặt khác, do
tính chất tự phát của quần chúng nông dân xã viên, nên nó không thể tránh khỏi những
sai sót. Cần uốn nắn, xác định kịp thời, có căn cứ khoa học và thực tiễn, những sai sót
này thì mới vừa động viên được tinh thần sáng tạo, làm chủ quần chúng, vừa đảm bảo
tính tự giác, khoa học, có lãnh đạo khi giải quyết các vấn đề quản lý sản xuất. Một điều
rõ ràng là: nội dung, bản chất của các hình thức "khoán sản phẩm cuối cùng cho hộ xã
viên" rất khác nhau, đang được thực hiện ở các hợp tác xã. Nhưng do tính chất, vai trò
của vấn đề "khoán" trong quản lý và trong việc hoàn thiện quan hệ sản xuất mới,
những sai sót và các vấn đề quản lý liên quan với nó nẩy sinh nếu không được sửa
chữa kịp thời và xử lý đúng đắn sẽ nhanh chóng phát triển, dẫn đến nguy cơ gây tổn
hại nghiệm trọng đối với công cuộc tập thể hoá nông nghiệp, và sự nghiệp đưa nông
nghiệp từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa.
2. Hướng giải quyết
Những nội dung trình bày ở trên rõ ràng là đã vượt ra khỏi nội dung khái niệm
"khoán", và danh từ "khoán sản phẩm cuối cùng"cho người lao động, cho hộ xã viên"
không phản ảnh đúng, đủ thực chất nội dung khoa học của vấn đề. Thực tiễn đã đề cập
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đến toàn bộ các vấn đề của cả hệ thống quản lý và tổ chức trong hợp tác xã. Không thể
giải quyết một cách tách biệt siêu hình từng vấn đề, từng nội dung tổ chức quản lý.
Giải quyết một vấn đề sẽ đụng chạm đến toàn bộ hệ thống. Xét riêng vấn đề khoán
cũng vậy, không phải chỉ có đội khoán cho xã viên, mà còn có vấn đề HTX khoán cho
đội. Đại hội xã viên khoán cho chủ nhiệm và ban quản trị.
Trước tình hình lúng túng trong việc giải quyết các vấn đề tổ chức quản lý để
thúc đẩy sản xuất, củng cố quan hệ sản xuất mới, hợp tác xã Mỹ Thọ (Bình Lục, Hà
Nam Ninh) dưới sự chỉ đạo của tỉnh uỷ, huyện uỷ và trực tiếp là tổ công tác cơ sở, đã
tự giác áp dụng hệ thống tổ chức quản lý mới (trong đó có vấn đề "khoán"), từ vụ đông
xuân 1973 - 1974 đến nay và đã giành được nhiều kết quả tốt đẹp, bao gồm các vấn đề
sau:
- Tổ chức lại sản xuất trên cơ sở phân công và hợp tác lao động phù hợp với tính
chất, trình độ của từng loại cơ sở vật chất, công cụ sản xuất và với qui trình kỹ thuật
sản xuất được sử dụng trong từng khâu công việc cụ thể và trong cả quá trình sản xuất
của từng loại sản phẩm.
- Tổ chức lại bộ máy quản lý theo nguyên tắc trực tuyến - chức năng phù hợp với
hình thức tổ chức sản xuất, đảm bảo xác định đúng và rõ ràng chức năng, trách nhiệm
cá nhân trong bộ máy quản lý bằng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cụ thể, và điều hành
thống nhất các hoạt động của hợp tác xã.
- Xây dựng và thực hiện 10 chế độ quản lý trong việc điều khiển toàn bộ hoạt
động kinh tế - kỹ thuật trong quá trình sản xuất - kinh doanh của hợp tác xã, bao gồm
chế độ kế hoạch hoá, chế độ quản lý lao động, chế độ quản lý các tư liệu lao động (kể
cả ruộng đất), chế độ quản lý vật tư - sản phẩm, chế độ quản lý phân phối lương thực,
chế độ thù lao lao động và thưởng phạt chấp hành kế hoạch tức nhiệm vụ giao khoán
cho tất cả mọi người từ xã viên đến Chủ nhiệm, kế toán trưởng, chế độ quản lý tài
chính, chế độ hạch toán kế toán - thống kê, chế quản lý kỹ thuật, chế độ quản lý cán
bộ.
Toàn bộ các vấn đề tổ chức quản lý được giải quyết theo phương pháp phân tích
hệ thống, dựa vào "quĩ đạo" của nền nếp quản lý kinh doanh sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa phù hợp với bước đi ban đầu của thời kỳ quá độ: trả lời được 4 câu hỏi" Làm
những việc gì? Ai làm? Làm như thế nào" Làm tốt hoặc không tốt thì sao, và được thể
chế hoá thành các văn bản pháp qui làm cơ sở pháp lý cho việc xử lý mọi hoạt động
của hợp tác xã do từng người, từng tổ chức có trách nhiệm thực hiện. Chính vì vậy sau
3 năm hợp tác xã đã có những chuyển biến toàn diện, to lớn, có ý nghĩa chất lượng về
sản xuất, về cách làm ăn, kết hợp được 3 lợi ích Nhà nước, hợp tác xã, xã viên. Đến
nay, sau 7 năm hợp tác xã vẫn giữ được nền nếp quản lý mới, mặc dù tổ công tác chỉ
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đạo trực tiếp đã rút từ 1997.
Trong phạm vi bài này chúng tôi không đề cập đến tất cả các vấn đề của hệ thống
tổ chức quản lý ở Mỹ Thọ, mà chỉ đề cập các vấn đề liên quan đến chủ đề "khoán" để
làm rõ bản thân nội dung "khoán" và tính hệ thống, mối liên hệ biện chứng giữa các
vấn đề tổ chức - quản lý hợp tác xã do yêu cầu của việc giải quyết vấn đề "khoán" một
cách khoa học đặt ra.
Bất kỳ một hệ thống nào, một xí nghiệp sản xuất nào, nếu xác định đủ, đúng, hợp
lý rõ ràng toàn bộ công việc phải làm của từng cá nhân, tổ chức cấu tạo nên hệ thống
đó, xí nghiệp đó, và xác định đúng, rõ ràng cơ chế kích thích, ràng buộc tất cả các cá
nhân và tổ chức ấy làm hết sức mình, đạt chất lượng cao nhất mà khả năng có thể cho
phép đối với công việc mình được giao phó thì nhất định hệ thống đó, xí nghiệp đó sẽ
hoạt động đạt kết quả tối ưu. Đó là 2 điều kiện cần, và đủ cho một hệ thống sản xuất
tồn tại và phát triển, là 2 nội dung của 2 phạm trù tổ chức và kích thích kinh tế.
Trên cơ sở xác định nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng của chủ nhiệm, đội trưởng, và
xã viên hợp tác xã Mỹ Thọ đã xây dựng hệ thống chi tiêu kế hoạch pháp lệnh phản ánh
đúng nội dung trách nhiệm đó tức là chỉ tiêu khoán cho từng người, từ chủ nhiệm, đội
trưởng đến xã viên. Thù lao, thưởng phạt mọi người hoàn toàn phụ thuộc trực tiếp mức
độ hoàn thành các chỉ tiêu pháp lệnh được giao.
ở Mỹ Thọ, đội trưởng đội sản xuất cơ sở được giao chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh là
chất lượng sản phẩm và giá thành sản phẩm, tính theo tiền công ổn định do hợp tác xã
để quản lý hạch toán nội bộ, phản ảnh chất lượng lao động quản lý của đội trưởng,
phản ánh nhiệm vụ, trách nhiệm của đội trưởng.
Do đó mức hưởng thụ (thù lao, thưởng phạt chấp hành kế hoạch) bị "thả nổi" theo
mức độ thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh đó.
Nhưng tại sao đội trưởng đội sản xuất cơ bản lại có thể chịu trách nhiệm được 2
chỉ tiêu pháp lệnh đó? Vì 4 lẽ:
- Toàn bộ vấn đề tổ chức quản lý HTX được giải quyết theo quan điểm hệ thống
và thể chế hoá thành các văn bản pháp quy như đã nói ở trên. Đội sản xuất cơ bản phụ
trách phần lớn các khâu canh tác cơ bản tạo ra sản phẩm. Cũng chính vì lẽ đó mà gọi là
"đội sản xuất cơ bản".
- Qui mô đội phù hợp với khả năng quản lý của đội trưởng (chừng 25 - 35 ha
canh tác và 50 -70 lao động).
Hợp tác xã, thông qua các đội chuyên khâu, bảo đảm cho đội cơ bản những công
việc mà xét ra đội cơ bản thực hiện thì đạt năng suất lao động thấp, nên đội cơ bản có
thể tập trung thực hiện tốt các khâu canh tác cơ bản. Việc thành lập các đội chuyên do
hợp tác xã trực tiếp điều hành thực chất là thực hiện sự quản lý tập trung, chuyên môn
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hoá lao động, trên cơ sở kỹ thuật đòi hỏi và cho phép. Đối với các công việc sử dụng
cơ sở vật chất, công cụ lao động có công suất lớn vượt khỏi qui mô, khả năng quản lý
sử dụng của đội cơ bản, có ý nghĩa kỹ thuật - kinh tế quyết định toàn bộ hoạt động kinh
doanh của hợp tác xã, tạo ra việc làm tương đối thường xuyên trong năm, thì thành lập
các đội chuyên môn phụ trách dưới sự điều hành thống nhất của ban quản trị, như đội
thuỷ nông, đội giống, đội máy nông nghiệp, cung ứng vận chuyển vật tư - tiêu thụ sản
phẩm xây dựng cơ bản....
- Vì thế, ban quản trị phát huy được vai trò chỉ huy hiệp tác lao động trên qui mô
toàn hợp tác xã, mang lại hiệu quả thiết thực, không còn là cấp hành chính trung gian.
Đó là cơ sở kinh tế để chủ nhiệm có thể hoàn thành và chịu trách nhiệm vật chất, cá
nhân về các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh phản ánh mục đích sản xuất kinh doanh của
Hợp tác xã.
Như vậy, đội trưởng đội cơ bản có thể coi là người chịu trách nhiệm vật chất cá
nhân về sản phẩm cuối cùng của đội mình, do đó anh ta có thể và buộc phải thực hiện
toàn bộ các chức năng, nội dung, quá trình, biện pháp khoa học của lao động quản lý,
coi đó là hoạt động kinh tế chủ yếu, là nghề nghiệp chính của mình, chứ không còn coi
hoạt động quản lý là "nghiệp dư" nữa:
Xã viên có nhiệm vụ lao động đủ số lượng, chất lượng theo kế hoạch điều hành
của Đội trưởng và mức hưởng thụ phụ thuộc mức độ thực hiện nhiệm vụ đó, theo định
mức, tiêu chuẩn tính công và thưởng phạt thống nhất của hợp tác xã. Cho nên chỉ tiêu
pháp lệnh đối với xã viên là số ngày lao động trong tháng, trong năm phù hợp với nghề
nghiệp, tình trạng sức khoẻ của từng người, là số lượng phân hữu cơ bán cho hợp tác
xã. Dù bất kỳ đội có mức hoàn thành kế hoạch cao thấp thế nào, người xã viên khi đã
bảo đảm các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh này thì đều có mức hưởng thụ như nhau tính
theo tiêu chuẩn kế hoạch mà đại hội xã viên thông qua và giao trách nhiệm thi hành
cho chủ nhiệm và ban quản trị hợp tác xã.
Hộ xã viên không phải là đơn vị tổ chức kinh doanh cũng không phải là đợn vị tổ
chức lao động, nó không thực hiện được những khâu công việc cơ bản để làm ra sản
phẩm nên không thể có đủ cơ sở kinh tế chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng. Chế
độ khoán sản phẩm, trả lương theo sản phẩm trong công nghiệp cũng như trong nông
nghiệp không có nghĩa là trong trường hợp nào mức thù lao cá nhân cũng phải phụ
thuộc trực tiếp sản phẩm cuối cùng của đơn vị sản xuất mà chỉ cần phụ thuộc trực tiếp
vào số lượng, chất lượng sản phẩm trung gian được hoàn thành theo chức trách của
mình, xét về mặt tổ chức lao động tỏ ra là hợp lý. Còn đương nhiên, cán bộ lãnh đạo
thì phải chịu trách nhiệm vật chất cá nhân về số lượng chất lượng sản phẩm cuối cùng
trong phạm vi mình phụ trách. Đó là sự khác nhau giữa trách nhiệm, chức năng của lao
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động quản lý và lao động trực tiếp sử dụng công cụ. Khi xã viên đã lao động đúng theo
sự chỉ huy của người đội trưởng, thì kết quả về sản phẩm cuối cùng của đội là thuộc
trách nhiệm quyền hạn của cá nhân đội trưởng. Quỹ trả công lao động và quĩ khen
thưởng của Hợp tác xã hình thành do kết quả cuối cùng của quá trình kinh doanh của
cả hợp tác xã sẽ đảm bảo việc kích thích kinh tế đối với xã viên làm tròn và vượt mức
chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh được giao, không kể họ ở đội sản xuất nào.
Rõ ràng là mức hưởng thụ (thù lao và thưởng) của từng cá nhân xã viên phụ
thuộc chất lượng, số lượng lao động, cái mà họ hoàn toàn có thể quyết định được, chứ
không phải trực tiếp phụ thuộc vào kết quả về sản phẩm cuối cùng là cái mà họ chỉ góp
một phần nhỏ chứ không đóng vai trò quyết định. Còn đương nhiên quan hệ về mức
hưởng thụ giữa người quản lý và người lao động trực tiếp phải phù hợp với công lao
của từng người đã đóng góp vào kết quả sản xuất chung cuối cùng của đội, của hợp tác
xã. Vấn đề này không nằm trong quan hệ phụ thuộc giữa mức hưởng thụ và kết quả lao
động theo chức trách cá nhân.
Cơ chế quản lý mới ở Hợp tác xã Mỹ thọ đã đảm bảo đồng thời cả 2 yêu cầu: tổ
chức lao động hợp lý, phù hợp với tính chất của cơ sở vật chất, công cụ lao động sử
dụng (tính chất cá nhân hay tập thể trong việc sử dụng) và qui trình công nghệ để tạo
khả năng đạt năng suất lao động cao nhất mà cơ sở kỹ thuật có thể cho phép, và tạo ra
sự kích thích, ràng buộc kinh tế đối với tất cả mọi người trong hệ thống sản xuất phải
hoàn thành chức trách của mình một cách tối đa. Trên mỗi diện tích có qui mô vừa
phải (25 ha - 35 ha canh tác) đều có một người chủ thực sự, làm nhiệm vụ tổ chức phối
hợp, kiểm tra lao động cụ thể của tất cả mọi người để bảo đảm hiệu quả kinh tế cuối
cùng cao nhất. Đối với mỗi công việc cụ thể dù thuộc lao động quản lý hay lao động
trực tiếp sử dụng công cụ sản xuất đều có người chủ có đủ quyền hạn thực hiện trong
sự hiệp tác với những người khác và có sự kích thích kinh tế đầy đủ, gắn liền, trực tiếp
mức hưởng thụ với mức độ hoàn thành trách nhiệm.
Danh từ "khoán" chứa đựng 2 nội dung: tổ chức quá trình lao động theo qui luật
phân công, hiệp tác lao động xã hội, trả lời câu hỏi "ai làm?" và trả công lao động theo
qui luật phân phối theo lao động, trả lời câu hỏi "làm tốt hoặc không tốt thì sao?". Vì
vậy nếu cơ chế khoán không đồng thời giải quyết một cách khoa học cả 2 vấn đề này
thì sẽ gây tiêu cực trong sản xuất. Có thể lấy hình ảnh sau để diễn đạt nội dung và vai
trò của việc "khoán": Có 2 người thợ rèn A và B, A lành nghề hơn B, chỉ được sử dụng
một trong 2 người để rèn dao; Nếu giao cho A nhiệm vụ này, về mặt tổ chức lao động
là hợp lý, khai thác tài khéo léo của A, nhưng lại trả công lao động theo ngày, do đó
khả năng không thành hiện thực, anh ta chỉ làm được 10 con/ ngày, mà xã hội thì cần
15 con/ ngày, không lẽ lại tăng thêm 1 người rèn dao nữa. Nếu giao nhiệm vụ này cho
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B, về mặt tổ chức lao động là không hợp lý, nhưng lại trả công lao động theo sản
phẩm, do đó kích thích B lao động với cường độ cao và chịu khó học tập nâng cao tay
nghề, anh ta đã làm được 14 con/ ngày, xã hội thiếu 1 con nữa, nhưng vẫn tốt hơn là
giao cho anh A làm và cũng trả công theo sản phẩm như B thì lập tức A làm được 17
con dao/ ngày. Xã hội có sản phẩm dư thừa....! Điều đó biểu hiện mối quan hệ giữa tổ
chức lao động và trả công lao động đối với việc nâng cao năng suất lao động xã hội.
Tổ chức lao động không đúng nhưng kích thích kinh tế đúng thì sản xuất còn phát triển
hơn là tổ chức lao động đúng mà không kích thích kinh tế đúng. Đương nhiên tốt nhất
vẫn là đồng thời giải quyết đúng cả 2 vấn đề thì sản xuất phát triển đến mức tối đa.
Tổ chức lao động đúng tạo cơ sở để trả thù lao đúng, ngược lại trả thù lao đúng sẽ
kích thích người lao động phát huy hết mức khả năng của tổ chức lao động trong việc
tăng năng suất lao động xã hội. Đối với một công việc cụ thể, muốn hoàn thành với
năng suất lao động và chất lượng ở mức cao nhất mà cơ sở kỹ thuật cho phép thì nhất
thiết phải đồng thời giải quyết đúng đắn 2 vấn đề: tổ chức lao động và thù lao lao
động. Cần phải có quan điểm như vậy để xem xét hình thức 3 khoán trước đây và hình
thức "khoán sản phẩm cuối cùng cho xã viên" mà một số hợp tác xã đang áp dụng.
Nếu như một đội sản xuất cơ bản trồng lúa chính có qui mô quá lớn mà việc điều
chỉnh qui mô gặp khó khăn, hoặc do tính chất kỹ thuật phức tạp của công việc, mà tuy
quy mô lao động và ruộng đất của đội vừa phải, nhưng đội trưởng vẫn không quản lý
được chặt chẽ (xét cho cùng cũng là trường hợp qui mô tổ chức quá lớn so với khả
năng quản lý) thì có thể kết hợp cơ chế khoán của Mỹ Thọ và việc giao cho một số gia
đình xã viên có lao động và năng lực quản lý phụ trách từng khu ruộng nhất định có
qui mô diện tích hợp lý, với nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi phối hợp các lao động tiến
hành trên đó để bảo đảm "thì" và "thục" trong sản xuất nông nghiệp theo một qui chế
hợp đồng trách nhiệm về các định mức kinh tế - kỹ thuật hợp lý của hợp tác xã, và với
nhiệm vụ theo dõi tình hình phát triển của cây trồng, lao động thực hiện một số biện
pháp kỹ thuật chăm sóc, vệ sinh đồng ruộng làm bèo dâu.... (Nói chung là các công
việc sử dụng công cụ lao động cá nhân, hoặc ít cần lao động liên tục trong nhiều giờ,
nhưng lại rất cần tỉ mỉ, thường xuyên...). Trên cơ sở xác định công lao động góp của tất
cả mọi người vào kết quả sản xuất cuối cùng trên từng mảnh ruộng giao cho xã viên,
cho đội hay cả hợp tác xã, để có thù lao đúng mức, phân phối thu nhập và phần tăng
vượt kế hoạch đảm bảo thống nhất 3 lợi ích: nhà nước, tập thể, hợp tác xã, và cá nhân
theo một qui chế định trước, chứ không phải "binh" "xét" khi quyết toán kinh doanh
cuối vụ, cuối năm. Cách giao trách nhiệm cho hộ xã viên như vậy không thể gọi là
khoán hộ hay khoán đến sản phẩm cuối cùng cho hộ. Danh từ này chỉ đúng với nội
dung "khoán trắng" cho hộ để lấy "tô". Có chăng là khoán cho người lao động trên cơ
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sở mức hưởng thụ của họ gắn với sản phẩm cuối cùng.
Dựa vào những nguyên tắc về phân công và hiệp tác lao động, về phân phối theo
lao động; chúng ta có thể xác định cách khoán cụ thể đối với từng công việc, từng loại
cây, con trong quá trình sản xuất - kinh doanh của hợp tác xã.
Ví dụ, nếu hợp tác xã chưa có các điều kiện kỹ thuật chăn nuôi khác gia đình, thì
có thể coi hình thức gia công, hợp tác xã giao thức ăn, con giống, đảm bảo thú y, trả
công điểm cho xã viên và thu sản phẩm chăn nuôi theo định mức kinh tế - kỹ thuật của
mình, là hình thức chăn nuôi tập thể chủ yếu, có hiệu quả kinh tế cao hiện nay; giao
hầu hết các khâu canh tác cơ bản của việc trồng cây vụ đông cho xã viên theo các định
mức chi phí vật tư, lao động và thu sản phẩm hợp lý, đội hay hợp tác xã chỉ bảo đảm
một vài khâu xét ra tổ chức lao động tập thể quy mô đội hay hợp tác xã là có khả năng
cao hơn, như dẫn tháo nước, làm đất, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm... Điều này
nhiều hợp tác xã đã làm tốt trong thực tiễn. Đối với cây lúa thì có thể giao cho xã viên
các công việc: làm cỏ, bón thúc, thả bèo dâu và vùi trên ruộng đại trà, săn sóc nước, vệ
sinh đồng ruộng, theo dõi tình hình phát triển của cây trồng. Nói chung, khâu cấy, thu
hoạch nhiều nơi giao cho xã viên là không hợp lý mà cần tổ chức lao động tập thể, ở
qui mô đội vì những lẽ đã trình bày ở trên....
Bất kỳ lao động trên ruộng đất của hợp tác xã, của "người khác", hay trên đất
kinh tế phụ của mình, người xã viên sẽ làm hết sức mình với đầy đủ tinh thần làn chủ,
sáng tạo nên họ biết chắc rằng mức hưởng thụ sẽ tương xứng và phụ thuộc trực tiếp
vào công lao đóng góp của họ cho kết quả lao động chung cuối cùng; họ sẽ đạt được
năng suất lao động cao nếu giao việc cho họ phù hợp với yêu cầu của nguyên tắc hiệp
tác và phân công lao động, phù hợp với khả năng quyền hạn, chức trách của họ trong
dây chuyền sản xuất của hợp tác xã, bảo đảm được các điều kiện vật chất cần thiết cho
họ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy xét về bản chất, dù là công việc giao khoán cho cá
nhân xã viên, hay giao cho đội cơ bản, đội chuyên khâu của HTX thực hiện, cũng đều
là tổ chức lao động tập thể trong một dây chuyền sản xuất thống nhất chỉ khác nhau về
quy mô, hợp tác do các điều kiện vật chất - kỹ thuật sản xuất quyết định. Không thể
quan niệm rằng việc giao thêm trách nhiệm cho hộ quản lý một số diện tích, làm một
số công việc như một số hợp tác xã đã thực hiện là làm lu mờ vai trò tác dụng của đội,
của hợp tác xã trong việc tổ chức lao động tập thể, phát huy sức mạnh của chế độ công
hữu tư liệu sản xuất. Trái lại, mỗi hộ xã viên chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ được giao
khoán, nếu hợp tác xã và đội làm tốt chức trách của mình.
Muốn phát huy tác dụng của các hình thức khoán mới thì nhất thiết phải thay đổi
một cách căn bản cả hệ thống tổ chức quản lý hợp tác xã, không nên vì những vấn đề
quản lý có liên quan nẩy sinh không được xử lý đúng và kịp thời, gây ra một số tiêu
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cực đã vội quy kết là lỗi của bản thân hình thức khoán mới. Điều này đã được chứng
minh đầy đủ bằng thực tiễn sản xuất của hợp tác xã Mỹ Thọ 7 năm qua.
Trong thực tiễn của sản xuất, kỹ thuật luôn luôn biến đổi, nên các hình thức tổ
chức quản lý phải biến đổi theo một cách thích ứng thì mới phát huy được tác dụng của
kỹ thuật mới trong sản xuất; ngược lại là kìm hãm sản xuất. Do đó hình thức khoán
một yếu tố quản lý, cũng rất phong phú, đa dạng và luôn luôn biến đổi. Phải nắm vững
các nguyên tắc khoa học để xây dựng, áp dụng, cổ vũ các hình thức khoán đúng đắn,
bác bỏ các hình thức khoán sai. Không máy móc, vũ đoán phê phán một hình thức nào
đó, bắt buộc tất cả làm theo một khuôn mẫu duy nhất cứng nhắc.
Khi định giá một hình thức tổ chức quản lý, người ta thường lấy tiêu chuẩn về
quan hệ sản xuất ("tính chất xã hội chủ nghĩa", "tác dụng củng cố quan hệ sản xuất
mới..."), và tiêu chuẩn phát triển sản xuất nhưng nhiều khi đường như là 2 tiêu chuẩn
này mâu thuẫn nhau. Một hình thức tổ chức quản lý dường như dễ đạt yêu cầu phát
triển sản xuất, tăng năng suất lao động hơn là đạt yêu cầu thể hiện bản chất quan hệ sản
xuất xã hội chủ nghĩa?!
ít ai phủ nhận tác dụng phát triển sản xuất của hình thức khoán cho gia đình xã
viên mà một số hợp tác xã đang thực hiện so với cách khoán trước đây; nhưng rất
nhiều người phân vân lo ngại về sự "không đảm bảo tính chất xã hội chủ nghĩa của
quan hệ sản xuất", về "tai hại" của nó đối với chế độ hợp tác xã trong nông nghiệp...
Thực ra không thể tồn tại mâu thuẫn này trong một biện pháp quản lý. Sản xuất
có bước nhảy vọt về năng suất lao động thì khởi đầu phải là do sự thay đổi về kỹ thuật,
về lực lượng sản xuất. Nhưng đó chỉ là điều kiện tiên quyết. Nếu không có sự thay đổi
trong quan hệ sản xuất, trong tổ chức quản lý một cách tương ứng, thích hợp (phù hợp)
thì kỹ thuật mới, lực lượng sản xuất mới chỉ là tiềm năng, chứ không tạo ra năng suất
lao động tối đa trong thực tế sản xuất mà nó có thể cho phép, thậm chí lại đạt hiệu quả
kinh tế thấp hơn kỹ thuật cũ. Bất kỳ một biện pháp tổ chức quản lý nào muốn mang lại
hiểu quả kinh tế, năng suất lao động cao thì cũng phải phù hợp với tình trạng (tính
chất, trình độ) của kỹ thuật, của lực lượng sản xuất hiện có (chủ yếu là: công cụ lao
động). Một biện pháp quản lý như vậy là tiến bộ, ngược lại là lạc hậu. Hiệu quả kinh
tế, năng suất lao động cao được tạo ra trong thực tiễn sản xuất của một biện pháp tổ
chức quản lý bao giờ cũng bị giới hạn ở một mức tối đa do lực lượng sản xuất, cơ sở
kỹ thuật qui định. Vai trò của nó không phải là tạo ra một khả năng mới về nâng cao
năng suất lao động mà là thực hiện khả năng đạt năng suất lao động của cơ sở kỹ thuật
cho phép, đến mức độ nào, cao hay thấp, đến mức tối đa hay chưa, tuỳ theo mức độ
thích ứng (phù hợp) với nhau giữa 2 mặt của sản xuất là lực lượng sản xuất và quan
sản xuất. Không thể tồn tại trong thực tiễn một biện pháp tổ chức quản lý nào mang lại
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một năng suất lao động cao nhất mà cơ sở kỹ thuật cho phép, lại không phải là tiến bộ
xét về bản chất quan hệ sản xuất. Biện pháp tổ chức quản lý sản xuất nào dẫn đến tình
trạng sản xuất bị kìm hãm, đời sống người lao động giảm sút, không ai làm chủ và tích
cực lao động hết sức mình thì đều không thể coi là phù hợp với bản chất quan hệ sản
xuất xã hội chủ nghĩa. Chính nó là nguyên nhân phá huỷ (chứ không phải là duy trì,
hay củng cố ) quan hệ sản xuất mới. Không có một cơ chế quản lý sản xuất nào mang
bản chất xã hội chủ nghĩa mà lại làm sản xuất sa sút, người lao động không phấn khởi
làm việc, và không thực sự là người chủ tập thể. Chúng ta hiện đang trong thời kỳ quá
độ từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa chứ không phải trong thời kỳ sản
xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Do đó quan hệ sản xuất, cơ chế quản lý xã hội chủ nghĩa còn
ở trong trình độ thấp, tức là chưa phải hoàn toàn xã hội chủ nghĩa, mà mới chỉ bước
đầu tiên vào quỹ đạo của cơ chế quản lí xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình xây dựng
chủ nghĩa xã hội cơ chế quản lý sản xuất xã hội chủ nghĩa không ngừng phát triển và
rất đa dạng về hình thức phù hợp một cách biện chứng với những tiêu chuẩn, khuôn
mẫu quản lý trong điều kiện của nền sản xuất lớn sản xuất chủ nghĩa phát triển để đánh
giá, áp đặt vào nền nông nghiệp nước ta đang trong thời kỳ quá độ. Lại càng không thể
lấy những cách quản lý không đúng với bản chất xã hội chủ nghĩa, hoặc đã tỏ ra lạc
hậu không còn thích ứng với tình trạng lực lượng sản xuất, kìm hãm sản xuất, làm
khuôn mẫu, tiêu chuẩn để xem xét các hình thức quản lý khác có tác dụng tích cực thúc
đẩy sản xuất phát triển là có đúng bản chất xã hội chủ nghĩa hay không? hay chỉ là một
bước lùi trong quan hệ sản xuất để có sản phẩm trước mắt? Trong suốt thời kỳ quá độ
từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn quá trình một hình thức tổ chức quản lý phát sinh, tồn
tại và bị thay thế bằng hình thức quản lý mới ngày càng mang đầy đủ bản chất của
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, phù hợp với tính chất, trình độ lực lượng sản xuất
luôn luôn biến đổi, thì mới làm cho sản xuất phát triển và thực hiện được mục tiêu của
công cuộc xây dựng nền kinh tế Xã hội chủ nghĩa và chế độ xã hội chủ nghĩa. Lênin đã
viết: "...cái đảm bảo cho sức sống và sự thành công của nó, chính là việc giai cấp vô
sản đưa ra được và thực hiện được kiểu tổ chức xã hội về lao động cao hơn chủ nghĩa
tư bản. Đây là thực chất của vấn đề. Đây là nguồn sức mạnh và cái đảm bảo cho thắng
lợi hoàn toàn và tất yếu của chủ nghĩa cộng sản....". ".... Phân tích cho đến cùng thì
năng suất lao động là cái quan trọng nhất, căn bản nhất cho sự thắng lợi của chế độ xã
hội mới. CNTB đã tạo ra một năng suất lao động chưa từng thấy dưới chế độ nông nô.
CNTB có thể bị đánh bại hẳn vì chủ nghĩa xã hội tạo ra một năng suất lao động mới
cao hơn nhiều (Sáng kiến vĩ đại - Lênin tuyển tập. Nhà xuất bản Tiến bộ. Mátscơva,
tiếng - Việt tr.569 và 576, tôi nhấn mạnh. V. T . K).
Có thể căn cứ vào lời nói trên đây của Lênin để thấy vai trò và làm tiêu chuẩn
241

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

đánh giá bất kỳ một hình thức quản lý sản xuất nào nói chung và hình thức khoán nói
riêng trong quá trình tiến hành cách mạng quan hệ sản xuất để xây dựng CNXH.
Giữa các HTX ở miền Bắc nước ta, sau 20 năm xây dựng và phát triển, cơ sở vật
chất - kỹ thuật, trình độ quản lý, lực lượng sản xuất có sự khác nhau rất xa; Ngay trong
một HTX, lực lượng sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật giữa các ngành kinh tế cũng khác
nhau; Mức độ hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN và trình độ quản lý kinh doanh cũng
rất khác nhau và rất đa rạng phong phú.
Thực ra trong 20 năm qua, chúng ta mới chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất
kỹ thuật theo hướng tiến lên sản xuất lớn XHCN cho cây lúa, mà chủ yếu là hệ thống
thuỷ lợi. Do đó quan hệ sản xuất, về cơ bản chúng ta cũng mới hợp tác hoá trong lĩnh
vực trồng trọt, đặc biệt là ngành trồng lúa. Còn đối với các ngành sản xuất khác nhau
như chăn nuôi, cây công nghiệp các ngành nghề khác, nếu có hợp tác hoá thì cũng ở
trình độ thấp và bị giới hạn ở một số HTX; thậm trí ở một số vùng; ở một số ngành
sản xuất đã và sẽ diễn ra tình trạng duy trì sản xuất cá thể dưới sự tác động của chính
sách, luật pháp Nhà nước XHCN là có lợi hơn nếu hợp tác hoá.
Vì vậy hình thức quản lý kinh doanh áp dụng trong HTX ở nước ta cũng phải đa
dạng, nhiều vẻ, có trình độ khác nhau phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất ở từng
nơi, từng ngành sản xuất. Thật là sai lầm và gây thiệt hại cho sản xuất nếu cứng nhắc,
buộc tất cả các HTX, các ngành sản xuất của nó áp dụng một hình thức quản lý nhất
định, không đổi trong suốt 20 năm !
Cần thiết phải phân loại HTX, vùng, ngành sản xuất ra các loại, để có phương
hướng xây dựng, hoàn thiện các hình thức quản lý thích hợp với những trình độ khác
nhau tính theo tiêu chuẩn "tính chất XHCN" của quan hệ sản xuất. Còn hình thức quản
lý cụ thể áp dụng ở từng HTX, từng ngành thì phải tính đến tất cả các đặc điểm cụ thể
của nó.
Giải quyết vấn đề khoán cũng phải theo quan điểm hệ thống. Không chỉ giải
quyết vấn đề khoán phản ánh quan hệ giữa đội và xã viên mà cả quan hệ giữa chủ
nhiệm, ban quản trị, với đội, giữa HTX và chủ nhiệm, ban quản trị. Cũng không chỉ
giải quyết tiếp những vấn đề khoán, mà phải giải quyết tiếp những vấn đề liên quan nẩy
sinh trong toàn bộ quá trình quản lý do áp dụng một hình thức khoán nào đó gây ra.
Hơn thế nữa phải xây dựng toàn bộ một mô hình hệ thống quản lý HTX mà khoán chỉ
là một vấn đề, cho phù hợp với tình trạng lực lượng sản xuất cụ thể trong từng giai
đoạn, ở từng nơi, từng ngành sản xuất, theo hướng tiến lên sản xuất lớn XHCN, và vận
dụng linh hoạt, ngày càng đầy đủ các qui luật kinh tế khách quan, nhằm từng bước xây
dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất XHCN trong nông nghiệp. Chỉ có như vậy chúng
ta mới thực hiện mục tiêu của công cuộc tập thể hoá nông nghiệp là xây dựng được nền
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nông nghiệp sản xuất lớn, XHCN phát triển.
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Phần II
Đổi mới, chuyển sang kinh tế thị trường
Chương V
Đổi mới tư duy về mô hình phát triển nông nghiệp ()
I. Chuyển sang cơ chế quản lý kinh tế thị trường: nhìn lại và suy ngẫm
Mỗi hình thức kinh tế ra đời và tồn tại trong một giai đoạn lịch sử cụ thể đều bắt
nguồn từ những nguyên tắc sâu xa, khách quan và chủ quan nhất định. Hình thức kinh
tế mà chúng ta đã lựa chọn, xây dựng trong mấy thập kỷ qua để tiến lên CNXH, dựa
trên cơ chế quản lý chỉ huy tập trung quá mức vào cơ quan nhà nước các cấp. Nhà
nước trực tiếp chi phối toàn bộ quá trình kinh tế - xã hội, từ sản xuất, phân phối đến
tiêu dùng của cải vật chất và tinh thần. Người ta đã dùng thuật ngữ "CNXH nhà nước"
hay "nền kinh tế chỉ huy" để chỉ hình thức kinh tế này. Do đó muốn hay không nền
kinh tế hiện vật đương nhiên thay thế nền kinh tế hàng hoá, dù là còn nhỏ bé, ở một
mức độ áp đảo để đi đến hoàn toàn ngự trị. Các quan hệ tiền - hàng, phạm trù tiền tệ,
trao đổi, thị trường, lợi nhuận.... chỉ có ý nghĩa tương đối và hình thức, ít có tác động
đến các quá trình kinh tế. Phải chăng hình thành nền kinh tế chỉ huy bắt nguồn từ thực
tế là, trong thời kỳ CNTB tự do cạnh tranh, nền kinh tế thị trường đã phát triển tự phát,
vô chính phủ đến mức người ta đã từng, không phải chỉ một lần, đổ xuống biển hàng
núi của cải vật chất do xã hội làm ra để giữ giá và bảo đảm lợi nhuận cho các nhà kinh
doanh, trong khi hàng triệu người lao động sống nghèo khổ, đói rét. Do vậy, nẩy sinh ý
tưởng cho rằng CNXH muốn khắc phục tình trạng bi đát này chỉ có thể duy nhất bằng
cách biến cả đất nước thành một công trường do một trung tâm duy nhất chỉ huy thống
nhất tất cả các qúa trình kinh tế. Trung tâm đó chính là Nhà nước XHCN. Từ đó trên
thực tế, nền kinh tế thị trường với tất cả quy luật khách quan vốn có của nó đều bị xem
như là thuộc tính riêng có CNTB, của chế độ tư hữu về lực lượng sản xuất và bị loại
trừ. Thay vào đó là sự hình thành và phát triển nền kinh tế hiện vật do Nhà nước chỉ
huy, như là một thuộc tính ưu việt của CNXH, không phải chỉ diễn ra trong phạm vi
quốc gia mà còn cả trong quan hệ kinh tế giữa các nước thuộc khối CEV.
Hiện nay, tuy rằng về nhận thức, việc xây dựng nền kinh tế XHCN theo cơ chế



Chương này tập hợp những bài viết in trên tạp chí NCKT số tháng 2/1992 và tạp chí Khoa học xã hội của Viện

Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Số 6/1988
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thị trường được xem là một tất yếu khách quan, là nội dung cơ bản của sự nghiệp đổi
mới, không ai bàn cãi nữa. Nhưng trên thực tế của đời sống kinh tế - xã hội, quá trình
chuyển đổi nền kinh tế hiện vật dựa trên cơ chế quản lý chỉ huy siêu tập trung quan
liêu, bao cấp nhà nước, thành nền kinh tế thị trường XHCN dưới sự quản lý của Nhà
nước XHCN pháp quyền theo qui luật vốn có của kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường,
lại diễn ra hết sức gay go, phức tạp và kéo dài. Thị trường vận động theo các qui luật
khách quan vốn có của nó là sự bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của toàn bộ nền
kinh tế cũng như từng tế bào cấu thành của nó là các đơn vị kinh doanh hàng hoá
(doanh nghiệp) trên mọi lĩnh vực, thuộc mọi hình thức sở hữu. Vì thế, cần thiết phải
nghiên cứu, phân tích những đặc điểm của cơ chế thị trường ở nước ta hiện nay để
làm cơ sở cho việc tìm kiếm những biện pháp, hình thức kinh tế thích hợp, có hiệu quả
phục vụ cho việc thực hiện đường lối đổi mới triệt để của Đảng ta.1
1. Thừa hưởng di sản nặng nề của cơ chế quản lý chỉ huy siêu tập trung và
bao cấp của Nhà nước.
Sự tập trung quá mức trách nhiệm và quyền vào một cấp quản lý nào đó, vượt xa
khả năng khách quan vốn có của nó, đến nỗi làm cho những quyết định quản lý không
thể có đủ những căn cứ khoa học và thực tiễn cần thiết mà chỉ có thể là những quyết
định chủ quan duy ý chí. Đó chính là cơ chế quản lý tập trung quan liêu.
Cơ chế này còn được gia tăng bởi cơ chế bao cấp. Việc ra các quyết định đáp ứng
các yếu tố "đầu vào" của sản xuất (tiền vốn, vật tư, sức lao động...) và việc bảo đảm
bao tiêu toàn bộ sản phẩm ra theo các quyết định kế hoạch quan liêu, không có sự ràng
buộc trách nhiệm vật chất của người ra quyết định và người thực hiện quyết định gắn
trực tiếp với hiệu quả kinh tế - xã hội cuối cùng mà các quyết định ấy gây ra. Nếu có
lợi nhuận thì Nhà nước thu hết, còn thua lỗ đã có Nhà nước chịu đủ. Ngân sách nhà
nước cũng như mọi nguồn dự trữ quốc gia khác trở thành sự bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho mọi quyết định quản lý kinh tế. Đó chính là cơ chế quản lý "bao cấp", đồng nghĩa
với cơ chế quản lý vô chủ, vô trách nhiệm.
Khi các dự trữ quốc gia còn khấm khá, các quyết định quản lý quan liêu vẫn còn
có khả năng thực hiện tuy với hiệu quả kém, khiến cho người ta dễ ngộ nhận là các
quyết định quản lý của họ là đúng đắn, sáng suốt. Nhưng không có nguồn dự trữ to lớn
nào có thể "bao và cấp" mãi như vậy. Cho nên các quyết định quản lý chủ quan duy ý
chí sẽ ngày càng trở nên không thể thực hiện được, nền kinh tế bị thả nổi từng bước
đến toàn bộ và vận động tự phát vô chính phủ, không sao kiểm soát được. Các cấp
quản lý thấy rõ rằng sự bất cập và bất lực của mình. Nhưng với quyền hạn pháp lý quá
rộng rãi và thói quen sử dụng quyền lạc đương nhiên sẽ dẫn đến sự lạm dụng quá đáng
1

Vũ Trọng Khải, Trường Quản lý Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, thành phố Hồ Chí Minh.
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biện pháp hành chính ở tất cả các cấp quản lý để làm cho các quyết định quản lý vốn
cằn cỗi, xơ cứng thì không thể nào đi vào được đời sống kinh tế vốn xanh tươi, năng
động.
Trước sự "bất kham" của nền kinh tế, các cấp quản lý lại buộc phải gia tăng hơn
nữa việc sử dụng biện pháp hành chính thuần tuý để rồi nhận được thêm những hậu
quả tồi tệ hơn. Đặc biệt là việc sử dụng các hình thức lạm phát, siêu lạm phát để tiếp
tục "bảo hiểm" cho mọi thua lỗ do các quyết định quản lý không đúng gây ra. Nền kinh
tế với các đơn vị làm ăn kém được sự bao cấp của Nhà nước bằng lạm phát (thay thế
cho các nguồn dự trữ đã cạn) nên vẫn tồn tại và vận động ngoài khả năng kiểm soát
của Nhà nước. Do đó, về hình thức là siêu tập trung, trên thực tế là phân tán vô chính
phủ. Cái vòng luẩn quẩn ấy ngày càng xiết chặt đời sống kinh tế đến ngạt thở, tưởng
chừng như không thể nào thoát ra được. Đó chính là cái mà ta vẫn gọi là một cách
quen thuộc là cơ chế quản lý "hành chính - quan liêu bao cấp". Nhưng đúng ra phải
gọi là "Cơ chế quản lý kinh tế chỉ huy siêu tập trung và bao cấp của Nhà nước".
Việc duy trì quá lâu cơ chế quản lý đó đã tạo ra những thói quen, thấm sâu vào
những nếp nghĩ, hành vi của hàng triệu người, của hàng ngàn đơn vị kinh tế cơ sở,
cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, không dễ gì một sớm một chiều có thể cải
biến được.
Trước sức ép của bối cảnh quốc tế, của tình trạng sản xuất và cuộc sống của
người lao động, những nhân tố mới đã xuất hiện với tính cách là lực lượng xung kích,
đột phá khẩu vào dinh luỹ trùng điệp của cơ chế quản lý cũ. Đó là những con người,
những đơn vị kinh tế cơ sở năng động, có bản lĩnh kinh doanh, không chịu ngồi bố tay
nhìn hoàn cảnh, mà dám và có năng lực tư duy, dám và có khả năng tổ chức hành động
giải quyết các vướng mắc một cách thông minh, khéo léo tạo ra sự đổi mới thực sự, với
những biểu hiện ban đầu là "xé rào", "bung ra", tự cởi trói" nhưng đã phải trả giá đắt.
Nhưng tất cả chỉ mới là bước đầu, tất cả còn ở phía trước với nhiều vấn đề to lớn
phức tạp cần được nghiên cứu giải quyết có hệ thống, có căn cứ khoa học toàn diện,
triệt để, từ cơ sở lý luận đến các định chế cụ thể, từ tầm quản lý vĩ mô đến tầm quản lý
vi mô. Mức độ trả giá hợp lý hay quá đắt tuỳ thuộc vào khả năng giải quyết những vấn
đề nêu trên của chính chúng ta. Không có một chuyên gia nước ngoài nào có thể thay
thế chúng ta làm việc này.
2. Chưa có thị trường theo đúng nghĩa của nó.
2.1. Chưa có thị trường thống nhất, thông suốt trên phạm vi quốc gia.
Trong khi xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế mỗi quốc gia đang chi phối các quá
trình phát triển kinh tế với tính cách là một bước tiến mới của quá trình xã hội hoá nền
sản xuất, thì chúng ta lại chưa "quốc gia hoá" được nền kinh tế quốc dân của chính đất
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nước mình.
Mỗi cấp hành chính địa phương, từ tỉnh (thành) đến quận (huyện), phường (xã) là
một cấp quản lý toàn diện và tự cân đối thu chi ngân sách kể cả cân đối ngoại tệ, nên
buộc nó phải tạo ra các hàng rào hữu hình và vô hình giữ hàng trong lãnh thổ của mình
để mua - bán, hoặc đánh thuế trước khi cho xuất ra khỏi lãnh thổ hành chính, làm cho
giá cả tăng lên giả tạo, lưu thông ách tắc.
Các yếu tố kinh doanh tự thân nó đã là hàng hoá, luôn có nhu cầu khách quan là
trao đổi, chuyển dịch sở hữu chủ và địa điểm để tích tụ vào nơi cần và có khả năng sử
dụng chúng trong kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất. Nhưng trên thực tế, nhiều yếu tố
kinh doanh không được luật pháp thừa nhận là hàng hoá, với những qui định gây khó
khăn cho quá trình lưu thông. Ví dụ, việc chuyển dịch lao động gặp khó khăn về qui
định quản lý hộ khẩu, về chế độ công chức hoá người làm việc trong các xí nghiệp
quốc doanh với mức lương do Nhà nước qui định thấp và cố định; việc chuyển dịch
ruộng đất vào những người giỏi kinh doanh nông nghiệp bị cản trở vì luật pháp chỉ
thừa nhận có một hình thức sở hữu duy nhất là sở hữu toàn dân, không coi đất đai là
hàng hoá. Mặc dù có Pháp lệnh về tổ chức hệ thống ngân hàng phù hợp với yêu cầu
của kinh tế thị trường, các ngân hàng vẫn chưa vươn lên thực hiện chức năng của
mình. Do đó, các doanh nghiệp trao đổi, thanh toán với nhau trực tiếp bằng tiền mặt
hơn là bằng các phương thức không dùng tiền mặt qua ngân hàng. Thêm vào đó, sự
mất giá nhanh chóng của đồng bạc Việt Nam, khiến cho các doanh nghiệp nhiều khi
phải trao đổi và thanh toán trực tiếp bằng hàng hoá (hàng đổi hàng như thời kỳ đồ đá)
hay dùng ngoại tệ mạnh, thường là đồng đôla Mỹ để thanh toán....
Mặt khác, nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành và quản lý theo cấp hành chính
trên tầm vĩ mô đã tạo ra sự chia cắt thị trường không chỉ theo chiều ngang (lãnh thổ)
mà còn cả theo chiều dọc (ngành kinh tế - kỹ thuật). Sự phân công theo chức năng kinh
doanh và quản lý theo khuôn khổ từng ngành (công nghiệp, nông nghiệp, vận tải, nội
thương, ngoại thương...) một cách máy móc tất dẫn đến độc quyền, cửa quyền, cắt đứt
sự liên hệ tự nhiên giữa các ngành. Càng nhiều xí nghiệp quốc doanh bao nhiêu thì sự
chia cắt thị trường càng bị nhân bội lên bấy nhiêu cả theo chiều ngang và chiều dọc.
làm cho thị trường manh mún.
2.2. Chưa có một thị trường lành mạnh và tương đối ổn định.
Trước sự mất giá nhanh của đồng bạc Việt Nam, có lúc chúng ta phải dùng "liều
thuốc mạnh" để chặn đứng tốc độ siêu lạm phát. Đó là việc nâng lãi suất ngân hàng.
Biện pháp này chỉ có giá trị cấp thời. Mặt trái của nó là, không ít các doanh nghiệp
phải đóng cửa vì giá thành và giá cả hàng hoá làm ra cao hơn sức mua cuả thị trường.
Ngân hàng không kinh doanh được là do hoặc là chỉ có người gửi vào, không có người
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vay tiền (có khi xí nghiệp bán vật tư, thiết bị để lấy tiền gửi ngân hàng còn lợi hơn sản
xuất); hoặc là ngân sách nhà nước bù lỗ cho ngân hàng để có thể cho vay với lãi suất
thấp hơn lãi suất tiền gửi.
Khi đồng tiền trong nước mất giá, thì đương nhiên giá vàng và đôla cũng biến
động mạnh. Các cơn sốt nhân tạo về vàng, đôla, gạo, xăng dầu, phân bón.... thay nhau
"xuất quỹ nhập thần" trên thị trường là điều khó tránh khỏi.
Nạn buôn lậu nhất là buôn lậu xuất - nhập khẩu và nạn làm hàng giả hoành hành
phổ biến, đã gây tổn thất nghiêm trọng.
Trong điều kiện thị trường như vậy, các doanh nghiệp không thể tính toán được
lỗ lãi, không lượng định được giá trị tài sản, tiền vốn của mình một cách đầy đủ và
đúng đắn. Hoặc là ngừng hoạt động, hoặc là "nhắm mắt đưa chân" chứ không thể
hoạch định các chiến lược kinh doanh có hiệu quả và lâu dài được. Có lẽ chỉ có các xí
nghiệp quốc doanh, do vốn không phải của giám đốc và công nhân, nên còn có thể dễ
dàng "liều". Tư nhân, kể cả người nước ngoài, không thể bỏ vốn làm ăn lớn trong điều
kiện thị trường bất ổn như vậy.
Nguyên nhân sâu xa của tình trạng là gì? (xét cả về khía cạnh kinh tế và pháp lý).
Ngân sách nhà nước trung ương không còn đủ "bao" cho mọi hoạt động kinh tế xã hội của đất nước như một quĩ bảo hiểm an toàn tuyệt đối như trước. Để giải quyết
khó khăn này, chúng ta đã cho phép các cấp Nhà nước địa phương tự cân đối thu chi
ngân sách của mình. Biện pháp này được xem như là sự phát huy tính độc lập sáng tạo,
khai thác mọi tiềm năng của các cấp, giải phóng cho cấp Nhà nước trung ương khỏi
những công việc sự vụ hàng ngày để lo chiến lược phát triển lâu dài. Lúc đầu các cấp
chính quyền thi nhau cho ra đời các doanh nghiệp nhà nước, đến nỗi phường xã cũng
có xí nghiệp quốc doanh nhằm mục đích tốt đẹp là tạo nguồn thu cho ngân sách của
các cấp qua chế độ "thu quốc doanh". Lúc đầu còn có vốn ngân sách để "cho ra riêng"
đối với "mỗi đứa con" quốc doanh. Nhưng có thêm xí nghiệp quốc doanh nào thì ngân
sách phải bù lỗ thêm chừng đó. Mà cấp chính quyền địa phương thì lại không có quyền
lạm phát để "bảo hiểm" cho các xí nghiệp quốc doanh của mình. Vì vậy, sáng kiến nẩy
sinh là lập thêm xí nghiệp quốc doanh chỉ bằng các quyết định Nhà nước các cấp, tạo
ra tư cách pháp nhân, còn vốn thì đi vay của ngân hàng , hy vọng rằng sẽ buộc các xí
nghiệp quốc doanh tự chủ, sáng tạo, không ỷ lại vào ngân sách nhà nước như trước đây
nữa.
Xí nghiệp quốc doanh làm ăn vẫn tiếp tục thua lỗ, nợ ngân hàng, nợ bạn hàng cứ
tăng dần lên đến mức "đóng băng" không còn lưu thông hàng hoá và tiền tệ được nữa.
Ngân sách không có nguồn thu. Do vậy các xí nghiệp quốc doanh dễ đi đến làm ăn phi
pháp, như cho tư nhân thuê tư cách pháp nhân dưới một mỹ từ là "liên kết", “liên
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doanh giữa quốc doanh và các thành phần kinh tế" tự tạo vốn, tạo nguồn hàng để kinh
doanh có lời và nộp ngân sách. Mới nghe qua, có vẻ như rất đúng đường lối đổi mới
của Đảng ta. Kinh doanh buôn bán xuất - nhập khẩu trái phép là có lợi nhuận cao nhất.
Dưới danh nghĩa quốc doanh, được các cấp chính quyền địa phương bảo lãnh vì chính
nhu cầu lợi ích cân đối ngân sách, thì việc buôn lậu của tư nhân sẽ an toàn hơn, nếu
không nói gần như là tuyệt đối. Kiếm tiền dễ dàng, chỉ cần có tư cách pháp nhân quốc
doanh và quyền lực hành chính của cơ quan Nhà nước địa phương (hai cái này thì có
luôn có sẵn, không mất tiền). Còn vốn, mua - bán, lời lỗ đều do tư nhân đảm nhiệm.
Ngân sách địa phương vì thế có phần "rôm rả". Nhưng ngân sách trung ương thì bội
chi quá mức, giá vàng và đôla biến động, bệnh chảy máu vàng trầm trọng, sản xuất
trong nước đình đốn do hàng ngoại lậu thuế tràn lan và cạnh tranh dễ dàng. Đồng tiền
Việt Nam lại càng mất giá. Đó là cái vòng luẩn quẩn và cái giá phải trả cho chủ trương
phát triển kinh tế trung ương, kinh tế địa phương xây dựng mỗi tỉnh, huyện, thậm trí cả
xã thành một cấp ngân sách và kế hoạch. Sự phân quyền cát cứ theo kiểu lãnh chúa đã
lấn át sự tập trung quyền lực vào trung ương. Vì vậy, thị trường quốc gia đã bị xé thành
nhiều thị trường địa phương với nhiều cấp thứ bậc khác nhau, gây rối loạn ách tắc lưu
thông.
Phát triển xí nghiệp quốc doanh tràn lan không dựa trên cơ sở khoa học kinh tế,
pháp luật, năng lực quản lý của Nhà nước và của con người, đã không những không
tăng thu mà còn buộc ngân sách bao cấp thêm. Sự thiếu hụt ngân sách được giải quyết
bằng cách giao quyền và trách nhiệm cho các cấp Nhà nước địa phương, tự cân đối lại
đẻ ra những tiêu cực mới. Kết quả cuối cùng là ngân sách quốc gia tiếp tục bội chi
nặng nề, lạm phát trở thành cứu cánh để cân đối ngân sách và "bảo hiểm" cho xí
nghiệp quốc doanh. Ngân hàng thiếu vốn cho vay thì phát hành tiền để tăng vốn tín
dụng. Nhưng nợ nần kéo dài, dây chuyền giữa các đơn vị kinh doanh không giải quyết
được, đã gây "đóng băng" các hoạt động kinh doanh. Ngân sách lại không có nguồn
thu... Cái vòng luẩn quẩn này đã làm cho thị trường không thể hoạt động bình thường
được.
Những rối loạn thị trường suy cho cùng là do trong điều hành, chúng ta không tôn
trọng đầy đủ các quy luật vận động của nó, như qui luật giá trị, cung - cầu, lưu thông
tiền tệ, phân công và hiệp tác của các quá trình xã hội hoá nền sản xuất, cạnh tranh phá sản - tích tụ trong kinh doanh trên phạm vi quốc gia mà cả trên qui mô quốc tế,
trong các quan hệ "làm ăn" giữa các nước với nhau. Thành phố Hồ Chí Minh là trung
tâm kinh tế và thương mại, giao dịch quốc tế lớn nhất cả nước. Do đó, các mối quan hệ
giữa kinh tế trung ương và kinh tế địa phương (thành, quận, phường xã), giữa quản lý
theo ngành và quản lý theo cấp, sự biến động của thị trường với những "cơn sốt cấp
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tính" bao giờ cũng diễn ra một cách ra tập trung tiêu biểu, điển hình, sôi động, có tốc
độ cao hơn so với các vùng khác của đất nước.
3. Chưa có một hệ thống pháp luật đầy đủ và thích hợp.
Trong thời gian qua, chúng ta đã cố gắng ban hành nhiều văn bản luật và dưới
luật phục vụ cho quá trình đổi mới theo cơ chế kinh tế thị trường. Nhiều văn bản pháp
lý đúng đắn như Pháp lệnh ngân hàng, Luật doanh nghiệp tư nhân, Luật công ty, Pháp
lệnh hợp đồng kinh tế và trọng tài kinh tế, Nghị định về công chức nhà nước, Luật đầu
tư nước ngoài tại Việt Nam... Nhưng ngay cả các văn bản pháp lý đúng đắn vẫn không
phát huy được tác dụng đầy đủ, thậm chí còn không đi vào được cuộc sống (như pháp
lệnh ngân hàng); đó là chưa kể các văn bản pháp lý không thích hợp với nền kinh tế thị
trường. Vậy nguyên nhân là gì?
Thứ nhất: Các quan hệ kinh tế - xã hội là một tổng thể hữu cơ các yếu tố, các mặt
đối lập thống nhất tương tác lẫn nhau trong suốt quá trình vận động của đời sống với
tính cách là động lực của sự phát triển. Vì vậy các văn bản pháp lý với tính cách là sự
tác động có ý thức của con người đối với quá trình phát triển phải bao quát toàn bộ
tổng thể và phù hợp với qui luật vận động khách quan của chúng. Mỗi văn bản pháp lý
tuy chỉ chi phối từng yếu tố cụ thể của tổng thế nhưng trong mối liên hệ thống nhất với
các văn bản pháp lý khác. Do vậy thiếu một văn bản pháp lý nào cũng đều gây khó
khăn cho việc thực hiện các văn bản pháp lý khác. Pháp luật là một hệ thống. Vì vật
trước hết các văn bản pháp lý cụ thể phải có đủ và thích ứng với nhau để cấu trúc nên
hệ thống pháp luật. Ví dụ, Luật công ty qui định các công chức nhà nước không được
là thành viên sáng lập và thành viên Hội đồng giản trị, giám đốc công ty cổ phần.
Nhưng các giám đốc xí nghiệp quốc doanh lại là công chức nhà nước theo pháp luật
hiện hành. Do đó, trước hết họ không thể hùn vốn của xí nghiệp quốc doanh do mình
làm giám đốc để lập công ty mới hay cải hoá xí nghiệp quốc doanh thành công ty. Vì
vậy phải có văn bản pháp luật qui định phi công chức hoá người làm việc trong các xí
nghiệp quốc doanh. Nghị định về công chức nhà nước vừa ban hành là một tiến bộ,
nhưng cũng chỉ ở mức độ văn bản dưới luật. (Đáng lẽ ra phải có Luật hành chính, Luật
tổ chức bộ máy công quyền trong đó có xác định rõ về công chức nhà nước). Cạnh
tranh - phá sản - tích tụ là quy luật phát triển của kinh tế thị trường. Nhưng do chưa có
Luật phá sản nên những vấn đề nảy sinh của một doanh nghiệp không được giải quyết
trên cơ sở pháp luật đúng đắn. Thay vào đó, để giải quyết riêng vấn đề lao động dư
thừa thì phải vận dụng quyết định 176 của Hội đồng Bộ trưởng để xử lý, coi người lao
động trong xí nghiệp quốc doanh như là viên chức. Còn đối với người lao động trong
xí nghiệp tư doanh, công ty cổ phần chưa có luật điều chỉnh.
Có Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trước khi có Luật đầu tư trong nước là
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một nghịch lý. Không phát huy cao độ trước hết các dự trữ trong nước để phát triển
kinh tế thì không thể tạo được khả năng tiếp nhận có hiệu quả vốn đầu tư của nước
ngoài, thậm trí, có trường hợp, sự đầu tư của nước ngoài chỉ làm giàu cho họ và làm
nghèo cho đất nước.
Trong xã hội pháp quyền, quan hệ giữa người và người trước hết là quan hệ gia
đình, quan hệ giữa các công dân, hay giữa công dân với vị thành niên, rồi mới đến
quan hệ kinh doanh giữa người với người, giữa các đơn vị kinh doanh. Vì vậy các văn
bản pháp lý thuộc Luật kinh doanh (thương luật) như Luật công ty và doanh nghiệp tư
nhân, lại ra đời trước bộ Dân luật là một nghịch lý.
Một hành vi trong kinh doanh của con người, nhất là khi gây phương hại đến
người khác, bao giờ cũng thể hiện trên cả 2 khía cạnh: dân sự và kinh doanh. Vì vậy
chỉ xử lý bằng thương luật chưa đủ. Pháp lệnh về hợp đồng kinh tế có qui định đúng
đắn là các bên tham gia ký kết hợp đồng kinh tế phải có quyền độc lập định đoạt tài sản
của xí nghiệp. Nhưng theo quyết định số 217/HĐBT thì xí nghiệp quốc doanh không
được tự ý bán tài sản cố định mà phải xin phép cấp chủ quản. Luật công ty vừa ban
hành là đúng đắn, nhưng chỉ đối với hai hình thức công ty (cổ phần và trách nhiệm hữu
hạn) nhưng đời sống lại tồn tại nhiều hình thức công ty khác. Hai loại hình công ty do
Luật qui định, nhất là công ty cổ phần, là hình thức tổ chức kinh doanh phù hợp với
trình độ xã hội hoá cao và rất cao. Vì vậy, trong thời gian trước mắt, nó ít tác dụng đối
với đời sống kinh tế. Trong khi đó, nền sản xuất nước ta cơ bản vẫn là nền sản xuất
nhỏ. Nên các hình thức công ty phù hợp với trình độ xã hội hoá thấp có nhu cầu tồn tại
phổ biến trong nền kinh tế thị trường hiện nay và trên thực tế đã có một số công ty
thuộc loại này. Chúng đương nhiên phải hoạt động ngoài vòng kiểm soát của luật pháp,
như công ty hợp danh, công tư hợp tư đơn thương....
Vì vậy khi có tranh chấp trong kinh doanh, nhất là khi phá sản, sẽ không thể xử lý
bằng pháp luật và trong vòng trật tự được. Điều này chẳng khác gì như xã hội Việt
Nam cần có 5 loại cỡ quần áo phổ biến khác nhau, nhưng nhà sản xuất quần áo may
sẵn chỉ có 2 cỡ. Hai cỡ này là chiếm tỷ trọng nhỏ trong dân cư, do đó đại bộ phận còn
lại sẽ phải đi may đo hoặc mua quần áo may sẵn của nước ngoài, hoặc đành lòng mặc
bộ quần áo rộng, có khi đến mức không thể đi lại bình thường được.
Giữa các văn bản pháp luật có nội dung mâu thuẫn nhau, gây tác động triệt tiêu
hiệu lực pháp lý của nhau, gây rối loạn trong đời sống. Ví dụ, một mặt quyết định
217/HĐBT qui định quyền tự chủ của xí nghiệp quốc doanh (còn xí nghiệp tư doanh
và công ty cổ phần thì đương nhiên có quyền tự chủ) nhưng mặt khác chế độ tiền
lương lại qui định mức lương khống chế theo kiểu thang lương công chức. Vì vậy, để
tồn tại, buộc xí nghiệp quốc doanh phải nói dối, hạch toán sai để tạo ra "quỹ đen" trả
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lương cho người lao động trong xí nghiệp mình. Còn xí nghiệp quốc doanh nào hạch
toán đúng chi phí tiền lương thì bị xử lý vi phạm pháp luật. Các qui định pháp lý mâu
thuẫn nhau gây rối loạn đến mức ai thích thi hành thế nào cũng được, và hình thành tập
quán nói dối, báo cáo láo. Nhiều khi nói dối, báo cáo láo lại xuất phát từ động cơ đúng
đắn của những người chân chính. Nhưng đa số trường hợp, kẻ xấu nói dối để kiếm lời
phi pháp. Những người tốt dễ bị xử lý vi phạm pháp luật hơn kẻ xấu.
Thứ hai: Luật pháp phải phù hợp với trình độ phát triển kinh tế từng thời kỳ.
Tuy có tính ổn định cao trong một thời kỳ dài, nhưng luật pháp phải phù hợp với
nhu cầu và khả năng thực hiện của đời sống. Luật công ty chỉ qui định 2 hình thức tổ
chức công ty ở trình độ xã hội hoá cao trong khi cuộc sống có nhu cầu phổ biến tồn tại
và phát triển 3 - 4 hình thức công ty khác có trình độ xã hội hoá thấp hơn. Pháp lệnh
ngân hàng tuy đúng đắn nhưng thực tế là nó đã có hiệu lực pháp lý hơn một năm nay
mà vẫn không được thi hành. Con người và bộ máy cũ thì không thể vận hành theo cơ
chế mới được. Trong khi nền sản xuất nhỏ là phổ biến, kinh nghiệm lịch sử chưa biết
đến một nền kinh tế thị trường phát triển cực thịnh lại căn bản dựa trên chế độ công
hữu về tư liệu sản xuất, thì Hiến pháp qui định nền kinh tế chỉ bao gồm 2 loại hình chủ
yếu là nền kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Trong khi cơ sở lý luận và định chế
cụ thể chưa được giải quyết căn bản thì chúng ta đã vội vàng ồ ạt phát triển xí nghiệp
quốc doanh và tập thể với hy vọng sẽ có chủ nghĩa xã hội sớm hơn. Nhưng trình độ kỹ
thuật lạc hậu, chưa có một đội ngũ doanh nhân XHCN thì chưa thể có được nền kinh tế
XHCN. Các chức vị giám đốc xí nghiệp quốc doanh và tập thể nghiễm nhiên được sử
dụng như một thứ phần thưởng ban phát tuỳ tiện, chứ không phải là nhiệm vụ, nghĩa
vụ phức tạp nặng nề mà xã hội giao cho những doanh nhân có năng lực. Vì vậy sự phá
sản hàng loạt xí nghiệp quốc doanh, tập thể hiện nay là điều tất yếu. Do đó khi có các
văn bản pháp lý khác thừa nhận nền kinh tế thị trường, nhiều thành phần, như Luật
doanh nghiệp tư nhân, Luật công ty.... tất cả các việc làm đó là đúng nhưng buộc chúng
ta rơi vào tình trạng vi hiến rất nghiêm trọng.
Tóm lại là, chúng ta đang tiến hành đổi mới đúng hướng nhưng đồng thời đang vi
phạm hiến pháp và nhiều văn bản pháp lý khác một cách nghiêm trọng. Nền kinh tế thị
trường chưa thể tồn tại và phát triển trên những cơ sở pháp lý của chính nó. Điều đó
đang đòi hỏi chúng ta phải xây dựng đầy đủ, thích hợp cả một hệ thống pháp luật để
quản lý quá trình phát triển của đất nước nói chung, không phải chỉ riêng cho lĩnh vực
phát triển của kinh tế. Nội dung hệ thống pháp luật phải thể hiện cả 3 khía cạnh, tổ
chức bộ máy thực hiện, con người (với tư cách là nhân tố cấu tạo nên bộ máy) và cơ
chế vận hành. Được như vậy luật pháp mới có hiệu lực, tạo môi trường lành mạnh, ổn
định cho hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp và sự phát triển của nền kinh tế
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thị trường, thúc đẩy hình thành đội ngũ doanh nhân giỏi, năng động, hoà nhập được
với thị trường quốc tế và viên chức lành nghề mẫn cán trong bộ máy quản lý hành
chính nhà nước.
4. Các cấp chính quyền nhà nước còn can thiệp nặng nề vào hoạt động kinh
doanh.
Nền kinh tế thị trường là một nền kinh tế sản xuất xã hội hoá ngày càng cao.
Trình độ xã hội hoá sản xuất đẻ ra nhu cầu và khả năng kế hoạch hoá quá trình phát
triển của đất nước từ thấp đến cao, từ phạm vi hẹp đến phạm vi rộng, từ chất lượng
thấp đến chất lượng cao, chứ tuyệt nhiên không phải do công hữu hoá tư liệu sản xuất.
Lúc đó, đương nhiên vai trò quản lý của Nhà nước đối với quá trình phát triển kinh tế
của đất nước ngày càng cao và mang lại hiệu quả lớn. Nhưng các doanh nghiệp vẫn
độc lập, tự chủ, cạnh tranh và tuỳ thuộc nhau trong kinh doanh. Do đó, mối quan hệ
giữa chúng ngày càng hết sức phức tạp. Vì vậy, đương nhiên vai trò "trọng tài" của
Nhà nước ngày càng quan trọng. Nhà nước phải xử lý theo pháp luật các mối quan hệ
kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Muốn đóng vai trò "trọng tài" thì một mặt Nhà
nước phải là nhà nước pháp quyền, mặt khác Nhà nước không thể trực tiếp kinh doanh,
và phạm vi kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh cũng chỉ trong khuôn khổ những
lĩnh vực quyết định xu hướng, cơ cấu, tốc độ phát triển toàn bộ nền kinh tế, mà các
doanh nghiệp thuộc thành phần sở hữu khác không thể làm được. Hiện nay chúng ta đã
thấy rõ cần phải tách chức năng quản lý hành chính - kinh tế của Nhà nước khỏi chức
năng kinh doanh của các doanh nghiệp, Nhà nước trên tầm quản lý vĩ mô xác định
chiến lược, kế hoạch định hướng phát triển và các chính sách đòn bẩy kinh tế để các
doanh nghiệp tự chủ kinh doanh theo ý đồ Nhà nước. Kinh doanh cái gì có lợi nhất
cho doanh nghiệp thì cũng có nghĩa là phù hợp với pháp luật và mang lại lợi ích cao
nhất cho xã hội, mà định hướng kế hoạch nhà nước đã vạch ra. Nhưng trên thực tế,
theo tập quán cũ còn khá mạnh và năng lực điều hành vĩ mô có hạn chế, nên các cấp
quản lý nhà nước vẫn trượt trên đà can thiệp thái quá trực tiếp vào hoạt động kinh
doanh. Nhưng còn có những nguyên nhân khác chưa được nhận thức đầy đủ để có biện
pháp khắc phục hữu hiệu.
Như phần trên đã trình bày, nguyên tắc quản lý kết hợp theo ngành và theo cấp đã
làm trầm trọng thêm sự chia cắt thị trường, tính cục bộ, bản vị. Thực ra có những lĩnh
vực chỉ có thể quản lý theo ngành, các cấp không thể can thiệp, như hệ thống tài chính
quốc gia, thuế quan, kho bạc nhà nước, hệ thống ngân hàng, bưu điện - liên lạc viễn
thông, đường sắt... có những lĩnh vực quản lý theo cấp nhưng vẫn bảo đảm tính thống
nhất trên cơ sở pháp luật như trật tự trị an, hành chính văn hoá, phúc lợi xã hội .... Các
xí nghiệp quốc doanh chịu sự quản lý vừa theo ngành vừa theo cấp, nhưng thực tế theo
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các cấp là chủ yếu. Các xí nghiệp quốc doanh với tính cách là doanh nghiệp nên có
quyền chủ động kinh doanh với các doanh nghiệp khác trong nền kinh tế thị trường
thống nhất, không kể lãnh thổ hành chính và cấp quản lý. Cho nên về khách quan
không có xí nghiệp quốc doanh chỉ kinh doanh trong phạm vi một ngành, một cấp hành
chính - lãnh thổ theo sự phân chia của bộ máy nhà nước như công nghiệp nặng, công
nghiệp nhẹ, nông nghiệp, vận tải, xây dựng, thương nghiệp... và cấp trung ương, tỉnh
thành, quận, huyện, phường - xã. Cũng không có xí nghiệp quốc doanh thuần tuý mà
có sự đan xen vào nhau giữa các doanh nghiệp thuộc các hình thức sở hữu khác nhau.
Mặt khác, xét chung toàn cục nền kinh tế sản xuất nhỏ là phổ biến, trình độ xã hội hoá
còn rất thấp, lại phát triển ồ ạt các xí nghiệp quốc doanh dựa trên hình thức sở hữu có
trình độ xã hội hoá cao nhất, đương nhiên điều đó vượt quá năng lực quản lý xã hội,
của Nhà nước. Nên Nhà nước trung ương buộc phải phân cấp quản lý các xí nghiệp
quốc doanh cho cơ quan chủ quản là ngành và cấp hành chính địa phương trong điều
kiện hệ thống luật pháp chưa được hoàn thiện.
Để ngăn chặn tiêu cực, Nhà nước các cấp với quyền hạn "chủ quản" dễ dàng can
thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của các xí nghiệp quốc doanh. Mỗi xí nghiệp
quốc doanh bị sự quản lý vừa của cơ quan chủ quản, vừa của ngành chủ quan và các
cơ quan chức năng nhà nước khác. Về pháp lý, chưa có sự phân định rõ ràng vai trò,
quyền hạn trách nhiệm của sở hữu chủ và của giám đốc hay tập thể cán bộ công nhân
trong xí nghiệp quốc doanh. Đối với xí nghiệp quốc doanh, cần phải tách quyền sở hữu
ra khỏi quyền kinh doanh và làm rõ trách nhiệm, nội dung quyền hạn của người sở hữu
(Nhà nước) với người kinh doanh (giám đốc hay tập thể cán bộ, công nhân của xí
nghiệp). Tài chính xí nghiệp và tài chính quốc gia (ngân sách) không thể là một hệ
thống "bình thông nhau" dưới sự điều chỉnh "van" của mỗi cấp chủ quản. Trình độ xã
hội hoá càng phát triển, thì quyền sở hữu càng tách xa khỏi quyền kinh doanh và giảm
thiểu vai trò trong đời sống kinh tế. Quyền kinh doanh sẽ rơi vào tay những doanh
nhân thực sự.
Cấp chủ quản của xí nghiệp quốc doanh nhiều khi lại không phải là cơ quan nhà
nước mà là một cấp kinh doanh khác, có tên gọi là liên hiệp hay tổng công ty. Trong
kinh tế thị trường, không thể tồn tại hai đơn vị hạch toán kinh doanh độc lập tự chủ
trong đó đơn vị này là cấp trên, chủ quản đơn vị kia.... Chỉ có thể xảy ra một trong hai
trường hợp, nếu cấp trên (liên hiệp, tổng công ty) là một đơn vị kinh doanh độc lập, tự
chủ, thì các đơn vị thành viên dù có tư cách pháp nhân cũng không thể tự chủ kinh
doanh được; hoặc là các đơn vị thành viên (cấp dưới) của liên hiệp, tổng công ty thực
sự là một đơn vị kinh doanh hạch toán độc lập, tự chủ, thì cấp trên (liên hiệp, tổng
công ty) trở thành một cấp hành chính quan liêu và lãng phí, gây nhiều tác hại cho kinh
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doanh hơn tất cả các cấp nhà nước chủ quản quan liêu nhất.
Trong điều kiện như vậy, các xí nghiệp quốc doanh chưa thể tự chủ được trong
kinh doanh và các quan hệ thị trường còn bị tác động của những biện pháp "hành
chính" quan liêu. Do vậy cần thiết phải có bộ Luật về tổ chức bộ máy nhà nước và
quản lý hành chính, Luật về xí nghiệp quốc doanh phù hợp với điều kiện cơ chế thị
trường.
5. Cơ chế thị trường nhiều thành phần, nhưng còn thiếu bình đẳng.
Trong một thời kỳ dài, không kể các xí nghiệp quốc doanh trong lĩnh vực kết cấu
hạ tầng hay trong những ngành then chốt, phần lớn các xí nghiệp quốc doanh có trình
độ xã hội hoá thấp, kinh doanh kém hiệu quả nhưng được Nhà nước bao cấp, bù lỗ
bằng ngân sách quốc gia. Do đó, không có sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc
các thành phần kinh tế khác nhau. Hiện nay về cơ bản, Nhà nước không bao cấp nữa,
nhưng xí nghiệp quốc doanh vẫn có lợi thế về tư cách pháp nhân. Không có vốn, xí
nghiệp quốc doanh "liên doanh" với tư nhân mà thực chất là cho tư nhân thuê tư cách
pháp nhân để dễ bề làm ăn phi pháp. ít nhất cũng được "nhẹ tay" xử lý trước cơ quan
quản lý nhà nước. còn các xí nghiệp quốc doanh thực sự tự chủ kinh doanh thì so với
các xí nghiệp tư doanh, các giám đốc không có đầy đủ quyền tự chủ kinh doanh, nhưng
đồng thời không chịu trách nhiệm vật chất cá nhân cao trước những sự thành bại của
doanh nghiệp. Xí nghiệp quốc doanh bị thua lỗ vẫn được Nhà nước bù lỗ, có thể không
bằng tiền ngân sách, mà bằng các biện pháp khác, như lạm phát, tính giá trị bất động
sản quá rẻ, cấp đất xây dựng không mất tiền với diện tích dư thừa. Do đó các xí nghiệp
quốc doanh này cho thuê lại bất động sản, đất, hay bán đất cũng có "lợi nhuận" (nhất là
bán hay cho người nước ngoài thuê).
Sự trừng phạt của kinh tế thị trường như rủi ro, phá sản, nói chung, đối với xí
nghiệp quốc doanh còn có phần nhẹ hơn so với doanh nghiệp tư nhân nhờ có các biên
pháp che chắn của Nhà nước. Vì vậy mà các doanh nghiệp tư nhân thường năng động
hơn, thành đạt hơn các xí nghiệp quốc doanh.
Muốn khắc phục tình trạng này, phải xác định lại vai trò, tính chất, phạm vi hoạt
động của kinh tế quốc doanh trong nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng
XHCN. Trên cơ sở đó, mạnh dạn giảm đến mức tối đa xí nghiệp quốc doanh. hình
thành một hệ thống tổ chức kinh doanh theo kiểu công ty gồm nhiều chủ sở hữu với
nhiều hình thức khác phù hợp với nhiều cấp độ xã hội hoá nền sản xuất. Cải hoá các xí
nghiệp quốc doanh không thuộc phạm vi hoạt động của kinh tế quốc doanh, thành công
ty. Ngân sách nhà nước muốn đầu tư cho mở rộng sản xuất nếu có, cũng dưới các hình
thức góp vốn vào các công ty, chứ không phải lập thêm xí nghiệp quốc doanh. Nhờ đó
mà Nhà nước có thể tập trung vốn, khả năng quản lý để nâng cao hiệu quả của xí
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nghiệp quốc doanh. Với số lượng ít, Nhà nước có thể tổ chức lại bộ máy quản lý của xí
nghiệp quốc doanh với tư cách là đại diện cho sở hữu chủ (Nhà nước), và thực sự trao
quyền tự chủ kinh doanh cho giám đốc các xí nghiệp quốc doanh, xác lập mối quan hệ
cạnh tranh bình đẳng trước pháp luật giữa các đơn vị kinh tế thuộc mọi hình thức sở
hữu. Chúng ta vẫn nói đến nền kinh tế nhiều thành phần, nhiều hình thức sở hữu.
Nhưng suy cho đến cùng, chỉ có 2 hình thức sở hữu: một là sở hữu nhà nước tồn tại
dưới 2 dạng: xí nghiệp quốc doanh và xí nghiệp có vốn nhà nước (các công ty); hai là
sở hữu tư nhân. Các công ty, ngoài vốn Nhà nước góp, là vốn góp thuộc tư nhân. Hợp
tác xã được lập ra cũng trên cơ sở góp vốn của các cá nhân thành viên. Có khi chúng ta
dùng thuật ngữ sở hữu hỗn hợp để chỉ kết cấu vốn của công ty cổ phần góp của Nhà
nước. Thực ra, ở đó cũng chỉ có 2 dạng sở hữu: nhà nước và tư nhân. Còn hộ kinh
doanh cá thể thì đương nhiên vốn thuộc sở hữu tư nhân. Sự phân biệt hình thức sở hữu
sẽ giúp cho việc xây dựng Luật kinh doanh (Luật thương mại) đảm bảo tính chất bình
đẳng trước pháp luật giữa các doanh nghiệp.
Tuy cơ chế kinh tế thị trường mới thực sự đi vào cuộc sống vài năm nay trong
điều kiện không mấy thuận lợi như những sự phân tích ở trên, nhưng nó đã góp phần
thúc đẩy quá trình đổi mới. Mặt khác nó cũng tạo ra những mâu thuẫn mới cần được
nghiên cứu giải quyết, để tiếp tục con đường đổi mới một cách kiên quyết và hiệu quả
hơn.
6. Thành công nhiều, tiếng vang xa - nhứng khiếm khuyết và sự trừng phạt.
thị trường quốc gia là một hệ thống nhất vận động dưới sự quản lý bằng pháp luật
của Nhà nước. Nó là điều kiện sống còn của kinh tế hàng hoá. Không có sự phân chia
theo khái niệm thị trường XHCN và phi XHCN, thị trường có tổ chức và thị trường tự
do. Chỉ có thị trường hợp pháp và thị trường bất hợp pháp “chợ đen”, nhà nước bảo
đảm cho thị trường hợp pháp phát triển tối đa, hạn chế, tiêu diệt thị trường "chợ đen"
bằng quyền lực hợp pháp của mình.
Tác động qua lại giữa thị trường và doanh nghiệp quyết định sự tồn tại, phát triển
của nền kinh tế quốc dân. Bằng điều tiết vĩ mô theo pháp luật và phù hợp với qui luật
khác quan, Nhà nước định hướng phát triển cho từng doanh nghiệp và cả nền kinh tế
thị trường theo ý đồ kế hoạch của mình. Nếu các quyết định của Nhà nước trái với qui
luật, lập tức hoạt động của mỗi doanh nghiệp và cả nền kinh tế quốc dân sẽ đi ngược
lại với mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường XHCN, mang lại hậu quả xấu về kinh
tế - xã hội cho từng doanh nghiệp cũng như toàn bộ nền kinh tế. Ví dụ như chủ trương
nóng vội quản lý ngoại hối tập trung trong khi chưa có biện pháp thay thế để cân đối
vật tư nhập khẩu cho từng địa phương, ngành kinh tế; cấm tuyệt đối hàng ngoại trong
khi chưa chuẩn bị kịp nguồn hàng trong nước thay thế để cân đối tiền - hàng. Duy trì
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quá lâu lãi suất ngân hàng, ở mức thấp hơn tốc độ lạm phát, mất giá của đồng bạc,
khiến cho ngân hàng không huy động được vốn nhàn rỗi trong dân cư, còn nhà kinh
doanh nhiều khi phải vay nặng lãi (nông dân trong thời vụ phải vay lãi suất 15 - 25%
tháng).
Việc từ bỏ cơ chế quản lý siêu tập trung quan liêu - bao cấp sang cơ chế kinh tế
thị trường, tuy trong giai đoạn đầu còn gặp nhiều trở ngại, nhưng đã mang lại những
thành công, đủ khẳng định sự đổi mới này là hoàn toàn đúng và cũng đặt ra nhiều vấn
đề tiếp tục giải quyết. Thành công này thể hiện qua các điển hình tiên tiến trong kinh
doanh ở các ngành thuộc các hình thức sở hữu khác nhau. Nó đã tạo ra những mô hình
doanh nghiệp và doanh nhân mới trong điều kiện hiện nay: chủ động tạo vốn, tạo
nguồn hàng, thích ứng với đòi hỏi của thị trường, biết đổi mới kỹ thuật công nghệ, mẫu
mã và nâng cao chất lượng sản phẩm để cạnh tranh, liên doanh, liên kết trong, ngoài
nước, không kể cấp, ngành chủ quản, thành phần kinh tế, biết tính toán lãi lỗ, tích luỹ
được một số kinh nghiệm làm ăn với nước ngoài...
Điều đó dẫn đến sự thay đổi tiêu chuẩn giá trị, đạo đức theo yêu cầu của kinh tế
thị trường đối với người lãnh đạo chính trị, lãnh đạo nhà nước, cán bộ quản lý nhà
nước, nhà kinh doanh (nhất là kinh doanh trong các xí nghiệp quốc doanh) và nhà khoa
học. Bắt đầu hình thành đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh, nhà khoa học và công
nhân lành nghề làm việc trong các doanh nghiệp hay trực tiếp phục vụ hoạt động kinh
doanh của các doanh nghiệp để thay thế dần đội ngũ công chức trong các xí nghiệp
quốc doanh trước đây; khôi phục và phát triển những doanh nhân - các nhà tư sản dân
tộc chân chính, biết kinh doanh và tôn trọng pháp luật, bài trừ những "nấm độc" trỗi
dậy của lớp "tư sản" lưu manh kiểu Nguyễn Văn Mười Hai, sau "cơn mưa" của kinh tế
thị trường.
Cái giá phải trả cho sự đổi mới là tất yếu. Nhưng điều đáng nói là mức giá đắt
đáng lẽ không có mà chúng ta phải trả. Điều này cần được rút kinh nghiệm để không
lặp lại một lần nữa, kể cả trong các trường hợp tương tự. Việc "xé rào", "cởi trói", "tự
cứu" đã làm xong nhiệm vụ lịch sử. Đã đến lúc cần sắp xếp lại theo một trật tự kinh tế
mới.
II. kinh tế hàng hóa và sự hình thành hệ thống quản lý kinh tế mới
Kinh tế hàng hóa hay kinh tế thị trường tồn tại và phát triển khách quan trong
nhiều hình thái kinh tế - xã hội, chứ không phải là sản phẩm riêng có duy nhất tồn tại
khách quan trong hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa nói riêng hay trong các
hình thái kinh tế - xã hội dựa trên chế độ tư hữu về tư liêụ sản xuất nói chung.
Dưới chế độ chính trị - xã hội xã hội chủ nghĩa (không phải chỉ trong giai đoạn
đầu hay trong thời kỳ quá độ) nền kinh tế hàng hóa hay nền kinh tế thị trường cũng tồn
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tại và phát triển một cách tất yếu khách quan, nhưng có những đặc thù mang dấu ấn
XHCN của thể chế chính trị xã hội và phải đạt đến trình độ phát triển cao, hoàn thiện
hơn những nền kinh tế hàng hóa đã tồn tại trước nó. Trong phạm vi bài viết này, chúng
tôi đề cập các điểm chủ yếu sau đây:
1. Nền kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường là một nền kinh tế xã hội hoá ngày
càng đạt trình độ cao. Sản phẩm và dịch vụ hàng hóa được làm ra là kết quả lao động
của nhiều người được tổ chức ngày càng đạt trình độ xã hội hoá cao dưới nhiều hình
thức đa dạng khác nhau của sự hiệp tác và phân công lao động xã hội.
Các chủ thể kinh doanh hàng hóa trong quá trình tái sản xuất xã hội chỉ tồn tại và
phát triển trong mối quan hệ tuỳ thuộc vào nhau.
Hiệu quả kinh tế - xã hội tuỳ thuộc vào trình độ xã hội hoá của nền sản xuất.
CNXH đích thực được xác lập khi và chỉ khi nền kinh tế hàng hóa XHCN đạt được
trình độ xã hội hoá cao hơn nền kinh tế hàng hóa TBCN.
2. Lao động của mỗi đơn vị cũng như của mỗi người kinh doanh hàng hóa chỉ có
thể được xã hội thừa nhận là lao động xã hội cần thiết, khi và chỉ khi sản phẩm hay
dịch vụ của nó được thị trường chấp nhân tức là giá trị của nó được thực hiện. Do đó,
không tồn tại trên thực tế khái niệm lao động xã hội hoá trực tiếp với tính cách là tính
quy luật riêng có của CNXH.
Thừa nhận ngay từ khi lập kế hoạch sản xuất và phân công lao động xã hội rằng,
mối hoạt động lao động của một người, một đơn vị kinh doanh hàng hóa dưới CNXH
là lao động xã hội cần thiết, chưa cần hay không cần sự thừa nhận của thị trường, điều
đó đã góp phần đẻ ra cơ chế quản lý tập trung quan liêu.
3. Trình độ xã hội hoá của nền kinh tế hàng hóa được biểu hiện ở quy mô của sự
hiệp tác và sự phụ thuộc ngày càng chặt chẽ vào nhau giữa các đơn vị kinh doanh hàng
hóa.
Quốc tế hoá nền kinh tế mỗi nước là đỉnh cao của trình độ xã hội hoá của nền
kinh tế hàng hóa hiện đại. Mỗi nước chỉ có thể tồn tại và phát triển trong mối liên hệ
phụ thuộc lẫn nhau, hình thành mối liên hệ liên lập và nhất thể hoá giữa nền kinh tế
của các quốc gia trong từng khu vực trên hành tinh và tiến tới quy mô toàn cầu.
4. Tính thống nhất và thông suốt của thị trường mỗi nước và nền kinh tế mở,
mang tính chất quốc tế hoá là điều kiện sống còn của nền kinh tế thị trường.
Trình độ xã hội hoá cao chứ không phải bản thân chế độ công hữu TLSX đề ra
nhu cầu và khả năng khách quan của việc kế hoạch hoá sự phát triển nền kinh tế quốc
dân trên phạm vi mỗi nước để đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất. Nhưng việc kế
hoạch hoá nền kinh tế trên tầm vĩ mô không mâu thuẫn đối lập với quyền tự chủ kinh
doanh của các đơn vị kinh doanh cơ sở và quan hệ kinh tế thị trường, vì nó không phải
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được thiết lập bởi một trung tâm duy nhất với những mệnh lệnh cứng nhắc, chi tiết, mà
là sự điều tiết vĩ mô của nhà nước bằng pháp luật và băng các đòn bẩy kinh tế, tuân thủ
yêu cầu của quy luật kinh tế thị trường, như: chính sách tài chính quốc gia, thuế, tín
dụng, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chính sách khoa học kỹ thuật, giáo dục quốc
dân, chính sách xã hội và chính sách khuyến khích phát triển kinh tế theo định hướng
kế hoạch nhà nước đối với các đơn vị kinh doanh hàng hóa ,.... Hiệu quả kinh tế - xã
hội và hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị là thước đo sự đúng đắn của pháp luật và
chính sách kinh tế của nhà nước.
Đa dạng hoá về sở hữu tư liệu sản xuất: điều kiện thúc đẩy sự phát triển nền
kinh tế hàng hóa
1. Cơ cấu sở hữu về tư liệu sản xuất rất đa dạng, đặc biệt là trong thời kỳ quá độ
tiến lên CNXH.
Tiến bộ xã hội nói chung và sự phát triển kinh tế nói riêng chỉ có thể đạt được khi
mọi yếu tố tiềm năng của đất nước, của mỗi người đều được sử dụng phát huy tối đa.
Vì vậy, đương nhiên trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế nhiều thành phần không
chỉ là sự tồn tại khách quan, mà còn phải được phát huy cao độ để phát triển kinh tế,
tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống người lao động trong khuôn khổ pháp luật, bảo
đảm tính định hướng XHCN. Bởi vì, trong thời kỳ này mâu thuẫn chủ yếu gay gắt cần
giải quyết là nhu cầu cải thiện đời sống và tình trạng thiếu việc làm nghiêm trọng chứ
không phải là mâu thuẫn giữa sở hữu bóc lột và lao động. Khi CNXH đã được xác lập,
thì chỉ ít chủ nghĩa cá nhân của những người lao động về tư liệu sản xuất và về khả
năng lao động, đặc biệt là chất xám, bí quyết công nghệ, vẫn tồn tại và phát huy tác
dụng trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
Do tính chất xã hội hoá và tính thống nhất của nền kinh tế thị trường các đơn vị
kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau của đất nước, có sự xâm nhập vào
nhau dưới những hình thức liên kết, liên doanh, nên hầu như không có tính thuần khiết
về bản chất kinh tế trong mỗi đơn vị kinh doanh hàng hóa cơ sở và càng không thể tồn
tại sự đối lập của chúng.
2. Cạnh tranh - phá sản - tích tụ sản xuất là điều có tính quy luật của quá trình xã
hội hoá nền kinh tế hàng hóa
Mục tiêu kinh doanh là tìm kiếm lợi nhuận tối đa, lợi nhuận siêu ngạch. Do đó
các đơn vị kinh doanh hàng hóa đua nhau đổi mới kỹ thuật và quản lý, để nâng cao
năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản xuất, dịch vụ, thoả mãn
đầy đủ nhất, tiện lợi nhất mọi nhu cầu của tiêu dùng, của thị trường. Vì vậy cạnh tranh
là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế hàng hóa, là nguồn sinh lực dồi dào tạo ra sự
năng động, nhạy bén của người kinh doanh.
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muốn giành lấy thắng lợi trong việc cạnh tranh, mỗi đơn vị phải tập trung khai
thác những ưu thế của mình. Tập trung là mặt lượng và chuyên môn hoá là mặt chất
của quá trình phân công lao động xã hội.
Nhưng khi đã chuyên môn hoá, mỗi đơn vị kinh doanh buộc phải tăng cường hợp
tác với các đơn vị kinh doanh cơ sở khác. Hợp tác hoá và chuyên môn hoá là 2 mặt của
quá trình sản xuất kinh doanh, của bất kỳ một đơn vị kinh doanh hàng hóa nào, một
nền kinh tế quốc dân nào. Quy mô của sự hợp tác ngày càng lớn, trước hết diễn ra ngay
trong mỗi đơn vị kinh doanh giỏi bằng việc chuyển một phần lợi nhuận thu được thành
vốn kinh doanh. Đó chính là sự tích tụ sản xuất. Vì vậy hiệp tác là mặt lượng và tích tụ
là mặt chất của quá trình xã hội hoá và phát triển kinh tế hàng hóa.
3. Hợp tác hoá là con đường nâng cao trình độ xã hội hoá nền kinh tế hàng hóa.
Có nhiều hình thức hợp tác hoá thích hợp với những điều kiện khác nhau.
- Hợp tác hoá trong mỗi đơn vị kinh doanh cơ sở:
Sự tập trung tiền vốn, tư liệu sản xuất và sức lao động ở trong mỗi đơn vị kinh
doanh cơ sở vượt ra khỏi quy mô kinh doanh gia đình tạo ra những xí nghiệp có quy
mô hiệp tác lao động sản xuất và quy mô kinh doanh ngày càng lớn. Điều này là có
giới hạn bởi năng lực quản lý của người. Nền kinh tế thị trường không biết đến hình
thức hiệp tác mà trong đó tồn tại 2 cấp cùng có tư cách pháp nhân và hạch toán kinh tế
độc lập của một tổ chức kinh tế như kiểu liên hiệp các xí nghiệp hay tổng công ty ở
nước ta hiện nay. Liên hiệp và tổng công ty không thể là cấp chủ quản của các đơn vị
xí nghiệp thành viên cũng có tư cách pháp nhân và hạch toán kinh doanh độc lập như
liên hiệp, tổng công ty. Bởi vì các pháp nhân trong nền kinh tế thị trường đều bình
đẳng trước pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh.
- Liên kết giữa các đơn vị kinh doanh cơ sở:
Để nâng cao hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh trên thị trường, mỗi đơn vị
kinh doanh đều phải thiết lập cho mình những mối quan hệ hợp tác kinh doanh ổn
định, tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi với các đơn vị kinh doanh khác ở đầu vào và
đầu ra (cung ứng vật tư, kỹ thuật mới, tiền vốn tiêu thụ sản phẩm ) bằng những hợp
đồng kinh doanh ở quy mô quốc gia và quốc tế. Điều đó ngăn chặn hay làm giảm bớt
xu hướng tăng quy mô kinh doanh (quy mô quản lý) vượt quá năng lực quản lý của con
người, của bộ máy điều hành kinh doanh do quá trình tích tụ sản xuất gây ra.
- Liên doanh giữa các đơn vị kinh doanh cơ sở:
Để khắc phục hiện tượng "quá tải" trong quản lý, muốn mở rộng quy mô kinh
doanh, và lợi nhuận, các đơn vị kinh doanh cơ sở "cùng góp vốn, cùng tổ chức quản lý
kinh doanh chung, cùng chia lời lỗ" thường tạo ra pháp nhân kinh doanh mới. Những
đơn vị kinh doanh mới ra đời có thể có mối liên hệ công nghệ, tổ chức sản xuất hay chỉ
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thuần tuý có mối liên hệ tài chính với các đơn vị kinh doanh đẻ ra nó. Hoàn toàn không
giống quan hệ giữa liên hiệp, tổng công ty và xí nghiệp thành viên hiện nay ở nước ta.
Đó chính là hình thức kinh doanh kiểu công ty (xí nghiệp có nhiều chủ sở hữu).
Xây dựng các đơn vị kinh tế thực sự gọi là chủ thể kinh doanh
1. Tôn trọng quyền chủ động kinh doanh, tự chủ tài chính tự chịu trách nhiệm kết
quả kinh doanh của mỗi đơn vị kinh doanh cơ sở (gọi tắt là quyền tự chủ kinh doanh).
Quyền tự chủ kinh doanh của các đơn vị kinh doanh cơ sở trong nền kinh tế thị
trường là đương nhiên tồn tại một cách khách quan như là không khí và ánh sáng mặt
trời đối với đời sống của các sinh vật.
Do vậy, cần phải nhận thức đúng nội dung và thể chế hoá nó để bảo vệ quyền tự
chủ kinh doanh chứ không phải "mở rộng hay thu hẹp quyền tự chủ kinh doanh" của
các đơn vị kinh doanh cơ sở trong những giai đoạn phát triển cụ thể khác nhau của đất
nước.
Sự xác lập ấy bảo đảm cho các đơn vị phát huy hết tiềm năng trong hoạt động
kinh doanh mang lại lợi nhuận tối đa của mình, không bị ai cản trở, nhưng tuyệt nhiên
không được gây hại đến lợi ích chính đáng của các đơn vị khác, và xã hội, của cá nhân
công dân. Vượt quá giới hạn đó, các đơn vị kinh doanh sẽ bị pháp luật trừng phạt và
chính điều đó bảo đảm sự bình dẳng trong kinh doanh giữa các đơn vị và sự thống nhất
lợi ích của xã hội, của nền kinh tế quốc dân và lợi ích của mối đơn vị kinh doanh, mỗi
công dân. Nhờ nó, pháp luật mới bảo đảm cho quá trình cạnh tranh diễn ra lành mạnh,
có kỷ cương, loại bỏ những đơn vị làm ăn yếu kém, và bảo vệ lợi ích chính đáng của
đơn vị làm ăn giỏi.
2. Sự tách rời quyền quản lý hành chính - kinh tế của nhà nước các cấp và quyền
quản lý kinh doanh của các đơn vị kinh doanh cơ sở. Nhà nước các cấp quản lý các
đơn vị kinh doanh cơ sở bằng pháp luật, kiểm tra và xử lý theo pháp luật mọi hoạt
động kinh doanh.
Muốn thực hiện điều này, trước hết cần có sự thay đổi trong chính sách tài chính
quốc gia.
Nguồn thu của ngân sách quốc gia từ thu nhập quốc dân, từ nền kinh tế trong
nước chủ yếu bao gồm:
Thứ nhất: Thuế các loại, thu từ những người hay tổ chức kinh doanh, không kể
thành phần kinh tế, trong các ngành hàng khác nhau. Chính sách thuế kinh doanh có
phân biệt ngành, hạng, vùng kinh tế và chính sách thuế thu nhập cá nhân, có phân biệt
theo thành phần xã hội để đảm bảo phát triển kinh tế có kế hoạch theo định hướng
XHCN và công bằng xã hội.
Thứ hai: Cổ tức thu được từ vốn, ngân sách đưa vào kinh doanh dưới dạng góp
261

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

vốn cổ phần, ngay cả đối với xí nghiệp quốc doanh 100% vốn thuộc sở hữu nhà nước
được tổ chứ theo kiểu công ty.
Việc phân chia ngân sách quốc gia cho các cấp quản lý nhà nước trung ương,
tỉnh, thành phố, quận, huyện, phường, xã được quy định theo 2 phần: nguồn thu từ thuế
sẽ phân bổ cho ngân sách các cấp theo tỷ lệ do quốc hội xác định và nguồn gốc thu từ
cổ tức thì cấp nhà nước nào bỏ vốn ngân sách của mình mua cổ phiếu sẽ được hưởng
trong phần thu cổ tức đó. Việc sử dụng ngân sách nhà nước chủ yếu nhằm sử dụng vào
mục đích tạo được thuận lợi về các mặt kinh tế, chính trị - xã hội, cho nền kinh tế hàng
hóa phát triển đúng hướng và ổn định.
3. Quá trình xã hội hoá nền kinh tế thị trường ngày càng cao, tất dẫn đến quá
trình ngày càng tách rời quyền sở hữu tiền vốn, tư liệu sản xuất khỏi quyền quản lý
kinh doanh trong các đơn vị kinh doanh cơ sở.
Tích tụ ngày càng cao dẫn đến kinh doanh đất nước dạng và quy mô kinh doanh
ngày càng lớn thì việc quản lý kinh doanh ngày càng trở nên vô cùng phức tạp. Điều
đó đòi hỏi phải có chuyên gia giỏi, được đào tạo kỹ lưỡng, giàu kinh nghiệm thực tiễn
và năng khiếu nghệ thuật quản lý thì hoạt động kinh doanh của các đơn vị cũng như
toàn bộ nền kinh tế hàng hóa mới đạt hiệu quả cao.
Mặt khác, do sự liên kết và liên doanh phát triển trên quy mô ngày càng lớn, vốn
kinh doanh của các đơn vị kinh doanh cơ sở được hình thành từ nhiều nguồn và thuộc
quyền sở hữu của nhiều người, nhiều tổ chức khác nhau. Trong nền kinh tế thị trường
phát triển, tổ chức kinh doanh chủ yếu là các công ty có quy mô lớn, có khi là đa quốc
gia, mà vốn kinh doanh của nó thuộc sở hữu hàng ngàn cổ đông bao gồm cả cá nhân và
pháp nhân. Quy mô vốn kinh doanh của một công ty lớn tới mức không có một cổ
đông nào đủ vốn cổ phần khống chế được hoạt động kinh doanh của nó. ở đây trình độ
xã hội hoá nền sản xuất đã đạt ở mức rất cao. Do vậy người sở hữu là các cổ đông buộc
phải trao quyền tổ chức quản lý kinh doanh của công ty cho các chuyên gia giỏi, mà
nhiều khi họ không phải là cổ đông.
Cho nên kinh tế thị trường xã hội hoá cao đến mức nẩy sinh một tất yếu khách
quan, là tách quyền sở hữu vốn kinh doanh và quyền quản lý sử dụng tiền vốn kinh
doanh ở mỗi đơn vị kinh doanh cơ sở, công ty, thì lại càng đương nhiên đòi hỏi tách
quyền quản lý hành chính - kinh tế của bộ máy nhà nước khỏi quyền quản lý kinh
doanh của những doanh gia chuyên nghiệp có trình độ ngày càng cao. Ngay cả khi
ngân sách nhà nước có góp vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh, nhà nước cũng chỉ có
thể giữ vai trò chủ sở hữu và chi phối trực tiếp các hoạt động kinh doanh với tính cách
là cổ đông, theo luật và điều lệ tổ chức công ty.
*
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Những nội dung nêu trên đây được hình thành xuất phát từ nhận thức lại quy luật,
phạm trù kinh tế khách quan của nền kinh tế hàng hóa dưới chế độ chính trị XHCN
đang quá độ phát triển theo định hướng XHCN nói riêng, từ đó nêu ra những ý kiến
đối với việc giải quyết những vấn đề đang đặt ra trong việc đổi mới hệ thống quản lý
kinh tế ở nước ta hiện nay.
III. Đa dạng hoá quyền sở hữu trong xí nghiệp quốc doanh ()
Trong thời gian gần đây, để cải tiến tổ chức quản lý các xí nghiệp quốc doanh
(XNQD), theo quyết định 143/HĐBT ngày 10/5/1990, chúng ta thường bàn nhiều đến
vấn đề "Cổ phần hoá xí nghiệp quốc doanh hay chuyển xí nghiệp quốc doanh thành
công ty cổ phần". Bài viết này nhằm góp phần làm sáng tỏ vấn đề nêu trên.
1. Đặt vấn đề.
Cách đặt vấn đề "cổ phần hoá XNQD, chuyển thành công ty cổ phần" là đúng,
nhưng chưa đủ, nên đặt vấn đề là "Đa dạng hoá quyền sở hữu trong XNQD và sự hình
thành hệ thống các đơn vị kinh doanh theo kiểu công ty" Bởi lẽ:
1) Thuật ngữ tiếng Việt hiện nay về công ty nói chung, công ty cổ phần và các
loại hình tổ chức công ty khác nói riêng chưa được hiểu và dùng một cách thống nhất.
Trong thực tiễn, nhiều thập nhiên qua, thuật ngữ "công ty" được sử dụng khá tuỳ tiện.
ở khu vực kinh tế quốc doanh, có các đơn vị mang tên như công ty, tổng công ty, liên
hiệp các công ty...., lúc đầu thường dùng trong thương nghiệp, sau mở rộng sang các
ngành kinh tế khác, bên cạnh tên gọi xí nghiệp, xí nghiệp liên hiệp, liên hiệp các
XNQD (đã được HĐBT ban hành điều lệ). Vậy các hình thức tổ chức kinh doanh có
tên gọi như trên so với khái niệm công ty hay công ty cổ phần mà chúng ta đang bàn có
gì giống và khác nhau?
Cơ cấu tổ chức các công ty quốc doanh thực tế hiện nay có hai dạng:
- Công ty quốc doanh với 100% vốn thuộc sở hữu nhà nước, là một pháp nhân
kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập, trong lòng nó là các xưởng hay xí nghiệp phụ
thuộc không có tư cách pháp nhân, trên nó là cơ quan chủ quản thuộc nhà nước trung
ương hay địa phương các cấp.
- Công ty quốc doanh với 100% vốn thuộc sở hữu nhà nước, được tổ chức theo 2
cấp đều có tư cách pháp nhân và hạch toán kinh tế kinh doanh độc lập là công ty và
tổng công ty hay là các xí nghiệp thành viên và công ty (tương đương và được hưởng
điều lệ xí nghiệp quốc doanh và liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh). Trong đó cấp này
(tổng công ty hay công ty) là cơ quan chủ quản của cấp kia (công ty hay xí nghiệp
thành viên). Và trên đó, cũng là cấp chủ quản thuộc nhà nước trung ương hay địa
phương.
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Cách tổ chức công ty hay tổng công ty như vậy hoàn toàn xa lạ với khái niệm
công ty hoạt động trong nền kinh tế hàng hoá mà chúng ta cần bàn.
Để có thể phát triển bình thường theo quy luật của nền kinh tế hàng hoá, không
thể tồn tại hai tổ chức kinh doanh hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân riêng mà
trong đó pháp nhân kinh doanh này lại là cấp chủ quản của pháp nhân kinh doanh kia.
Việc tổ chức như vậy chỉ có thể dẫn đến, trong thực tế kinh tế, hoặc là pháp nhân kinh
doanh cấp dưới (công ty hay xí nghiệp) có đủ quyền chủ động kinh doanh theo yêu cầu
của kinh tế hàng hoá, thì pháp nhân kinh doanh là cấp chủ quản (tổng công ty hay công
ty trở thành một cấp "hành chính" quan liêu, cản trở hoạt động kinh doanh tự chủ của
cấp dưới, hoặc là pháp nhân kinh doanh chủ quản (tổng công ty hay công ty) thực sự có
đủ quyền tự chủ kinh doanh thì sẽ biến pháp nhân kinh doanh thuộc cấp dưới (công ty
hay xí nghiệp) thành một xưởng, một cấp phụ thuộc không có tư cách pháp nhân và
quyền tự chủ kinh doanh trên thực tế, hoặc không có cấp nào thực sự là một pháp nhân
kinh doanh hạch toán độc lập, mà dẫn tới sự phân quyền chắp vá, cản trở nhau trong
kinh doanh. Mặt khác, trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi đơn vị hay pháp nhân kinh
doanh phải được bình đẳng với các đơn vị hay pháp nhân kinh doanh khác trước pháp
luật, không thể là cấp dưới của một pháp nhân kinh doanh nào đó, dù cho nó có quy
mô kinh doanh lớn bao nhiêu chăng nữa. Trên mỗi đơn vị kinh doanh một pháp nhân
kinh doanh chỉ có thể là pháp luật và các cơ quan nhà nước các cấp quản lý hoạt động
kinh doanh của nó bằng pháp luật. Do đó cũng không có khái niệm cơ quan chủ quản
thuộc bộ máy nhà nước các cấp. Sự chia cắt thị trường, tính cục bộ địa phương, bản vị
trong kinh tế, chính là do sự tồn tại của các cấp chủ quản. Phải thực hiện "quốc gia hoá
nền kinh tế" thành một thể thống nhất bằng việc xoá khái niệm kinh tế trung ương,
kinh tế địa phương và công ty, xí nghiệp của trung ương, của tỉnh, thành phố, của
quận, huyện, của phường, xã, thì mới có thể nghĩ đến sự quốc tế hoá nền kinh tế và xây
dựng nền kinh tế hàng hoá XHCN phát triển.
Quyền tự chủ kinh doanh của các đơn vị kinh doanh là một phạm trù khách quan
của kinh tế hàng hoá, nhà nước không thể mở rộng hay thu hẹp quyền tự chủ đó, mà
chỉ có thể thừa nhận, thể chế hoá, quản lý bằng pháp luật đối với các đơn vị kinh doanh
một cách thích hợp với trình độ phát triển của nền kinh tế hàng hoá trong từng giai
đoạn lịch sử cụ thể.
Đó là một thực tế của đời sống kinh tế cần được tính đến khi bàn vấn đề cổ phần
hoá xí nghiệp quốc doanh và công ty cổ phần.
2) Công ty (tổng công ty) có 100% vốn thuộc sở hữu nhà nước không đúng với
khái niệm công ty, xét về một cách phổ quát, trong nền kinh tế hàng hoá, mà chúng chỉ
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là xí nghiệp quốc doanh hay liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh theo quy định hiện
hành của hội đồng Bộ trưởng.
Các đơn vị kinh doanh bao gồm các hộ kinh doanh và tổ chức kinh doanh có tư
cách pháp nhân, có thể được gọi chung là các "doanh nghiệp". Doanh nghiệp là một tổ
chức có tư cách pháp nhân thuộc một chủ sở hữu (của một cá nhân, của một tổ chức
kinh doanh khác hay của một tổ chức xã hội và của nhà nước) có thể được gọi là xí
nghiệp (hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân). Nếu phân theo dấu hiệu sở
hữu, có xí nghiệp tư doanh và xí nghiệp quốc doanh (không thuộc bất kỳ cấp nhà nước
nào, mà thuộc nước Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam). Xí nghiệp hỗn hợp, trong đó
tiền vốn thuộc nhiều sở hữu chủ khác nhau, có thể bao gồm vốn của nhà nước, vốn của
cá nhân, của các tổ chức kinh doanh khác hay tổ chức xã hội, đó chính là công ty. Cho
nên có thể nói công ty là một xí nghiệp thuộc nhiều chủ sở hữu, một "hợp tác xã" của
các chủ sở hữu đầu tư vốn kinh doanh, hội đủ 3 yếu tố "cùng góp vốn, cùng quản lý
kinh doanh, cùng chia lời lỗ theo tỷ lệ vốn góp của mỗi chủ sở hữu" (tuy trong lịch sử
phát triển của công ty, có sự xuất hiện công ty một chủ. Đó là xí nghiệp được xin
hưởng luật công ty và tổ chức theo kiểu công ty). Do tính đa sở hữu nên công ty khác
xí nghiệp ở hình thức tổ chức quản lý, thường phức tạp hơn xí nghiệp. Công ty tồn tại
dưới nhiều hình thức và được phân loại theo các dấu hiệu khác nhau, có công ty đối
vốn và công ty đối nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty trách nhiệm vô hạn,
công ty cổ phần có phát hành chứng khoán và công ty hùn vốn không phát hành chứng
khoán, công ty hợp danh và công ty hợp tư (công ty cấp vốn)... Tương ứng với mỗi
dạng công ty, có điều kiện hình thành và hình thức tổ chức quản lý thích hợp. Và các
dạng công ty thể hiện trình độ xã hội hoá khác nhau.
Nhưng rõ ràng: công ty cổ phần mà chủ đề nêu ở đây chỉ là một trong rất nhiều
hình thức tổ chức công ty của nền kinh tế hàng hoá.
Trong thực tế sau khi thực hiện quyền tự chủ kinh doanh trong các xí nghiệp
quốc doanh và thừa nhận sự tồn tại khách quan của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành
phần, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có sự đan kết vào nhau, làm giảm
hay mất tính thuần khiết về bản chất kinh tế của chúng và phá vỡ tình trạng xí nghiệp
chỉ có một chủ sở hữu (nhà nước hay tư nhân). Các xí nghiệp quốc doanh thường có sự
huy động vốn của các cá nhân và tổ chức, sử dụng kỹ thuật tay nghề tư nhân... Tất cả
các hình thức ấy thường được gọi chung là liên kết, liên doanh. Nhưng thực chất, các
yếu tố đó đã là mầm mống của việc biến xí nghiệp thành công ty, và được xem là một
bước tiến trong quá trình xã hội hoá nền kinh tế, nhưng lại chưa có hình thức tổ chức
quản lý và cơ sở pháp lý tương ứng, đủ chi phối các mối quan hệ kinh tế đang diễn ra
trong đời sống kinh doanh. Vì thế việc thực hiện quyền tự chủ kinh doanh của các đơn
265

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

vị kinh doanh và quá trình xã hội hoá nền kinh tế hàng hoá tuy có những bước tiến bộ
nhưng lại phát sinh những tiêu cực, cho tới nay chưa có những giải pháp hữu hiệu, có
căn cứ khoa học đầy đủ để khắc phục nó.
3) Thuật ngữ công ty cổ phần: Đó là một hình thức tổ chức công ty đạt trình độ
xã hội hoá cao nhất. vì nó là công ty đối vốn, vô danh, có phát hành chứng khoán, chịu
trách nhiệm hữu hạn. Khi số lượng cổ đông quá lớn, để tổ chức quản lý kinh doanh có
hiệu quả, tất nhiên phải tách quyền sở hữu và quyền quản lý kinh doanh. Điều này đặc
trưng cho trình độ xã hội hoá cao của hình thức công ty vô danh (công ty cổ phần).
Những nhà quản lý kinh doanh chuyên nghiệp trình độ cao sẽ được sử dụng một cách
hữu hiệu nhất. Nhưng cũng vì trình độ xã hội hoá cao, nên việc quản lý công ty cổ
phần càng trở nên phức tạp, đòi hỏi sự hoàn thiện của hệ thống quản lý vĩ mô (quản lý
nhà nước về kinh tế - xã hội bằng pháp luật) và quản lý vi mô cho nên hiện nay loại
công ty cổ phần chưa thể là hình thức tổ chức kinh tế hàng hoá ở nước ta. Hình thức
công ty phổ biến có thể chỉ nên là các loại công ty có trình độ xã hội hoá thấp hơn công
ty cổ phần, như công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trách nhiệm
vô hạn, công ty hợp tư đơn giản (công ty cấp vốn) không có phát hành chứng khoán
(cổ phiếu và trái phiếu) và một số hình thức công ty khác. Các loại công ty này có số
lượng chủ sở hữu (cổ đông) ít, kết ước với nhau để lập công ty trên cơ sở chữ "tín" rất
cao, các cổ đông vừa là chủ sở hữu vốn kinh doanh vừa là nhà kinh doanh.
Các hình thức công ty được hình thành phù hợp với điều kiện khách quan của
từng ngành, vùng kinh tế, làm đa dạng hoá sở hữu trong mỗi một doanh nghiệp, tạo
thành một hệ thống các đơn vị kinh doanh - tế bào của nền kinh tế hàng hoá, năng
động, phong phú.
2. Đa dạng hoá sở hữu trong các xí nghiệp quốc doanh và hình thành hệ
thống tổ chức kinh doanh - theo kiểu công ty.
Câu hỏi cần được đặt ra và trả lời đúng đắn là: Tại sao phải đa dạng hoá sở hữu
trong xí nghiệp quốc doanh và biến chúng thành tổ chức công ty các loại ? Nếu cần, thì
phạm vi, hình thức và biện pháp thực hiện ra sao ? Các hình thức tổ chức công ty được
hình thành dựa trên những điều kiện khách quan nào?
1) Vấn đề đa dạng hoá sở hữu trong các xí nghiệp quốc doanh và tác dụng của
hình thức tổ chức công ty trong hoạt động kinh doanh.
Không riêng gì ở nước ta, mà trên thế giới, các đơn vị kinh tế quốc doanh hoạt
động thường kém hiệu quả so với các đơn vị kinh tế tư doanh, nhưng nó vẫn cần và
vẫn tồn tại, phát triển một cách khách quan trong một số lĩnh vực và điều kiện cụ thể.
Lịch sử loài người cũng chưa biết đến một nền kinh tế hàng hoá cực thịnh, đạt hiệu quả
kinh tế - xã hội cao nhất, lại căn bản dựa trên chế độ công hữu và các đơn vị quốc
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doanh chiếm tỷ trọng cao tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy khi xây dựng
CNXH, chúng ta không kế thừa được nhiều kinh nghiệm của CNTB trong lĩnh vực tổ
chức quản lý nền kinh tế quốc dân mà trong đó các đơn vị quốc doanh chiếm tỷ trọng
cao tuyệt đối. Dựa trên cơ sở công hữu, cơ chế kinh tế phải có nội dung và hình thức
nào để ràng buộc và kích thích trực tiếp mạnh mẽ nhất đối với đội ngũ cán bộ quản lý
kinh doanh, và công nhân, khiến họ năng động và có trách nhiệm cao nhất trước sự
thành bại của đơn vị kinh tế quốc doanh? Phải chăng đó là vấn đề mà CNXH phải giải
quyết từ lý luận đến định chế cụ thể? Trong khi vấn đề này chưa được giải quyết thì
kinh tế quốc doanh lại phát triển ồ ạt, trên tất cả các lĩnh vực, các vùng của đất nước,
chiếm tỷ trọng rất cao về vốn đầu tư, cơ sở vật chất kỹ thuật... với hy vọng bằng cách
đó kinh tế quốc doanh sẽ giành được địa vị chủ đạo, thậm chí đến mức độc quyền trong
nền kinh tế quốc dân và chúng ta sẽ đi nhanh hơn đến CNXH. Do đó, hậu quả tất yếu
là hiệu quả kinh tế thấp, tình trạng thiếu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh
doanh phổ biến. Để ngăn chặn, nhà nước các cấp, với tính cách là chủ sở hữu vốn kinh
doanh đã can thiệp trực tiếp vào việc quản lý kinh doanh của cơ sở, tạo ra cơ chế quản
lý vừa tập trung quan liêu, bao cấp phân tán, cát cứ, với nhiều tầng, cấp trung gian, đã
gây cản trở, rắc rối cho hoạt động kinh doanh, lãng phí sức người, sức của nghiêm
trọng. Đến nay, hậu quả của cơ chế quản lý này đã rõ nên chúng ta chủ trương trao
quyền tự chủ kinh doanh cho cơ sở và tách quyền quản lý nhà nước, quyền sở hữu của
nhà nước ra khỏi quyền quản lý kinh doanh của đơn vị kinh tế quốc doanh. Việc làm
này mới dừng lại ở chủ trương nhiều hơn là xây dựng được một hệ thống định chế
khoa học, cụ thể đầy đủ, có hiệu quả. Vậy việc đa dạng hoá sở hữu quốc doanh có phải
là một trong những giải pháp cho vấn đề này không?
Đa dạng hoá sở hữu xí nghiệp quốc doanh chính là biến nó thành công ty nói
chung (chưa xét đến hình thức cụ thể của công ty). Điều đó có thể mang lại những tác
dụng sau:
- Huy động ở mức cao những nguồn vốn tiềm tàng trong dân cư để đưa vào hoạt
động kinh doanh;
- Nhà nước có thêm vốn ngân sách đầu tư cho kết cấu hạ tầng, phúc lợi xã hội,
giáo dục, y tế, an ninh xã hội.
- Công ty được hình thành là do sự kết ước hoàn toàn tự nguyện giữa các chủ sở
hữu vốn kinh doanh. Do đó các cổ đông đương nhiên có quyền quyết định việc tổ chức
quản lý công ty để mang lại lợi nhuận cao nhất cho mình. Đó là mục đích tự thân của
công ty và của việc đầu tư vốn kinh doanh. Cho nên khi đa dạng hoá sở hữu trong xí
nghiệp quốc doanh, biến nó thành công ty, nhà nước không còn độc quyền chi phối
công ty như đối với xí nghiệp quốc doanh, việc xoá bỏ cấp chủ quản dưới các hình
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thức nêu trên và xác lập quyền tự chủ kinh doanh, tách quyền quản lý nhà nước và
quyền quản lý kinh doanh là đương nhiên thực hiện được.
Do đó, nhà nước chỉ có thể quản lý kinh doanh bằng pháp luật và trên các doanh
nghiệp chỉ duy nhất là pháp luật và các cơ quan nhà nước thực thi pháp luật.
- Việc xác lập bộ máy quản lý và bổ nhiệm người vào các chức vụ quản lý kinh
doanh do cổ đông quyết định vì mục tiêu duy nhất là hiệu quả kinh doanh (lợi nhuận).
Cho nên công ty cần và có thể sử dụng được những nhà kinh doanh và chuyên gia kỹ
thuật - nghiệp vụ đích thực và công ty có toàn quyền quyết định mức thù lao, thưởng
phạt cho cán bộ quản lý và công nhân đến mức đủ kích thích, ràng buộc họ làm việc
với tinh thân trách nhiệm cao nhất. Nhờ đó, lực lượng lao động trong các doanh nghiệp
không thể biến thành công chức, hưởng lương và tiền hưu trí theo chế độ của nhà
nước, mà thu nhập của họ tuỳ thuộc vào hiệu quả kinh doanh của công ty; các chức vụ
quản lý kinh doanh không bị lợi dụng biến thành một thứ phần thưởng để đem ban phát
tuỳ tiện, mà buộc phải trao vào tay những doanh nhân có năng lực.
- Nhà nước buộc phải đánh giá chính xác đối với từng xí nghiệp quốc doanh về
tiền vốn, giá trị tài sản, nhất là các bất động sản ở những vị trí có kết cấu hạ tầng tốt, về
tỷ suất lợi nhuận tính trên toàn bộ vốn kinh doanh, và công khai hơn tình hình tài chính
của xí nghiệp quốc doanh và phải được xã hội thừa nhận qua mua bán phần hùn vốn
kinh doanh. Bởi vì chỉ có những xí nghiệp quốc doanh có tỷ suất lợi nhuận cao, bảo
đảm cho tổ chức lớn hơn lãi suất tiền gửi, mới hy vọng có người đầu tư để trở thành
công ty. Nếu đánh giá các chỉ tiêu trên thấp hơn thực tế, nhà nước sẽ thiệt hại và nhiều
người sẵn sàng đầu tư mua lại phần vốn của xí nghiệp quốc doanh; còn nếu đánh giá
cao hơn thực tế, thì sẽ không có ai mua lại vốn kinh doanh của xí nghiệp. Tình trạng
"lời giả lỗ thiệt" hay "lời thiệt lỗ giả" sẽ được xác định rõ ràng đối với từng xí nghiệp
quốc doanh.
- Nhà nước buộc phải bỏ các xí nghiệp quốc doanh kém hiệu quả, có thiết bị công
nghệ lạc hậu, không có khả năng củng cố. Nhờ đó ngân sách giảm bù lỗ, nền kinh tế có
điều kiện thay đổi cơ cấu công nghệ.
- Các yếu tố của kinh doanh như sức lao động, tiền vốn, tư liệu sản xuất, đất đai
đương nhiên được coi là hàng hoá. Nhờ đó nguyên tắc hạch toán kinh doanh mới được
thực hiện đầy đủ.
2) Lĩnh vực, phạm vị, điều kiện và biện pháp chuyển xí nghiệp quốc doanh thành
công ty với các hình thức đa dạng thích hợp:
Sự hình thành hệ thống tổ chức kinh doanh theo kiểu công ty là kết quả của quá
trình xã hội hoá nền kinh tế hàng hoá đã đạt đến trình độ tổ chức quản lý và hiệu quả
cao trong nền kinh tế TBCN hiện đại, nhưng không phải là sản phẩm riêng có của
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CNTB mà là của nền kinh tế hàng hoá nói chung.
Các hình thức tổ chức công ty được áp dụng trong nền kinh tế của mỗi nước tuỳ
thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, cơ sở vật chất kỹ thuật và trình độ
của các nhà quản lý, kinh doanh. Mỗi loại hình tổ chức công ty phù hợp với điều kiện
cụ thể, trình độ xã hội hoá sản xuất của từng ngành, vùng kinh tế, không thể áp dụng
nhất loạt, máy móc. Cho nên những tác dụng nêu trên của hình thức công ty chỉ có thể
trở thành hiện thực, khi đa dạng hoá quyền sở hữu trong các xí nghiệp quốc doanh,
biến nó thành công ty, nếu có tính đến từng hình thức, lĩnh vực, phạm vi, từng xí
nghiệp cụ thể và xác định các biện pháp thích hợp.
2.1 - Lĩnh vực và phạm vi cần nhà nước đầu tư vốn kinh doanh, hình thành loại
công ty đặc biệt có một chủ sở hữu là nhà nước (công ty quốc doanh).
+ Xây dựng kết cấu hạ tầng đóng vai trò quyết định cơ cấu và tốc độ phát triển
kinh tế, đổi mới kỹ thuật nền kinh tế quốc dân, tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho các
đơn vị kinh doanh thuộc mọi thành phần phát triển.
+ Những ngành kinh tế quyết định cơ cấu kinh tế, tốc độ phát triển và đổi mới kỹ
thuật của toàn bộ nền kinh tế quốc dân, những ngành kinh tế mới, chưa mang lại lợi
nhuận ngay, nhưng có triển vọng lớn trong tương lai, cần đầu tư lớn cho nghiên cứu
ứng dụng và xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật (khi đã trở thành một ngành kinh tế quốc
dân hoạt động trong điều kiện bình thường, nhà nước có thể bán bớt cổ phần nhưng có
thể vẫn giữ tỷ trọng vốn cao hơn để thu hồi vốn, đầu tư cho lĩnh vực mới, tạo ra các
công ty).
+ Những ngành kinh tế quốc dân không thiết yếu đối với đời sống, cần khống chế
tốc độ, quy mô phát triển, nhưng mang lại lợi nhuận cao, bảo đảm nguồn thu lớn và ổn
định cho ngân sách nhà nước cũng như đầu tư vốn kinh doanh 100% (hay giữ ở tỷ
trọng cao hơn trong các công ty).
+ Những ngành kinh tế quốc dân thiết yếu đối với đời sống xã hội, nhà nước cần
đầu tư vốn kinh doanh 100%, hay ở tỷ lệ cao hơn ở một số ít công ty để tạo ra những
doanh nghiệp đầu đàn về quản lý và kỹ thuật, quyết định xu hướng hình thành giá cả xã
hội của mặt hàng đó, để thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật chung của ngành, của các đơn vị kinh
doanh thuộc các thành phần kinh tế khác. Điều này thực hiện ở mức độ nào là tuỳ
thuộc khả năng ngân sách của nhà nước, năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ kinh
doanh và cán bộ quản lý nhà nước, để đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất.
Nhưng chắc chắn những công ty loại này không nhiều.
2.2 - Tuyệt đại bộ phận các ngành và sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đều do các
công ty kinh doanh, trên cơ sở đa dạng hoá sở hữu các xí nghiệp quốc doanh hiện có và
lập thêm các công ty mới có sở hữu hỗn hợp hay công ty tư doanh và xí nghiệp tư
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doanh, tạo ra qúa trình cạnh tranh - phá sản - tích tụ trong nền kinh tế quốc dân theo
khuôn khổ luật pháp. Trong phạm vi này, các hình thức tổ chức công ty khác nhau sẽ
được phát triển mạnh mẽ, phong phú.
2.3 - Điều lệ và biện pháp chuyển xí nghiệp quốc doanh thành công ty với các
hình thức tổ chức khác nhau:
a) Điều kiện: Quyết định xí nghiệp, quốc doanh nào chuyển thành công ty là
quyền của nhà nước với tư cách là sở hữu chủ, chứ không phải thuộc quyền tự chủ của
xí nghiệp, của giám đốc và công nhân.
- Những xí nghiệp quốc doanh kinh doanh có lãi, bảo đảm cổ tức cao hơn lãi suất
tiền gửi, tạo ra sức hút đầu tư vốn.
- Những xí nghiệp quốc doanh có điều kiện thuận lợi trong việc đánh giá đúng
tình hình tài chính, giá trị vốn kinh doanh và tài sản, chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm, hiệu quả kinh doanh, có công nghệ và khả năng đổi mới công nghệ bảo đảm
chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu thị trường trong một thời gian tương đối dài.
- (Những xí nghiệp quốc doanh không đủ khả năng đổi mới kỹ thuật và kinh
doanh có lãi thì phải giải thể hoặc cho thuê bán, chuyển đổi hình thức sở hữu, nếu có
nhà đầu tư chấp nhận).
b) Biện pháp và các hình thức tổ chức công ty:
b-1. Biện pháp:
- Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá tình trạng kỹ thuật và tài chính của xí
nghiệp quốc doanh.
- Tổ chức kiểm kê, phân tích hoạt động kinh tế, xác định tình trạng kỹ thuật và tài
chính của từng xí nghiệp quốc doanh theo các tiêu chuẩn đã được xác định. Đây là một
công việc khó khăn, cần nhiều công sức của các chuyên gia giỏi, nên không thể tiến
hành tràn lan, nóng vội.
- Xây dựng xong bộ luật về kinh doanh và phá sản theo yêu cầu khách quan của
nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần phát triển theo định hướng XHCN ở nước ta
hiện nay.
- Xây dựng lại bộ luật về tổ chức bộ máy công quyền theo yêu cầu khách quan
của một quốc gia có nền kinh tế hàng hoá và thị trường thống nhất toàn quốc và mở
cửa ra thế giới.
- Đào tạo và đào tạo lại đội ngữ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản lý kinh
doanh theo yêu cầu hiện đại của nền kinh tế hàng hoá. Kiên quyết bố trí những người
đã được đào tạo nắm vững pháp luật vào các chức vụ quan trọng của bộ máy công
quyền để thực thi đúng pháp luật, bảo đảm môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động
kinh doanh, nhất là trong các cơ quan viện kiểm soát, thanh tra, toà án dân sự và toà án
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thương mại (thay cho trọng tài kinh tế), công an kinh tế ... Cử những cán bộ quản lý
kinh doanh giỏi đã được đào tạo và thử thách qua thực tiễn vào cương vị đại diện cổ
đông nhà nước trong các công ty.
- Xây dựng hệ thống kiểm tra tài chính - kế toán nhà nước và công ty dịch vụ tài
chính - tế toán.
b-2. Những hình thức tổ chức công ty có thể áp dụng hiện nay:
- Công ty quốc doanh (kiểu công ty một chủ), như đã nói ở trên.
- Công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn: những xí nghiệp quốc doanh có trình độ
tích tụ và xã hội hoá sản xuất ở mức trung bình và thấp (hiện đang có tỷ trọng cao
trong các xí nghiệp quốc doanh) nên chuyển sang loại công ty hùn vốn, trách nhiệm
hữu hạn, không phát hành chứng khoán. Loại công ty này sẽ có thể chiếm tỷ trọng cao,
và phổ biến.
- Công ty cấp vốn (công ty hợp tư đơn giản): Những xí nghiệp quốc doanh có
trình độ tích tụ và xã hội hoá sản xuất thấp, không có cán bộ quản lý kinh doanh giỏi,
làm ăn thua lỗ, có thể chuyển sang dạng công ty cấp vốn, với 2 loại cổ đông: cổ đông
xuất vốn và cổ đông quản lý sử dụng vốn kinh doanh, trong đó nhà nước là cổ đông
xuất vốn. Loại công ty này có thể chiếm tỷ trọng khá lớn, chủ yếu do chuyển hoá của xí
nghiệp quốc doanh thuộc cấp quận, huyện, phường, xã hiện nay thành công ty.
- Công ty cổ phần có phát hành chứng khoán: đó là công ty vô danh, trách nhiệm
hữu hạn.
Những xí nghiệp quốc doanh có trình độ tích tụ và xã hội hoá cao, có đội ngũ cán
bộ quản lý kinh doanh giỏi, có thể chuyển thành công ty cổ phần có phát hành chứng
khoán. Việc tổ chức quản lý loại công ty này phức tạp hơn các loại công ty và các loại
doanh nghiệp khác, xét cả phạm vi vĩ mô và vi mô. Do đó loại công ty này chưa thể
chiếm tỷ trọng đáng kể. Trước mắt, chỉ nên thí điểm tổ chức công ty cổ phần và thị
trường chứng khoán để rút kinh nghiệm, tránh những tổn thất mà CNTB đã phải trả giá
đắt. Khi lực lượng sản xuất phát triển, trình độ tổ chức quản lý kinh doanh và quản lý
nhà nước đạt trình độ cao cả về cơ cấu và cơ chế thì loại công ty cổ phần và thị trường
chứng khoán mới có thể mở rộng.
Như vậy việc chuyển xí nghiệp quốc doanh thành công ty và hình thành hệ thống
kinh doanh được tổ chức theo kiểu công ty với nhiều loại dạng khác nhau là một quá
trình phát triển khách quan lâu dài, từ thấp đến cao, từ giản đơn đến phức tạp, xét ở
tầm quản lý vĩ mô và vi mô, cả khía cạnh cơ chế và cơ cấu bộ máy con người quản lí –
tốc độ đó tuỳ thuộc rất nhiều vào sự hình thành đội ngũ các nhà kinh doanh và quản lý
có tri thức, năng lực.
Đây là một quá trình chuyển biến nền kinh tế - xã hội phải thử nghiệm hoàn thiện
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từng bước nhằm xây dựng nền kinh tế hàng hoá CNXH với một hệ thống công ty kinh
doanh đa dạng, năng động, có hiệu quả.
IV. Nghĩ về tổng công ty 90 - 91 và kinh tế thị trường ()
Trong nền kinh tế thị trường, quyền tự do, tự chủ kinh doanh trong khuôn khổ
pháp luật của doanh nhân và doanh nghiệp là một phạm trù khách quan và đương nhiên
như ôxy đối với sự sống. Không có quyền tự do, tự chủ kinh doanh thì không có hoạt
động kinh doanh và nền kinh tế thị trường. Quyền tự do, tự chủ kinh doanh thể hiện ở
quyền quyết định sản xuất cái gì mà luật không cấm, bao nhiêu, bán cho ai, mua
nguyên vật liệu của ai, bao nhiêu, lúc nào, với giá ra sao...
- Doanh nghiệp là tế bào của nền kinh tế thị trường. Hoạt động kinh doanh của
doanh nghiệp chỉ tuân theo pháp luật và sự chỉ huy của chủ sở hữu vốn đầu tư tạo lập
và phát triển doanh nghiệp (vốn điều lệ). Luật pháp bảo đảm quyền tự chủ kinh doanh
của doanh nghiệp và doanh nhân trong khuôn khổ pháp luật, không để bất kỳ ai vi
phạm quyền tự chủ, tự do kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân, đồng thời cũng
không để doanh nghiệp và doanh nhân lạm dụng quyền tự chủ, tự do kinh doanh, vì lợi
nhuận cho riêng mình mà gây phương hại đến người khác và xã hội. Trong khuôn khổ
pháp luật doanh nghiệp và doanh nhân có thể và có quyền phát huy hết năng lực của
mình đề đạt được lợi nhuận tối đa cho mình. Các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm
quyền giám sát việc tuân thủ pháp luật trong kinh doanh của doanh nghiệp, doanh
nhân, đồng thời bảo vệ quyền tự do, tự chủ kinh doanh theo pháp luật của họ.
Nếu trên doanh nghiệp có một tổ chức cũng là doanh nghiệp hoặc nếu bên dưới
doanh nghiệp, có tổ chức cũng có đủ quyền tự chủ kinh doanh như doanh nghiệp, thì
điều gì sẽ xảy ra ? Nếu một tổ chức nào đó là cấp trên hoặc cấp dưới doanh nghiệp
cũng có đủ quyền tự chủ, tự do kinh doanh theo pháp luật thì có nghĩa là doanh nghiệp
bị tước bỏ hay không thể thực hiện được quyền tự do, tự chủ kinh doanh của mình theo
pháp luật. Còn nếu doanh nghiệp kiên quyết bảo vệ quyền tự chủ, tự do kinh doanh của
mình theo pháp luật thì buộc phải chống lại, thủ tiêu quyền tự chủ, tự do kinh doanh
của cấp trên hay cấp dưới của mình. Không có con đường nào khác!
Trong nền kinh tế thị trường, về lý thuyết cũng như thực tiễn hình thành và
phát triển của nó. Công ty là doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu vốn điều lệ. Còn
doanh nghiệp có một chủ sở hữu chỉ có 2 dạng: Doanh nghiệp có 100% vốn điều
lệ của Nhà nước, và doanh nghiệp cá nhân (luật của ta gọi là doanh nghiệp tư
nhân. Thật ra công ty cũng có thể là một doanh nghiệp tư nhân khi cổ đông hay
sở hữu chủ vốn điều lệ của nó là những thể nhân - những cá nhân). Công ty cũng có
nhiều loại khác nhau, tiêu biểu là 2 loại: Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty trách
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nhiệm vô hạn. Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 loại tiêu biểu là: Công ty hùn vốn
trách nhiệm hữu hạn (không được phát hành chứng khoán) và công ty cổ phần trách
nhiệm hữu hạn, loại công ty duy nhất được phát hành chứng khoán (cổ phiếu và trái
phiếu) tự do lưu thông trên thị trường chứng khoán.
Công ty trách nhiệm vô hạn có 3 loại tiêu biểu là công ty hợp danh, công ty cấp
vốn và công ty dự phần.
- Một doanh nghiệp ăn nên làm ra có nhiều lãi và vốn tích luỹ. Nếu chủ sở hữu
của nó cứ liên tục dùng vốn tích luỹ này để tái đầu tư mở rộng doanh nghiệp vốn có
của mình, thì điều gì sẽ xảy ra ? Chắc chắn hậu quả xảy ra cho doanh nghiệp và sở hữu
chủ của nó là hiệu quả kinh doanh (lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận) sẽ giảm dần thậm
chí phá sản. Lý do là:
- Tiếp tục tái đầu tư phát triển doanh nghiệp theo cả chiều rộng và chiều sâu đến
lúc nào đó qui mô kinh doanh của doanh nghiệp quá lớn so với khả năng quản lý có
hiệu quả của con người và bộ máy quản lý. Đó là "sự quá tải trong quản lý", dẫn đến
bệnh quan liêu trầm trọng làm cho các quyết định quản lý không phù hợp với điều kiện
khách quan của thương trường.
- Tiếp tục đầu tư phát triển doanh nghiệp vốn có sẵn làm cho quan hệ cung - cầu
về những mặt hàng và dịch vụ của doanh nghiệp cung cấp cho xã hội sẽ trở nên bão
hoà hay cung lớn hơn cầu.
- Tăng khả năng rủi ro cho chủ đầu tư. Bao nhiêu vốn liếng của nhà đầu tư tích
luỹ được trong nhiều năm đều tập trung vào một doanh nghiệp làm ra một hay một số
mặt hàng dịch vụ, đột ngột vì lý do bất khả kháng nào đó doanh nghiệp lâm vào tình
trạng phá sản, thì chủ của nó sẽ khánh tận, phá sản theo.
Vì thế, các nhà đầu tư thường dùng vốn tích luỹ được từ lãi của một doanh
nghiệp, công ty của mình, đầu tư trực tiếp lập ra một hay vài doanh nghiệp khác, làm
những mặt hàng khác, với doanh nghiệp đã có của mình, hoặc đầu tư gián tiếp qua việc
mua cổ phiếu của các công ty khác.
Do vậy, trong nền kinh tế thị trường, một pháp nhân kinh doanh (một doanh
nghiệp thường là công ty) có thể đẻ ra một pháp nhân kinh doanh khác (một doanh
nghiệp một chủ, hay một công ty). Công ty đầu tư vốn tạo lập hay mua cổ phiếu để làm
sở hữu chủ của một công ty khác gọi là công ty mẹ. Công ty mới được tạo lập này
thuộc quyền sở hữu vốn điều lệ của một công ty khác gọi là công ty con. Một công ty
con có thể có nhiều công ty mẹ. Mặt khác, một công ty mẹ có thể có nhiều công ty con.
Chúng tạo thành một nhóm các công ty, có quan hệ sở hữu vốn điều lệ với nhau, gọi là
tập đoàn kinh tế, kinh doanh đa dạng nhiều mặt hàng - dịch vụ khác nhau, nhiều khi
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không hề có mỗi liên hệ với nhau về công nghệ thị trường, cung ứng vật tư và tiêu thụ
sản phẩm - dịch vụ, về thống tin, đào tạo... Trong những công ty mẹ, sẽ có một công ty
lớn mạnh hơn và đủ sức chi phối các công ty khác thông qua vai trò sở hữu chủ vốn
điều lệ của nhiều công ty con. Công ty mẹ nhận được lãi hàng năm từ hoạt động kinh
doanh của chính mình và lãi phân phối theo cổ phần (cổ phiếu) từ các công ty con.
Công ty mẹ dùng nguồn vốn tích luỹ khổng lồ này đầu tư vào những công ty con khác
nhau, kinh doanh những lĩnh vực rất khác nhau trên phạm vi quốc gia và toàn cầu.
Thậm chí, trên cương vị sở hữu chủ phần vốn điều lệ chiếm tỷ lệ cao trong các công ty
con, công ty mẹ và chủ sở hữu lớn nhất vốn điều lệ của công ty mẹ có quyền điều động
vốn điều lệ từ công ty con này qua công ty con khác, nếu điều đó cho phép mang lại
nhiều lợi nhuận hơn, xét trên bình diện toàn thể các công ty mẹ và công ty con (tức
bình diện tập đoàn kinh tế).
Dần dần, công ty mẹ không đủ sức quản lý trực tiếp các hoạt động kinh doanh cụ
thể, mà chỉ chuyên tâm vào việc phân phối, điều hoà vốn đầu tư giữa các công ty con
thuộc quyền chi phối của mình. Lúc đó , công ty tài chính ra đời, tách khỏi các hoạt
động kinh doanh của cụ thể, để kinh doanh tài chính, quyết định phân bổ vốn đầu tư
trong tập đoàn các công ty mẹ và công ty con để mang lại lợi nhuận tối đa, xét trên góc
độ tổng số vốn điều lệ của các công ty con và công ty mẹ (công ty Tài chính), chứ
không xét cục bộ trên góc độ vốn điều lệ của bất kỳ một công ty con nào. Công ty Tài
chính trở thành công ty mẹ của các công ty con khác trong tập đoàn kinh tế. Lúc đó tập
đoàn kinh tế ra đời và công ty Tài chính trở thành hạt nhân chi phối toàn bộ hoạt động
đầu tư và tái đầu tư kinh doanh của cả tập đoàn. Bản thân nó, Công ty Tài chính lại
thuộc nhiều sở hữu chủ vốn điều lệ, trong đó có một hay một vài sở hữu chủ lớn mạnh
nhất đủ khả năng, quyền hạn chi phối, lãnh đạo hoạt động của công ty Tài chính, tức
của cả tập đoàn kinh tế.
Trong tập đoàn kinh tế, về pháp lý, các công ty đều bình đẳng kinh doanh trước
pháp luật, nhưng trên thực tế, chúng tuỳ thuộc nhau do sự quyết định của quan hệ sở
hữu vốn đầu tư kinh doanh. Quyền quyết định cao nhất thuộc về công ty Tài chính và
các chủ sở hữu vốn điều lệ lớn nhất trong công ty Tài chính.
Đối chiếu với mô hình hiện nay của Tổng công ty Nhà nước, có thể rút ra một số
điều sau đây:
1. Trong kinh doanh không có quan hệ hành chính cấp trên, cấp dưới giữa các
doanh nghiệp với nhau như trên đã phân tích. Do vậy, sự tranh chấp giành quyền tự do,
tự chủ kinh doanh giữa Tổng công ty và các công ty thành viên hiện nay là điều tất yếu
xảy ra.
2. Nếu Tổng công ty Nhà nước có công ty Tài chính là thành viên, thì trách
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nhiệm, quyền lực điều hành kinh doanh của Tổng công ty thực chất thuộc về công ty
Tài chính và nghiễm nhiên bộ máy quản lý Tổng công ty (gồm HĐQT, Tổng Giám đốc
và bộ máy giúp việc) sẽ bị vô hiệu hoá, hoặc sẽ diễn ra sự tranh chấp giữa bộ máy quản
lý Tổng công ty và công ty Tài chính. Đó là điều không thể tránh khỏi.
3. Sự liên kết giữa các doanh nghiệp dựa trên cơ sở mối liên hệ về lợi ích, công
nghệ, thị trường, đào tạo, nghiên cứu khoa học... chỉ dẫn đến sự ra đời của các Hiệp
hội của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các loại hình tổ chức khác
nhau. Chỉ có quan hệ sở hữu vốn đầu tư kinh doanh (vốn điều lệ) của doanh nghiệp
kinh doanh nhiều mặt hàng - dịch vụ khác nhau theo nhu cầu phong phú của thị trường
và trên qui mô vùng, quốc gia và toàn cầu.
4. Hội đồng quản trị trong công ty đại diện cho sở hữu chủ (các cổ đông). Họ
phải là người có vốn cổ phần nhiều, đủ sức chi phối hoạt động của công ty và khác với
các cổ đông thường, họ phải là những doanh nhân giỏi có kinh nghiệm và uy tín với cổ
đông. Do đó, họ có thể cử một người trực tiếp điều hành công ty trên cương vị giám
đốc hay thuê một doanh nhân giỏi ngoài HĐQT làm giám đốc. Trong công ty nhất là
công ty cổ phần (công ty đối vốn), quyền sở hữu vốn đầu tư kinh doanh và quyền quản
lý sử dụng vốn kinh doanh được tách bạch nên công ty có thể sử dụng những nhà
chuyên môn làm giám đốc kinh doanh như một nghề nghiệp cao cấp trong xã hội.
Trong Tổng công ty và công ty Nhà nước, giám đốc hay thành viên HĐQT đều là
người làm thuê cho Nhà nước, thậm chí còn được coi là công chức. Vì thế, quan hệ
giữa HĐQT và giám đốc không thể xác lập được một cách rõ ràng. Do đó, sự tranh
chấp quyền lực giữa HĐQT, trước hết là chủ tịch HĐQT và giám đốc là tất nhiên. Mặt
khác, việc lập HĐQT bên cạnh giám đốc và bộ máy quản lý giúp việc chỉ tạo ra bộ
máy cồng kềnh, quan liêu, làm tăng chi phí quản lý. Trong đó, HĐQT nên theo đúng
chức năng, thì có rất nhiều thời giờ nhàn rỗi nhưng lại có quyền lực đối với giám đốc.
Đó là chưa kể đến một thực tế ở nước ta hiện nay. HĐQT của Tổng công ty (công ty)
đôi khi chỉ là nơi để "xếp" chỗ cho những vị hết khả năng quản lý, xét cả về thể lực và
trí lực. Đó là một lực cản đối với công cuộc đổi mới và sự phát triển của mỗi doanh
nghiệp Nhà nước, làm cho doanh nghiệp Nhà nước vốn đã không rõ ràng về sở hữu
chủ lại càng trở nên vô chủ hơn.
5. Một điều nhỏ cần nói thêm là: Trong các công ty ở các nước có nền kinh tế
phát triển, nhiều khi người ta không sử dụng từ phó giám đốc, mà dùng từ giám đốc
điều hành trên các lĩnh vực khác nhau ( giám đốc Tài chính, giám đốc Marketing, giám
đốc sản xuất, giám đốc sản xuất, giám đốc nội chính). Do đó người lãnh đạo điều phối
hoạt động của các giám đốc này được gọi là Tổng giám đốc. Điều đó dẫn đến sự ngộ
nhận ở Việt Nam là : Tổng giám đốc tương ứng với Tổng công ty, và sinh ra chức phó
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Tổng giám đốc để giúp Tổng giám đốc và giám đốc tương ứng với công ty thành viên.
Thật ra, ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển hay đang phát triển, kể cả
Trung Quốc. Trong thuật ngữ kinh tế cũng như trong ngôn ngữ thông thường, không
có cụm từ "Tổng công ty".
Muốn hình thành một tập đoàn kinh tế mạnh của quốc gia để phát huy nội lực, và
nâng cao hiệu quả của hợp tác quốc tế, như Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá VIII) chỉ
ra, nên nghiên cứu mô hình liên kết giữa Nông trường Sông Hậu - một doanh nghiệp
Nhà nước, với tư cách là hạt nhân liên kết, và Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT (chi
nhánh Cần Thơ) Công ty TNHH Vĩnh Phát (chế biến gạo xuất khẩu, cung ứng cho
Nông trường Sông Hậu), Công ty TNHH Tấn Hưng (trực tiếp nhập khẩu phân hoá học,
phối trộn và cung ứng cho nông dân theo phương thức trả chậm) và kinh tế hộ nông
dân, các Hợp tác xã của họ trong việc sản xuất lúa, mua lúa trực tiếp của kinh tế hộ
nông dân hay qua HTX. NN của họ, xay xát, xuất khẩu, cung ứng tín dụng của Ngân
hàng Nông nghiệp và PTNT cho các doanh nghiệp, cung ứng phân bón, giống tốt, theo
phương thức trả chậm và khuyến nông cho nông dân một cách trực tiếp hay qua
HTX.NN của họ. Điều đáng quan tâm, cũng là điểm nổi bật nói lên vai trò hạt nhân
liên kết của doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước - Nông trường Sông Hậu, là Nông
trường Sông hậu công khai với các đơn vị liên kết về giá xuất khẩu gạo theo từng hợp
đồng, từng chuyến tàu, về chi phí của mình và bàn bạc với nhau về phân phối lợi ích
bảo đảm chi phí và lợi nhuận hợp lý, hài hoà của mỗi thành viên liên kết. Nhờ đó, tạo
được nội lực để nâng cao uy tín gạo xuất khẩu mang nhãn hiệu "Nông trường Sông
Hậu" trên thị trường quốc tế, tạo sự tin cậy của các thành phần kinh tế đối với doanh
nghiệp Nhà nước. Dần dần các đơn vị này cùng nhau bỏ vốn nhập thiết bị công nghệ
mới để lập ra doanh nghiệp chế biến gạo hay phân bón chung cho cả vùng sông Hậu,
thì đó chính là yếu tố kinh tế tiền thân của một tập đoàn kinh tế.
- Nhà nước chỉ là bà đỡ ( tạo điều kiện pháp lý, tài chính...) chứ không thể là bà
mẹ của các tập đoàn kinh tế. Chúng phải là và chỉ có thể là thành quả của sự trưởng
thành của bản thân mỗi doanh nghiệp và mối quan hệ hợp doanh giữa các doanh
nghiệp, từ giản đơn đến phức tạp, thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng.
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Chương Vi
kinh tế hàng hóa và sự hình thành hệ thống quản lý mới trong nông nghiệp()
Sự hình thành hệ thống quản lý mới trong nông nghiệp - thực tiễn ở thành phố hồ
chí minh
Sau gần 15 năm cải tạo và xây dựng CNXH nói chung và nông nghiệp nói riêng,
tuy có đạt được một số thành tựu nhất định, nhưng vẫn chưa cải tạo ra được một cục
diện mới, với một hệ thống quản lý kinh tế phù hợp với điều kiện khách quan, đảm bảo
sự phát triển một cách ổn định, vững chắc hơn và hiệu quả hơn.
Đến nay, chúng ta thấy cần thiết và có tương đối đủ những điều kiện chín muồi
để phân tích đánh giá phẩm chất, xác định rõ và đủ các nguyên nhân trực tiếp và sâu xa
của tình hình, nhằm rút ra "Những bài học kinh nghiệm về cải tạo XHCN trong nông
nghiệp ngoại thành:, đáp ứng yêu cầu đối với quản lý, xây dựng và phát triển nông
nghiệp nông thôn mới XHCN.
I. Một vài đặc điểm kinh tế, xã hội tự nhiên của nông nghiệp và nông thôn ngoại
thành có ảnh hưởng đến việc cải tạo XHCN.
1. Tuy về cơ bản là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, nhưng nền nông nghiệp thành phố
Hồ Chí Minh đã có một quá trình phát triển nhất định, đạt trình độ sản xuất hàng hoá
cao hơn các vùng kinh tế khác của đất nước.
Trong điều kiện của chủ nghĩa thực dân mới trước đây, chủ nghĩa tư bản trong
nông nghiệp thành phố đã phát triển cao hơn các vùng khác của đất nước. Điều đó
được biểu hiện qua sự ra đời của nhiều cơ sở nuôi heo, gà, công nghiệp chế biến thức
ăn gia súc tổng hợp, nghiền trộn phân bón hoá học, chế biến phân rác, sản xuất thuốc
thú y, phòng trừ sâu bệnh hại các cây trồng, các cơ sở kinh doanh giống cây trồng,
cung ứng vật tư, máy móc cho nông nghiệp các cơ sở chế biến nông sản như lò đường,
ép dầu đậu phộng, xay xát lúa gạo, làm đồ hộp thịt cá, trái cây... đã có bước phát triển
đáng kể, phân bổ tương đối rộng khắp các vùng nông thôn và một số cơ sở ở thành
phố có trình độ kỹ thuật khá.
ở nông thôn đã hình thành một số vùng chuyên canh sản xuất hàng hoá rõ rệt như
trồng mía, đậu phộng, trồng rau, nuôi trồng, đánh bắt hải sản, vùng lâm nghiệp... như
tỷ suất hàng hoá còn thấp, năng suất chưa cao và kỹ thuật còn lạc hậu.
Mối liên kết giữa sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp với chế biến, với thị trường
cung ứng vật tư và tiêu thụ sản phẩm đã hình thành rõ rệt, tương đối chặt chẽ, tạo ra
một cơ cấu kinh tế nhiều ngành nghề nhiều thành phần với các cơ sở kinh tế có qui mô
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lớn, nhỏ khác nhau, ở nông thôn và thành thị. Sự ách tắc ở một khâu nào đó lập tức sẽ
ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ quá trình sản xuất - chế biến - lưu thông trong
nông nghiệp.
2. Ruộng đất và cơ cấu dân cư, thành phần giai cấp ở nông thôn.
- Mức bình quân ruộng đất theo nhân khẩu và lao động ở nông thôn nói chung
thấp và rất không đều giữa các huyện ngoại thành. Mức bình quân đất canh tác hàng
năm là 1.813 m2/ người, huyện Hóc Môn có mức bình quân canh tác thấp nhất là 980
m2/ người, huyện Duyên Hải có mức bình quân đất canh tác cao nhất là 2.785 m2 /
người.
Những nơi có nhiều nông sản hàng hoá như Hóc Môn, Củ Chi (rau, đậu phộng),
Thủ Đức, Bình Chánh (lúa) lại thường có mức bình quân ruộng đất thấp. Còn huyện
Duyên Hải, Nhà bè tuy có nhiều ruộng đất nhưng bị phèn mặn, chỉ làm được một vụ/
năm năng suất rất thấp.
- Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, một số diện tích đất canh tác bị bỏ hoang
và bị bọn phản động chiếm, khoảng chừng 30.000 ha.
- Dân cư ngoại thành có khoảng 876.000 người, nhưng dân cư nông nghiệp chỉ có
khoảng 468.000 người, chiếm 53,40%. Kết cấu dân cư giữa các vùng không đều nhau,
các xã ven đô, thị trấn dân cư nông nghiệp thường ít. Ví dụ, dân cư nông nghiệp ở các
Đông Hưng Thuận (Hóc Môn) là 10,5%, xã Tân Hiệp (Hóc Môn) là 65%, xã Tân Phú
Trung (Củ Chi) là 90,2% (trong đó lao động nông nghiệp lại chỉ chiếm 77%).
Điều đó phần nào giải thích lý do vì sao ruộng đất bình quân nhân khẩu thấp,
nhưng sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp vẫn đạt trình độ cao hơn các nơi khác.
- Trong thôn xóm, đã hình thành rải rác tụ điểm dân cư sống tập trung, làm dịch
vụ, thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Đó là sự manh nha hình thành các thị trấn ở
nông thôn.
- Về kết cấu giai cấp, theo điều tra sau giải phóng, tư sản phú nông chỉ chiếm
khoảng 3,3% số hộ. Loại hộ nông dân nghèo, thiếu đất, có mức bình quân nhân khẩu
dưới 500 m2 chiếm khoảng 20,3%. Số hộ nông dân nghèo không đất và thiếu đất có
khoảng 28%. Trung nông chiếm số đông nhất, khoảng 53,6% số hộ, trong đó trung
nông khá giả có khoảng 7,3%.
Qui mô canh tác của mỗi hộ không lớn, trên 5 ha/ hộ, không có, số hộ có từ 2 ha
đến dưới 3 ha/hộ có khoảng 15% số hộ và 5% số đất, từ 1 đến dưới 2 ha/ hộ có khoảng
40% số hộ và 25% số đất, còn lại là loại hộ có 0,5 ha/ hộ trở xuống.
Như vậy:
+ Vấn đề đặt ra cần được giải quyết cấp bách đối với nông nghiệp và nông thôn


Đây là công trình đã in thành sách, do Nxb KH kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ấn hành năm 1990.
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ngoại thành là tạo công ăn việc làm.
+ Cơ cấu dân cư và cơ cấu giai cấp hình thành tương ứng với cơ cấu kinh tế và
phân công lao động ở nông thôn. Kinh tế trung nông, phú nông và tư sản nông thôn trở
thành những trung tâm kinh tế kỹ thuật trải khá rộng ở các vùng nông thôn, có tác dụng
nâng cao trình độ sản xuất hàng hoá nói chung.
+ Trung nông tuy chưa mạnh, nhưng vẫn là lực lượng sản xuất hàng hoá chủ yếu.
ý thức và tâm lý tư hữu ruộng đất của nông dân rất đậm nét và sâu sắc.
+ Chỉ tiêu bình quân ruộng đất thấp là chỉ tiêu đầu tiên phản ảnh trình độ thấp
kém của lực lượng sản xuất trong nông nghiệp và thể hiện yêu cầu cấp bách của nông
nghiệp là tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi, chứ chưa phải là tăng năng suất lao động.
+ Một số tụ điểm dân cư manh nha của thị trấn nông thôn đã hình thành, làm thay
đổi cơ cấu dân cư và cơ cấu kinh tế ở nông thôn.
3. Trình độ văn hoá và dân trí nói chung thấp, và rất không đều. Vùng ven đô,
trình độ văn hoá của dân cư có khá hơn. Vùng xa thành phố và vùng căn cứ cách
mạng, bị tàn phá nặng trong chiến tranh, dân cư không có điều kiện học hành.
Như thế, vì sao dân cư ngoại thành lại rất nhạy cảm với thị trường và đạt được
trình độ kỹ thuật và sản xuất hàng hoá cao hơn các nơi khác? Có thể lý giải điều đó
như sau: Đó là do ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dân mới, các kỹ thuật được đưa vào
sản xuất với giá rẻ, sự kích thích của thị trường đô thị khá mạnh mẽ đối với nông
nghiệp trong dân cư nông thôn có một số người có trình độ văn hoá, hoặc thông minh
hơn, nhạy bén hơn, đã lợi dụng được các cơ hội kinh doanh thuận lợi để trở thành giàu
có nhờ sử dụng kỹ thuật mới vào nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ kỹ thuật nông
nghiệp, hay cung ứng vật tư, chế biến nông sản (xay xát lúa, lò đường ..). Chính vì vậy
mà họ trở thành nhân tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế hàng hoá ở nông thôn. Đó chính
là những phú nông, tư sản nông thôn và trung nông.
4. Thành phố Sài Gòn trước đây và thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là một trung
tâm kinh tế khoa học kỹ thuật lớn mạnh của đất nước! Đó là điều kiện thuận lợi hiếm
có đối với sự phát triển của nông nghiệp và kinh tế - xã hội nông thôn ngoại thành.
Nhưng tiềm năng đó chỉ trở thành hiện thực khi có hình thức tổ chức kinh doanh và cơ
chế quản lý thích hợp.
5. Qui mô của xã lớn, đặc biệt là về số dân cư (hàng ngàn ha đất canh tác và trên
mười ngàn dân bình quân một xã).
6. Điều kiện tự nhiên của nông thôn ngoại thành khá đa dạng, có vùng đất cao,
nước ngọt, vùng đất thấp bị phèn mặn, có vùng đất nhẹ thích hợp với hoa màu, cây
công nghiệp, có vùng thích hợp với trồng lúa, lại có vùng nuôi trồng đánh bắt hải sản,
vùng trồng rừng....
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Điều kiện tự nhiên bao giờ cũng là yếu tố đầu tiên quyết định cơ cấu kinh tế, sự
phân công lao động và đòi hỏi phải có những cơ sở vật chất, kỹ thuật khác nhau, theo
đó là các hình thức tổ chức quản lý thích hợp.
Vì vậy, việc cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp và kinh tế xã hội nông
thôn với mục đích phát triển sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, xây dựng con
người và xã hội nông thôn mới, tiến bộ, nhất thiết phải là quá trình tiếp nối sự phát
triển đã đạt được và bằng những hình thức, biện pháp kinh tế - xã hội bước đi thích
hợp đa dạng không được làm cho sản xuất bị đình đốn, trình độ sản xuất hàng hoá và
mầm mống đô thị ở nông thôn bị giảm thấp và thui chột, từng bước khắc phục những
yếu kém do di sản của cuộc chiến tranh và chế độ cũ để lại, tạo dựng những cơ sở vật
chất - kinh tế của nền kinh tế - xã hội mới ở nông thôn.
II. Phân tích những vấn đề đã phát sinh trong quá trình tiến hành cải tạo XHCN
đối với nền nông nghiệp ngoại thành để rút ra những bài học kinh nghiệm cần
thiết.
A. Một số quan điểm có tính chất cơ sở khoa học của sự phân tích.
1. Cải tạo XHCN đối với nền kinh tế trong thời kỳ quá độ.
Cải tạo XHCN là quá trình biến đổi nền sản xuất hàng hoá nhỏ đang còn là phổ
biến ở nước ta thành nền sản xuất hàng hoá lớn XHCN. Đó cũng là quá trình xã hội
hoá XHCN nền sản xuất hàng hoá nhỏ mà chủ yếu là kinh tế tiểu nông. Nền sản xuất
hàng hoá nói chung là một nền sản xuất mang tính chất xã hội hoá. sản xuất hàng hoá
càng phát triển thì trình độ xã hội hoá sản xuất càng cao. Nói khác đi, nền sản xuất
hàng hoá vừa là kết quả vừa là nguyên nhân của quá trình xã hội hoá nền sản xuất.
Trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ tiến lên CNXH từ một nền kinh tế nhiều thành
phần, trong đó sản xuất hàng hoá nhỏ còn phổ biến, quá trình xã hội hoá nền sản xuất
mang tính định hướng XHCN. Các hình thức và biện pháp kinh tế của quá trình xã hội
hoá là đa dạng và nhiều trình độ khác nhau, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển
của lực lượng sản xuất ở mỗi nơi, mỗi ngành kinh tế, mỗi giai đoạn lịch sử có ý nghĩa
quyết định hiệu quả kinh tế - xã hội của quá trình đó.
1.1/Nền kinh tế hàng hoá với nhiều thành phần sở hữu khác nhau, phát triển
có kế hoạch và định hướng XHCN.
Nền sản xuất xã hội chính là nền sản xuất hàng hoá. Tính chất và trình độ phát
triển kinh tế của kinh tế hàng hoá ở mỗi nước, mỗi giai đoạn phản ảnh bản chất kinh tế
và trình độ xã hội hoá nền sản xuất. Tính chất và trình độ xã hội hoá nền sản xuất phải
phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Trong điều kiện tồn tại Nhà
nước Xã hội Chủ nghĩa, các hình thức kinh tế trong giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ,
tuy mang nhiều bản chất sở hữu khác về tự nhiên sản xuất được thể hiện qua sự tồn tại
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và phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, nhưng đều được phát triển
theo định hướng XHCN có một kế hoạch để bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội cao nhất.
1.2/ Thực chất của cải tạo XHCN trong nông nghiệp là xã hội hoá XHCN
nền sản xuất tiểu nông.
Về mặt kinh tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội là cải tiến nền sản xuất hàng hoá nhỏ
còn đang phổ biến hiện nay thành nền sản xuất hàng hoá lớn XHCN. Muốn vậy phải
thực hiện công việc cải tạo XHCN trên các lĩnh vực quan hệ sản xuất, lực lượng sản
xuất văn hoá - tư tưởng, tức là phải tiến hành đồng thời triệt để, sâu sắc cả ba cuộc
cách mạng. Trong đó, sự tiến bộ của cuộc cách mạng này là kết quả của việc thực hiện
các cuộc cách mạng kia, đồng thời tạo điều kiện cho các cuộc cách mạng kia phát triển
và ngược lại. Không thể có một cuộc cách mạng nào có thể đi trước để mở đường cho
cuộc cách mạng khác.
Vì vậy, thực chất nội dung của việc xã hội hoá XHCN sản xuất nói chung và nền
sản xuất tiểu nông nói riêng, chính là cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với nền kinh tế, tạo
ra nền kinh tế hàng hoá lớn XHCN. Xã hội hoá nền sản xuất nói chung, tạo ra nền kinh
tế hàng hoá lớn nói riêng; còn xã hội hoá TBCN hay XHCN đối với nền sản xuất sẽ tạo
ra nền kinh tế hàng hoá lớn TBCN hay XHCN. Trong thời kỳ đầu quá độ lên CNXH,
xã hội hoá nền sản xuất chỉ mang tính chất định hướng XHCN cho quá trình chuyển
nền sản xuất hàng hoá nhỏ lên sản xuất hàng hoá lớn XHCN.
2. Nhận thức lại về nền kinh tế hàng hoá lớn XHCN
Nền kinh tế sản xuất hàng hoá tồn tại tất yếu khách quan trong nhiều hình thái
kinh tế xã hội khác nhau, tức là trong nhiều phương thức sản xuất, và nhiều chế độ
chính trị xã hội khác nhau, chứ không phải là sản phẩm riêng có của CNTB nói riêng
hay chế độ tư hữu nói chung. Do đó, dưới CNXH, trước tiên, nền kinh tế hàng hoá có
tất cả các đặc trưng và vận động theo những qui luật kinh tế khách quan vốn có của nó,
sau nữa mới là những đặc trưng bản chất và qui luật vận động riêng có, XHCN. Bản
chất và qui luật vận động riêng có của kinh tế hàng hoá lớn XHCN trước tiên phải kể
đến là tính chất phát triển có kế hoạch trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân và
việc phân phối theo lao động dựa trên chế độ sở hữu XHCN, với tính cách là tiêu
chuẩn công bằng xã hội về mặt kinh tế, sự tồn tại với vai trò ngày càng lớn của sở hữu
XHCN về tư liệu sản xuất bao gồm sở hữu toàn dân (Nhà nước), sở hữu tập thể của các
nhóm người lao động, các đoàn thể, tổ chức quần chúng và sử hữu cá nhân của người
lao động. Nhưng lại đan kết vào nhau ngày càng chặt chẽ trong các tổ chức kinh
doanh. Đặc biệt, trong sản xuất nông , lâm, ngư và dịch vụ, sở hữu cá nhân của người
lao động đóng vai trò tích cực, luôn tỏ ra ưu việt và đạt hiệu quả cao. Sự ra đời của
kinh tế hàng hoá XHCN là kết quả của quá trình phát triển có kế thừa, cái sau sinh ra
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từ trong lòng của cái trước, và phủ định cái trước, chứ không phải là sự đốl lập tuyệt
đối giữa kinh tế XHCN và kinh tế TBCN hay kinh tế hàng hoá nhỏ. Tính chất và trình
độ XHCN nền sản xuất được thể hiện thông qua quan hệ hàng hoá tiền - tệ, quan hệ thị
trường, chứ không trực tiếp qua quan hệ hiện vật của quá trình phân phối bao cấp.
Vì vậy, cần phân biệt những cái gì là bản chất, qui luật chung vốn có của nền
kinh tế hàng hoá, những cái gì riêng có mang bản chất kinh tế - xã hội, chính trị của
CNTB hay của CNXH.
Có như vậy, chúng ta mới không mắc sai lầm gạt bỏ thô bạo những đặc trưng và
qui luật vận động của kinh tế hàng hoá nói chung gây ra những tổn thất to lớn về kinh
tế và chính trị khi tiến hành xã hội hoá XHCN nền sản xuất. Trong nền kinh tế hàng
hoá lớn, tính chất xã hội hóa được thể hiện ở chỗ, mỗi sản phẩm hàng hoá không chỉ là
kết quả sản xuất kinh doanh của một đơn vị kinh tế, cơ sở một hộ, một xí nghiệp, mà là
kết quả lao động của nhiều, thậm chí của hàng trăm, hàng ngàn đơn vị kinh tế cơ sở.
Mối liên hệ phân công và hiệp tác trong sản xuất hàng hoá giữa các đơn vị kinh tế cơ
sở ngày càng trở nên sâu sắc và phức tạp, làm cho chúng phụ thuộc lẫn nhau, diễn ra
trên qui mô ngày càng lớn, không bị giới hạn bởi lãnh thổ hành chính, hay bị lệ thuộc
vào cấp quản lý Nhà nước và ngày càng mang tính chất quốc tế hoá. Mỗi liên hệ kinh
tế ấy được diễn ra và giải quyết linh hoạt, có hiệu quả bằng quan hệ hàng hoá - tiền tệ
trên thị trường thống nhất và thông suốt trong mỗi quốc gia trở thành yếu tố sống còn
của mỗi đơn vị sản xuất hàng hoá và cả nền kinh tế quốc dân. thị trường đảm bảo cung
ứng và tiêu thụ các yếu tố kinh doanh hàng hoá, như tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng,
tiền vốn, sức lao động, đất đai, bằng phát minh sáng chế, qui trình công nghệ mới... Tất
cả những cái đó là yếu tố của kinh doanh hàng hoá, và chính bản thân nó cũng là hàng
hoá được trao đổi tự do trên thị trường và giá cả hàng hoá được hình thành qua trao
đổi. Các phạm trù kinh tế khách quan của sản xuất hàng hoá đều tồn tại, như: giá cả,
lợi nhuận, lãi suất, tín dụng, chứng khoán, cổ phiếu, cổ phần, tiền tệ, vật bản vị đồng
tiền, kinh doanh, cạnh tranh, phá sản, tích tụ sản xuất... Vì thế, mỗi đơn vị kinh tế hàng
hoá cơ sở đều là những tế bào của nền kinh tế quốc dân thống nhất, mà không thể là
của riêng bất kỳ 1 ngành, 1 cấp quản lý nhà nước nào với tư cách là "cấp chủ quản,
ngành chủ quản".
Chỉ có khái niệm bóc lột lao động làm thuê mới gắn với bản chất kinh tế xã hội
của riêng nền sản xuất hàng hoá lớn TBCN dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân về tư
liệu sản xuất. Nhưng trong điều kiện phát triển cao của cuộc cách mạng khoa học kỹ
thuật hiện nay, lao động trí óc của giới trí thức trên lĩnh vực quản lý và kỹ thuật đang
giữa vai trò ngày càng lớn nếu không nói là quyết định, đối với sự phát triển và hiệu
quả kinh tế của nền sản xuất hàng hoá đạt trình độ xã hội cao trên phạm vi quốc gia và
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quốc tế, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn, hàng vạn người lao động. Bất luận ở chế
độ chính trị nào, trong nền kinh tế hàng hoá lớn, luôn luôn tồn tại khách quan lao động
chỉ huy (quản lý) và bị chỉ huy (bị quản lý). Trình độ xã hội hoá nền sản xuất càng cao
thì vai trò lao động chỉ huy càng lớn, làm lượng "chất xám" trong giá trị hàng hoá
càng cao. Vì vậy, thu nhập của lao động trí óc nói chung và lao động quản lý nói riêng
là rất cao so với lao động phổ thông. Sự chênh lệch lớn về thu nhập này dễ làm cho
người ta ngộ nhận là bóc lột. Trong thời đại ngày nay, không kể kinh tế hàng hoá
TBCN hay XHCN, xã hội hoá nền sản xuất còn được thể hiện ở tính chất quốc tế hoá
nền kinh tế của mỗi quốc gia. Sự hoà nhập vào nhau, phụ thuộc vào nhau giữa các tổ
chức kinh tế, giữa nền kinh tế của các quốc gia như là điều kiện tất yếu khách quan cho
bất kỳ nước nào muốn tồn tại và phát triển vượt bậc, đạt trình độ chung trên trường
quốc tế. Vì thế, không thể có một tổ chức kinh tế và kinh tế quốc dân và thị trường xã
hội của bất kỳ quốc gia nào lại mang tính thuần khiết XHCN hay TBCN. Đối với nước
ta hiện nay, từ một nền kinh tế hàng hoá nhỏ đi lên, trong nhiều chục năm nữa sự tồn
tại và phát triển của nền kinh tế hàng hoá chỉ có thể mang tính chất định hướng XHCN
và có kế hoạch ở các mức độ khác nhau. với một cơ cấu nhiều thành phần như kinh tế
quốc doanh, kinh tế tập thể, kinh tế HTX cổ phần, kinh tế cá thể, kinh tế công tư hợp
doanh, kinh tế tư nhân TBCN và kinh tế tư bản nước ngoài đầu tư hoàn toàn hay liên
doanh với các đơn vị kinh tế trong nước. Đương nhiên, các thành phần kinh tế ấy chỉ
có thể tồn tại phát triển có hiệu quả theo hướng XHCN khi nó hoà nhập vào nhau liên
kết với nhau, cạnh tranh nhau trong cơ cấu của một nền kinh tế quốc dân thống nhất.
Thành phần kinh tế xã hội chủ nghĩa chiếm vị trí chủ đạo, định hướng phát triển
XHCN cho các thành phần kinh tế khác nhất thiết không thể bằng các biện pháp hành
chính để tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh, mà chỉ có thể bằng sự cạnh tranh
bình đẳng, vươn lên đạt trình độ kỹ thuật và quản lý, tạo lập được vai trò hạt nhân liên
kết với các thành phần kinh tế khác trong quá trình phát triển chung, gây được ảnh
hưởng rộng lớn trên thị trường trong và ngoài nước, mang lại hiệu qủa kinh tế lớn cho
nền kinh tế quốc dân. Quan hệ kinh tế mang tính chất xã hội hoá giữa các đơn vị kinh
tế cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác nhau là quan hệ hàng hoá - tiền tệ diễn ra
trên thị trường xã hội thống nhất cả nước.
Do vậy, chỉ có sự tồn tại của thị trường xã hội hợp pháp thông suốt trên phạm vi
cả nước, và đối lập với nó là thị trường bất hợp pháp (chợ đen) bị luật pháp nghiêm
cấm. Không có khái niệm thị trường XHCN và thị trường phi XHCN, thị trường có tổ
chức và thị trường tự do, thị trường cấp huyện xã... trong nền kinh tế hàng hoá của một
quốc gia.
3. Hợp tác hoá là một hình thức xã hội hoá nền sản xuất.
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Về mặt kinh tế, hợp tác hoá sản xuất cần phải hiểu theo nghĩa rộng nhất của nó là
quá trình liên kết trên cơ sở phân công lao động xã hội giữa các vùng kinh tế - sinh
thái, giữa các đơn vị kinh tế hàng hoá cơ sở, giữa những cá nhân người lao động trong
một đơn vị kinh tế phát triển để sản xuất hàng hoá đạt năng suất lao động và hiệu quả
kinh tế cao nhất mà điều kiện vật chất khách quan có thể cho phép. Các hình thức cụ
thể của hợp tác sản xuất rất đa dạng, như hợp đồng kinh tế về sản xuất, mua, bán, sản
phẩm, hợp đồng khoán, tổ chức các xí nghiệp hợp tác, các công ty cổ phần, các hiệp
hội sản xuất... Sự hình thành các tổ chức kinh tế liên kết, có quy mô hiệp tác lớn phản
ảnh qui luật tích tụ sản xuất. Trình độ phát triển sản xuất hàng hoá càng cao thì các
hình thức hợp tác càng phát triển đa dạng trên quy mô thu hút tất cả các đơn vị kinh tế,
hàng hóa cơ sở, tạo ra nhiều tầng, cấp, hạt nhân. Do vậy, về thực chất, hợp tác hoá là
một hình thức sản xuất hoá nền sản xuất.
3.1. Hợp tác hoá kinh tế tiểu nông
Trong quá trình tích tụ và tập trung sản xuất của nền kinh tế hàng hoá, đã hình
thành ngày càng nhiều những đơn vị kinh tế hàng hoá cơ sở là một tổ chức kinh tế
thống nhất bao gồm nhiều người lao động hợp tác với nhau, chứ không còn là những
người sản xuất hàng hoá riêng lẻ như trong nền kinh tế hàng hoá nhỏ trước đây.
Sự hợp tác sản xuất giữa những cá nhân người lao động trong một tổ chức kinh tế
cơ sở dựa trên sự thống nhất quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất do những người lao
động hợp tác sử dụng, vào tay một người chủ duy nhất hay một tập thể sở hữu chủ, đã
tạo ra những xí nghiệp tư nhân TBCN độc lập hay các công ty TBCN. Trong đó những
nhà tư bản có thể giữ một hay cả hai tư cách: thành viên sở hữu chủ, hay vừa là thành
viên sở hữu chủ vừa là người quản lý kinh doanh. Còn người lao động hợp tác với
nhau theo tổ chức dây chuyền kỹ thuật công nghệ dưới sự chỉ huy thống nhất của người
quản lý kinh doanh.
Việc hợp tác giữa những người vừa là chủ sở hữu chủ tư liệu sản xuất, vừa là
người lao động tham gia trực tiếp trong tổ chức sản xuất hay quản lý kinh doanh theo
một qui chế quản lý do chính họ đặt ra trên nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, đã hình
thành nên những xí nghiệp hợp tác, tức là các hợp tác xã. Dưới CNTB, các xí nghiệp
hợp tác này của người sản xuất nhỏ lập và đã góp phần tích cực bảo vệ quyền lợi kinh
tế của họ, tránh được sự phá sản để trở thành người lao động làm thuê trước sự cạnh
tranh quyết liệt của các tổ chức kinh tế TBCN lớn, và về khách quan đã thúc đẩy nhanh
chóng quá trình chuyển sản xuất hàng hoá nhỏ thành sản xuất hàng hoá lớn TBCN.
Quá trình phân hoá TBCN thành người sở hữu và kẻ làm thuê diễn ra ngay trong mỗi
xí nghiệp hợp tác. Dưới CNXH, vận dụng bài học lịch sử, Nhà nước đã lãnh đạo những
người sản xuất hàng hoá nhỏ - tiểu nông, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ, đi lên sản
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xuất lớn XHCN bằng con đường hợp tác, tránh được nguy cơ bị phân hoá trở thành các
xí nghiệp tư nhân TBCN.
Trên thực tế, chúng ta đã tiến hành hợp tác hoá một cách có ý thức để thành lập
các xí nghiệp hợp tác - HTX và tập đoàn sản xuất, của những người lao động trên cơ
sở công hữu hoá quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất dưới hình thức tập thể, chứ
không phải trên sở hữu cá nhân của mỗi thành viên đối với tư liệu sản xuất góp vào
kinh doanh chung. Hy vọng rằng làm như vậy, chúng ta sẽ thực hiện được ngay và triệt
để sự công bằng XHCN về kinh tế - xã hội giữa những thành viên lao động trong sản
xuất và phân phối của HTX, tập đoàn sản xuất, thực hiện phân phối theo lao động, xoá
bỏ càng nhanh càng tốt việc phân phối theo vốn và đất đai của các thành viên đã góp
vào kinh doanh chung. Cho nên, đã hình thành thuật ngữ "HTX bậc thấp" và "HTX bậc
cao". Trên thực tế, hợp tác hoá sản xuất để tạo ra những xí nghiệp hợp tác đã đồng
nghĩa với tập thể hoá quyền sở hữu đối với tư liệu sản xuất. Về mặt lý thuyết và thực tế
lịch sử, hợp tác hoá để lập XN hợp tác không nhất thiết phải trên cơ sở tập thể hoá
quyền sở hữu đối với TLSX của những người lao động tham gia hiệp tác đóng góp vào
kinh doanh chung. Nhưng tập thể hoá quyền sở hữu tư liệu sản xuất thì nhất thiết phải
hợp tác hoá sản xuất giữa những người lao động trong một tổ chức kinh tế, một quá
trình kinh doanh chung. Do vậy, trước khi thành lập HTX, để tạo cơ sở kinh tế bình
đẳng giữa những người lao động tham gia HTX, chúng ta tiến hành quốc hữu hoá
ruộng đất, chia ruộng đất cho người lao động, thực hiện khẩu hiệu "người cày có
ruộng" theo kiểu gần như bình quân, "cào bằng" mà không tính đến tâm lý tư hữu
ruộng đất sâu sắc và cơ sở kinh tế hàng hoá trung nông, không tính đến qui luật tích tụ
và tập trung sản xuất của nền kinh tế hàng hoá trong quá trình xã hội hoá sản xuất. Còn
về tiền vốn và tư liệu sản xuất khác, phải qui định mức đóng góp thấp để người nghèo
cũng có thể góp vốn cổ phần vào HTX. Do đó, phần lớn tiền vốn, tư liệu sản xuất cần
thiết cho sản xuất ngoài HTX và ở trong tay trung nông, còn ruộng đất thì thuộc về
HTX. Điều đó thì tất sẽ làm cho hoạt động kinh doanh của HTX gặp khó khăn, không
thể hơn trung nông, và cuối cùng là sản xuất hoá bị giảm sút. Mặt khác, do sự chuyển
biến đột ngột thẳng từ chế độ tư hữu sang công hữu, cơ chế quản lý kinh doanh dựa
trên chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân không kịp ra đời và phát triển, tất dẫn đến tình
trạng quản lí vô trách nhiệm, quan liêu, lãng phí, tệ nạn lạm quyền ức hiếp quần chúng
xã viên, tham nhũng, làm xói mòn lòng tin của quần chúng, biến người lao động trở
thành người làm thuê trên chính ruộng đất của mình, và không quan tâm đến hiệu quả
kinh tế cuối cùng của sản xuất kinh doanh.
Xã hội hoá nền sản xuất để thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển không phải chỉ
là việc xã hội hoá quyền sở hữu hay sử dụng trong kinh doanh đối với tư liệu sản xuất
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mà quan trọng hơn, mang tính chất quyết định hơn, là xã hội hoá việc tổ chức quản lý
sản xuất kinh doanh, và phân phối sản phẩm, thu thập, kết quả kinh doanh bằng những
hình thức và biện pháp kinh tế quá độ thích ứng với trình độ phát triển lực lượng sản
xuất không phải chỉ trong mỗi vùng, mỗi đơn vị kinh tế, mà còn phải thích hợp với
từng ngành sản xuất ngay trong 1 đơn vị kinh tế cơ sở (HTX, tập đoàn sản xuất), sao
cho xác lập được trên thực tế chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân trong mọi hoạt động
kinh doanh chung. Đúng như Lê nin đã dạy: "Không có nghi ngờ gì nữa, ở một nước
trong đó những người sản xuất tiểu nông chiếm tuyệt đại đa số dân cư, chỉ có thể thực
hiện cách mạng XHCN bằng một loạt các biện pháp quá độ đặc biệt, hoàn toàn không
cần thiết ở những nước tư bản phát triển...", và phải "bắc những chiếc cầu nhỏ vững
chắc tiến lên CNXH không phải bằng cách trực tiếp dựa vào nhiệt tình mà là với nhiệt
tình do cuộc cách mạng vĩ đại sinh ra, bằng khuyến khích lợi ích cá nhân, bằng sự
quan tâm thiết thân của cá nhân, bằng cách áp dụng chế độ hạch toán kinh tế" (Lênin
toàn tập 43 và 44, tr 68, 69 và 80, nhà xuất bản tiến bộ Macxcơva).
Còn trong chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất, chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân
trong quản lý kinh doanh là đương nhiên tồn tại. Vì vậy, trong tác phẩm "Bàn về chế
độ hợp tác, Lênin đã không coi HTX là một hình thức kinh tế XHCN, mà là một hình
thức kinh tế tư bản Nhà nước. Điều đó có nghĩa là HTX là một hình thức kinh tế quá
độ, có định hướng phát triển XHCN, vừa mang tính chất kinh tế TBCN, vừa mang tính
chất kinh tế XHCN ở những mức độ cao thấp khác nhau, tuỳ theo điều kiện từng nơi,
từng lúc. Tính chất kinh tế TBCN thể hiện ở chỗ thừa nhận quyền sở hữu về tư liệu sản
xuất, tiền vốn người lao động đóng góp vào kinh doanh chung của HTX, nên đương
nhiên còn phân phối thu nhập theo tiền vốn và ruộng đất của mỗi hộ xã viên đưa vào
kinh tế HTX, ngoài phần phân phối theo lao động, HTX có thể được xây dựng trên cơ
sở hiệp tác giữa những chủ thể kinh doanh độc lập là các nông hộ, không nhất thiết
hợp tác hoá phải duy nhất trên việc tập thể hoá quyền sở hữu ruộng đất, và các tư liệu
sản xuất khác, thực hiện quản lý kinh doanh chung theo kế hoạch thống nhất của HTX
và triệt để phân phối thu nhập cá nhân chỉ theo lao động.
Còn tính chất XHCN hay định hướng phát triển XHCN của HTX thể hiện ở chỗ:
Bằng tích luỹ trong kinh doanh chung, HTX tạo dần cơ sở kinh tế (tư liệu sản xuất, tiền
vốn) thuộc sở hữu tập thể. Các cơ sở vật chất thuộc kinh tế tập thể ra đời ngay trong
lòng hình thức tổ chức kinh tế hợp tác dựa trên quyền tư hữu của các bên tham gia hiệp
tác, và theo đó cơ chế quản lý sử dụng chúng theo nguyên tắc trách nhiệm vật chất cá
nhân được hình thành dần, thích ứng với bước phát triển của sở hữu chung. Dần dần,
các cơ sở kinh tế thuộc sở hữu chung đóng vai trò ngày càng lớn, quyết định toàn bộ
quá trình sản xuất kinh doanh của HTX, của mỗi nông hộ. Vai trò Nhà nước XHCN
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chỉ có thể, như Mác nói, là "bà đỡ" cho chế độ kinh tế mới - chế độ hợp tác XHCN, có
điều kiện ra đời thuận lợi, nhanh chóng, có hiệu quả chứ tuyệt nhiên không thể là "bà
mẹ" của chế độ kinh tế mới. Không thể lầm lẫn vai trò "bà đỡ" và "bà mẹ: trong việc
xã hội hoá nền kinh tế tiểu nông. Với những hình thức kinh tế quá độ, việc xã hội hoá
kinh tế tiểu nông không thể tiến hành trên cơ sở xem ngang nhau và giải quyết ngay
cùng một lúc cả hai vấn đề phát triển sản xuất, tạo công ăn việc làm để cải thiện đời
sống người lao động và xoá bỏ tận gốc cơ sở kinh tế sinh ra bóc lột của chế độ tư hữu
và xu hướng tự phát TBCN của người sản xuất hàng hoá nhỏ, bằng con đường tập thể
hoá quyền sở hữu tư liệu sản xuất.
Mặt khác, từ chỗ đồng nhất hợp tác hoá kinh tế tiểu nông với tập thể hoá quyền
sở hữu tư liệu sản xuất, chúng ta lại xem ngang nhau tất cả các ngành, các khâu của
quá trình sản xuất và lập ra các HTX sản xuất trong nông, lâm, nghiệp và tiểu nông
công nghiệp. Trong khi đó, trên thực tế lực lượng sản xuất ở các ngành, các khâu ấy lại
phát triển không đều nhau. Những khâu sản xuất nông nghiệp (theo nghĩa rộng). Vẫn
thường sử dụng phổ biến công cụ thô sơ và đặc điểm kỹ thuật sinh học của sản xuất
nông nghiệp lại phù hợp với tổ chức kinh tế gia đình chưa có nhu cầu hiệp tác trên qui
mô nhiều hộ nông dân. Những ngành sản xuất, ở những nơi đạt đến trình độ sản xuất
hàng hoá nhất định nào đó mới có nhu cầu hợp tác. Hợp tác hoá với tính cách là một
hình thức xã hội hoá vừa là yêu cầu của kinh tế hàng hoá đạt đến một trình độ nhất
định, vừa là nguyên nhân nâng cao trình độ phát triển sản xuất hàng hoá. Một số khâu
dịch vụ kỹ thuật, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm với tính cách là "đầu vào" và "đầu
ra" của sản xuất nông nghiệp ở những vùng đã có sản xuất hàng hoá, cần sử dụng các
phương tiện vật chất mang tính chất xã hội hoá vượt quá khuôn khổ kinh tế gia đình
nông dân, thì mới có nhu cầu hiệp tác. Chính vì vậy, trong " Bàn về chế độ hiệp tác",
Lê nin đã chỉ ra rằng phải thành lập trước tiên các HTX, các Cartel tiêu thụ ở nông
thôn, để sử dụng thương nghiệp kích thích nền nông nghiệp hàng hoá phát triển, gắn
sản xuất nông nghiệp với thị trường cung ứng và tiêu thụ. Các HTX trong khâu thương
nghiệp (HTX mua bán) và tiền vốn (HTX tín dụng) ở nước ta thực chất chỉ là đại lý
của thương nghiệp quốc doanh bán một số hàng công nghiệp tiêu dùng và của ngân
hàng nhà nước, không phải là các tổ chức kinh doanh các khâu với tính cách là "đầu
vào" và "đầu ra" của chính nền nông nghiệp hàng hoá. Việc cung ứng vật tư, tiền vốn
cho sản xuất nông nghiệp (đầu vào) và tiêu thụ nông sản (đầu ra) không theo cơ chế thị
trường và quan hệ hàng hoá - tiền tệ mà áp dụng cơ chế bao cấp và cống nạp. Điều đó
đã tạo ra mảnh đất tốt cho sự phát sinh, phát triển nhanh chóng, phổ biến các tiêu cực
trong kinh tế và đời sống xã hội. Công nghiệp chế biến nông sản với kỹ thuật qui mô ở
các trình độ khác nhau là ngành có nhu cầu hiệp tác và có vai trò nâng cao giá trị hàng
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hoá nông sản, cần được chú ý xây dựng phân phối rộng khắp ở nông thôn.
3.2. Hợp tác hoá giữa các tổ chức kinh tế cơ sở ở trong sản xuất nông nghiệp.
Để xác lập các quan hệ kinh tế hàng hoá - tiền tệ ổn định giữa các đơn vị kinh tế
cơ sở, xuất phát từ những tất yếu kỹ thuật và yêu cầu nâng cao trình độ, hiệu quả của
sản xuất hàng hoá, các tổ chức kinh tế hiệp hội, công ty, xí nghiệp liên doanh... được
hình thành, phát triển ngày càng rộng khắp, đa dạng, do các đơn vị kinh tế hàng hoá cơ
sở thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt cấp quản lý Nhà nước, lãnh thổ,
hành chính, qui mô lớn, nhỏ khác nhau, tự nguyện lập ra.
Liên kết kinh tế là một hình thức xã hội hoá sản xuất, trong đó các đơn vị kinh tế
hàng hoá cơ sở tham gia và vẫn giữ nguyên tư cách chủ thể kinh doanh, hạch toán kinh
tế độc lập của mình, nhưng cũng thoả thuận với nhau về sự phân công và hiệp tác sản
xuất bằng các hợp đồng kinh tế, quy chế kinh doanh chung, hoặc hình thành các tổ
chức hiệp hội sản xuất hay hiệp hội khoa học - sản xuất... để nâng cao khả năng cạnh
tranh trên thị trường, do đó nâng cao được qui mô kinh doanh và hiệu quả kinh tế của
mỗi đơn vị thành viên cũng như của cả cộng đồng liên kết.
Liên doanh là một hình thức kiên kết trong đó các đơn vị kinh tế hàng hoá cơ sở
tham gia tự nguyện, "cùng góp vốn, cùng tổ chức quản lý kinh doanh chung theo 1 quy
chế nhất định do chính họ đặt ra, đối với một mặt hàng, một khâu nào đó của quá trình
kinh doanh, cùng chia lãi - lỗ theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên, theo nguyên tắc "lời
cùng ăn, lỗ cùng chịu". Do đó, các công ty và các xí nghiệp liên doanh ra đời với tính
cách là một pháp nhân kinh doanh bình đẳng trước pháp luật với ngay cả các chủ thể
kinh doanh đã đẻ ra nó.
Mỗi đơn vị kinh tế hàng hoá cơ sở có thể tham gia vào 1 hay nhiều hiệp hội sản
xuất và công ty khác nhau.
Trong nông nghiệp, do đặc điểm sinh học và điều kiện tự nhiên ảnh hưởng trực
tiếp đến sản xuất kinh doanh ở mức độ lớn, do không gian quản lý sản xuất quá rộng,
nhất là trong điều kiện giao thông, liên lạc chưa phát triển, các hiệp hội sản xuất
thường phổ biến hình thành theo từng vùng kinh tế - sinh thái, mà ít khi theo ngành
kinh tế - kỹ thuật trên phạm vi cả nước.
Ưu thế cơ bản của hình thức liên kết kinh tế và liên doanh là việc mở rộng qui
mô kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh tế không làm gia tăng theo tỷ lệ thuận qui
mô quản lý thuộc phạm vi chức năng, quyền hạn của một người lãnh đạo và bộ máy
giúp việc quản lý của một đơn vị kinh tế cơ sở. Do đó, việc gia tăng qui mô và hiệu
quả kinh doanh bằng liên kết và liên doanh không dẫn đến hiện tượng "quá tải" trong
quản lý mà vẫn phát huy tính năng động của mỗi đơn vị kinh tế cơ sở thành viên trong
kinh doanh. Còn việc mở rộng qui mô kinh doanh của một đơn vị kinh tế cơ sở là có
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giới hạn bởi chính năng lực quản lý của con người, và nếu vượt quá giới hạn đó, các
quyết định quản lý của người lãnh đạo và bộ máy giúp việc sẽ không thể có căn cứ
khoa học và bệnh quan liêu sẽ phát triển nhanh chóng, làm triệt tiêu tính năng động
trong kinh doanh và cuối cùng là làm giảm hiệu quả kinh doanh, trái với mục đích của
chính việc mở rộng qui mô kinh doanh. Qui mô kinh doanh nhỏ của mỗi đơn vị kinh tế
cơ sở lại làm cho nó năng động hơn, dễ đổi mới kỹ thuật, mặt hàng theo đà tiến bộ kỹ
thuật và yêu cầu thị trường, nhưng lại bị giới hạn về tiền vốn. Mâu thuẫn này đã được
giải quyết bằng liên kết và liên doanh.
Ngày nay, liên kết kinh tế và liên doanh đã vượt quá khuôn khổ quốc gia và ngày
càng có quy mô quốc tế. Các công ty đa quốc gia, siêu quốc gia hình thành ngày càng
nhiều và mang lại hiệu quả kinh tế ngày càng lớn. Sự hình thành nhiều cấp "hạt nhân"
và "vệ tinh" liên kết kinh tế và liên doanh theo nhiều qui mô khác nhau tạo ra hệ thống
kinh tế rộng khắp, biến cả kinh tế gia đình cũng trở thành một mắt khâu của sự hiệp tác
và phân công lao động xã hội trên qui mô quốc gia và quốc tế.
Sự phụ thuộc vào nhau, hoà nhập vào giữa các đơn vị kinh tế cơ sở có qui mô và
trình độ kỹ thuật hết sức khác nhau, thuộc các thành phần kinh tế, không kể lãnh thổ
hành chính và cấp quản lý, đã làm cho nền kinh tế hàng hoá đạt đến trình độ xã hội hoá
cao, mang lại lợi ích kinh tế hết sức to lớn cho tất cả mọi thành viên tham gia hợp tác,
mà nếu đứng ngoài, độc lập kinh doanh, thì các đơn vị kinh tế cơ sở không bao giờ có
được, thậm chí còn bị phá sản.
Vì vậy, hợp tác hoá không chỉ là con đường đưa kinh tế hàng hoá nói chung và
kinh tế tiểu nông nói riêng, tiến lên nền kinh tế hàng hoá lớn mà còn là con đường lâu
dài để phát triển không ngừng nền sản xuất hàng hoá lớn, đạt trình độ xã hội hoá cao.
Và trong điều kiện có sự lãnh đạo của Nhà nước XHCN việc hợp tác hoá sản xuất nói
riêng và xã hội hoá sản xuất nói chung, mang tính chất XHCN, chuyển dần từng bước
nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần thành nền kinh tế hàng hoá lớn, XHCN.
4. Cạnh tranh - phá sản - tích tụ sản xuất
Do điều kiện tự nhiên của sản xuất khác nhau và sự tiến bộ khoa học ký thuật, sự
phát triển không giống nhau giữa các vùng kinh tế - sinh thái, các đơn vị sản xuất, và
giữa những người lao động thành viên, sự phân công lao động, chuyên môn hoá sản
xuất đương nhiên tồn tại là tiền đề của sản xuất hàng hoá. Trình độ chuyên môn hoá
sản xuất cao là biểu hiện trình độ phát triển sản xuất hàng hoá ở mỗi vùng, ngành kinh
tế và mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Mặt khác, sự hiệp tác giữa các vùng, các đơn vị
sản xuất hàng hoá và giữa những người lao động trong mỗi đơn vị kinh tế hàng hoá cơ
sở cũng là đương nhiên do có sự phân công lao động xã hội, và được biểu hiện thông
qua quan hệ hàng hoá - tiền tệ và quan hệ hành chính - kinh tế. Như vậy, chuyên môn
289

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

hoá và hợp tác hoá sản xuất là hai mặt của quá trình xã hội hoá sản xuất, vừa là nguyên
nhân vừa là kết quả của sự phát triển kinh tế hàng hoá.
Sự phân công và hiệp tác trong lao động sản xuất còn được diễn ra dưới dạng lao
động quản lý và lao động bị quản lý, lao động chỉ huy và bị chỉ huy trong quá trình sản
xuất kinh doanh hàng hoá.
Trong quá trình phát triển kinh tế hàng hoá, đương nhiên có một số ít người có
năng khiếu, có khát vọng chỉ huy lao động hiệp tác với những qui mô khác nhau và
được đa số những người lao động còn lại chấp nhận tự nguyện. Đa số người lao động
không có năng khiếu và khát vọng chỉ huy hiệp tác và chấp nhận chỉ huy người khác.
Điều đó có lợi cho họ hơn, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn so với trường
hợp họ tự chỉ huy lấy mình trong hoạt động kinh doanh hàng hoá. "Ai giỏi nghề gì,
việc gì thì làm nghề đó, việc đó" là có lợi cho bản thân và xã hội hơn. Lao động quản
lý, chỉ huy kinh doanh hàng hoá trở thành một nghề nghiệp được xã hội thừa nhận và
đánh giá cao "một người lo bằng kho người làm". Quan hệ hiệp tác giữa các đơn vị
kinh tế hàng hoá cơ sở cũng có tình hình như vậy. Một số xí nghiệp làm ăn giỏi sẽ có
khát vọng chỉ huy và được các xí nghiệp khác tự nguyện suy tôn là xí nghiệp đầu đàn
chỉ huy sự hợp tác giữa chúng trong một tổ chức kinh tế hiệp hội. Như vậy, mỗi xí
nghiệp thành viên sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao trong cạnh tranh so với trường hợp độc
lập kinh doanh ngoài sự chỉ huy hiệp tác này. Qui mô hiệp tác đạt hiệu quả tối ưu trong
một đơn vị kinh tế cơ sở hay trong một hiệp hội, một công ty, thể hiện khả năng chỉ
huy, quản lý kinh doanh của người đứng đầu - Người lãnh đạo đơn vị đó. Qui mô hiệp
tác ấy thể hiện bẳng chỉ tiêu số lượng sức lao động, tư liệu sản xuất và tiền vốn được
sử dụng trong kinh doanh của đơn vị. Chỉ tiêu qui mô hiệp tác biểu hiện trình độ tích tụ
hoá sản xuất. Mặt khác, trình độ tập trung hoá sản xuất phản ảnh trình độ chuyên môn
hoá sản xuất trong 1 đơn vị, một vùng kinh tế.
Vì vậy, có thể nói, tập trung hoá là mặt lượng của chuyên môn hoá sản xuất và
tích tụ hoá là mặt lượng của hiệp tác hoá sản xuất.
Trong nền kinh tế hàng hoá, mỗi đơn vị kinh tế cơ sở luôn phấn đấu đổi mới kỹ
thuật và tổ chức quản lý để làm cho sản phẩm hàng hoá do mình sản xuất rẻ hơn, tốt
hơn, đẹp hơn, thoả mãn cao hơn nhu cầu người tiêu dùng so với sản phẩm hàng hoá
cùng loại do các đơn vị khác sản xuất. Nhờ đó, sản phẩm hàng hoá của họ chiếm lĩnh
được thị trường, tiêu thụ được nhiều hơn. Đó chính là sự cạnh tranh lành mạnh trong
kinh doanh hàng hoá. Cạnh tranh trở thành một phạm trù kinh tế khách quan, tất yếu,
vốn có của nền kinh tế hàng hoá. Trình độ phát triển sản xuất hàng hoá càng cao thì sự
cạnh tranh mang lại lợi nhuận cao hơn càng gay go, quyết liệt, diễn ra trên qui mô lớn.
Ngược lại, cạnh tranh là động lực thúc đẩy sản xuất hàng hoá phát triển nhanh chóng,
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đạt đến trình độ cao.
Cạnh tranh kinh doanh như vậy tất dẫn đến kẻ thắng người thua, người quản lý
đơn vị kinh tế biết kinh tế giỏi sẽ tồn tại, phát triển. Ngược lại, người quản lý và đơn vị
làm ăn kém sẽ bị thua lỗ, nếu không khắc phục kịp thời thì sẽ phá sản. Vì vậy, phá sản
là một phạm trù kinh tế khách quan, tất yếu, vốn có của nền kinh tế hàng hoá. Cạnh
tranh càng quyết liệt, càng sàng lọc nghiêm khắc, loại khỏi nền kinh tế hàng hoá những
nhà quản lý dở, những đơn vị kinh tế kinh doanh kém không đổi mới kịp thích ứng với
hoàn cảnh kỹ thuật, thị trường luôn luôn biến động, bị thua lỗ.
Các đơn vị kinh tế bị phá sản sẽ buộc phải sát nhập vào các đơn vị kinh tế làm ăn
giỏi thông qua quan hệ hàng hoá - tiền tệ. Ngược lại, các đơn vị kinh doanh giỏi, có
khả năng tài chính và quản lý để mở rộng qui mô kinh doanh, sẽ mua lại các cơ sở kinh
tế phá sản, sẽ đầu tư vốn theo chiều sâu để đổi mới kỹ thuật... Như vậy, kết quả là các
yếu tố kinh doanh như sức lao động, tư liệu sản xuất và ruộng đất, tiền vốn sẽ dần dần
tập trung ngày càng lớn vào các đơn vị và người quản lý kinh doanh giỏi. Đó chính là
quá trình tích tụ sản xuất. Cạnh tranh - phá sản - tích tụ sản xuất là quá trình phát triển
tất yếu khách quan, vốn có của mọi nền kinh tế hàng hoá. Tích tụ sản xuất là một trong
những chỉ tiêu biểu hiện trình độ xã hội hoá sản xuất. Trong nông nghiệp, do ruộng đất
là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được, nên sự tích tụ sản xuất trước hết
thể hiện ở sự tập trung ngày càng nhiều ruộng đất vào các đơn vị kinh tế hàng hoá cơ
sở làm ăn đạt hiệu quả kinh tế, thu được nhiều lợi nhuận hơn, có người quản lý kinh
doanh giỏi. Ngược lại, sự phân tán, chia nhỏ ruộng đất theo lối bình quân cho tất cả
mọi người, mọi đơn vị sản xuất nông nghiệp thì chỉ dẫn đến kinh tế tự cấp tự túc, cản
trở sự phân công lao động xã hội, trước hết là sự phân công thành lao động quản lý và
lao động bị quản lý.
5. Tôn trọng quyền chủ động kinh tế, kinh doanh theo khả năng, kinh doanh
những ngành hàng mà pháp luật không cấm, xoá bỏ độc quyền kinh doanh
theo chức năng và ngành, cấp nhà nước chủ quản của các đơn vị kinh doanh
hàng hoá.
Trong nền kinh tế hàng hoá, thừa nhận cạnh tranh phá sản, tích tụ sản xuất là
động lực phát triển, thì cũng phải thừa nhận và tôn trọng quyền chủ động kinh doanh,
tự chủ tài chính và bình đẳng trước pháp luật trong kinh doanh của tất cả các đơn vị
kinh tế hàng hoá cơ sở không phân biệt thành phần hay cấp chủ quản. Không thể có
khái niệm "mở rộng quyền tự chủ kinh doanh" cho đơn vị kinh tế cơ sở. Mà quyền tự
chủ kinh doanh của chúng là hiển nhiên, là sự tồn tại tất yếu khách quan trong nền kinh
tế hàng hoá. Pháp luật chỉ có thể xác lập quyền tự chủ đó sao cho hoạt động của mỗi
đơn vị không làm phương hại đến lợi ích của đơn vị khác và của nền kinh tế quốc dân,
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bảo đảm nguồn thu ngân sách qua các loại thuế kinh doanh. Thiếu tôn trọng, chứ chưa
phải là không phải có quyền tự chủ kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở thì nền
kinh tế hàng hoá không thể phát triển bình thường theo qui luật vốn có của nó. Quyền
tự chủ kinh doanh của đơn vị kinh tế cơ sở đối với sự tồn tại của nền kinh tế hàng hoá
cũng đương nhiên như không khí và ánh nắng mặt trời đối với sự tồn tại của đời sống
con người.
Pháp luật chỉ cấm kinh doanh những ngành hàng không có lợi cho quốc kế dân
sinh. Số lượng ngành hàng này đương nhiên là số ít. Do vậy, nhà nước mới có thể xác
định được đúng đắn, đầy đủ những căn cứ khoa học của việc cấm kinh doanh và thực
hiện tốt các biện pháp, pháp lý cưỡng bức không được kinh doanh, trừng phạt kẻ vi
phạm, và được quảng đại quần chúng nhân dân ủng hộ. Cấm tràn lan tức là không cấm
gì và là nguồn gốc gây ra tiêu cực phổ biến, nghiêm trọng, gây ra tình trạng vô chính
phủ. Vì thế, số ngành hàng còn lại là có lợi cho quốc kế dân sinh ở những mức độ khác
nhau, đương nhiên được quyền kinh doanh trong khuôn khổ văn bản pháp qui tiêu
chuẩn là luật kinh doanh với mức độ kích thích phát triển khác nhau không vì lợi ích
riêng mà gây phương hại đến lợi ích của người khác.
Do đó, không thể tồn tại việc xin phép và quyền cho phép kinh doanh của một
cấp quản lý nhà nước đối với một đơn vị kinh tế cơ sở bằng một văn bản pháp qui
riêng biệt. Tức là không thể tồn tại việc độc quyền kinh doanh theo chức năng đối với
đơn vị kinh tế này mà không có chức năng kinh doanh đối với đơn vị khác về các
ngành hàng không bị luật pháp cấm kinh doanh.
Các đơn vị kinh tế cơ sở tự chủ tính toán khả năng kinh doanh của mình trước
một thị trường cạnh tranh gay gắt để lựa chọn quyết định kinh doanh những ngành
hàng nào trong các ngành không bị pháp luật cấm kinh doanh, nhằm đạt hiệu quả kinh
tế tối ưu và chỉ phải làm thủ tục đăng ký môn bài với cơ quan Nhà nước có thẩm
quyền. Người quản lý kinh doanh của các đơn vị kinh tế hàng hoá chỉ phải tính toán
kinh doanh cái gì, bằng cách nào cho không những không lỗ mà còn đạt lợi nhuận cao
nhất và không vi phạm luật pháp kinh doanh, chứ không sợ sai quan điểm của một
người một cấp lãnh đạo nào. Bởi vì chính luật pháp kinh doanh là thể hiện đầy đủ, tập
trung nhất các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước.
Khi đó, các tổ chức kinh tế hàng hoá sẽ thực hiện kinh doanh tổng hợp trên cơ sở
chuyên môn hoá để phát huy mọi tiềm năng mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất
mà điều kiện vật chất, tài chính có thể cho phép. Điều này càng đúng đối với kinh
doanh nông nghiệp, ngành kinh tế chịu ảnh hưởng trực tiếp hết sức to lớn, quyết định
của điều kiện sinh thái vốn rất đa dạng và của các qui luật sinh học, ngành có chu kỳ
sản xuất dài và mang tính thời vụ rõ rệt.
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Khi đã kinh doanh tổng hợp thì không có ngành quản lý kinh tế - kỹ thuật nào
của Nhà nước có đủ khả năng trách nhiệm, quyền hạn đóng vai trò chủ quản của các
đơn vị kinh tế cơ sở mà vẫn đảm bảo tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh của chúng.
Mặt khác, sự phát triển trình độ xã hội hoá sản xuất làm cho các đơn vị kinh tế cơ sở
liên kết, liên doanh với nhau không kể thành phần và lãnh thổ hành chính, tạo ra các
hiệp hội sản xuất, các công ty qui mô lớn trải rộng khắp đất nước và thế giới. Điều đó
làm cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào cũng không thể có đủ khả năng trách nhiệm,
quyền hạn làm tròn vai trò cấp chủ quản các đơn vị kinh tế hàng hoá cơ sở mà vẫn tôn
trọng kinh doanh theo pháp luật của nó. Sự tồn tại của ngành và cấp chủ quản của các
đơn vị kinh tế cơ sở chỉ làm này sinh tình trạng cát cứ phong kiến cục bộ bản vị, chia
cắt thị trường cản trở lưu thông hàng hoá, cản trở quá trình xã hội hoá sản xuất.
Các ngành và cấp quản lý nhà nước chỉ có khả năng, chức năng, quyền hạn trong
việc xác định luật kinh doanh, kiểm tra hướng dẫn, xét xử việc chấp hành luật kinh
doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở. Còn các đơn vị kinh tế hàng hoá có nghĩa vụ chấp
hành luật kinh doanh và được Nhà nước bảo vệ trước sự vi phạm luật pháp của bất kỳ
tổ chức, cá nhân nào làm phương hại lợi ích của mình, có nghĩa vụ nộp thuế cho ngân
sách nhà nước nói chung, không phải cho một cấp ngân sách cụ thể nào. Chính sách tài
chính quốc gia sẽ phân phối nguồn thuế thu được cho ngân sách các cấp để bảo đảm
thống nhất lợi ích cả nước với lợi ích của từng địa phương trong quá trình xây dựng đất
nước.
Chỉ có thực hiện được những điều nói trên, thì việc xã hội hoá nền sản xuất kinh
tế hàng hoá mới được thực hiện có hiệu quả theo định hướng XHCN.
6. Vai trò của kinh tế hộ gia đình trong nền nông nghiệp hàng hoá.
Trong nền kinh tế nông nghiệp hàng hoá nhỏ, đương nhiên kinh tế hộ gia đình
nông dân là đơn vị kinh tế cơ sở, chiếm vị trí tuyệt đối, trong đó các hộ trung nông là
lực lượng sản xuất hàng hoá chủ yếu. Quan hệ kinh tế giữa các đơn vị kinh tế cơ sở là
các hộ nông dân cá thể cơ bản được thực hiện trong phạm vi thị trường địa phương
dưới hình thức mua bán thông thường, đơn giản.
Nhưng trong thời kỳ đầu quá độ lên sản xuất lớn XHCN và trong nền sản xuất
lớn thì vai trò nội dung của hộ gia đình trong nền kinh tế nông nghiệp sẽ như thế nào?
Ngay trong nền kinh tế hàng hoá lớn phát triển ở trình độ cao như các nước tiên
tiến hiện nay không kể XHCN hay TBCN, không bao giờ có sự thuần nhất chỉ có các
cơ sở kinh tế qui mô lớn, thuộc kinh tế XHCN hay TBCN, mà vẫn còn các cơ sở kinh
tế qui mô nhỏ, thuộc các thành phần kinh tế khác, trong đó có kinh tế hộ gia đình. Tuy
nhiên, vai trò, nội dung, và mối liên hệ kinh tế quốc dân với các đơn vị kinh tế khác
của kinh tế gia đình đã có thay đổi về chất. Trong thời kỳ quá độ, nền kinh tế nhiều
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thành phần là một tồn tại khách quan. Ngay trong một đơn vị kinh tế cơ sở từ các công
ty, hiệp hội sản xuất qui mô lớn trên phạm vi quốc gia và quốc tế, đến các xí nghiệp
nhỏ và kinh tế hộ gia đình, cũng không bao giờ mang tính thuần khiết tách bạch rành rẽ
về bản chất kinh tế quốc doanh, tập thể XHCN, cá thể, tư bản..., mà có sự hoà nhập
vào nhau qua các hình thức liên doanh hay liên kết giữa các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc
các thành phần kinh tế khác nhau, trên phạm vi thị trường thống nhất cả nước và thị
trường quốc tế. Kinh tế hộ gia đình ngay cả trong nền công nghiệp hiện đại, nhiều khi
tồn tại với tính cách là một mắt khâu nhỏ của quá trình tái sản xuất có quy mô quốc
gia và quốc tế, theo sự phân công và hiệp tác lao động với nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều
cấp "hạt nhân" và "vệ tinh" khác nhau.
Trong sản xuất nông nghiệp, vai trò của kinh tế hộ gia đình tồn tại với ý nghĩa và
nội dung, phạm vi ảnh hưởng còn cao hơn nhiều lần trong sản xuất công nghiệp, do
các đặc điểm sản xuất nông nghiệp qui định.
Đối tượng sản xuất nông nghiệp là các cơ thể sống: cây trồng và vật nuôi, chúng
thường xuyên chịu ảnh hưởng của môi trường sống và vận động theo các quy luật sinh
học. Quá trình tái sản xuất sinh học xoắn xít với quá trình tái sản xuất kinh tế nhưng lại
không đồng nhất và trùng khít với nhau. Quá trình tái sản xuất kinh tế chỉ đạt hiệu quả
khi con người biết lợi dụng đầy đủ các ưu thế của quá trình tái sản xuất sinh học, trên
cơ sở vận dụng các luật phát triển tự nhiên của cây trồng và vật nuôi. Trong khi đó,
không gian của sản xuất và quản lý lại rộng, chứa đựng một tập hợp lớn các đối tượng
sản xuất với tính cách là các cá thể sống độc lập là các cây, con cụ thể, trong mối quan
hệ qua lại mật thiết với môi trường sinh thái và trong môi trường sinh thái mỗi cá thể
cây trồng, gia súc, cũng lại tham gia với tính cách là một yếu tố cấu thành, gây ảnh
hưởng đến các đối tượng sản xuất là các cá thể cây trồng và vật nuôi khác.
Hiệu quả sản xuất chỉ có thể đạt được khi con người kiểm soát, nắm chắc các
biến động của môi trường sinh thái và các đối tượng sản xuất tác động kỹ thuật đúng
với qui luật tự nhiên vào đối tượng sản xuất đó. Nhiều khi hiệu quả kinh tế đạt được
không đi đối với việc tăng năng suất lao động bằng việc cơ giới hoá, mà lại do việc
tăng năng suất cây trồng, vật nuôi bằng các tác động kỹ thuật sinh học tỉ mỉ, tinh vi đến
từng cá thể vật nuôi, cây trồng (nhất là cây lâu năm).
Điều đó chỉ có thể thực hiện được khi người lao động làm việc với tinh thần trách
nhiệm cao, không kể giờ giấc và qui mô của đối tượng sản xuất (số cây trồng và vật
nuôi), qui mô của quản lý thể hiện qua chỉ tiêu diện tích trồng trọt, hay diện tích
chuồng trại chăn nuôi, phù hợp với khả năng quản lý và tác động kỹ thuật của mỗi
người lao động cụ thể, với một điều kiện vật chất sản xuất cụ thể (trình độ cơ giới hoá
sản xuất và quản lý). Người quản lý không thể thực hiện sự kiểm tra và buộc được
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người lao động làm tốt các tác động kỹ thuật. Chỉ có chính bản thân người lao động tự
giác và đủ trình độ kỹ thuật, khả năng quản lý đề kiểm tra các quá trình sinh học và
thực hiện tốt các tác động kỹ thuật đến đối tượng sản xuất thì mới có thể đạt hiệu quả
kinh tế cao.
a/ Gia đình trong các đơn vị kinh tế là các xí nghiệp có quy mô lớn, (xí nghiệp
quốc doanh, xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp tư bản tư nhân). Các hộ gia đình
vẫn tồn tại với nhiều tư cách kinh tế khác nhau.
a.1/ Hộ nhận khoán với xí nghiệp: mỗi hộ có thể khoán với xí nghiệp ở hai dạng:
Dạng thứ nhất: Nhận khoán thực hiện một vài khâu dịch vụ kỹ thuật nào đó, cho
một diện tích canh tác, hay trồng cỏ, chuồng trại với một số đầu con gia súc thích hợp
nhất định thuộc nhiều gia đình nhận khoán đất hay chuồng trại khác nhau, do sự quản
lý sử dụng của một loại cơ sở vật chất tuy có công suất lớn, nhưng phù hợp với sự quản
lý sử dụng của mỗi gia đình, trong đó có một người lao động chính, vừa có năng lực
quản lý vừa có năng lực kỹ thuật.
Dạng thứ hai: Nhận khoán một diện tích đất canh tác, hay chuồng trại có số đầu
con gia súc nhất định với hai chức năng: quản lý toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu đến
sản phẩm cuối cùng diễn ra trên số đất canh tác hay đầu con gia súc đó, với sự tham gia
hiệp tác lao động của nhiều người, nhiều thành phần đơn vị nhận khoán khác nhau và
tự lao động thực hiện 1 số công việc, một số khâu trong quá trình sản xuất đó.
Trong cả hai trường hợp này, hộ gia đình đóng vai trò cơ sở của sự phân công và
hiệp tác, cả trong lao động sản xuất và lao động quản lý, nhất là quản lý kỹ thuật, trên
mỗi qui mô sản xuất nhỏ của cả qui mô sản xuất lớn trong xí nghiệp, có tác dụng thực
hiện được chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân cao một cách tự giác, tận dụng lao động
phụ và thời gian lao động/ người/ giờ chính thức, nhưng lại phù hợp với yêu cầu kỹ
thuật sinh học.
a.2/ Kinh tế riêng của hộ có liên kết với kinh tế của xí nghiệp (xí nghiệp quốc
doanh, xí nghiệp hợp tác, xí nghiệp tư nhân).
Mỗi hộ gia đình vẫn có thể bỏ vốn để kinh doanh riêng bất kỳ một ngành nào đó
mà luật pháp không cấm, theo khả năng của mình (khả năng vốn, kỹ thuật, quản lý, lao
động, đất đai). Nhưng kinh tế của hộ chỉ có thể phát triển thuận lợi đạt hiệu quả cao khi
liên kết chặt chẽ với kinh tế xí nghiệp về cung ứng vật tư, dịch vụ kỹ thuật, chế biến và
tiêu thụ sản phẩm.
Đặc biệt, đối với vùng đất khó khăn, hay một cơ sở vật chất mà xí nghiệp kinh
doanh kém hiệu quả, có thể cho các hộ gia đình thuê để kinh doanh riêng, theo các
phương thức đấu thầu. Hộ gia đình là chủ thể kinh doanh, sử dụng các tư liệu sản xuất
thuê của xí nghiệp, trả một khoản tiền thuê bằng chi phí khấu hao và một tỷ lệ lợi
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nhuận hợp lý; do hai bên thoả thuận và đầu tư thêm để đảm bảo hoạt động kinh doanh
có lãi.
Ngay trên mảnh đất và chuồng trại nhận khoán của xí nghiệp, các hộ có thể bỏ
vốn và lao động đầu tư thêm ngoài hợp đồng khoán để hưởng phần sản phẩm tăng lên
ngoài mức khoán, theo nguyên tắc lời ăn, lỗ chịu 100%.
a.3/ Hộ gia đình có thể kinh doanh riêng theo khả năng, pháp luật không ngăn
cấm những ngành hàng không có liên hệ kinh tế với xí nghiệp mà mình là thành viên.
a.4/ Hộ gia đình đóng góp vốn vào xí nghiệp để kinh doanh chung, với tính cách
là người chủ sở hữu tiền vốn và được hưởng lãi theo qui chế thoả thuận giữa hai bên,
nhưng không phải là chủ thể kinh doanh sử dụng số vốn đó và không chịu trách nhiệm
về hiệu quả kinh tế của nó.
a.5/ Hộ gia đình góp vốn liên doanh với xí nghiệp, với tư cách là người chủ sở
hữu số vốn đó, và là một trong các thành viên của tập thể các cổ đông làm chủ thể
kinh doanh sử dụng toàn bộ vốn góp theo nguyên tắc "cùng góp vốn, cùng quản lý kinh
doanh chung, cùng chia lãi, lỗ theo tỷ lệ vốn góp của mỗi thành viên cổ đông", tạo ra
công ty vừa theo pháp luật, vừa theo qui chế của công ty do tập thể cổ động qui định.
b/ Hộ kinh doanh cá thể.
Đó là đơn vị kinh tế nhiều thành phần vẫn tồn tại và phát huy tác dụng, nhưng
mỗi liên kết kinh tế của nó với các đơn vị kinh tế khác đã thay đổi về chất theo hướng
xã hội hoá so với nền kinh tế hàng hoá nhỏ. Nó có thể là thành viên liên kết hay liên
doanh, cho vay vốn đối với các xí nghiệp qui mô lớn, nhỏ thuộc các thành phần kinh
tế, không kể giới hạn hành chính lãnh thổ, tạo ra các hiệp hội sản xuất, công ty lớn trên
qui mô quốc gia và quốc tế. Các xí nghiệp nông nghiệp lớn nhờ liên kết kinh tế, không
cần biến các hộ nông dân cá thể thành thành viên chính thức, cũng không cần xác định
rành rẽ biên giới lãnh thổ thuộc phạm vi quản lý kinh doanh của mình. Các đơn vị kinh
tế hộ gia đình qua liên kết, liên doanh trở thành một mắt khâu của nền kinh tế hàng hoá
lớn, có tham gia vào các sự hiệp tác sản xuất trên qui mô quốc gia và quốc tế trên tất cả
các tư cách kinh tế, dù là nhận khoán hay kinh doanh riêng, kinh tế hộ gia đình nông
dân đều có quyền thuê mướn sức lao động để thể hiện các hoạt động sản xuất kinh
doanh của mình theo hợp đồng kinh tế thoả thuận giữa hai bên và giá tiền công là giá
xã hội tại thị trường địa phương (Khi nhà nước ban hành luật lao động thì việc thuê sức
lao động phải đương nhiên tuân theo luật này).
Trong quá trình chuyển nền sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN, vai trò và nội
dung, mối liên hệ kinh tế của hộ gia đình trong nông nghiệp như nêu ở trên sẽ càng
phát triển đa dạng, phức tạp có qui mô lớn, làm thay đổi bản chất kinh tế của hộ gia
đình theo hướng ngày càng có tính chất xã hội hoá cao. Do đó, mọi tiềm năng về lao
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động kỹ thuật, quản lý, tiền vốn của mỗi gia đình được phát huy đầy đủ để phát triển
nền sản xuất hàng hoá lớn có định hướng XHCN...
7. Quá trình đô thị hoá nông thôn và phát triển kinh tế xã hội nông thôn.
Nền nông nghiệp từ sản xuất hàng hoá nhỏ đi lên sản xuất hàng hoá lớn nói
chung, dù là XHCN hay TBCN, bao giờ cũng gắn liền với sự phát triển kinh tế xã hội
và đô thị hoá nông thôn. Sản xuất nông nghiệp trải trên không gian rộng lớn. Dân cư
nông thôn sống phân tán theo địa bàn sản xuất. Nhưng nhu cầu của con người nói
chung ngày càng phát triển không phải chỉ ăn no, mặc ấm, không phải chỉ tiêu dùng
nông sản mà phát triển đa dạng phong phú ngày càng cao, theo sự phát triển kinh tế và
văn minh nói chung.
Vì vậy các ngành kinh tế khác và các cơ sở văn hoá phúc lợi xã hội cũng phải
phát triển rộng khắp ở các vùng xa xôi, để tiếp nhận lao động nông nghiệp dôi ra nhờ
tăng năng suất và để thoả mãn các nhu cầu phong phú ngày càng tăng của con người.
Kinh tế hàng hoá nói chung ở nông thôn phát triển đòi hỏi thị trường phát triển với tính
cách là các quan hệ trao đổi và với tính cách là địa điểm đủ tiện nghi để thực hiện sự
trao đổi. Vì vậy, các tụ điểm dân cư, các trung tâm công nghiệp và dịch vụ, văn hoá xã
hội nhỏ gắn liền với nông nghiệp và đời sống dân cư, được hình thành ở những nơi
thuận tiện phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông vận tải. Nó vừa là kết quả, vừa là
nguyên nhân thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hoá, và đời sống xã hội văn minh ở nông
thôn. Các đô thị nhỏ đó liên kết mật thiết với các trung tâm đô thị lớn, có công nghiệp,
thị trường, công trình văn hoá xã hội có qui mô lớn hiện đại, thành một hệ thống kinh
tế - xã hội biểu tượng cho nền văn minh và kinh tế hàng hoá phát triển. Kèm theo đó,
tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm đi, lao động công nghiệp và nhất là dịch vụ phát
triển tăng lên không ngừng.
Việc đô thị hoá nông thôn bằng các trung tâm vừa và nhỏ phân bố rộng khắp đất
nước vừa là mục tiêu, kết quả vừa là biện pháp thúc đẩy quá trình cải tạo kinh tế hàng
hoá nhỏ thành kinh tế hàng hoá lớn XHCN.
B. Phân tích những vấn đề đặt ra trong quá trình cải tạo nông nghiệp ngoại
thành thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua và những bài học kinh nghiệm
được rút ra.
1. Vấn đề ruộng đất
Việc giải quyết vấn đề ruộng đất có ý nghĩa hết sức quan trọng cả về kinh tế và
chính trị. Về mặt kinh tế, việc giải quyết ruộng đất ảnh hưởng trực tiếp đến trình độ
tích tụ và phát triển sản xuất hàng hoá thông qua các biện pháp xã hội hoá quyền sở
hữu hay quyền sử dụng kinh doanh ruộng đất. ảnh hưởng tốt xấu về mặt chính trị của
việc giải quyết về vấn đề ruộng đất suy cho đến cùng là do có phát triển được về sản
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xuất, cải thiện đời sống người lao động so với thời Mỹ, Nguỵ hay không?
Dưới thời Mỹ - Ngụy, chế độ đại điền chủ đã bị xóa bỏ, phần lớn ruộng đất vào
tay nông dân do chính quyền cách mạng chia cấp, hay do chính sách truất hữu ruộng
đất của nguỵ quyền. Điều đó có ý nghĩa tích cực cả về kinh tế và chính trị.
Sau khi giải phóng, chúng ta đã quốc hữu hoá 30.000 ha ruộng đất của bọn thực
dân, địa chủ việt gian, chiếm khoảng 26% ruộng đất có khả năng nông nghiệp của
Thành phố để thành lập các đơn vị kinh tế quốc doanh nông, lâm nghiệp, và để chia
cấp cho dân cư thành phố đi xây dựng vùng kinh tế mới theo chủ trương "dãn" dân đô
thị. Mặt khác, chúng ta trưng thu, nhận hiến 3.377 ha đất canh tác của phú nông, tư sản
nông thôn, và vận động trung nông trên "nhường cơm xẻ áo" được 8.872 ha đất canh
tác. Tổng cộng 2 loại đất này là 11.249 ha, đem chia cho 15.200 hộ nông dân nghèo
không ruộng và thiếu ruộng canh tác, bình quân mỗi hộ được chia 0,74 ha. Như vậy, số
diện tích đất canh tác điều chỉnh của trung nông chiếm từ 14,5% đất canh tác trong khu
vực nhân dân (ngoài quốc doanh).
Chúng ta chủ trương xoá bỏ bóc lột tư bản chủ nghĩa về ruộng đất và hạn chế , đi
đến xoá bỏ cả bóc lột lao động làm thuê, cho vay lãi của phú nông, tư sản nông thôn,
chỉ để lại cho họ một ít ruộng đất theo khả năng lao động và thâm canh nhằm bảo đảm
đời sống.
Đối với trung nông, tuy cơ bản là người lao động nhưng có nhiều đất một chút ít
so với khả năng tự lao động, nên phải thuê mướn lao động chút ít, chúng ta chủ trương
vận động họ "nhường cơm xẻ áo" cho nông dân nghèo phần đất vượt quá khả năng tự
lao động, và vẫn có mức ruộng đất cao hơn so với bình quân ở xã từ 1.000 - 3.000
m2/hộ.
So với kinh tế phong kiến, kinh tế tiểu nông (sản xuất hàng hoá nhỏ), kinh tế phú
nông, tư sản nông thôn là tiến bộ hơn. Phú nông, tư sản thực sự là những trung tâm
kinh tế, kỹ thuật của nền sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp và nông thôn, mặc dù
qui mô kinh doanh còn nhỏ. Phú nông chỉ chiếm 0,5% số hộ và 3% diện tích với quy
mô 3 -5 ha canh tác/hộ ( không còn hộ phú nông trên 5 ha). Nếu kể cả kinh tế tư sản
nông thôn, vừa kinh doanh nông nghiệp, vừa kinh doanh thương nghiệp, tín dụng, tiểu
thủ công nghiệp và vận tải..., thì số hộ tư sản, phú nông chiếm 3,3% số hộ dân cư nông
thôn ngoại thành.
Việc xoá bỏ bóc lột kiểu TBCN của phú nông, tư sản về ruộng đất, thuê mướn
nhân công, cho vay lãi, kinh doanh công thương nghiệp ở nông thôn, chỉ cho họ một số
đất theo khả năng lao động và thâm canh để đủ sống và tập thể hoá các cơ sở kinh
doanh máy móc nông nghiệp, công thương nghiệp, đó không phải là một chính sách
kinh tế kích thích phát triển sản xuất hàng hoá và quá trình xã hội hoá sản xuất, mà chỉ
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có tác dụng quay trở về kinh tế, tự cấp tự túc, xoá bỏ cơ sở vật chất qui mô tích tụ sản
xuất và trình độ phân công lao động đã đạt được của nền nông nghiệp hàng hoá còn
nhỏ bé. Và trên thực tế, việc làm này cũng chỉ mang lại 3.777 ha đất để chia cho nông
dân nghèo (bằng 30% tổng số đất điều chỉnh cho nông dân nghèo).
Đó là sự biểu hiện của tư tưởng nóng vội, chủ quan xem ngang nhau, và muốn
cùng giải quyết ngay, đồng thời cả hai nhiệm vụ phát triển sản xuất, cải thiện đời sống
và xoá bỏ bóc lột. Việc xoá bỏ bóc lột của kinh tế phú nông, tư sản bằng cưỡng bức
hành chính thì không khó nhưng thay thế nó bằng sự phát triển sản xuất hàng hoá
XHCN mới là hết sức khó khăn, không thể làm ngay được, mà phải bằng các hình thức
và biện pháp kinh tế quá độ thích hợp trong quá trình xã hội hoá XHCN nền sản xuất
diễn ra suốt cả thời kỳ quá độ. Đến nay khi chúng ta thừa nhận nền kinh tế nhiều thành
phần, cho phép và khuyến khích kinh tế tư bản tư nhân phát triển không hạn chế qui
mô kinh doanh, thuê mướn lao động, thì trên "mảnh đất cũ" kinh tế phú nông, tư sản ở
nông thôn không còn, "đất" để hình thành theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Tiền vốn,
máy móc, và đặc biệt "chất xám" kinh doanh của họ bị tách rời khỏi ruộng đất và các
tư liệu sản xuất khác. Xử lý như vậy thực tế có tác dụng tiêu cực đối với sản xuất hàng
hoá, và cải thiện đời sống, gây khó khăn cho chính nông dân nghèo đang không có
công ăn việc làm.
Đối với trung nông khá giả, chúng ta đã vận động "nhường cơm xẻ áo" (nhưng
trên thực tế phần lớn là gò ép) một số đất để chia cấp cho nông dân nghèo. ở thành phố
Hồ Chí Minh, đất "nhường cơm xẻ áo" là 8.872 ha bằng 14,5% đất canh tác ngoại
thành.
Việc điều chỉnh ruộng đất trong nông dân lao động theo khẩu hiệu "nhường cơm,
xẻ áo" là giảm bớt ruộng đất của trung nông khá giả. Trong khi đó trung nông là lực
lượng sản xuất hàng hoá chủ yếu trong nông nghiệp, là một bộ phận của nhân dân lao
động, và đương nhiên tâm lý tư hữu ruộng đất khá sâu sắc. Trung nông có được nhiều
ruộng đất không phải là bằng sự chiếm đoạt, mà bằng mồ hôi nước mắt, bằng lao động
chính đáng và sự tiết kiệm trong cuộc sống, bằng cần cù và thông minh trong lao động
làm ăn và cũng còn do cách mạng chia cấp. Ruộng đất trong tay họ được sử dụng có
hiệu quả cao hơn ở các gia đình nông dân nghèo.
Do đó tâm lý tư hữu ruộng đất của họ là dễ hiểu và chính đáng. Việc "nhường
cơm, xẻ áo" đối với họ thực sự không dễ dàng, thậm chí không thể là tự nguyên, mà
chỉ xảy ra trong điều kiện chính trị đặc biệt, trong không khí xã hội thực sự lành mạnh,
khí thế cách mạng của quần chúng lao động đạt đến đỉnh cao. Nhưng theo Lê nin, thì
chúng ta xây dựng CNXH không phải dựa trực tiếp vào nhiệt tình do cuộc cách mạng
vĩ đại sinh ra, mà với nhiệt tình đó, phải dựa vào sự quan tâm thiết thân đến lợi ích cá
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nhân người lao động, dựa vào hạch toán kinh tế, và bằng những hình thức quá độ đặc
biệt. Do vậy, khi xảy ra tiêu cực trong thực hiện chính sách điều chỉnh ruộng đất, như
cán bộ lợi dụng chức quyền để chiếm nhiều ruộng đất, giành nhiều đất tốt cho thân tộc,
hay bị điều chỉnh được sử dụng kém hiệu quả, thì lập tức nhiệt tình cách mạng bị thui
chột, và trung nông sẽ nghĩ lại xót xa về những mảnh đất của mình đã bị điều chỉnh.
Chính sách điều chỉnh ruộng đất trong nông dân lao động theo kiểu "nhường cơm
xẻ áo" chỉ là một chính sách xã hội, hoàn toàn không phải là một chính sách kinh tế
kích thích phát triển sản xuất hàng hoá. Nó đã làm giảm trình độ tích tụ sản xuất tập
trung tư liệu sản xuất, vào những người, những cơ sở kinh doanh giỏi, mặc dù có qui
định trung nông có thể có đất nhiều hơn mức bình quân ở xã từ 1.000 đến 3.000m2/ hộ.
Nó làm phân tán ruộng đất vào nhiều người chỉ để sản xuất tự túc. Vì vậy, nó chỉ được
chấp nhận trong một giới hạn nhỏ hẹp nào đó, trong những điều kiện chính trị đặc biệt.
Số đất trưng thu của phú nông tư sản và "nhường cơm xẻ áo" của trung nông khá
giả cũng không đủ thể thực hiện triệt để khẩu hiệu "Người cày có ruộng". Với 11.249
ha bằng 13,25% diện tích canh tác hàng năm chỉ chia được cho 15.200 hộ, bằng 17%
số hộ, trong khi đó số hộ nông dân nghèo không đất và thiếu đất là 28%.
- Chính sách " Tất cả người cày đều có ruộng" cũng chỉ là 1 chính sách xã hội,
và chỉ đúng trong cách mạng dân tộc dân chủ, đánh đổ phong kiến, đế quốc giành
ruộng đất từ tay chúng để chia cấp cho nông dân nghèo. Còn trong cách mạng XHCN,
nhất là trong giai đoạn đầu quá độ từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn, chính sách đó
không phải là một chính sách kinh tế kích thích sản xuất hàng hoá.
Theo điều tra tháng 10/1988 ở xã Tân hiệp (Hóc Môn) trong 1.034 hộ xã viên, có
149 hộ bằng 14,4% số hộ điều tra, không có ruộng đất khi gia nhập HTX. Số đất điều
chỉnh cho các hộ không đất trước khi thành lập HTX chỉ có 12,75 ha bằng 2,9% diện
tích đất canh tác. Theo điều tra tháng 4/1987 HTX Xuân Lộc (Hóc Môn) có 322,8 ha
đất canh tác, trong đó đất công là 53,1 ha, bằng 16,5%. Số đất công này được chia cho
183 hộ, bằng 26,4% số hộ, trong đó số hộ hoàn toàn không có đất tư, được chia cấp là
114 hộ, bằng 16,4%, số hộ đã có đất tư được chia cấp thêm đất công là 69 hộ, bằng
10%.
Đáng lưu ý là các hộ đã có đất tư được chia thêm đất công thường không phải là
các hộ thiếu đất canh tác, trong khi đó còn rất nhiều hộ ít đất tư, lại không được chia
thêm đất công. Ví dụ, có hộ với 960 m2 đất tư, bình quân 137 m2/ nhân khẩu lại không
được chia thêm đất công, trong khi đó có hộ với 8.537 m2 đất tư, bình quân 1428 m2/
người lại được chia thêm 3.456 m2 đất công, bình quân một nhân khẩu được chia thêm
576 m2 đất công, bằng 4,2 lần hộ ít đất nói trên. Do đó, tổng số đất canh tác của hộ có
nhiều đất này bằng 11 lần hộ ít đất.
300

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

Vì vậy, chưa xét đến yếu tố tiêu cực, số đất ấy vốn đã không đủ thực hiện khẩu
hiệu "người cày có ruộng". Trong khi đó ở thành phố Hồ Chí Minh 30.000 ha canh tác,
bằng 26% đất canh tác do tịch thu của địa chủ phản động, không được dùng để chia
cấp cho nông dân mà dùng để xây dựng các quốc doanh nông nghiệp hay để cấp cho
dân đô thị đi xây dựng vùng kinh tế mới. Nếu số đất đó thuộc các đồn điền, trang trại
sản xuất lớn TBCN thì quốc hữu hoá để lập các cơ quan quốc doanh nông, lâm nghiệp
còn có ý nghĩa, nhưng thực ra phần lớn cũng được canh tác thủ công, hay bỏ hoang
hoá. Như vậy chúng ta đã quốc hữu hoá, xây dựng quốc doanh nông nghiệp chỉ thuần
tuý xét đến nguồn gốc, sở hữu không xét đến tính chất, trình độ phát triển của lực
lượng sản xuất hiện có trên 30.000 ha này. Trong khi đó số hộ nông dân thiếu đất và
không có đất canh tác vẫn còn chiếm khoảng 10%. Và ngay cả những hộ trung nông
cũng chưa có đủ đất canh tác so với khả năng tiền vốn, kỹ thuật lao động của gia đình
họ. Với bình quân ruộng đất thấp yêu cầu giải quyết công ăn việc làm đang rất bức
xúc, việc canh tác bằng công cụ thủ công vẫn còn là phổ biến, ở các cơ sở quốc doanh
và giao đất cho các hộ dân cư thành thị, vốn không biết làm nông nghiệp, thuộc các
khu kinh tế mới trên số 30.000 ha tịch thu của bọn phản động, không phải là có hiệu
quả kinh tế - xã hội cao so với việc giao cho nông dân lao động canh tác số đất này.
Như vậy việc điều chỉnh ruộng đất của trung nông khá giả và trưng thu đất của
phú nông tư sản không đảm bảo thực hiện đầy đủ khẩu hiệu "người cày có ruộng", nên
chúng ta lại chủ trương vận động ồ ạt nông dân lao động vào tập đoàn và HTX để
thông qua việc giao đất khoán mà thực hiện khẩu hiệu "người cày có ruộng: Chủ
trương này được ghi trong chỉ thị 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (tháng 5/1983)
và vừa qua chỉ thị 47 của bộ chính trị về xử lý ruộng đất ở Nam bộ đã thừa nhận là
thiếu sót. Về mặt lý luận, ở đây có sự nhầm lẫn rất cơ bản, việc điều chỉnh, chia cấp
ruộng đất cho nông dân nghèo không ruộng và thiếu ruộng là thuộc nội dung của cách
mạng dân chủ, thực hiện người cày có ruộng, thừa nhận quyền tư hữu hay kinh doanh
riêng của hộ nông dân lao động trên mảnh đất của mình. Còn việc giao đất khoán trong
các tập đoàn và HTX theo chỉ thị 100 của Ban Bí thư và NQ. 154 của Hội đồng Bộ
trưởng là hình thức tổ chức lao động tập thể, trong một tổ chức kinh tế tập thể, trên cơ
sở quyền sở hữu hay quyền sử dụng trong kinh doanh ruộng đất của tập thể xã viên, tập
đoàn viên. Cho nên nhập hai khái niệm làm một để " tiếp tục thực hiện điều chỉnh
ruộng đất" tự thân nó đầy mâu thuẫn, góp phần làm cho cán bộ quản lý HTX, tập đoàn
và cán bộ quản lý nông nghiệp các cấp có sự ngộ nhận, hiểu lầm trong hoạt động thực
tiễn.
Một ví dụ biểu hiện của sự sai lầm trong thực tế là nhiều cấp huyện và HTX, tập
đoàn chỉ đạo thực hiện trả hoa lợi cho phần ruộng đất trên mức khoán giao cho các gia
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đình có nhiều đất. Trong khi đó, các chỉ thị của ban bí thư qui định trả hoa lợi cho
ruộng đất mà người nông dân lao động có đưa vào kinh doanh tập thể, dưới hai hình
thức là trả cho toàn bộ diện tích hay trả cho phần diện tích lớn hơn mức bình quân
nhân khẩu của tập đoàn, HTX. Bản chất kinh tế của chính sách trả hoa lợi ruộng đất đã
bị xuyên tạc trên thực tế. Hoa lợi ruộng đất trả cho người đưa đất vào kinh doanh tập
thể, không kể trước đó nguồn gốc hình thành đất canh tác của mỗi hộ như thế nào, kể
cả đất được chính quyền chia cấp theo chính sách điều chỉnh ruộng đất, thực chất là
một hình thức địa tô tuyệt đối, dựa trên sự thừa nhận quyền tư hữu ruộng đất của nông
dân lao động, nhằm chủ yếu phần nào thoả mãn lợi ích kinh tế để thu hút trung nông tự
nguyện vào HTX, tập đoàn. Vì thế đất HTX, tập đoàn giao khoán cho xã viên thuộc sở
hữu tập thể hay ít nhất cũng thuộc quyền kinh doanh tập thể, chỉ giao nhiều ít khác
nhau cho các hộ, cũng không thể thu hoa lợi ruộng đất của người nhận khoán trả cho
người có nhiều đất. Làm điều đó, nghiễm nhiên về mặt ý thức, và xét cả trên khía cạnh
lý luận, người có nhiều đất quan niệm là số đất họ được giữ lại để canh tác mà HTX,
tập đoàn gọi là giao khoán là thuộc quyền tư hữu kinh doanh của riêng họ, nên không
phải trả hoa lợi ruộng đất cho ai. Còn số đất dư trên mức khoán của họ và HTX, tập
đoàn, "giao khoán" cho gia đình nông dân khác vẫn thuộc quyền tư hữu, nhưng không
thuộc quyền kinh doanh của họ, nên họ được hưởng hoa lợi ruộng đất còn gia đình
nông dân được nhận đất khoán của người khác và phải trả hoa lợi ruộng đất thì cho
rằng họ chỉ có quyền kinh doanh không có quyền tư hữu nên phải trả hoa lợi ruộng đất
cho chủ của nó.
Mặt khác, trên thực tế chỉ đạo, ruộng đất khoán theo nguyên tắc chia theo định
xuất. Một định xuất "giao khoán" đất được xác định bằng một người lao động chính
(không kể khỏe yếu, có kỹ năng công nghiệp hay không) hay bằng hai người lao động
phụ hay bằng ba nhân khẩu ăn theo. Về cơ bản, cách giao đất kiểu này mang tính chất
bình quân, và trong điều kiện bình quân ruộng đất thấp, thì điều đó còn có ý nghĩa chia
đều tình trạng bán thất nghiệp trong dân cư nông thôn. Ví dụ ở HTX Tân Hiệp (Hóc
Môn) trong 1039 hộ được điều tra khi thành lập có 149 hộ không có đất chiếm 14,4%
số hộ, và được "giao đất khoán" theo kiểu trên là 55,18 ha, có 415 hộ ít đất, chiếm
40,1% số hộ, được giao thêm đất khoán là 95,4 ha, số hộ có nhiều đất là 330 hộ, chiếm
31,9%, bị điều chỉnh bớt 87,8 ha, số hộ có đất bằng mức giao khoán là 59, chiếm 5,7%
và cũng có 81 hộ đưa đất vào HTX nhưng không nhận khoán, chiếm 7,8% ở xã Tân
Phú Trung huyện Củ Chi số hộ phi nông nghiệp và có chút ruộng, chủ yếu sống bằng
thương nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là 397 hộ, chiếm 31,9% thì có 85 hộ chiếm 21,4%
số hộ phi nông nghiệp được điều chỉnh hay giao đất khoán là 36,9 ha, bình quân mỗi
hộ là 4,341 m2. Chúng ta chủ trương cải tạo tiểu thương ở nông thôn bằng cách chuyển
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họ vào sản xuất nông nghiệp, xem tiểu thương và thương nghiệp nhỏ ở nông thôn có
tác dụng tiêu cực đối với quá trình đi lên CNXH. Đó là một sai lầm cả về lý luận và
thực tiễn, ngược với qui luật xã hội hoá nền sản xuất và phát triển kinh tế hàng hoá.
Trên thực tế, sau khi đất giao khoán theo định xuất, tuyệt đại bộ phận HTX và tập
đoàn sản xuất không tổ chức được việc kinh doanh tập thể trong sản xuất nông nghiệp.
Tức là sức mạnh của việc tập trung trí tuệ kinh doanh, tiền vốn ruộng đất, tư liệu sản
xuất khác vào một đơn vị kinh tế hợp tác để phát huy hiệu quả trên từng mảnh đất giao
khoán cho hộ thông qua vai trò tổ chức quản lý kinh doanh của tập đoàn và HTX
không thực hiện được. Mỗi hộ nông dân vẫn là chủ thể kinh doanh riêng trên số diện
tích đất "giao khoán", lời ăn lỗ chịu tuỳ theo khả năng kinh doanh của mình. Nguyên
nhân của tình trạng này đã được các cấp thừa nhận cho là nóng vội hoàn thành hợp tác
hoá nên các tập đoàn, HTX được thành lập theo chiến dịch, đánh trống ghi tên. Người
nông dân hôm qua còn đi làm thuê, hay làm chủ kinh doanh trên 1 -2 ha, nay bỗng
nhiên phải làm chủ kinh doanh hàng chục, hàng trăm ha là điều không thể thực hiện
được hoặc nếu cố gò thực hiện một cách hành chính thì tất dẫn đến hiệu quả kinh tế đạt
thấp hơn kinh tế cá thể và tiêu cực có mảnh đất tốt để phát sinh nhanh chóng và lan
rộng. Do vậy trên lĩnh vực nông nghiệp, chỉ có một số ít HTX, tập đoàn tổ chức kinh
doanh tập thể có hiệu quả vì may mắn có một số cán bộ quản lý giỏi. Còn tuyệt đại bộ
phận HTX tập đoàn vẫn để cho các hộ làm chủ thể kinh doanh riêng trên mảnh đất giao
khoán, và cố gắng lắm thì tổ chức được việc trao đổi vật tư sản phẩm với Nhà nước,
như tổ đoàn kết trước đây. Như vậy hiệu quả kinh tế còn cao hơn là cố ép tổ chức kinh
doanh tập thể trong môi trường kinh tế bao cấp và cơ chế quản lý, chính sách kinh tế
gò bó, tập trung quan liêu, cán bộ HTX, tập đoàn thiếu năng lực quản lý kinh doanh
qui mô lớn.
Vì thế, trên thực tế việc giao đất khoán theo định xuất thực chất đã trở thành sự
chia đất cho các hộ dân cư nông thôn theo kiểu bình quân "cào bằng" để rồi tiếp tục
làm ăn cá thể. Do vậy, mâu thuẫn phát sinh tất yếu trong nông nghiệp và nông thôn là
người có vốn, có tư liệu sản xuất, có máy móc, có kỹ thuật và đầu óc kinh doanh nông
nghiệp thì lại thiếu đất canh tác rất nghiêm trọng. Người ít vốn, ít hoặc không có tư
liệu sản xuất, máy móc, không có năng lực kinh doanh nhất là những người trước đây
vẫn đi làm thuê, không đủ khả năng canh tác trên mảnh đất "được nhận khoán". Do
vậy, hiệu quả kinh tế sản xuất hàng hoá trong nông nghiệp bị giảm sút rõ rệt. Tóm lại
là, ruộng đất - tư liệu sản xuất cơ bản của nông nghiệp, phần lớn bị tách rời khỏi người
lao động có vốn, có kỹ thuật và đầu óc kinh doanh và bị phân tán cao độ theo kiểu kinh
tế tự cấp tự túc.
Ví dụ, ở xã Tân Phú Trung (Củ Chi) vụ đông xuân 1986, Hộ bà Võ Thị Quỳnh có
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4 nhân khẩu trước đây đi làm thuê, nay được "giao khoán" 4.600 m2, bà Thu được
1150 kg thóc nhưng vì không có khả năng làm hết các khâu canh tác chỉ tự làm được
khâu chăm sóc, phải thuê cày đất, cấy thu hoạch hết 416 kg lúa, trả vật tư thuỷ lợi phí,
nộp thuế cho nhà nước, trả hoa lợi, ruộng đất, chi phí hạt giống hết 702,6 kg lúa. Tổng
chi phí là 1.118,5 kg lúa, còn lại 31,4 kg lúa. Nếu nộp quỹ cho HTX là 34,5 kg, thì lỗ
vốn do vậy hộ này đã phải nợ, không trả hoa lợi ruộng đất, thuế nông nghiệp, quỹ HTX
mà vẫn không đủ sống. Với 176,1 kg, bình quân 44 kg/ người 9 xã thuộc huyện Bình
Chánh có 1.002 hộ được chia đất, (bằng 40% tổng số được chia đất) đã nợ 701,3 tấn
lúa thuế , và hợp đồng vật tư, bình quân mỗi hộ nợ 699 kg lúa. Trong khi đó, hộ ông
Nguyễn Văn Ngô có 4 người, 1 đôi trâu, 1 xe bò, 1 máy bơm, 3/4 ngựa, trước khi vào
HTX có 2,8 ha cấy lúa, năng suất đạt 3,4 T/ha năm 2 vụ, sản lượng đạt 9.520 kg, sau
khi vào HTX chỉ còn được "nhận khoán" 0,9 ha, đạt năng suất 3,6 T/ha năm 2 vụ, sản
lượng đạt 3.240 kg. Hộ ông Lê Hữu Cường có 5 người, 1 máy cày tay Kubota 12 CV, 1
máy bơm. 1 ghe máy, 2,1 ha, đạt năng suất 4,2 T/ha năm 2 vụ, và sản lượng 8.820 kg.
Sau khi vào HTX hộ đó được "nhận khoán" 1ha, đạt năng suất 4,4 T/ha (đạt năng suất
cao hơn trước) và sản lượng 4.400 kg lúa. Số đất "dư" của hai hộ trên được giao cho 4
hộ nông dân khác, không có tư liệu sản xuất, với 32 nhân khẩu, năng suất chỉ đạt 2,2
đến 2,6 T/ha hai năm 2 vụ, và sản lượng chỉ đạt 7.280 kg. Như vậy trên diện tích 4,9 ha
vốn của hai hộ ông Ngô và ông Cường, sau khi vào HTX sản lượng giảm đi 3.420 kg.
Bốn hộ được giao đất khoán do không có vốn, tư liệu sản xuất, sản lượng lúa đạt thấp
nên hai năm liền 1985 và 1986 đều không thanh toán trả nợ vật tư, thuế nông nghiệp và
hoa lợi ruộng đất.
Khi điều chỉnh ruộng đất theo kiểu "nhường cơm xẻ áo" trung nông vẫn có thể
chấp nhận được. Vì về kinh tế tuy có bị mất đi một số đất canh tác làm giảm thu nhập,
nhưng hộ vẫn còn nhiều hơn người khác, về chính trị còn được tiếng "nhường cơm xẻ
áo". Nhưng khi vào tập đoàn, HTX, giao đất khoán như trên, thì về kinh tế họ bị giảm
sút nghiêm trọng. Về chính trị thì không được gì, vì trên danh nghĩa, đất của tập thể
giao cho các hộ xã viên, tập đoàn viên nhận khoán chứ không có ai "nhường cơm xẻ
áo" cho ai. Nhưng trên thực tế là vẫn làm ăn cá thể. Do vậy về mặt đất đai những nơi
thực hiện triệt để chủ trương "giao khoán" đất theo định xuất đã xoá bỏ tầng lớp trung
nông, lực lượng sản xuất hàng hoá chủ yếu trong nông nghiệp, bộ phận nông dân lao
động quan trọng đã đi theo Đảng, có đóng góp lớn trong suốt quá trình cách mạng mấy
chục năm qua.
Đó chính là nguyên nhân khởi đầu và quan trọng nhất gây ra biến động ruộng
đất, tạo điều kiện cho những nguyên nhân và tình huống xấu phát sinh, làm nghiêm
trọng thêm, phức tạp thêm tình hình tranh chấp ruộng đất, làm giảm sút nặng nền nền
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sản xuất hàng hoá vốn đã nhỏ bé ở nông thôn hiện nay.
Bên cạnh tình hình giao khoán đất như trên, nhiều nơi còn chủ trương xoá bỏ âm
canh, vốn khá phổ biến lâu đời, thực hiện ai ở đâu về canh tác ở đó. Việc xoá bỏ âm
canh trước đây ở miền Bắc đã làm nhưng không gây biến động gì là do thực chất đất
canh tác đã thuộc sở hữu tập thể, và các HTX đổi cho nhau, không ảnh hưởng gì đến
đời sống và hoạt động kinh tế của từng nông hộ. Nhưng trong tình hình ở nông thôn
thành phố vừa qua, thực chất phổ biến vẫn là làm ăn cá thể, thì việc xoá âm canh đã
gây ra xáo trộn ghê gớm, ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống và chính họ, và cuối
cùng cũng không thực hiện được việc xoá âm canh. Ví dụ, ở xã Tân Hiệp (Hóc Môn)
có 314 hộ nơi khác đến âm canh, chiếm 30,3% số hộ của xã. Xã Tân Phú Trung (Củ
Chi) có 34 hộ nơi khác đến âm canh 146,9 ha đất canh tác chiếm 11,4% số hộ và 6,2%
đất canh tác của xã. (Còn số hộ nông dân của hai xã này đi âm canh ở các xã khác thì
không thống kê được).
Riêng ở ấp chợ xã Tân Phú Trung, có 155 hộ trong 242 hộ đã phải đi, để lại 64 ha
đất và 45 hộ ở nơi khác trở về ấp Chợ xin đất canh tác.
Đến nay, các cấp lãnh đạo đã thấy rõ sai lầm của chủ trương ổn canh, ổn cư, xoá
âm canh, và bà con nông dân hầu hết đã trở lại âm canh như trước, số hộ ra đi lại trở về
và số hộ trở về lại ra đi.
ở xã Tân Phú Trung, đất âm canh đã "tự động" trở về chủ cũ, nhưng vẫn còn 205
vụ tranh chấp đất đai, với diện tích 186,72 ha chiếm 7,8% số đất; trong đó 129 vụ tranh
chấp giao đất giao khoán với 141,9 ha, chiếm 62,9% số vụ và 76% số đất tranh chấp,
có 63 vụ tranh chấp đất điều chỉnh trước khi thành lập HTX, với 38,9 ha, chiếm 30%
số vụ, và 20,8% số đất tranh chấp, còn lại các vụ tranh chấp khác (đất hương hoả, đất
thổ cư) với 13 vụ và 5,38 ha, chiếm 6,4% số vụ và 3,2% số đất tranh chấp. Như vậy, sự
tranh chấp đất đai tập trung phần lớn vào đất "giao khoán" khi lập HTX, tập đoàn, theo
kiểu bình quân nói trên.
ở những HTX không chấp hành triệt để chủ trương điều chỉnh ruộng đất và
không tập thể hoá ruộng đất để giao đất khoán theo định xuất thì không có sự tranh
chấp ruộng đất gay gắt. Ví dụ, ở HTX Xuân Lộc, Hóc Môn, có gia đình bình quân
nhân khẩu 200 đến 300 m2, trong khi đó có gia đình có tới 3000 và trên 5000 m2/ nhân
khẩu, nhưng vẫn không vượt quá khả năng tự canh tác (như đã nêu ở phần trên). Trong
khi xung quanh diễn ra tranh chấp đất đai thì Xuân Lộc tương đối bình yên. (Vấn đề
ruộng đất ở Xuân Lộc lại diễn ra ở dạng khác, ít phổ biến hơn sẽ nói ở dưới đây).
Mâu thuẫn giữa một bên có tư liệu sản xuất, có vốn và đầu óc kinh doanh nhưng
thiếu ruộng và một bên có ruộng, tuy ít, nhưng không đủ khả năng kinh doanh có hiệu
quả vì thiếu vốn và kỹ năng, đầu óc kinh doanh, tất nhiên sẽ dẫn đến tình trạng sang
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nhượng ruộng đất dưới nhiều hình thức, thậm chí có trường hợp xảy ra ngược đời là
nông dân nghèo "phát canh thu tô" cho trung nông, để giải quyết mâu thuẫn trên, gắn
trực tiếp ruộng đất với người có khả năng kinh doanh đạt hiệu quả cao. Ví dụ theo báo
cáo của Ban Nông nghiệp Bình Chánh thời điểm tháng 7/1988 có 91 hộ nông dân
nghèo đã bán 30 ha ruộng (mới có số liệu của 13 xã trong 18 xã, thị trấn của huỵện),
nhiều hộ nông dân nghèo phải bán lúa non và vay nặng lãi, có hàng trăm hộ thiếu đói.
Rõ ràng không phải cứ có ruộng cày là nông dân lao động sẽ no ấm.
Trong hoàn cảnh thực hiện điều chỉnh ruộng đất, ồ ạt thành lập HTX, tập đoàn,
giao đất khoán định xuất trên qui mô rộng khắp, với thời gian ngắn, trình độ dân trí,
dân chủ còn thấp, năng lực điều hành của cán bộ các cấp, nhất là cơ sở và huyện còn
hạn chế, việc nảy sinh tình trạng một số cán bộ thoái hoá lợi dụng chức quyền giành
nhiều đất, đất tốt cho gia đình thân tộc mình, là điều khó tránh.
Dù là cán bộ, Đảng viên cộng sản nhưng bản chất người tiểu sản xuất trong họ
vẫn còn rất sâu sắc. Trong hoàn cảnh đó, mặt tư hữu của người dân sẽ trỗi dậy mạnh
mẽ trong một số cán bộ cơ sở thậm chí biến họ thành một tầng lớp cường hào mới ở
nông thôn, đối lập bởi giai cấp xuất thân của chính mình. Số liệu nêu trên ở HTX Xuân
Lộc là một ví dụ minh chứng cho tình trạng cán bộ cơ sở giành nhiều đất cho mình,
thậm chí mức đất canh tác bình quân của họ cao hơn 11 lần hộ nông dân nghèo. Gia
đình cán bộ vốn có nhiều đất từ hơn mức bình quân ở xã, vẫn còn được chia thêm đất
công.
Xét ở góc độ quản lý, trách nhiệm và quyền hạn giao cho cán bộ cơ sở, đã vượt xa
trình độ quản lý của họ, năng lực kiểm tra của quần chúng và cấp trên, sự hạn chế, ràng
buộc của pháp luật. Điều đó trực tiếp tạo ra tình trạng quan liêu phổ biến nặng nề trong
hệ thống quản lý nhà nước và Đảng. Tình trạng này lại trực tiếp đẻ ra sự tha hoá ở một
số cán bộ sinh ra lớp cường hào "đỏ" ở nông thôn. Đó là nguyên nhân quan trọng thứ
hai gây bất bình trong trung nông, dẫn đến tình hình họ đòi lại phần đất của mình đã bị
lấy đi, "giao khoán" bất hợp lý cho một số gia đình cán bộ. Từ đó, cộng với nguyên
nhân thứ nhất đã nêu ở trên, trung nông thấy cần phải đòi lại cả phần đất bị lấy đi để
giao khoán cho người khác, thậm chí tiến xa hơn nữa, đòi cả phần đất "nhường cơm xẻ
áo" trong điều chỉnh ruộng đất trước đây.
Đến đây, phải thừa nhận đòi hỏi này của trung nông là chính đáng, ít nhất cũng
trong phạm vi số đất đai của họ bị lấy đi giao không đúng cho một số cán bộ thoái hoá
và "giao khoán" theo định xuất của nông dân nghèo để rồi vẫn làm ăn cá thể, hiệu quả
kinh tế thấp, chứ không phải đưa vào kinh doanh tập thể có hiệu quả cao. ở ấp Chợ xã
Tân Phú Trung ( Củ Chi) có 425 hộ bị lấy bớt đất, hộ thấp là 0,3 ha, cao là 1,4 ha, tổng
cộng là 170 ha chiếm 40% số hộ 22,6% số đất, đến nay cả 425 hộ này đã lấy lại hết 170
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ha đất. Thậm chí có hộ còn đòi cả đất "nhường cơm xẻ áo" trước đây cho người trong
thân tộc, với lý do nhân khẩu trong gia đình tăng nhiều so với lúc điều chỉnh đất.
Nếu chúng ta phát hiện kịp thời, giải quyết thoả mãn yêu cầu chính đáng của
trung nông thì tình hình tranh chấp ruộng đất không đến mức nghiêm trọng như hiện
nay.
Lợi dụng tình hình trên, một số phú nông cán bộ công nhân viên ở thành phố có
đất ở làng quê đã giao cho HTX, tập đoàn quản lý thậm chí cả một số địa chủ, bọn
phản động, vượt biên không thoát, cũng đòi lại đất cũ của mình trước đây, đến mức bất
chấp cả luật pháp và đạo lý.
Theo báo cáo của huyện Bình Chánh tháng 7/1988, 18 xã của huyện có 517 hộ tự
phát đòi lại 195,12 ha đất, trong đó có 5 hộ phú nông đòi 4,8 ha, bằng 0,96% số hộ và
2,46% số đất tranh chấp, có 1 hộ cán bộ đòi 0,9 ha, và 21 hộ cán bộ công nhân viên đòi
hỏi 12,87 ha, bằng 4% số hộ và 6,6% số đất tranh chấp. Tình hình đó làm cho 267 hộ
bị mất ruộng, trong đó có 101 hộ bị "trắng tay" hoàn toàn không có ruộng đất, trong
101 hộ này có 14 hộ thuộc diện "chính sách". ở xã Thanh Lộc (Hóc Môn) hộ Nguyễn
Thành Thơ vượt biên năm 1987 xã đã tịch thu hơn 2 ha đất canh tác chia cho nông dân
nghèo. Nguyễn Thành Thơ vượt biên không thoát, sau khi bị cải tạo, được trả về, được
xã trả lại nhà và 1,2 ha đất để canh tác nhưng vẫn ngang nhiên lấy lại toàn bộ số đất cũ
của mình. Hộ Nguyễn Kim Long, cháu của địa chủ Đa, ngang nhiên thuê người cày
trên 2,4 ha của ông Đa, đã hiến và xã đã chia cho 6 hộ nông dân nghèo. Trong khi đó,
bản thân hộ Nguyễn Kim Long có 4 người đang canh tác hơn 1 ha, bình quân hơn
2,500 m2/ người, trong khi mức bình quân của xã Thạnh Lộc chưa tới 1.000 m2 /người.
Một ví dụ khác, ở xã Tân Phú Trung (Củ Chi), Bà Bê sống ở thị trấn Củ Chi có 2 ha
canh tác ở ấp Chợ, khi thành lập HTX, bà Bê cho cháu 1 ha, cho ông Nguyễn Văn
Nho, vừa là tá điền, vừa là người trong thân tộc của bà, là 1 ha. Sau đó, về pháp lý, ông
Nho được huyện cấp cho 1 ha đó, vì là tá điền hoàn toàn không có ruộng. Nay bà Bê về
thoả thuận ngầm với ông Nho là sẽ cho hẳn ông Nho 03 ha, còn lại trả bà, (đương
nhiên bà Bê không tự canh tác phần đất đòi lại). Ông Nho vui lòng chấp thuận an tâm
canh tác trên 03 ha của bà Bê cho hơn là được 1 ha được Nhà nước cấp. Ví dụ này nói
lên trình độ dân trí thấp và tâm lý quyền thừa nhận quyền tư hữu ruộng đất sâu sắc
không chỉ ở người có ruộng mà còn ở cả nông dân không ruộng, phải đi lãnh canh.
Ông sáu Chép phú nông có tới khoảng 30 ha đất canh tác ở nhiều xã, riêng ở nơi ông
cư trú là xã Tân Hiệp (Hóc Môn), có gần 10 ha. Gia đình có 3 người chính quyền ta đã
trưng thu, và để lại 0,9 ha loại 1 cho ông canh tác. Bình quân ruộng của HTX Tân Hiệp
là 746 m2/ nhân khẩu nông nghiệp). Hồi tháng 10/ 1988, ông ngang nhiên đòi lại đất ở
HTX Tân Hiệp, đe doạ dùng vũ lực đối với bà con nông dân đang canh tác trên đất cũ
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của ông. Chính quyền đã cảnh cáo kịp thời nên ông ta mới không giám đòi đất nữa...
Tình hình nêu trên lại trở thành nguyên nhân gây tình trạng bất bình chính đáng
của số đông bà con nông dân lao động nghèo ít đất và không đất vừa mới đươc chia
cấp, giao khoán, nay lại bị mất đất có khi tới mức "trắng tay", trong đó không ít gia
đình thuộc diện "chính sách". Sự bất bình này có khi đến mức phản ứng mạnh đối với
các hộ nhiều ruộng đất ngang nhiên bất chấp pháp luật, đòi đất vô lý, lợi dụng tình
hình biến động ruộng đất đúng sai, chưa rõ. Nếu chính quyền xã huyện bất lực, hữu
khuynh hay quan liêu không giải quyết thoả đáng kịp thời sẽ không tránh khỏi mất
đoàn kết nghiêm trọng có khi đổ máu, gây ảnh hưởng rất xấu cả về kinh tế lẫn chính
trị.
Tóm lại là, nếu như chỉ thực hiện tốt điều chỉnh ruộng đất theo chỉ thị 57 của bộ
chính trị, để lại cho những hộ nhiều đất cao hơn các hộ khác theo khả năng lao động
của họ thì có lẽ không xảy ra vấn đề ruộng đất như hiện nay, nhưng đương nhiên vẫn
làm giảm trình độ tích tụ sản xuất và kinh tế hàng hoá ở nông thôn.
Việc "giao khoán: theo định xuất trong các HTX, tập đoàn không có khả năng tổ
chức kinh doanh tập thể có hiệu quả, đành phải thực hiện kinh doanh cá thể, và cố
gắng lắm HTX, tập đoàn cũng chỉ làm được chức năng tổ đoàn kết sản xuất. Điều đó
mang tính phổ biến và có lợi cho sản xuất hơn là gò ép kinh doanh tập thể. Nhưng
cũng điều đó đã biến việc giao khoán đất trở thành việc chia đất bình quân, xoá bỏ tầng
lớp trung nông về mặt đất đai đó là nguyên nhân đầu tiên quan trọng nhất của sự biến
động đất đai. Mặt khác, chủ trương xoá xâm canh, ổn canh, ổn cư, và một số cán bộ tha
hoá, trở thành tầng lớp "cường hào đỏ" ở nông thôn chiếm đất bất hợp lý đã làm
nghiêm trọng thêm tình hình và gây bất bình trong cả trung nông và nông dân nghèo.
Sự tha hoá biến chất của một số cán bộ cũng lại bắt nguồn từ việc giao trách nhiệm,
quyền hạn cho họ lớn hơn khả năng quản lý của họ, lớn hơn năng lực làm chủ, trình độ
dân trí của quần chúng lớn hơn cả khả năng ràng buộc kiểm tra, của luật pháp và hệ
thống quản lý Nhà nước, Đảng. Tình hình đó lại trở thành nguyên nhân làm cho trung
nông không chỉ đòi đất bị lấy đi trong đợt "giao khoán" mà cả đất "nhường cơm xẻ áo",
mà đáng lẽ cả về kinh tế và chính trị họ có thể không làm như vậy. Tình hình đó lại trở
thành nguyên nhân dẫn đến ở những nơi không giao đất khoán theo định xuất, chỉ có
điều chỉnh ruộng đất cũng có biến động lớn. Những hộ bị điều chỉnh đất một cách hợp
lý cũng bị đòi lại. Thậm chí, một số thuộc thành phần phản động, địa chủ ngóc đầu dậy
cũng ngang nhiên lấy lại đất ở một số nơi. Ngoài ra ở một số tập đoàn, HTX đã tập thể
hoá ruộng đất và tổ chức quản lý kinh doanh tập thể trong nông nghiệp bước đầu có
hiệu quả và đi vào nề nếp, cũng bị ảnh hưởng của sự biến động ruộng đất. Tâm lý tư
hữu trỗi dậy, khiến cho những xã viên, tập đoàn viên có nhiều đất trước đây đòi lại đất
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để kinh doanh riêng. Nếu không lãnh đạo khéo léo, kiên quyết thì tập đoàn, HTX có
nguy cơ tan rã, gây lãng phí lớn đối với cơ sở vật chất mà HTX, tập đoàn đã xây dựng
nên trong nhiều năm qua với sự giúp đỡ to lớn của Nhà nước.
Việc giải quyết vấn đề ruộng đất hiện nay cần thiết phải dựa trên cơ sở thống nhất
về nguyên nhân trực tiếp và sâu xa, về bản chất của tình hình.
Từ sự phân tích trên đây, chúng tôi kiến nghị cách xử lý ruộng đất theo các
trường hợp chủ yếu sau đây:
- Trường hợp phổ biến, bất hợp lý nhất là: việc "Giao đất khoán" sau khi thành
lập tập đoàn, HTX theo định xuất mang tính chất bình quân nhưng chưa tổ chức được
việc kinh doanh tập thể, hay kinh doanh tập thể không có hiệu quả, đã làm giảm sút sản
xuất hàng hoá và gây bất mãn trong trung nông. Nói chung nên trở lại tình trạng ruộng
đất trước khi "giao khoán", bảo đảm cho các gia đình trung nông có nhiều ruộng hơn
mức trung bình có thể là 5.000 m2/ hộ, hay cao hơn nữa, tuỳ quỹ đất ít nhiều ở từng xã,
huyện, nhưng không vượt quá khả năng tự canh tác hiện tại của họ và không quá số
diện tích đất đai của từng hộ đã đưa vào tập đoàn, HTX trước đây.
Đứng trước sự đã rồi, nên chỉ có thể cố gắng khôi phục tầng lớp trung nông ở
mức độ như sau:
Đất "nhường cơm xẻ áo" của trung nông khá giả cho nông dân nghèo trong điều
chỉnh ruộng đất theo đúng chỉ thị 57 của Bộ Chính Trị trước khi vào tập đoàn, HTX,
nói chung không trả lại. Trường hợp cá biệt hộ trung nông đã nhường bớt ruộng trước
đây, nay quá đông nhân khẩu, bình quân ruộng đất thấp hơn mức trung bình ở xã,
không có ngành nghề khác, đời sống gặp nhiều khó khăn, thì giải quyết cấp thêm đất
như những gia đình nông dân nghèo khác hiện nay trong phương án chung của tập
đoàn HTX và cả theo qui mô quỹ đất của mình. Như vậy, đương nhiên cần trả lại cho
trung nông phần đất "giao khoán" theo định xuất để có thể khôi phục lực lượng sản
xuất hàng hoá của trung nông ở mức cao nhất có thể có được.
- Kiên quyết không trả lại cho chủ cũ các ruộng thuộc diện" xoá tô", "truất hữu".
Ruộng "xoá tô" do chính quyền cách mạng thực hiện đối với ruộng phát canh thu tộc
của địa chủ cho nông dân nghèo (tá điền). Trừ trường hợp lầm lẫn xoá tô không đúng
đối tượng địa chủ phong kiến. Ruộng "truất hữu" do chính quyền Nguyễn Văn Thiệu
thực hiện cũng không trả lại chủ cũ. Vì nó cũng là chính sách xoá bỏ phương thức bóc
lột phong kiến về đất đai.
- Trước sự đã rồi, đất của phú nông, tư sản đã điều chỉnh cho nông dân nghèo
cũng không trả lại và khuyến khích họ đầu tư vốn kinh doanh các ngành phi nông
nghiệp. Nay, các gia đình này đã trở thành nông dân lao động thì thay đổi thành phần
cho họ. Nếu có tăng nhân khẩu nên bình quân ruộng đất ít hơn mức trung bình, không
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có ngành nghề khác, đời sống khó khăn thì giải quyết như đối với nông dân nghèo nói
chung.
- Kiên quyết dùng biện pháp trấn áp đối với bọn địa chủ, phản động và bất kỳ ai
lợi dụng biến động đất đai, ngang nhiên về chiếm lại đất một cách vô chính phủ, bất
chấp pháp luật, không tôn trọng chính quyền.
- Kiên quyết không trả lại đất cho các gia đình cán bộ công nhân viên, nhân dân
đô thị đã có cuộc sống ổn định, trước đây có đất canh tác ở quê quán, và chính quyền
xã đã cấp cho nông dân nghèo. Cần giải thích chính sách cho họ thông hiểu, nếu họ
không tôn trọng luật pháp thì phải kiên quyết xử lý theo pháp luật.
- Kiên quyết thu hồi lại đất đã cấp cho các hộ dân cư tuy sống ở nông thôn những
đã có ngành nghề khác, bảo đảm ổn định đời sống, và họ không tự canh tác số đất này,
thường phải "phát canh" hay chủ yếu thuê mướn người làm dưới nhiều hình thức. Cần
giải thích chính sách cho họ thông hiểu, nếu họ không tôn trọng luật pháp thì phải xử
lý theo luật pháp. Cũng cần lưu ý có một số gia đình nông dân lao động, vì mất sức lao
động phải thuê mướn lao động, hoặc còn do không có vốn phải phát canh, hưởng hoa
lợi đời sống khó khăn, thì không được thu hồi ruộng đất của họ.
Tình trạng xâm canh là không tránh khỏi. Nếu trước đây xoá bỏ xâm canh mà đã
giải quyết cấp đất khác bảo đảm ổn định đời sống cho họ, thì không đặt vấn đề trở lại
đất cũ, nhưng nếu người bị thu đất xâm canh, và không đủ đất canh tác, thì phải trả lại
cho họ như trường hợp trả lại đất sau khi giao khoán theo kiểu "cào bằng" đã nêu trên.
- Kiên quyết xử lý các trường hợp cán bộ lợi dụng chức quyền chiếm hữu nhiều
đất hơn so với mức qui định của chính sách hay giành đất tốt, gần cho mình và thân
tộc.
Nhưng những gia đình cán bộ khác, trước hết cũng là nông dân lao động, phải
được giải quyết theo chính sách chung. Nếu họ là trung nông bị "cào bằng" ruộng đất
qua giao khoán theo định suất thì nay cũng phải được trả lại như các gia đình trung
nông khác.
- Những gia đình nông dân lao động, cán bộ đã có công khai hoang, phục hoá nên
đất nhiều, nay cũng giải quyết theo chính sách chung, họ có quyền được nhiều đất hơn
các gia đình khác theo mức qui định của địa phương. Mức dư thừa được chính quyền
vận động nhường giao cho nông dân nghèo canh tác, và người được nhận ruộng phải
trả công khai phá cho họ theo giá thị trường địa phương do hai bên thoả thuận, chính
quyền xã hay tập đoàn, HTX làm trung gian xử lý.
- Những gia đình được nhận thêm đất phải thanh toán công khai phá cải tạo đất
cho gia đình nông dân lao động khá giả đã "nhường cơm xẻ áo" cho họ, theo giá xã hội
địa phương, được chính quyền xã, HTX, tập đoàn làm trung gian xử lý.
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- Ưu tiên cấp đất cho các gia đình thuộc diện "chính sách", không có hay có quá ít
đất canh tác, đời sống khó khăn, không có ngành nghề khác để sinh sống. Ưu tiên cấp
cho các hộ này loại đất công, đất tịch thu của phản động, nhận hiến, trưng thu, trưng
mua của địa chủ để họ không phải thanh toán tiền công khai phá đất
Mức đất cấp tuỳ theo đất của địa phương:
- Còn các gia đình nông dân nghèo khác, nếu còn đất thì cấp cho họ. Nếu không
còn quỹ đất thì giúp họ chuyển sang ngành nghề khác hoặc đi xây dựng vùng kinh tế
mới. Cần dành những đất canh tác ở các nông trường quốc doanh mà hiện nay nông
trường sản xuất kém hiệu quả, chưa sử dụng hết, để giao cho các gia đình nông dân
nghèo không đất và không biết làm ngành nghề khác.
- ở một số nơi, cực chẳng đã mới phải chấp nhận tình trạng "trắng tay", không có
đất canh tác, phải đi làm thuê đối với một gia đình nông dân nghèo. Nhưng kiên quyết
không để nông dân nghèo thuộc "chính sách" (gia đình liệt sĩ thương binh, có công với
cách mạng) chỉ có biết làm nghề nông lại bị trắng tay, không có ruộng đất canh tác tối
thiểu bảo đảm đời sống cho gia đình họ. Mặt khác, cũng cần thấy rằng một số người
lao động nông nghiệp chuyên đi làm thuê, không biết làm chủ kinh doanh, thì không sợ
họ bị trắng tay.
Phương pháp giải quyết tranh chấp đất đai là thương lượng hoà giải dân chủ,
công khai điều tra đất từng hộ về nhân khẩu nông nghiệp, các ngành nghề khác, cơ cấu
các loại đất theo nguồn (đất tư, đất tự mua trước 1975 và sau 1975 nhưng trước điều
chỉnh, đất xoá tô, truất hữu, đất được chia cấp trong điều chỉnh,...), lập phương án giải
quyết cụ thể, đưa ra dân chủ bàn bạc trong nông dân lao động. Đảm bảo giải quyết theo
pháp luật, bảo vệ các cơ sở vật chất đã được HTX, tập đoàn xây dựng nhất là công
trình thuỷ lợi, cải tạo đất. Kiên quyết trấn áp những kẻ ngoan cố, lợi dụng tình trạng
tranh chấp ruộng đất, gây rối, ngang nhiên dành lại đất bất chấp pháp luật, chính
quyền, làm thiệt hại sản xuất, tổn thất các cơ sở vật chất đã xây dựng trên đồng ruộng,
những kẻ bao che cho các phần tử tiêu cực và những cán bộ lợi dụng chức quyền đã
chiếm đất sai chính sách trước đây, nay không tự giác sửa chữa. Cần chống tư tưởng
hữu khuynh ở một số cấp uỷ, chính quyền đối với loại đối tượng này. Nhưng đồng thời
cũng cần đề phòng xu hướng dùng biện pháp thô bạo trung nông có đòi hỏi chính
đáng.
Trên đây chỉ là cách giải quyết cấp bách, rất cần cho trước mắt, chủ yếu để ổn
định sản xuất và trật tư xã hội, chứ chưa thực sự để kích thích sản xuất hàng hoá phát
triển và tích tụ hoá sản xuất. Vấn đề ruộng đất chỉ có thể và phải được giải quyết triệt
để bằng việc xây dựng nền kinh tế hàng hoá XHCN và xây dựng nông thôn mới trong
suốt quá trình cải tạo CNXH bằng các hình thức và biện pháp thích hợp.
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2. Hợp tác hoá nông nghiệp và HTX, tập đoàn sản xuất.
Hợp tác hoá sản xuất là một phạm trù kinh tế rộng, và thực chất là quá trình xã
hội hoá nền sản xuất về kinh tế và hình thức trong mối quan hệ biện chứng với nhau,
để nâng cao hiệu quả kinh tế, phản ảnh sự vận động của qui luật quan hệ sản xuất phải
luôn luôn phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Nhưng ở đây, chúng ta hãy xét riêng khía cạnh hợp tác kinh tế tiểu nông, bộ phận
cơ bản của kinh tế hàng hoá nhỏ, trong quá trình xây dựng nền kinh tế hàng hoá lớn
XHCN.
Sau khi giải quyết vấn đề ruộng đất như đã nêu ở phần trên, giai cấp địa chủ, phú
nông, tư sản nông thôn bị xoá bỏ, chỉ còn lại các tầng lớp nông dân lao động và kinh tế
hàng hoá nhỏ.
Các đơn vị kinh tế cơ sở của nền sản xuất hàng hoá nhỏ trong nông nghiệp là các
hộ tiểu nông, trong đó cơ bản là trung nông, với qui mô kinh tế nhỏ bé lại phân tán,
không thể có được sự tích tụ sản xuất nhất định tối thiểu về ruộng đất, kỹ thuật, lao
động, tiền vốn để thực hiện sự phân công và hiệp tác, đổi mới kỹ thuật, nâng cao qui
mô kinh doanh và hiệu quả kinh tế theo hướng tiến lên nền kinh tế hàng hoá lớn hiện
đại. Mặt khác, chúng ta còn sợ kinh tế tiểu nông bị phân hoá giàu, nghèo, và hàng
ngày, hàng giờ tự phát tiến lên sản xuất hàng hoá lớn TBCN. Vì vậy, chúng ta muốn
nhanh chóng xoá bỏ kinh tế tiểu nông bằng cách vận động tập hợp họ lại, thành lập
càng nhanh càng tốt các xí nghiệp hợp tác là HTX hay tập đoàn sản xuất trên cơ sở tập
thể hoá quyền sở hữu tư liệu sản xuất, trước tiên là đất canh tác hàng năm, thực hiện tổ
chức quản lí kinh doanh tập thể có kế hoạch, có phân công và hiệp tác lao động và
phân phối theo lao động. Chúng ta xem HTX, tập đoàn sản xuất là các tổ chức kinh tế
tập thể XHCN, được tổ chức quản lý theo mô hình xí nghiệp công nghiệp.
Do vậy, ngày 20/04/1985, thành phố công bố cơ bản hoàn thành hợp tác hoá nông
nghiệp, 83,7% số hộ nông dân lao động với 83,47% diện tích đất canh tác đã vào làm
ăn tập thể trong các HTX và tập đoàn sản xuất. Tính đến cuối 1987, toàn thành phố có
189 HTX và 498 tập đoàn sản xuất. Trong 189 HTX, có 35 HTX qui mô dưới 100 ha
canh tác, chiếm 18,5% số HTX, 86 HTX qui mô từ 100 đến 200 ha canh tác, chiếm
45,5% số HTX; có 46 HTX qui mô từ 200 đến 300 ha canh tác, chiếm 24,3% số HTX;
có 19 HTX qui mô từ 300 đến 500 ha, chiếm 10% số HTX; có 4 HTX qui mô trên 500
ha canh tác, chiếm 1,7% đất canh tác (không kể quốc doanh). Như vậy chỉ trong một
thời gian ngắn chúng ta đã xã hội hoá XHCN nền kinh tế tiểu nông về hình thức, còn
về thực tế lực lượng sản xuất và cơ chế quản lý vẫn cơ bản là sản xuất hàng hoá nhỏ,
thậm chí ở trình độ kém kinh tế trung nông trước đây. Bởi vì mới chỉ có ruộng đất và
một phần nhỏ sức lao động tham gia vào kinh doanh tập thể, còn các tư liệu sản xuất
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khác vẫn nằm ngoài hoạt động kinh doanh của HTX, tập đoàn sản xuất. Ví dụ. theo
điều tra của Ban nông nghiệp thành uỷ cuối 1987, kinh tế tập thể có 144 máy kéo nhỏ
trong 804 cái, chiếm 18% (không kể máy kéo quốc doanh), có 55 động cơ điện trong
343 cái, chiếm 27,8% (không kể quốc doanh), máy bơm nước các loại có 1.313 cái
trong số 8.006 cái, chiếm 16,4%, máy xay xát có 62 cái trong 525 cái, chiếm 11,8%,
máy nghiền thức ăn gia súc có 26 cái trong 39 cái, chiếm 66,6%, xuồng máy có 62 cái
trong 525 cái, chiếm 15,5%. Năng lực quản lý kinh doanh HTX, tập đoàn sản xuất còn
yếu kém. Cán bộ quản lý của HTX, tập đoàn sản xuất hôm trước chỉ quen quản lý kinh
doanh qui mô nhỏ của kinh tế trung nông, nay phải quản lý hàng trăm ha đất canh tác,
hàng ngàn lao động một cách đột ngột chỉ trải qua các lớp huấn luyện ngắn ngày. Trình
độ văn hoá và dân trí của cán bộ xã viên, tập đoàn viên rất thấp, khó có thể nhanh
chóng thích ứng với qui mô quản lý lớn như vậy. Xét trên khía cạnh kỹ năng lao động
quản lý của người lao động HTX, tập đoàn sản xuất thì tình hình nêu trên cũng phản
ảnh trình độ thấp kém của lực lượng sản xuất. Phần lớn các HTX, tập đoàn sản xuất
được thành lập trong thời kỳ "chạy nước rút" để kịp hoàn thành cơ bản vào dịp 10 năm
kỷ niệm giải phóng miền Nam (30/04/85). Huyện Củ Chi có khẩu hiệu "1 ngày tháng
năm bằng cả năm Bình Mỹ" (1 ngày tháng 5 phải vận động thành lập HTX, tập đoàn
sản xuất bằng cả năm xây dựng HTX điểm ở xã Bình Mỹ trước đây). Năm 1983, toàn
thành phố mới chỉ có 30% diện tích và 38,9% số hộ nông dân vào HTX, tập đoàn sản
xuất, đến tháng 1/1985 đã có trên 83% số diện tích và số hộ nông dân vào tập đoàn sản
xuất, và HTX. Do vậy, nhiều tập đoàn sản xuất, HTX được thành lập theo kiểu đánh
trống ghi tên gò ép.
Hợp tác hoá kinh tế tiểu nông, thành lập các tổ chức kinh tế hợp tác là tập đoàn
sản xuất và HTX trên cơ sở tập thể hoá quyền chiếm hữu tư liệu sản xuất chủ yếu,
trước hết là đất canh tác, tất phải dẫn đến việc tổ chức kinh doanh tập thể, dựa trên sự
phân công và hiệp tác lao động trên toàn bộ đất canh tác và lao động của HTX, tập
đoàn sản xuất đòi hỏi phải thực hiện tốt cơ chế quản lý kế hoạch hoá và hạch toán kinh
tế, trả công, theo lao động trong toàn bộ các khâu, các hoạt động kinh doanh của HTX,
tập đoàn sản xuất. Quá trình đó diễn ra bằng biện pháp chính trị, tư tưởng và hành
chính thậm chí cưỡng bức và diễn ra trong thời gian ngắn chứ không phải bằng biện
pháp kinh tế và không phải trải qua một quá trình phát triển biện chứng, từ thấp đến
cao, từ đơn giản đến phức tạp. Vì thế đến nay, đại bộ phận các HTX, tập đoàn sản xuất
kinh doanh tập thể kém hiệu quả. Cuối năm 1987, trong dịp kiểm điểm tình hình hợp
tác hoá, các đồng chỉ lãnh đạo huyện Củ Chi thừa nhận là chỉ có 11,9% số HTX đúng
là một tổ chức kinh tế tập thể XHCN, và ngay trong các HTX tiên tiến, ít nơi xã viên
có thu nhập bằng nông dân cá thể ( và huyện Thủ Đức cũng thừa nhận như vậy). Tất cả
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những HTX mà huyện gọi là khá trở xuống thực chất chỉ là tổ đoàn kết sản xuất (tức là
làm ăn cá thể). Báo cáo của thành phố thì đánh giá có chứng 30% HTX tập đoàn là tổ
chức kinh tế tập thể, còn huyện Hóc Môn đánh giá có 20%, huyện Bình Chánh đánh
giá có 15% HTX , tập đoàn là tổ chức kinh tế tập thể.
Như vậy, mục tiêu của hợp tác hoá là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống
nhân dân đã không thực hiện được.
Những nguyên nhân của tình hình trên là gì ?Đến nay về cơ bản, phần lớn các cấp
đều thống nhất là do nóng vội, đốt cháy giai đoạn, giản đơn, vi phạm nguyên tắc tự
nguyện, dân chủ, cùng có lợi trong quá trình hợp tác hoá, cán bộ là yếu tố quyết định
nhưng trình độ thấp, chưa được đào tạo chu đáo và chưa qua giai đoạn tập dượt. Nhà
nước chưa có đầu tư tài chính kỹ thuật thích đáng, cơ chế quản lý kinh tế tập trung
quan liêu bao cấp, chính sách kinh tế của Nhà nước không hợp lý... Vì vậy, việc củng
cố nâng cao chất lượng phong trào hợp tác hoá nông nghiệp là phải khắc phục các
nguyên nhân trên, và dựa vào 3 tiêu chuẩn của một đơn vị kinh tế tập thể XHCN là: tập
thể hoá ruộng đất, quản lý có kế hoạch, phân công, hiệp tác lao động và phân phối theo
lao động. Nhưng vấn đề lại được đặt ra là: làm thế nào để giải quyết tình hình, khắc
phục nguyên nhân nêu trên để cho các HTX, tập đoàn sản xuất trở thành những đơn vị
kinh tế tập thể XHCN kinh doanh có hiệu quả hơn kinh tế tiểu nông (cá thể)? và thời
gian để giải quyết các vấn đề trên kéo dài bao lâu, trong khi đời sống kinh tế đang đòi
hỏi cấp bách sự phát triển nhanh chóng của nông nghiệp?
Trong thực tiễn, từ sau khi hoàn thành cơ bản hợp tác nông nghiệp tháng 4/1985,
với những tiêu chuẩn về tổ chức kinh tế tập thể XHCN nêu trên đây vẫn là cách nghĩ,
cách làm cũ, mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng chúng ta vẫn lúng túng không tìm
được lối ra, cách làm ăn thích hợp để các HTX, tập đoàn sản xuất có thể tồn tại và phát
triển. Trước tình hình đó, các HTX tập đoàn phải tự thích ứng theo rất nhiều hướng đa
dạng phù hợp với khả năng điều kiện cụ thể khách quan của mình để đảm bảo cuộc
sống của người lao động, không giống với những cách nghĩ, cách làm truyền thống
trước đây. Điều đó đã gây ra nhiều tranh cãi xung quanh 4 câu hỏi:
"Thực chất của tình hình là gì? Đánh giá tình hình thực tế đã diễn ra như vậy là
tốt hay xấu? Nguyên nhân của tình hình? Giải pháp sắp tới để phát triển nông nghiệp
theo hướng sản xuất lớn XHCN" cần phải giải đáp đúng cả 4 câu hỏi trên.
Thứ nhất, về thực trạng của tình hình hợp tác hoá.
- ở những HTX, tập đoàn được thành lập vội vàng theo kiểu đánh trống ghi tên
quần chúng và cán bộ chưa được chuẩn bị cho việc tổ chức kinh doanh tập thể thì phần
lớn hiện nay may mắn còn bộ khung cán bộ, bà con nông dân vẫn làm ăn cá thể như
trước. Một số ít HTX, tập đoàn được củng cố vươn lên làm được chức năng tổ đoàn kết
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sản xuất, tức là thực hiện mua bán vật tư, nông sản hai chiều với nhà nước. Ví dụ,
HTX Quyết Thắng (Bình Mỹ, củ Chi) có 413 ha canh tác chỉ chia 94 ha đất công theo
bình quân nhân khẩu, còn lại đất vẫn giữ nguyên, nên có đội là 1.100 m2 có đội là 850
m2/ 1 định xuất "giao khoán". HTX An Hội I (Gò vấp) trồng rau, có gia đình "nhận
khoán" của HTX chỉ có 680 m2, và còn có đất tư với 3.000 m2.
Do vậy, ruộng đất không bị "giao khoán" theo định xuất, nên vừa qua không có
sự tranh chấp gay gắt. Nếu có, thì do ảnh hưởng của tình hình chung mà một số trung
nông muốn đòi lại phần đất đã "nhường cơm xẻ áo" trước đây và một số người khác
nhân cơ hội chung, đòi hay tự lấy lại phần đất cũ một cách không hợp lý và không
đúng luật pháp như đã trình bày ở phần trên.
- Một phần không nhỏ HTX, tập đoàn sản xuất đã cố gắng vươn lên tổ chức kinh
doanh tập thể theo 3 tiêu chuẩn của một đơn vị kinh tế tập thể XHCN, thông qua hình
thức khoán sản phẩm theo chỉ thị 100 của Ban Bí thu Trung ương Đảng và Nghị quyết
154 của Hội Đồng Bộ trưởng,. Việc đầu tiên là các HTX, tập đoàn này thực hiện giao
đất khoán theo định xuất cho các hộ xã viên, tập đoàn viên, thậm chí có nơi do không
biết xác định hợp lý các định mức khoán, để đảm bảo công bằng, nên đã buộc phải
phân chia ruộng đất theo kiểu "bốc thăm", có gần, có xa, có tốt, có xấu, gây ra tình
trạng xáo canh và chia cắt ruộng đất manh mún rất nghiêm trọng. Phần lớn các HTX,
tập đoàn sau khi giao đất khoán theo định xuất đã không tổ chức được việc kinh doanh
tập thể và hộ xã viên, tập đoàn viên lại trở về làm ăn cá thể trên mảnh đất "giao
khoán", HTX, tập đoàn nào cố gắng lắm thì làm được chức năng tổ đoàn kết sản xuất,
ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế 2 chiều mua bán vật tư nông sản với Nhà nước.
Ví dụ, HTX 30/4 xã Bình Chánh thuộc loại khá, thực hiện giao khoán đất theo định
xuất. Trước đây khâu làm đất do 42 máy kéo nhỏ của tư nhân đảm nhiệm. HTX không
đủ vốn để tập thể hoá số máy này, lại thuê với giá rẻ, nên 35 máy không hoạt động.
Ruộng đất và máy móc bị tách rời nhau. Chính điều đó đã gây ra sự bùng nổ gay gắt về
tranh chấp ruộng đất như đã nói ở trên.
Dạng HTX, tập đoàn sản xuất, HTX hoạt động theo kiểu Liên hiệp các tổ chức
đoàn kết sản xuất và tổ đoàn kết sản xuất trong sản xuất nông nghiệp mang tính phổ
biến.
- Trong số những tập đoàn sản xuất, HTX hoạt động theo kiểu tổ đoàn kết như
trên, có một số phát triển cao hơn mang nhân tố mới có tính chất kinh tế tập thể
XHCN, mà các tổ đoàn kết sản xuất trước đây không có.
Ví dụ, HTX Quyết Thắng (Củ Chi) đầu từ cho 1 ha mía các khoán sau: giống
(25.000 hom mía/ha), 150 kg urê, 300 kg AS và 150 kg Kali, còn các chi phí khác và
công lao động do xã viên đầu tư, sản phẩm thu được chia giữa HTX và xã viên theo tỷ
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lệ 7/8. Đối với xay xát lúa gạo, HTX đầu tư máy, nhà xưởng, nhiên liệu chi phí sửa
chữa, xã viên đầu tư lao động và doanh số hàng tháng được chia giữa HTX và xã viên
theo tỷ lệ 4/1. Tập đoàn I xã Phước Vĩnh An (Củ Chi) năm 1984 đã huy động vốn của
tập đoàn viên được 67.500đ để mua 3 đôi trâu cày, 3 máy bơm cole theo giá thị trường
địa phương. Số vốn này được đảm bảo giá trị bằng lúa tính theo giá thị trường tự do ở
địa phương, lúc góp vốn là 10 đ/kg tương đương với 6.750 kg lúa. Lãi suất trả cho số
vốn này bằng tỷ lệ lãi thực tế trong kinh doanh hàng năm của tập đoàn.
Hợp tác xã 30/4 Bình Chánh liên doanh với tư nhân để kinh doanh sản xuất nước
tương và gạch. Năm 1986, HTX đầu tư cho sản xuất nước tương 38% vốn (52.000đ),
tư nhân bỏ vốn 62% (80.000đ). HTX đầu tư cho sản xuất gạch 30% vốn (2.000.000đ)
còn tư nhân đầu tư 70% vốn (4.822.000đ).
Lãi của sản xuất nước tương được trích 10% lập quỹ HTX, còn lại 90% lãi chia
theo vốn cổ phần. Cụ thể từ tháng 3 đến tháng 10/1987, lãi 273,499đ - 27.340đ) x 38%
= 93.540đ. Còn tư nhân góp vốn được 152.619 đ. Thực chất của hình thức liên doanh
giữa HTX và tư nhân trong các ví dụ trên là sự hợp tác dựa trên quyền sở hữu tư liệu
sản xuất của các thành viên góp vốn, cùng quản lý kinh doanh, lời ăn, lỗ chịu và HTX
có được ưu thế kinh tế hơn tư nhân trong phân phối lợi nhuận; vì thế chế độ trách
nhiệm vật chất cá nhân đối với kết quả kinh doanh đương nhiên được thực hiện. Qua
đó, kinh tế tập thể dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất được hình thành và lớn
dần lên ngay trong lòng tổ chức kinh tế hợp tác dựa trên chế độ sở hữu riêng về tư liệu
sản xuất của các bên tham gia hợp tác. ở một số HTX không có vốn, muốn tồn tại, lúc
đầu đã huy động khả năng kinh doanh của tư nhân. Ví dụ, 1986 HTX Long Thạnh Mỹ
I huyện Thủ Đức, cho tư nhân đầu tư vốn 100% để kinh doanh lò gạch (45 triệu đồng),
HTX bảo đảm mặt bằng sản xuất và tư cách pháp nhân, hàng tháng được thu 6% doanh
số trong đó nộp cho ngân sách xã 20% và lập quỹ HTX 80%. Số thu nhập này của
HTX được sử dụng để lập quỹ tích luỹ là 40% và trả công lao động cho bộ máy quản lý
HTX là 60%. Do đó HTX không phải thu của xã viên sản xuất nông nghiệp các chi phí
cho các hoạt động dịch vụ thực hiện hợp đồng kinh tế hai chiều cung ứng vật tư tiêu
thụ sản phẩm, mà lại có vốn đầu tư cơ sở vật chất, thuộc sở hữu tập thể, hình thành yếu
tố kinh tế tập thể XHCN, phục vụ tốt hoạt động kinh doanh riêng trên mỗi mảnh đất
của các hộ xã viên.
Còn ở những HTX hình thành sở hữu tập thể trên cơ sở tập thể hoá tư liệu sản
xuất vốn là của riêng từng hộ xã viên, nhờ đó mà hình thành hoạt động kinh tế tập thể,
thì thường kém hiệu quả. Ví dụ, HTX An Lạc, huyện Bình chánh năm 1985 tập thể hoá
nhà máy xay xát của tư nhân trị giá 600.000 đ, đến 1987 phải thanh lý toàn bộ, HTX
Hiệp Bình huyện Thủ Đức tập thể hoá nhà máy xay năm 1980, đến 1985 cũng phải
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thanh lý toàn bộ. Việc tập thể hoá ngay từ khi thành lập HTX đối với ruộng đất và các
tư liệu sản xuất khác thực chất là thực hiện xã hội hoá nền sản xuất về hình thức bằng
các biện pháp phi kinh tế, tách rời sự xã hội hóa về mặt thực tế. Do đó năng lực quản
lý chưa được chuẩn bị tập dượt, trưởng thành so với qui mô, tính chất của đối tượng
quản lý được xác lập một cách đột ngột, nhanh chóng. Vì vậy, chế độ trách nhiệm vật
chất cá nhân không thực hiện được trọng hoạt động kinh doanh, và hiệu quả kinh tế
của sản xuất tập thể đương nhiên thấp hơn cá thể.
Còn việc hình thành các cơ sở vật chất thuộc sở hữu tập thể và do đó hoạt động
kinh tế tập thể được hình thành dần trong quá trình hợp tác hoá dựa trên cơ sở thừa
nhận sự tồn tại của sở hữu cá nhân về tư liệu sản xuất, đã làm cho năng lực quản lý
kinh doanh tập thể được hình thành, tập thể có hiệu quả cao. Điều đó càng chứng minh
rõ quan điểm của Mác là Cách mạng chỉ có thể là bà đỡ, chứ không thể là bà mẹ cho
một chế độ kinh tế mới ra đời và trưởng thành vững mạnh.
- Đặc biệt trong số này, có một số HTX, tập đoàn sản xuất biết kinh doanh tổng
hợp đạt hiệu quả kinh tế cao. HTX Tân Hiệp (Hóc Môn) có 3 cơ sở chế biến đường
mía với công suất 170 tấn mía cây/ ngày, thực hiện việc gia công chế biến cho các hộ
xã viên trồng mía. Hợp tác xã đầu tư cho thuỷ lợi kiến thiết lại đồng ruộng cho các
vùng chuyên canh trồng mía, rau, lúa. Hiện nay HTX có trạm bơm điện công suất
4.000 m3/ h để tiêu úng cho vùng chuyên canh mía 190 ha, kể cả bơm dầu thì công suất
là 6.800 m3/ h, đắp bờ bao ngăn tràn dài 3.000 m, với khối lượng đào 15.000 m3. HTX
có trạm biến thế điện 300 KVA, và hệ thống mạng lưới điện phục vụ sản xuất và đời
sống của dân cư xã Tân Hiệp; có giếng công nghiệp và máy bơm cho vùng chuyên
canh rau 30 ha, HTX có 2 máy kéo NT3 (riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 1987 là
13.429.278 đ). HTX bảo đảm cung ứng thoả mãn nhu cầu sản xuất của các hộ xã viên
về phân bón hoá học, thuốc trừ sâu, về giống mới (lúa IR 64). Nhờ có cơ sở vật chất
mạnh mẽ và biết tổ chức lại sản xuất, các hộ xã viên đã thực hiện kế hoạch cơ cấu sản
xuất của HTX trên phần ruộng đất canh tác nhận khoán của mình, HTX tổ chức được
các hoạt động dịch vụ sản xuất, như làm đất, tưới tiêu nước, chế biến đường, ứng trước
vốn đầu tư cho xã viên, nhất là đối với trồng mía có nhu cầu vốn đầu tư nhiều (1987,
HTX ứng vốn cho xã viên đầu tư 17.892 đ/ ha trồng mía).
Hợp tác xã Xuân Lộc (Hóc môn) về nông nghiệp, cơ bản giữ nguyên hình thức
theo kiểu tổ đoàn kết sản xuất, nhưng đã phát triển kinh doanh thương nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp để giải quyết công ăn việc làm, tạo vốn tích luỹ đầu tư cho sản xuất nông
nghiệp và phúc lợi xã hội. HTX có 4 nhà máy xay xát lúa, với tổng công suất 21 T/
ngày trong đó có 3 nhà máy liên doanh với tư nhân, với tỉ lệ đầu tư vốn của HTX là
50% - 60%, và 70%, tổng giá trị 4 nhà máy là 420.000 đ theo giá 9/1985. HTX kinh
317

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

doanh thương nghiệp trên cơ sở liên kết kinh tế với các công ty xuất khẩu nông sản của
thành phố, các cơ sở kinh doanh nông sản của các tỉnh bạn, đã mang lại hiệu quả kinh
tế cao cho HTX. Ví dụ, riêng 1986 thu nhập của HTX Xuân Lộc là 9,3 triệu đồng trong
đó thương nghiệp là 8,5 triệu đồng, tiểu thủ công nghiệp 0,4 triệu đồng. Riêng 6 tháng
đầu năm 1988, thu nhập của HTX là 41 triệu đồng, trong đó thương nghiệp là 36 triệu
đồng. Lãi để lập các quỹ không chia của HTX là 30,8 triệu đồng. Nhờ có lãi của
thương nghiệp, HTX bảo đảm cung ứng thoả mãn nhu cầu phân bón, thuốc trừ sâu cho
sản xuất nông nghiệp với giá rẻ, hoặc tạm ứng trước vật tư, thu sản phẩm trả sau đối
với các hộ xã viên nghèo đầu tư mở mang ngành nghề, như mua xe vận tải ISUZU 15
tấn với số vốn 19 triệu đồng, xây dựng xưởng bánh tráng xuất khẩu theo qui trình công
nghệ mới, với số vốn đầu tư khoảng 25 triệu đồng, sử dụng khoảng 30 người lao động,
đạt công suất 10.000 kg bánh / tháng. (Riêng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong 6 tháng
đầu năm 1988 lên đến 21,8 triệu đồng). HTX còn đảm bảo các công trình phúc lợi xã
hội như xây cất trường học, đào giếng công nghiệp, đầu tư cho trạm y tế, xây dựng cầu
dân sinh, với số vốn đầu tư hàng chục triệu đồng/năm.
Những HTX này biết lợi dụng những thuận lợi riêng có của mình để mở rộng
kinh doanh dưới nhiều hình thức đa dạng trong phạm vi pháp luật không cấm, để phát
triển sản xuất, tạo công ăn việc làm, góp phần xây dựng xã hội nông thôn mới.
Xét riêng ngành nông nghiệp, do đặc điểm sản xuất của nó và do ruộng đất ít, lại
sử dụng công cụ lao động thủ công là chủ yếu, cho nên chưa có yêu cầu hiệp tác trong
các khâu canh tác này và chỉ cần là một tổ chức kinh tế liên hiệp các hộ nông dân xã
viên kinh doanh riêng trên mảnh đất của mình, có liên kết với kinh tế HTX qua hệ
thống kinh doanh dịch vụ, như cung ứng vật tư, tiền vốn, tiệu thụ sản phẩm, làm đất
bằng máy, tưới tiêu nước bằng hệ thống công trình thuỷ nông, hướng dẫn ứng dụng
tiến bộ kỹ thuật... tạo ra cơ cấu liên kết kinh tế giữa hai chủ thể kinh doanh là HTX và
các hộ xã viên.
Đối với các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, tuỳ theo đặc điểm
kỹ thuật công nghệ, có ngành phát triển dưới hình thức kinh tế gia đình, có ngành được
tổ chức kinh doanh tập thể theo hình thức công xưởng, có phân công và hiệp tác lao
động, có ngành thực hiện sự liên kết giữa kinh tế gia đình và kinh tế HTX. Ngay cả đối
với ngành do nhu cầu kỹ thuật phải tổ chức sản xuất chung theo kiểu công xưởng, cũng
có thể thực hiện việc góp vốn, hiệp tác trên cơ sở quyền sở hữu riêng của các thành
phần kinh tế khác nhau, không phân biệt địa giới hành chính. Liên doanh liên kết kinh
tế dưới nhiều hình thức đa dạng đã trở thành yếu tố phát triển có nhiều ưu thế và không
thể thiếu được của kinh tế hợp tác.
Khi cơ sở vật chất của sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh, nhất là trong việc
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xây dựng hệ thống thuỷ lợi, xây dựng lại đồng ruộng theo các vùng chuyên canh, HTX
sẽ thực hiện được kế hoạch cơ cấu sản xuất hợp lý trên toàn bộ đất canh tác của mình
(như HTX Tân Hiệp), và trên từng mảnh đất của hộ xã viên. Điều đó cũng đặt ra yêu
cầu và khả năng phân phối lại cho kinh tế HTX phân địa tô chênh lệch cho HTX đầu tư
kỹ thuật tạo ra trên những mảnh đất khác nhau giao cho các hộ xã viên canh tác (HTX
Tân Hiệp đang có nhu cầu, nhưng chưa thực hiện được điều này. Trên diện tích canh
tác lúa đã thuỷ lợi hoá, năng suất tăng từ 2,2 T/ha lên 3 T/ha còn trên diện tích chưa
thuỷ lợi hoá vẫn giữ năng suất cũ và xã viên canh tác trên diện tích này bị thiệt thòi).
Khi đó, vai trò chủ thể kinh doanh trên mảnh đất riêng của các hộ xã viên sẽ mất đi, mà
vẫn phát huy được vai trò chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của các hộ xã viên trong
sản xuất trên mảnh đất nhận khoán của mình; Vai trò chủ thể kinh doanh của HTX sẽ
được xác lập đầy đủ và theo đó là việc thực hiện phân phối theo lao động trong nông
nghiệp, không kể hộ xã viên nhận được mảnh đất giao khoán tốt hay xấu, xa hay gần,
dễ hay khó canh tác, lớn hay nhỏ. Đó chính là quá trình hình thành và phát triển của
kinh tế tập thể XHCN ngay trong lòng các tổ chức kinh tế hợp tác dựa trên chế độ tư
hữu về tư liệu sản xuất.
Thứ hai: Tình hình diễn ra như trên là tốt hay xấu? Trước hết phải nói rằng tình
hình diễn ra như vậy là người dự kiến chỉ đạo chung, và mang tính chất sáng tạo của cơ
sở, để tự tồn tại và phát triển theo những điều kiện khác quan cụ thể của mình. Để trả
lời câu hỏi này, cần phải dựa trên lý luận về tính qui luật vận động, các hình thức kinh
tế quá độ trong quá trình xã hội hoá XHCN của nền sản xuất nhỏ. Các hình thức kinh
tế quá độ kế tiếp nhau từ thấp đến cao được hình thành trong hệ thống nhất của quá
trình xã hội hoá XHCN. Hình thức kinh tế thấp tạo ra những điều kiện vật chất khách
quan để tự phủ định nó bằng việc hình thành ngay trong lòng nó hình thức kinh tế mới
cao hơn. Hình thức kinh tế cao hơn theo hướng xã hội hoá XHCN tất yếu phải là sự
phát triển kế tiếp biện chứng của hình thức kinh tế thấp trước đó. Nhưng mỗi hình thức
kinh tế quá độ lại mang bản chất kinh tế xã hội riêng, phù hợp với điều kiện vật chất
khách quan cụ thể đã phát sinh ra nó và bảo đảm cho sự tồn tại, phát triển của nó một
cách có hiệu quả hơn hình thức kinh tế trước đó. Mặt khác ngay trong cùng một đơn vị
kinh tế và trong một ngành kinh doanh cụ thể, sự đa dạng hoá, sự đan chéo, lồng vào
nhau của các hình thức kinh tế là đương nhiên. Đó chính là sự biểu hiện của qui luật
phát triển không đều và qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất, trình độ
của lực lượng sản xuất. Tiêu chuẩn cao nhất đánh giá sự tồn tại hợp qui luật khách
quan của mỗi hình thức kinh tế quá độ là ở hiệu quả kinh tế xã hội đạt được cao hay
thấp; sản xuất có phát triển hay không, đời sống văn hoá vật chất của người lao động
và bộ mặt xã hội có được cải thiện hay không, xu hướng vận động của các hình thức
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kinh tế quá độ có nằm trong quĩ đạo của qui trình xã hội hoá XHCN nền kinh tế hàng
hoá nhỏ hay không.
Căn cứ trên các khía cạnh mang tính chất lý luận như trên thì tình hình "biến
dạng" của các HTX, tập đoàn sản xuất như nêu trên về cơ bản lành mạnh, hợp qui luật.
Thứ ba: Nguyên nhân của tình hình trên là gì? Tập thể hoá quyền sở hữu đối với
tư liệu sản xuất, trước hết là ruộng đất, thì đương nhiên phải tổ chức quản lý kinh
doanh tập thể ở những ngành sử dụng các tư liệu sản xuất đó, trước hết là sản xuất
nông nghiệp. Nhưng tổ chức quản lý kinh doanh tập thể như thế nào để đạt hiệu quả
hơn kinh tế cá thể trước đây, thì các cán bộ quản lý HTX lại chưa biết. Với những kiến
thức về quản lý vừa ít ỏi vừa không phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất, làm theo
cơ chế quản lý hiện hành và theo các mẫu hình HTX, tập đoàn sản xuất với đầy đủ tính
chất XHCN thể hiện qua 3 tiêu chuẩn truyền thống nêu trên, các cán bộ quản lý HTX,
tập đoàn sản xuất không đủ năng lực quản lý có hiệu quả đối với qui mô lớn và tính
chất phức tạp của đối tượng quản lý là quá trình kinh doanh tập thể. Vì vậy, nếu cứ cố
gượng gạo, gò ép phải tổ chức quản lý kinh doanh tập thể thì hiệu quả kinh tế sẽ thấp
hơn kinh doanh cá thể trước đây, xã viên mất hết lòng tin vào tính ưu việt của kinh tế
tập thể XHCN, tạo điều kiện thuận lợi cho tiêu cực phát sinh và lan ra nhanh chóng,
kinh tế HTX chỉ tồn tại trên hình thức. Mặt khác, bản thân tính chất và trình độ lực
lượng sản xuất, nhất là trong các khâu canh tác, trồng trọt, chưa có nhu cầu hiệp tác,
nhất là hiệp tác trên cơ sở tập thể hoá quyền sở hữu tư liệu sản xuất. Như vậy, nguyên
nhân là do sai lầm từ kết cấu mô hình kinh tế hợp tác chứ không phải do nóng vội hay
biện pháp làm không đúng, trình độ cán bộ yếu kém...
Cho nên ở những nơi kém năng lực quản lý, các điều kiện vật chất khách quan
cho sự tồn tại của kinh tế tập thể chưa có, cách tốt nhất là HTX, tập đoàn để bà con xã
viên làm ăn cá thể như trước đây, hoặc cố gắng hoạt động theo dạng tổ chức đoàn kết
sản xuất.
ở một số ít HTX, tập đoàn sản xuất, do may mắn có được một số cán bộ thông
minh, năng động đã thực hiện có hiệu quả mô hình tổ chức HTX kinh doanh tổng hợp,
liên kết các hộ nông dân xã viên và các chủ thể kinh doanh khác dựa trên quyền chiếm
hữu riêng về tiền vốn, tư liệu sản xuất của các thành viên thuộc các thành phần kinh tế
khác nhau.
Ưu thế của cách tổ chức kinh doanh này là ngay từ đầu do tôn trọng quyền sở hữu
tư liệu sản xuất riêng của các bên tham gia liên kết, và tách quyền tổ chức quản lý kinh
doanh với quyền sở hữu tư liệu sản xuất riêng của các bên tham gia liên kết, nên đã
thực hiện được nguyên tắc tự nguyện và chế độ trách nhiệm cao trong hoạt động kinh
doanh chung, qui mô kinh doanh được chia nhỏ theo từng gia đình, hay từng cơ cấu tổ
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chức hiệp tác nhỏ, tương xứng với năng lực quản lý của cán bộ xã viên. Các yếu tố
kinh tế XHCN được nảy sinh tự nhiên trong lòng tổ chức kinh tế dựa trên chế độ sở
hữu riêng của các thành viên hợp tác, và cùng tồn tại phát triển hoà nhập với các yếu tố
kinh tế quá độ, không XHCN. Các dạng và trình độ phát triển của các mô hình HTX,
tập đoàn sản xuất được xây dựng theo hướng này rất phong phú, nhưng xu hướng phát
triển XHCN là tất nhiên và đạt hiệu quả kinh tế xã hội ngày càng cao.
Như vậy không xét đến một số ít trường hợp cán bộ tiêu cực, lợi dụng danh nghĩa
HTX để kinh doanh riêng hay xâm phạm tài sản tập thể, đa số các HTX, tập đoàn đã tự
biến dạng về kết cấu mô hình kinh tế hợp tác cho thích ứng với điều kiện khách quan
cụ thể của mình, trước hết là với năng lực quản lý, trình độ giác ngộ của xã viên, với
cơ sở vật chất của sản xuất, để tồn tại và phát triển một cách đa dạng theo hướng tiến
lên sản xuất lớn XHCN như nêu ở trên. Đó là điều hợp qui luật và lành mạnh.
Thứ tư: Giải pháp để thúc đẩy nền sản xuất hàng hoá phát triển trên cơ sở hợp tác
hoá XHCN nền sản xuất tiểu nông trong thời kỳ trước mắt.
- Tuy rằng sản xuất nông nghiệp là ngành kinh tế chủ yếu ở nông thôn, nhưng đời
sống xã hội nông thôn còn có nhu cầu và tiềm năng phát triển các ngành kinh tế khác.
Mặt khác trong điều kiện đất ít người đông và xu hướng phát triển tiến bộ là tỷ lệ lao
động nông nghiệp ngày càng giảm đi, để chuyển sang các ngành kinh tế khác, hình
thành các trung tâm có tính chất đô thị ở nông thôn, cho nên phát triển toàn diện các
ngành kinh tế nông thôn theo điều kiện khách quan cụ thể ở từng nơi mang tính yếu và
góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, thay đổi bộ mặt đời sống xã hội nông thôn.
Vì thế, việc phát triển nông nghiệp bao giờ cũng gắn liền với phát triển kinh tế và xã
hội nông thôn.
Vì vậy, các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, trước
hết là kinh tế HTX, tập đoàn sản xuất và hộ gia đình cần phát triển các ngành tiểu thủ
công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ, phù hợp với yêu cầu xã hội và khả năng của
mình, đem lại lợi ích cho quốc kế dân sinh. Một cơ cấu kinh tế, tổng hợp đa ngành
nghề, khai thác được tiềm năng của từng nơi là biểu hiện của sự phát triển kinh tế hàng
hoá ở nông thôn, đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao, mà các cơ sở kinh tế ở nông thôn,
nhất là các HTX, tập đoàn sản xuất nên gắng thực hiện. Do vậy, tuỳ theo điều kiện của
mình, tỷ trọng kinh doanh các ngành nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp
trong cơ cấu kinh tế của các HTX, tập đoàn không thể giống nhau và không có một
tiêu chuẩn thống nhất để đánh giá sự đúng đắn và hiệu quả kinh tế - xã hội trong hoạt
động của chúng. Ngay trong cùng 1 HTX, tập đoàn sản xuất, tuỳ theo giai đoạn phát
triển của nó, tỷ trọng các ngành kinh doanh trong cơ cấu kinh doanh, cơ cấu kinh tế
tổng hợp cũng khác nhau. Không nhất thiết là HTX, tập đoàn nào, trong giai đoạn phát
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triển nào, kinh doanh nông nghiệp cũng nhất thiết chiếm tỷ trong cao trong cơ cấu kinh
tế thì mới được xem là phát triển lành mạnh, đúng hướng. ở trình độ phát triển cao, tỷ
trọng của các ngành kinh tế phi nông nghiệp và dịch vụ sẽ lớn hơn nhiều lần sản xuất
nông nghiệp.
- Lực lượng sản xuất và theo đó nhu cầu hiệp tác để mở rộng sản xuất giữa các
ngành kinh tế ở một địa phương, một xã, HTX, tập đoàn sản xuất cũng đương nhiên
không đều nhau. Vì vậy hình thức, qui mô của kinh tế hợp tác trong một HTX, tập
đoàn sản xuất rất đa dạng và ở nhiều trình độ khác nhau. Tỷ trọng giữa kinh tế hợp tác
và kinh tế thuộc các thành phần khác nhau, trước hết là kinh tế hộ cá thể, kinh tế gia
đình xã viên, tập đoàn viên giữa các vùng nông thôn, các xã , HTX, tập đoàn cũng
không thể giống nhau. Ví dụ, ở một xã kinh tế chủ yếu vẫn là nông nghiệp, nhưng vì
bình quân ruộng đất thấp, lại sử dụng công cụ thủ công, nên nhu cầu hiệp tác chưa có,
hay chưa đặt ra một cách cấp bách, việc tăng năng suất cây trồng, vật nuôi bằng đầu tư
kỹ thuật và lao động sống, mở mang ngành nghề phi nông nghiệp để giải quyết công ăn
việc làm mới là nhu cầu cấp bách cần giải quyết trước. Các ngành phi nông nghiệp lại
sử dụng máy móc, cần nhiều vốn, đòi hỏi sự hợp tác trong đầu tư và cả trong lao động
theo một cơ cấu tổ chức nhất định. Do đó xét trên góc độ kinh tế nông thôn thì nông
nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, nhưng xét trên góc độ kinh tế hợp tác, thì nông
nghiệp lại chỉ chiếm tỷ trọng thấp. Trong khi đó, tỷ trọng kinh tế công nghiệp, thương
nghiệp lại cao. Điều đó có nghĩa là do trình độ lực lượng sản xuất phát triển không
đều, nông nghiệp vẫn được các hộ kinh doanh riêng, chỉ cần hợp tác trong khâu cung
ứng vật tư, tiệu thụ sản phẩm hay cao hơn là trong một vài khâu dịch vụ kỹ thuật như
làm giống, tưới tiêu nước bằng hệ thống công trình thuỷ nông, chế biến nông sản. Còn
các ngành tiểu thủ công nghiệp cần được tổ chức theo một cơ cấu lao động chung có
phân công và hiệp tác chặt chẽ, như chế biến đường, sản xuất gạch, đồ gốm, xay xát,...
Mặt khác cũng có một số ngành hay một số khâu trong sản xuất công nghiệp lại thích
hợp với kinh tế gia đình, như dệt chiếu, làm mành trúc xuất khẩu, dệt thảm, thêu ren...,
chỉ cần hợp tác trong các khâu cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm ... hay trong một vài
khâu kỹ thuật như khâu sơn vẽ theo mẫu trong nghề làm mành trúc xuất khẩu...
- Sự hợp tác trong sản xuất kinh doanh cũng bao gồm nhiều hình thức trình độ
cao thấp khác nhau. Không phải lúc nào cũng luôn luôn đồng nhất giữa hiệp tác về sở
hữu tiền vốn, tư liệu sản xuất với hiệp tác trong sản xuất kinh doanh mà nhiều khi lại
tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền tổ chức quản lý kinh doanh hợp tác. Ngay khi
sản xuất kinh doanh chung, không nhất thiết phải thực hiện sự hiệp tác trong tất cả các
khâu của quá trình đó. Có thể khái quát phân loại các hình thức và trình độ hiệp tác
như sau:
322

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

Thứ nhất:
+ Hiệp tác theo nguyên tắc tự nguyện và cùng có lợi giữa các chủ thể kinh doanh
độc lập trong một số khâu kinh doanh nào đó. Đó là hình thức liên kết kinh tế. Đặc
trưng của hình thức này là các bên tham gia liên kết vẫn giữ quyền chủ thể kinh doanh
và tư cách pháp nhân riêng, được ăn, lỗ chịu, tự quản, tự chủ kinh doanh và tài chính
riêng. Các bên tham gia liên kết có thể thuộc tất cả các thành phần kinh tế tồn tại hợp
pháp, nhưng ở đây chỉ xét trường hợp phổ biến là sự liên kết kinh tế giữa các hộ nông
dân kinh doanh riêng. Đó là số tổ đoàn kết sản xuất. Mỗi hộ nông dân vẫn là chủ thể
kinh doanh riêng trên mảnh đất của mình nhưng có nhu cầu hiệp tác với nhau trong
việc mua vật tư bán nông sản, thường là với các tổ chức kinh tế Nhà nước thông qua
hợp đồng kinh tế hai chiều. Như vậy là các hộ nông dân cá thể hiệp tác với nhau, đồng
thời, các hộ nông dân với tư cách tổ đoàn kết hiệp tác với các đơn vị kinh tế cơ sở có
tư cách pháp nhân (chủ thể kinh doanh) của nhà nước (như nhà máy đường, công ty
lương thực, vật tư, công ty dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp... ), và cũng có thể là các đơn
vị kinh tế cơ sở khác không thuộc sở hữu Nhà nước. Các hộ nông dân cá thể liên kết
với nhau trong tổ đoàn kết, phát triển đến trình độ cao là khi đã tạo dựng được các cơ
sở vật chất chung trong một số khâu sản xuất, như phương tiện vận tải vật tư, sản
phẩm, công trình thuỷ nông, máy bơm, máy kéo, cơ sở chế biến nông sản... Đương
nhiên các cơ sở vật chất ấy phải được tổ chức quản lý kinh doanh chung để phục vụ
yêu cầu kinh doanh riêng. Do đó, sự liên kết giữa kinh tế tập thể với kinh tế hộ nông
dân cá thể, HTX, tập đoàn sản xuất chỉ tổ chức kinh doanh chung một số khâu, còn
một số khâu do gia đình kinh doanh, nhưng lại phải thống nhất với nhau trong một quá
trình kinh doanh thì mới đạt hiệu quả kinh tế cao. ở những nơi đã xây dựng tốt kinh tế
HTX, tập đoàn và có tác dụng giúp đỡ đầu tư cho kinh tế gia đình xã viên, tập đoàn
viên, như trong ngành làm vườn, chăn nuôi, nghề thủ công... thì ở đó cũng hình thành
sự liên kết giữa kinh tế hợp tác và kinh tế gia đình xã viên, tập đoàn viên.
ở một số vùng chuyên canh cao, như cà phê, cao su, mía... kinh tế quốc doanh
phát triển mạnh trong các khâu chế biến nông sản, cung ứng vật tư, mua sản phẩm, đầu
tư ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng đồng ruộng, dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp...
làm cho kinh tế HTX, tập đoàn sản xuất và hộ nông dân trở thành "vệ tinh" cho nó
trong sản xuất nông sản, thông qua hợp đồng kinh tế, thực hiện sự liên kết giữa kinh tế
quốc doanh với kinh tế tập thể, kinh tế gia đình xã viên, tập đoàn viên và với kinh tế
nông dân cá thể.
Thứ hai:
+ Hiệp tác theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi giữa các bên tham gia góp vốn,
tư liệu sản xuất, ruộng đất ở mức độ không đều nhau, tạo ra các tổ chức kinh doanh
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chung. Đó là hình thức kinh tế hợp tác dựa trên quyền tổ chức kinh doanh chung và
quyền sở hữu tư liệu sản xuất riêng của các thành viên tham gia hiệp tác. Bên tham gia
hiệp tác có thể chỉ là người góp vốn, ruộng đất và được hưởng lãi theo số vốn đã góp
và hoa lợi ruộng đất theo số lượng, chất lượng đất góp vào kinh doanh chung hay có
thể chỉ là người tham gia lao động trong quá trình kinh doanh hiệp tác, (lao động quản
lý và lao động trong hoạt động trực tiếp sản xuất kinh doanh) và được trả công theo số
lượng, chất lượng lao động đã đóng góp vào kết quả kinh doanh chung. Hoặc đồng
thời có cả hai tư cách hiệp tác (người chủ sở hữu góp vốn và người lao động trong hoạt
động kinh doanh chung). Do yêu cầu kỹ thuật sản xuất, việc hiệp tác lao động phải
theo một cơ cấu chung thống nhất thì mới đạt hiệu quả, nhưng tiền vốn để đầu tư tạo
dựng cơ sở vật chất kỹ thuật ấy vẫn có thể thuộc quyền sở hữu riêng của các bên tham
gia góp vốn. Các bên tham gia góp vốn có thể là Nhà nước, một tổ chức kinh tế quốc
doanh, tập thể, tư nhân hay là cá nhân công nhân. Và các bên tham gia góp vốn chỉ
hưởng một tỷ lệ lãi nhất định, không phụ thuộc vào lãi thực tế của các chu kỳ kinh
doanh, và không tham gia tổ chức quản lý kinh doanh. Tổ chức kinh tế hợp tác là chủ
thể duy nhất trong kinh doanh và chiụ trách nhiệm về hiệu quả kinh doanh. ở đây có sự
tách bạch giữa quyền chủ thể kinh doanh chung và quyền sở hữu riêng của các bên
tham gia hiệp tác về vốn và tư liệu sản xuất.
Thứ ba:
+ Liên doanh: Các bên tự nguyện tham gia hiệp tác cùng góp vốn, cùng tổ chức
quản lý kinh doanh và cùng chia lãi theo cổ phần góp vốn của mỗi thành viên, được
cùng ăn lỗ cùng chịu. Như vậy thành viên nào góp càng nhiều vốn thì càng có trách
nhiệm, quyền hạn cao trong quản lý kinh doanh chung và cùng được quyền lợi chia lãi
nhiều hơn. Thiếu một trong ba yếu tố trên thì không phải là liên doanh. Các thành viên
góp vốn gọi là cổ đông bầu ra một hội đồng quản trị liên doanh và quyết định các qui
chế tổ chức quản lý kinh doanh. Tuỳ theo đặc điểm kỹ thuật - kinh tế sản xuất từng loại
sản phẩm, hội đồng cổ đông hay hội đồng quản trị sẽ quyết định hình thức tổ chức sản
xuất thích hợp. Theo đó, các xí nghiệp liên doanh được hình thành có tư cách pháp
nhân độc lập, hoạt động kinh doanh theo pháp luật và qui chế của hội đồng cổ đông
hay hội đồng quản trị liên doanh. Các cổ đông có thể là một cá nhân, công dân, một tổ
chức kinh tế quốc doanh, tập thể, hay tư nhân. Các tổ chức liên doanh như vậy chính là
công ty với tư cách là một đơn vị kinh tế cơ sở, có tư cách pháp nhân. Hội đồng quản
trị liên doanh (công ty) sẽ thuê, cử giám đốc để quản lý kinh doanh .
Những người lao động trực tiếp và quản lý trong liên doanh có thể là người có
phần hùn vốn, hoặc không, được trả công theo lao động đóng góp vào kinh doanh
chung phù hợp với luật pháp và qui chế của liên doanh.
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Trên đây là các hình thức hiệp tác dựa trên cơ sở quyền sở hữu riêng của các bên
tham gia về tiền vốn và tư liệu sản xuất.
Thứ tư:
+ Kinh tế tập thể XHCN là sự hiệp tác trong sản xuất kinh doanh dựa trên quyền
sở hữu và quyền sử dụng tập thể của những người tham gia hiệp tác đối với tiền vốn và
tư liệu sản xuất, theo đó việc phân phối theo lao động của các thành viên đã đóng góp
công sức vào quá trình kinh doanh chung được thực hiện tương đối đầy đủ, triệt để. Đó
là sự phát triển cao của kinh tế hợp tác.
Điều có tính qui luật là kinh tế tập thể XHCN không thể ra đời bằng các biện
pháp phi kinh tế, biến sở hữu cá thể trước đây của nông dân lao động về ruộng đất, tư
liệu sản xuất thành sở hữu tập thể để tiến hành kinh doanh chung và phân phối theo lao
động như chúng ta đã làm trước đây. Ngược lại, chính quá trình hiệp tác kinh doanh
dựa trên quyền sở hữu riêng về tiền vốn, tư liệu sản xuất, ruộng đất của các thành viên
tự nguyện trong điều kiện chính trị là chế độ XHCN, sản sinh ra cơ sở vật chất kỹ thuật
thuộc sở hữu chung của tập thể các thành viên và do đó hình thành chế độ kinh tế mới,
chế độ kinh tế tập thể XHCN. Điều đó đã được thực tế kiểm nghiệm và chứng minh
như phần trên đã nêu. Trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội, sự hiệp tác kinh doanh
chung dựa trên cơ sở quyền sở hữu riêng về tiền vốn của các thành viên không dẫn đến
sự tự phát. TBCN, mà tự giác sản sinh ra nền kinh tế hàng hoá lớn XHCN trong một
quá trình dài, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn của sự vận động tương tác thích ứng biện
chứng giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất, giữa cơ chế quản lý và hình thức tổ
chức sản xuất kinh doanh, giữa cơ sở vật chất kỹ thuật và hình thức tổ chức, giữa kiến
trúc thượng tầng và cơ sở hạ tầng.
Vì vậy tổ chức kinh tế HTX và tập đoàn phải được xây dựng theo nội dung quá
trình phát triển của các hình thức và trình độ hiệp tác nói trên trong các hoạt động kinh
tế ở nông thôn. Điều đó đảm bảo tính hơn hẳn của kinh tế hợp tác so với kinh tế cá thể
(và không đối lập với kinh tế cá thể), thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống
người lao động, làm cho nông dân vì lợi ích của mình mà tự nguyện hợp tác, đưa nông
thôn đi lên CNXH.
Do đó cần thiết định nghĩa lại HTX, tập đoàn sản xuất là đơn vị tổ chức kinh tế
hàng hoá cơ sở ở nông thôn do những người lao động chủ yếu là nông dân, tự nguyện
lập ra, có tư cách pháp nhân, bình đẳng trước pháp luật đối với các đơn vị kinh tế
thuộc các thành phần kinh tế khác, thực hiện tự quản tự chủ và hạch toán kinh tế trong
kinh doanh, tiến hành kinh doanh tổng hợp trên cơ sở chuyên môn theo một cơ cấu
kinh tế hợp lý, thích ứng với điều kiện khách quan cụ thể, để đạt hiệu quả kinh tế xã
hội cao nhất. Là một tổ chức kinh tế vừa bao gồm các hoạt động kinh tế tập thể dựa
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trên quyền sở hữu tập thể của xã viên, tiền vốn và tư liệu sản xuất ở những mức độ
khác nhau và dựa trên quyền sở hữu riêng của các thành viên góp vốn vào kinh doanh
chung theo qui chế của HTX, tập đoàn sản xuất vừa bao gồm các hoạt động kinh tế
liên kết, liên doanh giữa nhiều chủ thể kinh doanh độc lập hay giữa nhiều sở hữu chủ
đối với tiền vốn tư liệu sản xuất góp vào liên doanh thuộc các thành phần kinh tế khác
nhau, không giới hạn lãnh thổ hành chính và cấp quản lý Nhà nước.
Như vậy, một HTX, tập đoàn sản xuất có thể tự nguyện tham gia vào nhiều tổ
chức kinh tế liên kết hay liên doanh khác nhau, dần dần tạo thành các hiệp hội sản xuất
hay công ty có qui mô lớn bao gồm các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác nhau
và hiệu quả kinh tế cao; hộ và từng xã viên, tập đoàn viên cũng có thể tham gia nhiều
tổ chức kinh tế khác nhau và có nhiều tư cách kinh tế khác nhau, vừa là người lao
động, hộ nhận khoán với HTX, tập đoàn sản xuất trong hoạt động kinh tế tập thể, vừa
là chủ thể kinh doanh riêng, không hoặc có liên kết kinh tế với HTX, tập đoàn sản
xuất, vừa là cổ đông có vốn liên doanh với kinh tế tập thể hay là người chủ sở hữu, tiền
vốn, ruộng đất đưa vào kinh doanh chung, được chia lãi và hoa lợi ruộng đất...
Trong sản xuất nông nghiệp, chỉ có hai tiêu chuẩn xác định tính chất kinh doanh
tập thể là: sản xuất trên từng mảnh đất của mỗi hộ xã viên, tập đoàn viên nhận khoán
được tiến hành theo kế hoạch cơ cấu kinh tế của HTX, tập đoàn do tính tất yếu của cơ
sở vật chất kỹ thuật chung của sản xuất, qui định và thực hiện tương đối hợp lý việc
thu về cho kinh tế tập thể phần thu nhập tăng lên trên mỗi mảnh đất giao khoán nhờ
đầu tư thêm của HTX, tập đoàn bằng các cơ sở vật chất hay biện pháp kỹ thuật mới,
cao hơn trước và nhờ độ phì tự nhiên, điều kiện canh tác thuận lợi (không phải do công
sức, tiền vốn của người nhận khoán mang lại). Các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức kinh
doanh chung của HTX, tập đoàn sản xuất, tuỳ theo đặc điểm sản xuất, các đơn vị ấy có
thể là hộ xã viên tập đoàn viên, cá nhân xã viên, hay một tập thể người lao động được
tổ chức theo một cơ cấu phân công và hiệp tác lao động nào đó như xưởng, trạm, tiệm,
cửa hàng..., phù hợp với cơ sở vật chất được sử dụng trong hoạt động kinh tế của
chúng.
Cơ chế khoán với nhiều hình thức đa dạng thích ứng với đặc điểm từng ngành sản
xuất được áp dụng trong tất cả các hoạt động kinh doanh chung, đối với tất cả những
người, đơn vị tham gia hiệp tác, từ chủ nhiệm, tập đoàn trưởng đến từng xã viên, tập
đoàn viên. Cơ chế khoán không phải là một cơ chế quản lý độc lập, mà hàm chứa nội
dung của việc tổ chức lao động có phân công và hiệp tác, của việc trả công lao động
và thưởng phạt phụ thuộc trực tiếp vào mức độ hoàn thành trách nhiệm của từng
người, từng đơn vị, thành viên. Thể hiện chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân trong
kinh doanh chung, của việc phân phối doanh thu theo một cơ chế tài chính hợp lý, dựa
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trên sự thương mại hoá các quan hệ hợp tác trong nội bộ HTX, tập đoàn sản xuất
thông qua việc thanh toán theo đơn giá xã hội, của việc giao kế hoạch và tổ chức thực
hiện kế hoạch trong quá trình kinh doanh chung đối với toàn HTX, tập đoàn sản xuất,
các đơn vị và từng xã viên, tập đoàn viên tức là hàm chứa cả một nội dung kế hoạch
hoá, và riêng đối với nông nghiệp, khoán còn hàm chứa sự liên kết kinh tế giữa tập thể
và hộ gia đình trên cùng một mảnh đất, một quá trình sản xuất.
Có hai dạng khoán trong kinh doanh.
Dạng khoán thứ nhất: Thường áp dụng trong tiểu thủ công nghiệp, thương
nghiệp, dịch vụ sản xuất nông nghiệp, trong đó tư liệu sản xuất thuộc quyền quản lý
kinh doanh chung của HTX, tập đoàn sản xuất (không kể quyền sở hữu đối với các tư
liệu sản xuất đó là tập thể, cá nhân hay thuê của một số tổ chức khác). Người nhận
khoán có thể là một người, một hộ, hay một nhóm người có tổ chức được giao nhiệm
vụ bằng các chi tiêu kinh tế kỹ thuật cụ thể phải hoàn thành trong một thời gian nhất
định và được giao toàn quyền sử dụng các yếu tố vật chất và tài chính để thực hiện
nhiệm vụ đó theo định mức, như thu chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí nguyên
vật liệu chính, nhiên liệu, năng lượng vật liệu phụ, tiền công lao động.... các yếu tố này
được tính theo đơn giá xã hội và thưởng phạt 100% số tiền tiết kiện hay vượt chi so với
mức khoán. Doanh số thực hiện nhiệm vụ giao khoán cũng được tính theo đơn giá xã
hội ở địa phương. Sau khi trừ các khoản chi phí theo mức giao khoán, phần còn lại của
doanh số thực hiện (doanh thu) là phần thu tập trung của HTX, tập đoàn sản xuất từ
các đơn vị nhận khoán. Thu tập trung bảo đảm thanh toán bù đắp khấu hao cơ bản tài
sản cố định, chi phí quản lý chung của HTX, tập đoàn sản xuất, nộp thuế cho Nhà
nước, trả lãi vốn vay (nếu có) và hình thành thu nhập tập trung của HTX, tập đoàn sản
xuất. Thu nhập tập trung được dùng để trả công cho lao động quản lý và hình thành lợi
nhuận của HTX. Thù lao của bộ máy quản lý, của chủ nhiệm và phó chủ nhiệm. Lợi
nhuận này của HTX được dùng để hình thành các quỹ không chia của tập thể, như quỹ
tích luỹ phát triển sản xuất, quỹ công ích, quỹ dự trữ, quỹ khen thưởng.... (ngoài ra lợi
nhuận của HTX còn được hình thành từ hoạt động liên doanh liên kết kinh tế).
Đó chính là nguồn gốc hình thành sở hữu chung ngay trong lòng kinh tế hợp tác
dựa trên sở hữu riêng của các bên hợp tác.
Dạng khoán thứ hai: Thường áp dụng trong các ngành sản xuất sử dụng đất đai,
mặt nước làm tư liệu sản xuất chính và đã được tập thể hoá quyền sở hữu hay quyền sử
dụng theo tiêu chuẩn nói trên. Người nhận khoán có thể là hộ xã viên, tập đoàn viên,
có nhiệm vụ thực hiện kế hoạch sản xuất của HTX, tập đoàn sản xuất, có trách nhiệm
tự lao động thực hiện 1 số khâu canh tác và quản lý tất cả các khâu canh tác còn lại do
các đơn vị dịch vụ thực hiện hay thuê ngoài, cho đến sản phẩm cuối cùng, trên mảnh
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đất nhận khoán, có qui mô lớn nhỏ khác nhau theo chính sách đất đai nói ở phần trên,
có quyền đầu tư thêm và tăng vụ ngoài kế hoạch của HTX, tập đoàn sản xuất và hưởng
100% sản phẩm vượt, thành toán sòng phẳng theo đơn giá xã hội cho các hoạt động
dịch vụ sản xuất của HTX tập đoàn sản xuất đã được thực hiện và nghiệm thu số
lượng, chất lượng theo hợp đồng kinh tế đã được ký kết tự nguyện giữa bộ phận khoán
đất và các tổ chức hay cá nhân nhận khoán dịch vụ sản xuất trong HTX, tập đoàn sản
xuất. Hộ nhận khoán đất có nghĩa vụ nộp cho HTX, tập đoàn sản xuất bằng hiện vật
hay bằng tiền các khoản: thuế đất, và thuế sử dụng tài nguyên thiên nhiên cho Nhà
nước, phần thu nhập tăng lên thêm do điều kiện canh tác tự nhiên thuận lợi và do HTX,
tập đoàn sản xuất hay đầu tư cơ sở vật chất, cải tạo, nâng cao độ phì của đất, (nếu có),
và có thể nộp một phần nhỏ thu nhập để lập quỹ không chia của HTX, tập đoàn sản
xuất, theo nghị quyết của đại hội XV, TĐV.
Các khoản nói trên do mỗi bộ phận khoán đất nộp cho HTX, tập đoàn sản xuất
cũng gọi là khoản thu tập trung và có thể tính theo tỷ lệ chung giữa toàn bộ các khoản
này so với sản lượng khoán trong toàn bộ HTX, tập đoàn sản xuất, hay so với lãi của
các ngành kinh doanh sử dụng đất, mặt nước trong toàn HTX, tập đoàn sản xuất, tuỳ
trình độ hạch toán cao hay thấp. Số lượng thu tập trung mà mỗi hộ phải nộp cho HTX,
tập đoàn sản xuất bằng tỷ lệ chung nói trên nhân với sản lượng giao khoán hay số lợi
nhuận thu được trên mảnh đất giao khoán cho từng hộ, tính theo các định mức khoán
(không theo thực tế).
Cần lưu ý là hình thức khoán đất nói trên chỉ thực hiện được ở các HTX, tập đoàn
sản xuất đã chỉ ít thực hiện được quyền sử dụng tập thể trong kinh doanh nông nghiệp
đối với đất đai. Dạng này hiện nay còn rất hiếm, thường chỉ ở những vùng đất kinh tế
mới do HTX đầu tư vốn khai hoang, kiến thiết đồng ruộng trở thành đất canh tác. Còn
dạng HTX, tập đoàn sản xuất tiến hành các hoạt động kinh doanh nông nghiệp có tính
phổ biến là các hộ xã viên, tập đoàn viên, vẫn là chủ thể kinh doanh nông nghiệp trêm
mảnh đất của mình, tự quyết định kế hoạch, đầu tư vốn và chịu lãi, lỗ trong kinh doanh
ở một số cơ sở vật chất chung phát triển khá, các hộ xã viên cần và có thể thực hiện kế
hoạch cơ cấu sản xuất của HTX trên mảnh đất của mình, nhưng vẫn tự chủ về tài chính
và chịu lãi, lỗ riêng. Các hộ xã viên, tập đoàn viên cũng có thể ký và thực hiện các hợp
đồng kinh tế với các đơn vị dịch vụ sản xuất của HTX, tập đoàn sản xuất như các hộ
nhận khoán đất nói ở trên. HTX, tập đoàn sản xuất chỉ là tổ chức liên kết kinh tế giữa
các hộ xã viên, tập đoàn viên kinh doanh riêng thông qua các tổ chức dịch vụ sản xuất
của mình. Kinh tế nông nghiệp của mỗi hộ XV và TĐV là kinh tế nông trại trong nền
sản xuất hàng hoá các hộ xã viên, TĐV là chủ trại.
Trong quá trình phát triển lực lượng sản xuất đổi mới kỹ thuật, có những công
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việc trước đây do hộ nhận khoán hay kinh doanh đất thực hiện thì nay do các đơn vị
nhận khoán dịch vụ đảm nhận và ngược lại, có những công việc trước đây thích hợp
với hình thức giao khoán cho một nhóm người theo một cơ cấu phân công và hiệp tác
lao động nhất định thì nay lại trở nên thích hợp với giao khoán cho hộ xã viên, TĐV và
ngược lại: có những cơ sở vật chất của sản xuất phục vụ cho quá trình kinh doanh
chung, trước thuộc quyền sở hữu chung, nay lại tỏ ra thích hợp với quyền sở hữu cá
nhân và ngược lại.... Các quan hệ kinh tế mang tính chất xã hội giữa tập thể và cá nhân,
giữa tập thể với tập thể, giữa cá nhân với cá nhân như nêu trên luôn luôn biến động
"tách nhập" theo nhiều lớp cấp, thứ bậc khác nhau, trong cấu trúc hệ thống HTX, tập
đoàn sản xuất, làm cho chúng phát triển không ngừng, hoàn thiện không ngừng.
- Trong trường hợp các xã viên, TĐV vẫn là chủ thể kinh doanh riêng hay trong
trường hợp xã viên TĐV là người nhận khoán với HTX, tập đoàn sản xuất thì qui mô
ruộng đất của mỗi bên đều được hình thành qua việc thực hiện chính sách ruộng đất
như nêu trên, đồng thời, trong quá trình phát triển kinh doanh hàng hoá, qui mô ruộng
đất của mỗi hộ xã viên, TĐV cũng sẽ tất yếu bị biến động theo qui luật cạnh tranh phá sản - tích tụ sản xuất. Một số xã viên làm ăn giỏi, thu nhiều lợi nhuận, có khả năng
tài chính và quản lý để mở rộng quy mô kinh doanh. Do đó, họ có nhu cầu mua thêm
tư liệu sản xuất để thâm canh, mở ngành kinh doanh mới, và cũng có cả nhu cầu mở
rộng qui mô diện tích canh tác. Mặt khác, lẽ đương nhiên, đa số hộ xã viên TĐV làm
ăn trung bình hay kém, do thiếu đầu óc kinh doanh và tiếp thu kỹ thuật mới, nên thu
nhập sẽ không cao, thậm chí lỗ vốn. Mặc dù có sự giúp đỡ của HTX, tập đoàn sản xuất
về mọi mặt, nhưng họ không có năng khiếu quản lý kinh doanh trên mảnh đất của
mình, và mong được người giỏi kinh doanh quản lý và tổ chức công ăn việc làm cho
mình. Điều đó có lợi cho họ và cho xã hội hơn là buộc họ phải tự làm chủ trong kinh
doanh, hay quản lý các hoạt động sản xuất trên mảnh đất nhận khoán. Đó là qui luật
phát triển không đều trong đời sống kinh tế xã hội. Vì vậy dưới nhiều hình thức, họ sẽ
trao quyền quản lý kinh doanh trên số ruộng đất và sức lao động của mình cho những
người kinh doanh trên số ruộng đất và cả sức lao động của mình cho những người kinh
doanh giỏi, đang có khả năng và nhu cầu mở rộng diện tích, thuê sức lao động để phát
triển kinh tế hàng hoá.
Giải quyết mâu thuẫn này chỉ có thể bằng sự tích tụ ruộng đất và sức lao động
vào các hộ xã viên, TĐV biết kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Đương nhiên người
nhận thêm đất phải trả cho chủ cũ theo giá cả xã hội, được gọi là trả công cải tạo bồi
dưỡng đất... mà thực chất là mua bán đất theo quan hệ hàng hoá - tiền tệ, một cách hết
sức tự nguyện, cùng có lợi. Đó chính là biện pháp kinh tế giải quyết vấn đề ruộng đất
theo hướng nâng cao trình độ xã hội hoá. Vì vậy, ngay trong lòng HTX, tập đoàn sản
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xuất, cũng hình thành những mối "quan hệ hợp tác phát sinh" giữa lao động quản lý
kinh doanh của người có nhiều đất và người bị quản lý, làm lao động trực tiếp tự
nguyện từ chối quản lý kinh doanh trên mảnh đất vốn thuộc quyền kinh doanh của
mình.
Tình hình đó là biểu hiện qui luật tích tụ sản xuất trong kinh tế hàng hoá, qui luật
xã hội hoá nền sản xuất ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi trên phạm vi quản lý vĩ mô,
Nhà nước XHCN phải có luật cạnh tranh - phá sản, luật lao động và luật về thuế thu
nhập để đảm bảo sự lành mạnh, công bằng trong quan hệ xã hội XHCN. Các luật kinh
tế này đóng vai trò định hướng phát triển XHCN cho quá trình xã hội hoá nền sản xuất
trong điều kiện tồn tại kinh tế hàng hoá. Nói chung thuê mướn sức lao động là bóc lột,
nhưng nhờ có hệ thống luật pháp XHCN nên trên, làm cho quan hệ giữa lao động quản
lý và bị quản lý, thuê mướn lao động chỉ có tác dụng làm tăng thêm hiệu quả kinh tế
cho xã hội, thu nhập theo lao động cho người quản lý và bị quản lý đều tăng trưởng
hợp lý, tuy có chênh lệch, nhưng không phải là bóc lột, hay từng bước bị điều chỉnh
theo hướng xoá bóc lột làm thuê.
Như vậy, trên cơ sở nhận thức mới về lý luận hợp tác hoá, từ thực tiễn sinh động,
HTX, tập đoàn sản xuất được định nghĩa lại, xây dựng lại cả cấu trúc tổ chức và cơ chế
quản lý kinh doanh. Theo đó, các quan hệ giữa người và người về quyền sở hữu sử
dụng TLSX, về quản lý kinh doanh và phân phối thu nhập trong HTX, tập đoàn sản
xuất cũng được xác định phù hợp với trình độ phát triển cụ thể của lực lượng sản xuất
xã hội và dân trí. Đó chính là những hình thức và biện pháp kinh tế quá độ với nhiều
thứ bậc khác nhau của quá trình xã hội hoá XHCN nền sản xuất tiểu nông, làm thay đổi
bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn.
3. Các đơn vị quốc doanh nông nghiệp (theo nghĩa rộng).
Các quốc doanh nông nghiệp là những đơn vị cơ sở của nền kinh tế có tư cách
pháp nhân và hạch toán kinh doanh độc lập, thực hiện sự hiệp tác trong sản xuất kinh
doanh giữa những người lao động theo một cơ cấu chung thống nhất trên cơ sở tập
trung tư liệu sản xuất, trước hết là ruộng đất, tiền vốn thuộc sở hữu nhà nước và quyền
quản lý kinh doanh thuộc về tập thể những người lao động trong đơn vị: mặt khác,
thực hiện sự hiệp tác dưới hình thức liên kết kinh tế, liên doanh với các đơn vị kinh tế
cơ sở khác trong nền kinh tế quốc dân, không kể địa giới, hành chính, cấp quản lý nhà
nước và thành phần kinh tế.
Chính vì có sự đan xen giữa các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế và thuộc các
cấp quản lý nhà nước khác nhau, nên các đơn vị quốc doanh nông nghiệp không thể
mang tính thuần khiết quốc doanh XHCN và kinh doanh chuyên môn hoá thuần tuý,
đơn điệu. Tính đa dạng trong cấu trúc tổ chức sản xuất kinh doanh và trong cơ cấu
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quản lý là một tất yếu kinh tế - kỹ thuật để đảm bảo đạt hiệu quả kinh tế - xã hội cao
nhất trong hoạt động của mỗi đơn vị quốc doanh nông nghiệp.
Các đơn vị quốc doanh nông nghiệp trong thành phố có thể được chia làm 3 loại
hình:
- Các nông, lâm trường quốc doanh với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nông lâm,
ngư nghiệp, được xây dựng bằng vốn đầu tư của ngân sách nhà nước là chủ yếu, trên
địa bàn 30 ngàn ha tịch thu của địa chủ phản động, (Phần lớn phải phục hồi hoá) thuộc
các huyện Bình Chánh, Hóc môn, Củ Chi và trên địa bản vùng đất kinh tế mới, được
khai hoang ở huyện Duyên Hải, khoảng trên 20 ngàn ha (còn khả năng mở rộng nữa).
Tổng cộng có khoảng 25 nông trường thuộc thành phố và quận huyện quản lý.
- Các cơ sở chăn nuôi heo, gà công nghiệp và chế biến thức ăn gia súc tịch thu
của tư sản, lập nên công ty gia cầm và liên hiệp chăn nuôi heo thành phố, với 3 nhà
máy chế biến thức ăn, 1 xí nghiệp chế biến súc sản, 5 trại (xí nghiệp) chăn nuôi gà vịt,
5 xí nghiệp chăn nuôi heo.
Các cơ sở quốc doanh dịch vụ kỹ thuật sản xuất và mua bán nông sản thuộc thành
phố và quận, huyện quản lý do ngân sách nhà nước đầu tư và do tịch thu các cơ sở kinh
doanh của tư sản (chế biến phân bón, thuốc trừ sâu, thuốc thú y...), đại thể bao gồm
công ty rau, công ty lương thực, công ty vật tư nông nghiệp, công ty phân bón - thuốc
trừ sâu, công ty thuỷ nông, chi cục cơ khí nông nghiệp, liên hiệp khoa học sản xuất
giống cây trồng và vật nuôi ở các quận huyện...
3.1/ Nông trường quốc doanh:
Các nông trường quốc doanh của thành phố thuộc 3 cơ quan chủ quản: các cơ sở
nông lâm nghiệp, UBND các quận, huyện, và lực lượng thành niên xung phong. Riêng
lực lượng thanh niên xung phong quản lý 6 nông lâm trường trên địa bàn thành phố và
3 nông trường ở Đắc Lắc, Đồng Nai, Sở Nông nghiệp quản lý 3 nông trường quốc
doanh, 11 quận nội thành đầu tư khai hoang xây dựng và quản lý 11 nông trường ở
vùng kinh tế mới huyện Duyên Hải. Ngoài ra, các Sở Thương binh xã hội, Công an
cũng có nông trường.
Nhìn chung, các nông trường được thành lập, ngoài mục đích kinh tế, còn có mục
đích xã hội là dãn dân nội thành, giải quyết nạn thất nghiệp và cải tạo những phần tử
xấu do chế độ cũ để lại. Thành phố không đủ vốn đầu tư, các sở nông lâm ngư không
đủ sức quản lý, nên các quận nội thành phải đầu tư ngân sách cho việc xây dựng vùng
kinh tế mới, thành phố phải lập lực lượng thành niên xung phong để xây dựng vùng
kinh tế và cải tạo con người ở những vùng khó khăn nhằm chủ yếu giải quyết vấn đề xã
hội đang đặt ra cấp bách sau giải phóng.
Tổng số ngân sách thành phố đầu tư cho xây dựng nông trường trong 10 năm
331

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

(1976 - 1985) khoảng trên 460 triệu đồng (giá 1982) chiếm 2/3 vốn đầu tư cho nông
lâm nghiệp. nhưng năm 1986 diện tích đất được đưa vào sử dụng trong nông trường
quốc doanh khoảng 13.118 ha, bằng khoảng 1/3 diện tích thuộc quyền quản lý kinh
doanh của nông trường quốc doanh và bằng khoảng 1/9 diện tích đất nông nghiệp của
cả thành phố. Giá trị sản lượng (tính theo giá 1982) đạt 150,6 triệu đồng, bằng 7,1%
giá trị sản lượng nông nghiệp thành phố trong đó giá trị sản lượng trồng trọt đạt 62
triệu đồng, bằng 4,5%, chăn nuôi đạt 88,6 triệu đồng, bằng 12%. Số người lao động có
9.572 người, bằng 3,6% lao động nông nghiệp.
Như vậy kết quả kinh tế ở quốc doanh nông nghiệp đạt rất thấp so với vốn đầu tư,
quỹ đất quản lý và so với các thành phần kinh tế khác. Về mặt xã hội, 4 nông trường
quốc doanh trên vùng đất phục hoá ở các huyện củ chi, Bình Chánh đã định cư được
3.500 hộ với 21.606 nhân khẩu, 6.000 lao động Từ 1980 - 1985, vùng kinh tế mới
Duyên Hải đã đưa vào công nhân nông trường được 2.076 người. Con số trên đây
không phải là cao so với yêu cầu giải quyết công ăn việc làm, so với vốn đầu tư khả
năng quỹ đất đai.
Riêng vùng kinh tế mới Duyên Hải, các nông trường được xây dựng trên cơ sở
đất khai hoang và do các quận nội thành đầu tư ngân sách và trực tiếp quản lý chủ yếu;
thành phố đầu tư qua lực lượng thanh niên xung phong. Tổng cộng các nông lâm, ngư
trường quốc doanh là 25, trong đó thuộc các quận nội thành là 10, thuộc thanh niên
xung phong là 5, còn lại là của các ngành (thương binh xã hội, công an thành phố,...)
và của huyện Duyên Hải. Các nguồn vốn đầu tư bao gồm vốn cải tạo xây dựng con
người mới, vốn xây dựng vùng kinh tế mới, vốn nghiên cứu khoa học kỹ thuật do ngân
sách thành phố cấp. Vốn sản xuất kinh doanh của các nông, lâm, ngư trường bao gồm
vốn cấp và vay không phải chịu lãi của ngân sách thành phố, các quận nội thành, vốn
liên kết với các đơn vị kinh doanh khác và vốn tự có của nông lâm trường.
Các đơn vị quốc doanh nông lâm ở Duyên Hải quản lý 21.035 ha đất nhưng 1987
mới sử dụng được 12.815 ha, bằng 2/3 quỹ đất, trong đó đất rừng 11.094 ha, đầm nuôi
tôm 17..91 ha bình quân một lao động quản lý sử dụng 3,3 ha cá biệt có nông - lâm
trường 1 lao động quản lý 15 -25 ha. Trong khi đó, dân cư nông nghiệp địa phương chỉ
có 0,14 - 0,22 ha/ lao động, dư 2 triệu ngày công / năm, phải thuê đất của nông trường
để kinh doanh với tỷ lệ ăn chia 4/6 hoặc 3/7.
Lực lượng thanh niên xung phong có khoảng 7 ngàn lao động bao gồm chủ yếu là
thanh niên xung phong và lao động kinh tế quốc phòng (khoảng 5.000 người), ngoài ra
còn có học viên cải tạo lao động và lao động hợp đồng, hiện quản lý hơn 65.000 ha (cả
ở Đắc Lắc và Đông Nai) bình quân 9 ha/1 lao động. Ưu thế của thanh niên xung phong
là trẻ, khoẻ, không vướng víu gia đình, có tinh thần lao động chịu đựng được gian khổ,
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thích hợp với giai đoạn khai hoang, xây dựng kết cấu hạ tầng ở vùng đất mới. Nhược
điểm là tay nghề yếu và luôn luôn biến động, do thời gian và nghĩa vụ có hạn. (Do mục
đích và tính chất, nên lực lượng thanh niên xung phong không chỉ làm nông nghiệp,
mà còn kinh doanh công nghiệp, vận tải, xây dựng,...)
Các nông lâm ngư trường quốc doanh được xây dựng ở những vùng đất xấu,
phèn mặn vùng đất mới khai hoang, xa khu trung tâm, điều kiện sống và kinh doanh
hết sức khó khăn, trong khuôn khổ cơ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp nặng nề
kéo dài trong thời gian qua, qui hoạch chưa đủ căn cứ khoa học, phải thay đổi phương
hướng sản xuất nhiều lần, nên những kết quả đạt được tuy không cao nhưng thể hiện
quyết tâm và cố gắng hết sức lớn của thành phố và các quận huyện.
Trong giai đoạn chuyển sang nền kinh tế hàng hoá và đổi mới quản lý kinh
doanh, các nông trường quốc doanh tuy có thuận lợi hơn do được tự chủ, nhưng vẫn
còn gặp rất nhiều khó khăn. Trên cơ sở thực tế hiện nay, chúng tôi thấy các nông
trường quốc doanh cần nhận rõ bản chất của thực trạng quản lý và trình độ sản xuất để
có hướng tiếp tục phát triển đúng đắn.
- Tư liệu sản xuất chủ yếu thuộc quyền sở hữu của Nhà nước, nhưng công cụ lao
động cơ bản là thủ công, không khác bao nhiêu so với kinh tế HTX, tập đoàn kinh tế,
nông dân cá thể, việc tổ chức quản lý kinh doanh ở nông trường quốc doanh hiện nay
không phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất. Việc xã hội hoá quyền chiếm
hữu ruộng đất và tư liệu sản xuất bằng các biện pháp phi kinh tế tất yếu dẫn đến phải
hợp tác hoá trong kinh tế sản xuất kinh doanh của tập thể cán bộ công nhân được giao
quyền sử dụng các tư liệu sản xuất đó với một qui mô hết sức lớn, vượt quá khả năng
quản lý của người lãnh đạo. Cơ chế quản lý tập trung quan liêu trước đây đã làm trầm
trọng thêm sự bất cập giữa năng lực quản lý và đối tượng quản lý, mặc dầu cán bộ
quản lý nhiều, thường bằng 15 - 20% tổng số cán bộ công nhân viên. Bộ máy tham
mưu cồng kềnh, nhiều phòng ban (kế hoạch, kỹ thuật, kế toán - thống kê, tài vụ, cung
tiêu, lao động - tiền lương, tổ chức cán bộ, hành chính quản trị đời sống, bảo vệ quân
sự, y tế, xây dựng cơ bản, thanh tra...). Tất nhiên không phải là nông trường nào cũng
có đủ các phòng ban kể trên. Cơ cấu tổ chức về cơ bản như trước, có Ban giám đốc các
đội sản xuất.
Hoạt động kinh doanh của các nông trường, thường mang tính chất "thuần khiết
quốc doanh" cả về phạm vi không gian, đất đai sử dụng, và cả trong các quan hệ kinh
tế địa phương, nhất là đối với nông dân cá thể, HTX, tập đoàn sản xuất. Nông trường
hay đẩy họ ra ngoài "phạm vi lãnh thổ của mình"
Trong khi đó nông trường chưa đủ sức khai thác sử dụng hết, có hiệu quả quỹ đất
được Nhà nước giao cho và dân địa phương vừa có khả năng khai thác, vừa có yêu cầu
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bức thiết về đất sử dụng. Vì vậy, mâu thuẫn giữa nông trường và dân địa phương
thường phát sinh. Hoạt động kinh doanh của nông trường vừa phải là sự hiệp tác giữa
người lao động trong tập thể công nhân viên nông trường với các tổ chức kinh tế thuộc
các thành phần kinh tế khác nhau, trước hết là những tổ chức kinh tế cùng trên một địa
bàn lãnh thổ theo kiểu đan xen vào nhau, hoà nhập vào nhau, tạo thành những tổ hợp
liên kết kinh tế - xã hội vững chắc, lâu dài có hiệu quả trên từng vùng lãnh thổ sinh
thái - kinh tế , xã hội.
Trong sự hiệp tác ấy, do đặc điểm sản xuất nông nghiệp và do còn sử dụng công
cụ thủ công nên hộ gia đình vẫn đóng vai trò quan trọng đời sống kinh tế như là những
đơn vị cơ sở của sự hiệp tác. Hộ gia đình ở đây bao gồm cả hộ công nhân viên nông
trường và hộ xã viên, tập đoàn viên, hộ cá thể có liên kết kinh tế với nông trường. Và
kinh tế của các hộ gia đình này vẫn mang tính chất nông trại trong nền sản xuất hàng
hoá.
Trong quá trình hiệp tác ấy, nông trường quốc doanh cần nắm khâu kỹ thuật then
chốt, quyết định hiệu quả của quá trình kinh tế - xã hội và sự hình thành các cụm dân
cư, kinh tế - xã hội mang tính chất đô thị nhỏ ở nông thôn.
Mô hình tổ chức và quản lý nông lâm ngư trường quốc doanh về đại thể có thể
được xây dựng như sau:
Tất cả các đơn vị trong nông trường có thể là một tổ chức gồm một nhóm người
hay hộ gia đình công nhân viên đều là những đơn vị nhận khoán của nông trường. Có 2
loại đơn vị nhận khoán:
Loại thứ nhất: Các cơ sở vật chất kỹ thuật dùng chung của nông trường, đóng vai
trò then chốt, quyết định hiệu quả kinh tế của cả quá trình tái sản xuất như: máy kéo,
công trình thuỷ nông, cơ sở chế biến nông sản, cơ sở sản xuất giống cây con, máy móc
thiết bị vận tải, xây dựng kết cấu hạ tầng... , tất cả đều được giao khoán cho một người,
1 hộ gia đình hay một tập thể nhỏ người lao động quản lý . Có thể sử dụng hình thức
khoán đấu thầu để lựa chọn người nhận khoán giỏi nhất, có hiệu quả nhất.
Các chỉ tiêu giao khoán gồm 2 loại: chỉ tiêu nhiệm vụ giao khoán về mặt số
lượng, chất lượng kỹ thuật và thời gian hoàn thành; chỉ tiêu biện pháp cân đối với chỉ
tiêu nhiệm vụ, như chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí nguyên, nhiên liệu, vật liệu
phụ, tiền công lao động... Các chỉ tiêu này được xây dựng trên cơ sở định mức kinh tế
kỹ thuật hợp lý và thưởng phạt 100% số tiết kiệm hay vượt chi. Giá cả dùng để tính
toán chỉ tiêu nhiệm vụ, tức doanh số và chỉ tiêu biện pháp là giá cả thị trường xã hội tại
địa phương. Doanh số và chi phí tính theo đơn giá xã hội và bị trượt theo biến động giá
hay theo cơ cấu giữa mỗi khoản chi phí với doanh số, là cơ sở để hạch toán kinh tế,
thanh toán giữa nông trường và đơn vị nhận khoán, giữa đơn vị nhận khoán các cơ sở
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vật chất dùng chung làm dịch vụ kỹ thuật và đơn vị nhận khoán sử dụng đất đai, mặt
nước sản xuất sản phẩm nông, lâm ngư nghiệp. Như vậy, quan hệ kinh tế trong nội bộ
nông trường cũng được thương mại hoá, hoà nhập vào thị trường xã hội.
Loại thứ hai: Đất đai, mặt nước dùng làm tư liệu sản xuất chủ yếu trong nông
lâm, ngư nghiệp được giao khoán cho hộ công nhân viên, hay nhóm hộ, nhóm người
lao động của nông trường tiến hành sản xuất mang tính chất nông trại.
Qui mô đất giao khoán tuỳ theo khả năng của hộ nhận khoán. Quỹ đất của nông
trường lớn, đủ thoả mãn giao khoán theo khả năng, yêu cầu của hộ nhận khoán.
Cũng có thể áp dụng hình thức khoán đấu thầu, nhất là đối với vùng đất có điều
kiện sản xuất khó khăn hay đặc biệt thuận lợi, mang lại hiệu quả kinh tế lớn cho nông
nghiệp, để chọn được người làm ăn giỏi, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông
trường.
Đất đai giao khoán thường đã xây dựng cơ bản xong, nhất là về kiến thiết đồng
ruộng, làm thuỷ lợi, để đưa vào sản xuất bình thường.
Chỉ tiêu nhiệm vụ giao khoán có thể là sản lượng sản phẩm thu hoạch hay sản
phẩm tiêu thu hàng vụ, năm, cũng có thể là doanh thu thực hiện (bằng sản lượng tiêu
thụ nhân với đơn giá tiêu thụ), tuỳ theo đặc điểm, điều kiện kinh doanh từng loại sản
phẩm ở từng nơi. chỉ tiêu nhiệm vụ phải phản ánh được yếu tố địa tô chênh lệch 1 và 2
do nông trường đầu tư kỹ thuật tạo ra.
Chỉ tiêu biện pháp bao gồm các khoản chi phí vật chất và tiền công để thực hiện
nhiệm vụ chính theo đơn giá xã hội ở thị trường địa phương và các định mức kinh tế kỹ thuật hợp lý, cho từng loại hạng đất với các điều kiện, yếu tố chênh lệch của nó. Chỉ
tiêu giao khoán cũng thay đổi theo độ trượt giá và thưởng phạt 100% số tiết kiệm hay
vượt khoán.
Nhờ vậy, nông trường có thể thu lại cho mình một cách tương đối hợp lý phần địa
tô chênh lệch I và II do nông trường đầu tư kỹ thuật tạo ra, bảo đảm công bằng trong
phân phối giữa những người nhận khoán.
Người nhận khoán có thể đầu tư vốn để trang bị công cụ lao động cho mình, đầu
tư thêm ngoài mức của nông trường để tăng năng suất lao động, vượt sản lượng giao
khoán và được hưởng 100% kết quả đạt được ngoài khoán. Phần đầu tư thêm để được
hưởng phần hiệu quả kinh tế tăng thêm của người nhận khoán chính là kinh tế gia đình,
được liên kết với kinh tế nông trường ngay trong cùng một quá trình sản xuất kinh
doanh, trên cùng một mảnh đất giao khoán. Đó là trường hợp riêng có trong sản xuất
nông - lâm - ngư do qui luật sinh học tạo nên.
Người nhận khoán có quyền ký hay không ký hợp đồng với các đơn vị dịch vụ kỹ
thuật của nông trường (đơn vị nhận khoán thuộc loại thứ nhất đã kể trên). Quan hệ
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giữa 2 đơn vị nhận khoán trong nông trường dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thương
mại hoá, thông qua hợp đồng kinh tế, theo qui chế quản lý của nông trường. Các đơn vị
nhận khoán đất có quyền nghiệm thu kết quả và thanh toán theo đơn giá xã hội đã ghi
trong hợp đồng kinh tế với các đơn vị nhận khoán đất với nông trường, là đơn vị kinh
tế gia đình hay kinh tế tư nhân hoạt động kinh doanh độc lập có liên kết với nông
trường. Hộ là đơn vị cơ sở của sự phân công, hiệp tác sản xuất trong nền kinh tế hàng
hoá ở nông thôn. Hộ có thể là chủ thể kinh doanh, có tư cách pháp nhân, cũng có thể
đồng thời là đơn vị nhận khoán đất với nông trường, tuỳ theo đặc điểm của từng ngành
kinh doanh cụ thể.
Ngoài hai loại đơn vị nhận khoán kể trên, còn có hình thức khoán thuê. Đối với
một số cơ sở vật chất, diện tích đất đai mà nông trường tổ chức kinh doanh chưa có
hiệu quả, có thể cho tư nhân, hộ công nhân nông trường hay một đơn vị kinh tế nào đó
thuê để kinh doanh. Người nhận khoán thuê chỉ có một nghĩa vụ nộp cho nông trường
một khoản tiền bằng giá trị mức khấu hao cơ bản, và nộp một khoản lãi nhất định., do
hai bên thoả thuận. Người khoán thuê và bỏ vốn thêm để kinh doanh sử dụng cơ sở vật
chất diện tích đất đai với tư cách là một pháp nhân kinh doanh hay chủ thể kinh doanh
độc lập, đồng thời có thể tự nguyện thoả thuận liên kết với nông trường trong hoạt
động kinh doanh của mình, như những đơn vị kinh tế cơ sở khác trong nền kinh tế
quốc dân. Các hộ nhận khoán với nông trường có thể kiên kết sản xuất với nhau tạo
thành các tổ chức kinh tế thứ cấp.
Ngoài các đơn vị nhận khoán, các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc thành phần kinh tế
khác nhau có thể liên doanh với nông trường trước hết là các hộ nông dân, HTX, tập
đoàn sản xuất cùng ở trên liên kết hay địa bàn lãnh thổ xen canh với nông trường.
Nông trường không có quyền và cũng không nên, không cần thiết phải xoá bỏ
tình trạng "da beo" xen canh, bằng hai biện pháp - nói trên, mà tốt nhất là bằng biện
pháp liên kết kinh tế hay liên doanh. Nông trường dựa vào cơ sở vật chất kỹ thuật cao
của mình, có thể giúp các hộ nông dân cá thể, các HTX, tập đoàn sản xuất trên địa bàn
lãnh thổ của mình xây dựng cơ sở vật chất,, trước hết là kiến thiết đồng ruộng, công
trình thuỷ lợi, để có thể kinh doanh sản xuất theo phương hướng của nông trường và
bán sản phẩm cho nông trường. Quan hệ liên kết kinh tế này thông qua hợp đồng tự
nguyện và vẫn bảo đảm tư cách pháp nhân và chủ thể kinh doanh hạch toán độc lập, tự
quản tự chịu trách nhiệm tài chính riêng của nông trường và của các hộ nông dân cá
thể, hay của HTX, tập đoàn sản xuất. Nông trường bảo đảm các khâu dịch vụ kỹ thuật,
chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các hộ nông dân, hay HTX , tập đoàn vẫn sản
xuất kinh doanh riêng trên mảnh đất của mình theo phương hướng chung của vùng và
bán sản phẩm cho nông trường thông qua hợp đồng kinh tế trên nguyên tắc tự nguyện,
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trao đổi dịch vụ, vật tư, sản phẩm theo giá thoả thuận. Theo cách đó, có thể di chuyển
những hộ nông dân vùng ít đất, lại đang có sự tranh chấp gay gắt, đến định cư và kinh
doanh trên đất của nông trường chưa được sử dụng và thâm canh cao.
Như vậy, bằng quan hệ liên kết kinh tế, các bên tham gia tự nguyện, cùng có lợi,
nông trường trở nên không có và không cần xác định biên giới lãnh thổ, qui mô kinh tế
tăng trưởng nhanh chóng mà không dẫn đến tăng qui mô quản lý của nông trường,
quan hệ xã hội với dân cư địa phương được xác lập tốt đẹp. Gắn liền với các cơ sở vật
chất kỹ thuật sản xuất và dịch vụ, kết cấu hạ tầng, các cụm dân cư mang tính đô thị sẽ
dần dần được hình thành rải rác ở nông thôn, trong đó nông trường đóng vai trò hạt
nhân, có tác dụng cải thiện đời sống vật chất và văn hoá của dân cư nông thôn, ở cả
những vùng xa xôi, hẻo lánh.
Các hộ nông dân cá thể, HTX , tập đoàn sản xuất liên kết với nông trường, được
nông trường đáp ứng các dịch vụ sản xuất và tiêu thụ, chỉ khác với các hộ công nhân
khoán đất của nông trường ở chỗ các đơn vị này vẫn giữ tư cách chủ thể hay pháp nhân
độc lập trong kinh doanh và không bị nông trường thâu phần địa tô chênh lệnh 1. Còn
việc tự nguyện ký kết hợp đồng kinh tế, thương mại hoá quan hệ kinh tế qua giá cả
thanh toán, quyền chủ động sản xuất trên mảnh đất của mỗi đơn vị, là tương tự nhau.
Mặt khác, nông trường với tư cách pháp nhân là đơn vị kinh tế cơ sở, hạch toán
độc lập, có thể tham gia liên kết kinh tế, hay liên doanh với các đơn vị kinh tế cơ sở
khác không kể cấp quản lý, thành phần kinh tế, biên giới lãnh thổ, tạo nên các hiệp hội
sản xuất, hay công ty, xí nghiệp liên doanh... trên từng vùng lãnh thổ sinh thái - kinh tế,
xã hội, trên nguyên tắc tự nguyện và hiệu quả cao. Cho nên tuỳ theo mỗi quan hệ kinh
tế nông trường vừa có thể là "hạt nhân" liên kết đối với các cơ sở kinh tế này, vừa có
thể lại là " vệ tinh" liên kết với các cơ sở kinh tế khác. Quá trình hợp tác hoá trong sản
xuất vừa diễn ra trong nội bộ nông trường, vừa diễn ra trong quan hệ giữa nông
trường với các đơn vị bạn. Quá trình hợp tác hoá cũng là quá trình tích tụ và tập trung
hoá sản xuất diễn ra theo nhiều tầng, nhiều lớp khác nhau, dựa trên sự chuyên môn
hoá, tập trung loại tư liệu sản xuất nào đó vào một số người, một số đơn vị nào giỏi
nghề đó, việc đó và tạo được sự đổi mới kỹ thuật, áp dụng bộ máy kỹ thuật tiên tiến
trong sản xuất.
Trên cơ sở xây dựng lại mô hình cấu trúc tổ chức sản xuất và khoán như nêu ở
trên, một mặt , các đơn vị trong nông trường có thể là một hộ gia đình công nhân, có
thể là một nhóm lao động có cơ cấu lao động chung nhận khoán với nông trường và
hợp tác với nhau trên cơ sở thương mại hoá các quan hệ kinh tế theo qui chế quản lý
thống nhất của nông trường, bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi đơn vị, mỗi người
tham gia hiệp tác, và lợi ích của nông trường, của nhà nước.
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Mặt khác, cơ cấu bộ máy quản lý của nông trường cũng thay đổi cho thích hợp,
vừa gọn nhẹ, vừa có hiệu lực. Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý kinh doanh
của nông trường, nhận chỉ tiêu giao khoán của nhà nước hay của đại hội công nhân
viên chức giao cho là lợi nhuận hàng năm và phân phối lợi nhuận đảm bảo hài hoà lợi
ích chung, lâu dài của nông trường và lợi ích của công nhân viên (bao gồm thu nhập cá
nhân và phúc lợi xã hội ). Các phó giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý một hay
một vài ngành kinh doanh của nông trường, và được giao khoán chỉ tiêu lợi nhuận
hàng năm của các ngành đó. Tuỳ theo qui mô và tính chất phức tạp của các ngành kinh
doanh mà mỗi nông trường có thể từ 1 -3 phó giám đốc. Thu nhập của Giám đốc và
phó giám đốc phụ thuộc trực tiếp vào mức độ hoàn thành các chỉ tiêu giao khoán, và có
quan hệ hợp lý với thu nhập của công nhân viên trên nguyên tắc "một người hay lo
bằng một kho người làm", thu nhập của lãnh đạo tăng lên chỉ có thể là do tăng lợi
nhuận của nông trường và tăng thu nhập của công nhân viên, chứ tuyệt nhiên không
thể do hạ thấp thu nhập của công nhân viên.
Cơ quan tham mưu giúp giám đốc chỉ cần 3 phòng, phòng kế hoạch kinh tế - xã
hội (gồm cả qui hoạch kỹ thuật, định mức), phòng hạch toán và tài vụ, phòng hành
chính quản trị. Các hoạt động khác như cung tiêu, xây dựng cơ bản trước đây có phòng
quản lý riêng, nay là nội dung hoạt động kinh doanh của các đơn vị nhận khoán với
nông trường.
Như vậy, trên mỗi mảnh đất, mỗi công đoạn, mỗi ngành kinh doanh và toàn bộ
hoạt động kinh tế - xã hội của nông trường đều có một người chủ cụ thể, được xác định
rõ, đầy đủ và phụ thuộc vào nhau về trách nhiệm (chỉ tiêu giao khoán), quyền hạn thực
hiện trách nhiệm (các chỉ tiêu biện pháp vật chất, lao động tài chính), và quyền lợi (thu
nhập). Đồng thời, tập thể lao động này lại hợp tác với nhau trong một quá trình kinh
doanh được quản lý thống nhất, và hợp tác với các đơn vị bạn để nâng cao qui mô và
hiệu quả kinh doanh. Cơ sở của sự hợp tác trong nội bộ nông trường là các đơn vị nhận
khoán, mà chủ yếu là hộ gia đình công nhân viên. Cơ sở của sự hiệp tác với bên ngoài
là nông trường. Quan hệ hợp tác kinh doanh sản xuất được thương mại hoá, đa dạng
hoá nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều trình độ khác nhau, và luôn luôn được nâng cao theo
sự đổi mới của cơ sở vật chất kỹ thuật sản xuất. Theo đó, quá trình tích tụ và tập trung
hoá sản xuất với qui mô ngày càng lớn vào những đơn vị kinh doanh giỏi, đạt hiệu quả
cao cũng sẽ diễn ra.
Như vậy, mô hình tổ chức quản lý nông trường vừa thích hợp với điều kiện khách
quan hiện nay, để đạt hiệu quả cao vừa tạo điều kiện thúc đẩy tiến bộ kỹ thuật đạt đến
trình độ mới ngày càng cao. Mô hình tổ chức quản lý nông trường vừa thể hiện vai trò
chủ thể kinh doanh hạt nhân, vừa thể hiện sự đan xen, xâm nhập nhau giữa các yếu tố
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kinh tế, các đơn vị thuộc thành phần kinh tế khác nhau của nền kinh tế hàng hoá trong
quá trình hợp tác hoá trong nội bộ nông trường cũng như giữa nông trường với các đơn
vị bạn, với nhiều hình thức đa dạng, nhiều trình độ, nhiều tầng, lớp khác nhau, để bảo
đảm nhận hiệu quả kinh tế, xã hội đạt được là cao nhất.
3.2/ Các cơ sở quốc doanh chăn nuôi công nghiệp.
Các cơ sở quốc doanh chăn nuôi công nghiệp của thành phố chủ yếu được hình
thành từ các cơ sở của tư sản, qua cải tạo trưng mua, trưng thu, nhận hiến. Hiện nay,
thành phố có 2 đơn vị là liên hiệp chăn nuôi heo và công ty chăn nuôi gia cầm.
Đầu con và sản xuất hàng năm của 2 đơn vị này thường vào khoảng 8 -12% tổng
đàn và sản lượng heo, gà của thành phố. Vai trò chủ yếu của hai tổ chức này đối với sự
phát triển chăn nuôi heo, gà của thành phố không phải ở chỉ số kinh tế nói trên, mà là ở
chỗ cung ứng thức ăn công nghiệp, và con giống cho kinh tế gia đình và kinh tế tập
thể, cũng như các thành phần kinh tế khác và đặc biệt là ở hình thức tổ chức chăn nuôi
gia công heo. Điều đó thể hiện, sự hiệp tác trong sản xuất giữa các đơn vị thuộc các
thành phần kinh tế, để phát triển sản xuất, trong đó quốc doanh giữ vai trò hạt nhân
then chốt. Tuy nhiên trong những năm qua chất lượng và số lượng thức ăn gia súc tổng
hợp và con giống, gà công nghiệp, chưa đáp ứng được yêu cầu sản xuất và chưa được
thực sự thể hiện được vai trò "hạt nhân" của kinh tế quốc doanh.
Sau nhiều lần thay đổi hình thức tổ chức đến nay, 2 đơn vị chăn nuôi heo, gà theo
kiểu công nghiệp của thành phố, tuy có tên gọi khác nhau, nhưng về thực chất cơ bản
đều là liên hiệp các xí nghiệp theo cách hiểu chính thống hiện nay. Liên hiệp các xí
nghiệp là cấp trên của các xí nghiệp có mối quan hệ công nghệ chặt chẽ với nhau, thực
hiện hạch toán kinh tế với nghĩa là ngân sách nhà nước không cấp kinh phí nuôi bộ
máy quản lý liên hiệp các xí nghiệp. Các xí nghiệp trong liên hiệp hạch toán kinh tế
độc lập, có tư cách pháp nhân do liên hiệp lãnh đạo và phải nộp kinh phí cho liên hiệp
hoạt động. Cũng có thể trong liên hiệp có một vài xí nghiệp hạch toán phụ thuộc vào
liên hiệp, và không có tư cách pháp nhân độc lập.
Liên hiệp các xí nghiệp chăn nuôi heo có nhiệm vụ tổng hợp và thông qua kế
hoạch của các xí nghiệp trực thuộc, tổ chức cung ứng vật tư kỹ thuật, bảo đảm 95%
thức ăn gia súc cho các xí nghiệp, nhập khẩu giống mới và một số thuốc thú y, trực tiếp
tổ chức gia công chăn nuôi heo (không để các xí nghiệp tự làm như trước đây), giao
chỉ tiêu kế hoạch tiêu thụ sản phẩm theo địa chỉ, gồm một số đơn vị của thành phố và
xí nghiệp chế biến thuộc liên hiệp để xuất khẩu và tiệu thụ nội địa. Bằng việc tổ chức
chăn nuôi gia công, nhập khẩu thuốc thú y, liên hiệp tự trang trải kinh phí nuôi bộ máy
quản lý của mình với gần 200 người. Liên hiệp bao gồm các xí nghiệp hạch toán độc
lập là: 2 nhà máy chế biến thức ăn gia súc, 5 xí nghiệp chăn nuôi heo, 1 xí nghiệp chế
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biến thịt heo cho xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
Các xí nghiệp mua bán với nhau theo chỉ tiêu kế hoạch và giá của liên hiệp. Xí
nghiệp tự tổ chức quản lý sản xuất và hạch toán lãi lỗ riêng chỉ được tự tiêu thụ sản
phẩm phụ, tự cung ứng một số vật tư mà liên hiệp không bảo đảm được.
Công ty gia cầm thành phố cũng có chức năng, nhiệm vụ tương tự liên hiệp chăn
nuôi heo nhưng có một số khác biệt là: công ty chỉ đáp ứng được 50% thức ăn cho các
xí nghiệp, qua xí nghiệp chế biến thức ăn, xí nghiệp trực thuộc phải nộp 3% doanh thu
cho công ty để làm kinh phí hoạt động. Biên chế quản lý của công ty có 35 người.
Công ty có 5 xí nghiệp hạch toán độc lập, bao gồm xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc,
1 xí nghiệp gà giống, và 3 xí nghiệp gà thương phẩm, có 2 xí nghiệp hạch toán báo sổ
lại là vịt Anh đào, xí nghiệp cung ứng dịch vụ vật tư kỹ thuật, với nhiệm vụ mua
nguyên liệu cho xí nghiệp thức ăn, chế biến và bán thức ăn ở thị trường và tổ chức
chăn nuôi gia công (chưa thực hiện được). Tuy chủ sở hữu tiền vốn chỉ duy nhất là Nhà
nước và chủ thể kinh doanh cũng duy nhất là một tổ chức kinh tế có tính chất liên kết
nhiều đơn vị kinh doanh cơ sở (xí nghiệp ) nhưng lại có tên gọi là công ty gia cầm.
Nhìn chung, Liên hiệp các xí nghiệp hay công ty vẫn cơ bản là một cấp quản lý
hành chính trên xí nghiệp, chưa mang tính chất là một tổ chức kinh doanh hàng hoá.
Liên hiệp có quyền phân định và giao chức năng kinh doanh cho các xí nghiệp trực
thuộc. Ví dụ xí nghiệp không được tổ chức chăn nuôi gia công và chức năng này dành
riêng cho liên hiệp, xí nghiệp chăn nuôi phải mua thức ăn của xí nghiệp chế biến thuộc
liên hiệp với giá cả qui định. Các xí nghiệp tuy hạch toán kinh tế độc lập, tự chịu kết
quả tài chính lãi lỗ mà thực chất chỉ là hạch toán lỗ lãi riêng nhưng lại không trực tiếp
quan hệ với thị trường mua vật tư (thức ăn, con giống...) và với thị trường bán sản
phẩm, ngoại trừ sản phẩm phụ và vật tư mà Liên hiệp không đảm bảo cung ứng được.
Trên cơ sở phân định chức năng kinh doanh của mọi xí nghiệp trực thuộc, liên hiệp
giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, bán sản phẩm theo địa chỉ và giá cả do mình quy định,
cho các xí nghiệp. Liên hiệp được thành lập và bao gồm những xí nghiệp trực thuộc
nào là do quyết định của cấp chính quyền Nhà nước. Do vậy, các xí nghiệp thành viên
của liên hiệp không phải là đơn vị hạch toán kinh doanh hàng hoá theo nghĩa đẩy đủ
của nó như là đối với các xí nghiệp độc lập kinh doanh cùng ngành hàng, hạn chế việc
phát huy tiềm năng kinh doanh đa dạng, tổng hợp của các xí nghiệp trong liên hiệp. Do
buộc phải buôn bán với xí nghiệp trong liên hiệp theo cơ chế giao kế hoạch và giá cả
của cấp trên (liên hiệp, công ty), yếu tố cạnh tranh của kinh tế hàng hoá bị triệt tiêu
trong hoạt động kinh doanh, xí nghiệp trong liên hiệp không được mua vật tư với giá rẻ
hơn phù hợp với yêu cầu sản xuất của mình, không được tiêu thụ sản phẩm với giá cao
hơn. Thậm chí, phẩm chất thức ăn tuy xấu, nhưng vì là của xí nghiệp chế biến trong
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liên hiệp, nên xí nghiệp chăn nuôi vẫn phải mua rồi phải tái chế pha trộn thêm bột cá,
vá các chất dinh dưỡng khác để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Xí nghiệp chăn nuôi lại
phải tổ chức bộ phận tái chế thức ăn, mua nguyên liệu, trang thiết bị nghiền, trộn thức
ăn, vô bao, mặc dù đã mua thức ăn hỗn hợp nguyên bao của xí nghiệp thức ăn. Vì vậy
giá thành thức ăn chăn nuôi cao, bộ máy tổ chức sản xuất và quản lý của xí nghiệp
chăn nuôi trong liên hiệp vẫn phải có thêm bộ phận cung ứng, chế biến thức ăn và cả
thuốc thú y ngoại nhập. Hợp tác với nhau trong liên hiệp kiểu hành chính chỉ làm giảm
hiệu quả kinh tế. Cấu trúc của liên hiệp sản xuất như vậy hoàn toàn xa lạ với kinh tế
hàng hoá.
Thực chất các xí nghiệp không tự nguyện tham gia liên hiệp sự hiệp tác kinh
doanh trong liên hiệp chưa mang tính tất yếu kỹ thuật - kinh tế của nền sản xuất hàng
hoá, mà vẫn mang tính chất hành chính. Việc thành lập liên hiệp nhiều khi do yêu cầu
giảm đầu mối bị quản lý cho các cấp quản lý nhà nước (Sở chủ quản, UBND thành phố
hay quận). Yêu cầu giảm đầu mối quản lý này lại xuất phát từ cơ chế hành chính quan
liêu bao cấp chứ không phải từ kinh tế quản lý hàng hoá - thị trường. Bởi vì trong kinh
tế hàng hoá các đơn vị kinh doanh đa dạng, tổng hợp nhiều ngành hàng theo khả năng
của mình mà luật pháp không cấm, không bị giới hạn về lãnh thổ hành chính, cấp quản
lý Nhà nước. Do đó, một cơ quan nhà nước chủ quản theo ngành hay lãnh thổ đều
không đủ khả năng quản lý hết các hoạt động của đơn vị kinh doanh cơ sở dưới quyền.
Hơn nữa trong kinh tế hàng hoá, các đơn vị kinh tế hoạt động kinh doanh chỉ theo pháp
luật, không chịu sự can thiệp hành chính của bất cứ ai thì mới có thể thực hiện sự tham
gia cạnh tranh trên thị trường tự chủ về tài chính trong mọi hoạt động kinh doanh.
Không thể có tình trạng pháp nhân kinh doanh này (liên hiệp công ty) là cấp trên chủ
quản của pháp nhân kinh doanh kia (xí nghiệp thành viên).
Vì vậy, đáng lẽ các xí nghiệp kinh doanh cùng ngành hàng, hay có mối liên hệ,
công nghệ hoặc kinh tế với nhau, trong quá trình cạnh tranh và tích tụ, tập trung hoá
sản xuất, sẽ dần dần đạt đến chín muồi và tự nguyện hợp tác với nhau theo kiểu hiệp
hội sản xuất, hay tập đoàn, nhóm kinh tế.
Trong mối quan hệ hợp tác ấy có một xí nghiệp do quản lý giỏi, có hiệu quả, có
cơ sở kỹ thuật tốt hay nắm vững khâu kỹ thuật then chốt đạt trình độ cao, chi phối cả
quá trình sản xuất kinh doanh của xí nghiệp có liên quan sẽ được các xí nghiệp suy tôn
tự nguyện, là thực hiện sự chỉ huy hiệp tác giữa các xí nghiệp thành viên. Các giám
đốc xí nghiệp này họp thành hội đồng quản trị, có quyền định ra các qui chế, quản lý
và bầu tổng giám đốc của hiệp hội hay tập đoàn. Tổng giám đốc hiệp hội lại là giám
đốc xí nghiệp đầu đàn và dùng bộ máy xí nghiệp đó kiêm luôn chức năng quản lý hiệp
hội theo qui chế do hội đồng quản trị hiệp hội đề ra. Các xí nghiệp thành viên vừa hoạt
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động có quan hệ với các xí nghiệp trong hiệp hội theo qui chế của hiệp hội. Vừa trực
tiếp quan hệ kinh tế với các xí nghiệp ngoài hiệp hội qua thị trường để phát huy hết khả
năng kinh doanh của mình. Do kinh doanh đa dạng và quyền tự chủ của mình, mỗi xí
nghiệp đồng thời có thể tham gia 1 hay nhiều hiệp hội khác nhau về ngành hàng, đồng
thời có quyền ra khỏi hiệp hội khi thấy lợi ích và quyền tự chủ tài chính, kinh doanh
của mình bị vi phạm, sự tham gia hiệp hội là không cần thiết. Hiệp hội tự nguyện
không tiêu diệt cạnh tranh trong quan hệ nội bộ, vì mỗi xí nghiệp thành viên vẫn trực
tiếp gắn hoạt động của mình với thị trường, với xí nghiệp ngoài hiệp hội. Liên kết với
nhau trong một tổ chức kinh tế hiệp hội, xí nghiệp không bị mất quyền tự chủ kinh
doanh, tổng hợp theo khả năng của mình và luật pháp nhà nước, mà trái lại phải tăng
sức mạnh của mình thì mới tồn tại trong hiệp hội. Hiệp hội hoạt động theo qui chế của
hội đồng quản trị là các giám đốc xí nghiệp thành viên lập ra sẽ bảo đảm lợi ích của
mỗi xí nghiệp, tạo điều kiện cho mỗi xí nghiệp đứng vững trong cạnh tranh với thị
trường. Chính nhờ sự hiệp tác trong hiệp hội mà hiệu quả kinh tế của mỗi xí nghiệp
thành viên sẽ đạt được cao hơn xí nghiệp độc lập ngoài hiệp hội. Bởi vì mỗi xí nghiệp
sẽ được các thành viên khác đáp ứng các yêu cầu kinh doanh của mình tốt hơn, thuận
lợi hơn, rẻ hơn so với trường hợp xí nghiệp tự tổ chức đáp ứng yêu cầu, hay quan hệ
trực tiếp với thị trường để thoả mãn yêu cầu của mình. Vì vậy, xí nghiệp trước hết là
một đơn vị kinh doanh cơ sở, có tư cách pháp nhân đầy đủ, tự chủ kinh doanh tự chủ
khả năng tham gia cạnh tranh trong nền kinh tế hàng hoá. Và sau nữa, để tăng thêm
sức cạnh tranh đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, xí nghiệp mới tự nguyện trở thành thành
viên của một tổ chức kinh tế liên kết là hiệp hội.
Vì vậy, cần thiết chuyển cơ cấu tổ chức quản lý công ty gia cầm và liên hiệp các
xí nghiệp chăn nuôi theo kiểu hành chính hiện nay thành cơ cấu tổ chức - quản lý của
hình thức kinh tế hiệp tác tự nguyện giữa các đơn vị kinh tế hàng hoá cơ sở hạch toán
kinh doanh độc lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ, không phân biệt thành phần kinh tế
và thuộc cấp quản lý nhà nước về lãnh thổ hành chính. Trong đó mỗi xí nghiệp quốc
doanh thành viên đều có quyền kinh doanh đa dạng, tổng hợp theo khả năng, và làm
hạt nhân liên kết kinh tế với các cơ sở kinh tế tập thể, cá thể, gia đình ở địa phương
xung quanh, dưới nhiều hình thức, trước hết chú trọng hình thức chăn nuôi gia công.
3.3/ Các cơ sở quốc doanh dịch vụ kỹ thuật sản xuất và mua bán, chế biến
nông sản.
Cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động dịch vụ kỹ thuật sản xuất, chế biến và mua
bán nông sản, cung ứng vật tư, đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ quá trình tái sản
xuất kinh doanh của nền sản xuất hàng hoá, không chỉ bảo đảm những yếu tố kỹ thuật
then chốt của sản xuất, mà còn nâng cao giá trị của nông sản và thực hiện giá trị nông
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sản trên thị trường đạt mức lợi nhuận cao nhất. Do vậy muốn chuyển sản xuất hàng hoá
nhỏ lên sản xuất hàng hoá lớn XHCN, nhà nước ta đã quan tâm xây dựng hệ thống
mạng lưới tổ chức kinh doanh dịch vụ kỹ thuật, từ trung ương đến tỉnh, huyện. Đại thể
ở thành phố Hồ Chí Minh có các tổ chức sau đây:
- Công ty vật tư nông nghiệp thành phố.
- Công ty phân bón, thuốc trừ sâu (được xây dựng chủ yếu do tiếp quản các cơ sở
sản xuất, chế biến phân hoá học, thuốc trừ sâu của tư sản cũ).
- Chi cục cơ khí nông nghiệp.
- Liên hiệp khoa học sản xuất giống cây trồng thành phố.
- Công ty thuỷ nông.
- Công ty rau quả thành phố.
- Công ty lương thực thành phố.
- Công ty mía đường.
- ....
ở các quận huyện có tổ chức hệ thống dịch vụ tuy có khác nhau, nhưng đại thể
cũng bao gồm:
- Công ty dịch vụ cây trồng hay bảo hiểm cây trồng.
- Công ty dịch vụ vật nuôi hay bảo hiểm chăn nuôi.
- Công ty vật tư tổng hợp.
- Công ty thuỷ nông, trạm máy kéo, công ty giống cây trồng, công ty chăn nuôi,
công ty mía đường (chỉ có một số huyện tổ chức)....
Huyện Thủ Đức thí điểm sát nhập trạm thú y vào công ty chăn nuôi huyện.
Các tổ chức kinh doanh này được xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước các
cấp.
Trong 10 năm (1976 - 1985), tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho nông nghiệp
của ngân sách toàn thành phố 610,49 triệu, bằng 16,2% tổng vốn đầu tư cơ bản, trong
đó đầu tư cơ bản cho thuỷ lợi là 105,39 triệu đồng, bằng 17,26% vốn đầu tư cơ bản cho
nông nghiệp.
Nhưng đến nay, hiệu quả của các cơ sở vật chất đã được đầu tư và hiệu quả hoạt
động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ còn rất thấp và có nhiều lãng phí, ví dụ điển
hình nhất là thuỷ lợi. Hệ thống trạm bơm điện có năng lực thiết kế cho 15.000 ha, thực
tế chỉ sử dụng có 4.000 ha (26,6%). Công trình xây dựng trạm bơm ở 6 xã Thủ Đức bị
ngưng. Trạm bơm điện ở xã Tân Phú (Củ Chi) xây dựng 1977 với công xuất 12.000
m2/ h, nay có nước kênh đông về, trạm bơm mãi mãi trở nên vô dụng, 10 trạm bơm tạo
nguồn nước đang hoạt động cầm chừng, đạt 3 -5% công suất. Trạm bơm Tân Thới Nhì
có công suất 2.400 m3/ h, trạm bơm Vĩnh Lộc có công suất 8.000 m3/ h, có đủ sức tưới
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cho 2.500 ha có các xã Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thông (Hóc Môn),
Vĩnh Lộc B (Bình Chánh), nhưng trên thực tế chỉ tưới có 300 ha (hơn 10%). Các trạm
bơm giao cho huyện quản lý thì ngưng hoạt động, như trạm bơm Tân Thới Hiệp. 3.000
m3/ h và 300 ha. Trung Mỹ Tây 500 m3/h và 300 ha (theo Báo Tuổi trẻ ngày 15.11
.1998). Công trình đắp đê bao ngăn mặn ở Thủ Đức, Bình Chánh. Nhà bè phải phá đi
làm lại nhiều lần, công trình giếng nước công nghiệp và bán công nghiệp đầu tư xây
dựng nhưng không sử dụng được.
Chúng ta còn lúng túng nhiều trong tổ chức quản lý các cơ sở vật chất và hoạt
động dịch vụ kỹ thuật cho sản xuất nông nghiệp. Ví dụ điển hình cũng lại là thuỷ lợi.
Sở thuỷ lợi thành phố có trách nhiệm xây dựng trạm bơm và kênh cấp 1,2. Còn kênh
cấp 3 và kiến thiết nội đồng do huyện và HTX, tập đoàn sản xuất phụ trách. Nhưng
thực tế phổ biến là ruộng đất chưa được tập thể hoá, nên HTX, tập đoàn sản xuất
không thể đào kênh làm mất đất của các hộ nông dân, và lại không có kinh phí và
chính sách đền bù cho họ. Công trình xây dựng thuỷ lợi phần lớn không được xây dựng
đồng bộ. Sau khi xây dựng xong, công trình được giao cho quá nhiều cấp quản lý theo
tháng bậc hành chính. Ví dụ hệ thống đồng Củ Chi có 11 km kênh do xí nghiệp liên
hiệp khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng (Bộ Thuỷ lợi ) quản lý, 100 km kênh cấp 1,2 do Ban
quản lý kênh Đông Củ Chi (Sở Thuỷ lợi) quản lý,kênh nội đồng do xí nghiệp thuỷ
nông huyện Củ Chi quản lý... (theo báo Sài Gòn Giải Phóng 20.1.1989).
Năng lực sửa chữa xe máy của thành phố rất lớn, nhưng vẫn xây dựng nhà máy
sửa chữa máy kéo có công suất thiết kế 250 máy/năm nhưng chỉ sử dụng 10% (nhà
máy sửa chữa máy nông nghiệp Thủ Đức thuộc Chi cục cơ khí thành phố, do Liên Xô
xây dựng).
Các tổ chức dịch vụ khác luôn thay đổi tổ chức nhiệm vụ, tách ra nhập vào... Ví
dụ: công ty vật tư nông nghiệp thành phố năm 1976 được thành lập với nhiệm vụ kinh
doanh cung ứng toàn bộ vật tư cho các ngành nông, lâm, thuỷ sản cho tới cấp xã, đến
1978, chỉ còn nhiệm vụ cung ứng vật tư cho ngành trồng trọt, mà chủ yếu là tiếp nhận,
đóng gói vận chuyển phân vô cơ về đến các điểm cấp huyện. Biên chế lúc đầu là 500
người, nay chỉ cần 130 người, dư thừa sức lao động, chưa biết sử dụng thế nào. Công
ty vật tư tổng hợp tiếp nhận vật tư các loại, trong đó có phân bón, từ các công ty cấp 2
(thành phố) rồi bán lại cho HTX, tập đoàn sản xuất và nông dân cá thể. Các HTX, tập
đoàn sản xuất và HTX mua bán ở các xã mua các loại vật tư từ tất cả các nguồn đem
về bán cho nông dân xã viên, tập đoàn viên và kinh tế cá thể.
Vật tư luân chuyển qua 4 -5 cấp, từ trung ương (ngoại thương, tổng công ty cấp
1) thành phố (Công ty cấp 2), đến huyện (Công ty cấp 3) rồi qua HTX, tập đoàn sản
xuất, cuối cùng mới đến nông dân và đồng ruộng. Đó là chưa kể có khi vật tư về đến
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cấp 1, cấp 2 phải qua các công ty chuyên kinh doanh như Công ty cung ứng hàng nông
sản xuất khẩu. Công ty lương thực, mía đường.... rồi mới về đến hợp tác xã, tập đoàn
sản xuất và nông dân, qua trao đổi 2 chiều giữa vật tư và nông sản. Nông sản do nông
dân sản xuất có khi phải qua công ty huyện (như lương thực), đến công ty của thành
phố, rồi mới được đưa ra tiêu thụ trên thị trường bán lẻ hay xuất khẩu uỷ thác qua một
công ty nhập khẩu nào đó...
Hoạt động của các công ty dịch vụ hay bảo hiểm cây trồng, vật nuôi chủ yếu cũng
lại là buôn bán vật tư, giống như các công ty vật tư. Các công ty mua bán chế biến
nông sản cũng phải kinh doanh vật tư nông nghiệp thì mới được mua nông sản qua hợp
đồng kinh tế hai chiều ... xu hướng chung là các tổ chức kinh doanh dịch vụ kỹ thuật
nông nghiệp đều chạy theo hướng kinh doanh vật tư nông nghiệp mà không vươn lên
làm tốt chức năng dịch vụ bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, chuyển giao kỹ thuật... HTX,
tập đoàn sản xuất có quan hệ kinh tế với nhiều tổ chức kinh tế của nhà nước, nhưng
vẫn phải mua vật tư ở thị trường chợ đen để sản xuất nông nghiệp. Một ví dụ điển hình
là hai nhà máy phân rác Tân bình và Nhà bè thuộc công ty phân bón, thuốc trừ sâu, có
công suất 50.000 tấn/ năm, nhưng chỉ thực hiện được 8000 - 9.000 tấn/ năm, do thiếu
nguyên liệu (phế thải hữu cơ). Trong khi đó HTX tập đoàn sản xuất và nông dân An
Hội I (Gò Vấp) lại phải mua phân rác tươi về bón cho rau, vừa gây ô nhiễm môi
trường, vừa kém hiệu quả, có khi còn hại cho cây trồng.
Cùng một loại vật tư, cùng một mặt hàng nông sản, một hoạt động dịch vụ có thể
do nhiều tổ chức kinh doanh thì mới có cạnh tranh. Nhưng hiện nay, tình trạng phổ
biến là, cùng một loại vật tư, nông sản hay hoạt động dịch vụ lại do nhiều ngành quản
lý nhà nước, nhiều tổ chức kinh doanh thuộc quá nhiều cấp quản lý, làm cho vật tư, sản
phẩm phải luân chuyển qua nhiều cấp, nhiều tầng, nên phí lưu thông tăng lên giả tạo,
thủ tục mua bán phiền hà, tệ quan liêu cửa quyền phát triển, nên hợp tác xã, tập đoàn
sản xuất, nông dân không muốn hợp đồng 2 chiều với các tổ chức kinh doanh dịch vụ
kỹ thuật của nhà nước. Trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật và kinh doanh vật tư, ngoài các
tổ chức kinh doanh, nhà nước, chỉ có thị trường chợ đen về vật tư nông nghiệp, không
có kinh tế tư bản và cá thể. Về mua nông sản, các tổ chức kinh doanh nhà nước có sử
dụng thương lái có tay nghề cao, có vốn, như là một hình thức kinh tế tư bản nhà nước.
Do đó cả 2 mặt tích cực và tiêu cực đều phát sinh. Trong điều kiện pháp chế kinh tế
còn chưa khoa học, và kém hiệu lực, mặt tiêu cực dễ lẫn át. Nếu để cho kinh tế tư nhân
phát triển theo chủ trương hiện nay, họ sẽ kinh doanh độc lập hợp pháp trên tư cách
pháp nhân của chính mình, làm gạch nối giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản (bán buôn,
xuất khẩu, chế biến và bán lẻ), giữa HTX, tập đoàn sản xuất, nông dân và các tổ chức
kinh doanh chế biến xuất khẩu.. Nhờ đó chi phí lưu thống sẽ giảm đi đáng kể, và các
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công ty của nhà nước xưa nay vẫn sử dụng danh nghĩa độc quyền của mình sẽ phải đổi
mới để tồn tại trong cạnh tranh với các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần khác nhau.
Cần xây dựng lại hệ thống tổ chức kinh doanh dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp theo
hướng sau đây:
- Đối với cơ sở vật chất thuộc kết cấu hạ tầng, như công trình thuỷ lợi, trạm biến
áp, và đường dây tải điện... về vốn đầu tư có thể chủ yếu của ngân sách nhà nước
(không kể cấp hành chính) và của các tổ chức kinh doanh (HTX, tập đoàn sản xuất,
NTQD...), nhưng phải đấu thầu cho các tổ chức kinh doanh chuyên qui hoạch, thiết kế
xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh toàn bộ công trình cho đến khi đưa vào sử dụng và được
cơ quan nhà nước nghiệm thu.
- Việc tổ chức khai thác sử dụng các công trình cơ sở vật chất kỹ thuật, nói
chung, theo tuyến và phạm vi phục vụ của mỗi cơ sở, không phụ thuộc và bị phân chia
bởi cấp quản lý hành chính nhà nước. Ví dụ, mỗi hệ thống công trình thuỷ nông có
phạm vi phục vụ và hệ thống tuyến kênh mương, hồ, trạm bơm,, chỉ giao cho một tổ
chức kinh doanh, thực hiện ký hợp đồng kinh tế và bảo đảm cho tất cả các đơn vị sử
dụng nước: nông trường, HTX, tập đoàn sản xuất, nông dân cá thể..... Đương nhiên hệ
thống thuỷ nông nội đồng (gồm cả trạm bơm, kênh mương) của mỗi cơ sở như nông
trường, HTX, tập đoàn sản xuất, hộ tư nhân cá thể.... thì do họ tự quản lý sử dụng.
- Hệ thống kinh doanh vật tư và mua bán nông sản cũng tổ chức theo tuyến
đường giao thông vận tải (kể cả đường sông) và vùng sản xuất chuyên canh, không thể
bị chia cắt thành ấp 2,3 theo cấp quản lý hành chính như hiện nay. Hệ thống này có thể
mở rộng mạng lưới đại lý là các hộ kinh doanh cá thể (tư nhân), đến tận vùng nông
thôn xa xôi để thuận tiện cho người sản xuất nông nghiệp trong việc mua vật tư, bán
nông sản. Cần thừa nhận sự tồn tại các thành phần kinh tế trong kinh doanh mua bán,
chế biến nông sản, và làm đại lý kinh doanh vật tư cho các tổ chức kinh tế tập thể,
quốc doanh. Các cơ sở quốc doanh cần áp dụng hình thức liên kết kinh tế để sử dụng
các thành phần kinh tế theo quỹ đạo của mình, tuyệt đối không được dùng biện pháp
hành chính để giành độc quyền kinh doanh, dẫn đến tư thương đội lốt Nhà nước, gây
nhiều tiêu cực.
Các tổ chức kinh doanh của nhà nước có thể kinh doanh cùng một loại vật tư và
nông sản và thực hiện sự cạnh tranh. Mặt khác, trong quá trình cạnh tranh, các tổ chức
này có thể và buộc dẫn đến sự liên kết kinh tế một cách tự nguyện để đảm bảo lợi ích
chính đáng của các bên, thông qua hình thức uỷ thác, đại lý cho tổ chức kinh doanh
nào làm ăn có hiệu quả nhất trong việc bán vật tư, mua nông sản theo hợp đồng kinh tế
hai chiều với nông dân. Không nên qui định cứng nhắc độc quyền kinh doanh theo
chức năng như vừa qua, đã dẫn đến tổ chức dịch vụ nào cũng muốn có quỹ vật tư hàng
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hoá riêng bằng biện pháp hành chính để mua bán với nông dân gây ra tình trạng tranh
mua, tranh bán, và buôn bán lòng vòng, làm tăng chi phí lưu thông và giá thành sản
xuất, một cách giả tạo.
Việc tổ chức kinh doanh mua bán vật tư, nông sản theo tuyến và vùng chuyên
canh với mạng lưới đại lý rộng khắp các vùng nông thôn sẽ đảm bảo vật tư, nông sản
đi thẳng từ nơi xuất, cung ứng đến nơi tiêu thụ (bán lẻ, chế biến, xuất khẩu).
- Hệ thống kinh doanh dịch vụ kỹ thuật sản xuất hiện nay vừa bao gồm tổ chức
thuộc cấp thành phố, vừa có các tổ chức thuộc các quận huyện, cần để cho cạnh tranh
nhau trên cơ sở thực sự hạch toán kinh tế, tự tạo vốn và tự trang trải, sẽ dẫn đến sự phá
sản và sát nhập vào nhau, cuối cùng chỉ tồn tại các cơ sở làm ăn có hiệu quả. Nghiêm
cấm các cấp quản lý nhà nước qui định buộc HTX, tập đoàn, hộ nông dân phải ký hợp
đồng dịch vụ với các tổ chức này mới được mua vật tư.
- Các nông, lâm, ngư trường quốc doanh, HTX, tập đoàn sản xuất cũng kinh
doanh dịch vụ kỹ thuật, thực hiện liên kết kinh tế với các đơn vị sản xuất thuộc các
thành phần kinh tế trong vùng chuyên canh, để mở rộng qui mô sản xuất.
Cần làm cho nông dân cá thể, HTX, tập đoàn sản xuất, NTQD... hoàn toàn tự
nguyện kí hay không kí hợp đồng kinh tế về dịch vụ kỹ thuật hay bảo hiểm cây trồng
vật nuôi. Và họ có thể mua vật tư trên thị trường mà không bị ràng buộc hành chính.
- Các tổ chức kinh doanh vừa chuyên, vừa đa năng, tổng hợp kinh doanh dịch vụ
kỹ thuật, chế biến nông sản, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, mua bán vật tư, hàng công
nghiệp tiêu dùng, nông sản để thực hiện cạnh tranh, sàng lọc tạo ra các đơn vị hoạt
động có hiệu quả cao nhất, phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển sản xuất cải thiện đời
sống của các nông trường quốc doanh, HTX, tập đoàn sản xuất, nông dân cá thể...
- Các tổ chức dịch vụ sản xuất và kinh doanh sản xuất không thể kiêm nhiệm
chức năng có tính chất quản lý Nhà nước là kiểm dịch động thực vật theo pháp luật.
Ngược lại, các trạm thú y và kiểm dịch động thực vật cũng không thể kinh doanh sản
xuất, buôn bán thuốc thú ý, thuốc bảo vệ cây trồng. (Công ty chăn nuôi Thủ Đức kiêm
nhiệm chức năng trạm thú y kiểm dịch động vật và thu thuế sát sinh trạm thú y hay chi
cục Thú y kiêm kinh doanh sản xuất và bán thuốc thú y... là không hợp lý, vì đã sát
nhập chức năng quản lý nhà nước về kinh tế theo pháp luật vào kinh doanh của các
đơn vị kinh tế cơ sở. Mục đích của việc làm này chỉ thuần tuý xuất phát từ việc giải
quyết đời sống của công nhân viên ngành thú y và kiểm dịch động vật).
- Bán rộng rãi tư liệu sản xuất cho nông dân để họ kinh doanh dịch vụ, cạnh tranh
với các tổ chức dịch vụ của HTX, tập đoàn sản xuất và của nhà nước, khuyến khích tư
nhân làm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp (làm đất bơm nước, thú y, trừ sâu bệnh, sản
xuất cây, con giống chế biến nông sản...).
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3.4/ Hiệp hội sản xuất, Công ty, Xí nghiệp liên doanh
Trong qúa trình phát triển sản xuất kinh doanh hàng hoá lớn XHCN, việc tập
trung tích tụ, chuyên môn hoá sản xuất, cạnh tranh và phá sản, sáp nhập các đơn vị
kinh doanh kém vào các đơn vị kinh doanh có hiệu quả cao, là đương nhiên, vừa là yêu
cầu, là nguyên nhân, vừa là kết quả của chính nền sản xuất hàng hoá. Hình thức kinh tế
- tổ chức của việc tập trung chuyên môn hoá, hợp tác hoá, sáp nhập vào nhau của các
đơn vị kinh tế cơ sở thuộc các thành phần kinh tế khác nhau chính là hiệp hội sản xuất,
công ty xí nghiệp liên doanh, được hình thành một cách tự nguyện của nhiều chủ thể
kinh doanh, không phụ thuộc vào cấp quản lí nhà nước, hay thành phần kinh tế, quy
mô kinh doanh.
Một xí nghiệp, một đơn vị kinh tế cơ sở có thể vừa tham gia hiệp hội, vừa góp
vốn lập ra các công ty. Các công ty và xí nghiệp liên doanh cũng có thể tham gia với tư
cách là một thành viên, vào các hiệp hội sản xuất. Hiệp hội và công ty là các tổ chức
kinh tế hợp tác đan xen vào nhau, không loại trừ nhau, mà làm tăng sức mạnh của
nhau.
Do đặc điểm sinh thái và không gian quản lý rộng, nên trong kinh doanh nông
lâm ngư, các hiệp hội công ty được hình thành trước tiên và chủ yếu theo vùng kinh tế
và không loại trừ khả năng thực hiện cả hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu trực
tiếp, liên doanh liên kết kinh tế với nước ngoài theo luật định. Trong các hiệp hội và
công ty, do phạm vi ảnh hưởng kinh tế của mình, mỗi đơn vị kinh tế cơ sở thành viên
vừa có thể là "hạt nhân" liên kết vừa có thể là "vệ tinh" của sự liên kết kinh tế tạo ra
nhiều tầng, lớp liên kết kinh tế khác nhau ở các khâu khác nhau, của quá trình tái sản
xuất, từ xí nghiệp đầu đàn qui mô lớn có kỹ thuật hiện đại đến từng hộ gia đình kinh
doanh cá thể với kỹ thuật thô sơ, hay kỹ năng tinh vi, thực hiện một khâu nào đó của
quá trình kinh doanh trong liên hiệp và công ty. Đồng thời mỗi đơn vị kinh tế cơ sở
thành viên, kể cả gia đình vẫn được quyền tự chủ kinh doanh theo khả năng của mình
và theo pháp luật kể cả trong và ngoài khuôn khổ của hiệp hội hay công ty, miễn là
không vi phạm qui chế tổ chức quản lý của hiệp hội, công ty.
Như vậy, các đơn vị kinh tế cơ sở, có tư cách pháp nhân kinh doanh tự chủ về tài
chính và kinh doanh theo khả năng và ngành hàng mà pháp luật không cấm, thuộc các
thành phần kinh tế khác nhau, và các tổ chức liên kết kinh doanh của chung các hiệp
hội sản xuất, công ty, xí nghiệp liên doanh, tạo thành hệ thống kinh tế cơ sở của nền
sản xuất hàng hoá lớn XHCN, có hiệu quả. Quá trình hình thành hệ thống kinh tế này
là nội dung, kết quả của quá trình cải tạo XHCN trong nông nghiệp, của quá trình tiến
hành đồng thời, tổng hợp cả 3 cuộc cách mạng quan hệ sản xuất, khoa học kỹ thuật và
văn hoá tư tưởng, của trình độ đô thị hoá nông thôn, xây dựng kinh tế và xã hội, con
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người mới ở nông thôn.
4. Hệ thống quản lý nhà nước về nông lâm ngư nghiệp và kinh tế - xã hội nông
thôn.
hệ thống quản lý nhà nước về nông, lâm, ngư nghiệp và kinh tế - xã hội nông
thôn, bao gồm cơ chế quản lý thể chế hoá thành pháp luật dựa trên những căn cứ khoa
học đã nêu ở phần đầu về tính qui luật phát triển của kinh tế hàng hoá XHCN và bộ
máy quản lý từ trung ương đến cơ sở để thực hiện pháp luật, đảm bảo cho quá trình cải
tạo XHCN, chuyển nền nông nghiệp sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn và xây dựng nông
thôn mới XHCN với hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất, bảo đảm cho hệ thống các đơn
vị kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau như đã nói ở trên, có điều kiện
môi trường kinh doanh hàng hoá thuận lợi, lành mạnh, năng động trong trật tự pháp
luật và đầy đủ thông tin.
a) Pháp luật và chính sách kinh tế của Nhà nước:
Tất cả các đơn vị kinh tế thuộc các thành phần kinh tế khác nhau, cùng kinh
doanh một ngành hàng trong cùng một vùng kinh tế, lãnh thổ, được áp dụng chung,
thống nhất một pháp luật chính sách kinh tế của Nhà nước cần nghiêm cấm các cấp
chính quyền đặt thêm chính sách kinh tế trái với pháp luật và chính sách chung của
trung ương, tạo điều kiện kinh doanh không bình đẳng giữa các đơn vị kinh doanh
cùng ngành hàng trên cùng vùng kinh tế - lãnh thổ. Kinh doanh nông nghiệp đương
nhiên phải tuân theo pháp luật và chính sách kinh tế chung. ở đây chúng tôi xin nêu
một số kiến nghị mang tính đặc thù của nông nghiệp.
a.1/ Chính sách thuế:
Chính sách thuế phải được coi là công cụ quan trọng nhất của nhà nước trong
việc khuyến khích hay hạn chế ở những mức độ khác nhau đối với hoạt động kinh
doanh các ngành, hàng khác nhau, ở những vùng kinh tế - lãnh thổ khác nhau, để đảm
bảo nền kinh tế quốc dân phát triển lành mạnh theo chủ trương kế hoạch nhà nước, và
để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước nói chung một cách hợp lý, đáp ứng
những nhu cầu chỉ tiêu cho các mục đích kinh tế - xã hội của nhà nước XHCN. (Không
nộp thuế theo kiểu đơn vị kinh doanh thuộc cấp nhà nước nào thì nộp cho ngân sách
cấp đó).
Chúng tôi thấy cần phải ban hành các pháp luật thuế sau đây:
- Thuế sử dụng tài nguyên thiên nhiên (ruộng đất trồng trọt, rừng, mặt nước, hầm
mỏ, vùng biển, vùng trời). Chính sách thuế có phân biệt mục đích sử dụng tài nguyên
thiên nhiên và theo ngành, hàng, được sản xuất kinh doanh từ tài nguyên đó, với những
mức độ khuyến khích khác nhau, thu về cho ngân sách nhà nước nhiều hơn đối với
ngành hàng kinh doanh dễ thu lợi nhuận cao, đặc biệt là lợi nhuận siêu ngạch mà thực
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chất là địa tô chênh lệch I.
- Thuế lợi tức doanh nghiệp đối với tất cả các đơn vị kinh tế cơ sở có phân biệt
nhóm ngành, hàng, vùng kinh tế, để khuyến khích phát triển vùng kinh tế mới còn gặp
nhiều khó khăn, ngành hàng chưa có điều kiện lãi nhiều, điều tiết cao cho ngân sách
nhà nước những ngành hàng dễ thu lãi cao như thuốc lá, rượu...., hay đối với kinh
doanh thương nghiệp chế biến nông sản, lâm sản, hải sản...
- Thuế xuất nhập khẩu, khuyến khích xuất khẩu, bảo hộ mậu dịch những sản
phẩm có thể sản xuất trong nước, khuyến khích nhập tư liệu sản xuất, và sản xuất hàng
thay thế nhập khẩu, đánh thuế cao hay cấm nhập hàng xa xỉ và hàng ngoại quốc mà
trong nước có điều kiện sản xuất, tuy giá thành có thể cao hơn (ví dụ như đường, tinh
dầu thảo mộc...), miễn thuế hay thu thuế thấp đối với hàng xuất khẩu để tạo điều kiện
chiếm lĩnh thị trường quốc tế.
- Thuế thu nhập cá nhân: khi cho phép các thành phần kinh tế phát triển, coi sức
lao động là hàng hoá, thì đương nhiên phải chấp nhận tình hình người giàu, người
nghèo chênh lệch khá xa trong xã hội và xem đó là động lực kích thích người giỏi kinh
doanh, sức lao động có kỹ thuật hay quản lý đạt trình độ cao. Nhưng đồng thời cũng
cần có chính sách thuế thu nhập, có suất miễn đối với người có mức thu nhập tối thiểu
và đánh thuế người có mức thu nhập cao. Tuy vậy không thể đánh thuế nhập đến mức
gần như bình quân "cào bằng" trong phân phối, mà phải công nhận mức thu nhập
chênh lệch tới hàng trăm lần, thì những người có vốn, có chất xám mới tích cực đầu tư
trong kinh doanh.
- Xoá bỏ chế độ thu quốc doanh đối với XNQD.
a.2/ Chính sách tài trợ của nhà nước đối với vùng có điều kiện sản xuất khó
khăn, cần được khuyến khích phát triển nhanh để giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội
đang đặt ra cấp bách, đối với ngành hàng có lợi cho quốc kế dân sinh, cần phát triển
nhanh, nhưng hoàn cảnh khách quan chưa mang lại lợi nhuận thoả đáng cho người
kinh doanh, và đối với đề tài khoa học cơ bản, đào tạo cán bộ chưa mang lại lãi nhiều
và nhanh cho cơ sở kinh doanh và cơ quan khoa học, đào tạo cán bộ, nhưng về lâu dài
mang lại lãi lớn cho nền kinh tế quốc dân.
a.3/ Chính sách đầu tư tài chính cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng, phúc lợi xã
hội, khai hoang xây dựng đồng ruộng, đồi nương, công trình thuỷ lợi đến mức hoàn
chỉnh rồi giao cho đơn vị kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế khác nhau sử dụng
lâu dài trong kinh doanh nông, lâm ngư. Cần thực hiện đấu thầu cho các đơn vị kinh tế
khoa học trong việc lập qui hoạch, thiết kế, thi công các công trình kết cấu hạ tầng theo
kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế của thành phố.
b) Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước nông, lâm ngư nghiệp và xây dựng
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kinh tế - xã hội nông thôn.
Trên nguyên tắc tách quyền quản lý về kinh tế và quyền quản lý kinh doanh của
cơ sở, hệ thống bộ máy quản lý nhà nước có trách nhiệm bảo đảm thực hiện pháp luật
và chính sách kinh tế của nhà nước đối với việc xây dựng phát triển nông, lâm ngư và
kinh tế - xã hội nông thôn mới, XHCN tức là đối với việc cải tạo xã hội chủ nghĩa
trong nông, lâm ngư nghiệp và nông thôn, bảo đảm cho các đơn vị kinh doanh nông
lâm, ngư hoạt động trong điều kiện thuận lợi nhất mà luật pháp đã dành cho nó, trừng
phạt những hành động vi phạm pháp luật của bất cứ ai, để bảo vệ hoạt động lợi ích
chính đáng của đơn vị kinh doanh, không kể thành phần kinh tế nào, đồng thời bảo vệ
lợi ích của nhà nước đã được ghi trong pháp luật. Trong quá trình thực hiện pháp luật,
các cơ quan này cùng có trách nhiệm và quyền hạn phát hiện những bất hợp lý, kiến
nghị sửa đổi pháp luật và chính sách kinh tế hiện hành.
Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước cần được xây dựng để đáp ứng yêu cầu đó.
Đại thể, cơ cấu bộ máy quản lý nhà nước có thể gồm hai phần lớn là: Bộ máy hoạch
định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và bộ máy quản lý theo pháp luật
và chính sách kinh tế đối với các đơn vị kinh doanh và các hoạt động kinh tế trên phạm
vi lãnh thổ hành chính.
Có thể xây dựng bộ máy này ở cấp thành phố theo mô hình 1 sở là "Sở quản lý
nông lâm ngư và phát triển tổng hợp kinh tế xã hội nông thôn".
Sở không phải là cơ quan chủ quản đối với các đơn vị kinh doanh nông lâm, ngư,
mà là cơ quan hoạch định chiến lược phát triển và tổ chức thực hiện pháp luật, chính
sách để đảm bảo triển khai chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nông thôn. Sở không
can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc các thành phần
kinh tế.
b.1/ Bộ máy hoạch định chiến lược trực thuộc sở, có thể gọi là cơ quan hay Viện
nghiên cứu phát triển tổng hợp kinh tế và xã hội nông thôn.
Nó có nhiệm vụ giúp Sở và UBND thành phố trong việc lập qui hoạch, kế hoạch,
chính sách phát triển nông lâm, ngư nghiệp và kinh tế - xã hội nông thôn, đề ra các
biện pháp lớn để tổ chức thực hiện, tạo điển hình, mô hình mẫu trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn. ở cấp huyện cũng có thể có bộ máy tương tự cấp Sở, chịu sự chỉ
đạo chuyên môn của Sở, tạo thành một thể thống nhất giữa sở và huyện...
b.2/ Bộ máy quản lý nhà nước về pháp luật và chính sách kinh tế theo ngành dọc
từ Trung ương đến cơ sở.
Bộ máy này có một hệ thống cơ sở vật chất và tổ chức thống nhất từ trung ương,
thành phố đến huyện xã, đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất trực tiếp của cấp trung ương,
không chịu sự lãnh đạo chiều ngang của các cấp chính quyền địa phương, để bảo đảm
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thực hiện nghiêm chỉnh, khách quan luật pháp và chính sách kinh tế, ngoài ra còn có
thể có trách nhiệm đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung các pháp luật, chính sách kinh tế
do có quá trình hoạt động thực tiễn thi hành pháp luật, chính sách kinh tế. Chúng có
thể bao gồm các cơ quan sau:
b.2.1/ Chi cục bảo vệ thực vật trên lãnh thổ hành chính của thành phố và theo sự
phân cấp của trung ương, thực hiện luật kiểm dịch thực vật và dự tính dự
báo, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh.
(còn việc bảo vệ mùa màng là nội dung hoạt động kinh doanh của các tổ chức
kinh tế, như dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp HTX, tập đoàn NTQD..).
b.2.2/ Chi cục thú y: Chức năng tương tự như trên đối với động vật nói chung
không chỉ riêng đối với gia súc trong ngành kinh tế chăn nuôi.
b.2.3/ Chi cục kiểm lâm: Thực hiện pháp luật kiểm lâm, bảo vệ rừng.
b.2.4/ Cơ quan bảo vệ môi trường sinh thái (có thể ghép với kiểm lâm hay với cơ
quan bảo vệ môi trường sống nói chung của thành phố).
b.2.5/ Chi cục quản lý ruộng đất (địa chính) theo luật đất đai, không phải chỉ có
đất dùng cho nông, lâm, ngư mà là đất đai nói chung thuộc lãnh thổ hành
chính của thành phố.
b.3/ Cơ quan chuyển giao tiến bộ về mặt kỹ thuật và quản lý kinh doanh, xây
dựng kinh tế - xã hội nông thôn mới hay gọi tắt là cơ quan khuyến nông trực
thuộc Sở và Phòng nông nghiệp huyện.
Cơ quan này có thể tổ chức theo 2 cấp: Sở (thành phố) và huyện. ở cấp thành phố,
nó có trách nhiệm tạo mẫu điển hình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, quản lý kinh tế, xã
hội ở nông thôn. ở cấp huyện, nó có trách nhiệm chỉ đạo áp dụng phổ biến trong các
làng xã, HTX, tập đoàn sản xuất, hộ nông dân cá thể và các tổ chức kinh tế khác. Cần
kiên kết với các cơ quan trung ương đóng ở thành phố để thực hiện công tác chuyển
giao tiến bộ kỹ thuật và quản lý kinh doanh vào đời sống kinh tế nông thôn.
Đối với quản lý, kiểm tra, hướng dẫn của hệ thống bộ máy nhà nước về nông lâm
ngư và kinh tế - xã hội nông thôn các cấp là nền kinh tế và xã hội nông thôn, bao gồm
các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức hiệp hội sản xuất,
công ty xí nghiệp liên doanh, các cơ sở phúc lợi xã hội... trong phạm vi nền kinh tế - xã
hội nông thôn.
c) Trường quản lý nông lâm nghiệp và kinh tế xã hội nông thôn:
Có nhiệm vụ đào tạo các cạn bộ tổng hợp và chuyên sâu phục vụ trong bộ máy
quản lý nhà nước và các đơn vị kinh tế cơ sở, công ty, xí nghiệp liên doanh, HTX, tập
đoàn sản xuất trong ngành nông, lâm ngư và phát triển tổng hợp kinh tế - xã hội nông
thôn. Cần liên kết với trường trung ương để đào tạo cán bộ có hiệu quả cao hơn.
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Trường có thể đặt trực thuộc Sở nông, lâm ngư và xây dựng nông thôn.
(ở cấp huyện không nên lập trường loại này).
Tóm lại, toàn bộ hệ thống kinh tế - xã hội nông thôn mới cần được xây dựng
trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa, chuyển nền sản xuất hàng hoá nhỏ lên nền sản
xuất hàng hoá lớn XHCN, bao gồm hai hệ thống lớn là: Hệ thống các tổ chức kinh
doanh nông, lâm ngư và các ngành kinh tế khác, thuộc các thành phần khác nhau, các
tổ chức văn hoá xã hội, các tụ điểm kinh tế dân cư mang tính chất độ thị ở nông thôn,
gồm bộ máy quản lý và pháp luật, chính sách kinh tế. Chúng cần được xây dựng trên
những căn cứ khoa học và thực tiễn và được bổ sung không ngừng trong suốt quá trình
cải tạo và xây dựng kinh tế - xã hội nông thôn mới XHCN.
Các nội dung nêu trên cần phải được thể chế hoá thành các văn bản pháp qui, ít
nhất là văn bản pháp qui tạm thời do Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành, trả lời đủ
và đứng 4 câu nói: Làm những việc gì ? Ai làm? Làm như thế nào ? ( trên các khía
cạnh kinh tế, tổ chức, kỹ thuật, tâm lý xã hội), làm đúng hoặc không đúng thì sao ?
(thưởng phạt cụ thể theo chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân). Có như vậy chúng ta
mới thực hiện được khẩu hiệu "Làm việc theo pháp luật" và khoa học mới đi vào cuộc
sống kinh tế - xã hội nhanh, đạt hiệu quả cao.
III. Thay lời kết luận
Sau nhiều thập kỷ xây dựng CNXH và cố gắng tìm kiếm con đường tối ưu để
phát triển kinh tế XHCN sao cho chứng tỏ được những bản chất ưu việt của CNXH so
với CNTB, đến nay có thể khẳng định rằng: Nền kinh tế XHCN chỉ có thể tồn tại và
phát triển một cách hợp lý nhất, dân chủ nhất, hiệu quả nhất khi nó được tổ chức dưới
hình thức nền kinh tế hàng hoá với tất cả các qui luật vận động và phạm trù kinh tế
khách quan vốn có của nó. Sự lãnh đạo của Đảng sự quản lý của Nhà nước XHCN
pháp quyền phù hợp với quy luật khách quan là của Nhà nước XHCN pháp quyền phù
hợp với qui luật khách quan là sự bảo đảm tính định hướng phát triển XHCN và có kế
hoạch của cả nền kinh tế hàng hoá ấy. Việc xã hội hoá XHCN nền kinh tế nói chung và
kinh tế tiểu nông nói riêng chỉ có thể đạt hiệu quả cao khi sử dụng đúng đắn hàng loạt
các hình thức và biện pháp kinh tế quá độ, phù hợp với trình độ phát triển từng nơi,
từng giai đoạn lịch sử của lực lượng sản xuất xã hội.
Kết quả cuối cùng của quá trình xã hội hoá XHCN nền sản xuất là phải tạo ra một
nền kinh tế hàng hoá phát triển chí ít là công bằng và lành mạnh hơn nền kinh tế hàng
hoá TBCN cực thịnh đã đạt được hiện nay trên thế giới, một xã hội nông thôn đô thị
hoá và phát triển tổng hợp....
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Chương VII
Nông trại và kinh tế thị trường ()
Các từ tiếng Việt sau đây có nguồn gốc Hán tự, được xem là đồng nghĩa, đã và
đang được sử dụng ở nước ta và Trung Quốc: nông trại, nông trang, nông trường, trang
trại. Các từ này cùng chỉ một đơn vị tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp và nuôi trồng
thuỷ sản nhưng chúng chưa đề cập đến bản chất kinh tế-xã hội của đơn vị sản xuất ấy.
Từ nông trại (trang trại, nông trường, nông trang) chưa nói lên nó thuộc loại hình
doanh nghiệp nào, thành phần sở hữu (thành phần kinh tế) nào trong nền kinh tế thị
trường vốn đa thành phần sở hữu với nhiều loại hình doanh nghiệp. Do vậy, không thể
nói chung chung là khuyến khích, hạn chế hay xoá bỏ sự phát triển của kinh tế nông
trại.
Trong bài này, thuật ngữ "nông trại", được hiểu là đồng nghĩa với các từ trang
trại, nông trang, nông trường.
Trước hết cần làm rõ quan niệm về nông trại và nông dân
Hai thuật ngữ này luôn gắn liền với nhau (tiếng Anh là farm và farmer). Người
chủ sở hữu và quản lý sản xuất nông trại được gọi là nông dân. Đã là nông dân thì phải
có ít nhất 1 nông trại thuộc quyền sở hữu và quản lý của mình. Nếu một người có
quyền sở hữu hay quyền sử dụng một diện tích đất nông nghiệp nào đó, thì chưa thể
khẳng định họ là nông dân. Ngược lại, một người chủ nông trại có thể không có quyền
sở hữu (hay quyền sử dụng đất đai lâu dài theo luật Việt Nam) và họ phải thuê đất của
người khác hay của Nhà nước để đầu tư vốn xây dựng nông trại. Hơn nữa, một người
là chủ một nông trại chưa hẳn đã là nông dân, nếu họ không tự quản lý sản xuất nông
trại của mình. Nếu không tự quản lý nông trại và thuê người khác quản lý, họ chỉ là
người chủ nông trại, mà không phải là nông dân.
Mặt khác, một người sống bằng nghề nông (lao động sản xuất nông, lâm nghiệp
hay môi trường thuỷ sản) nhưng không làm chủ một nông trại nào, cũng không phải là
nông dân, mà là công nhân nông nghiệp (người làm thuê trong nông nghiệp).
Vì vậy, trong kinh tế thị trường, nhất là ở các nước phát triển, người ta
phân biệt rõ ràng: chủ đất, chủ nông trại, nông dân và công nhân nông nghiệp.
Chủ nông trại có thể không phải là nông dân nếu họ thuê người khác quản lý
nông trại của mình. Nhưng nông dân phải là người chủ và quản lý sản xuất nông
trại của mình. Chủ đất có thể là hoặc không phải là chủ nông trại. Chủ nông trại
có thể không đồng thời là chủ đất. Công nhân nông nghiệp là người làm thuê
trong các nông trại. Đôi khi, một số chủ nông trại nhỏ cũng đi làm thuê cho nông
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trại khác, sau khi làm xong công việc trong nông trại của mình.
I. Các loại nông trại
Trong các ngành kinh tế nói chung, cũng như nông nghiệp nói riêng, người ta
thấy có nhiều loại hình doanh nghiệp phù hợp với các kiểu sở hữu và trình độ phát
triển, đặc trưng kỹ thuật sản xuất của từng doanh nghiệp cụ thể. Nhà kinh doanh có thể
lựa chọn một loại hình doanh nghiệp nào đó phù hợp với mình để tổ chức kinh doanh
đạt hiệu quả cao nhất. Nội dung hoạt động chủ yếu của nông trại là kinh doanh nông
nghiệp (theo nghĩa rộng) vì mục tiêu lợi nhuận.
a- Doanh nghiệp có một chủ sở hữu (Sole interprise)
Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể là một cá nhân, một pháp nhân, một tổ chức xã
hội, một doanh nghiệp khác, và nhà nước. Tài sản của chủ doanh nghiệp nói chung và
phần tài sản của chủ doanh nghiệp đầu tư vào doanh nghiệp nói riêng không có sự
phân định rạch ròi trong quá trình hoạt động kinh doanh. Do vậy, chủ doanh nghiệp
phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ của doanh
nghiệp. Nói khác đi, doanh nghiệp một chủ phải chịu trách nhiệm vô hạn.
Trong nông nghiệp, loại doanh nghiệp một chủ phổ biến là:
- Nông trại gia đình (farmhousehod): người chủ nông trại gia đình (farm
householder) tự quản lý nông trại của mình và những người lao động khác trong gia
đình cũng tham gia sản xuất trong nông trại như là một lực lượng chủ yếu.
- Nông trại nhà nước, Việt Nam thường gọi là nông trường quốc doanh (state-run
farm).
- Doanh nghiệp cá nhân (individual enterprise) kinh doanh nông nghiệp: luật Việt
Nam gọi nhầm là "doanh nghiệp tư nhân" kinh doanh nông nghiệp (thực ra, các loại
công ty do các cá nhân góp vốn lập ra đều được gọi chung là doanh nghiệp tư nhân).
Chủ doanh nghiệp cá nhân trực tiếp quản lý hoặc thuê người khác quản lý hoạt động
kinh doanh, nhưng tự mình vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của doanh
nghiệp. Nếu chủ doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp nhưng không tự quản
lý nông trại của mình thì cũng không phải là nông dân.
Như vậy, chủ nông trại gia đình là nông dân, nhưng chủ doanh nghiệp cá nhân
kinh doanh nông nghiệp có thể không phải là nông dân.
b- Doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu (từ 02 trở lên):
Đó là các công ty với nhiều hình thức khác nhau. Chủ sở hữu góp vốn thành lập
doanh nghiệp (công ty) có thể là một cá nhân hay một pháp nhân, một tổ chức xã hội,
một doanh nghiệp khác và nhà nước. Có thể chia thành 2 loại công ty:
* Công ty trách nhiệm vô hạn: các đồng sở hữu chủ công ty phải chịu trách


Đã in trong tạp chí NCKT số tháng 10/1999
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nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các khoản công nợ của công ty, không phải chỉ
bằng phần tài sản góp vào công ty. Bởi vì, cũng giống như doanh nghiệp cá nhân, tài
sản của các đồng sở hữu chủ công ty và tài sản của họ góp vào công ty không có sự
phân biệt rõ ràng. Loại công ty này cũng không có tư cách pháp nhân. Trên thực tế, và
đặc biệt trong nông nghiệp Việt Nam, loại công ty này đã hình thành và đang hoạt
động rất đa dạng.
Công ty trách nhiệm vô hạn lại được chia thành 3 loại chủ yếu sau đây: công ty
hợp danh (parnership), công ty cấp vốn (limited parnership) và công ty dự phần
(affiliated company). Loại công ty dự phần hiện đang tồn tại phổ biến và đạt hiệu quả
cao ở các nông trại nhà nước (nông trường quốc doanh, công ty nông nghiệp nhà nước)
dưới hình thức "khoán gọn cho hộ công nhân". Chúng ta dễ dàng nhận thấy loại công
ty dự phần kiểu rất Việt Nam ở các công ty nhà nước trồng cà phê, mía, trà, dâu tằm tơ,
trên khắp các vùng nông nghiệp sinh thái của đất nước.
* Công ty trách nhiệm hữu hạn: các đồng sở hữu chủ của công ty (cổ đông) chỉ
chịu trách nhiệm về các khoản công nợ của công ty trong khuôn khổ phần vốn góp của
mình vào công ty. Tài sản của các đồng sở hữu chủ công ty và tài sản của họ góp vào
công ty có sự phân định rõ ràng, do vậy, loại công ty này có tư cách pháp nhân.
Công ty trách nhiệm hữu hạn có 2 loại: công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn
(Luật Việt Nam gọi là công ty trách nhiệm hữu hạn) và công ty cổ phần trách nhiệm
hữu hạn (Luật Việt Nam gọi là công ty cổ phần). Trong nông nghiệp, công ty hùn vốn
trách nhiệm hữu hạn tỏ ra thích hợp hơn là công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. ở
Việt Nam hiện nay, một số nông trại đã được thành lập theo Luật Công ty trách nhiệm
hữu hạn.
Vậy một nông trại có thể có một hay nhiều chủ sở hữu. Ngược lại, một chủ sở
hữu vốn đầu tư kinh doanh nông nghiệp có thể có nhiều nông trại. Chủ nông trại có thể
là một cá nhân hay hộ gia đình, một pháp nhân, một tổ chức xã hội hay doanh nghiệp.
Như vậy, nông trại có thể tồn tại dưới hình thức nông trại gia đình, nông trường
quốc doanh hay công ty nông nghiệp nhà nước (gọi chung là doanh nghiệp nông
nghiệp nhà nước), doanh nghiệp cá nhân, công ty hợp danh, công ty cấp vốn, công ty
dự phần, công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn.
Trong quá trình phát triển, một nông trại có thể chuyển từ loại hình doanh nghiệp
này sang loại hình doanh nghiệp khác do mở rộng hay thu hẹp qui mô kinh doanh và
do thay đổi cơ cấu thành phần chủ sở hữu vốn đầu tư.
II. Các loại hình nông trại ở nước ta hiện nay và xu thế phát triển của chúng
trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần
Tất cả các loại hình doanh nghiệp với các thành phần sở hữu khác nhau nêu trên
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đang tồn tại và phát triển trong nền kinh tế nông trại. Tuy vậy, tỷ trọng và địa vị pháp
lý, xu hướng phát triển, cấu trúc tổ chức quản lý của mỗi loại hình doanh nghiệp nông
nghiệp rất khác nhau.
1. Nông trại gia đình
Nông trại gia đình là loại hình tổ chức kinh doanh phổ biến nhất, tồn tại lâu dài
trong nền nông nghiệp hàng hóa nói riêng và trong nền kinh tế thị trường nói chung.
Đặc trưng của nông trại gia đình là chủ yếu sử dụng sức lao động và tiền vốn của gia
đình. Nông trại gia đình vừa là một đơn vị kinh doanh vừa là một đơn vị xã hội trong
đó các thành viên liên kết với nhau không chỉ bằng quan hệ kinh tế mà sâu sắc hơn là
quan hệ huyết thống, gia tộc. Chủ nông trại gia đình và các thành viên khác cùng tham
gia lao động sản xuất trong nông trại của mình đều là nông dân, không kể trước đó họ
là ai, làm nghề gì (công chức nhà nước, thị dân...). Nông trại gia đình là lực lượng chủ
yếu sản xuất nông phẩm hàng hóa cho xã hội và tồn tại lâu dài trong nền kinh tế thị
trường, mà không bị các doanh nghiệp lớn thôn tính bởi quá trình cạnh tranh. Đó là vì
nông trại gia đình có 3 lợi thế mà các loại hình doanh nghiệp khác không thể có được.
Thứ nhất, đối tượng sản xuất nông nghiệp là những sinh vật. Muốn đạt năng suất và
hiệu quả cao, con người phải chăm sóc cây trồng, vật nuôi tỷ mỷ, kỹ lưỡng, đúng lúc,
đúng cách (đúng kỹ thuật) không kể sớm khuya, trong suốt quá trình tái sản xuất tự
nhiên của chúng. Muốn vậy qui mô nông trại không quá lớn để phù hợp với khả năng
quản lý và kiểm soát của tất cả mọi thành viên trong nông trại; đồng thời lợi ích của
mỗi người sản xuất nông nghiệp phải gắn chặt trực tiếp với kết quả cuối cùng của cây
trồng và vật nuôi. Chỉ có kinh tế gia đình mới có khả năng và tạo ra cơ chế lợi ích của
mỗi chu kỳ tái sản xuất xã hội cũng như tái sản xuất tự nhiên trong nông nghiệp. Thứ
hai, kinh doanh nói chung và kinh doanh nông nghiệp nói riêng thường gặp rủi ro. Khi
thị trường và môi trường tự nhiên biến động bất thuận, làm cho giá bán bằng giá thành
sản xuất nông phẩm, nông trại gia đình vẫn có thu nhập theo cơ chế "lấy công làm lời".
Bởi vì nông trại gia đình sử dụng chủ yếu sức lao động của mình, "tự thuê mướn sức
lao động của mình". Còn các loại hình nông trại khác chủ yếu sử dụng sức lao động
làm thuê, gặp hoàn cảnh trên sẽ bị phá sản. Thứ ba, nền nông nghiệp hiện đại đòi hỏi
sản xuất tập trung chuyên môn hóa trên cơ sở phát triển tổng hợp, đa dạng để vừa tận
dụng tối đa các yếu tố sản xuất, vừa bảo vệ môi trường sinh thái. Các mô hình sản xuất
tổng hợp VAC, VACR..., trên thực tế đã tỏ rõ hiệu quả kinh tế-xã hội và sinh thái của
nó cao hơn so với các mô hình sản xuất chuyên môn hóa độc canh. Một nền nông
nghiệp tổng hợp đa dạng phát triển bền vững chỉ có thể có được khi mọi quá trình sản
xuất-sinh học đều được kiểm soát chặt chẽ, tỷ mỷ. Điều này chỉ có thể thực hiện được
khi qui mô sản xuất trong một đơn vị không quá lớn, và nhờ tinh thần trách nhiệm cao
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của mỗi người lao động tham gia vào quá trình sản xuất-sinh học đó. Vì thế chỉ có
nông trại gia đình mới có thể đáp ứng được cả 2 yêu cầu nói trên.
Mục tiêu hoạt động của nông trại gia đình là tối đa hóa lợi nhuận. Do vậy, xu
hướng mở rộng qui mô kinh doanh của nó là tất yếu. Khi có điều kiện, nông trại gia
đình mở rộng qui mô kinh doanh theo cả hai cách: mở rộng diện tích canh tác và nâng
cao doanh thu trên một đơn vị diện tích bằng thâm canh, đầu tư chiều sâu, phát triển
các loại sản phẩm có giá trị cao và cần ít đất. ở Việt Nam quyền sử dụng đất đai lâu dài
của các nông trại gia đình bị mức hạn điền ghi trong Luật Đất đai khống chế. Nhưng
qui mô diện tích đất đai của nông trại vẫn có thể được mở rộng thông qua sang nhượng
hợp pháp, thuê đất đai của những nông hộ khác, hay của Nhà nước, nhất là ở vùng đất
hoang hóa, chưa được khai thác do thiếu cơ sở hạ tầng bởi vì chủ nông trại không nhất
thiết phải là chủ đất. Để khuyến khích mọi người đầu tư vốn xây dựng kết cấu hạ tầng,
phát triển nông nghiệp ở những vùng đất hoang, đồi núi trọc, đất ven biển,... Nhà nước
có thể qui định giá thuê đất bằng 0 trong một thời gian dài, cung cấp vốn tín dụng ưu
đãi, hay tài trợ một phần vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển nông
nghiệp. Do vậy, luật pháp không hạn chế việc mở rộng qui mô đất đai của nông trại gia
đình. Chính tất yếu kinh tế khách quan mới là giới hạn của việc mở rộng qui mô đất đai
và qui mô kinh doanh của nông trại gia đình.
Qui mô kinh doanh và qui mô đất đai của nông trại gia đình bị giới hạn bởi khả
năng kiểm soát các quá trình sản xuất-sinh học của những người lao động trong gia
đình mà trước hết là người chủ nông trại. Nếu vượt quá giới hạn này, ba ưu thế nêu
trên của nông trại gia đình sẽ không còn nữa. Nếu tiếp tục mở rộng qui mô kinh doanh,
nông trại gia đình sẽ phải chuyển sang các loại hình nông trại khác. Do vậy, sự phát
triển của nông trại gia đình khó có thể dẫn đến tình trạng mất ruộng đất của phần lớn
nông dân, nhất là ở những nước đất hẹp, người đông như Việt Nam.
2. Doanh nghiệp cá nhân (doanh nghiệp tư nhân) kinh doanh nông nghiệp
Điểm giống nhau giữa doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp và nông
trại gia đình là: chủ doanh nghiệp cá nhân và chủ nông trại gia đình là một cá nhân
thường là chủ hộ, và những thành viên khác trong gia đình thường bàn bạc thảo luận
với chủ nông trại gia đình, chủ doanh nghiệp cá nhân đề ra các quyết định kinh doanh,
Cả hai đều chịu trách nhiệm vô hạn trước các khoản công nợ của nông trại. Điểm khác
nhau giữa 2 loại này là: điều quan trọng nhất là doanh nghiệp cá nhân chủ yếu sử dụng
sức lao động làm thuê, nên nó không có ưu thế như nông trại gia đình, trong trường
hợp gặp rủi ro, giá bán bằng giá thành sản xuất nông phẩm. Lúc đó, đương nhiên
doanh nghiệp cá nhân bị phá sản, nếu không có ngoại lực trợ giúp. Nó không thể sử
dụng cơ chế "lấy công làm lãi" như nông trại gia đình để vượt qua khó khăn. Mặt khác,
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do chủ yếu sử dụng sức lao động làm thuê, kể cả lao động kỹ thuật và quản lý, nên qui
mô của doanh nghiệp cá nhân có thể lớn hơn nông trại gia đình, mức độ, tập trung sản
xuất cao hơn, dễ áp dụng máy móc và công nghệ mới, tạo điều kiện thuận lợi cho sự
phát triển công nghiệp chế biến và tiêu thụ nông sản.
Tuy vậy, ở Việt Nam hiện nay, chủ doanh nghiệp cá nhân thường trực tiếp quản
lý doanh nghiệp của mình, không thuê người khác quản lý. Mặt khác, do qui mô
doanh nghiệp thuộc loại nhỏ và vừa, nên người chủ trực tiếp quản lý đến từng công
nhân làm thuê, không cần thiết lập cấp quản lý trung gian. Do vậy, doanh nghiệp cá
nhân kinh doanh nông nghiệp có được 2 trong 3 ưu thế của nông trại gia đình.
Ví dụ ở tỉnh Bình Dương, huyện Bến Cát, xã Lai Uyên, ông Đào Văn Nguyên là
phó chủ tịch UBND xã (vợ là giáo viên cấp I), làm chủ và quản lý 12 ha cao su kinh
doanh, một xưởng chế biến mủ cao su với trị giá thiết bị 50 triệu đồng, công suất 2 tấn
mủ khô/ngày (thực tế mới đạt 250kg mủ khô/ngày vì không đủ nguyên liệu mủ tươi),
thuê 5 công nhân cạo mủ cao su và 1 công nhân kỹ thuật chế biến cao su. Xưởng chế
biến số mủ trên 12 ha cao su của gia đình và còn mua thêm mủ của các hộ trồng cao su
xung quanh (40ha). Ông Đào Văn Nguyên không muốn mở rộng diện tích trồng cao su
và xưởng chế biến vì không thể quản lý được (hiện nay mới chỉ sử dụng 10% công suất
chế biến). Do vậy, khả năng kiểm soát của người quản lý (chủ doanh nghiệp) đối với
tất cả quá trình sản xuất, nhất là các quá trình sản xuất-sinh học để bảo đảm năng suất,
chất lượng và hiệu quả là giới hạn khách quan của việc mở rộng qui mô kinh doanh
của doanh nghiệp cá nhân. Thiếu vốn có thể vay để mở rộng kinh doanh, nhưng thiếu
khả năng quản lý thì không "vay" được.
ở xã Tây Sơn, huyện Ninh Hoà, tỉnh Bình Thuận, doanh nghiệp của ông Nguyễn
Văn Lang và vợ, kinh doanh mía đường, có 20 ha đất trồng mía, trong đó 13 ha thuê
của các hộ nông dân khác với giá 1,5 triệu đồng/ha 1 năm và cộng với tiền thuế sử
dụng đất nông nghiệp, rồi giao khoán lại cho chính những nông hộ đó, có xưởng chế
biến đường công suất 15 tấn mía cây/ngày, thuê 15 người, trả lương tháng theo cấp bậc
kỹ thuật, và thuê lao động không thường xuyên để trồng, chăm sóc và thu hoạch 7 ha
mía (13 ha khoán lại cho hộ nông dân cho thuê đất), trả lương khoán theo định mức
công việc trồng mía. Doanh nghiệp của ông Lang thường xuyên vay vốn Ngân hàng
Nông nghiệp từ 100-200 triệu đồng vì có tài sản thế chấp. Do vậy, ông muốn và có khả
năng mở rộng qui mô trồng mía lên 50ha nhờ phương thức khoán hộ. Phương thức
khoán hộ trồng mía đã tận dụng ưu thế của nông trại gia đình nên đã giúp doanh
nghiệp cá nhân có thể mở rộng qui mô kinh doanh. Vì thế, rõ ràng vốn không phải là
yếu tố quan trọng nhất hạn chế việc mở rộng qui mô kinh doanh của nông trại nói
chung và của doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp nói riêng.
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3. Công ty hợp danh
Các doanh nhân tin nhau cùng hợp lực để trước hết là tăng khả năng quản lý, sau
nữa là tăng vốn đầu tư, tạo lập công ty có qui mô kinh doanh lớn hơn doanh nghiệp cá
nhân. Điểm giống nhau cơ bản giữa công ty hợp danh và doanh nghiệp cá nhân là ở
chỗ: cùng chịu trách nhiệm vô hạn, các chủ sở hữu là người có năng lực quản lý kinh
doanh và có vốn đầu tư, chủ yếu sử dụng sức lao động làm thuê. Điểm khác nhau là
qui mô kinh doanh của công ty hợp danh có thể lớn hơn doanh nghiệp cá nhân; các
đồng sở hữu chủ của công ty hợp danh có quyền quyết định và cùng chịu trách nhiệm
liên đới về các quyết định của mình trong mọi hoạt động kinh doanh của công ty. Tuy
vậy, qui mô kinh doanh của công ty hợp danh cũng bị giới hạn bởi khả năng kiểm soát
của các đồng sở hữu chủ đối với toàn bộ quá trình sản xuất-sinh học. Đó chính là sự
khác biệt trong kinh doanh giữa ngành nông nghiệp và các ngành khác.
ở tỉnh Bình Thuận, huyện Hàm Tân, xã Tân Minh, năm 1997 một doanh nghiệp
tư nhân được thành lập theo quyết định của UBND tỉnh để trồng cao su trên 243 ha đất
trống, đồi trọc. Lúc đó do chưa có Luật Công ty hợp danh, 4 cổ đông cùng góp vốn
theo một hợp đồng góp vốn thành lập tổ hợp tác kinh doanh như điều 120 của Bộ luật
dân sự qui định. Để có được quyết định 243 ha đất trống, đồi trọc với thời hạn 50 năm
theo Nghị định 02CP về giao đất trồng rừng lâu dài cho các cá nhân, 3 người trong số
họ lập và trình UBND huyện Hàm Tân 3 dự án có qui mô dưới 100ha/1 dự án. Bởi vì
UBND huyện chỉ có thẩm quyền ra quyết định cấp dưới 100ha đất trống, đồi trọc cho 1
người. Tính đến đầu năm 1999, doanh nghiệp này đã đầu tư 2 tỷ đồng để mua máy móc
thiết bị, khai hoang, xây dựng kết cấu hạ tầng, trồng 60 ha cao su, 5 ha cây xà cừ và 70
ha mía để "lấy ngắn nuôi dài". Doanh nghiệp giao khoán 60 ha cao su cho 4 hộ nông
dân với 8 lao động chính, thuê 3 công nhân thường xuyên làm vườn ươm giống cao su,
thuê lao động thời vụ để trồng 70ha mía, thuê 2 công nhân lái xe máy kéo, máy ủi, máy
xới bông sen. Cả 4 cổ đông của doanh nghiệp này cùng góp vốn, cùng trực tiếp quản lý
kinh doanh với trách nhiệm liên đới và trách nhiệm vô hạn trước các khoản công nợ
của doanh nghiệp. Do vậy, về bản chất, doanh nghiệp này là một công ty hợp danh và
bản hợp đồng giữa họ với nhau được lập ra theo Luật Dân sự và có chứng thực của
cơ quan công chứng nhà nước chính là điều lệ công ty hợp danh. Họ quản lý công ty
gần giống như một doanh nghiệp cá nhân có qui mô lớn, cùng chịu trách nhiệm vô
hạn về các khoản công nợ của công ty.
Cũng ở xã Tân Minh, ông Nguyễn Thận (chủ tịch UBND xã) có 7 ha trồng mía
và ông Trần Văn Hân (cán bộ hưu trí) cũng có 7 ha trồng mía. Hai ông cùng bỏ vốn
bằng nhau, thuê 10 lao động thường xuyên trồng và chăm sóc 14 ha mía, tận dụng khai
thác đất đồi trọc trồng 2 ha cây ăn quả, lời lỗ chia đôi. Đây cũng là một công ty hợp
361

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

danh qui mô nhỏ. Cả 2 ông Thận và Hân chỉ có khả năng quản lý và vốn, không trực
tiếp lao động sản xuất. Do vậy, tuy qui mô chỉ bằng những nông trại gia đình loại trung
bình, công ty hợp danh này không thể có thu nhập để tồn tại nếu giá bán bằng giá thành
sản xuất mía cây, cũng không thể buộc tất cả 10 lao động làm thuê, dù họ là con cháu
trong nhà phải có tinh thần cao trong việc theo dõi, chăm sóc tỷ mỷ 14 ha mía và 2 ha
cây ăn trái. Đó là điều khác biệt và là điểm yếu của công ty hợp danh so với nông trại
gia đình.
4. Công ty cấp vốn
Loại công ty này có 2 loại cổ đông (2 loại đồng sở hữu chủ). Một loại đầu tư góp
vốn vào công ty để cùng chia lời-lỗ theo tỷ lệ vốn góp của mỗi người, nhưng không
được tham gia quản lý kinh doanh, do đó chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong khuôn
khổ phần vốn góp của mình trước các khoản công nợ của công ty. Loại cổ đông này
gọi là cổ đông cấp vốn hay cổ đông xuất tư. Một loại khác cũng đầu tư góp vốn vào
công ty để cùng chia lời lỗ như loại cổ đông cấp vốn, nhưng có năng lực và có thẩm
quyền quản lý kinh doanh, nên phải chịu trách nhiệm vô hạn, bằng toàn bộ tài sản của
mình trước các khoản công nợ của công ty. Loại cổ đông này gọi là cổ đông quản trị
hay cổ đông thụ tư. Loại công ty này có ưu thế so với doanh nghiệp cá nhân và công ty
hợp danh là huy động vốn của cả những người không có khả năng quản lý kinh doanh,
nhưng tin vào người bạn doanh nhân của mình, đồng thời việc quản lý điều hành công
ty có thể chỉ do 1 người thực hiện mà không phải do nhiều người cùng thực hiện và
chịu trách nhiệm liên đới như công ty hợp danh.
ở xã Thanh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, ông Phạm Mạnh Cường
trước đây là một doanh nhân kinh doanh vật liệu xây dựng ở thị xã Bình Dương, nay
chuyển vốn đầu tư vào nông nghiệp. Một người bạn đã cùng góp vốn đầu tư, cùng chịu
lời-lỗ với ông. Hiện nông trại của ông có 30 ha đất, trong đó 16 ha trồng cao su, 4 ha
trồng điều, 3 ha làm VAC với 3 chuồng nuôi gà có công suất 20 ngàn con, 2 ha trồng
nhãn, 2 ha trồng cây ngắn ngày, trại nuôi heo 60 con (trong đó có 10 heo nái), ao nuôi
cá, trồng xoài phân tán tạo bóng mát cho chuồng heo, gà và ao cá. Nông trại đã đầu tư
1,4 tỷ đồng (bao gồm 400 triệu đồng xây dựng trạm biến thế điện 3 pha), trong đó vốn
vay Ngân hàng Nông nghiệp là 200 triệu đồng. Nông trại thuê 12 công nhân làm việc
thường xuyên.
Nhìn chung địa vị pháp lý của các loại doanh nghiệp cá nhân, công ty hợp danh,
công ty cấp vốn đều thuộc loại trách nhiệm vô hạn, không có tư cách pháp nhân, mà sử
dụng tư cách thể nhân của các sở hữu chủ doanh nghiệp trong các giao dịch dân sự;
chúng có khả năng huy động vốn và năng lực quản lý để đầu tư mở rộng qui mô nông
trại. Thông thường, các chủ doanh nghiệp này đều trực tiếp quản lý kinh doanh với
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tinh thần trách nhiệm cao và năng động trước những biến động của thị trường và điều
kiện tự nhiên. Do vậy, so với nông trại gia đình, các nông trại được tổ chức theo các
loại hình doanh nghiệp nói trên có điều kiện thuận lợi hơn trong việc đầu tư chiều sâu,
mở rộng qui mô kinh doanh, đổi mới công nghệ, áp dụng nhanh các tiến bộ kỹ thuật
trong sản xuất và quản lý, thực hiện cơ giới hóa và điện khí hóa sản xuất, gắn công
nghiệp chế biến sau thu hoạch với sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với thị trường,
đạt trình độ sản xuất tập trung, chuyên môn hóa cao, có tỷ suất và khối lượng hàng hóa
lớn. Tuy vậy, so với nông trại gia đình, việc mở rộng quy mô kinh doanh theo chiều
rộng và chiều sâu cũng bị giới hạn bởi năng lực quản lý, kiểm soát của các chủ sở hữunhà quản lý, đối với các quá trình sản xuất-sinh học diễn ra trên ruộng, vườn, ao,
chuồng...; đồng thời, do chủ yếu sử dụng sức lao động làm thuê, nên khi có biến động
thị trường, điều kiện tự nhiên, làm cho giá bán nông sản xuống thấp bằng hoặc dưới
giá thành, các loại doanh nghiệp này khó có thể vượt qua để tồn tại, phục hồi vì không
có thu nhập. Tuy nhiên, nếu có qui mô vừa và nhỏ, không cần thiết lập cấp quản lý
trung gian, các loại doanh nghiệp này cũng có 2 trong 3 ưu thế của nông trại gia đình.
5. Công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn
Thông thường, ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, các công ty trách
nhiệm hữu hạn thường thu hút sự tham gia góp vốn của những người trong thân tộc,
nên có tên gọi là công ty tư nhân (Private company). Loại công ty này có khả năng thu
hút nhiều vốn hơn so với các loại công ty trách nhiệm vô hạn và doanh nghiệp cá nhân
nêu trên. Bởi vì các cổ đông của công ty này chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong khuôn
khổ phần vốn góp của mình trước các khoản công nợ của công ty. Cho nên, những
người có tiền nhàn rỗi nhưng không có năng lực quản lý kinh doanh sẵn lòng góp vốn
vào công ty. Tài sản của công ty độc lập với tài sản của các đồng sở hữu chủ công ty
(cổ đông) nên công ty trách nhiệm hữu hạn được nhà nước công nhận tư cách pháp
nhân trong các quan hệ giao dịch nhân sự. Vì thế, lĩnh vực kinh doanh nào cần nhiều
vốn đầu tư sẽ thích hợp với loại công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn. Trong nông
nghiệp, ở những vùng đất hoang, đồi núi trọc, đất ngập úng, nhiễm phèn mặn, đất bồi
ven biển..., cần rất nhiều vốn đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, cải tạo đất.
ở vùng đất Đồng Tháp Mười thuộc huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Công ty trách
nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nuôi trồng nông- lâm-thuỷ sản Tân Thành được thành
lập với số vốn điều lệ là 800 triệu đồng do 4 người trong thân tộc góp lại và được tỉnh
Long An giao cho 1853 ha vào tháng 7 năm 1997 để trồng mía và tràm. Tính đến tháng
3-1999, công ty đã đầu tư 28 tỷ đồng, trong đó vốn vay ưu đãi của Nhà nước là 8 tỷ,
vốn vay của Công ty Đường Hiệp Hoà là 3 tỷ, để mua sắm thiết bị máy móc, xây dựng
các công trình thuỷ lợi giao thông, bờ bao ngăn lũ, cải tạo đồng ruộng và trồng mía.
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Công ty đã mua 4 máy sáng cạp, 4 máy Kobe, 1 máy làm mương Kumasu, 12 máy kéo
từ 60 đến 120 mã lực để làm đường và các công trình thuỷ lợi, làm đất trồng mía; công
ty đã trồng được 650 ha mía, 400 ha tràm cừ; công ty đã thuê 40 lao động thường
xuyên để sử dụng máy móc, bảo vệ, kiểm tra giám sát đồng ruộng, trong đó có 3 kỹ sư
nông nghiệp. Công ty giao khoán 350 ha mía cho 60 hộ công nhân với 100 lao động,
và thực hiện khoán việc trên 300 ha mía còn lại. Ngoài ra, công ty thuê lao động thời
vụ để làm cỏ, trồng mía, chặt và vận chuyển mía. Công ty đã thực hiện phương thức
khoán hộ trồng mía như sau: qui mô một hộ được giao khoán thấp nhất 2 ha và cao
nhất là 25 ha; công ty đầu tư cày xới, giống mía, phân bón, trồng mía; người được
khoán phải thực hiện các công việc làm cỏ, rải phân, xịt thuốc trừ sâu, trồng dặm mía;
hộ nhận khoán phải nộp cho công ty 1 năm là 25 tấn mía cây/ha (hàng tháng công ty
còn ứng trước tiền ăn cho các hộ), hộ nhận khoán được nhận trọn vẹn phần sản lượng
còn lại. Hộ nhận khoán hoàn toàn chủ động thực hiện các công việc được giao khoán,
nhưng nếu muốn đầu tư thâm canh bón thêm phân ngoài định mức thì phải được kỹ sư
của công ty chấp thuận. Công ty rút kinh nghiệm thấy rằng trên 300 ha mía thực hiện
khoán việc, tuy vốn ứng trước ít hơn khoán hộ, nhưng các kỹ sư của công ty không
thể kiểm soát được quá trình lao động của công nhân. Ngược lại trên 350 ha mía
khoán hộ, các kỹ sư của công ty chỉ hướng dẫn kỹ thuật cho các chủ hộ, các hộ tự
giám sát và thực hiện tốt theo yêu cầu kỹ thuật của các công việc được giao.
Nhiều công ty trách nhiệm hữu hạn khác cũng được thành lập để kinh doanh
nông-lâm nghiệp trong thời gian qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đỗ Thập ở tỉnh
Yên Bái nhận 500 ha đất lâm nghiệp và thường xuyên sử dụng 80 đến 90 lao động
trồng rừng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình ở huyện Thống Nhất tỉnh Đồng
Nai đã đầu tư vốn nuôi 4000 con heo, trong đó có 200 con heo nái, và một nhà máy chế
biến thức ăn gia súc trị giá khoảng 1 triệu USD, thường xuyên sử dụng 400 lao động.
Công ty trách nhiệm hữu hạn của ông Lê Văn Chiến ở huyện Bến Cát, tỉnh Bình Phước
liên kết với Ngân hàng thương tín Sài Gòn trồng 1700 ha cao su và hàng trăm ha điều,
cây ăn trái. Ngoài ra một số công ty trách nhiệm hữu hạn ở thành phố, thị xã kinh
doanh công nghiệp và dịch vụ, đã trích một phần lợi nhuận tích luỹ để đầu tư kinh
doanh nông-lâm nghiệp ở nông thôn. Điển hình là công ty sản xuất kinh doanh xuất
nhập khẩu tổng hợp Long An do ông Phùng Ngọc Lợi làm giám đốc có gần 10 xí
nghiệp công nghiệp ở thị xã Tân An và một sổ tỉnh, đã trích một phần lợi nhuận và
khấu hao để đầu tư khai hoang trồng 500 ha xoài, 300 ha tràm và 150 ha chôm chôm
trên vùng đất lầy thuộc Đồng Tháp Mười; công ty trách nhiệm hữu hạn của ông Trần
Thành ở TP Hồ Chí Minh đã đầu tư trồng cà phê và quế trên 400 ha đất đồi trọc ở xã
Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng...
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Đối với vùng đất cần nhiều vốn đầu tư để phát triển nông nghiệp như nêu ở trên,
các công ty trách nhiệm hữu hạn đã chứng tỏ ưu thế của mình so với nông trại gia đình,
doanh nghiệp cá nhân, công ty hợp danh..., nhờ khả năng huy động vốn của mình. Do
qui mô kinh doanh quá lớn, cây trồng và vật nuôi trải rộng trên hàng trăm, hàng nghìn
ha đất, nên những người chủ của công ty trách nhiệm hữu hạn không có khả năng kiểm
soát các quá trình sản xuất-sinh học. Họ phải thiết lập các cấp quản lý trung gian, sử
dụng lao động làm thuê để giám sát các quá trình sản xuất-sinh học. Nhưng lợi ích của
những người quản lý trung gian không trực tiếp gắn liền với hiệu quả kinh doanh cuối
cùng của công ty. Vì vậy các công ty trách nhiệm hữu hạn có qui mô lớn phải áp dụng
phương thức khoán hộ, mà thực chất là công ty dự phần, để tái lập mô hình nông trại
gia đình ngay trong lòng công ty trách nhiệm hữu hạn.
6. Công ty dự phần
Trên cùng một quá trình kinh doanh, hai chủ thể kinh tế cùng đầu tư vốn để cùng
kiếm và phân chia lợi nhuận theo một tỷ lệ nào đó, không làm phát sinh một chủ thể
pháp lý mới mà dựa vào một chủ thể pháp lý đã có, mỗi chủ thể kinh tế tự chịu trách
nhiệm vô hạn về các hoạt động của mình-hình thức tổ chức ấy được gọi là công ty dự
phần. Trong ví dụ nêu trên, chủ thể pháp lý là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân
Thành, còn chủ thể kinh tế là Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành và 60 hộ nhận
khoán cùng đầu tư thực hiện các hoạt động sản xuất-kinh doanh trên 350 ha mía. Công
ty trách nhiệm hữu hạn Tân Thành bỏ vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, làm đất
trồng mía, cung cấp phân bón và nhận được bình quân 24 tấn mía cây/ năm; các hộ
nhận khoán đầu tư công lao động làm cỏ rải phân, xịt thuốc trừ sâu, trồng dặm và nhận
được phần sản lượng còn lại, trên mức khoán.
Nông trường quốc doanh Sông Hậu ở tỉnh Cần Thơ có 6 ngàn ha trồng lúa. Nông
trường đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng các công trình thuỷ lợi, bờ bao ngăn lũ...;
nông trường giao khoán cho 250 công nhân nông nghiệp, bình quân mỗi người là 2,5
ha để sản xuất lúa và nuôi cá, trồng hoa màu, cây ăn trái theo mô hình VACR. Công
nhân nhận khoán phải nộp cho nông trường 460kg thóc/ha/năm để trả thuế sử dụng đất
và 1030 kg thóc/ha/vụ cho thuỷ lợi phí và đầu tư cơ sở hạ tầng. Nông trường thực hiện
các dịch vụ làm đất, tưới tiêu nước, giống, phân bón và bao tiêu sản phẩm cho các hộ
nhận khoán theo giá thị trường. Các hộ nhận khoán thanh toán các chi phí dịch vụ đầu
vào cho nông trường theo mức độ sử dụng thực tế, phần sản lượng còn lại thuộc về
người nhận khoán, bình quân hàng năm từ 7-10 tấn lúa và các loại sản phẩm phụ như:
cá, gà, hoa màu và cây ăn trái, trị giá khoảng từ 25 triệu - 35 triệu đồng/ năm. Như vậy,
trong quá trình sản xuất kinh doanh VACR trên 2,5 ha giao khoán, chủ thể pháp lý là
Nông trường quốc doanh Sông Hậu, còn chủ thể kinh tế là hộ công nhân nhận khoán
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và Nông trường quốc doanh Sông Hậu.
Các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp có qui mô lớn, vượt ra khỏi khuôn
khổ của nông trại gia đình, dù là doanh nghiệp cá nhân, công ty hợp danh, công ty cấp
vốn, muốn đạt hiệu quả cao đều phải áp dụng cơ chế khoán hộ theo những hình thức
khác nhau. Đó chính là sự tái lập nông trại gia đình trong lòng các doanh nghiệp kinh
doanh nông nghiệp để phát huy 3 lợi thế của nông trại gia đình như đã nói ở phần trên.
Nói khác đi, các doanh nghiệp nông nghiệp qui mô lớn với các loại hình khác nhau,
cần thiết phải liên kết với các hộ công nhân làm thuê dưới hình thức công ty dự phần
để tái lập nông trại gia đình trong mọi quá trình sản xuất-sinh học diễn ra trên đồng
ruộng, vườn cây, chuồng trại...
7. Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn (Corporation hay Incorporation)
Đây là loại công ty đạt trình độ xã hội hóa cao nhất, có khả năng thu hút rộng rãi
dân cư tham gia, tích tụ các khoản tiền nhỏ nhoi thành nguồn vốn khổng lồ phục vụ
cho kinh doanh, tạo thành các đại công ty xuyên quốc gia, nhờ phát hành cổ phiếu và
thị trường chứng khoán. Đó là loại công ty duy nhất được phép phát hành cổ phiếu, để
huy động vốn trong công chúng và tham gia thị trường chứng khoán. Sau khi ra đời,
công ty cổ phần tồn tại và phát triển độc lập với sự tồn vong của các đồng sở hữu chủ
(cổ đông). Nền kinh tế thị trường nước ta mới bắt đầu hình thành, chưa có thị trường
chứng khoán, nên loại công ty này chưa có nhiều. Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà
nước (doanh nghiệp một chủ) mới tạo ra một số công ty cổ phân qui mô nhỏ. Trình độ
xã hội hóa sản xuất nông nghiệp thấp hơn các ngành kinh tế khác, và do đặc điểm của
sản xuất nông nghiệp như đã phân tích ở trên, các công ty cổ phần trong nông nghiệp
nếu có, cũng phải áp dụng phương thức khoán hộ trong sản xuất nông nghiệp, nuôi
trồng thuỷ sản (tức là công ty dự phần) để tái lập nông trại gia đình trong lòng mỗi
công ty cổ phần.
8. Hợp tác xã nông nghiệp
Đây là loại doanh nghiệp đặc biệt, tuy có nhiều chủ, chịu trách nhiệm hữu hạn,
nhưng lại khác về bản chất kinh tế-xã hội so với công ty hùn vốn trách nhiệm hữu hạn
và công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn. Hợp tác xã nông nghiệp (HTX.NN) ra đời
xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế nông hộ- đặc biệt là các nông trại gia đình,
doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp-giải quyết khâu chế biến, tiêu thụ nông
phẩm và cung ứng các dịch vụ đầu vào cho các nông trại của các xã viên HTX. Mục
tiêu của HTX.NN không phải mang lại lợi nhuận tối đa cho những xã viên góp vốn vào
HTX như công ty, mà là phục vụ tốt nhất các dịch vụ đầu vào-đầu ra (để mang lại thu
nhập và lợi nhuận cao nhất) cho kinh tế nông trại của xã viên. Do vậy, mỗi xã viên
HTX đều bình đẳng theo một nguyên tắc 1 người-1 lá phiếu, không tuỳ thuộc vào vốn
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góp nhiều hay ít như công ty, khi biểu quyết các vấn đề của HTX.NN. Quyền lãnh đạo
của HTX thuộc về người có uy tín và năng lực, không phải thuộc về người có nhiều
vốn góp như công ty. Do vậy, việc phát triển HTX.NN vừa là kết quả vừa là nguyên
nhân của sự phát triển kinh tế nông trại gia đình sản xuất hàng hóa, doanh nghiệp cá
nhân kinh doanh nông nghiệp. Cho nên, ở nước ta hiện nay, nền nông nghiệp tiểu
nông, sản xuất hàng hóa nhỏ vẫn còn là cơ bản và phổ biến thì chưa thể có những
HTX.NN với đầy đủ ý nghĩa và tác dụng của nó. Điều đó lý giải tình hình phát triển
HTX.NN hiện nay ở nước ta chưa đạt được kết quả như mong muốn. Không thể nóng
vội, gò ép thành lập HTX.NN trong tình hình như vậy. Chính việc thúc đẩy sự phát
triển của nông trại gia đình sản xuất hàng hóa và nông trại cá nhân kinh doanh nông
nghiệp mới tạo ra nhu cầu và khả năng hình thành, phát triển HTX.NN đích thực, vững
chắc, có hiệu quả. Chỉ khi nào chúng ta có những chủ nông trại kinh doanh giỏi thì mới
có chủ nhiệm HTX.NN quản lý giỏi. Đến lượt mình, các HTX.NN ra đời, trước hết đáp
ứng được yêu cầu chế biến, tiêu thụ nông sản cho các nông trại của các xã viên, sẽ thúc
đẩy sự phát triển của kinh tế nông trại gia đình, doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông
nghiệp, chuyển kinh tế nông hộ tự cấp tự túc (kinh tế tiểu nông) thành kinh tế nông trại
gia đình sản xuất hàng hóa. Do vậy HTX.NN phát triển vững mạnh sẽ khắc phục
những nhược điểm của nông trại gia đình và doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông
nghiệp, giúp nó không bị các công ty lớn thôn tính, tạo ra các vùng nông nghiệp sản
xuất tập trung, chuyên môn hóa, áp dụng cơ giới hóa và công nghệ sản xuất hiện đại.
HTX.NN và nông trại gia đình, doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp là lực
lượng sản xuất chủ yếu của nền nông nghiệp trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện
đại hóa. Có thể nói, nông trại gia đình sản xuất hàng hóa, doanh nghiệp cá nhân kinh
doanh nông nghiệp và HTX.NN do các chủ nông trại tự nguyện lập ra và quản lý, là
những đứa con cộng sinh của nền nông nghiệp thương mại hóa.
III. Một số nhận xét và kiến nghị
a. Ngay cả ở những nước có nền kinh tế thị trường phát triển cao, nền nông
nghiệp vẫn tồn tại một bộ phận nhỏ các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp qui mô
lớn dưới những hình thức khác nhau như đã trình bày ở trên. Tuy vậy, hai mô hình
kinh tế chủ yếu và điển hình trong nền nông nghiệp hiện đại là: (1) Nông trại gia đình
sản xuất hàng hóa, doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp và các HTX.NN do
các chủ nông trại này tự nguyện góp vốn lập ra và quản lý để phục vụ cho sự phát triển
bền vững của chính các nông trại ấy, trước sự cạnh tranh quyết liệt của các doanh
nghiệp lớn trong nền kinh tế thị trường; (2) Các doanh nghiệp nông nghiệp lớn, như
các nông trường quốc doanh hay các công ty nông nghiệp nhà nước, các công ty trách
nhiệm hữu hạn, các công ty cổ phần, và có thể có một số doanh nghiệp cá nhân, công
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ty hợp danh, công ty cấp vốn có qui mô lớn, phải thiết lập cấp quản lý trung gian giữa
người quản lý doanh nghiệp và công nhân làm thuê-những doanh nghiệp ấy chỉ thực
hiện các dịch vụ đầu vào-đầu ra cho nông trại gia đình sản xuất hàng hóa, các doanh
nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp với qui mô vừa và nhỏ, cho các HTX.NN trên
địa bàn các vùng nông nghiệp sinh thái, và cho các hộ công nhân nhận khoán với nhiều
hình thức cụ thể khác nhau theo kiểu công ty dự phần, tái lập nông trại gia đình ngay
trong lòng các doanh nghiệp lớn này. Điều đó có nghĩa là các quá trình sản xuất-sinh
học trong nông, lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản phải được thực hiện bởi các nông
trại gia đình và doanh nghiệp cá nhân kinh doanh nông nghiệp có qui mô nhỏ và vừa,
trong khuôn khổ khả năng kiểm soát, điều khiển thực tế của người chủ nông trại. Còn
các quá trình chế biến, tiêu thụ nông phẩm, cung ứng dịch vụ đầu vào cho sản xuất
nông nghiệp (theo nghĩa rộng) sẽ do các HTX.NN và các doanh nghiệp qui mô lớn nói
trên đảm nhiệm. Nông trường quốc doanh Sông Hậu hiện là điển hình xuất sắc của mô
hình liên kết kinh tế này. Sự liên kết kinh tế theo mô hình này sẽ tạo ra các tập đoàn
kinh tế lớn đích thực trong nông nghiệp có sức cạnh tranh cao. Chúng hoàn toàn xa lạ
với mô hình Tổng công ty 90-91 hiện nay.
b. Sự quản lý vĩ mô của Nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế nông trại và các
loại hình doanh nghiệp khác trong nông nghiệp
Đường lối xây dựng một nền kinh tế thị trường nhiều thành phần sở hữu với các
loại hình doanh nghiệp khác nhau, dưới sự quản lý của Nhà nước pháp quyền, phát
triển theo định hướng XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn
minh, cũng cần được khẳng định, quán triệt và thực hiện nghiêm túc trong nông
nghiệp, nông thôn. Do vậy, các loại hình nông trại và hai loại mô hình liên kết kinh tế
giữa các doanh nghiệp trong nông nghiệp nêu trên cần được khuyến khích phát triển
bình đẳng dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước bằng một khung pháp lý phù hợp.
c. Đào tạo đội ngũ chủ nông trại kinh doanh giỏi, những "trẻ nông tri điền" của
nền nông nghiệp hiện đại.
Hầu hết các chủ nông trại ở nước ta hiện nay không phải là những nhà nông học,
thậm chí chưa qua các lớp huấn luyện sơ, trung cấp về nông nghiệp. Họ trở thành chủ
nông trại là nhờ trí thông minh, ý chí làm giàu và thường đã phải trả giá đắt cho những
thất bại để thu nhận được kinh nghiệm. Một số ít trong số họ có trình độ học vấn, tốt
nghiệp đại học các ngành khoa học kỹ thuật xa lạ với nông nghiệp nên phải tự học và
cũng đã phải trả giá. Đặc biệt, họ thiếu kiến thức về quản lý kinh doanh trong nền kinh
tế thị trường.
Khuyến nông có vai trò hết sức quan trọng, nhưng chỉ là bồi dưỡng kỹ năng thực
hành cho nông dân nói chung, gồm đủ loại trình độ, lứa tuổi. Do đó, khuyến nông có
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những hạn chế, không đào tạo cho những người lao động trẻ, có văn hóa những kiến
thức cơ bản và kỹ năng thực hành về kỹ thuật nông học và quản lý mà nền nông nghiệp
hiện đại trong cơ chế kinh tế thị trường đòi hỏi. Vì vậy, Nhà nước cần xác định và thực
hiện chiến lược đào tạo một đội ngũ chủ nông trại trẻ có văn hóa cho nền nông nghiệp
trong tương lai gần song song với hoạt động khuyến nông. Cơ cấu kiến thức đào tạo có
thể là 60% kỹ thuật thực hành về nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, thích hợp với
từng vùng nông nghiệp sinh thái cụ thể, và 40% kinh tế-xã hội và quản lý kinh doanh
nông nghiệp trong cơ chế thị trường. Các trường giáo dục cộng đồng ở từng vùng
nông nghiệp sinh thái được hình thành trên cơ sở các trường trung học nông nghiệp
TW ở các vùng và một số trường trung học nông nghiệp thuộc tỉnh hiện nay. Đối
tượng chiêu sinh chủ yếu là con em nông dân, chủ nông trại trẻ, đã tốt nghiệp lớp 12,
có nguyện vọng trở thành chủ nông trại kinh doanh giỏi. Những chủ nông trại trẻ có
văn hóa được đào tạo cơ bản sau một số năm kinh nghiệm, nếu thành đạt, họ có thể trở
thành những cán bộ khuyến nông cơ sở, những tác nhân phát triển ở nông thôn có uy
tín trong mạng lưới khuyến nông tự nguyện. Trên vai trò vừa là chủ nông trại giỏi vừa
là cán bộ khuyến nông có uy tín, họ mới thực sự có thể là người sáng lập và quản lý có
hiệu quả các HTX.NN theo đúng nghĩa của nó. Kiến thức, năng lực quản lý nông trại,
khuyến nông, quản lý HTX là ba bộ phận quan trọng cấu thành chương trình đào tạo
chủ nông trại. Nền nông nghiệp trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần
những "trẻ nông tri điền" như vậy. Mặt khác, hoạt động khuyến nông không chỉ giới
hạn trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, mà phải coi trọng bồi dưỡng năng lực
quản lý kinh doanh nông trại và quản lý HTX.NN kiểu mới cho nông dân nói chung,
nhưng trước hết là cho các chủ nông trại.
d. Chính sách ruộng đất
Đối với vùng đất hoang hóa, đồi núi trọc, bãi bồi ven biển..., cần nhiều vốn đầu
tư xây dựng kết cấu hạ tầng mới có thể trở thành đất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy
sản, Nhà nước có thể cho thuê đất với giá bằng 0 trong 30 năm hoặc 50 năm, không
giới hạn diện tích, sau khi đã thẩm định dự án đầu tư tạo lập nông trại dưới bất kỳ loại
hình doanh nghiệp nào. Các dự án đầu tư được thuê đất với giá bằng 0 phải chứng tỏ
tính khả thi, phù hợp với qui hoạch phát triển nông lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản của
Nhà nước. Bởi vì hiện nay, nhiều đất thuộc vùng qui hoạch trồng rừng đã bị biến thành
vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn trái, nuôi tôm thậm chí đất đai có rừng phòng hộ
cũng bị khai phá, biến thành đất trồng cà phê của nhiều nông trại.
Những chủ dự án đầu tư được thuê đất với giá bằng 0 để lập nông trại nhất thiết
phải qua các lớp huấn luyện về quản lý nông trại ít nhất là 3 tháng, và ưu tiên cho các
chủ đầu tư đã tốt nghiệp trường trung học giáo dục cộng đồng nêu trên và có 3 năm
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kinh nghiệm thực tế làm nghề nông, hoặc các kỹ sư nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ
sản và cử nhân kinh tế nông, lâm nghiệp với 2 năm kinh nghiệm thực tế.
Nếu chủ đầu tư có dự án tốt, khả thi, phù hợp với qui hoạch sản xuất của Nhà
nước nhưng chưa qua các lớp huấn luyện vẫn có thể được Nhà nước cho thuê đất để
lập nông trại, nhưng theo giá thị trường theo luật pháp hiện hành, không giới hạn qui
mô diện tích.
e. Chính sách tài trợ
Tài trợ của Nhà nước thông qua chính sách tín dụng ưu đãi của chương trình
trồng 5 triệu ha rừng, chương trình tạo công ăn việc làm... và qua chính sách ưu đãi về
thuế kinh doanh (không thu thuế thu nhập doanh nghiệp), hoặc đầu tư trực tiếp một
phần cho kết cấu hạ tầng ở các vùng đất hoang hóa, đồi núi trọc, bãi bồi ven biển...,
hoặc đổi mới công nghệ, đầu tư cho công nghiệp chế biến nông sản, cần dành cho các
chủ nông trại có dự án tốt.
Người chủ dự án đầu tư lập nông trại hay đổi mới công nghệ chỉ được sự tài trợ
của Nhà nước khi đã trải qua lớp huấn luyện chủ nông trại ít nhất 3 tháng, ưu tiên cho
người đã tốt nghiệp trường trung học cộng đồng nêu trên với 3 năm kinh nghiệm thực
tế và những kỹ sư nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, cử nhân kinh tế nông -lâm
nghiệp với 2 năm kinh nghiệm thực tế. Bởi lẽ, tục ngữ có câu "làm ruộng 3 năm, chăn
tằm 3 lứa". Ngày nay, những "trẻ nông tri điền" có thể rút ngắn thời gian tích luỹ kinh
nghiệm của mình so với ông bà xưa kia.
g. Chính sách lao động
Trong nền nông nghiệp hiện đại, tất cả những người lao động nông nghiệp đều
phải có việc làm và mức sống ngày một nâng cao, chứ không phải tất cả lao động nông
nghiệp đều có ruộng đất. Do vậy, một đội ngũ công nhân nông nghiệp có kỹ thuật được
hình thành một cách tất yếu khách quan.
Hiện nay, hầu hết công nhân làm việc trong các nông trại chưa được huấn luyện
nghề, cũng không được Luật Lao động bảo vệ. Vì thế, một mặt, các trường đào tạo
nghề cần được xây dựng ở nông thôn để đào tạo con em nông dân và dân cư nông thôn
thành những người lao động có kỹ thuật; mặt khác, cần có biện pháp thực hiện Luật
Lao động trong các nông trại như trong các doanh nghiệp khác, và cần có bổ sung sửa
đổi các văn bản dưới luật sao cho phù hợp với đặc điểm của sản xuất nông, lâm nghiệp,
nuôi trồng thuỷ sản. Trong quá trình phát triển, một số công nhân làm thuê sẽ có thể trở
thành các chủ nông trại.
h. Về cải cách quản lý hành chính Nhà nước
Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp TƯ là cơ quan ban hành và kiểm
tra thực hiện pháp luật, chính sách của cấp dưới, cần phân cấp quyền thực thi luật
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pháp, chính sách cho cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh và huyện.
Hiện nay, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp TƯ, nhất là cơ quan tài
chính, kế hoạch-đầu tư, trực tiếp xét duyệt các dự án đầu tư, giao đất, tài trợ..., nên
không có cơ quan nào kiểm tra việc làm đúng sai của họ. Hơn nữa việc xét duyệt quá
lâu và tốn kém, làm cho các nhà đầu tư mệt mỏi, chán nản. Ví dụ: Công ty trách nhiệm
hữu hạn Tân Thành ở Long An được giao đất trồng mía 1853 ha đất ở Thủ Thừa, thuộc
vùng Đồng Tháp Mười. Khi triển khai, trên thực tế có 400 ha đất trũng, xình lầy, phèn
mặn chỉ có thể trồng tràm, công ty đã phải trình dự án sửa đổi từ cấp huyện, tỉnh (2 cơ
quan Sở Nông nghiệp, và Sở Kế hoạch - Đầu tư) đến cấp Trung ương (Bộ Kế hoạch Đầu tư), kéo dài gần 1 năm trời vẫn chưa được phê duyệt.
Việc thẩm định, phê duyệt dự án, giao hoặc cho thuê đất, giá cho thuê, áp dụng
chính sách tài trợ..., cần giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, đối với dự
án lớn, và cho UBND huyện với dự án vừa và nhỏ (có vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng). Các
cơ quan quản lý hành chính nhà nước cấp TƯ chỉ thực hiện quyền ban hành pháp luật,
chính sách và kiểm tra thực hiện của cấp tỉnh và huyện.
*
*
*
Việc phát triển nông trại, với các loại hình doanh nghiệp đa dạng và mô hình liên
kết kinh tế, với nòng cốt là nông trại gia đình và HTX.NN như nêu ở trên, phải là một
chủ trương chiến lược lâu dài để phát triển nền nông nghiệp hiện đại.
Việc đổi mới quản lý hành chính nhà nước với một khung pháp lý phù hợp với
nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, có ý nghĩa quan trọng quyết định sự
phát triển của kinh tế nông trại. Đã đến lúc phải nghĩ đến việc xây dựng Luật Nông trại
Việt Nam phù hợp với đặc điểm sản xuất nông nghiệp để cho các loại hình nông trại
phát triển thuận lợi, lành mạnh và hiệu quả.

371

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

Chương VIII
hợp tác xã trong kinh tế thị trường nhiều thành phần ()
I. Vấn đề ruộng đất và hợp tác hoá nông nghiệp ở nam bộ hiện nay
ở nước ta hiện nay, cải tạo XHCN là quá trình biến đổi nền sản xuất nhỏ còn là
phổ biến thành nền sản xuất hàng hóa lớn XHCN. Đó cũng là quá trình xã hội hoá
XHCN nền sản xuất. Bởi vì nền sản xuất hàng hóa nói chung là một nền sản xuất mang
tính chất xã hội hoá. Sản xuất hàng hóa càng phát triển thì trình độ xã hội hoá sản xuất
càng cao, và ngược lại. Các hình thức và biện pháp kinh tế được áp dụng trong quá
trình xã hội hoá nền sản xuất có ý nghĩa quyết định hiệu quả kinh tế - xã hội của quá
trình phát triển kinh tế hàng hóa.
1. Những đặc điểm của nền sản xuất hàng hóa nhỏ trong nông nghiệp nam bộ
có ảnh hưởng đến quá trình xã hội hoá XHCN
Với nhận thức đó, chúng tôi nghiên cứu vấn đề ruộng đất và hợp tác hoá nông
nghiệp ở Nam Bộ hiện nay dưới góc độ nhìn của lý luận xã hội hoá XHCN nền kinh tế
tiểu nông.
1. Tuy về cơ bản vẫn là sản xuất nhỏ, nhưng tính chất sản xuất hàng hóa của nền
nông nghiệp Nam Bộ đã thể hiện rõ rệt và đạt trình độ cao hơn các vùng nông nghiệp
khác của đất nước. Những mầm mống của kinh tế hàng hóa lớn TBCN đã nẩy sinh và
ngày càng trở nên quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sản xuất. Mối liên hệ
giữa sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản, thị trường mua và bán các loại vật tư
phục vụ sản xuất và hàng hóa nông sản đã trở thành yếu tố sống còn của kinh tế hàng
hóa. Điều đó thể hiện trình độ xã hội hoá nền sản xuất tiểu nông ở Nam Bộ.
Vì vậy, vô luận trong điều kiện nào, quá trình xã hội hoá nền kinh tế tiểu nông ở
Nam Bộ nhất thiết phải là quá trình tiếp nối sự phát triển đã đạt được của nền sản xuất
hàng hóa bằng các hình thức và biện pháp kinh tế thích hợp, đa dạng, không được để
sản xuất trì trệ, trình độ sản xuất hàng hóa bị giảm sút, từng bứơc khắc phục những
yếu kém do di sản lịch sử để lại và tạo dựng cơ sở vật chất kỹ thuật mới cho nền sản
xuất hàng hóa lớn XHCN trong nông nghiệp và kinh tế nông thôn Nam Bộ.
2. Trong nền kinh tế tiểu nông, trung nông đã trở thành lực lượng sản xuất hàng
hóa chủ yếu và là nhân vật trung tâm ở nông thôn Nam Bộ. ý thức tư hữu ruộng đất của
nông dân nói chung và của trung nông nói riêng là rất sâu sắc. cần tính đến đặc điểm
đó trong quá trình xã hội hoá XHCN nền sản xuất. Bất kỳ điều gì làm thui chột, vô
hiệu hoá tiềm năng kinh tế trung nông sẽ ngay lập tức làm giảm sút sản xuất hàng hóa
Chương này tập hợp những bài nghiên cứu đã in trong tạp chí Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, số 5 và 6
/1989 NCKT số 8/1998
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và gây ra những hậu quả xấu về chính trị.
3. Trình độ dân trí thấp và không đều giữa các vùng, giữa các tầng lớp nông dân
là một trở ngại lớn cần tính đến khi áp dụng các hình thức và biện pháp kinh tế để xã
hội hoá nền sản xuất tiểu nông.
Tóm lại, khi còn sản xuất nhỏ phổ biến, vấn đề cơ bản phải được giải quyết cấp
bách là phát triển sản xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho
người lao động ở nông thôn và nông nghiệp, chứ chưa phải là vấn đề xoá bỏ bóc lột tư
bản chủ nghĩa và càng chưa phải xoá bỏ nguồn gốc sinh ra bóc lột là chế độ tư hữu,
nhất là chế độ tư hữu nhỏ của tiểu nông. Các hình thức và biện pháp, kinh tế để xã hội
hoá nền sản xuất tiểu nông rất đa dạng, mang bản chất kinh tế của nhiều thành phần sở
hữu khác nhau, phù hợp với nhiều trình độ phát triển khác nhau của lực lượng sản
xuất, nhưng liên kết hữu cơ với nhau trong một nền kinh tế hàng hóa thống nhất để bảo
đảm quá trình phát triển liên tục theo định hướng XHCN, đạt hiệu quả cao nhất.
2. Một số quan điểm về xã hội hoá nền sản xuất có tính chất cơ sở lý luận
của sự phân tích và kiến nghị giải pháp.
1.2 Nền kinh tế hàng hóa với nhiều thành phần sở hữu khác nhau phát triển
có kế hoạch và định hướng XHCN.
2.2 Nội dung của xã hội hoá XHCN nền sản xuất tiểu nông.
Thực chất nội dung của việc xã hội hoá XHCN nền sản xuất nói chung và nền sản
xuất tiểu nông nói riêng chính là cải tạo XHCN đối với nền kinh tế, tạo ra nền kinh tế
hàng hóa lớn XHCN.
3.2 Nhận thức lại về nền kinh tế hàng hóa lớn XHCN.
Nền kinh tế hàng hóa tồn tại tất yếu khách quan trong nhiều phương thức sản xuất
và chế độ chính trị xã hội khác nhau, chứ không phải là sản phẩm riêng của chế độ tư
hữu về tư liệu sản xuất hay của CNTB. Kinh tế hàng hóa dưới CNXH cũng tồn tại và
phát triển khách quan theo những quy luật và các phạm trù kinh tế vốn có của nền kinh
tế hàng hóa nói chung, sau nữa mới đến các quy luật và đặc trưng riêng mang bản chất
XHCN.
Sự gạt bỏ hay không tôn trọng các quy luật và phạm trù kinh tế khách quan vốn
có của nền kinh tế hàng hóa nói chung trong quá trình xã hội hoá XHCN nền sản xuất,
đã gây ra những tổn thất to lớn về kinh tế và chính trị.
Trình độ xã hội hoá nền sản xuất hàng hóa ngày nay không chỉ thể hiện ở chỗ mối
quan hệ phụ thuộc vào nhau để cùng tồn tại và phát triển giữa các đơn vị, người sản
xuất hàng hóa độc lập trong nền kinh tế quốc dân mỗi nước, mà còn diễn ra giữa các
nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau. Quốc tế hoá nền kinh tế trở thành đặc
trưng của tính chất và trình độ xã hội hoá nền sản xuất hàng hóa của thời đại ngày nay.
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Mối liên hệ kinh tế giữa các đơn vị (người) sản xuất hàng hóa được thể hiện qua
quan hệ hàng hóa - tiền tệ diễn ra trên thị trường, không bị giới hạn bởi lãnh thổ hành
chính, thành phần kinh tế và ngành, cấp chủ quản. Vì vậy không có đơn vị kinh tế và
thị trường mang bản chất thuần khiết là XHCN hay TBCN, là quốc doanh, tập thể, hay
tư nhân, cá thể, cũng không thuộc quyền chủ quản của 1 ngành, 1 cấp Nhà nước nào,
mà là của nền kinh tế quốc dân thống nhất hoạt động chỉ theo pháp luật, dưới sự hướng
dẫn, kiểm tra, xét xử của hệ thống các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp.
Thị trường thống nhất và thông suốt trong mỗi quốc gia trở thành yếu tố sống còn
của mỗi đơn vị hàng hóa và của cả nền kinh tế quốc dân. Thị trường bảo đảm cung ứng
và tiêu thụ các yếu tố kinh doanh hàng hóa, như tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng, tiền
vốn, sức lao động, đất đai, bằng phát minh sang chế, quy trình công nghệ mới..., tất cả
những cái đó là tất yếu của kinh tế hàng hóa và chính nó cũng là hàng hóa, được trao
đổi tự do trên thị trường theo giá cả được hình thành qua trao đổi. Các phạm trù kinh tế
khách quan đều tồn tại và phát huy tác dụng, như giá cả, lợi nhuận, lãi suất, tín dụng,
chứng khoán, cổ phiếu, cổ phần, tiền tệ, kinh doanh, hạch toán kinh doanh, cạnh tranh,
phá sản, tích tụ....
Đặc trưng của kinh tế hàng hóa XHCN là tính phát triển có kế hoạch và phân
phối theo lao động diễn ra trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Nhưng trình độ
và quy mô ảnh hưởng của cơ chế kế hoạch hoá và phân phối theo lao động trong nền
kinh tế quốc dân cũng phát triển từ thấp đến cao, phù hợp với sự phát triển của lực
lượng sản xuất đạt đến một trình độ xã hội hoá nhất định. Có như vậy, CNXH mới thể
hiện dần ngày càng rõ nét hiệu quả và tính ưu việt của mình so với TBCN.
Chỉ có khái niệm bóc lột lao động làm thuê mới gắn liền với bản chất riêng vốn
có của kinh tế hàng hóa TBCN dựa trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất. nhưng cần
lưu ý là trong điều kiện phát triển cao của cách mạng khoa học - kỹ thuật ngày nay lao
động phức tạp trong quản lý kinh doanh và trong kỹ thuật chiếm tỷ trọng ngày càng
lớn, hàm lượng "chất xám" trong giá trị sản phẩm hàng hóa ngày càng cao. Do đó, thu
nhập của giới trí thức cao gấp nhiều lần người lao động phổ thông. Điều đó dễ dẫn đến
ngộ nhận cho là bóc lột.
4.2 Hợp tác hoá là một hình thức xã hội hoá nền sản xuất.
Tính chất và trình độ xã hội hoá nền sản xuất thể hiện qua các hình thức và quy
mô hợp tác sản xuất rất đa dạng, nhiều thang bậc, không chỉ giữa người lao động trong
1 đơn vị kinh tế hàng hóa - một xí nghiệp, một hợp tác xã, một tập đoàn sản xuất, mà
quan trọng hơn quyết định hơn là giữa các đơn vị kinh tế hàng hóa thuộc các thành
phần sở hữu khác nhau, giữa các vùng kinh tế - lãnh thổ, giữa nền kinh tế quốc dân của
các nước khác nhau.... Hợp tác hoá trở thành một quá trình phát triển lâu dài và mang
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lại hiệu quả cao để phát triển kinh tế hàng hóa nói chung với tính cách là một hình
thức xã hội hoá nền sản xuất.
- Hợp tác hoá kinh tế tiểu nông
Trong nền sản xuất hàng hóa nhỏ, hộ nông dân cá thể là đơn vị kinh tế hàng hóa
cơ sở chủ yếu tồn tại dưới dạng các hộ gia đình nông dân có ruộng đất.
Để phát triển kinh tế hàng hóa, các hộ tiểu nông có sự hợp tác với nhau trong
kinh doanh theo một quy chế do chính họ đặt ra và thực hiện, trên nguyên tắc tự
nguyện, dân chủ, cùng có lợi. Điều đó đã hình thành nên những tổ chức kinh tế hợp tác
bảo đảm mang lại lợi ích kinh tế cho mỗi hộ tiểu nông cao hơn so với khi họ kinh
doanh độc lập.
Tập thể hoá quyền sở hữu tư liệu sản xuất trước hết là ruộng đất, tất yếu dẫn đến
sự hợp tác sản xuất của người lao động trong một đơn vị kinh tế hàng hóa cơ sở, là hợp
tác xã, TĐSX. Nhưng hiệu quả của việc hợp tác ấy lại tuỳ thuộc vào cơ chế quản lý
kinh doanh dựa trên chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân cao của mỗi thành viên tham
gia hiệp tác có được thiết lập nhanh chóng hay không.
Những sự hợp tác dựa trên chế độ công hữu của các hộ nông dân, với tư cách là
các đơn vị kinh tế hàng hóa cơ sở sẽ tạo ra các tổ chức kinh tế hợp tác có cơ cấu sở
hữu nhiều thành phần ở những mức độ khác nhau, tuỳ theo mỗi giai đoạn phát triển
của nó. Những người chủ sở hữu tham gia hợp tác kinh doanh thì đương nhiên chế độ
trách nhiệm vật chất cá nhân tồn tại và phát huy tác động thông qua các cơ chế quản lý
thích hợp do chính họ đặt ra, và nếu chưa định được cơ chế ấy thì họ chưa tiến hành
hợp tác kinh doanh.
Do sự định hướng phát triển XHCN của Pháp luật Nhà nước, trong quá trình kinh
doanh, các cơ sở vật chất - kỹ thuật sản xuất thuộc sở hữu chung trong các tổ chức kinh
tế hợp tác sẽ ra đời và lớn mạnh dần dần, vững chắc, được quản lý bằng các cơ chế
thích hợp dựa trên chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân để đảm bảo phát huy hiệu quả
kinh tế cao của các cơ sở vật chất ấy.
Đó là quá trình nẩy sinh hợp quy luật của hình thức sở hữu chung XHCN ngay
trong lòng một tổ chức kinh tế hợp tác dựa trên chế độ tư hữu của các thành viên. Đến
độ chín muồi, yếu tố sở hữu XHCN đóng vai trò quyết định trong kinh doanh thì các tổ
chức kinh tế hợp tác ấy sẽ tự khẳng định bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội.
Trong các khâu của sản xuất nông nghiệp, lực lượng sản xuất phát triển không
đều nên yêu cầu hợp tác hoá cũng ở những mức độ khác nhau. Thông thường, từ nền
kinh tế tiểu nông đi lên, nhu cầu hợp tác bắt đầu diễn ra ở khâu cung ứng vật tư, tiêu
thụ và chế biến nông sản. Những khâu này đòi hỏi vốn, kỹ thuật cao và do đó cần có sự
hiệp tác để tăng nhanh hiệu quả kinh tế. Còn các khâu sản xuất ra nông sản lại tỏ ra
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thích hợp với kinh tế hộ nông dân kiểu trang trại. Vì các đặc điểm sinh học của sản
xuất nông nghiệp và việc sử dụng công cụ lao động thủ công là chủ yếu. Khi đạt đến
sự tiến bộ kỹ thuật nào đó, các khâu dịch vụ sản xuất được tách ra khỏi quá trình sản
xuất trong các trang trại hộ nông dân, do sử dụng các loại công cụ cơ khí và cơ sở vật
chất dùng chung, thì việc hợp tác giữa những hoạt động kinh doanh dịch vụ sản xuất
và sản xuất sản phẩm mới được nảy sinh và nếu được tổ chức quản lý bằng các hình
thức thích hợp thì sẽ đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Các hình thức hợp tác sản xuất kinh doanh giữa các thành viên là các chủ thể
kinh doanh hàng hóa độc lập được hình thành, gọi là liên kết kinh tế và liên doanh.
Liên kết kinh tế là sự hợp tác trên nguyên tắc tự nguyện cùng có lợi giữa các đơn
vị kinh tế hàng hóa cơ sở mà vẫn giữ nguyên tư cách pháp nhân kinh doanh hạch toán
độc lập cuả mỗi thành viên.
Liên doanh là một hình thức liên kết, trong đó các bên tham gia "cùng bỏ vốn,
cùng quản lý kinh doanh, và cùng lời ăn, lỗ chịu theo tỷ lệ góp vốn".
Ưu thế của liên kết kinh tế và liên doanh là ở chỗ đơn vị thành viên tăng được
quy mô và hiệu quả kinh tế của mình mà không hoặc ít dẫn đến tăng quy mô quản lý
trong mỗi đơn vị kinh tế hàng hóa cơ sở.
Các hình thức liên kết, liên doanh ngày càng đa dạng, nhiều trình độ, qui mô, tạo
ra nhiều tầng, cấp "hạt nhân" và "vệ tinh" trong mối liên hệ hợp tác sản xuất kinh
doanh.
5.2 Cạnh tranh - phá sản - tích tụ sản xuất
Chuyên môn hoá và hợp tác hoá là hai mặt của quá trình xã hội hoá nền sản xuất.
Tập trung hoá sản xuất là một lượng của chuyên môn hoá. Còn tích tụ sản xuất là mặt
lượng của hợp tác hoá được thể hiện ở mức độ tập trung các yếu tố sản xuất ngày càng
cao vào các đơn vị và nhà kinh doanh giỏi.
Cạnh tranh trong kinh doanh là động lực kinh tế khách quan của mọi nền sản xuất
hàng hóa, theo quy luật giá trị và quan hệ thị trường. cạnh tranh tất dẫn đến kẻ thắng,
người thua. Do đó, phá sản là một hiện tượng kinh tế khách quan của nền kinh tế hàng
hóa. Các đơn vị kinh tế bị phá sản có nhu cầu và khả năng khách quan sat nhập vào các
đơn vị làm ăn giỏi đạt được thắng lợi trong cạnh tranh. Điều đó dẫn đến tích tụ sản
xuất và nâng cao trình độ xã hội hoá nền sản xuất.
Cạnh tranh - phá sản - tích tụ sản xuất là một quá trình kinh tế khách quan của
nền sản xuất hàng hóa.
Trong nông nghiệp, do ruộng đất là tư liệu sản xuất chủ yếu, nên việc tích tụ sản
xuất trước hết và quan trọng hơn cả là sự tập trung ruộng đất ngày càng cao vào các
đơn vị kinh doanh giỏi.
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6.2 Tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh
Kinh doanh theo khả năng và kinh doanh những ngành hàng mà pháp luật không
cấm.
Xoá bỏ độc quyền kinh doanh theo chức năng những ngành hàng được Nhà nước
cho phép và xoá dần ngành, cấp Nhà nước chủ quản của các đơn vị kinh tế hàng hóa
cơ sở.
Thừa nhận cạnh tranh - phá sản và tích tụ sản xuất là động lực phát triển kinh tế
hàng hóa, có nghĩa là quyền tự chủ kinh doanh của các đơn vị (người) sản xuất hàng
hóa cơ sở là đương nhiên tồn tại và được pháp luật thừa nhận, sao cho hoạt động của
đơn vị này không gây phương hại cho đơn vị khác và cho xã hội. Vì thế, các đơn vị có
thể và cần kinh doanh tổng hợp trên cơ sở chuyên môn hoá. nhất là đối với sản xuất
nông nghiệp, theo khả năng của mình đối với các ngành hàng mà pháp luật không cấm.
Do đó, không thể có ngành quản lý Nhà nước nào lại có đủ khả năng làm vai trò chủ
quản cho các đơn vị kinh doanh tổng hợp mà lại không vi phạm nguyên tắc tự chủ kinh
doanh của đơn vị kinh tế cơ sở. Do liên kết và liên doanh, nên không có đơn vị kinh tế
cơ sở nào mang tính thuần khiết quốc doanh, tập thể, cá thể, TBCN, và không thể
thuộc hoàn toàn 1 cấp Nhà nước chủ quản nào.
Các đơn vị kinh tế và nền kinh tế hàng hóa hoạt động chỉ theo pháp luật. Các cơ
quan Nhà nước các cấp chỉ có trách nhiệm và quyền hạn trong việc làm luật, hướng
dẫn thi hành, kiểm tra, xử lý vi phạm luật kinh doanh của các đơn vị kinh tế cơ sở.
7.2 Vai trò hộ kinh tế gia đình trong nền nông nghiệp hàng hóa.
Tất nhiên vai trò, nội dung của kinh tế hộ nông dân trong kinh tế hàng hóa lớn
khác về chất so với kinh tế hàng hóa nhỏ; nhưng vẫn có vị trí đặc biệt quan trọng so
với các ngành kinh tế khác ở đô thị, do đặc điểm sinh học của sản xuất nông nghiệp và
điều kiện khách quan của kinh tế - xã hội nông thôn quy định.
Hộ nông dân có thể cùng một lúc có nhiều tư cách kinh tế khác nhau:
- Là thành viên của một tổ chức kinh tế hàng hóa như HTX, TĐSX hay NTQD
nên hộ có thể là 1 đơn vị sản xuất nhận khoán dưới hai dạng nhận khoán đất và kinh
doanh theo kiểu nông trại và nhận khoán kinh doanh sử dụng các cơ sở vật chất làm
dịch vụ hay sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ đời sống.
- Hộ kinh doanh cá thể có hay không có liên kết, liên doanh với các tổ chức kinh
tế khác, theo khả năng của mình và pháp luật.
- Hộ góp vốn vào HTX, TĐSX, NTQD để kinh doanh chung với tính cách là
người chủ sở hữu, hưởng lãi, không phải là chủ thể kinh doanh.
- Hộ góp vốn liên doanh với các cá nhân, tổ chức kinh tế khác, với cả hai tư cách
là một trong tập thể chủ sở hữu và chủ thể kinh doanh chung.
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- Hộ liên doanh cá thể theo kiểu nông trại một cách độc lập hay có liên kết, liên
doanh với các đơn vị kinh tế hàng hóa khác.
Nhờ đó, mọi tiềm năng về lao động, vốn, kỹ thuật, quản lý của mỗi gia đình được
phát huy trong việc phát triển kinh tế hàng hóa có định hướng XHCN.
3. Phân tích một số tình huống trong quá trình xã hội hoá nền sản xuất tiểu
nông ở nam bộ và kiến nghị những giải pháp cần thiết.
1.3 Vấn đề ruộng đất
Triệt để xoá bỏ tàn dư bóc lột phong kiến về ruộng đất, tịch thu ruộng đất của đế
quốc, việt gian, địa chủ chia cho dân cày nghèo là đúng, thuộc nội dung của cách mạng
dân tộc dân chủ. Toàn Nam Bộ đã tịch thu và chia cho nông dân nghèo 301.418 ha đất
canh tác, bằng 51,8% số đất canh tác được điều chỉnh và bằng 14,2% số đất canh tác
của Nam Bộ.
Sau đó, chúng ta tiến hành xoá bỏ bóc lột kiểu tư sản trong nông nghiệp và nông
thôn, chỉ để lại một số ít ruộng đất cho tư sản, phú nông theo khả năng lao động và
thâm canh của họ. Tuy nhiên, trưng thu, trưng mua, nhận hiến ruộng đất của tư sản,
phú nông để chia cho nông dân nghèo không phải là một chính sách kinh tế kích thích
sản xuất hàng hóa phát triển, trái lại còn làm suy giảm, và ngược với quá trình tích tụ
sản xuất.
Đối với trung nông khá giả, chúng ta vận động "nhường cơm sẻ áo", mà thực chất
là điều chỉnh một số đất của họ dể chia cho nông dân nghèo, chỉ để lại cho họ có mức
đất canh tác mỗi hộ cao hơn mức trung bình chung ở xã từ 1.000 - 5.000 m2/hộ.
Đất trưng mua, nhận hiến của tư sản, phú nông và đất "nhường cơm sẻ áo" của
trung nông khá giả để chia cho nông dân nghèo là 107.333,4 ha, chiếm 18,5% tổng số
đất điều chỉnh và 4% đất canh tác ở Nam Bộ.
"Nhường cơm sẻ áo", bớt đất canh tác của trung nông khá giả, cấp cho dân cày
nghèo cũng không phải là một chính sách kích thích sản xuất hàng hóa phát triển. Nó
làm giảm trình độ tích tụ của sản xuất hàng hóa, làm cho ruộng đất bị manh mún và sử
dụng kém hiệu quả. Chúng ta đã không chỉ coi ngang nhau 2 nhiệm vụ phát triển sản
xuất và xoá bóc lột, mà còn xoá cả nguồn gốc sinh ra bóc lột là chế độ tư hữu ruộng
đất trước cả nhiệm vụ phát triển sản xuất hàng hóa, tạo công ăn việc làm và cải thiện
đời sống người lao động.
- Sau đó, chúng ta vận động ồ ạt nông dân vào HTX, tập đoàn sản xuất trên cơ sở
tập thể hoá quyền sở hữu ruộng đất, rồi giao khoán theo định suất bình quân cho mọi
nông dân. tập thể hoá nóng vội, nền tuyệt đại hợp tác xã, tập đoàn sản xuất không thể
tổ chức kinh doanh tập thể có hiệu quả, ruộng đất và tư liệu sản xuất khác, đầu óc kinh
doanh hàng hóa bị tách rời nhau. Vì vậy, giao khoán đất thực chất là chia ruộng đất
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bình quân, xoá bỏ tầng lớp trung nông về mặt ruộng đất. Điều đó đã ảnh hưởng trực
tiếp đến lực lượng sản xuất hàng hóa chủ yếu trong nông nghiệp Nam Bộ là trung
nông, làm cho sản xuất hàng hóa giảm sút nghiêm trọng.
+ Mặt khác, do quy mô của việc điều chỉnh ruộng đất hết sức lớn và kéo dài vượt
quá khả năng quản lý của cán bộ cơ sở và của các cấp Nhà nước, cộng với pháp luật
chưa được chấp hành nghiêm chỉnh, trình độ dân trí thấp, nên những tiêu cực nghiêm
trọng diễn ra khá phổ biến trong điều chỉnh ruộng đất là không thể tránh khỏi. Theo
chúng tôi, đó là những nguyên nhân gây nên sự bất bình trong một số bộ phận nông
dân, dẫn đến tình trạng tranh chấp đất đai vừa qua.
Trước tình hình đó, chúng tôi đã kiến nghị những giải pháp cụ thể cho từng
trường hợp với quan điểm là tạo sự ổn định tạm thời, chưa phải là triệt để tuân thủ
những yêu cầu kinh tế khách quan của quá trình phát triển nền nông nghiệp hàng hóa,
do phải tính đến yếu tố chính trị - xã hội.
Nội dung lớn nhất của kiến nghị là khôi phục kinh tế trung nông về mọi mặt,
trước hết là ruộng đất phải được trở lại tình trạng trước khi thực hiện giao khoán bình
quân.
Kiên quyết xử lý các trường hợp tiêu cực, cán bộ lợi dụng chức quyền lấn chiếm
ruộng đất trái phép.
Vấn đề ruộng đất chỉ có thể giải quyết một cách căn bản, có hiệu quả trong quá
trình xã hội hoá nền sản xuất, phát triển sản xuất hàng hóa và xây dựng kinh tế - xã hội
nông thôn mới XHCN.
2.3 Hợp tác hoá nông nghiệp và TĐSX, HTX.
Chúng ta đã vận động nông dân vào HTX, TĐSX trên cơ sở tập thể hoá quyền sở
hữu ruộng đất và đã căn bản hoàn thành năm 1985.
Nhưng trên thực tế, mục tiêu phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của hợp tác
hoá không thực hiện được, trình độ sản xuất hàng hóa giảm nghiêm trọng. Trên thực
tế, các HTX, TĐSX có thể xem như bị biến dạng thành 4 loại:
- Các HTX, TĐSX chỉ có bộ khung quản lý, không tiến hành được việc kinh
doanh tập thể, không giao đất khoán mà vẫn giữ nguyên như trước khi lập HTX,
TĐSX. ở đó, sản xuất còn phát triển hơn là cố gò ép tổ chức quản lý kinh doanh tập
thể, và ít gây biến động về đất đai.
- Các HTX, TĐSX không giao khoán bình quân, mà vẫn giữ nguyên tình trạng
làm ăn riêng của các nông hộ, và cố vươn lên kinh doanh cung ứng - vật tư, tiêu thụ
nông sản như tổ đoàn kết. Tổ đoàn kết thực chất là một tổ chức kinh tế hợp tác dựa
trên chế độ tư hữu ruộng đất và kinh doanh kiểu nông trại. Những nơi này sản xuất có
phát triển và ít có biến động ruộng đất.
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- Các HTX, TĐSX thực hiện tập thể hoá ruộng đất, tổ chức quản lý kinh doanh
tập thể trong nông nghiệp và giao khoán đất theo bình quân, phần lớn các HTX, TĐSX
này làm ăn không có hiệu quả và phải quay trở lại làm ăn cá thể hay cùng lắm là theo
nội dung tổ đoàn kết sản xuất; những ruộng đất đã bị chia bình quân, tầng lớp trung
nông bị xoá bỏ, nên đã gây tranh chấp, biến động ruộng đất nghiêm trọng.
- Một số ít HTX, TĐSX may mắn có cán bộ giỏi kinh doanh, mở rộng liên doanh,
liên kết kinh tế và tiến hành kinh doanh tổng hợp cả thương nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp trên cơ sở quyền sở hữu riêng về tiền vốn của các thành viên hợp tác. Trên cơ
sở đó, một phần lợi nhuận do kinh doanh tổng hợp mang lại trở thành sở hữu chung và
tạo dựng được cơ sở vật chất sản xuất và phúc lợi của HTX, TĐSX, tác động tốt đến
sản xuất nông nghiệp của các nông hộ và đến bộ mặt kinh tế - xã hội nông thôn.
Điều đó chính là sự phát triển hợp quy luật. Kinh tế tập thể XHCN chỉ có thể nẩy
sinh trong lòng tổ chức kinh tế hợp tác dựa trên chế độ tư hữu, và cùng với nó phát
triển đến mức độ chín muồi mới có thể đóng vai trò quyết định trong kinh doanh của
các tổ chức đó.
Trừ các HTX, TĐSX giao đất khoán bình quân để lại rồi vẫn làm ăn cá thể, còn
các dạng HTX, TĐSX khác cơ bản là lành mạnh, sản xuất có phát triển.
Nguyên nhân sâu xa của tình hình, theo chúng tôi, chính là không nhận thức đúng
quy luật hợp tác hoá là từ hợp tác trên cơ sở sở hữu riêng rồi mới có sự hợp tác trên cơ
sở sỡ hữu chung. Xã hội hóa quyền sở hữu không thể trực tiếp thúc đẩy sản xuất phát
triển mà còn phải xã hội hoá quá trình tổ chức - quản lý kinh doanh hợp tác bằng các
hình thức và biện pháp kinh tế thích ứng với trình độ lực lượng sản xuất và dựa trên
chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân. Các hình thức hợp tác đa dạng nhiều tầng cấp,
vừa dựa trên chế độ tư hữu vừa dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất đan xen
vào nhau, cộng sinh với nhau ngay trong một tổ chức kinh tế.
Trên cơ sở tình hình và xác định nguyên nhân, chúng tôi có kiến nghị định nghĩa
lại về HTX, và TĐSX, và về mô hình cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh của HTX,
TĐSX theo định nghĩa này. Chúng tôi cho rằng, HTX và TĐSX là tổ chức kinh tế hàng
hóa cơ sở kinh doanh theo khả năng những ngành hàng mà pháp luật không cấm, do
những người lao động ở nông thôn, chủ yếu là nông dân, tự nguyện lập ra; tổ chức và
hoạt động kinh doanh của nó bao gồm:
- Liên doanh, liên kết kinh tế giữa các hộ nông dân xã viên, tập đoàn viên dựa
trên chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và kinh tế nông trại của các hộ ấy và giữa HTX,
TĐSX với các đơn vị kinh tế khác, không kể thành phần kinh tế và ngành, cấp chủ
quản.
- Tổ chức quản lý kinh doanh chung trên cơ sở quyền sở hữu riêng về tiền vốn
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của cá nhân và đơn vị giao quyền sử dụng cho kinh tế HTX, TĐSX.
- Tổ chức quản lý kinh doanh chung trên cơ sở quyền sở hữu tập thể về tư liệu
sản xuất được hình thành trong quá trình kinh doanh hợp tác. Hoạt động kinh doanh
tập thể này sẽ lớn dần lên và đóng vai trò ngày càng quyết định, nhưng không hạn chế
các hoạt động kinh doanh khác, trái lại còn cộng sinh để cùng phát triển.
Các hoạt động kinh doanh chung dựa trên quyền sở hữu chung hay riêng, trên tất
cả các ngành, các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh đều phải thực hiện cơ chế
khoán. Khoán không phải là một cơ chế quản lý độc lập, mà hàm chứa việc tổ chức lao
động có phân công và hiệp tác; là một hình thức kế hoạch hoá kinh doanh đến từng
đơn vị thành viên tham gia hiệp tác; là một hình thức trả công theo lao động gắn trực
tiếp mức thu nhập của mỗi người vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được phân công
trong tổ chức kinh tế hiệp tác; là một hình thức phân phối toàn bộ doanh thu một cách
rõ ràng, theo một cơ chế tài chính được thương mại hoá trên cơ sở sử dụng đơn giá xã
hội hình thành ở thị trường địa phương; là thể hiện chế độ trách nhiệm vật chất cá nhân
trong tổ chức quản lý kinh doanh hợp tác; và trong nông nghiệp, do đặc điểm của nó,
khoán còn là hình thức liên kết kinh tế giữa HTX, TĐSX và hộ xã viên, tập đoàn viên.
Phần lớn các HTX, TĐSX vẫn duy trì kinh tế nông trại riêng của các hộ xã viên,
tập đoàn viên, làm cơ sở cho sự hợp tác. Rất ít HTX, TĐSX có đủ cơ sở vật chất - kỹ
thuật và quản lý làm cho các hộ gia đình tự nguyện kinh doanh nông nghiệp theo cơ
cấu sản xuất kế haọch của HTX và HTX phân phối được phần lớn địa tô chênh lệch 1
và 2 do mình tạo ra và cho kinh tế tập thể. Nhưng điều đó lại chính là biểu hiện của
việc tổ chức quản lý kinh doanh tập thể trong nông nghiệp có hiệu quả, nhưng vẫn
không làm giảm vai trò chủ động của kinh tế hộ gia đình. ở đó khoán diễn ra theo 2
dạng: khoán cho người sử dụng đất và khoán cho người sử dụng các cơ sở vật chất
chung trong hoạt động dịch vụ sản xuất nông nghiệp và trong các ngành kinh tế khác.
Dù là hợp tác trên cơ sở kinh tế nông trại của mỗi hộ, hay tổ chức kinh doanh
chung bằng cơ chế khoán ruộng đất, quy mô đất canh tác của mỗi hộ nông dân cũng sẽ
biến động theo quá trình khách quan là cạnh tranh - phá sản - tích tụ vào những hộ có
năng lực kinh doanh đạt hiệu quả cao. Do đó, việc chuyển giao tập trung ruộng đất vào
hộ kinh doanh giỏi và việc thuê mướn sức lao động trong các tổ chức kinh tế hợp tác là
đương nhiên. Bởi vậy, cần có luật kinh doanh, phá sản và thuê mướn sức lao động để
bảo vệ lợi ích chính đáng của các bên thuê và bán sức lao động tự bỏ quyền kinh doanh
ruộng đất, theo đúng các quan hệ hàng hóa - tiền tệ của thị trường. Mặt khác, quá trình
cải tạo XHCN đối với nền kinh tế nói chung phải bảo đảm thu hút lao động dư thừa và
không giỏi kinh doanh nông nghiệp, làm cho tỷ trọng lao động nông nghiệp giảm
xuống theo kịp quá trình tích tụ ruộng đất và tăng năng suất lao động.
381

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

Chỉ có làm như vậy, việc giải quyết vấn đề ruộng đất mới được thực hiện triệt để,
hợp quy luật kinh tế và lòng người, bảo đảm kích thích sản xuất hàng hóa phát triển và
đẩy nhanh quá trình xã hội hoá nền sản xuất tiểu nông theo định hướng XHCN.
Mô hình tổ chức quản lý HTX, TĐSX như vậy có cơ cấu nhiều thành phần sở
hữu cùng hiệp tác trong kinh doanh trên cơ sở các quan hệ kinh tế được thương mại
hoá tạo ra nhiều tầng, cấp tổ chức hợp tác đa dạng và cộng sinh với nhau để phát huy
hết tiềm năng trong việc phát triển kinh tế hàng hóa, góp phần xây dựng kinh tế - xã
hội nông thôn mới, theo hướng XHCN.
*
* *
Sau nhiều thập kỷ xây dựng CNXH và cố gắng tìm kiếm con đường tối ưu để
phát triển kinh tế XHCN, đến nay có thể khẳng định rằng: nền kinh tế XHCN chỉ có
thể tồn tại và phát triển một cách hợp lý nhất, dân chủ nhất, hiệu quả nhất khi nó được
tổ chức dưới hình thức nền kinh tế sản xuất hàng hóa với tất cả các quy luật vận động
và phạm trù kinh tế khách quan vốn có của nó. Sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của
Nhà nước XHCN pháp quyền phù hợp với quy luật khách quan là sự bảo đảm tính định
hướng phát triển XHCN và có kế hoạch của nền kinh tế hàng hóa ấy. Việc xã hội hoá
XHCN nền kinh tế nói chung và kinh tế tiểu nông nói riêng, chỉ có thể đạt hiệu quả cao
khi sử dụng đúng đắn hàng loạt các hình thức và biện pháp kinh tế quá độ, phù hợp với
trình độ phát triển từng nơi, từng giai đoạn lịch sử của lực lượng sản xuất xã hội.
Kết quả cuối cùng của quá trình xã hội hoá XHCN nền sản xuất là phải tạo ra nền
kinh tế hàng hóa phát triển chí ít là bằng và lành mạnh hơn nền kinh tế hàng hóa
TBCN cực thịnh hiện nay trên thế giới.
II. bản chất kinh tế xã hội của HTX nông nghiệp kiểu mới theo luật HTX
Tháng 3/1996, Quốc hội nước ta vừa thông qua Luật HTX. Lần đầu tiên trong
lịch sử hợp tác hoá, các HTX ở nước ta có được một đạo luật do Quốc hội ban hành,
dựa trên quy luật hoạt động của nền kinh tế thị trường, phát triển theo định hướng
XHCN có sự quản lý của Nhà nước để điều chỉnh quá trình thành lập, tổ chức, và tổ
chức lại, hoạt động và giải thể HTX, điều chỉnh các mối quan hệ giữa cơ quan quản lý
Nhà nước các cấp và HTX, giữa các thành viên và các cơ quan của bản thân mỗi HTX.
Chính phủ đã ban hành một số Nghị định quy định thi hành Luật HTX, trong đó có
Nghị định số 43 CP ngày 29/4/1997 ban hành "Điều lệ mẫu HTX Nông nghiệp".
A. Bản chất kinh tế - xã hội của HTX nông nghiệp kiểu mới.
1- Hợp tác xã nông Nghiệp kiểu mới theo Luật HTX và HTX Nông nghiệp kiểu cũ
đã tồn tại trong 30 năm qua ở nước ta khác nhau như thế nào?
1.1. Hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ dựa trên cơ sở tập thể hoá quyền sở hữu
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ruộng đất và các tư liệu sản xuất khác (nói chung là vốn kinh doanh) của các nông hộ
và do đó xoá bỏ tư cách chủ thể kinh doanh của mỗi nông hộ, biến người lao động
trong mỗi nông hộ trở thành người lao động bộ phận của một đơn vị tổ chức lao động
hợp tác duy nhất là HTX nông nghiệp, giống như một xí nghiệp công nghiệp, thậm chí
còn biến mỗi xã viên thành người lao động làm thuê cho HTX.
Còn HTX Nông nghiệp kiểu mới, theo Luật HTX, dựa trên cơ sở quyền tự chủ
kinh doanh của mỗi nông hộ trên mảnh đất được chính quyền giao cho để sử dụng lâu
dài, với 5 quyền như Luật đất đai quy định, để tiến hành sản xuất nông - lâm nghiệp và
nuôi trồng thủy sản với tư cách là "tế bào" của kinh tế thị trường, dựa vào sự góp vốn
cổ phần, góp sức và quyền biểu quyết ngang nhau của mỗi xã viên, để cùng hưởng thụ
kết quả hoạt động và cùng chia sẻ rủi ro của HTX theo mức góp vốn, góp sức của mỗi
xã viên, nhằm vừa làm tăng sức mạnh kinh tế của mỗi nông hộ, vừa tạo ra sức mạnh
mới cho HTX. Chính vì thế, kinh tế nông hộ và kinh tế HTX có thể tồn tại và phát triển
có hiệu quả trong điều kiện kinh tế thị trường, mà ở đó sự cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp, các công ty và các tập đoàn kinh tế ngày càng quyết liệt với quy mô ngày càng
lớn, vượt ra khỏi khuôn khổ nền kinh tế của một quốc gia.
1.2. Hợp tác xã kiểu cũ ra đời để phát triển kinh tế tập thể của chính bản thân mỗi
HTX và thay thế căn bản hoạt động kinh tế của mỗi nông hộ, nhằm nâng cao mức sống
vật chất và tinh thần của nông thôn xã viên. Còn HTX kiểu mới ra đời trước tiến là vì
yêu cầu và mục đích phát triển kinh tế của mỗi nông hộ có thành viên đã góp vốn cổ
phần, góp sức để thành lập HTX. Vì vậy, HTX kiểu mới trước hết phải thực hiện có
hiệu quả các hoạt động dịch vụ đầu vào và đầu ra cho kinh tế nông hộ mà bản thân các
nông hộ không thể hay chỉ có thể thực hiện các hoạt động dịch vụ này với hiệu quả
kém hơn. Nếu không có HTX (và còn các yếu tố khác nữa) thì bản thân kinh tế hộ, tuy
có đầy đủ quyền tự chủ kinh doanh cũng không thể trở thành "tế bào" của nền kinh tế
thị trường, càng không thể đứng vững trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt
giữa các doanh nghiệp. Vì vậy, trong kinh tế thị trường HTX kiểu mới ra đời là vì kinh
tế nông hộ, chứ không phải để thay thế kinh tế hộ; Ngược lại, kinh tế nông hộ là cơ sở
tồn tại của kinh tế HTX kiểu mới.
1.3.Vì những lý do trên, HTX Nông nghiệp kiểu mới không coi lợi nhuận là mục
tiêu tối thượng. Hơn nữa HTX Nông nghiệp kiểu mới coi sự phát triển và hiệu quả của
kinh tế nông hộ trong cơ chế thị trường là mục tiêu tối thượng.
Đương nhiên không phải vì thế mà HTX nông nghiệp kiểu mới chỉ có hoạt động
dịch vụ cho kinh tế hộ và từ bỏ các hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận như tiểu thủ
công nghiệp, thương nghiệp, kinh doanh dịch vụ sản xuất và đời sống cho những hộ
dân cư nông thôn không tham gia HTX. Trong xu thế phát triển kinh tế theo hướng
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công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và đô thị hoá nông thôn, các HTX nông
nghiệp ngày càng mở mang các ngành nghề phi nông nghiệp để giải quyết việc làm,
tăng thu nhập cho nông dân và tạo ra lợi nhuận ngày càng nhiều, nhằm góp phần phát
triển kinh tế - xã hội nông thôn.
1.4. Chính vì những điểm khác biệt với HTX kiểu cũ nêu trên đây, HTX nông
nghiệp kiểu mới phân phối thu nhập và lợi nhuận làm ra hàng năm không chỉ theo lao
động, mà còn theo mức độ sử dụng dịch vụ và vốn cổ phần của mỗi xã viên. Các xã
viên tham gia sử dụng dịch vụ của HTX càng nhiều thì HTX càng có điều kiện phát
triển. Do đó, để khuyến khích và cùng là để thực hiện mục tiêu của mình, HTX giành
một phần lớn lợi nhuận hàng năm phân phối cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ
của họ. Đó cũng là cách giảm giá dịch vụ của HTX để tăng lợi nhuận của kinh tế hộ.
Điều đó phản ánh trực tiếp và rõ nét nhất bản chất kinh tế - xã hội của HTX nông
nghiệp kiểu mới.
2. Trong HTX nông nghiệp kiểu mới, xã viên cùng đóng góp cổ phần và cùng
được chia lợi nhuận theo vốn cổ phần. Vậy HTX Nông nghiệp kiểu mới khác gì Công
ty Trách nhiệm hữu hạn hay Công ty Cổ phần.
2.1 Trước hết, mục tiêu góp vốn cổ phần của xã viên vào HTX và của cổ đông
vào Công ty khác nhau hoàn toàn.
Xã viên góp vốn vào HTX không phải kỳ vọng được chia lợi nhuận hàng năm ở
mức tối đa, mà chỉ để tạo cơ sở tài chính cho HTX thực hiện các hoạt động dịch vụ cho
kinh tế của gia đình mình. Còn cổ đông góp vốn vào Công ty với mục đích duy nhất là
kỳ vọng được chia lời ở mức tối đa. Luật HTX cũng như Điều lệ mẫu HTX nông
nghiệp đều quy định rằng trong mọi thời điểm, vốn cổ phần của một xã viên không
được quá 30% tổng số vốn cổ phần của HTX. Lý do là xã viên hay cổ đông ra khỏi
HTX, hay Công ty, là hoàn toàn tự nguyện. nên nếu xã viên có vốn cổ phần quá lớn,
đột xuất, vì lý do nào đó, họ ra khỏi HTX và rút vốn cổ phần thì HTX sẽ bị rơi vào tình
trạng mất cân bằng nghiêm trọng về tài chính, ảnh hưởng xuất đến hoạt động của HTX.
Hơn nữa, vì góp vốn vào HTX không phải để có lợi nhuận tối đa, nên người có nhiều
tiền không bao giờ góp tất cả số tiền của mình vào HTX. Còn đối với Công ty, người
nào có nhiều tiền, tin rằng Công ty ăn nên làm ra, họ sẽ có thể góp nhiều vốn cổ phần
vào Công ty đó. Luật Công ty không hạn chế mức góp vốn của cổ đông.
2.2. Tuy mức góp vốn cổ phần của một xã viên trong HTX và của một cổ đông
trong công ty đều có thể khác nhau, nhưng trong HTX, mỗi xã viên đều có quyền biểu
quyết ngang nhau (có cùng một lá phiếu) để quyết định các vấn đề quan trọng, không
tuỳ thuộc vào mức góp vốn của họ. Còn trong Công ty, mỗi cổ phần tương ứng với một
lá phiếu khi cổ đông tham gia biểu quyết các vấn đề quan trọng. Do đó, ai có nhiều vốn
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cổ phần thì người đó sẽ chi phối, lãnh đạo và quản lý các hoạt động kinh doanh của
công ty. Còn trong HTX, xã viên có nhiều vốn cổ phần cũng chỉ có quyền biểu quyết
như các xã viên có một cổ phần, nên không thể chi phối, tiếm quyền lãnh đạo HTX.
3. Các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều bình đẳng trước
pháp luật. vậy tại sao Luật HTX lại quy định rằng chính phủ cần có chính sách khuyến
khích miễn hoặc giảm thuế cho HTX trong một số điều kiện cụ thể?
Những hoạt động dịch vụ yểm trợ kinh tế nông hộ có người là xã viên HTX như
trên đã phân tích, không vì mục đích lợi nhuận, mà vì mục đích phát triển kinh tế nông
hộ; làm tăng lợi nhuận của kinh tế nông hộ. Do đó, HTX không thu được nhiều lợi
nhuận qua hoạt động này. Do vậy, chỉ đối với hoạt động dịch vụ yểm trợ kinh tế nông
hộ, có người là xã viên HTX thì HTX mới có thể được miễn hay giảm thuế trong một
số hoàn cảnh nào đó. Đương nhiên, kinh tế nông hộ có thu nhập cao thì họ có thể và
phải nộp thuế nhiều hơn theo luật định, bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác.
Còn đối với hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận, kể cả dịch vụ sản xuất cho kinh tế
nông hộ không có người là xã viên, HTX thu phí dịch vụ theo giá thị trường, nên vẫn
phải nộp thuế như các doanh nghiệp khác cùng ngành nghề và địa bàn.
4. Hiện nay ở nông thôn có rất nhiều hình thức kinh tế hợp tác của nông dân như
tổ vần đổi công, tổ dịch vụ đường nước, tổ làm đất, tổ khuyến nông, tổ cung ứng vật tư
nông nghiệp, tổ đoàn kết vay vốn..., không có tư cách pháp nhân và hoạt động theo
Luật dân sự, còn HTX thì lại có tư cách pháp nhân và hoạt động theo Luật HTX. Vì
sao lại có phân biệt này? và các tổ chức kinh tế hợp tác của nông dân muốn chuyển
thành HTX có được không?
Trước hết phải thấy rằng, về bản chất kinh tế và nguyên tắc tổ chức hoạt động của
HTX và các tổ chức kinh tế hợp tác này căn bản giống nhau. Nhưng HTX là một tổ
chức đạt trình độ cao hơn, có tư cách pháp nhân, vì như điều 94 của Luật dân sự quy
định, HTX được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập đăng ký hoạt
động hoặc công nhận, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản độc lập với các cá nhân và
tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình bằng tài sản đó, nhân danh
mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập. Còn tổ chức kinh tế hợp tác của
nông dân thì chưa có yêu cầu hoạt động ổn định lâu dài, chưa có bộ máy tổ chức chặt
chẽ để thực hiện các hoạt động đó và do đó chưa cần có tài sản độc lập, và chưa đòi
hỏi có tư cách pháp nhân như HTX để bảo đảm cho các hoạt động của mình. Khi tổ
chức kinh tế hợp tác phát triển, hoạt động có quy mô lớn, ổn định lâu dài, thì những
người lãnh đạo nó, thể theo nguyện vọng của đa số tổ viên có thể làm các thủ tục để
đăng ký thành lập HTX trên cơ sở tổ chức kinh tế hợp tác vốn có sẵn này. Đây là con
đường phát triển hợp quy luật và các HTX nông nghiệp kiểu mới ra đời từ các tổ chức
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kinh tế hợp tác của nông dân thường sẽ phát triển tốt. Chính phủ có chính sách khuyến
khích các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển thành HTX, như đào tạo cán bộ quản lý với
mức học phí giảm 50%, hướng dẫn các tổ chức kinh tế làm ăn có hiệu quả để phát triển
thành HTX, tạo điều kiện thuận lợi để tổ kinh tế hợp tác của nông dân làm thủ tục đăng
ký thành lập HTX nông nghiệp.
5. Chuyển sang kinh tế thị trường, nhất là từ năm 1988 trở lại đây, hộ nông dân
trở thành đơn vị kinh tế tự chủ, hầu hết các HTX nông nghiệp kiểu cũ bị tan rã trên
thực tế, và chỉ có một số ít HTX nông nghiệp (khoảng 10%) còn hoạt động và có thể
xem là có hiệu quả. Vậy các loại HTX nông nghiệp kiểu cũ này phải làm gì để chuyển
đổi thành HTX kiểu mới theo Luật HTX?
Trước hết phải nhận thức rằng HTX nông nghiệp là sản phẩm của kinh tế thị
trường và ngược lại HTX nông nghiệp tác động trở lại, làm cho kinh tế nông hộ phát
triển có hiệu quả và bền vững trong nền kinh tế thị trường. HTX nông nghiệp trước
tiên là tổ chức kinh tế của những người sản xuất hàng hóa nhỏ, kém thế lực và sau nữa
của cả những người nghèo ở nông thôn nhằm đấu tranh với sự cạnh tranh, thôn tính
của các doanh nghiệp lớn, nhất là các công ty, tập đoàn đa quốc gia, để tồn tại và phát
triển trong cơ chế thị trường. HTX nông nghiệp ra đời trước hết là để giải quyết "đầu
ra" của kinh tế nông hộ. Do đó có thể nói trình độ phát triển HTX nông nghiệp phản
ánh trình độ phát triển kinh tế thị trường trong nông nghiệp và nông thôn. Trong khi
đó, các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng của nông dân có trình độ thấp hơn
HTX bao giờ cũng là sự cần thiết khách quan trong đời sống xã hội loài người. Mỗi cá
nhân, mỗi tổ chức muốn tồn tại và phát triển có hiệu quả và bền vững trước mọi thách
thức rủi ro của thiên nhiên, kinh tế, xã hội đều phải hợp tác với nhau dưới nhiều hình
thức thích hợp. Vì thế, ngay trong nền kinh tế tự cấp tự túc các hình thức tổ chức kinh
tế hợp tác của nông dân đã tồn tại, trước hết nhằm đáp ứng yêu cầu "đầu vào" của kinh
tế hộ. Cho nên có thể nói các tổ chức kinh tế hợp tác trước hết là của nông dân nghèo,
kém thế lực, nhằm giúp họ tồn tại có hiệu quả hơn trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt
của nền kinh tế thị trường và trước thiên nhiên bất thuận.
Do vậy, trong điều kiện nền kinh tế nông nghiệp nước ta cơ bản vẫn là sản xuất
nhỏ, tự cấp tự túc, khi chuyển sang kinh tế thị trường, đa số các HTX kiểu cũ không
thể thích ứng được và đã phân rã trên thực tế, chỉ có một số ít còn hoạt động và hoạt
động có hiệu quả; đó là điều tất yếu khách quan hợp quy luật. Cho nên, trong tương lai
gần số HTX nông nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật HTX ở nước ta sẽ chiếm tỷ
lệ không nhiều, xét về số nông hộ, diện tích canh tác có tham gia vào HTX nông
nghiệp.
ở những nơi sản xuất nông nghiệp còn mang tính tự cấp tự túc, chưa sản sinh
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ra những con người biết làm ăn trong cơ chế thị trường, những HTX nông nghiệp kiểu
cũ đã không tồn tại trên thực tế, cần thực hiện các thủ tục giải thể và xử lý các vấn đề
kinh tế - tài chính theo Luật và các văn bản dưới Luật khác. Chính quyền cấp huyện, xã
và các đoàn thể quần chúng, trước hết là hội nông dân thành lập các tổ chức kinh tế
hợp tác đa dạng. Cần hiểu rõ, đây không phải là một "bước lùi", mà là sự thích ứng cần
thiết theo quy luật khách quan. Nên chăng đừng bao giờ lấy chỉ số HTX, số nông dân
và diện tích canh tác tham gia HTX làm chỉ tiêu thi đua khen thưởng, đánh giá trình độ
giác ngộ XHCN của cán bộ và nông dân ở đại phương xã, huyện.
Sau một thời gian phát triển, tự thân các tổ chức kinh tế hợp tác này sẽ nẩy sinh
nhu cầu và tạo ra đội ngũ cán bộ quản lý giỏi để thành lập và quản lý HTX có hiệu quả,
đúng theo Luật HTX.
*
Đối với các hợp tác xã nông nghiệp còn hoạt động có hiệu quả, cần phân ra hai
loại:
+ Loại HTX nông nghiệp thực sự hoạt động có hiệu quả cơ bản phù hợp với luật
HTX và điều lệ mẫu HTX nông nghiệp; các cơ quan chính quyền giúp họ đăng ký lại
theo đúng quy định của pháp luật.
+ Loại HTX nông nghiệp còn hoạt động có lãi nhưng không đúng luật HTX: có
HTX nông nghiệp buộc các hộ xã viên trích nộp 1,5-2% sản lượng để lập quỹ hợp tác
xã sử dụng vào việc trả công lao động quản lý. Đây là điều phi lý cần khắc phục ngay;
có HTX thực hiện cơ chế khoán vốn cho chủ nhiệm hay ban quản trị. Cơ chế này có
giá trị tích cực trong thời gian qua trong việc bảo vệ và phát huy tác dụng của tài sản,
tiền vốn của HTX kiểu cũ. Nhưng cơ chế này không phù hợp với bản chất của HTX
kiểu mới theo luật HTX và điều lệ mẫu HTX nông nghiệp. Vì nó kích thích người quản
lý HTX nông nghiệp hướng các hoạt động của kinh tế HTX vào mục tiêu lợi nhuận mà
lãng quên hoạt động dịch vụ cho kinh tế nông hộ; có HTX tổ chức theo nguyên tắc ai
có vốn cổ phần nhiều thì người đó có quyền lãnh đạo quản lý HTX. Cơ chế khoán vốn
và quyền biểu quyết tuỳ thuộc vào số vốn cổ phần của mỗi thành viên là cơ chế quản lý
của công ty, không phải của HTX và cũng không phải của HTX nông nghiệp kiểu mới.
Vì vậy, tuỳ theo nguyện vọng của xã viên, các HTX nông nghiệp loại này muốn
hoạt động theo nguyên tắc công ty thì đăng ký lại theo Luật công ty, còn muốn hoạt
động và đăng ký theo Luật HTX thì phải sửa đổi cơ chế quản lý phù hợp với Luật HTX
và điều lệ mẫu HTX.
Lý luận và thực tiễn chứng tỏ là khi nền kinh tế còn mang nặng tính chất tự cấp,
tự túc, mục tiêu của người nông dân là tối đa hoá lợi ích, chứ không phải là tối đa hoá
lợi nhuận nên nhu cầu hợp tác của họ chủ yếu ở khâu đầu vào, với quy mô rất nhỏ bé,
như vần công, đổi công, tín dụng, khuyến nông, cung ứng giống mới và vật tư.... Do đó
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các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác thích hợp thường đơn giản, thực hiện từng dịch
vụ riêng lẻ hay một số khâu dịch vụ đầu vào, với quy mô nhỏ trong khuôn khổ thôn ấp,
thực hiện dứt điểm từng công việc trong từng thời gian ngắn theo yêu cầu thời vụ sản
xuất, các quan hệ kinh tế - tài chính - tiền tệ ít phát sinh và phát sinh không liên tục.
Do đó các tổ chức kinh tế hợp tác này chưa cần tư cách pháp nhân và do đó chưa có
nhu cầu phải có đạo luật riêng điều chỉnh hoạt động của chúng và luật dân sự vẫn đủ
khả năng điều chỉnh hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác đơn giản này.
Khi kinh tế thị trường hình thành và phát triển mạnh, mục tiêu của người nông
dân là tối đa hoá lợi nhuận; nên nhu cầu hợp tác của họ ở đầu ra đã nảy sinh và ngày
càng bức xúc trên quy mô lớn, như chế biến nông sản, tiêu thụ sản phẩm trên thị
trường ngày càng rộng lớn, cả trong và ngoài nước. Đồng thời nhu cầu hợp tác đầu vào
cũng tăng trưởng theo, nhất là về vốn kinh doanh và vật tư sản xuất. Vì thế lúc đầu các
tổ chức hợp tác còn vươn lên thực hiện được một số công việc "đầu ra" cho kinh tế hộ,
nhưng khi quy mô chế biến và tiêu thụ sản phẩm, cung ứng tín dụng và vật tư trở nên
quá lớn, các quan hệ kinh tế - tài chính ngày càng phức tạp, trải trên một không gian
rộng lớn với nhiều loại thị trường khác nhau, thì các tổ chức kinh tế hợp tác tỏ ra bất
cập. Vì vậy các HTX nông nghiệp có tư cách pháp nhân được thành lập xuất thân từ
các tổ kinh tế hợp tác giản đơn và hoạt động không phụ thuộc vào ranh giới hành chính
- lãnh thổ địa phương, mà hơn nữa không chỉ vươn ra quy mô toàn quốc mà còn ra thế
giới. Lúc này HTX nông nghiệp mới trở thành một phong trào, một lực lượng kinh tế
của đất nước đóng vai trò chuyển kinh tế nông hộ tự cấp, tự túc thành "tế bào" của nền
kinh tế thị trường, và bản thân nó trở thành một loại hình doanh nghiệp thực sự của nền
kinh tế thị trường phát triển, không chỉ làm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho kinh tế nông
hộ, mà còn có cơ sở kinh doanh hàng hóa trên các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp và thương mại. HTX nông nghiệp chuyên khâu, chuyên việc trở thành HTX
nông nghiệp đa năng vừa mang tính dịch vụ yểm trợ cho kinh tế nông hộ, vừa mang
tính kinh doanh vì lợi nhuận. Song song với quá trình đó, một độ ngũ cán bộ quản lý
HTX nông nghiệp biết kinh doanh giỏi trên thương trường được hình thành và phát
triển vững chắc, nhanh chóng.
Như vậy, HTX nông nghiệp vừa là sản phẩm, vừa là tác nhân phát triển của kinh
tế thị trường trong nông nghiệp cũng như trong các ngành tiểu thủ công nghiệp, thương
mại ở nông thôn.
Thực tiễn ấy cũng phù hợp với lý luận và chứng tỏ rằng, trong vài năm sắp tới, số
HTX nông nghiệp đích thực do chuyển đổi HTX nông nghiệp kiểu cũ, do thành lập
mới từ các tổ chức kinh tế hợp tác đơn giản của nông dân không chiếm tỷ trọng lớn về
số hộ nông dân tham gia cũng như số diện tích canh tác tương ứng. Điều đó cũng có
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nghĩa là luật HTX vừa ban hành cũng chỉ điều chỉnh trên một phạm vi không lớn, chỉ ở
những vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa của đất nước. Còn tuyệt đại bộ phận nông
hộ sẽ tham gia vào các hình thức tổ chức kinh tế hợp tác đơn giản, đa dạng. Do đó,
Luật dân sự lại là đạo luật chi phối sự hoạt động của các tổ chức kinh tế hợp tác này,
tức là chi phối phần lớn số nông hộ và nền nông nghiệp quốc gia, chi phối quá trình
hình thành, phát triển của các tổ chức kinh tế hợp tác đơn giản của nông dân cho đến
khi HTX nông nghiệp đã trở thành một lực lượng kinh tế trụ cột trong nông nghiệp và
nông thôn. Mặt khác, đến lúc này Liên hiệp HTX và tổ chức Liên minh các HTX mới
có thể ra đời và hoạt động có hiệu quả thiết thực.
Do vậy, để có thể phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, đô thị hoá nông thôn,
trong những năm trước mắt trọng tâm chỉ đạo của Nhà nước và các đoàn thể quần
chúng ở nông thôn, nhất là Hội Nông dân lại là các tổ chức kinh tế hợp tác đa dạng của
nông dân, và phải tạo điều kiện để chúng có thể chuyển thành HTX nông nghiệp một
cách hợp quy luật. Nhà nước không can thiệp vào hoạt động của HTX nông nghiệp và
các tổ chức kinh tế hợp tác của nông dân, nhưng phải tạo hành lang pháp lý, ban hành
chính sách khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác và HTX nông nghiệp của nông dân,
xử lý thoả đáng theo pháp luật các tranh chấp trong hoạt động giữa HTX nông nghiệp
và các tổ chức kinh tế hợp tác của nông dân với các tổ chức, cá nhân, bảo vệ quyền lợi
hợp pháp, chính đáng của HTX nông nghiệp và các tổ chức kinh tế hợp tác của nông
dân, xử lý các vấn đề phát sinh khi giải quyết HTX nông nghiệp theo pháp luật; hướng
dẫn cách quản lý có hiệu quả, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý HTX nông nghiệp và các
tổ chức kinh tế hợp tác của nông dân, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức
khuyến nông để chúng có thể hướng dẫn nông dân thành lập và quản lý tốt các tổ chức
kinh tế hợp tác và HTX nông nghiệp của mình.
Kinh tế nông hộ và kinh tế hợp tác nông dân nói chung cùng song song phát triển
là một đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và đô thị hoá
nông thôn đạt được hiệu quả mong muốn.
III. Một năm thực hiện Luật HTX trong nông nghiệp ở các tỉnh phía nam
Đến nay, Luật HTX đã có hiệu lực là 18 tháng, Nghị định 43CP của Chính phủ
(29/4/1997) về Điều lệ mẫu HTX NN đã có hiệu lực là 14 tháng. Theo Nghị định
16CP, các HTX phải làm thủ tục chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động chậm nhất vào
ngày 7/3/1998; sau đó Chính phủ có văn bản gia hạn thêm tới cuối năm 1998. Sau thời
gian này, HTX nào không đăng ký lại sẽ không có tư cách pháp nhân để hoạt động.
Vì vậy, việc kiểm điểm một năm thực hiện Luật HTX trong nông nghiệp là nhằm:
- Đánh giá đúng tình hình và kết quả đạt được, những kinh nghiệm tổ chức chỉ
đạo của các cấp, các ngành trong việc triển khai Luật HTX và các nghị định của Chính
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phủ theo phạm vi chức trách của mỗi cấp, mỗi ngành.
- Phát hiện và uốn nắn kịp thời những thiếu sót trong việc thực hiện Luật HTX và
các nghị định của Chính phủ của các cấp, các ngành và của hợp tác xã nông nghiệp
(HTX NN).
- Phát hiện những điều bất hợp lý trong các văn bản dưới luật, kiến nghị điều
chỉnh, bổ sung, sửa đổi các nghị định của Chính phủ qui định việc thực hiện Luật HTX
trong nông nghiệp và các văn bản pháp lý khác có liên quan (chưa đặt vấn đề đối với
Luật HTX).
- Khuyến cáo các cấp, các ngành về kinh nghiệm, phương thức tổ chức chỉ đạo;
khuyến cáo các HTX về những kinh nghiệm, điển hình HTX làm tốt việc chuyển đổi,
đăng ký lại hoạt động hay giải thể, thành lập mới theo Luật, tổ chức quản lý có hiệu
quả hoạt động của HTX NN (sau khi đăng ký lại hay thành lập mới theo Luật), tổ chức
quản lý tốt các cơ sở vật chất dùng chung cho cộng đồng dân cư ở các HTX NN giải
thể.
Tổ chức chỉ đạo
Sau khi Luật HTX có hiệu lực ngày (1/1/1997), nhất là sau khi các nghị định của
Chính phủ qui định việc thực hiện Luật được ban hành, các tỉnh và thành phố trực
thuộc Trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai Luật HTX ở cấp tỉnh và huyện,
do đồng chí Phó chủ tịch UBND làm trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo
của các cơ quan ở tỉnh và huyện, như Sở Kế hoạch - Đầu tư, Phòng Kế hoạch - Đầu tư,
Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hội Nông dân, Ban Kinh tế
tỉnh ủy, Liên minh HTX.... Trong đó, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng
Kế hoạch và đầu tư thường giữ vai trò phó trưởng ban thường trực. Ban chỉ đạo tỉnh đã
ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật HTX và các nghị định của Chính phủ
phù hợp với hoàn cảnh cụ thể ở địa phương mình, mở các lớp tập huấn để quán triệt
các văn bản nói trên cho các cán bộ có liên quan ở cấp tỉnh, huyện, xã và HTX. Sở
Nông nghiệp và PTNT các tỉnh nói chung đã đóng vai trò tích cực và có hiệu quả trong
việc tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân và ban chỉ đạo tỉnh hướng dẫn các huyện
và các HTX NN - thuộc các trọng điểm chỉ đạo về chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động,
thành lập HTX mới, giải thể các HTX NN yếu kém, thúc đẩy phát triển các hình thức
tổ chức hợp tác đơn giản đa dạng của nông dân. Tuy nhiên, mức độ và kết quả thực
hiện Luật HTX và các nghị định của Chính phủ qui định việc thi hành trong nông
nghiệp giữa các tỉnh không đồng đều.
Qua khảo sát thực tế, một số địa phương cho biết: phần lớn các HTX ở các tỉnh là
các HTX NN. Trong những năm vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Kế hoạch 390
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Đầu tư không theo dõi chỉ đạo phong trào hợp tác hóa nông nghiệp; vì vậy, nếu đại
diện lãnh đạo của cơ quan này giữ vai trò phó trưởng ban thường trực của ban chỉ đạo
triển khai Luật HTX ở cấp tỉnh và huyện, hơn nữa lại còn làm tham mưu chủ yếu cho
ban chỉ đạo và ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn việc thi hành
Luật HTX và các nghị định của Chính phủ, thì điều đó đã và sẽ gây khó khăn cho HTX
NN. Cơ quan Kế hoạch - Đầu tư ở cấp huyện và cấp tỉnh chỉ nên làm chức năng tiếp
nhận hồ sơ, xem xét các hồ sơ ấy có phù hợp với thủ tục xin chuyển đổi đăng ký lại
hoạt động của các HTX cũ, thành lập HTX mới theo luật để trình UBND huyện cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các HTX này. Sở Nông nghiệp và PTNT,
Phòng Nông nghiệp và PTNT nên đóng vai trò phó trưởng ban thường trực và tham
mưu chủ yếu cho ban chỉ đạo và UBND tỉnh, huyện ban hành các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật HTX và các nghị định của Chính phủ, trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn các
HTX NN thực hiện việc chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động, thành lập mới HTX theo
Luật.
Đồng thời các địa phương cho rằng theo Nghị định 16/CP, thành phần của ban trù
bị chuyển đổi của HTX NN cũ không có đại diện lãnh đạo của UBND xã. Điều này đã
gây khó khăn cho việc xử lý những vấn đề gay cấn về tranh chấp ruộng đất, xác định
và thu hồi công nợ ở những HTX đang làm thủ tục chuyển đổi; vì vậy, một số tỉnh đã
có văn bản hướng dẫn các xã cử Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch tham gia vào ban trù bị
chuyển đổi HTX NN.
Một số địa phương phản ánh: Liên minh các HTX, về mặt pháp lý, là một tổ chức
phi Chính phủ do các HTX lập ra và tự nguyện tham gia. Nhưng trên thực tế, Liên
minh các HTX như là một bộ máy hành chính nhà nước nối dài, trực tiếp chỉ đạo các
HTX trong việc chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động và thành lập mới. Có tỉnh, Liên
minh HTX yêu cầu các HTX phải tham gia tổ chức của mình như là một cấp dưới trực
tiếp. Do không hiểu đặc điểm lịch sử hình thành và hoạt động của HTX NN, nhất là
đặc điểm hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ xã viên không vì mục tiêu lợi nhuận, mà vì
sự phát triển của kinh tế hộ xã viên, trong cơ chế kinh tế thị trường, nên sự chỉ đạo của
Liên minh các HTX thường không sát thực tế của các HTX NN. Vì vậy, một số tỉnh
cho rằng ở những tỉnh và huyện có nhiều HTX NN, cần thành lập Liên minh các HTX
NN ở cấp tỉnh và huyện. Phòng Chính sách thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng
Nông nghiệp và PTNT huyện cần giúp đỡ hướng dẫn các HTX NN thành lập tổ chức
liên minh của mình.
Theo báo cáo của 40 tỉnh, thành phố, đến cuối tháng 3/1998, 3270/10280 HTX
NN đã tiến hành chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động, chiếm 31,8% tổng số HTX NN.
Trong đó 1134 HTX NN đã được cấp giấy đăng ký kinh doanh, chiếm 35% số HTX đã
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làm thủ tục chuyển đổi, và 1127 HTX NN đã hoàn thành hồ sơ đăng ký kinh doanh,
chiếm 34,5% số HTX NN đã tiến hành chuyển đổi. ở một số tỉnh phía Bắc như Vĩnh
Phúc, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nghệ An, tỷ lệ
HTX NN đã tiến hành chuyển đổi chiếm từ 38-50% tổng số HTX NN của tỉnh. ở các
tỉnh Duyên hải miền Trung như Bình Định, Quảng Nam, tỷ lệ HTX NN đã
chuyển đổi chiếm gần 90% tổng số HTX NN của tỉnh, trong đó hơn 60% HTX
NN đã chuyển đổi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. ở các tỉnh Nam
Bộ, hầu hết các HTX NN và tập đoàn sản xuất đã bị phân rã sau đợt biến động
ruộng đất. Theo báo cáo của các tỉnh, tính đến ngày 13/3/1998, Nam Bộ chỉ còn
78 HTX NN. Trong đó, số HTX NN đang làm thủ tục chuyển đổi và đăng ký lại
hoạt động là 35 chiếm 44,9% số HTX NN hiện có. Tỉnh Bình Dương tính đến
tháng 12 năm 1996 chỉ còn 5 HTX NN hoạt động và đến nay 4 HTX NN đã hoàn
tất thủ tục chuyển đổi đăng ký lại hoạt động. Sáu huyện được khảo sát của 3 tỉnh
Tiền Giang, An Giang, Long An có 13 HTX NN đang hoạt động, trong đó huyện
Chợ Mới tỉnh An Giang có nhiều HTX NN hoạt động nhất (4 HTX NN). Đặc
điểm nổi bật ở các tỉnh Nam Bộ khác với các vùng khác trong cả nước, là có
nhiều HTX NN mới được thành lập và có hàng ngàn tổ hợp tác giản đơn của
nông dân được thành lập và hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua. Trong
18 HTX NN ở 4 tỉnh được khảo sát, có 11 HTX NN mới thành lập sau khi có
Luật, chiếm 61%. ở các tỉnh Tây Nguyên, tuy phần lớn các HTX NN đã phân rã,
nhưng cũng còn có hàng trăm HTX NN đang tồn tại. Theo báo cáo của các tỉnh
Tây Nguyên, tính đến ngày 13/3/1998 có 261 HTX NN, trong đó có 127 HTX
đang làm thủ tục chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động, chiếm tỷ lệ 48%. Theo báo
cáo của tỉnh Đắc Lắc tháng 4 năm 1998, toàn tỉnh có 361 HTX các loại, trong đó
số HTX dự kiến chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động theo Luật là 133 chiếm
36,4%; số HTX đã chuyển đổi đăng ký lại là 38, chiếm 10,5% số HTX và đạt
28,5% số HTX dự kiến chuyển đổi. Số HTX giải thể hoặc phá sản là khá lớn, 228
HTX, chiếm 63% số HTX hiện có.
Những nội dung cụ thể trong việc thực hiện Luật HTX và các nghị định của
Chính phủ quy định việc thi hành luật trong nông nghiệp
1. Vấn đề ruộng đất và HTX NN
Sau khi có Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (tháng 4 năm 1998) thừa nhận hộ
nông dân là đơn vị kinh tế tự chủ - nhất là sau khi Luật Đất đai được ban hành (năm
1993) giao quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp lâu dài ổn định cho hộ nông
dân - các HTX NN kiểu cũ đứng trước sự lựa chọn một trong những cách thức sau đây:
hoặc là cứ duy trì HTX kiểu cũ, có nghĩa là không thi hành Luật Đất đai và vẫn giao
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khoán cho hộ nông dân theo Chỉ thị 100 của Ban Bí thư Trung ương (năm 1981), hoặc
là chấp hành Luật Đất đai, thừa nhận hộ là đơn vị kinh tế tự chủ thì phải chuyển sang
hoạt động dịch vụ đầu vào- đầu ra cho kinh tế hộ xã viên, hay ngừng hoạt động, tự
phân rã. Do vậy, những HTX NN cũ nay chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động, các
HTX NN mới thành lập và các HTX NN giải thể đạt kết quả tốt trước tiên là do đã giải
quyết căn bản vấn đề ruộng đất, không còn tranh chấp đất đai trong nội bộ nông dân,
nông thôn, giao quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho hộ nông dân theo Luật
Đất đai và Nghị định 64/CP, 02/CP của Chính phủ.
HTX NN Bình Tây (Tiền Giang) vốn là một điển hình tiên tiến trong thời kỳ cơ
chế bao cấp, nhưng từ năm 1990, thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, những hộ
xã viên có nhiều đất ở HTX đã đòi lại để canh tác. Trước tình hình này HTX Bình Tây
đã vận động những hộ xã viên có nhiều đất nhường một phần để giao cho 30 hộ xã
viên nông dân không có hoặc có ít đất. Vì vậy, vấn đề ruộng đất đã được giải quyết, cơ
bản không còn tranh chấp, nên UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
ruộng đất ổn định lâu dài cho 91% hộ xã viên của HTX Bình Tây theo Nghị định
64/CP. Từ đó HTX Bình Tây đã chuyển sang hoạt động dịch vụ đầu vào - đầu ra cho
kinh tế hộ xã viên của mình. Ngày 22/11/1996, khi Luật HTX chưa có hiệu lực thi
hành, HTX Bình Tây đã tổ chức đại hội chuyển đổi với 497 xã viên và 3560 cổ phần,
trị giá mỗi cổ phần là 110.000 đồng. Đến tháng 12 năm 1997, HTX Bình Tây kết nạp
thêm 215 xã viên mới với 104.390.000 đồng vốn góp (949 cổ phần). Tỉnh Đắc Lắc mới
giao quyền sử dụng đất cho nông dân theo Luật Đất đai và Nghị định 64/CP khoảng
trên 50% diện tích đất nông nghiệp, chủ yếu là ở vùng đồng bào Kinh sinh sống. Việc
tranh chấp đất đai vẫn tồn tại ở mức độ không nhỏ. Vì vậy đến nay, trong số 116 HTX
NN dự định chuyển đổi đăng ký lại hoạt động theo Luật mới có 8 HTX NN (chiếm
6,9%) được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 27 HTX NN (23,3%) đã hoàn tất
hồ sơ, chờ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Số HTX NN tự giải thế là 218,
chiếm 54% số HTX NN toàn tỉnh. ở các tỉnh Duyên hải miền Trung trước khi có Luật
Đất đai (1993), không có tình trạng xã viên đòi lại ruộng đất đã góp vào HTX NN. Sau
khi có Luật Đất đai và Nghị định 64/CP, các tỉnh và huyện đã triển khai giao và cấp
giấy chứng nhận sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài cho hộ nông dân, tạo ra cơ sở
pháp lý và vật chất cho kinh tế nông hộ tự chủ và kinh tế hợp tác kiểu mới ra đời. Tỉnh
Bình Định đã giao 90% đất cho hộ nông dân (chưa giao đất trồng rừng), nên các HTX
hiện đang tồn tại đã chuyển sang hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ xã viên từ những
năm 1994-1995, đã có 178/230 HTX NN, chiếm 77,4%, chuyển đổi đăng ký lại hoạt
động, trong đó có 135 HTX NN đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,
chiếm 75,84% tổng số HTX NN đã chuyển đổi (tính đến 30/4/1998). HTX NN Duy Thu,
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tỉnh Quảng Nam, trước khi giải thể đã giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho 1100 hộ nông dân với 170 ha đất ruộng và 105 ha đất thổ cư, nên sau khi giải thể,
các hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ và sinh hoạt, sử dụng các cơ sở vật chất của các
HTX NN cũ, như điện cho sản xuất và sinh hoạt, tưới tiêu nước vẫn diễn ra bình
thường, bảo đảm sản xuất và đời sống của các hộ nông dân phát triển.
HTX Long Hòa, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang được thành lập từ năm 1997 trên
cơ sở các tổ liên kết sản xuất, với 158 xã viên thuộc nhiều ấp trong xã, có 85 ha đất
canh tác của các hộ xã viên. Tổng số vốn góp của xã viên là 141.300.000đồng, với 471
cổ phần, mức vốn góp tối thiểu (trị giá 1 cổ phần) là 300.000 đồng. HTX đã thực hiện
được dịch vụ tưới nước, hợp đồng làm đất, tiêu thụ lúa hàng hóa cho kinh tế hộ xã
viên. HTX là đại lý cho công ty lương thực tỉnh trong việc mua lúa và bán phân bón
hóa học theo phương thức trả chậm cho kinh tế hộ xã viên và được hưởng hoa hồng
30.000 đồng trên một tấn lúa hoặc một tấn phân bón. Hiện nay 64 nông dân trong xã
đã làm đơn xin gia nhập HTX.
Các HTX NN ở tỉnh Bình Dương (Tân Ba, Phước Thái, Chánh Lộc, Mỹ Hảo) chỉ
giao quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP cho các hộ xã viên trên
nguyên tắc nguyên canh. Còn đối với đất công, HTX vẫn quản lý và giao khoán cho hộ
xã viên theo Chỉ thị 100, mặc dù các HTX này đã được chuyển đổi, đăng ký lại hoạt
động và đã được chính quyền huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trong
đó, HTX NN Phước Thái được Nhà nước giao và tiến hành quản lý sản xuất tập trung
5 ha rừng, 4 ha cây ăn trái, 5 ha điều. HTX NN Mỹ Chánh được Nhà nước giao 10 ha
đất canh tác và các hộ xã viên góp vào HTX 11,9 ha đất canh tác. Hiện nay, HTX vẫn
giao khoán 21,9 ha đất canh tác này cho hộ xã viên theo Chỉ thị 100 với mức 5 sào/1
lao động và ổn định trong 15 năm. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh, có 3 hộ xã viên cũ xin vào HTX với hy vọng được giao khoán đất canh tác.
HTX NN Chánh Lộc không muốn thực hiện Nghị định 64/CP vì sợ rằng sau khi được
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất lâu dài, ổn định, xã viên sẽ xin ra HTX.
ở HTX Đệ Đức huyện Hoài Nhơn (Bình Định), đất canh tác hàng năm đã được giao
cho hộ xã viên theo Nghị định 64/CP, với mức bình quân rất thấp, chỉ có 330m2/1 nhân
khẩu, trong khi đó còn 100 ha đất vườn đào, vốn là đất công, HTX vẫn đang giao
khoán cho hộ xã viên theo chỉ thị 100. HTX Duy Thu, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam)
tuy đã giải thể nhưng mới chỉ giao quyền sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị định
64/CP cho hộ nông dân, còn 300 ha rừng trồng bằng vốn của chương trình PAM chưa
giao cho hộ nông dân theo Nghị định 02/CP. Như vậy, các HTX NN tuy đã được cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hoặc giải thể theo Luật và đã thực hiện được
một số dịch vụ đầu vào cho kinh tế hộ xã viên, nhưng nếu hộ xã viên chưa được cấp
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giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất ổn định lâu dài theo Luật Đất đai, và chưa
thực sự trở thành đơn vị kinh tế tự chủ, thì về cơ bản và thực chất chưa phải là HTX
kiểu mới đích thực, và vấn đề ruộng đất ở HTX NN bị giải thể vẫn chưa được giải
quyết triệt để theo Luật.
ở tất cả HTX được khảo sát, đất xây dựng trụ sở nhà làm việc, nhà xưởng và các
công trình kiến trúc khác chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất lâu dài cho HTX theo Luật Đất đai.
Như vậy, việc thực hiện nghiêm chỉnh Luật Đất đai và các Nghị định 64/CP,
02/CP là điều kiện tiên quyết để xác lập vai trò tự chủ của kinh tế hộ nông dân. Kinh tế
hộ nông dân tự chủ là cơ sở để chuyển đổi HTX NN kiểu cũ thành HTX NN kiểu mới,
cũng là cơ sở để giải thể các HTX NN yếu kém theo Luật đạt kết quả tốt và là cơ sở
của sự hình thành và phát triển các hình thức tổ chức hợp tác đơn giản và đa dạng của
nông dân. Điều đó có nghĩa là nếu không thực hiện tốt Luật Đất đai thì sẽ không thể
triển khai có kết quả việc thi hành Luật HTX trong nông nghiệp.
2. Vấn đề chuyển đổi HTX NN cũ, thành lập HTX NN mới theo Luật
ở Nam Bộ, các HTX cũ còn đang hoạt động không nhiều, khoảng chừng 10 HTX
một tỉnh. ở Tây Nguyên, các tỉnh Duyên hải miền Trung và các tỉnh phía Bắc, số HTX
còn đang hoạt động lên tới hàng trăm HTX một tỉnh. Ví dụ tỉnh Đắc Lắc hiện có
khoảng 116 HTX NN đang hoạt động vào loại trung bình hoặc khá. Theo báo cáo các
tỉnh, đến ngày 13/3/1998 Tây Nguyên có 261 HTX NN, các tỉnh duyên hải miền Trung
có 369 HTX NN. Đồng bằng sông Hồng có 2405 HTX, Khu bốn cũ có 1283 HTX,
Trung du Bắc Bộ có 1111 HTX, Miền núi phía Bắc có 4773 HTX đang hoạt động. Các
HTX này đang có nhu cầu chuyển đổi đăng ký lại hoạt động hoặc giải thể theo Luật.
Mặt khác, ở các tỉnh Nam Bộ hiện đang có hàng ngàn tổ hợp tác đơn giản của nông
dân hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua. Một số tổ hợp tác đã hình thành tài
sản dùng chung do các tổ viên đóng góp vốn và công sức để tạo lập, làm các dịch vụ
cho kinh tế hộ. Do vậy, các tổ hợp này đã nảy sinh nhu cầu và khả năng thành lập HTX
mới theo Luật.
a. Những HTX NN tự phân rã giải thể trước khi Luật HTX có hiệu lực, đã để lại
nhiều vấn đề không được giải quyết, chủ yếu là tranh chấp ruộng đất, công nợ và tài
sản dùng chung không ai quản lý sử dụng. Đến nay, không một tổ chức, cá nhân nào có
đủ trách nhiệm và quyền hạn, xét về mặt pháp lý và tài chính, đứng ra giải quyết các
vấn đề tồn tại nói trên. Có tỉnh chủ trương không giải quyết những vấn đề của các
HTX NN tự phân rã trước khi có Luật HTX. Điều đó để lại một ấn tượng xấu dai dẳng
về một thời tập thể hóa nông nghiệp, gây khó khăn cho sự ra đời của các tổ chức kinh
tế hợp tác kiểu mới và HTX theo Luật. Các tỉnh và huyện cần rà soát lại các vấn đề nêu
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trên ở các HTX tự phân rã, lựa chọn những vấn đề có đủ cơ sở pháp lý và tài chính để
xử lý theo luật pháp.
b. Đối với những HTX quá yếu kém, trên thực tế không có khả năng chuyển đổi
và đăng ký lại hoạt động theo Luật, có tỉnh mạnh dạn chủ trương giải thể, nhưng có
tỉnh sợ hai chữ "giải thể" và thay vào đó là chủ trương "xử lý các HTX yếu kém".
Thậm chí, có tỉnh chủ trương chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động đối với các HTX
yếu kém này.
Khảo sát thực tế cho thấy tỉnh Đắc Lắc chủ trương giải thể 228/344 HTX bằng
66,28% số HTX toàn tỉnh. Tỉnh Quảng Nam có điển hình HTX NN giải thể đạt kết quả
tốt như HTX Duy Thu (huyện Duy Xuyên) nhưng chỉ là cá biệt. Đại bộ phận các HTX
NN ở Quảng Nam đã tiến hành chuyển đổi với 135/139 HTX NN, chiếm 97,2% và số
HTX NN đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là 120/139 HTX NN, chiếm
86,33%. Tỉnh Bình Định đã căn bản hoàn thành chuyển đổi HTX NN và cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 74,2% số HTX NN hiện có. Cả tỉnh Bình Dương
chỉ có 5 HTX NN. Theo phân loại của tỉnh: HTX khá là 1, HTX trung bình là 2, HTX
yếu kém 3. HTX NN đã tiến hành chuyển đổi là 4, trong đó có 3 HTX đã được cấp giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, còn một HTX đã hoàn tất thủ tục hồ sơ đăng ký kinh
doanh, một HTX sẽ tiến hành các thủ tục chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động. HTX Mỹ
Chánh đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được tỉnh xếp vào loại
yếu kém, mặc dù HTX vẫn đang áp dụng cơ chế khoán sản phẩm theo Chỉ thị 100
của Ban Bí thư, hộ nông dân không phải là đơn vị kinh tế tự chủ.
Các HTX NN được xếp vào loại yếu kém nói trên là vì: hoạt động còn cầm
chừng, nội dung hoạt động còn lúng túng... cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất đã
sử dụng nhiều năm, xuống cấp, không đủ khả năng tu bổ..., nợ nần dây dưa, vốn thiếu,
lại không có khả năng giao dịch với ngân hàng nên các hoạt động của HTX còn đơn
giản, chưa thực sự gắn bó và tạo được động lực thúc đẩy kinh tế hộ phát triển..., kết
quả hoạt động thường không có lãi hoặc lãi rất ít... Vì vậy, việc chuyển đổi và đăng ký
lại hoạt động của HTX hiện có một cách "ồ ạt" tất dẫn đến tình trạng vừa được cấp
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh xong thì lại phải thực thi các biện pháp củng cố
HTX, thậm chí HTX rơi vào tình trạng phải giải thể bắt buộc hay phá sản, hoặc giải thể
tự phát như trước đây. Luật HTX đã qui định các trường hợp giải thể tự nguyện, giải
thể bắt buộc và phá sản HTX. Do vậy, cần khắc phục tư tưởng: sợ giải thể và phá sản
các HTX NN quá yếu kém, cố gắng chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động theo Luật
càng nhiều HTX càng tốt.
c. Các HTX thành lập mới theo Luật HTX
ở các tỉnh Nam Bộ, nhu cầu hợp tác hết sức bức xúc của kinh tế hộ là tiêu thụ
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nông sản và tín dụng, nên đã nảy sinh hàng ngàn tổ hợp tác đơn giản. Sau khi Luật
HTX có hiệu lực, nhiều tỉnh đã tổ chức thí điểm xây dựng HTX NN kiểu mới. Khảo
sát 5 HTX NN mới được thành lập và được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ở
các tỉnh Long An, Tiền Giang, An Giang và Bình Dương cho thấy có 3 HTX NN thành
lập nhờ sự giúp đỡ của Công ty Lương thực tỉnh, nhằm tiêu thụ lúa hàng hóa cho kinh
tế hộ, tạo chân hàng ổn định cho hoạt động xuất khẩu gạo của công ty lương thực.
HTX Tân Trụ (Long An) có 127 xã viên với 1190 cổ phần, mức vốn góp tối thiểu là
100.000 đồng. Trong đó, Công ty Lương thực Long An góp 50 cổ phần, chiếm 25%
vốn điều lệ HTX, cán bộ huyện còn góp 148 cổ phần, số cổ phần do nông dân xã viên
góp là 1342, chiếm 67,4% tổng vốn điều lệ HTX. HTX NN Bình Hòa Bắc (Long An)
có 360 nông dân xã viên, mức vốn góp tối thiểu là 140.000đồng, vốn điều lệ là
72.800.000 đồng trong đó, Công ty Lương thực Long An góp 60.000.000đồng, chiếm
82,4% vốn điều lệ, với 160 xã viên là cán bộ của công ty . HTX NN Bình Phú (An
Giang) có 31 xã viên nông dân, mức vốn góp tối thiểu là 104.000đồng, vốn điều lệ là
104.000.000 đồng, trong đó nông dân xã viên góp 32.400.000đồng chiếm 31%, Công
ty Lương thực An Giang góp 72.000.000 đồng, chiếm 69% vốn điều lệ. HTX NN Tân
Trường, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương có 56 hộ trồng 312 ha cây ăn trái, đã được
UBND huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 13/11/1997, ghi số vốn
điều lệ là 7,5 tỷ đồng. Nhưng trên thực tế các "xã viên" ở đây chưa đóng một đồng vốn
nào, 7,5 tỷ đồng nói trên là số vốn đã đầu tư để trồng 312 ha cây ăn trái mà các hộ đã
khai báo với "HTX".
Như vậy, cả 4 HTX NN mới thành lập nói trên đều đã vi phạm Luật HTX. Xã
viên HTX không thể là một pháp nhân như Công ty Lương thực tỉnh, không một xã
viên nào lại có quyền góp vốn bằng 32,6%, 69% và 82% vốn điều lệ, dù rằng sau này
Công ty Lương thực đã ghi số vốn góp của mình dưới danh nghĩa là của hàng trăm cá
nhân, cán bộ công ty, dù rằng các HTX này đã đóng góp tích cực vào việc tiêu thụ lúa
hàng hóa có lợi cho nông dân xã viên. Càng không thể có HTX mới được thành lập
trên ý tưởng đã được ủy ban nhân dân huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
như ở Tân Trường.
HTX NN Long Hoà được thành lập trên cơ sở các tổ liên kết sản xuất, có 158
nông dân xã viên, mức vốn góp tối thiểu là 300.000đồng, vốn điều lệ là 141.300.000
đồng. Ngoài việc làm dịch vụ bơm nước, hợp đồng làm đất cho kinh tế hộ xã viên,
HTX Long Hòa còn ký hợp đồng với Công ty Lương thực tỉnh, làm đại lý nhận phân
bón của công ty, bán lại cho xã viên của mình theo phương thức trả chậm, được hưởng
hoa hồng 30.000đồng/1 tấn phân bón, và đến mùa thu hoạch HTX mua lúa của xã viên
bán lại cho Công ty Lương thực, được hưởng 30.000đồng/1 tấn lúa; đồng thời, thanh
397

Hai m« h×nh kinh tÕ vµ sù ®æi míi kinh tÕ ë ViÖt Nam qua thùc tiÔn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp

PGS. PTS Vò Träng Kh¶i

toán với công ty số phân bón đã nhận lúc đầu vụ. Vì thế, hiện nay đã có 64 nông dân
làm đơn xin vào HTX.
Các doanh nghiệp nhà nước cung ứng dịch vụ đầu vào - đầu ra cho kinh tế nông
hộ, như Công ty Lương thực Long An, An Giang, liên kết với HTX là một hình thức
hợp tác hữu hiệu nhằm phát huy nội lực, tạo điều kiện cho HTX NN ra đời và hoạt
động có hiệu quả. Công ty Lương thực có thể ứng vốn cho HTX NN, coi HTX là đại lý
bán phân bón, mua lúa cho mình, nhưng không thể góp vốn vào HTX với tư cách xã
viên như đã phân tích ở trên. Cũng không nên cho rằng các HTX NN liên kết với
doanh nghiệp nhà nước như đã nêu ở trên là dựa dẫm, không sống bằng chính năng lực
của mình. Mô hình liên kết này không phải chỉ có lợi cho HTX NN mà còn có lợi cho
chính doanh nghiệp nhà nước. Mô hình liên kết này còn có thể bao gồm các công ty
TNHH, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân..., trong đó doanh nghiệp nhà nước là
hạt nhân, như Nông trường Sông Hậu đã làm. Đó cũng là một trong những cách phát
huy nội lực theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá VIII).
d. Phân biệt HTX NN và các loại HTX khác ở nông thôn
HTX Bình Hòa Bắc chủ yếu làm dịch vụ mua lúa và bán phân bón cho kinh tế hộ
xã viên của mình. Nhưng lúc mới thành lập, giấy chứng nhận kinh doanh ghi là "HTX
thương mại-dịch vụ", nay đổi là HTX dịch vụ nông nghiệp; HTX Quyết Thắng huyện
Cư Jút tỉnh Đắc Lắc trong điều lệ ghi là "HTX dịch vụ nông nghiệp, nông thôn Quyết
Thắng", nội dung hoạt động của HTX chủ yếu cũng là dịch vụ đầu vào - đầu ra cho
kinh tế hộ xã viên. "HTX kinh doanh tổng hợp An Lạc" ở thị trấn Buôn Hồ (Đắc Lắc)
hoạt động chủ yếu cũng là dịch vụ đầu vào - đầu ra cho 223 hộ xã viên trồng 165 ha cà
phê.
Theo Nghị định 43/CP về Điều lệ mẫu, HTX NN là một tổ chức kinh tế tự chủ do
nông dân và những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn,
góp sức lập ra theo qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của
từng xã viên, nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả các hoạt động dịch vụ hỗ trợ cho
kinh tế hộ gia đình của 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 kinh doanh các ngành nghề
khác ở nông thôn, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Như vậy, các HTX với các tên
gọi khác nhau nêu ở trên chính là HTX NN vì hoạt động trước hết và chủ yếu của nó là
dịch vụ hỗ trợ cho kinh tế hộ xã viên của mình, không vì mục tiêu lợi nhuận. Còn HTX
dịch vụ nông nghiệp là HTX trước hết và chủ yếu làm dịch vụ đầu vào - đầu ra cho
kinh tế hộ nông dân nói chung, không phải là xã viên của mình, vì mục tiêu lợi nhuận
và phân phối phần lớn lợi nhuận kiếm được cho các xã viên của mình theo tỷ lệ vốn
góp. Do vậy, HTX dịch vụ nông nghiệp không thuộc diện điều chỉnh của Nghị định
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43/CP về Điều lệ mẫu HTX NN và phải đóng thuế cao hơn HTX NN, mặc dù cùng
hoạt động dịch vụ cho kinh tế nông dân.
ở các tỉnh phía Bắc, một số HTX NN cũng đã chuyển sang làm dịch vụ cho kinh
tế hộ xã viên, ngay từ những năm 1994-1995. Sau khi Luật HTX có hiệu lực, một số
trong các HTX này đã chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động theo Luật, nhưng chỉ có 15% số người lao động nông thôn sống trên địa bàn, thường là những cán bộ HTX cũ,
cán bộ chính quyền xã, thôn và một số gia đình kinh tế khá giả tham gia vào HTX và
trực tiếp hoạt động trong các tổ dịch vụ của HTX mới. Tuyệt đại bộ phận xã viên của
HTX NN cũ không tham gia vào HTX mới chuyển đổi. Những xã viên của HTX mới
thường có mức vốn góp tối thiểu từ 1-3 triệu đồng/người. HTX mới được sử dụng các
cơ sở vật chất của HTX cũ như hệ thống điện, hệ thống thủy lợi và một số tài sản, máy
móc khác của HTX cũ. HTX mới phải nộp khấu hao các tài sản trên cho UBND xã. Về
thực chất, HTX NN cũ với hàng nghìn xã viên trên qui mô toàn xã đã bị giải thể, HTX
dịch vụ nông nghiệp mới được thành lập với một số lượng xã viên khoảng vài ba chục
người, điển hình là HTX Đại Đồng, Hưng Yên. Như vậy, trường hợp này không phải là
chuyển đổi, đăng ký lại HTX NN theo Luật, mà là giải thể và thành lập HTX mới.
Nhưng vấn đề về công nợ của HTX cũ, quan hệ tài chính giữa HTX mới và HTX cũ đã
giải thể trong việc sử dụng các tài sản của các HTX cũ để làm dịch vụ cho kinh tế hộ,
đã không được đặt ra để giải quyết. Điều này chắc sẽ để lại nỗi bất bình của các xã viên
cũ. Vì vậy, các cấp chính quyền địa phương và cán bộ lãnh đạo HTX cũ cũng như
HTX mới phải tiến hành các thủ tục giải thể HTX cũ, thành lập HTX mới theo Luật.
3. Vấn đề tài sản, công nợ, vốn góp của xã viên khi chuyển đổi HTX NN theo
Luật.
a. Theo Nghị định 16/CP, tài sản cố định có nguồn gốc công trợ và tài sản cố định
tuy thuộc vốn tích luỹ của HTX NN nhưng là các công trình kết cấu hạ tầng dùng
chung cho cộng đồng dân cư, đều không được chia cho xã viên trong mọi trường hợp;
giá trị của các tài sản cố định khác còn lại được chia thành vốn góp của xã viên, nếu
HTX chuyển đổi, hoặc bán thanh lý chia cho xã viên, nếu HTX giải thể (giá trị của các
tài sản cố định này đã được khấu trừ các khoản nợ phải trả và nợ phải thu nhưng không
thu được).
Thực tế có một số vấn đề đặt ra và đã được HTX NN xử lý như sau:
- Tài sản cố định do nguồn vốn công trợ mà có, không được chia trong mọi
trường hợp (như Nghị định 16/CP đã qui định).
- Tài sản cố định là kết cấu hạ tầng được xây dựng bằng nguồn vốn tự có, như
công trình điện, thủy nông, đã được các HTX xử lý bằng nhiều cách như: các công
trình kết cấu hạ tầng là kết quả lao động chung của toàn HTX trong nhiều năm, nhưng
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nếu chỉ phục vụ cho những gia đình có đường dây điện kéo qua, có chân ruộng nằm
trong hệ thống tưới tiêu của công trình thủy lợi, nên khi chuyển đổi, các HTX NN đã
đưa giá trị của các công trình này vào vốn tự có để chia thành vốn góp của xã viên. Vì
vậy, những xã viên có đóng góp công sức và tiền của để xây dựng những công trình
nói trên, nhưng chưa được hưởng dụng, thì được hưởng lợi qua chia lãi theo vốn góp.
Nhưng khi ra HTX, xã viên không được rút phần vốn góp này.
HTX Quyết Thắng (Đắc Lắc) quản lý và hạch toán riêng hệ thống điện, hộ
gia đình- không kể là xã viên hay không phải là xã viên, nếu sử dụng điện thì đều
phải đóng góp vốn đầu tư xây dựng công trình điện như nhau. HTX Quyết Thắng
quản lý khai thác công trình điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt của cộng đồng dân
cư trong mạng lưới điện của mình. Trong đó, nhiều hộ được sử dụng điện không
phải là xã viên của HTX Quyết Thắng. Trường hợp HTX giải thể hoặc phá sản,
công trình kết cấu hạ tầng này sẽ được giao cho UBND xã quản lý theo phương
thức thích hợp để tiếp tục phục vụ cộng đồng dân cư. Có thể UBND xã tổ chức
đấu thầu để giao khoán khai thác cho một cá nhân hay một tổ hợp tác có phương
án quản lý mang lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng dân cư. ở HTX Duy Thu
(Quảng Nam) khi giải thể, UBND xã đã giao khoán quản lý công trình điện và
công trình thủy nông cho 2 tổ quản lý khai thác phục vụ sản xuất và đời sống của
cộng đồng dân cư theo qui chế, giá cả được mọi người thảo luận và đồng tình.
Sắp tới UBND xã sẽ tổ chức đấu thầu, ai có phương án dịch vụ tốt với giá rẻ
nhất, sẽ được quản lý khai thác công trình điện và thủy nông. Có thể một HTX
dịch vụ mới được thành lập hay một tổ hợp tác đơn giản sẽ ra đời để quản lý khai
thác các công trình nói trên. Vì vậy, nếu thực hiện việc giải thể HTX đúng theo
Luật như ở HTX Duy Thu thì kinh tế hộ sẽ có điều kiện phát triển ổn định hơn là
cứ duy trì HTX yếu kém.
- Các tài sản cố định khác được chia thành vốn góp của xã viên khi HTX chuyển
đổi, đăng ký lại hoạt động theo Luật. Do đó, mọi xã viên đều được hưởng lợi thông
qua việc chia lãi theo cổ phần. Nhiều HTX qui định khi ra HTX, xã viên không được
rút phần vốn góp này, mà chỉ được trả lại phần vốn lưu động trong tổng giá trị vốn góp
tính tại thời điểm chuyển đổi HTX. Phần vốn góp là tài sản cố định chỉ được trả cho xã
viên khi HTX bị giải thể hoặc phá sản (nếu còn vốn để chia).
HTX Phước Thái (tỉnh Bình Dương) xác định vốn điều lệ chỉ bao gồm
300.000.000đồng, vốn lưu động, vốn góp của một xã viên là 2,5 triệu đồng. Có 3 xã
viên xin ra HTX được trả lại 2,5 triệu đồng/1 người. Giá trị tài sản cố định của HTX
Phước Thái tại thời điểm chuyển đổi là 530.000.000đồng, được đại hội xã viên biểu
quyết không chia thành vốn góp vì sợ rằng khi xã viên xin ra HTX sẽ phải bán tài sản
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cố định này để trả cho xã viên. HTX NN Quyết Thắng (Đắc Lắc) khi chuyển đổi vốn
điều lệ được xác định là 300.000.000đồng. Mỗi xã viên phải góp ít nhất một cổ phần
sáng lập trị giá 250.000đồng, tạo nên vốn điều lệ của HTX (300.000.000đồng). Điều lệ
HTX qui định xã viên được chia lãi hàng năm theo vốn cổ phần, nhưng không được rút
vốn cổ phần sáng lập khi HTX còn đang hoạt động.
Thực tiễn xử lý trên của các HTX NN cho thấy:
+ Toàn bộ giá trị tiền vốn của HTX bao gồm tài sản cố định có nguồn gốc công
trợ, tài sản cố định do HTX tích luỹ được trong nhiều năm qua và tài sản lưu động, sau
khi đã được đánh giá lại và khấu trừ các khoản nợ phải trả, đều được chia thành vốn
góp của xã viên và được chia lãi hàng năm, gọi là vốn điều lệ của HTX tại thời điểm
chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động theo Luật.
+ Giá trị tài sản cố định có nguồn gốc công trợ không được trả lại xã viên trong
mọi trường hợp, gọi là vốn không chia của HTX. Giá trị các tài sản cố định khác, bao
gồm cả công trình kết cấu hạ tầng, không được trả lại cho xã viên khi HTX còn đang
hoạt động, chỉ trả lại cho xã viên khi HTX giải thể hay phá sản.
Khái niệm vốn thuộc sở hữu của HTX được đưa vào hoạt động tại thời điểm
chuyển đổi và đăng ký lại theo Luật gọi là vốn điều lệ của HTX và được chia thành
vốn góp của xã viên, để được hưởng lãi chia theo cổ phần hàng năm, bao gồm vốn
không chia (không chia trong mọi trường hợp và chỉ chia cho xã viên khi HTX bị giải
thể hoặc phá sản) và vốn có thể chia, trả lại cho xã viên khi họ ra HTX. Thông thường
số vốn trả lại cho xã viên khi ra HTX là phần vốn lưu động, tính tại thời điểm chuyển
đổi và đăng ký lại hoạt động. Cần lưu ý là trong quá trình hoạt động của HTX, vốn cố
định có thể chuyển thành vốn lưu động và ngược lại. Vì vậy, cách phân chia thành 2
loại trong vốn góp của xã viên và vốn điều lệ của HTX chỉ có giá trị tại thời điểm HTX
đăng ký lại hoạt động theo Luật.
Trên thực tế, giá trị tài sản của các HTX được tính toán tại thời điểm chuyển đổi,
đăng ký lại hoạt động thường không chính xác và khác xa so với giá trị thực, vì không
được thị trường kiểm chứng qua mua bán. Do vậy cách làm trên của các HTX là tương
đối hợp lý và thực tế.
- Xác định giá trị tài sản
Giá trị tài sản, nhất là tài sản cố định được xác định theo qui chế hiện hành
thường không sát với giá thị trường. HTX Duy Thu (Quảng Nam) khi giải thể đã bán
thanh lý khu trại chăn nuôi và nhà kho được 8 triệu đồng bằng 25,5% giá trị được
đánh giá. Còn các công trình khác giao cho UBND xã quản lý gồm trường học, nhà
làm việc, trạm xá, phòng truyền thanh, công trình thủy lợi, điện... trị giá gần 1 tỷ
đồng. Do không ai mua bán, giá trị thực của các công trình nói trên không thể xác
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định được. Nếu các công trình ấy được xây dựng bằng vốn vay, nay vẫn chưa trả
được thì ngân sách nhà nước phải cấp cho ủy ban xã để thanh toán khoản nợ ấy.
b. Công nợ
- Đối với nợ phải thu, chủ yếu là xã viên nợ HTX, các HTX đã xử lý trên cơ sở
phân loại sau:
+ Nợ được xóa hoặc giảm đối với một số xã viên. Đó là những khoản nợ
chắc chắn không đòi được hoặc đòi được rất ít, xét về khả năng tài chính thực tế
và cơ sở pháp lý.
+ Nợ khó đòi, xác định được đối tượng nợ bằng văn bản pháp lý, nhưng HTX
không có khả năng đòi nợ, nên đã giao cho UBND xã thu nợ để bổ sung vào quỹ phúc
lợi của xã hoặc giao hồ sơ sang toà án kinh tế huyện để xử lý theo pháp luật.
+ Nợ chắc chắn đòi được, xét về cơ sở pháp lý và khả năng tài chính, được đưa
vào vốn HTX để phân bổ thành vốn góp của xã viên. Nhưng trên thực tế, HTX đòi
được bao nhiêu thì phân bổ bấy nhiêu vào vốn góp của xã viên.
+ Cần lưu ý là những xã viên mắc nợ HTX thuộc loại thứ 2 và thứ 3 phải bị khấu
trừ khoản nợ này khi phân bổ vốn của HTX thành vốn góp của họ. Làm như vậy, nếu
xã viên nào không còn đủ mức vốn góp tối thiểu theo qui định của điều lệ thì họ phải
đóng góp thêm hoặc không được công nhận là xã viên của HTX chuyển đổi, đăng ký
lại hoạt động theo Luật. Trên thực tế HTX thu nợ rất khó khăn. Đến nay, các HTX NN
ở tỉnh Bình Định mới thu được 9,503 tỷ đồng, bình quân một HTX thu được
66.920.000 đồng bằng 19% số nợ phải thu. Một con số quá khiêm tốn.
- Đối với nợ phải trả, thường là các khoản thuế phải trả cho Nhà nước và nợ phải
trả cho các doanh nghiệp, như Ngân hàng Nông nghiệp, Công ty Thủy nông, và cho
các cá nhân, đơn vị khác có quan hệ hợp đồng kinh tế với HTX. Số nợ phải trả này
được các HTX xác định rõ ràng về cơ sở pháp lý và loại trừ khỏi phần vốn của mình
khi phân bổ vốn góp cho xã viên. Nếu HTX chưa trả được thì sẽ chuyển nợ cho HTX
chuyển đổi, đăng ký lại. Số nợ Ngân hàng Nông nghiệp dùng để xây dựng kết cấu hạ
tầng, như hệ thống điện, thủy nông được các HTX đề nghị "khoanh nợ" cả trong
trường hợp chuyển đổi và giải thể. Nhìn chung, những khoản nợ Nhà nước và các
doanh nghiệp nhà nước được dùng để xây dựng cơ sở vật chất của HTX NN trong suốt
thời kỳ cơ chế bao cấp có hiệu quả kinh tế thấp hoặc không có hiệu quả, đều được các
HTX đề nghị cho "khoanh nợ". Trên thực tế các HTX cũng gặp khó khăn trong việc trả
nợ. Các HTX NN ở tỉnh Bình Định đến nay mới trả được 3,496 tỷ đồng, bình quân mỗi
HTX trả nợ 25.336.000 đồng, bằng 23% số nợ phải trả - một con số thật nhỏ bé.
Như vậy, việc xử lý các khoản nợ phải thu, phải trả của các HTX NN, với tính
cách là hậu quả của cơ chế kinh tế bao cấp suốt trong nhiều năm qua, không thể thực
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hiện được một cách triệt để và đảm bảo công bằng như mong muốn. Cần có cách nhìn
thực tế để giải quyết công nợ xét cả về phía Nhà nước, HTX và các xã viên. Điều quan
trọng là cách giải quyết các khoản nợ phải thu của các HTX được đa số xã viên đồng
tình và HTX phải xác định được số vốn thực còn lại của mình để phân thành vốn góp
cho xã viên nếu chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động hoặc chia cho xã viên, nếu giải thể
HTX. Nhà nước cũng cần có chính sách xoá nợ cho những khoản mà HTX đề nghị
được "khoanh nợ" như đã nêu ở trên để lành mạnh hóa tài chính của mình. Trên cơ sở
đó, Ngân hàng Thương mại mới có thể tiếp tục cho HTX NN vay vốn kinh doanh. Và
từ nay về sau HTX NN phải tự chịu trách nhiệm về lời lỗ do mình gây ra trong hoạt
động kinh doanh.
c. Cách xác định vốn góp của xã viên khi HTX chuyển đổi, đăng ký lại theo
Luật
Căn cứ vào Nghị định 16/CP và tình hình thực tế ở địa phương, các tỉnh đã có
nhiều phương án hướng dẫn HTX. HTX có thể lựa chọn phương án nào phù hợp với
điều kiện cụ thể của mình.
HTX Bình Tây, Tiền Giang, phân chia vốn góp cho xã viên theo diện tích ruộng
đất, cứ một công đất canh tác ứng với một cổ phần trị giá 110.000 đồng. HTX Phước
Thái, Bình Dương, phân chia vốn góp cho xã viên theo đầu lao động, mỗi xã viên đều
có mức vốn góp 2,5 triệu đồng. Cách tính này tuy không thực sự công bằng, nhưng đơn
giản, dễ tính, dễ hiểu. Điều quan trọng là được đa số xã viên đồng tình. Phương án
tính vốn góp cho xã viên theo hệ số, tuy công bằng hơn nhưng phức tạp, tốn nhiều tiền
bạc và công sức, đòi hỏi HTX phải lưu trữ đầy đủ tư liệu sổ sách kế toán. Ví dụ
phương án này qui định xã viên có vốn góp cổ phần từ ngày đầu vào các HTX được
tính hệ số 1; xã viên tham gia HTX từ ngày đầu thành lập đến nay được tính hệ số 1;
xã viên tham gia trong thời kỳ áp dụng cơ chế khoán theo Chỉ thị 100 được tính hệ số
0,75, xã viên tham gia HTX trong thời kỳ Nghị quyết 10 được tính hệ số 0,5. Lấy mỗi
xã viên nhân với hệ số trên rồi nhân với tổng số xã viên trong từng thời kỳ sẽ được
tổng hệ số của cả HTX. Lấy số vốn của HTX chia cho tổng hệ số, rồi nhân với từng xã
viên, sẽ xác định được giá trị vốn góp của từng người. áp dụng cách tính toán này, các
HTX phải chi phí phổ biến từ 15-25 triệu đồng và phải tính toán trong 2 đến 3 tháng
ròng. Thậm chí HTX Nhơn Hưng tỉnh Bình Định đã phải chi phí 45 triệu đồng cho
công việc chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động của HTX, do áp dụng phương pháp tính
vốn góp theo hệ số. Tỉnh Bình Định, khi làm thủ tục chuyển đổi đăng ký lại hoạt động,
có 82% số HTX áp dụng phương pháp tính hệ số, 7,7% số HTX áp dụng phương pháp
trích 20% vốn được chia để phân bổ cho vốn cổ phần, 80% vốn còn lại được phân bổ
cho xã viên đã góp sức theo số năm tham gia HTX, 1,28% HTX áp dụng phương pháp
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tính hệ số vốn cổ phần lúc đầu, kết hợp với số suất thực nhận khoán của từng hộ qua
từng thời kỳ cải tiến quản lý, 8,9% HTX áp dụng phương pháp phân bổ bình quân cho
mọi xã viên tại thời điểm chuyển đổi HTX.
HTX Phước Thái, Bình Dương, xác định phần vốn góp của mỗi xã viên khi
chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động là 2,5 triệu đồng. Xã viên mới xin vào HTX chỉ cần
góp mức vốn tối thiểu là 500.000đồng/1 người. Nhưng điều lệ của HTX Phước Thái
qui định rằng, những xã viên góp vốn 500.000 đồng thì không được hưởng đầy đủ các
quyền lợi ghi tại điều 5 của điều lệ HTX như các xã viên có mức vốn góp 2,5 triệu
đồng. HTX Long Hoà (An Giang) mới thành lập quy định mức vốn góp tối thiểu là
300.000đồng/1 người. Nhưng nếu xã viên nào chỉ góp 300.000 đồng thì chỉ được
hưởng giá dịch vụ tưới nước 43 kg thóc/1 công đất cho 2 công. Nếu tưới nước cho
công đất thứ 3 thì phải trả với giá 45 kg thóc 1 công như đối với hộ nông dân ngoài
HTX. Điều lệ của HTX Phước Thái và HTX Long Hoà qui định như trên đã tạo ra 2
loại xã viên không bình đẳng với nhau do có mức vốn góp khác nhau - đó là điều trái
với Luật HTX, cần phải khắc phục ngay.
4. Nội dung hoạt động của HTX chuyển đổi và thành lập mới theo Luật
a. HTX chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động
Phần lớn các HTX tồn tại đến nay là do đã chuyển sang làm dịch vụ cho kinh tế
hộ xã viên từ năm 1993-1994. Những HTX NN không chuyển sang hoạt động dịch vụ
cho kinh tế hộ xã viên thì hoặc là ngưng hoạt động tự phân rã, hoặc là vẫn áp dụng cơ
chế kinh tế cũ về khoán sản phẩm cho hộ xã viên theo Chỉ thị 100. Các HTX NN đã
quản lý khai thác sử dụng cơ sở vật chất của mình được xây dựng tích luỹ trong nhiều
năm để làm dịch vụ cho kinh tế hộ xã viên trên phạm vi và hiệu quả khác nhau.
HTX Bình Tây (Tiền Giang) đã chuyển sang làm dịch vụ cho kinh tế hộ từ những
năm 1990. HTX đầu tư ứng trước phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc cho hộ xã
viên, hợp đồng với các chủ máy cày tư nhân để làm đất cho các hộ xã viên với giả cả
thấp hơn giá thị trường; tổ chức nạo vét kênh mương nội đồng, thực hiện tưới tiêu
nước cho 100% diện tích canh tác cho kinh tế hộ xã viên; HTX còn nhân 5 loại giống
mới trên diện tích 2500m2 và sản xuất 10 ha giống để cung cấp giống tốt cho hộ xã
viên sản xuất lúa xuất khẩu. Mặt khác, HTX còn làm tốt công tác khuyến nông, xây
dựng các điểm trình diễn sản xuất lúa, heo, cá, tổ chức tập huấn phương pháp
IPM...HTX còn làm thủ tục cho hộ xã viên vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp hàng
tỷ đồng một năm (kể cả vốn vay trung hạn) để xã viên mua máy móc nông nghiệp, xây
dựng sân phơi, chuồng heo. HTX hợp đồng với Công ty Lương thực Tiền Giang và Xí
nghiệp xay xát Tam Long để tiêu thụ hàng trăm tấn lúa hàng hóa cho xã viên với giá
cả có lợi hơn là xã viên tự tiêu thụ... HTX còn tổ chức các ngành nghề dịch vụ như xay
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xát, nghiền trộn thức ăn gia súc, khai thác và cung cấp nước sạch cho xã viên v.v..
HTX Phước Thái ở Bình Dương, ngoài các dịch vụ tưới tiêu nước, cung ứng điện và
khuyến nông cho xã viên, còn hỗ trợ vốn với mức bình quân 2 triệu đồng/vụ. Năm
1997, HTX đã cho xã viên vay với doanh số là 434.517.000đồng với 223 lượt người
vay, vòng quay vốn đạt 2,5 lần/năm, lãi thu được 54.968.000đồng/năm. HTX còn sản
xuất vật liệu xây dựng, khai hoang, san lấp mặt bằng, sửa chữa đường cấp phối, xây
dựng nhà gia dụng cấp 3, cấp 4 theo phương thức trả góp.
HTX Quyết Thắng (Đắc Lắc) làm tốt cả khâu đầu vào và đầu ra cho hộ xã viên
trồng cà phê, lúa nước, mía, chăn nuôi heo, gà công nghiệp v.v. Các công trình nội
đồng đều được nâng cấp, tu bổ, đảm bảo tưới nước trên toàn bộ diện tích trong cả
mùa khô. ở tỉnh Bình Định, 98,4% HTX NN làm dịch vụ khuyến nông cho kinh tế hộ,
qua việc khuyến cáo sử dụng các loại giống cây con, cơ cấu mùa vụ và lịch thời vụ phù
hợp với lịch tưới tiêu của công trình thủy nông; 96,2% HTX NN làm dịch vụ thủy nông,
tưới tiêu nước đến hộ xã viên; 79,7% HTX làm dịch vụ cung ứng giống. Đặc biệt có
89,6% HTX trong số HTX làm dịch vụ giống đã trực tiếp ký hợp đồng với các hộ xã
viên giỏi để sản xuất giống tốt, cung ứng cho các hộ xã viên khác, bình quân HTX có
3,8ha sản xuất giống; 10,4% số HTX này mua giống tốt ở các cơ quan khoa học để
phục vụ sản xuất của xã viên, như lúa giống, ngô lai, đậu tương, v. v...; 68,2% HTX
làm dịch vụ vật tư nông nghiệp; 51,1% HTX làm dịch vụ điện cho sản xuất và sinh
hoạt của xã viên; 42,3% HTX dịch vụ môi giới làm đất giữa hộ nông dân và các chủ
máy cày nhỏ; 45,1% HTX hỗ trợ vốn cho kinh tế hộ xã viên dưới nhiều hình thức với
lãi suất thấp hơn khoảng 0,1-1% tháng so với quỹ tín dụng nhân dân; chỉ có 28,1%
HTX tiêu thụ nông sản của xã viên; 4,4% HTX làm dịch vụ xay xát lúa. Các HTX Diên
An, Vạn Lương ở Khánh Hòa đặc biệt nổi bật trong dịch vụ hỗ trợ vốn cho kinh tế hộ
xã viên. HTX Vạn Lương thừa vốn kinh doanh, gửi ngân hàng tới 565.000.000 đồng.
Những HTX hoạt động có hiệu quả nêu trên là do đã quản lý khai thác tốt cơ sở
vật chất của HTX để thực hiện các dịch vụ đầu vào - đầu ra với giá cả có lợi cho kinh
tế hộ xã viên. Tuy nhiên, hoạt động chủ yếu của HTX là trên lĩnh vực đầu vào, đặc biệt
là dịch vụ hỗ trợ vốn cho xã viên dưới hình thức cho vay vốn, ứng trước vật tư, làm
dịch vụ chưa thu tiền ngay, bằng nguồn vốn tự có, vốn vay của ngân hàng, vốn ứng
trước của các doanh nghiệp mua nông sản. Hoạt động hỗ trợ vốn này là rất cần thiết
cho kinh tế hộ xã viên, phù hợp với Luật HTX và Nghị định 43/CP về Điều lệ mẫu
HTX nông nghiệp, tuyệt nhiên không phải là hoạt động kinh doanh tiền tệ của Quỹ tín
dụng nhân dân hay Ngân hàng Thương mại. Trên thực tế, hoạt động hỗ trợ vốn cho xã
viên của các HTX NN gặp nhiều trở ngại, từ một số cán bộ ở cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền. Điều này cần phải được khắc phục ngay để giúp HTX và kinh
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tế hộ xã viên phát triển.
b. HTX NN mới thành lập
Các HTX mới thành lập chủ yếu ở Nam Bộ trước hết do yêu cầu tiêu thụ nông
sản và cung cấp tín dụng thường được hình thành trên cơ sở các tổ hợp tác giản đơn
của nông dân đã nhiều năm hoạt động có hiệu quả.
HTX Long Hòa (An Giang) được thành lập tháng 10 năm 1997 có 158 xã viên
với 85 ha canh tác. Trước khi thành lập HTX, các tổ hợp tác ở Long Hòa đã làm được
dịch vụ bơm nước, hợp đồng với các chủ máy kéo để làm đất cho tổ viên, giúp tổ viên
làm các thủ tục vay vốn của Ngân hàng Nông nghiệp. Sau khi thành lập, HTX Long
Hòa ký hợp đồng với Công ty Lương thực tỉnh, làm đại lý mua lúa và bán phân bón
theo phương thức trả chậm. HTX bơm nước cho xã viên rẻ hơn giá thị trường 4kg
lúa/1công/1vụ lúa, bán phân bón trả chậm với lãi suất 1,2% tháng, giúp xã viên vay
vốn ngân hàng với lãi suất 1%/tháng.
ở Nam Bộ, các tổ hợp tác của nông dân đã phát triển phổ biến trong nhiều năm,
là tiền đề cho việc hình thành các HTX đích thực. Những nhân tố vật chất, tài chính
của HTX đã hình thành ngay trong lòng các tổ hợp tác. Tổ hợp tác Bình Tâm ở Long
An có 51 hộ tổ viên lúc đầu chỉ hợp tác trong hoạt động khuyến nông, nay đã phát
triển nhiều hoạt động như một HTX thực sự. 7ha đất canh tác của 10 hộ tổ viên được
dùng để sản xuất giống lúa tốt, bán cho các tổ viên với giá rẻ hơn thóc ăn tới
300đồng/1kg. 21 hộ tổ viên góp tiền mua máy kéo, ưu tiên làm đất trước cho tổ viên
với giá thị trường, lãi chia theo mức vốn góp của mỗi người. Cả 51 hộ tổ viên góp tiền
mua máy cắt lúa trị giá 12 triệu đồng, cắt lúa cho tổ viên với giá 180.000đồng/ha, mỗi
ngày máy cắt được 3 ha, bảo đảm thời vụ, giảm nhẹ lao động cho tổ viên. Bộ máy
quản lý của tổ gọn nhẹ, có 1 tổ trưởng, 1 tổ phó và 1 kế toán. Các tổ hợp tác tương tự
như tổ Bình Tâm có hàng ngàn ở Đồng bằng sông Cửu Long, hoạt động không kém gì
một HTX, nhưng chắc chắn đạt hiệu quả và dễ quản lý hơn. Các HTX đích thực được
thành lập trên cơ sở các tổ hợp tác của nông dân như kiểu tổ hợp tác Bình Tâm là rất
vững chắc và hiệu quả.
Nhìn chung, phần lớn các HTX chuyển đổi và đăng ký lại chỉ đáp ứng được các
khâu dịch vụ đầu vào cho kinh tế hộ xã viên trên cơ sở khai thác các điều kiện vật chất
đã được xây dựng và tích luỹ trong nhiều năm qua. Chỉ có một số ít HTX trong số đó
làm được dịch vụ chế biến và tiêu thụ nông sản cho xã viên, thường là ở những vùng
có nền nông nghiệp hàng hóa phát triển. Còn những HTX mới thành lập, thường làm
được dịch vụ tiêu thụ sản phẩm ngay từ những ngày đầu, thực hiện các dịch vụ đầu vào
như tưới nước, tín dụng do kế thừa hoạt động của các tổ hợp tác đơn giản trước đó.
Các HTX chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động thường có tỷ lệ yếu kém không
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nhỏ và phải áp dụng các biện pháp củng cố ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh. Còn HTX mới thành lập trên cơ sở các tổ hợp tác đơn giản đã
phát huy tác dụng đối với kinh tế hộ xã viên ngay từ vụ sản xuất đầu tiên.
Ngay ở những HTX giải thể đạt kết quả tốt như HTX Duy Thu (Quảng Nam) các
tổ hợp tác dịch vụ đầu vào cho kinh tế nông hộ hoạt động không kém các HTX đã
chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động. Tổ thủy nông có 14 tổ viên, một tổ viên phụ trách
từ 30-40 ha ruộng của hộ nông dân, bảo đảm tưới tiêu nước đầy đủ đến ruộng, tu bổ
nạo vét kênh mương, hướng dẫn lịch thời vụ sản xuất cho các nông hộ phù hợp với lịch
tưới tiêu nước của hệ thống thủy lợi, thu thủy lợi phí 14kg thóc/sào Trung Bộ, rẻ hơn
3kg/1 sào so với HTX trước đây. Tổ quản lý điện có 3 người, giảm hao hụt từ 35% lúc
còn HTX quản lý xuống 20%; giá điện bán đến hộ dân theo đấu thầu là 700đ/1 kwh
thay vì 1000đồng/1kwh trước đây. Tổ dịch vụ vật tư nhận khoán 30.000.000 đồng, từ
vốn của HTX cũ chuyển qua với mức bảo toàn vốn là 1,5% năm, sử dụng cửa hàng ở
chợ (tài sản HTX cũ trước đây) để bán vật tư nông nghiệp cho hộ nông dân theo giá
thị trường, hạn chế những cơn "sốt giá" vật tư nông nghiệp. Ban khuyến nông xã gồm
các cán bộ quản lý HTX cũ trước đây đã hướng dẫn nông dân sử dụng giống mới, cơ
cấu mùa vụ hợp lý, làm VAC, chỉ đạo tổ thủy nông tưới tiêu theo lịch thời vụ. Hội nông
dân, hội phụ nữ xã đóng vai trò mạng lưới của Ngân hàng Nông nghiệp trong việc cho
hộ nông dân vay vốn và thu hồi nợ, hưởng hoa hồng. Hiện nay, số dư nợ tín dụng là
1,5 tỷ đồng, đáp ứng được yêu cầu vốn sản xuất của nông dân, họ không phải vay tư
thương với lãi suất 4%/tháng như trước đây. Cán bộ thú ý do xã quản lý với giá tiền
công tiêm thuốc 500đồng/lần. Trước đây, HTX phải bao cấp cho các hoạt động của xã
50.000.000đồng /1năm, nay không còn. Nhìn chung hoạt động dịch vụ sản xuất và đời
sống cho kinh tế hộ nông dân ở Duy Thu sau khi giải thể HTX NN vẫn diễn ra bình
thường, như các HTX NN khác đã chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động. Các tổ chức
dịch vụ nói trên ở Duy Thu chính là tiền đề vật chất để hình thành HTX NN kiểu mới
đích thực.
5. Cơ chế quản lý HTX NN
Hầu hết các HTX NN mới thành lập hay chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động, đã
bước đầu xây dựng được cơ chế quản lý thích hợp, có hiệu quả.
a. HTX đã xác định được tổng số vốn hoạt động của mình, vốn điều lệ, vốn góp
của xã viên, đánh giá và nắm vững được từng loại tài sản cả về chất lượng, số lượng và
giá trị của tài sản, xác định được các khoản nợ phải thu, phải trả.
Tài sản phúc lợi công cộng của HTX được kiểm kê và đánh giá lại, giao cho
UBND xã quản lý sử dụng vì mục đích phúc lợi chung cho cộng đồng dân cư. Nhờ đó,
những khoản chi có tính chất bao cấp của HTX không vì mục đích kinh tế được giảm
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bớt. Một số HTX đã giao khoán bảo toàn vốn của mình cho Ban quản trị và Chủ nhiệm
theo hệ số trượt giá hàng năm do Ngân hàng Nhà nước thông báo.
Mỗi tài sản cố định của HTX, nhất là những công trình có giá trị lớn như điện,
thủy lợi, đều được giao khoán sử dụng cho một nhóm hay cho cá nhân xã viên theo
qui chế của HTX, vừa đảm bảo thực hiện các dịch vụ cho kinh tế hộ xã viên, vừa bảo
vệ được tài sản, trả lương thỏa đáng cho người lao động sử dụng tài sản đó.
Các tài sản không cần dùng đã được thanh lý để bổ sung vốn lưu động cho HTX.
Số vốn lưu động được giao khoán trực tiếp cho ban quản trị để thực hiện các dịch vụ
như hỗ trợ vốn, cung ứng vật tư theo phương thức trả chậm, sản xuất giống tốt, ...và
tiêu thụ nông sản cho kinh tế hộ xã viên.
b. Cơ chế thù lao
Tiền công cho người lao động trực tiếp hoạt động dịch vụ đã được giao khoán
trong phí dịch vụ. Do đó, nếu tổ dịch vụ và các lao động dịch vụ tiết kiệm được chi phí
trong hoạt động của mình thì sẽ có thu nhập cao và ngược lại.
Tiền công cho lao động quản lý cũng được giao khoán bằng khoảng 25-30% trị
giá chênh lệch giữa tổng doanh số và tổng chi phí trực tiếp của HTX. Một số HTX trả
công cho cán bộ quản lý theo mức cố định tối thiểu, khoảng 200.000-300.000đồng
/ngừơi tháng. Cuối vụ, cuối năm, nếu lãi vượt kế hoạch, HTX sẽ trích thưởng thỏa
đáng theo nghị quyết của Đại hội xã viên. Cơ chế trả công như vậy có tác dụng kích
thích cán bộ quản lý, trước hết là chủ nhiệm và ban quản trị năng động sáng tạo. Tuy
nhiên, quan hệ tiền công trong bộ máy quản lý HTX còn mang tính bình quân. Chủ
nhiệm lương hệ số 1, phó chủ nhiệm và kế toán trưởng bằng 0,85-0,9.
c. Xã viên đã bước đầu ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong
HTX, do biết được số vốn góp, mức hưởng lãi theo vốn góp hàng năm, giá dịch vụ
thấp hơn hay bằng thị trường, giám sát chất lượng dịch vụ của HTX làm cho mình. Tuy
nhiên, hầu hết các HTX chưa đủ trình độ hạch toán để thực hiện phân phối lãi theo
mức độ sử dụng dịch vụ của xã viên. Việc phân phối lãi theo mức độ sử dụng dịch vụ
của xã viên là đặc trưng của HTX NN, khác hẳn với các HTX hoạt động trong các lĩnh
vực dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp, làm cho nông dân xã viên thực sự gắn bó
với HTX của mình.
d. Việc bầu cử cán bộ quản lý HTX trước hết là chủ nhiệm và thành viên ban
quản trị, ban kiểm soát đã dân chủ hơn, chọn lựa người có năng lực quản lý kinh
doanh, không phân biệt người đó là Đảng viên hay người ngoài Đảng, trước năm 1975
có tham gia vào bộ máy nguỵ quân, nguỵ quyền hay không. Chủ nhiệm HTX Phước
Thái ở Bình Dương là một người ngoài Đảng, làm chủ nhiệm từ khi HTX thành lập
(năm 1983) đến nay. Chủ nhiệm HTX Bình Tây (Tiền Giang), một HTX anh hùng,
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trước năm 1975 là một hạ sỹ quan nguỵ quân. Đặc biệt HTX Đại Hiệp (Quảng Nam)
đã áp dụng cơ chế tranh cử chủ nhiệm bằng đề án quản lý HTX có hiệu quả.
Tuy nhiên ở một số HTX NN, cán bộ lãnh đạo quản lý HTX được bầu vẫn phải
nằm trong dự kiến của cấp ủy, theo cơ chế "Đảng cử-dân bầu". Xã viên không thể bầu
người ngoài dự kiến của cấp ủy. Ví dụ, Chủ nhiệm HTX Mỹ Chánh (Bình Dương) là
một cán bộ kém năng lực, nhưng xã viên vẫn phải bầu vì cấp ủy đã lựa chọn. ở HTX
Thị Trấn (Bình Định), HTX Phước Thái (Bình Dương), HTX Diên Khánh (Khánh
Hòa), cấp ủy đã lựa chọn những chủ nhiệm giỏi, tuy không phải là Đảng viên, thậm chí
trước năm 1975 còn làm việc trong bộ máy nguỵ quân, nguỵ quyền.
HTX là của nông dân, hoạt động vì sự phát triển của kinh tế hộ xã viên, là một tổ
chức kinh tế tự quản, tự chủ, lời ăn lỗ chịu. Do đó Đại hội xã viên có toàn quyền lưạ
chọn người lãnh đạo HTX theo đúng nguyên tắc của Luật. Tổ chức Đảng và cấp ủy
Đảng thể hiện vai trò lãnh đạo của mình qua tuyên truyền, giáo dục cho xã viên hiểu và
làm theo Luật HTX, không để bất kỳ ai vi phạm quyền làm chủ HTX của xã viên. Lịch
sử phong trào HTX ở nước ta cũng như ở trên thế giới đã khẳng định rằng, mọi sự áp
đặt từ bên ngoài đối với HTX, dù với động cơ tốt đẹp như thế nào, cũng đều dẫn
đến thất bại. Hình thức tranh cử chủ nhiệm bằng các đề án quản lý HTX hữu hiệu
ở HTX Đại Hiệp (Quảng Nam) là một thực tế điển hình đáng trân trọng. Chính sự
tôn trọng Luật HTX là thể hiện sự lãnh đạo của tổ chức Đảng cơ sở.
6. Quan hệ giữa chính quyền địa phương và HTX
Các cấp chính quyền tỉnh, huyện, xã đều quan tâm đến việc triển khai, thi hành
Luật HTX trong nông nghiệp, chỉ đạo khá cụ thể việc chuyển đổi, đăng ký lại hoạt
động, giải thể và thành lập mới HTX. Tuy nhiên, cần xem xét và xử lý một số vấn đề
sau:
a. Những HTX NN yếu kém hay đã tự phân rã từ lâu, không còn đủ khả năng tài
chính để thực hiện các thủ tục giải thể hay phá sản, các vấn đề nổi cộm (như công nợ,
tài sản dùng chung không ai quản lý, thậm chí cả việc tranh chấp đất đai, những tiêu
cực chưa được xử lý...) rất cần được giải quyết để ổn định xã hội và phát triển sản xuất
của kinh tế hộ nông dân. Vì vậy, chính quyền xã và huyện phải đứng ra giải quyết các
vấn đề nói trên.
b. Sở Nông nghiệp và PTNT ở tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT ở huyện là cơ
quan nắm vững nhất tình hình của các HTX nông nghiệp trên địa bàn, cần phải có vị
trí xứng đáng trong ban chỉ đạo triển khai Luật HTX. Sở Kế hoạch và Đầu tư ở tỉnh,
Phòng Kế hoạch và Đầu tư ở huyện, Liên minh các HTX, không hiểu rõ các HTX
nông nghiệp nên thường chỉ đạo mang tính áp đặt, khiên cưỡng. Chủ tịch hoặc Phó
chủ tịch UBND xã phải tham gia Ban trù bị chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động của
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HTX theo Luật.
c. Có một số địa phương, HTX NN sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh của UBND huyện, đã không được khắc dấu và mở tài khoản ở ngân hàng.
Cơ quan công an huyện đòi HTX phải có "Quyết định thành lập", "Quyết định công
nhận Chủ nhiệm và Ban quản trị HTX", "Giấy phép đăng ký kinh doanh", thì mới được
khắc dấu. Ví dụ: UBND huyện Cư Jút (Đắc Lắc) ngày 2/3/1997 đã ký Quyết định số
110 QĐ/UB "về việc thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp, nông thôn Quyết Thắng",
ngày 10/4/1997 ký "giấy phép kinh doanh" số 578 CT cho HTX dịch vụ nông nghiệp
nông thôn Quyết Thắng với số vốn điều lệ là 220.000.000 đồng và vốn kinh doanh là
1,5 tỷ đồng, và ngày 2/3/1997 ký Quyết định số 109 QĐ/UB "về việc phê chuẩn Ban
chủ nhiệm và Ban kiểm soát của HTX Quyết Thắng".
Luật HTX qui định, sau khi xem xét hồ sơ của HTX xin chuyển đổi đăng ký lại
hoạt động hay thành lập mới, nếu thấy hội đủ các điều kiện pháp lý, UBND huyện ký
quyết định cấp "giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" cho HTX, và ký xác nhận bản
điều lệ của HTX là phù hợp với Luật HTX và Nghị định của Chính phủ và Điều lệ
mẫu. Căn cứ vào văn bản pháp lý này, HTX đến cơ quan công an làm thủ tục khắc dấu
và đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản.
d. Một số HTX sau khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn
chưa thoát khỏi tập quán cũ, hàng năm "tự nguyện" bao cấp cho UBND xã khá nhiều,
có khi tới hàng vài chục triệu đồng. Điều lệ HTX NN Đại Hiệp còn ghi rõ trích 50%
quỹ phúc lợi hàng năm của HTX cho UBND xã. Điều này cần được UBND xã "tự
nguyện" khắc phục.
e. Điều lệ của một số HTX NN có nhiều điểm không phù hợp với Luật và Điều lệ
mẫu vẫn được UBND huyện xác nhận. Ví dụ: Điều lệ HTX Phước Thái qui định 2 loại
xã viên có quyền lợi khác nhau do vốn góp khác nhau (một loại xã viên có vốn góp 2,5
triệu đồng, còn một loại xã viên có vốn góp 500.000đồng). Điều lệ HTX Đại Hiệp,
HTX Duy Sơn 2 ở Quảng Nam có qui định về tổ chức hội đồng giao khoán vốn cho
chủ nhiệm HTX, do chủ tịch UBND xã đứng đầu. Cá biệt, có HTX mới được xây dựng
trên ý tưởng như "HTX Tân Trường" đã được ủy ban nhân dân huyện Bến Cát (Bình
Dương) cấp "giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh".
g. Phỏng vấn một số xã viên cho thấy, sự hiểu biết của họ về HTX NN theo Luật
còn rất hạn chế. Có xã viên đi dự đại hội nhưng không biết vốn góp của mình là bao
nhiêu, càng không hiểu được cách tính toán phân bổ vốn góp của HTX cho xã viên; ở
những nơi HTX tự phân rã hay giải thể, hình ảnh của HTX NN kiểu cũ với nhiều tiêu
cực còn khá đậm nét trong nông dân, đến mức họ rất dị ứng với mấy từ HTX, không
muốn nghe sự giải thích về HTX kiểu mới của cán bộ xã.
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Một số nhận xét, kiến nghị và phương hướng thúc đẩy quá trình thực hiện
Luật HTX trong nông nghiệp
1. Việc chỉ đạo triển khai Luật HTX và các nghị định của Chính phủ trong
nông nghiệp đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. Nhiều HTX NN
cũ đã chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động, quản lý khai thác tốt các cơ sở vật chất
của mình để làm dịch vụ cho kinh tế hộ xã viên. Một số HTX thực hiện giải thể
đạt kết quả tốt, các cơ sở vật chất dùng chung như hệ thống điện, thủy nông, đã
được quản lý khai thác có hiệu quả, làm dịch vụ cho kinh tế nông hộ tốt hơn thời
kỳ cố gắng duy trì HTX yếu kém. Các tổ chức quản lý dịch vụ đã trở thành nhân
tố vật chất cho sự ra đời của HTX đích thức trong tương lai gần. Một số HTX NN
mới thành lập trên cơ sở các tổ hợp tác giản đơn đã tỏ ra có tác dụng tích cực
trong việc tiêu thụ nông phẩm của kinh tế hộ xã viên. Cơ chế quản lý HTX kiểu
mới phù hợp với Luật và Điều lệ mẫu đã bước đầu hình thành, có tác dụng tích
cực trong việc thực hiện sự gắn bó với HTX, kinh tế hộ xã viên phát triển nhờ
vào hoạt động dịch vụ của HTX.
2. Tuy nhiên, ở những nơi việc chuyển đổi và đăng ký lại hoạt động của HTX NN
được thực hiện một cách "ồ ạt" sẽ không tránh khỏi phải tiến hành củng cố HTX ngay
sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thậm chí có một số HTX rơi
vào tình trạng phải giải thể bắt buộc hay phá sản. Còn các HTX mới được thành lập
trên cơ sở các tổ hợp tác đã hoạt động có hiệu quả trong nhiều năm qua, thực hiện
được dịch vụ tiêu thụ sản phẩm cho xã viên sẽ có khả năng phát triển tốt.
Trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, các tổ hợp tác đơn giản của nông dân vẫn còn
là hình thức kinh tế hợp tác phổ biến và có tác dụng tích cực đối với sự phát triển nông
nghiệp, nông thôn nước ta trên tất cả các vùng nông nghiệp sinh thái. Đó chính là tiền
đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế HTX NN trong tương lai gần.
Thực hiện triệt để Luật Đất đai (năm 1993) về giao quyền sử dụng đất sản xuất
nông nghiệp, trồng rừng, nuôi trồng thủy sản một cách ổn định lâu dài cho hộ nông dân
là điều kiện tiên quyết của sự ra đời các hình thức kinh tế hợp tác và HTX theo Luật ở
nông thôn.
3. Giải thể hay phá sản doanh nghiệp, trong đó có HTX NN, là qui luật tất nhiên
của nền kinh tế thị trường để không ngừng phát triển. Nhà nước và HTX NN cần sẵn
sàng giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh khi giải thể và phá sản HTX, không nên cố gắng
duy trì các HTX NN yếu kém, không còn tác dụng tích cực đối với sự phát triển của
kinh tế hộ xã viên bằng các biện pháp hành chính bao cấp.
4. Kiên quyết bảo vệ các nguyên tắc của Luật HTX. HTX là của dân, vào HTX
phải trên nguyên tắc tự nguyện. Nhà nước thiết lập khung pháp lý, trên cơ sở đó, giám
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sát và hướng dẫn HTX làm đúng luật. Tuyệt đối không áp đặt, buộc HTX phải làm gì,
phân phối lợi nhuận như thế nào, cử ai làm chủ nhiệm, thành viên ban quản trị, ban
kiểm soát. Vì vậy phương án sản xuất kinh doanh của HTX chỉ phải trình và thông qua
Đại hội xã viên, không cần phải trình UBND huyện để xin giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh.
5. Nhà nước buộc các cơ quan thực thi pháp luật phải bảo vệ quyền lợi HTX, tạo
mọi điều kiện thuận lợi cho HTX hoạt động, như cấp giấy phép hành nghề, khắc dấu,
mở tài khoản ngân hàng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm trụ sở, nhà
xưởng, thực hiện chính sách thuế, chính sách tín dụng của Nhà nước. Bộ Nông nghiệp
và PTNT và các bộ, ngành có liên quan cần nghiên cứu đề xuất xử lý tài sản, công nợ
để các Ngân hàng Thương mại tiếp tục cho các HTX NN được vay vốn. Trước mắt, ở
những HTX NN đã được UBND huyện đề nghị cho "khoanh nợ", Ngân hàng Nông
nghiệp nên tiếp tục cho vay bình thường. Trong tương lai gần, Nhà nước nên có chính
sách xoá nợ cho các HTX NN về khoản vay để xây dựng kết cấu hạ tầng, trước hết là
các công trình điện, các công trình phúc lợi công cộng đã được giao cho UBND xã
quản lý, và các khoản nợ không thể trả được do hậu quả của cơ chế bao cấp trước đây.
6. Phải coi việc đào tạo cán bộ, kể cả cán bộ có trình độ đại học cho HTX NN, là
một chính sách lớn của Nhà nước để phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trước tiên, các
trường quản lý nông nghiệp phải được tăng cường năng lực đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ
quản lý cho HTX NN và các tổ hợp tác đơn giản của nông dân.
7. Việc chỉ đạo hướng dẫn nông dân tổ chức và quản lý HTX cũng như các tổ
hợp tác đa dạng khác phải là nhiệm vụ thường xuyên của ngành nông nghiệp từ Trung
ương đến cơ sở. Hệ thống khuyến nông quốc gia cũng phải coi nhiệm vụ này là một
trong những nội dung hoạt động chủ yếu. Vụ chính sách ở Bộ Nông nghiệp và PTNT
và Phòng chính sách ở Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, Phòng Nông nghiệp và
PTNT các huyện có trách nhiệm theo dõi phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, tổng kết
kinh nghiệm của các điển hình tiên tiến và chỉ đạo điểm, không thể thay thế hệ thống
khuyến nông trong việc thường xuyên hướng dẫn nông dân xây dựng và tổ chức quản
lý HTX NN và các tổ chức kinh tế hợp tác đơn giản trên tất cả các vùng nông nghiệp
sinh thái của đất nước.
Các doanh nghiệp nhà nước làm dịch vụ đầu vào - đầu ra cho nông nghiệp phải là
chỗ dựa của các HTX NN, tạo ra mối liên kết kinh tế để phát huy nội lực theo kiểu mô
hình Nông trường Sông Hậu trong việc phát triển nông nghiệp nông thôn.
8. Sở Nông nghiệp và PTNT, Phòng nông nghiệp và PTNT phải đóng vai trò chủ
yếu trong Ban chỉ đạo triển khai Luật HTX cấp tỉnh và huyện, trong việc giúp UBND
tỉnh và huyện chỉ đạo việc chuyển đổi, đăng ký lại hoạt động, giải thể và thành lập mới
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các HTX NN. ở những tỉnh và huyện có nhiều HTX NN nên thành lập Liên minh các
HTX NN để bảo vệ lợi ích của HTX.
9. Cần tiếp tục thường xuyên tuyên truyền sâu rộng Luật HTX và các nghị định
của Chính phủ qui định việc thi hành trong nông nghiệp đến tận nông dân trên các
phương tiện thông tin đại chúng và đặc biệt là thông qua hoạt động khuyến nông. Đồng
thời, cũng cần tiếp tục quán triệt các văn bản nói trên đối với cán bộ ở các cấp, các
ngành có liên quan.
Phát triển HTX NN và các hình thức tổ chức hợp tác giản đơn của nông dân là
một trong những chủ trương có tính chiến lược của Đảng và Nhà nước ta để phát triển
nông nghiệp và nông thôn trên con đường công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Chỉ khi
nào HTX trở thành một lực lượng kinh tế nền tảng thì nông nghiệp và nông thôn mới
có sự phát triển bền vững, ổn định và đạt hiệu quả cao, theo định hướng xã hội chủ
nghĩa.
IV. các hình thức hợp tác của kinh tế hộ nông dân vùng đồng bằng sông Cửu
Long
Yếu tố mở đầu tạo ra sự đổi mới đồng bộ và những thành tựu nổi bật trong nông
nghiệp thời gian qua là từng bước thưà nhận hộ nông hộ là đơn vị kinh tế tự chủ - loại
hình doanh nghiệp gia đình, tế bào của nền kinh tế thị trường.
Cơ chế khoán sản phẩm theo chỉ Thị 100 của Ban bí thư TW Đảng năm 1981 tuy
chỉ mới thừa nhận một phần quyền tự chủ của hộ nông hộ xã viên trong khuôn khổ các
chỉ tiêu khoán sản xuất và phân phối của HTX mà đã chặn đứng được sự suy thoái của
nông nghiệp thời kỳ những năm cuối của thập niên 70 và tạo chuyển biến rõ rệt trong
những năm đầu thập niên 80.
Với Nghị quyết 10 của Bộ chính trị TW Đảng năm 1988, quyền tự chủ kinh
doanh của hộ nông dân được xác lập đầy đủ đã tạo ra sự tăng trưởng nổi bật trong nông
nghiệp thời kỳ 1989-1993.
Tuy nhiên, việc xác lập vai trò tự chủ sản xuất của hộ nông dân chỉ mới là sự giải
phóng lực lượng sản xuất vốn có bấy lâu bị kìm hãm, chứ chưa phải là đã tạo ra yếu tố
của lực lượng sản xuất mới. Tự thân kinh tế hộ nông dân không thể trở thành tế bào
của nền kinh tế thị trường phát triển. Mặt khác kinh tế nông hộ được xác lập đã xoá bỏ
cơ sở tồn tại của kinh tế HTX dựa trên chế công hữu về ruộng đất và tư liệu sản xuất,
tiền vốn cũng như chế độ tập thể hoá lao động , trong đó mỗi nông hộ xã viên chỉ là
một người lao động bộ phận của cơ cấu lao động chung là HTX. Tuy rằng 1985, các
tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã tuyên bố căn bản hoàn thành hợp tác hoá, nhưng sau
khi kinh tế nông hộ được xác lập hàng loạt các HTX, TĐSX đã bị phân rã cùng với
việc tranh chấp ruộng đất diễn ra gay gắt - hậu quả của việc tập thể hoá. Hiện nay, ở
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đồng bằng sông Cửu Long chỉ còn 87 HTX, 516 TĐSX với 2,3% diện tích canh tác và
2,6% số nông hộ. Nhưng trong số này, chỉ có 11,5% HTX và 5,5% TĐ hoạt động
tương đối có hiệu quả.
Vì vậy vấn đề đặt tra là muốn kinh tế hộ tiếp tục phát triển đạt hiệu quả cao trong
nền kinh tế thị trường, vượt ra khỏi tiềm năng hiện hữu của nó, cần xác lập những hình
thức kinh tế hợp tác thích hợp của hộ nông hộ với tư cách là một trong những yếu tố
mới của lực lượng sản xuất.
Loại hình tổ chức kinh tế hợp tác mới có nguồn gốc từ các HTX, TĐSX được
thành lập trong những năm cao trào tập thể hoá nông nghiệp
Các cơ sở vật chất dùng chung của HTX, TĐSX đã tích luỹ được khá lớn sau
nhiều năm bao cấp nay trở nên khó phát huy tác dụng, nếu như HTX không có sự thay
đổi căn bản phương thức hoạt động, không biết xử lý đúng các vấn đề nẩy sinh do chế
độ tập thể hoá sinh ra, nhất là vấn đề tranh chấp ruộng đất. Vì vậy, chỉ có rất ít trong số
các HTX, TĐSX trước đây đổi mới thích ứng với cơ chế kinh tế mới, như HTX Kênh
Tư A huyện Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang, HTX Bình Thành huyện Thạnh Hưng tỉnh
Đồng Tháp HTX Bình Tây huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang.
Nhưng các HTX thuộc loại này hiện còn rất ít, không đại diện chung cho phong
trào hợp tác hoá hiện nay của kinh tế nông hộ đồng bằng sông Cửu Long.
Những hoạt động của chúng tuy có hiệu quả, đặc biệt là nhờ tận dụng được cơ sở
vật chất, tiền vốn tích luỹ được trong những năm bao cấp.
Nguyên nhân tồn tại của loại HTX này có thể nêu lên là:
- HTX không có vấn đề tranh chấp ruộng đất, do ngay từ khi thành lập vẫn giữ
"nguyên canh" (không tập thể hoá ruộng đất ), hoặc tuy có tập thể hoá ruộng đất,
nhưng khi xẩy ra tranh chấp, đã xử lý thoả đáng lợi ích của hai bên, theo hướng trở về
nguyên canh đối với hộ nông hộ bị mất ruộng khi vào HTX, TĐSX, và có đền bù thoả
đáng cho nên bị mất ruộng do phải trả lại chủ cũ. Sau đó HTX đề nghị chính quyền cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho hộ nông dân.
- Đối với tài sản dùng chung, nay không cần dùng do thay đổi phương thức hoạt
động, HTX đã thanh lý, để tạo vốn hoạt động.
- Cán bộ HTX năng động, nhiệt tình, đã sử dụng tốt cơ sở vật chất, tiền vốn của
HTX để chuyển sang phương thức mới, làm dịch vụ cho kinh tế hộ hoặc mở rộng kinh
doanh phi nông nghiệp, chăm lo phúc lợi xã hội...
Loại hình tổ chức kinh tế hợp tác được hình thành sau khi HTX kiểu cũ tan
rã, các hộ nông dân, với tư cách là đơn vị kinh tế tự chủ, có nhu cầu hợp tác
với nhau để phát triển với các hình thức và tên gọi khác nhau.
Sở dĩ các tổ chức kinh tế hợp tác của nông dân ra đời rất nhiều, nhất là từ 1990
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trở lại đây, có khoảng 17.417 đơn vị với nhiều tên gọi khác nhau có nhiều kiểu dạng tổ
chức phong phú như:
1. Tổ liên kết sản xuất và tổ tín dụng. Hầu hết các hộ nông dân đều thiếu vốn sản
xuất, nhất là lúc thời vụ. Ngân hàng có chính sách cho vay tới hộ nông dân. Nhưng các
hộ nông dân không thể tự mình đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn, dù thủ tục này đã
đơn giản hơn trước rất nhiều. Ngược lại ngân hàng cũng không có đủ cán bộ tín dụng
để cho vay tới từng hộ. Do đó 15-20 hộ nông dân liên kết lại cử đại diện có năng lực
đến ngân hàng làm thủ tục vay vốn. Nếu một trong số họ gặp khó khăn không trả được
nợ đúng hạn, thì cả tổ bảo lãnh trả nợ thay.
Do có sự hướng dẫn của ngân hàng hay tổ chức hội nông dân, phụ nữ, nhiều nơi
hộ nông dân lập quỹ tín dụng, huy động vốn nhàn rỗi của người này cho người khác
có nhu cầu vốn vay.... Nhờ đó, hộ nông dân không phải vay nặng lãi của tư thương lãi
suất cao hơn 5-8 lần so với lãi suất vay ngân hàng và tổ tín dụng.
2. Tổ đường nước: Những gia đình có ruộng đất cùng sử dụng chung một công
trình thuỷ nông (đường nước) có nhu cầu hợp tác để quản lý điều phối nước, duy tư
tưởng kênh mương, bờ bong, đã thành lập tổ đường nước và tự đề ra nội quy quản lý
đường nước.
3. Tổ khuyến nông: hộ nông dân rất muốn áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đã tự nguyện
lập tổ khuyến nông để giúp nhau tìm mua giống mới kháng rầy năng suất cao, trao đổi
kinh nghiệm sản xuất, cùng nhau kiểm tra đồng ruộng, định ngày phun thuốc đồng
loạt, áp dụng IPM trong bảo vệ cây trồng...
4. Tổ đổi công: giúp nhau trong lúc lao động thời vụ căng thẳng và tổ chức đi
làm thuê ở nơi khác lúc nông nhàn.
5. Tổ tiêu thụ sản phẩm: để tránh tư thương ép giá, các hộ nông dân liên kết lại,
cử người đi tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm ...
6. Tổ chung vốn xây dựng cơ sở vật chất như khai hoang, cải tạo đồng ruộng, xây
dựng cầu đường, công trình thuỷ lợi. Ví dụ: ở xã Vọng Đông huyện Thoại Sơn (An
Giang), các hộ góp 3,2 tỷ đồng để san ủi cải tạo mặt bằng cho 3000 ha ruộng 1 vụ
thành ruộng 2 vụ lúa. Xã Nhân Mỹ (Chợ Mới, An Giang) trong 2 năm đã xây dựng 37
cầu, 14 km đường, đào 86 kênh lớn nhỏ...; xã Bình Hiệp (Mộc Hoá, Long An) năm
1992 xây dựng 4,38 km đường điện 15kW; tỉnh Tiền Giang khai hoang 14.000 ha ở
Đồng Tháp Mười và đưa 9.000 hộ nông dân đến đó lập nghiệp...
Có một số hộ nông dân đã chung vốn mua máy bơm nước, máy tuốt lúa, máy kéo.
7. Các tổ sản xuất theo nghề nghiệp như tổ làm vườn, tổ nuôi tôm, tổ chăn nuôi,
các tổ lập ra để giúp nhau tìm giống tốt, học tập kỹ thuật sản xuất mới, tiêu thụ sản
phẩm ... Ví dụ: hội làm vườn xã Long Khánh (Tiền Giang) có 886 hội viên đã giúp
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nhau cải tạo vườn tạp, cho nhau vay vốn và lập dự án vay vốn ngân hàng để các hội
viên có vốn đầu tư thâm canh... Sau 1 năm hoạt động, 100 ha vườn tạp đã được cải tạo
thành vườn cây đặc sản như nhãn, sầu riêng, chôm chôm.... và áp dụng tốt mô hình
VAC (vườn, ao, chuồng).
Nhận xét:
1. Các tổ kinh tế hợp tác mới được hình thành hoàn toàn tự nguyện, xuất phát từ
yêu cầu phát triển kinh tế hộ gia đình nông dân, giải quyết những khó khăn mà từng hộ
không thể tự mình khắc phục được .
2. Bước đầu chuyển sang kinh tế thị trường, nhu cầu hợp tác để giải quyết khó
khăn của kinh tế hộ tuy còn đơn giản, nhưng rõ nét là các nhu cầu: tín dụng, khuyến
nông, tưới tiêu nước bằng các công trình thuỷ lợi dùng chung, tiếp thị, chế biến nông
sản...
3. Khác với loại hình thứ I, các tổ chức kinh tế hợp tác thuộc loại hình thứ II thể
hiện rõ nét bản chất tương trợ giữa các hộ nông dân, hoạt động dịch vụ của tổ chức
kinh tế hợp tác hầu như không có mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận cho mình mà vì tăng lợi
nhuận của kinh tế hộ nông dân thành viên; doanh thu của tổ chức kinh tế hợp tác mang
tính chất lệ phí để trang trải các chi phí và tiền công cho những người thực hiện các
hoạt động dịch vụ cho kinh tế hộ. Do đó, các tổ chức kinh tế hợp tác của nông dân
khác về bản chất với công ty, mặc dù chúng có nét chung là cùng góp vốn, góp công và
hưởng thụ lợi ích theo vốn và công đóng góp của từng thành viên, nhưng khác nhau ở
chỗ không vì mục đích phân chia lợi nhuận theo vốn góp. Vì vậy kinh tế hợp tác không
phải đóng thuế kinh doanh cho Nhà nước; các thành viên của tổ chức kinh tế hợp tác
bình đẳng (đều cùng có 1 lá phiếu) khi quyết định các vấn đề nẩy sinh trong hoạt động
của mình.
4. Các tổ chức kinh tế hợp tác, cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường sẽ
ngày càng lớn mạnh, và hoạt động đa dạng phong phú hơn, nhất là trên lĩnh vực xây
dựng cơ sở vật chất chung, chế biến nông sản và tiếp thị, bán nông sản và mua vật tư.
Bởi lẽ, xu hướng giá nông sản ngày càng rẻ, giá công nghệ phẩm ngày càng tăng. Nếu
khâu chế biến, tiêu thụ nông sản do các công ty thực hiện thì kinh tế nông hộ sẽ không
phát triển được vì chỉ thực hiện khâu sản xuất nông phẩm thuần tuý có thu nhập rất
thấp.
5. Các tổ chức kinh tế hợp tác ra đời tuy xuất phát từ nhu cầu khách quan của
kinh tế hộ, nhưng vì trình độ dân trí thấp, chúng đều được các tổ chức như Hội nông
dân, Hội Phụ nữ, Hội Làm vườn, Ngân hàng nông nghiệp, tổ chức khuyến nông Nhà
nước ... hướng dẫn hỗ trợ...
Cần đưa việc hướng dẫn giúp đỡ nông dân tổ chức quản lý kinh tế hợp tác thành
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một nhiệm vụ trọng tâm của các tổ chức khuyến nông. Nhà nước cần ban hành luật
HTX để bảo trợ và hướng dẫn nông dân tổ chức kinh tế hợp tác của mình, cạnh tranh
bình đẳng với các loại hình doanh nghiệp khác trên thương trường, nhưng tuyệt nhiên
Nhà nước không can thiệp vào các quyết định và hoạt động của tổ chức kinh tế hợp tác
của nông dân.
Nhờ tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế hộ nông dân sẽ có thêm sức mạnh phát triển
thành tế bào của nền kinh tế thị trường.
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Chương ix
kinh tế quốc doanh trong nông nghiệp (*)
I. Đổi mới cơ chế quản lý ở công ty cao su lộc ninh và những giải pháp thúc đẩy
sản xuất phát triển.
Công ty cao su Lộc Ninh là một doanh nghiệp Nhà nước chuyên doanh cao su có
quy mô trung bình, với 8600 ha cao su, 2955 cán bộ, công nhân và 53 tỷ đồng vốn Nhà
nước giao. Những năm trước đây, nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh,
nông trường đã thử nghiệm xoá bỏ cấp trung gian, nông trường hạch toán phụ thuộc.
Hình thức quản lý này đã làm giảm cấp trong chuỗi quản lý trực tiếp, đã tạo điều kiện
cho công ty có tính cách là doanh nghiệp. Từ giám đốc đến các cán bộ quản lý và kỹ
thuật giúp việc, sát người sát việc, hạn chế quan liêu. Tuy nhiên, hình thức này cũng đã
bộc lộ những hạn chế như với qui mô và không gian sản xuất rộng, việc quản lý kinh
doanh đã rơi vào tình trạng "quá tải". Cấp đội có diện tích bình quân 860 ha và 300
công nhân, đội lớn nhất có 1500 ha và 476 công nhân. Vườn cây cao su của toàn công
ty trải rộng trên không gian 1.240 km2 lại đan xen vào các vùng dân cư và có 210 km
biên giới với Campuchia. Qui mô và không gian hiện tại đã quá tải, nhưng vẫn đang có
xu hướng gia tăng. Yêu cầu của nền kinh tế về sản phẩm cao su, yêu cầu của xã hội và
giải quyết công ăn việc làm đang đòi hỏi công ty mở rộng diện tích thay thế vườn cây
già cỗi.
Ngoài sự "quá tải" trong công tác quản lý một trở ngại mới sẽ nẩy sinh đó là
không có nguồn vốn đầu tư tương xứng với khả năng đất đai và yêu cầu thâm canh
đúng qui trình kỹ thuật để đạt hiệu quả kinh tế cao. Cây cao su có thời kỳ KTCB quá
dài (6 - 7 năm). Muốn thu hồi vốn nhanh phải thâm canh, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, rút
ngắn thời kỳ này xuống còn 4,5 - 5 năm. Muốn vậy cần nhiều vốn đầu tư. Trông chờ
vào vốn ngân sách chắc chắn là không thể có được.
Để giải quyết những mâu thuẫn này, công ty cao su Lộc Ninh đã áp dụng một loạt
biện pháp quản lý mới.
Đa dạng hoá sở hữu chủ vốn đầu tư phát triển cao su
Ngay trừ 1990. Công ty đã có chủ trương này và cho áp dụng thử 5 hình thức.
1. Hình thức 1: ứng dụng một phần vốn KTCB cho các chủ tư nhân.
Điển hình ở trong hình thức này là hợp đồng với bà Lê Thị Năm (ngày 11 - 6 1990).

(*)

Chương này tập hợp những bài nghiên cứu in trên tạp chí nông nghiệp và công nghiệnp thực phẩm số tháng 3,
8/1993. tạp chí quản lý kinh tế nông nghiệp số tháng 5/1994, bào nhân dân ngày 8/6/1998; ngày 20 và 21/7/2000
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Phía Công ty đầu tư vốn trên 15 ha cao su trồng mới dưới dạng cung cấp cây
giống, vận chuyển, cày đất , tổng trị giá là 7.873.000đ và được quy đổi ra đôla theo tỷ
giá lúc giao nhận vốn, bình quân 1 ha là 524.866đ/ha.
Phía bà Lê Thị Năm phải hoàn trả vốn đầu tư cho công ty bằng mủ cao su bắt đầu
từ năm thứ 7 và kéo dài trong 8 năm cụ thể như sau:
Năm thứ 7 là 2%, năm thứ 8 là 5%, năm thứ 9 là 9%, năm thứ 10 là 11%, năm
thứ 11 là 15%, năm thứ 12 là 18%, năm thứ 13 là 20%, và năm thứ 14 là 21% tổng số
vốn được giao.
Bà Năm có thể thanh toán nợ trước thời hạn để giảm lãi (mức lãi 3,5% /tháng).
Trong những năm KTCB, bà Năm phải bỏ thêm vốn đầu tư thâm canh và sau khi
hoàn trả vốn cho công ty theo cơ chế bảo toàn giá trị vốn Công ty ứng ra, vườn cây cao
su 15 ha sẽ thuộc quyền sở hữu và kinh doanh của bà Năm. Công ty mua mủ cao su
của bà theo giá thị trường.
Đây là hình thức một doanh nghiệp Nhà nước ứng một số vốn ban đầu để giúp
cho doanh nghiệp tư nhân trồng cao su. Lợi ích của hình thức này là:
- Do huy động vốn tư nhân, nên Công ty chỉ cần ứng trị giá vốn bình quân
524.000 đ/ ha cao su, bằng 3,34% tổng vốn đầu tư XDCB nếu công ty tự đầu tư.
- Công ty vẫn thu mua được mủ cao su để chế biến và xuất khẩu.
- Công ty không phải quản lý kinh doanh và chịu sự rủi ro trên 15 ha cao su này,
nên không gây tăng thêm "sự quá tải" trong khâu quản lý.
2. Hình thức 2: Công ty lo toàn bộ vốn kiến thiết cơ bản, các hộ gia đình trồng
và chăm sóc, sau thời kỳ kiến thiết cơ bản mới trả công, vườn cây vẫn thuộc Công ty.
Hình thức này thực hiện trên quy mô 78,5 ha cao su trồng mới. Công ty thực hiện
các việc khai hoang, làm đất, cung cấp giống, phân bón cho các hộ nhận trồng cao su
KTCB trong 6 năm. Mức đầu tư của công ty 1,5 triệu đồng/ ha, bình quân 1,725 triệu
đồng/ha. Bình quân mỗi hộ nhận hơn 2 ha, hộ cao nhất nhận 10 ha. Các hộ đầu tư lao
động trong 6 năm KTCB và trị giá công lao động được tính theo định mức của Tổng
công ty và được hưởng lãi suất 9,6% năm, được bảo toàn giá trị vốn đầu tư công lao
động và lãi suất bằng qui đổi ra đồng đôla Mỹ theo tỷ giá hối đoái trên thị trường lúc
đầu tư. Công ty trả công lao động sau 6 năm KTCB bình quân 1 ha là 3,86 triệu
đồng/1ha. Thực chất của hình thức này là công ty vay vốn dưới dạng công lao động
của các hộ gia đình công nhân và khoán việc quản lý chăm sóc vườn cây KTCB cho hộ
gia đình. Do đó, trong thời gian KTCB, Công ty có thêm vốn để trồng mới, vừa không
phải quản lý vườn cây KTCB. Đến khi vườn cây bước vào giai đoạn kinh doanh, chúng
lại thuộc quyền quản lý kinh doanh của công ty và thuộc sở hữu Nhà nước. Theo giá
lúc đầu tư, trong 6 năm KTCB, Công ty đầu tư cả chi phí vật chất và trả công lao động
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bình quân 1 ha khoảng 5 triệu 585 ngàn đồng, bằng khoảng 1/3 so với cách làm trước
đây. (Nếu sau này các chủ hộ có khả năng nhận quản lý kinh doanh thì Công ty giao
luôn và chỉ thu lại phần vốn Công ty đã đầu tư).
3. Hình thức 3: Cùng các tổ chức Nhà nước bỏ vốn đầu tư trồng mới.
Cụ thể, Công ty đã cùng tỉnh đội Tiên giang bỏ vốn đầu tư trồng cao su, cùng
chia lợi nhuận và chịu rủi ro theo tỷ lệ góp của mỗi bên. Trên 100 ha, Công ty đầu tư
khâu cây giống, vận chuyển, bón phân, phòng trị bệnh, làm đường giao thông, hướng
dẫn kỹ thuật. Trị giá đầu tư bình quân: 9.747.476đ/ha.
Tỉnh đội Tiên Giang đầu tư khai hoang và chăm sóc, trị giá đầu tư bình quân
12.072.805 đ/ ha.
Tổng mức đầu tư của cả hai bên bình quân: 21.820.281đ/ ha.
Năm 1993, tỉnh đội Tiền Giang đầu tư thêm 300 ha và Huyện Cái Bè và Hội phụ
nữ Tiền Giang cũng đầu tư theo hình thức này, khoảng 150 - 200 ha.
Thực chất của hình thức này là tạo ra một doanh nghiệp mới theo kiểu xí nghiệp
liên doanh, Công ty trách nhiệm hữu hạn. Trong đó Công ty cao su Lộc Ninh trở thành
Công ty "mẹ" với tính cách là một trong những thành viên sở hữu chủ. Ưu điểm của
hình thức này là phát triển được cao su mà không dẫn đến sự tăng trưởng qui mô kinh
doanh của Công ty. Không dẫn đến tình trạng "quá tải trong quản lý và tranh thủ vốn
đầu tư từ bên ngoài. Hình thức "công ty mẹ" và "Công ty con" là giải pháp thông
thường của nền kinh tế thị trường khi muốn mở rộng kinh doanh mà không gây ra tình
trạng mất cân đối giữa năng lực quản lý và qui mô bị quản lý (qui mô kinh doanh),
giữa yêu cầu đầu tư và khả năng vốn.
4. Hình thức 4: Giao khoán diện tích kinh doanh cho Công ty tư nhân. Cụ thể,
khoán cho Công ty tư nhân xuất nhập khẩu Đất Việt 264,25 ha cao su và 35 lao động
cạo mủ, 15 lao động KTCB trong 5 năm ( 1992 - 1996). Công ty Đất Việt tổ chức quản
lý kinh doanh trên số diện tích cao su này và phải nộp cho Công ty cao su Lộc Ninh
sản lượng mủ qui về loại CSV 5 tính theo hàng năm như sau:
1990: 12.180 kg, 1993: 28.710 kg, 1994: 47.160 kg, 1995: 55.380 kg, 1996:
60.930 kg.
Số mủ còn lại thuộc Công ty Đất Việt. Mỗi bên nộp thuế trên phần sản lượng của
mình. Công ty Đất Việt phải nộp 17% trên tổng quĩ lương để lập quỹ bảo hiểm xã hội
của 50 công nhân cho Công ty Lộc Ninh và trả lương công nhân không thấp hơn của
Công ty cao su Lộc Ninh.
Thực chất của hình thức này là cho tư nhân thuê tư liệu sản xuất của Nhà nước để
kinh doanh. Do đó, Công ty Lộc Ninh giảm được qui mô quản lý và mức vốn đầu tư
kinh doanh mà vẫn bảo vệ lợi ích của người công nhân như trong doanh nghiệp Nhà
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nước, trong khi chưa có luật lao động.
5. Hình thức 5: Làm dịch vụ cho hộ tư nhân trồng cao su.
ở hình thức này, Công ty bán cây giống và lo trồng cho 100 ha của hộ tư nhân.
Những hộ này đã được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất. Đây
chính là hình thức liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp gia
đình, tư nhân, trong đó, doanh nghiệp Nhà nước thực sự là hạt nhân tạo điều kiện cho
kinh tế tư nhân phát triển và mua lại sản phẩm để chế biến, xuất khẩu theo cơ chế thị
trường.
Ngoài 5 hình thức trên, Công ty còn khoán cho hộ công nhân một số diện tích
vườn cây cao su như các doanh nghiệp khác đã làm.
Nhờ đa dạng hoá sở hữu chủ đầu tư vốn phát triển kinh doanh cao su nên Công ty
Cao su Lộc Ninh đã là nhân tố quyết định tạo ra 557,75 ha cao su trồng mới trong 3
năm qua để tạo thêm công ăn việc làm, tận dụng đất có khả năng trồng cao su, tăng sản
lượng cao su chế biến xuất khẩu cho Nhà nước mà không yêu cầu vốn ngân sách đầu
tư và không làm tăng qui mô quản lý kinh doanh của Công ty.
Trao đổi về những bước đi tiếp trong quản lý kinh doanh của công ty cao su
lộc ninh.
Mặc dù đã áp dụng nhiều hình thức quản lý mới nhờ đó mà tăng được hiệu quả
kinh doanh trong nhiều mặt nhưng qui mô kinh doanh vẫn lớn so với năng lực quản lý
của Công ty, cũng như ở cấp đội. Giải pháp cho vấn đề này đang là nỗi trăn trở của
lãnh đạo Công ty và công nhân Công ty.
Vậy có thể cổ phần hoá Công ty cao su Lộc Ninh hiện nay được không? Bản chất
của cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước là phi quốc doanh hoá ở những mức độ khác
nhau biến nó thành công ty cổ phần nhằm tạo thêm nguồn vốn để đầu tư phát triển, và
tăng cường trách nhiệm của cá sở hữu chủ trong quản lý kinh doanh, khắc phục tình
trạng "cha chung không ai khóc". Công ty cổ phần là hình thức công ty đạt trình độ xã
hội hoá cao nhất, đòi hỏi những điều kiện mà nền kinh tế hàng hoá nhỏ của ta hiện nay
chưa đáp ứng được. Phương án cổ phần hóa chuyển thành công ty cổ phần là không
khả thi.
Từ thực tế điều kiện sản xuất và xã hội của công ty theo chúng tôi nên áp dụng
các biện pháp:
1. Thành lập các công ty trách nhiệm hữu hạn trồng cao su có qui mô khoảng
1000 ha với nhiều thành phần sở hữu chủ góp vốn đầu tư kinh doanh.
Toàn bộ chi phí đầu tư KTCB từ khai hoang trồng, chăm sóc 6 năm vào khoảng
15,671 triệu đồng/ ha. Với 1000 ha 1 công ty cần khoảng 15,7 tỷ đồng chia trong từng
năm như sau:
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Năm thứ 1: (Khai hoang, trồng): 4,587 triệu đồng/ ha. (29,2%); chăm sóc năm
thứ 2: 2,627 (16,76%); năm thứ 3: 3,237 (14,27%); năm thứ 4: 2,096 ( 13,27%); năm
thứ 5: 2, 198 ( \14,02%); năm thứ 6: 1,925 triệu đồng (12,31%).
Tổng cộng 15.671 triệu đồng /1 ha = 100%
Như vậy trên 1000 ha, năm thứ nhất mức đầu tư cao nhất lên 4,6 tỷ, còn các năm
sau trên dưới 2 tỷ. Trong thực tế hàng năm, lượng công nhân ở Công ty Lộc Ninh có
thể gánh và huy động khoảng 2 -3 tỷ đồng, Như vậy, việc thành lập 1 công ty trách
nhiệm hữu hạn trồng cao su qui mô 1000 ha bằng vốn đầu tư của công nhân cao su Lộc
Ninh và bằng quĩ phát triển sản xuất trích từ lợi nhuận của Công ty cao su Lộc Ninh là
khả thi.
Với mức đầu tư như trên theo tính toán cho pháp bảo đảm thâm canh đúng qui
trình kỹ thuật, đạt năng suất 1,5 tấn mủ/ ha/năm trong suốt cả chu kỳ kinh doanh 35
năm. Nhờ đó tỷ suất lợi nhuận so với vốn đầu tư có thể đạt 100%/năm, hay bình quân
8,3%/ tháng. Điều này sẽ tạo sức hấp dẫn các chủ đầu tư, qui mô lại phù hợp với năng
lực quản lý và trình độ xã hội hóa của nền kinh tế hàng hóa hiện nay ở nước ta.
Công ty sẽ hoạt động theo điều lệ các sở hữu vốn qui định và luật Công ty trách
nhiệm hữu hạn hiện hành của nước ta.
2. Thành phần lập các Công ty dự phần và khoán vườn cây.
Công ty dự phần là một tổ chức cùng hùn vốn để kinh doanh chia lời, lỗ giữa 1
bên là pháp nhân không có tư cách pháp nhân kinh doanh, do qui mô nhỏ, quản lý đơn
giản nên các quan hệ kinh doanh thường do tổ chứ kinh doanh có tư cách pháp nhân
đảm nhiệm. Sau một thời gian dài sản xuất, trong giới công nhân đã phân ra 2 loại: loại
chỉ có khả năng lao động, có kỹ thuật để làm thuê cho 1 pháp nhân kinh doanh, chịu sự
chỉ huy của người khác. Loại này chiếm số đông: loại còn lại, nhờ có kiến thức văn hoá
và thông minh nên có vốn và năng lực quản lý kinh doanh nông trại nhỏ có qui mô từ 4
- 5 ha đến 10 - 15 ha cao su.
Đối với loại này, Công ty cao su Lộc Ninh nên giao hẳn vườn cây cao su hiện
đang kinh doanh nay đang và bắt đầu kiến thiết cơ bản.
Khi triển khai hai bên phải đánh giá và đi đến thống nhất số vốn của công ty đa
đầu tư và đó là vốn góp của công ty, và số vốn còn cần đầu tư thêm cho KTCB hay vốn
lưu động cho kinh doanh khai thác (gồm cả lương), do hộ gia đình góp. Việc quản lý
kinh doanh do hộ gia đình đảm nhiệm Công ty có trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật và
thực hiện kinh doanh dịch vụ nếu hộ gia đình yêu cầu, sản phẩm sẽ bán cho Công ty
theo giá thị trường. Lời lỗ sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn giữa Công ty và hộ công nhân. Hộ
công nhân có thể thuê thêm lao động và trả công không thấp hơn lương công nhân làm
cho Công ty. Nếu thực hiện biện pháp này với 8.600 ha cao su hiện nay, Công ty Lộc
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Ninh sẽ hình thành hàng trăm Công ty dự phần và nó sẽ giúp cho công ty giảm được
yêu cầu vốn kinh doanh, giảm qui mô quản lý mà vẫn nắm được nguồn mủ cao su để
chế biến và xuất khẩu, trên mỗi vườn cây đều có người chủ thường xuyên quản lý và
bảo vệ với trách nhiệm cao vì lợi ích của chính họ. Công ty vẫn phát huy được vai trò
hạt nhân, kinh doanh và các dịch vụ kỹ thuật mà các hộ không tự thực hiện được trên
cả vườn cây KTCB và kinh doanh.
Cùng với biện pháp thành lập các công ty dự phần biện pháp khoán vườn cây cho
hộ công nhân trong giai đoạn KTCB và chăm sóc khai thác là một việc nên triển khai.
Biện pháp này áp dụng với những hộ công nhân không có vốn và năng lực quản lý
kinh doanh, chỉ có trình độ tay nghề kỹ thuật trồng và cạo mủ cao su. áp dụng hình
thức này thông qua 1 hợp đồng gia khoán với qui mô vườn cây phù hợp với khả năng
lao động của từng gia đình công nhân. ở hình thức này, Công ty vẫn là chủ thể kinh
doanh, đầu tư toàn bộ vốn kinh doanh, lời ăn, lỗ chịu. Nó cũng có ưu điểm là trên mỗi
vườn cây đều có chủ thể quản lý, gắn trách nhiệm lợi ích của họ với hiệu quả của vườn
cây, làm giảm qui mô quản lý trực tiếp của đội, của Công ty, tăng trách nhiệm của công
nhân, tận dụng được sức lao động phụ cuả các hộ gia đình. Đồng thời còn kích thích hộ
công nhân đầu tư thêm vật tư, lao động để thâm canh vượt năng suất khoán.
Kết luận
Như vậy trên vùng đất Lộc Ninh và phụ cận 20 - 25 ngàn ha cao su có khả năng
trở thành hiện thực một cách nhanh chóng. Công ty cao su Lộc Ninh với tư cách là
doanh nghiệp Nhà nước hay doanh nghiệp có vốn Nhà nước chiếm đa số, với thiết bị
công nghệ mới, trình độ quản lý cao sẽ đóng vai trò hạt nhân đối với việc hình thành
phát triển vùng cao su này, mang lại nhiều hiệu quả kinh tế - xã hội. Các doanh nghiệp
khác với nhiều hình thức tổ chức và qui mô lớn nhỏ khác nhau, với nhiều chủ đầu tư
vốn kinh doanh trong và ngoài nước, với tư cách là cá nhân hay là 1 tổ chức kinh
doanh, 1 tổ chức đầu tư vốn.... sẽ được hình thành như các vệ tinh xung quanh Công ty
cao su Lộc Ninh. Lúc đó, tất cả các doanh nghiệp này sẽ liên kết lại với nhau vì mục
đích kinh doanh chung và lợi ích riêng của mỗi doanh nghiệp, tạo nên một tập đoàn
các doanh nghiệp cao su như chúng ta thường thấy trong nền kinh tế thị trường phát
triển. Trong đó các doanh nghiệp có thể có qui mô khác nhau, nhưng phần lớn đều
được tổ chức theo hình thức Công ty với nhiều dạng khác nhau, phù hợp với trình độ
xã hội hoá sản xuất của mỗi công ty. Đó là quá trình công ty hoá các doanh nghiệp và
hình thành tập đoàn doanh nghiệp trên các vùng hay ngành theo qui mô phát triển kinh
tế thị trường - một nền kinh tế ngày càng xã hội hoá cao thông qua các hình thức tổ
chức kinh doanh và các bước đi thích hợp.
II. Cần mở rộng diện tích thí điểm bán vườn cây công nghiệp lâu năm cho hộ gia
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đình công nhân
Yếu tố mở đầu tạo ra sự đổi mới đồng bộ và những thành tựu nổi bật trong nông
nghiệp thời gian qua là từng bước thừa nhận hộ gia đình nông dân là một đơn vị kinh
tế tự chủ, loại hình doanh nghiệp gia đình, tế bào của nền kinh tế thị trường.
Cơ chế khoán sản phẩm theo Chỉ thị 100 của Ban Bí thư (1981) chỉ mới thừa
nhận một phần quyền tự chủ của hộ nông dân xã viên trong sản xuất, phân phối sản
phẩm của HTX mà đã chặn đứng được sự suy thoái trong nông nghiệp thời kỳ những
năm cuối của thập niên 80.
Với Nghị quyết 10 của Bộ Chính trị (1988), quyền tự chủ kinh doanh của gia
đình nông dân được xác lập đầy đủ đã tạo sự tăng trưởng nổi bật trong những năm
19989 - 1993.
Lý thuyết về kinh tế nông dân đã phân tích 3 lợi thế của kinh tế gia đình trong
nền kinh tế thị trường.
- Đối tượng sản xuất nông nghiệp là những sinh vật. Cho nên, sự chăm sóc tỷ mỉ,
thường xuyên, không kể sớm khuya để đáp ứng đúng kỹ thuật, kịp thời các yêu cầu
sinh học của cây trồng, vật nuôi điều đó quyết định năng suất, chất lượng, hiệu quả của
sản xuất nông nghiệp. Chỉ có hình thái kinh tế gia đình mới tạo ra động lực và điều
kiện kinh tế - xã hội đáp ứng yêu cầu nói trên, nhờ gắn trực tiếp lợi ích của mỗi người,
và cả cộng đồng gia đình vào kết quả, hiệu quả cuối cùng của sản xuất nông nghiệp.
- Kinh tế gia đình với cơ chế "tự thuê mướn sức lao động của chính mình "tự bóc
lột mình" và "lấy công làm lãi", đã tạo ra khả năng lớn hơn các loại hình doanh nghiệp
khác trong việc vượt qua tình huống rủi ro do thiên nhiên hay do thị trường gây ra, làm
cho giá buôn bán bằng với giá thành sản xuất nông sản. Điều này đặc biệt có ý nghĩa
đối với các doanh nghiệp trồng cây lâu năm.
- Cơ cấu kinh tế của nền nông nghiệp hiện đại cần phải bảo đảm tính bền vững về
sinh thái cũng như về tài chính trước các đột biến. Do đó, mỗi doanh nghiệp đều phải
thực hiện cơ cấu đa canh, đa ngành trên cơ sở chuyên môn hoá.
Kinh tế gia đình tỏ ra có khả năng thích ứng hơn cả với nền nông nghiệp đa canh
và bền vững. Nghị đình 12 của Chính phủ (1993) đã chủ trương mở rộng thí điểm bán
vườn cây lâu năm trong các doanh nghiệp nhà nước cho hộ công nhân viên, góp phần
tạo ra nhưng chủ thực sự cụ thể trong sản xuất nông nghiệp.
Viêc bán vườn cây lâu năm cho công nhân cần chú ý những điểm sau đây: - Mục
đích của việc bán vườn cây là gì? Đó là tạo ra các doanh nghiệp gia đình trong nông
nghiệp để có được 3 lợi thế đã nêu ở trên. Riêng với cao su, điều này đặc biệt có ý
nghĩa trong việc xoá bỏ tình trạng độc canh, tạo ra cơ cấu đa canh của nền nông nghiệp
sinh thái bền vững trong mỗi nông trại gia đình.
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Do đó việc thu hồi vốn đầu tư của Nhà nước không phải là mục tiêu của việc bán
vườn cây. Mà chỉ là một yêu cầu cần được thực hiện trong một số năm theo nguyên tắc
bảo toàn vốn, tạo điều kiện tài chính cho hộ công nhân có thể mua được vườn cây.
- Trong các doanh nghiệp Nhà nước hiện nay số diện tích vườn cây xấu, già cỗi,
hiệu quả thấp chiếm tỷ lệ đáng kể. Để tránh việc hộ công nhân nào cũng chỉ muốn mua
vườn cây tốt, gần đường giao thông, cần xác định 1 chênh lệch giá đáng kể giữa các
loại vườn cây tốt xấu - xa - gần đường giao thông. Cần xác định giá trị vườn cây theo
hiện trạng, không thể máy móc dựa vào số liệu kế toán. Vì con số này hàm chứa tất cả
chi phí bất hợp lý, lãng phí, tiêu cực do hậu quả của lịch sử để lại không phù hợp với
cơ chế thị trường.
- Để sử dụng hợp lý sức lao động trong mỗi gia đình và lấy ngắn nuôi dài, cần
bán cho mỗi hộ cả vườn cây đang kinh doanh và vườn cây đang kiến thiết cơ bản theo
một tỷ lệ hợp lý.
Doanh nghiệp Nhà nước vẫn phải bảo đảm các dịch vụ đầu vào và đầu ra cho
doanh nghiệp gia đình, nhất là khâu chế biến, tiêu thụ nông sản trong, ngoài nước.
Đối với việc phát triển cây công nghiệp lâu năm đường giao thông là hết sức
quan trọng. Nhà nước cần cấp vốn ngân sách để doanh nghiệp Nhà nước xây dựng
đường giao thông và thu lệ phí giao thông của các hộ kinh doanh vườn cây, như thuỷ
lợi phí đối với sản xuất lúa, theo nguyên tắc bảo toàn vốn, không lấy lãi.
Có như vậy doanh nghiệp gia đình mới có thể trở thành tế bào của nền kinh tế thị
trường phát triển. Nhưng để xoá tận gốc tình trạng vô chủ, doanh nghiệp Nhà nước
đảm bảo các khâu đầu vào và đầu ra của sản xuất nông nghiệp cũng sẽ được cổ phần
hoá, biến người công nhân làm thuê trở thành người làm chủ thực sự, sở hữu một phần
vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đó là quá trình phát triển tất yếu từ các nền kinh tế Nhà
nước hoá cao độ, trong đó Nhà nước làm kinh tế để nuôi mình và nuôi dân, chủ yếu
thông qua hai loại hình doanh nghiệp - XNQD và HTX, đều dựa trên chế độ công hữu
về tư liệu sản xuất, sang nền kinh tế thị trường, trong đó dân làm kinh tế để nuôi mình
và nuôi Nhà nước, thông qua nhiều loại hình doanh nghiệp dựa trên chế độ sở hữu Nhà
nước và sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Sự quản lý của Nhà nước pháp quyền bảo
đảm cho quá trình này phát triển tiếp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Lực cản chủ yếu đối với quá trình đổi mới này là những ai có đặc quyền đặc lợi
nhờ cơ chế kinh tế cũ, ở cả tầm quản lý vĩ mô và vi mô. Những quyền định đoạt quá
trình bán vườn cây và cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước là thuộc sở hữu chủ (nhà
nước), chứ tuyệt nhiên không phải là quyền của giám đốc doanh nghiệp - người làm
thuê cho Nhà nước. Nếu làm rõ thực hiện đúng quyền hạn của mình. Nhà nước sẽ phá
bỏ được các cản trở lực. thực hiện có hiệu quả chủ trương của mình.
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III. Mô hình nông trường sông hậu
Nông trường quốc doanh Sông Hậu là một trong những điển hình của ngành
nông nghiệp phát huy vai trò hạt nhân liên kết nông hộ, hợp tác xã nông nghiệp,
cơ quan nghiên cứu khoa học để phát triển sản xuất, kinh doanh có hiệu quả cao.
Từ thực tiễn Nông trường Sông Hậu, rút ra những bài học phổ biến gì để bổ sung
chính sách, biện pháp phát triển nông nghiệp nông thôn ? Và với nông trường,
những vấn đề gì cần tiếp tục giải quyết để mở ra bước phát triển mới theo yêu cầu
của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn ?
Nông trường Sông Hậu thuộc huyện Ô Môn tỉnh Cần Thơ được thành lập tháng
4 - 1979 với diện tích tự nhiên 3.450 ha. Đến năm 1984 do sáp nhập với Nông trường
Quyết Thắng có diện tích tự nhiên 6.982 ha. Nông trường Sông Hậu nằm trong vùng
nước ngọt chủ yếu sản xuất lúa của đồng bằng sông Cửu Long, nhưng lại là vùng đất
thấp trũng, có nhiều lung bào và kênh rạch tự nhiên, bị bỏ hoang hoá trong thời kỳ
chiến tranh. Do vậy vùng đất này chỉ trồng được một vụ lúa mùa nổi bấp bênh với năng
suất thấp, hằng năm chỉ đạt sản lượng khoảng 2.000 tấn lúa. Đến nay, sau 20 năm,
nông trường đã hoàn thành việc cải tạo đồng ruộng, xây dựng công trình thuỷ lợi với
hệ thống bờ bao, kênh tưới tiêu nước, đường giao thông nội đồng hoàn chỉnh, cho nên
100% diện tích lúa mùa nổi một vụ trở thành đất trồng lúa hai vụ ăn chắc với sản lượng
hàng năm 60.000 tấn: 4.160 ha ruộng lúa đã kết hợp nuôi trồng thuỷ sản. Mô hình sản
xuất nông nghiệp tổng hợp RRVAC (ruộng - rừng vườn - ao - chuồng) được áp dụng
phổ biến trong nhiều năm qua.
Trang trại gia đình trong chủ thể kinh doanh - nông trường
Trên gần 7.000 ha đất được xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, nông trường đã
áp dụng mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, xét cả về mặt sinh thái tự nhiên và
thị trường. 4.160 ha ruộng lúa hai vụ, với năng suất hơn 10 tấn/ năm, kết hợp nuôi cá,
mỗi năm thu hoạch khoảng 300 kg cá/ha, trị giá 2.550.000 đồng, trong đó, lãi ròng
2.000.000 đồng. Về chăn nuôi, nông trường có 350 ô chuồng chăn nuôi heo với tổng
đàn hơn 3.000 con, hằng năm xuất chuồng 300 - 350 tấn và hàng nghìn con heo giống,
đàn gà giống Hà Lan, vịt xiêm Pháp được nuôi với quy mô hơn 200.000 con, ngoài ra,
còn cung cấp hàng chục nghìn con giống cho nông dân ngoài nông trường. Dọc theo
đường giao thông và kênh thuỷ lợi, nông trường trồng hơn 5.000.000 cây lấy gỗ tạo
nguồn nguyên liệu cho xưởng chế biến đồ gỗ gia dụng. Ngoài ra, trên các bờ mương
của hệ thống "bờ giữa mương cặp", nông trường còn trồng cây ăn trái như: xoài, sản
xuất nấm rơm, trồng các loại rau đậu. gừng, vvv.. tạo nguồn nguyên liệu chế biến nông
sản xuất khẩu. Để có giống tốt, nông trường liên kết với Viện Lúa đồng bằng sông Cửu
Long. Viện cây ăn trái miền nam. Viện Khoa học Nông nghiệp miền nam, Trường đại
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học Cần Thơ... thực hiện việc khảo nghiệm, chọn lọc và nhân nhanh các giống có
phẩm chất tốt, năng suất cao, kháng sâu bênh. Hiện nay hằng năm nông trường sản
xuất hơn 3.500 tấn lúa giống phẩm chất cao đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (trong đó 2.500
tấn sử dụng trong nông trường, hơn 1.000 tấn bán cho các hộ ở địa phận chung quanh).
Đối với 2.800 hộ nông dân nhận khoán, nông trường quy hoạch và giao cho mỗi
hộ trung bình 2,5 ha để áp dụng mô hình RRVAC, bình quân thu nhập (đã trừ chi phí
sản xuất) đạt hơn 40 triệu đồng/hộ/ năm. Mỗi hộ nông dân nhận khoán thực hiện cơ
cấu sản xuất theo mô hình RRVAC, và tự đảm nhiệm các khâu sản xuất - sinh học như
: gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch. Nông trường thực hiện các dịch vụ cho các hộ nhận
khoán như: Làm đất, cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu, khuyến nông, sấy, tồn
trữ và bảo quản sản phẩm, chế biến và tiêu thụ (kể cả xuất khẩu). Hộ nhận khoán trả
cho Nhà nước các khoán thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuỷ lợi phí, quỹ an ninh, quốc
phòng là 330 kg/ha, 420 kg/ha, 510 kg/ ha theo từng hạng đất. Các nông hộ nộp cho
nông trường các khoản về khấu hao các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất
nông nghiệp như san ủi đồng ruộng, hệ thống kênh mương thuỷ lợi nội đồng và lập các
quỹ đầu tư phát triển, quỹ bảo hiểm sản xuất quỹ phúc lợi, quản lý phí với mức 64,8
kg/ ha, 685,8 kg/ ha, 790,8 kg/ ha, tuỳ từng hạng đất. Các hộ nhận khoán được nông
trường bảo hiểm giá và bao tiêu sản phẩm, trả theo các phí dịch vụ cho nông trường
với giá thấp hơn giá dịch vụ bên ngoài. Thí dụ. Giá dịch vụ bơm nước, suốt lúa rẻ hơn
bên ngoài 10 - 15%, giá dịch vụ làm đất, cầy đất rẻ hơn 15 – 20%. Một số nông hộ mua
sắm máy móc nhỏ như: máy bơm, suốt lúa để làm dịch vụ cho các nông hộ theo giá chỉ
đạo của nông trường.
Về đời sống tinh thần, các hộ được nông trường chăm lo chu đáo về giáo dục với
chính sách miễn phí hoàn toàn từ mẫu giáo đến lớn 12 và giáo dục bắt buộc đến lớp 9,
được bảo đảm khám chữa bệnh ban đầu; được tham gia sinh hoạt, học tập trong các tổ
chức đoàn thể; được hưởng chế độ khen thưởng hàng năm, nghỉ mát...
Như vậy, trên một quá trình sản xuất theo mô hình RRVAC với quy mô bình
quân 2,5 ha/ hộ, có hai chủ thể kinh doanh là Nông trường Sông Hậu và hộ nông dân
nhận khoán. Chủ thể kinh doanh thứ nhất đồng thời cũng là chủ thể pháp lý trong kinh
doanh là Nông trường Sông Hậu. Chính vì vậy, trên quy mô sản xuất lớn (7.000 ha đất)
và tính chất sản xuất đa dạng phức tạp theo mô hình RRVAC, Nông trường Sông Hậu
đã "chuyển tải quản lý" sang cho nông hộ nhận khoán ở những khâu sản xuất - sinh
học trên quy mô nhỏ 2,5 ha, gắn lợi ích với trách nhiệm trong phương thức khoán. Chủ
thê kinh doanh thứ hai là các nông hộ nhận khoán. Đó cũng chính là các trang trại gia
đình sản xuất hàng hoá. Sự tái lập trang trại gia đình trong lòng nông trường đã nâng
cao được năng suất đất đai và lao động. Đồng thời, những hạn chế của trang trại gia
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đình được khắc phục nhờ hoạt động dịch vụ đầu vào, đầu ra của Nông trường. Đó
chính là nguyên nhân cơ bản dẫn đến những thành tựu trong sản xuất nông nghiệp của
Nông trường Sông Hậu từ 1979 đến nay. Mô hình quản lý này phù hợp với tất cả các
doanh nghiệp nông nghiệp có qui mô lớn và sản xuất đa dạng, có giá trị phổ biến trên
các vùng nông nghiệp sinh thái.
Để phục vụ sản xuất theo mô hình RRVAC của các nông hệ nhận khoán, Nông
trường đã tổ chức các hoạt động dịch vụ như sản xuất và cung cấp giống tốt cho cả
trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng, nuôi trồng thuỷ sản. làm đất, tưới tiêu nước, phân bón
v.v, hiện nay nông trường có 72 chiếc máy cày, máy ủi, 12 xáng cạp, tám máy Kobel,
đáp ứng nhu cầu làm đất, san ủi, nạo vét kênh mương tôn tạo bờ bao cho toàn nông
trường và cho một số đơn vị ngoài nông trường. Nông trường cũng đã xây dựng hệ
thống phơi sấy lúa, áp dụng máy gieo lúa theo hàng, xây dựng hệ thống tồn trữ và bảo
quản, chế biến lúa gạo xuất khẩu. Nông trường áp dụng cơ chế khoán giá thành hoạt
động dịch vụ đến từng đơn vị sản xuất, từng công nhân. Cách làm này thực chất là
phân quyền quản lý cho từng công nhân hoặc nhóm công nhân trong mỗi hoạt động
dịch vụ. Nhờ đó nông trường có thể mở rộng quy mô kinh doanh như hiện nay.
Liên kết với các thành phần kinh tế để chế biến và xuất khẩu nông sản.
Kim ngạch xuất khẩu của nông tường tăng liên tục, năm 1996 đạt 11,8 triệu USD,
trong đó gạo là 9,2 triệu USD; năm 1997 đạt 32 triệu USD trong đó gạo là 30 triệu
USD; năm 1998 đạt 57, 2 triệu USD, trong đó gạo đạt 55 triệu USD (tính số tròn).
Nông trường đã xây dựng mười phân xưởng chế biến gạo trên địa bàn nông trường và
ngoài nông trường, có khả năng chế biến 300.000 tấn gạo xuất khẩu/ năm. Trong khi
đó, sản lượng xuất khẩu của nông trường hằng năm khoảng 60.000 tấn lúa, tương
đương 40.000 tấn gạo, tức 13% nhu cầu. Nông trường còn có sáu phân xưởng đồ hộp,
sấy, muối các loại nông sản như trái cây, nấm rơm, gia vị, rau mầu.... trên địa bàn Cần
Thơ, Đồng Nai, Đắc Lắc; một phân xưởng đông lạnh chế biến thuỷ sản, súc sản và một
phân xưởng chế biến gỗ. Như vậy, những nông sản làm nguyên liệu cho chế biến
không chỉ do nông trường sản xuất như lúa gạo, gà, heo, tôm, cá, cây lấy gỗ, trái cây,
nấm rơm, v.v.. mà chủ yếu là thu mua của các vùng nguyên liệu, như: lúa ở đồng bằng
sông Cửu Long, gừng, cà phê ở Đắc Lắc, chuối, chôm chôm, măng tre ở miền đông
Nam Bộ, khóm ở hai huyện Long Mỹ - Vị thành ( Cần Thơ),. v.v. Đối với vùng nguyên
liệu này, nông trường đã đầu tư cho hoạt động khuyến nông, cung cấp giống, phân bón.
Đặc biệt là gần đây, nông trường đã đầu tư hỗ trợ để thành lập và phát triển một số hợp
tác xã ở những vùng sản xuất nông sản nguyên liệu cho chế biến.
Đối với tất cả xưởng chế biến nông sản, nông trường khoán giá thành để gắn
quyền lợi tập thể của người lao động với kết quả sản xuất cuối cùng của một phân
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xưởng. Thực chất của cơ chế khoán giá thành cho các phân xưởng là phân quyền quản
lý, làm giảm " tải quản lý" phần nào ở nông trường. Đó là một cách làm đúng, sáng
tạo.
Nông trường liên kết với các cơ quan nghiên cứu khoa học như : Viện lúa đồng
bằng sông Cửu Long. Trường đại học Cần Thơ... để đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản
xuất, đặc biệt sử dụng giống mới có năng suất và chất lượng cao. Nông trường trở
thành trung tâm sản xuất giống tốt không chỉ cung cấp cho các nông hộ nhận khoán
của mình mà còn cho cả các nông hộ trên các vùng nguyên liệu mà nông trường quan
tâm, đầu tư. Nông trường thật sự là cầu nối giữa cơ quan khoa học và nông dân, nhờ đó
những tiến bộ khoa học được triển khai nhanh và đưa vào sản xuất. Nông trường còn
liên kết với Trường đại học Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Nông
lâm thành phố Hồ Chí Minh để nghiên cứu công nghệ chế biến, trang thiết bị cho sản
xuất nông nghiệp và chế biến nông, lâm sản. Máy gieo hàng, hệ thống sấy lúa, máy rửa
gừng, và các thiết bị chế biến khác là các kết quả nghiên cứu khoa học của các viện,
trường này được đưa vào sản xuất nông trường.
Để có thể quản lý và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên quy mô lớn như Nông
trường Sông Hậu, đương nhiên phải có một đội ngũ cán bộ, công nhân trên nhiều lĩnh
vực chuyên môn khác nhau và đạt trình độ cao, từ cán bộ kỹ thuật chế biến nông sản,
thuỷ sản, đồ gỗ đến kỹ thuật sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thuỷ lợi, cơ khi đến cán
bộ quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu, quản lý tài chính, kế toán... ở cấp nông trường,
phân xưởng và các cơ quan sản xuất. Vì vậy trong thời gian qua, nông trường rất chú ý
đến việc đào tạo nhân lực đa dạng, từ giáo dục phổ thông đến đại học và trên đại học,
từ giáo dục nghề phổ thông, bổ túc văn hoá đến khuyến nông cho bà con nông trường
viên. Nông trường hiện nay có 371 cán bộ gồm năm thạc sỹ, bốn người đang học cao
học, 120 kỹ sư, 80 cán bộ kỹ thuật trung cấp giàu kinh nghiệm, 140 giáo viên chuyên
nghiệp và hàng trăm công nhân kỹ thuật lành nghề. Đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực là yếu tố quyết định cho sự thành đạt của nông trường.
Kết quả của 20 năm xây dựng và phát triển đã chứng tỏ mô hình sản xuất, kinh
doanh tổng hợp đa dạng, liên kết kinh tế rộng rãi với kinh tế hộ nông dân, các HTX
nông nghiệp, các cơ quan khoa học của Nông trường Sông Hậu là đúng đắn và hợp lý.
Nông trường Sông Hậu đã phát huy vai trò hạt nhân liên kết của một doanh nghiệp
Nhà nước trong nông nghiệp. Nông trường đã trở thành một trung tâm sản xuất giống
và triển khai tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất của các nông hộ và các HTX nông nghiệp.
Nông trường trở thành cầu nối giữa các cơ quan khoa học và nông dân. nông trường
thực hiện các hoạt động dịch vụ đầu vào và đầu ra cho kinh tế nông hộ và HTX nông
nghiệp. Đặc biệt nông trường mở rộng chế biến lương thực và nông sản khác cho xuất
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khẩu, với nguồn nguyên liệu được tổ chức sản xuất trong nông trường cũng ở bên
ngoài nông trường.
Mô hình kinh tế - quản lý của Nông trường Sông Hậu có giá trị phổ biến, có thể
áp dụng tất cả các doanh nghiệp Nhà nước và tư nhân có quy mô lớn kinh doanh nông
nghiệp, chế biến, tiêu thụ nông sản mà trước hết là doanh nghiệp Nhà nước trong nông
nghiệp.
Những vấn đề mới nảy sinh
Với quyết định của Chính phủ cho phép Nông trường Sông Hậu được trở thành
đầu mối xuất khẩu gạo trực tiếp vào năm 1997, sự phát triển của nông trường đã bước
sang giai đoạn phát triển mới. Từ chỗ là một đơn vị sản xuất nông nghiệp là chính
(mặc dù từ năm 1992 nông trường cũng đã được phép tham gia xuất khẩu trực tiếp
nông sản chế biến và nhập khẩu thiết bị ). Nông trường đang chuyển sang thành đơn vị
sản xuất chế biến và xuất, nhập khẩu trong đó thành phần hoạt động thương mại xuất
nhập khẩu và chế biến chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Đây là sự chuyển biến về chất.
Nông trường đang thực hiện việc cơ cấu lại về vốn đầu tư, về tổ chức hoạt động.
Từ năm 1997, nông trường trực tiếp tham gia xuất khẩu gạo cho nên quy mô kinh
doanh của nông trường tăng lên nhanh chóng. Tổng doanh thu thuần của năm 1996 là
171,88 tỷ đồng Việt Nam, được xem là 100% thì đến 1997 con số đó là 520,3 tỷ đồng,
bằng 302,7% so với năm 1996, năm 1998 con số đó là 1.113,86 tỷ đồng, bằng 666,74%
so với năm 1996. Nếu tính riêng giá trị hàng hóa xuất khẩu thì năm 1996 đạt 101,7 tỷ
đồng được xem là 100% thì đến năm 1997 con số đó là 388,4 tỷ đồng, bằng 382% so
với năm 1996; năm 1998 con số đó là 773,6 tỷ đồng, bằng 760,6% so với năm 1996.
Cùng với việc phát triển về quy mô kinh doanh, quy mô vốn kinh doanh của Nông
trường Sông Hậu cũng tăng lên nhanh chóng. Năm 1996 quy mô vốn kinh doanh là
136,6 tỷ đồng được xem là 100% thì năm 1997 con số đó là 257,4 tỷ động, bằng
188,4% so với năm 1996; năm 1998 con số đó là 415,4 tỷ đồng, bằng 304% so với năm
1996. Trong đó tài sản cố định năm 1996 là 46,9 tỷ đồng được xem là 100%, năm 1997
con số đó là 56 tỷ đồng, bằng 114,9%; năm 1998 con số đó là 62,9 tỷ đồng, bằng
147,54% so với năm 1996. Như vậy, doanh số xuất khẩu tăng nhanh nhất, sau đó đến
doanh thu thuần; quy mô vốn kinh doanh tăng chậm hơn, trong đó đặc biệt là tài sản cố
định .
Trong khi đó lợi tức sau thuế lại giảm dần. Năm 1996 lợi tức sau thuế đạt 5,4 tỷ
đồng được xem là 100%; năm 1997 con số ấy là 5,26 tỷ đồng, bằng 97,4% so với năm
1996; năm 1998 con số ấy là 4,12 tỷ đồng, bằng 76,3% so với năm 1996. Tỷ suất lợi
nhuận sau thuế so với doanh thu năm 1996 đạt 3,11% được xem là 100%; năm 1997
con số ấy là 0,99%, bằng 31,8% so với năm 1996; năm 1998 con số ấy là 0,35%, bằng
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11,25% so với năm 1996. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn sở hữu chủ năm 1996
đạt 8,9%; năm 1997 con số ấy là 8,18%, bằng 92% so với năm 1996; năm 1998 con số
ấy là 6,38%, bằng 77,1% so với năm 1996.
Chỉ với những con số trên đây, ta thấy hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đạt
ở mức thấp, đặc biệt tỷ suất lợi nhuận sau thuế so với vốn chủ sở hữu luôn luôn thấp
hơn lãi suất tiền gửi tiết kiện ngân hàng.
Sở dĩ như vậy, chủ yếu là vì nông trường đang thực hiện việc cơ cấu lại hoạt động
kinh doanh của mình.
Xét trên tốc độ phát triển của nông trường, chúng ta thấy tốc độ phát triển rất rõ
từ năm 1996 đến 1998 đặc biệt nhất từ năm 1997 là năm Nông trường Sông Hậu được
là đầu mối xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón.
Doanh thu tăng nhanh chủ yếu là do giá trị hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo và
hàng nhập khẩu chủ yếu là phân bón. Nông trường thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu
rất rõ nét. Từ sản xuất thuần những năm 1995 trở về trước, tỷ trọng và khu vực I chiếm
hơn 90%; khu vực II, III chiếm trên dưới 10%. Tỷ trọng này đã chuyển dịch và thay
đổi dần theo chiều hướng ngược lại, từ năm 1996 đến những năm 1997 - 1998, con số
này đã là khu vực I: khoảng 10%; khu vực II, III hơn 90%.
Để đạt được kết quả tăng nhanh doanh thu qua giá trị hàng xuất, nhập khẩu, Nông
trường đã có một quá trình đầu tư để chuyển từ một đơn vị thuần sản xuất nông nghiệp
sang kinh doanh sản xuất, nhập khẩu tổng hợp. Nông trường đã đầu tư phát triển nguồn
nhân lực, nâng cao trình độ ngoại thương, trình độ tiếp thị trong nước và quốc tế, đầu
tư cơ sở hạ tầng, xây dựng các phân xưởng, trạm thu mua chế biến hàng nông sản và
lương thực... Chỉ với vài cơ sở chế biến ban đầu, trong bốn năm qua, Nông trường
Sông Hậu đầu tư mở rộng và phát triển: 10 phân xưởng chế biến lương thực, công suất
300.000 tấn gạo xuất khẩu/ năm; sáu phân xưởng chế biến hàng nông sản; một phân
xưởng đông lạnh; một phân xưởng chế biến gỗ xuất khẩu.
Nông trường đã đầu tư vài chục tỷ đồng cho chế biến nông sản, thực phẩm đạt
công suất 550.000 tấn trong vòng ba năm, bảo đảm chất lượng sản phẩm, chuẩn bị cho
cạnh tranh khi hội nhập vào AFTA năm 2003.
Trong quá trình cơ cấu lại, có phân xưởng, có sản phẩm ở dạng sản xuất thử, có
phân xưởng đang xây dựng dở dang, chưa phát huy hiệu quả kinh tế của việc đầu tư.
Thậm chí, có nhiều chương trình đầu tư được hạch toán lỗ cho phép trong vài ba năm
đầu để chiếm lĩnh thị trường.
Nông trường phải đầu tư phát triển thị trường, tự tìm kiếm khách hàng, trong điều
kiện không được ưu tiên tham dự vào một số thị trường thuận lợi, không được thực
hiện các hợp đồng "G to G" (hiệp định liên Chính phủ) như những công ty lớn khác.
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Nông trường đã tạo được thị trường khá vững, trong vòng ba năm nông trường đã xuất
khẩu hơn 550.000 tấn gạo và nhập khẩu gần 400.000 tấn phân bón, nhưng không xin
Nhà nước bù lỗ. Đây là một kết quả đáng khích lệ. Tuy vậy, chiến lược giá cả xâm
chiếm thị trường đã làm giảm lợi nhuận của nông trường.
Mặt khác, tổng giả trị tài sản cố định hiện có của nông trường tuy khá lớn, nhưng
hơn 50% thuộc về tài sản phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà lợi nhuận trong nông
nghiệp lại rất thấp (chưa nói đến lỗ). Hằng năm theo quyết định của UBND tỉnh, nông
trường chỉ được thu khẩu hao 4%.năm trên giá trị TSCĐ phục vụ sản xuất nông nghiệp
từ những hộ công nhân nhận khoán. Hơn nữa những khó khăn khách quan và chủ quan
trong lĩnh vực xuất khẩu gạo - nhập khẩu phân bón trong các năm 1997, 1998, 1999 đã
làm cho phần lớn các công ty xuất khẩu gạo và nhập khẩu phân bón Việt Nam không
có lời nhiều, thậm chí bị lỗ. Nông trường Sông Hậu cũng không thể nằm ngoài hoàn
cảnh đó.
Những nguyên nhân chủ quan và khách quan trên đây làm cho lợi nhuận của
Nông trường Sông Hậu thấp và giảm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, nếu có
những giải pháp đúng đắn, có những chính sách hỗ trợ tốt hơn thì Nông trường Sông
Hậu tiếp tục phát triển đi lên đạt trình độ cao hơn, khác hẳn về chất so với Nông
trường Sông Hậu hiện nay.
Định hướng giải pháp
Có thể nói rằng, mô hình liên kết kinh tế của Nông trường Sông Hậu hiện nay đã
làm nảy sinh những yếu tố manh nha của một tập đoàn kinh tế trong sản xuất nông
nghiệp. Sản xuất nông nghiệp của các nông dân nhận khoán trong nông trường cũng
như các hộ nông dân ở các vùng nông nghiệp khác đều giống nhau về chất. Đó là
những hộ nông dân sản xuất nông nghiệp hàng hoá, đảm trách các khâu sản xuất - sinh
học, nhằm cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến của Nông trường Sông Hậu.
Các nông dân thuộc các tổ chức hợp tác xã bên ngoài, hoặc nông dân ở các vùng
nguyên liệu có liên kết với nông trường nhận được các dịch vụ đầu vào, đầu ra từ Nông
trường Sông Hậu, tuy mức độ khác nhau. Như vậy, về bản chất các hộ nông trường
viện nhận khoán của Nông trường Sông Hậu và kinh tế hộ nông dân ở các vùng nông
nghiệp khác đều là các nông hộ sản xuất hàng hoá cung ứng nông sản nguyên liệu cho
Nông trường Sông Hậu.
Các phân xưởng chế biến hàng xuất khẩu đã có quyền tự chủ ở mức độ nhất định
trong khuôn khổ giá thành khoán của Nông trường Sông Hậu, và có quyền tự quyết
định mua nguyên liệu đầu vào. Nông trường Sông Hậu đảm trách cung cấp tài chính,
giao kế hoạch thu mua và tiêu thụ sản phẩm cho các phân xưởng chế biến sản phẩm
cho các phân xưởng chế biến nông sản. Tuy vậy, các phân xưởng chế biến hàng nông,
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lâm sản còn áp dụng phương thức hạch toán báo sổ, không có tư cách pháp nhân,
không có con dấu, nhằm bớt đi những chi phí phát sinh do bộ máy cồng kềnh, giảm đi
những tiêu cực không đáng có. Toàn bộ quản lý tập trung ở văn phòng chính, các phân
xưởng chỉ nhận nguồn vốn và thực hiện kế hoạch thu mua nguyên liệu và sản xuất, chế
biến ra thành phẩm để giao lại cho nông trường. Nông trường chịu trách nhiệm tìm
kiến, giao dịch, ký kết hợp đồng xuất khẩu, tiêu thụ sản lượng hằng năm 200 nghìn 300 nghìn tấn gạo, hàng chục nghìn tấn nông sản khác. Ngày nay, thương hiệu
"SOHAFARM IMPORT - EXPORT" (Nông trường xuất, nhập khẩu Sông Hậu ) đã trở
thành thương hiệu mạnh và uy tín trên thị trường quốc tế về lĩnh vực xuất khẩu gạo và
hàng nông sản chế biến.
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và mở rộng hơn nữa hoạt động chế biến và kinh
doanh xuất, nhập khẩu, làm cho những hoạt động này trở thành lĩnh vực kinh doanh
chính của mình. Nông trường Sông Hậu có thể cổ phần hoá một số các phân xưởng
hiện nay thành công ty cổ phần, trong đó cổ đông chiếm cổ phần ưu thế là Nông trường
Sông Hậu, còn các cổ đông khác là các công nhân chế biến, các hộ nông dân và các
HTX nông nghiệp sản xuất cung ứng nguyên liệu cho chế biến của các phân xưởng này
và các nhà đầu tư khác. Việc tiêu thụ nông sản chế biến không chỉ có xuất khẩu mà còn
tiêu thụ trong nước thông qua các cửa hàng của Nông trường Sông Hậu ở các siêu thị
trên các thị trường lớn của cả nước.
Lúc này, mô hình liên kết của Nông trường Sông Hậu, bao gồm doanh nghiệp mẹ
và các công ty con, với các nông trại gia đình sản xuất hàng hoá, các HTX nông
nghiệp, các tổ chức khoa học và có thể với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp khác ở
trong và ngoài nước, trở thành một tập đoàn kinh tế, kinh doanh tổng hợp, đa dạng,
quy mô lớn trên thị trường trong và ngoài nước, mà không sợ rơi vào tình trạng "quá
tải" về quản lý. Trái lại, nó tạo điều kiện để nhanh chóng mở rộng hoạt động kinh
doanh của nông trường lên gấp nhiều lần hiện nay.
Để biến định hướng này thành hiện thực cần xây dựng "đề án phát triển tập đoàn
kinh tế SOHAFARM", trong đó cần chú ý xác định những bước đi thích hợp.
Những bài học rút ra từ Nông trường Sông Hậu
Phần này không đề cập những bài học kinh nghiệm rút ra để tiếp tục phát huy
những thành quả đã đạt được của bản thân nông trường mà chỉ nêu lên một số bài học
chung cho việc chỉ đạo phát triển nông nghiệp được rút ra từ thực tế của Nông trường
Sông Hậu trong thời gian qua.
1- Liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản có quy mô lớn,
kinh doanh đa dạng, trước hết là doanh nghiệp Nhà nước trên tư cách là hạt nhân với
các tổ chức khoa học - đào tạo, với các HTX nông nghiệp, các nông trại gia đình, là cơ
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sở kinh tế - tổ chức thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn
nước ta hiện nay. Những kết quả trong tổ chức kinh doanh của Nông trường Sông Hậu
cũng như của Hiệp hội mía đường Lam Sơn (Thanh Hoá) cho thấy lối ra cho các doanh
nghiệp Nhà nước: làm thế nào để đóng vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế nông
nghiệp, nông thôn.
2 - Thành công của Nông trường Sông Hậu trong kinh doanh xuất, nhập khẩu gắn
với sản xuất chế biến cho thấy trong bối cảnh kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp muốn
thành công thì phải xuất phát từ nhu cầu thị trường, bám sát thị trường trong và ngoài
nước để xác định và thực thi chiến lược kinh doanh của mình.
3 - Từ thực tiễn hoạt động kinh doanh tổng hợp của Nông trường Sông Hậu có
thể đưa đến một gợi ý: cần chuyển các doanh nghiệp Nhà nước hiện đang kinh doanh
độc canh (như cao su) hay chỉ kinh doanh chế biến - tiêu thụ một loại nông sản như lúa
gạo, cà phê... sang kinh doanh tổng hợp đa dạng, liên kết với các cơ quan khoa học để
tạo ra và nhanh chóng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật - công nghệ, cung ứng
dịch vụ đầu vào - đầu ra cho các nông trại gia đình sản xuất hàng hoá, các HTX nông
nghiệp để tạo ra nguồn nguyên liệu nông sản ổn định, chất lượng cao cung cấp cho các
cơ sở công nghiệp chế biến. Việc kinh doanh đa dạng như vậy còn nhằm hạn chế đến
mức thấp nhất rủi ro thị trường và tự nhiên gây ra.
4.- Mô hình Nông trường Sông Hậu có thể gợi ra hướng đổi mới các nông trường
quốc doanh; tổ chức lại các hộ công nhân nông trường kinh doanh như các trang trại.
Nông trường làm chức năng bảo đảm xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở sản xuất chế biến
dịch vụ đầu vào, đầu ra, trong đó đặc biệt chú trọng khâu tiêu thụ sản phẩm.
5 - Mô hình Nông trường Sông Hậu với tư cách như một trạng trại lớn, kinh
doanh nông nghiệp trên diện tích gần 7.000 ha đưa đến một gợi ý quan trọng: Nhà
nước có thể trực tiếp đứng ra xây dựng những trang trại lớn với cơ sở hạ tầng đồng bộ,
thu hút các hộ nông dân hình thành nên các trang trại gia đình nằm trong nông trại lớn.
Cũng có thể có chính sách khuyến khích kinh tế tư nhân đầu tư xây dựng các trang trại
lớn với kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ đủ sức thực hiện các dịch vụ đầu vào đầu ra cho kinh tế trang trại gia đình, từ đó thu hút các trang trại gia đình tham gia như
những thành viên dự phần. Bằng cách đó chúng ta có thể nhanh chóng tạo ra những
vùng sản xuất hàng hoá nông nghiệp lớn, đạt được hiệu quả kinh tế cao.
6 - Đào tạo nguồn nhân lực đa dạng trong nông nghiệp phải được quan tâm đâu
tư đúng mức và có cách làm đúng để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nông nghiệp và kinh tế nông thôn, từ giáo dục phổ thông đến đào tạo nghề, hình thành
một đội ngũ chủ trang trại gia đình "thành nông tri điền", các cán bộ quản lý HTXNN,
các chuyên gia nông học và công nghệ chế biến sau thu hoạch, các nhà quản lý kinh
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doanh nông nghiệp nói chung và kinh doanh xuất, nhập khẩu nông sản nói riêng.
7 - Kinh tế nông nghiệp gắn với xã hội nông thôn. Do vậy, muốn phát triển nông
nghiệp, phải quan tâm đúng mức đến việc giải quyết các vấn đề xã hội nông thôn.
iv. đối sách của các doanh nghiệp việt nam trước cuộc khủng hoảng tàI chính –
tiền tệ trong khu vực
Năm 1997, xếp theo thứ tự từ cao đến thấp, kim ngạch xuất khẩu của các sản
phẩm Việt Nam là: dầu khí, nông lâm, thủy sản, giày da, may mặc. Trong đó sản phẩm
nông, lâm, thủy sản chiếm 45% tổng kim ngạch xuất khẩu với 3,2 tỉ USD. Nếu không
kể thủy sản, kim ngạch xuất khẩu của ngành nông, lâm nghiệp đạt khoảng 2,42 tỉ USD,
bằng 34,6% kim ngạch xuất khẩu. So với sản phẩm giày da, may mặc, hàm lượng giá
trị nội địa của hàng nông, lâm sản xuất khẩu cao hơn nhiều. Mặt khác, ngành nông,
lâm nghiệp cần nhập khẩu phân bón hoá học và thiết bị công nghệ sau thu hoạch (chế
biến, bảo quản, lưu trữ).
Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu tiêu thụ trong nước lại có nguy cơ bị hàng
ngoại nhập cạnh tranh ngay tại quê hương mình, như mía đường, bông vải, sữa… nhất
là khi hiệp ước AFTA giữa các nước ASEAN có hiệu lực vào năm 2003.
Vì vậy, các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
rất mẫn cảm với cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở các nước trong khu vực, bao
gồm các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chủ yếu để xuất khẩu như: cà-phê, caosu. Doanh nghiệp chuyên doanh xuất-nhập khẩu như lương thực và vật tư nông nghiệp;
doanh nghiệp nhập thiết bị công nghệ và vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu như rau,
quả, gia vị, chế biến thịt, gỗ… Doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tiêu thụ trong
nước nhưng có nguy cơ bị hàng ngoại nhập cạnh tranh ngay trên thị trường Việt Nam
như đường mía, bông vải, sữa…
Qua cuộc hội thảo “Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở các nước trong khu
vực Đông – Nam á và đối sách của các doanh nghiệp Việt Nam” do Trường Cán bộ
quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức vào ngày 8 bà 9-4-1998 tại TP.
Hồ Chí minh, tôi rút ra mấy thu hoạch như sau về đối sách của các doanh nghiệp Việt
Nam, trước hết là các doanh nghiệp trong ngành nông, lâm nghiệp:
Về thị trường:
Cần thay đổi thị trường xuất khẩu để tránh ảnh hưởng xấu của cuộc khủng hoảng.
Thị trường Tây Âu, thị trường các nước Đông Âu và SNG, đặc biệt là Nga, hầu như ít
bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này. Hơn nữa, thị trường SNG và Đông Âu rất
rộng lớn, dễ tính hơn, có thể chấp nhận hầu hết các sản phẩm Việt Nam, lại vốn có một
đội ngũ doanh nhân Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, tiêu thụ sản phẩm Việt Nam tại thị
trường này. Rau quả, gia vị Việt Nam có lợi thế so sánh rõ rệt trên thị trường SNG, đặc
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biệt là vùng Viễn Đông của Nga.
Không thanh toán bằng đồng USD mà bằng một đồng ngoại tệ mạnh khác, như
D.Mác (Đức) hay đồng bảng (Anh), để tránh bị ảnh hưởng của biến động tỉ giá. Nếu
phải thanh toán bằng nội tệ của các nước nhập khẩu hàng Việt Nam thì không hoán đổi
ra USD mà dùng nó để nhập vật tư, thiết bị của chính nước đó. Thí dụ dùng đồng yên
của Nhật để nhập thiết bị công nghệ, dùng đồng ru-pi của In-đô-nê-xi-a để nhập phân
u-rê của các nước này khi ta bán hàng cho họ.
Nên chấp nhận trích hoa hồng cao cho các hãng kinh doanh hay môi giới có uy
tín trên thị trường quốc tế, đồng ý dãn nhãn (Trade Mark) của họ trên hàng Việt Nam,
để chiếm lĩnh thị trường; trích hoa hồng cao cho ngân hàng bảo lãnh việc thanh toán
giữa các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp các nước nhập khẩu hàng Việt Nam
để tránh rủi ro, nhất là đối với thị trường Đông Âu – SNG.
Mở rộng thị trường trong nước, đặc biệt là thị trường nông thôn với 80% dân số,
bằng cách tăng sức mua của nông dân qua việc nâng giá nông sản; hạn chế việc xuất
khẩu nguyên liệu sơ chế để rồi nhập khẩu hàng đã chế biến hoàn chỉnh từ nguyên liệu
Việt Nam. Thí dụ, hạn chế xuất khẩu cao-su sơ chế (hiện nay xuất 90% sản lượng cao
su dưới dạng sơ chế), bằng cách nhập thiết bị công nghệ để sản xuất vỏ ruột ô tô thay
vì phải nhập khẩu như hiện nay.
Tăng cường hợp tác giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau và với các doanh
nghiệp nước ngoài, đặc biệt chú ý các doanh nghiệp của người Việt Nam ở nước ngoài,
từ khâu làm ra sản phẩm của kinh tế hộ nông dân, đến khâu thu mua, chế biến, bảo
quản, cất trữ, vận chuyển, xuất khẩu của các HTX, các doanh nghiệp quốc doanh và tư
doanh. Hợp tác phải trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, minh bạch và phân phối hài hòa lợi ích
giữa các đối tác. Có thể coi mô hình liên kết của nông trường Sông Hậu là một điển
hình tốt. Nông trường Sông Hậu là một doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò hạt nhân
liên kết, vừa trực tiếp xuất khẩu nông sản, chủ yếu là lúa gạo, mua lúa của nông dân
trong vùng, chế biến gạo, nhập phân bón; Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông
thôn (chi nhánh Cần Thơ) cung cấp tín dụng; Côngty TNHH Tân Hưng nhập khẩu,
phối trộn phân bón và cung cấp cho nông dân theo phương thức trả chậm; Côngty
TNHH Vĩnh Phát chế biến gạo xuất khẩu; các hộ nông dân và HTX của họ sản xuất lúa
gạo bán cho nông trường Sông Hậu hay công ty Vĩnh Phát, nhận ứng trước phân bón
của công ty Tấn Hưng và thanh toán qua việc bán lúa cho nông trường Sông Hậu và
công ty Vĩnh Phát. Phân phối lợi ích giữa các doanh nghiệp, kinh tế hộ nông dân được
Nông trường Sông Hậu công khai bàn bạc, công bố theo từng hợp đồng xuất khẩu.
Nông trường Sông Hậu trích hoa hồng cao cho một ngân hàng Xin-ga-po để họ bảo
lãnh thanh toán khi xuất hàng sang thị trường Nga.
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Đó là một trong những cách làm phát huy nội lực như Nghị quyết T.Ư 4 chỉ ra.
Tiến thêm nữa, mô hình liên kết này có thể cùng góp vốn để nhập thiết bị công nghệ
sau thu hoạch, nhằm nâng cao chất lượng nông phẩm chế biến. Đó chính là tiền thân
của tập đoàn kinh tế.
Tranh thủ những thuận lợi do cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ ở các nước
trong khu vực để nhập vật tư và thiết bị công nghệ rẻ từ các nước này. Thí dụ, ta chủ
yếu nhập khẩu phân bón u-rê từ In-đô-nê-xi-a. Giá bán trên thị trường Việt Nam đến
tay nông dân trước khi khủng hoảng là: 2Kg lúa bằng khoảng 1Kg u-rê. Ngành nhựa
vừa qua đã nhập thiết bị công nghệ của Hàn Quốc với giá rẻ hơn 40% so với trước khi
nước này lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính. Phải chăng nông nghiệp Việt Nam cần
tranh thủ cơ hội này để nâng cao trình độ thâm canh cây trồng, nhất là cây lâu năm như
cao-su, cà-phê và đổi mới thiết bị công nghệ chế biến, bảo quản, cất trữ nông, lâm thủy
sản để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam (thiết bị công nghệ sau thu
hoạch của nông nghiệp Việt Nam hiện rất yếu kém và lạc hậu). Các doanh nghiệp Việt
Nam cần hợp tác với nhau khi nhập vật tư, thiết bị, tránh việc tăng mua làm tăng giá
nhập khẩu.
Các doanh nghiệp cần tái cấu trúc và tự đổi mới một cách căn bản về chất trong
tất cả các khâu quản lý kinh doanh theo tiêu chuẩn quốc tế ISO.9000, thực hành tiết
kiệm để hạ giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh
tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Đó cũng là một cách làm phát huy nội lực.
Các doanh nghiệp cần thường xuyên có sự theo dõi, giúp đỡ của các tổ chức và
chuyên gia tư vấn trên các lĩnh vực công nghệ, tài chính, tiền tệ, kinh tế, quản lý, thị
trường… giống như bác sĩ theo dõi sức khỏe cho mỗi người chúng ta, không phải khi
đổ bệnh ta mới đến gặp bác sĩ. Các tổ chức, chuyên gia tư vấn theo dõi phân tích hoạt
động của doanh nghiệp, đưa ra các dự báo và lời khuyên để tránh rủi ro, các giải pháp
nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Vì thế, các doanh nghiệp phải
cung cấp thông tin trung thực cho các chuyên gia tư vấn. Ngược lại, các tổ chức và
chuyên gia tư vấn phải vươn lên khẳng định bản lĩnh của mình trong việc “chăm sóc
sức khỏe” cho các doanh nghiệp. Trước hết, các lĩnh vực cần được tư vấn là: Thông tin
– xử lý thông tin, dự báo giá cả trên các thị trường khác nhau, thẩm định các dự án đầu
tư, xác định chiến lược cạnh tranh, nâng cao chất lượng quản lý theo tiêu chuẩn
ISO.9000...
Thường xuyên có sự đối thoại và hợp tác giữa chính phủ và các doanh nghiệp
theo tinh thần cuộc gặp đầu xuân Mậu Dần giữa Thủ tướng chính phủ và đại diện một
số doanh nghiệp ở cả 3 vùng, để tháo gỡ những vướng mắc trên tầm quản lý vĩ mô.
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Trên cơ sở đó, mỗi doanh nghiệp sẽ tự tìm đối sách cho riêng mình một cách phù hợp
và có hiệu quả.
Đối thoại và hợp tác giữa Chính phủ và doanh nghiệp phải là một trong những
cách làm để phát huy nội lực, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế nước ta và của
mỗi doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.
Trước các ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính –tiền tệ ở các nước trong
khu vực, đối sách của các doanh nghiệp theo các hướng nêu trên là một cách thực hiện
Nghị quyết T.Ư 4 “Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát huy nội lực, nâng cao
hiệu quả hợp tác quốc tế, cần kiệm để công nghiệp hoá, hiện đại hóa, phấn đấu hoàn
thành các mục tiêu kinh tế – xã hội đến năm 2000”.
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Chương X
tổ chức lại bộ máy quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn ()
I. Những quan điểm có tính nguyên tắc làm cơ sở cho việc xây dựng phương án
tổ chức.
1. Lúc này, việc xây dựng phương án tổ chức, dù ở ngành nào cũng phải gắn với
nền kinh tế thị trường. Nông nghiệp không ngoài qui luật đó. trước khi xây dựng
phương án, phải phân biệt rõ khái niệm và chức năng của các tổ chức hoạt động kinh
doanh và doanh nghiệp (tổ chức kinh doanh), pháp luật kinh doanh và cơ quan Nhà
nước thực thi pháp luật, chủ sở hữu của vốn đưa vào kinh doanh trong doanh nghiệp
(có thể là 1 cá nhân, 1 tổ chức xã hội, tổ chức nhà nước, 1 tổ chức kinh doanh). Không
có khái niệm cơ quan Nhà nước chủ quản của doanh nghiệp Nhà nước. doanh nghiệp
nói chung hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và chịu sự kiểm tra giám sát của các cơ
quan Nhà nước thực thi pháp luật, đồng thời, chịu sự chi phối của sở hữu chủ vốn kinh
doanh bằng điều lệ doanh nghiệp do sở hữu chủ lập ra. Các doanh nghiệp hoạt động
kinh doanh một cách độc lập, tự chủ, với đầy đủ tư cách pháp nhân, bình đẳng cạnh
tranh với nhau nhằm thu lợi nhuận tối đa, chủ sở hữu có quyền xác định điều lệ doanh
nghiệp phù hợp với pháp luật, chiến lược kinh doanh, cử, bãi miễn nhà quản lý doanh
nghiệp, được hưởng và chịu thiệt hại về kết quả lời lỗ trong kinh doanh. Chủ doanh
nghiệp giám sát kinh doanh, trên cơ sở luật và điều lệ doanh nghiệp, không can thiệp
hay trực tiếp quản lý kinh doanh.
Đối với doanh nghiệp Nhà nước, hay doanh nghiệp có một phần vốn của Nhà
nước, Nhà nước quản lý doanh nghiệp trên 2 tư cách: Sở hữu chủ và Nhà nước xác
định chiến lược phát triển: lĩnh vực mục đích kinh tế - xã hội và qui mô kinh doanh của
từng lĩnh vực, xác định luật doanh nghiệp Nhà nước và điều lệ của từng doanh nghiệp
cụ thể, cử và bãi miễn các doanh nhân giữ các chức vụ giám đốc và kế toán trưởng. Cơ
quan Nhà nước không thực hiện các công việc như các cơ quan chủ quản đã làm đối
với doanh nghiệp như từ trước đến nay.
2. Nguyên tắc xác định lĩnh vực, mục tiêu, qui mô của doanh nghiệp Nhà nước
dựa vào phạm vi ảnh hưởng của nó đến xu hướng, cơ cấu, quy mô, tốc độ phát triển
của toàn ngành hay toàn bộ nền kinh tế quốc dân, nó tồn tại vì lợi ích của toàn xã hội
và thường nó phải chấp nhận tỷ suất lợi nhuận thấp, thời gian thu hồi vốn lâu, khả năng
rủi ro cao.
Trong nông nghiệp, một lĩnh vực mà Nhà nước buộc phải kinh doanh ngay cả khi
hoà vốn, thậm chí bị lỗ vốn và phải thực hiện chính sách trợ giá để doanh nghiệp có
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thể hoạt động theo cơ chế thị trường. Cụ thể: sản xuất giống nguyên chủng, cấp I, nhập
nội giống nguyên chủng để thay thế giống đã thoái hoá, sản xuất và buôn bán một số
loại thuốc thú y và bảo vệ cây trồng; kinh doanh sản xuất những mặt hàng mới, khả
năng rủi ro cao, nhưng có triển vọng tốt (khi nó đã trở thành nhu cầu, Nhà nước sẽ rút
vốn ra, để cho các thành phần kinh tế khác kinh doanh). Ngoài ra, còn có một số lĩnh
vực đã kinh doanh từ lâu nhưng ảnh hưởng đến đời sống toàn dân, Nhà nước cần phải
khống chế giá cả, thì phải bỏ vốn ra kinh doanh với qui mô có thể chi phối giá cả xã
hội, nhất là khi có đột biến kinh tế.
Các lĩnh vực còn lại để cho các thành phần kinh tế khác kinh doanh.
Do đó, Nhà nước với tư cách sở hữu chủ, chỉ có một số lượng vốn và doanh
nghiệp vừa với khả năng đầu tư và quản lý của mình, tránh tình trạng "quá tải" như
hiện nay.
4. Nhà nước quản lý kinh tế bằng pháp luật. Bất kỳ sự quản lý của Nhà nước cũng
chỉ có mục đích duy nhất là thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển với hiệu quả kinh tế
- xã hội cao nhất, không coi thuần tuý là lợi nhuận. Nhà nước quản lý toàn bộ quá
trình phát triển, tuy có trọng điểm nhưng không để một khâu nào của quá trình phát
triển kinh tế - xã hội vận động ngoài sự quản lý.
5. Tách bạch rõ nội dung quản lý theo ngành và nội dung quản lý theo cấp. Tuỳ
tính chất và đặc điểm của các loại hoạt động quản lý khác nhau, chúng được phân
định thuộc trách nhiệm thẩm quyền của cơ quan quản lý ngành hay cấp. Trong kinh tế
thị trường không tồn tại, khái niệm kinh tế trung ương, kinh tế địa phương, không có
doanh nghiệp thuộc cấp này hay cấp kia. Mỗi doanh nghiệp đều là một quốc gia, chịu
sự chi phối của pháp luật và tuỳ nội dụng quản lý mà do các cấp, Nhà nước khác nhau
có trách nhiệm thực thi pháp luật theo quyền hạn được phân cấp để đảm bảo tính hệ
thống, khả năng kiểm tra lẫn nhau, làm đối trọng của nhau trong hoạt động quản lý
không chồng chéo trong hoạt động quản lí giữa các cơ quan Nhà nước, và bảo đảm
tính hiệu quả.
6. Kinh tế nông trại gia đình sẽ đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế hàng hoá.
Kinh tế nông trại bào giờ cũng kinh doanh tổng hợp cả nông, lâm ngư và phi nông
nghiệp. Nhưng trình độ dân trí của nông dân thấp hơn các tầng lớp xã hội khác nên tự
thân họ không thể biến nông trại của mình thành tế bào của nền kinh tế thị trường
phát triển. Do vậy, Nhà nước có vai trò quyết định đối với quá trình phát triển thông
qua các cơ quan chuyên môn như các tổ chức thú y, BVTV, tổ chức khuyến nông,
trường đào tạo các chủ nông trại trẻ, có đủ kiến thức kinh tế, kỹ thuật để kinh doanh
nông nghiệp có hiệu quả. Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật..., thông qua


Đã in trong tạp chí “Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm” số tháng 3/1993
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các doanh nghiệp Nhà nước, kinh doanh "đầu vào" và "đầu ra" của sản xuất nông,
lâm, ngư và kinh tế phi nông nghiệp ở nông thôn, khi các thành phần kinh tế khác
chưa bảo đảm được các hoạt động kinh doanh này.
7. Các chức vụ lãnh đạo quản lý trong bộ máy Nhà nước không được coi là thứ
phần thưởng để trả công hoặc ban phát tuỳ tiện, mà phải là trách nhiệm, nghĩa vụ của
mỗi người trên cương vị của mình đối với sự phát triển của nông nghiệp và nông
thôn. Nên phải trao cho người thực sự có năng lực. Cần phân định rõ tính chất, tiêu
chuẩn, công chức của cán bộ trong bộ máy quản lý Nhà nước và tính chất tiêu chuẩn
doanh nhân của các nhà quản lý doanh nghiệp trong bố trí cán bộ.
II. phương án tổ chức lại hệ thống quản lý nhà nước về kinh tế nông nghiệp ở
TP. hồ chí Minh.
Căn cứ các quan điểm có tính chất nguyên tắc nêu trên, phương án được xây
dựng cụ thể như sau:
1. Ban chủ nhiệm chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (gọi tắt
là chương trình phát triển nông thôn).
Đây là 1 tổ chức của UBND thành phố, do 1 phó chủ tịch chuyên trách và phát
triển nông thôn làm chủ nhiệm để lãnh đạo phối hợp hoạt động của các cơ quan quản
lý tổng hợp và quản lý ngành kinh tế có liên quan trên phạm vi toàn thành phố, trong
sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn ngoại thành, ngang tầm với vị trí của
một thành phố trung tâm công nghiệp, thương mại và văn hoá, khoa học kỹ thuật lớn
của cả nước. Phó chủ nhiệm thường trực phải là giám đốc Sở nông nghiệp và sử dụng
bộ máy chức năng tham mưu của Sở làm cơ quan giúp việc của ban chủ nhiệm chương
trình, các thành viên khác của ban chủ nhiệm chương trình là các phó giám đốc của các
cơ quan hữu quan và giám đốc trung tâm khuyến nông của Sở nông nghiệp (do tính
đặc thù của công tác khuyến nông). Ban chủ nhiệm chương trình có chức năng xây
dựng phương án chiến lược, kế hoạch, chính sách, đề án cụ thể và quỹ phát triển nông
thôn thuộc ngân sách phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trình UBND và HĐND
duyệt. Sau khi được duyệt, Ban chủ nhiệm chương trình giao nhiệm vụ và quỹ tài chính
cho các cơ quan chức năng tổ chức quản lý thực hiện, theo dõi, kiểm tra phối hợp hoạt
động giữa chúng đẻ bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả cao của việc thực hiện
chương trình. (Sở tài chính không xét duyệt và cấp kinh phí cho từng kế hoạch, đề tài
cụ thể của từng sở, từng huyện như trước đây, mà theo dõi giám sát chung việc xây
dựng và quản lý sử dụng quỹ phát triển nông thôn của chương trình, của từng sở trong
quá trình triển khai).
2. Sở Nông nghiệp là cơ quan chuyên môn của UBND thành phố, có trách nhiệm
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quản lý hành chính - kinh tế toàn bộ sự phát triển nông nghiệp (không kể trung ương,
huyện, xã ) theo pháp luật và sự phân cấp quyền hạn giữa Bộ ngành ở trung ương và
thành phố, xuyên suốt từ thành phố đến huyện xã. Sở còn là cơ quan thường trực của
Ban chủ nhiệm chương trình phát triển nông thôn. Sở do 1 giám đốc Sở lãnh đạo, do
UBND thành phố bổ nhiệm, có 2 - 3 phó giám đốc giúp việc. Nhưng các phó giám đốc
không được kiểm nhiệm các chức thuộc khách thể quản lý, để tránh tình trạng "vừa đá
bóng vừa thổi còi".
2.1) Cơ quan chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở.
1. Phòng quản lý phát triển nông nghiệp trực thuộc giám đốc Sở, giúp giám đốc
xây dựng và theo dõi quản lý thực hiện chương trình chiến lược kế hoạch, chính sách,
đề án cụ thể và quỹ phát triển nông nghiệp, đồng thời giúp giám đốc thực hiện nhiệm
vụ thường trực của chương trình phát triển nông thôn.
Cán bộ phòng này phải là các nhà kinh tế phát triển và kinh tế nông nghiệp,
chuyên gia kỹ thuật đầu ngành, có năng lực quản lý vĩ mô; có thể được tuyển chọn từ
các phòng kế hoạch, tài chính, phòng nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản... hiện nay, và
về lâu dài đào tạo họ thành đội ngũ kế cận. Biên chế phòng 8 - 12 người.
2. Phòng nhân sự: công tác tổ chức bộ máy phải do lãnh đạo mỗi đơn vị trực tiếp
phụ trách, từ xây dựng đề án, trình duyệt và thực hiện. Chỉ sử dụng tham mưu trong
công tác nhân sự: tuyển chọn, bồi dưỡng, đào tạo, sàng lọc, thực hiện chính sách cán
bộ thuộc thẩm quyền của Sở. Phòng nhân sự cần 2 - 3 cán bộ và chịu sự chỉ đạo trực
tiếp của giám đốc Sở. Cán bộ quản lý nhân sự có trình độ cao về tổ chức quản lý ngành
nông nghiệp và về tâm lý xã hội, có bản chất nhân văn cao.
3. Hội đồng quản lý các doanh nghiệp nông nghiệp Nhà nước và vốn ngân sách
đưa vào kinh doanh ở các doanh nghiệp NN khác.
Gọi là Hội đồng vì do tính chất của nó, cần thiết 1/3 thành viên là các chuyên gia
không thuộc biên chế, chuyên trách của Sở. Hội đồng có chức năng giúp giám đốc Sở
tổ chức lại hệ thống quốc doanh NN theo các quan điểm nêu trên trong khi chờ việc
ban hành luật doanh nghiệp nhà nước, giúp giám đốc Sở thực hiện vai trò đại diện sở
hữu chủ Nhà nước đối với doanh nghiệp NN nhà nước cần, sau khi sắp xếp lại, cần xây
dựng chiến lược, qui mô phát triển, điều lệ cho từng doanh nghiệp cụ thể, bổ nhiệm
giám đốc và kế toán trưởng. Tất cả các việc còn lại thuộc tổ chức quản lý kinh doanh
do giám đốc doanh nghiệp thực hiện theo pháp luật và điều lệ, với sự giám sát của Sở
qua Hội đồng này.
Biên chế của Hội đồng có từ 9 - 12 chuyên gia về quản trị doanh nghiệp, kiểm
toán, kế toán - tài chính doanh nghiệp được tuyển chọn từ phòng kế hoạch, kế toán - tài
vụ và từ các cán bộ lãnh đạo giỏi trong các doanh nghiệp, mới 1/3 chuyên gia ngoài Sở
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tham gia để tăng thêm tính khách quan và năng lực làm việc. Hội đồng có thể do 1 phó
giám đốc Sở làm chủ tịch.
4. Cơ quan thanh tra.
Thực ra theo cơ cấu tổ chức này, trong mỗi bộ phận đã tự kiểm tra và giữa các
đơn vị trong Sở có sự kiểm tra giám sát, làm đối trọng của nhau. Tuy vậy, theo cơ chế
tổ chức chung hiện nay, có thể vẫn lập cơ quan thanh tra do 1 chánh thanh tra phụ
trách, (có thể cử 1 giám đốc Sở làm chánh thanh tra) có khoảng 5 chuyên viên giúp
việc trên lĩnh vực tài chính, pháp luật, được tuyển chọn từ ban thanh tra, phòng kế
hoạch, tài vụ hiện nay và từ các nguồn khác.
5. Văn phòng Sở: Chức năng nhiệm vụ như hiện nay., cũng giống như các sở
khác, nó bảo đảm hậu cần cho hoạt động quản lý Nhà nước của Sở (gồm lãnh đạo và
các cơ quan chức năng). Có thể 1 phó giám đốc sở phụ trách chánh văn phòng.
6. Hội đồng khoa học: chức năng nhiệm vụ như hiện nay.
2.2) Các cơ quan công cụ của chủ thể quản lý (giám đốc Sở) trong việc triển khai
chương trình phát triển nông nghiệp và thực thi pháp luật trong nông nghiệp.
+ Tính chất chung của các cơ quan này là hoạt động thực thi những công việc đã
được duyệt trong chương trình, hay các qui định trong các văn bản pháp qui. Nó có
trách nhiệm thông tin phản hồi cho lãnh đạo sở về tình hình của khách thể quản lý,
nhưng không có chức năng tham mưu và tuyệt đối không được kinh doanh.
+ Đặc điểm của nó là tổ chức theo chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật hẹp và xuyên
suốt theo hệ thống từ thành phố đến huyện, xã, ấp, không bị chia cắt bởi các cấp chính
quyền - Nó là cơ quan quản lý ngành. Các cấp chỉ đóng vai trò kiểm tra giúp đỡ việc
thực hiện nhiệm vụ của nó trên lãnh thổ hành chính của mình.
+ Ngân sách Nhà nước cung cấp kinh phí hoạt động cho nó thông qua quĩ phát
triển nông nghiệp. Nếu có thu lệ phí thì theo giá qui định của Nhà nước và nộp vào
ngân sách, không được tự định giá lệ phí và sử dụng lệ phí.
+ Có 2 loại cơ quan công cụ: cơ quan "cứng", mang tính cưỡng chế thực thi pháp
luật là chủ yếu đối với khách thể quản lý (gọi là các cơ quan công cụ pháp lý chuyên
ngành ) và cơ quan công cụ "mềm" không được cưỡng chế mà thuần tuý giáo dục,
hướng dẫn để khách thể quản lý tự nguyện, hiểu rõ vì lợi ích của mình mà thực hiện
các khuyến cáo của cơ quan Nhà nước này.
1. Các cơ quan công cụ pháp lý bao gồm: chi cục bảo vệ thực vật, chi cục thú y,
chi cục kiểm lâm, chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, chi cục quản lý ruộng đất ( không
bao gồm đất đai không sử dụng vào mục đích nông nghiệp, không làm chức năng qui
hoạch sử dụng đất). Cần sử dụng những chuyên gia giỏi trong các cơ quan này. Phó
giám đốc Sở không được kiểm chi cục trưởng.
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2. Cơ quan công cụ mềm chỉ riêng có trong nông nghiệp là Trung tâm khuyến
nông. Không nên hiểu đơn giảm khuyến nông là khuyến khích phát triển nông nghiệp.
Khuyến nông là hoạt động giáo dục tự nguyện ngoài nhà trường, cho 1 đối tượng đặc
biệt là nông dân, nhằm nâng cao năng lực của chính họ trong việc tự giải quyết các vấn
đề để phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, các ngành phi nông nghiệp ở nông thôn và cải
thiện đời sống gia đình về vật chất và văn hoá của chính bản thân mỗi gia đình một
cách thích hợp với hoàn cảnh cụ thể của họ về các mặt, vài hiệu quả cao nhất có thể đạt
được. Nội dung khuyến nông đa dạng, phong phú, liên quan đến nhiều ngành, nhiều
lĩnh vực khoa học. Vì vậy, cần có 1 cơ quan nhà nước đặc biệt gọi là trung tâm khuyến
nông, làm gạch nối giữa Nhà nước và nông dân, giữa cơ quan khoa học, đào tạo và
nông dân, tổ chức phối hợp với các cơ quan có liên quan đến phát triển nông thôn, sử
dụng các phương pháp đặc thù để thực hiện các nội dung khuyến nông mang tính chất
liên ngành, như trắc nghiệm địa phương, trình diễn kết quả trên đồng ruộng, trong gia
đình của hộ nông dân, bằng sức lao động của họ, có sự hướng dẫn và bảo trợ của cơ
quan khuyến nông, trình diễn phương pháp kỹ thuật mới, sử dụng công cụ mới tập
huấn ngắn ngay, hội nghị đầu bờ, thông tin quảng cáo bằng các tài liệu có hình thức đa
dạng thích hợp với trình độ, tâm lý nông dân từng nơi, Tất các các hoạt động khuyến
nông này đều miễn phí.
Cần phân biệt hoạt động khuyến nông Nhà nước và các hoạt động khuyến nông
của các doanh nghiệp cung ứng vật tư nông nghiệp và mua nông sản, tín dụng nông
thôn. Trung tâm khuyến nông phải đứng về phía nông dân để khuyến cáo họ nên hay
không nên mua loại vật tư nào, của doanh nghiệp nào, và phối hợp với hoạt động
khuyến nông doanh nghiệp mua nông sản, tín dụng nông thôn, và của Chi cực BVTV,
thú y, kiểm lâm, bải vệ nguồn thuỷ sản, quản lý ruộng đất.
Khuyến nông phải là 1 quốc sách quan trọng để phát triển nông nghiệp và nông
thôn.
3. Phòng nông nghiệp huyện: là cơ quan chuyên môn của UBND huyện, giúp
huyện cộng tác với Ban chủ nhiệm chương trình phát triển nông thôn, và Sở nông
nghiệp về các phương án phát triển nông thôn trên địa bàn huyện, từ khi xây dựng đến
thực hiện chương trình, kế hoạch, chính sách...
- Kiểm tra và tạo điều kiện cho các tổ chức công cụ quản lý của Sở nông nghiệp
thực thi nhiệm vụ của họ trên địa bàn huyện.
- Kiến nghị với huyện những biện pháp cần thiết mang tính chất bổ sung, sửa đổi
để khắc phục sai sót trong việc thực hiện chương trình phát triển nông nghiệp trên địa
bàn huyện, yêu cầu các cơ quan chức năng của Sở thực hiện đúng nhiệm vụ và kế
hoạch đã được duyệt.
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- Giúp huyện phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng (Hội nông dân; hội
phụ nữ, Đoàn thanh niên) trong việc phát triển NN và nông thôn, trước hết là trong
công tác khuyến nông.
- Biên chế phòng nông nghiệp, có thể từ 5 - 8 chuyên gia về kinh tế nông nghiệp
và phát triển nông thôn, về chuyên ngành kỹ thuật nông, lâm, ngư.
Huyện thực hiện vai trò quản lý theo cấp, toàn diện các hoạt động của tất cả các
tổ chức trên địa bàn huyện, từ khâu hoạch định đến triển khai, kiểm tra đánh giá kết
quả, kiến nghị bổ sung thay đổi kế hoạch và biện pháp...
4. Ban sản xuất xã: (tương tự như cấp huyện). Ban sản xuất xã giúp UBND xã
thực hiện các công việc tương tự như cấp huyện trên địa bàn xã mình. Đặc biệt cấp xã
phải tổ chức động viên các đoàn thể quần chúng ở xã (Hội ND, Hội phụ nữ, Đoàn TN)
tham gia công tác khuyến nông, động viên các hộ nông dân giỏi làm cộng tác viên của
mạng lưới khuyến nông, câu lạc bộ nông dân giỏi ở xã, ấp, xây dựng các tổ khuyến
nông gồm 15 - 20 hộ gia đình, dần dần phát triển thành các hình thức tổ chức kinh tế
hợp tác đa dạng, thích hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhằm làm cho tất
cả các hộ nông dân đều trở nên khá giả về mọi mặt.
5. Các khách thể quản lý của Nhà nước.
5.1) đơn vị sự nghiệp yểm trợ cho phát triển nông nghiệp. Trung tâm đào tạo và
nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất NN trực thuộc Sở NN. Kết
hợp giữa đào tạo - nghiên cứu ứng dụng trên cơ sở yêu cầu sản xuất sẽ có hiệu quả cao
hơn là tách riêng đào tạo và nghiên cứu ứng dụng. Mục tiêu đào tạo không phải là công
chức Nhà nước mà là những thanh niên nông dân có văn hoá, đủ trình độ kinh tế - kỹ
thuật trở thành chủ nông trại gia đình của chính mình, tạo ra một lớp nông dân mới của
nền kinh tế thị trường.
Trung tâm này được ngân sách kinh phí hoạt động, qua quĩ phát triển NN.
5.2) Các doanh nghiệp Nhà nước đặc biệt được trợ giá như đã nói ở trên. còn cá
loại doanh nghiệp NN khác tuy có qui mô vốn và qui mô kinh doanh lớn, bảo đảm đầu
vào và đầu ra của sản xuất nông nghiệp trong các doanh nghiệp gia đình, nói chung
Nhà nước chỉ tham gia vốn, có thể có mức vốn khống chế, nhưng không cần thiết phải
lập doanh nghiệp có 100% vốn ngân sách Nhà nước.
5.3) Cá doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chủ yếu là doanh nghiệp gia đình nông
dân và các tổ chức kinh tế hợp tác của họ, các doanh nghiệp lớn kinh doanh đầu vào,
đầu ra của sản xuất NN chịu sự quản lý của Sở thông qua chương trình phát triển NN
và trực tiếp là các cơ quan công cụ pháp lý và đặc biệt là trung tâm khuyến nông như
đã nói ở trên, chịu sự tác động yểm trợ của vốn đầu tư kết cấu hạ tầng, đào tạo và
nghiên cứu khoa học của Nhà nước được trợ giá. Đồng thời, nó còn chịu sự quản lý
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hành chính, theo sự phân cấp của chính quyền huyện, xã, nhưng không chồng chéo,
thay thế Sở NN.
Khách thể quản lý là một thể thống nhất, chịu sự quản lý bằng pháp luật của Nhà
nước thông qua các cấp chính quyền và các cơ quan chuyên môn của nó để quá trình
phát triển NN và nông thôn đạt hiệu quả cao nhất cả về kinh tế - xã hội, văn hoá, đời
sống.
III. Kết luận
Muốn phát triển nông nghiệp và kinh tế - xã hội nông thôn toàn diện, đòi hỏi phải
có sự đổi mới mang tính hệ thống cả 3 mặt: bộ máy quản lý, cơ chế quản lý và cán bộ
quản lý từ trung ương, tỉnh (TP) đến huyện xã và trong các doanh nghiệp. Nhưng ngay
một lúc không thể làm tất cả. Đột phá vào 1 mặt, 1 khâu tuy sẽ rất khó khăn, cần một
số cán bộ có bản lãnh cao đóng vai trò xung kích nhưng sẽ gây phản ứng dây chuyền
làm đổi mới toàn diện, căn bản. Ngồi chờ cầu toàn thì không bao giờ có đột biến, có
đổi mới. Đương nhiên, nếu có sự chủ động tự giác đổi mới từ trên xuống, cấp trên lãnh
đạo sự đổi mới ở cơ sở, thì điều đó được xem như là điều kiện tiên quyết bảo đảm tính
hiệu quả cao. Nhưng việc đổi mới hệ thống bộ máy quản lý Nhà nước về kinh tế nông
nghiệp từ cấp, thành phố đến huyện, xã, nếu có sự lãnh đạo chặt chẽ của thành phố, có
một số cán bộ chủ chốt đủ bản lãnh, thì chắc chắn hiệu quả sẽ tỏ lớn vượt khỏi phạm vi
của thành phố, của ngành nông nghiệp.
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