
 

 

 
       Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2022 
 
       THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

DIỄN ĐÀN “ĐẨY MẠNH LIÊN KẾT VÙNG - TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN KINH TẾ:      
Kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã” 

 
 Ngày 26/10, tại khách sạn Hà Nội Daewoo, Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn “ĐẨY 
MẠNH LIÊN KẾT VÙNG - TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN KINH TẾ: Kết nối tiêu thụ 
sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã” do Tạp chí Kinh Doanh phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổ chức, với sự đồng hành của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Tổng 
công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí (PVFCCo), Công ty cổ phần lọc hoá dầu Bình 
Sơn (BSR).  
 Diễn đàn có sự tham dự của lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Cục chế 
biến & Phát triển thị trường nông sản (Bộ NN&PTNT), Vụ thị trường trong nước (Bộ 
Công Thương), Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, chuyên gia kinh tế-tài 
chính, đại diện các nhà phân phối, các doanh nghiệp và hợp tác xã (HTX), các phóng 
viên báo, đài. 
 Trước bối cảnh tình hình kinh tế xã hội trong nước và trên thế giới còn nhiều 
biến động thì vấn đề liên kết vùng và kết nối tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, HTX 
lại càng trở thành vấn đề cấp bách. Nhất là sau tác động của đại dịch Covid-19 trong 
hơn 2 năm qua càng cho thấy liên kết vùng còn nhiều bất cập, đòi hỏi phải sớm có câu 
trả lời thỏa đáng về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế chính sách, chuỗi giá trị 
sản phẩm… 
 Với khu vực kinh tế tập thể, HTX hiện nay, vai trò liên kết vùng lại càng trở nên 
quan trọng khi mà khu vực này đang thu hút khoảng 7 triệu thành viên. Các HTX hiện 
nay đã thu hút được 3,28 triệu hộ nông dân (chiếm khoảng 38% tổng số hộ nông dân 
cả nước). Trên địa bàn cả nước đã tổ chức được trên 1.600 chuỗi cung ứng nông sản 
an toàn, trong số các chuỗi nêu trên có sự tham gia của trên 300 công ty, 150 HTX.  
 Tỷ lệ nông sản chủ lực tiêu thụ thông qua liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản từ 
10% năm 2017 (trước khi triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 về 
chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 
nghiệp) lên hơn 30% hiện nay, trong đó tỷ lệ HTX nông nghiệp thực hiện liên kết, tiêu 
thụ nông sản cho nông dân đạt 37% (tăng 25%). 
 Tuy nhiên, trong liên kết vùng và kết nối tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp 
với HTX thì vai trò của các bên tham gia hợp tác, liên kết trong chuỗi giá trị nông sản 
còn nhiều hạn chế (còn gần 70% hợp tác xã nông nghiệp chưa tham gia tiêu thụ nông 
sản, chưa làm được vai trò cầu nối nông dân với doanh nghiệp, một số HTX có tham 
gia nhưng cũng ở mức độ, quy mô hạn chế).  
 Không những vậy, hợp tác, liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân chưa bền 
vững, chủ yếu vẫn là thỏa thuận mua bán, tổ chức các vùng nguyên liệu đạt chuẩn về 
chất lượng, sản xuất theo hợp đồng gắn với thị trường tiêu thụ diễn ra chậm. Việc tiêu 
thụ sản phẩm còn qua nhiều trung gian, hiệu quả kinh tế không cao. 

  



 

 

 Chính vì vậy, một số giải pháp được Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam 
Nguyễn Văn Thịnh đưa ra Diễn đàn lần này là cần tiếp tục nghiên cứu hình thành tổ 
chức quản trị - điều hành cấp vùng phù hợp, đủ sức đảm đương và điều tiết các nhu 
cầu cấp vùng và thực hiện quản lý nhà nước về phát triển vùng. 
 Bên cạnh đó, để đưa nông dân vào guồng máy sản xuất lớn trong nền nông 
nghiệp hiện đại cùng với sự liên kết của doanh nghiệp và HTX thì phải giải quyết được 
bài toán tích tụ ruộng đất.  
 Ngoài ra, cần thắt chặt liên kết “bốn nhà” (trong đó có mô hình liên kết HTX) 
chính là nhằm khắc phục những hạn chế hiện nay trong sản xuất nông nghiệp, đồng 
thời xây dựng nền tảng vững chắc, phát huy lợi thế từng địa phương, vùng miền.  
 Mặt khác, cần quan tâm đầu tư hạ tầng sản xuất và khâu tiêu thụ sản phẩm của 
các HTX nói riêng và các đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp nói chung. Hơn nữa, 
cần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất (bao gồm cơ cấu cây trồng, vật nuôi) theo 
hướng chuyên môn hóa theo vùng lãnh thổ và mở rộng liên kết vùng. Liên kết kinh tế 
giữa doanh nghiệp và HTX, hộ nông dân với vùng nguyên liệu tập trung có mối quan 
hệ gắn bó mật thiết, chặt chẽ, tác động qua lại lẫn nhau. 
 Liên kết kinh tế một mặt quy tụ, tập trung các HTX, hộ nông dân sản xuất nhỏ 
lẻ, phân tán thành cụm, thành tổ, thành nhóm để thuận lợi cho việc ứng dụng các tiến 
bộ khoa học công nghệ, đưa công nghệ mới vào sản xuất, đẩy mạnh cơ giới hóa cũng 
như thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát hay thu mua nông sản; mặt khác, hướng sản 
xuất vào một loại cây, con thế mạnh nhất định như năng suất, chất lượng cao, giá thành 
hợp lý, phù hợp với nhu cầu của thị trường. Từ đó, dần hình thành các vùng sản xuất 
tập trung, chuyên canh. 
 Trong phần I của Diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia sẽ chia sẻ những đánh 
giá, nhận định về thực tiễn liên kết vùng trong phát triển kinh tế. Phần II của Diễn đàn 
là phiên thảo luận mở với chủ đề “Liên kết để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho doanh 
nghiệp, HTX” nhằm thông tin, hỗ trợ giải đáp vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác 
xã về tác động của mối liên kết vùng.  
 Các đại diện của MM Mega Market, BigC/GO!, VinaNutriFood… sẽ tham gia 
góp ý, tư vấn, gợi mở những giải pháp tháo gỡ đầu ra cho doanh nghiệp, HTX thông 
qua liên kết vùng. Bên cạnh đó, một số Chủ tịch HĐQT, Giám đốc doanh nghiệp, HTX 
nêu ra các nhu cầu hỗ trợ đầu ra sản phẩm… 

Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Văn Thịnh cho biết, các ý kiến 
đóng góp tại Diễn đàn sẽ được Liên minh HTX Việt Nam tập hợp làm cơ sở đề xuất 
lên Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành để từ đó đưa ra các giải pháp thúc đẩy liên kết 
vùng và kết nối tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là sau tác động 
của đại dịch Covid-19./. 
…………………………….. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ: 
Tạp chí Kinh Doanh – VnBusiness 
Điện thoại: (024)37347942 
Email: bientap@thoibaokinhdoanh.vn 
Fanpage: https://www.facebook.com/vnbusiness.vn 


