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CÂU HỎI

1. Cho nông dân vay vốn có rủi ro không? Mức độ rủi ro như thế nào?

2. Làm sao để kiểm soát rủi ro khi tài trợ chuỗi nông nghiệp?

3. Vai trò và lợi ích của hợp đồng sản xuất nông nghiệp là gì?

4. Hợp tác xã nông nghiệp là gì và vai trò của nó?

5. Quản trị và hỗ trợ chuỗi giá trị nông nghiệp như thế nào hiệu quả?

=> Liên kết dọc (hợp đồng) và liên kết ngang (hợp tác xã)!



VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA HỢP ĐỒNG

Vai trò và lợi ích của hợp đồng nông nghiệp

1. Giảm chi phí đầu vào và chi phí giao dịch

2. Tăng năng xuất, giá, lợi nhuận và thu nhập

3. Gia tăng cơ hội tiếp cận tín dụng và hỗ trợ tài chính

4. Cải thiện chất lượng sản phẩm

5. Mở rộng sản xuất kinh doanh

6. Phát triển khoa học kỹ thuật và quản trị trang trại

7. Thúc đấy tiếp cận thị trường, chuỗi giá trị toàn cầu và các nguồn thông tin.



VAI TRÒ VÀ LỢI ÍCH CỦA HTX

Vai trò và lợi ích của hợp tác xã nông nghiệp

1. Được ủng hộ và hỗ trợ chính sách, chính trị

2. Thúc đẩy cơ hội tiếp cận tín dụng và hỗ trợ tài chính nông nghiệp

3. Vượt qua giới hạn về đất đai

4. Gia tăng giá trị niềm tin và chia sẻ rủi ro

5. Đảm bảo chất lượng tốt và ổn định.

6. Thúc đẩy các yếu tốt đầu vào nông nghiệp

7. Giảm thiểu chi phí đầu vào và lao động

8. Ngoài ta, HTX có vai trò kinh tế, xạ hội và môi trường khác nhau.



GIÁ TRỊ & NGUYÊN TẮC CỦA HTX

VALUES OF 

COOPERATIVE

Self-help
(tự giúp đỡ)

Self-
responsibility
(tự chịu trách 

nhiệm)

Democracy
(dân chủ)

Equality
(bình đẳng)

Equity
(công bằng)

Solidarity
(đoàn kết)

SOKUN
Agromarket



HTX Nông nghiệp Đức

Vai trò và sứ mệnh của Liên minh HTX Nông nghiệp Đức:

- Mục tiêu: gia tăng năng lực canh tranh và khả năng thâm nhập thị trường

- Hoạt động: sản xuất, thu mua, chế biến và thương mại. Đồng thời kinh doanh

các sản phẩm nông nghiệp

- Sứ mệnh: tiên phong cho hệ thống HTX; đại diện cho mối quan tâm của các

thành viên về các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị; tư vấn và hỗ trợ cho các

thành viên; diễn đàn trao đổi kinh nghiệm; và thực hiện các công việc vận

động hành lang hay đối ngoại.



Liên đoàn HTX Raiffeisen CHLB Đức
BVR–Bundesverband der 

Volksbanken und 
Raiffeisenbanken e.V. 

(Hiệp hội QG các NH HTX)

DRV – Deutscher 
Raiffeisenverband e.V.  (Liên 

đoàn HTX Nông nghiệp
Raiffeisen)

ZGV – Zentralverband 
Gewerblicher Verbund-gruppen 
e.V.  (Liên đoàn QG các HTX Thu 

mua và Phân phối)

GdW – Bundesverband 
deutscher Wohnungs- und 

Immobilien-unternehmen e.V.  
(Hiệp hội QG các DN Bất động 

sản)

4 Liên đoàn Kiểm toán cấp bang (Baden-Württemberg, Bayern, Genossenschaftsverband, Weser-Ems)
6 Liên đoàn Kiểm toán chuyên ngành (PSD, Sparda, FPV, EDEKA, Verkehr, REWE)

915 QTD

(Volksbanks, Raiffeisen-banks, 
Sparda-Banks, PSD et al.)

18,5  triệu thành viên

147.500 nhân viên

2.099  HTX nông nghiệp

1.4  triệu thành viên

(gồm 0.9 triệu thành viên của 109 NH 
HTX Raiffeisen)

82,000 nhân viên

1.342 HTX dịch vụ nhỏ & 
vừa

(HTX bán lẻ, thủ công mỹ
nghệ, thương mại, vận tải, dịch 
vụ...)

340.000 thành viên

483.000 nhân viên

379 HTX Dịch vụ 
Tiêu dùng

300.000 thành viên

15.000 nhân viên

1.931 HTX Nhà ở

(trong đó có 46 HTX nhà ở có dịch 
vụ tiết kiệm)

2,8 triệu thành viên

1 NH Đầu mối (DZ-BANK) 
9 DN HTX đặc thù (BSH, DG-

HYP, MHB, Union, R+V)

5 DN HTX Đầu mối
(gồm các trang trại sữa, gia súc và 

thịt...)

7 DN Đầu mối

(BÄKO, EDEKA, Rewe, 
ZEDACH, Zentrag u. a.)

1 HTX Đầu mối

(Zentral-konsum
eG)

15  Liên đoàn Kiểm toán cấp khu vực 
và/hoặc chuyên ngành

ZdK – Zentralverband 
deutscher Konsum-

genossenschaften e.V. (Liên 
đoàn TƯ HTX Tiêu dùng)

Số liệu cập nhật đến 
31.12.2017

862 HTX Năng 
lượng tái tạo

180.000 thành viên

Ban chấp hành các Liên đoàn HTX Đức

HTX Nông nghiệp Đức



HTX Nông nghiệp Đức

Các HTX Đức: Thương hiệu quốc gia thống nhất

HTX

TÀI CHÍNH
NÔNG NGHIỆP

THƯƠNG MẠI/ 

CÔNG NGHIỆP

TIÊU THỤ
NHÀ Ở

http://www.milram.de/


HTX Nông nghiệp Đức

Các dịch vụ của Liên đoàn HTX Đức (DGRV)

DGRV thuê hơn 90 người ở Berlin và Bonn, cũng như một số vùng khác gần

khách hàng và cung cấp các dịch vụ theo lĩnh vực như sau:

 Dịch vụ kiểm toán

 Phát triển nguồn nhân lực

 Quan hệ quốc tế

 Tư vấn pháp lý

 Các vấn đề chính sách, và

 Tư vấn về thuế



HTX Nông nghiệp Nhật Bản

Ngày 01/04/2018, Liên minh HTX Nhật Bản (JCA) được thành lập

1. JCA được tái cấu trúc từ và kết hợp/cộng tác các HTX đã được đảm nhận, quản

lý bởi Hội đồng HTX Nhật Bản (JJC) từ năm 1956.

2. Chức năng chính của JCA là:

- Thúc đẩy cộng tác giữa các HTX (vai trò thúc đẩy và hỗ trợ)

- Xây dựng các đề cương chính sách (dự thảo luật); tham gia các hoạt động

quan hệ công chúng (vai trò chuyển tải thông điệp)

- Giáo dục, đào tạo và nghiên cứu (vai trò phân tích, chia sẻ và phát triển)



HTX Nông nghiệp Nhật Bản



Mô hình và chức năng

HTX Nông nghiệp Nhật Bản



YẾU TỐ NÀO QUYẾT ĐỊNH THÀNH CÔNG CỦA HTX???
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