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heo kết quả sơ bộ, số hộ nông
thôn cả nước tại thời điểm
1/7/2006 là 13,78 triệu hộ, tăng 0,71 triệu
hộ (+5,4%) so với năm 2001. Trong đó,
số hộ nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
sản là 9,78 triệu hộ, chiếm 70,9% so với
tổng số hộ ở nông thôn. Số người trong
độ tuổi lao động ở nông thôn cả nước là
33,24 triệu người, tăng 6,1% so với năm
2001. Như vậy có thể thấy ở Việt Nam
hiện nay số hộ nông nghiệp, lâm nghiệp
và thủy sản vẫn chiếm một tỷ trọng khá
lớn ở khu vực nông thôn. Nhưng vấn đề
ở đây là ở chỗ tuy chiếm tỷ trọng lớn
nhưng quy mô diện tích canh tác của mỗi
hộ lại rất nhỏ. Điển hình, theo số liệu
Tổng điều tra nông nghiệp do Tổng cục
Thống kê công bố cuối năm 2004, vùng
đồng bằng sông Hồng có 99,3% số hộ
nông nghiệp có quy mô đất nông nghiệp
dưới 1 ha, trong đó 91,7% có quy mô từ
0,2 đến dưới 0,5ha, chủ yếu là đất lúa.
Với quy mô này, nông dân trồng lúa chỉ
có thể duy trì tình trạng sản xuất phân tán,
kỹ thuật thủ công, tự cung tự cấp là chủ
yếu. Ngay tại vùng đồng bằng sông Cửu

Long, tuy là vùng có tỷ trọng lượng gạo
xuất khẩu lớn nhất cả nước trong những
năm qua, nhược điểm trên vẫn chưa được
khắc phục. Toàn vùng có khoảng trên
1.700 trang trại trồng lúa hàng hoá nhưng
quy mô đất lúa bình quân một trang trại từ
3 - 5ha chiếm gần 60%, chỉ có 4,9% trang
trại có quy mô trên 10ha. Bên cạnh đó
nguồn thu từ chăn nuôi còn hạn chế, chủ
yếu là chăn nuôi lợn. Nhưng chăn nuôi
lợn thịt hiện nay chủ yếu quy mô nhỏ 2 3 con/hộ. Thức ăn thô, tận dụng nguồn có
sẵn từ địa phương là chủ yếu. Xu hướng
sử dụng thức ăn công nghiệp đang hình
thành, nhưng chưa phổ biến, mới tập
trung ở những hộ chăn nuôi lớn. Vì thế
lợn chậm lớn, trọng lượng lợn xuất
chuồng bình quân ở một số vùng còn ở
mức thấp, chu kỳ nuôi một lứa còn dài,
năng suất lợn thịt chưa cao dẫn đến hiệu
quả thấp, thu nhập chăn nuôi lợn thịt hầu
như không đáng kể.
Vì vậy, để nâng cao thu nhập cho
các hộ ở nông thôn nói chung và lĩnh vực
nông nghiệp nói riêng, chúng ta phải tăng
hiệu quả trên một đơn vị diện tích. Để
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làm được điều này các hộ sản xuất nông
nghiệp phải tiến hành thâm canh, chuyển
đổi những cây trồng, vật nuôi kém hiệu
quả sang những cây trồng, vật nuôi hiệu
quả hơn. Điều này chỉ có thể thực hiện
được nếu người nông dân có đủ vốn,

được tập huấn và chuyển giao kỹ thuật,
công nghệ hiện đại và có thể tiếp cận
được với thị trường. Nhưng với thực
trạng thu nhập của các hộ nông dân trong
những năm vừa qua khá thấp, vì vậy vốn
tích lũy để tái đầu tư sản xuất là rất thấp.

Vì vậy, có thể thấy hiện nay nhu
cầu vay vốn tín dụng ở khu vực nông
nghiệp, nông thôn rất cao, không những
nhu cầu vốn để phục vụ cho sản xuất kinh
doanh, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mà

còn đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt của
người đi vay như mua sắm phương tiện
đi lại cá nhân, xây dựng và sửa chữa nhà
cửa, ma chay, chữa bệnh. Thời gian qua,
nhiều hộ nông dân do nhu cầu bức bách
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về vốn đã phải chấp nhận đi vay với lãi
suất rất cao (cho vay nặng lãi, cho vay
“cầm đồ”….). Vấn đề đặt ra ở đây là
chúng ta hiện nay đã có một hệ thống
ngân hàng thương mại, các quỹ tín dụng
nhân dân với mạng lưới các chi nhánh
và phòng giao dịch rộng khắp đến từng
quận, huyện, nhiều nơi đến từng phường,
xã. Chúng ta cũng đã thành lập ngân hàng
chính sách xã hội để cho vay đối với
những hộ nghèo, những hộ thuộc đối
tượng được vay ưu đãi. Bên cạnh đó hiện
nay chúng ta cũng cho phép các hợp tác
xã nông nghiệp đủ điều kiện được thực
hiện dịch vụ tín dụng nội bộ. Nhưng
người dân ở nông thôn hiện nay vẫn khó
tiếp cận các nguồn vốn tín dụng này.
Lý do thì có nhiều, nhưng một lý
do quan trọng nhất đó là các định chế tài
chính chính thức (bao gồm ngân hàng
thương mại, ngân hàng chính sách, ngân
hàng phát triển Việt Nam các quỹ tín
dụng nhân dân) đang đối mặt với mâu
thuẫn giữa một bên là chi phí giao dịch
lớn và rủi ro cho vay nông nghiệp cao và
một bên là lãi suất cho vay thấp, dẫn đến
việc các định chế tài chính chính thức
không muốn mở rộng hoạt động tín dụng
tại nông thôn.
Do vậy, để các hộ nông thôn có thể
tiếp cận được với những nguồn vốn tín
dụng chính thức với mức lãi suất hợp lý,
vấn đề là cần giải quyết mâu thuẫn ở trên.
Từ những nội dung phân tích ở trên,
chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp

như sau:
- Bảo hiểm rủi ro trong lĩnh vực
sản xuất nông nghiệp: Hiện nay ngành
bảo hiểm đã cung cấp nhiều loại dịch vụ
bảo hiểm, tuy nhiên bảo hiểm rủi ro trong
lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có rất ít
công ty bảo hiểm tham gia. Lý do là bảo
hiểm trong lĩnh vực này rủi ro cao và
người mua bảo hiểm là nông dân, không
phải ai cũng nhận thức được lợi ích của
việc mua bảo hiểm rủi ro cho sản xuất
nông nghiệp. Vì vậy, cần phải phát triển
dịch vụ bảo hiểm trong lĩnh vực nông
nghiệp, nông thôn. Chính phủ, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn có thể
thành lập công ty bảo hiểm chuyên bảo
hiểm rủi ro trong lĩnh vực nông nghiệp
như chúng ta đã thành lập Ngân hàng
chính sách xã hội. Đối với các tổ chức
bảo hiểm cung cấp các dịch vụ bảo hiểm
cho lĩnh vực rủi ro trong sản xuất nông
nghiệp thì cho họ hưởng các ưu đãi về
thuế đối với phần doanh thu thu được
trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó chúng ta
cũng cần tuyên truyền, vận động các hộ
nông dân tham gia mua bảo hiểm khi sản
xuất nông nghiệp.
- Sản xuất theo hợp đồng để có
cơ sở vay vốn ngân hàng: Nếu người
nông dân khi sản xuất nông nghiệp mà có
thực hiện các hợp đồng bao tiêu thì sẽ dễ
tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng,
bởi vì rủi ro về giá đã được chuyển giao
cho các doanh nghiệp nhận bao tiêu sản
phẩm theo hợp đồng. Tuy nhiên để thực
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hiện được điều này thì Nhà nước cần phải
có những chế tài đối với những bên tham
gia ký kết mà không thực hiện đúng theo
hợp đồng.
- Nâng mức trần lãi suất cho vay,
huy động vốn của các hợp tác xã có
thực hiện dịch vụ tín dụng nội bộ: Từ
khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có
Thông tư 06/2004/TT-NHNN hướng dẫn
về tín dụng nội bộ hợp tác xã, việc thực
hiện dịch vụ tín dụng nội bộ đã có những
đóng góp rất lớn trong việc giải quyết nhu
cầu về vốn cho những hộ nông dân là xã
viên của hợp tác xã. Tuy nhiên, quy mô
và số xã viên được vay vốn từ hợp tác xã
vẫn còn rất hạn chế. Đó là vì các hợp tác
xã chủ yếu sử dụng số vốn tự có để cho
vay, còn vốn huy động từ xã viên là rất ít.
Theo quy định của Thông tư 06/2004/TTNHNN về việc huy động vốn của xã viên,
“Lãi suất cho vay, lãi suất huy động vốn
của xã viên do Đại hội xã viên quy định
nhưng không vượt quá lãi suất cho vay và

lãi suất huy động cùng loại, cùng thời
điểm và cùng kỳ hạn của các tổ chức tín
dụng trên địa bàn, nơi hợp tác xã đóng trụ
sở chính”. Nếu hợp tác xã thực hiện đúng
điều này sẽ rất khó huy động vốn. Bởi vì,
khi gởi tiền cho hợp tác xã thì rủi ro cao
hơn so với việc gởi tiền cho các ngân
hàng thương mại hoặc quỹ tín dụng nhân
dân, nếu lãi suất huy động của hợp tác xã
chỉ bằng lãi suất của các tổ chức này thì
các hợp tác xã không thể huy động vốn
được. Thông tư 06/2004/TT-NHNN đã
quy định hợp tác xã chỉ được huy động
vốn tối đa 30% so với vốn tự có. Do vậy,
để hợp tác xã có thể huy động tiền gởi của
xã viên, Ngân hàng Nhà nước nên cho
phép các hợp tác xã được huy động với
mức lãi suất như các tổ chức tín dụng trên
địa bàn cộng thêm một biên độ cho phép.
Tương tự tiền vay cũng nên cho phép các
hợp tác xã dựa vào lãi suất cho vay của
các tổ chức tín dụng cộng thêm một biên
độ do Ngân hàng Nhà nước đưa ra.

Đóng góp của ngành nghề
phi nông nghiệp...
(Tiếp theo trang 26)

nghiệp đã góp phần rất lớn trong việc giải
quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho
người dân ở vùng nông thôn, đồng thời còn
giúp địa phương phát huy và gìn giữ nét văn
hóa truyền thống. Nó góp phần rất lớn cho
công cuộc đổi mới nông thôn trong những
năm gần đây, điều rõ nhất đó là những
ngành nghề này đã tạo cho nông thôn thêm
khởi sắc, giúp cho người dân nông thôn sẽ
là những người “ly nông bất ly hương”, tạo
thu nhập ngay trên quê hương của mình.

cũng cho người khác thấy được thương
hiệu nổi tiếng về làng nghề chiếu ở Nga
Sơn (Thanh Hóa) và làng gạch Bát Tràng
(Hà Nội); và còn rất nhiều thương hiệu
nổi tiếng khác nữa cũng gắn liền với tên
của một địa phương cụ thể.
Như vậy, ngành nghề phi nông
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