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TÓM TẮT
Ở nước ta phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp được kỳ vọng sẽ giúp
liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho
nông dân. Tuy nhiên, hiện có rất ít những bằng chứng khoa học chỉ ra vai trò
thực sự của HTX nông nghiệp đối với hộ thành viên, đặc biệt là trong cải
thiện thu nhập nông hộ. Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá lợi ích về
thu nhập của việc tham gia HTX đối với các hộ thành viên vùng chè Tân
Cương, tỉnh Thái Nguyên. Số liệu được thu thập từ 35 hộ thành viên HTX chè
Tân Hương và 88 hộ không là thành viên, sử dụng bảng hỏi đã chuẩn bị trước
và kỹ thuật phỏng vấn sâu. Bằng phương pháp phân tích so sánh điểm xu
hướng (PSM) kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng thu nhập từ chè bình quân lao
động của nông hộ thành viên HTX cao hơn 11,02% so với thu nhập bình quân
lao động từ chè của các hộ đối chứng không là thành viên HTX. Thành công
của HTX chè Tân Hương trong cải thiện thu nhập từ chè cho hộ thành viên
được giải thích bởi thực tế HTX đã tuân thủ đúng nguyên tắc tự nguyện, thực
hiện quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất chè an toàn, hỗ trợ thành viên thông
qua cung ứng vật tư, cam kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm, sự tâm huyết và
năng động của Giám đốc HTX, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước theo định
hướng thị trường. Kết quả nghiên cứu hàm ý rằng, HTX sẽ là một hình thức tổ
chức có ý nghĩa thực sự trong thúc đẩy sản xuất kinh doanh nông nghiệp bền
vững khi HTX hoạt động theo đúng bản chất và tuân thủ các nguyên tắc của
kinh tế thị trường có sự hỗ trợ của Nhà nước.
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