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TÓM TẮT
Mục đích của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của hợp tác xã
nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long với 308 hợp tác xã thuộc lĩnh vực
lúa gạo, cây ăn trái, rau sạch/an toàn được khảo sát. Kết quả đánh giá cho thấy
mô hình hợp tác xã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, số
lượng tăng thêm bình quân 2,35%/năm (giai đoạn 2013-2016), trực tiếp đóng
góp vào GDP của cả nước và tác động mạnh mẽ đến kinh tế của các thành
viên. Mô hình hợp tác xã hoạt động dần đúng theo Luật Hợp tác xã năm 2012,
tiêu biểu là loại hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp. Các hợp tác xã đã tổ
chức lại hoạt động sản xuất gắn với kinh tế hộ theo hình thức dịch vụ hỗ trợ
như: vật tư nông nghiệp, sản xuất giống, bơm tưới, tiêu thụ nông sản… Hoạt
động của hợp tác xã đã có những chuyển biến tích cực, số hợp tác xã được
xếp loại khá trở lên đạt 69,8% (năm 2016), lợi nhuận và doanh thu tăng qua
các năm, lợi nhuận tăng trưởng bình quân 26,03%/năm. Kết quả phân tích các
chỉ số tài chính cho thấy chỉ số sinh lợi trên doanh thu đạt 18,68%, chỉ số sinh
lợi trên tài sản đạt 21,18%, chỉ số sinh lợi từ vốn chủ sở hữu đạt 17,78%. Bên
cạnh đó, các chỉ số xã hội cho thấy mức độ đáp ứng nhu cầu dịch vụ của
thành viên đạt 92,69% đối với dịch vụ bơm tưới và 59,15% đối với các dịch
vụ còn lại, số lượng lao động trực tiếp và gián tiếp đều tăng qua các năm, tăng
trưởng bình quân đạt 8,68%/năm.
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