
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH 
DOANH CỦA HTXNN 



I. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỌAT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH CỦA HTX 

1.1. Thế nào là sản xuất kinh doanh: 
• Sản xuất là quá trình làm ra sản phẩm để sử 

dụng hay trao đổi.  

• Các yếu tố cơ bản trong sản xuất là:  

 - Sức lao động: con người 

 - Đối tượng lao động: Đối tượng con người tác 
động vào nhằm biến đổi nó theo mục đích của 
mình 

 - Tư liệu lao động: Vật truyền dẫn tác động của 
con người lên đối tượng lao động  

 



I. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH CỦA HỌAT ĐỘNG SẢN 
XUẤT KINH DOANH CỦA HTX 

• Kinh doanh: Là hoạt động nhằm mục đích đạt được 
lợi nhuận qua một loạt các hoạt động: Quản trị, Tiếp 
thị, Tài chính, Kế toán, Sản xuất. 

• Dịch vụ: Dịch vụ được hiểu là những thứ tương tự 
như hàng hóa nhưng là phi vật chất. Có những sản 
phẩm thiên về hữu hình và những sản phẩm thiên về 
sản phẩm dịch vụ. Đa số là những sản phẩm nằm 
trong khoảng giữa sản phẩm hàng hóa dịch vụ 



2. CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 
CỦA HTX NN 

• Thực hiện dịch vụ xã viên không làm được hoặc làm 
không hiệu quả 

• Thực hiện các dịch vụ thiết yếu phục vụ cho quá trình 
SXKD của xã viên và nông dân, nếu HTX không làm thì 
hộ xã viên cũng làm 

• Mục tiêu chính của dịch vụ trong HTX không phải là 
lợi nhuận mà là phục vụ kịp thời, chất lượng tốt, giá 
cả phải chăng 

• Trong HTX thực hiện các hoạt dộng dịch vụ sau 



• Bơm tưới 

• Cày xới 

• Cung ứng vật tư nông nghiệp 

• Nhân và cung ứng giống 

• Tín dụng nội bộ 

• Dịch vụ Bảo vệ thực vật 

• Gặt đập liên hợp 

• Sấy lúa 

• Tiêu thụ sản phẩm  



3. MỘT SỐ NỘI DUNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, 
PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 

• 3.1 Ý tưởng kinh doanh của HTX 
• Ngắn gọn nhưng chi tiết về dự dịnh tổ chức hoạt động 

dịch vụ của HTX 
• Khi lập kế hoạch HTX phải nắm được 
  - Khả năng về vốn của HTX 

- Khả năng về cán bộ của HTX: Chuyên môn, tay nghề, 
kinh nghiệm, kỹ năng… 

- Khả năng về hệ thống tổ chức, tiếp nhận và phân phối 
dịch vụ, cạnh tranh 

• Khả năng về cơ sở vật chất kỹ thuật, như kho tàng, bến 
bãi, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện 
quản lý 

 



 

3.2. Những vấn đề cần giải đáp khi xây dựng kế 
hoạch SXKD của HTX 

- Khách hàng mục tiêu chủ yếu là ai? 

- Dịch vụ mà HTX định cung cấp cho xã viên nhằm 
mục tiêu gì? 

- Hàng hóa dịch vụ chủ yếu là gì? 

- Những sản phẩm dịch vụ nào HTX cung cấp cho xã 
viên thì hiệu quả hơn 



 - Lợi thế riêng của hàng hóa dịch vụ của HTX là gì? 

 - Đơn vị cạnh tranh với HTX là ai? 

 - HTX có hình thức đặc biệt nào để thu hút khách 
hàng không? 

 - Nguồn lực tài chính của HTX như thế nào? 

 - Nguồn nhân lực của HTX như thế nào? 

3.3. Chọn sản phẩm, dịch vụ của HTX phục vụ xã 
viên 

- Hàng hóa, dịch vụ hiện tại: Hàng hóa, dịch vụ hiện 
tại có điểm mạnh và có điểm yếu gì 

 



• Hàng hóa, dịch vụ dự định sẽ cung cấp, tiêu 
thụ trong tương lai: Tại sao cần thiết phải cung 
cấp những dịch vụ, sản phẩm  mới đó? 

• Cải tiến để phát triển sản xuất: Khâu nào cần 
được cải tiến để phát triển sản xuất, kinh 
doanh như: trang thiết bị mới, công nghệ mới, 
nguyên vật liệu và các yếu tố khác? 

• 3.4. Xác định các chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch 
sản xuất kinh doanh: theo trình tự sau 



• Căn cứ xác định: Nhu cầu dịch vụ của các hộ gia 
đình 

• Nội dung xác định: 

• Loại dịch vụ các hộ có nhu cầu 

• Số lượng hộ có nhu cầu dịch vụ 

• Khối lượng dịch vụ các hộ có nhu cầu 

• Chất lượng yêu cầu dịch vụ 

• Thời gian cung cấp dịch vụ 

• Phương pháp xác định nhu cầu: Phiếu đăng ký 
nhu cầu dịch vụ của xã viên hoặc theo kinh 
nghiệm thực tế 



*Chú ý: Việc xác định nhu cầu dịch vụ đối với 
khách hàng bên ngoài được thực hiện trên cơ 
sở phân tích nhu cầu của thị trường, khả năng 
cạnh tranh của HTX hoặc các hợp đồng đã ký. 

• Đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ của HTX 

 - Khả năng của HTX về từng loại dịch vụ 

 - Khả năng cạnh tranh dịch vụ của HTX với các 
đối thủ cạnh tranh khác 

• Xác định doanh thu 



   - Doanh thu trên từng hàng hóa dịch vụ 

   - Tổng doanh thu (tháng, vụ, năm)  

• Xác định đội ngũ lao động 

 - Số lượng nhân viên 

 - Cán bộ quản lý mới cần tuyển dụng 

 - Mức lương 

 - Số nhân viên cần được đào tạo 

• Xác định kết quả kinh doanh 

 - Chi phí 

 - Lợi nhuận 

 - Vốn tích lũy được 



3.5. Tổ chức điều hành các hoạt động dịch 
vụ trong HTX 

 3.5.1. Hợp đồng dịch vụ giữa HTX với các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch 
vụ cho HTX 

 - Thời gian ký hợp đồng: Đầu vụ, đầu năm 

 - Bên A: (Bên tiếp nhận dịch vụ) HTX 

 - Bên B: ( Bên cung ứng dịch vụ) Doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân 

 - Nội dung hợp đồng 

 + Loại dịch vụ 



 + Khối lượng dịch vụ cung cấp 

 + Giá cả 

 + Chất lượng 

 + Thời gian cung cấp 

 + Địa điểm 

 + Phương thức thanh toán 

 + Thời hạn thanh toán 

 + Cam kết, trách nhiệm của 2 bên 

 + Giải quyết tranh chấp hợp đồng 

 3.5.2. Hợp đồng dịch vụ giữa HTX với các Đội,Tổ 
tiếp nhận dịch vụ, xã viên và nông dân 

 



• Thời gian ký: Đầu vụ, đầu năm 

• Bên A (tiếp nhận dịch vụ): Đội, tổ, hộ… 

• Bên B ( cung ứng dịch vụ): Ban quản trị HTX 

• Nội dung hợp đồng bao gồm 

 - Họ, tên người đại diện Đội, Tổ, Hộ sử dụng dịch vụ 

 - Loại dịch vụ: 

 + Khối lượng 

 +Chất lượng 

 + Thời gian cung cấp 

 + Giá cả 

• Phương thức thanh toán 

• Thời hạn thanh toán 

• Trách nhiệm bên A, bên B   



* Chú ý: Trong quá trình ký hợp đồng dịch vụ HTX 
cần chú ý những điểm sau: 

• Đối với loại dịch vụ ổn định có nhu cầu thường 
xuyên HTX nên ký hợp đồng cả năm, vụ 

• Đối với dịch vụ không thường xuyên, ít nhu cầu 
HTX có thể không ký hợp đồng hoặc hợp đồng 
từng đợt 

• Đối với những dịch vụ đòi hỏi phải có sự hợp tác 
trong sử dụng thì HTX ký qua đội, tổ tiếp nhận 
dịch vụ ( bơm tưới, điện, BVTV), đối với những 
dịch vụ khác HTX ký hợp đồng với từng hộ (vật 
tư, làm đất, …) 



• 3.5.3. HTX làm trung gian ký hợp đồng với người 
cung cấp dịch vụ: HTX có thể ký hợp đồng với 
người cung cấp dịch vụ để thực hiện dịch vụ phục 
vụ cho xã viên 

• Quá trình ký hợp đồng được tiến hành như sau:  

 - Căn cứ nhu cầu của xã viên HTX liên hệ, tìm 
người cung cấp dịch vụ, cùng người cung cấp dịch 
vụ và xã viên ký hợp đồng tay ba (bên cung cấp 
dịch vụ, HTX và xã viên) 

 - Trên cơ sở những điều khoản hợp đồng, HTX có 
nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc và hưởng phí, hoa 
hồng theo hợp đồng 



• Tổ chức chỉ đạo thực hiện: Công việc quan trọng nhất 
của HTX là tổ chức chỉ đạo thực hiện kế hoạch hoạt 
động dịch vụ của HTX. 

 - Huy động và phân phối vốn cho các đội, tổ dịch vụ 

 - Tổ chức mua sắm trang bị, cung ứng các loại vật tư, 
công cụ cho hoạt động dịch vụ 

 - Giám sát theo dõi hoạt động của các đội, tỗ, các tổ 
tiếp nhận dịch vụ và xã viên 

 - Thực hiện các điều chỉnh cần thiết để bảo đảm cho 
hoạt động đúng kế hoạch 

 - Tổ chức hội nghị khách hàng 

 - Sơ kết, tổng kết:  



 + Mức độ hoàn thành kế hoạch về số lượng, chất 
lượng, thời gian 

 + Tính hợp lý của giá cả dịch vụ 
 + Hiệu quả kinh tế xã hội của hoạt động dịch vụ  
 + Mức độ cạnh tranh của HTX với các đối thủ cạnh 

tranh 
 + Tính công bằng trong việc cung cấp và sử dụng dịch 

vụ của xã viên 
• Thanh toán hoạt động dịch vụ:  
 - Thanh toán với tổ chức, cá nhân cung ứng dịch vụ 

cho HTX: Hợp đồng ký kết, kết quả cung cấp thực tế  
 - Thanh toán sử dụng dịch vụ của các hộ xã viên: Hợp 

đồng ký kết, cung ứng thực tế 
 - Thanh toán khoán giữa HTX với đội, tổ: Hợp đồng 

giao khóan, kết quả thực hiện 
 



 
CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

 
•  Hình thành ý tưởng kinh doanh 
•  Nghiên cứu thị trường, nhu cầu 
•  Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 
•  Phân tích các yếu tố đầu vào 
•  Tổ chức dịch vụ đầu ra 
•  Tổ chức sản xuất kinh doanh 
•  Đánh giá hiệu quả SX-KD 
•  Điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp 



 

 

• * Chú ý: Đây không phải là khuôn mẫu duy 
nhất mà các HTX phải tuân theo. Tùy theo 
tình hình mà phải thay đổi cho phù hợp. 



 

• Cám ơn các bạn đã quan tâm theo 
dỏi 

 

 


