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Tóm tắt: 

u thế đa dạng hóa tổ chức sản xuất đang được phát triển song song với các 

hình thức truyền thống như hợp tác xã, tổ hợp tác liên kết tự nguyện giữa 

các nông hộ đã trở nên phổ biến hơn. Chuỗi giá trị được thế giới quan tâm 

từ rất sớm, gần đây VN đã thực sự coi trọng vấn đề này và đã ứng dụng trong nhiều lĩnh 

vực kinh tế khác nhau, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Nổi bật trong những năm gần 

đây là sản xuất theo chuỗi với hình thức hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa nông dân, tổ 

hợp tác, hợp tác xã với các doanh nghiệp (DN) ngày càng phát triển. Trong bối cảnh 

hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, xây dựng và phát triển chuỗi giá trị nông sản là xu 

hướng tất yếu, là nhân tố quan trọng thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế, gi p ngành 

nông nghiệp tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Bài 

viết tập trung phản ánh thực trạng liên kết giữa DN và ngân hàng thương mại (NHTM) 

trong cho vay chuỗi giá trị nông nghiệp ở VN hiện nay từ đó đưa ra những khuyến nghị 

nhằm phát triển phương thức cho vay này. 

Từ khóa: Chuỗi giá trị, cho vay theo chuỗi giá trị, chuỗi giá trị nông nghiệp, cho 

vay chuỗi giá trị nông nghiệp. 
 

Abstract: 

The trend of diversifying production organization is being developed in parallel with 

traditional forms such as cooperatives, voluntary cooperative groups among farmers 

have become more popular. The value chain has been taken care of very early in the 

world. Vietnam has recently taken this issue seriously and has applied it in various 

economic sectors, including the agricultural sector. Highlights in recent years are the 

production of chains in the form of contracts for the consumption of agricultural products 

between farmers, cooperative groups, cooperatives and enterprises (DN) increasingly 

developed. In the context of deepening economic integration, the development and 

development of agro-based product chains is an indispensable trend that is an important 

factor in changing the pattern of economic growth, helping the industry to restructure. 

Enhancing Value Added and Sustainable Development. The paper focuses on the link 

between business and commercial banks in Vietnam’s current agricultural value chain, 

thus providing recommendations for developing this type of lending. 

Keywords: value chain; value chain lending; value chain of agriculture; agricultural 

value chain loans. 


