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I. Ñaët vaán ñeà
Khoai taây laø caây löông thöïc quan troïng thöù 3

treân theá giôùi. Ñaây laø loaïi caây ñöôïc ngöôøi Phaùp
mang ñeán Vieät Nam hôn 100 naêm tröôùc. Nhöõng
naêm 1979, 1980, saûn xuaát khoai taây phaùt trieån
maïnh taïi Vieät Nam, tuy nhieân sau ñoù saûn xuaát
khoai taây giaûm daàn; ñeán naêm 1998 trôû laïi ñaây, nhu
caàu veà khoai taây môùi phaùt trieån maïnh trôû laïi. Theo
Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân
(NN&PTNT) tænh Laâm Ñoàng, TP. Ñaø Laït ñöùng ñaàu
caû nöôùc veà saûn xuaát khoai taây vôùi dieän tích haøng
naêm khoaûng 1.500 - 1.600 ha vôùi saûn löôïng 35.000
taán/naêm. Nhöng vôùi söï caïnh tranh maïnh töø Trung
Quoác, nhöõng thöông laùi ñaõ nguïy trang khoai taây
Trung Quoác thaønh khoai taây Ñaø Laït daãn ñeán vieäc
troàng khoai taây Ñaø Laït gaëp raát nhieàu khoù khaên.
Ngoaøi ra, thôøi tieát khoâng thuaän lôïi cuõng laø nguyeân
nhaân khieán dieän tích troàng khoai taây taïi Ñaø Laït
giaûm maïnh. 

Tröôùc thöïc traïng caïnh tranh giöõa khoai taây
Trung Quoác vaø khoai taây Ñaø Laït, vieäc tieâu thuï
khoai taây gaëp nhieàu khoù khaên, giaù baùn khoai taây bò
thöông laùi eùp giaù, thaäm chí giaù baùn khoâng ñuû buø chi
phí saûn xuaát khieán nhieàu nhaø vöôøn ôû xaõ Xuaân Thoï
(TP. Ñaø Laït) quyeát ñònh döøng saûn xuaát khoai taây
ñeå chuyeån ñoåi sang caây troàng khaùc coù hieäu quaû
kinh teá hôn. Ñaây cuõng laø nguyeân nhaân caùc chuyeân
gia döï baùo dieän tích troàng khoai taây taïi xaõ Xuaân
Thoï, TP. Ñaø Laït coù theå tieáp tuïc giaûm maïnh trong
thôøi gian tôùi. 

Ñaõ coù moät soá nghieân cöùu veà phaùt trieån saûn xuaát
khoai taây (Ñaøo Huy Chieân, 2009; Nguyeãn Quang
Ñaêng, 2015; Nguyeãn Thò Haø, 2015). Nhìn chung,
caùc nghieân cöùu naøy chæ tieáp caän ñaùnh giaù thöïc
traïng phaùt trieån saûn xuaát, ñeà xuaát moät soá giaûi phaùt
kinh teá, kyõ thuaät nhaèm ñaåy maïnh phaùt trieån saûn
xuaát vaø gia taêng saûn löôïng khoai taây. Ñieåm caàn boå
sung laø vì sao dieän tích vaø saûn löôïng khoai taây bò

TAÏP CHÍ COÂNG THÖÔNG

Soá 12 - Thaùng 11/2017

PHAÂN TÍCH CAÙC YEÁU TOÁ AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN 
QUYEÁT ÑÒNH DÖØNG CANH TAÙC KHOAI TAÂY 

CUÛA NOÂNG HOÄ TAÏI XAÕ XUAÂN THOÏ,
THAØNH PHOÁ ÑAØ LAÏT, TÆNH LAÂM ÑOÀNG

HAØ THÒ THU HOØA - TRAÀN HOAØI NAM

TOÙM TAÉT:
Nghieân cöùu naøy ñaõ söû duïng moâ hình hoài quy Logit vôùi phöông phaùp öôùc löôïng MLE nhaèm

phaân tích caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh döøng canh taùc khoai taây. Soá lieäu ñöôïc thu thaäp
baèng caùch phoûng vaán tröïc tieáp 123 hoä canh taùc khoai taây taïi xaõ Xuaân Thoï, TP. Ñaø Laït, tænh Laâm
Ñoàng. Keát quaû nghieân cöùu cho thaáy, xaùc suaát döøng saûn xuaát khoai taây cuûa noâng hoä laø 49,6% vaø
caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh döøng canh taùc khoai taây nhö kinh nghieäm, thu nhaäp phi
noâng nghieäp, dieän tích ñaát noâng nghieäp, thò tröôøng tieâu thuï, ñieàu kieän töï nhieân vaø chính saùch hoã
trôï. Trong ñoù, bieán thò tröôøng tieâu thuï vaø bieán ñieàu kieän töï nhieân coù aûnh höôûng nhieàu ñeán quyeát
ñònh döøng saûn xuaát khoai taây taïi ñaây. 

Töø khoùa: Moâ hình Logit, khoai taây, phöông phaùp öôùc löôïng MLE, tænh Laâm Ñoàng, TP. Ñaø Laït.
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giaûm, laøm theá naøo ñeå phaùt trieån beàn vöõng maët haøng
saûn xuaát khoai taây Vieät Nam noùi chung vaø Ñaø Laït
noùi rieâng ñeå naâng cao ñôøi soáng cuûa caùc hoä daân,
giuùp hoï tieáp tuïc duy trì dieän tích troàng khoai taây.
Do ñoù, muïc tieâu cuûa nghieân cöùu naøy laø tìm hieåu
caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh döøng canh
taùc khoai taây cuûa noâng hoä taïi xaõ Xuaân Thoï, TP. Ñaø
Laït. Thoâng qua tìm hieåu nhöõng yeáu toá thuaän lôïi,
khoù khaên cuûa noâng hoä trong saûn xuaát vaø tieâu thuï
khoai taây, töø ñoù ñeà xuaát caùc giaûi phaùp ñeå duy trì
vuøng saûn xuaát khoai taây truyeàn thoáng taïi xaõ Xuaân
Thoï, TP. Ñaø Laït. 

II. Phöông phaùp nghieân cöùu  
1. Toång quan taøi lieäu
Theo Hayami vaø Ruttan (1971), ñoái vôùi noâng

nghieäp, do söï phaùt trieån theo thôøi gian vaø chi phí
saûn xuaát taêng cao töông ñoái so vôùi nhöõng yeáu toá
khaùc, thì con ñöôøng tìm kieám nhöõng kyõ thuaät môùi,
nhöõng nguoàn löïc môùi ñeå taêng naêng suaát treân moät
dieän tích ñaát noâng nghieäp laø ñieàu hieån nhieân. Theo
Nguyeãn Thò Song An (1997) vaø Ñaëng Kim Sôn
(2001), chuyeån ñoåi cô caáu saûn xuaát theo höôùng ña
daïng hoùa laø moät quy luaät maø haàu heát caùc nöôùc
ñang phaùt trieån ñeàu traûi qua. Khi giaù caû vaø tình
hình tieâu thuï khoù khaên thì lôïi nhuaän cuûa ngöôøi
noâng daân cuõng giaûm theo; do ñoù, ngöôøi noâng daân
seõ ñieàu chænh keá hoaïch saûn xuaát cuûa mình baèng
caùch chuyeån ñoåi caây troàng sao cho ñem laïi lôïi
nhuaän cao nhaát cho hoï.

Reardon vaø ctv (1996), xaây döïng moät nhoùm caùc
yeáu toá mang tính ñònh tính veà caùc nhaân toá aûnh
höôûng ñeán haønh vi ñaàu tö cuûa noâng daân trong noâng
nghieäp. Caùc nhaân toá lieân quan ñeán moâi tröôøng: caùc
ñieàu kieän töï nhieân, moâi tröôøng ñaëc thuø cuûa ñòa
phöông seõ aûnh höôûng ñeán möùc sinh lôïi vaø ruûi ro
cuûa noâng daân. Theâm vaøo ñoù, chaát löôïng ñaát ñai sôû
höõu, quy moâ ñaát ñai, voán ñaàu tö vaø lao ñoäâng,...
cuõng taùc ñoäng ñeán ñaàu tö saûn xuaát noâng nghieäp. 

Theo Ñaëng Vaên Minh vaø ctv (2006), heä thoáng
canh taùc laø söï saép xeáp, phoái hôïp duy nhaát vaø oån
ñònh nhaát nhöng raát naêng ñoäng caùc hoaït ñoäng cuûa
noâng traïi trong caùc ñieàu kieän nhaát ñònh veà maët vaät
lyù, sinh hoïc, kinh teá xaõ hoäi phuø hôïp vôùi muïc tieâu, sôû
thích vaø caùc nguoàn taøi nguyeân cuûa noâng hoä. Cô sôû
khoa hoïc xaùc ñònh cô caáu caây troàng hôïp lyù coù 6 yeáu
toá: ñieàu kieän töï nhieân, ñieàu kieän ñaát ñai, ñieàu kieän
kinh teá xaõ hoäi, ñieàu kieän cô sôû haï taàng, ñieàu kieän thò
tröôøng vaø khaû naêng thích öùng cuûa caây troàng. 

2. Nguoàn soá lieäu 
Nghieân cöùu naøy keát hôïp hai nguoàn soá lieäu thöù

caáp vaø sô caáp. Soá lieäu thöù caáp ñöôïc thu thaäp töø Cuïc
Thoáng keâ tænh Laâm Ñoàng, töø caùc baøi baùo, taïp chí.
Soá lieäu sô caáp bao goàm caùc thoâng tin ñònh löôïng
veà caùc yeáu toá ñaàu vaøo nhö löôïng phaân boùn, löôïng
thuoác baûo veä thöïc vaät, coâng lao ñoäng,… ñöôïc thu
thaäp thoâng qua phoûng vaán tröïc tieáp ngaãu nhieân
thuaän tieän 123 hoä saûn xuaát khoai taây treân ñòa baøn
xaõ Xuaân Thoï, TP. Ñaø Laït baèng phieáu ñieàu tra soaïn
saün. 

3. Phöông phaùp nghieân cöùu
Phöông phaùp thoáng keâ moâ taû vôùi caùc chæ tieâu

taàn suaát, tyû leä, soá trung bình ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh
giaù thöïc traïng saûn xuaát khoai taây taïi xaõ Xuaân Thoï.
Phöông phaùp heä soá tin caäy Cronbach’s Alpha ñeå
loaïi caùc bieán khoâng phuø hôïp vì caùc bieán raùc naøy
coù theå taïo ra caùc yeáu toá giaû (Nguyeãn Ñình Thoï &
Nguyeãn Thò Mai Trang, 2009) vaø phöông phaùp
phaân tích hoài quy binary logistic nhaèm tìm ra caùc
yeáu toá aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh döøng saûn xuaát
khoai taây cuûa noâng hoä.

Caên cöù vaøo caùc coâng trình nghieân cöùu khoa
hoïc coù lieân quan ñaõ ñöôïc löôïc khaûo, trong nghieân
cöùu naøy, moâ hình binary logistic ñöôïc xaây döïng
nhö sau:

Caùc heä soá hoài qui seõ ñöôïc öôùc löôïng baèng
phöông phaùp öôùc löôïng hôïp lyù cöïc ñaïi (Maximum
Likelihood Estimation). Giaù trò Pi xaùc suaát noâng hoä
thöù i döøng saûn xuaát khoai taây (P = 1: neáu hoä döøng
saûn xuaát khoai taây; P = 0: neáu hoä tieáp tuïc saûn xuaát
khoai taây), neân moâ hình ñöôïc vieát laïi:

Trong ñoù, Xi laø bieán ñoäc laäp vôùi X1 tuoåi chuû hoä
(naêm); X2 - trình ñoä hoïc vaán cuûa chuû hoä (naêm);
X3 - kinh nghieäm saûn xuaát noâng nghieäp cuûa hoä
(naêm); X4 - thu nhaäp phi noâng nghieäp cuûa hoä (trieäu
ñoàng/ngöôøi/naêm); X5 - dieän tích ñaát noâng nghieäp
(ha); X6 - thò tröôøng tieâu thuï (söû duïng thang ño
Likert vaø toång hôïp töø caùc bieán nhö saûn phaåm khoâng
coù nôi tieâu thuï; vaän chuyeån saûn phaåm khoù khaên;
giaù khoai taây thaáp hôn caây troàng khaùc vaø khoù caïnh
tranh vôùi khoai taây Trung Quoác); X7 - ñieàu kieän töï
nhieân (söû duïng thang ño Likert vaø toång hôïp töø caùc

QUAÛN TRÒ - QUAÛN LYÙ

Soá 12 - Thaùng 11/2017
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bieán nhö nhieät ñoä; cöôøng ñoä aùnh saùng; ñieàu kieän
thôøi tieát; chaát löôïng ñaát canh taùc); X8 - chính saùch
hoã trôï (söû duïng thang ño Likert vaø toång hôïp töø caùc
bieán nhö taäp huaán khuyeán noâng; hoã trôï thoâng tin thò
tröôøng vaø hoã trôï voán); D1 - giôùi tính chuû hoä (1:
nam, 0: nöõ).

Thang ño Likert ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù möùc
ñoä chaáp nhaän cuûa noâng hoä (1: Hoaøn toaøn khoâng
ñoàng yù; 2: Khoâng ñoàng yù; 3: Trung bình; 4: Ñoàng
yù; 5: Hoaøn toaøn ñoàng yù).

III. Keát quaû nghieân cöùu vaø thaûo luaän
1. Ñaëc ñieåm cuûa hoä ñieàu tra phoûng vaán

Nghieân cöùu tieán haønh ñieàu tra phoûng vaán 62
hoä saûn xuaát khoai taây vaø 61 hoä ñaõ döøng saûn
xuaát vaø chuyeån sang loaïi caây troàng khaùc
(chuyeån sang troàng hoa cuùc). Keát quaû thoáng keâ
töø Baûng 1 cho thaáy ñoái töôïng khaûo saùt khaù ña
daïng vaø phong phuù veà tuoåi taùc cuõng nhö trình
ñoä hoïc vaán. Ñoä tuoåi trung bình cuûa chuû hoä vaøo
khoaûng 43 tuoåi (trong ñoù möùc tuoåi töø 40 ñeán 50
tuoåi chieám tyû troïng cao nhaát 26,23% (Hoä döøng
saûn xuaát) vaø 29,03% (Hoä saûn xuaát), ôû ñoä tuoåi
naøy noâng hoä vaãn coøn ñuû söùc khoeû ñeå tröïc tieáp
tham gia saûn xuaát. (Baûng 1)

TAÏP CHÍ COÂNG THÖÔNG

Soá 12 - Thaùng 11/2017

Chæ tieâu
Hoä saûn xuaát Hoä döøng saûn xuaát

Taàn soá ( Hoä) Tyû troïng (%) Taàn soá ( Hoä) Tyû troïng (%)

1. Giôùi tính chuû hoä

Nam 43 69,35 35 57,38

Nöõ 19 30,65 26 42,62

2.Tuoåi chuû hoä

<= 30 tuoåi 5 8,06 7 11,48

30 tuoåi - 40 tuoåi 16 25,81 11 18,03

40 tuoåi - 50 tuoåi 18 29,03 16 26,23

50 tuoåi - 60 tuoåi 14 22,58 12 19,67

> 60 tuoåi 9 14,52 15 24,59

3. Trình ñoä hoïc vaán

Muø chöõ 0 0,00 0 0,00

Tieåu hoïc 9 14,52 9 14,75

Trung hoïc cô sôû 30 48,39 29 47,54

Trung hoïc phoå thoâng 22 35,48 23 37,70

Cao ñaúng - Ñaïi hoïc 1 1,61 0 0,00

4.  Kinh nghieäm 

<= 5 naêm 4 6,45 6 9,84

5 naêm - 10 naêm 15 24,19 11 18,03

10 naêm - 15 naêm 6 9,68 6 9,84

15 naêm - 20 naêm 17 27,42 12 19,67

> 20 naêm 20 32,26 26 42,62

5. Qui moâ saûn xuaát

<= 1.000 m2 1 1,61 3 4,92

1.000 m2 - 5.000m2 33 53,23 29 47,54

5.000 m2 - 10.000 m2 15 24,19 19 31,15

> 10.000 m2 13 20,97 10 16,39

Baûng 1. Thoâng tin chung veà ñoái töôïng phoûng vaán

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, 2017
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Ñoàng thôøi, trình ñoä hoïc vaán cuûa noâng hoä ñaõ
döøng saûn xuaát chuû yeáu laø trung hoïc cô sôû (47,54%)
vaø trung hoïc phoå thoâng (37,7%), ñieàu naøy taïo
nhieàu thuaän lôïi cho vieäc naém baét thoâng tin thò
tröôøng cuõng nhö tieáp caän khoa hoïc kyõ thuaät khi saûn
xuaát loaïi caây troàng môùi. Beân caïnh ñoù, kinh nghieäm
laø moät trong nhöõng yeáu toá coù aûnh höôûng nhaát ñònh
ñeán saûn xuaát. Döïa vaøo keát quaû thoáng keâ cho thaáy,
kinh nghieäm trong saûn xuaát cuûa noâng hoä treân 20
naêm chieám 42,62% (Hoä döøng saûn xuaát) vaø 32,26%
(Hoä saûn xuaát), vôùi quy moâ saûn xuaát chuû yeáu ôû möùc
1.000 - 5.000 m2 chieám 47,54% (Hoä döøng saûn
xuaát) vaø 53,23% (Hoä saûn  xuaát).

2. So saùnh hieäu quaû taøi chính trong saûn xuaát
khoai taây vaø saûn xuaát hoa cuùc  

Caùc hoä döøng saûn xuaát khoai taây chuyeån sang
saûn xuaát hoa cuùc, vì thu nhaäp töø saûn xuaát hoa cuùc
(40,151 trieäu ñoàng/1000m2) cao hôn thu nhaäp töø
saûn xuaát khoai taây (20,554 trieäu ñoàng/1000m2) taïi
Baûng 2.

Theo keát quaû tính toaùn ñöôïc theå hieän ôû Baûng 2
cho thaáy, chi phí saûn xuaát khoai taây cuûa noâng hoä
trung bình laø 14,953 trieäu ñoàng/1000m2, chi phí saûn
xuaát hoa cuùc laø 27 trieäu ñoàng/1000m2. Trong taát caû
caùc chi phí, chi phí phaân boùn chieám tyû troïng cao
nhaát trong cô caáu chi phí saûn xuaát. Doanh thu cuûa
noâng hoä saûn xuaát hoa cuùc 63,787 trieäu
ñoàng/1000m2 gaàn gaáp ñoâi doanh thu cuûa noâng hoä
saûn xuaát khoai taây (33,415 trieäu ñoàng/1000m2).
Theo ñoù, hieäu quaû trong saûn xuaát hoa cuùc cao hôn
trong saûn xuaát khoai taây (lôïi nhuaän/chi phí cuûa saûn
xuaát hoa cuùc laø 1,4 laàn, cuûa khoai taây laø 1,2 laàn; thu
nhaäp/chi phí cuûa saûn xuaát hoa cuùc laø 1,5 laàn, cuûa
khoai taây laø 1,4 laàn; doanh thu/chi phí cuûa saûn xuaát
hoa cuùc laø 2,4 laàn, cuûa khoai taây laø 2,2 laàn). Ñieàu
naøy phaàn naøo lyù giaûi taïi sao caùc noâng hoä ñaõ döøng
saûn xuaát khoai taây ñeå chuyeån sang troàng hoa cuùc
nhö hieän nay. (Xem Baûng 2)

3. Phaân tích caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán quyeát
ñònh döøng saûn xuaát khoai taây taïi xaõ Xuaân Thoï

3.1. Nguyeân nhaân noâng hoä döøng saûn xuaát khoai taây 
Theo keát quaû taïi Baûng 3 ta thaáy yeáu toá ñieàu

kieän töï nhieân (goàm 5 bieán quan saùt) coù heä soá
Cronbach’s Alpha = 0,869 (> 0,6) neân ñaït yeâu caàu
ñeå ñöa vaøo phaân tích caùc böôùc tieáp theo. Trong ñoù,
yeáu toá ñaát deã xoùi moøn vaø röûa troâi ñöôïc noâng hoä
cho laø coù baát lôïi cao nhaát vôùi ñieåm soá trung bình

cuûa yeáu toá naøy laø 4,26 ñieåm. Tieáp ñeán laø yeáu toá
thôøi tieát cöïc ñoan vôùi ñieåm soá trung bình laø 3,77
ñieåm. Do ñaëc tröng cuûa saûn xuaát noâng nghieäp laø
ñieàu kieän saûn xuaát gaén lieàn vôùi ñaát ñai, ñoái töôïng
saûn xuaát phuï thuoäc raát nhieàu vaøo thôøi tieát, neân ñaây
laø yeáu toá maø noâng hoä khoâng theå loaïi boû trong quaù
trình saûn xuaát maø chæ coù theå thuaän theo caùc quy
luaät cuûa töï nhieân ñeå tieán haønh canh taùc vaø ñieàu
chænh höôùng phaùt trieån cuûa ñoái töôïng canh taùc theo
muïc ñích saûn xuaát. (Xem Baûng 3)

Saûn xuaát noâng nghieäp luoân mang tính thôøi vuï
neân vieäc cung vaø caàu veà saûn phaåm noâng nghieäp
cuõng mang tính thôøi vuï, ñaëc ñieåm naøy daãn ñeán söï
bieán ñoäng lôùn veà giaù khoai taây. Baûng 4 cho thaáy
yeáu toá thò tröôøng tieâu thuï (goàm 4 bieán quan saùt)
coù heä soá Cronbach’s Alpha = 0,842 (>0,6) neân ñaït
yeâu caàu ñeå ñöa vaøo phaân tích caùc böôùc tieáp theo.
Trong ñoù, yeáu toá khoai taây Ñaø Laït khoù caïnh tranh
vôùi khoai taây Trung Quoác ñöôïc noâng hoä ñoàng yù
cao nhaát vôùi ñieåm soá trung bình laø 3,55 ñieåm.
(Xem Baûng 4)

QUAÛN TRÒ - QUAÛN LYÙ

Soá 12 - Thaùng 11/2017

Chæ tieâu ÑVT Khoai taây Hoa cuùc

1. Chi phí saûn xuaát 14.953 27.006

Chi phí vaät chaát 9.439 18.885

Chi phí gioáng 1000ñ/1000m2 2.033 7.363

Chi phí phaân boùn 1000ñ/1000m2 5.299 10.495

Chi phí thuoác BVTV 1000ñ/1000m2 2.108 1.028

Khaáu hao 1000ñ/1000m2 723 2.450

Chi phí lao ñoäng 4.791 5.671

Chi phí lao ñoäng nhaø 2.092 3.370

Chi phí lao ñoäng thueâ 2.699 2.301

2. Keát quaû saûn xuaát

Doanh thu 1000ñ 33.415 63.787

Lôïi nhuaän 1000ñ 18.462 36.781

Thu nhaäp 1000ñ 20.554 40.151

3. Hieäu quaû kinh teá

Lôïi nhuaän/chi phí Laàn 1,2 1,4

Thu nhaäp/chi phí Laàn 1,4 1,5

Doanh thu/chi phí Laàn 2,2 2,4

Baûng 2. So saùnh hieäu quaû trong saûn xuaát khoai taây 
vaø saûn xuaát hoa cuùc

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, 2017
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Töông töï, yeáu toá chính saùch hoã trôï (goàm 3 bieán
quan saùt) coù heä soá Cronbach’s Alpha = 0,941 > 0,6
theo keát quaû taïi Baûng 5 neân ñaït yeâu caàu ñeå thöïc
hieän phaân tích caùc böôùc tieáp theo trong moâ hình
nghieân cöùu. Trong ñoù, yeáu toá thieáu hoã trôï veà voán
saûn xuaát (coù giaù trò trung bình 3,41 vaø ñoä leäch
chuaån 0,89) aûnh höôûng nhieàu nhaát ñeán quyeát ñònh
döøng saûn xuaát khoai taây so vôùi caùc yeáu toá khaùc
trong nhoùm naøy.  (Baûng 5)

Beân caïnh ñoù, nhoùm yeáu toá chính saùch hoã trôï
cuõng laø nhoùm coù thang ño löôøng toát nhaát (coù heä soá
Cronbach’s Alpha = 0,941) so vôùi caùc nhoùm yeáu
toá khaùc. Tieáp ñeán laø nhoùm yeáu toá veà chi phí saûn
xuaát so vôùi caây troàng khaùc (coù heä soá Cronbach’s
Alpha = 0,932), nhoùm yeáu toá veà ñieàu kieän töï nhieân
(coù heä soá Cronbach’s Alpha = 0,869) vaø nhoùm yeáu

toá thò tröôøng tieâu thuï (coù heä soá Cronbach’s Alpha
= 0,842). 

3.2. Moâ hình hoài quy caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán
quyeát ñònh döøng saûn xuaát khoai taây

Baûng 6 trình baøy keát quaû hoài quy moâ hình Logit.
Nhöõng heä soá trình baøy trong Baûng 6 theå hieän heä
soá hoài quy vaø taùc ñoäng bieân cuûa caùc yeáu toá ñöôïc
nghieân cöùu ñeán quyeát ñònh döøng canh taùc khoai taây
cuûa noâng hoä. Heä soá hoài quy cuûa moät yeáu toá caøng
cao chöùng toû taùc ñoäng bieân cuûa yeáu toá ñoù caøng lôùn.
Heä soá R2 cuûa moâ hình laø 29,27%, ñieàu naøy cho
thaáy caùc bieán trong moâ hình giaûi thích ñöôïc
29,27% ñeán quyeát ñònh döøng saûn xuaát khoai taây
cuûa noâng hoä, xaùc suaát döøng saûn xuaát khoai taây cuûa
noâng hoä laø 49,6%. (Baûng 6)

Keát quaû hoài quy töø Baûng 6 cho thaáy, caùc bieán
nhö kinh nghieäm, thu nhaäp phi
noâng nghieäp, dieän tích ñaát noâng
nghieäp, thò tröôøng tieâu thuï, ñieàu
kieän töï nhieân vaø chính saùch hoã trôï
coù aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh
döøng saûn xuaát cuûa noâng hoä. Trong
khi ñoù, caùc yeáu toá veà ñaëc ñieåm
nhaân khaåu hoïc nhö tuoåi chuû hoä,
trình ñoä hoïc vaán vaø giôùi tính ñeàu

TAÏP CHÍ COÂNG THÖÔNG

Soá 12 - Thaùng 11/2017

Dieãn giaûi Trung bình
Ñoä leäch 
chuaån

Heä soá
Cronbachs Alpha

Nhieät ñoä Ñaø Laït ngaøy caøng taêng daàn laøm quaù trình sinh tröôûng cuûa khoai taây thaáp. 3,18 0,756 0,869

Cöôøng ñoä aùnh saùng ôû vuøng naøy khoâng thích hôïp troàng khoai taây 2,62 0,715

Coù nhieàu thôøi tieát cöïc ñoan (gaây ra caùc beänh moác söông, heùo xanh, lôû coå reã, heùo vaøng) 3,77 0,781

Ñaát keùm chaát dinh döôõng 2,16 0,756

Deã xoùi moøn röûa troâi 4,26 0,529

Baûng 3. Yeáu toá veà ñieàu kieän töï nhieân

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, 2017

Dieãn giaûi Trung bình Ñoä leäch chuaån
Heä soá

Cronbachs Alpha

Khoâng coù nôi tieâu thuï 2,28 0,830 0,842

Vaän chuyeån khoù khan 3,11 0,954

Giaù caû thò tröôøng thaáp 3,36 0,931

Khoù caïnh tranh vôùi khoai taây Trung Quoác 3,51 0,629

Baûng 4. Yeáu toá thò tröôøng tieâu thuï

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, 2017

Dieãn giaûi Trung bình
Ñoä leäch
chuaån

Heä soá
Cronbach’s Alpha

Thieáu caùc lôùp taäp huaán veà khoai taây 3,36 0,888 0,941

Thieáu caùc thoâng tin veà thò tröôøng 3,34 0,946

Thieáu hoã trôï veà voán saûn xuaát 3,41 0,890

Baûng 5. Yeáu toá chính saùch hoã trôï

Nguoàn: Soá lieäu ñieàu tra, 2017
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khoâng coù yù nghóa thoáng keâ. Töø ñoù, phöông trình
hoài quy ñöôïc thieát laäp nhö sau:          

Trong moâ hình naøy, bieán thò tröôøng tieâu thuï (X6)
vaø bieán ñieàu kieän töï nhieân (X7) coù aûnh höôûng
maïnh ñeán quyeát ñònh döøng saûn xuaát khoai taây. Khi
thò tröôøng tieâu thuï khoai taây gaëp baát lôïi hay taêng
leân 1 ñieåm thì noâng hoä seõ taêng khaû naêng döøng saûn
xuaát khoai taây leân 28%, ñieàu naøy coù theå giaûi thích
thoâng qua söï caïnh tranh thieáu laønh maïnh cuûa khoai
taây Trung Quoác, söï eùp giaù cuûa thöông laùi ñaõ laøm
khoai taây Ñaø Laït gaëp khoù trong vieäc tieâu thuï saûn
phaåm. Beân caïnh ñoù, khi ñieàu kieän saûn xuaát thuaän
lôïi hôn thì noâng hoä seõ giaûm khaû naêng döøng saûn
xuaát laø 31,5%. Töông töï, khi chính saùch hoã trôï cuûa
Nhaø nöôùc toát hôn (taêng theâm 1 ñieåm), seõ taêng khaû

naêng tieáp tuïc duy trì saûn xuaát khoai taây cuûa noâng
hoä laø 21%.  

Baûng 7 theå hieän keát quaû döï ñoaùn trong moâ hình,
vôùi keát quaû döï ñoaùn ñuùng laø 76,4%. Ñieàu naøy coù
nghóa caùc heä soá hoài quy trong moâ hình laø thích hôïp
cho vieäc giaûi thích khaû naêng döøng saûn xuaát khoai
taây cuûa noâng hoä. Trong soá 62 hoä tieáp tuïc saûn xuaát
seõ coù khaû naêng 13 hoä khoâng tieáp tuïc saûn xuaát nöõa
trong thôøi gian tôùi, trong soá 61 hoä khoâng saûn xuaát seõ
coù khaû naêng 16 hoä seõ quay laïi saûn suaát khoai taây. 

IV. Keát luaän
Nghieân cöùu ñaõ söû duïng haøm hoài quy Logit theo

phöông phaùp öôùc löôïng cöïc ñaïi (MLE) ñeå öôùc tính
quyeát ñònh döøng saûn xuaát khoai taây cuûa noâng hoä.
Keát quaû öôùc löôïng cho thaáy, xaùc suaát döøng saûn xuaát
khoai taây cuûa noâng hoä laø 49,6%, vôùi keát quaû döï ñoaùn
ñuùng laø 76,4%. Beân caïnh ñoù, caùc bieán nhö kinh
nghieäm, thu nhaäp phi noâng nghieäp, dieän tích ñaát
noâng nghieäp, thò tröôøng tieâu thuï, ñieàu kieän töï nhieân
vaø chính saùch hoã trôï coù aûnh höôûng ñeán quyeát ñònh
döøng saûn xuaát cuûa noâng hoä; trong ñoù bieán thò tröôøng

tieâu thuï vaø bieán ñieàu kieän töï nhieân coù aûnh höôûng
maïnh ñeán quyeát ñònh döøng saûn xuaát khoai taây. 

Töø keát quaû nhieân cöùu treân, ñeå duy trì dieän tích
saûn xuaát khoai taây, nghieân cöùu ñeà xuaát moät soá
khuyeán nghò ñoái vôùi noâng hoä troàng khoai taây nhö:
Caàn söû duïng caùc nguoàn gioáng ñaït chaát löôïng toát, keát
hôïp vôùi ñaàu tö thaâm canh chieàu saâu, chuû ñoäng tieáp
caän caùc thoâng tin kyõ thuaät, cuõng nhö tham gia saûn
xuaát khoai taây theo toå hôïp taùc VietGAP. Beân caïnh
ñoù, chính quyeàn ñòa phöông caàn naâng cao coâng taùc
taäp huaán, chuyeån giao cho noâng hoä quy trình saûn
xuaát khoai taây traùi vuï, taïo moái lieân keát saûn xuaát vaø
tieâu thuï theo moâ hình noâng hoä, toå hôïp taùc 

QUAÛN TRÒ - QUAÛN LYÙ

Soá 12 - Thaùng 11/2017

Dieãn giaûi Heä soá Taùc ñoäng bieân

Haèng soá (C) 1,07 (0,000) 0,251

X1
(Tuoåi chuû hoä)

-0,024ns (0,427) -0,006

X2
(Trình ñoä hoïc vaán)

-0,092ns
(0,212)

-0,023

X3
(Kinh nghieäm)

0,183***
(0,001)

0,045

X4
(Thu nhaäp phi NN)

0,529*
(0,080)

0,132

X5
(Dieän tích ñaát)

0,040*
(0,033)

0,010

X6
(Thò tröôøng tieâu thuï)

1,121***
(0,000)

0,280

X7
(Ñieàu kieän töï nhieân)

-1,26***
(0,001)

-0,315

X8
(Chính saùch hoã trôï)

-0,842**
(0,011)

-0,210

D
(Giôùi tính)

0,559ns
(0.256)

0,139

Log likelihood -60,28
McFadden R-squared 29,27
Probability(LR stat) 0,000

Baûng 6. Keát quaû öôùc löôïng moâ hình hoài quy Logit

Nguoàn: Tính toaùn töø keát suaát phaàn meàm Limdep 9
Ghi chuù: Soá trong ngoaëc laø giaù trò P-value; ***,**,* laàn
löôït laø möùc yù nghóa 1%, 5% vaø 10%; ns khoâng coù yù nghóa
thoáng keâ.

Chæ tieâu Soá hoä
Döï ñoaùn cuûa moâ hình

Y = 0 Y = 1

Y = 0 62
49

(39,8%)
13

(10,6%)

Y = 1 61
16

(13,0%)
45

(36,6%)

% döï ñoaùn ñuùng 76,4%

Baûng 7. Keát quaû döï ñoaùn cuûa moâ hình

Nguoàn: Tính toaùn töø keát suaát phaàn meàm Limdep 9  
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AN ANALYSIS OF FACTORS EFFECTING FARMERS DECISION 
TO STOP PRODUCING POTATOES IN XUAN THO COMMUNE, 

DALAT CITY, LAM DONG PROVINCE
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ABSTRACT:
The study used Logit regression model with MLE method to analyze factors affecting farmers

decision to stop producing potatoes. The data were collected by directly interviewing 123 potato
farmers in the Xuan Tho Commune, Dalat City, Lam Dong Province. Results of the research showed
that the probability of ceasing potato production was 49,6% and the factors affecting the farners
decision to stop producing potatoes included experience, non-farm income, farm size, consumption
market, natural conditions and supporting policies. Meanwhile, consumption market and natural
conditions had a great impact on the decision to stop producing potatoes. 

Keywords: Logit model, potato, MLE estimate method, Lam Dong Province, Dalat city.


