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ABSTRACT

In this study, the collaboration between buyer and the famers in potato
production was evaluated by using a multinomial Logistic regression
model with MLE estimating. The data were collected by directly
interviewing of 245 farmers at the Xuan Tho commune, Da Lat city
and Don Duong district, Lam Dong province. Results of the research
showed that a tight collaboration between the companies and farmers
would increase in a higher productivity. The estimation showed that
the probability of farmer which would and would not collaborate with
buyer were 14.6% (Y2/Y1) and 63.0%(Y3/Y1). The factors affecting the
proability of linkages between enterprises and farmers were enterprises
and farmers were experience, farm, size, profit, policy supports and
gender. The results also revealed that when price of potatoes increase,
farmers would not comply with argreement.
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TÓM TẮT

Nghiên cứu này đã sử dụng mô hình hồi quy Logit đa thức với phương
pháp ước lượng MLE nhằm đánh giá khả năng tham gia liên kết giữa
doanh nghiệp và nông hộ sản xuất khoai tây. Số liệu được thu thập
bằng cách phỏng vấn trực tiếp 245 hộ canh tác khoai tây tại xã Xuân
Thọ, TP. Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả nghiên
cứu cho thấy, các hộ tham gia liên kết đạt hiệu quả sản xuất cao hơn
các hộ không tham gia liên kết. Khả năng hộ sẽ tham gia liên kết là
14,6%(Y2/Y1) và hộ tham gia liên kết là 63,0% (Y3/Y1). Các yếu tố
ảnh hưởng đến khả năng tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông
hộ như kinh nghiệm, diện tích đất nông nghiệp, lợi nhuận, chính sách
hỗ trợ và giới tính chủ hộ. Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, khi giá
bán khoai tây tăng thì nông hộ tăng khả năng phá vỡ hợp đồng đã ký
kết.

1. Đặt Vấn Đề

Tỉnh Lâm Đồng được xem là một trong những
vùng canh tác khoai tây trọng điểm của cả nước.
Theo Lam Dong DARD (2018), diện tích trồng
khoai tây hàng năm của tỉnh khoảng 1.500 - 1.600
ha, sản lượng 35.000 tấn/năm. Tuy nhiên, trước
áp lực cạnh tranh của khoai tây Trung Quốc thì
việc sản xuất và tiêu thụ khoai tây tại Lâm Đồng
gặp nhiều khó khăn, diện tích trồng khoai tây
đã giảm mạnh trong thời gian vừa qua. Trong
bối cảnh đó, xây dựng mối liên kết giữa doanh
nghiệp và nông hộ có vai trò ngày càng quan
trọng. Liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã
được áp dụng rất thành công thông qua các tập
đoàn kinh doanh nông nghiệp đa quốc gia ở một
số nước như ở Mỹ, Thái Lan, Brazil, Chile, Mex-
ico (Tran & Ikuo, 2012).

Ở nước ta, Chính phủ cũng rất quan tâm đến

tiêu thụ hàng hóa nông sản cho người nông dân
thông qua hợp đồng. Chính phủ đã ban hành
Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg về chính sách
khuyến khích tiêu thụ hàng hóa nông sản thông
qua hợp đồng giữa nông dân và doanh nghiệp,
nhưng đến nay việc tiêu thụ hàng hóa thông qua
hợp đồng vẫn còn gặp nhiều khó khăn (MARD,
2008). Thực tế cũng có nhiều doanh nghiệp ký
hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp và bao
tiêu nông sản hàng hóa cho nông dân nhưng nhiều
hợp đồng không thực hiện được. Tùy từng trường
hợp cụ thể về biến động giá cả, hợp đồng bị phá
vỡ hoặc từ phía doanh nghiệp, hoặc từ phía nông
dân (Tran & Pham, 2014). Do đó, xây dựng và
phát triển các mối liên kết gắn sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp là chủ trương đúng
đắn nhằm giúp việc sản xuất tập trung, nâng cao
thu nhập và ổn định đời sống của nông hộ. Vì
vậy, nghiên cứu này được tiến hành với mục tiêu
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là phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng
tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ
trong sản xuất khoai tây, từ đó gợi ý một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả liên kết trong sản
xuất khoai tây.

2. Cơ Sở Lý Luận và Phương Pháp Nghiên
Cứu

2.1. Tổng quan tài liệu

Một trong các mục tiêu của liên kết nhằm phân
bổ lợi ích và rủi ro để các tác nhân tham gia
cùng nhau hưởng lợi từ sự liên kết này. Trong
ngành nông nghiệp, liên kết thường được phân
chia thành liên kết dọc và liên kết ngang. Liên
kết dọc là liên kết giữa các tác nhân theo đường
đi của sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu
dùng, trong khi liên kết ngang là liên kết các tác
nhân, các đối tượng cùng tham gia vào các hoạt
động tương tự nhau như liên kết các hộ nông dân
với nhau, các hợp tác xã (Tu, 2016). Đã có nhiều
nghiên cứu về liên kết dọc trong sản xuất nông
sản theo hợp đồng ở nước ta, các tác giả đã chỉ
ra khả năng liên kết sản xuất theo hợp đồng của
nông hộ chịu ảnh hưởng tích cực từ các yếu tố
như trình độ học vấn, tuổi chủ hộ, diện tích, điều
kiện hạ tầng giao thông, nhóm dân tộc và quy mô
sản xuất (Do & Tran, 2013; Nguyen & La, 2014;
Nguyen & ctv., 2017). Tuy nhiên, quá trình hình
thành và phát triển những liên kết đang gặp rất
nhiều khó khăn, các liên kết thiếu sự chặt chẽ
giữa các bên, đồng thời lợi ích do hợp đồng mang
lại chưa đủ hấp dẫn nên mối liên kết này rất dễ bị
phá vỡ (Tran & Ikuo, 2012; Phung & Pham 2014;
Tran & ctv., 2016). Tuy nhiên, việc xem xét mức
giá bán và qui mô sản xuất ảnh hưởng như thế
nào đến khả năng liên kết của hộ sản xuất vẫn
còn ít. Nghiên cứu này, sẽ xem xét ảnh hưởng của
các yếu tố giá cả và quy mô sản xuất đến mối liên
kết giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất
khoai tây.

2.2. Nguồn số liệu

Số liệu được thu thập từ 245 nông hộ canh tác
khoai tây (9/2017) tại xã Xuân Thọ, thành phố
Đà Lạt và huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.
Đây là khu vực tập trung sản xuất khoai tây lớn
nhất, trong đó nông hộ sản xuất khoai tây tại xã
Xuân Thọ không có tham gia liên kết cũng như
sẽ tham gia liên kết và nông hộ tại huyện Đơn
Dương đã tham gia liên kết. Số liệu được thu

thập thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng bảng
câu hỏi. Ngoài ra, còn thu thập các thông tin thứ
cấp từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm các tài
liệu, các báo cáo, các nghiên cứu trong và ngoài
nước được thu thập qua các nguồn khác nhau để
phục vụ cho nghiên cứu. Các thông tin đã thu
thập được tổng hợp, tính toán và phân tích bằng
phần mềm Excel và Limdep 9.0.

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu

Trong nghiên cứu này, phương pháp hồi quy
logit đa thức được sử dụng để xác định tác động
của các yếu tố đến khả năng tham gia liên kết
giữa doanh nghiệp và nông hộ trong sản xuất
khoai tây. Mô hình hồi quy logit đa thức được sử
dụng nhằm dự đoán và giải thích mối quan hệ của
các biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh
doanh, kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, cũng
như trong lĩnh vực nông nghiệp. Mô hình hồi quy
logit đa thức tương tự như mô hình hồi quy logit
nhị thức nhưng biến phụ thuộc là biến định tính
có nhiều hơn 2 trạng thái (Pannapa & Dennis,
2015).

Mô hình hồi quy đa thức được thể hiện như
sau:

log(
pij
pi1

) = xiβj; j = 1, ..., j; i = 1, ...,N

Trong đó: pij là xác suất của (Y = j/xi):

p(y = j/xi) =
exp(xiβj)

1 +
∑j

j = 1 exp(xiβj)

Các hệ số hồi qui sẽ được ước lượng bằng
phương pháp ước lượng hợp lý cực đại (Maxi-
mum Likelihood Estimation). Giá trị pi xác suất
nông hộ thứ i tham gia liên kết trong sản xuất
khoai tây (p = 1: nếu hộ không tham gia; p = 2:
nếu hộ sẽ tham gia; p = 3: nếu hộ đã tham gia),
nên mô hình được viết lại:

p(Y = 1) =
1

1 +
∑j

j = 1 exp(xiβj)

p(Y = j) =
exp(xiβj)

1 +
∑j

j = 1 exp(xiβj)

Xi là biến độc lập với X1 tuổi chủ hộ (năm);
X2 trình độ học vấn của chủ hộ (năm); X3 kinh
nghiệm sản xuất nông nghiệp của hộ (năm); X4

diện tích (ha); X5 lợi nhuận (triệu đồng/ha); X6
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chính sách hỗ trợ (sử dụng thang đo Likert và
tổng hợp từ các biến như tập huấn khuyến nông;
hỗ trợ thông tin thị trường và hỗ trợ vốn); D1

giới tính chủ hộ (1: nam, 0: nữ).

3. Kết Quả và Thảo Luận

3.1. Đặc điểm của hộ điều tra

Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn 62 hộ sản xuất
khoai tây không tham gia, 61 hộ sẽ tham gia và
122 hộ đã tham gia liên kết. Kết quả thống kê từ
Bảng 1 cho thấy đối tượng khảo sát khá đa dạng
và phong phú về tuổi tác cũng như trình độ học
vấn. Độ tuổi trung bình của chủ hộ vào khoảng 46
tuổi (trong đó mức tuổi từ 40 đến 50 tuổi chiếm
tỷ trọng cao nhất 29,03% (hộ không liên kết),
26,23% (hộ sẽ tham gia liên kết) và 34,43% (hộ
đã tham gia) ở độ tuổi này nông hộ vẫn còn đủ
sức khoẻ để trực tiếp tham gia sản xuất.

Đồng thời, trình độ học vấn của nông hộ chủ
yếu là trung học cơ sở và trung học phổ thông,
điều này tạo nhiều thuận lợi cho việc nắm bắt
thông tin thị trường cũng như tiếp cận khoa học
kỹ thuật khi thực hiện liên kết. Bên cạnh đó, kinh
nghiệm là một trong những yếu tố có ảnh hưởng
nhất định đến sản xuất. Dựa vào kết quả thống kê
cho thấy, kinh nghiệm trong sản xuất của nông
hộ trên 20 năm chiếm 32,26% (hộ không tham
gia), 42,62% (hộ sẽ tham gia) và 15,57% (hộ đã
tham gia) với quy mô sản xuất chủ yếu ở mức
1.000 - 5.000 m2.

3.2. So sánh hiệu quả tài chính trong sản xuất
khoai tây

Theo kết quả tính toán được thể hiện ở Bảng
2 cho thấy, chi phí sản xuất khoai tây của nông
hộ trung bình là 13,653 triệu đồng/1000 m2 và
những hộ tham gia liên kết có chí phí sản xuất
nhỏ hơn các hộ không tham gia liên kết. Trong tất
cả các chi phí, chi phí phân bón chiếm tỷ trọng
cao nhất trong cơ cấu chi phí sản xuất. Doanh thu
trung bình của nông hộ là 33,836 triệu đồng/1000
m2. Theo đó, hiệu quả của nông hộ trong sản xuất
khoai tây theo hướng liên kết cao hơn so với nông
hộ không tham gia liên kết (lợi nhuận/chi phí của
hộ liên kết là 1,7 lần, của hộ sẽ tham gia là 1,4
lần và hộ không tham gia là 1,2 lần). Điều này
phần nào lý giải tầm quan trọng trong mối liên
kết sản xuất khoai tây như hiện nay.

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng tham gia liên kết giữa doanh nghiệp
và nông hộ trong sản xuất khoai tây

3.3.1. Thực trạng liên kết trong sản xuất khoai tây
của nông hộ

Theo Lam Dong DARD (2018), diện tích trồng
khoai tây tại Lâm Đồng chủ yếu tập trung tại TP.
Đà Lạt (607 ha), Đơn Dương (464 ha), Lạc Dương
(50 ha), Đức Trọng (28 ha) và huyện Lâm Hà (6
ha). Trong đó, sản lượng khoai tây sản xuất có
hợp đồng tiêu thụ chiếm khoảng 35 - 40% (chủ
yếu nông hộ ký hợp đồng tiêu thụ với công ty
PepsiCo VN và Công ty Orion) và còn khoảng 60
- 65% sản lượng khoai tây chưa có hợp đồng tiêu
thụ (nông hộ chủ yếu bán cho tư thương khắp nơi
với giá cả không ổn định).

Khi nông hộ tham gia hợp đồng liên kết sẽ
được công ty hỗ trợ vật tư đầu vào và kỹ thuật
sản xuất. Tuy nhiên, giá bán sản phẩm được quy
định trong hợp đồng là cố định, do đó khi giá bán
có biến động thì việc xác định giá sản phẩm rất
khó khăn, dẫn đến tình trạng doanh nghiệp và
nông hộ chưa gắn kết với nhau, cả doanh nghiệp
và nông hộ đều vi phạm các điều khoản cam kết,
dẫn đến hợp đồng dễ bị phá vỡ (trong vụ 2017 số
hộ vi phạm hợp đồng là 6 hộ chiếm 4,91% số hộ
tham gia hợp đồng).

3.3.2. Lợi ích khi tham gia liên kết của nông hộ

Để tạo điều kiện cho các hộ trồng khoai tây
hoàn thành hợp đồng đã ký kết, công ty Pepsi,
Orion đã triển khai nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ
sản xuất. Bảng 3 thể hiện các lợi ích khác nhau
mà nông hộ có thể nhận được. Kết quả cho thấy,
100% hộ khi tham gia liên kết có lợi ích cụ thể
là được hỗ trợ vật tư nông nghiệp (đặc biệt là
giống khoai tây) và tham dự các lớp tập huấn
về kỹ thuật, 75,4% nâng cao thu nhập. Các nông
hộ cho rằng họ được trao đổi kinh nghiệm sản
xuất với nhau cũng là một lợi ích quan trọng mà
mình nhận được khi tham gia liên kết (68,03%).
Qua đây cho thấy rằng lợi ích cụ thể và thiết
thực nhất đối với nông hộ khi tham gia liên kết
là được nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật, trao
đổi kinh nghiệm trong sản xuất và được hỗ trợ
vật tư nông nghiệp.
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Bảng 1. Thông tin chung về đối tượng phỏng vấn

Chỉ tiêu
Hộ không tham gia Hộ sẽ tham gia Hộ tham gia
Tần số
(hộ)

Tỷ trọng
(%)

Tần số
(hộ)

Tỷ trọng
(%)

Tần số
(hộ)

Tỷ trọng
(%)

Giới tính chủ hộ
Nam 43 69,35 35 57,38 79 64,75
Nữ 19 30,65 26 42,62 43 35,25

Tuổi chủ hộ
≤ 30 tuổi 5 8,06 7 11,48 23 18,84
30 tuổi – 40 tuổi 16 25,81 11 18,03 36 29,51
40 tuổi – 50 tuổi 18 29,03 16 26,23 42 34,43
50 tuổi – 60 tuổi 14 22,58 12 19,67 13 10,66
> 60 tuổi 9 14,52 15 24,59 8 6,56

Trình độ học vấn
Mù chữ 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tiểu học 9 14,52 9 14,75 1 0,82
Trung học cơ sở 30 48,39 29 47,54 10 8,20
Trung học phổ thông 22 35,48 23 37,70 53 43,44
Cao đẳng – Đại học 1 1,61 0 0,00 58 47,54

Kinh nghiệm
≤ 5 năm 4 6,45 6 9,84 9 7,38
5 năm – 10 năm 15 24,19 11 18,03 25 20,49
10 năm – 15 năm 6 9,68 6 9,84 36 29,52
15 năm – 20 năm 17 27,42 12 19,67 32 26,24
> 20 năm 20 32,26 26 42,62 19 15,57

Qui mô sản xuất
≤ 1.000 m2 1 1,61 3 4,92 6 4,92
1.000 m2 – 5.000 m2 33 53,23 29 47,54 33 27,05
5.000 m2 – 10.000 m2 15 24,19 19 31,15 45 36,88
> 10.000 m2 13 20,97 10 16,39 38 31,15

3.3.3. Mô hình hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến
khả năng tham gia liên kết trong sản xuất
khoai tây

Kết quả hồi quy trong mô hình Logit đa thức
được thể hiện trong Bảng 4. Hệ số R2 của mô
hình là 27,5% và P (F-stat) = 0,000 nhỏ hơn rất
nhiều so với mức α = 5%, điều này cho thấy sự
phù hợp của mô hình hồi quy logit đa thức và
các biến độc lập trong mô hình giải thích được
27,5% cho quyết định tham gia liên kết sản xuất
khoai tây của nông hộ. Xác suất hộ sẽ tham gia
liên kết là 14,6% (Y2/Y1) và hộ tham gia liên kết
là 63,0% (Y3/Y1).

Kết quả hồi quy từ Bảng 4 cho thấy, các biến
như kinh nghiệm, diện tích đất nông nghiệp, lợi
nhuận, chính sách hỗ trợ và giới tính có ảnh
hưởng đến quyết định tham gia liên kết của nông
hộ. Trong khi đó, các yếu tố về đặc điểm nhân
khẩu học như tuổi chủ hộ, trình độ học vấn đều

không có ý nghĩa thống kê.
Kết quả trình bày trong Bảng 5 thể hiện tác

động biên của các yếu tố đến hệ số odds tương
đối (relative odds ration) của lựa chọn sẽ tham
gia liên kết, tham gia liên kết với kết cục cơ sở
(nông hộ không tham gia liên kết được chọn là
kết cục cơ sở). Hệ số hồi quy của một yếu tố
càng cao chứng tỏ tác động biên của yếu tố đó
đến hệ số odds tương đối càng lớn, tức yếu tố
đó tác động càng mạnh đến khả năng tham gia
liên kết. Trong mô hình này, khi kinh nghiệm của
nông hộ tăng thêm một năm thì khả năng tăng
tham gia liên kết tăng lên 3% (hộ sẽ tham gia)
và 4,1% (hộ tham gia); qui mô sản xuất của hộ
tăng thêm 1 ha thì khả năng tăng tham gia liên
kết tăng lên 19,6% (hộ sẽ tham gia) và 18,3% (hộ
tham gia); tương tự khi chính sách hỗ trợ tăng
thêm một điểm thì sẽ tăng khả năng tham gia
liên kết 8,2% và 19,5%. Tuy nhiên, khi lợi nhuận
tăng thêm 1 triệu đồng/ha thì khả năng tham gia
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Bảng 2. So sánh hiệu quả trong sản xuất khoai tây

Chỉ tiêu ĐVT
Hộ không
tham gia

Hộ sẽ
tham gia Hộ tham gia

Chi phí sản xuất 1000 đ/1000 m2 14.953 14.250 11.968
Chi phí vật chất 1000 đ/1000 m2 9.439 9.985 8.533

Chi phí giống 1000 đ/1000 m2 2.033 2.033 2.033
Chi phí phân bón 1000 đ/1000 m2 5.299 5.140 3.650
Chi phí thuốc BVTV 1000 đ/1000 m2 2.108 1.850 1.250
Khấu hao 1000 đ/1000 m2 723 962 1.600

Chi phí lao động 1000 đ/1000 m2 4.791 4.265 3.435
Chi phí lao động nhà 1000 đ/1000 m2 2.092 1.865 1.865
Chi phí lao động thuê 1000 đ/1000 m2 2.699 2.400 1.570

Kết quả sản xuất
Doanh thu 1000 đ 33.415 34.280 32.450
Lợi nhuận 1000 đ 18.462 20.030 20.482
Thu nhập 1000 đ 20.554 21.895 22.347

Hiệu quả kinh tế
Lợi nhuận/chi phí Lần 1,2 1,4 1,7
Thu nhập/chi phí Lần 1,4 1,5 1,9
Doanh thu/chi phí Lần 2,2 2,4 2,7

Bảng 3. Các lợi ích khi tham gia liên kết

Các lợi ích khi tham gia
liên kết

Tần số
(hộ)

Tỷ lệ
(%)

Tăng thu nhập 92 75,40
Được hỗ trợ vật tư NN 122 100,00
Được trao đổi kinh nghiệm 83 68,03
Được tập huấn KHKT 122 100,00
Được hỗ trợ vốn 24 19,67

liên kết giảm 1,4% (hộ sẽ tham gia) và 0,5% (hộ
đã tham gia). Đề cập đến khả năng phá vỡ liên
kết giữa doanh nghiệp và nông hộ, Tran & Ikuo
(2012) cho rằng, nông hộ ở nước ta hay phá vỡ
hợp đồng đã ký kết với các doanh nghiệp do khả
năng chịu đựng rủi ro về tài chính kém, khi có cơ
hội nâng cao thu nhập họ sẳn sàng bán nông sản
với giá cao mà gần như không bị xử phạt gì từ
phía doanh nghiệp.

Bảng 6 thể hiện kết quả dự đoán trong mô hình,
với kết quả dự đoán đúng là 65,3%. Điều này có
nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình là thích
hợp cho việc giải thích khả năng tham gia liên
kết trong sản xuất khoai tây của nông hộ. Trong
số 62 hộ không tham gia thì thời gian tới sẽ có 29
hộ tham gia, trong số 61 hộ có ý định tham gia
thì có 16 hộ sẽ tham gia, trong số 122 hộ tham

gia thì có 16 hộ sẽ dừng tham gia liên kết.

3.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao
khả năng tham gia liên kết

Qua kết quả phân tích thì để nâng cao khả năng
tham gia liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ
thì cần một số giải pháp như:

Nông hộ và doanh nghiệp cần phải cải thiện
các điều kiện thực hiện hợp đồng để mang lại
lợi ích nhiều hơn cho các bên trong đó nên áp
dụng chính sách giá sàn hay cần áp dụng cách
xác định giá trong hợp đồng một cách linh hoạt,
vì mục đích cuối cùng của hai bên là nhằm tối đa
hoá lợi nhuận (do doanh nghiệp thường chiếm ưu
thế về thông tin thị trường nên khi thương lượng
về giá cả trong hợp đồng thì nông hộ thường yếu
thế hơn). Đồng thời, doanh nghiệp cần xác định
giá bán các loại vật tư ứng trước cho nông hộ một
cách hợp lý hơn.

Doanh nghiệp cũng cần nâng cao khả năng
đánh giá tiềm năng thị trường cũng như tăng
cường mở rộng các kênh thị trường trên cơ sở
đó cung cấp, chia sẻ thông tin để tạo niềm tin
cho nông hộ gắn kết với doanh nghiệp. Mặt khác,
doanh nghiệp cần phối hợp với chính quyền địa
phương để tăng cường công tác tuyên truyền,
nâng cao nhận thức của nông hộ về những lợi
ích lâu dài và trách nhiệm trong thực hiện hợp
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Bảng 4. Kết quả ước lượng mô hình hồi quy Logit đa thức

Diễn giải
Y = 2 Y = 2

Hệ số P1 Hệ số P1

C -6,656 -1,868
X1 (Tuổi chủ hộ) -0,024ns 0,717 0,072ns 0,117
X2 (Trình độ học vấn) -0,005ns 0,371 0,002ns 0,606
X3 (Kinh nghiệm) 0,525* 0,084 0,484* 0,073
X4 (Diện tích) 1,176*** 0,007 0,513* 0,056
X5 (Lợi nhuận) -0,148*** 0,005 -0,069*** 0,001
X6 (Chính sách hỗ trợ ) 1,815*** 0,003 1,966*** 0,000
D1 (Giới tính) -1,740** 0,042 1,062** 0,018
Tổng số: 245
Pseudo R-Square: 0,2750
Model fitting information
Likelihood ration test Chi-square = 140,51; DF = 16; sig < 0,00000

1Giá trị P : ***,**,* lần lượt là mức ý nghĩa 1%, 5% và 10%; ns không có ý nghĩa thống
kê.

Bảng 5. Hệ số tác động biên

Diễn giải
Tác động biên

Y = 1 Y = 2 Y = 3
X1 (Tuổi chủ hộ) -0,005 -0,009 0,014
X2 (Trình độ học vấn) 0,001 -0,001 0,001
X3 (Kinh nghiệm) -0,072 0,030 0,041
X4 (Diện tích) -0,013 0,196 0,183
X5 (Lợi nhuận) 0,014 -0,014 -0,005
X6 (Chính sách hỗ trợ ) -0,278 0,082 0,195
D1 (Giới tính) -0,008 -0,315 0,323

Bảng 6. Kết quả dự đoán của mô hình

Chỉ tiêu Số hộ
Dự đoán của mô hình
Y = 0 Y = 1 Y = 2

Y = 0 62 33 12 17
Y = 1 61 7 38 16
Y = 2 122 16 17 89
Phần trăm dự đoán đúng 65,30%

đồng với doanh nghiệp.

4. Kết Luận

Khi tham gia liên kết trong sản xuất khoai
tây, nông hộ sẽ dễ tiếp cận với thị trường, với
tiến bộ kỹ thuật mới qua việc chuyển giao từ
doanh nghiệp. Nghiên cứu đã sử dụng hàm hồi
quy Logit đa thức theo phương pháp ước lượng
cực đại (MLE) để ước tính khả năng tham gia
liên kết trong sản xuất khoai tây của nông hộ.
Kết quả ước lượng cho thấy, 14,6% hộ có khả
năng sẽ tham gia liên kết và 63,0% hộ tham gia

liên kết. Bên cạnh đó, kết quả phân tích chỉ ra
các yếu tố như kinh nghiệm, diện tích đất nông
nghiệp, lợi nhuận, chính sách hỗ trợ và giới tính
chủ hộ có ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên
kết của nông hộ, trong đó biến chính sách hỗ trợ
và diện tích có ảnh hưởng mạnh và tích cực nhất
đến khả năng tham gia liên kết sản xuất khoai
tây của nông hộ. Tuy nhiên, khi giá bán khoai
tây tăng thì nông hộ tăng khả năng phá vỡ hợp
đồng đã ký kết, do vậy doanh nghiệp cần có chính
sách quan tâm hơn nữa đến lợi ích của nông hộ
sản xuất khoai tây.
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