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DIỆP THANH HOA. Tháng 7 năm 2021. “Phân tích thực trạng liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của nông hộ với doanh nghiệp tại xã Long Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”. 

DIEP THANH HOA. July 2021. “Analysis of the current situation of linkages in 

production and consumption of organic rice of households with enterprises in Long 

Hoa commune, Chau Thanh district, Tra Vinh province”. 

Lúa hữu cơ là một trong những cây trồng chủ lực mà ngành nông nghiệp nước ta 

khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu phù hợp với xu hướng tương lai. Tuy nhiên ngành 

canh tác lúa hữu cơ đang phải đối mặt với nhiều thách thức về liên kết sản xuất và tiêu thụ 

giữa nông hộ với công ty.  

Nghiên cứu thu thập số liệu sơ cấp qua khảo sát 68 nông hộ (34 hộ sản xuất lúa hữu cơ và 

34 hộ sản xuất lúa thường) tại địa phương. Qua đó, sử dụng phương pháp thống kê mô tả, 

phương pháp so sánh và kiểm định Independent Samples T-test nhằm giải quyết các mục 

tiêu đề ra. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa phần các hộ bán lúa tươi; đối tượng thu mua lúa 

hữu cơ toàn bộ là doanh nghiệp; lúa thường được thu mua bởi thương lái và các hộ dân 

xung quanh. Kết quả và hiệu quả kinh tế của nhóm hộ canh tác lúa hữu cơ cao hơn so với 

nhóm hộ canh tác lúa thường. Nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ tham gia hoạt động liên kết 

bao gồm cả 4 lĩnh vực: tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ vật tư và phân bón; hỗ trợ khoa học kỹ 

thuật;cung cấp thông tin. Cấu trúc tổ chức liên kết ở địa phương theo hai mô hình trực tiếp 

và trung gian thông qua tổ hợp tác. Cả hai hình thức liên kết đều đạt hiệu quả kinh tế cao 

hơn các hộ không tham gia liên kết. Điều đáng quan tâm là mô hình liên kết trực tiếp có 

hiệu quả hơn so với mô hình liên kết trung gian qua tổ hợp tác.  

Thông qua các số liệu đã tính toán, so sánh và phân tích thực trạng liên kết trong sản 

xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của nông hộ với doanh nghiệp; nghiên cứu đưa ra một số kết 

luận và kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động sản xuất tiêu thụ, hướng đến phát triển bền 

vững ngành sản xuất lúa hữu cơ cũng như ngành nông nghiệp xanh trong tương lai. 
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CHƯƠNG 1 

MỞ ĐẦU 

 

 

1.1 Đặt vấn đề 

 Đứng trước áp lực giảm thiểu ô nhiễm môi trường; cải thiện, duy trì tính bền vững 

đa dạng sinh học; hạn chế chất tăng trưởng, kháng sinh độc hại trong thực phẩm; đáp ứng 

nhu cầu thực phẩm an toàn tăng cao của người tiêu dùng. Quá trình chuyển đổi từ nền nông 

nghiệp hóa học sang nền nông nghiệp hữu cơ là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện tại. 

Năm 2004, diện tích đất nông nghiệp hữu cơ toàn cầu chỉ đạt 29,9 triệu ha; sau 10 năm đến 

năm 2014 diện tích tăng đến 146% với 43,7 triệu ha (Lê Quý Kha và cộng sự, 2016). Nắm 

bắt kịp thời xu thế của thời đại, quá trình đưa cây lúa sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu 

cơ rất được Việt Nam quan tâm, đây cũng chính là cây lương thực thế mạnh của nước ta.  

 Là một trong những tỉnh có truyền thống lâu đời đối với nghề trồng lúa tại Đồng 

Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), Trà Vinh đóng góp 1,25 triệu tấn lúa chiếm 5,16% tổng 

sản lượng ĐBSCL (Tổng cục Thống kê, 2019). Quyết định số 2540/QĐ-UBND về phê 

duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 định hướng năm 

2030 đã nêu rõ cây lúa hữu cơ là một trong những sản phẩm chủ lực mà ngành nông nghiệp 

của tỉnh. Nhờ vào cây lúa hữu cơ, đời sống người nông dân tại tỉnh Trà Vinh từng bước 

thay đổi; giá bán và doanh thu từ lúa hữu cơ cao hơn so với trồng lúa vô cơ, sức khỏe người 

dân được bảo vệ, giảm thải ô nhiễm môi trường (Khổng Tiến Dũng, 2020). Diện tích canh 

tác lúa hữu cơ tại địa bàn khoảng 2000 ha (Nguyễn Văn An và Nguyễn Công Thành, 2018), 

trong đó có 150 ha lúa hữu cơ đạt chứng nhận tiêu chuẩn 100% hữu cơ của EU (Liên minh 

Châu Âu), USDA (Mỹ) và JAS (Nhật Bản) (Dương Văn Hay và cộng sự, 2017).  
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 Tuy nhiên, dù có điều kiện tự nhiên thuận lợi nhưng sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh vẫn còn tồn tại các hạn chế. Nông hộ còn mơ hồ về hoạt động động liên kết, 

quyền chủ động nằm trong tay các công ty. Khi các công ty rút hợp đồng kí kết dẫn đến sản 

lượng lúa hữu cơ phải bán cho thương lái với giá lúa thường. Chính quyền địa phương 

nhiều năm liền phải loay hoay để tìm đầu ra cho sản lượng lúa hữu cơ. Quá trình sản xuất 

lúa hữu cơ đứng trước thách thức về liên kết, tiêu thụ giữa nông hộ với doanh nghiệp; thách 

thức về thu nhập, sự phức tạp trong quá trình sản xuất hữu cơ và giám sát đảm bảo tiêu 

chuẩn. Từ những lí do đó, tôi tiến hành nghiên cứu “Phân tích thực trạng liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của nông hộ với doanh nghiệp tại xã Long Hòa, huyện 

Châu Thành, tỉnh Trà Vinh”. Qua đó đề xuất biện pháp nhằm mở rộng hoạt động sản 

xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ, giúp cải thiện hiệu quả sản xuất, tăng cường sự liên kết giữa 

nông dân với nông dân, giữa nông dân với doanh nghiệp. Xã Long Hòa là một trong những 

xã tiêu biểu đi đầu trong diện tích sản xuất lúa hữu cơ của tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu  được 

thực hiện trên địa bàn xã để đóng góp cho các doanh nghiệp nông nghiệp và chính quyền 

địa phương trong định hướng chiến lược nâng cao liên kết, tiêu thụ; hướng đến phát triển 

bền vững ngành sản xuất lúa hữu cơ cũng như ngành nông nghiệp xanh trong tương lai. 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

1.2.1 Mục tiêu chung 

Phân tích thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của nông hộ với 

doanh nghiệp tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh từ đó đề xuất một số biện 

pháp nhằm nâng cao hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ tại đây. 

1.2.3 Mục tiêu cụ thể 

Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh.  

So sánh hiệu quả kinh tế trong sản xuất giữa nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ và nhóm 

hộ sản xuất lúa thường tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.  

Phân tích thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ tại xã Long hòa, 

huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 
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Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ lúa hữu cơ tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh.   

1.3 Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

1.3.1 Phạm vi không gian  

 Đề tài tập trung nghiên cứu, thu thập số liệu điều tra tại xã Long Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh từ đó phân tích thực trạng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của 

nông hộ tại đây. 

1.3.2 Phạm vi thời gian và đối tượng nghiên cứu 

 a) Phạm vi thời gian  

 Phạm vi thời gian nghiên cứu: Vụ lúa Thu - Đông từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2019 

tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh. 

 Thời gian thực hiện khóa luận: Từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 7 năm 2020. 

b) Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của nông hộ tại 

xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Đối tượng khảo sát: nông hộ sản xuất theo mô hình lúa hữu cơ và nông hộ sản xuất 

theo mô hình lúa thường tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

1.4  Cấu trúc khóa luận 

Chương 1: Mở đầu - nêu lí do thực hiện đề tài, đề ra mục tiêu nghiên cứu và cuối 

cùng xác định phạm vi nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu. 

Chương 2: Tổng quan - tổng hợp các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến đề tài và 

tổng quan địa bàn nghiên cứu tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

Chương 3: Cơ sở lí luận và phương pháp nghiên cứu - trình bày các lí thuyết, khái 

niệm, định nghĩa sử dụng trong nghiên cứu đề tài. Xác định phương pháp thu thập số liệu, 

xây dựng phương pháp phân tích hợp lí để đi đến kết quả nghiên cứu. 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận - Từ kết quả khảo sát thu được tiến hành 

phân tích dựa trên các mục tiêu đã đề ra. 

Chương 5: Kết luận và kiến nghị - Rút ra kết luận và đề xuất một số kiến nghị  
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CHƯƠNG 2 

TỔNG QUAN 

 

 

2.1 Tổng quan tài liệu tham khảo 

  Trong những năm gần đây đã có nhiều tác giả đã thực hiện nghiên cứu về hoạt động 

liên kết trong sản xuất và tiêu thụ được công bố trên sách, báo và tạp chí. Sau đây là tổng 

quan các tài liệu mà tác giả dựa trên đó làm cơ sở và tham khảo cho hướng nghiên cứu của 

đề tài: 

 Khổng Tiến Dũng (2020) đã thực hiện nghiên cứu “Hiệu quả tài chính và sự sẵn 

lòng chuyển đổi sang mô hình lúa hữu cơ của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Nghiên cứu nhằm mục đích so sánh hiệu quả tài chính của mô hình truyền thống và mô 

hình lúa hữu cơ ở hai khu vực thuộc Đồng bằng sông Cửu Long. Số liệu nghiên cứu được 

thu thập từ 168 nông hộ trên địa bàn huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang và huyện Tam Bình, 

tỉnh Vĩnh Long có điều kiện sản xuất tương đồng. Các chỉ số tài chính, hàm lợi nhuận Cobb-

Douglas và mô hình nhị phân Logit được sử dụng để đánh giá và so sánh hiệu quả tài chính, 

tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng chuyển đổi sang mô hình hữu cơ của nông 

hộ. Kết quả nghiên cứu cho thấy hơn 40% các nông hộ ở mô hình truyền thống sẵn lòng 

chuyển đổi sang mô hình hữu cơ. Hàm lợi nhuận Cobb-Douglas được sử dụng để ước lượng 

các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận mô hình truyền thống bao gồm: giá chuẩn hóa của phân 

kali, thuốc và diện tích. Ngoài ra, mô hình nhị phân Logit được dùng để xác định biến tuổi 

làm tăng xác suất đồng ý chuyển đổi từ mô hình truyền thống sang mô hình hữu cơ trong 

khi biến diện tích và doanh thu của mô hình truyền thống làm giảm xác suất này. Dựa trên 

kết quả nghiên cứu, một số giải pháp và ngụ ý chính sách được đề xuất nhằm nâng cao hiệu 

quả sản xuất lúa và lạo động cơ chuyển đổi sang mô hình hữu cơ. 
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 Võ Văn Tuấn và cộng tác viên (2020) đã thực hiện nghiên cứu “Đánh giá hiệu quả 

các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa thơm đặc sản ở Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả các mô hình thí điểm liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa 

thơm đặc sản trên nền tảng qui trình VietGAP. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo 

sát bằng bảng câu hỏi cấu trúc với 64 hộ thành viên trong mô hình thí điểm và 95 nông hộ 

bên ngoài trên cùng địa bàn sản xuất. Nghiên cứu được tiếp cận theo “nghiên cứu hành 

động” từ chọn giống thích nghi đến nối kết tiêu thụ, tại ba Hợp tác xã nông nghiệp của 

Đồng bằng sông Cửu Long. Kết quả cho thấy mô hình thí điểm trên nền tảng VietGAP có 

hiệu quả tài chính cao hơn sản xuất lúa thông thường tùy vào các mức độ liên kết; trong đó, 

mô hình chuỗi mở có lợi nhuận cao nhất (24,9 triệu đồng/ha), kế đến là mô hình chuỗi liên 

kết (24,1 triệu đ/ha) và cuối cùng là mô hình chuỗi kín (17,3 triệu đồng/ha). Giá lúa tăng 

thêm ở các mô hình sản xuất theo hợp đồng chưa đủ lớn (+100 đồng/kg) nên các hợp tác 

xã có xu hướng lựa chọn mô hình ít ràng buộc hơn để thích ứng với bối cảnh sản xuất và 

thị trường hiện nay. Cách tiếp cận nghiên cứu hành động thúc đẩy nâng cao được năng lực 

của Ban quản lý và thành viên hợp tác xã, giúp họ có thể sản xuất lúa qui chuẩn, làm nền 

tảng phát triển các mô hình liên kết, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường lúa gạo chất 

lượng cao. 

 Nguyễn Văn Thành và cộng tác viên (2019) đã thực hiện nghiên cứu “Đánh giá thực 

trạng hợp tác, liên kết của nông hộ trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ tại xã Thủy Phù, 

thị xã Hương thủy, Thừa Thiên Huế”. Mục tiêu nghiên cứu bao gồm phân tích tình hình 

sản xuất và tiêu thụ lúa của hai nhóm nông hộ theo mô hình lúa thường và mô hình canh 

tác lúa hữu cơ; phân tích thực trạng hợp tác liên kết trong sản xuất lúa hữu cơ của nông hộ 

và từ đó đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa 

hữu cơ tại đây. Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát 60 hộ sản xuất hữu cơ bằng 

bảng câu hỏi cấu trúc. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng khoảng 80% lúa hữu cơ được tiêu 

thụ thông qua hợp đồng, tỉ lệ hộ thực hiện theo hợp đồng chiếm tỉ lệ 98%. Liên kết giữa 

nông hộ sản xuất lúa hữu cơ là liên kết miệng, chưa chặt chẽ; liên kết này thực hiện chủ 

yếu thông qua trao đổi thông tin về kỹ thuật sản xuất; việc trao đổi thông tin về đầu vào và 
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đầu ra chưa được nông hộ quan tâm. Ngoại trừ điều khoản về xử lý rủi ro, các điều khoản 

về giá cả, phương thức thanh toán, số lượng và chất lượng sản phẩm, và phương thức giao 

nhận được đánh giá khá chặt chẽ trong hợp đồng. Tác giả nghiên cứu đã đưa ra kiến nghị 

cần đẩy mạnh liên kết ngang giữa nông hộ sản xuất. Bên cạnh đó, cần có những quy định 

cụ thể hơn về xử lý rủi ro giữa nông hộ và doanh nghiệp nhằm hạn chế thiệt thòi cho nông 

hộ sản xuất lúa hữu cơ. 

 Hồ Thị Thanh Sang và Lê Văn Gia Nhỏ (2016) đã tiến hành nghiên cứu “Các yếu tố 

ảnh hưởng đến quyết định tham gia sản xuất lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm 

tại tỉnh Trà Vinh”. Mục tiêu của nghiên cứu bao gồm so sánh hiệu quả tải chính của mô 

hình truyền thống và mô hình lúa hữu cơ; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

tham gia sản xuất mô hình lúa hữu cơ từ đó đề xuất hàm ý chính sách phát triển mô hình 

sản xuất lúa hữu cơ. Nghiên cứu đã thu thập dữ liệu của 104 nông hộ (54 nông hộ áp dụng 

mô hình lúa hữu cơ và 50 nông hộ áp dụng mô hình lúa truyền thống). Ngoài phương pháp 

thống kê mô tả và phương pháp so sánh, tác giả còn sử dụng mô hình logit nhị thức để phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mô hình canh tác lúa hữu cơ trong hệ thống 

canh tác lúa – tôm tại đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy năng suất, giá bán, giá thành, chi 

phí sản xuất, lợi nhuận từ sản xuất lúa của nhóm hộ sản xuất hữu cơ cao hơn so với những 

hộ sản xuất truyền thống. Đặc biệt, số lao động nông nghiệp, quy mô diện tích canh tác lúa 

và sự hài lòng về giá bán lúa là những yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định tham gia sản 

xuất lúa hữu cơ của nông hộ. Từ đó, để nhân rộng diện tích và tăng số hộ nông dân tham 

gia sản xuất lúa hữu cơ cần nâng cao giá bán lúa, nâng cao lợi nhuận của lúa và của toàn 

bộ cơ cấu cây trồng - vật nuôi trong hệ thống, chỉ khuyến khích những hộ có diện tích canh 

tác lúa tương đối cao và có số lao động trồng lúa khả dụng (3 đến 4 người/ha). Cần có giải 

pháp giảm lao động làm cỏ bằng thủ công.  

 Trần Cao Úy và Nguyễn Thị Thu Thảo (2016) đã tiến hành nghiên cứu “Đánh giá 

thực trạng và tìm hiểu nhu cầu liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau màu ở phường Hương 

Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”. Mục tiêu của nghiên cứu bao gồm phân tích 

tình hình sản xuất rau màu tại phường Hương Chữ, phân tích thực trạng liên kết đầu vào 
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trong sản xuất rau màu, phân tích nhu cầu hình thành mối liên kết thị trường trong sản xuất 

và tiêu thụ rau màu của hộ sản xuất từ đó đề xuất kiến nghị nhằm duy trì và đẩy mạnh các 

hoạt động liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau màu tại đây. Các thông tin, số liệu sơ cấp 

của nghiên cứu được thu thập qua phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm và phỏng vấn 40 hộ sản 

xuất, 7 hộ thu gom bằng bảng hỏi bán cấu trúc. Các thông tin từ phỏng vấn sâu và thảo luận 

nhóm và một số thông tin từ phỏng vấn hộ liên quan được tổng hợp và phân tích bằng 

phương pháp phân tích định tính. Bên cạnh đó, thông tin về đặc điểm hộ sản xuất, thực 

trạng sản xuất và liên kết tiêu thụ rau màu của hộ được mã hóa và tiến hành phân tích định 

lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mối liên kết giữa nông dân với nông dân, nông dân 

với các đối tác vẫn còn khá lỏng lẻo và mang tính tự phát, chưa có các tổ chức hợp tác liên 

kết trong nông dân, các hoạt động mua bán không qua hợp đồng hoặc chỉ bằng hợp đồng 

miệng đang xảy ra phổ biến trên địa bàn nghiên cứu. Qua kết quả nghiên cứu, tác giả đã đề 

xuất kiến nghị: đối với các hộ sản xuất cần tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động liên 

kết trong sản xuất, cần chủ động tìm kiếm và đề xuất các hợp đồng mua bán trước và trong 

mỗi vụ sản xuất để đảm bảo rau màu được tiêu thụ ổn định, tạo động lực mở rộng quy mô 

sản xuất theo hướng hàng hóa, phù hợp với xu thế hiện nay; đối với chính quyền địa phương 

và các đối tác bên ngoài, cần có các hỗ trợ cụ thể như vận động hình thành hợp tác xã hoặc 

các tổ hợp tác sản xuất, tạo điều kiện về mặt thủ tục, pháp lý để các đơn vị hợp tác này đi 

vào hoạt động. 

 Trần Minh Vĩnh và Phạm Vân Đình (2014) đã tiến hành nghiên cứu “Một số giải 

pháp phát triển hợp đồng liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo tỉnh Đồng Tháp”. Mục tiêu 

nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá việc thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ 

lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển liên kết sản xuất - tiêu 

thụ lúa gạo thông qua hợp đồng. Đối tượng khảo sát là các doanh nghiệp, hộ nông dân và 

hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ lúa gạo tại tỉnh Đồng Tháp. Nghiên cứu sử 

dụng phương pháp phân tích định tính thông qua nghiên cứu thực địa và nghiên cứu lịch sử 

so sánh. Kết quả nghiên cứu cho thấy: các hình thức hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ 

lúa gạo chưa phù hợp; năng lực sản xuất - kinh doanh của nông dân và doanh nghiệp còn 
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yếu kém; nhà nước chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc hợp tác, liên kết sản xuất 

- tiêu thụ lúa gạo; các tổ chức đại diện của nông dân (HTX và tổ hợp tác) chưa làm tốt vai 

trò của mình trong việc hợp tác sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Từ đó, nghiên cứu đã đề xuất 

4 giải pháp bao gồm: nhân rộng và phát triển hình thức liên kết sản xuất - tiêu thụ lúa gạo 

thông qua hợp đồng mà doanh nghiệp giữ vai trò hạt nhân cung ứng đầu vào sản xuất và 

thu mua lúa gạo cho nông dân; hỗ trợ, tạo điều kiện nâng cao năng lực sản xuất - kinh doanh 

của nông dân và doanh nghiệp; tăng cường phát huy vai trò của Nhà nước trong việc sản 

xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng; củng cố và phát triển tổ hợp tác và HTX. 

 Trần Quốc Nhân và Đỗ Văn Hoàng (2013) đã tiến hành nghiên cứu “Thực trạng và 

giải pháp trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo thông qua hợp đồng tại tỉnh An Giang”. Nghiên 

cứu nhằm làm rõ mối liên quan giữa đặc điểm nông hộ với việc tham gia vào mô hình sản 

xuất và tiêu thụ lúa gạo theo hợp đồng, phân tích đặc điểm của các điều khoản trong hợp 

đồng, lợi ích và trở ngại và gợi ý một số giải pháp để cải thiện việc thực hiện mô hình này. 

Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn bằng câu hỏi cấu trúc giữa hai nhóm hộ 

trồng lúa gồm: nhóm hộ sản xuất tự do (60 hộ) và nhóm hộ sản xuất qua hợp đồng (63 hộ). 

Nghiên cứu đã sử dụng phương pháp thống kê mô tả như: tính tần suất, phần trăm, trung 

bình, kiểm định Chi-square và phương pháp so sánh trung bình hai biến độc lập để phân 

tích số liệu thu thập được. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan chặt giữa việc 

tham gia vào các tổ chức nông dân và tham gia vào sản xuất theo hợp đồng của nông hộ, 

nông hộ có qui mô sản xuất lớn và vị trí thuận lợi thường dễ được lựa chọn tham gia vào 

hợp đồng; nông dân sản xuất theo hợp đồng đạt lợi nhuận và hiệu quả sử dụng đồng vốn 

cao hơn hộ sản xuất tự do lần lượt là 26,41% và 16,54%; tuy nhiên, tổng chi phí sản xuất 

cũng cao hơn là 8,14%, đặc biệt chi phí lao động cao hơn 47,85%; doanh nghiệp thường 

cung cấp vật tư nông nghiệp với giá cao cho nông dân và không thanh toán tiền ngay cho 

nông dân ngay sau khi kết thúc giao dịch. Từ đó tác giả nghiên cứu đề xuất giải pháp: 

Doanh nghiệp cần cải thiện các điều kiện thực hiện hợp đồng để tạo ra nhiều lợi ích hơn và 

hạn chế các trở ngại mà nông dân đang gặp phải trong quá trình thực hiện hợp đồng so với 

cách tổ chức thu mua lúa gạo của thương lái. Chính phủ cần qui định bắt buộc đối với các 
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doanh nghiệp tham gia kinh doanh và xuất khẩu gạo ở Việt Nam phải có vùng nguyên liệu 

sản xuất lúa hay phải có hợp đồng sản xuất với nông dân theo một tỉ lệ nhất định nào đó 

trong tổng sản lượng gạo mà doanh nghiệp kinh doanh hàng năm.  

 Nguyễn Quốc Nghi và Lưu Thanh Đức Hải (2009) đã tiến hành nghiên cứu “Phân 

tích tình hình sản xuất, tiêu thụ và giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất khóm ở tỉnh Hậu 

Giang”. Thông qua phương pháp thu thập số liệu phân tầng kết hợp với ngẫu nhiên nhóm 

nghiên cứu tiến hành điều tra trực tiếp 43 nông hộ trồng khóm và 05 người thu mua sản 

phẩm khóm trung gian. Từ phương pháp xếp hạng, áp dụng mô hình hồi qui tuyến tính và 

phương pháp phân tích SWOT, nghiên cứu phân tích tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm 

khóm ở tỉnh Hậu Giang và đề xuất giải pháp mang tính khoa học và khả thi giúp nâng cao 

thu nhập của nông hộ trồng khóm tại đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự thay đổi năng 

suất khóm của nông hộ ở tỉnh Hậu Giang phụ thuộc vào các biến chi phí lao động và số 

năm kinh nghiệm của nông hộ, còn sự thay đổi lợi nhuận kinh tế của nông hộ phụ thuộc 

các biến năng suất sản phẩm khi thu hoạch và chi phí lao động. Để phát triển cây khóm ở 

tỉnh Hậu Giang trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành tỉnh cần tập trung phối hợp với 

các tác nhân trong kênh phân phối để kịp thời tháo gỡ những khó khăn trước mắt, tận dụng 

những thế mạnh của địa phương để phát huy các cơ hội của thị trường, đồng thời thực hiện 

một hệ thống các giải pháp đồng bộ nêu trên để cây khóm Hậu Giang thực sự trở thành cây 

trồng mũi nhọn của tỉnh. 

 Các nghiên cứu về lúa hữu cơ tập trung vào 2 hướng là sản xuất của hộ dân và vấn 

đề liên kết trong hoạt động sản xuất, tiêu thụ. Hướng nghiên cứu về thực trạng liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ tập trung vào vấn đề tình hình sản xuất tiêu thụ, hiệu quả kinh tế mô 

hình liên kết và phân tích thực trạng liên kết ở khâu đầu vào và đầu ra. Nghiên cứu này chủ 

yếu tập trung vào phân tích dựa trên lý luận về liên kết giữa hộ nông dân và doanh nghiệp 

trong hoạt động sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh, từ đó đóng góp cho các doanh nghiệp nông nghiệp và chính quyền địa phương 

trong định hướng chiến lược nâng cao liên kết, tiêu thụ. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khoảng 

trống khoa học có thể phát triển liên quan đến vấn đề liên kết đặc biệt về đối tượng là lúa 
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hữu cơ: làm rõ mối quan hệ liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ giữa nông hộ với 

đối tác qua lĩnh vực liên kết và hình thức liên kết, cấu trúc tổ chức, quy tắc ràng buộc, cách 

thức quản trị thực hiện; so sánh kết quả hiệu quả kinh tế giữa các nhóm hộ khác biệt nhau 

về mô hình cấu trúc tổ chức liên kết; so sánh sự khác nhau có ý nghĩa thống kê (dựa trên 

kiểm định t Independent Samples T-test) về chi phí, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập giữa 

nhóm hộ có liên kết và không liên kết. 

2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu  

2.2.1 Sơ lược về huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh 

 a) Điều kiện tự nhiên 

 - Vị trí địa lí: 

 Huyện Châu Thành có địa hình tương đối thấp và bằng phẳng với vị trí bao quanh 

thành phố Trà Vinh (trực thuộc tỉnh Trà Vinh), cách trung tâm thành phố 7,5 km về phía 

Nam dọc theo hướng Quốc lộ 54 thuận lợi cho hoạt động giao lưu kinh tế - văn hóa – xã 

hội với các vùng lân cận. Phía Đông - Đông Bắc giáp tỉnh Bến Tre, phía Tây giáp huyện 

Tiểu Cần, phía Tây Bắc giáp huyện Càng Long, phía Nam giáp huyện Trà Cú và Cầu 

Ngang, phía Bắc giáp thành phố Trà vinh. (Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành, Trà 

Vinh) 

Hình 2. 1 Bản Đồ Hành Chính Tỉnh Trà Vinh 

Nguồn: https://bandovietnam.com.vn/ban-do-tinh-tra-vinh 
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 Ngoài diện tích đất liền, huyện Châu Thành còn sở hữu 1 cù lao và 4 cồn nằm giữa 

sông Cổ Chiên chia sông thành hai nhánh (nhánh Cửa Hầu và nhánh Cổ Chiên) đổ ra biển. 

Bao gồm cù lao Long Hòa – Hòa Minh, cồn Phụng thuộc xã Long Hòa, cồn Nạn, cồn Chim 

thuộc xã Hòa Minh, cồn Cò thuộc xã Long Mỹ (Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành, 

Trà Vinh).   

 - Đất đai – thổ nhưỡng: 

 Tại huyện Châu Thành, xã Đa Lộc – Mỹ Chánh có địa hình cao nhất với nhiều đỉnh 

giồng cát, địa hình trũng thuộc các cánh đồng ở xã Thanh Mỹ, Phước Hảo, Lương Hòa A, 

Đa Lộc, Hòa Thuận. Các giồng cát phân cách và xen kẽ là hệ thống sông rạch chằng chịt 

đã tạo nên sự đa dạng phức tạp về tính chất đất đai và thổ nhưỡng ở huyện bao gồm đất phù 

sa ven sông rạch, đất cát giồng và đất cát triền giồng (Cổng thông tin điện tử huyện Châu 

Thành, Trà Vinh). 

Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện đạt 34.314 ha (chiếm 14,55% diện tích toàn 

tỉnh) với diện tích đất sản xuất nông nghiệp chiếm 25.301 ha, đất lâm nghiệp chiếm 207 ha; 

đất chuyên dùng chiếm 2.353 ha, đất ở chiếm 844 ha (Niên giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 

2019). Diện tích đất khu vực các bãi bổi ven cửa sông tại hai xã Long Hòa và Hòa Minh 

được chú trọng tăng đáng kể nhằm tránh sạt lỡ và hạn chế các tác động của biến đổi khí hậu  

 - Khí hậu: 

Khí hậu Châu Thành mang tính chất khí hậu đồng bằng Nam Bộ, khí hậu gió mùa 

với nhiệt độ cao đều quanh năm, lượng mưa lớn và hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa nắng bắt 

đầu từ tháng 12 dương lịch kéo dài đến tháng 4 dương lịch năm sau. Lượng mưa bình quân 

năm đạt 133,5 mm chủ yếu tập trung vào mùa mưa. Do lượng mưa lớn và theo mùa nên dễ 

xảy ra hiện tượng ngập úng tại các vùng đất trũng. Bên cạnh đó, nhiệt độ tại huyện Châu 

Thành tương đối ổn định với nhiệt độ không khí bình quân đạt 27,4oC; độ ẩm không khí 

bình quân đạt 82% thích hợp trồng cây tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp (Niên giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 2019). 

 b) Điều kiện kinh tế  
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- Nông nghiệp: 

Về cây lương thực: huyện Châu Thành chiếm diện tích trồng lúa lớn nhất tỉnh Trà 

Vinh, tập trung chủ yếu ở các xã Đa Lộc, Phước Hảo, Mỹ Chánh và Hòa Lợi. Năm 2019, 

diện tích gieo trồng cả huyện đạt 42.699 ha chiếm 19,03% so với cả tỉnh thu được sản lượng 

238.589 tấn, năng suất trung bình 5,588 tấn/ha (Niên giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 2019). 

Chính quyền địa phương và nông dân thường xuyên trao đổi, phối hợp đúng kế hoạch xuống 

giống, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống sâu bệnh trên cây lúa đặc biệt là bệnh đạo 

ôn. Bên cạnh đó, việc trang bị kiến thức cho người nông dân ứng phó với hạn mặn, biến 

đổi khí hậu tại các vùng ảnh hưởng cũng được chính quyền địa phương chú trọng.  

Một phần diện tích lúa 2 vụ có điều kiện nước ngọt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh được 

nhà nước khuyến khích chuyển sang cây trồng bắp và khoai. Tại huyện Châu Thành, diện 

tích bắp và khoai còn nhỏ so với các huyện trong tỉnh. Trong đó, diện tích trồng bắp đạt 

310 ha chỉ chiếm 8,271% so với diện tích trồng bắp cả tỉnh, diện tích trồng khoai đạt 110 

ha chỉ chiếm 12,377% so với diện tích trồng khoai cả tỉnh (Niên giám Thống Kê tỉnh Trà 

Vinh, 2019). Cây lúa vẫn là cây lương thực chủ lực trên địa bàn huyện Châu Thành  

- Về cây hàng năm: các cây công nghiệp hàng năm được trồng tại Châu Thành chủ 

yếu là một số cây như: mía, thuốc lá, thuốc lào, đậu phộng, bông. Tuy nhiên diện tích trồng 

cây công nghiệp hàng năm của huyện Châu Thành còn nhỏ so với các huyện trong tỉnh Trà 

Vinh. Cây mía và đậu phộng lần lượt chiếm 2,095% (5.676 ha) và 5,327% (231 ha) so với 

cả tỉnh (Niên giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 2019). Các vùng đất giồng cát với năng suất 

lúa kém hiệu quả đang được nhà nước khuyến khích chuyển sang trồng đậu phộng để nâng 

cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông dân  

- Về cây lâu năm: ngoài cây lúa, trồng dừa cũng đem lại thu nhập đáng kể cho người 

nông dân. Diện tích trồng dừa năm 2019 tại Châu Thành đạt 3.630 ha chiếm 15,7% diện 

tích trồng dừa cả tỉnh. Trong đó, 3.356 ha đang cho trái thu được 49.936 tấn xếp thứ ba về 

sản lượng thu hoạch trong toàn tỉnh (Niên giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 2019). Trong 

những năm gần đây, hoạt động khuyến khích nông dân chuyển đổi sang xây dựng vườn dừa 
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hữu cơ tập trung đang được chú trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường 

và đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân. 

Bên cạnh đó, các cây ăn quả như cam, quýt, xoài, nhãn từ huyện Châu Thành cũng 

đóng góp một phần vào sản lượng cây ăn quả thu đươc của tỉnh trong năm 2019. Tuy nhiên, 

sản lượng cây ăn quả còn thấp, đa số là cam quýt với sản lượng 1.450 tấn chiếm 2,429% so 

với sản lượng bình quân của tỉnh (Niên giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 2019). 

- Lâm nghiệp: 

Diện tích rừng tại huyện Châu Thành ngày càng bị thu hẹp do có sự cạnh tranh giữa 

diện tích rừng và mặt nước nuôi thủy sản. Năm 2015, diện tích rừng trồng mới tập trung 

chỉ tăng 45 ha, các năm tiếp theo đó chưa thấy có sự tăng trưởng (Niên giám Thống Kê tỉnh 

Trà Vinh, 2019). Nhà nước xây dựng kế hoạch và phê duyệt chuyển đổi rừng phòng hộ 

sang rừng sản xuất. Rừng sản xuất chủ yếu trồng rừng ngập mặn với chủng loại cây như 

cây đước, dừa nước, rừng hỗn giao; từ đó kết hợp với nuôi trồng thủy sản ở vùng ven biển. 

Khi chuyển đổi sang rừng sản xuất, chủ rừng có cơ hội trồng các loại cây rừng mới tạo năng 

xuất, chất lượng và giá trị kinh tế góp phần tăng thu nhập cho người dân.  

- Thủy sản: 

Nuôi trồng thủy sản được đánh giá là một trong các ngành mũi nhọn của huyện Châu 

Thành tập trung chủ yếu ở xã Hưng Mỹ, Long Hòa, Hòa Minh. Sản lượng thủy sản thu 

được 22.899 tấn trong năm 2019, chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ, tôm càng xanh và nghêu (Niên 

giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 2019). Bên cạnh đó, huyện còn mở rộng khai thác đánh bắt 

nội đồng và đánh bắt ngoài biển khơi. Ngoài mô hình nuôi trồng và đánh bắt thủy sản truyền 

thống, các mô hình trồng lúa hữu cơ, trồng rừng kết hợp với nuôi trồng thủy sản cũng được 

nhà nước chú trọng thử nghiệm và triển khai tại hai xã cù lao Long Hòa và Hòa Minh đã 

đem lại hiệu quả tích cực. 

- Chăn nuôi: 

Huyện Châu Thành đóng góp lớn vào tổng đàn gia súc và gia cầm của tỉnh Trà Vinh. 

Trong đó, chủ yếu nông hộ nuôi bò với 36.954 con chiếm 17,455% tổng đàn bò của tỉnh, 

sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 1.626 tấn năm 2019. Ngoài ra, số lượng heo nuôi 
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giảm đáng kể với 14.267 con trong năm 2019 so với năm 2018 giảm 15.507 con (29.774 

con). Dịch heo Châu Phi đã tạo nên ảnh hưởng nặng nề cho ngành chăn nuôi heo trên địa 

bàn huyện Châu Thành nói riêng và toàn tỉnh nói chung khi chưa có vacxin, tỉ lệ heo chết 

khi nhiễm bệnh lên đến 99% (Niên giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 2019) giá heo tăng cao 

nhưng nông hộ chưa được phép tái đàn. 

Ngoài các nỗ lực khống chế dịch heo, huyện còn khuyến khích nông dân chuyển từ 

chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán trong khu dân cư sang chăn nuôi tập trung, trang trại, khuyến 

khích đầu tư phát triển các cơ sở giết mổ tập trung góp phần đưa ngành chăn nuôi trở thành 

một trong những ngành mũi nhọn của huyện.   

- Tiểu thủ công nghiệp: 

 Bên cạnh các hoạt động sản xuất nông nghiệp, huyện Châu Thành còn có các làng 

nghề tiểu thủ công nghiệp chủ yếu sản xuất các mặt hàng như: đan đát, tranh ghép gỗ, dệt 

thảm, dệt chiếu, đan giỏ, dây mây đan khung sắt, đập tơ xơ dừa, se chỉ sơ dừa. Làng nghề 

đã được UBND tỉnh quyết định công nhận với 863 hộ có tay nghề truyền thống và hơn 

1.550 lao động góp phần đem lại việc làm, và thu nhập ổn định cho người dân tại 

huyện.(Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành, Trà Vinh). 

 - Du lịch: 

 Ngoài các điểm du lịch là các làng nghề truyền thống, huyện Châu Thành còn kêu 

gọi đầu tư các mô hình du lịch sông nước, du lịch miệt vườn, du lịch sinh thái. Cụ thể, 

huyện có 2 điểm được tỉnh Trà Vinh đưa vào phục vụ hoạt động du lịch, bao gồm Làng 

Văn hóa - Khmer Nam bộ ở ấp Ba Se A, xã Lương Hòa và Điểm du lịch cộng đồng, ấp Cồn 

Chim, xã Hòa Minh (Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành, Trà Vinh). 

 c) Điều kiện xã hội 

 - Hành chính: 

 Kể từ năm 2013, toàn huyện Châu Thành có 13 xã và 1 thị trấn, bao gồm xã: Đa 

Lộc, Thanh Mỹ, Mỹ Chánh, Lương Hòa, Lương Hoà A, Nguyệt Hóa, Song Lộc, Hưng Mỹ, 

Phước Hảo, Hòa Thuận, Hòa Lợi, Long Hòa, Hòa Minh và thị trấn Châu Thành (Cổng 

thông tin điện tử huyện Châu Thành, Trà Vinh). 
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 - Giáo dục: 

Tính đến năm 2019, toàn huyện Châu Thành có các cấp cơ sở giáo dục công lập bao 

gồm: 14 trường mầm non, 19 trường tiểu học, 12 trường trung học cơ sở và 01 trường trung 

học phổ thông. Trong đó, tỉ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt lên đến 96,96% 

(Niên giám Thống Kê tỉnh Trà Vinh, 2019). 

- Giao thông: 

Châu Thành nằm tiếp giáp với thành phố Trà Vinh, có các tuyến giao thông đường bộ và 

đường thủy quan trọng chạy qua. Trong đó, có ba tuyến quốc lộ chính là Quốc lộ 53 (xuất 

phát từ Quốc lộ 1A nối hai tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh), Quốc lộ 54 (nối liền tỉnh 

Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh), Quốc lộ 60 (nối liền tỉnh Tiền Giang, tỉnh 

Trà Vinh, tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, tại địa phương có 3 tỉnh lộ đi qua: tỉnh lộ 911, tỉnh lộ 

912, tỉnh lộ 915B và 8 hương lộ. Bên cạnh đó là một hệ thống đường liên xã, liên ấp khác 

tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động trao đổi kinh tế - văn hóa – xã hội trong và ngoài 

địa phương (Cổng thông tin điện tử huyện Châu Thành, Trà Vinh). 

2.2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu xã Long Hòa - Châu Thành - Trà Vinh 

 Xã Long Hòa nằm cách trung tâm huyện Châu Thành 30 km, đây là một trong hai 

xã đảo của huyện nằm giữa dòng sông Cổ Chiên, có bờ biển dài khoảng 4 km với 3 dân tộc 

chính sinh sống Kinh, Khmer, Hoa.  

 Khí hậu Long hòa chịu ảnh hưởng của gió mùa, nhiệt độ cao quanh năm. Long Hòa 

là xã cù lao nên có 06 tháng mùa nước ngọt và 06 tháng mùa nước mặn ảnh hưởng trực tiếp 

đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân tại xã. Trong đó, từ tháng 7 đến tháng 

11 (âm lịch) hàng năm là mùa nước ngọt nên nông hộ tập trung trồng lúa hữu cơ và hoa 

màu. Từ tháng 11 đến tháng 8 năm sau là mùa nước mặn, nông hộ mở nước vào ruộng và 

thả giống nuôi thủy sản như tôm, cua. cá, nghêu. 

 Đơn vị hành chính xã Long Hòa bao gồm các ấp: Bà Tình, Bùng Binh, Hai Thủ, 

Rạch Giồng, Rạch Gốc, Rạch Ngựa, Rạch Sâu, Thôn Vạn, Xẻo Ranh. Trong đó, UBND xã 

Long hòa đặt trên địa bàn ấp Rạch Gốc. 
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Hình 2. 2 Bản Đồ Hành Chính Xã và Thị Trấn Huyện Châu Thành Tỉnh Trà Vinh  

Nguồn: https://bandovietnam.com.vn/ban-do-tinh-tra-vinh 

 Nguồn thu nhập của người dân trên địa bàn xã đến từ các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp là chủ yếu. Trong đó, nuôi trồng đánh bắt thủy sản và trồng lúa là ngành mũi nhọn 

của xã với sản lượng thủy sản nuôi đạt trên 3.000 tấn và năng suất lúa khoảng 4,5 tấn/ha. 

Đầu năm 2020, trên địa bàn Long Hòa có 651 hộ thả nuôi tôm công nghiệp trên diện tích 

gần 155 ha, gồm 823 ao, với gần 210 triệu con giống. Bên cạnh đó, các hoạt động chuyển 

cơ cấu sản xuất từ độc canh cây lúa sang mô hình sản xuất kết hợp lúa - tôm sú, lúa - tôm 

càng, lúa - cá, lúa - cua biển đang ngày càng được nhiều nông hộ áp dụng và đem lại hiệu 

quả cao. Theo thống kê, mức thu nhập bình quân đầu người dân trong xã vào năm 2019 đạt 

45,1ngàn đồng /người/năm, tỷ lệ hộ nghèo trong năm 2018 giảm còn 3,65% và hộ cận 

nghèo 6,28%.  

  Từ một xã đảo gặp nhiều khó khăn về giao thông, hiện nay tại địa phương đã đảm 

bảo kết nối thông suốt các ấp gồm: tuyến đường hương lộ nhựa 30 dài 9,7 km; 35 tuyến 

đường bê tông liên ấp, trục ấp đảm bảo lưu thông thông suốt ngày cả trong mùa mưa.  

Xã  

Long Hòa 
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2.3 Tổng quan về đối tượng nghiên cứu 

2.3.1 Tổng quan kỹ thuật sản xuất lúa hữu cơ  

 a) Về dinh dưỡng đất 

 Nông dân sản xuất lúa hữu cơ chỉ sử dụng phân bón hữu cơ và khoáng thiên nhiên, 

phân dơi, phân chim, phân cá có xử lý phù hợp và một loạt các biện pháp tự nhiên và sinh 

học để duy trì và nâng cao độ phì của đất (Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 2018). 

Trong đó, các loại phân khi sử dụng phải được sự chấp thuận của cơ quan chứng nhận. Các 

biện pháp khác nông dân sản xuất lúa hữu cơ sử dụng để tăng cường và duy trì độ phì của 

đất bao gồm: khuyến khích giữ nước ngập trong những tháng ruộng nghỉ ngơi, áp dụng các 

khoáng chất thiên nhiên, phân chuồng hoai, phân trộn và các loại đầu vào hác đã được phê 

duyệt cho sản xuất hữu cơ (Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 2018). 

 b) Về kiểm soát sâu bệnh 

 Kiểm soát được vấn đề dịch hại và sâu bệnh chính là một thách thức cho cả các hộ 

trồng lúa thường và lúa hữu cơ. Các vấn đề về dịch hại lớn nhất bao gồm: rầy nâu, bệnh 

đạo ôn, cỏ dại làm cho lúa phát triển ém và năng suất thấp. Ngoài ra còn có vấn đề khác là 

ốc bưu vàng ăn mầm, lá non mới mọc của cây lúa; bệnh hại xảy ra từ lúc cây con đến cây 

lúa trưởng thành. trong sản xuất lúa hữu cơ, không có tình trạng dẫn đến mức độ nitơ trong 

đất quá nhiều, làm giảm thiểu mức độ tác hại của sâu bệnh, đặc biệt là bệnh đạo ôn, bệnh 

khô vằn, bệnh than hạt lúa và các bệnh khác (Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 

2018). Trong khi đó, hàm lượng nitơ trong đất quá mức trong canh tác lúa vô cơ do bón 

lượng phân hóa học quá cao vào đất và nông dân trồng lúa thông thường kiểm soát dịch hại 

bằng cách thường xuyên áp dụng thuốc trừ sâu hóa học cho lúa. Trong khi sản xuất lúa hữu 

cơ áp dụng các giải pháp trồng đúng thời vụ, kết hợp né rầy gây hại, chọn giống chống chịu 

và phù hợp và áp dụng các biện pháp canh tác hữu cơ để kiểm soát sâu bệnh. Ngoài ra, có 

thể áp dụng các biện pháp quản lý bằng sinh học như nuôi và thả vịt trong ruộng lúa giai 

đoạn sớm và trước khi sạ cho đến trước khi lúa trổ để ăn các loại dịch hại lúa như ốc bưu 

vàng, sâu, rầy các loại, đặc biệt là rầy cám (rầu nâu) gây hại lúa. Sử dụng nấm đối háng 

như nấm xanh Metarhizium anisopliae trừ rầy nâu, vôi, nấm Trichoderma, thuốc trừ bệnh 
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sinh học được khuyến cáo phòng và trị các loại bệnh do nấm và vi khuẩn gây hại cho lúa 

(Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 2018). 

 c) Về kiểm soát cỏ dại  

 Vấn đề quản lý cỏ dại là một trong những thách thức lớn kết hợp với sản xuất lúa 

hữu cơ. Các hộ trồng lúa hữu cơ không sử dụng thuốc trừ cỏ hóa học. Thay vào đó, luân 

canh, san lấp mặt bằng, quản lý nước và làm đất phù hợp là những cách chính nông dân 

trồng lúa hữu cơ áp dụng để kiểm soát cỏ dại. Đối với ruộng lúa - tôm, dùng nước diệt cỏ, 

điều khiển mật độ và sức sống cây lúa vượt sức cạnh tranh của cỏ dại. Luân canh là đặc 

biệt quan trọng trong sản xuất lúa hữu cơ. Luân canh cây trồng giảm áp lực cỏ dại bằng 

cách ngăn chặn chu kỳ sinh sống của cỏ dại và giảm số lượng các hạt cỏ dại trong đất. Cần 

chú ý vụ luân canh không ảnh hưởng tồn lưu chất cấm trong đất. Áp dụng thời gian ngập 

nước lâu cũng được sử dụng để ngăn chặn cỏ dại là một lợi thế giảm cỏ dại cạnh tranh 

(Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 2018). 

 d) Về thu hoạch lúa hữu cơ 

 Nông dân sản xuất lúa thường thu hoạch ở độ ẩm cao (21-26%), có thể lúa chưa đạt 

chín hoàn toàn để lúa không bị vỡ hi đánh bóng gạo trắng (Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn 

Thành, 2018). Đối với lúa hữu cơ thường được bán ở dạng gạo lức và đôi khi ở dạng gạo 

trắng tùy theo nhu cầu đặt hàng. Gạo lức không phải qua quá trình đánh bóng gạo trắng nên  

được để chín hoàn toàn để hương vị đầy đủ và thơm ngon. Lúa chế biến gạo lức thường 

được thu hoạch ở độ ẩm 16 - 18% (Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 2018). 

 e) Về bảo quản lúa và gạo hữu cơ  

 Gạo phải được phơi, sấy khô xuống độ ẩm khoảng 14% để bảo quản. Điều này đạt 

được bằng cách tháo cạn nước trước khi thu hoạch 7 - 10 ngày hoặc lâu hơn tùy theo ruộng, 

thu hoạch khi trời nắng ráo và phơi, sấy dần dần đạt độ ẩm trên (Nguyễn Văn An và Nguyễn 

Văn Thành, 2018). Trong khi lưu trữ lúa thông thường dựa trên một loạt các kiểm soát hóa 

chất tổng hợp để bảo quản. Đối với lưu trữ lúa hữu cơ dựa vào việc giám sát môi trường 

bảo quản sạch sẽ và cẩn thận.  
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 Trong quá trình bảo quản, lúa - gạo hữu cơ thường xuyên được đảo trộn và sục khí, 

kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, hoạt động của côn trùng và luôn đảm bảo môi trường bảo quản 

thoáng mát. Các tiêu chuẩn hữu cơ nghiêm cấm việc sử dụng các chất hóa học để kiểm soát 

côn trùng hại ho trong cơ sở xay xát lúa gạo, quá trình chế biến hoặc kho bãi lưu trữ. Duy 

trì các cơ sở bảo quản cẩn thận và sạch sẽ là giải pháp chủ yếu của việc kiểm soát sâu bệnh 

trong bảo quản lúa hữu cơ. Nếu côn trùng tấn công vào nơi lưu trữ hạt, thùng bảo quản gạo 

được làm đầy với khí CO2 tự nhiên để phòng trừ (Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 

2018). 

2.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ hiện nay 

 a) Trên thế giới 

 Thực tế cho thấy, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm lúa gạo hữu cơ trên thế giới tăng mạnh 

trong những năm gần đây. Vì vậy, việc sản xuất lúa gạo hữu cơ là hướng phát triển tất yếu 

do nhu cầu của người tiêu dùng. 

 Tại Mỹ, nhu cầu người tiêu dùng tiêu thụ gạo hữu cơ với con số tăng đáng kể qua 

mỗi năm. Gạo hữu cơ tại Mỹ do 2 công ty lớn là Rice Select ở bang Texas và Lundberg 

Family ở tiểu bang California đáp ứng mỗi năm trên 31.000 tấn gạo (Doãn Trí Tuệ, 2018). 

Ngoài số gạo sản xuất trong nước, 2 công ty này còn phải nhập khẩu hàng ngàn tấn gạo hữu 

cơ từ các nước Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan với các giống lúa hữu cơ được ưa chuộng như 

giống lúa Jasmine (Thái Lan), giống lúa Basmati (Ấn Độ và Pakistan). 

 Tại Nhật, lúa gạo hữu cơ khá phổ biến dần trở thành bữa ăn hàng ngày của người 

tiêu dùng. Tất cả các sản phẩm lúa gạo hữu cơ đến tay người tiêu dùng đều được kiểm soát 

chặt chẽ và nghiêm ngặt. Người nông dân có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt 

động sản xuất lúa hữu cơ, họ sản xuất theo quy trình một cách nghiêm túc để hướng đến 

nền nông nghiệp xanh dài lâu và bền vững. 

 Tại Thái Lan, giống lúa hữu cơ Jasmine đón nhận được sự ưa chuộng của người tiêu 

dùng trong nước và thế giới. Trung bình mỗi năm, gạo hữu cơ từ giống lúa Jasmine của 

Thái Lan xuất ra thế giới tương đương 850 đến 900 triệu USD (Doãn Trí Tuệ, 2018). Nhiều 
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nước trên thế giới đã cố gắng nhân giống hạt gạo này, trong đó có Việt Nam nhưng chất 

lượng vẫn không bằng. 

 Tại Ấn Độ, giống lúa Basmati được sản xuất theo mô hình hữu cơ không sử dụng 

thuốc trừ sâu và phân bón hóa học đã nhận được nhiều đơn đặt hàng lớn trên thế giới. Đây 

là giống lúa phổ biến ở Ấn Độ và Pakistan được gieo trồng với diện tích hàng chục ngàn 

ha phục vụ nhu cầu tiêu dùng gạo hữu cơ thế giới. 

 b) Tại Việt Nam 

 - Nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam 

  Nông nghiệp hữu cơ theo khái niệm của IFOAM thực ra mới chỉ được bắt đầu ở 

Việt Nam vào cuối những năm 1990 với một vài sáng kiến, chủ yếu tập trung vào việc khai 

thác các sản phẩm tự nhiên, chẳng hạn như các loại gia vị và tinh dầu thực vật. Số liệu từ 

IFOAM công bố vào năm 2012, năm 2010 Việt Nam cho thấy có 19.272 ha sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ được chứng nhận chuẩn quốc tế tương đương 0,19% tổng diện tích canh tác, 

cộng với 11.650 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản hữu cơ/ sinh thái và 2.565 ha rừng nguyên 

sinh để khai thác các sản phẩm hữu cơ tự nhiên. (Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 

2018). Bên cạnh đó, còn có các sản phẩm hữu cơ đang được xuất khẩu như chè, tôm, gạo, 

quế, hồi, tinh dầu, tuy nhiên số lượng còn rất hạn chế. 

  Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn đang ở giai đoạn cuối hoàn 

thành Bộ tiêu chuẩn về sản xuất hữu cơ vào năm 2021, đồng thời triển khai đề án sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ, quy hoạch các điểm đang sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất lúa 

theo tiêu chuẩn VietGAP để xây dựng vùng sản xuất lúa hữu cơ, ban hành chính sách 

khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp, công ty đầu tư vào sản xuất, tiêu thụ lúa gạo hữu 

cơ. 

 - Mô hình lúa hữu cơ tiêu biểu 

 Hai Công ty Viễn Phú Organic và Công ty Cỏ May Đồng Tháp là hai công ty đầu tư 

mạnh nhất vào ngành nông nghiệp sản xuất lúa hữu cơ (Doãn Trí Tuệ, 2018). Cụ thể, Công 

ty Viễn Phú Organic đã được Mỹ và EU cấp giấy chứng nhận sản phẩm lúa gạo hữu cơ. 

Điều này đồng nghĩa với việc công ty được phép xuất khẩu gạo hữu cơ vào thị trường Mỹ 
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và EU. Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu gạo hữu cơ trong nước quá lớn, nên sản lượng gạo 

hữu cơ xuất khẩu ra nước ngoài không nhiều. Bên cạnh đó, Công ty Cỏ may Đồng Tháp đã 

đầu tư 5 triệu USD vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất và chế biến đạt chuẩn 

HACCP. Ngoài ra, thị trường gạo hữu cơ tiêu biểu tại Việt Nam còn có Công ty Viễn Phú 

với trang trại đặt tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau đạt diện tích 320 ha, trong đó 200 ha để 

canh tác cây trồng. Sản phẩm lúa gạo hữu cơ của Viễn Phú được các tổ chức chứng nhận 

quốc tế theo tiêu chuẩn EU và USDA kiểm tra, giám sát và công nhận. Từ vụ hè thu năm 

2011 công ty bắt đầu sản xuất lúa hữu cơ với 80 ha đến năm 2012 đạt 200 ha. (Trung tâm 

Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ, 2016) 

 Mặt dù nhu cầu tiêu thụ lớn nhưng các công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn về kỹ 

thuật, về việc xác định đúng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, việc đảm bảo ổn định và duy 

trì chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, quá trình kết nối giữa công ty, chính quyền và người 

nông dân vẫn là một trong những vấn đề nan giải. 

 c) Tại tỉnh Trà Vinh 

 Mô hình trồng lúa hữu cơ đang được ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh quan tâm với 

diện tích phân bổ tại các huyện như Châu Thành, Càng Long, Cầu Ngang, Tiểu Cần và Cầu 

Kè. Đây là một trong những sản phẩm chủ lực mà ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh khuyến 

khích nông dân chuyển đổi cơ cấu phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu. Từ đó chuyển 

đổi từ mô hình trồng lúa với năng suất thấp tốn nhiều chi phí sản xuất sang mô hình lúa hữu 

cơ để đáp ứng nhu cầu của thị trường, cải thiện đời sống.  

 Tuy nhiên, diện tích sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh vẫn còn khiêm tốn với vài 

trăm ha trong tổng diện tích gieo trồng của tỉnh với 224.348 ha (Niên giám Thống kê tỉnh 

Trà Vinh, 2019). Bên cạnh hiệu quả đem lại từ kinh tế, mô hình sản xuất lúa hữu cơ còn 

góp phần thay đổi tư duy nhận thức của người nông dân như hạn chế sử dụng phân bón hóa 

học, thuốc trừ sâu, cải thiện môi trường đất, phục hồi nguồn lợi thủy sản góp phần nâng cao 

sức khỏe cộng đồng. 
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2.3.2. Tình hình sản xuất và tiêu lúa hữu cơ tại xã Long Hòa  

 Xã Long hòa có nhiều điều kiện thuận lợi để áp dụng và phát triển mô hình sản xuất 

lúa hữu cơ. Phần lớn nguyên nhân nằm ở đặc thù thổ nhưỡng của xã do một năm có 06 

tháng mùa nước ngọt và 06 tháng mùa nước mặn nên nông hộ chỉ sản xuất được 1 vụ trồng 

lúa kết hợp với 1 vụ nuôi thủy sản. Lúc này, ngay từ ban đầu vấn đề sử dụng thuốc hóa học 

được hạn chế rất nhiều, nhằm để đảm bảo nguồn lợi chính từ nuôi trồng thủy sản. 

Nông dân làm quen với mô hình sản xuất lúa hữu cơ từ năm 2003; xuất phát từ sự 

hỗ trợ của Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam, Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh chọn xã Long Hòa làm địa điểm thí điểm mô hình (cụ thể là 02 ấp Rạch Sâu và Xẻo 

Cạn). Đây chính là bước ngoặc lớn cải thiện đời sống nông dân, tái tạo và phục hồi nguồn 

lợi thủy sản đáng kể trong xã. Trong hai năm thực hiện vào vụ thu đông 2015 – 2016 và 

2016 – 2017, mô hình đã triển khai được diện tích 150 ha được chứng nhận hữu cơ chứng 

nhận chuẩn quốc tế EU, USDA, JAS (Nguyễn Văn An và Nguyễn Văn Thành, 2018). 

Đối với giống lúa, đa phần nông hộ lựa chọn xuống giống ST24 và ST5, tuy nhiên 

giống ST24 chiếm đa số. Thời gian từ lúc xuống giống đến khi thu hoạch tại Long Hòa rơi 

vào vụ thu đông khoảng tháng 8 đến tháng 12 trong năm. Lúc này, nông hộ sẽ không sử 

dụng các loại phân hóa học như Urê hay DAP mà thay thế bằng phân hữu cơ dùng để hạ 

phèn, giải độc hữu cơ trong đất. Nguồn dinh dưỡng cung cấp cho cây lúa chủ yếu từ các 

chất thải do quá trình nuôi tôm trong ruộng lúa của mùa vụ trước. Ngoài ra, nông hộ sẽ 

chuẩn bị các chế phẩm sinh học Ometar để phòng trừ rầy nâu. 

Đầu vụ thu đông năm 2020, theo UBND xã Long Hòa có 112 hộ nông dân xuống 

giống với tổng diện tích 95 ha. Cây lúa trồng theo mô hình hữu cơ được đánh giá giảm năng 

suất khoảng 1,1 tấn/ha so với sản xuất lúa mô hình truyền thống nhưng chi phí sản xuất 

cũng giảm 1,1 ngàn đồng/ha và giá bán cao hơn lúa thường khoảng 2.000 đồng/kg. Tuy 

nhiên, vấn đề diện tích sản xuất và giá lúa trên địa bàn xã còn phụ thuộc nhiều vào doanh 

nghiệp, nông dân hoàn toàn bị động về đầu ra sản phẩm.   
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Hiện tại, Lúa hữu cơ tại xã Long Hòa được ba đơn vị hỗ trợ đầu vào và bao tiêu sản 

phẩm đầu ra. Bao gồm các đơn vị: Công ty Cỏ May (Tỉnh Đồng Tháp), Công ty Hồng Tinh 

(Thành phố Hồ Chí Minh), Công ty Lục Bảo (Thành phố Hồ Chí Minh) 

Nông dân xã Long Hòa liên kết với công ty thông qua kí kết hợp đồng. Cụ thể, đối 

với Công ty Hồng Tinh, nông hộ sản xuất lúa hữu cơ được hỗ trợ năm thứ nhất 50% lúa 

giống, 20% lượng phân bón, bao thu mua lúa giá cao hơn gấp 1,5 lần so với giá lúa thường 

cùng loại và cùng thời điểm thu hoạch. Từ năm thứ hai trở đi, nông dân được hỗ trợ 50% 

giống, 10% phân bón và bao thu mua giá lúa cao gấp hơn 1,8 lần.  

Bên cạnh liên kết với các công ty bao tiêu, UBND xã Long Hòa đang vận động 

khuyến khích nông dân thành lập hợp tác xã để đảm bảo về tính pháp lý, giúp doanh nghiệp 

thuận lợi dễ sàng trong ký kết hợp đồng các nông hộ thông qua HTX.  

 

  



 

 

CHƯƠNG 3 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

 

3.1. Cơ sở lý luận 

 a) Các khái niệm cơ bản 

 - Nông hộ  

Nông hộ được xác định là hộ gia đình tại nông thôn tham gia hoạt động sản xuất trong 

lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp bằng việc sử dụng các nguồn lực sẵn có của hộ và tham 

gia một phần hay hoàn toàn vào sản xuất thị trường (Đàm Quang Thắng và Phạm Thị Mỹ 

Dung, 2019) 

 - Doanh nghiệp 

Doanh nghiệp là một đơn vị tổ chức kinh tế có tư cách pháp nhân hoạt động dựa trên 

mục đích tối đa hóa lợi ích của người tiêu dùng với mục tiêu cuối cùng là thu lợi nhuận. 

Các hình thức doanh nghiệp phổ biến hiện nay bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh 

nghiệp tư nhân, doanh nghiệp chung vốn hay công ty. Đứng dưới góc độ mối quan hệ giữa 

doanh nghiệp và nông hộ, mối quan hệ này được liên kết và công nhận bởi hợp đồng nông 

nghiệp (Đàm Quang Thắng và Phạm Thị Mỹ Dung, 2019). 

- Hợp đồng nông nghiệp 

Hợp đồng nông nghiệp là loại hình liên kết dọc có tính cam kết rõ ràng, cụ thể và đã 

thỏa thuận trước về sản lượng, chất lượng cũng như giá cả giữa doanh nghiệp và hộ nông 

dân (Trần Quốc Nhân và Ikuo Takeuchi, 2012). Ngoài đảm bảo đầu ra, một số doanh nghiệp 

cũng cam kết sẽ hỗ trợ đầu vào cho người nông dân về giống, vốn đầu tư, kỹ thuật và tổ 

chức các buổi tập huấn thường xuyên cho người nông dân. 

 - Thị trường 
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 Thị trường là nguồn gốc cơ sở của nền kinh tế, là nơi người mua và người bán gặp 

nhau để trao đổi hàng hóa và dịch vụ. Tương tác trên chỉ rõ bản chất cung cầu của thị 

trường, số lượng người mua và người bán tác động đến giá cả của sản phẩm, dịch vụ bán 

trên thị trường.   

 - Sản xuất 

 Sản xuất là quá trình kết hợp của các yếu tố đầu vào và nguồn lực cần thiết để tạo ra 

sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có giá trị sử dụng và đem lại lợi ích cho người sử dụng. Các 

yếu tố tróng sản xuất hàng hóa bao gồm: đất (hay nguồn lực tự nhiên), sức lao động và tư 

bản (hay vốn).  

 b) Tiêu thụ nông sản 

 - Khái niệm tiêu thụ nông sản 

 Hoạt động tiêu thụ nông sản được xem là giai đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất 

nông sản nhằm đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng hay chế biến. Đây là quá 

trình chuyển quyền sỡ hữu nông sản giữa người bán là nông hộ với người mua nhằm mục 

đích đáp ứng nhu cầu lợi ích của mỗi bên. Lúc này, nông hộ mong muốn bán được nông 

sản và thu nhiều lợi nhuận, người mua mong muốn mua được nông sản tốt với giá hợp lí 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng hoặc chế biến các sản phẩm tiếp theo (Hồ Quế Hậu, 2013). 

 - Đặc điểm của tiêu thụ nông sản 

Sản phẩm nông nghiệp và thị trường nông sản mang tính chất vùng và khu vực. Một 

số sản phẩm chỉ thích ứng ở một số vùng cụ thể mà ở những vùng, khu vực khác thì không. 

Những sản phẩm này thường có hình thức và phương pháp tiêu thụ đặc biệt. (Hồ Quế Hậu, 

2013). Do đó, lợi thế vùng cũng là yếu tố quan trọng quyết định hướng sản xuất kinh doanh, 

cách thức tổ chức tiêu thụ sản phẩm nông sản hợp lí.   

 Cung cầu thị trường nông sản và giá sản phẩm nông sản chịu tác động của tính chất 

mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp. Vào đầu vụ, sự kham hiếm dẫn đến giá cao và cuối vụ 

sự dư thừa dẫn đến giá giảm. Điều này ảnh hưởng đến tiêu thụ nông sản và làm giá cả nông 

sản trên thị trường không ổn định. Hoạt động bảo quản, dự trữ, chế biến là một trong những 

phương pháp đảm bảo thị trường ổn định trong hoạt động tiêu thụ nông sản. 
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 Tính chất đa dạng, phong phú của sản phẩm nông sản thể hiện qua nhu cầu ăn uống 

hàng ngày của mỗi cá nhân. Do đó, việc tổ chức tiêu thụ nông sản cần được sắp xếp một 

cách linh hoạt và thuận tiện cho người tiêu dùng. Hoặc sử dụng phương tiện chuyên dụng 

vận chuyển và bảo quản hoặc sơ chế, chế biến trước khi đến tay người tiêu dùng. 

 c) Liên kết kinh tế 

 - Khái niệm liên kết kinh tế 

 Liên kết kinh tế hiểu theo một cách chặt chẽ, là việc gắn kết mang tính thể chế giữa 

các tổ chức kinh tế, các nền kinh tế lại với nhau. Lúc này, liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp 

với nông dân là một bộ phận của liên kết kinh tế trong nền kinh tế quốc dân, trong đó các 

bên tham gia là doanh nghiệp và nông dân thực hiện một kiểu liên kết dọc nông – công 

nghiệp để ổn định và nâng cao hiệu quả kinh tế (Hồ Quế Hậu, 2013). Hay nói theo cách 

khác, tất cả các mối quan hệ kinh tế hình thành bởi sự hợp tác giữa hai hay nhiều chủ thể 

dựa trên hợp đồng, cam kết và có những thỏa thuận xác định gọi là liên kết kinh tế.  

Bản chất liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ chính là một phần của liên 

kết kinh tế trong nền kinh tế quốc dân hiện nay. Liên kết thực hiện trên tinh thần tự nguyện 

giữa hai bên thông qua quá trình thương lượng, thỏa thuận cùng nhau hợp tác, phối hợp và 

có sự cộng sinh lẫn nhau (Vũ Thị Hằng Nga và Trần Hữu Cường, 2020). Mối quan hệ liên 

kết giữa các tác nhân kinh tế gắn kết nhau thông qua hợp đồng với mục đích cuối cùng là 

đem lại tính bền vững cho chuỗi giá trị nông sản, nâng cao chất lượng đời sống cho nông 

hộ, đảm bảo tính ổn định của quá trình sản xuất cũng như hiệu quả kinh tế lâu dài cho doanh 

nghiệp  

 - Đặc điểm liên kết kinh tế 

 Liên kết kinh tế thể hiện các đặc điểm cụ thể: đáp ứng hiệu quả nhu cầu của các tác 

nhân tham gia, hình thành dựa trên tinh thần tự nguyện và đảm bảo tính bình đẳng giữa các 

bên tham gia (Hồ Thanh Thủy, 2017). 

 Mục đích cuối cùng của liên kết kinh tế là đem lại lợi ích, lợi nhuận cho các bên 

tham gia (Hồ Quế Hậu, 2013). Do đó, các yếu tố tiềm năng của từng đơn vị tham gia đều 

được khai thác và đáp ứng hiệu quả nhu cầu phát triển của các chủ thể kinh tế. 
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 Sự hợp tác của các đơn vị tham gia đều dựa trên tinh thần tự nguyện. Điều này cũng 

góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tác nhân tham gia góp phần hành động vì 

lợi ích chung của nhau. Cùng nhau chịu trách nhiệm kể cả khi gặp thất bại hay rủi ro. 

 Các quyết định trong quá trình liên kết đảm bảo có sự thỏa thuận góp ý giữa các đơn 

vị tham gia. Điều này đảm bảo tính bình đẳng, dân chủ và công bằng trong hoạt động liên 

kết. Các hoạt động giám sát, điều hành, phân phối lợi ích hay chia sẻ rủi ro cũng cần được 

thể hiện công bằng nhằm thúc đẩy hành động giữa các đơn vị tham gia liên kết.  

 - Vai trò của liên kết kinh tế 

 Liên kết kinh tế góp phần xây dựng chuỗi cung ứng bền vững; tăng tính nhận thức, 

tinh thần trách nhiệm cho các tác nhân tham gia; đem lại không chỉ về mặt giá trị thương 

hiệu cũng như kinh tế mà song song với đó, liên kết kinh tế còn mở ra con đường hiệu quả 

cho các nhà quản lí, hoạch định chính sách kế hoạch phát triển nền nông nghiệp nước nhà 

trong tương lai. (Vũ Thị Hằng Nga và Trần Hữu Cường, 2020). Đối với mỗi tác nhân tham 

gia, liên kết kinh tế đem lại những vai trò nhất định. 

 Đối với người nông dân: liên kết kinh tế giúp nông hộ khắc phục vấn đề qui mô, sản 

xuất nhỏ lẻ, rời rạc; giúp nông hộ có thể tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế một cách hiệu 

quả, tăng khả năng đàm phán về giá trên thị trường. Bên cạnh đó, liên kết kinh tế còn giúp 

nông hộ nhận được sự hỗ trợ về kĩ thuật sản xuất, tín dụng cũng như tìm kiếm được những 

thị trường tiêu thụ tiềm năng.  

 Đối với các chủ thể kinh tế tham gia liên kết với nông hộ: các chủ thể kinh tế chủ 

động được kế hoạch đầu vào ổn định đáp ứng nhu cầu sản xuất, chế biến. Thêm vào đó 

giảm được đáng kể chi phí trung gian cũng như có cơ hội kiểm soát tốt hơn chất lượng sản 

phẩm đầu vào.  

 Liên kết trong hoạt động cung ứng đầu vào trong sản xuất: Nội dung này được thực 

hiện giữa các nhà cung ứng đầu vào và hộ nông dân trong quá trình sản xuất kinh doanh 

của mình. Chủ thể là nhà cung ứng đầu vào có thể là doanh nghiệp thu mua, cơ sở thu gom, 

các đại lý,... Đây là nội dung quan trọng ổn định quá trình sản xuất nông nghiệp. 
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 Liên kết trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm: Liên kết trong hoạt động tiêu thụ sản 

phẩm nông sản là hình thức liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân. Nội dung liên kết 

này có thể được thực hiện trực tiếp giữa doanh nghiệp và hộ nông dân thông qua hợp đồng 

tiêu thụ hoặc thông qua các cá nhân, tổ chức trung gian như: HTX, cơ sở thu gom, thương 

lái (Nguyễn Thị Thúy, 2020). Thực hiện mối liên kết chặt chẽ tạo ra nguồn nguyên liệu ổn 

định cho doanh nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho các sản phẩm nông nghiệp. Doanh nghiệp 

đóng vai trò trung tâm, chủ động ký kết hợp đồng, hướng dẫn, giúp đỡ nhà nông trong việc 

áp dụng kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn và vật tư nông nghiệp, thực hiện bao tiêu thụ sản phẩm 

với giá thỏa thuận bảo đảm lợi ích của cả hai bên (Nguyễn Thị Thúy, 2020). 

 d) Liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ 

 - Khái niệm liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ 

Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ chính là một phần của liên kết kinh 

tế trong nền kinh tế quốc dân hiện nay. Liên kết thực hiện trên tinh thần tự nguyện giữa hai 

bên thông qua quá trình thương lượng, thỏa thuận cùng nhau hợp tác, phối hợp và có sự 

cộng sinh lẫn nhau. Mối quan hệ liên kết giữa các tác nhân kinh tế gắn kết nhau thông qua 

hợp đồng với mục đích cuối cùng là đem lại tính bền vững cho chuỗi giá trị nông sản, nâng 

cao chất lượng đời sống cho nông hộ, đảm bảo tính ổn định của quá trình sản xuất cũng 

như hiệu quả kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp (Hồ Thanh Thúy, 2017). 

 - Vai trò của liên kết giữa doanh nghiệp và nông hộ 

 Liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ góp phần xây dựng chuỗi cung ứng 

bền vững; tăng tính nhận thức, tinh thần trách nhiệm cho các tác nhân tham gia; đem lại 

không chỉ về mặt giá trị thương hiệu cũng như kinh tế mà song song với đó, liên kết kinh 

tế còn mở ra con đường hiệu quả cho các nhà quản lí, hoạch định chính sách kế hoạch phát 

triển nền nông nghiệp nước nhà trong tương lai (Hồ Quế Hậu, 2013). 

 - Đặc điểm liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ  

 Thứ nhất, liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ có sự bất đối xứng. Xét về  

chênh lệch trình độ đối với doanh nghiệp và nông hộ có sự chênh lệch rất rõ ràng; trình độ 

chuyên môn, khoa học kỹ thuật của nhóm doanh nghiệp vượt trội hơn hẳn so với nhóm 
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nông hộ còn lạc hậu (Vũ Thị Hằng Nga và Trần Hữu Cường, 2020). Về quy mô và tiềm lực 

kinh tế doanh nghiệp lớn mạnh hơn so với nông hộ. Về vai trò giữa các nhóm trong quá 

trình tham gia liên kết, nông hộ giữ vai trò then chốt trong sản xuất nông sản. Nhu cầu kế 

hoạch hóa của doanh nghiệp cao hơn hẳn. Doanh nghiệp có tính ổn định trong quá trình sản 

xuất trong khi đó nông hộ đối mặt với tình trạng bấp bênh, khó lường trước của hoạt động 

sản xuất nông nghiệp. Chính vì sự chệnh lệch này mà nông hộ dễ bị doanh nghiệp chèn ép 

cũng như gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm nông sản (Vũ Thị Hằng 

Nga và Trần Hữu Cường, 2020). 

 Thứ hai, về hình thức liên kết: Xét theo cấu trúc thành phần có liên kết song phương, 

liên kết đa phương, liên kết chuỗi, liên kết mãng, và liên kết hình sao. Xét theo hình thức 

tổ chức pháp lý có hợp đồng kinh tế, liên minh kinh tế, hiệp hội kinh tế và liên hợp kinh tế. 

Xét theo chức năng kinh tế có liên kết trao đổi, liên kết hợp lực, liên kết phân chia và liên 

kết ủy nhiệm. Xét theo chủ thể liên kết, có liên kết giữa nông dân với nông dân, liên kết 

giữa nông dân với doanh nghiệp (sản xuất - tiêu thụ sản phẩm), liên kết theo chuỗi. 

 Thứ ba về tính chất của sự liên kết: Đây được xem là mối liên kết nông-công trong 

nền kinh tế quốc dân. Trong đó, nông hộ đại diện cho nông nghiệp và các doanh nghiệp đại 

diện cho công nghiệp. Lúc này hai chủ thể đóng vai trò hỗ trợ, cùng tham gia giải quyết 

mối quan hệ giữa nông nghiệp, công nghiệp (Vũ Thị Hằng Nga và Trần Hữu Cường, 2020). 

 - Lĩnh vực và hình thức liên kết kinh tế 

  Lĩnh vực liên kết thể hiện mối quan hệ giữa các đối tác liên kết, cho biết liên kết 

giữa các bên thực hiện những hoạt động gì. Lĩnh vực liên kết giữa doanh nghiệp chế biến 

nông sản với các nông hộ có thể bao gồm 4 lĩnh vực: mua bán nông sản, đầu tư sản xuất, 

góp vốn kinh doanh và khoa học công nghệ (Hồ Quế Hậu, 2013). Khi tiến hành nghiên cứu, 

lĩnh vực liên kết thường được kết hợp với nhau nhằm phản ánh đúng nội dung và chiều sâu 

của hoạt động liên kết.  

  Dựa trên cách thức biểu hiện liên kết, hình thức liên kết kinh tế được chia làm 03 

loại: liên kết dọc, liên kết ngang và liên kết hỗn hợp (Vũ Thị Hằng Nga và Trần Hữu Cường, 

2020). Trong đó: 
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 Liên kết dọc là liên kết dựa trên quá trình vận động của sản phẩm bao gồm các giai 

đoạn từ sản xuất, chế biến cho đến thành phẩm. Các tác nhân tham gia liên kết có thể cùng 

ngành hoặc khác ngành tham gia vào một phần hay toàn bộ dây chuyền sản xuất sản phẩm. 

Lúc này, các tác nhân tham gia liên kết kinh tế vừa là khách hàng (đối với tác nhân trước 

đó) vừa là nhà cung cấp sản phẩm (đối với tác nhân tiếp theo). Trong tiêu thụ sản phẩm 

nông sản của nông hộ, hình thức liên kết dọc thể hiện qua liên kết trực tiếp giữa nông hộ 

với doanh nghiệp hay gián tiếp giữa nông hộ với doanh nghiệp nhưng thông qua các đơn 

vị, tổ chức thu gom sản phẩm cho doanh nghiệp. 

 Liên kết ngang là hình thức liên kết mà các tác nhân tham gia vào liên kết hoạt động 

độc lập nhưng lại gắn kết với nhau thông qua quy định hay một bộ máy kiểm soát chung. 

Trong liên kết này, các tác nhân tham gia có thể cạnh tranh với nhau nhưng lại liên kết lại 

để nâng cao khả năng cạnh tranh và hướng đến độc quyền một thị trường nhất định. Hình 

thức liên kết ngang trong hoạt động tiêu thụ sản phẩm thể hiện qua các nông hộ liên kết tạo 

thành HTX, hiệp hội. 

 Liên kết hỗn hợp mang đặc tính của cả liên kết dọc và liên kết ngang. Một mặt, các 

chủ thể tham gia thực hiện liên kết ngang tạo thành các HTX, hiệp hội nâng cao khả năng 

quyết định giá, tránh tình trạng ép giá. Mặt khác, chính các chủ thể liên kết này tiếp tục 

thực hiện liên kết ngang với doanh nghiệp, HTX, hiệp hội cùng nhau chia sẻ lợi ích, rủi ro. 

Trong đó, doanh nghiệp đóng vai trò là hạt nhân gắn kết các chủ thể liên kết. 

- Cấu trúc tổ chức trong liên kết kinh tế 

Cấu trúc tổ chức trong liên kết kinh tế là sự kết hợp giữa các chủ thể tham gia vào 

liên kết góp phần phản ánh rõ mối quan hệ giữa các bên. Hình thức cấu trúc tổ chức trong 

nông nghiệp hợp đồng giữa doanh nghiệp với nông hộ bao gồm: 

Tập trung trực tiếp là hình thức cơ bản và chặt chẽ nhất trong hình thức cấu trúc tổ 

chức trong nông nghiệp hợp đồng. Trong đó doanh nghiệp trực tiếp kí kết hợp đồng với 

nông hộ mà không thông qua bất kỳ trung gian nào; giúp giảm thiểu chi phí, đáp ứng nguồn 

cung đầu vào ổn định, đảm bảo quản lý chặt chẽ các quy trình kỹ thuật và chất lượng sản 

phẩm đầu ra. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đứng trước thách thức về tổ chức quản lí, chịu 
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trách nhiệm xã hội cao, khó giải quyết các mâu thuẫn với nông hộ một cách thỏa đáng 

(Nguyễn Thị Thúy, 2020). 

Hạt nhân trung tâm là hình thức cấu trúc trong đó doanh nghiệp nắm quyền sở hữu 

đất đai, chuồng trại, vườn cây; các nông hộ chỉ thực hiện hoạt động sản xuất tạo ra sản 

phẩm đáp ứng nhu cầu mua doanh nghiệp. Hình thức hạt nhân trung tâm chịu thách thức 

bởi giới hạn qui mô đất đai (Nguyễn Thị Thúy, 2020).  

Trung gian là hình thức cấu trúc tổ chức hợp đồng nông nghiệp mà doanh nghiệp kí 

kết với nông hộ thông qua trung gian. Các trung gian thường là HTX, THT, nhóm nông 

dân, người đại diện cho một số hộ nông dân hoặc là một doanh nghiệp khác. Ở hình thức 

này, doanh nghiệp không trực tiếp kí kết mà thông qua các trung gian để thực hiện vai trò 

của doanh nghiệp. Doanh nghiệp thường xuyên gặp các thách thức về tiêu chuẩn quy trình 

kỹ thuật có đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra hay không? (Nguyễn Thị Thúy, 2020). 

Phi chính thức là hình thức hợp đồng miệng giữa doanh nghiệp và nông hộ, hình 

thức này thường áp dụng ở những quy mô sản xuất nhỏ. Tại Việt Nam hình thức này chủ 

yếu xuất hiện ở những cơ sở chế biến thủ công hoặc nông dân nuôi trồng nguyên liệu. Hình 

thức phi chính thức phụ thuộc lớn vào niềm tin giữa các chủ thể kinh tế do hợp đồng miệng 

không đảm bảo tính pháp lý trong mối quan hệ thỏa thuận liên kết giữa các bên (Nguyễn 

Thị Thúy, 2020).   

 - Các yếu tố ràng buộc trong liên kết kinh tế 

 Trong liên kết kinh tế, luôn có các yếu tố ràng buộc rõ ràng nhằm đảm bảo tính cụ 

thể, thực thi của hợp đồng liên kết và nâng cao trách nhiệm của các bên tham gia. Bao gồm 

các yếu tố: ràng buộc về thời gian, ràng buộc về số lượng, ràng buộc về chất lượng, ràng 

buộc về chất lượng, ràng buộc về phương thức giao nhận và thanh toán, ràng buộc về thưởng 

và phạt, ràng buộc về xử lí rủi ro, ràng buộc về tranh chấp (Hồ Quế Hậu, 2013). Các ràng 

buộc này hình thành không phải là những quy định cứng nhắc mà đó chính là kết quả của 

quá trình liên kết ở những hoàn cảnh cụ thể hình thành nên: 

 Ràng buộc về thời gian: thể hiện tại thời điểm ký kết hợp đồng, trước khi nông hộ 

tiến hành bắt đầu hoạt động sản xuất. Lúc này, nông hộ có thể định hướng cho cả quá trình 
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sản xuất và tiêu thụ sản phẩm về sau. Ngoài ra, ràng buộc về thời gian còn có thể là thời 

hạn của hợp đồng liên kết với hai loại hợp đồng ngắn hạn (trong một vụ sản xuất) và dài 

hạn (trong nhiều vụ sản xuất hay nhiều năm). 

 Ràng buộc về số lượng: bao gồm ba hình thức: bao tiêu sản phẩm, sản lượng cố định, 

sản lượng tối thiểu. 

 Ràng buộc về chất lượng: bao gồm các chỉ tiêu vật lý (độ ẩm, màu sắc, mùi vị, độ 

bền, độ cứng, kích cỡ), chỉ tiêu hóa học (thành phần chất dinh dưỡng, thành phần các chất 

cấm), chỉ tiêu sinh học (mốc, mọt, nấm, côn trùng) 

 Ràng buộc về giá cả: bao gồm thỏa thuận giá theo thời điểm, theo giá sàn, theo giá 

cố định, theo cơ chế bù trừ (hai bên cùng chịu rủi ro), theo đơn giá gia công. 

 Ràng buộc về phương thức giao nhận và thanh toán: giao nhận tại điểm mua tập 

trung ở địa bàn sản xuất, giao nhận tại kho nhà máy chế biến, giao nhận tại nhà hộ nông hộ, 

giao nhận tại địa điểm sản xuất của nông hộ. 

 Ràng buộc về thưởng và phạt: Nông hộ thường được thưởng ở các trường hợp như 

bán vượt sản lượng hợp đồng, chất lượng đúng quy định, trả nợ đúng hạn và sẽ bị phạt ở 

trường hợp ngược lại.  

 Ràng buộc về xử lí rủi ro: đối với rủi ro về số lượng và chất lượng nông sản thường 

là các cam kết sản xuất và cung ứng số lượng sản phẩm, nguyên liệu định trước, kiểm soát 

quá trình sản xuất. Đối với rủi ro do điều kiện tự nhiên, doanh nghiệp thường cam kết hỗ 

trợ nông hộ khi có thiên tai hay dịch bệnh xảy ra 

 Ràng buộc về xử lý tranh chấp: Các cấp độ tăng dần thường giải quyết bằng cách 

hai bên trao đổi hòa giải, bên thứ ba (chính quyền địa phương, đoàn thể xã hội) phân xử, 

đưa ra tòa án xét xử. 

 - Quản trị thực hiện 

 Trong quá trình tiến hành hợp đồng liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp và nông hộ, 

quản trị thực hiện là một trong những quy trình cần phải thực hiện. Bao gồm các quy trình 

như: qui hoạch liên kết; lựa chọn đối tác liên kết; đàm phán, soạn thảo và kí kết hợp đồng 

liên kết; công tác tổ chức và cán bộ trong tổ chức thực hiện liên kết. Ngoài ra, việc hình 
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thành các trạm, HTX, hội nông dân, tổ nhóm nông dân đều góp phần nâng cao hiệu quả 

hoạt động quản trị thực hiện hợp đồng liên kế (Hồ Quế Hậu, 2013). 

e) Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất 

 - Các chỉ tiêu đánh giá kết quả: 

 Tổng chi phí (CP): Phản ánh tất cả các khoản đầu tư mà nông hộ đã bỏ ra trong quá 

trình từ sản xuất cho đến thu hoạch. Tổng chi phí phụ thuộc vào quy mô sản xuất, kĩ thuật 

và một số yếu tố khác.  

Trong tổng chi phí bao gồm chi phí vật chất (CPVC) và chi phí lao động (CPLĐ). 

Với chi phí vật chất thể hiện qua chi phí giống, chi phí phân, chi phí thuốc, chi phí máy 

móc, chi phí thiết bị v.v. Bên cạnh đó, chi phí lao động bao gồm chi phí lao động nhà và 

chi phí lao động thuê. Đây là khoản chi phí mà nông hộ bỏ ra để trả công lao động, trong 

sản xuất nông nghiệp chủ yếu là chi cho công lao động nhà. 

Công thức: CP = CPVC + CPLĐ 

 Doanh thu (DT) là toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động bán sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ. Doanh thu theo kinh tế học được tính dựa trên giá bán nhân với sản lượng. 

 Lợi nhuận: Trong sản xuất nông nghiệp, lợi nhuận phản ánh kết quả tài chính của 

quá trình sản xuất. Lợi nhuận được xác định dựa trên doanh thu được trừ đi tổng chi phí mà 

nông hộ đã bỏ ra.  

Công thức: Lợi nhuận = Doanh thu – Tổng chi phí 

 Thu nhập (TN) chính bằng lợi nhuận cộng với chi phí công lao động nhà. Trong đó, 

công lao động nhà xác định dựa trên toàn bộ số giờ người trực tiếp sản xuất bỏ ra trong quá 

trình sản xuất chia cho một công tương ứng 8 giờ.  

Công thức: Thu nhập = Lợi nhuận + Chi phí công lao động nhà 

- Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế 

 Tỉ suất lợi nhuận trên chi phí phản ánh một đồng chi phí bỏ ra thì nông hộ sẽ thu về 

bao nhiêu đồng lợi nhuận. Nếu chỉ suất lợi nhuận trên chi phí là số dương thì nông hộ có 

lợi nhuận, chỉ số này càng cao càng tốt.  

Công thức: LN/CP = Lợi nhuận/Chi phí sản xuất 
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Tỉ suất thu nhập trên chi phí phản ánh thu nhập nhận được khi bỏ ra một đồng chi 

phí sản xuất: Công thức: TN/CP = Thu nhập/Chi phí sản xuất 

3.2. Phương pháp nghiên cứu 

Hình 3.1 Khung phân tích của đề tài 

Nguồn: Tổng hợp từ tác giả, 2021 

3.3.1 Thu thập số liệu 

 a) Số liệu thứ cấp 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: Các thông tin thứ 

cấp từ Tổng cục Thống kê, Bộ Nông Nghiệp; Các luận án, luận văn, sách, tạp chí, báo cáo 

Phân tích tình hình sản 

xuất và tiêu thụ lúa tại xã 

Long Hòa, huyện Châu 

Thành, tỉnh Trà Vinh. 

So sánh hiệu quả kinh tế 

trong sản xuất giữa 

nhóm hộ sản xuất lúa 

hữu cơ và nhóm hộ sản 

xuất lúa thường. 

Phân tích thực trạng liên 

kết trong sản xuất và tiêu 

thụ lúa hữu cơ. 

Đề xuất một số biện 

pháp nhằm nâng cao 

hoạt động liên kết sản 

xuất và tiêu thụ lúa hữu 

cơ. 

Dữ liệu thu thập 

 Số liệu sơ cấp về kết 

quả  của nhóm hộ sản 

xuất lúa hữu cơ và nhóm 

hộ sản xuất lúa thường 

Dữ liệu thu thập 

Số liệu sơ cấp về vấn đề 

liên kết và tiêu thụ lúa 

của các hộ. 

Dữ liệu thu thập 

- Số liệu thứ cấp từ 

phòng ban liên quan đến 

sản xuất lúa trên địa bàn 

- Số liệu sơ cấp về tình 

hình sản xuất lúa của các 

hộ 

Phương pháp 

phân tích 

Thống kê mô tả 

Phương pháp 

phân tích 

Thống kê mô tả, 

phương pháp so 

sánh, kiểm định 

T-test 

Phương pháp 

phân tích 

Thống kê mô tả, 

phương pháp so 

sánh 
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tổng kết trong và ngoài nước liên quan đến nội dung liên kết trong tiêu thụ nông sản tại các 

trường Đại học, các trang web chuyên ngành. Những thông tin này được sử dụng chủ yếu 

để nghiên cứu những vấn đề mang tính hệ thống và tổng quan về thực trạng liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

b) Số liệu sơ cấp 

Để đảm bảo tính khoa học và tính đại diện của số liệu nghiên cứu sử dụng phương 

pháp chọn mẫu phân tầng kết hợp với ngẫu nhiên. Các tiêu chí được chọn phân tầng là địa 

bàn hành chính và loại hình canh tác của các hộ. Về loại hình canh tác được phân theo 

nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ và nhóm hộ sản xuất lúa thường (tức là các hộ sản xuất lúa vô 

cơ theo quy trình thông thường, không theo bất kì hệ thống tiêu chuẩn nào). Số liệu sơ cấp 

được thu thập thông qua các tiến trình sau: 

Bước 1: Chọn vùng nghiên cứu: huyện Châu Thành là huyện có nhiều tiềm năng và 

điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng phù hợp cho canh tác lúa hữu cơ. Trong đó, xã Long Hòa là 

xã tiêu biểu đi đầu trong hoạt động canh tác lúa hữu cơ của huyện, đây cũng từng là vùng 

thí điểm quan trọng trong chiến lược phát triển mô hình lúa hữu cơ của tỉnh Trà Vinh vào 

năm 2003 (Nguyễn Văn An và Nguyễn Công Thành, 2018).  

Bước 2: Chọn hộ điều tra: Tại Xã Long Hòa có 112 hộ sản xuất lúa hữu cơ. Qua quá 

trình điều tra tại địa bàn, nghiên cứu tiến hành lựa chọn hai ấp Rạch Sâu và Xẻo Cạn tại xã 

Long Hòa để chọn mẫu điều tra. Do hầu hết các nông hộ sản xuất lúa hữu cơ tại địa phương 

đều tập trung tại hai ấp trên. Nghiên cứu tiến hành khảo sát theo tỷ lệ 30% tổng số hộ sản 

xuất lúa hữa cơ, tương ứng là 34 hộ phân bổ đều ở 2 ấp trên. Đồng thời nghiên cứu khảo 

sát đối chứng 34 hộ sản xuất lúa thông thường. Các hộ sản xuất lúa thông thường ở phạm 

vi xung quanh các hộ sản xuất hữu cơ để cho thấy được sự khác biệt về kết quả sản xuất 

giữa 2 nhóm hộ nhưng vẫn đảm bảo sự tương đồng về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, khí 

hậu.  

3.2.2 Xử lí số liệu 

 Trên cơ sở dữ liệu đã điều tra, tiến hành tổng hợp, xử lí số liệu thông qua các phần 

mềm Word, Excel và SPSS tiến hành phân tích, so sánh cũng như đo lường các chỉ tiêu giá 
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trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, tần suất để phân tích thực 

trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa của nông hộ. 

3.2.3 Phân tích số liệu 

 a) Phương pháp thống kê mô tả 

 Thống kê mô tả là phương pháp tổng hợp các phương pháp đo lường, mô tả và trình 

bày số liệu bằng cách rút ra những kết luận dựa trên số liệu và thông tin thu thập được trong 

điều kiện không chắc chắn. Các đại lượng thống kê mô tả chỉ tính được với các biến định 

lượng. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm mục đích đo lường các chỉ tiêu 

như: giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, tần số, tần suất.  

Sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm phân tích đặc điểm nhân khẩu học, đặc 

điểm xã hội học, tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa ở hai nhóm hộ. Ngoài ra, phương pháp 

thống kê mô tả còn vận dụng trong phân tích thực trạng hợp tác liên kết trong sản xuất và 

tiêu thụ lúa ở nhóm hộ sãn xuất lúa hữu cơ. Cơ sở phân tích và kết luận dựa trên số liệu 

được trình bày dưới dạng bảng thống kê và biểu đồ.  

 b) Phương pháp so sánh 

 Phương pháp so sánh được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong đó chủ yếu 

là lĩnh vực kinh tế với ba phương pháp so sánh chủ yếu: so sánh số tuyệt đối, so sánh số 

tương đối và so sánh số bình quân. Khi áp dụng phương pháp so sánh đòi hỏi các chỉ tiêu 

phải có cùng điều kiện có tính so sánh được để xem xét, đánh giá, rút ra kết luận về hiện 

tượng cũng như quá trình kinh tế. Mỗi phương pháp so sánh thể hiện các chỉ tiêu khác nhau 

và được sử dụng vào những mục đích khác nhau. 

 Phương pháp so sánh số tuyệt đối: biểu hiện quy mô, khối lượng, giá trị của một chỉ 

tiêu kinh tế nào đó trong một thời gian, địa điểm cụ thể. 

 Phương pháp so sánh số tương đối: mục đích của phương pháp này nhằm so sánh 

hay chỉ tiêu cùng loại hay khác nhau nhưng có liên hệ với nhau để đánh giá sự tăng lên hay 

giảm xuống của một chỉ tiêu nào đó qua thời gian 
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 Phương pháp so sánh bằng số bình quân: nhằm khái quát đặc điểm điển hình của 

một tổ, một bộ phận hay một tổng thể các hiện tượng có cùng tính chất, lúc này số bình 

quân biểu hiện mức độ chung nhất về mặt lượng của các đơn vị. 

 Đề tài sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối nhằm so sánh kết quả và hiệu quả 

kinh tế giữa nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ với nhóm hộ sản xuất lúa thường, giữa nhóm hộ 

sản xuất lúa hữu cơ liên kết theo mô hình trực tiếp với nhóm hộ liên kết theo mô hình trung 

gian. Bên cạnh đó còn tiến hành sử dụng phương pháp so sánh số tuyệt đối để đối chiếu 

chênh lệch các chỉ tiêu như tổng diện tích đất, sản lượng và năng suất lúa. 

 c) Kiểm định T-test 

 Kiểm định Independent Samples T-test được sử dụng nhằm so sánh trung bình một 

biến định lượng giữa hai nhóm mẫu khác nhau. Thực hiện kiểm định Independent-Samples 

T Test đối với một hoặc nhiều biến định lượng cần đánh giá trung bình và một biến định 

tính có hai nhóm giá trị. Kết quả kiểm định cho thấy sự khác biệt giữa hai trung bình khi 

có giá trị p < 0,01 thì có sự khác nhau giữa trung bình hai nhóm thống kê. 

 Trong bài nghiên cứu sử dụng kiểm định t (Independent Samples T-test) nhằm mục 

đích khẳng định sự khác biệt kết quả sản xuất giữa hai nhóm hộ canh tác lúa hữu cơ và 

nhóm hộ canh tác lúa thường có ý nghĩa thống kê hay không với mức ý nghĩa    α = 0,01. 

Ngoài ra, công cụ kiểm định t-test để so sánh thu nhập của 2 nhóm hộ. Với giả thiết được 

nêu ra là “thu nhập của nhóm hộ sản xuất hữu cơ cao hơn nhóm hộ sản xuất thông thường” 

và tiêu chuẩn kiểm định   t = 
X1̅̅ ̅̅  − X2̅̅ ̅̅  

√
S1

2

n1
 + 

S2
2

n2
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CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

 

4.1 Phân tích tình hình sản xuất và tiêu thụ lúa tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh 

4.1.1 Đặc điểm của các hộ sản xuất lúa trên địa bàn   

 Để tìm hiểu đặc điểm của các hộ sản xuất lúa trên địa bàn, nghiên cứu chủ yếu tập 

trung vào các vấn đề về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, kinh nghiệm, quy mô lao động, 

diện tích canh tác lúa và tình hình tham gia tổ chức sản xuất của các hộ. Kết quả đặc điểm 

của các nông hộ sau khi thu thập số liệu và tiến hành phân tích được trình bày như sau:  

Bảng 4.1 Giới tính người quyết định sản xuất giữa hai nhóm hộ  

Giới tính người sản xuất 
Lúa hữu cơ Lúa thường  Tổng 

 (hộ) 

Tỉ lệ  

(%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

Nam 24 70,6 23 67,6 47 69,1 

Nữ 10 29,4 11 32,4 21 30,9 

Tổng  34 100,0 34 100,0 68 100,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Kết quả khảo sát cho thấy giới tính của những người sản xuất chính trong hộ đa phần 

là nam giới. Trong đó, nam giới chiếm tỉ lệ cao với 69,1% nhiều hơn so với nữ giới chỉ 

chiếm 30,9%. Riêng chủ hộ là nam chiếm đến 70,6% ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ và 

67,6% ở nhóm hộ sản xuất lúa thường. Đặc thù các hoạt động canh tác lúa như bón phân, 

chăm sóc, phun thuốc rất nặng nhọc đòi hỏi nam giới thực hiện để đảm bảo đủ sức khỏe và 

thể chất. Nữ giới rất ít tham gia hoặc đa phần tham gia vào các khâu nhẹ nhàng hơn như 

gieo cấy, dặm lúa và thu hoạch.  
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Bảng 4.2 Độ tuổi người quyết định sản xuất giữa hai nhóm nông hộ  

Độ tuổi người sản xuất 
Lúa hữu cơ Lúa thường  Tổng  

(hộ) 

Tỉ lệ  

(%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

< 30 tuổi 0 0,0 2 5,9 2 2,9 

30 - 50 tuổi 21 61,8 14 41,2 35 51,5 

> 50 tuổi 13 38,2 18 52,9 31 45,6 

Tổng  34 100,0 34 100,0 68 100,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Qua kết quả điều tra cho thấy nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ có độ tuổi thấp hơn so 

với nhóm hộ sản xuất lúa thường. Độ tuổi từ 30 – 50 tuổi chiếm đa số ở nhóm hộ trồng lúa 

hữu cơ (61,8%), trong khi đó nhóm hộ trồng lúa thường đa phần là các hộ từ 50 tuổi trở lên 

(52,9%). Bên cạnh đó, độ tuổi dưới 30 tuổi không có hộ nào ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu 

cơ và nhóm hộ sản xuất lúa thường chỉ chiếm 5,9%. Do tuổi cao nên các chủ hộ trồng lúa 

thường còn bảo thủ trong quyết định sản xuất chủ yếu mong muốn giữ nguyên tập quán 

canh tác địa phương và ngại đổi mới. Nhìn chung các hộ đều ở độ tuổi có nhiều vốn sống 

và kinh nghiệm nhất định đảm bảo tính đại diện cũng như độ tin cậy của các thông tin được 

cung cấp. 

Bảng 4.3 Trình độ học vấn người quyết định sản xuất giữa hai nhóm hộ 

Trình độ học vấn 
Lúa hữu cơ Lúa thường  Tổng  

(hộ) 

Tỉ lệ  

(%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

Mù chữ 0 0,0 2 5,9 2 2,9 

Cấp 1 13 38,2 18 52,9 31 45,6 

Cấp 2 19 55,9 13 38,2 32 47,1 

Cấp 3 2 5,9 1 2,9 3 4,4 

Tổng  34 100,0 34 100,0 68 100,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Đa phần các nông hộ sản xuất lúa trên địa bàn có trình độ học vấn tương đối thấp 

chủ yếu là trình độ cấp 2 chiếm 47,1%. Riêng trình độ cấp 2 tập trung nhiều ở nhóm hộ sản 

xuất lúa hữu cơ với 55,9% cao hơn nhóm hộ sản xuất lúa thường (38,9%). Nhóm hộ sản 

xuất lúa thường chủ hộ đa số có trình độ cấp 1 với 52,9%. Do trình độ học vấn thấp nên các 

hộ còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin thị trường và thông tin kỹ thuật sản xuất 

lúa. Nguyên nhân do các hộ có độ tuổi khá cao nên trong quá khứ vì nhiều lí do phải nghỉ 
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học từ rất sớm. Mặc dù trình độ học vấn thấp là rào cản phát triển kinh tế nhưng các hộ vẫn 

tích cực học hỏi, trao dồi kinh nghiệm và áp dụng kiến thức KHKT vào trong sản xuất. 

 Kinh nghiệm sản xuất lúa ở cả hai nhóm hộ thể hiện qua số năm từ lúc nông hộ bắt 

đầu canh tác lúa cho đến thời điểm hiện tại. Đối với hộ sản xuất lúa hữu cơ kinh nghiệm 

sản xuất bao gồm cả những năm hộ thực hiện canh tác lúa hữu cơ và canh tác lúa thường. 

Bảng 4.4 Kinh nghiệm của người quyết định sản xuất giữa hai nhóm hộ 

Kinh nghiệm trồng lúa 
Lúa hữu cơ Lúa thường  Tổng  

(hộ) 

Tỉ lệ 

 (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

< 10 năm 0 0,0 1 2,94 1 1,5 

10 - 20 năm 13 38,2 8 23,53 21 30,9 

> 20 năm 21 61,8 25 73,53 46 67,7 

Tổng  34 100,0 34 100 68 100 

Trung bình 24,9 29,1   

Độ lệch chuẩn  7,6 11,6   

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Về kinh nghiệm sản xuất cả hai nhóm hộ không chênh lệch nhiều đa số đều có kinh 

nghiệm trên 20 năm. Trung bình kinh nghiệm 24,9 năm ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ và 

29,1 năm ở nhóm hộ sản xuất lúa thường. Trong đó, tỉ lệ hộ có kinh nghiệm trên 20 năm 

chiếm đa số với 67,7%, tỉ lệ hộ có kinh nghiệm dưới 10 năm không đáng kể ở cả hai nhóm 

hộ. Có nhiều kinh nghiệm trồng lúa là một lợi thế lớn giúp nông hộ đạt hiệu quả cao trong 

sản xuất. Một phần giúp nông hộ thuận lợi ứng phó với các rủi ro, một phần tạo cơ hội cho 

nông hộ nhận thấy những điểm hạn chế trong sản xuất như giống, kĩ thuật canh tác từ đó 

có hướng thay đổi phù hợp. 
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 Hình 4.1 Kinh Nghiệm Sản Xuất Lúa Hữu Cơ của Nhóm Hộ Sản Xuất Lúa Hữu Cơ   

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2021 

 Hình thức trồng lúa hữu cơ được áp dụng tại địa phương từ rất sớm so với các địa 

bàn lân cận. Đa phần các hộ đều có kinh nghiệm trồng lúa hữu cơ từ 5 đến 10 năm (82,4%); 

kế đến dưới 5 năm (11,8%) và kinh nghiệm trên 10 năm chiếm tỉ lệ rất nhỏ (5,9%). Là vùng 

thí điểm trong chiến lược phát triển mô hình sản xuất lúa hữu cơ của tỉnh, các hộ sản xuất 

tại đây có cơ hội tiếp cận với hình thức canh tác lúa hữu cơ từ rất sớm; đây chính là một lợi 

thế lớn so với các vùng canh tác lân cận.    

11,8%

82,4%

5,9%

Kinh nghiệm trồng lúa hữu cơ của nhóm hộ trồng lúa hữu cơ 

< 5 năm

5 - 10 năm

> 10 năm
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Bảng 4.5 Nguồn lực lao động của hai nhóm nông hộ 

Quy mô lao động chính  

Lúa hữu cơ Lúa thường  
Tổng  

(hộ) 

Tỉ lệ 

 (%) 
Số  

hộ 

Tỉ lệ 

 (%) 

Số  

hộ 

Tỉ lệ 

 (%) 

1. Lao động chính trong hộ 34 100,0 34 100,0 68 100,0 

Từ 1 đến 2 người 9 26,5 8 23,5 17 25,0 

Từ 3 đến 4 người  22 64,7 24 70,6 46 67,6 

Từ 5 người trở lên  3 8,8 2 5,9 5 7,4 

Bình quân lao động /hộ 3,1 3,4   

2. Lao động tham gia sản xuất 

lúa  34 100,0 34 100,0 68 100,0 

1 người 4 11,8 2 5,9 6 8,8 

2 người 26 76,5 22 64,7 48 70,6 

3 người trở lên  4 11,8 10 29,4 14 20,6 

Bình quân lao động /hộ 2,4 2,2     

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Dựa vào kết quả thống kê t Bảng 4.6 cho thấy cả hai nhóm hộ đều có số lao động 

chính chủ yếu từ 3 đến 4 người (67,6%), tuy nhiên số lao động trực tiếp tham gia vào sản 

xuất lúa thấp hơn chỉ từ 2 người (70,6%). Cụ thể, về số lao động chính ở nhóm lúa hữu cơ 

từ 3 đến 4 người chiếm đa số với 64,7%, tương tự ở nhóm lúa thường chiếm 70,6%. Về lao 

động trực tiếp tham gia trồng lúa đa phần là quy mô từ 2 người với 76,5% và 64,7% lần 

lượt ở cả nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ và nhóm hộ sản xuất lúa thường. Quy mô lao động 

trực tiếp tham gia sản xuất lúa tại địa phương tương đối thấp đã tạo nên bất lợi lớn cho các 

hộ. Lao động không đảm bảo đủ nhu cầu sản xuất đặc biệt là ở các khâu chăm sóc và thu 

hoạch đòi hỏi một nguồn lao động lớn, các hộ phải thuê thêm lao động làm tăng chi phí sản 

xuất trong vụ. 
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Bảng 4.6 Diện tích đất canh tác lúa của hai nhóm hộ 

Diện tích canh tác lúa (ha) 
Lúa hữu cơ Lúa thường  Tổng  

(hộ) 

Tỉ lệ 

 (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

< 0,5  5 14,7 8 23,5 13 19,1 

0,5 - 1 12 35,3 24 70,6 36 52,9 

1-2 10 29,4 2 5,9 12 17,6 

> 2 7 20,6 0 0,0 7 10,3 

Tổng  34 100,0 34 100,0 68,0 89,7 

Diện tích lớn nhất (ha) 10 1,2   

Diện tích trung bình (ha) 1,4 0,5   

Diện tích nhỏ nhất (ha) 0,4 0,3   

Độ lệch chuẩn 1,8 0,2   

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Hầu hết các hộ trên địa bàn chủ yếu có diện tích canh tác lúa từ 0,5 ha đến 1 ha chiếm 

52,9%, tỷ lệ này tương đồng đối với cả hai nhóm hộ. Tuy nhiên, tỉ lệ hộ có diện tích canh 

tác lúa trên 2 ha chiếm 20,6% ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ và không có hộ nào ở nhóm 

hộ sản xuất lúa thường. Cụ thể, diện tích lớn nhất ở nhóm hộ canh tác lúa thường chỉ đạt 

1,2 ha, trong khi đó diện tích lớn nhất ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ lên đến 10 ha cao hơn 

8,3 lần. Các hộ có diện tích trung bình (từ 1 đến 2 ha) và diện tích lớn (trên 2 ha) sẽ có xu 

hướng canh tác lúa hữu cơ còn lại các hộ có diện tích khá nhỏ và nhỏ chủ yếu tập trung 

canh tác lúa thường.  

Bảng 4.7 Tình hình tham gia tổ chức sản xuất của hai nhóm nông hộ 

Tham gia tổ chức sản xuất  
Lúa hữu cơ Lúa thường  Tổng  

(hộ) 

Tỉ lệ 

 (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

Không tham gia 0 0,0 34 100,0 34 50,0 

HTX 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

THT 20 58,8 0 0,0 20 29,4 

Công ty 14 41,2 0 0,0 14 20,6 

Tổng 34 100,0 34 100,0 68 100,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Kết quả khảo sát cho thấy nhóm hộ trồng lúa hữu cơ toàn bộ đều tham gia tổ chức 

sản xuất chiếm 100%, trong khi đó nhóm hộ trồng lúa thường không có hộ nào. Tổ chức 

sản xuất tại địa bàn bao gồm THT và Công ty với tỉ lệ hộ tham gia lần lượt chiếm 58,82% 
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và 41,2%; tại địa phương không có HTX về lúa hữu cơ. THT và các Công ty toàn bộ đều 

hỗ trợ vốn; khấu trừ vật tư, phân bón; chuyển giao kỹ thuật và tiêu thụ lúa của nông hộ. 

Nhóm hộ sản xuất lúa thường do đa phần diện tích canh tác nhỏ chủ yếu sản xuất manh 

mún thiếu lâu dài và bền vững nên không tham gia liên kết tổ chức sản xuất. 

4.1.2 Tình hình sản xuất lúa vụ Thu – Đông năm 2020 của nông hộ 

Bảng 4.8 Loại giống lúa gieo trồng ở hai nhóm hộ 

Loại giống lúa gieo trồng 
Lúa hữu cơ Lúa thường  Tổng  

(hộ) 

Tỉ lệ 

 (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

ST24 34 100,0 0 0,0 34 50,0 

OM5451 0 0,0 18 52,9 18 26,5 

OM4218 0 0,0 8 23,5 8 11,8 

OM4900 0 0,0 5 14,7 5 7,4 

NàngKeo 0 0,0 2 5,9 2 2,9 

ST5 0 0,0 1 2,9 1 1,5 

Tổng 34 100,0 34 100,0 68,0 100,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Ở vụ Thu – Đông năm 2020 nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ đều lựa chọn giống ST24 

(50,0%) trong khi đó nhóm hộ sản xuất lúa thường không có hộ nào áp dụng. Chủ yếu các 

hộ trồng lúa thường áp dụng giống OM5451 (52,9%), kế đến là giống OM4218 (23,5%), 

các giống OM4900, Nàng Keo và ST5 được áp dụng với tỉ lệ rất thấp lần lượt chiếm 14,7%, 

5,9% và 2,9%. Các hộ trồng lúa hữu cơ thường không lựa chọn giống lúa mà dựa trên thỏa 

thuận với THT và các Công ty mà hộ liên kết. Các hộ trồng lúa thường có xu hướng tìm 

kiếm giống lúa thích nghi với sinh thái địa phương và đảm bảo năng suất cao. Gạo ST24 

có giá cao trên thị trường trong và ngoài nước do là một trong ba loại gạo ngon nhất thế 

giới (Vũ Thị Hiếu Đăng, 2019), lúa ST24 trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ sẽ nâng giá trị gạo 

lên rất nhiều. Các giống OM được lựa chọn bởi thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất chất 

lượng cao tuy nhiên giá bán trên thị trường lại tương đối thấp. 
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Bảng 4.9 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa vụ Thu – Đông năm 2020 ở hai nhóm hộ 

Chỉ tiêu Đvt 

Lúa hữu cơ Lúa thường  
Chênh 

lệch 
Trung 

 bình  

Độ lệch 

 chuẩn  

Trung 

 bình  

Độ lệch 

chuẩn 

Diện tích gieo  ha/hộ 1,4 1,8 0,5 0,2 0,9 

Năng suất  tấn/ha 4,9 1,0 4,7 0,5 0,2 

Sản lượng tấn/hộ 7,8 12,8 2,5 1,0 5,3 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Từ kết quả thống kê Bảng 4.9 cho thấy cái nhìn tổng quát về tình hình sản xuất của 

các hộ điều tra. Nhìn chung nhóm hộ trồng lúa hữu cơ có kết quả sản xuất cao hơn nhóm 

hộ trồng lúa thường. Cụ thể, nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ có năng suất trung bình đạt 4,9 

tấn/ha cao hơn 0,2 lần nhóm hộ sản xuất lúa thường (4,7 tấn/ha); các hộ trồng lúa thường 

có nguồn thu nhập chủ yếu đến từ tôm, cua nên đa phần không đầu tư nhiều vào canh tác 

lúa, trong khi đó các hộ canh tác lúa hữu cơ được đầu tư giống chất lượng cao, kỹ thuật 

canh tác tốt và chăm sóc chu đáo. Ngoài ra, diện tích gieo trồng ở nhóm hộ sản xuất lúa 

hữu cơ có độ lệch chuẩn tương đối cao (1,8) cho thấy diện tích gieo trồng giữa các hộ sản 

xuất lúa hữu cơ không đồng đều dẫn đến kết quả sản lượng bình quân có độ lệch chuẩn cao 

(12,8). 

  Hình 4.2 Biểu Đồ Diện Tích Lúa ở Cả Hai Nhóm Hộ qua Các Năm 2017 - 2020 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

1.38 1.37 1.39 1.41

0.56 0.54 0.53 0.54

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

2017 2018 2019 2020

D
iệ

n
 t

íc
h
 (

h
a)

Diện tích đất sản xuất lúa bình quân của hai nhóm hộ 

Lúa hữu cơ Lúa thường 



50 

 

 Về diện tích bình quân của hộ sản xuất lúa qua các năm, cả hai nhóm hộ có diện tích 

sản xuất ít biến động; tuy nhiên nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ có diện tích bình quân cao 

hơn nhóm hộ sản xuất lúa thường. Cụ thể, năm 2017, diện tích sản xuất lúa hữu cơ bình 

quân đạt 1,38 ha đến năm 2020 diện tích bình quân tăng lên 1,41 ha, quy mô sản xuất của 

nhóm hộ trồng lúa hữu cơ qua các năm có xu hướng tăng nhưng tương đối ít do không thể 

chủ động được đầu ra phải phụ thuộc vào đối tác liên kết. Ngoài ra, quy mô sản xuất ở 

nhóm hộ trồng lúa thường có xu hướng giảm từ 0,56 ha (2017) đến năm 2020 đạt 0,54 ha 

giảm 0,02 ha, các hộ trồng lúa thường đa phần không còn mặn mà với nghề chủ yếu tìm 

kiếm thu nhập từ thủy sản.  

 Hình 4.3 Biểu Đồ Năng Suất Lúa ở Cả Hai Nhóm Hộ qua Các Năm 2017 - 2020 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Nhìn chung, qua các năm 2017 – 2020 năng suất lúa bình quân ở nhóm hộ sản xuất 

lúa hữu cơ ổn định và có xu hướng tăng đều; trong khi đó, nhóm hộ sản xuất lúa thường 

năng suất bình quân có xu hướng giảm. Cụ thể năm 2017, ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ 

có năng suất bình quân đạt 4,79 tấn/ha so với năm 2020 tăng nhẹ 0,13 tấn/ha. Trong khi đó 

ở nhóm hộ sản xuất lúa thường năm 2017 đạt trên 5 tấn/ha đến năm 2020 giảm xuống dưới 

5 tấn/ha (4,73 tấn/ha). Các hộ canh tác lúa thường chịu nhiều ảnh hưởng xâm nhập mặn, 
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nhiều diện tích lúa chết từng phần hoặc toàn bộ lúc gieo sạ; ngoài ra các hộ có xu hướng 

tập trung vào hoạt động nuôi thủy sản do lợi nhuận cao hơn dẫn đến năng suất bình quân 

giảm đáng kể. 

4.1.3 Tình hình tiêu thụ lúa của nông hộ tại xã Long Hòa huyện Châu Thành tỉnh Trà 

Vinh   

Bảng 4.10 Đơn vị tiêu thụ lúa của hai nhóm nông hộ 

Đơn vị thu mua 
Lúa hữu cơ Lúa thường  

Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

Thương lái  0 0,0 14 41,2 

Công ty  34 100,0 0 0,0 

Người dân xung quanh  0 0,0 20 58,8 

Tổng 34 100 34 100 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Đơn vị thua mua lúa tại địa phương ở hai nhóm hộ hoàn toàn khác nhau, lúa hữu cơ 

toàn bộ được tiêu thụ bởi doanh nghiệp (100%), trong khi đó lúa thường chủ yếu bán cho 

thương lái (41,2%) và người dân quanh địa phương (58,8%). Công ty đến tận đồng ruộng 

để cân và đo ẩm độ cho nông hộ, toàn bộ sản lượng lúa thu hoạch sẽ được thu mua theo 

hợp đồng đã liên kết. Trong khi đó, nhóm hộ sản xuất lúa thường, thương lái bên ngoài địa 

phương rất ít đến thu mua do vị trí địa lí khó khăn cũng như diện tích gieo trồng và năng 

suất đang ngày càng giảm mạnh chủ yếu bán cho người dân xung quanh.  

Bảng 4.11 Hình thức tiêu thụ lúa của hai nhóm nông hộ 

Hình thức tiêu thụ  
Lúa hữu cơ Lúa thường  Tổng  

(hộ) 

Tỉ lệ 

 (%) Số hộ Tỉ lệ (%) Số hộ Tỉ lệ (%) 

Lúa tươi 34 100 30 88,2 64 94,1 

Lúa khô 0 0,0 4 11,8  4 5,9 

Cả lúa tươi và lúa khô  0 0,0 0 0 0 0,0 

Tổng 34 100,0 34 100 68 100,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Về hình thức tiêu thụ lúa đa phần các hộ sản xuất bán lúa tươi chiếm tỷ lệ cao 94,1%; 

lúa khô chiếm tỉ lệ rất thấp 5,9%; không có hộ nào bán cả hai hình thức trên. Riêng nhóm 
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hộ sản xuất lúa hữu cơ toàn bộ hộ sản xuất đều bán lúa hữu cơ (100% số hộ); lúa tươi được 

cân tại đồng khi chưa chín hoàn toàn với quy định ẩm độ đạt 25%.  

Hình 4.4 Biểu Đồ Giá Lúa ở Cả Hai Nhóm Hộ qua các Năm 2017 - 2020 

   Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Kết quả khảo sát từ Hình 4.4 cho thấy giá lúa hữu cơ tươi cao hơn giá lúa thường 

tươi và ít có sự biến động qua các năm. Cụ thể năm 2017, giá lúa hữu cơ tươi đạt 10.800 

đồng/kg đến năm 2020 đạt 10.900 đồng/kg; trong khi đó, giá lúa thường tươi năm 2017 lần 

lượt thấp hơn giá lúa hữu cơ tươi 4.100 đồng/kg năm 2017 và thấp hơn 3.600 đồng/kg năm 

2020. Sự chênh lệch về giá ở hai nhóm hộ là do nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ sử dụng giống 

chất lượng cao do đối tác liên kết cung cấp, trong khi đó nhóm hộ sản xuất lúa thường đa 

phần sử dụng giống lúa chất lượng kém.  

 Nhóm hộ sản xuất lúa thường đều biết được tại địa phương có hình thức liên kết sản 

xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ cũng như biết được lợi ích mà mô hình đem lại; tuy nhiên sự 

hiểu biết về vấn đề liên kết còn hạn chế, vẫn còn tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, 

thiếu vốn, có thói quen canh tác truyền thống theo tập quán địa phương, chỉ tập trung vào 

nuôi thủy sản, trồng lúa thường chủ yếu để kiếm thêm thu nhập, tránh để trống đồng ruộng. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu của Hồ Thị Thanh Sang và Lê Văn Gia Nhỏ (2018) cho thấy ba 
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yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết sản xuất lúa hữu cơ của các hộ sản xuất 

lúa thường tại địa phương là quy mô diện tích, số lao động tham gia sản xuất lúa và sự hài 

lòng về giá bán. 

4.2 So sánh hiệu quả kinh tế trong sản xuất giữa nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ và nhóm 

hộ sản xuất lúa thường vụ Thu – Đông 2020 

4.2.1 Phân tích hiệu quả kinh tế của nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ  

Bảng 4.12 Chi phí sản xuất lúa bình quân trên 1 ha của nhóm hộ trồng lúa hữu cơ 

Chi phí Giá trị (1000đ) Tỉ trọng (%) 

1. Chi phí vật chất 4.492,6 23,9 

- Giống 833,7 18,6 

- Phân bón sinh học 2.477,9 55,2 

-Thuốc dưỡng 1.180,9 26,3 

2. Chi phí lao động  9.904,8 52,8 

- Chi phí lao động nhà 2.424,7 24,5 

- Chi phí lao động thuê 7.480,1 75,5 

3. Chi phí thuê mướn dịch vụ  4.369,1 23,3 

- Làm đất 1.939,2 44,4 

- Suốt lúa  2.429,8 55,6 

Tổng chi phí 18.766,5 100,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Kết quả tính toán chi phí từ Bảng 4.12 cho thấy để canh tác lúa hữu cơ bình quân 

trên 1 ha nông hộ cần bỏ ra tổng chi phí khoảng 18766,5 ngàn đồng. Trong đó, phân bổ chủ 

yếu cho chi phí lao động với 9904,8 ngàn đồng/ha (chiếm 52,8%); kế đến là chi phí vật chất 

và chi phí thuê mướn dịch vụ lần lượt là 4492,6 ngàn đồng/ha (chiếm 23,9%) và 4369,1 

ngàn đồng/ha (23,3%).  

 Chiếm tỷ trọng cao nhất trong chi phí lao động là chi phí lao động thuê khoảng 

7480,1 ngàn đồng/ha (75,5%) các hộ hầu hết thuê lao động ở các khâu sản xuất như gieo 

sạ, dặm lúa, bón phân, thu hoạch; chi phí lao động nhà khoảng 2424,7 ngàn đồng/ha 

(24,5%) tập trung ở các hộ có diện tích nhỏ ít thuê mướn lao động.  

 Về chi phí vật chất, theo thứ tự giảm dần là các khoản mục chi phí phân sinh học 

khoảng 2477,9 ngàn đồng/ha (55,2%), chi phí thuốc dưỡng khoảng 1180,9 ngàn đồng/ha 

(55,2%) và chi phí gống 833,7 ngàn đồng/ha (18,6%); chi phí vật chất được đối tác liên kết 
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hỗ trợ một phần nên chiếm tỉ lệ thấp trong tổng chi phí (giống hỗ trợ 50%, phân bón hỗ trợ 

20%).  

 Về chi phí thuê mướn dịch vụ bao gồm chi phí suốt lúa khoảng 2429,8 ngàn đồng/ha 

chiếm 55,6% còn lại là chi phí làm đất khoảng 1939,2 ngàn đồng/ha chiếm 44,4%; do đất 

canh tác lúa trên địa bàn là loại hình đất lầy không thể thuê máy gặt đập liên hợp dẫn đến 

các hộ tốn nhiều chi phí thuê máy suốt, chi phí làm đất chủ yếu đến từ việc gia cố đê bao 

hai bên bờ.  

Bảng 4.13 Kết quả, hiệu quả sản xuất lúa bình quân trên 1 ha ở nhóm hộ sản xuất lúa 

hữu cơ 

Chỉ tiêu Đvt Giá trị  

1. Doanh thu  1000đ 53.452,9 

Năng suất tấn/ha 4,9 

Giá bán 1000đ/kg/ha 10,9 

2.Chi phí 1000đ/ha 18.766,5 

Chi phí lao động nhà  1000đ/ha 2.424,7 

3. Lợi nhuận 1000đ/ha 34.686,4 

4. Thu nhập  1000đ/ha 37.111,1 

5. Hiệu quả    

DT/CP lần 2,8 

LN/CP lần 1,8 

TN/CP lần 2,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Từ kết quả tính toán tại Bảng 4.13 cho thấy ở nhóm hộ canh tác lúa hữu cơ bình 

quân trên 1 ha đạt doanh thu khoảng 53452,9 ngàn đồng với tổng chi phí bỏ ra 18766,5 

ngàn đồng/ha thu về lợi nhuận 34686,4 ngàn đồng/ha. Bên cạnh đó, với chi phí lao động 

nhà khoảng 2424,7 ngàn đồng nhóm hộ canh tác lúa hữu cơ có thu nhập bình quân 37111,1 

ngàn đồng/ha.  

 Các tỷ số doanh thu trên chi phí, lợi nhuận trên chi phí và thu nhập trên chi phí lần 

lượt là 2,8 lần, 1,8 lần và 2,0 lần; đồng nghĩa với việc nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ khi bỏ 

ra một đồng chi phí sản xuất lần lượt thu được 2,8 đồng doanh thu, 1,8 đồng lợi nhuận và 
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2 đồng thu nhập. Điều này cho thấy vụ Thu – Đông năm 2020 nhóm hộ sản xuất lúa hữu 

cơ có hiệu quả kinh tế tương đối cao.  

4.2.2 Phân tích hiệu quả kinh tế của nhóm hộ sản xuất lúa thường 

Bảng 4.14 Chi phí sản xuất lúa bình quân trên 1 ha ở nhóm hộ sản xuất lúa thường 

Chi phí Giá trị (1000đ) Tỉ trọng (%) 

1. Chi phí vật chất 5.881,5 33,5 

- Giống 1.169,5 19,9 

- Phân bón hóa học 3.427,0 58,3 

-Thuốc BVTV 1.285,0 21,8 

2. Chi phí lao động  8.484,1 48,4 

- Chi phí lao động nhà 3.350,1 39,5 

- Chi phí lao động thuê 5.134,0 60,5 

3. Chi phí thuê mướn dịch vụ  3.173,2 18,1 

- Làm đất 1.379,1 43,5 

- Suốt lúa  1.794,1 56,5 

Tổng chi phí 17.538,8 100,0 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Từ kết quả các khoản chi phí tính toán tại Bảng 4.14 cho thấy tổng chi phí sản xuất 

ở nhóm hộ sản xuất lúa thường là 17538,8 ngàn đồng/ha. Trong đó, lần lượt theo thứ tự từ 

cao đến thấp là chi phí lao động 8484,1 ngàn đồng/ha (48,4%), chi phí vật chất 5881,5 ngàn 

đồng/ha (33,5%) và cuối cùng là chi phí thuê mướn dịch vụ 3173,2 ngàn đồng/ha (18,1%).  

 Trong chi phí lao động, chi phí lao động thuê bình quân khoảng 5134,0 ngàn đồng/ha 

chiếm 60,5% cao hơn chi phí lao động nhà chỉ chiếm 39,5% tương ứng 3350,1 ngàn 

đồng/ha. Các hộ chủ yếu thuê mướn lao động ở hai khâu gieo sạ và thu hoạch; một số khâu 

sản xuất khác như tháo nước, dặm lúa, bón phân đa phần các hộ tận dụng lao động nhà do 

quy mô canh tác lúa thường tương đối nhỏ.  

  Trong chi phí vật chất, chiếm tỉ lệ cao là chi phí phân hóa học bình quân khoảng 

3427,0 ngàn đồng/ha (58,3%), các chi phí thuốc BVTV và chi phí giống chiếm tương đối 

thấp lần lượt là 1285,0 ngàn đồng/ha (21,8%) và 1169,5 ngàn đồng/ha (19,9%). Mặc dù là 

hình thức canh tác lúa vô cơ nhưng các hộ hạn chế tối đa lượng phân hóa học và thuốc 

BVTV để đảm bảo ít tồn lưu dư lượng thuốc hóa học trên đồng ruộng, bên cạnh đó do thu 
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nhập chủ yếu đến từ nuôi thủy sản nên các hộ ít quan tâm nhiều đến việc tăng năng suất 

lúa. 

 Chi phí thuê mướn dịch vụ chiếm tỉ lệ thấp nhất trong tổng chi phí, trong đó đến từ 

chi phí suốt lúa với bình quân 1794,1 ngàn đồng/ha (56,5%) và chi phí làm đất với 1379,1 

ngàn đồng/ha (43,5%). Ngoài tốn chi phí thuê làm đất, các hộ canh tác lúa thường phải tốn 

thêm chi phí thuê máy suốt lúa do đặc thù loại hình đất lầy tại địa phương nên khó sử dụng 

máy gặt đập liên hợp trên đồng ruộng.  

Bảng 4.15 Kết quả, hiệu quả sản xuất bình quân trên 1 ha của nhóm hộ sản xuất lúa 

thường 

Chỉ tiêu Đvt Giá trị  

1. Doanh thu  1000đ 29.278,1 

Năng suất tấn/ha 4,7 

Giá bán 1000đ/kg/ha 6,2 

2.Chi phí 1000đ/ha 18.052,8 

Chi phí lao động nhà  1000đ/ha 3.350,1 

3. Lợi nhuận 1000đ/ha 25.928,0 

4. Thu nhập  1000đ/ha 29.278,0 

5. Hiệu quả    

DT/CP lần 1,6 

LN/CP lần 1,4 

TN/CP lần 1,6 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Kết quả tính toán tại Bảng 4.15 cho thấy bình quân trên 1 ha nhóm hộ canh tác lúa 

thường đạt doanh thu 29278,1 ngàn đồng, với năng suất bình quân 4,7 tấn/ha và giá bán 

khoảng 6,2 ngàn đồng/kg. Tổng chi phí hộ phải bỏ ra bình quân khoảng 18052,8 ngàn 

đồng/ha; trong đó, chi phí lao động nhà khoảng 3350,1 ngàn đồng/ha. Từ đó, nhóm hộ sản 

xuất lúa thường thu về lợi nhuận và thu nhập lần lượt là 25928,0 ngàn đồng/ha và 29278,0 

ngàn đồng/ha.  

 Về hiệu quả kinh tế của nhóm hộ sản xuất lúa thường có tỷ số doanh thu trên tổng 

chi phí, lợi nhuận trên tổng chi phí, thu nhập trên tổng chi phí lần lượt là 1,6 lần, 1,4 lần và 

1,6 lần. Tức là khi nhóm hộ sản xuất lúa thường bỏ ra một đồng chi phí sản xuất lần lượt 
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thu được 1,6 đồng doanh thu, 1,4 đồng lợi nhuận và 1,6 đồng thu nhập; kết quả tương đối 

cao cho thấy vụ Thu – Đông năm 2020 nhóm hộ sản xuất lúa thường đạt hiệu quả về mặt 

kinh tế. 

4.2.3 So sánh kết quả, hiệu quả sản xuất lúa của hai nhóm hộ 

Bảng 4.16 So sánh chi phí sản xuất lúa bình quân trên 1 ha ở hai nhóm hộ  

Chi phí Lúa hữu cơ  Lúa thường  Chênh lệch  

1. Chi phí vật chất 4.492,6 5.881,5 -1.388,9 

- Giống 833,7 1.169,5 -335,8 

- Phân bón  2.477,9 3.427,0 -949,1 

-Thuốc dưỡng 1.180,9 1.285,0 -104,1 

2. Chi phí lao động  9.904,8 8.484,1 1.420,8 

- Chi phí lao động nhà 2.424,7 3.350,1 -925,4 

- Chi phí lao động thuê 7.480,1 5.134,0 2.346,1 

3. Chi phí thuê mướn dịch vụ  4.369,1 3.173,2 1.195,9 

- Làm đất 1.939,2 1.379,1 560,2 

- Suốt lúa  2.429,8 1.794,1 635,7 

Tổng chi phí 18.766,5 17.538,8 1.227,7 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Xét tổng chi phí sản xuất ở hai nhóm hộ cho thấy chi phí sản xuất ở nhóm hộ canh 

tác lúa hữu cơ cao hơn nhóm hộ canh tác lúa thường. Cụ thể, ở nhóm hộ canh tác lúa hữu 

cơ bình quân trên 1 ha có tổng chi phí là 18766,5 ngàn đồng cao hơn 1227,7 ngàn đồng so 

với nhóm hộ sản xuất lúa thường (17,538,8 ngàn đồng/ha).  

 Nguyên nhân tổng chi phí ở nhóm hộ canh tác lúa hữu cơ cao hơn chủ yếu là do 

chênh lệch chi phí lao động thuê (chênh lệch 2346,1 ngàn đồng/ha) ở hai nhóm hộ, các hộ 

canh tác lúa thường không thuê lao động ở khâu dặm lúa và bón phân chủ yếu lấy công làm 

lời; kế đến là chênh lệch chi phí làm đất (chênh lệch 560,2 ngàn đồng/ha), do là đất lầy nên 

các hộ sản xuất lúa tại địa phương ít tốn công cày xới đất tuy nhiên các hộ canh tác lúa hữu 

cơ phải đầu tư thêm chi phí sên vét kênh mương gia cố bờ bao định kỳ; cuối cùng là chênh 

lệch chi phí suốt lúa ở hai nhóm hộ (chênh lệch 635,7 ngàn đồng/ha), năng suất lúa hữu cơ 

tại địa phương cao hơn năng suất lúa thường nên tốn thêm nhiều chi phí thu hoạch.  
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 Đáng chú ý, các chi phí vật chất như giống, phân bón, thuốc dưỡng ở nhóm hộ canh 

tác lúa hữu cơ đều thấp hơn nhóm hộ canh tác lúa thường lần lượt thấp hơn 335,8 ngàn 

đồng/ha, 949,1 ngàn đồng/ha và 104,1 ngàn đồng/ha; nguyên nhân thấp hơn do các hộ trồng 

lúa hữu cơ được đối đối tác liên kết hỗ trợ về chi phí vật chất, cụ thể giảm 50% giống, giảm 

20% phân bón sinh học và hỗ trợ giá thuốc cũng như công phun thuốc.    

Bảng 4.17 So sánh kết quả, hiệu quả sản xuất bình quân trên 1 ha ở hai nhóm hộ 

Chỉ tiêu Đvt Lúa hữu cơ Lúa thường  Chênh lệch  

1. Doanh thu  1000đ 53.452,9 29.278,0 24.174,8 

Năng suất tấn/ha 4,9 4,7 0,2 

Giá bán 1000đ/kg/ha 10,9 6,2 4,7 

2.Chi phí 1000đ/ha 18.766,5 17.538,8 1.227,7 

Chi phí lao động nhà  1000đ/ha 2.424,7 3.350,1 -925,4 

3. Lợi nhuận 1000đ/ha 34.686,4 25.928,0 8.758,4 

4. Thu nhập  1000đ/ha 37.111,1 29.278,0 7.833,0 

5. Hiệu quả      

DT/CP lần 2,8 1,7 1,2 

LN/CP lần 1,8 1,5 0,4 

TN/CP lần 2,0 1,7 0,3 

Nguồn: điều tra và tổng hợp, 2021 

 Về kết quả kinh tế, bình quân trên 1 ha nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ mang về doanh 

thu cao hơn 24174,8 ngàn đồng so với nhóm hộ sản xuất lúa thường. Nguyên nhân do nhóm 

hộ sản xuất lúa hữu cơ có năng suất và giá bán cao hơn nhóm hộ sản xuất lúa thường nhờ 

đó có doanh thu cao hơn. Lúa hữu cơ được đầu tư giống chất lượng cao, kỹ thuật canh tác 

tốt và chăm sóc chu đáo trong khi đó các hộ canh tác lúa thường chủ yếu tập trung vào nuôi 

thủy sản ít quan tâm đồng ruộng, sử dụng giống chất lượng thấp hơn, nhiều diện tích lúa 

chết từng phần lúc gieo sạ do ảnh hưởng xâm nhập mặn. Qua đó, nhóm hộ sản xuất lúa hữu 

cơ có lợi nhuận cao hơn 8758,4 ngàn đồng/ha so với nhóm hộ sản xuất lúa thường.  

 Về hiệu quả kinh tế, nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế cao hơn so 

với nhóm hộ sản xuất lúa thường. Cụ thể, các chỉ số doanh thu/chi phí, lợi nhuận/chi chí, 

thu nhập/chi phí ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu đều cao hơn nhóm hộ sản xuất lúa thường, 

chênh lệch các tỷ số lần lượt là 1,2 lần, 0,4 lần và 0,3 lần.  
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 Nhìn chung, các chỉ tiêu như năng suất, giá bán, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đã 

cho thấy sự chênh lệch về kết quả và hiệu quả sản xuất giữa hai nhóm hộ. Trong đó, mặc 

dù có chi phí cao hơn nhưng nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ có giá bán và năng suất cao  làm 

cho doanh thu lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận lớn hơn so với nhóm hộ sản xuất lúa thường. Kết 

quả nghiên cứu đã cho thấy nông hộ canh tác lúa hữu cơ sẽ đem lại kết quả và hiệu quả 

kinh tế cao hơn so với nông hộ canh tác lúa thường.  
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Bảng 4.18 Kết quả kiểm định Independent Sample T-Test về sự khác nhau trong hiệu 

quả tài chính trên 1 ha giữa hai nhóm hộ  

    

Levene's Test 

đồng nhất về 

phương sai 

t-test về bình đẳng trung bình 

    

F Sig. t df 

Sig.  

(2-

đuôi) 

Sự khác 

biệt trung 

bình 

Sự khác 

biệt sai 

số 

chuẩn 

1. 

Tổng  

chi phí  

Phương 

sai đồng 

nhất 

5,078 0,028 7,580 66,000 0,000 3990,047 526,389 

Giả định 

phương 

sai đồng 

nhất 

  7,580 58,843 0,000 3990,047 526,389 

2. 

Doanh 

 thu 

Phương 

sai đồng 

nhất 

33,013 0,000 12,449 66,000 0,000 24174,839 1941,986 

Giả định 

phương 

sai đồng 

nhất 

  12,449 37,431 0,000 24174,839 1941,986 

3. Lợi  

nhuận 

Phương 

sai đồng 

nhất 

27,667 0,000 9,980 66,000 0,000 18661,002 1869,890 

Giả định 

phương 

sai đồng 

nhất 

  9,980 40,306 0,000 18661,002 1869,890 

4. Thu  

nhập  

Phương 

sai đồng 

nhất 

27,340 0,000 9,100 66,000 0,000 17137,213 1883,308 

Giả định 

phương 

sai đồng 

nhất 

  9,100 40,850 ,000 17137,213 1883,308 

Nguồn: Xử lí số liệu điều tra, 2020 
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 Để khẳng định sự khác biệt về hiệu quả tài chính giữa hai nhóm hộ canh tác lúa hữu 

cơ và nhóm hộ canh tác lúa thường có ý nghĩa thống kê hay không, nghiên cứu sử dụng 

phương pháp kiểm định Independent Sample T-Test. 

 Mục đích: Kiểm định sự khác nhau có ý nghĩa thống kê về chi phí, doanh thu, lợi 

nhuận và thu nhập giữa hai nhóm hộ  

 - Giả thiết 1 (kiểm định sự đồng nhất về phương sai): 

 𝐻𝑜: Phương sai của hai mẫu độc lập là đồng nhất.  

 𝐻1: Phương sai của hai mẫu độc lập là không đồng nhất.  

 - Giả thiết 2:  

 𝐻𝑜: Trung bình chi phí, doanh thu, lợi nhuận thu nhập giữa hai nhóm hộ là giống 

nhau. 

 𝐻1: Trung bình chi phí, doanh thu, lợi nhuận, thua nhập giữa hai nhóm hộ là khác 

nhau.   

  Theo kết quả Bảng 4.18 kết xuất các giá trị chi phí, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập 

bình quân trên 1 ha cho thấy:  

 - Có 3 biến DT, LN, TN đều có giá trị Sig. của kiểm định F < 0,01; do đó có cơ sở 

bác bỏ giả thuyết 𝐻𝑜 và chấp nhận 𝐻1: phương sai của hai mẫu độc lập là khác nhau. Tiếp 

tục sử dụng kết quả ở dòng Equal variances not assumed nhận thấy giá trị Sig. của kiểm 

định t(DT) = 0,000; t(LN) = 0,000; t(TN) = 0,00 tất cả đều < 0,01. Do đó có cơ sở bác bỏ 

giả thuyết 𝐻𝑜 và chấp nhận 𝐻1. Vậy doanh thu, lợi nhuận, thua nhập bình quân trên 1 ha 

giữa hai nhóm hộ là khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê 

 - Biến còn lại CP có giá trị Sig. của kiểm định F = 0,028 > 0,01; do đó có cơ sở chấp 

nhận giả thuyết 𝐻𝑜: phương sai của hai mẫu độc lập là đồng nhất. Tiếp tục sử dụng kết quả 

ở dòng Equal variances assumed nhận thấy giá trị t(CP) = 0,000 < 0,01. Do đó có cơ sở bác 

bỏ giả thuyết 𝐻𝑜 và chấp nhận 𝐻1. Vậy chi phí bình quân trên 1 ha giữa hai nhóm hộ là 

khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê 

 Sau khi xem xét sự chênh lệch về chi phí, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập thì nhóm 

hộ sản xuất lúa hữu cơ đều có chi phí, doanh thu, lợi nhuận và thu nhập cao hơn nhóm hộ 
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sản xuất lúa thường. Khi tiến hành kiểm định lại các chỉ số tài chính giữa hai nhóm hộ, xét 

về mặt ý nghĩa thống kê cũng có sự khác biệt tương tự.  

Bảng 4.19 Kết quả kiểm định T-test so sánh giá trị bình quân về lợi nhuận trên 1 ha 

giữa hai nhóm hộ 

  Lúa Hữu Cơ (𝒂𝟏)  Lúa Thường (𝒂𝟎)   

Trung bình mẫu  39069,85938 20408,85713 

Phương sai mẫu  106898874,2 11981683,92 

Cỡ mẫu  34 34 

Phương sai chung 59440279,04  

Giả thuyết về sự chênh lệch trung bình  0  

Bậc tự do 66  

t Stat 9,979734926  

Xác suất P(T<=t) một đuôi 4,09395E-15  

Phân vị một đuôi 1,668270514  

Xác suất P(T<=t) hai đuôi 8,18791E-15  

Phân vị hai đuôi 1,996564419   

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2021 

 Giả thuyết:  

 𝐻𝑜: (𝑎1 = 𝑎0) Lợi nhuận bình quân trên 1 ha của nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ bằng 

nhóm hộ sản xuất lúa thường 

 𝐻1: (𝑎1 > 𝑎0) Lợi nhuận bình quân trên 1 ha của nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ lớn 

hơn nhóm hộ sản xuất lúa thường 

 Từ kết xuất kiểm định tại Bảng 4.19 cho thấy: 

    t = 9,979 > 𝑡𝛼 = 1,668;  

 Do đó có cơ sở bác bỏ giả thuyết 𝐻𝑜 và chấp nhận 𝐻1. Vậy bình quân trên 1 ha lợi 

nhuận sản xuất lúa hữu cơ cao hơn sản xuất lúa thường có ý nghĩa về mặt thống kê  
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4.3 Phân tích thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ tại xã Long 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh  

4.3.1 Lĩnh vực và hình thức liên kết    

 a) Về lĩnh vực liên kết  

 Lĩnh vực liên kết kinh tế giữa nông hộ và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất và 

tiêu thụ nông sản giải quyết ba vấn đề then chốt trong sản xuất nông nghiệp bao gồm thị 

trường, vốn và khoa học công nghệ (Hồ Quế Hậu, 2012). Tại địa phương, dựa trên ba vấn 

đề then chốt các hộ sản xuất lúa hữu cơ liên kết với doanh nghiệp thông qua 4 lĩnh vực 

chính tạo thành quy trình khép kín.  

Hình 4.5 Lĩnh Vực Liên Kết của Nhóm Hộ Sản Xuất Lúa Hữu Cơ với Đối Tác Liên 

Kết  

Nguồn: Tổng hợp và điều tra, 2020 

 Kết quả khảo sát tại Hình 4.5 cho thấy toàn bộ các hộ canh tác lúa hữu cơ trên địa 

bàn liên kết với công ty tập trung vào 4 lĩnh vực (100% số hộ) bao gồm: tiêu thụ sản phẩm; 

hỗ trợ vật tư, phân bón; hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp thông tin. Từ đó có thể thấy đây là một 

quy trình khép kín từ cung ứng nguyên vật liệu cho đến thu mua sản phẩm đầu ra, quy trình 

này góp phần giảm thiểu chi phí sản xuất, kiểm soát tốt được chất lượng sản phẩm và tạo 

năng suất cao hơn. Đa phần các hộ sản xuất lúa hữu cơ được công ty cung cấp thông tin về 

quy trình kỹ thuật; lịch gieo; liều lượng phân bón, thuốc dưỡng; thông tin thị trường thông 

qua các buổi họp, thảo luận và lớp tập huấn. Nguyên liệu đầu vào như giống, phân bón, 

100
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thuốc dưỡng nông hộ đều được công ty hỗ trợ; trong đó tiền giống giảm 50%, tiền phân 

bón giảm 20%, thuốc dưỡng có đội ngũ phun thuốc riêng và giảm tiền công phun. Hầu hết 

lúa hữu cơ thu hoạch đạt chuẩn chất lượng đều được công ty thu mua toàn bộ.  

 b) Về hình thức liên kết  

 Từ góc độ mối quan hệ kinh tế - kỹ thuật, liên kết kinh tế giữa nông hộ và doanh 

nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bao gồm ba hình thức liên kết chính: liên kết 

dọc, liên kết ngang và liên kết hỗn hợp (Vũ Thị Hằng Nga và Trần Hữu Cường, 2020). Cả 

ba hình thức liên kết trên đều xuất hiện tại địa phương: liên kết ngang nông dân – nông dân 

tạo thành THT, liên kết dọc doanh nghiệp – nông hộ và liên kết hỗn hợp THT – doanh 

nghiệp 

 - Hình thức liên kết dọc giữa nông dân – nông dân giúp tận dụng được lợi thế về quy 

mô làm thay đổi tư duy, cách nghĩ và cách làm cũng như tính kỷ luật của nông dân khi tham 

gia mô hình sản xuất. Tại địa phương các hộ trồng lúa hữu cơ liên kết với nhau thành THT 

với thành viên đa phần đến từ ấp Rạch Sâu, hiện tại vẫn chưa có HTX sản xuất lúa hữu cơ 

do các hộ quản lí THT còn e ngại vấn đề thủ tục và cách thức tổ chức quản lí, điều này là 

một bất lợi lớn do THT không có tư cách pháp nhân.   

Bảng 4.20 Tình hình tham gia THT ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ  

Tham gia THT  Số hộ Tỉ lệ  

Có tham gia THT  20 58,8 

Không tham gia  14 41,2 

Tổng  34 100 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

 THT gồm các hộ trồng lúa hữu cơ liên kết với nhau với 58,8% trong tổng hộ điều 

tra, các hộ còn lại không tham gia do liên kết trực tiếp với công ty đa phần đến từ ấp Xẻo 

Cạn (chiếm 41,2%); THT tại địa bàn tập trung các hộ trồng lúa hữu cơ tạo vùng chuyên sản 

xuất, làm tăng diện tích và quy mô canh tác, đảm bảo chất lượng lúa đồng đều; từ đó tìm 

kiếm hợp đồng liên kết với công ty cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản lượng đầu ra. 

Ngoài có được hợp đồng liên kết, tham gia THT còn giúp các hộ dễ dàng trao đổi và chia 

sẻ thông tin với nhau hơn so với các hộ không tham gia. 



65 

 

Hình 4.6 Nguồn Thông Tin Sản Xuất của Hộ Tham Gia THT và Không Tham Gia 

THT 

  Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

  Kết quả khảo sát từ Hình 4.6 cho thấy những hộ tham gia THT trao đổi thông tin sản 

xuất với các nông hộ khác chiếm 65,0% nhiều hơn những hộ không tham gia chỉ chiếm 

42,9%, tham gia tổ chức sản xuất tạo cơ hội cho các hộ chia sẻ kiến thức và kịp thời nắm 

bắt tình hình thị trường. Bên cạnh đó, nguồn thông tin sản xuất của các hộ còn đến từ kinh 

nghiệm tích lũy; các buổi hội thảo và lớp tập huấn lần lượt chiếm trên 90% ở những hộ có 

tham gia THT và trên 80% ở những hộ không tham gia THT. Nhờ tiếp cận với hình thức 

canh tác lúa hữu cơ từ rất sớm nên các hộ có nhiều cơ hội tích lũy kinh nghiệm qua các vụ, 

bên cạnh đó các lớp tập huấn tập trung ở đầu vụ là một trong những nguồn thông tin sản 

xuất quan trọng đối với các hộ 
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Hình 4.7 Mức Độ Trao Đổi Thông Tin Qua Các Khâu Sản Xuất giữa Các Hộ   

         Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2021  

 Đối với mức độ trao đổi thông tin giữa các hộ với nhau, đa phần các hộ chỉ thực hiện 

tốt ở hai khâu chăm sóc và gieo cấy; trong đó, khâu chăm sóc được nông hộ đánh giá trao 

đổi thông tin đạt mức độ “thường xuyên” với điểm trung bình cao nhất. Cụ thể, khâu chăm 

sóc được đánh giá ở mức “thường xuyên” với tỉ lệ 58,8% và điểm trung bình là 4,1. Kế đến 

là khâu gieo cấy được đánh giá ở mức “thường xuyên” với tỉ lệ 55,9% và điểm trung bình 

là 3,98. Tương tự, ở khâu thu hoạch được đánh giá ở mức “không thường xuyên” với tỉ lệ 

41,2% và điểm trung bình là 2,3;  ở khâu mua vật tư được đánh giá ở mức “không thường 

xuyên” với điểm trung bình là 2,5; ở hai khâu phơi sấy và mua vật tư được đánh giá ở mức 

“không thường xuyên” với tỉ lệ và điểm trung bình như nhau lần lượt đạt 52,9% và 2,3 

điểm. Đa phần ở khâu chăm sóc các hộ chia sẻ thông tin về kỹ thuật chăm sóc lúa; liều 
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lượng, thời điểm bón phân và thuốc dưỡng thích hợp; mặc dù các thông tin này đã được 

nêu ở lớp tập huấn nhưng các lớp này chỉ mở ở đầu vụ sản xuất. Việc chia sẻ thông tin gieo 

cấy thường xuyên giúp các hộ nắm bắt chính xác lịch xuống giống của đối tác liên kết. Mỗi 

công ty liên kết có điểm phân phát giống và vật tư riêng, lượng giống và phân bón ứng với 

diện tích đã ký hợp đồng do đó các hộ ít khi trao đổi với nhau. Hoạt động thu hoạch diễn 

ra nhanh chóng để đảm bảo điều kiện ẩm độ cũng như chất lượng lúa nên các hộ không có 

nhiều thời gian trao đổi với nhau. Bên cạnh đó, toàn bộ hợp đồng liên kết giữa nông hộ sản 

xuất lúa hữu cơ và công ty đều thu mua lúa tươi cân tại đồng nên các hộ đều không chia sẻ 

thông tin sản xuất ở khâu phơi sấy. 

 - Quan hệ liên kết doanh nghiệp – nông hộ là một hình thức liên kết dọc giúp cho 

việc quản lý chi phí được tốt hơn đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra đồng đều, giá cả 

được ổn định và đặc biệt tránh tình trạng bị ép giá khi sản xuất dư thừa. Tại địa địa phương 

hiện có 2 công ty liên kết với nông hộ trong lĩnh vực sản xuất lúa hữu cơ bao gồm Công ty 

TNHH Hồng Tinh, Công ty TNHH SX TM DV XD Cọp Sinh Thái.  

Bảng 4.21 Tình hình liên kết với công ty ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ  

Tình hình liên kết với công ty Số hộ Tỉ lệ (%) 

Không liên kết với công ty  19 55,9 

Liên kết với Công ty Hồng Tinh 12 35,3 

Liên kết với Công ty Cọp Sinh Thái  3 8,8 

Tổng 34 100 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

 Kết quả từ Bảng 4.22 cho thấy các hộ sản xuất lúa hữu cơ liên kết với Công ty Hồng 

Tinh chiếm tỉ lệ cao với 35,3%; kế đến là công ty Cọp Sinh Thái chiếm tỉ lệ 8,8%; các hộ 

còn lại không liên kết với công ty chiếm 55,9%, chủ yếu là các hộ đã tham gia THT. Mặc 

dù các chính sánh, ưu đãi và giá bán lúa giữa hai công ty tương đương nhau nhưng so với 

Cọp Sinh Thái, Công ty Hồng Tinh đã hợp tác với nông hộ trên địa bàn từ nhiều năm trước 

nên tạo được uy tín và sự tin tưởng cho nông hộ hơn. Việc hình thành liên kết dọc nhằm 

đảm bảo sản lượng, chất lượng và thời gian thu hoạch lúa hữu cơ được quản lý, giám sát 

chặt chẽ giúp đạt được lợi ích tối đa cho các bên tham gia. 
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 - Hình thức liên kết hỗn hợp doanh nghiệp - THT là sự kết hợp của liên kết dọc và 

liên kết ngang, các hộ sản xuất một mặt liên kết với nhau theo chiều ngang hình thành THT 

nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, mặt khác THT liên kết dọc với doanh nghiệp đảm bảo 

cung ứng đầu vào và tiêu thụ đầu ra. Tại địa bàn hình thức liên kết hỗn hợp trên thể hiện 

qua quan hệ liên kết giữa THT và Công ty TNHH Cỏ May. 

4.3.2 Cấu trúc tổ chức liên kết 

Bảng 4.22 Đối tượng kí hợp đồng với các hộ sản xuất lúa hữu cơ 

Đối tượng ký kết  

Đối tác liên kết      

Công ty Cỏ 

May 

Công ty 

Hồng Tinh 

Công ty Cọp 

Sinh Thái 
Tổng  

Tỉ lệ  

(%) Số  

hộ 

Tỉ lệ 

 (%) 

Số  

hộ 

Tỉ lệ  

(%) 

Số  

hộ 

Tỉ lệ  

(%) 

Qua trung gian (THT) 19 100,0 0 0,0 0 0,0 19 55,9 

Trực tiếp  0 0,0 3 100,0 12 100,0 15 44,1 

Tổng  19 100,0 3 100,0 12 100,0 34 100,0 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

   Các công ty liên kết với hộ sản xuất lúa hữu cơ tại địa phương tổ chức theo hai mô 

hình bao gồm tập trung trực tiếp (Công ty Cỏ May) và mô hình trung gian (Công ty Hồng 

Tinh và Công ty Cọp Sinh Thái). Cụ thể, những hộ sản xuất lúa hữu cơ liên kết với Công 

ty Cỏ May toàn bộ đều kí kết hợp đồng thông qua trung gian là THT (chiếm 100% số hộ), 

căn cứ vào sản lượng lúa kí kết trên hợp đồng THT sẽ thông tin đến các thành viên và lên 

kế hoạch sản xuất; trong khi đó, ở hai Công ty Hồng Tinh và Công ty Cọp Sinh Thái có 

100% các hộ ký hợp đồng trực tiếp, không có hộ nào qua trung gian.  
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Hình 4.8 Mô Hình Liên Kết Thông Qua Trung Gian  

Nguồn: Hồ Quế Hậu, 2012 

 THT tại địa phương trực tiếp kí kết hợp đồng với Công ty Cỏ May sau đó ký kết lại 

với các hộ sản xuất lúa hữu cơ, đây là một trong hai dạng trung gian chủ yếu; dạng còn lại 

là trung gian chỉ giúp công ty kí hợp đồng sản xuất và thu mua nông sản của nông hộ. Hình 

thức này giúp công ty Cỏ May giảm chi phí nhân lực, giảm chi phí quản lí vùng, được THT 

hỗ trợ trong hoạt động thu hồi nợ vật tư và thu mua lúa hữu cơ, giảm thiểu xung đột với các 

hộ sản xuất. Tuy nhiên, công ty Cỏ May khó kiểm soát được các qui trình kĩ thuật mà hộ 

thực hiện trong quá trình sản xuất.    

Hình 4.9 Mô Hình Liên Kết Tập Trung Trực Tiếp 

Nguồn: Hồ Quế Hậu, 2012  
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 Với mô hình tập trung trực tiếp, Công ty Hồng Tinh và Công ty Cọp Sinh Thái ký 

kết với các hộ sản xuất lúa hữu cơ tại địa bàn không qua bất kì trung gian nào. Mô hình này 

giúp công ty quản lý chặt chẽ đối với các quy trình khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu 

thụ. Tuy nhiên công ty phải tốn kém chi phí quản lý, khi có tranh chấp hay mâu thuẫn xảy 

ra khó kiểm soát và giải quyết kém linh hoạt.   

Hình 4.10 Đánh Giá Của Hộ Trồng Lúa Hữu Cơ về Mức Độ Liên Kết Khâu Đầu 

Vào Với Công Ty ở Hai Mô Hình 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

 Kết quả khảo sát từ Hình 4.10 cho thấy các hộ sản xuất lúa hữu cơ đánh giá mức độ 

liên kết với công ty ở khâu đầu vào là chặt chẽ, điều này tương tự ở hai mô hình. Cụ thể, ở 

mô hình liên kết trực tiếp được nông hộ đánh giá là “chặt chẽ” với tỉ lệ 66,7% và điểm trung 

bình là 3,8; tương tự ở mô hình liên kết trung gian được nông hộ đánh giá là “chặt chẽ” với 

tỉ lệ 63,2% và điểm trung bình là 3,7. Các cán bộ quản lý, cán bộ kĩ thuật, các hộ sản xuất 

lúa hữu cơ ở hai mô hình trung gian và trực tiếp đều có sổ ghi chép đầy đủ thông tin về số 

lượng vật tư đầu vào, thông tin hoạt động canh tác và có đội ngũ thanh tra định kỳ. Đây 
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cũng là một trong những giải pháp giúp các công ty kiểm soát hiệu quả và minh bạch khâu 

đầu vào cũng như quy trình kỹ thuật của các hộ.  

Hình 4.11 Đánh Giá Của Hộ Trồng Lúa Hữu Cơ về Mức Độ Liên Kết Với Công Ty ở 

Khâu Đầu Ra 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

 Về liên kết ở khâu đầu ra với công ty, các hộ sản xuất lúa hữu cơ đánh giá mô hình 

liên kết trung gian ở mức độ tương đối chặt chẽ ở cả hai mô hình. Cụ thể, ở mô hình trực 

tiếp có mức đánh giá là “chặt chẽ” với 66,7% và điểm trung bình đạt 3,7; tương tự ở mô 

hình trung gian có mức đánh giá là “chặt chẽ” với tỉ lệ 57,9% và điểm trung bình đạt 3,8. 

Đáng chú ý, ở mức đánh giá “rất chặt chẽ” mô hình trung gian chiếm tỉ lệ cao hơn (15,8%) 

so với mô hình trực tiếp (6,7%).  
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4.3.3 Quy tắc ràng buộc trong hợp đồng 

 Bảng 4.23 Loại hợp đồng và thời điểm kí kết của các hộ theo mô hình liên kết 

 Mô hình liên kết    

Chỉ tiêu 
Trung gian Trực tiếp  

Tổng Tỉ lệ (%) 
Số hộ Tỉ lệ (%)  Số hộ Tỉ lệ (%)  

1. Hình thức thỏa thuận       

Văn bản 19 100,0 15 100,0 34 100,0 

Bằng miệng 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

2. Thời điểm kí kết       0,0 

Đầu vụ  19 100,0 15 100,0 34 100,0 

Trong vụ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Thu hoạch 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

  Hoạt động liên kết giữa các hộ sản xuất lúa hữu cơ và công ty đạt thỏa thuận dựa 

trên hợp đồng bằng văn bản kí kết ở đầu mỗi vụ (chiếm 100% số hộ) ở cả hai mô hình trung 

gian và trực tiếp; hợp đồng bằng văn bản đảm bảo tính ràng buộc giữa các bên, tuy nhiên 

các điều khoản lỏng lẻo trong hợp đồng cũng làm giảm tính pháp lý của mối liên kết. Công 

ty sẽ tiến hành ký kết hợp đồng trước khi các hộ bắt đầu tham gia sản xuất, tại địa phương 

hợp đồng ký kết là hợp đồng ngắn hạn theo vụ; điều này tương ứng ở cả hai mô hình liên 

kết. 

Bảng 4.24 Ràng buộc về giá cả và phương thức thanh toán theo mô hình liên kết 

 Mô hình liên kết    

Chỉ tiêu  
Trung gian   Trực tiếp  

Tổng Tỉ lệ (%) 
Số hộ Tỉ lệ (%)  Số hộ Tỉ lệ (%)  

1. Loại giá       

Giá cố định 19 100,0 2 13,3 21 61,8 

Giá thị trường  0 0,0 13 86,7 13 38,2 

2. Hình thức thanh toán        

Trả ngay 19 100,0 15 100,0 34 100,0 

Trả sau  0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Tổng  19 100,0 15 100,0 34 100,0 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 
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 Kết quả từ Bảng 4.25 cho thấy giữa hai mô hình liên kết trung gian và trực tiếp có 

sự khác nhau trong ràng buộc về giá. Cụ thể, các hộ sản xuất thỏa thuận chọn giá lúa cố 

định (giá chết) chiếm 100% số hộ ở mô hình trung gian, vụ Thu – Đông 2021 các hộ liên 

kết qua trung gian thỏa thuận ở mức giá 10,2 ngàn đồng/kg lúa hữu cơ; trong khi đó, ở mô 

hình trực tiếp đa phần các hộ sản xuất kí kết hợp đồng theo giá thị trường chiếm (86,7%) 

các hộ còn lại thỏa thuận giá cố định chiếm tỉ lệ tương đối thấp (13,3%); giá lúa theo thị 

trường được xác định dựa trên giá lúa ST24 tươi tại thị trường tỉnh Đồng Tháp. Toàn bộ 

các hộ ở hai mô hình liên kết đều thanh toán tiền lúa theo hình thức trả sau (100% số hộ) 

với thời hạn 1 tuần sau khi thu hoạch.  

 Các điều khoản trong hợp đồng liên kết là những quy tắc ràng buộc thể hiện quyền 

lợi và trách nhiệm của các bên tham gia; bao gồm các quy tắc về thời gian bán lúa, số lượng 

lúa thu mua, chất lượng lúa thu hoạch, phương thức giao nhận, phương thức thanh toán, giá 

lúa hữu cơ và xử lí tranh chấp rủi ro; trong đó, các ràng buộc về giá và chất lượng là vấn 

đề then chốt (Hồ Quế Hậu, 2012). 

Hình 4.12 Đánh Giá Của Các Hộ Về Tính Chặt Chẽ Của Ràng Buộc Trong Hợp Đồng 

Nguồn: Tổng hợp và điều tra, 2021 
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 Kết quả từ Hình 4.12 cho thấy các điều khoản trong hợp đồng về giá lúa, chất lượng 

lúa, thưởng và phạt được quy định chặt chẽ trong khi đó các điều khoản còn lại chưa được 

thể hiện chặt chẽ. Về giá bán có 52,9% hộ nhận định các điều khoản về giá bán trong hợp 

đồng là chặt chẽ, tuy nhiên có 11% các hộ còn lại nhận định quy định về giá là không chặt 

chẽ; nguyên nhân do một số công ty và hộ sản xuất thỏa thuận mức giá bán theo thị trường. 

Về chất lượng lúa hữu cơ trên 80% hộ nhận định chất lượng được quy định rõ ràng trên hợp 

đồng, điều này giúp các hộ tuân thủ chặt chẽ quy trình sản xuất đảm bảo chất lượng lúa đạt 

tiêu chuẩn đề ra. Về quy định thưởng và phạt có trên 70% số hộ nhận định trong hợp đồng 

các quy định trên là chặt chẽ; đây là một trong những lí do dễ xảy ra tranh chấp nhất nên 

được thể hiện rất rõ trong hợp đồng, các hộ sẽ được thưởng khi đảm bảo chất lượng quy 

định, trả nợ đúng hạn và sẽ bị phạt ở tình huống ngược lại.    

 Các điều khoản thời gian bán lúa hữu cơ và sản lượng lua thu mua chưa được thể 

hiện rõ trên hợp đồng. Trong đó, ở quy định về thời gian bán lúa hữu cơ trên hợp đồng có 

76,5% số hộ nhận định là không chặt chẽ, do toàn bộ các hộ liên kết đều bán lúa tươi tại 

đồng và tiến hành cắt đồng loạt nên thời gian thu hoạch được thỏa thuận sau. Về quy định 

sản lượng lúa hữu cơ trên hợp đồng có 58,8% hộ nhận định là không chặt chẽ, đa phần trên 

hợp đồng là sản lượng lý thuyết của giống gieo, sản lượng thực tế ít hơn nhiều do ảnh hưởng 

bởi thời tiết năng suất cây trồng.   

 Đa phần các hộ chưa quan tâm đến phương thức thanh toán, phương thức giao nhận 

và rủi ro trong tranh chấp; cụ thể lần lượt 58,9%, 67,7% và 76,5% hộ nhận định không rõ 

về các điều khoản trên trong hợp đồng;  

Bảng 4.25 Số hộ bị hủy hợp đồng theo mô hình liên kết  

 Mô hình liên kết    

Hợp đồng bị hủy  
Trung gian  Trực tiếp  

Tổng Tỉ lệ (%) 
Số hộ Tỉ lệ (%)  Số hộ Tỉ lệ (%)  

Có  1 5,3 2 13,3 3 8,8 

Không  18 94,7 13 86,7 31 91,2 

Tổng  19 100,0 15 100,0 34 100,0 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 
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  Kết quả tại Bảng 4.26 cho thấy ở cả hai mô hình trung gian và trực tiếp đều có hộ 

sản xuất lúa hữu cơ đã từng bị hủy hợp đồng. Cụ thể, ở cả hai mô hình trung gian và trực 

tiếp các hộ bị hủy hợp đồng lần lượt chiếm 5,3% và 13,3%. Các nguyên nhân chủ yếu do 

hộ không đảm bảo đúng quy trình kĩ thuật canh tác và kết quả kiểm tra có tồn dư lưu lượng 

chất hóa học trong đồng ruộng.    

4.3.4 Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa hữu cơ theo mô hình liên kết  

Bảng 4.26 Diện tích, năng suất, sản lượng vụ Thu – Đông 2020 theo mô hình liên kết  

Chỉ tiêu  Đvt 

Mô hình liên kết  

Chênh lệch 
Trung gian Trực tiếp 

Giá 

trị  

Độ lệch 

chuẩn 

Giá 

trị  

Độ lệch 

chuẩn 

Số hộ hộ 19  15  4,0 

Diện tích gieo  ha/hộ 1,7 2,3 1,1 0,9 0,6 

Năng suất  tấn/ha 4,9 1,1 5,0 0,8 -0,1 

Sản lượng  tấn/hộ  9,7 16,2 5,7 6,0 3,9 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

 Qua kết quả khảo sát cho thấy năng suất bình quân trên 1 ha của mô hình trung gian 

và mô hình trực tiếp tương đương nhau lần lượt đạt 4,9 tấn/ha và 5,0 tấn/ha; cả hai mô hình 

đều sử dụng giống lúa giống nhau (ST24) với điều kiện đất đai và quy trình canh tác kĩ 

thuật tương tự nhau. Đáng chú ý, diện tích đất gieo trồng của các hộ ở mô hình trung gian 

đạt 1,7 ha/hộ nhiều hơn 0,6 ha so với các hộ thuộc mô hình trực tiếp, điều này cũng dẫn 

đến sự chênh lệch lớn về sản lượng bình quân trên hộ (chênh lệch 3,9 tấn/ha); các hộ ở mô 

hình trung gian có diện tích canh tác không đồng đều.  

  



76 

 

Bảng 4.27 Kết quả và hiệu quả sản xuất vụ Thu – Đông 2020 theo mô hình liên kết   

Chỉ tiêu Đvt 
Mô hình liên kết  

Chênh lệch  
Trung gian Trực tiếp 

1. Doanh thu  1000đ 50.436,7 54.541,7 -4.104,9 

Năng suất tấn/ha 4,9 5,0 -0,1 

Giá bán 1000đ/kg/ha 10,3 11,0 -0,7 

2.Chi phí 1000đ/ha 18.051,5 19.107,4 -1.055,9 

Chi phí lao động nhà  1000đ/ha 2.498,0 2.381,2 116,8 

3. Lợi nhuận 1000đ/ha 32.385,2 35.434,2 -3.049,0 

4. Thu nhập  1000đ/ha 34.883,2 37.815,4 -2.932,2 

5. Hiệu quả      

DT/CP lần 2,8 2,9 -0,1 

LN/CP lần 1,8 1,9 -0,1 

TN/CP lần 1,9 2,0 -0,1 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2021 

 Kết quả khảo sát cho thấy cả hai mô hình liên kết đều đạt hiệu quả kinh tế cao, tuy 

nhiên mô hình liên kết trực tiếp đạt hiệu quả hơn. Trong đó doanh thu mô hình trung gian 

đạt 50436,7 ngàn đồng/ha với chi phí 18051,5 ngàn đồng/ha thu được lợi nhuận 34883,2 

ngàn đồng/ha; tương tự mô hình trực tiếp có doanh thu 54541,7 ngàn đồng/ha, chi phí 

khoảng 10107,4 ngàn đồng/ha thu về lợi nhuận 35434,2 ngàn đồng/ha. Hai mô hình có 

doanh thu chênh lệch 4104,4 ngàn đồng/ha; mặc dù hai mô hình có năng suất tương đương 

nhưng mô hình trực tiếp có giá bán cao hơn nhờ đó đạt doanh thu cao hơn. Tỷ số hiệu quả 

kinh tế của mô hình trực tiếp lớn hơn so với mô hình trung gian do đó đạt hiệu quả hơn. 

Các hộ sản xuất lúa hữu cơ ở mô hình trung gian khi bỏ ra một đồng chi phí lần lượt thu về 

3,415 đồng doanh thu, 2,415 đồng lợi nhuận và 2,463 đồng thu nhập; tương tự các hộ ở mô 

hình trực tiếp khi bỏ ra một đồng chi phí lần lượt thu về 3,410 đồng doanh thu, 2,410 đồng 

lợi nhuận và 2,491 đồng thu nhập.  
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Bảng 4.28 Đánh giá hiệu quả hợp tác liên kết sản xuất lúa hữu cơ so với lúa thường  

Chỉ tiêu 

Liên kết  Như nhau Không liên kết  

Tổng 
Tỉ lệ  

(%)  Số  

hộ 

Tỉ lệ  

(%) 

Số  

hộ 

Tỉ lệ  

(%) 

Số  

hộ 

Tỉ lệ  

(%) 

1. Cung ứng đầu vào         

Giá vật tư tốt hơn  31 91,2 2 5,9 1 2,9 34 100,0 

Được khấu trừ chi phí vật tư 32 94,1 1 2,9 1 2,9 34 100,0 

Mua vật tư trả sau thuận tiện  30 88,2 2 5,9 2 5,9 34 100,0 

Nguồn gốc vật tư rõ ràng  31 91,2 2 5,9 1 2,9 34 100,0 

Giao nhận vật tư thuận tiện 26 76,5 0 0,0 8 23,5 34 100,0 

Chất lượng vật tư tốt hơn 23 91,2 2 5,9 1 2,9 34 100,0 

2. Bao tiêu đầu ra         

Thu mua ổn định, lâu dài 24 70,6 0 0,0 10 29,4 34 100,0 

Thời gian thanh toán nhanh  21 61,8 1 2,9 12 35,3 34 100,0 

Không bị ép giá 33 97,1 0 0,0 1 2,9 34 100,0 

Giá lúa tốt hơn  34 100,0 0 0,0 0 0,0 34 100,0 

Nguồn: Điều tra và tổng hợp, 2020 

 Về khâu cung ứng đầu vào, có 23,5% số hộ sản xuất lúa hữu cơ có đánh giá việc 

giao nhận vật tư không thuận tiện so với các hộ không liên kết; do các hộ phải đến địa điểm 

chỉ định để nhận phân bón nên gây khó khăn đối với những hộ ở xa. Ngoài ra, các nhận 

định về giá cả, chất lượng và phương thức thanh toán vật tư các hộ đều cho rằng tham gia 

liên kết được đánh giá cao hơn.  

 Về khâu bao tiêu đầu ra, 100% hộ sản xuất lúa hữu cơ tham gia liên kết cho rằng giá 

lúa tốt hơn so với không tham liên kết; tại địa phương các công ty luôn đảm bảo thu mua 

lúa hữu cơ bằng 150% giá lúa thường tươi với mức ẩm độ 25%. Bên cạnh đó, đáng chú ý 

là có 29,4% cho rằng khi tham gia liên kết thu mua không ổn định so với không tham gia 

liên kết; hợp đồng ký kết liên kết theo vụ nên đến đầu vụ các hộ sản xuất thường lo lắng 

công ty không tiếp tục kí kết, một phần do khi ruộng lúa hữu cơ ngừng sản xuất 1 năm, các 

hộ phải thực hiện lại hoàn toàn các khâu canh tác; trong khi đó, quy trình sản xuất lúa hữu 

cơ khá nghiêm ngặt, tốn nhiều công lao động, chăm sóc. Tương tự, có 35,3% số hộ cho 

rằng thời gian thanh toán khi liên kết chậm hơn so với khi không liên kết; những năm gần 
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đây công ty thường xuyên kéo dài thời hạn thanh toán tiền lúa cho các hộ sản xuất từ một 

tuần kéo dài lên đến một tháng gây nhiều bất cập cho người sản xuất lúa hữu cơ.  

4.4 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ 

lúa hữu cơ tại xã Long Hòa, huyện Châu Thành, Trà Vinh. 

 - Thành lập HTX 

 Hiện tại vùng sản xuất mới chỉ có THT, do đó nghiên cứu đề xuất nên thành lập 

HTX tại địa phương theo kế hoạch như sau: 

 Chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền lợi ích khi thành lập 

HTX, lấy dẫn chứng mô hình HTX thành công tại địa phương như HTX nghêu Thành Đạt 

(tại ấp Chợ, Xã Hiệp Thạnh, Thị xã Duyên Hải tỉnh Trà Vinh) nhằm tạo niềm tin cũng như 

giúp các hộ thấy được điểm mạnh khi thành lập và tham gia HTX.  

 THT lúa hữu cơ tại địa bàn sau khi thành lập đã hoạt động hiệu quả từ đó là tiền đề 

và bước đệm vững chắc để phát triển thành HTX trong tương lai. Do đó, cần xây dụng kế 

hoạch vận động tổ trưởng THT cùng các tổ viên tiến hành thành lập HTX. Tập trung phổ 

biến Luật HTX năm 2012 và hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ pháp lí có liên quan cho các 

sáng lập viên. 

 Lên kế hoạch mời chuyên gia kinh tế để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng năng lực 

quản lý, năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý HTX trong tương lai. Trong 

đó, tập trung vào đào tạo kiến thức chuyên ngành và khả năng quản trị kinh doanh.  

 Sau khi thành lập HTX, các hộ sản xuất lúa hữu cơ tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt 

quy định và quy trình canh tác từ khâu gieo sạ cho đến thu hoạch; trong đó bao gồm: xuống 

giống đúng lịch quy định, sử dụng phân bón và thuốc dưỡng do công ty cung cấp, đặc biệt 

không sử dụng thuốc và phân bón hóa học để tăng năng suất lúa hữu cơ tránh tình trạng bị 

hủy hợp đồng. Ngoài ra, ghi chép nhật kí sản xuất đều đặn ngay từ đầu vụ để đảm bảo tính 

minh bạch trong khâu đầu vào và quy trình chăm sóc. 

 Sau khi đã hoàn thiện mô hình tổ chức, nhằm tăng hiệu quả kinh tế cũng như chủ 

động khâu đầu ra HTX cần tiến hành đăng ký thương hiệu lúa hữu cơ riêng, đề ra các tiêu 

chí đặc thù của sản phẩm, lựa chọn mẫu logo, kiểu dáng bao bì, tem nhãn cho sản phẩm, 
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truy xuất nguồn gốc góp phần từng bước xây dựng thương hiệu gạo hữu cơ của địa phương 

trên thị trường.  

 - Thắt chặt hơn trong ký kết tiêu thụ sản phẩm 

 Nghiên cứu cho thấy hợp đồng kí kết liên kết giữa các hộ với đối tác là hợp đồng 

ngắn hạn vào đầu mỗi vụ. Do đó các hộ không an tâm tập trung canh tác bởi dừng sản xuất 

lúa hữu cơ một năm các hộ phải thực hiện lại toàn bộ các khâu canh tác trong khi quy trình 

sản xuất lúa hữu cơ rất nghiêm ngặt. Nghiên cứu đề xuất biện pháp doanh nghiệp và hộ sản 

xuất lúa hữu cơ kết hợp kí cả hai hợp đồng ngắn hạn và dài hạn: 

 Để khâu đầu ra mang tính ổn định lâu dài và bền vững cần xem xét kết hợp hợp đồng 

liên kết ngắn hạn (quy định cụ thể về sản lượng và giá lúa) và cả hợp đồng liên kết dài hạn 

(cam kết tiêu thụ lâu dài) để các hộ sản xuất lúa hữu cơ an tâm tập trung đầu tư vào sản 

xuất. Trong đó, kí hợp đồng dài hạn trong lần đầu nông hộ liên kết với công ty và tiếp tục 

kí kết hợp đồng ngắn hạn ở đầu mỗi vụ. 

 Khi tiến hành kí kết hợp đồng, đối với các ràng buộc trong hợp đồng cần đọc kĩ để 

hiểu và nắm rõ các ràng buộc trong hợp đồng liên kết với công ty tránh ở thế bị động khi 

có vấn đề xảy ra. Trong đó, chú ý các ràng buộc về phương thức thanh toán và rủi ro tranh 

chấp: 

 Ràng buộc về phương thức, hình thức thanh toán  các hộ cần làm rõ thời gian tối 

thiểu và tối đa nhận tiền tính từ lúc công ty thu mua lúa. Doanh nghiệp cần tích cực chủ 

động trong quá trình thanh toán tiền lúa và thu hồi nợ, ưu tiên hoàn thành đúng thời hạn 

cho các hộ sản xuất. Thông báo với các hộ sản xuất trong trường hợp chậm trễ thanh toán.  

 Ràng buộc về xử lí rủi ro tranh chấp cần nắm rõ cam kết cung ứng đầu vào, chính 

sách hỗ trợ của công ty khi có thiên tai xảy ra; mức độ xử lí khi có tranh chấp xảy ra (mức 

độ tự giải quyết, mức độ có trọng tài phân xử và mức độ có sự can thiệp của tòa án và pháp 

luật). 

 - Đầu tư cơ giới hóa 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy nông hộ tốn nhiều chi phí cho khâu thu hoạch cụ thể là 

hoạt động cắt lúa và suốt lúa do máy gặt đập liên hợp không thể hoạt động trên đất lầy. Do 
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đó, nghiên cứu đề xuất biện pháp doanh nghiệp đầu tư máy gặt đập liên hợp thích hợp với 

đất lầy tại địa bàn.  

  Doanh nghiệp tiến hành xây dựng kế hoạch giảm thiểu chi phí và tiết kiệm thời gian 

thu hoạch bằng cách đầu tư máy gặt đập liên hợp phù hợp với đất lầy. Trong đó, ưu tiên các 

máy công nghệ cao với hệ thống nâng gầm tự động có khả năng hoạt động vượt trội trong 

nhiều điều kiện đồng ruộng đặc biệt là đối với ruộng lúa lún lầy tại địa phương. 

  Từ đó doanh nghiệp/THT cung cấp dịch vụ thuê máy gặt đập liên hợp cho các nông 

hộ và áp dụng chính sách giảm giá thuê ở những năm đầu khuyến khích các hộ sử dụng, sử 

dụng hình thức khấu trừ sau thu hoạch khi thanh toán tiền thuê máy.  

 

  

 

   

   

 

 

 

  



 

 

CHƯƠNG 5 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

 

5.1 Kết luận  

 Qua nghiên cứu phân tích thực trạng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ 

của nông hộ với công ty tại xã Long Hòa huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh rút ra một số 

kết luận sau:  

Đa số người quyết định sản xuất ở hai nhóm hộ là nam với độ tuổi từ 30 – 50 tuổi, 

dù có trên 20 năm kinh nghiệm sản xuất nhưng trình độ học vấn của các chủ hộ còn thấp 

chủ yếu từ cấp 2 trở xuống nên gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận thông tin thị trường và 

thông tin kỹ thuật sản xuất lúa. Số lao động trực tiếp tham gia sản xuất lúa hữu cơ tương 

đối thấp chủ yếu từ 2 người. Diện tích canh tác lúa bình quân của hộ sản xuất lúa hữu cơ 

không đồng đều và cao hơn nhóm hộ sản xuất lúa thường. Ở vụ Thu – Đông năm 2020, 

nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ toàn bộ gieo giống ST24 (100% số hộ) trong khi đó nhóm hộ 

sản xuất lúa thường chủ yếu gieo giống OM 5451(52,9%) và giống OM 4218 (23,5%). Đa 

phần cả hai nhóm hộ đều bán lúa tươi (89,7%), đối tượng thu mua lúa hữu cơ toàn bộ là 

doanh nghiệp, lúa thường được thu mua bởi thương lái và các hộ dân xung quanh. Đáng 

chú ý, nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ có năng suất trung bình đạt 4,9 tấn/ha cao hơn nhóm 

hộ sản xuất lúa thường (4,7 tấn/ha) nguyên nhân do các hộ trồng lúa thường có nguồn thu 

nhập chủ yếu đến từ tôm và cua nên không đầu tư nhiều vào canh tác lúa. Qua các năm từ 

2017 đến 2020, diện tích bình quân và giá bán lúa ở hai nhóm hộ ít biến động, tuy nhiên 

năng suất lúa bình quân ở nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ ổn định trong khi đó ở nhóm hộ sản 

xuất lúa thường có xu hướng giảm. 
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 So sánh kết quả và hiệu quả kinh tế của hai nhóm hộ cho thấy nhóm hộ canh tác lúa 

hữu cơ sẽ đem lại kết quả và hiệu quả kinh tế cao hơn so với nhóm hộ canh tác lúa thường. 

Bình quân trên 1 ha nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ có lợi nhuận lớn hơn nhóm hộ sản xuất 

lúa thường, khác biệt có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 95%. Cụ thể so với nhóm hộ sản 

xuất lúa thường, nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ thu về doanh thu cao hơn 24174,8 ngàn 

đồng/ha, chi phí cao hơn 1227,7 ngàn đồng/ha và lợi nhuận cao hơn 8758,4 ngàn đồng/ha 

(khác biệt có ý nghĩa thống kê với độ tin cậy 99%); bên cạnh đó tỷ số lợi nhuận/chi phí 

giữa hai nhóm hộ cao hơn 0,4 lần. Nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ có doanh thu và lợi nhuận 

cao hơn do chi phí ở hai nhóm hộ không chênh lệch nhiều nhưng nhóm hộ sản xuất lúa hữu 

cơ có năng suất và giá bán cao hơn nhóm hộ sản xuất lúa thường. Cụ thể, nhóm hộ sản xuất 

lúa hữu cơ đạt doanh thu khoảng 53452,9 ngàn đồng với năng suất đạt 4,9 tấn/ha, giá bán 

10,9 ngàn đồng/ha; tổng chi phí bỏ ra 18766,5 ngàn đồng/ha thu về lợi nhuận 34686,4 ngàn 

đồng/ha. Ở nhóm hộ sản xuất lúa thường bình quân đạt doanh thu 29278,1 ngàn đồng/ha 

với năng suất 4,7 tấn/ha và giá bán khoảng 6,2 ngàn đồng/kg; tổng chi phí hộ phải bỏ ra 

bình quân khoảng 18052,8 ngàn đồng/ha thu về lợi nhuận 25928,0 ngàn đồng/ha.   

 Liên kết trong sản xuất và tiêu thụ giữa nhóm hộ sản xuất lúa hữu cơ và công ty 

thông qua 4 lĩnh vực (tiêu thụ sản phẩm, hỗ trợ vật tư, phân bón, hỗ trợ kỹ thuật và cung 

cấp thông tin) tạo một quy trình khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ. Hình thức liên kết bao 

gồm: liên kết ngang nông dân – nông dân tạo thành THT, liên kết dọc doanh nghiệp – nông 

dân (Công ty TNHH Hồng Tinh và Công ty TNHH Cọp Sinh Thái) và liên kết hỗn hợp 

THT – doanh nghiệp (Công ty TNHH Cỏ May). Nguồn thông tin sản xuất của các hộ chủ 

yếu đến từ tích lũy kinh nghiệm và các lớp hội thảo tập huấn. Hoạt động trao đổi thông tin 

giữa các hộ còn hạn chế, chủ yếu liên quan đến các khâu chăm sóc và gieo cấy. Hộ sản xuất 

lúa hữu cơ và công ty kí kết hợp đồng bằng văn bản ở đầu vụ với hai hình thức giá lúa cố 

định và theo thị trường, tiền lúa thanh toán trả sau với thời hạn 1 tuần. Các điều khoản trong 

hợp đồng về giá lúa, chất lượng lúa, thưởng và phạt được quy định chặt chẽ, các điều khoản 

còn lại còn lỏng lẻo. Một số hộ bị hủy hợp đồng liên kết (8,8%) do không đảm bảo đúng 

quy trình kĩ thuật canh tác vì kết quả kiểm tra có tồn dư lưu lượng chất hóa học trong đồng 



83 

 

ruộng. Cả hai mô hình liên kết trung gian qua THT và trực tiếp đều đem lại hiệu quả kinh 

tế cao; trong đó mô hình liên kết trực tiếp hiệu quả hơn so với mô hình còn lại. 

 Từ đó, nhằm nâng cao hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ tại xã Long 

Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nghiên cứu đề xuất một số biện pháp như: thành 

lập HTX lúa hữu cơ tại địa phương, kết hợp kí cả hai hợp đồng ngắn hạn và dài hạn, đầu tư 

máy gặt đập liên hợp thích hợp với đất lầy tại địa bàn. Trong đó, thành lập HTX tại địa 

phương là giải pháp quan trọng và cấp thiết hiện tại.  

5.2 Kiến nghị  

 Đối với cơ quan chính quyền địa phương  

 Cơ quan chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường và duy trì mối liên kết giữa 

chính quyền địa phương với công ty, giữa chính quyền địa phương với các hộ sản xuất lúa 

hữu cơ. Hỗ trợ chỉ đạo các hộ chấp hành đúng các chính sách quy định trong chuỗi liên kết 

khép kín với công ty. Cán bộ địa phương cần tích cực vận động hộ sản xuất tham gia chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng từ mô hình trồng lúa thường ít hiệu quả sang mô hình liên kết sản xuất 

lúa hữu cơ với doanh nghiệp. Hỗ trợ tư vấn các hộ sản xuất đặt biệt là tư vấn THT tiến hành 

thành lập HTX sản xuất lúa hữu cơ trên địa bàn. Phối hợp với công ty mở các buổi họp, 

buổi hội thảo, lớp tập huấn thường xuyên nâng cao nhận thức và kiến thức cho các hộ.  

 Cán bộ địa phương chú ý theo dõi sát sao mối quan hệ giữa công ty và hộ sản xuất 

để can thiệp giải quyết kịp thời các mâu thuẫn và tranh chấp xảy ra. Chính quyền địa phương 

cần chủ động hỗ trợ các hộ sản xuất tìm kiếm và mời gọi công ty khác tiêu thụ lúa hữu cơ, 

xây dựng phương án kế hoạch giải quyết trong trường hợp công ty liên kết dừng ký kết hợp 

đồng trước vụ sản xuất. 

 Đối với nông hộ 

 Các hộ sản xuất lúa hữu cơ phải tuân thủ chấp hành nghiêm ngặt các yêu cầu về chất 

lượng và quy trình canh tác lúa hữu cơ; tham gia đầy đủ các lớp khuyến nông, lớp tập huấn 

nhờ đó nâng cao nhận thức về mối quan hệ liên kết với công ty; nắm rõ các điều khoản 

trong hợp đồng tránh tình trạng vi phạm và bị hủy hợp đồng. Các hộ phải phối hợp chặt chẽ 
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với chính quyền địa phương và công ty để nâng cao hiệu quả liên kết trong sản xuất lúa hữu 

cơ.  

 Các hộ sản xuất cần nhanh chóng tiến hành thành lập HTX sản xuất lúa hữu cơ để 

có tư cách pháp nhân đảm bảo quyền lợi của người sản xuất; xây dựng thương hiệu riêng 

nhờ đó chủ động đầu ra cho cây lúa hữu cơ góp phần quảng bá hình ảnh của sản phẩm và 

ký hợp đồng sản xuất bền vững với đối tác.  

 Đối với công ty liên kết  

 Các công ty liên kết cần tăng cường mối quan hệ với chính quyền địa phương, với  

THT và hộ sản xuất lúa hữu cơ; tiếp tục hỗ trợ các hộ trong khâu sản xuất đầu vào và tiêu 

thụ đầu ra, đầu tư thiết bị kĩ thuật máy móc nhằm cơ giới hóa khâu sản xuất, giảm thiểu chi 

phí và thời gian sản xuất cho các hộ liên kết  

 Các công ty cần cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng, phối hợp 

với hộ sản xuất lúa hữu cơ đề xuất thay đổi các điều khoản về sản lượng lúa, giá lúa, phương 

thức giao nhận vật tư, phương thức thanh toán, giải quyết rủi ro tranh chấp nhằm đảm bảo 

hơn nữa tính chặt chẽ và pháp lí của hợp đồng; đảm bảo thanh toán đúng hạn cho người sản 

xuất, nếu có chậm trễ phải thông báo trước.  

5.3 Hạn chế của đề tài 

 Đề tài cơ bản đã giải quyết các mục tiêu nghiên cứu đề ra, tuy nhiên cũng còn tồn 

tại một số hạn chế sau:   

Do thời gian và khả năng có hạn nên đề tài chỉ tập trung phân tích thực trạng liên 

kết trong sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ của nông hộ với doanh nghiệp dưới góc nhìn của 

các hộ canh tác lúa hữu cơ. Do đó, nội dung thực trạng liên kết liên quan đến vấn về quản 

trị thực hiện của doanh nghiệp bao gồm quy hoạch vùng liên kết; điều kiện lựa chọn đối tác 

liên kết; quy trình đàm phán soạn thảo, ký kết hợp đồng; cách thức tổ chức thực hiện vẫn 

chưa được giải quyết. Vì vậy nếu có điều kiện tốt hơn, cần tiến hành điều tra phỏng vấn thu 

thập số liệu sơ cấp và thứ cấp của các doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ 

trên địa bàn.   
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PHỤ LỤC 

 

Phụ lục 1. Bảng Câu Hỏi Điều Tra Nông Hộ Trồng Lúa Hữu Cơ 

 

 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM 

 KHOA KINH TẾ 

   

MSP: .............................................................. Ngày khảo sát: ...........................................................  

Địa chỉ: ấp ...................................................... xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.  

 

PHIẾU KHẢO SÁT NÔNG HỘ TRỒNG LÚA HỮU CƠ 

 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1.1 Họ tên người quyết định sản xuất: ...............................................................................................  

1.2 Giới tính:   1. Nam  2.Nữ 

1.3 Năm sinh: ..................................  

1.4 Trình độ văn hóa: .............................................................  

1.5.Kinh nghiệm canh tác lúa thường :…………………...(năm) 

+ Kinh nghiệm sản xuất lúa hữu cơ:……………….(năm) 

1.6 Số lao động chính trong hộ: ............................................. (người) 

  + Số lao động tham gia canh tác lúa: ......................(người) 

1.7 Loại hình sản xuất chính của nông hộ: 

 1. Trồng lúa   2. Cây ăn trái…………  3. Rau màu……… 

 4. Chăn nuôi………… 5. Thủy sản……………..  6. Khác………….. 

1.8 Thu nhập từ sản xuất lúa hữu cơ so với tổng thu nhập của hộ: ................................ % 

LÚA HỮU CƠ  
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1.9. Ông/bà có tham gia HTX không?  

 1. Có……………………………………………  2. Không 

II. THÔNG TIN SẢN XUẤT  

2.1 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ..................................................................................... (ha) 

+ Diện tích đất sản xuất lúa thường:....................................................................(ha) 

 + Diện tích đất sản xuất lúa hữu cơ:....................................................................(ha) 

 + Diện tích đất nông nghiệp còn lại:............(ha) Sản xuất:..................................(ha) 

2.2 Giống lúa ông/bà thường canh tác (sản xuất thường)?  

 1. ST5   2. ST24  3. Khác:...................................................  

 + Nguồn gốc giống:.................................................................................. 

 + Lí do chọn giống:................................................................................... 

Giống lúa hữu cơ ông/bà canh tác?  

 1. ST5   2. ST24  3. Khác:...................................................  

 + Nguồn gốc giống:.................................................................................. 

 + Lí do chọn giống:................................................................................... 

2.3 Ông/bà hãy cho biết sự thay đổi diện tích, giá bán và sản lượng lúa hữu cơ qua các năm: 

Khoản mục (ha) 2017 2018 2019 2020 Ghi chú 

Diện tích đất canh tác lúa thường            

Giá bán lúa thường      

Sản lượng lúa thường      

Diện tích đất canh tác lúa hữu cơ       

Giá bán lúa hữu cơ       

Sản lượng lúa hữu cơ       

2.4 Nguyên nhân có sự thay đổi diện tích đất sản xuất qua các năm của ông bà 

 ...........................................................................................................................................................  

*THÔNG TIN SẢN XUẤT VỤ VỪA RỒI (THU – ĐÔNG 2020) 

2.5 Diện tích gieo trồng lúa hữu cơ vụ vừa rồi: ............................................. (ha) 

2.6 Lượng giống: ............................... (kg)  

 + Thành tiền:.................................................(1000đ) 

2.7 Khâu chuẩn bị 

 1. Tháo nước 
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a) Làm bằng tay: ......................................................... (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

 2. Làm đất 

a) Làm bằng tay: ......................................................... (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

 3. Gieo sạ 

a) Làm bằng tay: ......................................................... (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

2.8 Khâu chăm sóc 

1. Chi phí phân bón: ................................................................................ (1000đ) 

 Làm bằng tay: ............................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

2. Chi phí thuốc: ...................................................................................... (1000đ) 

 Làm bằng tay: ............................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

3. Chi phí tưới tiêu (nước, xăng, dầu): .................................................... (1000đ) 

a) Làm bằng tay: ......................................................... (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

4. Chi phí làm cỏ: .................................................................................... (1000đ) 

 Làm bằng tay: ............................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 
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+ Công thuê: ............................................ (công) 

2.9 Thu hoạch 

Sản lượng thu hoạch lúa hữu cơ: ........................................... (tấn) 

1. Chi phí gặt: .......................................................................................... (1000đ) 

 a) Làm bằng tay: ........................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

2. Chi phí suốt: ........................................................................................ (1000đ) 

 a) Làm bằng tay: ........................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

3. Chi phí phơi sấy: ................................................................................. (1000đ) 

 a) Làm bằng tay: ........................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

4. Chi phí vận chuyển: ............................................................................. (1000đ) 

5 Chi phí bảo quản: ................................................................................. (1000đ) 

2.10 Chi phí khác: ................................................................................................. (1000đ) 

2.11 Hình thức tiêu thụ lúa hữu cơ của ông/bà: 

 1. Lúa tươi  2. Lúa khô  3. Cả tươi (...........%) và khô (...........%) 

2.12 Giá bán lúa hữu cơ :  1. Lúa tươi...........(1000đ)  2. Lúa khô……….(1000đ) 

2.13 Đơn vị thu mua lúa hữu cơ của ông/bà là ai? 

 1. Thương lái      2. HTX  

 3. Doanh nghiệp     4. Khác:……………… 

2.14 Ông/bà đánh giá năng suất thu hoạch vụ vừa so với các năm trước như thế nào?  

 1. Năng suất thấp  2. Năng suất tương đương  3. Năng suất cao 

III. THÔNG TIN LIÊN KẾT 

A. Giữa nông hộ với nông hộ 
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3.1 Thông tin sản xuất ông/bà có từ đâu?  

 1. Kinh nghiệm bản thân 2. Từ nông hộ khác  3. Từ HTX 

 4. Hội thảo, tập huấn  5. Doanh nghiệp  4. Khác............................ 

3.2 Đánh giá mức trao đổi thông tin giữa ông/bà với các nông hộ sản xuất lúa khác 

Trong đó: (1) Rất không thường xuyên; (2) Không thường  xuyên; (3) Bình thường ; 

(4) Thường xuyên; (5) Rất thường  xuyên 

Hoạt động 1 2 3 4 5 

Trao đổi thông tin khi mua vật tư           

Trao đổi thông tin về hoạt động gieo cấy           

Trao đổi thông tin về hoạt động chăm sóc           

Trao đổi thông tin về hoạt động thu hoạch           

Trao đổi thông tin về hoạt động phơi sấy           

B. Giữa nông hộ với doanh nghiệp  

3.3 Ông/bà có liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất lúa hữu cơ không?   

1. Có. Là doanh nghiệp ....................................... Từ năm .........................................  

2. Không. Vì ..............................................................................................................  

Nếu có: 

3.4 Hình thức ký kết hợp đồng với doanh nghiệp? 

 1. Văn bản  2. Thỏa thuận miệng   3.Khác...........................................  

3.5 Đối tượng ký kết hợp đồng? 

 1. Trực tiếp với doanh nghiệp   2. Thông qua HTX 

 3. Thông qua đại lý thu mua   4. Khác…..…………………… 

3.6 Lĩnh vực liên kết với doanh nghiệp? (chọn nhiều đáp án) 

 1. Tiêu thụ sản phẩm     2. Hỗ trợ vốn, vật tư, phân bón 

 3. Hỗ trợ kỹ thuật     4. Cung cấp thông tin 

 5. Khác........................................  

3.7 Thời điểm cam kết hợp đồng: 

 1. Đầu vụ sản xuất     2. Trong vụ sản xuất 

 3. Khi thu hoạch     4. Khác:....................................... 

3.8 Thỏa thuận giá trong hợp đồng:  

 1. Cố định  2. Giá thị trường  3. Khác.......................................... 
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3.9 Hình thức thanh toán:  

 1. Trả ngay  2. Trả sau   3. Khác........................................ 

3.10 Ông/bà hãy đánh giá tính chặt chẽ khi liên kết với doanh nghiệp dựa theo bảng dưới đây: 

Trong đó: (1) Rất không chặt chẽ; (2) Không chặt chẽ; (3) Không rõ; (4) Chặt chẽ; (5) Rất chặt chẽ 

Khoản mục  1 2 3 4 5 

1. Tính chặt chẽ trong ràng buộc của hợp đồng liên kết với doanh nghiệp 

1.1 Quy định về thời gian bán lúa hữu cơ trong hợp đồng           

1.2 Quy định về số lượng lúa hữu cơ thu mua trong hợp đồng            

1.3 Quy định về chất lượng lúa hữu cơ trong hợp đồng           

1.4 Quy định về phương thức giao nhận lúa hữu cơ trong hợp đồng           

1.5 Quy định về phương thức thanh toán trong hợp đồng           

1.6 Quy định về giá lúa hữu cơ trong hợp đồng           

1.7 Quy định về thưởng và phạt trong hợp đồng           

1.8 Quy định khi xảy ra các rủi ro, tranh chấp trong quá trình liên kết            

2. Tính chặt chẽ trong khâu liên kết đầu vào và đầu ra với doanh nghiệp 

2.1 Đầu vào            

2.2 Đầu ra           

3.11 Ông/bà hãy so sánh hiệu quả hợp tác khi liên kết với doanh nghiệp và khi không liên kết với 

doanh nghiệp: 

Khoản mục  Liên kết  Như nhau Không liên kết 

1. Đầu vào  

Giá vật tư đầu vào tốt hơn       

Được khấu trừ chi phí vật tư       

Mua trả sau/trả chậm thuận tiện hơn       

Nguồn gốc xuất xứ vật tư rõ ràng        

Giao nhận vật tư thuận tiện hơn        

Chất lượng vật tư tốt hơn        

2. Đầu ra 

Thu mua lúa hữu cơ ổn định, lâu dài       

Thời gian thanh toán nhanh hơn        
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Không bị ép giá        

Giá lúa tốt hơn        

 

3.12 Doanh nghiệp từng hủy hợp đồng trong khi liên kết với ông/bà không: 

1. Có. Vì………………………………………… 2. Không 

3.13 Doanh nghiệp có ý định tăng tiêu thụ sản lượng lúa của ông/bà trong tương lai  

1. Có  2. Không. 

3.14. Khó khăn lớn nhất gặp phải khi liên kết với doanh nghiệp: 

……………………………………………………………………………………………… 

3.15. Ông/bà mong muốn doanh nghiệp thay đổi gì trong quá trình liên kết?   

……………………………………………………………………………………………… 

Nếu không 

3.16 Ông/bà có ý định liên kết với doanh nghiệp trong tương lai không? 

1. Có. Vì ........................................................................................................  

2. Không. Vì ..................................................................................................  

 

VI. THÔNG TIN KHÁC 

4.1 Từ khí áp dụng mô hình canh tác lúa hiện tại (hữu cơ), tình trạng kinh tế của ông/bà như thế 

nào? 

1. Thu nhập cao hơn. Vì .......................................................................  

2. Thu nhập thấp hơn. Vì .....................................................................  

3. Thu nhập không thay đổi. 

4.2 Việc tiêu thụ sản phẩm của ông/bà hiện nay có những khó khăn hay thuận lợi gì? 

1. Thuận lợi…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Khó khăn…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….  

4.3 Ông/bà có ý định tiếp tục trồng lúa hữu cơ trong tương lai không? 

1. Có  2. Không. 

Nếu có: 

4.4 Ông/bà có ý định mở rộng diện tích sản xuất lúa hữu cơ trong tương lai không? 
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1. Có. Vì ........................................................................................................  

2. Không. Vì ..................................................................................................  

4.5 Đề nghị của ông/bà với chính quyền địa phương để nâng cao liên kết, tiêu thụ trong tương lai 

là gì? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Cảm ơn ông/bà đã giành thời gian thực hiện khảo sát này! 

Mọi thông tin ông/bà cung cấp đều có giá trị cho bài nghiên cứu. 

---------Hết--------- 
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Phụ lục 2. Bảng Câu Hỏi Điều Tra Nông Hộ Trồng Lúa Hữu Cơ 

 

ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM 

 KHOA KINH TẾ 

   

MSP: .............................................................. Ngày khảo 

sát: ..................................................................  

Địa chỉ: ấp ...................................................... xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.  

PHIẾU KHẢO SÁT NÔNG HỘ TRỒNG LÚA THƯỜNG 

I. THÔNG TIN CHUNG: 

1.1 Họ tên người quyết định sản xuất: ...............................................................................................  

1.2 Giới tính:   1. Nam  2.Nữ 

1.3 Năm sinh: ..................................  

1.4 Trình độ văn hóa: .............................................................  

1.5.Kinh nghiệm canh tác lúa thường: ................................... (năm) 

1.6 Số lao động chính trong hộ: ............................................. (người) 

  + Số lao động tham gia canh tác lúa: ......................(người) 

1.7 Loại hình sản xuất chính của nông hộ: 

 1. Trồng lúa thường  2. Cây ăn trái:…………  3. Rau màu:……… 

 4. Chăn nuôi:………… 5. Thủy sản:……………..  6. Khác:………….. 

1.8 Thu nhập từ sản xuất lúa thường so với tổng thu nhập của hộ: ................................ %  

1.9. Ông/bà có tham gia HTX không?  

 1. Có……………………………………………  2. Không 

II. THÔNG TIN SẢN XUẤT 

2.1 Diện tích đất sản xuất nông nghiệp ..................................................................................... (ha) 

 + Diện tích đất sản xuất lúa thường:....................................................................(ha) 

 + Diện tích đất nông nghiệp còn lại:............(ha) sản xuất:..................................(ha) 

2.2 Giống lúa ông/bà thường canh tác?  

 1. ST5   2. ST24  3. Khác:...................................................  

LÚA THƯỜNG 
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 + Nguồn gốc giống:.................................................................................. 

 + Lí do chọn giống:................................................................................... 

2.3 Ông/bà hãy cho biết sự thay đổi diện tích, giá bán và sản lượng lúa qua các năm: 

Khoản mục (ha) 2017 2018 2019 2020 Ghi chú 

Diện tích đất canh tác lúa thường           

Giá bán lúa thường      

Sản lượng lúa thường      

 

2.4 Nguyên nhân có sự thay đổi diện tích đất sản xuất lúa thường qua các năm của ông bà 

 ...........................................................................................................................................................  

*THÔNG TIN SẢN XUẤT VỤ VỪA RỒI (THU – ĐÔNG 2020) 

2.5 Diện tích gieo trồng lúa thường vụ vừa rồi: ............................................ (ha) 

2.6 Lượng giống: ............................... (kg)  

 + Thành tiền:.................................................(1000đ) 

2.7 Khâu chuẩn bị 

 1. Tháo nước 

a) Làm bằng tay: ......................................................... (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

 2. Làm đất 

a) Làm bằng tay: ......................................................... (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

 3. Gieo sạ 

a) Làm bằng tay: ......................................................... (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

2.8 Khâu chăm sóc 
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1. Chi phí phân bón: ................................................................................ (1000đ) 

 Làm bằng tay: ............................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

2. Chi phí thuốc: ...................................................................................... (1000đ) 

 Làm bằng tay: ............................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

3. Chi phí tưới tiêu (nước, xăng, dầu): .................................................... (1000đ) 

a) Làm bằng tay: ......................................................... (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

4. Chi phí làm cỏ: .................................................................................... (1000đ) 

 Làm bằng tay: ............................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

2.9 Thu hoạch 

Sản lượng thu hoạch lúa thường: ........................................... (tấn) 

1. Chi phí gặt: .......................................................................................... (1000đ) 

 a) Làm bằng tay: ........................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: .................................................... (1000đ)2. Chi phí suốt: (1000đ) 

 a) Làm bằng tay: ........................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 

+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

3. Chi phí phơi sấy: ................................................................................. (1000đ) 

 a) Làm bằng tay: ........................................................ (1000đ/công) 

+ Công nhà: .............................................. (công) 
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+ Công thuê: ............................................ (công) 

b) Làm bằng máy: ................................................................ (1000đ) 

4. Chi phí vận chuyển: ............................................................................. (1000đ) 

5 Chi phí bảo quản: ................................................................................. (1000đ) 

2.10 Chi phí khác: ................................................................................................. (1000đ) 

2.11 Hình thức tiêu thụ lúa thường của ông/bà: 

 1. Lúa tươi  2. Lúa khô  3. Cả tươi (...........%) và khô (...........%) 

2.12 Giá bán lúa thường:  1. Lúa tươi...........(1000đ)  2. Lúa khô……….(1000đ) 

2.13 Đơn vị thu mua lúa thường của ông/bà là ai? 

 1. Thương lái      2. HTX  

 3. Doanh nghiệp     4. Khác:……………… 

2.14 Ông/bà đánh giá năng suất thu hoạch vụ vừa so với các năm trước như thế nào?  

 1. Năng suất thấp  2. Năng suất tương đương  3. Năng suất cao 

III. THÔNG TIN LIÊN KẾT 

A. Giữa nông hộ với nông hộ 

3.1 Thông tin sản xuất ông/bà có từ đâu?  

 1. Kinh nghiệm bản thân 2. Từ nông hộ khác  3. Từ HTX 

 4. Hội thảo, tập huấn  5. Doanh nghiệp  4. Khác............................ 

3.2 Đánh giá mức trao đổi thông tin giữa ông/bà với các nông hộ sản xuất lúa thường khác 

Trong đó: (1) Rất không thường xuyên; (2) Không thường  xuyên; (3) Bình thường ; 

(4) Thường xuyên; (5) Rất thường  xuyên 

Hoạt động 1 2 3 4 5 

Trao đổi thông tin khi mua vật tư           

Trao đổi thông tin về hoạt động gieo cấy           

Trao đổi thông tin về hoạt động chăm sóc           

Trao đổi thông tin về hoạt động thu hoạch           

Trao đổi thông tin về hoạt động phơi sấy           

B. Giữa nông hộ với doanh nghiệp  

3.3 Ông/bà có liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất lúa thường không?   

1. Có. Là doanh nghiệp ....................................... Từ năm .........................................  
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2. Không. Vì ..............................................................................................................  

Nếu có: 

3.4 Hình thức ký kết hợp đồng với doanh nghiệp? 

 1. Văn bản  2. Thỏa thuận miệng   3.Khác...........................................  

3.5 Đối tượng ký kết hợp đồng? 

 1. Trực tiếp với doanh nghiệp   2. Thông qua HTX 

 3. Thông qua đại lý thu mua   4. Khác…..…………………… 

3.6 Lĩnh vực liên kết với doanh nghiệp? (chọn nhiều đáp án) 

 1. Tiêu thụ sản phẩm     2. Hỗ trợ vốn, vật tư, phân bón 

 3. Hỗ trợ kỹ thuật     4. Cung cấp thông tin 

 5. Khác........................................  

3.7 Thời điểm cam kết hợp đồng: 

 1. Đầu vụ sản xuất     2. Trong vụ sản xuất 

 3. Khi thu hoạch     4. Khác,……………………….. 

3.8 Thỏa thuận giá trong hợp đồng:  

 1. Cố định  2. Giá thị trường  3. Khác.......................................... 

3.9 Hình thức thanh toán:  

 1. Trả ngay  2. Trả sau   3. Khác........................................ 

3.10.1 Ông/bà hãy đánh giá tính chặt chẽ khi liên kết với doanh nghiệp dựa theo bảng dưới đây: 

Trong đó: (1) Rất không chặt chẽ; (2) Không chặt chẽ; (3) Không rõ; (4) Chặt chẽ; (5) Rất chặt chẽ 

Khoản mục  1 2 3 4 5 

1. Tính chặt chẽ trong ràng buộc của hợp đồng liên kết với doanh nghiệp 

1.1 Quy định về thời gian bán lúa thường trong hợp đồng           

1.2 Quy định về số lượng lúa thường thu mua trong hợp đồng            

1.3 Quy định về chất lượng lúa thường trong hợp đồng           

1.4 Quy định về phương thức giao nhận lúa thường trong hợp đồng           

1.5 Quy định về phương thức thanh toán trong hợp đồng           

1.6 Quy định về giá lúa thường trong hợp đồng           

1.7 Quy định về thưởng và phạt trong hợp đồng           

1.8 Quy định khi xảy ra các rủi ro, tranh chấp trong quá trình liên kết            
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3.10.2 Ông/bà hãy đánh giá tính chặt chẽ khi liên kết với doanh nghiệp dựa theo bảng dưới 

đây: 

Trong đó: (1) Rất không chặt chẽ; (2) Không chặt chẽ; (3) Không rõ; (4) Chặt chẽ; (5) Rất 

chặt chẽ 

Khoản mục  1 2 3 4 5 

2. Tính chặt chẽ trong khâu liên kết đầu vào và đầu ra với doanh nghiệp 

2.1 Đầu vào            

2.2 Đầu ra           

3.11 Ông/bà hãy so sánh hiệu quả hợp tác khi liên kết với doanh nghiệp và khi không liên kết với 

doanh nghiệp: 

Khoản mục  Liên kết  Như nhau Không liên kết 

1. Đầu vào  

Giá vật tư đầu vào tốt hơn       

Được khấu trừ chi phí vật tư       

Mua trả sau/trả chậm thuận tiện hơn       

Nguồn gốc xuất xứ vật tư rõ ràng        

Giao nhận vật tư thuận tiện hơn        

Chất lượng vật tư tốt hơn        

2. Đầu ra 

Thu mua lúa thường ổn định, lâu dài       

Thời gian thanh toán nhanh hơn        

Không bị ép giá        

Giá lúa thường tốt hơn        

 

3.12 Doanh nghiệp từng hủy hợp đồng trong khi liên kết với ông/bà không: 

 1. Có. Vì………………………………………… 2. Không 

3.13 Doanh nghiệp có ý định tăng tiêu thụ sản lượng lúa thường của ông/bà trong tương lai 

 1. Có  2. Không. 

3.14. Khó khăn lớn nhất gặp phải khi liên kết với doanh nghiệp: 

……………………………………………………………………………………………… 
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3.15. Ông/bà mong muốn doanh nghiệp thay đổi gì trong quá trình liên kết?   

……………………………………………………………………………………………… 

Nếu không 

3.16 Ông/bà có ý định liên kết với doanh nghiệp trong tương lai không? 

1. Có. Vì ........................................................................................................  

2. Không. Vì ..................................................................................................  

VI. THÔNG TIN KHÁC 

4.1 Mô hình canh tác lúa thường giúp tình trạng kinh tế của ông/bà như thế nào? 

1. Thu nhập cao hơn. Vì .......................................................................  

2. Thu nhập thấp hơn. Vì .....................................................................  

3. Thu nhập không thay đổi. 

4.2 Việc tiêu thụ lúa thường của ông/bà hiện nay có những khó khăn hay thuận lợi gì? 

1. Thuận lợi…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

2. Khó khăn…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

4.3 Ông/bà có ý định chuyển sang trồng lúa hữu cơ trong tương lai không?  

1. Có   

2. Không. Vì……………………………………………………………………………… 

4.4 Ông/bà có ý định mở rộng diện tích sản xuất lúa thường trong tương lai không? 

1. Có. Vì ........................................................................................................  

2. Không. Vì ..................................................................................................  

4.5 Đề nghị của ông/bà với chính quyền địa phương để nâng cao liên kết, tiêu thụ trong tương lai 

là gì? 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Cảm ơn ông/bà đã giành thời gian thực hiện khảo sát này! 

Mọi thông tin ông/bà cung cấp đều có giá trị cho bài nghiên cứu. 

---------Hết--------- 
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 Phụ lục 3. Kết Xuất Kiểm Định Independent Sample T-test  

Group Statistics 

Nhom nong ho N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Tong Chi phi Huu Co 34 15350,938956 1751,4647656 300,3737292 

Thuong 34 11360,891559 2520,5690572 432,2740271 

Doanh thu Huu Co 34 53452,886390 10960,0610159 1879,6349573 

Thuong 34 29278,047779 2846,3222293 488,1402352 

Loi nhuan Huu Co 34 39069,859378 10339,1911753 1773,1566581 

Thuong 34 20408,857133 3461,4569065 593,6349620 

Thu nhap Huu Co 34 40037,771322 10373,4043938 1779,0241766 

Thuong 34 22900,558046 3603,5103022 617,9969184 
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Independent Samples Test 

  

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means     

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

              Lower Upper 

Tong 

Chi 

phi 

Equal variances 

assumed 
5,078 0,028 7,580 66,000 0,000 3990,047 526,389 2939,078 5041,017 

Equal variances 

not assumed 
    7,580 58,843 0,000 3990,047 526,389 2936,687 5043,408 

Doan

h thu 

Equal variances 

assumed 
33,013 0,000 12,449 66,000 0,000 24174,839 1941,986 20297,539 28052,138 

Equal variances 

not assumed 
    12,449 37,431 0,000 24174,839 1941,986 20241,531 28108,146 

Loi 

nhuan 

Equal variances 

assumed 
27,667 0,000 9,980 66,000 0,000 18661,002 1869,890 14927,647 22394,357 

Equal variances 

not assumed 
    9,980 40,306 0,000 18661,002 1869,890 14882,707 22439,297 

Thu 

nhap 

Equal variances 

assumed 
27,340 0,000 9,100 66,000 0,000 17137,213 1883,308 13377,068 20897,358 

Equal variances 

not assumed 
    9,100 40,850 0,000 17137,213 1883,308 13333,373 20941,054 
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Phụ lục 4. Kết xuất kiểm định T-test Two-Sample Assuming Equal Variances 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

   

  Variable 1 Variable 2 

Mean 39069,85938 20408,8571 

Variance 106898874,2 11981683,9 

Observations 34 34 

Pooled Variance 59440279,04  

Hypothesized Mean Difference 0  

df 66  

t Stat 9,979734926  

P(T<=t) one-tail 4,09395E-15  

t Critical one-tail 1,668270514  

P(T<=t) two-tail 8,18791E-15  

t Critical two-tail 1,996564419   
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Phụ lục 5. Danh sách người quyết định chính của nông hộ sản xuất lúa hữu cơ được 

khảo sát 

STT Họ và tên Địa chỉ  Số điện thoại  

1 Nguyễn Văn Xem Rạch Sâu 0919271964 

2 Huỳnh Văn Sơn Rạch Sâu 0 

3 Đỗ Thanh Bằng Rạch Sâu 0918666340 

4 Nguyễn Minh Lạc  Xẻo Cạn  0909792297 

5 Huỳnh Thị Hợp Rạch Sâu 0 

6 Phan Văn Minh Rạch Sâu 0938813439 

7 Nguyễn Thị Đan  Rạch Sâu 0903737775 

8 Chung Thị Công Rạch Sâu 8899192 

9 Lê Văn Đệ  Rạch Sâu 0779039905 

10 Trần Trọng Nghĩa Rạch Sâu 0 

11 Trần Minh Tuấn  Rạch Sâu 0 

12 Nguyễn Văn Ngô  Xẻo Cạn  0913808239 

13 Lê Văn Kiều Rạch Sâu 0937734527 

14 Nguyễn Văn Lợi  Xẻo Cạn  0903807466 

15 Nguyễn Minh Khang  Xẻo Cạn  0 

16 Nguyễn Văn Tổng Rạch Sâu 0778595477 

17 Nguyễn Văn Hưởng Xẻo Cạn  0913926744 

18 Nguyễn Văn Yên  Xẻo Cạn  0903945399 

19 Nguyễn Thị Điệp Xẻo Cạn  0918866666 

20 Lê Văn Toàn Rạch Sâu 0393903609 

21 Huỳnh Văn Thiên  Rạch Sâu 0903945856 

22 Trần Thị Trúc Xẻo Cạn  0903403314 

23 Dương thị Huyền  Rạch Sâu 0853929832 

24 Lê Thị Nhiên Rạch Sâu 0 

25 Nguyễn Thị Hồng Rạch Sâu 0983686879 

26 Nguyễn Văn Tình  Xẻo Cạn  0907287227 

27 Phạm Thị Thu Xẻo Cạn  0903803131 

28 Lê Văn Tươi Rạch Sâu 0843625211 

29 Huỳnh Văn Định  Xẻo Cạn  0903354800 

30 Lê Ngọc Ấn Xẻo Cạn  0 

31 Huỳnh Văn Su  Rạch Sâu 0 

32 Trần Văn Hai  Rạch Sâu 0903905126 

33 Huỳnh Thị Luân Rạch Sâu 0908031463 

34 Nguyễn Thị Pha Rạch Sâu 0903909023 
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Phụ lục 6. Danh sách người quyết định chính của nông hộ sản xuất lúa thường được 

khảo sát 

STT Họ và tên Địa chỉ  Số điện thoại  

1 Phạm Thị Gàng Bà Tình 0903181588 

2 Huỳnh Văn Sơn Thôn Vạn 0903830357 

3 Huỳnh Văn Công Bà Tình 0908339505 

4 Lê Thị Hồng  Xẻo Cạn  0 

5 Nguyễn Văn Đạt  Rạch Sâu 0 

6 Võ Tám Tấn  Xẻo Cạn  0918061022 

7 Lê Văn Huê Rạch Sâu 0903945421 

8 Phạm Văn Tấn Rạch Sâu 0 

9 Nguyễn Minh Luân Rạch Sâu 0909663366 

10 Cao Thị Thúy Văn Xẻo Cạn  0904588008 

11 Nguyễn Thanh Liêm Xẻo Cạn  0 

12 Mai Văn Minh Rạch Sâu 0 

13 Phạm Văn Suộc Xẻo Cạn  0 

14 Lê Văn Công Bà Tình 0989001383 

15 Lê Thị Cheo Xẻo Ranh 0988660966 

16 Mai Văn Hậu Xẻo Ranh 0913316959 

17 Phan Rạng Rạch Sâu 0 

18 Trần Thị Lan Rạch Sâu 0918425308 

19 Nguyễn Thị Lừng Bà Tình 0908156064 

20 Vũ Thị Phượng Rạch Sâu 0913875329 

21 Võ Văn Chiếu Rạch Sâu 0903716250 

22 Huỳnh Thị Ngọc Bích Bà Tình 0903828097 

23 Phạm Chí Bảo Bà Tình 0908477218 

24 Nguyễn Văn Trung Rạch Sâu 0903919658 

25 Đặng Thị chính  Rạch Sâu 0 

26 Lương Thị Nhũ  Rạch Sâu 0904014285 

27 Đặng Thị Út Em Rạch Sâu 0904511230 

28 Nguyễn Văn Nguyên  Rạch Sâu 0 

29 Võ Trường Nghĩa Xẻo Cạn  0 

30 Trần Văn Toản Rạch Sâu 0903760866 

31 Nguyễn Văng Hoàng Thôn Vạn 0958823479 

32 Huỳnh Văn Tiến Bùng Binh 0918343405 

33 Lê Thị Xuân Bà Tình 0902889086 

34 Đặng Chấn Sen  Thôn Vạn 0 

 


