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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ở nước ta, sản xuất nông nghiệp vẫn là một ngành quan 

trọng trong nền kinh tế. Nó cung cấp lương thực và là nguồn thu 

nhập chính cho một bộ phận lớn dân số, đồng thời là nguồn nguyên 

liệu đầu vào cho nhiều ngành công nghiệp. Đặc biệt ở các tỉnh Tây 

Nguyên gần đây khi mà năng suất và giá cả các loại cây trồng mang 

lại giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, cao su, cà phê…. Đã chiếm phần 

lớn đất đai làm cho các hộ nông dân dần chuyển sang trồng các loại 

cây này dẫn đến đất canh tác lúa bị thu hẹp lại. Kon Tum cũng là một 

trong số các tỉnh mà người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của giá cả và 

biến động của thị trường làm cho những năm gần đây diện tích trồng 

lúa bị thu hẹp lại thay vào đó là các loại cây trồng như trên đặc biệt 

là nông dân các vùng ven thành phố Kon Tum. 

Đứng trước tình hình đó đòi hỏi phải có sự ổn định về mặt 

tâm lý cho các hộ nông dân vùng ven thành phố Kon Tum để sản 

xuất lúa là ngành luôn được coi trọng hàng đầu của họ, muốn vậy 

phải có sự chuẩn bị tốt về mọi thứ, từ khâu đầu vào cho đến đầu ra 

mà đầu vào là vấn đề được quan tâm không kém. Trước khi vào mùa 

sản xuất họ phải tính toán xem chi phí của các yếu tố đầu vào có cao 

không, có mang lại thu nhập ổn định cho họ trong mùa tới hay 

không, từ đó mà họ sẽ cân nhắc để mở rộng hay thu hẹp diện tích 

trồng lúa trong mùa vụ. Nên các yếu tố đầu vào luôn ảnh hưởng rất 

lớn đến kết quả sản xuất của các hộ nông dân, bởi dĩ nhiên một giống 

lúa tốt đạt chất lượng cao thêm vào đó được bón phân và chăm sóc 

đều đặn thì sẽ mang lại năng suất cao như mong đợi hơn là các giống 

lúa năng suất thấp hay không được bón phân kĩ và chu đáo. 
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Chính vì lẽ đó mà những năm gần đây nông dân vùng ven 

thành phố Kon Tum đã không ngừng thay đổi giống lúa và chọn loại 

phân bón tốt phục vụ cho sản xuất của mình nhưng thật sự mang lại 

hiệu quả kinh tế cao hay không thì vẫn còn là một câu hỏi khó trả lời 

khi mà thị trường chịu sự biến động mạnh về giá cả và các yếu tố 

khác. Xuất phát từ những thực tại ở trên là người dân sống trong thành 

phố Kon Tum tôi đã chọn đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng của các 

yếu tố đầu vào tới kết quả sản xuất lúa của hộ nông dân: trường 

hợp 3 xã vùng ven thành phố Kon Tum” làm đề tài luận văn của 

mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát: 

Đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố đầu vào đến kết quả 

sản xuất lúa của các nông hộ thuộc 3 xã vùng ven thành phố Kon 

Tum. 

Mục tiêu cụ thể: 

1. Đánh giá thực trạng việc trồng lúa của các hộ nông dân 

Tỉnh Kon Tum. 

2. Xác định các yếu tố đầu vào quan trọng tác động đến kết 

quả sản xuất lúa. 

3. Gợi ý một số giải pháp nhằm giúp các hộ nông dân có 

hướng sản xuất tốt hơn trong mùa vụ tới. 

3. Câu hỏi hay giả thiết nghiên cứu 

Câu hỏi nghiên cứu: 

1. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến kết quả sản 

xuất lúa của các nông hộ như thế nào?  

2. Nên sử dụng yếu tố đầu vào để sản xuất lúa ở đây như thế 

nào trong những năm tới? 
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Giả thuyết nghiên cứu: 

GT1: Tất cả các yếu tố đầu vào đều ảnh hưởng tích cực tới 

kết quả sản xuất cao cho các nông hộ? 

GT2: Phân bón hữu cơ là yếu tố đầu vào quan trọng nhất, 

ảnh hưởng tốt đến kết quả sản xuất? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Các hộ nông dân trồng lúa thuộc 3 xã 

vùng ven thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum. 

Phạm vi nghiên cứu: 

- Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại các hộ nông 

dân của 3 xã vùng ven thành phố Kon Tum với 150 mẫu điều tra. 

- Về thời gian: Được thực hiện trong khoảng thời gian từ 

tháng 10/2015 đến tháng 06/2016. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu sơ bộ: Thực hiện thông qua phương pháp định tính. 

- Nghiên cứu chính thức: Thực hiện thông qua phương pháp 

nghiên cứu định lượng, điều tra lấy số liệu thực tế, thu thập thông tin 

trực tiếp bằng cách phỏng vấn trực tiếp các hộ nông dân tại địa bàn 

nghiên cứu. 

Các phương pháp thống kê, mô tả, so sánh cũng được sử 

dụng trong đề tài. 

Phương pháp nghiên cứu sẽ được trình bày kỹ hơn ở chương 

2. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

Đề tài nghiên cứu mang lại một số ý nghĩa về lý thuyết và 

thực tiễn cho những người làm công tác quản lý ngành nông nghiệp, 

các trung tâm khuyến nông, các hộ gia đình trồng lúa. Đề tài sẽ cho 

kết quả mới, bổ sung cho các công trình nghiên cứu trước đó, đồng 
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thời đề tài có thể làm cơ sở để tỉnh Kon Tum quy hoạch phát triển, đề 

ra chiến lược sử dụng yếu tố đầu vào trong việc trồng lúa nhằm tăng 

năng suất, chất lượng, hiệu quả. 

Kết quả nghiên cứu còn là nguồn tham khảo tốt cho Trung 

tâm khuyến nông, các nhà hoạch định chiến lược ngành lúa thuộc 

vùng Tây nguyên, Đông Nam Bộ. 

7. Bố cục của đề tài 

Đề tài gồm có 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan lý luận về các yếu tố đầu vào ảnh 

hưởng đến kết quả trong sản xuất nông nghiệp 

Chương 2: Đặc điểm địa bàn và Phương pháp nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Bàn luận và hàm ý chính sách 

8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO  

ẢNH HƢỞNG ĐẾN KẾT QUẢ TRONG SẢN XUẤT  

NÔNG NGHIỆP 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

1.1.1. Lý thuyết về kết quả sản xuất 

a. Khái niệm kết quả sản xuất 

Kết quả sản xuất là những gì mà hộ gia đình (doanh nghiệp) 

đạt được sau một quá trình sản xuất nhất định, kết quả là mục tiêu 

cần thiết của hộ gia đình. Kết quả sản xuất có thể là những đại lượng 

cụ thể có thể định lượng cân đo đong đếm được, cũng có thể là 

những đại lượng chỉ phản ánh mặt chất lượng hoàn toàn có tính chất 

định tính như uy tín, sự tín nhiệm về những kết quả mà các nông hộ 

đạt được sau một quá trình sản xuất được đánh giá dựa vào chất 

lượng sản phẩm, thường được bao gồm bởi 3 tiêu chí định tính là 

năng suất, sản lượng và thu nhập của họ. 

b. Các tiêu chí thể hiện của kết quả sản xuất 

Kết quả sản xuất thường được thể hiện bằng nhiều chỉ tiêu 

cụ thể như năng suất, sản lượng, thu nhập, lợi nhuận, giá trị sản xuất tạo 

ra… Tuy nhiên trong quá trình và phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ lấy 

sản lượng làm tiêu chí thể hiện của kết quả sản xuất để từ đó phân tích 

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến sản lượng như thế nào. 

- Sản lượng: Là số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong 

một không gian và thời gian nhất định.  
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1.1.2. Lý thuyết về các yếu tố đầu vào  

Yếu tố đầu vào hay còn gọi là yếu tố sản xuất là bất kỳ hàng 

hóa hay dịch vụ nào được dùng để sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ 

khác. Yếu tố đầu vào bao gồm lao động, máy móc thiết bị, nhà 

xưởng, nguyên vật liệu, năng lượng, v.v. Hàng hóa và dịch vụ là 

những đầu ra của sản xuất. 

Vì vậy có thể khái quát một số yếu tố đầu vào trong sản xuất lúa 

như sau: 

a. Nguồn lao động nông nghiệp 

b. Đất nông nghiệp 

c. Nước tưới 

d. Giống 

e. Phân bón 

f. Công nghệ 

g. Thuốc bảo vệ thực vật 

h. Mùa vụ 

1.1.3. Các lý thuyết có liên quan 

a. Khái niệm về nông nghiệp 

b. Khái niệm về sản xuất nông nghiệp 

c. Khái niệm về hộ 

d. Khái niệm về hộ nông dân 

 1.1.4. Mối quan hệ giữa yếu tố đầu vào và kết quả sản 

xuất 

Vì trong nghiên cứu đề tài lấy sản lượng làm chỉ tiêu thể 

hiện của kết quả sản xuất nên ở đây chúng ta tập trung tìm hiểu về 
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mối quan hệ giữa sản lượng và các yếu tố đầu vào. Vì thế, hàm sản 

xuất thông thường được viết như sau: 

Q = f(K, L) 

Trong đó: Q là số lượng sản phẩm tối đa có thể được sản 

xuất ra ở một trình độ công nghệ nhất định ứng với các kết hợp của 

các yếu tố đầu vào là lao động (L) và vốn (K) khác nhau.  

1.2. TỔNG QUAN VỀ CÂY LÚA  

1.2.1. Khái quát về cây lúa 

Trên thế giới, cây lúa được 250 triệu nông dân trồng, là 

lương thực chính của 1,3 tỉ người nghèo nhất trên thế giới, là sinh 

kế chủ yếu của nông dân. Là nguồn cung cấp năng lượng và dinh 

dưỡng lớn nhất cho con người, bình quân 180 - 200 kg gạo/người/ 

năm tại các nước châu Á , khoảng 10 kg/ người/ năm tại các nước 

châu Mỹ. Ở Việt Nam, dân số trên 80 triệu và 100% người Việt 

Nam sử dụng lúa gạo làm lương thực chính. Lúa gạo là nguồn xuất 

khẩu đem lại thu nhập lớn hàng năm cho quốc gia với số tiền hàng 

tỉ USD. Việc phát triển sản xuất lúa gạo là rất cần thiết vì nó vừa 

góp phần ổn định an ninh lương thực quốc gia vừa mang lại nguồn 

lợi lớn cho đất nước. Sản phẩm chính của cây lúa là gạo, dùng làm 

lương thực hàng ngày. Ngoài ra cây lúa còn cho chúng ta một số 

sản phẩm phụ như tấm, trấu,  rơm rạ… 

1.2.2. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới 

Lúa là một loại lương thực quan trọng đối với 3,5 tỷ người, 

chiếm 50% dân số thế giới. Theo thống kê của tổ chức lương thực 

thế giới FAO năm 2015 sản lượng lúa đạt 749,1 triệu tấn tăng 1% 
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so với năm 2014 (741,8 triệu tấn) và có xu thế tăng trong những 

năm tiếp theo. 

1.2.3. Tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam 

Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa có chiều dài bờ 

biển lên tới 3000km, địa hình phức tạp nhiều sông núi, do đó hình 

thành nhiều vùng canh tác lúa khác nhau. Căn cứ vào điệu kiện tự 

nhiên, tập quán canh tác, sự hình thành mùa vụ và phương pháp gieo 

trồng, nghề trồng lúa nước được hình thành và chia ra là 3 vùng 

chính: đồng bằng sông Hồng, đồng bằng ven biển miền Trung và 

đồng bằng Nam Bộ 

Theo bảng thống kê diện tích và sản lượng lúa của cả nước, 

nhận thấy rằng bắt đầu từ năm 2000 đến năm 2007 diện tích trồng 

lúa giảm từ 7.666 nghìn ha xuống 7.207 nghìn ha và từ năm 2007 trở 

đi diện tích trồng lúa có xu hướng tăng trở lại và đạt 7.899 nghìn ha 

vào năm 2013. Diện tích của vụ lúa mùa có xu hướng giảm dần, còn 

diện tích của vụ đông xuân thì tăng dần theo từng năm. Diện tích vụ 

hè thu giữ ở mức ổn định và bắt đầu có xu hướng tăng từ năm 2010. 

Từ năm 2005 trở lại đây sản lượng lúa gạo có xu thế tăng dần. 

Ngoài việc tăng diện tích trồng lúa thì việc ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào nông nghiệp bằng việc tạo ra những giống lúa mới có năng suất cao, 

chống chọi được với nhiều loại sâu bệnh cũng góp phần nâng cao sản 

lượng lúa gạo của cả nước. 
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CHƢƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN 

2.1.1. Khái quát chung về địa bàn nghiên cứu 

Kon Tum, còn được viết là Kontum, là một tỉnh thuộc vùng 

Tây Nguyên của Việt Nam. Đây là tỉnh nằm về phía cực Bắc của Tây 

Nguyên, có vị trí địa lý nằm ở ngã ba Đông Dương, phần lớn nằm ở 

phía Tây dãy Trường Sơn. Địa giới tỉnh Kon Tum nằm trong vùng từ 

107
0
20'15" đến 108

0
32'30" kinh độ Đông và từ 13

0
55'10" đến 

15
0
27'15" vĩ độ Bắc. Phía Bắc Kon Tum giáp địa phận tỉnh Quảng 

Nam với chiều dài ranh giới 142 km, phía Nam giáp với tỉnh Gia Lai 

chiều dài ranh giới 203 km, phía Đông giáp với tỉnh Quảng Ngãi với 

chiều dài ranh giới dài 74 km, phía Tây giáp với nước CHDCND 

Lào (142,4 km) và Vương quốc Campuchia (138,3 km). 

2.1.2. Xã Hòa Bình  

Là một xã vùng ven của thành phố Kon Tum, nằm cách trung 

tâm thành phố 08 km về phía Nam. Có diện tích tự nhiên 6017,93 ha, 

gồm 09 thôn (làng), trong đó có 04 thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bảng 2.1. Tình hình sản xuất lúa của xã Hòa Bình 

Chỉ tiêu ĐVT Vụ Đông Xuân Vụ Mùa 

Tổng diện tích gieo trồng Ha 243 421 

Diện tích trồng lúa Ha 182 185 

Năng suất lúa Tạ/ha 60 56 

Sản lượng lúa Tấn 1.092 1.036 

(Nguồn: Báo cáo thực hiện kê hoạch năm 2015 của xã Hòa Bình) 

 

https://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A3_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Kon_Tum
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2.1.3. Xã Đoàn Kết  

 Xã Đoàn Kết là một xã vùng ven nằm ở phía nam thành phố 

Kon Tum cách trung tâm thành phố khoảng 06 km; phía đông giáp 

với Phường Nguyễn Trãi, Phía Tây giáp với xã IaChim và xã 

ĐăkNăng, phía nam giáp với xã Hòa Bình, phía Bắc giáp với xã 

Vinh Quang và xã Ngọc Bay; có trục đường tỉnh lộ 671 chạy qua địa 

bàn.  

Tình hình sản xuất và gieo trồng lúa của xã được thể hiện ở bảng 

sau: 

Bảng 2.2. Tình hình sản xuất lúa của xã Đoàn Kết 

Chỉ tiêu ĐVT Vụ Đông Xuân Vụ Mùa 

Tổng diện tích gieo 

trồng 
Ha 942 779 

Diện tích trồng lúa Ha 285 420 

Năng suất lúa Tạ/ha 70 61 

Sản lượng lúa Tấn 1.995 2.562 

(Nguồn: Báo cáo thực hiện kê hoạch năm 2015 của xã Đoàn Kết) 

2.1.4. Xã Kroong 

Kroong là một xã vùng ven của thành phố Kon Tum, cách thành 

phố Kon Tum 18 km trên Tỉnh lộ 675 đi huyện Sa Thầy, nằm trong khu 

vực khí hậu nhiệt đới gió mùa, chia làm 02 mùa mưa và mùa khô rõ rệt.  

Về tình hình sản xuất và gieo trồng lúa được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 2.3. Tình hình sản xuất lúa của xã Kroong 

Chỉ tiêu ĐVT Vụ Đông Xuân Vụ Mùa 

Tổng diện tích gieo trồng Ha 784 859 

Diện tích trồng lúa Ha 261 324 

Năng suất lúa Tạ/ha 65 62 

Sản lượng lúa Tấn 1.696,5 2.008,8 

(Nguồn: Báo cáo thực hiện kê hoạch năm 2015 của xã Kroong) 
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2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

2.2.2. Xây dựng mô hình nghiên cứu 

Để phân tích đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến 

kết quả sản xuất lúa của các nông hộ trong phạm vi đề tài này kết quả 

sản xuất được giới hạn là thể hiện bằng sản lượng. Sản lượng chịu ảnh 

hưởng của các yếu tố đầu vào như thế nào được thể hiện qua mô hình 

phân tích nhằm giải thích biến phụ thuộc (Y: biến được giải thích) bị ảnh 

hưởng bởi nhiều biến độc lập Xi (Xi: còn được gọi là biến giải thích). 

Y = α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + 

β7D 

2.2.3. Mẫu và thông tin mẫu 

Số liệu được khảo sát, điều tra tại 3 xã có tỉ lệ trồng lúa cao 

của thành phố Kon Tum là Xã Hòa Bình, Đoàn Kết và Kroong. 

Đối tượng lấy mẫu: Các hộ gia đình thuần nông có gieo 

trồng lúa hàng năm. 

Phương pháp lấy mẫu: Lấy mẫu ngẫu nhiên trong số những 

hộ có diện tích trồng lúa từ 5 sào trở lên. 

2.2.4. Phƣơng pháp thu thập thông tin 

Dữ liệu nghiên cứu của đề tài được thu thập chủ yếu từ 2 

nguồn: Nguồn sơ cấp và nguồn thứ cấp. 

2.2.5. Phƣơng pháp phân tích thông tin  

Từ những số liệu sơ cấp và thứ cấp đã được thu thập, được 

thống kê mô tả từ những yếu tố đầu vào và yếu tố đầu ra để đánh giá 
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tình hình trồng lúa của nông hộ. Thống kê là một hình thức trình bày 

số liệu thống kê và thông tin đã thu thập làm cơ sở để phân tích và 

kết luận. Các đại lượng thống kê mô tả chỉ được tính với các biến 

định lượng. Nên số liệu được phân tích theo phương pháp thống kê 

mô tả theo mô hình kinh tế lượng sử dụng công cụ Excel, phần mềm 

Eview để xử lý số liệu. Dùng mô hình hàm hồi quy để chạy số liệu 

đã tổng hợp và sau đó sử dụng kết quả từ hàm hồi quy để phân tích ý 

nghĩa của các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất. 

 

CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ 

3.1.1. Thực trạng sản xuất lúa của địa bàn nghiên cứu 

Kontum là tỉnh miền núi của vùng Tây Nguyên - vùng được 

đánh giá có tiềm năng phát triển nông nghiệp của cả nước, nhưng 

Kon Tum lại có tổng thu nhập nông nghiệp bình quân thấp nhất vùng 

do gặp phải rất nhiều khó khăn (bao gồm cả chủ quan và khách quan) 

như  địa hình bị chia cắt, độ dốc lớn, dễ bị mất đất do xói mòn, rửa 

trôi, đất có khả ngăng nông nghiệp chỉ bằng 10% của toàn vùng, hơn 

¼ diện tích đất bị thoái hóa cần được cải tạo, nguy cơ thiếu nước đe 

dọa, công tác nghiên cứu, đánh giá các giống cây trồng, vật nuôi bản 

địa chưa được tiến hành một cách đầy đủ, sản xuất nông nghiệp vùng 

sâu, vùng xa còn quảng canh, du canh; tình trạng bóc lột tài nguyên 

đất và trong lòng đất, rừng và động, thực vật rừng đã và đang làm 
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lãng phí nguồn tài nguyên quý hiếm không thể tái tạo được,…  

Tình hình gieo trồng lúa của năm 2015 của tỉnh được thể hiện ở 

bảng sau:  

Bảng 3.2. Tình hình gieo trồng lúa năm 2015 của tỉnh Kon Tum 

STT Chỉ tiêu ĐVT Vụ Mùa 
Vụ Đông 

Xuân 
Cả năm 

1 Diện tích Ha 16.813 7.586 24.399 

2 Năng suất Tạ/ha 33,19 47,13 40,16 

3 Sản lượng Tấn 55.806 35.751 91.557 

(Nguồn: Cục thống kê tỉnh Kon Tum) 

Về diện tích gieo trồng toàn tỉnh năm 2015 đạt 104,08%; năng 

suất đạt 102,94%; sản lượng đạt 107,14% so với năm 2014. Nhìn chung 

theo xu thế phát triển nông nghiệp thì các loại cây trồng của tỉnh nói 

chung và cây lúa nói riêng đều tăng lên kể cả diện tích, năng suất và sản 

lượng, đây là một dấu hiệu đáng mừng cho nền nông nghiệp tỉnh nhà. 

3.1.2. Quá trình sản xuất lúa 

Hầu hết trên địa bàn tỉnh Kon Tum cây lúa được gieo trồng 2 vụ 

trong năm đó là vụ Đông Xuân và vụ Mùa. Vụ Đông Xuân được gieo sạ từ 

tháng 11 - 12 âm lịch và thu hoạch vào khoảng tháng 04 âm lịch. Vụ Mùa 

được gieo sạ từ tháng 05 - 06 âm lịch và thu hoạch vào khoảng tháng 10 âm 

lịch.  

Các hộ nông dân thuộc 3 xã Hòa Bình, Đoàn Kết, Kroong 

đều có mức đầu tư cho sản xuất lúa tương tự nhau, chi phí đầu tư 

được tính toán từ các hộ điều tra, cụ thể ở bảng sau: 
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Bảng 3.4. Chi phí đầu tư cho 1 sào lúa của các hộ 

Nội dung ĐVT 
Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

1. Ngày công Công 13,5 130.000 1.755.000 

- Công thuê Công 5,5 130.000 715.000 

- Công LĐ gia đình Công 8 130.000 1.040.000 

2. Giống Kg 13 18.000 234.000 

3. Phân bón Kg   702.000 

- Phân urê Kg 8,5 19.000 161.500 

- Phân lân Kg 18 8.750 157.500 

- Phân kali Kg 7 19.000 133.000 

- Phân chuồng Bao 5 50.000 250.000 

4. Vôi Kg 8 800 6.400 

5. Thuốc BVTV    100.000 

6. Nước tưới    280.000 

7. Chi phí khác    650.000 

Tổng cộng    3.727.400 

(Nguồn: Số liệu điều tra) 

3.1.3. Thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lúa của các 

nông hộ 

Trãi qua quá trình nghiên cứu và phân tích, tôi xác định được 

một số thuận lợi và khó khăn trong sản xuất lúa của nông hộ như sau: 

 a. Thuận lợi 

 b. Khó khăn 

3.1.4. Tình hình tiêu thụ  

3.1.5. Kết quả sản xuất lúa 

Kết quả là chỉ tiêu nói lên giá trị được tạo ra của quá trình 

hoạt động sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định. Trong năm 

2015 là năm gặp không ít khó khăn vì thời tiết khắc nghiệt, khô hạn 

kéo dài, bên cạnh đó giá cả lại leo thang làm cho chi phí đầu vào 
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tăng vọt gây khó khăn cho các nông hộ sản xuất. Thậm chí có một số 

hộ đã thu hẹp diện tích sản xuất chuyển sang ngành nghề khác làm 

cho diện tích sản xuất lúa bị thu hẹp dần. Thế nhưng các hộ nông dân 

vẫn đảm bảo được sản lượng lúa của mình không để tụt dốc so với 

các năm trước, cụ thể được thể hiện qua sự điều tra khảo sát 150 hộ 

điển hình của 3 xã Hòa Bình, Đoàn Kết, Kroong.  

3.2. ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ĐẾN KẾT 

QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA CÁC NÔNG HỘ THUỘC 3 XÃ: 

HÒA BÌNH, ĐOÀN KẾT, KROONG 

3.2.1. Kết quả mô hình 

Như đã nói ở phần trên, trong giới hạn phân tích của đề tài 

này tôi nghiên cứu kết quả sản xuất được thể hiện thông qua sản 

lượng. Mô hình hồi quy thể hiện thể hiện ảnh hưởng của của các yếu 

tố đầu vào đến sản lượng lúa ban đầu được đưa ra là: 

Y = α+ β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6+ β7D 

Nhưng do đặc điểm của các yếu tố đầu vào được đo lường 

bằng những đơn vị khác nhau (ví dụ, diện tích: ha; phân bón: kg; 

thuốc BVTV: nghìn đồng...) nên sự biến động của yếu tố là rất khác 

nhau. Do vậy để tiện cho việc nghiên cứu cũng như để giảm bớt sự 

biến động trong khi xử lý số liệu trong đề tài này tôi lấy logarit để 

chuyển đổi mô hình về dạng logarit như sau: 

LnY = α+ β1lnX1 + β2lnX2 + β3lnX3 + β4lnX4 + β5lnX5 + β6lnX6 

+ β7D 

Kết quả phân tích hồi quy: 

Trên cơ sở dữ liệu điều tra 150 mẫu (hộ gia đình có lúa thu 

hoạch từ 0,25 ha trở lên) vào năm 2015 trên địa bàn 3 xã Hòa Bình, 
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Đoàn Kết, Kroong thuộc thành phố Kon Tum, sau khi xử lý số liệu, sử 

dụng phần mềm eview, kết quả hồi quy với biến phụ thuộc là sản 

lượng (biến giả không lấy ln, các biến còn lại lấy ln) ta có kết quả như 

sau: 

Bảng 3.12. Kết quả phân tích hồi quy  

Biến độc lập Hệ số  Các kiểm định Hệ số  

X1 

0.429655 

(0.051716) 
R-squared 

0.846456 

X2 

0.144004 

(0.040203) 
Adjusted R-squared 

0.838886 

X3 

0.019051 

(0.009336) 
S.E. of regression 

0.227268 

X4 

0.063689 

(0.026651) 
Sum squared resid 

7.334381 

X5 

-0.059926 

(0.037322) 
Log likelihood 

13.51389 

X6 

0.229274 

(0.051989 
F-statistic 

111.8305 

D__VU_MUA_ 

0.200098 

(0.048914) 
Prob(F-statistic) 

0.000000 

C 
0.979296 

(0.357889) 
    Mean dependent var 

2.176979 

      S.D. dependent var 0.566202 

      Akaike info criterion -0.073519 

      Schwarz criterion 0.087049 

      Hannan-Quinn criter. -0.008285 

      Durbin-Watson stat 1.394225 

(Nguồn: Kết quả xử lý bằng phần mềm Eviews) 
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Từ kết quả phân tích được ở bảng 19 ta có phương trình thể 

hiện sự ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến sản lượng lúa như sau: 

Y = -0,979296 + 0,429655X1 + 0,144004X2 + 0,019051X3 

+ 0,0636891X4 - 0,059926X5 + 0,229274X6 + 0,200098D 

(Se) 0,357889    0,051716         0,040203 0,009336         

0,026651          0,037322        0,051989       0,048914 

3.2.2. Phân tích kết quả 

 Để các tham số ước lượng (các hệ số beta) là những ước 

lượng tuyến tính không chệch tốt nhất (BLUE – Best Linear 

Unbiased Estimators), chúng ta cần kiểm tra sự không tồn tại của các 

hiện tượng sau trong mô hình (Phạm Văn Hùng, 2011; Nguyễn 

Quang Dong và Nguyễn Thị Minh, 2012): 

- Hiện tượng đa cộng tuyến 

- Hiện tượng phương sai sai số thay đổi 

- Hiện tượng tự tương quan 

 Lúc này mô hình ước lượng sau khi đã xử lý hiện tượng 

phương sai sai số thay đổi và hiện tượng tự tương quan bằng phương 

pháp điều chỉnh sai số chuẩn theo Newey - West như sau: 

Bảng 3.18. Kết quả mô hình hồi quy 

Biến độc lập Hệ số  Các kiểm định Hệ số  

X1 

0.429655 

(0.157227)*** 
R-squared 

0.846456 

X2 

0.144004 

(0.082818)** 

Adjusted R-

squared 0.838886 

X3 0.019051 S.E. of regression 0.227268 
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Biến độc lập Hệ số  Các kiểm định Hệ số  

(0.010874)* 

X4 

0.063689 

(0.031616)** 
Sum squared resid 

7.334381 

X5 

-0.059926 

(0.036481) 
Log likelihood 

13.51389 

X6 

0.229274 

(0.115917)** 
F-statistic 

111.8305 

D__VU_MUA_ 

0.200098 

(0.071065)*** 
Prob(F-statistic) 

0.000000 

C 
0.979296 

(1.174906) 

Prob(Wald F-

statistic) 
0.000000 

  

Mean dependent 

var 2.176979 

  S.D. dependent var 0.566202 

  

Akaike info 

criterion 

-

0.073519 

  Schwarz criterion 0.087049 

  

Hannan-Quinn 

criter. 

-

0.008285 

  Durbin-Watson stat 1.394225 

  Wald F-statistic 196.8436 

Ghi chú: trong () là độ lệch chuẩn, ***. **,* là mức ý nghĩa 1%, 5% và 10% 

(Nguồn: Kết quả xử lý bằng phần mềm Eviews) 
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 Theo kết quả phân tích bằng phần mềm eviews sau khi đã khắc 

phục hiện tượng tự tương quan và phương sai sai số thay đổi trong mô 

hình bằng phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn theo Newey – West, ta 

nhận thấy các hệ số ước lượng không thay đổi so với ban đầu nhưng sai 

số chuẩn đã được điều chỉnh phù hợp với mô hình nên mô hình ước lượng 

đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến kết quả sản xuất lúa của 

các nông hộ được viết lại như sau: 

Y = - 0.979296 + 0.429655X1 + 0.144004X2 + 0.019051X3 

+ 0.0636891X4 - 0.059926X5 + 0.229274X6 + 0.200098D 

(Se) 1.174906      0.157227 0.0082818 0.010874       

0.031616 0.036481  0.115917     0.071065 

3.2.3. Đánh giá mức độ ảnh hƣởng 

Mô hình ước lượng có R
2
 điều chỉnh = 0.839, điều này có 

nghĩa là 83,9% sự thay đổi (biến động) của sản lượng lúa là do các 

yếu tố đưa vào mô hình (diện tích trồng, chi phí phân bón, chi phí 

giống, chi phí thuốc bảo vệ thực vật, chi phí nước tưới, và mùa vụ 

sản xuất). Hay nói cách khác, các yếu tố đưa vào mô hình giải thích 

được 83,9% nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi của sản lượng lúa ở 03 

xã vùng ven thành phố Kon Tum. 

Kết quả ước lượng cho thấy, hệ số của các yếu tố định lượng 

như: diện tích trồng, chi phí phân bón, chi phí giống, chi phí nước 

tưới đều có giá trị dương (lớn hơn không) và có ý nghĩa thống kê ở 

mức 1%, 5%, 10%. Điều này có nghĩa là các yếu tố này vẫn còn tác 

động làm sản lượng lúa. 
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CHƢƠNG 4 

BÀN LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

 

4.1. BÀN LUẬN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Qua điều tra về tình hình sản xuất lúa thuộc 3 xã vùng ven 

của thành phố Kon Tum gồm: xã Hòa Bình, xã Đoàn Kết, xã Kroong 

tôi nhận thấy đối với các hộ thuộc 3 xã nói riêng và thành phố Kon 

Tum nói chung thì cây lúa không phải là cây trồng chính của họ. Đa 

phần họ đều trồng các cây trồng khác như mỳ, cao su, cà phê, bời 

lời… để tạo thu nhập, một số hộ trồng lúa chỉ để phục vụ cho sinh 

hoạt của gia đình chứ không bán, còn lại nếu hộ nào có trồng nhiều 

lúa (> 3ha) thì ít nhất họ cũng có trồng thêm một hoặc hai loại cây 

trồng nữa.  

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.2.1. Cơ sở khoa học của hàm ý chính sách 

4.2.2. Hàm ý chính sách nhằm nâng cao kết quả sản xuất 

lúa của các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu 

a. Đối với địa bàn các xã điều tra 

 Về vốn 

Vốn là yếu tố không thể thiếu để phát triển sản xuất. Do cơ 

hội tiếp cận các nguồn tín dụng chính thức còn hạn chế, bên cạnh đó 

do tâm lý sợ rủi ro không trả được nợ nên các nông hộ chưa mạnh 

dạn vay vốn đầu tư vào sản xuất. Đặc biệt nhiều hộ dân phản ánh 

rằng: Cho đến bây giờ các cấp lãnh đạo vẫn chưa có khoảng vốn ưu 

đãi nào từ UBND Xã, từ HTX cho chúng tôi vay để phục vụ trực tiếp 

vào sản xuất lúa. Các nông hộ trồng lúa tại khu vực điều tra lại đa 



21 

 

phần là những gia đình thuần nông nên có thu nhập thấp, mức đầu tư 

cho canh tác các loại cây trồng chưa cao, chưa cập nhật những kiến 

thức cần thiết phụ vụ cho sản xuất nên thường mang lại kết quả 

không cao, cũng vì lẽ đó mà họ chưa mạnh dạn vay vốn để mở rộng 

sản xuất.  

Về kỹ thuật  

Qua quá trình điều tra, phân tích thực trạng sản xuất lúa của 

các nông hộ đã cho ta thấy người nông dân tại khu vực điều tra phần 

lớn đã biết sử dụng có hiệu quả các yếu tố đầu vào để tăng sản 

lượng, nâng cao năng suất lúa. Song để nhằm đạt kết quả tốt hơn 

thì việc kết hợp các yếu tố đầu vào hoàn hảo cũng nhờ đến giải 

pháp kỹ thuật, muốn vậy cần thực hiện các vấn đề sau: 

+ Đối với giống lúa:  

+ Phân bón:  

+ Chăm sóc làm cỏ:  

+ Bảo vệ thực vật:  

+ Bố trí thời vụ:  

Về khuyến nông 

Trong điều kiện nền nông nghiệp nước ta đang tiến tới sản 

xuất hàng hóa thì khoa học kĩ thuật trở thành một yếu tố trực tiếp 

tham gia vào quá trình sản xuất, sản xuất của người nông dân nếu 

thiếu những tiến bộ khoa học kĩ thuật sẽ không thể tồn tại và cạnh 

tranh được. Do đó việc chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật, quy trình 

công nghệ cho nông dân là tầm quan trọng của đội ngũ khuyến nông. 

Thực tế đã chỉ rõ ứng dụng của tiến bộ khoa học kĩ thuật bằng cách 
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đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất sẽ tạo ra kết quả 

sản xuất tương đối cao.  

b. Đối với Tỉnh 

- Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thường 

xuyên theo dõi lịch trình mùa vụ của bà con nông dân tại các khu 

vực sản xuất để có hướng chỉ đạo cụ thể giúp nông dân tăng sản 

lượng lúa sản xuất. 

- Có công văn hướng dẫn cụ thể quy trình kỹ thuật sản xuất 

lúa tiến bộ. 

- Tìm hiểu và nghiên cứu giống lúa mới đạt năng suất cao 

đưa vào sản xuất nhằm cho sản lượng cao trong các mùa vụ tới. 

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các lớp tập huấn 

của cán bộ khuyến nông đến các cơ sở. 

- Hỗ trợ sản xuất và có biện pháp ứng cứu kịp thời cho 

những vùng sản xuất gặp khó khăn. 

c. Đối với nông dân 

- Cần vệ sinh đồng ruộng bằng biện pháp cày bừa kỹ, dọn sạch 

cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước và khuyến cáo nông dân nên bón vôi 

cải tạo đất đối với những chân ruộng bị chua, phèn. 

  - Cần có biện pháp chống rét cho mạ như bón tro và lân 

trước hoặc sau khi gieo mạ; ngưng bón đạm cho mạ và đưa nước vào 

ruộng từ 7-10 cm; đồng thời, tạm dừng gieo mạ trong thời gian rét 

đậm, rét hại. 

- Tăng cường khuyến cáo sử dụng nước tiết kiệm, áp dụng 

biện pháp tưới tiêu khoa học. 
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- Tăng cường sử dụng phân chuồng, các loại phân hữu cơ để 

cải tạo đồng ruộng và nên bón phân vừa đủ, cân đối, dùng bảng so 

màu lá lúa để bón đạm. 

- Tăng cường áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng 

hợp IPM, ICM, nên sử dụng thuốc sinh học và hạn chế phun thuốc 

BVTV sớm (từ gieo đến 25 ngày tuổi). Sử dụng phân bón hóa học, 

thuốc trừ sâu đúng liều lượng tránh lãng phí và bảo đảm môi trường 

xung quanh không bị ô nhiễm.  

- Đưa nhanh các tiến bộ KHKT vào sản xuất nhằm tăng năng 

suất, cải thiện chất lượng. 
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KẾT LUẬN 

 

Qua thời gian điều tra phục vụ cho đề tài có thể nói sản xuất 

lúa là một hoạt động gần như chủ yếu của nông dân tại khu vực điều 

tra nói riêng và nông dân của tỉnh Kon Tum nói chung, phần lớn sản 

xuất lúa của các nông hộ ở đây còn rất manh mún, nhỏ lẻ, bởi họ 

phục vụ chủ yếu cho gia đình vì vậy mà thu nhập và đời sống của 

nông hộ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động canh tác của họ. 

Còn lại một phần để bán cho các thương lái lân cận, chưa có quan 

điểm cho xuất khẩu hay cải thiện chất lượng, đó cũng là một trong 

những yếu kém cho phát triển sản xuất lúa của tỉnh nhà.  

Chi phí để sản xuất lúa vẫn còn là khá cao trong đó nặng về 

công lao động nên nông dân chủ yếu lấy công làm lời, theo số liệu 

điều tra thì một sào lúa nông dân tốn hết 13,5 công và thu nhập mang 

lại chỉ có 612.600 đồng cho thời gian từ 130 - 150 ngày. Do vậy việc 

cải thiện các yếu tố đầu vào để mang lại kết quả tốt nhất cho sản xuất 

là việc mà các hộ nông dân luôn muốn tìm hiểu để thực hiện, trong 

đề tài này chúng ta đã làm rõ được để tăng sản lượng lúa, tăng kết 

quả sản xuất lúa thì các nông hộ trên địa bàn điều tra nên tăng diện 

tích sản xuất hay tập trung đầu tư thêm giống, phân bón, nước tưới, 

còn thuốc bảo vệ thực vật không có ý nghĩa đối với việc tăng sản 

lượng nên chỉ cần dung một lượng thuốc bảo vệ thực vật vừa đủ cho 

lúa mà không nên lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật quá bởi có khi sẽ 

làm giảm tác dụng của việc gia tăng sản lượng hay nói cách khác 

việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không ảnh hưởng gì đến sản 

lượng lúa đạt được.  


