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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này sử dụng cách chọn thuận tiện 60 quan sát mẫu và phỏng vấn KIP gồm 3 cán bộ 
nông nghiệp và 2 doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu. Tác giả sử dụng các phương pháp phân 
tích như thống kê mô tả, kiểm định T-test và mô hình hồi quy Binary Logistic để làm rõ vấn đề. 
Kết quả bài báo cho thấy các hộ tham gia hợp đồng có ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật nhiều hơn 
và mang lại hiệu quả tài chính cao hơn những hộ không tham gia hợp đồng. Bài báo đã nêu được 
các vấn đề hiện nay trong hợp đồng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia hợp đồng 
của nông dân là có tham gia các tổ chức về sản xuất lúa ở địa phương, kinh nghiệm và diện tích 
sản xuất lúa. Qua đó, tác giả đề xuất một số giải pháp về sự hỗ trợ của chính quyền địa phương 
và sự thực thi hợp đồng tiêu thụ lúa giữa nông dân và doanh nghiệp. 
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Abstract: 
 

This research uses a convenient pick of 60 sample observations and interviews a group including 
3 agicultural officials and 2 businesses on the research site. The author uses the analysis methods 
such as descriptive statistics, T-test and calibration models Binary Logistic to clairify the 
problem. The results show that the households subject to the contract apply technical progress 
more and get higher financial efficiency than households who do not participate in the contract. 
The article states the problems in the consumption of plain rice now and at the same time it also 
indentifies the factors that affect the contract participation such as the participation of 
organizations of local rice production, the experience and the land area of rice production. Based 
on this, the article proposes some measures of the support of local authorities, the enforcement of 
rice consumption contracts between farmers and enterprises. 
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