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Tóm tắt: 
 

Sử dụng Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên và phần mềm Frontier 4.1, nghiên cứu này nhằm xác định 
hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố quyết định đến năng suất và hiệu quả kỹ thuật của các hộ trồng lúa ở 
thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu sử dụng số liệu bảng trong hai vụ lúa năm 2015 
của 120 hộ được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Hiệu quả kỹ thuật của 
hộ giao động từ 0,66 đến 1, trung bình đạt 0,795, và không có sự khác biệt về năng suất và hiệu quả 
kỹ thuật trung bình giữa 2 vụ lúa. Lượng phân kali, công lao động và nước có tác động tích cực đến 
năng suất lúa trong khi đó lượng lúa giống, thuốc BVTV có ảnh hưởng trái chiều. Kết quả phân tích 
hàm phi hiệu quả kỹ thuật cho thấy các yếu tố như vị trí mảnh ruộng so với hệ thống thuỷ lợi, số lao 
động nông nghiệp và việc cung cấp nước đúng lịch là những yếu tố có tác động tích cực nhất tới hiệu 
quả kỹ thuật trồng lúa.           
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Abstract: 
 

Using Stochastic Production Frontier and Frontier  4.1 program, this study estimates technical 
efficiency and determinants of rice yield and determinants of technical efficiency of rice-farming 
households in Huong Tra town, Thua Thien Hue province. The study uses panel data in two rice 
growing seasons of 2015, collected from 120 rice-farming households which are selected by 
stratified random sampling method. Technical efficiency of surveyed households ranges from 0.66 
to1and attains 0.795 on average. There are no statistically significant differences between means of 
rice yield and technical efficiency in two rice growing seasons. Rice yield is positively impacted by 
kalium fertilizer, labour and water whereas seed and pesticide have reverse effects on the output of 
production. The result of technical inefficiency model shows that tail-end location of the plot, the 
number of farming labor, and in-time irrigation service are the major factors that cause positive 
effects on households’ technical efficiency.      
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