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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc tham gia sản xuất và 
thu mua lúa qua hợp đồng của nông dân với công ty Lộc Trời. Số liệu sử dụng cho nghiên cứu 
được thu thập từ 110 hộ nông sản xuất lúa, trong đó 58 hộ có tham gia thực hiện hợp đồng với 
công ty và 52 hộ sản xuất tự do. Nguyên cứu được thực hiện tại xã Vĩnh Bình, huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang vào năm 2016. Phương pháp kiểm định t-test và mô hình hồi qui nhị phân 
(probit) được áp dụng để phân tích số liệu thu thập được. Nghiên cứu chỉ ra rằng nếu chủ hộ có 
trình độ càng cao và kinh nghiệm sản xuất lúa càng nhiều sẽ có xu hướng ít tham gia hợp đồng. 
Trong khi đó nếu nông hộ có sở hữu ghe và có tham gia vào các tổ chức nông dân thì sẽ tăng khả 
năng tham gia hợp đồng.   
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Abstract: 
 

This study aims at examining determinants of farmers’ participation in rice contract farming 
led by Loc Troi firm. Data used for this study was gathered from 110 rice growers, consisting 
of 58 contract farmers and 52 independent farmers. The household survey was conducted in 
Vinh Binh commune, Chau Thanh district, An Giang province in September 2016. The 
Student’s t-test for mean value comparison and a probit regression were applied to data 
analysis. The findings susgest that a household head with higher level of education and 
longer experience in rice farming is unlikely to participate in the contract scheme. Yet a 
household owning a boat and a household being a membership of farmers’ organization are 
more likely to engage in contract farming.                   
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