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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứunày là xác định được mức độ phát thải nitơ và hiệu quả kỹ thuật trong chăn nuôi lợn ở 

quy mô hộ thông qua khảo sát ngẫu nhiên 135 hộ từ 6 xã trên địa bàn 2 huyện Thanh Miện và Cẩm Giàng, tỉnh Hải 

Dương. Kết quả chỉ ra rằng, trình độ học vấn và kinh nghiệm của chủ hộ, sự tham gia các hoạt động khuyến nông có 

ảnh hưởng tích cực tới hiệu quả kỹ thuật chăn nuôi lợn. Các yếu tố như loại chuồng nuôi và vị trí chuồng nuôi cũng 

có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của các hộ chăn nuôi lợn. Hơn nữa, những hộ chăn nuôi đơn lẻ đạt hiệu 

quả kỹ thuật thấp hơn so với những hộ chăn lợn kết hợp, khi đưa thêm yếu tố phát thải nitơ thì hiệu quả kỹ thuật 

giảm đi đáng kể. Bởi vậy, các nhà làm chính sách có thể tham khảo các kết quảnghiên cứu này để giúp các hộ chăn 

nuôi lợn cải thiện hiệu quả chăn nuôi,đồng thời có những can thiệp mạnh mẽ hơn từ chính quyền để giảm áp lực từ 

chất thải của chăn nuôi lợn tới môi trường.  

Từ khoá: Hiệu quả kỹ thuật, hàm sản xuất cực biên ngẫu nhiên, chăn nuôi lợn. 

Technical Efficiency and Environmental Pressures of Pig Farms in Hai Duong 

ABSTRACT 

A random survey of 135 households from 6 communes in Thanh Mien and Cam Giang districts, Hai Duong 

province was conducted to determine the nitrogen emission and technical efficiency in pig production. The results 

showed that the education and experiences of the household heads and participation in agricultural extension 

activities had a positive effect on the technical efficiency of pig production. The factors such as the type and location 

of piggery have a positive influence on the technical efficiency. Moreover, the finish farm households have lower 

technical efficiency than the farrow-to-finish farm househlods. It is thus recommended that the policy makers can 

refer to our results to help pig farmers improve their pig production performance. At the same time, stronger 

interventions from the government are needed to reduce the pressure of pig wastes to the environment. 

Keywords: Pig production, technical efficiency, environmental pressure, waste. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chën nuôi đã đþợc khẳng đðnh là một tác 

nhån chính làm tëng hiệu ứng nhà kính vì chçt 

thâi tÿ vêt nuôi thâi ra 9% lþợng khí carbonic 

(CO2) và 37% lþợng khí methane (CH4) toàn cæu 

(FAO, 2013). Trong khi đò, Lord & cs. (2002) 

khẳng đðnh chën nuôi lợn là một trong những 

tác nhân gây ô nhiễm mänh nhçt đối với tài 

nguyên nþớc. Một số quốc gia đã đþa ra quy 

đðnh về môi trþờng nhìm giâm chçt thâi tÿ 

chën nuôi lợn. Ở Đài Loan nëm 1987, chính phû 

đþa ra một quy đðnh nhìm hän chế mức độ chçt 

thâi tÿ các trang träi chën nuôi lợn (Yang & cs., 

2008). Ở Pháp, các trang träi chën nuôi cò thể 

râi phân chuồng trên đçt canh tác cûa họ hoặc 

trên đçt canh tác cûa các trang träi khác (Piot & 

Le, 2007). Ở Hà Lan, các trang träi chën nuôi 

đþợc yêu cæu giâm ô nhiễm do nitrat tÿ nëm 

1998 (Lansink & Reinhard, 2004).  

Tuy nhiên, xem xét các quy đðnh đò cò thay 

đổi đþợc quyết đðnh cûa ngþời chën nuôi lợn về 

quy mô sân xuçt và sử dýng đæu vào hay không, 

Piot & Le Moing (2007) đã chứng minh đþợc mối 
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quan hệ tích cực giữa các trang träi có hiệu quâ 

kỹ thuêt và quy đðnh về môi trþờng trong ngành 

chën nuôi lợn cûa Pháp (1996-2001). Các trang 

träi chën nuôi lợn ở đåy đã đþa ra những thay 

đổi tích cực nhìm giâm thiểu ô nhiễm trong quá 

trình sân xuçt cûa họ. Ngþợc läi, ở Đài Loan thì 

không thçy hiệu lực rõ ràng cûa Luêt môi 

trþờng nëm 1987 đối với việc giâm thiểu ô 

nhiễm tÿ các trang träi nuôi lợn trong giai đoän 

2003-2004 (Yang & cs., 2008). 

Hơn nữa, Lansink & Reinhard (2004) chî ra 

rìng hoät động chën nuôi lợn täo ra lþợng chçt 

thâi nitơ, đåy là một sân phèm không mong 

muốn về mặt xã hội do các tác động tiêu cực cûa 

nò, đặc biệt là ô nhiễm không khí và nþớc. 

Lþợng nitơ trung bình trong một hecta diện tích 

nông nghiệp là 295 kg ở Việt Nam, mức ô nhiễm 

đang đặt ở mức báo động đối với môi trþờng, 

trong khi đò giới hän này ở Pháp là 170 kg/ha, 

Hungary là 19 kg/ha (Latruffe & cs., 2013). 

Việt Nam có khoâng 12 triệu hộ gia đình và 

trang träi tham gia hoät động chën nuôi. Trong 

đò, chën nuôi lợn (khoâng 4 triệu hộ) và gia cæm 

(gæn 8 triệu hộ), với tổng đàn khoâng 362 triệu 

con gia cæm, 29 triệu con lợn và 8 triệu con gia 

súc, khối lþợng chçt thâi ra tÿ chën nuôi ra môi 

trþờng khoâng 84,5 triệu tçn/nëm. Tuy vêy, chî 

khoâng 20% khối lþợng chçt thâi đò đþợc sử 

dýng hiệu quâ (làm khí sinh học, û phân, nuôi 

trùn, cho cá ën,„), 80% lþợng chçt thâi còn läi 

đã bð lãng phí và phæn lớn thâi ra môi trþờng 

gây ô nhiễm (GSO, 2018).  

Ngành chën nuôi lợn cûa tînh Hâi Dþơng 

cüng cò tốc độ tëng trþởng cao, nëm 2005 cò 86 

nghìn con, tëng lên 620 ngàn con nëm 2017 

(Cýc Thống kê Hâi Dþơng, 2018). Song song với 

sự tëng trþởng mänh mẽ này thì ô nhiễm môi 

trþờng tÿ các hộ/trang träi chën nuôi lợn càng 

ngày cang tëng, gây áp lực về môi trþờng ngày 

càng lớn hơn. 

Nghiên cứu này nhìm làm rõ mối liên hệ 

giữa phát thâi nitơ và hiệu quâ kỹ thuêt cûa các 

hộ chën nuôi lợn trên đða bàn nghiên cứu. Trên 

cở sở đò tác giâ đþa ra một số gợi ý chính sách 

đối với việc phát thâi nitơ gåy ô nhiễm môi 

trþờng tÿ hoät động chën nuôi lợn. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn dữ liệu, tổng hợp và xử lý số liệu 

Dựa vào nghiên cứu cûa Cochran (1963) và 

Adcock (1997), số lþợng méu điều tra đþợc xác 

đðnh dựa trên công thức: 

m
n

(m 1)
1

N






 (1) 

Trong đò: n là cỡ méu (số hộ chën nuôi) cæn 

khâo sát, N là tổng thể và m đþợc xác đðnh là 

385, đåy chính là hìng số mà Glenn (1992) đã 

chứng minh với mức độ tin cêy là 95%. 

 Bâng 1. Thống kê mô tâ của các biến sử dụng trong mô hình (n = 135)  

Tên biến Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng (tấn) 32,2 5,912 23,5 55,1 

Diện tích chuồng nuôi (m
2
) 80,2 33,635 56 118 

Số lao động gia đình (lao động) 5,7 1,296 1 11 

Lượng thức ăn công nghiệp (tấn) 24,9 1,804 17 39 

Kinh nghiệm của chủ hộ (năm) 16,3 8,902 5 36 

Tuổi của chủ hộ (năm) 46,3 8,245 33 58 

Học vấn của chủ hộ (năm) 9,1 4,374 6 12 

Khuyến nông (1: có tham gia, 0: không tham gia) 0,7 0,698 0 1 

Loại chuồng nuôi (1: chuồng kín, 0: khác) 0,3 0,442 0 1 

Vị trí địa lý của chuồng nuôi (1: giao thông thuận lợi, 0: khác) 0,6 0,501 0 1 

Diện tích mặt nước (1: có, 0: không) 0,2 0,403 0 1 

Diện tích đất nông nghiệp (1: có, 0: không) 0,4 0,591 0 1 
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Chúng tôi khâo sát ngéu nhiên các hộ có 

chën nuôi lợn cûa các xã Cèm Hoàng, Cèm 

Đðnh, Ngọc Liên cûa huyện Cèm Giàng và các 

xã Thanh Giang, Tứ Cþờng, Đoàn Kết cûa 

huyện Thanh Miện, đåy là 2 huyện có quy mô 

chën nuôi lớn nhçt cûa tînh Hâi Dþơng (Cýc 

Thống kê Hâi Dþơng, 2018). Ứng dýng công 

thức (1), chúng tôi xác đðnh số hộ chën nuôi cæn 

khâo sát là n = 135 hộ. Tÿ số liệu đò, chúng tôi 

chia thành hai nhóm: hộ nuôi lợn thðt đơn lẻ (96 

hộ) và hộ nuôi lợn thðt kết hợp (39 hộ - lợn nái, 

lợn thðt). 

Dữ liệu thống thống kê mô tâ đþợc trình 

bày trong bâng 1, trong đò các yếu tố đþợc đþa 

ra để xem xét sự ânh hþởng đến hiệu quâ kỹ 

thuêt cûa các hộ chën nuôi bao gồm kinh 

nghiệm, tuổi, học vçn, tỷ lệ tham gia têp huçn 

khuyến nông và các điều kiện hä tæng khác,„ 

2.2. Phương pháp ước lượng hiệu quâ  

kỹ thuật 

Hiện nay có tới hàng trëm nghiên cứu sử 

dýng phþơng pháp Stochastic Production 

Function (SPF) để đo lþờng hiệu quâ kỹ thuêt. 

Do đò, phþơng pháp SPF ngày càng trở nên phổ 

biến. Hiệu quâ kỹ thuêt (Technical Efficiency-

TE) đþợc các nhà nghiêu cứu áp dýng phổ biến 

trong nghiên cứu kinh tế vi mô nhìm xem xét 

việc sử dýng tối þu các nguồn lực cý thể. 

Do vêy, trong nghiên cứu này, chúng tôi 

cüng sử dýng hàm sân xuçt cực biên ngéu nhiên 

để þớc lþợng hiệu quâ kỹ thuêt cûa các hộ chën 

nuôi lợn, hàm sân xuçt cực biên ngéu nhiên này 

dựa trên nghiên cứu cûa Aigner & cs. (1977), 

sau đò đþợc phát triển bởi Battese (1992). Hàm 

sân xuçt biên ngéu nhiên sau khi áp dýng công 

thức chuyển hoá log có däng sau:  

 
n

i 0 i i i i
i 1

ln g ln X V U


       (2) 

Trong đò: gi là sân lþợng lợn hơi xuçt 

chuồng cûa mỗi hộ (tçn); Xi là các yếu tố đæu vào 

thứ i;  là hệ số cûa các đæu vào Xi; Vi là sai số 

thống kê do tác động bởi các yếu tố ngéu nhiên 

và đþợc giâ đðnh có phân phối chuèn  2N 0,


 và 

độc lêp với Ui. Ui là phæn phi hiệu quâ kỹ thuêt 

đþợc giâ đðnh lớn hơn hoặc bìng 0 tuân theo 

phân phối chuèn với giá trð trung bình. Khi  

U = 0, hoät động sân xuçt cûa các hộ chën nuôi 

lợn nìm phía trên đþờng sân xuçt biên, tức là 

đät mức sân lþợng hoặc sân lþợng tối đa dựa 

trên các yếu tố đæu vào và kỹ thuêt hiện có. Nếu 

U >0 nghïa là hoät động sân xuçt cûa hộ nìm 

dþới đþờng sân xuçt biên (Coelli & cs., 2005). 

TE đþợc tính nhþ sau: 

   
   

 i i i

i i

i i

f x ; exp V U
TE exp U

f x ; exp V

 
  


 (3) 

Ui trong công thức (3) là hàm phi hiệu quâ 

kỹ thuêt, hàm này đþợc sử dýng để giâi thích 

các yếu tố ânh hþởng đến phi hiệu quâ kỹ thuêt. 

Hàm phi hiệu quâ kỹ thuêt có däng sau: 

n

i 0 i i i
i 1

U w e


      (4) 

Trong đò: TEi là hệ số phi hiệu quâ kỹ thuêt 

cûa hộ thứ i; wi là các yếu tố ânh hþởng đến phi 

hiệu quâ kỹ thuêt hoặc ngþợc läi.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng phát thâi nitơ của chăn 

nuôi lợn 

Lþợng nitơ bình quån phát thâi tÿ các hộ 

chën nuôi lợn đơn lẻ là 91,2 kg N thçp hơn 

nhiều so với lþợng nitơ phát thâi ra tÿ các hộ 

chën nuôi kết hợp là 252,9 kg N (Bâng 2). 

3.2. Hiệu quâ kỹ thuật của chăn nuôi lợn 

không tính đến đầu vào xử lý phát thâi nitơ 

Trþớc tiên, chúng tôi þớc lþợng hiệu quâ kỹ 

thuêt cûa chën nuôi lợn mà không tính đến phát 

thâi nitơ. Đối với các hộ chën nuôi kết hợp, hai 

loäi đæu ra đþợc sử dýng là số lợn con giống 

đþợc bán và số đæu lợn thðt xuçt chuồng, trong 

khi đò, các đæu vào đþợc xác đðnh bao gồm số 

lþợng lợn nái, số giờ lao động dành cho chën 

nuôi lợn, các đæu vào về thức ën,... Đối với các 

hộ chën nuôi đơn lẻ, đæu ra duy nhçt là số lþợng 

lợn xuçt chuồng, trong khi các đæu vào tþơng tự 

nhþ đæu vào cûa các hộ chën nuôi kết hợp ngoäi 

trÿ số lþợng lợn nái. 

Chúng tôi sử dýng chức nëng bootstrap sai 

số chuèn (các mức lặp mở rộng 100, 300, 500). 
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Kết quâ þớc lþợng là ổn đðnh. Chúng tôi sử dýng 

một kiểm đðnh để lựa chọn hàm sân xuçt Cobb-

Douglas hay Translog. Giá trð thống kê đþa đến 

kết quâ là 18,06, cao hơn giá trð tới hän cûa phân 

phối 2 với 3 bêc tự do ở mức ý nghïa thống kê là 

5% (11,02), do vêy cò cën cứ để nói rìng hàm 

Cobb-Douglas trong trþờng hợp này là không 

phù hợp so với hàm Translog. 

Kết quâ þớc lþợng hàm Translog đþợc thể 

hiện ở bâng 3. Đối với nhóm hộ chën nuôi dþới 

hình thức đơn lẻ, hai đæu vào là diện tích 

chuồng träi và lþợng thức ën công nghiệp có tác 

động đáng kể đến sân lþợng thðt lợn hơi cûa các 

hộ chën nuôi lợn. Hệ số diện tích chuồng träi 

hay chính là độ co giãn cûa nó là 2,206 và có ý 

nghïa thống kê ở mức 5%, điều này cho phép kết 

luên rìng diện tích chuồng träi cò tác động tích 

cực đến đæu ra cûa các hộ chën nuôi lợn. Độ co 

giãn cûa yếu tố thức ën là 0,031 và cò ý nghïa 

thống kê ở mức 5%. Kết quâ þớc lþợng này 

trùng hợp với kết quâ þớc lþợng cûa Adetunji 

(2012), Umeh (2015) và Aminu (2017). Nguồn 

lực lþợng lao động chû yếu là các thành viên 

trong gia đình và yếu tố này không tác động đến 

hoät động chën nuôi lợn trong nghiên cứu cûa 

chúng tôi. Hơn nữa, bâng 3 còn cho biết mối liên 

hệ giữa các biến đæu vào tác động đến chën nuôi 

lợn. Hệ số co giãn có giá trð 1,127 cò ý nghïa 

thống kê ở mức 5% và tác động tích cực đến 

chën nuôi với hàm ý rìng tốc độ tëng lên cûa 

diện tích chuồng nuôi cò tác động mänh hơn tốc 

độ tëng lên cûa lþợng thức ën chën  

Đối với nhóm hộ chën nuôi dþới hình thức 

kết hợp, hai đæu vào là lao động gia đình và 

lþợng thức ën cò tác động tích cực đến sân lþợng 

thðt lợn hơi xuçt chuồng. Độ co giãn cûa yếu tố 

lao động gia đình là 1,102 và cò ý nghïa thống 

kê ở mức 10%, điều này cho phép kết luên rìng 

lao động gia đình cò tác động tích cực đến sân 

lþợng thðt cûa các hộ chën nuôi lợn. Bên cänh 

đò, độ co giãn cûa yếu tố thức ën là 0,305 và có ý 

nghïa thống kê ở mức 10%. Kết quâ þớc lþợng 

này trùng hợp với kết quâ þớc lþợng cûa Umeh 

(2015). Ngoài ra, hệ số co giãn có giá trð 0,604 có 

ý nghïa thống kê ở mức 10% và tác động tích cực 

đến chën nuôi với hàm ý rìng tốc độ tëng lên 

cûa lþợng thức ën cò tác động mänh hơn tốc độ 

tëng lên cûa lao động gia đình. 

Bâng 2. Một số chî tiêu thống kê của 2 nhóm hộ chăn nuôi lợn được sử dụng  

trong mô hình ước lượng hiệu quâ kỹ thuật SPF 

Một số chỉ tiêu 
Hộ chăn nuôi thịt đơn lẻ 

(96 hộ) 
Hộ chăn nuôi kết hợp 

(39 hộ) 

Đầu ra mong muốn   

Tổng số đầu lợn giống đã bán (con) 0 11.358 

Số lợn giống đã bán bình quân/hộ (con) 0 291,2 

Tổng số đầu lợn thịt xuất chuồng (con) 15.747 6.398 

Số lợn thịt xuất chuồng bình quân/hộ (con) 164 165 

Đầu ra không mong muốn   

Số lượng chất thải nitơ (kg N)
(1) 

8.747 9.865 

Lượng chất thải nitơ bình quân/hộ (kg N) 91,2 252,9 

Đầu vào   

Tổng số đầu nái (con) 0 386 

Số đầu nái bình quân/hộ (con) 0 9,9 

Tổng số con giống đã mua (con) 15.758 0 

Số con giống đã mua bình quân/hộ (con) 164 0 

Ghi chú: (1) Số lượng nitơ thải ra từ hoạt động chăn nuôi lợn trong nghiên cứu này được đo lường dựa trên nghiên 

cứu của Latruffe & cs. (2013). 
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Bâng 3. Ước lượng hàm Translog, không tính đến đầu vào xử lý phát thâi nitơ 

Tên các biến 
Hộ chăn nuôi đơn lẻ (n = 96) Hộ chăn nuôi kết hợp (n = 39) 

Hệ số Sai số chuẩn Hệ số Sai số chuẩn 

Constant (β0) -1,082
 

0,202 1,003
* 

0,135 

ln Diện tích chuồng (β1) 2,206
** 

0,535 0,608
 

0,022 

ln Lao động gia đình (β2)  0,603 0,103 1,102
*
 0,510 

ln Lượng thức ăn (β3)  0,031
** 

0,006
 

0,305
*
 0,107 

ln Diện tích chuồng × ln Lao động gia đình (β4) 2,012
 

0,307
 

0,081 0,006 

ln Diện tích chuồng × ln Lượng thức ăn (β5) 1,127
** 

0,201
 

0,993 0,013 

ln Lượng thức ăn × ln Lao động gia đình (β6)  9,310
 

0,109
 

0,604
*
 0,208 

Ghi chú: *, **, *** chỉ mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1% tương ứng. 

Bâng 4. Các yếu ânh hưởng tới phi hiệu quâ kỹ thuật của các hộ chăn nuôi lợn 

Tên các biến 
Hộ chăn nuôi đơn lẻ (n = 96) Hộ chăn nuôi kết hợp (n = 39) 

Hệ số Sai số chuẩn Hệ số Sai số chuẩn 

Constant (0) 1,806
* 

0,015 2,021
 

0,103 

Kinh nghiệm của chủ hộ (1) -0,112
* 

0,011 -1,006
* 

0,012 

Tuổi của chủ hộ (2) -0,103 0,002 -0,007 0,207 

Học vấn của chủ hộ (3) -1,084
* 

0,031 0,020
 

0,108 

Khuyến nông (4) -0,306
*** 

0,217 -0,018
** 

0,019 

Vị trí địa lý (5) -0,016
* 

0,306 -0,019
* 

0,063 

Loại chuồng (6) -1,107
** 

0,202 -1,004
 

0,104 

Ghi chú: *, **, *** chỉ mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1% tương ứng. 

Khi xem xét các yếu tố ânh hþởng đến hiệu 

quâ kỹ thuêt cûa hộ chën nuôi lợn (Bâng 4), ở câ 

hai nhóm hộ chën nuôi đơn lẻ và chën nuôi kết 

hợp, các biến đþa vào mô hình nhìm þớc lþợng 

hiệu quâ kỹ thuêt nhþ tuổi cûa chû hộ đều 

không cò ý nghïa thống kê. Kết quâ này tþơng 

đồng với kết quâ cûa Umeh & cs. (2015) và To & 

Nguyen (2018). Điều này cò nghïa, không phâi 

cứ nhiều tuổi sẽ có ânh hþởng tới hiệu quâ kỹ 

thuêt trong chën nuôi lợn. Tuy nhiên, yếu tố 

kinh nghiệm là rçt quan trọng trong chën nuôi 

lợn, biến này cò ý nghïa thống kê và tác động 

tích cực đến hiệu quâ kỹ thuêt trong chën nuôi 

lợn ở đða bàn nghiên cứu. Kết quâ này tþơng 

đồng với kết quâ nghiên cứu ở châu Phi cûa 

Adetunji & Adeyemo (2012) và Otieno & cs. 

(2012). Trong khi đò, biến học vçn cûa chû chộ 

có ânh hþởng tới hiệu quâ kỹ thuêt, đối với 

nhóm hộ chën nuôi đơn lẻ. Kết quâ này tþơng 

đồng với kết quâ nghiên cứu cûa Adetunji & 

Adeyemo (2012) và Umeh & cs. (2015). Những 

chû hộ chën nuôi lợn cò trình độ học vçn cao hơn 

thì hiệu quâ kỹ thuêt trong chën nuôi lợn có xu 

hþớng cao hơn những chû hộ có học vçn thçp. 

Ngoài ra, những hộ chën nuôi tham gia các hoät 

động khuyến nông đều ânh hþởng tích cực tới 

hiệu quâ kỹ thuêt trong chën nuôi lợn cûa câ 2 

loäi nhòm chën nuôi. Biến khuyến nông chî ra 

rìng, ngþời chën nuôi khi tham gia các lớp têp 

huçn về kỹ thuêt chën nuôi lợn đều đät hiệu 

quâ kỹ thuêt cao hơn những hộ chþa tham gia 

các lớp têp huçn. Kết quâ này tþơng đồng với 

nghiên cứu cûa Tô Thế Nguyên và Nguyễn Anh 

Tuçn (2018). 

Hơn nữa, trong nghiên cứu này chúng tôi 

cñn xem xét đến các biến nhþ loäi chuồng nuôi, 

vð trí đða lý cûa chuồng nuôi đến hiệu quâ kỹ 

thuêt. Kết quâ nghiên cứu chî ra rìng câ 2 yếu 

tố loäi chuồng nuôi và vð trí chuồng nuôi đều có 

tác động tích cực và cò ý nghïa thống kê đến 
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hiệu quâ kỹ thuêt cûa các hộ chën nuôi lợn. 

Hàm ý thêm rìng, nếu những hộ có sử dýng loäi 

chuồng nuôi kín thì đều có tác động tốt đến hiệu 

quâ kỹ thuêt và những hộ chën nuôi cò vð trí 

thuên lợi về giao thông cüng cò tác động tích cực 

đến hiệu quâ kỹ thuêt. 

3.3. Hiệu quâ kỹ thuật của chăn nuôi lợn có 

tính đến đầu vào xử lý phát thâi nitơ 

Hiệu quâ kỹ thuêt cûa hai loäi hộ có tính 

đến đæu vào xử lý lþợng nitơ phát thâi trong quá 

trình chën nuôi lợn đþợc thể hiện ở bâng 2. 

Chúng tôi sử dýng một kiểm đðnh để lựa chọn 

hàm Cobb-Douglas và Translog. Giá trð thống 

kê đþa đến kết quâ là 20,71, cao hơn giá trð tới 

hän cûa phân phối 2 với 3 bêc tự do ở mức ý 

nghïa thống kê là 10% (18,27), do vêy hàm 

Cobb-Douglas trong trþờng hợp này cüng là 

không phù hợp so với hàm Translog. 

Tþơng tự, kết quâ þớc lþợng hàm Translog 

đþợc thể hiện ở bâng 5. Đối với nhóm hộ chën 

nuôi dþới hình thức đơn lẻ, hai đæu vào là diện 

tích chuồng träi và lþợng thức ën công nghiệp có 

tác động đáng kể đến sân lþợng thðt lợn hơi cûa 

các hộ chën nuôi lợn. Hệ số cûa diện tích chuồng 

träi hay chính là độ co giãn cûa nó là 2,003 và có 

ý nghïa thống kê ở mức 5%, điều này cho phép 

kết luên rìng diện tích chuồng träi cò tác động 

tích cực mänh đến sân lþợng cûa các hộ chën 

nuôi lợn. Độ co giãn cûa yếu tố thức ën là 0,037 

và cò ý nghïa thống kê ở mức 5%. Kết quâ này 

hàm ý rìng nếu lþợng thức ën tëng lên thì cüng 

sẽ giúp tëng kết quâ đæu ra mong muốn cûa 

hoät động chën nuôi.  

Đối với nhóm hộ chën nuôi dþới hình thức 

kết hợp, hai đæu vào là lao động gia đình và 

lþợng thức ën cò tác động đáng kể đến sân lþợng 

thðt lợn hơi xuçt chuồng. Độ co giãn cûa yếu tố 

lao động gia đình là 1,708 và cò ý nghïa thống 

kê ở mức 5%, điều này cho phép kết luên rìng 

lao động gia đình cò tác động tích cực đến sân 

lþợng thðt cûa các hộ chën nuôi lợn. Độ co giãn 

cûa yếu tố thức ën là 0,025 và cò ý nghïa thống 

kê ở mức 10% cüng cho phép giâi thích rìng nếu 

tëng lþợng thức ën chën nuôi sẽ tác động tích 

cực đến sân lþợng chën nuôi cûa hộ nhþng 

không nhiều. Ngoài ra, hệ số co giãn có giá trð 

0,528 cò ý nghïa thống kê ở mức 5% và tác động 

tích cực đến chën nuôi với hàm ý rìng tốc độ 

tëng lên cûa diện tích chuồng cò tác động mänh 

hơn tốc độ tëng lên cûa lþợng thức ën. Hệ số co 

giãn có giá trð 0,805 cò ý nghïa thống kê ở mức 

10% và tác động tích cực đến chën nuôi với hàm 

ý rìng tốc độ tëng lên cûa lþợng thức ën cò tác 

động không mänh bìng tốc độ tëng lên cûa lao 

động gia đình. 

Kết quâ þớc lþợng ở bâng 6 mô tâ các yếu tố 

ânh hþởng đến hiệu quâ kỹ thuêt cûa hộ chën 

nuôi lợn. Ở câ hai nhóm hộ chën nuôi đơn lẻ và 

chën nuôi kết hợp, tþơng tự nhþ ở bâng 4, các 

biến đþa vào mô hình nhìm þớc lþợng hiệu quâ 

kỹ thuêt nhþ tuổi cûa chû hộ đều không có ý 

nghïa thống kê. Tuy nhiên, yếu tố kinh nghiệm 

cò ý nghïa thống kê và tác động tích cực đến 

hiệu quâ kỹ thuêt trong chën nuôi lợn ở đða bàn 

nghiên cứu. Kết quâ này là tþơng đồng với kết 

quâ nghiên cứu cûa Adetunji & Adeyemo (2012) 

và Otieno & cs. (2012). 

Bâng 5. Ước lượng hàm Translog, có tính đến đầu vào xử lý phát thâi nitơ 

Tên các biến 
Hộ chăn nuôi đơn lẻ (n = 96) Hộ chăn nuôi kết hợp (n = 39) 

Hệ số Sai số chuẩn Hệ số Sai số chuẩn 

Constant (β0) 0,129
 

0,605 0,908
* 

0,031 

ln Diện tích chuồng (β1) 2,003
** 

0,431 1,101
 

0,029 

ln Lao động gia đình (β2) 0,801 0,102 1,708
**
 0,010 

ln Lượng thức ăn (β3)  0,037
** 

0,066
 

0,025
**
 0,008 

ln Diện tích chuồng × ln Lao động gia đình (β4) 1,010
 

0,008
 

0,814 0,154 

ln Diện tích chuồng × ln Lượng thức ăn (β5) 0,528
** 

0,019
 

0,388 0,039 

ln Lao động gia đình × ln Lượng thức ăn (β6) 1,107
 

0,019
 

0,805
*
 0,080 

Ghi chú: *, **, *** chỉ mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1% tương ứng. 
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Bâng 6. Các yếu ânh hưởng tới phi hiệu quâ kỹ thuật của các hộ chăn nuôi lợn 

Tên các biến 
Hộ chăn nuôi đơn lẻ (n = 96) Hộ chăn nuôi kết hợp (n = 39) 

Hệ số Sai số chuẩn Hệ số Sai số chuẩn 

Constant (0)  0,708
* 

0,008 1,027
 

0,031 

Kinh nghiệm của chủ hộ (1) -0,183
* 

0,007 -1,004
* 

0,002 

Tuổi của chủ hộ (2) -0,008 0,004 -0,107 0,004 

Học vấn của chủ hộ (3) -1,181
** 

0,013 0,922
 

0,106 

Khuyến nông (4) -1,009
*** 

0,107  -0,817
** 

0,009 

Vị trí địa lý (5)  -0,007
* 

0,006 -0,015
* 

0,031 

Loại chuồng (6) -1,004
** 

0,305 -1,021
 

0,006 

Diện tích mặt nước (7) 0,050
* 

0,051 0,229
 

0,017 

Diện tích đất nông nghiệp (8) 0,041
 

0,045  0,218
* 

0,068 

Ghi chú: *, **, *** chỉ mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1% tương ứng. 

Bâng 7. Thống kê mô tâ về hiệu quâ kỹ thuật các nhóm hộ chăn nuôi lợn 

Chỉ tiêu 
Thống kê mô tả  
về mức độ TE 

Hộ chăn nuôi lợn đơn lẻ 
(n = 96 hộ) 

Hộ chăn nuôi lợn kết hợp  
(n = 39 hộ) 

Chưa tính đến các đầu vào để xử lý 
số lượng chất thải nitơ  

Trung bình 0,780 0,808 

Lớn nhất 0,890 0,903 

Nhỏ nhất 0,203 0,338 

Có tính đến các đầu vào để xử lý số 
lượng chất thải nitơ  

Trung bình 0,602 0,661 

Lớn nhất 0,803 0,902 

Nhỏ nhất 0,260 0,326 

 

Bên cänh đò, biến học vçn cûa chû chộ có 

ânh hþởng tích cực tới hiệu quâ kỹ thuêt, đối với 

nhóm hộ chën nuôi đơn lẻ. Ngoài ra, những hộ 

chën nuôi tham gia các hoät động khuyến nông 

đều ânh hþởng tích cực tới hiệu quâ kỹ thuêt 

trong chën nuôi lợn cûa câ 2 loäi nhòm chën 

nuôi. Biến khuyến nông chî ra rìng, ngþời chën 

nuôi khi tham gia các lớp têp huçn về kỹ thuêt 

chën nuôi lợn dén đến đät hiệu quâ kỹ thuêt cao 

hơn những hộ chþa tham gia các lớp têp huçn.  

Trong phân tích hiệu quâ kỹ thuêt, Yang & 

cs. (2008) cho rìng các đæu ra không mong muốn 

(chçt thâi tÿ chën nuôi lợn) có thể đþợc hiểu nhþ 

là các đæu ra “xçu”, bởi có thể xử lý đþợc chúng 

nhþng tốn kém. Khi tính đến yếu tố đæu vào xử 

lý phát thâi nitơ là diện tích đçt nông nghiệp và 

diện tích mặt nþớc, hệ số þớc lþợng cûa diện tích 

mặt nþớc mang giá trð dþơng với mức ý nghïa 

thống kê 5% đối với nhóm hộ chën nuôi đơn lẻ. 

Mặt khác, hệ số þớc lþợng cûa yếu tố diện tích 

đçt nông nghiệp cüng tþơng tự đối với nhóm hộ 

chën nuôi kết hợp, do đò kết quâ này có thể giâi 

thích rìng nếu đþa thêm yếu tố đæu vào không 

mong muốn thì sẽ tác động tiêu cực đến sân 

lþợng chën nuôi cûa hộ. 

Mức hiệu quâ kỹ thuêt trung bình cûa hai 

nhóm hộ chën nuôi lợn đþợc thể hiện ở bâng 7. 

Kết quâ đò chî ra rìng hiệu quâ kỹ thuêt trung 

bình cûa các hộ chën nuôi lợn đơn lẻ (78,0%) 

thçp hơn so với các hộ chën nuôi lợn kết hợp 

(80,8%), sự khác biệt này đþợc kiểm đðnh và có ý 

nghïa thống kê đáng kể ở mức 1%. Điều này cho 

thçy chën nuôi đơn lẻ chþa đät hiệu quâ kỹ 

thuêt so với những hộ chën nuôi lợn kết hợp. 

Các hộ chën nuôi lợn kết hợp có thể hiệu 

quâ hơn, nhþng mặt khác, do họ có số lþợng đæu 

lợn cao hơn, täo ra lþợng chçt thâi nitơ nhiều 

hơn (Bâng 2). Thêt vêy, khi hiệu quâ kỹ thuêt 

đþợc tính läi cho tÿng nhóm hộ chën nuôi với 

việc đþa vào yếu tố đæu ra không mong muốn là 
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lþợng nitơ täo ra tÿ chën nuôi lợn, kết quâ là 

khác biệt với hiệu quâ thu đþợc khi không tính 

toán đến lþợng chçt thâi nitơ. Hiệu quâ kỹ 

thuêt trung bình cûa các hộ chën nuôi kết hợp 

(66,1%) có sự khác biệt so với các hộ chën nuôi 

đơn lẻ (60,2%), sự khác biệt này là đáng kể. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết quâ nghiên cứu chî ra rìng hiệu quâ kỹ 

thuêt giâm đi đối với câ 2 nhóm hộ chën nuôi 

khi tính đến lþợng chçt thâi nitơ. Cý thể hơn, 

hiệu quâ kỹ thuêt trung bình khi chþa tính đến 

yếu tố giâm phát thâi nitơ cûa các hộ chën nuôi 

kết hợp là 80,8%, cao hơn mức hiệu quâ kỹ 

thuêt trung bình khi tính đến yếu tố giâm phát 

thâi nitơ là 66,1%. Tþơng tự, hiệu quâ kỹ thuêt 

trung bình khi chþa tính đến yếu tố giâm phát 

thâi nitơ cûa các hộ chën nuôi đơn lẻ là 78,0%, 

cao hơn mức hiệu quâ kỹ thuêt trung bình khi 

tính đến yếu tố giâm phát thâi nitơ là 60,2%. 

Hơn nữa, kết quâ nghiên cứu cho thçy 

những yếu tố ânh hþởng đến hiệu quâ kỹ thuêt 

trong chën nuôi lợn. Thứ nhçt, trình độ học vçn 

cûa ngþời chën nuôi lợn ânh hþởng tích cực và 

cò ý nghïa thống kê tới hiệu quâ kỹ thuêt. 

Những chû hộ chën nuôi cò trình độ học vçn cao 

hơn sẽ đät đþợc hiệu quâ kỹ thuêt cao hơn. Thứ 

hai, sự tham gia các hoät động khuyến nông và 

kinh nghiệm cûa chû hộ có ânh hþởng tích cực 

tới hiệu quâ kỹ thuêt. Ngþời chën nuôi đþợc 

tham gia các lớp têp huçn về kỹ thuêt chën nuôi 

lợn đät hiệu quâ kỹ thuêt cao hơn những hộ 

chþa đþợc tham gia các lớp têp huçn. Thứ ba, 

loäi chuồng nuôi, vð trí chuồng nuôi và yếu tố 

giâm phát thâi nitơ đều cò tác động đến hiệu 

quâ kỹ thuêt cûa các hộ chën nuôi lợn.  

Tÿ kết quâ trên, chúng tôi khuyến cáo rìng, 

để tác động đến hiệu quâ kỹ thuêt cûa chën 

nuôi lợn ở Hâi Dþơng, cæn têp trung tác động 

vào việc nång cao trình độ nhên thức cûa chû hộ 

chën nuôi, tëng cþờng các hoät động têp huçn 

kỹ thuêt chën nuôi lợn cho các hộ,„ Ngoài ra, 

đæu tþ tốt cơ sở hä tæng giao thông và nâng cçp 

hệ thống chuồng nuôi theo hþớng hiện đäi cüng 

sẽ giúp câi thiện đþợc hiệu quâ kỹ thuêt trong 

chën nuôi lợn. Chën nuôi lợn đang ngày càng 

gây áp lực lớn đến môi trþờng, khi quy mô chën 

nuôi tëng.  

Chính phû cæn có giâi pháp mänh mẽ hơn 

nữa để giâm thiểu sự ô nhiễm tÿ chën nuôi lợn 

bởi kết quâ nghiên cứu chî ra rìng khi có tính 

đến các yếu tố chçt thâi nitơ tÿ chën nuôi lợn 

thì hiệu quâ kỹ thuêt sẽ giâm. Chúng tôi 

khuyến nghð rìng các nhà làm chính sách có thể 

tham khâo các phát hiện tÿ kết quâ nghiên cứu 

cûa chúng tôi để có giâi pháp can thiệp mänh 

mẽ hơn tÿ chính quyền để giâm áp lực tÿ chçt 

thâi cûa chën nuôi lợn với môi trþờng.  
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