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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá chất lượng dịch vụ công phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng đồng 

bằng sông Hồng từ góc độ người sử dụng dịch vụ. Khung phân tích dựa trên mô hình chất lượng SERVQUAL và mở 

rộng một số tiêu chí phù hợp với lĩnh vực công trong nông nghiệp. Số liệu được thu thập thông qua khảo sát tại 3 

tỉnh đại diện của vùng là Hà Nội, Hà Nam và Thái Bình, đạt 283 phiếu. Kết quả phân tích cho thấy ba khía cạnh chất 

lượng có điểm đánh giá thấp trong dịch vụ nông nghiệp là minh bạch và giải trình, kết quả đầu ra, và yếu tố hữu 

hình. Dịch vụ khuyến nông nhận được điểm chất lượng trung bình thấp hơn so với bảo vệ thực vật và cơ sở hạ tầng 

nông nghiệp.  

Từ khoá: Chất lượng dịch vụ, khuyến nông, bảo vệ thực vật, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp. 

The Quality of Agricultural Public Services in the Red River Delta 

ABSTRACT 

This study aims to evaluate the quality of agricultural public services in the Red River Delta from service user 

perspective. The analytical framework is based on the SERVQUAL service quality model and expanded to some 

criteria suitable for the agricultural public service field. Data collected by conducting survey in three representative 

provinces of the region including Hanoi, Ha Nam and Thai Binh, achieved 283 responses. The analysis results 

showed that three quality dimensions with a low rating in agricultural services were transparency and accountability, 

outputs, and tangible factors. Extension services have received a lower average quality score than plant protection 

and agricultural infrastructures. 

Keywords: Service quality, agricultural extension services, plant protection service, agricultural infrastructure, 

agricultural services. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Dịch vụ nông nghiệp được hiểu là nhóm các 

dịch vụ gồm cung cçp đæu vào cho sân xuçt nông 

nghiệp, cung cçp tín dụng, tư vçn/cung cçp thông 

tin kiến thức nông nghiệp, đào täo kỹ thuêt nông 

nghiệp, cung cçp cơ sở hä tæng, marketing sân 

phèm nông nghiệp (Smith, 2001). Dịch vụ nông 

nghiệp có thể do khu vực tư nhân hoặc chính phủ 

hỗ trợ cung cçp. Các dịch vụ nông nghiệp được 

chính phủ tài trợ cung ứng thông qua các chương 

trình và chính sách nông nghiệp được hiểu là 

dịch vụ công nông nghiệp. Täi Việt Nam, ba dịch 

vụ công nông nghiệp tiêu biểu được triển khai có 

hệ thống từ Trung ương tới địa phương là khuyến 

nông, bâo vệ thực vêt và cơ sở hä tæng nông 

nghiệp (Bộ NN&PTNT, 2009).  

Đánh giá chçt lượng dịch vụ nông nghiệp là 

sự ghi nhên câm nhên thực tế của nông dân về 

các khía cänh chçt lượng dịch vụ, cho phép xác 

định được điểm yếu của dịch vụ, từ đó có chính 

sách phù hợp để câi thiện chçt lượng dịch vụ 

(Hoàng & Vũ, 2011). Các yếu tố cçu thành chçt 

lượng dịch vụ bao gồm tính hữu hình, sự tin cêy, 

sự phân hồi, sự đâm bâo và sự thçu hiểu, hay 

còn gọi là mô hình SERVQUAL được sử dụng 

phổ biến trong nhiều nghiên cứu chçt lượng dịch 

vụ (Agyapong, 2011; Kontogeorgos & cs., 2014; 
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Ocampo & cs., 2019). Tuy nhiên, hän chế của 

mô hình này là mới chỉ têp trung vào chçt lượng 

quá trình cung ứng mà chưa xem xét tới chçt 

lượng đæu ra của dịch vụ (Buttle, 1996; Brady & 

Cronin, 2001; Rhee & Rha, 2009); hai là, khía 

cänh minh bäch và giâi trình của lĩnh vực dịch 

vụ công chưa được đề cêp tới (Cheng & cs., 2018; 

Deininger & Mpuga, 2005; Hoàng & Vũ, 2011; 

PAPI, 2018; Park & Blenkinsopp, 2011; SIPAS, 

2018); ba là hæu như chưa có nghiên cứu chçt 

lượng dịch vụ nông nghiệp trong bối cânh nông 

nghiệp vùng đồng bìng sông Hồng. Vì vêy, 

nghiên cứu này nhìm đánh giá chçt lượng dịch 

vụ công phục vụ sân xuçt nông nghiệp vùng 

đồng bìng sông Hồng, dựa trên mô hình 

SERVQUAL và mở rộng các tiêu chí chçt lượng 

đặc thù của dịch vụ nông nghiệp, gồm kết quả 

đầu ra và tính minh bạch và giải trình. Nghiên 

cứu hướng tới mục tiêu: (1) đánh giá các khía 

cänh chçt lượng của từng dịch vụ nông nghiệp 

để ním được các mặt còn hän chế; (2) so sánh 

chçt lượng giữa 3 dịch vụ nông nghiệp theo từng 

tiêu chí để ním được thế mänh và hän chế của 

từng dịch vụ; (3) so sánh giữa các địa bàn khâo 

sát theo các tiêu chí chçt lượng để mỗi địa 

phương biết được hän chế têp trung ở khía cänh 

nào để có chính sách hoàn thiện phù hợp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Mô hình nghiên cứu  

Kết quâ tổng quan nghiên cứu và ý kiến thu 

thêp được từ các cuộc phỏng vçn sâu với nông 

dân và chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp 

cho thçy, chçt lượng dịch vụ thể hiện qua tính 

hữu hình, sự tin cêy, sự phân hồi, sự đâm bâo, 

sự thçu hiểu, tính minh bäch và giâi trình, kết 

quâ dịch vụ (Hình 1). 

Tính hữu hình của dịch vụ đánh giá các 

bìng chứng nhìn thçy được của dịch vụ, bao 

gồm diện mäo cơ sở vêt chçt, phương tiện thiết 

bị sử dụng trong quá trình cung ứng dịch vụ, sự 

thể hiện bên ngoài của nhân viên phục vụ và các 

çn phèm thông tin gín liền với dịch vụ.  

Sự tin cậy của dịch vụ phân ánh sự tin cêy 

của người dân với dịch vụ, dựa trên các tiêu chí 

như khâ nëng tiến hành dịch vụ đã cam kết một 

cách độc lêp và chính xác, bao gồm sự quan tâm 

hỗ trợ giâi quyết vçn đề cho khách hàng, giữ lời 

hứa cung cçp dịch vụ như đã lên kế hoäch, 

không để xây ra lỗi trong quá trình cung ứng. 

Sự phản hồi của dịch vụ đánh giá sự sẵn 

sàng của bên cung ứng trong việc cung cçp dịch 

vụ nhanh và kịp thời, sẵn sàng giúp khách hàng 

giâi quyết các vçn đề, hoặc sẵn sàng trâ lời thíc 

míc của khách hàng khi có yêu cæu, bao gồm câ 

việc cung cçp cho khách hàng thời điểm triển 

khai dịch vụ.   

Sự đảm bảo của dịch vụ phân ánh mức độ 

tin tưởng của khách hàng về nhân viên và đơn 

vị cung ứng, được thể hiện qua sự đánh giá về 

mức độ hiểu biết và thái độ lịch sự của nhân 

viên. Khi nhân viên thể hiện thái độ lịch sự, và 

có trình độ chuyên môn, hiểu biết rộng để có thể 

trâ lời mọi thíc míc của khách hàng thì có thể 

täo cho họ câm giác tin tưởng. 

 

Nguồn: Parasuraman & cs., 1991; Hoàng & Vũ, 2011. 

Hình 1. Các tiêu chí chất lượng dịch vụ nông nghiệp  
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 Sự thấu hiểu của dịch vụ thể hiện sự quan 

tâm, chú ý của nhân viên và đơn vị cung ứng tới 

nhu cæu khác biệt của từng đối tượng khách 

hàng, luôn đặt lợi ích của khách hàng vào trung 

tâm quá trình cung ứng và thời gian mở cửa 

hoät động của đơn vị thuên tiện cho khách hàng 

tới giao dịch.  

Tính minh bạch và giải trình phân ánh 

mức độ công khai minh bäch thông tin trong 

quá trình cung ứng, trong đó bao gồm thông tin 

về các hoät động sẽ diễn ra, tình hình ngân 

sách phân bổ, cũng như là khâ nëng tham gia 

vào quá trình lçy ý kiến, lên kế hoäch hoät 

động dịch vụ, khâ nëng giâm sát, khiếu näi và 

phân hồi khi có vçn đề xây ra trong quá trình 

cung ứng (Deininger, 2005; Hoàng & Vũ, 2011; 

PAPI, 2018).  

Kết quả dịch vụ được hiểu là cái mà khách 

hàng đät được sau khi dịch vụ được cung ứng 

(Gronroos, 1984), và điều này läi phụ thuộc vào 

từng loäi dịch vụ. Ví dụ, trong khuyến nông, 

chçt lượng đæu ra có thể hiểu là khâ nëng áp 

dụng kiến thức têp huçn vào sân xuçt nông 

nghiệp, khâ nëng nhân rộng mô hình, mức độ 

đóng góp của hoät động khuyến nông vào việc 

câi thiện nëng suçt, chçt lượng cây trồng. 

2.2. Thiết kế bảng câu hỏi và thu thập  

dữ liệu  

Bâng hỏi gồm các nhên định về các khía 

cänh chçt lượng dịch vụ nông nghiệp - là đäi 

diện cho từng chỉ tiêu chçt lượng dịch vụ, được 

đo lường bìng thang Likert 5 bêc (1 = hoàn toàn 

không đồng ý, 2 = không đồng ý, 3 = phân vân, 4 

= đồng ý và 5 = hoàn toàn đồng ý) phân ánh 

mức độ đồng ý của nông dân với các nhên định 

trong bâng hỏi. Điểm càng gæn tiệm cên 5 càng 

thể hiện chçt lượng dịch vụ cao và ngược läi 

càng gæn 1 càng thể hiện hän chế trong cung 

ứng dịch vụ.  

Dữ liệu được thu thêp trong tháng 12/2019, 

thông qua phát phiếu khâo sát trực tiếp tới 

nông dân täi một số xã nông nghiệp ở 3 tỉnh đäi 

diện thuộc vùng đồng bìng sông Hồng là Hà 

Nội, Hà Nam và Thái Bình. Mỗi tỉnh khâo sát 

täi 2 huyện nông nghiệp và mỗi huyện có 2 xã 

đäi diện về nông nghiệp, đặc biệt là những hộ 

canh tác các loäi cây trồng như lúa, rau màu và 

cây ën quâ, vì đåy là những loäi cây trồng chủ 

đäo của vùng, đâm bâo tính đäi diện của tổng 

thể. Cụ thể, Hà Nội khâo sát täi hai huyện Hoài 

Đức (xã Tiền Yên và xã Song Phương) và Đông 

Anh (xã Thuỵ Lâm và xã Vân Nội), Hà Nam 

khâo sát täi hai huyện là Duy Tiên (xã Châu 

Giang và xã Trác Vën) và Lý Nhân (xã Nhân 

Bình và xã Nhân Đäo), Thái Bình khâo sát täi 

hai huyện Thái Thuỵ (xã Thuỵ Lương và xã 

Thuỵ Trình) và Kiến Xương (xã Bình Nguyên và 

xã Thanh Tân). Kết quâ thu thêp được nhêp vào 

phæn mềm SPSS và kết hợp Excel để phân tích 

thống kê mô tâ và đồ thị hoá số liệu so sánh.  

2.3. Phân tích dữ liệu   

Phương pháp thống kê mô tâ so sánh được 

sử dụng để síp xếp, phân loäi và tổng hợp số 

liệu thu thêp, từ đó xây dựng các bâng biểu, đồ 

thị để so sánh điểm chçt lượng giữa các tiêu chí 

trong từng dịch vụ, và so sánh giữa các địa 

phương khâo sát.  

Nội dung phân tích số liệu bao gồm phân tích 

kết quâ méu khâo sát để thçy được tính đäi diện 

của méu, tiếp theo là phân tích so sánh điểm 

đánh giá trung bình giữa các thành phæn chçt 

lượng trong từng dịch vụ, cuối cùng là phân tích 

so sánh điểm chçt lượng giữa các dịch vụ và giữa 

các địa phương theo từng thành phæn chçt lượng.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Tỷ lệ trả lời và thuộc tính của mẫu  

Tổng số phiếu phát ra là 300 phiếu, tổng số 

phiếu thu về là 283 phiếu, đät tỷ lệ trâ lời là 

94,33%. Trong đó Hà Nội đät 73 phiếu, Hà Nam 

110 phiếu, và Thái Bình 100 phiếu. Kết quâ trâ 

lời khâo sát: 47,3% là nam (134 người trâ lời) và 

52,7% là nữ (149 người trâ lời), phæn lớn trên 40 

tuổi (90,8%), khoâng 2/3 người trâ lời mới tốt 

nghiệp cçp II (62%). Ngoài ra, phæn lớn là đối 

tượng có diện tích canh tác nhỏ, dưới 5.000m2 

(0,5ha) (chiếm 94,7%). Thuộc tính của méu khâo 

sát phù hợp với thực tế ngành nông nghiệp Việt 

Nam, đối tượng làm nông nghiệp vén nhiều là 

nữ giới, ở độ tuổi trung niên, với trình độ học 

vçn không cao, và quy mô canh tác còn nhỏ lẻ, 

manh mún. 
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3.2. Chất lượng dịch vụ nông nghiệp  

Đối với dịch vụ khuyến nông (KN), điểm 

trung bình có giá trị từ 2,99 (minh bäch và giâi 

trình) đến 4,42 (sự phân hồi), có 3 chỉ tiêu có giá 

trị thçp hơn 4. Đối với dịch vụ bâo vệ thực vêt 

(BVTV), điểm trung bình có giá trị từ 2,96 

(minh bäch và giâi trình) đến 4,64 (sự phân hồi), 

có duy nhçt 1 chỉ tiêu có giá trị thçp hơn 4. Đối 

với cơ sở hä tæng nông nghiệp (CSHT), điểm 

trung bình các chiều chçt lượng có giá trị từ 

3,57 (minh bäch và giâi trình) đến 4,56 (sự thçu 

hiểu), và cũng chỉ có duy nhçt 1 chỉ tiêu có giá 

trị thçp hơn 4. Điều này hàm ý rìng không có 

sự đồng đều về câm nhên của nông dân đối với 

các tiêu chí chçt lượng giữa các dịch vụ. 

Tiêu chí minh bạch và giải trình nhên được 

điểm đánh giá thçp nhçt trong câ ba dịch vụ. 

Trong đó, CSHT ghi nhên điểm cao hơn (3,57) 

so với KN (2,99) và BVTV (2,96). Điều này một 

phæn là do CSHT có thêm chỉ tiêu thông tin về 

hoät động được công khai minh bäch (4,02), tuy 

nhiên chỉ tiêu này trong dịch vụ KN và BVTV 

đã bị loäi do hệ số Cronbach Alpha thçp trong 

tương quan biến - tổng. Thứ hai là câ 3 chỉ tiêu 

thành phæn về khâ nëng tham gia lçy ý kiến 

của người dân, khâ nëng ním tình hình ngân 

sách dành cho dịch vụ, và khâ nëng kiểm soát 

quá trình cung ứng và khiếu näi khi có vçn đề 

xây ra của CSHT đều cho thçy điểm đánh giá 

cao hơn so với hai dịch vụ còn läi. 

  

Hình 2. Chất lượng khuyến nông 

   

Hình 3. Chất lượng bảo vệ thực vật 
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Hình 4. Chất lượng CSHT 

Khía cänh nhên được điểm đánh giá cao 

nhçt trong từng dịch vụ là khác nhau. Đối với 

CSHT thì khía cänh sự thấu hiểu nhên điểm 

cao nhçt (4,56), điều này hàm ý là người dân 

đánh giá cao tính trách nhiệm và nỗ lực của 

chính quyền trong việc đâm bâo điều kiện 

CSHT tốt nhçt phục vụ cho sân xuçt nông 

nghiệp täi địa phương, cũng như tính trách 

nhiệm và nhiệt tình của cán bộ cơ sở (thôn, xã) 

trong việc đâm bâo CSHT cho nông nghiệp hoät 

động thuên lợi. Đối với BVTV thì khía cänh sự 

phản hồi nhên được điểm cao nhçt (4,64), điều 

này có nghĩa là người dân đánh giá cao về việc 

được thông báo về thời gian triển khai hoät động 

phòng trừ sâu bệnh täi địa phương, các hoät 

động này được triển khai theo đúng kế hoäch, 

cán bộ BVTV sẵn sàng hỗ trợ và giâi đáp thíc 

míc của nông hộ về các vçn đề phòng trừ sâu 

bệnh. Tương tự BVTV thì khía cänh sự phản hồi 

cũng nhên được điểm cao nhçt (4,42) trong hoät 

động KN.  

3.2.1. Yếu tố hữu hình 

Xem xét khía cänh hữu hình giữa 3 dịch vụ 

thì điểm đánh giá tëng dæn từ KN (3,98), BVTV 

(4,12) đến CSHT (4,32). Điều này có nghĩa là 

nông dân đánh giá hiện träng hữu hình của 

đường, điện và thuỷ lợi cao hơn khía cänh cơ sở 

vêt chçt, tài liệu, con người của KN và BVTV. 

Đối với CSHT, điểm chênh lệch giữa các chỉ tiêu 

không nhiều, cao nhçt là đường nội đồng được 

cứng hoá thuên tiện cho xe cơ giới đi läi (4,47), 

tiếp theo là hệ thống thuỷ lợi đang ở hiện träng 

tốt (4,28), cuối cùng là hệ thống lưới điện an 

toàn, phủ kín khu vực sân xuçt nông nghiệp 

(4,22). Đối với BVTV, điểm trung bình cao nhçt 

được ghi nhên ở chỉ tiêu Địa điểm học têp, thực 

hành quân lý dịch häi tổng hợp là phù hợp 

(4,34) và thçp nhçt ở hai chỉ tiêu Träm BVTV có 

trang thiết bị hiện đäi (3,73) và Träm BVTV có 

vën phòng và cơ sở vêt chçt khang trang (3,82). 

Điều này có thể lý giâi một phæn do nhiều nông 

dân ít khi đến Träm để thụ hưởng dịch vụ, vì 

thường các dịch vụ được triển khai ngay gæn nơi 

sân xuçt nông nghiệp. Đối với KN, điều tương tự 

cũng xây ra, chỉ tiêu Địa điểm học têp, thực 

hành khuyến nông là phù hợp có điểm trung 

bình cao nhçt (4,17), trong khi hai chỉ tiêu Träm 

khuyến nông có trang thiết bị hiện đäi, và Träm 

khuyến nông có vën phòng và cơ sở vêt chçt 

khang trang có giá trị thçp nhçt (3,59 và 3,77). 

Xét theo địa phương, khía cänh hữu hình 

của dịch vụ nông nghiệp täi Hà Nội ghi nhên 

thçp nhçt ở CSHT (3,82), còn Hà Nam là BVTV 

(3,75), Thái Bình là KN (4.08). 
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Hình 5. Tính hữu hình   

3.2.2. Sự tin cậy 

Xem xét khía cänh sự tin cêy giữa 3 dịch vụ 

thì điểm đánh giá tëng dæn từ KN (4,17), CSHT 

(4,34) đến BVTV (4,47). Điều này có nghĩa là 

nông dân đánh giá sự cam kết triển khai tốt 

dịch vụ ở BVTV là cao nhçt, cụ thể là Thông báo 

chính xác và kịp thời về tình hình sâu bệnh trên 

cây trồng (4,66) - cũng là chỉ tiêu có điểm cao 

nhçt, tiếp theo là Tổ chức tốt các hoät động 

phòng trừ sâu bệnh (4,61), Lớp têp huçn quân 

lý dịch häi tổng hợp được tổ chức tốt täi địa 

phương (4,36), cán bộ BVTV thể hiện sự quan 

tâm hỗ trợ nông dân xử lý vçn đề sâu bệnh 

(4,27). Đối với sự tin cêy CSHT thì chỉ tiêu ghi 

nhên điểm cao nhçt là Hệ thống thuỷ lợi đâm 

bâo lượng nước dồi dào cho sân xuçt nông 

nghiệp (4,44), tuy nhiên khía cänh nhên được 

điểm thçp tương đối so với các chỉ tiêu còn läi 

liên quan tới khâ nëng tiêu thoát nước tốt kể câ 

vào mùa mưa (4,19). Đối với sự tin cêy KN thì 

chỉ tiêu Thời gian tổ chức các lớp KN phù hợp 

với mùa vụ nhên điểm cao nhçt, và thçp nhçt là 

hai chỉ tiêu: Sự đa däng nội dung của lớp têp 

huçn (4,05) và sự quan tâm hỗ trợ của cán bộ 

KN khi nông dân gặp khó khën (4,04). 

Xét theo địa phương, khía cänh sự tin cêy 

của dịch vụ nông nghiệp täi Hà Nội ghi nhên 

thçp nhçt ở CSHT (3,80) và thçp nhçt trong 3 

tỉnh, còn Hà Nam và Thái Bình đều ở dịch vụ 

KN (4,16 và 4,27).  

3.2.3. Sự phản hồi 

Xem xét khía cänh sự phân hồi giữa 3 dịch 

vụ thì điểm đánh giá tëng dæn từ CSHT (4,34), 

KN (4,42) đến BVTV (4,64). Điều này có nghĩa 

là nông dân đánh giá khâ nëng phân ứng nhanh 

của BVTV đối với những yêu cæu của nông dân 

là tốt nhçt trong ba dịch vụ nông nghiệp, cụ thể 

điểm cao nhçt ghi nhên ở chỉ tiêu Nông dân 

được thông báo về thời gian triển khai các hoät 

động phòng trừ sâu bệnh täi địa phương (4,81), 

và thçp hơn ở khía cänh cán bộ BVTV sẵn sàng 

hỗ trợ và giâi đáp các thíc míc nông dân trong 

công tác phòng trừ sâu bệnh (4,51 và 4,48). Đối 

với sự phân hồi trong công tác KN, thứ tự các 

chỉ tiêu cũng tương tự như BVTV, cao nhçt là 

chỉ tiêu Nông dân được thông báo về thời gian 

triển khai các hoät động khuyến nông (4,45), 

thçp hơn ở khía cänh Cán bộ KN sẵn sàng giúp 

đỡ và giâi đáp các thíc míc của nông dân (4,39). 

Đối với sự phân hồi CSHT, thì Khâ nëng phân 

ứng nhanh (khíc phụ sự cố) được đánh giá cao 

nhçt ở thuỷ lợi (4,36), sau đó là đường xá (4,33) 

và hệ thống lưới điện (4,32). 
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Hình 6. Sự tin cậy 

 

Hình 7. Sự phản hồi  

Xét theo địa phương, khía cänh sự phân hồi 

của dịch vụ nông nghiệp täi Hà Nội ghi nhên 

thçp nhçt ở CSHT (3,85) và thçp nhçt trong ba 

tỉnh, Hà Nam cũng ghi nhên thçp nhçt ở CSHT 

nhưng kết quâ vén khá cao (4,43), còn Thái 

Bình là KN (4,36). 

3.2.4. Sự đảm bảo 

Xem xét khía cänh sự đâm bâo giữa 3 dịch 

vụ cho thçy BVTV tiếp tục ghi nhên điểm đánh 

giá cao nhçt (4,48), sau đó là KN & csHT có giá 

trị điểm bìng nhau (4,34), mặc dù điểm chênh 

lệch không quá nhiều (0,14 điểm). Điều này có 
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nghĩa là nông dân câm thçy yên tâm và tin 

tưởng vào hoät động BVTV cao hơn câ, cụ thể 

chỉ tiêu ghi nhên điểm cao nhçt là Nông dân 

câm thçy an tâm khi được cán bộ BVTV cơ sở 

hướng dén cách phòng trừ sâu bệnh (4,53), và 

thçp hơn ở khía cänh Sự thân thiện và nhiệt 

tình của cán bộ BVTV cơ sở (4,39). Đối với sự 

đâm bâo của KN, các chỉ tiêu liên quan tới giâng 

viên têp huçn có điểm cao nhçt, cụ thể là giâng 

viên têp huçn thân thiện, nhiệt tình (4,45), 

nông dân tin tưởng vào nëng lực và trình độ của 

giâng viên têp huçn (4,42), nông dân câm thçy 

an tâm khi được giâng viên têp huçn hướng dén 

(4,39), còn đối với các đối tượng khác như cán bộ 

phụ trách mô hình, cán bộ khuyến nông cơ sở 

thì nhên được đánh giá thçp hơn (4,10 và 4,32). 

Đối với sự đâm bâo của CSHT thì khía cänh 

nhên được đánh giá cao nhçt là Chçt lượng 

đường nội đồng (4,52), và chỉ tiêu Nguồn nước 

tưới tiêu không bị ô nhiễm nhên điểm thçp nhçt 

(4,19). Điều này cho thçy một số quan ngäi của 

người dân đối với chçt lượng nguồn nước cho 

tưới tiêu. 

Xét theo địa phương, khía cänh sự đâm bâo 

của dịch vụ nông nghiệp täi Hà Nội ghi nhên 

thçp nhçt ở CSHT (4,02), còn Hà Nam và Thái 

Bình là BVTV (4,34 và 4,35), tuy nhiên chênh 

lệch không đáng kể. 

3.2.5. Sự thấu hiểu 

Xem xét khía cänh sự thçu hiểu giữa 3 

dịch vụ thì điểm đánh giá tëng dæn từ KN 

(4,12), BVTV (4,44) đến CSHT (4,56). Điều này 

có nghĩa là nông dån đánh giá cao những nỗ 

lực của cán bộ và chính quyền trong việc đâm 

bâo điều kiện CSHT tốt nhçt cho nông nghiệp. 

Đối với BVTV, chỉ tiêu nhên được điểm trung 

bình cao nhçt là Träm BVTV quan tâm tới tình 

hình sâu bệnh và việc sử dụng thuốc BVTV 

đúng cách täi địa phương (4,67), tiếp theo là 

hai chỉ tiêu cán bộ BVTV quan tâm tới tình 

hình sâu bệnh và việc sử dụng thuốc BVTV của 

nông hộ (4,47), Träm BVTV luôn đặt lợi ích của 

nông hộ làm trung tâm (4,47), và cuối cùng là 

Thời gian mở của hoät động của Träm BVTV 

thuên tiện cho nông hộ đến khi cæn (4,16). Đối 

với KN, thì các chỉ tiêu về sự thçu hiểu đều 

được ghi nhên giá trị thçp hơn so với BVTV, cụ 

thể giá trị cao nhçt là Träm KN quan tâm tới 

tình hình sân xuçt nông nghiệp của địa phương 

(4,32), tiếp theo là Träm KN luôn đặt lợi ích 

của nông dân làm trung tâm (4,17), cán bộ KN 

quan tâm tới tình hình sân xuçt nông nghiệp 

của nông hộ (4,04) và cuối cùng là Thời gian mở 

cửa hoät động của Träm KN thuên tiện cho 

nông hộ đến khi cæn (3,95). 

  

Hình 8. Sự đảm bảo 
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Hình 9. Sự thấu hiểu  

 

Hình 10. Tính minh bạch và giải trình 

Xét theo địa phương, khía cänh sự thçu 

hiểu của dịch vụ nông nghiệp täi Hà Nội ghi 

nhên thçp nhçt ở KN (3,67) và chênh lệch đáng 

kể so với hai dịch vụ còn läi, và cũng là thçp 

nhçt trong ba tỉnh, còn Hà Nam là BVTV (4,41), 

Thái Bình là KN (4,11).  

3.2.6. Tính minh bạch và giải trình 

Xem xét khía cänh minh bäch và giâi trình 

giữa 3 dịch vụ cho thçy giữa KN và BVTV 

không có sự chênh lệch quá lớn (læn lượt là 2,99 

và 2,96), còn CSHT ghi nhên điểm trung bình 

cao nhçt (3,57). Điều này hàm ý các khía cänh 
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thông tin minh bäch, sự tham gia lçy ý kiến của 

người dân đối với hoät động CSHT được câm 

nhên tốt hơn so với KN và BVTV. Cụ thể, trong 

CSHT, chỉ tiêu có giá trị trung bình cao nhçt 

được ghi nhên là công khai minh bäch thông tin 

về hoät động xây dựng, bâo trì và quân lý các 

công trình CSHT (4,02), thçp nhçt là khía cänh 

ním được tình hình ngân sách cho hoät động 

xây dựng và bâo trì CSHT (3,10). Đối với BVTV, 

chỉ tiêu nhên giá trị cao nhçt là khâ nëng giám 

sát hoät động BVTV và khiếu näi khi có vçn đề 

(3,27), thçp nhçt là chỉ tiêu khâ nëng tham gia 

vào công tác lên kế hoäch hoät động BVTV 

(2,98) và khâ nëng ním rõ tình hình ngân sách 

hàng nëm dành cho hoät động BVTV täi địa 

phương (2,64). Kết quâ tương tự xây ra đối với 

dịch vụ KN.  

Xét theo địa phương, khía cänh minh bäch 

và giâi trình của dịch vụ nông nghiệp täi câ ba 

tỉnh đều ghi nhên thçp nhçt ở KN và BVTV so 

với CSHT. Điều này hàm ý rìng câ ba tỉnh đều 

chưa quan tâm tới khía cänh này trong cung 

ứng dịch vụ nông nghiệp.  

3.2.7. Kết quả dịch vụ  

Xem xét khía cänh kết quâ đæu ra giữa 3 

dịch vụ cho thçy điểm đánh giá tëng dæn từ KN 

(3,98), CSHT (4,21) đến BVTV (4,27). Điều này 

hàm ý rìng nông dân đánh giá cao những tác 

động của hoät động BVTV tới việc nâng cao hiệu 

quâ sân xuçt nông nghiệp täi địa phương (bao 

gồm nâng cao nëng suçt, chçt lượng cây trồng 

và tiết giâm chi phí sân xuçt nông nghiệp) với 

giá trị trung bình từ 4,60 trở lên, còn các khía 

cänh ghi nhên điểm trung bình thçp hơn rõ rệt 

là khâ nëng kiểm soát tình hình sâu bệnh, khâ 

nëng ním rõ các nguyên tíc và kỹ thuêt quân lý 

dịch häi tổng hợp IPM, mức độ hiểu biết về các 

kỹ thuêt phòng trừ sâu bệnh hiệu quâ, với giá 

trị trung bình trong khoâng 3,70, tức là thçp 

hơn khoâng 1 bêc điểm so với các chỉ tiêu trước. 

Đối với KN cũng tương tự như vêy, các chỉ tiêu 

liên quan tới tác động của hoät động KN tới việc 

nâng cao hiệu quâ sân xuçt nông nghiệp täi địa 

phương nhên điểm trung bình (4,43 đến 4,59) 

cao hơn gæn như 1 bêc so với các chỉ tiêu về khâ 

nëng áp dụng kiến thức têp huçn vào sân xuçt 

(3,67), khâ nëng áp dụng kỹ thuêt học được từ 

mô hình trình diễn vào sân xuçt (3,25), và thçp 

nhçt là khâ nëng nhân rộng mô hình trình diễn 

ở địa phương (2,97). Tương tự, đối với CSHT, các 

chỉ tiêu liên quan tới tác động tích cực của 

CSHT lên việc nâng cao hiệu quâ sân xuçt nông 

nghiệp có điểm trung bình cao (4,59 đến 4,64), 

trong khi chỉ tiêu mức độ cứng hoá đường nội 

đồng và kênh mương nhên giá trị trung bình 

thçp nhçt (2,99). 

  

Hình 11. Kết quả đầu ra  
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Xét theo địa phương, khía cänh kết quâ đæu 

ra của dịch vụ nông nghiệp täi Hà Nội ghi nhên 

thçp nhçt ở KN & csHT (3,80 và 3,95) và thçp 

nhçt trong ba tỉnh, còn Hà Nam và Thái Bình 

đều ở dịch vụ KN (4,14 và 3,93). 

4. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết quâ nghiên cứu cho thçy: 

Ba khía cänh có điểm trung bình thçp nhçt 

khá đồng nhçt trong câ ba dịch vụ là khía cänh 

minh bäch và giâi trình, kết quâ đæu ra và yếu 

tố hữu hình. Điều này hàm ý rìng để nâng cao 

chçt lượng dịch vụ nông nghiệp thì nên têp 

trung hoàn thiện các chỉ tiêu thuộc ba khía cänh 

trên. Kết quâ này có điểm tương đồng với 

nghiên cứu của Hoàng & Vũ (2011) khi cho rìng 

người sử dụng dịch vụ công về nông nghiệp nông 

thôn đánh giá cao tæm quan trọng ở các khía 

cänh minh bäch, giâi trình và kết quâ dịch vụ; 

tuy nhiên khía cänh hữu hình có mức độ quan 

trọng thçp hơn.  

Nhìn chung, dịch vụ KN ghi nhên điểm 

thçp hơn so với hai dịch vụ còn läi. Trong 7 khía 

cänh chçt lượng thì có tới 5 khía cänh (hữu 

hình, kết quâ đæu ra, sự tin cêy, sự đâm bâo, sự 

thçu hiểu) có điểm đánh giá thçp nhçt trong ba 

dịch vụ, và không có khía cänh nào được ghi 

nhên giá trị cao nhçt. Ngược läi, dịch vụ BVTV 

có 4/7 tiêu chí (kết quâ đæu ra, sự tin cêy, sự 

phân hồi, sự đâm bâo) được ghi nhên giá trị cao 

nhçt, chỉ duy nhçt 1 khía cänh (minh bäch và 

giâi trình) ở vị trí thçp nhçt. Tương tự, dịch vụ 

CSHT cũng được ghi nhên khâ quan hơn so với 

KN, với 3/7 khía cänh có giá trị cao nhçt (minh 

bäch, hữu hình, thçu hiểu) và 2/7 khía cänh ở vị 

trí thçp nhçt (sự phân hồi, sự đâm bâo). Kết 

quâ gợi ý rìng chính sách nông nghiệp cæn têp 

trung câi thiện chçt lượng dịch vụ khuyến nông 

ở tçt câ các khía cänh.  

Trong ba tỉnh khâo sát thì Hà Nội ghi nhên 

nhiều điểm đánh giá thçp hơn so với hai tỉnh 

còn läi. Dịch vụ nông nghiệp täi Hà Nội ghi 

nhên đánh giá thçp nhçt ở CSHT với 4 khía 

cänh là yếu tố hữu hình, sự tin cêy, sự phân hồi, 

sự đâm bâo; tiếp theo là KN ghi nhên thçp nhçt 

ở 3 khía cänh sự thçu hiểu, tính minh bäch và 

giâi trình, kết quâ đæu ra của dịch vụ. Đối với 

Hà Nam và Thái Bình thì hän chế của dịch vụ 

không thực sự têp trung ở một dịch vụ nào. Hà 

Nam chỉ ghi nhên hai khía cänh có đánh giá 

thçp nhçt trong ba tỉnh là yếu tố hữu hình, tính 

minh bäch và giâi trình của BVTV. Thái Bình 

ghi nhên điểm đánh giá cao tương đối so với hai 

tỉnh còn läi, duy chỉ có khía cänh minh bäch và 

giâi trình của các dịch vụ nông nghiệp và kết 

quâ đæu ra của KN còn hän chế.  

Ngoài ra, hän chế của nghiên cứu này là 

chưa thể xác định được chỉ số chçt lượng dịch vụ 

vì thiếu trọng số về mức độ quan trọng của tiêu 

chí. Nghiên cứu trong tương lai có thể têp trung 

vào một loäi dịch vụ nông nghiệp và kết hợp với 

khâo sát mức độ quan trọng của các tiêu chí, 

thông qua đó xây dựng chỉ số chçt lượng chung 

cho dịch vụ đó.  
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