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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá tác động của gói kỹ thuật chuẩn hóa sản phẩm trong sản xuất lúa theo 

chuẩn VietGAP kết hợp với liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm của Hợp tác xã (HTX) Khiết Tâm, huyện 

Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp khác biệt kép (DID: Difference in 

Difference). Dữ liệu từ 66 nông hộ, trong đó có 33 nông hộ tham gói kỹ thuật VietGAP (trong HTX) và 33 nông hộ 

bên ngoài HTX trên cùng địa bàn và được khảo sát ở hai thời điểm vụ Đông Xuân 2017-2018 và vụ Đông Xuân 

2018-2019 tương ứng với trước và sau áp dụng gói kỹ thuật. Kết quả mô hình hồi quy cho thấy những hộ tham gia 

gói kỹ thuật có lợi nhuận cao hơn những hộ bên ngoài là 6,37 triệu đồng/ha/vụ. Các yếu tố thời gian và tương tác 

giữa nhóm hộ và thời gian có tác động đến lợi nhuận khác biệt của gói kỹ thuật. Từ đó, hàm ý chính sách của nghiên 

cứu này là việc kết hợp giữa chuẩn hóa sản phẩm lúa với tiêu thụ sản phẩm cần được nhân rộng ở các địa phương 

trồng lúa để góp phần nâng cao giá trị lúa gạo và góp phần thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo. 

Từ khóa: Chương trình, chuẩn hóa, hợp tác xã, khác biệt kép, Khiết Tâm 

Assessing the Impacts of Vietgap Standardized Rice Product Package  
in Khiet Tam Cooperative in Vinh Thanh District, Can Tho City 

ABSTRACTS 

This research aimed at assessing the impacts of the package of VietGAP standardized rice product in Khiet Tam 

cooperative in Vinh Thanh District, Can Tho City. The research was investigated using the method of Difference in 

Difference (DID). Data were collected from 66 rice produced households, including 33 farmers participated the 

package (inside cooperatives) and 33 households outside the package in two surveyed times were investigated in 

two crop seasons (Winter-Spring crop seasons of 2017-2018 and 2018-2019), corresponding to before and after the 

application of the technical package. The results showed that households participated the package gained a higher 

profits of 6.37 million VND/ha/crop compared with the non-participating households. Two variables included the time 

and the interaction between household group * time were significantly impacted on the profit gained. The policy 

implication indicates that the combination of application of VietGAP standardized package and product marketing 

should be scaled out in order to promote rice value as well as to elevate the restructuring rice programe. 

Keywords: cooperative, difference in difference, Khiet Tam, package, standadization. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 Thành phố Cæn Thơ (TPCT) là đô thð trung 

tâm cûa vùng Đồng bìng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) nhþng ở các huyện ngoäi thành có 

diện tích đçt nông nghiệp lớn, chû yếu là cây lúa 

với diện tích gieo trồng câ nëm 2019 trên 225 

ngàn hecta (Cýc Thống kê TP. Cæn Thơ, 2019). 

Ngành nông nghiệp đã và đang hþớng đến xây 

dựng và nhân rộng các tiến bộ kỹ thuêt góp 

phæn nâng cao hiệu quâ, tëng thu nhêp, chuyển 

dðch cơ cçu kinh tế nông nghiệp theo hþớng 

phát triển sân xuçt hàng hóa nhìm nâng cao 

nëng suçt, chçt lþợng và an toàn thực phèm; 
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riêng đối với sân xuçt lúa sẽ têp trung lúa hàng 

hóa chçt lþợng cao và mở rộng thâm canh quy 

mô lớn ở những vùng phì nhiêu, màu mỡ (Bộ 

NN&PTNT, 2017). Bên cänh đò, sân xuçt phâi 

gín với nhu cæu thð trþờng, phát triển nông 

nghiệp công nghệ cao, chuèn hóa sân phèm theo 

hþớng an toàn và đồng bộ (Chính phû, 2020). 

TPCT đang chuyển đổi tÿ sân xuçt lúa 

truyền thống sang áp dýng tiến bộ kỹ thuêt. Tÿ 

cuối nëm 2017, trên đða bàn TPCT đã hình 

thành những “Cánh đồng lớn” là cơ sở giúp nông 

dân ứng dýng tốt và đồng bộ các giâi pháp kỹ 

thuêt, doanh nghiệp liên kết sân xuçt - tiêu thý 

và là cơ hội đæu tþ cơ giới hoá, hiện đäi hoá sân 

xuçt, täo đà phát triển theo hþớng bền vững 

(GAP) (UBND TP. Cæn Thơ, 2017). Kết quâ 

nghiên cứu cûa Lê Minh Phong & Hà Minh Tâm 

(2015) chî ra rìng mô hình sân xuçt lúa theo 

hþớng GAP mang läi hiệu quâ về lợi nhuên hay 

tỷ suçt lợi nhuên cao hơn hai mô hình Cánh 

đồng lớn và canh tác truyền thống, cüng là mô 

hình ít tác động đến môi trþờng nhçt. Nhþng để 

kết nối nông dân với nông dân trong quá trình 

sân xuçt thì tổ chức sân xuçt ở quy mô Hợp tác 

xã là cæn thiết. Tÿ những vçn đề trên, trong thời 

gian tÿ vý Đông Xuân 2017-2018 đến vý Đông 

Xuân 2018-2019, HTX Khiết Tâm ở huyện Vïnh 

Thänh, TPCT đã áp dýng gói kỹ thuêt xây dựng 

mô hình chuèn hóa sân phèm lúa đang sân xuçt 

ở đåy theo chuèn VietGAP, đồng thời kết hợp 

với một doanh nghiệp tiêu thý lúa gäo trên đða 

bàn để thu mua lúa đät chuèn VietGAP. Nghiên 

cứu này vì vêy nhìm đánh giá tác động cûa gói 

kỹ thuêt và liên kết tiêu thý nói trên so với 

canh tác theo têp quán thông thþờng cûa  

nông dån bên ngoài HTX trên cùng đða bàn 

nghiên cứu.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập số liệu 

Nghiên cứu này nhìm so sánh lợi nhuên 

cûa nhóm hộ trong HTX có áp dýng gói kỹ thuêt 

VietGAP kết hợp tiêu thý lúa gäo với doanh 

nghiệp so với nhóm hộ bên ngoài HTX theo thời 

gian, do vêy số liệu thu thêp trong nghiên cứu 

này là số liệu bâng (panel data). Theo đò, tổng 

cộng có 66 nông hộ đþợc khâo sát bao gồm 33 hộ 

là xã viên bên trong HTX áp dýng mô hình và 

33 hộ sân xuçt lúa bên ngoài HTX Khiết Tâm 

täi 2 thời điểm vý Đông Xuån 2017-2018 và vý 

Đông Xuån 2018-2019 (Bâng 1). Sở dï chọn 2 

nhóm hộ này để đánh giá tác động vì nëm 2018, 

täi đða bàn nghiên cứu đã cò HTX Khiết Tâm 

nhþng xã viên trong HTX mới chî sân xuçt lúa 

theo têp quán thông thþờng nhþ các nông dån 

khác bên ngoài HTX. Đến khi đề tài nghiên cứu 

thực hiện täi HTX ở vý ĐX 2018-2019 thì các xã 

viên HTX bít đæu thực hiện đồng thời gói kỹ 

thuêt VietGAP kết hợp với liên kết tiêu thý với 

doanh nghiệp để thu mua lúa nhờ những xúc 

tác cûa đề tài nghiên cứu. Nhóm trong HTX 

đþợc xem là nhóm chðu tác động cûa việc thực 

hiện sân xuçt theo VietGAP; nhóm ngoài HTX 

đþợc xem là nhòm đối chứng. 

2.2. Đánh giá tác động 

Nghiên cứu này sử dýng phþơng pháp khác 

biệt kép (DID: Difference in Difference) 

(Khandker & cs., 2010) nhìm đánh giá những 

tác động mà những chính sách, chþơng trình 

hay dự án đã đem läi cho nhòm đối tþợng tham 

gia sau một thời gian so với nhòm đối tþợng đối 

chứng. Cơ sở lý thuyết và mô hình hồi quy trong 

nghiên cứu đþợc kế thÿa tÿ Heckman & Vytlacil 

(2005), Khandker & cs. (2010), Phan Thð Nữ 

(2012), Hồ Đình Bâo (2016), Nguyễn Hoành 

Oanh & cs. (2017), Træn Đức Nghïa (2019). Kỳ 

vọng khác biệt giữa 2 nhóm và mô hình hồi quy 

trong nghiên cứu này đþợc diễn giâi nhþ hình 1 

và bâng 2. 

Giâ sử: 

Täi điểm Y0 là thu nhêp cûa nhóm hộ trong 

HTX ở vý Đông Xuån 2017-2018; 

Täi điểm Y1 là thu nhêp cûa nhóm hộ ngoài 

HTX ở vý Đông Xuån 2017-2018. 

Nhóm hộ ngoài HTX với mức thu nhêp là Y1 

täi thời điểm vý Đông Xuån 2017-2018 và tiếp 

týc thực hiện sân xuçt, dþới sự tác động cûa 

kinh tế - xã hội thu nhêp cûa nhóm ngoài HTX 

tëng một khoâng tÿ Y1 lên Y3 ở thời điểm vý 

Đông Xuån 2018-2019; 
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 Bâng 1. Số lượng chọn mẫu quan sát 

Thời điểm Trong hợp tác xã Ngoài hợp tác xã Tổng 

Đông Xuân 2017-2018 33 33 66 

Đông Xuân 2018-2019 33 33 66 

 

Nguồn: Khandker & cs. (2010). 

Hình 1. Cơ sở lý thuyết đánh giá tác động của mô hình VietGAP 

Bâng 2. Kỳ vọng khác biệt lợi nhuận của các nhóm hộ tại 2 thời điểm điều tra 

Nhóm hộ Điều tra ban đầu (triệu đồng/ha) Điều tra kết thúc (triệu đồng/ha) Khác biệt (triệu đồng/ha) 

Hộ trong HTX Y0 Y4 Y4-Y0 

Hộ đối chứng Y1 Y3 Y3-Y1 

Khác biệt (triệu đồng/ha) Y0-Y1 Y4-Y3 (Y4-Y3)-(Y0-Y1) 

Nguồn: Khandker & cs. (2010). 

Nhóm hộ trong HTX với mức thu nhêp là Y0 

täi thời điểm vý Đông Xuån 2017-2018; tham 

gia thực hiện sân xuçt theo VietGAP, cùng với 

những tác động cûa kinh tế - xã hội, thu nhêp 

cûa nhóm hộ trong HTX tëng tÿ Y0 lên Y4. 

Nhþng giâ đðnh nếu không tham gia 

(counterfactual) vào việc thực hiện sân xuçt 

theo VietGAP thì nhóm hộ trong HTX thu nhêp 

chî tëng một khoâng tÿ Y0 lên Y2. Nhþ vêy, để 

đánh giá tác động cûa việc thực hiện sân xuçt 

theo VietGAP đối với nhóm hộ trong HTX thì 

cæn xét sự thay đổi/chênh lệch giữa Y4 với  

Y2(Y4 - Y2) và đò cüng là kết quâ cûa (Y4 - Y3) - 

(Y0 - Y1) (Bâng 2). 

DID so sánh các nhóm can thiệp và đối chiếu 

dựa trên những khác biệt trong kết quâ trong 

thời kỳ ứng với những kết quâ đþợc quan sát 

trong điều tra ban đæu tiền can thiệp. Cò nghïa 

là, nếu có hai thời kỳ t = 0 trþớc chþơng trình và 

t = 1 sau triển khai chþơng trình, cho Yi
T và Yt

C 

là các kết quâ tþơng ứng đối với các đơn vð thý 

hþởng và không can thiệp cûa chþơng trình trong 

thời gian t, phþơng pháp DID sẽ cho phép tính 

toán tác động chþơng trình bình quån nhþ sau: 

Tác 

động 

Hộ trong 

HTX 

2018 

 

 

2019 

0 

Y4 

 Y3 

 

Y2 

Y1 

Y0 

Thực hiện 

sản xuất theo VietGAP 

 

Thời gian 

 

Hộ đối chứng 

(ngoài HTX) 

 

Thu 

nhập 
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DID = E (Y1
T-Y0

T | T1 = 1)-E (Y1
C-Y0

C | T1 = 0)  

 (2.1) 

Trong công thức 2.1 T1 = 1 chî can thiệp cûa 

chþơng trình täi T = 1, còn T1 = 0 chî khu vực 

không can thiệp. Để khái quát hóa và tính toán 

tác động cûa chþơng trình, hàm hồi quy đþợc 

viết có däng: 

Yi = β0 + β1 × T1 + β2 × Year + β3 × (T × Year) 

+ i  (2.2) 

Trong đò: 

Yi là lợi nhuên trên đơn vð diện tích 1ha cûa 

hộ thứ i; 

T là biến däng träng thái tham gia  

chþơng trình; 

Year là biến dummy (nhên giá trð 0 và 1  

cho thời gian trþớc và sau khi thực hiện  

chþơng trình); 

β1 là giá trð thay đổi cûa nhóm tham  

gia chính sách so với nhóm không tham gia 

chþơng trình; 

β2 là giá trð thể hiện tác động cûa thời gian 

đến nhòm tham gia chþơng trình; 

β3 là þớc lþợng ATT (khác biệt trung bình) 

cûa việc tham gia chþơng trình; 

i: phæn dþ þớc lþợng. 

Hàm (2.2) sẽ đþợc thực hiện trong phæn 

mềm Stata 14 theo thể thức tác động cố đðnh 

(Fixed Effect Model: FEM). Theo Wooldridge 

(1997) đþợc trích dén trong Düng & Hùng 

(2018) thì phþơng pháp hồi quy phổ biến đối với 

dữ liệu bâng gồm 3 loäi là hồi quy Pool, hồi quy 

tác động cố đðnh (FEM) và hồi quy tác động 

ngéu nhiên (Ramdom Effect Model: REM). Tuy 

nhiên hồi quy Pool theo thể thức bình phþơng 

bé nhçt (OLS) thþờng xuçt hiện hiện tþợng tự 

tþơng quan nên không đþợc sử dýng trong 

nghiên cứu này. Để có thể sử dýng phþơng pháp 

FEM hay REM thì kiểm đðnh Hausman (1978) 

đþợc sử dýng để kiểm đðnh giâ thuyết H0 rìng 

kết quâ hồi quy giữa FEM và REM là không 

khác biệt, nếu điều đò diễn ra thì phþơng pháp 

FEM sẽ đþợc sử dýng. Tiếp theo, kiểm đðnh 

Wald đþợc sử dýng để chçp nhên hay bác bó giâ 

thuyết H0 về phþơng sai thay đổi cûa sai số cûa 

hồi quy FEM, nếu chçp nhên H0 (p-value <0,05) 

cò nghïa là cò hiện tþợng phþơng sai sai số thay 

đổi thì sau đò hồi quy FEM sẽ đþợc hiệu chînh 

(Khâi, 2013) bởi lệnh robust đþợc viết theo cú 

pháp “xtreg Y T Year T × Year, robust fe” trong 

Stata 14 tþơng ứng với các biến trong hàm (2.2). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm nguồn lực của nông hộ sân 

xuất lúa  

Trong nghiên cứu này, nông hộ đþợc phóng 

vçn ở giai đoän nëm 2018 và nëm 2019 là giống 

nhau. Nên đặc điểm nguồn lực cûa nông hộ chî 

xét ở nëm 2019. 

Đặc điểm nông hộ giữa hai nhóm hộ trong 

và ngoài HTX qua bâng 3. Tuổi trung bình cûa 

ngþời quân lý hộ cûa nhóm hộ ngoài HTX cao 

hơn nhòm hộ trong HTX; trình độ học vçn cûa 

hai nhóm gæn bìng nhau và số nëm kinh 

nghiệm cûa hai nhòm đều lớn hơn 20,0 nëm. 

Điều này, có thể là điểm mänh cûa nông hộ vì có 

số nëm kinh nghiệm cao (Hà Vü Sơn & Dþơng 

Ngọc Thành, 2014) và trình độ học vçn ở mức 

tþơng đối cao để tiếp thu và áp dýng tiến bộ kỹ 

thuêt trong quá trình sân xuçt. Số lao động cûa 

hai nhóm hộ trong và ngoài HTX læn lþợt là 2,8 

lao động/hộ và 2,7 lao động/hộ, thçp hơn so với 

nghiên cứu trþớc đåy là 3,5 lao động/hộ (Nguyễn 

Hữu Đặng, 2012). 

3.2. Đặc điểm sân xuất lúa của nông hộ 

Nhóm hộ trong HTX cò xu hþớng áp dýng 

biện pháp kỹ thuêt (81,8%) cao hơn nhòm hộ 

ngoài HTX (45,5%); theo nghiên cứu cûa Hà Vü 

Sơn & Dþơng Ngọc Thành (2014) thực hiện 

nghiên cứu täi 3 tînh: Kiên Giang (Tân Hiệp, 

Hñn Đçt và An Biên), An Giang (Châu Phú, Tri 

Tôn và Chợ Mới) và Hêu Giang (Phý Hiệp, Long 

Mỹ, Châu Thành và Vð Thanh) nghiên cứu sử 

dýng phþơng pháp thống kê mô tâ để phân tích 

tình hình tiến bộ kỹ thuêt; phþơng pháp phån 

tích các tỷ số tài chính và phþơng pháp kiểm 

đðnh Independent Samples T-test qua kết quâ 

nghiên cứu đã chî ra áp dýng biện pháp kỹ 

thuêt vào sân xuçt mang läi hiệu quâ tài chính 

cao hơn nông hộ không áp dýng (Hà Vü Sơn & 

Dþơng Ngọc Thành, 2014). Câ hai nhóm hộ 

trong và ngoài HTX có tỷ lệ cao trong việc lựa 
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trong giống lúa xác nhên để gieo sä; nhóm hộ 

ngoài HTX là 87,9% và nhóm hộ trong HTX là 

90,9%. Nhòm lúa thơm, đặc sân chiếm tỷ lệ cao 

trong sự lựa chọn cûa câ hai nhóm hộ (nhóm hộ 

ngoài HTX: 42,4% và nhóm hộ trong HTX: 

60,6%); nhóm lúa phèm chçt trung bình chî có 

nhóm hộ ngoài HTX lựa chọn gieo sä (30,3%). 

Hình thức thanh toán tiền VTNN cho đäi lý cûa 

hai nhóm không có sự khác biệt; hæu nhþ, trâ 

vào cuối vý cho đäi lý chiếm tỷ lệ cao. Tî lệ nông 

hộ bán lúa trực tiếp cho thþơng lái cñn rçt cao 

và chî một phæn nhó nông hộ bán cho doanh 

nghiệp thông qua HTX (Bâng 4). 

3.3. Tác động của gói kỹ thuật VietGAP và 

liên kết tiêu thụ đến lợi nhuận  

Nông hộ trong HTX thực hiện sân xuçt lúa 

theo chþơng trình VietGAP dþới sự hþớng dén 

cûa HTX tÿ khâu chọn giống cho đến lựa chọn 

phân bón và thuốc nông dþợc, điều này giúp 

những nông hộ trong HTX có chi phí sân xuçt 

thçp hơn nhòm hộ ngoài HTX (Bâng 5), chû 

yếu do giâm sử dýng phân và thuốc BVTV góp 

phæn bâo vệ môi trþờng. Vý Đông Xuån 2018-

2019 câ hai nhóm hộ trong và ngoài HTX chi 

phí sân xuçt thçp hơn vý Đông Xuån 2017-

2018; chi phí giâm là yếu tố giúp lợi nhuên sẽ 

tëng trong quá trình sân xuçt cûa nông hộ; 

nhþng thực tế thì lợi nhuên cûa hai nhóm hộ 

trong và ngoài HTX không tëng mà läi thçp 

hơn so với vý Đông Xuån 2017-2018. Nguyên 

nhân lợi nhuên giâm là do nëng suçt và giá 

bán lúa cûa hai nhóm hộ trong và ngoài HTX 

thçp hơn so với nëm trþớc. 

Bâng 3. Đặc điểm về nguồn lực của nông hộ theo trong và ngoài HTX  

Đặc điểm người quản lý hộ ĐVT 
Nhóm hộ ngoài HTX Nhóm hộ trong HTX 

Giá trị P 
Trung bình Độ lệch chuẩn Trung bình Độ lệch chuẩn 

Tuổi Năm 52,0 11,4 49,4 9,7 0,3165
ns

 

Trình độ học vấn Năm 9,0 2,7 9,5 2,7 0,5548
ns

 

Số năm kinh nghiệm Năm 26,8 12,0 24,3 8,9 0,3423
ns

 

Số nhân khẩu người/hộ 4,4 1,3 4,5 1,4 0,8754
ns

 

Số lao động người/hộ 2,8 1,3 2,7 1,1 0,7633
ns

 

Ghi chú: (ns) là không có ý nghĩa thống kê trong kiểm định t-test 

Bâng 4. Đặc điểm sân xuất của nông hộ theo trong và ngoài HTX  

Đặc điểm sản xuất Nhóm hộ ngoài Nhóm hộ trong Giá trị P 

Tỷ lệ số hộ áp dụng biện pháp kỹ thuật (%) 45,5 81,8 
+
0,7276

ns 

Tỷ lệ số hộ sử dụng giống lúa xác nhận (%) 87,9 90,9 
+
0,0023*** 

Nhóm giống lúa sản xuất (%)    

 

0,0065*** 
Nhóm 1: Giống lúa thơm, đặc sản 42,4 60,6 

Nhóm 2: Giống lúa chất lượng cao, hạt dài 27,3 39,4 

Nhóm 3: Giống lúa phẩm chất trung bình 30,3 0,0 

Hình thức thanh toán tiền VTNN (%)    

 

0,2077
+
 

Trả tiền mặt cho đại lý VTNN 24,2 12,1 

Trả vào cuối vụ cho đại lý VTNN 75,8 87,9 

Bán lúa trực tiếp cho thương lái (%) 97,0 78,8 0,0223** 

Ghi chú: +(***) mức ý nghĩa 1%, +(ns) không có ý nghĩa thống kê trong kiểm định t-test thể thức Mann-Whitney 

U test; (***) mức ý nghĩa 1%, (**) mức ý nghĩa 5%, (ns) không có ý nghĩa thống kê trong kiểm định t-test; Nhóm 

giống lúa sản xuất theo cách phân nhóm của VFA: Nhóm 1: Giống lúa thơm, đặc sản (Jasmine 85, Đài Thơm 8, 

Nàng Hoa, VD20, ST24, Lộc Trời 18); Nhóm 2: Giống lúa chất lượng cao, hạt dài (OM4218, OM4900, OM5451, 

OM7347, OM9921, OM1490, OM2517, OM6976); Nhóm 3: Gạo phẩm chất trung bình (IR50404). 
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Tác động cûa chþơng trình VietGAP đến lợi 

nhuên cûa nhóm hộ tham gia (nhóm hộ trong 

HTX) qua hai læn khâo sát (vý Đông Xuån nëm 

2017-2018 và 2018-2019) so với nhóm hộ ngoài 

HTX đþợc tính toán nhþ ở bâng 6. 

Kết quâ tính toán ở bâng 6 cho thçy giá trð 

khác biệt về lợi nhuên mà nhóm hộ trong HTX 

tham gia vào chþơng trình VietGAP so với nhóm 

hộ ngoài HTX là 4,8 triệu đồng/ha/vý; cò nghïa 

là những hộ trong HTX cò tham gia chþơng 

trình VietGAP sẽ có lợi nhuên cao hơn nhòm hộ 

bên ngoài là 4,8 triệu đồng/ha/vý. Nhìm kiểm 

đðnh tính chính xác cûa kết quâ tính toán Bâng 

1 nghiên cứu tiếp týc tiến hành thực hiện mô 

hình hồi quy nhþ dþới đåy.  

3.4. Mô hình hồi quy đánh giá tác động về 

lợi nhuận 

Mô hình hồi quy (2.2) trên đåy đþợc thực hiện 

với phæn mềm Stata 14 theo thể thức FEM có hiệu 

chînh phþơng sai sai số thay đổi và cho kết quâ 

nhþ bâng 7 dþới đåy. Kết quâ mô hình hồi quy với 

132 quan sát đþợc thu thêp vào hai giai đoän nëm 

2018 và 2019, với mức ý nghïa Sig. value là 0,000 

cò nghïa là mô hình hồi quy cò ý nghïa thống kê, 

đồng thời với giá trð R2 hiệu chînh là 15,25% có 

nghïa là 15,25% biến thiên cûa biến phý thuộc 

đþợc giâi thích bởi các biến độc lêp trong mô hình 

nghiên cứu. Các biến thời gian và biến chi biến 

tþơng tác giữa nhóm hộ và thời gian tác động có ý 

nghïa 99% đến lợi nhuên cûa mô hình. 

Bâng 5. Hiệu quâ tài chính của nông hộ theo trong - ngoài và trước - sau 

Chỉ tiêu ĐVT 
Vụ Đông Xuân 2017-2018 Vụ Đông Xuân 2018-2019 

Nhóm hộ ngoài Nhóm hộ trong Nhóm hộ ngoài Nhóm hộ trong 

Tổng chi phí triệu đồng/ha 18,8 12,4 12,1 11,5 

Tổng doanh thu triệu đồng/ha 36,4 34,9 26,7 30,8 

Năng suất tấn/ha 6,3 5,9 5,7 5,6 

Giá bán nghìn đồng/kg 5,8 5,9 4.7 5,5 

Lợi nhuận triệu đồng/ha 22,6 22,5 14,6 19,3 

Bâng 6. Khác biệt lợi nhuận giữa hai nhóm hộ trong và ngoài HTX tại hai thời điểm 

Nhóm hộ Vụ Đông Xuân 2017-2018  
(triệu đồng/ha) 

Vụ Đông Xuân 2018-2019 
(triệu đồng/ha) 

Khác biệt 
(triệu đồng/ha/) 

Hộ trong HTX 22,5 19,3 19,3-22,5 

Hộ ngoài HTX 22,6 14,6 14,6-22,6 

Khác biệt (triệu đồng/ha) 22,5-22,6 19,3-14,6 (19,3 - 14,6) - (22,5 - 22,6) = 4,8 

Bâng 7. Kết quâ mô hình hồi quy có hiệu chỉnh phương sai sái số (Robust) 

Tên biến Ký hiệu (β) chưa chuẩn hóa Sai số Giá trị t P 

Hằng số  22.600.000 658.895 34,28 0,000 

Nhóm hộ X1 -1.797.140 1.450.006 -1,24 0,220 

Thời gian X2 -7.986.355 1.834.266 -4,35 0,000 

Nhóm hộ*thời gian X3 6.378.758 2.182.248 2,92 0,005 

Số quan sát 132 

Sig.value của mô hình 0,000 

R
2 
hiệu chỉnh (%) 15,25 

Ghi chú: (***) mức ý nghĩa 1%, (**) mức ý nghĩa 5%, (ns) không có ý nghĩa ở mức 10%. 
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Biến thời gian có hệ số tác động biên bìng -

7.986.355 nghïa là khi thời gian thay đổi 1 đơn 

vð với giâ đðnh các biến khác không đổi thì lợi 

nhuên cûa mô hình giâm 7.986.355 đồng. Thực 

tế cho thçy đæu nëm 2019 khi thu hoäch vý ĐX 

2018-2019 trùng với thời điểm giá lúa đột ngột 

giâm mänh so với nëm 2018 do ânh hþởng cûa 

giá gäo thế giới, điều này ânh hþởng đến lợi 

nhuên cûa nông hộ sân xuçt lúa.  

Điểm cæn quan tâm là biến tþơng tác giữa 

thời gian và nhóm hộ đã cò tác động dþơng đến 

lợi nhuên cûa mô hình với hệ số tác động biên là 

6.378.758, nghïa là với giâ đðnh các biến khác 

không đổi thì khi tëng 1 đơn vð cûa biến này, 

hay nói cách khác khi hộ nông dân là xã viên 

HTX thuộc nhóm áp dýng gói kỹ thuêt có kết 

hợp tiêu thý lúa với doanh nghiệp thì làm gia 

tëng lợi nhuên 6.378.758 đồng/vý. 

Mô hình hồi quy trên chî bao gồm các biến 

độc lêp liên quan trực tiếp đến việc áp dýng gói 

kỹ thuêt VietGAP kết hợp với liên kết tiêu thý 

với doanh nghiệp mà không bao gồm các biến 

độc lêp thể hiện các đặc tính nguồn lực cûa nông 

hộ nhþ tuổi, trình độ học vçn cûa chû hộ, quy 

mô nông träi,„ Sở dï nhþ vêy vì khi thêm các 

biến số đặc tính nguồn lực vào mô hình thì hiện 

tþợng đồng biến (collinear) diễn ra ânh hþởng 

đến kết quâ cûa mô hình. Do vêy. mô hình hồi 

quy nói trên vén có một số hän chế nhçt đðnh và 

kết quâ giá trð R2 hiệu chînh chî 15,25%, nghïa 

là các biến trong mô hình cüng chî giâi thích 

đþợc 15,25% sự biến động lợi nhuên cûa nông hộ 

tham gia gói kỹ thuêt nói trên.  

4. KẾT LUẬN  

 Việc sân xuçt lúa theo hþớng VietGAP đã 

giúp chi phí sân xuçt cûa nhóm hộ trong HTX 

luôn thçp hơn nhòm hộ bên ngoài HTX qua hai 

læn khâo sát. Kết quâ mô hình hồi quy biến 

nhóm hộ không cò ý nghïa thống kê; biến thời 

gian và biến nhóm hộ*thời gian cò ý nghïa trên 

99%. Việc tham gia sân xuçt lúa theo chþơng 

trình VietGAP giúp nông hộ tëng lợi nhuên và 

cao hơn so với nhóm hộ không tham gia là 

6.378.758 đồng/ha/vý. Nhþ vêy, việc sân xuçt 

theo VietGAP là có lợi cho nông hộ, cæn mở rộng 

cho quy mô cho những nơi lån cên để thúc đèy 

việc sân xuçt theo hþớng an toàn và bền vững 

trong sân xuçt nông nghiệp nói chung và ngành 

hàng lúa-gäo nói riêng. Tuy vêy, cüng nhìn 

nhên rìng việc áp dýng gói kỹ thuêt có thể nìm 

trong khâ nëng cûa ngþời sân xuçt vì nëng lực 

cûa ngþời nông dån đã đþợc câi thiện đáng kể 

sau nhiều ânh hþởng tích cực cûa khuyến nông 

và những hỗ trợ khác cûa ngành nông nghiệp. 

Trong khi đò, việc nối kết tiêu thý với doanh 

nghiệp vén còn những thách thức do rûi ro thð 

trþờng và những ràng buộc chþa chặt chẽ giữa 

ngþời sân xuçt và doanh nghiệp. Trong bối cânh 

hành lang pháp lý cho tự do thþơng mäi trong 

lïnh vực xuçt khèu gäo đã chính thức có hiệu 

lực (Nghð đðnh 107/NĐ-CP, 2018), việc nối kết 

giữa doanh nghiệp xuçt khèu gäo và vùng 

nguyên liệu lúa gäo là việc cçp thiết đặt ra cho 

các nhòm ngþời liên quan trong thời gian tới.  
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