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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của mô hình liên kết đến kết quả sản xuất lúa của nông dân. Số liệu sử 

dụng trong nghiên cứu được thu thập từ 113 nông dân canh tác lúa ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang vào năm 2020. 

Phương pháp ghép điểm xu hướng (Propensity Score Matching - PSM) chủ yếu được ứng dụng để đánh giá ảnh 

hưởng của việc tham gia mô hình liên kết đến sản xuất của nông dân. Kết quả phân tích cho thấy việc tham gia mô 

hình liên kết hầu như không ảnh hưởng đến năng suất lúa. Tham gia liên kết giúp tăng giá bán lúa cho nông dân ở 

mức ý nghĩa thống kê 5% và làm giảm chi phí sản xuất (có ý nghĩa thống kê 10%). Hộ tham gia gia liên kết đạt lợi 

nhuận cao hơn so với hộ không liên kết; tuy nhiên sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. 

Từ khóa: Ghép điểm xu hướng, liên kết, kết quả sản xuất, nông dân trồng lúa. 

Effects of Rice Farmers’ Participation in Linkage Systems on their Farm Performance  
in Vi Thuy District, Hau Giang Province 

ABSTRACT 

This study attempted to assess the effect of rice farmers’ participation in linkage system on their farm 

performance. Data used for the study were collected through the househould survey with 113 rice farmers located in 

Vi Thuy district of Hau Giang province. The propensity score matching (PSM) method was employed to assess the 

impact of the linkage on rice farmers’ farm performance. Results showed that farmers’ participation in the linkage had 

no impact on rice yield. However, participation in the linkage helped the farmers obtain higher selling price for rice 

and reduce production cost. Remarkably, the farmers engaging in the linkage system were not likely to gain higher 

net revenue as compared to non-participants.  

Keywords: propensity score matching, linkage, farm performance, rice farmers. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Liên kết trong sân xuçt và tiêu thý nông 

sân giữa nông dân và doanh nghiệp (sau đåy gọi 

là liên kết) đþợc Chính phû khuyến khích thực 

hiện tÿ những nëm 2000 thông qua Quyết đðnh 

số 80/2002/QĐ-TTg. Chính sách này đã đþợc 

điều chînh dæn cho phù hợp qua thực tế triển 

khai và đã đþợc Chính phû ban hành thành 

nghð đðnh vào nëm 2018. Nghð đðnh số 

98/2018/NĐ-CP về khuyến khích phát triển hợp 

tác, liên kết trong sân xuçt và tiêu thý sân 

phèm nông nghiệp. Theo đò, liên kết sân xuçt 

gín với tiêu thý sân phèm nông nghiệp là việc 

thóa thuên, cùng đæu tþ, sân xuçt và tiêu thý 

sân phèm nông nghiệp giữa nông dân, chû trang 

träi, tổ hợp tác, hợp tác xã và doanh nghiệp 

nhìm nâng cao hiệu quâ sân xuçt và chçt lþợng 

sân phèm nông nghiệp.  

Mặc dù việc triển khai áp dýng chính sách 

này vào thực tế gặp không ít khò khën nhþ tình 

träng “bể kèo” hay phá vỡ hợp đồng liên kết giữa 

nông dân và doanh nghiệp vén xây ra, theo nhên 

đðnh cûa một số chuyên gia, chính sách này đã 

mang läi lợi ích không nhó nông dân và doanh 

nghiệp. Nëm 2020, câ nþớc cò hơn 781 nghìn hộ 
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dân, gæn 3.000 hợp tác xã nông nghiệp tham gia 

liên kết sân xuçt và tiêu thý sân phèm với hơn 

1.000 doanh nghiệp (Nguyên Phúc, 2020).  

Đồng bìng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng 

sân xuçt lúa gäo trọng điểm và đòng gòp trên 

90% lþợng gäo xuçt khèu cho câ nþớc. Tuy 

nhiên, tî lệ diện tích đçt sân xuçt lúa có thực 

hiện liên kết ở ĐBSCL chî chiếm khoâng 10% 

tổng diện tích lúa cûa vùng (GSO, 2017). Hêu 

Giang đþợc xem là một trong những đða phþơng 

có nông dân tham gia thực hiện mô hình liên 

kết khá tích cực trong thời gian quan ở vùng 

Đồng bìng. Theo báo cáo cûa Sở NN&PTNT 

tînh Hêu Giang (2020) tî lệ diện tích sân xuçt 

lúa có thực hiện liên kết chiếm khoâng 30% diện 

tích lúa cûa nông dân trong tînh. Hội đồng 

Nhân dân tînh Hêu Giang cüng đã ban hành 

Nghð quyết số 07/2019/NQ-2019 về chính sách 

hỗ trợ liên kết sân xuçt, tiêu thý sân phèm trên 

đða bàn tînh vào tháng 7/2019.  

Nhiều nghiên cứu về mô hình liên kết sân 

xuçt giữa nông dân và doanh nghiệp đã đþợc 

thực hiện ở Việt Nam. Đặc biệt, các nghiên cứu 

về liên kết sân xuçt và tiêu thý lúa gäo đã đþợc 

thực hiện ở ĐBSCL. Một số nghiên cứu về các 

yếu tố ânh hþởng đến việc tham gia liên kết 

cûa hộ trồng lúa. Nghiên cứu cûa Phäm Thð 

Thuyền & cs. (2020) cho thçy diện tích đçt 

canh tác và nông hộ là thành viên hợp tác xã có 

ânh hþơng tích cực đến việc tham gia liên kết 

cûa hộ, trong khi đò kinh nghiệm sân xuçt cûa 

nông dân có ânh hþởng nghðch chiều đến quyết 

đðnh tham gia liên kết. Kết quâ nghiên cứu cûa 

Træn Quốc Nhån (2019) cüng chî ra rìng khi 

kinh nghiệm sân xuçt cûa nông dân càng nhiều 

thì sẽ ít cò xu hþớng tham gia liên kết và việc 

tham gia các tổ chức nông dân có thể thúc đèy 

hộ tham gia liên kết.  

Một số nghiên cứu đánh giá về hiệu quâ sân 

xuçt cûa nông dân khi tham gia mô hình liên kết 

cüng đþợc thực hiện ở ĐBSCL. Nghiên cứu cûa 

Træn Quốc Nhân (2020) cho thçy giá bán và lợi 

nhuên cûa hộ sân xuçt lúa khi tham gia liên kết 

đät đþợc cao hơn ở mức ý nghïa thống kê 1% so 

với hộ không tham gia liên kết. Trong khi đò, chi 

phí và nëng suçt không có sự khác biệt đáng kể 

giữa hai nhóm. La Nguyễn Thùy Dung & Mai 

Vën Nam (2015) cho rìng hộ tham gia liên kết 

thþờng có hiệu quâ tài chính cao và lợi nhuên cao 

hơn hộ sân xuçt tự do và chi phí sân xuçt cüng 

thçp hơn. Tuy nhiên, hai nhòm tác giâ trên chî sử 

dýng phþơng pháp t-test để kiểm đðnh sự khác 

biệt trung bình giữa hai nhóm hộ. Do phþơng 

pháp t-test không kiểm soát đþợc sự ânh hþởng 

cùng lúc các đặc điểm nông hộ nhþ trình độ, kinh 

nghiệm, diện tích đçt sân xuçt,... và việc tham gia 

liên kết đến hiệu quâ sân xuçt cûa nông dân nên 

kết quâ đánh giá cò thể bð sai lệch (bias).  

Nghiên cứu đþợc thực hiện nhìm đánh giá 

ânh hþởng cûa việc tham gia liên kết đến kết quâ 

sân xuçt cûa nông dån qua phþơng pháp kiểm 

soát sự khác biệt về đặc điểm hộ tham gia và 

không tham gia liên kết täi huyện Vð Thûy, tînh 

Hêu Giang. Theo báo cáo cûa ngành nông nghiệp 

huyện Vð Thûy, nëm 2020, toàn huyện có 

10.067ha diện tích đçt sân xuçt lúa, trong đò cò 

2.633ha diện tích lúa đþợc sân xuçt thông qua 

hợp đồng liên kết bao tiêu với doanh nghiệp. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tiếp cận đánh giá tác động 

Để phân tích ânh hþởng cûa việc tham gia 

liên kết sân xuçt cûa nông hộ trên đða bàn 

huyện Vð Thûy, tînh hêu Giang, nghiên cứu xây 

dựng cơ sở lý thuyết cûa việc tham gia liên kết 

ânh hþởng đến kết quâ sân xuçt cûa hộ trồng 

lúa qua hình 1. 

Để đánh giá tác động/ânh hþởng cûa việc 

tham gia liên kết đến hiệu quâ sân xuçt cûa 

nông hộ, phþơng pháp tiếp cên ghép điểm xu 

huớng (PSM) cûa Rosenbaum & Rubin (1983) 

đþợc áp dýng trong nghiên cứu. Theo đò, ânh 

hþởng cûa việc tham gia liên kết đến hiệu quâ 

sân xuçt cûa nông hộ đþợc đo lþờng nhþ sau:  

ATT = E[Y(1)i- Y(0)i |Di = 1] = [Y(1)i  

|Di = 1 ] – E[ Y(0)i|Di = 1]  (1) 

Trong đò, ATT (Average Treatment Effect on 

the Treated) là sự khác biệt giữa kết quâ sân 

xuçt cûa mỗi nông hộ khi tham gia và khi không 

tham gia liên kết (Caliendo & Kopeinig, 2008). 

Y(1) và Y(0) læn lþợt là kết quâ sân xuçt (chi phí, 

nâng suçt, giá bán hay lợi nhuên) cûa nông hộ 

thứ i khi tham gia liên kết và và khi không tham 

gia liên kết. Di là biến thể hiện việc tham gia liên 

kết. Di = 1, nếu nông hộ tham gia liên kết, Di = 0 

nếu nông hộ không tham gia liên kết.  
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Hình 1. Khung lý thuyết về ảnh hưởng việc tham gia liên kết đến kết quả sản xuất 

Tuy nhiên, giá trð ATT ở biểu thức (1) 

không thể þớc tính đþợc vì một hộ chî tham gia 

hoặc không tham gia vào liên kết vào cùng một 

thời điểm. Do đò, ta chî quan sát đþợc giá trð 

E[Y(1)i |Di = 1] (kết quâ sân xuçt cûa nông hộ 

thứ i khi tham gia liên kết), không quan sát 

đþợc giá trð E[Y(0)i |Di = 1] (kết quâ sân xuçt 

cûa chính nông hộ thứ i khi không tham gia liên 

kết). Giá trð E[Y(0)i |Di = 1] cñn đþợc gọi là giá 

trð phân thực cûa nông hộ thứ i. 

Sử dýng kết quâ sân xuçt cûa nhóm hộ 

không tham gia liên kết là E[Y(0)i|Di = 0] để 

thay thế cho giá trð phân thực E[Y(0)i|Di = 1] ở 

biểu thức (1) sẽ không đþợc khuyến nghð vì có 

thể có sự khác biệt một cách hệ thống về kết quâ 

sân xuçt giữa nhóm hộ đang tham gia và nhóm 

hộ không tham gia liên kết. Theo Caliendo & 

Kopeinig (2008) có thể có sự khác biệt lớn về kết 

quâ sân xuçt giữa hai nhóm nông hộ ngay câ 

khi họ không tham gia liên kết. Việc tham gia 

liên kết cûa nông hộ không phâi do chî đðnh 

ngéu nhiên cûa các cơ quan đða phþơng mà tự 

lựa chọn tham gia cûa nông hộ (self-selection) 

nên có thể dén đến sự khác biệt lớn giữa các hộ. 

Do đò, cæn xây dựng giá trð phù hợp (tþơng 

đþơng) để thay thế cho giá trð E[Y(0)i|Di = 1] ở 

biểu thức (1).  

Phþơng pháp PSM cò thể xây dựng những 

hộ tham gia liên kết làm nhóm can thiệp 

(treatment) và những hộ không tham gia liên 

kết nhþng các điểm xu hþớng (xác suçt tham 

gia liên kết) tþơng đồng với những hộ thuộc 

nhóm can thiệp để làm nhòm đối chứng 

(Caliendo & Kopeinig, 2008). Do đò, giá trð phân 

thực - E[Y(0)i | Di = 1] - ở biểu thức (1) có thể 

thay thế bìng giá trð cûa nhòm đối chứng. Giá 

trð ATT(PSM) đþợc trình bày nhþ sau:  

ATT(PSM) = E[E{Y(1)i |Di = 1, p(Xi)}] - 

E[E{Y(0)i |Di = 0, p(Xi)}|D = 1] (2) 

Giá trð ATTPSM ở biểu thức (2) là sự khác 

biệt trung bình về kết quâ sân xuçt giữa nhóm 

can thiệp (tham gia liên kết) và nhòm đối chứng 

cò điểm xu hþớng tþơng đồng nhau, giá trð này 

chính là tác động cûa việc tham gia liên kết đến 

kết quâ sân xuçt cûa nông hộ. p(Xi) là xác suçt 

tham gia vào liên kết cûa mỗi nông hộ 

(propensity score).  

Tiến trình áp dýng công cý PSM qua 2 bþớc 

cûa (Kassieet & cs., 2011) đþợc áp dýng trong 

nghiên cứu này. Bþớc thứ nhçt, tính các điểm 

xu hþớng, p(Xi) cûa mỗi hộ tham gia vào liên 

kết đþợc þớc lþợng thông qua mô hình hồi qui 

probit. Mô hình có däng tổng quát nhþ sau: 

p(Xi) = Pr(Di = 1|Xi) = α + Xi + i  (3) 

Trong đò, Xi là vector cûa các đặc điểm cûa 

nông hộ thứ i, nhþ tuổi, trình độ, kinh nghiệm 

cûa chû hộ, diện tích sân xuçt, số thành viên 

cûa nông hộ,...) có thể ânh hþởng đến câ việc 

chçp nhên tham gia liên kết và kết quâ sân 

xuçt cûa nông hộ. 

Bþớc thứ hai, xây dựng nhòm đối chứng 

thông qua việc ghép hộ tham gia liên kết và hộ 

không tham gia liên kết dựa trên giá trð cûa 

điểm xu hþớng; sau đò tính giá trð ATT bìng 

cách so sánh kết quâ sân xuçt giữa nhóm can 

thiệp và nhòm đối chứng. 

Phþơng pháp cên gæn nhçt (nearest 

neighbor matching - NNM) và phþơng pháp hät 

nhân hay còn gọi là kernel matching - KM 

(Becerril & Abdulai, 2010) đþợc áp dýng để xây 

dựng nhòm đối chứng. Hai phþơng pháp này sẽ 

bổ khuyết cho nhau. Phþơng pháp cên gæn nhçt 

Tham gia 
liên kết 

Quá trình sản xuất 

Đầu ra 

Chi phí sản xuất 

Năng suất 

Giá bán 

Hiệu quả 
sản xuất 
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sử dýng một đơn vð can thiệp so sánh với một 

hay các đơn vð trong nhòm đối chứng cò điểm xu 

hþớng gæn nhçt, nên có thể làm giâm sự sai lệch 

(Nannicini, 2007). Phþơng pháp hät nhân sử 

dýng bình phþơng gia quyền cûa tçt câ các đối 

tþợng trong nhòm đối chứng để xây dựng kết 

quâ phân thực, độ biến thiên sẽ thçp vì nó sử 

dýng tçt câ các thông tin tÿ các đơn vð đối chứng 

(Caliendo & Kopeinig, 2008). 

Để đâm bâo tính phù hợp kết quâ ATT, tính 

hợp lý cûa các phþơng pháp ghép sẽ đþợc đánh 

giá dựa vào các tiêu chí sau. Sự trùng líp các 

điểm xu hþớng cûa các đơn vð giữa hai nhóm. 

Giá trð trung bình cûa các biến giâi thích trong 

mô hình probit giữa nhóm can thiệp và không 

can thiệp phâi không khác biệt ý nghïa thống kê 

sau khi ghép (Caliendo & Kopeinig, 2008). Giá 

trð pseudo-R2 cûa mô hình hồi qui probit phâi 

tþơng đối nhó sau khi ghép vì sự khác biệt giữa 

các biến giâi thích cûa hai nhóm hộ đã bð loäi bó 

(Maertens & Velde, 2017). 

2.2. Số liệu nghiên cứu 

Nghiên cứu đþợc thực hiện täi huyện Vð 

Thûy, tînh Hêu Giang nëm 2020. Qua lþợc 

khâo thông tin thứ cçp và đþợc sự tþ vçn cûa 

cán bộ ngành nông nghiệp tînh Hêu Giang, 

huyện Vð Thûy đþợc chọn để làm đða điểm khâo 

sát thu thêp số liệu sơ cçp. Đåy là một trong 

những huyện có tî lệ nông dân tham gia liên 

kết với doanh nghiệp tþơng đối cao trong tînh. 

Phþơng pháp điều tra hộ bìng bâng hói cçu 

trúc để thu thêp các thông tin cò liên quan đến 

các đặc điểm cûa nông hộ nhþ về nhân khèu 

học (tuổi, trình độ, kinh nghiệm, số thành viên 

trong hộ), diện tích đçt sân xuçt, các thông tin 

về sân xuçt lúa nhþ các loäi chi phí, giá bán, 

nëng suçt.  

Tổng số nông hộ khâo sát là 113 hộ, trong 

đò 46 hộ tham gia liên kết và 67 hộ không tham 

gia liên kết. Hộ không tham gia liên kết phâi cþ 

ngý trên cùng đða bàn với hộ tham gia liên kết 

nhìm đâm bâo điều kiện tự nhiên sân xuçt, các 

vçn đề về vën hòa và xã hội tþơng đồng nhau. 

Nông hộ đþợc chọn khâo sát thông qua phþơng 

pháp phi ngéu nhiên (thuên tiện).  

2.3. Phân tích số liệu 

Phþơng pháp kiểm đðnh sự khác biệt trung 

bình giữa hai nhòm độc lêp (t-test) đþợc áp dýng 

để phân tích sự khác biệt về nhân khèu, kinh tế - 

xã hội, đặc điểm sân xuçt giữa hai nhóm hộ.  

Phþơng pháp ghép điểm xu hþớng (PSM) 

đþợc sử dýng để đánh giá ânh hþởng cûa việc 

tham gia mô hình liên kết sân xuçt đến kết quâ 

sân xuçt cûa hộ trồng lúa ở huyện Vð Thûy, tînh 

Hêu Giang. Phþơng pháp này cò thể kiểm soát 

sự khác biệt về các đặc điểm quan sát đþợc cûa 

hai nhóm hộ, những đặc điểm này có thể ânh 

hþởng đến kết quâ sân xuçt cûa nông hộ. Cơ sở 

lý thuyết cûa phþơng pháp PSM đã đþợc trình 

bày ở phæn trên. Do nghiên cứu sử dýng phþơng 

pháp PSM để đánh giá ânh hþởng cûa việc 

tham gia liên kết đến kết quâ sân xuçt lúa cûa 

nông hộ, nên có 3 nhóm biến đþợc sử dýng chû 

yếu gồm: biến thể hiện sự can thiệp, biến giâi 

thích và biến kết quâ đæu ra sân xuçt. 

Biến sự can thiệp, đåy là biến nhð phân thể 

hiện việc tham gia mô hình liên kết cûa nông hộ 

hay còn gọi là biến phý thuộc trong mô hình hồi 

quy probit. 

Biến giâi thích, hay còn gọi là các biến độc 

lêp đþợc sử dýng để þớc tính xác suçt tham gia 

liên kết cûa nông hộ (cñn đþợc gọi là điểm xu 

hþớng) thông qua mô hình hồi quy probit. 

Những biến có khâ nëng ânh hþởng câ việc 

tham gia liên kết và kết quâ sân xuçt cûa nông 

hộ nhþng không bð ânh hþởng bởi việc tham gia 

liên kết đþợc lựa chọn cho việc þớc tính điểm xu 

hþớng thông qua mô hình probit (Austin, 2011; 

Caliendo & Kopeinig, 2008; Maertens & 

Swinnen, 2009; Smith & Todd, 2005). Dựa vào 

kết quâ nghiên cứu cûa Maertens & Swinnen 

(2009), Maertens & Velde (2017), Mishra & cs. 

(2018) và tÿ các quan sát thực tế täi vùng 

nghiên cứu, các biến độc lêp cûa mô hình hồi 

quy probit đþợc trình bày ở bâng 1. 

Biến kết quâ đæu ra, trong nghiên cứu này 

các biến cò liên quan đến kết quâ sân xuçt lúa 

cûa nông hộ nhþ chi phí sân xuçt, nëng suçt, 

giá bán lúa, doanh thu và lợi nhuên sẽ đþợc sử 

dýng để đo lþờng kết quâ sân xuçt cûa nông hộ 

trồng lúa. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm cơ bản của hai nhóm hộ 

Kết quâ phân tích cho thçy có sự khác biệt 

ý nghïa thống kê về đặc điểm giữa hai nhóm hộ 

nhþ trình độ, tham gia hợp tác xã, số thành viên 

gia đình, diện tích sân xuçt và khoâng cách tÿ 

nhà đến lộ chính (Bâng 1). Trình độ trình độ học 

vçn cûa nhóm hộ tham gia liên kết cò xu hþớng 

cao hơn và cò sự khác biệt thống kê ở mức ý 

nghïa 5%. Nông hộ cò trình độ học vçn cao hơn 

cò xu hþớng chðu chi phí thông tin ít hơn vì họ 

có thể dễ dàng hiểu và điều chînh quy trình sân 

xuçt phù hợp với yêu cæu sân xuçt cûa doanh 

nghiệp (Ba & cs., 2019). 

Tî lệ nông hộ tham gia liên kết là thành 

viên hợp tác xã cüng cò xu hþớng cao hơn so 

với nhóm hộ còn läi. Theo nông dân, hiện nay 

hæu hết các doanh nghiệp liên kết thông qua 

hợp tác xã, rçt ít doanh nghiệp liên kết trực 

tiếp với tÿng hộ nông dån. Đåy cò thể xem 

là lý do quan trọng để giâi thích tî lệ nông  

dân tham gia liên kết là thành viên hợp tác xã 

khá cao. 

Bảng 1. Đặc điểm hộ tham gia và không tham gia liên kết (kiểm đðnh t-test) 

Các biến 
Hộ liên kết 

(n = 46) 
Hộ không liên kết 

(n = 67) 
Giá trị P 

Trung bình tuổi của chủ hộ (tuổi) 52,48 51,22 0,546 

Trình độ học vấn của chủ hộ (số năm đi học) 7,33 5,84 0,022 

Kinh nghiệm sản xuất(năm) 29,04 27,64 0,522 

Tham gia hợp tác xã (biến nhị phân) 0,67 0,16 0,001 

Tổng số thành viên (người) 4,07 4,76 0,030 

Thành viên gia đình làm việc ở các cơ quan địa 
phương (biến nhị phân) 

0,22 0,12 0,185 

Diện tích đất lúa (ha) 1,67 1,36 0,055 

Khoảng cách từ nhà đến lộ chính (km) 1,57 1,02 0,001 

Ghi chú: Kết quả khảo sát tại huyện Vị Thủy năm 2020 (n = 113) 

Bảng 2. Kết quả xác suất tham gia liên kết của nông hộ qua mô hình probit 

Các biến Hệ số hồi quy Sai số chuẩn Giá trị P 

Tuổi chủ hộ (tuổi) 0,011 0,022 0,636 

Trình độ học vấn của chủ hộ (số năm đi học) 0,092 0,047  0,052
*
 

Kinh nghiệm sản xuất (năm) -0,004 0,022 0,845 

Tham gia hợp tác xã (biến nhị phân) 1,473 0,305  0,001
***

 

Tổng số thành viên (người) -0,164 0,088 0,062
*
 

Thành viên gia đình làm việc ở cơ quan địa phương (biến nhị phân) 0,106 0,427 0,804 

Diện tích đất lúa (ha) 0,000 0,000 0,141 

Khoảng cách từ nhà đến lộ chính (km) -0,398 0,172 0,021
**
 

Hằng số -0,804 1,061 0,449 

Log likelihood 

Prob > chi
2 

50,42 

0,000 

  

Pseudo-R
2 

0,330   

Số quan sát 113   

Ghi chú: ***, ** và * khác biệt ở mức ý nghĩa lần lượt là 1%, 5% và 10%; Kết quả khảo sát tại huyện Vị Thủy 

năm 2020 (n = 113). 
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Kết quâ phån tích cüng cho thçy, số thành 

viên trong gia đình giữa hai nhóm hộ cüng cò sự 

khác biệt thống kê ở mức ý nghïa 5%. Diện tích 

đçt canh tác lúa cûa hộ tham gia liên kết có xu 

hþớng nhiều hơn so với hộ không tham gia liên 

kết và có sự khác biệt thống kê ở mức ý nghïa 

10%. Tuy nhiên, khoâng cách tÿ nhà đến lộ 

chính cûa nhóm hộ tham gia liên kết xa hơn so 

với nhóm hộ còn läi. 

Các yếu tố khác nhþ tuổi, kinh nghiệm sân 

xuçt và thành viên gia đình làm việc trong các 

cơ quan ở đða phþơng hæu nhþ không cò sự khác 

biệt lớn. Nhìn chung, các đặc điểm nông hộ giữa 

hai nhóm có sự khác biệt lớn. 

3.2. Ước tính điểm xu hướng 

Nhþ đã trình bày ở phæn phþơng pháp tiếp 

cên, mô hình hồi quy probit đþợc sử dýng chû 

yếu để þớc tính điểm xu hþớng hay xác suçt 

tham gia liên kết cûa nông hộ, chứ không nhìm 

xác đðnh các yếu tổ ânh hþởng đên việc lựa chọn 

tham gia liên kết. Kết quâ phân tích mô hình 

probit cho thçy, việc lựa chọn tham gia liên kết 

cûa nông hộ có mối quan hệ cùng chiều với trình 

độ học vçn cûa chû hộ, tham gia hợp tác xã 

(Bâng 2). Trình độ học vçn cûa chû hộ cao có thể 

có nhên thức tốt hơn về mô hình liên kết nên dễ 

chçp nhên tham gia. Nông hộ là thành viên 

tham gia hợp tác xã sẽ dễ cò cơ hội tham gia liên 

kết. Thực tế, phæn lớn các doanh nghiệp liên kết 

trực tiếp với đäi diện cho nông dân là hợp tác 

xã, rçt ít doanh nghiệp tổ chức liên kết trực tiếp 

với tÿng hộ dân. Træn Quốc Nhân (2020) chî ra 

rìng tham gia tổ chức nông dån nhþ hợp tác xã 

hay câu läc bộ khuyến nông có ânh hþởng tích 

cực đến tham gia liên kết cûa nông hộ. Phäm 

Thð Thuyền & cs. (2020) cüng cho rìng tham gia 

hợp tác xã ânh hþởng tích cực đến việc tham gia 

liên kết cûa hộ. 

Trong khi đò, các yếu tố khác nhþ số thành 

viên gia đình và khoâng cách tÿ nhà đến lộ 

chính có mối ânh hþởng nghðch chiều đến việc 

tham gia liên kết cûa nông hộ. Các yếu tố còn 

läi nhþ tuổi và kinh nghiệm sân xuçt cûa chû 

hộ, thành viên gia đình làm việc cơ quan đða 

phþơng, diện tích đçt lúa không có ânh hþởng 

đến việc lựa chọn tham gia vào liên kết. Tóm läi, 

kết quâ phân tích cho thçy việc tham gia liên 

kết cò xu hþớng thiên lệch (bias) đối với trình độ 

học vçn cûa chû hộ, tham gia hợp tác xã, số 

thành viên gia đình và khoâng cách tÿ nhà đến 

lộ chính. 

3.3. Kết quả sản xuất của nông hộ khi tham 

gia liên kết 

Kết quâ đánh giá ânh hþởng cûa việc tham 

gia liên kết đến kết quâ sân xuçt lúa cûa nông 

hộ thông qua phþơng pháp ghép cên gæn nhçt 

và hät nhån khá tþơng đồng nhau. Kết quâ 

phân tích cho thçy việc tham gia liên kết giúp 

nông hộ giâm chi phí sân xuçt khoâng 1 triệu 

đồng/ha (Bâng 3). Kết quâ bâng 5 cho thçy có sự 

khác biệt ý nghïa thống kê 5% về giá bán lúa 

khi nông dân tham gia liên kết, giá bán lúa với 

giá cao hơn khoâng 334-442 đồng/kg. Kết quâ 

này phù hợp với nghiên cứu cûa Træn Quốc 

Nhån (2020). Điều này có thể giâi thích là do 

khi nông dân tham gia liên kết sẽ bán lúa trực 

tiếp cho doanh nghiệp mà không qua nhiều 

khâu trung gian và chçt lþợng lúa có thể cao 

hơn so với sân xuçt tự do. Tuy nhiên, kết quâ 

phân tích cho thçy việc tham gia liên kết không 

giúp nông hộ tëng nëng suçt.  

Kết quâ phân tích cho thçy việc tham gia 

liên kết có giúp nông hộ tëng thu nhêp và lợi 

nhuên læn lþợt là khoâng 2,3 triệu đồng/ha và 

3,3 triệu đồng/ha nhþng không cò ý nghïa thống 

kê. Tuy nhiên, nghiên cứu cûa Træn Quốc Nhân 

(2020) cho thçy, tham gia liên kết ânh hþởng 

một cách tích cực đến lợi nhuên cûa nông hộ sân 

xuçt lúa ở ĐBSCL. 

3.4. Kiểm tra tính phù hợp của phương 

pháp ghép 

Hình 2 cho thçy, sự phân bố điểm xu hþớng 

cûa các đơn vð giữa hai nhòm trþớc khi ghép rçt 

khác biệt nhau. Tuy nhiên, sau khi ghép, phân 

bố điểm xu hþớng cûa các đơn vð giữa hai nhóm 

läi khá tþơng đồng nhau. Điều này cho thçy kết 

quâ ghép khá tốt (good matches). Tính phù hợp 

cûa việc xây dựng nhòm đối chứng cñn đþợc thể 

hiện qua sự cân bìng về giá trð trung bình cûa 
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các biến trong mô hình hồi quy probit giữa nhóm 

can thiệp và nhòm đối chứng. Kết quâ bâng 4 cho 

thçy giá trð trung bình cûa biến giâi thích giữa 

hai nhóm hæu nhþ không cò sự khác biệt sau khi 

ghép qua phþơng pháp ghép hät nhân và cên gæn 

nhçt. Sự khác biệt giá trð các biến giữa hai nhóm 

hoàn toàn bð loäi bó sau khi ghép (after 

matching). Giá trð p nhó nhçt là 0,113, có sự 

tþơng đồng trong phân phối các biến giữa nhóm 

can thiệp và nhòm đối chứng sau khi ghép. 

Ngoài tính cân bìng, các biến cñn đþợc 

đánh giá qua việc giâm giá trð độ lệch chuèn hóa 

trþớc và sau khi ghép. Bâng 5 cho thçy giá trð 

độ lệch chuèn hóa sau khi ghép giâm læn lþợt là 

12,4% và 12,8% cho phþơng pháp hät nhân và 

cên gæn nhçt. Giá trð pseudo-R2 cüng giâm rçt 

nhiều sau khi ghép. Giá trð P > Chi2 luôn có ý 

nghïa trong mô hình hồi quy probit nhþng sau 

khi ghép thì giá trð này không cò ý nghïa thống 

kê. Tóm läi, các kiểm đðnh trên cho thçy câ hai 

phþơng pháp đều cho kết quâ tþơng tự nhau và 

đâm bâo tính phù hợp cho việc xây dựng nhóm 

đối chứng nên các giá trð ATT ở bâng 3 là khá 

tin cêy. 

 Bảng 3. Ảnh hưởng của việc tham gia liên kết đến kết quả sản xuất lúa của nông hộ 

Các biến đầu ra Phương pháp ghép 
Hộ liên kết 

(n = 46) 
Hộ không liên kết 

(n = 67) 
ATT Giá trị t 

Tổng chi phí (triệu đồng/ha) Hạt nhân 15,554 16,558 -1,004 -1,91
* 

Cận gần nhất 15,542 16,512 -970 -1,69
* 

Giá bán (đồng/kg) Hạt nhân 5.896 5.562 334 2,23
** 

Cận gần nhất 5.901 5.478 442 2,47
** 

Năng suất (tấn/ha) Hạt nhân 8,326 8,410 -0,084 -0,27 

Cận gần nhất 8,316 8,468 -0,152 -0,40 

Doanh thu (triệu đồng/ha) Hạt nhân 49,141 46,799 2,342 1,11 

Cận gần nhất 49,112 46,375 2,737 1,84
* 

Lợi nhuận (triệu đồng/ha) Hạt nhân 33,587 30,241 3,346 1,58 

Cận gần nhất 33,570 29,862 3,707 1,52 

Ghi chú: ** và * khác biệt ở mức ý nghĩa lần lượt là 5% và 10%; Kết quả khảo sát tại huyện Vị Thủy năm 

2020 (n = 113). 

 

Ghi chú: Treated và control lần lượt là các quan sát trong nhóm can thiệp và nhóm đối chứng; Kết quả khảo sát 

tại huyện Vị Thủy năm 2020 (n = 113). 

Hình 2. Phân bố của các điểm xu hướng trước và sau ghép 
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Bảng 4. Giá trị trung bình của các biến trước và sau khi ghép 

Các biến Treated Control % bias % bias reduction P-value 

Tuổi chủ hộ Chưa ghép 52,48 51,22 11,7  0,546 

 Ghép hạt nhân 51,96 51,25 6,6 43,5 0,756 

 Ghép cận gần nhất 52,48 49,87 31,8 -170,4 0,123 

Trình độ học vấn chủ hộ Chưa ghép 7,33 5,84 45,4  0 022   

 Ghép hạt nhân 7,20 7,22 -0,5 98,9 0,982 

 Ghép cận gần nhất 7,33 7,59 -7,9 82,5 0,695 

Kinh nghiệm sản xuất Chưa ghép 29,04 27,64 12,4  0,522 

 Ghép hạt nhân 28,43 29,46 -9,1 26,9 0,681 

 Ghép cận gần nhất 29,04 27,91 10,0 19,4 0,640 

Tham gia hợp tác xã Chưa ghép 0,67 0,16 119,5  0,001 

 Ghép hạt nhân 0,65 0,68 -3,9 96,8 0,872 

 Ghép cận gần nhất 0,67 0,67 0,0 100,0 1,000 

Tổng số thành viên Chưa ghép 4,07 4,76 -41,8  0,030 

 Ghép hạt nhân 4,16 4,64 -28,9 30,9 0,138 

 Ghép cận gần nhất 4,07 4,48 -24,8 40,7 0,190 

Thành viên gia đình làm 
việc cơ quan địa phương 

Chưa ghép 0,22 0,12 26,2  0,165 

 Ghép hạt nhân 0,20 0,36 -40,9 -56,3 0,113 

 Ghép cận gần nhất 0,22 0,26 -11,6 55,6 0,629 

Diện tích đất lúa Chưa ghép 1,67 1,36 36,9  0,055 

 Ghép hạt nhân 1,68 1,69 -1,2 96,8 0,955 

 Ghép cận gần nhất 1,67 1,77 -11,7 68,3 0,572 

Khoảng cách từ nhà đến 
lộ chính  

Chưa ghép 1,57 2,13 -63,4  0,002 

Ghép hạt nhân 1,62 1,55 8,6 86,5 0,614 

Ghép cận gần nhất 1,57 1,53 4,7 92,6 0,791 

Ghi chú: Kết quả khảo sát tại huyện Vị Thủy năm 2020 (n = 113). 

Bảng 5. Chất lượng của chỉ số trước và sau khi ghép 

Phương pháp 
Pseudo R

2 

trước ghép 
Pseudo R

2 

sau ghép 
P > Chi

2
 

trước ghép 
P > Chi

2 

sau ghép 
Mean standardized 
bias trước ghép 

Mean standardized 
bias sau ghép 

Tổng % 
giảm bias 

Hạt nhân 0,330 0,064 0,000 0,448 44,7 12,4 61,3 

Cận gần nhất 0,330 0,103 0,000 0,107 44,7 12,8 77,2 

Ghi chú: Kết quả khảo sát tại huyện Vị Thủy năm 2020 (n = 113). 

4. KẾT LUẬN 

Tham gia liên kết với doanh nghiệp giúp 

nông hộ giâm chi phí sân xuçt và đät đþợc giá 

bán lúa cao. Tuy nhiên, việc liên kết không giúp 

tëng lợi nhuên và nëng suçt lúa cho nông hộ. 

Nhìn chung, việc tham gia liên kết chþa tác 

động lớn đến lợi nhuên cûa nông hộ ở vùng 

nghiên cứu. 

Mặc dù việc tham gia mô hình liên kết chþa 

có ânh hþởng lớn đến lợi nhuên sân xuçt lúa 

cûa nông hộ, tuy nhiên đã cò những tác động 

tích cực đến kết quâ sân xuçt cûa nông dån nhþ 

giâm chi phí và tëng giá bán lúa. Trên cơ sở 

này, cæn khuyến khích nông dân mänh dän 

tham gia thực hiện liên kết trong sân xuçt lúa 

với doanh nghiệp. Các nghiên cứu trong tþơng 

lai cæn khâo sát ở nhiều đða điểm với số méu lớn 
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hơn để có thể đánh giá đþợc toàn diện ânh 

hþởng cûa chính sách liên kết trong sân xuçt và 

tiêu thý lúa gäo cho nông dân ở ĐBSCL, đặc 

biệt so sánh giữa các loäi hình liên kết. Ngoài 

ra, cæn áp dýng phþơng pháp chọn méu ngéu 

nhiên để thu thêp số liệu sẽ cho kết quâ đáng 

tin cêy hơn. Dù vêy, nghiên cứu này đã khíc 

phýc đþợc một số hän chế cûa các nghiên cứu 

trþớc đåy nhþ sử dýng phþơng pháp t-test hay 

phþơng pháp hồi quy đa biến để đânh giá ânh 

hþởng cûa mô hình liên kết đến hiệu quâ sân 

xuçt cûa nông dân trồng lúa ở ĐBSCL. 
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