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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này sử dụng số liệu của 100 hộ canh tác chè năm 2018-2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang. Phương pháp phân tích thống kê kinh tế được sử dụng để phân tích thực trạng sản xuất chè, trong 

khi đó mô hình logit nhị phân được sử dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia liên kết của 

hộ. Ngoài ra, nghiên cứu sử dụng phương pháp ghép điểm xu hướng để phân tích tác động của liên kết tới thu nhập 

của hộ.  

Kết quả chỉ ra rằng, việc quyết định tham gia liên kết của hộ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như diện tích trồng 

chè, số lao động của hộ, tài sản của hộ (điện thoại di động, máy đốn hái chè), trình độ học vấn của chủ hộ. Các hàm 

ý chính sách được đưa ra như chính sách dồn điền đổi thửa, tăng cường chính sách hỗ trợ tập huấn, hỗ trợ đầu vào 

và hỗ trợ đầu ra, hỗ trợ trong sản xuất và tiêu thụ chè như hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu.  

Từ khóa: Liên kết, Thu nhập của hộ, Logit nhị phân, Ghép điểm xu hướng. 

Impact of Linkages on Production and Selling Tea Products of Farmers  
in Yen Son district, Tuyen Quang Province 

ABSTRACT 

This study used a dataset of 100 tea farming households surveyed in 2018 and 2019 in Yen Son district, Tuyen 

Quang province. Statistical analysis was used to analyze the current situation of tea production of the households 

while the binary logit model was used to analyze the factors affecting the household’s decision to participate in the 

association. In addition, the study also used the analysis of the impact of linkages on the income of households by 

using the propensity score matching. The results showed that the decision to join the association of households was 

affected by growing area, number of household’s laborers, household’s assets (cell phones, tea harvester), and 

education of the household head. Further policy implications were given such as continuing the land consolidation 

policy and strengthening support policies such as training, input and output, promotion, and branding. 

Key words: Linkage, Household income, Binary logit, Propensity score matching. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Liên kết trong sân xuçt và tiêu thụ nông 

sân đã và đang được quan tåm đáng kể bởi các 

nhà chính sách cþa Việt Nam. Tuy nhiên, mût 

trong những yếu điểm trong chuúi giá trð nông 

sân được đề cêp thường xuyên chính là vçn đề 

thiếu liên kết giữa sân xuçt và tiêu thụ các sân 

phèm nông sân (Hoàng Thð H÷ng Quế & Træn 

Nam Thíng, 2017; Vÿ Thð Hìng Nga & Træn 

Hữu Cường, 2020). Đặc biệt, mût sø nông sân 

đang mçt cån đøi lớn giữa lượng cung cæu trên 

thð trường, không gín kết chặt chë với thð 

trường tiêu thụ dén đến dư cung sân phèm nông 

sân hàng hòa. Điều này làm cho giá trð gia tëng 

cþa sân xuçt nông nghiệp giâm, nëng suçt lao 
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đûng và sức cänh tranh cþa các nông sân chưa 

cao (Nguyễn Đình Phýc & cs., 2017; Phäm Thð 

Thuyền & cs., 2020). 

Hoät đûng liên kết sân xuçt và tiêu thụ nông 

sân là những hoät đûng tự nguyện, các bên thực 

hiện liên kết cùng có lợi, ràng buûc chặt chë với 

nhau theo mût thóa thuên trước cþa các chþ thể 

sân xuçt với chế biến và tiêu thụ, chðu sự chi phøi 

cþa các chế đðnh thể chế nhìm đät được mục tiêu 

cþa các hoät đûng tham gia liên kết (Træn Minh 

Vïnh & Phäm Vån Đình, 2014; H÷ Thanh Thþy, 

2017; Hoàng Vÿ Quang, 2018). Để duy trì và 

phát triển các liên kết bền vững, vai trò cþa Nhà 

nước là rçt quan trõng (Nguyễn Viết Tuân, 2012; 

Træn Cao Úy & Nguyễn Thð Thu Thâo, 2017). 

Chính phþ đã ban hành Quyết đðnh 80/2002/QĐ-

TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông 

sân hàng hóa và gæn đåy là Nghð đðnh 

98/2018/NĐ-CP về chính sách khuyến khích liên 

kết trong sân xuçt nông nghiệp.  

Theo Vitas (2019), diện tích chè cþa Việt 

Nam đät khoâng 136 nghìn ha, täo việc làm cho 

khoâng 2 triệu lao đûng. Việt nam có nhiều lợi 

thế về khí hêu và thù nhưỡng để phát triển loäi 

nông sân này. Chè là cåy cho nëng suçt ùn đðnh 

và täo nhiều việc làm và mang läi thu nhêp 

tương đøi cao cho người nông dân. Khi tham gia 

các hoät đûng liên kết trong sân xuçt và tiêu 

thụ chè thì nông hû có thể giâm được các chi phí 

sân xuçt vì giâm phân bón hóa hõc và thuøc hóa 

hõc và hơn nữa sân phèm đæu ra được tiêu thụ 

ùn đðnh. Đåy chính là mût giâ thuyết mà nghiên 

cứu này mong muøn làm sáng tó. 

Cho đến nay, những nghiên cứu về liên kết 

đøi với sân phèm chè ở Tuyên Quang và khu vực 

Tây Bíc là khá khiêm tøn. Nguyễn Thð Lan Anh 

& Đào Thð Hương (2017) chî ra rìng møi quan 

hệ liên kết trong chuúi giá trð ngành hàng chè 

tînh Thái Nguyên hiện nay giữa người sân xuçt 

- nhà cung ứng - người chế biến còn thể hiện rçt 

lóng lêo, các hình thức hợp đ÷ng chưa sử dụng 

triệt để trong các liên kết đò.  

Tuyên Quang là tînh miền núi phía Bíc, 

ngành nông nghiệp giữ vai trò quan trõng, 

chiếm gæn 30% tùng giá trð sân xuçt (Cục Thøng 

kê tînh Tuyên Quang, 2018). Hiện nay, täi 

huyện Yên Sơn tînh Tuyên Quang đã cò các 

doanh nghiệp tham gia liên kết sân xuçt và tiêu 

thụ nông sân, trong đò cò các sân phèm chè. Các 

doanh nghiệp này đã hú trợ các nông hû hoät 

đûng sân xuçt cÿng như tiêu thụ sân phèm chè. 

Tuy nhiên các hoät đûng liên kết này vén chưa 

được đánh giá mût cách đæy đþ. Do vêy, nghiên 

cứu này mong muøn nhìm phån tích rô hơn các 

hoät đûng liên kết giữa sân xuçt và tiêu thụ chè 

nguyên liệu, từ đò đề xuçt mût sø giâi pháp cơ 

bân nhìm tëng cường các liên kết này trong thời 

gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

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

Nghiên cứu này khâo sát ở huyện Yên Sơn, 

vì đåy là vüng chè sân chþ lực cþa tînh Tuyên 

Quang. Theo thøng kê cþa huyện Yên Sơn 

(2020), có tùng diện tích đçt tự nhiên là hơn 106 

nghìn ha, trong đò đçt nông nghiệp chiếm 16%, 

đçt lâm nghiệp chiếm 75%, đçt khác chiếm 9%. 

Dân sø có khoâng 150 nghìn người. Thu nhêp 

bình quån đæu người đät 35 triệu đ÷ng. Yên Sơn 

cò 28 đơn vð hành chính, trong đò chýng töi 

khâo sát hai xã có sø hû tr÷ng chè khá lớn là xã 

Nhữ Khê (530 hû tr÷ng chè) và Đûi Bình (635 hû 

tr÷ng chè), các tiêu chí các hû khâo sát là có các 

hoät đûng liên kết trong sân xuçt hoặc tiêu thụ 

hoặc liên kết câ sân xuçt và tiêu thụ chè nguyên 

liệu. Các møi liên kết còn thể hiện qua các hoät 

đûng giữa các nông hû, giữa các nông hû với các 

doanh nghiệp thông qua các hoät đûng như: dðch 

vụ làm đçt, cung ứng phân bón, phun thuøc bâo 

vệ thực vêt và thu hoäch. Do đò múi mût bçt cứ 

hoät đûng nào có liên kết được xác đðnh là hû có 

tham gia liên kết. 

Chúng tôi khâo sát ngéu nhiên các hû gia 

đình và ứng dụng công thức cþa Cochran (1963) 

và Adcock (1997), sø lượng méu điều tra được 

xác đðnh dựa trên công thức: 

m
n

(m 1)
1

N






 

Trong đò: n là cỡ méu cæn khâo sát, N là 

tùng thể và m được xác đðnh là 385, đåy chính là 

hìng sø mà Glenn (1992) đã chứng minh với 

mức đû tin cêy là 95%. Chýng töi xác đðnh sø hû 
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cæn khâo sát là 100 nông hû sân xuçt và tiêu 

thụ sân phèm chè nguyên liệu.  

2.2. Phương pháp phân tích số liệu 

2.2.1. Mô hình logit nhị phân 

Phương pháp này được düng để phân tích 

các yếu tø ânh hưởng đến quyết đðnh liên kết 

cþa các nông hû. Do đò, mö hình logit được thiết 

kế như sau: 

 
i

i

z

i i i z

e
P D 1|X

1 e
 


 

Trong đò, Pi là xác suçt thể hiện khâ nëng 

nông hû tham gia hoät đûng liên kết. Di = 1 là 

nông hû tham gia liên kết, Di = 0 là nông hû 

không tham gia liên kết. Zi = α0+ α1X1i + α2X2i + 

α3X3i + … + ui với các Xji là ngu÷n lực thứ j cþa 

nông hû và ui là sai sø. 

2.2.2. Phương pháp ghép điểm xu hướng 

(Propensity Score Matching-PSM) 

Trước tiên, chúng tôi sử dụng mô hình logit 

nhð phån để ước lượng điểm xu hướng dựa trên 

các ngu÷n lực cþa nông hû. 

P(X) = P(Di = 1|Xi) 

Sau đò, dựa trên điểm xu hướng này, chúng 

tôi chõn hai phương pháp khác nhau để ghép 

nhóm hû tham gia liên kết với nhóm hû không 

tham gia liên kết. Hai phương pháp ghép g÷m 

ghép cên gæn nhçt (Nearest-Neighbor 

Matching-NNM), ghép Kernel (Kernel Based 

Matching-KBM).  

Chýng töi ước lượng tác đûng cþa việc tham 

gia liên kết đến phúc lợi cþa nông hû bìng cách 

ước lượng sự khác nhau về phục lợi giữa hai 

nhóm hû tham gia và không tham gia liên kết 

theo công thức sau: 

ATT = E(YT|D = 1, P(X)) – E(YC|D = 1, P(X)) 

Trong đò ATT (Average Treatment Effect 

on the Treated) là sự khác nhau về phúc lợi (Y) 

như tùng thu nhêp cþa hû, thu nhêp bình quân 

trên đæu người cþa hû, tùng chi tiêu cþa hû và 

chi tiêu bình quån trên đæu người cþa hû giữa 

hai nhóm hû tham gia liên kết (Treatment - T) 

và nhóm không tham gia (Control - C). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng liên kết trong tiêu thụ chè 

nguyên liệu của các nông hộ 

3.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm ở các hộ 

điều tra 

Qua điều tra cho thçy các đøi tượng tiêu thụ 

chè cþa các hû tr÷ng chè rçt đa däng g÷m tiêu 

dùng, tự chế biến, bán cho trung gian (thương 

lái), bán cho thương lái, bán cho cơ sở chế biến 

tư nhån và bán cho doanh nghiệp. Hình thức 

liên kết giữa các doanh nghiệp và hû dân tr÷ng 

chè täi huyện Yên Sơn, tînh Tuyên Quang bao 

g÷m: dðch vụ làm đçt, cung ứng phân bón, phun 

thuøc bâo vệ thực vêt và thu hoäch. Các nông hû 

có thể được phép chêm thanh toán các dðch vụ, 

đæu vào trên cho đến khi thu hoäch chè. Các 

doanh nghiệp luôn có sân lượng sân phèm chè 

nguyên liệu ùn đðnh cho hoät đûng chế biến và 

tiêu thụ cþa hõ. 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi khâo sát 

ngéu nhiên 100 nông hû bao g÷m câ hû liên kết 

và không liên kết để so sánh, đánh giá sự khác 

nhau giữa hõ. Dựa trên các tiêu chí đã nêu ở 

mục 2.1, từ sø liệu ngéu nhiên được điều tra, 

chýng töi đã phån loäi và trong đò cò 75 hû 

tham gia liên kết, 25 hû không liên kết (Bâng 1). 

Kết quâ bâng 1 cho thçy, phæn lớn các hû là 

tự chế biến (chiểm gæn 16,9% sø hû), bán cho 

trung gian (chiếm khoâng 21,6%), bán cho cơ sở 

chế biến tư nhån (khoâng 18,1%), bán cho cơ sở 

chế biến nhà nước (khoâng 20,6%) và bán cho cơ 

sở chế biến nước ngoài (khoâng 20%). Kết quâ 

nghiên cứu cÿng chî ra có sự khác biệt ở mût sø 

đøi tượng mua giữa nhóm hû liên kết và nhóm 

hû không liên kết với mức ý nghïa thøng kê là 

5% và 10%. Cụ thể, nhóm hû có liên kết bán chè 

nguyên liệu cho cơ sở chế biến trong nước và 

nước ngoài nhiều hơn các hû không có liên kết. 

Các hû không liên kết läi bán chè nguyên liệu 

cho các thương lái trung gian và cơ sở chế biến 

tư nhån nhiều hơn các hû liên kết. Mặc dù, yếu 

tø này khöng cò ý nghïa thøng kê nhưng điều 

này cÿng cò thể cho thçy đøi với nhóm hû liên 

kết, hõ tiêu thụ phæn lớn cho các cơ sở chế biến 

cþa nhà nước và cơ sở chế biến nước ngoài, đøi 

với hû không liên kết, hõ läi tiêu thụ chþ yếu 

qua các thương lái và chế biến tư nhån. 
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Bảng 1. Tỉ lệ nông hộ tiêu thụ chè theo đối tượng mua (% sø hû) 

Nơi tiêu thụ chè 
Chung 

(n = 100) 
Nhóm hộ liên kết 

(n = 75) 
Nhóm hộ không liên kết 

(n = 25) 
Kiểm định 
thống kê 

Tiêu dùng trong hộ 2,62 3,08 2,16 1,83 

 (12,31) (11,33) (12,59) 

Tự chế biến thành chè khô 16,92 18,21 15,63 3,14
**
 

 (32,16) (34,92) (23,15) 

Trung gian (thương lái) 21,60 14,44 28,75 2,12 

 (24,18) (26,21) (23,18) 

Cơ sở chế biến tư nhân 18,11 12,93 23,28 2,18
*
 

 (20,13) (18,18) (21,26) 

Cơ sở chế biến của Nhà nước 20,68 23,13 18,22 6,11
**
 

 (24,13) (33,18) (23,77) 

Cơ sở chế biến nước ngoài 20,09 28,21 11,96 3,23
*
 

 (28,38) (33,12) (23,36) 

Ghi chú: *, **, ***: ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%; độ lệch chuẩn trong ngoặc đơn; kiểm định Chi bình phương. 

Bảng 2. Khó khăn trong tiêu thụ chè nguyên liệu 

Khó khăn 
Chung 

(n = 100) 
Hộ liên kết  

(n = 75) 
Hộ không liên kết 

(n = 25) 
Kiểm định 
thống kê 

Bị bên mua ép giá 25,92 19,17 32,66 3,08
**
 

(25,26) (29,03) (22,21) 

Khoảng cách xa  26,69 31,04 22,34 5,21
***

 

 (24,13) (26,12) (22,13) 

Thiếu phương tiện vận chuyển 15,47 16,3 14,64 6,12
**
 

(25,14) (28,12) (22,15) 

Thiếu nhân công 31,93 33,49 30,36 2,31
*
 

 (27,24) (28,33) (26,15) 

Ghi chú: *, **, ***: Ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%; độ lệch chuẩn trong ngoặc đơn; kiểm định Chi bình phương. 

3.1.2. Khó khăn trong tiêu thụ chè nguyên 

liệu của các nông hộ 

Các hû tr÷ng chè đều gặp mût sø khò khën 

như thiếu vøn, giá câ đæu vào không ùn đðnh, 

chçt lượng đçt kém, nhiều dðch bệnh và thiếu 

lao đûng. Đøi với các hû liên kết, hõ gặp những 

khò khën trong tiêu thụ chè nguyên liệu như 

khoâng cách xa (khoâng cách đ÷i/nương chè xa 

dén đến khó khën trong khâu vên chuyển và 

bâo quân), thiếu phương tiện vên chuyển và 

thiếu nhân công với mức ý nghïa thøng kê tương 

ứng là 1% và 5% (Bâng 2). 

Nhóm nông hû có liên kết läi gặp khò khën 

về khoâng cách xa là nhiều hơn nhòm hû không 

liên kết, bởi nhóm hû liên kết có nhiều diện tích 

canh tác chè hơn và diện tích phân tán ở nhiều 

đða hình khác nhau. Trong khi đò, đøi với nhóm 

nông hû không liên kết thì khò khën cþa hõ là 

thường bð bên mua ép giá, mặc dù câ hai nhóm 

nông hû đều gặp khò khën khi tiêu thụ sân 

phèm nhưng nhòm nöng hû không tham gia liên 

kết có những khò khën hơn. Canh tác chè đñi 

hói nhiều cöng lao đûng (chëm sòc, thu hoäch, 

vên chuyển, bâo quân), khò khën về thiếu lao 

đûng là có sự khác biệt giữa hai nhóm hû nhưng 

không chênh lệch lớn. Tương tự, sự khò khën về 

thiếu phương tiện vên chuyển cÿng cò sự khác 

biệt giữa hai nhóm hû nhưng khöng cò sự chênh 

lệch đáng kể. 
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3.2. Thực trạng liên kết sản xuất chè 

nguyên liệu của các nông hộ 

3.2.1. Tình hình sử dụng đất đai của các 

nông hộ 

Đçt là tư liệu sân xuçt quan trõng đøi với các 

nông hû trong quá trình sân xuçt nông nghiệp, 

đặc biệt là khu vực có truyền thøng tr÷ng chè. 

Qua điều tra chúng tôi thçy đçt đai cþa hû g÷m 

đçt ở, đçt lâm nghiệp, đçt tr÷ng chè và đçt nông 

nghiệp khác được thể hiện qua bâng 3. 

Bâng 3 cho thçy diện tích chính cþa nông 

hû là đçt nông nghiệp và đçt tr÷ng chè. Diện 

tích nông nghiệp và diện tích chè có sự khác biệt 

giữa các nhóm nông hû. Nhóm hû liên kết có 

diện tích đçt nông nghiệp bình quân là khoâng 

0,62ha lớn hơn so với nhóm hû không liên kết 

(0,53ha) với mức ý nghïa thøng kê là 5%. Tương 

tự, nhóm hû liên kết có diện tích chè bình quân 

là khoâng 1,63ha lớn hơn rçt nhiều so với nhóm 

hû không liên kết (0,68ha) với mức ý nghïa 

thøng kê là 5%. Điều đò cho thçy, nếu nông hû 

có nhiều đçt canh tác hơn cò thể hõ së tham gia 

hoät đûng liên kết nhiều hơn bởi sân lượng chè 

nguyên liệu së tëng cao, nếu không liên kết së 

gặp khò khën trong sân xuçt và tiêu thụ. 

 Bảng 3. Tình hình sử dụng đất đai của các hộ trồng chè (ha) 

Chỉ tiêu 
Chung 

(n = 100) 
Hộ liên kết 

(n = 75) 
Hộ không liên kết 

(n = 25) 
Kiểm định 
thống kê 

Diện tích đất ở của hộ 0,03 0,03 0,03 1,31 

 (0,19) (0,12) (0,26) 

Diện tích chè  0,83 1,63 0,68 5,11
**
 

 (1,06) (2,11) (0,36) 

Diện tích đất nông nghiệp khác 0,59 0,62 0,53 3,15
**
 

(0,89) (0,93) (0,82) 

Diện tích lâm nghiệp 0,15 0,18 0,19 1,18 

 (0,72) (0,66) (0,89) 

Ghi chú: *, **, ***: Ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%; độ lệch chuẩn trong ngoặc đơn; kiểm định phi tham số: 

Mann-Whitney U. 

Bảng 4. Tỉ lệ các hộ sử dụng các giống chè  

Giống chè 
Chung 

(n = 100) 
Hộ liên kết 

(n = 75) 
Hộ không liên kết 

(n = 25) 
Kiểm định 
thống kê 

PH1 21,86 23,53 20,18 2,16 

 (21,15) (22,03) (20,91) 

PH8 14,41 15,12 13,69 2,11
***

 

 (18,12) (19,13) (21,32) 

LDP1 29,03 26,21 31,84 8,01
*
 

 (18,06) (19,62) (18,18) 

LDP2 28,27 28,72 27,82 3,18
**
 

 (23,15) (23,01) (23,91) 

Bát Tiên 5,47 5,35 5,59 0,33 

 (20,61) (20,52) (20,81) 

Kim Tuyên 0,98 1,07 0,88 0,12 

 (19,03) (20,33) (18,81) 

Ghi chú: *, **, ***: ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%, độ lệch chuẩn trong ngoặc đơn; 

kiểm định Chi bình phương. 
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3.2.2. Tình hình sử dụng giống chè của các 

nông hộ 

Các hû tr÷ng chè hiện nay sử dụng giøng 

chè rçt đa däng. Qua điều tra, chúng tôi thçy 

các nông hû sử dụng khoâng 6 giøng chè khác 

nhau. Tuy nhiên, có những giøng chè được nhiều 

hû sử dụng là các giøng chè nùi tiếng như LDP1, 

LDP2, PH1. Đåy là những giøng chè đã được lai 

täo mới và cò nëng suçt cao, phù hợp với khí 

hêu thù nhưỡng ở đða bàn nghiên cứu. Tuy 

nhiên, giøng chè Bát Tiên và Kim Tuyên là hai 

giøng chè ít được tr÷ng hơn bởi các giøng chè 

này khá khó tính và chþ yếu được các hû chế 

biến làm chè khö để tiêu dùng. 

Bâng 4 cho thçy không có sự khác biệt 

nhiều giữa hû liên kết và các hû không liên kết 

về các giøng chè. Các giøng chè LDP1 và LDP2 

được tr÷ng nhiều hơn các giøng chè khác với 

mức ý nghïa thøng kê læn lượt là 1% và 10%.  

3.2.3. Kỹ thuật và công nghệ áp dụng trong 

sản xuất chè của các nông hộ  

Khoa hõc và kỹ thuêt là mût yếu tø quan 

trõng trong sân xuçt nông nghiệp nói chung và 

canh tác chè nòi riêng. Nò giýp tëng nëng suçt 

và sân lượng sân phèm, giâm thi phí đæu vào, chi 

phí lao đûng và do đò nång cao hiệu quâ sân 

xuçt. Hiện nay, nông dân canh tác chè có xu 

hướng áp dụng khoa hõc kỹ thuêt vào các khâu 

như đøn tîa, chëm sòc và thu hoäch chè bởi nhân 

công ngày càng trở nên khan hiếm do cänh tranh 

với các hoät đûng phi nông nghiệp khác. 

Kết quâ điều tra cho thçy khoâng trên 30% 

sø hû tr÷ng chè có áp dụng các tiến bû khoa hõc 

kỹ thuêt vào tr÷ng và chëm sòc chè như: thu 

hoäch chè bìng máy, phun thuøc bâo vệ thực 

vêt bìng máy, chëm sòc đøn tîa bìng máy  

(Bâng 5). Tuy nhiên, các nông hû liên kết có xu 

hướng sử dụng nhiều máy mòc hơn các hû không 

liên kết. Bởi các hû liên kết có quy mô sân xuçt 

lớn hơn, cò điều kiện kinh tế tøt hơn, nhên thức 

tøt hơn nên hõ đæu tư mänh më hơn để cò được 

máy móc công nghệ tøt hơn. 

3.3.4. Chi phí và thu nhập trong canh tác 

chè của các nông hộ 

Theo kết quâ ở bâng 6, với ý nghïa thøng kê 

5% ta có thể kết luên chi phí phân bón cho tr÷ng 

chè cþa các nông hû không liên kết cao hơn rçt 

nhiều so với hû có liên kết. Cÿng như vêy, với ý 

nghïa thøng kê 5% ta có thể kết luên những hû 

tr÷ng chè có liên kết sử dụng thuøc bâo vệ thực 

vêt ít hơn những hû tr÷ng chè không có hoät 

đûng liên kết. Chi phí này là gçp gæn 3 læn giữa 

hai nhóm hû, điều này có thể được lý giâi rìng, 

những nông hû có liên kết được tiếp cên nhiều 

hơn với các kiến thức mới nên hõ sử dụng tøi ưu 

hơn các đæu vào này. Mặc dù có sự khác biệt về 

nëng suçt chè giữa hai nhóm hû nhưng sự 

chênh lệch là khöng đáng kể. 

Bên cänh đò, kết quâ còn chî ra rìng, giá 

bán chè nguyên liệu cþa những nông hû có liên 

kết và không liên kết là có sự khác biệt với mức 

ý nghïa thøng kê là 5%. Những nông hû có tham 

gia liên kết thì có giá bán trung bình chè 

nguyên liệu cao hơn nhòm hû không tham gia 

liên kết, điều này có thể lý giâi rìng khi có hoät 

đûng liên kết thì khâ nëng tiêu thụ sân phèm là 

ùn đðnh hơn với giá cao hơn. Do vêy, thu nhêp 

từ tr÷ng chè cþa những hû liên kết cao hơn 

những hû không liên kết khoâng 30 triệu/ha với 

ý nghïa thøng kê 5%.  

3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

quyết định liên kết của nông hộ 

Chúng tôi sử dụng mô hình logit nhð phân 

để phân tích sự ânh hưởng cþa các yếu tø tới 

quyết đðnh tham gia liên kết cþa các hû tr÷ng 

chè. Chúng tôi dùng robust (ở cçp hû tr÷ng chè) 

để giâm phương sai sai sø cþa mô hình logit. 

Kết quâ cþa mö hình được trình bày trong bâng 

8. Hệ sø cþa yếu tø dân tûc là 0,632 với mức ý 

nghïa 5% cho thçy yếu tø dân tûc đòng vai trñ 

quan trõng trong khâ nëng tham gia các liên 

kết cþa các hû tr÷ng chè. Các hû tr÷ng chè là hû 

người dân tûc Kinh cò xu hướng tham gia các 

hoät đûng liên kết nhiều hơn so với các nhóm 

hû dân tûc khác. Do đò, vçn đề hú trợ các hû 

dân tûc tham gia nhiều hơn vào các hoät đûng 

liên kết cæn được tích hợp vào các chính sách 

phát triển dân tûc miền núi hiện nay là điều 

cæn thiết. Các nông hû cò trình đû hõc vçn cao 

hơn thì cò xu hướng tham gia hoät đûng liên 

kết nhiều hơn với mức ý nghïa thøng kê 10%. 

Bên cänh đò, sø lao đûng cþa hû cò tác đûng âm 

đøi với khâ nëng tham gia liên kết, điều này có 
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thể lý giâi rìng những nông hû có nhiều lao 

đûng gia đình hơn së cò xu hướng không tham 

gia liên kết bởi hõ chuyển dðch sang hoät đûng 

phi nông nghiệp hoặc khi hõ có nhiều lao đûng 

thì đ÷ng nghïa với việc chþ đûng được ngu÷n 

lao đûng cþa hõ trong sân xuçt. Kết quâ cÿng 

chî ra rìng các nông hû có diện tích chè càng 

nhiều thì càng cò xu hướng muøn tham gia 

hoät đûng liên kết với ý nghïa thøng kê 5%. 

Điều này là phù hợp vì diện tích canh tác chè 

lớn thì sân lượng chè cþa các nông hû së cao 

nên hõ cò xu hướng mở ra các hợp tác để thuên 

lợi trong tiêu thụ sân phèm. 

Những hû có tham gia hợp tác xã và tham 

gia các hoät đûng têp huçn cÿng cò xu hướng 

liên kết nhiều hơn so với những hû không tham 

gia liên kết. Ngoài ra, những hû có tài sân (máy 

đøn tîa chè, điện thoäi di đûng) hay cÿng cò thể 

nói những hû giàu hoặc những hû đæu tư nhiều 

vào nông nghiệp cò xu hướng mở rûng hợp tác 

liên kết hơn so với các hû khác. 

3.4. Phân tích tác động của liên kết đến thu 

nhập của hộ trồng chè 

Việc tham gia hoät đûng liên kết có thể tác 

đûng đến thu nhêp cþa hû tr÷ng chè, sử dụng 

hợp lý thuøc hóa hõc và phân bón hóa hõc së có 

cơ hûi giâm chi phí đæu vào. Để kiểm tra giâ 

thiết liên kết có thực sự làm tëng thu nhêp cþa 

hû hay tëng tiêu düng hay khöng, chýng töi sử 

dụng phương pháp ghép điểm xu hướng (PSM). 

Kết quâ được thể hiện qua bâng 8. 

 Bảng 5. Tỉ lệ hộ nông dân về áp dụng KHCN vào trồng chè 

Kỹ thuật 
Chung 

(n = 100) 
Hộ liên kết  

n = 75) 
Hộ không liên kết 

(n = 25) 
Kiểm định 
thống kê 

Thu hoạch chè bằng máy 30,22 30,81 29,62 2,33 

(38,41) (38,01) (38,18) 

Phun thuốc BVTV bằng máy 35,55 35,09 26,01 3,31
**
 

(38,51) (36,12) (30,08) 

Chăm sóc, đốn tỉa bằng máy 38,60 48,09 29,11 2,81
*
 

(38,08) (36,82) (39,41) 

Ghi chú: *, **, ***: Ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%; độ lệch chuẩn trong ngoặc đơn; kiểm định Chi 

bình phương. 

Bảng 6. Chi phí và thu nhập của các hộ trồng chè cho thời kỳ thu hoạch 

Chỉ tiêu ĐVT 
Chung 

(n = 100) 
Hộ liên kết  

(n = 75) 
Hộ không liên kết 

(n = 25) 
Kiểm định 
thống kê 

Chi phí phân bón Triệu đồng/ha 12,15 11,18 16,27 6,01
**b

 

  (16,02) (68,48) (20,30)  

Thuốc BVTV Triệu đồng/ha 16,92 13,01 35,44 2,18
**a

 

  (9,88) (0,00) (17,55)  

Lao động Công/ha 212,23 206,13 213,16 2,13
**b

 

  (336,30) (384,93) (125,31)  

Giá bán Triệu đồng/ha 4,53 4,89 4,12 4,32
***b

 

  (2,88) (3,27) (2,05)  

Năng suất chè Tấn/ha 6,26 8,19 7,07 2,13
*b

 

  (2,37) (1,88) (2,65)  

Thu nhập Triệu đồng/ha 122,31 133,05 103,07 1,08
**b

 

  (14,16) (16,31) (87,66)  

Ghi chú: *, **, ***: Ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%, độ lệch chuẩn trong ngoặc đơn; a: Kiểm định  

t-Test, b: Kiểm định phi tham số: Mann-Whitney U. 
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 Bảng 7. Ảnh hưởng của các yếu tố tới quyết định liên kết của các hộ trồng chè 

Các yếu tố ảnh hưởng Hệ số Sai số chuẩn P-value 

Dân tộc (Kinh = 1, khác = 0) 0,632
**
 0,246 0,003 

Giới tính chủ hộ (nam = 1, nữ = 0) 0,191 0,312 0,126 

Tuổi chủ hộ (năm) -0,243 0,289 0,231 

Trình độ giáo dục của chủ hộ (cấp) 0,306
*
 0,123 0,212 

Số lao động của hộ -0,213
*
 0,115 0,051 

Số nhân khẩu của hộ 0,141 0,163 0.234 

Diện tích chè (ha) (ln) 0,521
**
 0,103 0,002 

Tham gia hợp tác xã (Có = 1, không = 0) 0,361
***

 0,121 <0,001 

Hộ có xe máy (Có = 1, không = 0) 0,272 0,806 0,561 

Hộ có điện thoại di động (Có = 1, không = 0) 1,681
*
 0,893 0,061 

Hộ có máy đốn chè, hái chè (Có = 1, không = 0) 0,897
**
 0,383 0,004 

Số lần được tham gia tập huấn 0,176
*
 0,091 0,036 

Hằng số 1,511 2,212 0,365 

Ghi chú: *, **, ***: Ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%. 

Bảng 8. Ảnh hưởng của liên kết sản xuất đến thu nhập của hộ trồng chè 

Biến kết quả Phương pháp ghép ATT Sai số chuẩn 

Tổng thu nhập NNM5
a 

46,106
** 

13,132 

KBM6
b 

45,103
**
 13,182 

KBM3
c 

43,301
** 

13,642 

Thu nhập bình quân/người NNM5
a
 9,031

**
 4,208 

KBM6
b
 9,812

**
 4,071 

KBM3
c
 9,362

**
 4,081 

Tổng chi tiêu NNM5
a
 33,201

*
 9,601 

KBM6
b
 33,312

*
 9,918 

KBM3
c
 33,153

*
 9,112 

Chi tiêu bình quân/người NNM5
a
 9,113

***
 2,611 

KBM6
b
 9,612

***
 2,212 

KBM3
c
 9,126

***
 2,513 

Ghi chú: *, **, ***: ý nghĩa thống kê ở 10%, 5% và 1%; sai số chuẩn được bootstrapped 500 lần cho 

phương pháp nghép Kernel; a: Phương pháp ghép gần nhất với lặp lại; b: Phương pháp ghép 

Kernel với độ rộng 0,06; c: Phương pháp ghép Kernel với độ rộng 0,03. 

Các hû liên kết có thu nhêp cao hơn từ  

43-46 triệu đ÷ng/nëm với mức ý nghïa thøng kê 

5%. Cÿng như vêy, chi tiêu cþa các hû này cùng 

tøt hơn so với các hû không liên kết với mức ý 

nghïa thøng kê 10%. 

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

Nghiên cứu đã cho thçy, sân xuçt chè täi 

tînh huyện Yên Sơn, tînh Tuyên Quang được 

xem là vùng trõng điểm trong sân xuçt chè cþa 

tînh với tùng diện tích sân xuçt hàng nëm tương 

đøi lớn (khoâng 2.685ha vào nëm 2020). Đøi với 

các hû sân xuçt hiện nay chþ yếu tr÷ng các 

giøng chè LDP1 và LDP2 với tỷ trõng cao hơn 

các giøng chè khác. 

Liên kết trong sân xuçt và tiêu thụ chè 

nguyên liệu täi huyện Yên Sơn, tînh Tuyên 

Quang đang dæn được các nông hû quan tâm 

hơn, tuy nhiên trong dữ liệu khâo sát, chúng tôi 
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nhên thçy chî 25% sø hû có tham gia mût hoät 

đûng liên kết nào đò. Nghiên cứu này chî ra 

rìng chi phí phân bón, thuøc bâo vệ thực vêt cho 

tr÷ng chè cþa nông hû không liên kết cao hơn 

rçt nhiều so với hû có liên kết. Trong khi đò giá 

bán chè, thu nhêp từ chè cþa các hû tham gia 

liên kết cao hơn so với các nông hû không tham 

gia liên kết. 

Dựa trên kết quâ phân tích, chúng tôi có 

mût sø đề xuçt: (1) Khi diện tích tr÷ng chè nhiều 

thì hû cò xu hướng liên kết nhiều hơn. Do vêy, 

chính quyền các cçp cæn phâi tiếp tục chính 

sách như d÷n điền đùi thửa, quy hoäch vùng sân 

xuçt chè để phục vụ nhu cæu cþa người dân 

muøn tëng quy mö diện tích tr÷ng chè; (2) Canh 

tác chè cæn hú trợ kỹ thuêt và các hú trợ khác 

cao hơn. Do vêy để thýc đèy hoät đûng liên kết 

thì cæn phâi tiếp tục các chính sách hú trợ như 

têp huçn, hú trợ đæu vào và hú trợ đæu ra; 

(3) Canh tác chè gặp nhiều khò khën trong sân 

xuçt và trong tiêu thụ. Do vêy, cæn có mût sø hú 

trợ trong sân xuçt và tiêu thụ chè như hú trợ 

quâng bá, xây dựng thương hiệu. Bên cänh đò, 

HTX và hûi tr÷ng chè cÿng cæn phát huy vai trò 

cþa mình trong việc hú trợ thành viên trong sân 

xuçt và tiêu thụ chè. Cæn phâi xây dựng được 

các chuúi giá trð bền vững cho canh tác chè.  
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