
Vietnam J. Agri. Sci. 2022, Vol. 20, No. 10: 1404-1414 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(10): 1404-1414  
www.vnua.edu.vn 

 

1404 

Phạm Thị Thanh Thuý*, Đặng Xuân Phi, Lê Thị Thanh Loan 

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*Tác giả liên hệ: pttthuy@vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 12.09.2022 Ngày chấp nhận đăng: 21.10.2022 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ cao 
trong sản xuất rau tại các hợp tác xã nông nghiệp của huyện Đông Anh. Thông tin, số liệu thứ cấp và sơ cấp được 
thu thập từ 8 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 8 hợp tác xã nông nghiệp không ứng dụng công 
nghệ cao với 32 cán bộ và 160 xã viên các hợp tác xã. Kết quả cho thấy, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 
rau giúp nâng cao hiệu quả và tăng giá trị sản xuất cho các hợp tác xã nông nghiệp nhưng đang gặp nhiều khó khăn 
như quy mô vốn đầu tư lớn, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm… Các giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới thúc 
đẩy hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau gồm: đẩy nhanh hướng dẫn, triển khai thực 
hiện các chính sách hỗ trợ; hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao; hỗ trợ tín dụng linh hoạt; 
nâng cao hiệu quả chương trình hỗ trợ nhân lực cho HTX; áp dụng công nghệ phù hợp. 

Từ khoá: Hợp tác xã nông nghiệp, rau, công nghệ cao. 

Solutions for Promoting Hi-Technology Application in Vegetable Production  
of Agricultural Cooperatives in Dong Anh District, Hanoi City 

ABSTRACT 

The study aimed to assess the current situation and propose solutions to improve the efficiency of high-tech 
application in vegetable production in agricultural cooperatives of Dong Anh district. The secondary data and primary 
data were collected from 8 agricultural cooperatives applying high technology and 8 agricultural cooperatives without 
high technology application. In addition, primary information was collected from 32 managers and 160 members of 
these cooperatives. The results show that the application of high technology in vegetable production helped to 
improve efficiency and increase production value for agricultural cooperatives, but the cooperatives were facing many 
difficulties such as the large scale of investment capital, difficulty in consumption of the products, etc. Solutions to be 
implemented to promote agricultural cooperatives to apply high technology in vegetable production and consumption 
include: speeding up guidance and implementation of supporting policies; perfecting the planning of high-tech 
application production areas; flexible credit support; improving the effectiveness of human resource support programs 
for the cooperatives; apply the right technology. 

Keywords: Agricultural cooperatives, vegetables, high-technology. 
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Chỉ tiêu 
HTXNN ứng dụng CNC HTXNN không ứng dụng CNC 

Số lượng (HTX) Tỷ lệ (%) Số lượng (HTX) Tỷ lệ (%) 

Thời gian hoạt động         

Trên 5 năm 6 75,00 8 100,00 

Dưới 5 năm 2 25,00 - - 

Tổng số thành viên         

Từ 7-10 thành viên 3 37,50 5 62,50 

Từ 10-50 thành viên 2 25,00 2 25,00 

Trên 50 thành viên 3 37,50 1 12,50 

Số vốn sản xuất         

Dưới 500 triệu đồng - - 5 62,50 

Trên 500 triệu đồng - 1 tỷ đồng 3 37,50 2 25,00 

Trên 1 tỷ đồng 5 62,50 1 12,50 

Lĩnh vực kinh doanh         

Chuyên trồng rau 7 87,50 2 25,00 

Tổng hợp 1 12,50 6 75,00 
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Chỉ tiêu 
Cán bộ HTX (N = 32) Thành viên HTX (N = 160) 

Số ý kiến Tỷ lệ (%) Số ý kiến Tỷ lệ (%) 

- Quy hoạch khu sản xuất rau ứng dụng CNC          

Có biết 32 100,00 140 87,50 

Không biết 0 0,00 20 12,50 

- Đánh giá về quy hoạch khu sản xuất NN CNC     

Triển khai thực hiện chậm 16 50,00 68 48,57 

Quy hoạch chưa gắn các hoạt động kinh tế tiềm năng khác 13 40,63 54 38,57 

Diện tích quy hoạch chưa đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu 3 9,37 18 12,86 
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Chỉ tiêu Số ý kiến Tỷ lệ (%) 

Quỹ đất cho sản xuất rau CNC     

Nhiều 10 31,25 

Trung bình 7 21,88 

Ít 15 46,88 

Nguồn thuê đất sản xuất rau ứng dụng CNC của xã viên     

Hộ nông dân 24 75,00 

Đất công ích của xã, quỹ đất 5% 8 25,00 

Hỗ trợ về đất của HTXNN ứng dụng CNC    

Được cấp GCN quyền sử dụng đất 2 6,25 

Được thuê đất công dài hạn 8 25,00 

Cho thuê trụ sở 8 25,00 

Được miễn, giảm tiền thuê đất làm trụ sở 2 6,25 



Giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau của các hợp tác xã nông nghiệp ở huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

1410 

Diễn giải 
HTXNN CNC HTXNN 

Số lượng (HTX) Tỷ lệ (%) Số lượng (HTX) Tỷ lệ (%) 

Nhu cầu vay vốn của HTXNN         

Vay 500 triệu đồng - - 2 25,0 

Vay 1 tỉ đồng 2 25,0 3 37,5 

Vay 2 tỉ đồng 2 25,0 1 12,5 

Vay 5 tỉ đồng 1 12,5 - - 

Muốn vay nhưng chưa rõ lượng vay bao nhiêu 3 37,5 2 25,0 

Thực trạng vay vốn của các HTXNN        

Không vay vốn 2 25,0 5 62,5 

HTX đứng tên vay 1 12,5 - - 

Cá nhân đứng tên vay hộ HTX 5 62,5 3 37,5 

Khó khăn trong vay vốn của các HTXNN         

Không có tài sản đảm bảo 2 25,0 5 62,5 

Mức vốn vay thấp 5 62,5 3 37,5 

Không trong đối tượng vay 2 25,0 2 25,0 

Không đủ hồ sơ pháp lý 1 12,5 5 62,5 

 Cán bộ (N = 32) Xã viên (N = 160) 

Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 

Số lượng đã tham gia tập huấn 32 100,00 130 81,25 

Nội dung tập huấn phù hợp, đáp ứng yêu cầu 10 31,25 32 24,62 

Nội dung hàng năm bị lặp lại, chưa cải tiến 22 68,75 98 75,38 

Hình thức, phương pháp tập huấn phù hợp 14 43,75 49 37,69 

Tập huấn chưa phù hợp với nhu cầu HTX, cần có chuyên gia 
giỏi, có kinh nghiệm CNC 

18 56,25 81 62,31 
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Loại CNC Số lượng (HTX) Tỷ lệ (%) 

Khâu canh tác     

Nhà màng, nhà lưới 7 6,03 

Công nghệ thủy canh 1 0,86 

Hệ thống tưới tự động (tưới tiết kiệm, tưới béc) 5 4,31 

Hệ thống cảm biến nhiệt độ, độ ẩm 2 1,72 

Hệ thống lọc nước hiện đại phục vụ sản xuất rau hữu cơ 1 0,86 

Khâu bảo quản, sơ chế     

Nhà sơ chế 4 3,45 

Kho lạnh - - 

Khâu tiêu thụ     

Tem truy xuất nguồn gốc QR code 5 4,31 
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Loại rau 

Xã viên ƯDCNC Xã viên sản xuất truyền thống 

Diện tích/hộ 
(sào) 

Năng suất 
(tạ/sào) 

Số lượng/hộ 
(tạ) 

Diện tích/hộ 
(sào) 

Năng suất 
(tạ/sào) 

Số lượng/hộ 
(tạ) 

Cải bắp 1,18 7,96 9,39 1,31 7,26 9,51 

Cải ngọt 0,8 7,45 5,96 0,95 6,85 6,51 

Súp lơ 0,43 6,89 2,96 0,58 7,59 4,40 

Cà chua 1,19 24,71 29,40 0,95 23,3 22,14 

Rau muống 1,1 1,65 1,815 1,2 1,46 1,752 

Khoản mục Đơn vị tính 
Xã viên ứng dụng CNC Xã viên sản xuất truyền thống 

Số lượng Thành tiền (1.000đ) Số lượng Thành tiền (1.000đ) 

Chi phí trung gian (IC)   3.404,04  2.500,05 

Cây giống Cây 4.295,82 1.828,44 3.586,14 806 

Phân chuồng Kg 560 830,5 454,02 673,33 

Đạm Kg 4,37 41,2 5,74 54,11 

Lân Kg 6,13 22,92 7,27 27,2 

Kali Kg 1,29 7,54 0,43 2,51 

NPK Kg 14,91 249,14 10,49 175,27 

Phân vi sinh Kg 0,73 7,61  - 

Thuốc bảo vệ thực vật lọ 2,32 21,81 5,24 49,27 

Công cụ sản xuất nhỏ   208,67  404,64 

Chi phí khác   186,21  307,72 

Công lao động  Công 25,34 3.638,19 34,46 3.978,17 

Khấu hao tài sản     180   80 

Tổng     7.222,23   6.558,22 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Thành viên HTX  
tham gia ứng dụng CNC 

Xã viên sản xuất  
truyền thống 

Ứng dụng CNC  
so với truyền thống 

Giá trị sản xuất (GO) 1.000đ 20.591,48 14.399,96 1,43 

Chi phí trung gian (IC) 1.000đ 3.217,83 2.192,33 1,47 

Giá trị gia tăng (VA) 1.000đ 17.373,65 12.207,63 1,42 

Tổng chi phí (TC) 1.000đ 7.222,23 6.558,22 1,10 

–
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