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TÓM TẮT 

Nghiên cứu thực hiện nhằm đánh giá vai trò của hợp tác xã trong việc cung cấp dịch vụ vật tư đầu vào cho sản 
xuất và tiêu thụ lúa của nông dân. Số liệu nghiên cứu được thu thập từ 233 hộ nông dân trồng lúa (116 hộ tham gia 
và 117 hộ không tham gia hợp tác xã) ở huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Phương pháp phân tích 
được sử dụng là thống kê mô tả, phân tích bảng chéo và kiểm định sự khác biệt trung bình giữa hai tổng thể 
(independent samples t-test) để phân tích vai trò của hợp tác xã đối với sản xuất và tiêu thụ lúa của nông hộ. Kết quả 
nghiên cứu cho thấy, hợp tác xã chưa có vai trò quan trọng trong việc cung cấp lúa giống, phân bón và thuốc bảo vệ 
thực vật cho thành viên, kể cả hộ nông dân chưa là thành viên. Hợp tác xã chưa có vai trò đáng kể trong việc tiêu 
thụ lúa cho nông dân nhưng đóng vai trò chính trong việc liên kết với doanh nghiệp, tuy nhiên tỉ lệ hợp tác xã thực 
hiện liên kết chưa nhiều. Kết quả so sánh cho thấy thành viên trong hợp tác xã đạt lợi nhuận cao hơn so với hộ nông 
dân chưa tham gia hợp tác xã.  

Từ khóa: Hậu Giang, hợp tác xã, nông dân trồng lúa, tiêu thụ, vật tư đầu vào. 

Roles of Cooperatives in Input Supply and Output Marketing  
for Rice Farmers in Hau Giang Province 

ABSTRACT 

This study investigated the roles of cooperatives in production inputs supply to and output marketing from rice 
farmers. Data used for the study were collected from rice-farming households with 116 cooperative members and 117 
non-cooperative members in Vi Thuy and Long My districts of Hau Giang province. Methods used for data analysis 
were descriptive statistics, cross-tab, and independent samples t-test to clarify the roles of the cooperatives in  
rice-farming households’ production and marketing. Results showed that the cooperatives have not played a crucial 
role in supplying inputs such as seeds, fertilizers, and pesticides to both cooperative members and non-cooperative 
members. The cooperatives have not also played an important role in purchasing farmers’ rice but a key role in 
linking farmers and enterprises for the operation of rice contract-farming. Members of the cooperatives significantly 
obtained higher revenue as compared to non-member counterparts. 

Keywords: Hau Giang, cooperative, role, rice farmers, input supply output marketing.  
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±

Địa bàn nghiên cứu Hộ tham gia HTX Hộ không tham gia HTX Tổng số mẫu 

Huyện Long Mỹ (3 HTX)  59  56 115 

Huyện Vị Thủy (3 HTX) 57  61 118 

Tổng số mẫu (6 HTX) 116  117 233 
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Chỉ tiêu Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Độ lệch chuẩn 

Tuổi/năm hoạt động của HTX (năm) 4,88 11 1 2,86 

Số thành viên lúc thành lập (người/HTX)  22 72 7 13 

Số thành viên thời điểm khảo sát (người/HTX)  50 366 8  72 

Vốn điều lệ đăng ký (triệu đồng/HTX) 300,00 1.200 20 297,82 

Vốn góp của thành viên (triệu đồng/HTX) 365,40 2.000 22 480,64 

Diện tích đất lúa của thành viên (ha/HTX) 98,78 500 10 126,48 

Lợi nhuận chưa chia của HTX (triệu đồng/HTX) 116,09 660 0 155,22 
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Chỉ tiêu Tần suất Tỉ lệ (%) 

Dịch vụ làm đất 3 12 

Dịch vụ bơm nước 16 64 

Dịch vụ cung ứng phân bón và thuốc BVTV 6 24 

Dịch vụ sản xuất/cung cấp lúa giống 8 32 

Dịch vụ thu hoạch lúa 7 28 

Dịch vụ tiêu thụ lúa 8 32 

Các biến 
Hộ tham gia HTX  

(n = 116) 
Hộ không tham gia HTX 

(n = 117) 
Giá trị P 

Tuổi của chủ hộ 53,94 50,99 0,026** 

Kinh nghiệm canh tác lúa của hộ (năm) 28,21 25,79 0,105 

Trình độ học vấn của chủ hộ (số năm đi học) 7,67 7,59 0,862 

Số thành viên tham gia canh tác lúa (người) 2,37 2,68 0,037** 

Diện tích đất canh tác lúa của nông hộ (ha) 2,05 1,39 0,001*** 
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Nhóm hộ  
Nơi cung cấp lúa giống 

Tổng 
Của nhà Cửa hàng VTNN Công ty Qua HTX 

Hộ không 
tham gia 
HTX 

Tần suất 4 85 6 22 117 

Tỉ lệ phân theo nhóm hộ không tham gia HTX (%)* 3,4 72,6 5,1 18,8 100 

Tỉ lệ phân theo nơi cung cấp lúa giống (%)** 80 61,6 40,0 29,3 50,2 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)***  1,7 36,5 2,6 9,4 50,2 

Hộ tham gia 
HTX 

Tần suất 1 53 9 53 116 

Tỉ lệ phân theo nhóm hộ không tham gia HTX (%)* 0,9 45,7 7,8 45,7 100 

Tỉ lệ phân theo nơi cung cấp lúa giống (%)** 20 38,4 60 70,7 49,8 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)***  0,4 22,7 3,9 22,7 49,8 

Tổng mẫu Tần suất 5 138 15 75 233 

Tỉ lệ trong nhóm hộ không tham gia HTX (%)* 2,1 59,3 6,4 32,2 100 

Tỉ lệ phân theo nơi cung cấp lúa giống (%)** 100 100 100 100 100 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)***  2,1 59,2 6,4 32,2 100 

Giá trị Pearson Chi-square: 0,0001 

Nhóm hộ  
Nơi cung cấp phân bón và thuốc BVTV 

Tổng 
Của nhà Cửa hàng VTNN Công ty Qua HTX 

Hộ không 
tham gia HTX 

Tần suất 3 103 0 11 117 

Tỉ lệ trong nhóm hộ không tham gia HTX (%)* 2,6 88 0 9,4 100 

Tỉ lệ phân theo nơi cung cấp phân bón và 
thuốc BVTV (%)** 

100 62,4 0 19,3 50,2 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)***  1,3 44,2 0 4,7 50,2 

Hộ tham gia 
HTX 

Tần suất 0 62 8 46 116 

Tỉ lệ trong nhóm hộ tham gia HTX (%)* 0 53,4 6,9 39,7 100 

Tỉ lệ phân theo nơi cung cấp phân bón và 
thuốc BVTV (%)** 

0 37,6 100 80,7 49,8 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)***  0 26,6 3,4 19,7 49,8 

Tổng mẫu Tần suất 3 165 8 57 233 

 Tỉ lệ trong cả hai nhóm hộ (%)* 1,3 70,8 3,4 24,5 100 

Tỉ lệ phân theo nơi cung cấp phân bón và 
thuốc BVTV (%)*** 

100 100 100 100 100 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)  1,3 70,8 3,4 24,5 100 

Giá trị Pearson Chi-square: 0,0001 
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Nhóm hộ  
Nơi bán lúa 

Tổng 
Bán qua thương lái Bán qua HTX 

Hộ không tham 
gia HTX 

Tần suất 106 11 117 

Tỉ lệ phân theo nhóm hộ không tham gia HTX (%)* 90,6 9,4 100 

Tỉ lệ phân theo nơi bán lúa (%)** 61,3 18,3 50,2 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)***  45,5 4,7 50,2 

Hộ tham gia HTX Tần suất 67 49 116 

Tỉ lệ phân theo nhóm hộ không tham gia HTX (%)* 57,8 42,2 100 

Tỉ lệ phân theo nơi bán lúa (%)** 38,7 81,7 49,8 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)***  28,8 21 49,8 

Tổng mẫu Tần suất 173 60 233 

Tỉ lệ phân theo nhóm hộ không tham gia HTX (%)* 74,2 25,8 100 

Tỉ lệ phân theo nơi bán lúa (%)** 100 100 100 

Tỉ lệ theo tổng mẫu (%)*** 74,3 25,7 100 

Giá trị Pearson Chi-square: 0,0001 

Các biến 
Hộ tham gia HTX 

(n = 116) 
Hộ không tham gia HTX 

(n = 117) 
Giá trị P 

Tổng chi phí sản xuất (đồng/ha/vụ) 19.408.903 20.285.000 0,010 

Giá bán lúa (đồng/kg) 6.510 6.363 0,052 

Năng suất (kg/ha) 8.202 8.044 0,012 

Lợi nhuận (đồng/ha/vụ) 33.975.252 30.874887 0,001 
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