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ABSTRACT 

This study is aimed to determine factors that influence Winter-Spring rice yield 
at Agro-ecological zone of West Sea Coastal region, the MeKong Delta, Viet 
Nam. There were 224 households who plant rice with 295 rice fields in Ca 
Mau and Kien Giang provinces selected during the interview.The multiple 
linear regression analysis was used to assess variables significantly 
influencing rice yield. The result illustrated that rice yield was affected by 
seven variables; namely number of fertilizer application, number of herbicide 
application, farm status, irrigation, salinization status, seeding method, and 
harvest method. Results also showed that rice yields increased with raising 
number of fertilizer  or herbicide applications. Besides, application of the 
monoculture field had higher level of productivity than that of inter-cropping 
or multi-cropping. The fields with water irrigation system yielded more than 
those without irrigation investment. As a result, mechanizing rice harvest and 
direct seeding method had a positively effect to rice productivity. Nevertheless, 
this paper also showed that salinization negatively affected to the Winter-
Spring rice yield. 

TÓM TẮT 

Bài viết trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân tại 
vùng sinh thái nông nghiệp ven biển Tây ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên 
cứu đã khảo sát 224 hộ nông dân với 295 thửa ruộng tại hai tỉnh Cà Mau và 
Kiên Giang. Đề tài sử dụng phương pháp hồi quy đa biến nhằm ước lượng các 
yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018 của nông 
hộ. Qua đó cho thấy, năng suất trồng lúa bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao 
gồm: số lần bón phân, số lần xịt thuốc diệt cỏ, tình trạng canh tác, hệ thống 
thủy lợi, tình trạng xâm nhập mặn, phương pháp xuống giống, và phương pháp 
thu hoạch. Trong đó, số lần bón phân và số lần xịt thuốc diệt cỏ làm tăng năng 
suất lúa. Bên cạnh đó, mô hình độc canh lúa cho hiệu quả cao hơn mô hình 
xen canh lúa về năng suất. Thửa ruộng có hệ thống tưới tiêu cũng có năng 
suất cao hơn so với thửa ruộng sử dụng nước trời. Kết quả cũng cho thấy, thửa 
ruộng sử dụng phương pháp thu hoạch bằng cơ giới và phương pháp sạ trực 
tiếp cho năng suất cao hơn thửa ruộng sử dụng phương pháp thu hoạch khác. 
Bên cạnh đó, nghiên cứu cho thấy xâm nhập mặn có tác động tiêu cực đến 
năng suất lúa. 

Trích dẫn: Võ Thành Danh, Lê Thanh Sang và Võ Đoàn Mỹ Linh, 2019. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 
năng suất lúa vụ đông xuân tại vùng sinh thái nông nghiệp ven biển Tây Đồng bằng sông Cửu 
Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5D): 99-108. 
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1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng 
trọng điểm về sản xuất lúa. Hiện nay, ĐBSCL đang 
chịu những tổn thất do biến đổi khí hậu (BĐKH) nói 
chung và xâm nhập mặn (XNM) nói riêng, XNM đã 
xuất hiện ở nhiều vùng ven biển ĐBSCL. Đặc biệt, 
vùng ven biển Tây (VBT) ở ĐBSCL được nhận định 
là một trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề của 
BĐKH và nước biển dâng, do đặc thù điều kiện tự 
nhiên có phần lớn diện tích tiếp giáp biển. Hậu quả 
tất yếu là hoạt động sản xuất nông nghiệp nói chung 
và sản xuất lúa nói riêng tại đây đang đối mặt với rất 
nhiều khó khăn. Năng suất lúa giảm do bị nhiễm 
mặn, phèn; dịch bệnh, hạn hán, thiếu nước ngọt, sạt 
lở bờ đê và tình trạng XNM diễn ra với mức độ ngày 
càng cao và lan rộng. Việc phân vùng sinh thái của 
khu vực là một giải pháp ứng phó với vấn đề BĐKH 
(Nguyễn Hiếu Trung và ctv., 2012) bằng cách dựa 
trên đặc điểm vùng sinh thái nông nghiệp (STNN) 
để xây dựng nên những mô hình sản xuất chính 
mang đến hiệu quả cao. Điển hình là mô hình sản 
xuất 1 vụ lúa – 1 vụ tôm được đánh giá là mô hình 
thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và góp 
phần hạn chế rủi ro so với những mô hình khác 
(Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, 2016). Tuy 
nhiên, mô hình này hiện đang gặp nhiều thử thách 
như đất trồng lúa bị nhiễm mặn do từ vụ tôm trước 
để lại nên không thể rửa mặn triệt để; hạ tầng thuỷ 

lợi chưa được đầu tư hoàn chỉnh nên dễ bị XNM; 
thời tiết bất thường và tác động của BĐKH. Điều 
này lại càng nghiêm trọng hơn khi sản xuất lúa phụ 
thuộc nhiều vào thời tiết và nguồn nước ngọt.  

Nhiều nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả sản xuất lúa đã được thực hiện bởi các 
nghiên cứu của Huỳnh Trường Huy (2007), Huynh 
và Yabe (2011), Phạm Quang Hà (2015), Nguyễn 
Tuấn Kiệt (2017), Nguyễn Thùy Trang và ctv. 
(2018). . Các nghiên cứu này tập trung vào các yếu 
tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất lúa bao gồm 
lượng các yếu tố đầu vào như phân bón, thuốc 
BVTV, giống, diện tích, ... và các yếu tố kinh tế xã 
hội khác như trình độ học vấn, kinh nghiệm và tham 
gia tập huấn. Tuy nhiên, năng suất lúa tại vùng 
nghiên cứu, bên cạnh việc phụ thuộc vào các yếu tố 
bên trong và bên ngoài nông hộ, còn chịu tác động 
bởi BĐKH, cụ thể là XNM. Do đó, cần thiết thực 
hiện nghiên cứu này với mục đích giúp chỉ ra thực 
trạng sản xuất lúa và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng 
đến hiệu quả sản xuất lúa của người dân thuộc vùng 
STNN VBT ở ĐBSCL, từ đó đề ra giải pháp chuyển 
đổi sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế và đạt 
hiệu quả hơn. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương pháp chọn mẫu và địa bàn 
nghiên cứu 

Bảng 1: Cơ cấu mẫu điều tra tại hai tỉnh Kiên Giang và Cà Mau 

Tỉnh Huyện Xã Tần suất (hộ trồng lúa) 

Cà Mau 

Thới Bình 
Biển Bạch 8 
Biển Bạch Đông 16 
Tân Phú 8 

Trần Văn Thời 
Khánh Bình Tây Bắc 8 
Khánh Bình Đông 8 
Trần Hợi 8 

U Minh 
Khánh Hội 8 
Khánh An 8 

Kiên Giang 

An Minh  

Đông Hưng 8 
Đông Hưng B 8 
Thuận Hòa 8 
Vân Khánh 8 

An Biên 
Nam Thái 16 
Đông Thái 8 
Đông Yên 8 

Gò Quao 
Vĩnh Hòa Hưng Bắc 8 
Vĩnh Hòa Hưng Nam 8 

Hòn Đất 
Mỹ Hiệp Sơn 8 
Nam Thái Sơn 8 
Bình Giang 16 

Châu Thành  Bình An 16 
Vĩnh Thuận  Tân Thuận 8 

Tổng cộng  224 
Nguồn: Kết quả khảo sát (CIAT 2018) 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 55, Số 5D (2019): 99-108 

 101 

Mẫu điều tra được thu thập bằng cách phỏng vấn 
trực tiếp nông hộ trồng lúa tại hai tỉnh Cà Mau và 
Kiên Giang. Phương pháp chọn mẫu được thực hiện 
theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng. 
Có 3 huyện thuộc tỉnh Cà Mau và 6 huyện thuộc tỉnh 
Kiên Giang được chọn làm địa bàn nghiên cứu. Các 
huyện được chọn này được xác định thuộc khu vực 
sản xuất lúa không thuận lợi (Chương trình CURE). 
Tại mỗi huyện, tiến hành chọn ngẫu nhiên một hoặc 
hai xã tham gia nghiên cứu. Tại mỗi xã chọn ngẫu 
nhiên một ấp với 8 hộ trồng lúa tham gia trả lời 
phỏng vấn. Các hộ trồng lúa này được chọn theo cơ 
cấu hộ trồng nhiều lúa, hộ trồng ít lúa, và hộ có diện 
tích trồng lúa trung bình. Kết quả là có 224 hộ trồng 
lúa tham gia cuộc nghiên cứu này; trong đó tỉnh 
Kiên Giang có 152 hộ và tỉnh Cà Mau có 72 hộ. 
Bảng 1 trình bày cơ cấu mẫu điều tra phân theo địa 
bàn nghiên cứu. 

2.2 Phương pháp phân tích số liệu 

Để đánh giá tác động của các yếu tố ảnh hưởng 
đến năng suất lúa, một hàm sản xuất có dạng dưới 
đây được sử dụng trong nghiên cứu này: 

Y = 𝑓 (K, L) 

Trong đó:  

Y: sản lượng (đầu ra)  

K, L: lần lượt là vốn và lao động (các yếu tố đầu 
vào) 

Khi lấy đạo hàm riêng của sản lượng (Y) theo 
vốn (K) và lao động (L), giá trị sản lượng biên của 
từng yếu tố sản xuất (K hay L) sẽ được xác định. Giá 
trị của sản lượng biên cho biết ảnh hưởng của các 
yếu tố đầu vào đến sản lượng lúa, đó là: 

MPK
𝜕𝑌
𝜕𝐾

𝑓 𝐾 ; MPL
𝜕𝑌
𝜕𝐿

𝑓 L  

Nghiên cứu áp dụng mô hình hồi quy đa biến 
tuyến tính để xác định mối quan hệ của các yếu tố 
ảnh hưởng tới năng suất lúa từ việc sản xuất lúa của 
nông hộ. Mô hình hồi quy tuyến tính có dạng: 

yi=  𝑎  + β1X1i + β2X2i +…+ β7X7i 𝛼 D1i + 
𝛼 D2i +…+ 𝛼 D9i + ui 

Trong đó :  

yi: Năng suất lúa (tấn/ha) của thửa ruộng trồng 
lúa thứ i 

Xm : Yếu tố thứ m ảnh hưởng đến năng suất lúa 
(m=1-6) 

Dn : Biến giả, yếu tố thứ n ảnh hưởng đến năng 
suất lúa (n=1-9) 

β i, 𝛼 : Hệ số ước lượng hay hệ số hồi quy (giá 
trị biên) 

a0 : Hằng số 

Các biến sử dụng trong mô hình được diễn giải 
tóm tắt trong Bảng 2.

Bảng 2: Diễn giải các biến sử dụng trong mô hình 

Ký 
hiệu 

Nội dung Đơn vị tính 
Dấu kì 
vọng 

Nguồn 

yi Năng suất (Biến phụ thuộc) Tấn/ha  Huynh and Yabe (2011) 
X1 Diện tích  Ha +/- Chen et al. (2019) 
X2 Số lần bón phân Lần +/- Max et al. (2017) 
X3 Số lần xịt thuốc diệt cỏ Lần +/- Đề xuất của tác giả 
X4 Số lần xịt thuốc BVTV Lần +/- Đề xuất của tác giả 
X5 Số lần dặm lúa Lần + Đề xuất của tác giả 
X6 Lượng giống sử dụng Kg/ha - Max et al. (2017) 
X7 Chi phí xịt thuốc  Nghìn đồng/ha - Huynh and Yabe (2011) 

D1 Biến giả (Tỉnh) 
1: Tỉnh Kiên Giang; 0: 
Tỉnh Cà Mau 

+/- Đề xuất của tác giả 

D2 Biến giả (Tình trạng sở hữu) 1: Đất nhà; 0: Đất thuê + Đề xuất của tác giả 
D3 Biến giả (Tình trạng canh tác) 1: Chỉ trồng lúa; 0: Khác - Trần Bá Linh và ctv. (2009) 

D4 Biến giả (Hệ thống thủy lợi) 
1: Có hệ thống thuỷ lợi; 0: 
Không có hệ thống thủy lợi 

+ Lê Anh Tuấn (2012) 

D5 Biến giả (Tình trạng XNM) 
1: Bị XNM; 0: Không bị 
XNM 

- Phạm Quang Hà (2015) 

D6 Biến giả (Giống lúa sử dụng) 
1: Giống xác nhận; 0: 
Giống không xác nhận 

+ 
Effendy (2010) Li et al. 
(2008) 

D7 
Biến giả (Phương pháp xuống 
giống) 

1: Sạ trực tiếp; 0: Khác +/- Nguyen et al. (2002) 

D8 
Biến giả (Sử dụng thuốc diệt cỏ 
trước khi xuống giống) 

1: Có; 0: Không + Shinsuke et al. (2003) 

D9 Biến giả (Phương pháp thu hoạch) 1: Cắt bằng máy; 0: Khác + Panneer et al. (2018) 
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Nghiên cứu sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính 
với biến phụ thuộc là năng suất lúa và 16 biến độc 
lập (trong đó có 9 biến giả) bao gồm diện tích (X1), 
số lần bón phân (X2), số lần sử dụng thuốc diệt cỏ 
(X3), số lần xịt thuốc BVTV (X4), số lần dặm lúa 
(X5), lượng giống (X6), chi phí xịt thuốc BVTV (X7). 
Các biến giả bao gồm tỉnh (D1), tình trạng sở hữu 
đất (D2), tình trạng canh tác (D3), hệ thống thủy lợi 
(D4), tình trạng XNM (D5), giống lúa sử dụng (D6), 
phương pháp xuống giống (D7), sử dụng thuốc diệt 
cỏ trước khi xuống giống (D8) và phương pháp thu 
hoạch (D9). Cụ thể các biến được diễn giải như sau: 

Diện tích (X1): Diện tích đất canh tác lúa là diện 
tích đất ruộng của nông hộ dành cho việc sản xuất 
lúa. Biến này được đưa vào mô hình để xem xét 
nông hộ có đạt được tính kinh tế theo quy mô diện 
tích hay không (Chen et al., 2019). Hiệu suất thay 
đổi theo quy mô, năng suất của các thửa ruộng có 
thể tăng, giảm hay không đổi. Vì vây, kỳ vọng biến 
này sẽ có giá trị hệ số ước lượng dương hoặc âm.   

Số lần bón phân (X2): Phân bón được xem là một 
trong những nguồn cung cấp dinh dưỡng thiết yếu 
cho cây lúa. Max et al. (2017) đã xác định phân bón 
là một trong các yếu tố ảnh hưởng tích cực và mạnh 
nhất đến năng suất trồng lúa. Tuy nhiên, nếu sử dụng 
phân bón quá mức sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc 
phát triển và chất lượng của cây lúa, ngoài ra còn 
làm tăng chi phí một cách vô ích. Do đó, số lần bón 
phân thích hợp có ý nghĩa quan trọng trong việc 
nâng cao hiệu quả sản xuất lúa. Vì vây, kỳ vọng biến 
này sẽ có giá trị hệ số ước lượng dương hoặc âm. 

Số lần sử dụng thuốc diệt cỏ (X3): Cỏ dại luôn là 
mối quan tâm hàng đầu của hộ nông dân. Cỏ dại gây 
ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả sản xuất lúa do 
cạnh tranh dinh dưỡng với cây lúa khiến cây lúa sinh 
trưởng kém kéo theo sản lượng cùng năng suất thấp. 
Do đó, nông hộ thường sử dụng thuốc diệt cỏ nhằm 
mục đích tiết kiệm lao động và diệt cỏ một cách hiệu 
quả. Kỳ vọng số lần phun thuốc diệt cỏ có ảnh 
hưởng đối với năng suất lúa. 

Số lần xịt thuốc BVTV (X4): Bao gồm các loại 
thuốc trừ sâu. Để cây lúa phát triển một cách thuận 
lợi, đảm bảo năng suất và sản lượng thu hoạch thì 
nông dân cần phải kiểm soát được liều lượng cũng 
như thời điểm thích hợp để phun thuốc BVTV. Vì 
thế, kỳ vọng số lần phun thuốc BVTV có ảnh hưởng 
đến năng suất lúa. 

Số lần dặm lúa (X5): Là hoạt động giúp nông dân 
điều chỉnh mật độ giữa các cây lúa với nhau trong 
trường hợp bị tác động từ thời tiết hoặc từ phương 
pháp sạ trực tiếp. Do đó, kì vọng số lần dặm lúa có 
tác động tích cực đối với việc sản xuất lúa. 

Lượng giống (X6): Lượng giống sử dụng trong 
hoạt động canh tác lúa là một trong những yếu tố có 
tác động tích cực đến sản lượng, năng suất lúa thu 
hoạch (Max et al., 2017). Tuy nhiên, việc sử dụng 
một lượng giống thích hợp rất quan trọng, không sạ 
quá dày cũng như quá thưa gây ảnh hưởng đến chất 
lượng cũng như bỏ phí nguồn lực. Do đó, lượng 
giống sử dụng được kỳ vọng có tác động đến năng 
suất lúa của nông hộ. Để giảm độ biến động của dữ 
liệu biến này được lấy logarit tự nhiên.  

Chi phí xịt thuốc BVTV (X7): Sự phá hoại của 
sâu bệnh cũng là một nguồn rủi ro đáng kể. Nếu 
không được giám sát, nó có thể gây ra tổn thất năng 
suất rất lớn hoặc thậm chí trong một số trường hợp, 
nó có thể dẫn đến mất mùa (CIEM et al., 2011; 
2013). Vì vậy, nghiên cứu này kì vọng cung cấp 
thêm các bằng chứng thực nghiệm về tác động của 
chi phí xịt thuốc BVTV đến năng suất sản xuất lúa 
trường hợp cho nông hộ tại địa bàn nghiên cứu, dấu 
kì vọng cho biến này có thể dương hoặc âm. Để 
giảm độ biến động của dữ liệu biến này được lấy 
logarit tự nhiên. 

Tỉnh (D1): Dựa trên tỉnh Kiên Giang là cơ sở để 
so sánh với tỉnh còn lại trong vùng VBT là Cà Mau. 
Biến này được tạo ra nhằm mục đích xem xét sự 
khác nhau giữa năng suất lúa của nông hộ ở các tỉnh 
trong vùng nghiên cứu. 

Tình trạng sở hữu đất (D2): Là diện tích đất đang 
canh tác thuộc sở hữu của nông hộ. Đất là một tài 
sản, một tư liệu sản xuất, đất đai giống như các tài 
sản và tư liệu sản xuất khác có những hình thức 
chiếm hữu nhất định và được quy định bởi luật pháp. 
Sở hữu tư nhân càng được đảm bảo, càng mang tính 
cá nhân thì càng khuyến khích con người sử dụng 
hiệu quả, năng suất và sản lượng tăng lên nhanh 
chóng. 

Tình trạng canh tác (D3): Là hình thức canh tác 
trên thửa ruộng của nông hộ trong vụ lúa Đông Xuân 
2017-2018. Trong trường hợp độc canh lúa có nguy 
cơ làm đất suy kiệt nên nông hộ phải sử dụng nhiều 
phân bón để duy trì năng suất lúa. Ngược lại, luân 
canh lúa và màu trong cải thiện độ màu mỡ của đất 
và tăng năng suất lúa (Trần Bá Linh và ctv., 2009). 
Vì vậy, hệ số hồi quy của biến này được kỳ vọng 
âm. 

Hệ thống thủy lợi (D4): Công tác quản lý nguồn 
nước cho sản xuất là một công việc quan trọng trong 
sản xuất lúa. Lượng mưa hàng năm ở ĐBSCL tương 
đối lớn nên một số địa phương sử dụng nước mưa 
để cung cấp cho cây lúa. Tuy nhiên, tác động của 
BĐKH làm thời tiết khô hạn gây nên hiện tượng 
thiếu nước vào mùa khô ở vùng ven biển ĐBSCL 
ngày càng nghiêm trọng. Do vậy, việc trang bị hệ 
thống thủy lợi giúp nông dân có thể chủ động trong 
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việc tưới tiêu giúp hoạt động canh tác lúa thuận lợi 
hơn. Vì thế, nghiên cứu kỳ vọng nông hộ có hệ thống 
tưới tiêu cho thửa ruộng lúa có năng suất cao hơn 
những hộ sử dụng nước trời. 

Tình trạng xâm nhập mặn (D5): Địa bàn nghiên 
cứu là các tỉnh ven biển, là khu vực dễ bị ảnh hưởng 
bởi vấn đề nhiễm mặn, vì thế tình trạng XNM diễn 
ra ở nhiều địa phương trong vùng nghiên cứu. Mặn 
tác động mạnh mẽ tới sinh trưởng và phát triển của 
lúa, tùy thuộc vào giống lúa, tuổi mạ, phương pháp 
trồng, thời gian tiếp xúc với muối mà mức thiệt hại 
của năng suất khác nhau. Nếu quá trình nhiễm mặn 
này không kéo dài thì lúa có thể phục hồi được sau 
khi bị mặn tác động. Năng suất lúa sẽ giảm nghiêm 
trọng nếu bị ảnh hưởng bởi nước mặn vào thời kỳ 
phát triển và đặc biệt là vào thời kỳ làm đồng và trổ 
(Nguyễn Văn Bo và ctv., 2016). Do việc đất bị 
nhiễm mặn có thể gây ảnh hưởng xấu đến hiệu quả 
sản xuất lúa của nông hộ nên kỳ vọng biến này có 
giá trị hệ số ước lượng âm. 

Giống lúa sử dụng (D6): Theo Effendy (2010) và 
Li et al. (2008), chất lượng giống lúa (được đánh giá 
thông qua giống xác nhận)  được sử dụng có tương 
quan dương đến năng suất sản xuất lúa. Vì vậy, kỳ 
vọng biến này sẽ có giá trị hệ số ước lượng dương. 

Phương pháp xuống giống (D7): Nông dân sản 
xuất lúa ở Việt Nam thường có 2 phương pháp 
xuống giống là sạ trực tiếp và cấy. Theo Nguyen 
Duy Can et al. (2002) từ đầu những năm 1980, gieo 
sạ trực tiếp đã nhanh chóng thay thế phương pháp 
cấy vì một số lý do như nông hộ đã tăng cường canh 
tác, chi phí cấy cao hơn, thiếu lao động nông nghiệp 
và sự sẵn có của các giống lúa ngắn ngày. Việc lựa 
chọn phương pháp xuống giống có ảnh hưởng năng 
suất và doanh thu trồng lúa của nông hộ do những 
ưu, khuyết điểm của mỗi phương pháp. Vì vậy, kì 

vọng phương pháp xuống giống có ảnh hưởng đến 
năng suất lúa.  

Sử dụng thuốc diệt cỏ trước khi xuống giống 
(D8): Trong điều kiện thời tiết bất thường như hiện 
nay, nông dân cần chú ý chuẩn bị các khâu từ đầu 
vụ, tiền đề cho cây lúa sinh trưởng tốt. Trong đó việc 
tiêu diệt cỏ dại từ trước thời điểm xuống giống giúp 
tạo điều kiện thuận lợi nhất để cây lúa phát triển, 
nhằm nâng cao năng suất và doanh thu trồng lúa. 
Tuy nhiên, có một số địa phương do điều kiện đất 
đai, thổ nhưỡng nên có thể cỏ rất ít và hầu như có 
thể không cần diệt cỏ trước khi xuống giống. 

Phương pháp thu hoạch (D9): Trong khâu thu 
hoạch, nông dân sử dụng máy gặt đập liên hợp thực 
hiện đồng thời các công đoạn từ gặt cho đến khi vào 
bao (gặt, dập, sàng lúa). Việc sử dụng máy gặt đập 
liên hợp thay thế sức lao động thực hiện từng khâu 
trong thu hoạch lúa, góp phần giảm tổn thất trong 
thu hoạch, giảm tổn thất về sản lượng, năng suất lúa 
từ đó giảm tổn thất về thu nhập của nông hộ. Vì vậy, 
biến này được kỳ vọng có hệ số hồi quy dương. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Hiện trạng sản xuất lúa vụ Đông Xuân 
tại vùng VBT 

Trong giai đoạn 2015 – 2017, tình hình sản xuất 
lúa của vùng VBT đã có sự sụt giảm về diện tích còn 
sản lượng và năng suất giảm trong năm 2016 do 
XNM làm thiệt hại nặng nề trong vụ Đông Xuân 
cuối năm 2015 đầu năm 2016, đến năm 2017 có sự 
phục hồi nhẹ. Việc sản xuất lúa phần lớn còn phụ 
thuộc vào điều kiện tự nhiên. Hiện nay, tình trạng 
XNM ngày càng nghiêm trọng gây hạn chế rất nhiều 
trong hoạt động sản xuất lúa của vùng VBT, khiến 
nông dân chuyển từ trồng lúa sang nuôi thủy sản để 
đảm bảo đời sống.

 Bảng 3: Thực trạng sản xuất lúa vụ Đông Xuân tại vùng VBT ĐBSCL 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Năm Chênh lệch (%) 

2015 2016 2017 2015-2016 2016-2017 
Kiên Giang 

Diện tích Nghìn ha 307,3 301,0 298,8 -2,1 -0,7 
Sản lượng Nghìn tấn 2.224,5 1.850,3 1.799,6 -16,8 -2,7 
Năng suất Tấn/ha 7,2 6,1 6,0 -13,9 -3,2 

Cà Mau  
Diện tích Nghìn ha 126,6 112,2 113,1 -11,4 0,8 
Sản lượng Nghìn tấn 465,2 452,0 576,1 -2,8 27,5 
Năng suất  Tấn/ha 3,7 4,0 5,1 8,1 27,5 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Cà Mau và Kiên Giang, 2019. 

Tại tỉnh Cà Mau, trong giai đoạn 2015 – 2016, 
diện tích và sản lượng đều giảm do ảnh hưởng nặng 
nề đợt XNM vụ Đông Xuân cuối năm 2015 đầu năm 
2016. Sang đến năm 2017, nông dân tại địa bàn đã 
sử dụng một số giống lúa kháng mặn để thích ứng 

với tình hình XNM tại địa phương kết hợp với hệ 
thống đê bao thủy lợi nên diện tích trồng lúa vụ 
Đông Xuân có sự phục hồi trở lại (113,1 nghìn ha) 
và năng suất được cải thiện đáng kể (5,1 tấn/ha). 
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Tại tỉnh Kiên Giang, diện tích gieo trồng lúa vụ 
Đông Xuân không mấy khả quan trong những năm 
gần đây khi giảm 2,1% trong giai đoạn 2015 – 2016 
và tiếp tục giảm 0,7% ở giai đoạn 2016 – 2017. Tại 
thời điểm đầu năm 2015, việc gieo trồng lúa vụ 
Đông Xuân gặp thuận lợi nhờ thời tiết khí hậu thuận 
lợi, diện tích nhiễm sâu bệnh ít, nông dân áp dụng 
quy trình kỹ thuật. Tuy nhiên, sản lượng giảm đến 
16,8% ở năm 2016 và tiếp tục giảm 2,7% ở năm 
2017. Nguyên nhân là do BĐKH, hạn hán, mặn xâm 
nhập, tập quán sản xuất trong dân chưa thay đổi 
nhiều, một số chưa chấp hành tốt lịch thời vụ, năng 
lực sản xuất giống còn hạn chế, chưa có sự liên kết 
giữa tiêu thụ và sản xuất cũng gây ảnh hưởng tiêu 
cực đến hiệu quả sản xuất lúa vụ Đông - Xuân. Kết 
quả về hiện trạng sản xuất lúa vụ Đông Xuân tại 
vùng VBT được trình bày ở Bảng 3. 

3.2 Đặc điểm hộ khảo sát 

Kết quả khảo sát cho thấy, nông hộ có trung bình 
từ 1 đến 2 thửa ruộng canh tác lúa. Việc phân chia 
thửa ruộng dựa theo cách thức canh tác khác nhau 
của nông hộ. Sản lượng sản xuất trong vụ Đông 
Xuân 2017 - 2018 của nông hộ trung bình 15,44 tấn 
dao động từ 0,00 đến 219,23 tấn. Năng suất trung 
bình đạt 5,55 tấn/ha. Trong vụ Đông Xuân 2017, 
doanh thu thu được từ sản xuất lúa của nông hộ trung 
bình là 4.470 nghìn đồng/ha. Bên cạnh đó, mức lợi 
nhuận mà nông hộ thu được từ vụ này trung bình 
3.003nghìn đồng/ha. Cụ thể đặc điểm và tình hình 
sản xuất lúa của nông hộ trong vụ  Đông Xuân 2017 
được thể hiện trong Bảng 4 và Bảng 5.

Bảng 4: Đặc điểm và tình hình sản xuất của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Trung bình Lớn nhất Nhỏ nhất Độ lệch chuẩn 
Số thửa ruộng Thửa 1,57 4,00 1,00 0,51 
Sản lượng Tấn 15,44 219,23 0,00 20,98 
Giá bán Nghìn đồng 5,57 10,00 4,00 0,58 
Chi phí/ha Nghìn đồng 1.768,28 21.146,00 0,00 2.076,75 
Doanh thu/ha Nghìn đồng 4.469,84 53.403,00 0,00 6.095,06 
Lợi nhuận/ha Nghìn đồng 3.003,08 40.661,00 -3.244,00 5.394,52 

Ghi chú: Giá bán lúa của nông hộ trong vụ Đông Xuân 2017-2018 

Nguồn: Kết quả khảo sát (CIAT 2018) 

Bảng 5: Kết quả thống kê mô tả các yếu tố sản xuất chính 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
Trung 

bình 
Lớn nhất 

Nhỏ 
nhất 

Độ lệch chuẩn 

Diện tích Ha 2,54 38,00 0,20 2,97 
Năng suất Tấn/ha 5,53 10,45 0,00 2,51 
Lượng giống Kg/ha 117,26 307,69 15,38 57,94 
Chi phí xịt thuốc BVTV Nghìn đồng/ha 2.376 14.553 0,00 2.446 
Số lần bón phân Lần 3,20 8,00 0,00 1,12 
Số lần phun thuốc diệt cỏ Lần 0,87 3,00 0,00 0,86 
Số lần sử xịt thuốc BVTV Lần 3,00 12,00 0,00 2,44 
Số lần dặm mạ Lần 0,88 2,00 0,00 0,35 
  Có Không 
  Tần số Tỷ lệ (%) Tần số Tỷ lệ (%) 
Độc canh lúa  88 29,83 206 70,17 
Sử dụng giống có xác nhận  207 70,17 88 29,83 
Hệ thống thủy lợi  169 57,29 126 42,71 
Xâm nhập mặn  44 14,92 251 85,08 
Sở hữu đất đai  246 83,39 49 16,61 
Sử dụng thuốc diệt cỏ trước khi trồng 117 39,66 178 60,34 
Sạ trực tiếp  221 74,92 74 25,03 
Thu hoạch bằng máy  179 66,68 116 33,32 
Canh tác độc canh lúa  121 41,02 174 58,98 

Ghi chú: Số quan sát: 295 

Nguồn: Kết quả khảo sát (CIAT 2018) 
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Kết quả phân tích cũng cho thấy, diện tích trung 
bình mỗi thửa là 2,54 ha, lượng giống sử dụng trung 
bình trong vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 là 309,10 
kg. Đa số đất đai sản xuất của nông hộ chủ yếu là 
đất chính chủ (83,39%). Bên cạnh đó, có 41,02% 
thửa ruộng chỉ sản xuất lúa, còn lại 58,98% sản xuất 
lúa kết hợp các mô hình sản xuất khác. Bên cạnh đó, 
có đến 57,29% thửa ruộng có hệ thống thủy lợi phục 
vụ sản cho tưới tiêu còn lại không có hệ thống thủy 
lợi mà sử dụng nước mưa để sản xuất. Về tình trạng 
XNM, có 44 thửa ruộng xuất hiện tình trạng XNM 
(14,92%) số còn lại không bị XNM. Đứng trước 
thực trạng XNM, các nông hộ lựa chọn các hình thức 
ứng phó như thay đổi ngày xuống giống, ngày thu 
hoạch và giống sản xuất. 

Phần lớn thửa ruộng được sử dụng nguồn giống 
có xác nhận (70,17%). Trung bình số lần bón phân, 
sử dụng thuốc diệt cỏ và thuốc BVTV lần lượt là 3,2 
lần, 0,87 lần và 3 lần. Số lần dặm lúa trung bình là 

0,88 lần dao động trong khoảng từ 0 - 2 lần. Trong 
vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018, đa số thửa ruộng 
không được sử dụng thuốc diệt cỏ trước khi xuống 
giống (60,2%) và phương pháp xuống giống chủ yếu 
là gieo sạ trực tiếp (75,2%), số còn lại sử dụng 
phương pháp gieo mạ. Về phương pháp thu hoạch, 
đa số thửa ruộng được thu hoạch bằng máy móc 
(60,9%). 

3.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lúa 

Kết quả ước lượng sau khi đã kiểm định các vi 
phạm trong mô hình hồi quy cho thấy mô hình phù 
hợp với bộ dữ liệu và kết quả có thể sử dụng được. 
Kết quả cho thấy năng suất lúa của nông hộ chịu ảnh 
hưởng bởi 7 yếu tố bao gồm: số lần bón phân (X2), 
số lần xịt thuốc diệt cỏ (X3), tình trạng canh tác (D3), 
hệ thống thủy lợi (D4), tình trạng XNM (D5), 
phương pháp xuống giống (D7), và phương pháp thu 
hoạch (D9). Cụ thể kết quả hồi quy được trình bày 
trong Bảng 6.

Bảng 6: Kết quả mô hình hồi quy năng suất lúa  

Ký hiệu Tên biến Hệ số ước lượng  Giá trị t VIF 
 Hằng số 2.645,25 2,26  
X1 Diện tích -37,19ns -1,15 1,27 
X2 Số lần bón phân 554,80*** 4,53 1,90 
X3 Số lần xịt thuốc diệt cỏ -333,54** -2,05 2,20 
X4 Số lần xịt thuốc BVTV -13,89ns -0,22 2,20 
X5 Số lần dặm lúa 36,77ns 0,11 1,19 
Ln(X6) Lượng giống sử dụng -309,41ns -1,53 1,93 
Ln(X7) Chi phí thuốc BVTV 132,04ns 1,12 2,55 
D1 Tỉnh (Biến giả) 63,33ns 0,25 1,38 
D2 Tình trạng sở hữu (Biến giả) 100,19ns 0,40 1,09 
D3 Tình trạng canh tác (Biến giả) 988,25*** 2,78 3,14 
D4 Hệ thống thủy lợi (Biến giả) 761,95*** 3,68 1,27 
D5 Tình trạng XNM (Biến giả) -2.416,58*** -7,99 1,15 
D6 Giống lúa sử dụng (Biến giả) -25,72ns -0,12 1,16 
D7 Phương pháp xuống giống (Biến giả) 734,03* 1,89 2,09 

D8 
Sử dụng thuốc diệt cỏ trước khi 
xuống giống (Biến giả) 

176,46ns 0,90 1,17 

D9 Phương pháp thu hoạch (Biến giả) 1.177,50*** 2,95 3,91 
Số quan sát   295   
R2  0,634   
F – Test  22,30   
Sig. F  0,000   

Chú thích: (*), (**), (***) tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% 

Nguồn: Kết quả khảo sát (CIAT 2018) 

Cụ thể, về phương diện thống kê, kết quả phân 
tích cho thấy, số lần bón phân (X2) có ảnh hưởng đến 
năng suất sản xuất lúa của nông hộ. Kết quả này phù 
hợp với các nghiên cứu của Effendy (2010), Huynh 
và Yabe (2011). Thật vậy vai trò của phân bón là hết 
sức quan trọng trong thâm canh tăng năng suất lúa 
và sự thiếu phân bón trong sản xuất làm hạn chế khả 
năng gia tăng năng suất (Phạm Sỹ Tân và ctv., 

2012). Thực tế khảo sát cho thấy với mức độ bón 
phân, cụ thể là số lần bón phân cần thích hợp với 
điều kiện thời tiết sẽ giúp năng suất sản xuất lúa 
tăng. Bên cạnh đó, tình trạng canh tác (D3): Kết quả 
cho thấy nông hộ sản xuất độc canh cây lúa cho năng 
suất cao hơn là nông hộ trồng xen canh, điều này 
ngược lại với kỳ vọng ban đầu. Thực tế khảo sát tại 
địa bàn nghiên cứu cho thấy năng suất vụ lúa Đông 
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Xuân của mô hình độc canh lúa cao hơn hẳn so với 
mô hình nuôi trồng xen canh với tôm. Khi nông hộ 
chỉ trồng lúa thì lượng chất dinh dưỡng trong đất sẽ 
không bị chia sẻ cho các cây trồng hay vật nuôi khác 
tạo điều kiện sinh trưởng tốt nhất cho cây lúa. Đồng 
thời nông hộ sẽ tập trung cho việc đầu tư và chăm 
sóc cho cây lúa giúp nâng cao năng suất canh tác. 
Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên cứu của 
Đỗ Văn Xê (2010). 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, nông hộ có 
hệ thống thủy lợi (D4) phục vụ sản xuất sẽ có năng 
suất cao hơn nông hộ không có đầu tư. Thật vậy, 
nguồn nước là một trong những yếu tố cần thiết cho 
cây trồng đáp ứng lượng bay hơi và các hoạt động 
trao đổi chất. Theo đó, năng suất lúa sẽ đạt giá trị 
cao nhất nếu được cung cấp nước một cách thích 
hợp và ngược lại (Lê Anh Tuấn, 2012). Trong đó, 
mưa là một trong hai nguồn cung cấp nước quan 
trọng và cần thiết cho đất và cây trồng, giúp giảm 
chi phí bơm nước ở các vùng ven biển khô hạn (Lê 
Anh Tuấn, 2005). Tuy nhiên, nước mưa là yếu tố tự 
nhiên, thời tiết biến động thất thường, nông hộ khó 
có khả năng kiểm soát. Vì vậy, việc có hệ thống thủy 
lợi chủ động trong tưới tiêu, giúp nông hộ tránh 
được các rủi ro do thời tiết, đặc biệt là khô hạn kéo 
dài. Nghiên cứu cũng tìm thấy, tình trạng XNM (D5) 
có ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất trồng lúa của 
nông hộ. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu 
của Phạm Quang Hà (2015), theo đó năng suất tiềm 
năng và theo canh tác thông thường tại ĐBSCL 
giảm khoảng 0,2 đến 0,35 tấn/ha dựa trên các kịch 
bản biến đổi khí hậu lấy năm 2012 làm tham chiếu. 
Các nghiên cứu của Nguyễn Thị Hồng Điệp và ctv. 
(2017), Nguyễn Văn Bé và ctv. (2017) cũng cho thấy 
tác động tiêu cực của BĐKH đến hiện trạng canh tác 
trên đất lúa. XNM ảnh hưởng đến nguồn nước tưới 
nông nghiệp. Nước biển tiến sâu vào lòng sông sẽ 
gây ảnh hưởng đến chất lượng nước tưới nông 
nghiệp thông qua sự gia tăng của tổng số muối tan 
(TSMT) trong nước tưới. Từ đó, các ion muối sẽ 
được tích tụ dần trong đất canh tác, làm cho độ mặn 
của đất có xu hướng tăng lên và ảnh hưởng đến năng 
suất cây trồng. 

Bên cạnh đó, kết quả cũng thể hiện phương pháp 
xuống giống (D7) có tác động đến năng suất sản xuất 
lúa của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Cụ thể, năng 
suất lúa của các nông hộ sử dụng phương pháp gieo 
sạ trực tiếp cao hơn những nông hộ sử dụng phương 
pháp gieo sạ khác. Có nhiều nghiên cứu cũng cho 
kết quả tương tự như Nguyen et al. (2000), 
Rosamond (1994), Tomita et al., (2003). Thực tế 
cũng cho thấy, phương pháp sạ lúa trực tiếp có lợi 
cho nông hộ trong việc tiết kiệm lao động và sản 
xuất hiệu quả hơn. Tuy nhiên, phương pháp này 
cũng dẫn đến rủi ro về cỏ dại làm năng suất lúa giảm 

do cạnh tranh dinh dưỡng với cỏ dại (Shinsuke 
Tomita et al., 2003). Xu hướng phát triển của 
phương pháp sạ lúa trực tiếp sẽ dẫn đến sự lan rộng 
việc sử dụng thuốc diệt cỏ trong quá trình sản xuất 
lúa nhằm giúp giữ ổn định năng suất lúa (Tomita et 
al., 2003). Kết quả nghiên cứu cho thấy số lần xịt 
thuốc diệt cỏ (X3) có tác động tích cực đến năng suất 
sản xuất lúa. Việc kiểm soát cỏ dại sẽ tạo điều kiện 
sinh trưởng tốt hơn cho cây lúa, từ đó có thể đạt 
được năng suất sản xuất cao hơn.  

Hơn nữa, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phương 
pháp thu hoạch (D9) có tác động đến năng suất lúa. 
Nông hộ thu hoạch bằng máy móc sẽ có năng suất 
lúa cao hơn những nông hộ thu hoạch bằng các 
phương pháp khác. Kết quả này cũng cho thấy sự 
tương đồng với nghiên cứu của Panneer and 
Somasundaram (2018). Thực tế cho thấy, thu hoạch 
bằng máy móc giúp cho nông hộ giảm thiểu tối đa 
lượng lúa hao hụt so với phương pháp thu hoạch 
truyền thống, bên cạnh đó còn giúp nông hộ tiết 
kiệm lao động trong sản xuất. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 Kết luận 

Bài viết tiến hành phân tích, đánh giá các yếu tố 
ảnh hưởng đến năng suất sản xuất của nông hộ trồng 
lúa tại vùng sinh thái nông nghiệp VBT với 295 thửa 
ruộng, thuộc 224 nông hộ trồng trong vụ Đông Xuân 
2018. Bằng mô hình hồi quy đa biến, kết quả nghiên 
cứu đã cho thấy năng suất lúa của nông hộ tại địa 
bàn nghiên cứu chịu ảnh hưởng bởi 7 yếu tố bao 
gồm: số lần bón phân (X2), số lần xịt thuốc diệt cỏ 
(X3), tình trạng canh tác (D3), hệ thống thủy lợi (D4), 
tình trạng XNM (D5), phương pháp xuống giống 
(D7), và phương pháp thu hoạch (D9).  

4.2 Đề xuất 

Dựa trên kết quả nghiên cứu trên, bài viết đề xuất 
những giải pháp cần thực hiện nhằm tăng năng suất 
lúa tại vùng VBT ĐBSCL như sau: 

Nhóm giải pháp về sản xuất 

Người trồng lúa cần bổ sung lượng phân bón, số 
lần bón phân thích hợp với từng giai đoạn phát triển 
của cây lúa. Nông hộ cần sử dụng liều lượng phân, 
thuốc hợp lý, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Bên 
cạnh đó, việc kiểm soát cỏ dại cả trước khi sạ và sau 
khi sạ sẽ cho phép có được năng suất lúa cao.  

Để tối đa hóa năng suất lúa thì  nông hộ có thể 
sản xuất chuyên canh lúa là một mô hình hiệu quả 
hơn so với các mô hình sản xuất khác tại khu vực 
nghiên cứu VBT. Đặc biệt, phương pháp xuống 
giống trực tiếp do phương pháp có lợi thế hơn so với 
các phương pháp khác trong việc gia tăng năng suất. 
Tuy nhiên, nông hộ cần lựa chọn phương pháp sạ 
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phù hợp với mô hình sản xuất của mình để gia tăng 
hiệu quả sản xuất giảm bớt hao hụt về giống. Đồng 
thời, nông hộ cần áp dụng các biện pháp sản xuất 
hiện đại, tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất nói 
chung và trong quá trình thu hoạch nói riêng nhằm 
tránh tổn thất lúa như phương pháp thu hoạch truyền 
thống.  

Canh tác lúa tại vùng ven biển bị ảnh hưởng 
nhiều bởi vấn đề nhiễm mặn. Để ứng phó với xâm 
nhập mặn, nông hộ cần chú ý phát triển hệ thống 
thủy lợi cho phép chủ động tưới tiêu trong đồng 
ruộng, đảm bảo phục vụ tốt cho quá trình sản xuất 
lúa. Việc đắp đê, nạo vét thủy lợi nội đồng để tháo 
chua rửa mặn cũng là những giải pháp cần được áp 
dụng trong quá trình sản xuất. 

Nhóm giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn 

Nông dân cần thường xuyên kiểm tra độ mặn của 
ruộng lúa, khâu chuẩn bị đất thực hiện kỹ càng, đặc 
biệt là việc rửa mặn sau mùa vụ, nhằm tạo điều kiện 
phát triển tốt nhất cho cây lúa, giảm thiểu tác động 
của xâm nhập mặn đến sản xuất.  

Nông hộ áp dụng kết hợp đồng thời các giải pháp 
sau: sử dụng các loại phân bón tăng dinh dưỡng và 
tăng khả năng chống chịu mặn cho cây lúa. Bên cạnh 
đó, lựa chọn canh tác các giống lúa có khả năng chịu 
mặn, hạn, phèn, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại 
địa phương.  

Nông dân cần tuân thủ lịch thời vụ của địa 
phương, các địa phương cần xuống giống vụ  Đông 
Xuân sớm hơn để tránh bị ảnh hưởng do nước mặn 
xâm nhập vào cuối vụ và chủ động trong nguồn 
nước tưới tiêu trong vụ  Đông Xuân, kiểm soát nước 
mặn để sản xuất có hiệu quả hơn.  

Cuối cùng là cải tiến quy trình kỹ thuật trong 
khâu làm đất nhằm làm giảm độ mặn trong đất, 
chăm sóc và quản lý dịch bệnh, phòng trị kịp thời và 
đúng cách để không lây lan trong diện rộng. 
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