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ABSTRACT 

Aim of this study is to estimate technical efficiency and determinants of 
technical efficiency of rice farming households in Chau Thanh district, An 
Giang province, based on a data collected from 101 rice farming 
households in Chau Thanh district, An Giang province. The Cobb-
Douglas stochastic frontier production function incorporating 
inefficiency effects was employed to analyze the data by using the Frontier 
4.1. The results revealed that the mean technical efficiency was 89,42%; 
with the recent input level and technology, the rice farmers could be able 
to increase their rice output by 10,58%. Significant determinants of 
technical efficiency such as the rice farm size, the number of  farm 
laboures in a household were positively related to technical efficiency. 
However,  the experience of farmers and technical training had negative 
impacts on technical efficiency of rice farmers. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng hiệu quả kỹ thuật và các yếu 
tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của hộ trồng lúa Jasmine tại huyện 
Châu Thành, tỉnh An Giang dựa vào bộ dữ liệu được thu thập từ 101 hộ 
trồng lúa Jasmine ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Hàm sản xuất 
biên Cobb – Douglas kết hợp với hàm phi hiệu quả kỹ thuật được sử dụng 
để phân tích bằng chương trình Frontier 4.1. Kết quả phân tích cho thấy, 
hiệu quả kỹ thuật trung bình của nông hộ trồng lúa Jasmine là 89,42%; 
với mức độ sử dụng các yếu tố đầu vào và kỹ thuật hiện có thì sản lượng 
của nông hộ còn có khả năng tăng thêm 10,58%. Bên cạnh đó, các yếu tố 
như quy mô trồng lúa và số lao động nhà có ảnh hưởng tích cực đến hiệu 
quả kỹ thuật của nông hộ. Ngược lại, thâm niên trồng lúa của chủ hộ và 
tập huấn kỹ thuật là yếu tố làm hạn chế khả năng cải thiện hiệu quả kỹ 
thuật của nông hộ. 

Trích dẫn: Ngô Anh Tuấn và Nguyễn Hữu Đặng, 2019. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của các 
hộ trồng lúa Jasmine tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần 
Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 108-114. 

1 GIỚI THIỆU 

Tăng trưởng năng suất của cây trồng phụ thuộc 
vào nhiều yếu tố như: hiệu quả quy mô – hiệu quả 

do sử dụng thêm các yếu tố đầu vào làm tăng năng 
suất (scale efficiency change), hiệu quả kỹ thuật - 
hiệu quả do sử dụng hợp lý các nguồn lực hiện có để 
tăng năng suất (technical efficiency change) và đóng 
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góp bởi tiến bộ khoa học kỹ thuật (technical 
progress). Trong đó, hiệu quả kỹ thuật đóng vai trò 
quan trọng trong cải thiện năng suất với các nguồn 
lực sản xuất và kỹ thuật hiện có nên không làm tăng 
thêm chi phí sản xuất. 

Hiệu quả kỹ thuật là khả năng đạt năng suất tối 
đa với các yếu tố đầu vào và công nghệ sản xuất hiện 
có (Farrell, 1957). Do vậy, các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả kỹ thuật là những yếu tố không thuộc yếu 
tố đầu vào trực tiếp của quá trình sản xuất. Nghiên 
cứu của Idiong (2007) phát hiện trình độ học vấn của 
nông dân có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật. 
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của Seidu (2008), 
Dang (2017) cho thấy, việc tập huấn kỹ thuật cho 
nông dân có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật 
của các hộ trồng lúa. Ayinde et al. (2009) phát hiện 
lao động thuê, quy mô lao động gia đình, giới tính 
và tuổi tác của chủ hộ là những yếu tố có ảnh hưởng 
đến hiệu quả kỹ thuật của hộ. Phát hiện tương tự 
cũng được tìm thấy trong nghiên cứu của Jyoti et al. 
(2010). Các nghiên cứu trong nước của Nguyễn Văn 
Song (2006), cũng như nghiên cứu của Quan Minh 
Nhựt (2006) cho thấy kinh nghiệm và trình độ học 
vấn của chủ hộ có tác động quan trọng đến hiệu quả 
quỹ thuật của hộ. Phát hiện này cũng tương tự với 
kết quả nghiên cứu của Huỳnh Trường Huy (2007). 
Nghiên cứu của Nguyễn Hữu Đặng (2012) chỉ ra 
rằng tập huấn kỹ thuật, tham gia hiệp hội, tín dụng 
nông nghiệp, thâm niên kinh nghiệm của chủ hộ, tỷ 
lệ đất thuê là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
kỹ thuật sản xuất lúa của nông dân. 

Châu Thành là huyện tiếp giáp với thành phố 
Long Xuyên của tỉnh An Giang, tổng diện tích đất 
tự nhiên của huyện là 34.720 ha, chiếm khoảng 10% 
diện tích đất tự nhiên của tỉnh; trong đó diện tích đất 
sản xuất nông nghiệp là 29.252 ha. Huyện Châu 
Thành có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, với địa 
hình bằng phẳng, thoải từ Bắc xuống Nam và có 
sông Hậu chạy dọc theo huyện. Cũng như các địa 
phương khác trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, 
lúa vẫn là cây trồng chính của huyện. Tuy nhiên, 
những năm gần đây, các nông hộ trồng lúa huyện 
Châu Thành có xu hướng chuyển đổi từ sản xuất lúa 
chất lượng cao OM6976, OM4218, OM5451, 
Jasmine, .. sang giống lúa có chất lượng thấp hơn 
IR50404. Điều này trái ngược với định hướng phát 
triển của huyện Châu Thành nói riêng và tỉnh An 
Giang nói chung. Nguyên nhân các giống lúa chất 
lượng cao sức đề kháng kém hơn các giống lúa có 
chất lượng thấp nên mang nhiều rủi ro cao hơn. 
Trong khi đó các nông hộ trồng lúa hiện nay phải 
đối phó với sự gia tăng chi phí lao động và các yếu 
tố đầu vào trong sản xuất khác như phân bón, thuốc 
nông dược. Sự gia tăng chi phí các yếu tố đầu vào 
sẽ dẫn việc lựa chọn, phối hợp các yếu tố đầu vào, 

trong đó có cả việc lựa chọn giống lúa để nhằm tối 
ưu trong sản xuất. Vì vậy, một nghiên cứu để đảm 
bảo năng suất trồng lúa, nhất là giống lúa chất lượng 
cao cho người dân là rất cần thiết. 

Mục tiêu của nghiên cứu này là ước lượng hiệu 
quả kỹ thuật và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa Jasmine tại 
huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để từ đó đề xuất 
các hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hiệu 
quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa Jasmine tại địa 
bàn nghiên cứu nói riêng và vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long nói chung. 

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Hiệu quả kỹ thuật được Farrell (1957) giới thiệu 
cách đây hơn 60 năm. Hiệu quả kỹ thuật là khả năng 
tạo ra mức sản lượng đầu ra lớn nhất với một mức 
sử dụng đầu vào và công nghệ hiện có, nó phản ánh 
trình độ kỹ thuật của người sản xuất trong việc vận 
dụng các kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Hiệu quả 
kỹ thuật có thể được tiếp cận bằng hai phương pháp 
phổ biến là tiếp cận phi tham số theo phương pháp 
phân tích màng bao dữ liệu (DEA) và tiếp cận tham 
số theo phương pháp phân tích biên ngẫu nhiên 
(SFA) bằng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên. Trong 
nghiên cứu này, hiệu quả kỹ thuật được ước lượng 
bằng phương pháp tham số - hàm sản xuất biên ngẫu 
nhiên Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên được đề xuất 
bởi Aigner et al. (1977); và được phát triển bởi 
Battese và Coelli (1995). Đặc điểm cơ bản của hàm 
sản xuất biên ngẫu nhiên là phần sai số với hai thành 
phần được giả định là độc lập với nhau: một phần 
đối xứng thể hiện sai số thống kê do tác động bởi 
yếu tố ngẫu nhiên và một phần sai số một bên biểu 
hiện ảnh hưởng của sự phi hiệu quả trong mô hình. 
Hàm sản xuất biên ngẫu nhiên có dạng sau: 

     Yi = f(xi ; β) exp(Vi – Ui)  (1) 

Trong đó: Yi: Là năng suất hoặc sản lượng trên 
nông hộ; xi là yếu tố sản xuất đầu vào thứ i; β là hệ 
số cần ước lượng; vi là sai số thống kê do tác động 
bởi các yếu tố ngẫu nhiên và được giả định có phân 
phối chuẩn (v ~ N(0, 𝛔𝒗

𝟐)) và độc lập với ui. Ui là 
phần phi hiệu quả kỹ thuật được giả định lớn hơn 
hoặc bằng 0 (non - negative) và có phân phối nữa 
chuẩn (u ~ |(N (0, 𝛔𝒖

𝟐)|). Nếu u= 0, hoạt động sản 
xuất của hộ nằm trên đường sản xuất biên (frontier), 
tức đạt mức năng suất hoặc sản lượng tối đa dựa trên 
các yếu tố sản xuất và kỹ thuật hiện có. Nếu ui > 0, 
hoạt động sản xuất của hộ nằm dưới đường sản xuất 
biên (frontier), có nghĩa là năng suất hoặc sản lượng 
thực tế (Yi) thấp hơn năng suất hoặc sản lượng tối 
đa (Y*) và hiệu số giữa Y* và Yi là phần phi hiệu quả 
kỹ thuật; hiệu số này càng lớn, hiệu quả kỹ thuật 
càng thấp (Coelli et al., 2005). 
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Hiệu quả kỹ thuật của từng nông hộ (TE) được 
xem xét dựa trên tỷ lệ sản lượng thực tế so với sản 
lượng biên (sản lượng tối đa) tương ứng với công 
nghệ kỹ thuật hiện có (Coelli et al, 2005). Hiệu quả 
kỹ thuật của nông hộ thứ i trong hàm sản xuất biên 
ngẫu nhiên như sau: 

*/

( ; ) exp( ) / ( ; ) exp( )

exp( ) (2)

 



 

 

TE Y Yi i i

f x V U f x Vi i i i i

Ui

    

 Trong đó, Yi là mức năng suất hoặc sản lượng 
thực tế của nông hộ i; Yi

* là mức năng suất hoặc sản 
lượng biên (sản lượng tối đa) của nông hộ i. Xi là 
yếu tố sản xuất đầu vào thứ i;  β là hệ số cần ước 
lượng; Vi là sai số thống kê như đã định nghĩa trên. 
Khi TEi = 1 thì Yi đạt giá trị lớn nhất. Trong trường 
hợp TEi < 1 thể hiện sự thiếu hụt sản lượng thực tế 
của nông hộ i so với sản lượng tối đa có thể đạt được. 

3 SỐ LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU 

3.1 Dữ liệu 

Dữ liệu trong nghiên cứu này được thu thập bằng 
cách phỏng vấn trực tiếp nông hộ trồng lúa Jasmine 
vụ Đông Xuân 2016 tại 3 xã của huyện Châu Thành 
bao gồm xã Vĩnh An, xã Vĩnh Bình và xã Tân Phú, 
mỗi xã điều tra 34 hộ theo phương pháp chọn mẫu 
thuận tiện. Tuy nhiên, có một quan sát bị loại do 
thiếu thông tin nên tổng cỡ mẫu là 101 quan sát. Cỡ 
mẫu được xác định dựa trên tổng thể, độ tin cậy 95% 
và sai số cho phép là 10%. Các dữ liệu được thu thập 
bao gồm, lượng sử dụng các yếu tố đầu vào, năng 
suất lúa và các dữ liệu có liên quan đến đặc điểm 
kinh tế - xã hội của nông hộ. 

3.2 Phương pháp phân tích 

Dựa trên lý thuyết kinh tế sản xuất, có hai 
phương pháp ước lượng hiệu quả kỹ thuật là phương 
pháp phi tham số (phương pháp màng bao dữ liệu 
DEA) và phương pháp tham số (SFA). Hoạt động 
sản xuất nông nghiệp có nhiều rủi ro ngẫu nhiên như 
thiên tai, dịch bệnh,… Vì vậy, phương pháp tham số 
với sự tích hợp sai số ngẫu nhiên trong ước lượng sẽ 
phù hợp hơn phương pháp tham số. Do vậy, nghiên 
cứu này sử dụng hàm sản xuất biên ngẫu nhiên ước 
lượng theo phương pháp một bước (singe–stage 
estimation) được đề xuất bởi Coelli et al. (2005); 
trong đó hàm sản xuất và hàm phi hiệu quả kỹ thuật 
được ước lượng đồng thời bằng frontier 4.1 của 
Coelli (2005). Có nhiều mô hình ước lượng hàm sản 
xuất biên ngẫu nhiên. Tuy nhiên, có hai mô hình 
được sử dụng phổ biến là Cobb – Douglas và 
Translog. Hàm sản xuất biên dạng Cobb – Douglas 
và Translog thực nghiệm có dạng như sau: 

Hàm sản xuất biên dạng Cobb – Douglas: 

    lnYi = β0+∑ β, jlnXji  + Vi - Ui     (3) 

Hàm sản xuất biên dạng Translog: 

lnYi = β0 + ∑ βjlnXji + 

∑ ∑ 𝛽 lnXjilnXki+ (Vi - Ui)          (4) 

Trong đó, Yi là năng suất lúa của nông hộ thứ i 
(tấn/ha); Xji (j=1,2,…,6) là các yếu tố đầu vào trong 
sản xuất, bao gồm X1i là số lượng lúa giống (kg/ha); 
X2i, X3i, X4i lần lượt là khối lượng N, khối lượng 
P2O5 và khối lượng K2O được chiết tính từ các loại 
phân đạm, phân lân, phân kali và phân hỗn hợp N-
P-K có sử dụng (kg/ha); X5i là lượng hoạt chất bình 
quân thuốc nông dược sử dụng (g/ha); X6i là số ngày 
công lao động (ngày công/ha). Vi: Sai số ngẫu nhiên 
và được giả định có phân phối chuẩn (v ~N (0, 𝛔𝒗

𝟐) 
và độc lập với Ui; Ui: Là phần sai số do kém hiệu 
quả kỹ thuật. 

Theo phương pháp ước lượng một bước, Ui trong 
công thức (3) và (4) là hàm phi hiệu quả kỹ thuật 
(technical inefficiency function), hàm này được sử 
dụng để giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến phi hiệu 
quả kỹ thuật. Do vậy, dấu âm của hệ số ước lượng 
trong hàm phi hiệu quả kỹ thuật được giải thích quan 
hệ nghịch chiều với phi hiệu quả kỹ thuật, tức quan 
hệ thuận chiều với hiệu quả kỹ thuật; tương tự như 
vậy đối với hệ số có dấu dương. Hàm phi hiệu quả 
kỹ thuật có dạng sau: 

TIEi= Ui =0 + ∑ jZji + ζi    (5) 

Trong đó: TIEi là hệ số phi hiệu quả kỹ thuật của 
hộ i; Zji (j = 1, 2, …,5) là các yếu tố ảnh hưởng đến 
phi hiệu quả kỹ thuật, bao gồm Z1i là tập huấn kỹ 
thuật (biến giả, 1 = có tham gia tập huấn kỹ thuật; 0 
= không có tập huấn kỹ thuật); Z2i là quy mô đất 
(biến giả, 1 = hộ có quy mô đất trên 2,44 ha; 0 = các 
trường hợp khác); Z3i là kinh nghiệm (số năm thâm 
niên trồng lúa); Z4i là trình độ học vấn (số năm đi 
học); Z5i là số lao động gia đình - số lao động thường 
xuyên trong hộ gia đình (người). 

Để hàm sản xuất thực nghiệm được lựa chọn sử 
dụng trong nghiên cứu phù hợp với phân phối của 
dữ liệu thu thập, nghiên cứu sử dụng kiểm định LLR 
(generalized likelihood–ratio statistic) để lựa chọn 
dạng hàm Cobb – Douglas hay dạng hàm Translog 
dựa vào giá trị  được tính bằng công thức sau: 

 = -2[(L (H0) - L (H1)]     (6) 

Trong đó L(H0) là giá trị log-likelihood của hàm 
sản xuất theo mô hình C-D và L(H1) là giá trị log-
likelihood của hàm sản xuất theo mô hình Translog. 
Nếu λ > giá trị tra bảng λ: Bác bỏ giả thuyết H0, tức 
mô hình Translog tốt hơn Cobb-Doulas. Nếu λ < giá 
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trị tra bảng λ: Chấp nhận giả thuyết H0, tức mô hình 
Cobb-Doulas tốt hơn Translog. Giá trị tra bảng (the 
critical χ2 value) lấy từ bảng χ2 (Kodde and Palm, 
1986) với số bậc tự do (df) bằng số biến độc lập của 
mô hình Translog trừ số biến của mô hình Cobb-
Doulas.  

4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội của các hộ 
được khảo sát 

Kết quả thống kê ở Bảng 1 cho thấy, tuổi của chủ 
hộ trung bình là 48,61 tuổi, số năm đi học trung bình 
của chủ hộ là 6,56 năm (tương đương lớp 7), kinh 
nghiệm trồng lúa của chủ hộ là 23,33 năm, số lao 

động trung bình của hộ được điều tra là 3,49 người 
và diện tích trồng lúa bình quân của nông hộ là 2,69 
ha. Có 89% số hộ trồng lúa tham gia tập huấn kỹ 
thuật sản xuất lúa trong 3 năm qua; 91% số hộ trồng 
lúa có thành viên trong gia đình tham gia các tổ chức 
xã hội hợp pháp tại địa phương. Đặc điểm trên cho 
thấy, nông dân có kinh nghiệm trồng lúa lâu năm và 
diện tích đất bình quân hộ ở mức trung bình của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là lợi thế 
trong trồng lúa của nông dân huyện Châu Thành, 
tỉnh An Giang. Tuy nhiên, trình độ học vấn tương 
đối thấp. Đây có thể là hạn chế của nguồn nhân lực 
trong việc cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến 
trong sản xuất. 

Bảng 1: Đặc điểm của 101 hộ trồng lúa Jasmine được khảo sát tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

Đặc điểm của hộ/chủ hộ Đơn vị tính Trung bình Độ lệch chuẩn 
Giới tính (biến giả) 1: Nam; 0: Nữ 0,99 0,10 
Tuổi  Năm 48,61 11,13 
Trình độ học vấn   Năm 6,56 3,62 
Kinh nghiệm trồng lúa  Năm 23,33 10,35 
Quy mô lao động gia đình Người 3,49 1,05 
Diện tích trồng lúa Ha 2,69 1,78 
Tập huấn (biến giả) 1: có; 0: không 0,89 0,32 
Tham gia hiệp hội (biến giả) 1: có; 0: không 0,91 0,29 

Nguồn: Khảo sát 2017. 

4.2 Năng suất và các yếu tố đầu vào 

Bảng 2 cho thấy, lượng lúa trung bình được sử 
dụng của nông hộ ở huyện Châu Thành, tỉnh An 
Giang là 94,77 kg/ha. Lượng lúa giống thực tế được 
nông hộ sử dụng thấp hơn nhiều so với khuyến cáo 
từ các tài liệu kỹ thuật (sạ hàng từ 100 – 120 kg/ha 
và sạ lan từ 160 – 180 kg/ha). Lượng phân đạm, 
phân lân và phân kali bình quân lần lượt là 73,42  

kg/ha, 44,12 kg/ha và 52,29 kg/ha. Bình quân mỗi 
ha diện tích trồng lúa Jasmine, nông hộ sử dụng 
183,75 g thuốc nông dược và 16,44 ngày công. Năng 
suất trung bình của các nông hộ trồng lúa Jasmine 
tại huyện Châu Thành, An Giang được khảo sát là 
7,74 tấn/ha,  năng suất cao nhất là 9,5 tấn/ha và thấp 
nhất là 6,00 tấn/ha, phù hợp với các tài liệu kỹ thuật, 
khả năng trồng lúa Jasmine cho năng suất 7 – 8 
tấn/ha. 

Bảng 2: Các yếu tố đầu vào và năng suất của nông hộ trồng lúa Jasmine được khảo sát tại huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang 

Chỉ tiêu 
Nhỏ   
nhất   

Lớn   
nhất 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Lượng giống sử dụng (kg/ha) 42,90 153,00 94,77 32,55 
Phân bón theo hoạt chất:     
      Phân đạm (kg/ha) 10,70 203,90 73,42 40,92 
      Phân lân (kg/ha) 5,80 104,00 44,12 23,70 
      Phân kali (kg/ha) 3,60 122,00 52,29 30,11 

Lao động (ngày công/ha) 2,00 35,00 16,44 8,78 
Thuốc nông dược theo hoạt chất (g/ha) 198,30 52.100,5 183,75 5.153,78 
Năng suất (tấn/ha) 6,00 9,50 7,74 0,78 

Nguồn: Khảo sát, 2017. 

4.3  Kết quả kiểm định LLR (Generalized 
Likelihood–Ratio Statistic)  

 Kiểm định chọn mô hình ước lượng: Kết quả 
kiểm định LLR để lựa chọn dạng hàm  Cobb – 
Douglas  hay Translog theo công thức (6) cho thấy, 

giá trị  = 36,82 nhỏ hơn giá trị  tra bảng 2 (df=21, 
= 38,93), giả thuyết H0 được chấp nhận, tức hàm 
sản xuất biên Cobb – Douglas thích hợp cho ước 
lượng. 
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- Kiểm định chọn công cụ ước lượng: Hàm sản 
xuất biên Cobb – Douglas (công thức 3) và hàm phi 
hiệu quả kỹ thuật (công thức 5) được ước lượng 
đồng thời theo phương pháp một bước (one-stage 
estimation) bằng Frontier 4.1. Kết quả ước lượng 
được trình bày ở Bảng 3 cho thấy, hệ số gama (γ) 
bằng 0,901 (~ 1). Do vậy mô hình tồn tại các yếu tố 
phi hiệu quả kỹ thuật (Battese and Corra, 1977), tức 
hiệu quả sản xuất lúa của nông hộ bị ảnh hưởng bởi 
các yếu tố về kinh tế - xã hội. Vì vậy, phương pháp 
ước lượng cực đại (MLE) được sử dụng.  

4.4 Kết quả hàm sản xuất Cobb – Douglas 
và hàm phi hiệu quả kỹ thuật 

Kết quả ước lượng bằng phương pháp “khả năng 
cao nhất” (MLE) cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung 

bình của các nông hộ được khảo sát là 89,42%. Điều 
này cho thấy, với mức độ sử dụng các yếu tố đầu 
vào và các kỹ thuật hiện có thì sản lượng lúa Jasmine 
của nông hộ còn có khả năng tăng thêm 10,58% để 
đạt sản lượng tối đa.  

Kết quả ước lượng hàm sản xuất biên Cobb – 
Douglas cho thấy, các yếu tố như lượng giống sử 
dụng, phân kali, thuốc nông dược (các biến có hệ số 
dương và ý nghĩa thống kê) có quan hệ cùng chiều 
với sản lượng trồng lúa của nông hộ. Kết quả này 
hàm ý là các nông hộ có sử dụng các yếu tố đầu vào 
trên với số lượng sử dụng nhiều hơn thì có sản lượng 
cao hơn các nông hộ có mức độ sử dụng ít hơn. Các 
yếu tố như phân đạm, phân lân và ngày công lao 
động không có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3: Kết quả ước lượng bằng phương pháp MLE hàm sản xuất biên Cobb – Douglas và hàm phi 
hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa Jasmine tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang 

Ký hiệu biến Tên biến Tham số Hệ số Độ lệch chuẩn Giá trị t 
Hàm sản xuất biên (Frontier production function) 
 Hằng số β0 1,546*** 0,109 14,131 
Ln (X1) Lượng giống sử dụng (kg/ha) β 1 0,050* 0,026 1,925 
Ln (X2) Phân đạm (kg/ha) β 2 0,011ns 0,031 0,355 
Ln (X3) Phân lân (kg/ha) β 3 0,014ns 0,023 0,599 
Ln (X4) Phân kali (kg/ha) β 4 0,022* 0,015 1,462 
Ln (X5) Lao động (ngày công/ha) β 5 -0,007ns 0,027 -0,253 
Ln (X6) Thuốc nông dược (hoạt chất) (g/ha) β 6 0,033*** 0,010 3,310 
Hàm phi hiệu quả kỹ thuật (technical inefficiency function)  
 Hằng số 0 0,221** 0,103 2,150 
Z1 Tập huấn (1= có; 0 = không) 1 -0,120* 0,068 -1,757 
Z2 Quy mô đất (ha) 2 -0,105*** 0,030 -3,483 
Z3 Kinh nghiệm (năm) 3 0,003* 0,002 1,724 
Z4 Trình độ học vấn (năm) 4 0,003ns 0,004 0,741 
Z5 Số lao động gia đình (người) 5 -0,036* 0,019 -1,851 
      0,901*** 0,053 16,969 
Log likelihood function  126,64   
LR test of the one-sided error   60,332   
Hiệu quả kỹ thuật trung bình (%)  89,422   

Ghi chú: (***), (**), (*)  chỉ mức độ ý nghĩa thống kê lần lượt là 1%, 5% và 10% , và (ns) không có ý nghĩ thống kê. 

Nguồn: Kết quả tính toán từ số liệu điều tra của tác giả, 2017. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, lượng giống sử 
dụng, phân kali và thuốc nông dược có ảnh hưởng 
đến năng suất lúa Jasmine của nông hộ. Lượng 
giống có quan hệ thuận với năng suất lúa hàm ý là 
năng suất có thể tiếp tục cải thiện nếu tăng thêm 
lượng giống sử dụng ở mức hợp lý. Hiện nay các 
nông hộ trồng sạ hàng trung bình là với mật độ trung 
bình là 94,77 kg/ha. Điều này phù hợp với khuyến 
cáo kỹ thuật trồng lúa Jasmine mật độ trung bình sạ 
hàng là từ 100 – 120 kg/ha và sạ lan từ 160 – 180 
kg/ha.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, lượng phân 
bón kali có quan hệ thuận với năng suất lúa Jasmine 

của nông hộ, nghĩa là các nông hộ sử dụng nhiều 
phân kali hơn có năng suất lúa cao hơn. Theo kết 
quả khảo sát các nông hộ hiện nay bón phân kali 
bình quân 30,11 kg/ha (tính theo hoạt chất) tương 
đương ở mức tiệm cận dưới theo khuyến cáo kỹ 
thuật trồng lúa vụ Đông Xuân cần thiết từ 30 – 35 
kg/ha.  

Bên cạnh đó, yếu tố thuốc nông dược có mối 
quan hệ thuận với năng suất lúa của nông hộ. Kết 
quả này cũng hàm ý là một số hộ trong mẫu khảo sát 
đã sử dụng lượng thuốc nông dược ít hơn mức tối 
ưu trong mối tương quan với năng suất lúa nên có 
năng suất thấp hơn các hộ khác.  
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Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật 
được xác định trong hàm phi hiệu quả kỹ thuật. Hệ 
số âm của các biến (Zj) trong hàm phi hiệu quả kỹ 
thuật (technical inefficiency function) (Bảng 2) có 
mối quan hệ nghịch chiều với mức phi hiệu quả kỹ 
thuật, tức quan hệ thuận chiều với hiệu quả kỹ thuật. 
Kết quả ước lượng cho thấy, quy mô đất, số lao động 
gia đình và tập huấn kỹ thuật có ảnh hưởng tích cực 
đến hiệu quả kỹ thuật.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nông hộ có diện 
tích đất canh tác càng lớn có hiệu quả kỹ thuật càng 
cao. Điều này có thể là do với quy mô lớn, nông hộ 
sản xuất chuyên môn hóa hơn và vận dụng tốt hơn 
các quy trình kỹ thuật trong sản xuất nên có hiệu quả 
kỹ thuật cao hơn. Đồng thời, các nông hộ có diện 
tích canh tác lớn sẽ chú trọng nhiều hơn trong việc 
quản lý và chăm sóc ruộng lúa nên mang lại hiệu 
quả canh tác nhiều hơn so với các hộ trồng lúa quy 
mô nhỏ.   

Tương tự, số lượng lao động gia đình cũng tác 
động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật, nông hộ nào có 
số lượng lao động gia đình nhiều sẽ có hiệu quả kỹ 
thuật cao hơn những gia đình có số lượng lao động 
ít hơn. Lao động gia đình thì sẽ chăm sóc và quản lý 
ruộng lúa của mình kỹ lưỡng hơn là những người 
làm thuê. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy, 
tập huấn kỹ thuật có quan hệ thuận với hiệu quả kỹ 
thuật, các hộ có tham gia tập huấn kỹ thuật có hiệu 
quả kỹ thuật cao hơn các hộ khác.  

Bên cạnh đó, kinh nghiệm sản xuất làm hạn chế 
hiệu quả kỹ thuật của nông hộ. Chủ nông hộ (người 
ra quyết định) có kinh nghiệm trồng lúa càng lâu 
năm thì hiệu quả kỹ thuật càng thấp. Điều này có thể 
được giải thích rằng khi người nông dân chủ yếu dựa 
vào kinh nghiệm trồng lúa Jasmine nhưng lại không 
cập nhật kiến thức, kỹ thuật canh tác mới, do đó sẽ 
ảnh hưởng đến quyết định sử dụng đầu vào sản xuất 
sao cho có hiệu quả hơn. Kết quả nghiên cứu này 
cũng phù hợp với nghiên cứu của Quan Minh Nhựt 
(2006), Nguyễn Hữu Đặng (2012). Nghiên cứu của 
các tác giả này cũng chỉ ra rằng những người có kinh 
nghiệm trồng lúa càng lâu năm thì việc tiếp cận khoa 
học kỹ thuật mới càng chậm và thường vận dụng 
kinh nghiệm truyền thống và kiến thức của mình 
trong sản xuất nhiều hơn là tuân thủ sâu sát theo các 
quy trình kỹ thuật được khuyến cáo, trong khi các 
kinh nghiệm truyền thống và kiến thức này có thể 
thiếu cập nhật hoặc lạc hậu. 

5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Nghiên cứu đã thực hiện ước lượng hiệu quả kỹ 
thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật 
của nông hộ trồng lúa Jasmine tại huyện Châu 
Thành, tỉnh An Giang dựa vào bộ dữ liệu được thu 
thập từ 101 hộ trồng lúa Jasmine ở huyện Châu 

Thành, tỉnh An Giang. Hàm sản xuất biên Cobb – 
Douglas kết hợp với hàm phi hiệu quả kỹ thuật 
(technical inefficiency model) được sử dụng để 
phân tích bằng chương trình Frontier 4.1.  Kết quả 
ước lượng cho thấy, hiệu quả kỹ thuật trung bình của 
nông hộ là 89,42%; hàm ý là, với mức độ sử dụng 
các yếu tố đầu vào và kỹ thuật hiện có thì sản lượng 
lúa Jasmine của hộ còn có khả năng tăng thêm 
10,58%. Kết quả phân tích hàm sản xuất Cobb – 
Douglas cho thấy, lượng giống sử dụng, phân kali 
và thuốc nông dược có quan hệ thuận với sản lượng 
lúa Jasmine của nông hộ. Bên cạnh đó, các yếu tố 
như quy mô đất, số lao động gia đình và tập huấn kỹ 
thuật có tác động tích cực đến hiệu quả kỹ thuật của 
nông hộ.  

Từ kết quả trên, nghiên cứu đề xuất đối với các 
nông hộ trồng lúa Jasmine cần điều chỉnh tăng lượng  
giống sử dụng, phân kali và thuốc nông dược ở mức 
hợp lý sẽ góp phần tăng sản lượng lúa Jasmine của 
hộ. Bên cạnh đó, các nông hộ cần phải chú ý đến 
công tác quản lý trong việc thuê mướn lao động 
trong trồng trọt, chăm sóc lúa. Đồng thời, nếu có 
điều kiện nên mở rộng quy mô diện tích đất canh tác 
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kỹ thuật trồng lúa. 
Ngoài ra, các nông hộ cần phải cải tiến phương 
pháp, áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng lúa, 
không nên chỉ dựa chủ yếu vào kinh nghiệm truyền 
thống của mình. Nghiên cứu đề xuất đối với chính 
quyền địa phương cần tăng cường, cải thiện công tác 
tập huấn kỹ thuật trồng lúa Jasmine, tạo điều kiện 
cho nông hộ tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, mở 
rộng quy mô sản xuất sẽ góp phần nâng cao sản 
lượng và hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa 
Jasmine tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang trong 
thời gian tới. 
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