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ABSTRACT 

The study aimed to identify the requirements for hi-tech apply in rice produce 

in the form of farmers’ field, thereby serving as scientific evidences to build 

potential regions for hi-tech apply in rice produce development in An Giang 

province. The study was systematization of the theoretical principles of high-

tech apply in agriculture, interview of the expert’s comments and multi-

criteria evaluation methods. The study results have identified four general 

requirements and twenty specific requirements for rice production hi-tech 

apply in rice produce. In which, specific requirements are paid more attention 

such as consumption market, profit, investment cost, management ability, 

production organization method, soil, water resources and environmental 

requirements. Requests less attention are labor sources and land use rights. 

This result is the basis for initially building criteria to assess the suitability to 

identify rice fields applying high technology, towards sustainable agricultural 

development in the integration period. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định các yêu cầu cho sản xuất lúa ứng dụng công nghệ 

cao dưới hình thức sản xuất đại trà, từ đó làm cơ sở khoa học xây dựng vùng 

có khả năng phát triển lúa ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh An Giang. Nghiên 

cứu đã sử dụng phương pháp hệ thống hóa cơ sở lý luận về nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, tham vấn ý kiến chuyên gia và phương pháp đánh giá đa 

tiêu chí. Kết quả nghiên cứu đã xác định được bốn yêu cầu chung và 20 yêu 

cầu cụ thể cho sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh An Giang. Trong 

đó, yêu cầu cụ thể về thị trường tiêu thụ, lợi nhuận, chi phí đầu tư, khả năng 

quản lý, phương thức tổ chức sản xuất, thổ nhưỡng, nguồn nước và các yêu 

cầu môi trường được quan tâm nhiều, yêu cầu nguồn lao động và quyền sử 

dụng đất ít được quan tâm từ các chủ thể. Bên cạnh đó, các chủ thể cũng cho 

rằng cần quan tâm đến quy mô diện tích canh tác khi thực hiện ứng dụng công 

nghệ cao. Kết quả này là cơ sở bước đầu xây dựng được các tiêu chí đánh giá 

khả năng phù hợp để xác định vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao, 

hướng đến phát triển nông nghiệp bền vững trong thời kỳ hội nhập. 

Trích dẫn: Phan Chí Nguyện, Phạm Thanh Vũ và Lê Quang Trí, 2020. Xác định yêu cầu cho sản xuất lúa ứng 

dụng công nghệ cao tại tỉnh An Giang trên cơ sở tham vấn các chủ thể khác nhau. Tạp chí Khoa 

học Trường Đại học Cần Thơ. 56(3B): 93-100. 

1 GIỚI THIỆU 

Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

là xu hướng tất yếu trong thời kỳ hội nhập (Phạm 

Văn Hiển, 2014) và mang sức cạnh tranh mạnh mẽ 

hơn cho nền nông nghiệp hiện đại. Để đáp ứng được 

nhu cầu về sản lượng và chất lượng sản phẩm đòi 
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hỏi cần thiết phải đặt ra là phải có vùng sản xuất tập 

trung với quy mô sản xuất lớn (Nguyễn Tất Khương, 

2014; Bùi Thị Minh Nguyệt và Trần Văn Hùng, 

2016). Hiện nay, Chính phủ đã có nhiều chính sách 

nhằm góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao mang tính bền vững (Nguyễn Đỗ Anh 

Tuấn và ctv., 2018), nhiều khu nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao đã được hình thành trên cả nước 

(Phạm Văn Hiển, 2014). Tuy nhiên, hiệu quả mang 

lại chưa cao, do chưa có những yêu cầu rõ ràng, cụ 

thể trong sản xuất nông nghiệp dẫn đến việc lúng 

túng, khó thực hiện (Phan Chí Nguyện và ctv., 

2017). Ngoài ra, các khu nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao được hình thành trên cả nước chỉ dựa 

vào quan điểm áp đặt của nhà nước, các tiêu chí và 

tiêu chuẩn cho khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao được quy định sẳn bằng văn bản quy phạm pháp 

luật, mà chưa dựa vào nhu cầu thực tiễn của các chủ 

thể liên quan (Lê Tất Khương và Trần Anh Tuấn, 

2014). 

An Giang là một trong những tỉnh có diện tích 

sản xuất lúa lớn của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (Nguyễn Hoàng Đan và ctv., 2015; Bộ Tài 

nguyên & Môi trường, 2016; Phan Chí Nguyện và 

ctv., 2019), với điều kiện tự nhiên mang tính đa dạng 

theo địa hình (Phạm Thanh Vũ và ctv., 2016). Trong 

những năm gần đây, việc thực hiện ứng dụng công 

nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết 

09-NQ/TU của Tỉnh ủy đã được nhân rộng, và mang 

lại những thành tựu đáng kể bởi việc áp dụng khoa 

học kỹ thuật mới (Đinh Thị Việt Huỳnh, 2015). Tuy 

vậy, trong quá trình xây dựng vùng sản xuất lúa ứng 

dụng công nghệ cao theo quyết định 66/2015/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ còn gặp nhiều khó 

khăn do những tiêu chí còn mang tính chung chung, 

chưa cụ thể (Phan Chí Nguyện và ctv., 2017). Từ đó, 

nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yêu 

cầu cần thiết cho sản xuất lúa ứng dụng công nghệ 

cao dưới dạng sản xuất đại trà làm cơ sở khoa học 

xây dựng, đề xuất những vùng có khả năng phát 

triển lúa ứng dụng công nghệ cao thật sự cần thiết. 

Bên cạnh đó, từ những yếu tố hạn chế đề ra các giải 

pháp cải thiện những vùng chưa có khả năng phát 

triển ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất 

lượng và giá trị của mặt hàng nông sản của vùng 

trong thời kỳ hội nhập. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Phương pháp hệ thống hóa cơ sở lý luận 

Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các tài liệu, bài 

báo khoa học trong và ngoài nước về nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, các văn bản quy phạm 

pháp luật về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

tại Việt Nam như Luật công nghệ cao (2008), Quyết 

định 1895/2012/NĐ-TTg và Quyết định số 

66/2015/QĐ-TTg. Trên cơ sở các tài liệu trên nhóm 

nghiên cứu đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao và xây dựng các yêu 

cầu cơ bản cần thiết cho sản xuất lúa ứng dụng công 

nghệ cao dưới hình thức sản xuất đại trà cho tỉnh An 

Giang (Bảng 1). 

Bảng 1: Các yêu cầu cần thiết cơ bản cho sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao 

Yêu cầu chung Yêu cầu cụ thể Cơ sở lý luận 

Tự nhiên 

Đất 

- Indur M. Goklany (2001); 

- Karehka Ramey (2012); 

- WHO (1990); 

- Tilman, D. et al (2001); 

- Dương Hoa Xô và Phạm Hữu Nhượng (2006); 

- Luật công nghệ cao (2008);  

- Nghị định 1895/2012/NĐ-TTg;  

- Quyết định 66/2015/QĐ-TTg;  

- Phan Chí Nguyện và ctv. (2017);  

- Lê Tất Khương và ctv. (2014);  

- Đỗ Minh Chung (2018); 

- FAO (1976); 

- FAO (2001); 

- FAO (2007); 

Nước 

Khí hậu 

Kinh tế 

Chi phí đầu tư 

Lợi nhuận 

Hiệu quả đồng vốn 

Thị trường tiêu thụ 

Giá sản phẩm 

Nguồn vốn đầu tư 

Xã hội 

Trình độ nông hộ 

Khả năng quản lý 

Nguồn lao động 

Cơ sở hạ tầng 

Tổ chức sản xuất 

Quyền sử dụng đất 

Chính sách hỗ trợ 

Kỹ thuật canh tác 

Môi trường 

Không gây mặn hóa/phèn hóa 

Không gây suy thoái đất 

Không gây ô nhiễm nguồn nước 
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2.2 Phương pháp tham vấn chuyên gia 

Trên cơ sở các yêu cầu cơ bản đã được xây dựng 

dựa trên việc hệ thống hóa cơ sở lý luận, nghiên cứu 

tiến hành tham vấn các chủ thể bao gồm người dân, 

nhà quản lý và nhà khoa học để xác định mức độ 

quan tâm đối với các yêu cầu cơ bản, và hoàn thiện 

lại các yêu cầu trên cho sản xuất lúa ứng dụng công 

nghệ cao dưới hình thức sản xuất đại trà. Các chuyên 

gia được chọn lựa trên ba nhóm chính bao gồm: 24 

người dân (người có kinh nghiệm trong sản xuất lúa, 

nông dân sản xuất giỏi thông qua sự đánh giá của 

người quản lý nông nghiệp tại địa phương), 24 nhà 

quản lý (người quản lý về nông nghiệp làm việc tại 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm 

Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật của các huyện thuộc 

tỉnh An Giang), 30 nhà khoa học (thuộc các lĩnh vực 

về trồng trọt, hệ thống nông nghiệp, kinh tế nông 

nghiệp, khoa học đất, phát triển nông thôn và các 

nhà khoa học trên đã từng tham gia nghiên cứu tại 

địa bàn tỉnh An Giang). Các nhóm chuyên gia sẽ 

chọn lựa những yêu cầu cần thiết và xếp hạng mức 

độ quan tâm (điểm) đối với từng nhóm yêu cầu và 

cho các yêu cầu cần thiết trong sản xuất lúa ứng 

dụng công nghệ cao.  

2.3 Phương pháp xác định chỉ số quan tâm 

các chủ thể đối với yêu cầu cần thiết cho phát 

triển lúa ứng dụng công nghệ cao 

Để so sánh mức độ quan tâm của yêu cầu chung 

và yêu cầu cụ thể với nhau, phương pháp của Sharifi 

(1990) được sử dụng để xác định chỉ số ưu tiên của 

yêu cầu cần thiết. Các yêu cầu được xếp hạng từ thấp 

đến cao trong từng nhóm yêu cầu chung và mức độ 

quan tâm giảm dần, số điểm xếp hạng tùy thuộc vào 

số lượng của từng nhóm yêu cầu (Ví dụ: nhóm yêu 

cầu chung có 4 yêu cầu thì điểm xếp hạng được gán 

giá trị từ 1 đến 4). Sau đó, tiến hành chuẩn hóa về 

cùng giá trị từ 0 đến 1 (1) (Sharifi, 1990), để giải 

quyết bài toán đa tiêu mục tiêu (Văn Phạm Đăng Trí, 

2001; Roãn Ngọc Chiến, 2001) về các yêu cầu cần 

thiết cho sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao dưới 

hình thức sản xuất đại trà. 

𝑋𝑖 =  
∑ 𝑌(𝑗)𝑖

∑ 𝑍𝑚𝑎𝑥(𝑗)
          (1) 

Trong đó:  

Xi: Điểm chuẩn hóa mức độ quan tâm của yêu 

cầu thứ i (trong khoảng từ 0 đến 1). 

∑ 𝑌𝑖𝑗: là giá trị tổng điểm của các chuyên giá 

đánh giá cho yêu cầu thứ i trong nhóm yêu cầu j cho 

phát triển lúa ứng dụng công nghệ cao. 

∑ 𝑍𝑚𝑎𝑥𝑗: là giá trị tổng điểm cao nhất của yêu 

cầu trong nhóm yêu cầu j cho phát triển lúa ứng 

dụng công nghệ cao được các chuyên gia đánh giá. 

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Các yêu cầu chung cho sản xuất lúa ứng 

dụng công nghệ cao dưới dạng sản xuất đại trà 

Các yêu cầu chung cho sản xuất lúa ứng dụng 

công nghệ cao tại tỉnh An Giang được xét đến gồm 

yêu cầu về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu 

cầu về môi trường (Bảng 1). Sau đó tiến hành tham 

vấn ý kiến trên ba nhóm chuyên gia là người dân, 

nhà quản lý và nhà khoa học để đánh giá mức độ 

quan trọng của các yêu cầu trên qua việc xếp hạng 

điểm số của từng yêu cầu. 

 

Hình 1: Điểm đánh giá các yêu cầu chung cho 

phát triển lúa ứng dụng công nghệ cao theo 

nhóm chủ thể 

Kết quả đánh giá của các nhóm chuyên gia cho 

thấy nhóm chủ thể là người dân quan tâm nhiều đến 

yêu cầu về kinh tế, kế đến là tự nhiên, xã hội, ít quan 

tâm đến yêu cầu về môi trường bởi vì nhóm cho rằng 

hiện nay các mô hình sản xuất phải đảm bảo được 

kinh tế hộ, đảm bảo được đời sống của người dân 

“có thực mới vực được đạo”. Bên cạnh đó, việc sản 

xuất cây trồng đòi hỏi phải phù hợp điều kiện thổ 

nhưỡng, cũng như nguồn nước phải đảm bảo cho 

quá trình sản xuất (Nguyễn Việt Anh và ctv., 2010; 

Dương Thị Ái Nhi, 2019), nên điều kiện tự nhiên 

được sự quan tâm nhiều. Tuy nhiên, chủ thể là nhà 

quản lý lại cho rằng vấn đề cần quan tâm nhất là kinh 

tế và xã hội, kế đến là tự nhiên và yêu cầu về môi 

trường ít được quan tâm (Hình 1), bởi khi thực hiện 

mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao phải mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn nhằm 

đáp ứng đời sống của người dân tham gia, đồng thời 

cần xem lại nguồn vốn của người dân có đủ để đáp 

ứng nhu cầu sản xuất và đầu tư ban đầu cho việc 

thay đổi này không, và nhà nước sẽ có những chính 

sách gì hỗ trợ khi người dân tham gia vào mô hình 
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sản xuất này (Lê Tất Khương và ctv., 2014). Ngoài 

ra, nhà quản lý cho rằng hiện nay người dân trên địa 

bàn tỉnh đã ý thức dần trong việc quản lý sự ô nhiễm, 

và cán bộ quản lý cũng đã tập huấn và triển khai 

nhiều mô hình nhằm hạn chế sử dụng thuốc và hóa 

chất trong quá trình sản xuất nông nghiệp “1 phải 5 

giảm, 3 giảm 3 tăng, tưới khô ngập luân phiên,…”, 

và về thổ nhưỡng, nguồn nước đã ổn định để đáp 

ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp cho người dân. 

Mặc dù vậy, nhà khoa học cho rằng phải cần có các 

yêu cầu chung về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi 

trường và chỉ số quan tâm của các yêu cầu này ngang 

nhau (Hình 1), kết quả này cũng tương đồng với 

quan điểm của Phạm Thanh Vũ và ctv. (2013). 

Nguyên nhân nhà khoa học cho rằng như vậy là bởi 

khi thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao cần phải đáp ứng được sự tăng trưởng về 

kinh tế cao hơn so với phương thức sản xuất truyền 

thống, thân thiện với môi trường (tức là phải mang 

tính bền vững về môi trường), sản xuất phải phù hợp 

với tiềm năng tự nhiên sẵn có tại địa phương. Để đáp 

ứng được những yêu cầu trên, đòi hỏi phải phát triển 

về nguồn nhân lực cho ứng dụng công nghệ cao như 

kiến thức của người sản xuất, cơ sở hạ tầng phải đáp 

ứng được yêu cầu vận chuyển và sản xuất hàng hóa 

chất lượng (Lê Tất Khương và ctv., 2014; Phan Chí 

Nguyện và ctv., 2017).  

Tóm lại, mức độ quan tâm của các yêu cầu chung 

cho sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao dưới dạng 

sản xuất đại trà tại tỉnh An Giang đối với từng nhóm 

chủ thể có sự khác nhau. Kết quả cho thấy cả ba 

nhóm chủ thể đều có chỉ số yêu cầu như nhau về mặt 

kinh tế, nhóm người dân có yêu cầu thấp hơn về tự 

nhiên, môi trường và xã hội. Trong khi đó, nhóm 

nhà khoa học có yêu cầu cao cho tất cả các tiêu chí, 

nhóm nhà quản lý có chỉ số quan tâm về tự nhiên và 

môi trường thấp hơn nhà khoa học. 

3.2 Các yêu cầu cụ thể cho sản xuất lúa ứng 

dụng công nghệ cao dưới dạng sản xuất đại trà 

Các yêu cầu cụ thể cho sản xuất lúa ứng dụng 

công nghệ cao được xác định tại Bảng 1, được các 

chủ thể gồm nhà khoa học, nhà quản lý và người dân 

cho từng yêu cầu, chỉ số quan tâm của các yêu cầu 

cụ thể được thể hiện qua Bảng 2. 

Bảng 2: Chỉ số các yêu cầu cụ thể cho sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh An Giang 

Yêu cầu 

chung 
STT Yêu cầu cụ thể 

Chỉ số quan tâm 

Người dân Nhà quản lý Nhà khoa học Trung bình 

Tự nhiên 

1 Đất 0,889 1,000 0,929 0,939 

2 Nước 0,778 1,000 1,000 0,926 

3 Khí hậu 1,000 0,909 0,857 0,922 

Trung bình yêu cầu nhóm chỉ tiêu tự nhiên (A) 0,889 0,970 0,929  0,929 

Kinh tế 

4 Chi phí đầu tư 0,909 1,000 1,000 0,970 

5 Lợi nhuận 0,909 1,000 1,000 0,970 

6 Hiệu quả đồng vốn 0,727 0,833 0,929 0,830 

7 Thị trường tiêu thụ 1,000 1,000 1,000 1,000 

8 Giá sản phẩm 0,636 0,500 0,643 0,593 

9 Nguồn vốn đầu tư 0,545 0,917 0,786 0,749 

Trung bình yêu cầu nhóm chỉ tiêu kinh tế (B) 0,788 0,875 0,893  0,852 

Xã hội 

10 Trình độ nông hộ 1,000 0,917 0,733 0,883 

11 Khả năng quản lý 0,750 1,000 0,933 0,894 

12 Nguồn lao động 0,250 0,583 0,533 0,456 

13 Cơ sở hạ tầng 0,750 0,833 0,933 0,839 

14 Tổ chức sản xuất 0,750 0,917 1,000 0,889 

15 Quyền sử dụng đất 0,333 0,417 0,600 0,450 

16 Chính sách hỗ trợ 0,583 0,750 0,933 0,728 

17 Kỹ thuật canh tác 0,667 0,833 1,000 0,833 

Trung bình yêu cầu nhóm chỉ tiêu xã hội (C) 0,635 0,781 0,833  0,750 

Môi trường 

18 Không gây mặn hóa/phèn hóa 1,000 0,909 1,000 0,970 

19 Không gây suy thoái đất 1,000 1,000 1,000 1,000 

20 Không gây ô nhiễm nguồn nước 1,000 0,909 1,000 0,970 

Trung bình yêu cầu nhóm chỉ tiêu môi trường (D) 1,000 0,939 1,000 0,980 

Chỉ số yêu cầu chung (RI) = [(3*A+6*B+8*C+3*D)/20] 0,828 0,891 0,913  0,877 

−  Yêu cầu cụ thể về tự nhiên: các yêu cầu 

được xét đến bao gồm về điều kiện thổ nhưỡng, 

nước và khí hậu phục vụ cho sản xuất lúa ứng dụng 

công nghệ cao tỉnh An Giang. Trong đó, người dân 

cho rằng yêu cầu về khí hậu cần quan tâm khi thực 

hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
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do những năm gần đây thời tiết thay đổi thất thường, 

không kiểm soát được như mưa trái mùa, khô hạn 

kéo dài không còn theo quy luật của tự nhiên đã gây 

ảnh hưởng rất lớn đến quá trình sản xuất nông 

nghiệp (Phan Sĩ Mẫn và Hà Huy Ngọc, 2013; Phạm 

Thanh Vũ và ctv., 2016). Yêu cầu về điều kiện thổ 

nhưỡng (đất) và nước chưa được người dân quan 

tâm do các điều kiện này có thể cải tạo được khi áp 

dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến vào 

trong quá trình canh tác (Công Mạo, 2017). Từ 

những ý kiến đánh giá của các nhóm chuyên gia 

trên, các yêu cầu về điều kiện tự nhiên bao gồm yêu 

cầu về thổ nhưỡng, nước và khí hậu cần được đưa 

vào trong các tiêu chuẩn làm cơ sở cho phát triển 

công nghệ cao. Bên cạnh đó, nhà quản lý cho rằng 

cả hai yêu cầu đất và nước có mức độ quan trọng 

như nhau và cần thiết trong sản xuất lúa ứng dụng 

công nghệ cao (Bảng 2), phải đảm bảo được sự phù 

hợp về điều kiện thổ nhưỡng tại địa phương và nhu 

cầu nước tưới mới xét đến yếu tố khí hậu, và hầu 

như khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang cũng không 

có sự khác biệt lớn. Yêu cầu về nước được sự quan 

tâm nhiều từ nhà khoa học, kế đến là thổ nhưỡng, và 

yêu cầu về khí hậu có sự quan tâm thấp nhất trong 

ba yêu cầu về tự nhiên, bởi nước tưới là yêu cầu 

quan trọng trong quá trình sản xuất, và sản xuất phải 

chọn lựa cây trồng phù hợp với điều kiện thổ 

nhưỡng mới có thể phát triển tốt nhất và có năng suất 

và chất lượng sản phẩm cao (Bùi Tuấn Anh và ctv., 

2013). Kết quả cũng cho thấy yêu cầu về tự nhiên 

với nhóm người dân thấp hơn nhà khoa học và nhà 

quản lý. 

− Yêu cầu cụ thể về kinh tế: có sáu yêu cầu 

cần được xem xét đến bao gồm chi phí đầu tư, lợi 

nhuận mang lại, hiệu quả đồng vốn, thị trường tiêu 

thụ, giá cả của sản phẩm nông nghiệp và nguồn vốn 

đầu tư của người dân. Trong đó, người dân quan tâm 

đến thị trường tiêu thụ đầu tiên (Nguyễn Tuấn Kiệt, 

2017), nguyên nhân là do khi sản xuất hàng hóa tập 

trung, sản phẩm nhiều sẽ bị ảnh hưởng bởi thị trường 

tiêu thụ “được mùa, mất giá”, do vậy cần có thị 

trường tiêu thụ ổn định nhằm mang lại hiệu quả về 

lợi nhuận và đồng vốn đầu tư của người dân; kế đến 

là chi phí đầu tư và lợi nhuận, hiệu quả đồng vốn, 

giá sản phẩm và nguồn vốn. Bởi lẽ, việc sản xuất 

nông nghiệp người dân sẽ chọn lựa những mô hình 

nào mang lại lợi nhuận kinh tế cao (Phan Chí 

Nguyện và ctv., 2017), từ đó dẫn đến thực trạng sản 

xuất nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ trong thời gian 

qua (Đỗ Kim Chung, 2012), do đó để phát huy được 

vai trò phát triển nông nghiệp người dân mong muốn 

rằng khi thực hiện ứng dụng công nghệ cao phải cần 

có thị trường ổn định nhằm mang lại hiệu quả về 

kinh tế, có lợi nhuận cao, sử dụng đồng vốn đầu tư 

ban đầu hiệu quả. Nhà quản lý cũng có cùng quan 

điểm với nhà khoa học về các yêu cầu phụ cho kinh 

tế, tuy nhiên đối nhà quản lý quan tâm đến nguồn 

vốn đầu tư hơn hiệu quả sử dụng đồng vốn (Bảng 

2), bởi điều kiện người dân trên tại địa phương còn 

hạn chế về vốn đầu tư ban đầu mà chi phí cho sản 

xuất ứng dụng công nghệ cao thì cao hơn nhiều so 

với sản xuất truyền thống của người nông dân. Nhà 

khoa học cho rằng yêu cầu về chi phí đầu tư, lợi 

nhuận và thị trường tiêu thụ là những yêu cầu cần 

thiết nhất, kế đến là hiệu quả sử dụng đồng vốn, 

nguồn vốn đầu tư và giá sản phẩm có mức độ quan 

tâm thấp nhất (Bảng 2) (Phan Chí Nguyện và ctv., 

2017), nguyên nhân là do mục tiêu phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm tăng hiệu quả 

kinh tế mang lại trên cùng đơn vị diện tích, tạo ra 

sản phẩm đạt chất lượng, với số lượng sản phẩm lớn 

thì cần có một thị trường tiêu thụ ổn định. Đồng thời 

để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, do đó cần xem 

xét đến tiềm lực của nông hộ khi phát triển sản xuất.  

Nhìn chung, chỉ số yêu cầu các chỉ tiêu về kinh 

tế đối với nhà khoa học và nhà quản lý gần như nhau 

và nhóm người dân thấp hơn. Điều này đặt ra khi 

triển khai thực hiện sản xuất lúa ứng dụng công nghệ 

cao cần có thị trường ổn định để đảm bảo được giá 

cả nông sản nhằm tăng lợi nhuận sản xuất, hiệu quả 

sử dụng đồng vốn. Do chi phí đầu tư ban đầu cao 

cho việc phát triển mô hình, các yêu cầu về nguồn 

vốn đầu tư và chi phí đầu tư cũng cần được thiết lập 

trong tiêu chí cho phát triển nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tại tỉnh An Giang. 

− Yêu cầu cụ thể về xã hội: các yêu cầu về xã 

hội được đề ra trong sản xuất lúa ứng dụng công 

nghệ cao dưới dạng sản xuất đại trà bao gồm trình 

độ của người nông dân, khả năng quản lý nông hộ, 

nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, tổ chức sản xuất, 

quyền sử dụng đất, các chính sách hỗ trợ của nhà 

nước và yêu cầu về kỹ thuật sản xuất. Bảng 2 cho 

thấy người dân quan tâm nhiều đến trình độ người 

sản xuất và ít quan tâm đến quyền sử dụng đất và 

nguồn lao động, nguyên nhân là do việc ứng dụng 

công nghệ cao trong sản xuất lúa đòi hỏi người sản 

xuất phải có khả năng tiếp cận với những khoa học 

và kỹ thuật áp dụng mới, đòi hỏi người dân phải có 

trình độ học vấn ở mức độ nhất định. Bên cạch đó, 

để thực hiện hài hòa cho sản xuất lúa ứng dụng công 

nghệ cao thì yêu cầu về kỹ thuật canh tác là một 

trong những yêu cầu quan trọng, bởi việc ứng dụng 

khoa học kỹ thuật trong hầu hết các khâu sản xuất từ 

làm đất đến thu hoạch và sau thu hoạch đã và đang 

mang lại hiệu quả cao trong quá trình sản xuất nông 
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nghiệp của người dân (Dương Thị Ái Nhi, 2019; 

Đào Thế Anh, 2018). Thêm vào đó, chính sách hỗ 

trợ sẽ tạo điều kiện cho người dân tham gia vào sản 

xuất như chính sách tín dụng, hỗ trợ lãi suất, chính 

sách hạn điền, chính sách thu hút đầu tư và nguồn 

nhân lực nhằm thu hút doanh nghiệp và người dân 

có đủ điều kiện tham gia vào hoạt động tổ chức sản 

xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (Lê Tất 

Khương và ctv., 2014; Triệu Văn Nguyện và Lê 

Quang Thông, 2019). Tuy nhiên, nhà quản lý lại 

quan tâm nhiều đến khả năng quản lý, bởi hiện nay 

nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác, canh đồng mẫu lớn phát 

triển mạnh trên địa bàn tỉnh, nhưng hiệu quả mang 

lại chưa cao, hoạt động của các tổ chức này còn yếu 

kém (Nguyễn Văn Hậu, 2009; Mai Bảo Anh, 2011), 

do vậy cần nâng cao khả năng quản lý (Pavão and 

Rossetto, 2015; Thuvachote and Phetphong, 2014; 

Mahazril et al., 2012) để phát triển tốt hơn trong việc 

ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa tại tỉnh 

An Giang. Nhà khoa học quan tâm nhiều đến kỹ 

thuật canh tác và khâu tổ chức sản xuất, kế đến là cơ 

sở hạ tầng, khả năng quản lý, chính sách hỗ trợ, trình 

độ nông hộ và quyền sử dụng đất ít được quan tâm, 

kết quả này cũng cùng quan điểm với nghiên cứu 

của Phan Chí Nguyện và ctv. (2017) và Huỳnh Kim 

Thừa (2018). Nguyên nhân là do sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao đòi hỏi cần tập trung 

sản xuất để sản phẩm tạo ra có sự đồng nhất về chất 

lượng, từ đó đòi hỏi cần có một cơ chế tổ chức sản 

xuất và sự thống nhất về kỹ thuật cho người dân 

(Nguyễn Duy Cần và Nguyễn Ngọc Đệ, 2016; Lê 

Nguyễn Đoan Khôi và Nguyễn Ngọc Vàng, 2012). 

Tóm lại, kết quả tham vấn chuyên gia về các yêu 

cầu cụ thể trong nhóm yêu cầu xã hội phục vụ sản 

xuất lúa ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao 

hiệu quả sản xuất và mang tính bền vững, cho thấy 

yêu cầu về kỹ thuật sản xuất, tổ chức sản xuất, trình 

độ nông hộ, cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ được 

sự quan tâm nhiều. 

− Yêu cầu cụ thể về môi trường: Nhóm chủ 

thể là người dân quan tâm đến yêu cầu về không gây 

suy thoái đất, không gây mặn hóa/phèn hóa và 

không gây ô nhiễm nguồn nước, bởi họ đã nhận thấy 

được tác hại của việc lạm dụng phân thuốc và thâm 

canh tăng vụ ảnh hưởng đến môi trường đất trong 

khu vực (Lê Văn Khoa và Trần Bá Linh, 2013). Bên 

cạnh đó, người dân hiện nay cũng đã chuyển dần 

sang những hình thức sản xuất khác như sử dụng 

phân bón hữu cơ, sản xuất theo mô hình sinh thái, 

áp dụng các biện pháp kỹ thuật mới trong canh tác 

(Mai Văn Trịnh và Lê Hoàng Anh, 2018; Phan Chí 

Nguyện và ctv., 2019). Cùng quan điểm trên, nhà 

quản lý quan tâm nhiều đến sự gây suy thoái đất và 

hai yêu cầu về không gây mặn hóa/phèn hóa và ô 

nhiễm nguồn nước ít được quan tâm hơn, nhà quản 

lý cho rằng người dân đã nhận thức được tầm quan 

trọng của các vi sinh vật có lợi trong môi trường đất 

và nước (Nguyen Quoc Khuong et al., 2018), cũng 

như các loài thiên địch có lợi trong sản xuất nông 

nghiệp (Nguyễn Hữu Huân và ctv., 2010). Bên cạnh 

đó, hệ thống đê bao khép kín và thâm canh tăng vụ, 

người dân đã sử dụng phân hóa học và thuốc bảo vệ 

thực vật nhiều hơn gây ô nhiễm nguồn nước và giảm 

độ màu mỡ của đất (Đặng Thúy Duyên và ctv., 2017; 

Dương Quỳnh Thanh và ctv., 2017). Nhóm chủ thể 

là nhà khoa học cho rằng để phát triển bền vững 

trong sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao cần phải 

đảm bảo không tác động xấu đến môi trường, mang 

quan điểm thân thiện với môi trường nhằm hạn chế 

tối đa việc sử dụng các chất hóa học, cũng như phân 

hóa học và thuốc bảo vệ thực vật (Bảng 2) (Chính 

phủ, 2015; Phan Chí Nguyện và ctv., 2019). Trên cơ 

sở đó nghiên cứu đã xác định các yêu cầu về môi 

trường cần thiết cho phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, trong đó bao gồm không gây 

mặn hóa/phèn hóa, suy thoái đất và không gây ô 

nhiễm nguồn nước, kết quả này cũng cùng quan 

điểm với nghiên cứu của Trần Anh Tuấn và ctv. 

(2017).  

Qua kết quả đánh giá mức độ quan tâm của các 

yêu cầu cụ thể về tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi 

trường cho sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh An Giang của các nhóm chủ thể khác 

nhau, chỉ số quan tâm của nhóm nhà khoa học cao 

nhất, kế đến là nhà quản lý và sau cùng là nhóm chủ 

thể người dân. Kết quả nghiên cứu này là tiền đề cho 

việc xây dựng những yêu cầu chung, xác định vùng 

có khả năng phát triển lúa ứng dụng công nghệ cao 

không chỉ riêng tỉnh An Giang mà cho cả toàn vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và những vùng 

có điều kiện tương tự tại Việt Nam nói chung, phục 

vụ cho phát triển nền nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao mang tính hiệu quả và bền vững. 

4 KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã xác định được bốn yêu cầu chung 

(tự nhiên, kinh tế, xã hội và môi trường) cho sản xuất 

lúa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An 

Giang với mức độ yêu cầu như nhau về mặt kinh tế 

của ba nhóm chủ thể, nhóm người dân có yêu cầu 

thấp hơn về tự nhiên, môi trường và xã hội, nhóm 

nhà khoa học có yêu cầu cao cho tất cả các tiêu chí, 

nhóm nhà quản lý có mức độ quan tâm về tự nhiên 

và môi trường thấp hơn nhà khoa học. Kết quả 

nghiên cứu cũng đã xác định được 20 yêu cầu cụ thể 

trong bốn nhóm yêu cầu chung, các yêu cầu cụ thể 
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này có sự thống nhất từ ba nhóm chủ thể. Trong đó, 

chỉ số quan tâm của nhóm nhà khoa học cao nhất, kế 

đến là nhà quản lý và sau cùng là nhóm chủ thể 

người dân. Kết quả này làm cơ sở xây dựng các yêu 

cầu cho việc xác định vùng có khả năng thích nghi 

đất đai phát triển lúa ứng dụng công nghệ cao trên 

địa bàn tỉnh An Giang nhằm tạo ra sản phẩm có chất 

lượng tốt trong thời kỳ hội nhập, mang lại hiệu quả 

kinh tế cho người sử dụng đất nông nghiệp. 
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