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YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THAM GIA SẢN XUẤT LÚA HỮU CƠ
TRONG HỆ THỐNG CANH TÁC LÚA - TÔM TẠI TỈNH TRÀ VINH
Hồ Thị Thanh Sang1, Lê Văn Gia Nhỏ1

TÓM TẮT
Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Trà Vinh năm 2016, thu thập dữ liệu của 104 nông hộ áp dụng mô hình canh
tác lúa hữu cơ và mô hình lúa truyền thống. Mô hình logit nhị thức được áp dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng
đến quyết định chọn mô hình canh tác lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm ở Huyện Châu Thành, Tỉnh Trà
Vinh. Năng suất lúa ở những hộ sản xuất hữu cơ thấp hơn so với những hộ sản xuất truyền thống là 13%. Về giá bán,
giá thành, chi phí sản xuất, lợi nhuận từ sản xuất lúa của nhóm hộ sản xuất hữu cơ cao hơn, lần lượt là 5.261 đồng/kg,
829 đồng/kg, 2.216.000 đồng/ha, 18.730.000 đồng/ha so với những hộ sản xuất truyền thống. Khác biệt về năng
suất, lợi nhuận từ nuôi tôm giữa những hộ sản xuất lúa hữu cơ và các hộ sản xuất lúa truyền thống không có ý nghĩa
thống kê. Số lao động nông nghiệp, quy mô diện tích canh tác lúa và sự hài lòng về giá bán lúa là những yếu tố có
ảnh hưởng đến quyết định tham gia sản xuất lúa hữu cơ của nông hộ.
Từ khóa: Lúa hữu cơ, canh tác tôm - lúa, yếu tố

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn vệ sinh
thực phẩm (ATVSTP) và sản xuất hữu cơ ngày càng
được nông dân quan tâm nhằm tạo ra những nông
sản có chất lượng cao và tạo lợi thế cạnh tranh của
nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Trong
bối cảnh đó, sản xuất lúa ở khu vực Đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL) đang từng bước tiến hành theo
hướng ATVSTP. Một số tỉnh đã xây dựng các mô hình
sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và
một số nơi khác đã chọn những vùng canh tác lúa
quảng canh kết hợp với nuôi trồng thủy sản, nhất là ở
những vùng ven biển với mô hình canh tác tôm - lúa
để phát triển sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn lúa hữu cơ.
Trà Vinh là tỉnh thuộc vùng ĐBSCL đang phát triển
lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác tôm - lúa và đã có
50 ha đạt chứng nhận lúa hữu cơ của EU (Châu Âu),
USDA (Mỹ) và JAS (Nhật Bản). Việc mở rộng diện
tích lúa hữu cơ cần thiết phải có sự đánh giá, phân
tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn lựa mô hình
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lúa hữu cơ của nông dân. Vì những lý do trên, đề tài
“Yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia sản xuất
lúa hữu cơ trong hệ thống canh tác lúa - tôm tại tỉnh
Trà Vinh” được thực hiện góp phần đưa ra các giải
pháp mở rộng mô hình canh tác lúa hữu cơ trong hệ
thống canh tác tôm - lúa ở tỉnh Trà Vinh.
II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là sản xuất lúa hữu cơ ở
Đồng bằng sông Cửu Long. Trong đó, đối tượng
chính là quá trình sản xuất lúa hữu cơ, các nhân tố
ảnh hưởng đến sản xuất lúa hữu cơ của hộ nông dân
trồng lúa Tỉnh Trà Vinh.
Đối tượng khảo sát là các hộ trồng lúa tham gia
mô hình lúa hữu cơ, và các hộ trồng lúa theo mô
hình bình thường (mô hình truyền thống) trong hệ
thống canh tác lúa - tôm ở huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh.
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Từ công thức trên có thể viết lại như sau:
Yi = 1/(1+ e-z) hay Yi = (1)/(1+ 1/ez).

2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Cách tiếp cận
Để đánh giá hiệu quả sản xuất lúa hữu cơ so với
sản xuất lúa truyền thống, nghiên cứu sử dụng cách
tiếp cận đánh giá dự án: có tham gia, và không tham
gia để so sánh.
Vận dụng các lý thuyết: Lý thuyết hành vi hợp
lý TRA (Theory of Reasoned Action), Lý thuyết
hành vi dự định TPB - Theory of Planned Behavior
(theo Ajzen, 1991, trích bởi Đặng Thị Ngọc Dung,
2012); Mô hình chấp nhận áp dụng công nghệ TAM
- Technology Acceptance Model (Davis, 1995, trích
bởi Đặng Thị Ngọc Dung, 2012); và Mô hình Lý
thuyết hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công nghệ
UTAUT - Unified Theory of Acceptance and Use of
Technology (Venkatesh, 2003 trích bởi Phạm Tấn
Phước , 2015).
2.2.2. Chọn mẫu và phân tích số liệu
- Chọn mẫu: Tổng số mẫu điều tra là 104 hộ
sản xuất lúa, trong đó có 54 hộ trồng lúa theo mô
hình truyền thống và 50 hộ trồng lúa theo mô hình
hữu cơ tại xã Long Hòa và Hòa Minh, huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh. Số liệu sản xuất được thu thập
trong năm 2016.
- Phương pháp phân tích số liệu: Để so sánh hiệu
quả giữa mô hình sản xuất lúa hữu cơ về năng suất,
chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận thì kiểm
định thống kê t-test hai mẫu được áp dụng với mức
ý nghĩa α = 5%.
- Phương pháp phân tích hồi quy: Trong nghiên
cứu này mô hình hồi quy đa biến được áp dụng,
nhưng do biến phụ thuộc chỉ nhận hai giá trị 1 và 0
(1 được gán cho nhóm hộ sẽ tham gia mô hình sản
xuất lúa hữu cơ, và 0 là nhóm hộ không tham gia sản
xuất lúa hữu cơ), nên không thể áp dụng cách phân
tích bình thường như biến phu thuộc có giá trị liên
tục. Để giải quyết vấn đề này, đề tài áp dụng mô hình
hồi qui logit nhị phân (Binary Logistic) được đề cập
bởi Greene (2003). Mô hình Logit có dạng phương
trình như sau:
p
h 1 _ p = α + xβ + ε
Trong đó: P là giá trị của biến phụ thuộc có giá trị
nằm trong khoảng từ 0 đến 1; X là những biến số tác
động đến P, và α, β là những hệ số.
Từ phương trình trên ta có:
1
p=
_(α+Xβ+ε)
1+e
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Trong đó: Yi chỉ nhận một trong hai giá trị là 0
hoặc 1 (0: Mô hình lúa truyền thống - tôm; 1: mô hình
luân canh lúa hữu cơ - tôm).
Công thức trên có thể trình bày ở dạng:
Yi = ez/(1+ ez)
Trong đó: z = BX (B và X là các vectơ). Yi thể hiện
sự quyết định chọn mô hình luân canh lúa hữu cơ của
chủ hộ, với Y = 1: nếu hộ tham gia mô hình sản xuất
lúa hữu cơ và Y = 0 : nếu hộ không tham gia mô hình
sản xuất lúa hữu cơ. Xi là các yếu tố ảnh hưởng đến
sự tham gia mô hình sản xuất lúa hữu cơ hay không.
Việc chọn Xi dựa vào thự–c tế của vùng nghiên cứu.
Từ mô hình trên, gọi P là xác suất để Y = 1 thì
(1 – P) là xác suất để Y = 0. Nếu P/(1–P) = 0, P = 0,
chủ hộ không chọn mô hình sản xuất lúa hữu cơ.
Nếu P/(1–P) = 1, P = 0,5, chủ hộ đang lưỡng lự có
nên chọn mô hình sản xuất lúa hữu cơ hay không.
Nếu P/(1–P) >1, P > 0,5 chủ hộ có xu hướng tiến đến
chọn mô hình sản xuất lúa hữu cơ. Từ mô hình trên
ta có thể biến đổi Ln (P/(1–P)) = BX, do vậy nếu một
biến X i nào đó tăng hay giảm một đơn vị ứng với hệ
số pi sẽ làm cho tỉ số P⁄(1–P) tăng hay giảm exibi .
Trong nghiên cứu này, biến phụ thuộc chỉ nhận
giá trị giữa 0 và 1, với 0 là hộ sẽ không tham gia mô
hình sản xuất lúa hữu cơ (mô hình lúa truyền thống),
1 là hộ sẽ tham gia sản xuất lúa hữu cơ (mô hình sản
xuất lúa hữu cơ). Dạng hàm logistic áp dụng:
h p
= α + xβ + u
1_p
Trên cơ sở 4 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa
chọn cây trồng vật nuôi (theo Ken D. Olsm, 2004),
5 nguồn vốn ảnh hưởng đến sinh kế bền vững của
nông hộ (Stephen Morse et al., 2009) và các nghiên
cứu áp dụng mô hình binary logistic (Vũ Hà Sơn và
Dương Ngọc Thành, 2014; Trịnh Thanh Nhân, 2016;
Bùi Minh Vũ, 2012), cũng như cơ sở lý thuyết về
hành vi (TRA, TPB), lý thuyết áp dụng công nghệ
(Mô hình TAM) (Phạm Tấn Phước, 2015) đã tiến
hành xây dựng mô hình nghiên cứu với hàm binary
logistic để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến việc
hộ nông dân áp dụng mô hình sản xuất lúa hữu cơ
trong hệ thống canh tác tôm - lúa ở huyện Châu
Thành, tỉnh Trà Vinh. Hàm logistic được xây dựng
như sau:
Z (x) = Ln[Py=1/Py=0] =Ln[P/(1–P)]= α + β1X1_
kn + β2X2_ldnn + β3X3_dientich + β4X4_vanhoa +
β X5_TH + β X6_HL + β X7_KK_VON + u
5
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Với ui là sai số. Trong đó: X1_kn (Kinh nghiệm sản
xuất lúa), X2_ldnn (Số lao động của hộ), X3_dientich
(Diện tích canh tác (ha/hộ); X4_vanhoa: Trình độ học
vấn. Biến này được thể hiện là số năm đi học; X5_TH:
Tham gia tập huấn. Biến này thể hiện số lần tham
gia tập huấn về san xuất lúa hữu cơ. X6_HL: Sự hài
lòng về giá bán lúa hữu cơ. Biến này thể hiện mức hài
lòng (từ 1 đến 5, càng lớn thì mức hài lòng càng cao).
X7_KK_VON: Khó khăn về vốn sản xuất. Biến này
là biến giả, nhận các giá trị 1 khi có khó khăn về vốn,
giá tri 0 khi không có khó khăn về vốn. Biến độc lập
Y nhận giá trị 1 là những hộ sẽ tham gia mô hình lúa
hữu cơ (là những hộ đã tham gia mô hình lúa hữu
cơ sẽ tiếp tục tham mô hình lúa hữu cơ, và những hộ
chưa tham gia sẽ tham gia trong tương lai) và nhận
giá trị 0 là những hộ sẽ không tham gia (gồm những
hộ đã tham gia, nhưng sẽ không tiếp tục tham gia và
những hộ chưa tham gia sẽ không tham gia).
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
Nghiên cứu được thực hiên từ tháng 9 năm 2016
đến tháng 9 năm 2017 tại xã Long Hòa và xã Hòa
Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. So sánh hiệu quả tài chính của mô hình truyền
thống và mô hình lúa hữu cơ
Có thể nói hệ thống lúa - tôm là hệ thống sản
xuất có hiệu quả. Theo nghiên cứu của Nguyễn Thị
Thanh Tâm (2010) ở hệ thống lúa - tôm ở huyện Mỹ

Xuyên, tỉnh Sóc Trăng thì tỷ suất lợi nhuận là 31%,
cao hơn so với mô hình nuôi tôm quảng canh và
quảng canh cải tiến (13% và 14%). Theo báo cáo của
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Kiên Giang (2012) thì
hệ thống canh tác lúa - tôm ở tỉnh Kiên Giang năm
2011, 2012 cũng khẳng định tính hiệu quả, tỷ suất
lợi nhuận là 172% và 115% tương ứng. Theo Nguyễn
Trọng Uyên và Hoàng Quốc Tuấn (2012), mô hình
lúa - tôm + cua ở tỉnh Bạc Liêu có tỷ suất lợi nhuận
69,8%. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Cà Mau (2012) thì hệ thống
canh tác lúa - tôm ở tỉnh này là mô hình đạt hiệu quả
tài chính cao, sản xuất lúa tạo môi trường thuận lợi
cho nuôi tôm, nguồn thức ăn trong tự nhiên được tạo
ra từ sự phân hủy rơm, rạ. Năng suất tôm nuôi trên
đất có trồng lúa đạt 400 - 460 kg/ha, cao hơn so với
nuôi tôm quảng canh không trồng lúa từ 20 - 30%.
Theo kết quả nghiên cứu tại huyện Châu Thành, tỉnh
Trà Vinh năm 2016 thì doanh thu, lợi nhuận từ nuôi
tôm sú của mô hình sản xuất lúa hữu cơ cao hơn so
với mô hình sản xuất lúa truyền thống, tuy nhiên sự
khác biệt này không có nghĩa thống kê ở mức p <
0,05 (Bảng 1). Hay nói cách khác, thu nhập từ nuôi
tôm sú giữa hai mô hình này là tương đương nhau.
Tác động của canh tác lúa hữu cơ trong mô hình
luân canh lúa - tôm chưa có ý nghĩa, điều này có thể
lý giải là do thời gian quan sát mới có 01 vụ tôm và
01 vụa lúa hữu cơ. Tuy nhiên, mô hình tôm - lúa hữu
cơ có triển vọng sẽ tăng hiệu quả tài chính và mang
lại thu nhập cao hơn cho nông dân trồng lúa.

Bảng 1. Hiệu quả sản xuất của lúa và tôm của 2 mô hình ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Chỉ tiêu

Mô hình lúa
Mô hình lúa
truyền thống
hữu cơ - tôm
- tôm

Mức độ
ý nghĩa

Giá trị t

p-value

1. Sản xuất lúa
- Năng suất (kg/ha)

4.558

5.150

-592**

-2,934

0,004

- Gía bán (1000 đồng/kg)

10.494

5.233

5.261***

90,856

0,000

- Chi phí sản xuất (1000 đồng/ha)

17.069

14.853

2.216***

4,122

0,000

- Doanh thu (1000 đồng/ha)

47.859

26.913

20.946**

2,122

0,037

- Lợi nhuận (1000 đồng/ha)

30.790

12.060

18.730***

12,497

0,000

389

333

56

1,529

0,131

- Chi phí (1000 đồng/ha)

42.608

40.104

2.504

0,448

0,667

- Doanh thu (1000 đồng/ha)

70.240

62.797

7.443

0,833

0,408

- Lợi nhuận (1000 đồng/ha)

27.632

22.693

4.939

1,082

0,283

2. Sản xuất tôm
- Năng suất tôm sú (kg/ha)

Ghi chú: *, **, *** mức ý nghĩa α = 0,1; 0,05; 0,01.
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Nếu xét hiệu quả tài chính trong một năm thì hệ
thống lúa hữu cơ - tôm có tổng doanh thu/ha/năm
cao hơn so với hệ thống lúa - tôm truyền thống là
32,7%, trong khi đó tổng chi phí/ha/năm gần tương
đương nhau (Bảng 2), nên tổng lợi nhuận/ha/năm
tăng thêm 30,525 triệu đồng, tăng 60,1%, và sự tăng
lợi nhuận này khác biệt có ý nghĩa thống kê với
p < 0,05. Tỷ suất lợi nhuận của hệ thống lúa - tôm

khá cao, đạt 83% ở mô hình không sản xuất lúa hữu
cơ và 115% ở mô hình sản xuất lúa hữu cơ. Như vậy,
có thể khẳng định, hệ thống canh tác lúa - tôm là hệ
thống có hiệu quả, và việc cải tiến từ sản xuất lúa
thường sang sản xuất lúa hữu cơ đã góp phần tăng
hiệu quả tài chính cho hệ thống này, góp phần tăng
tính bền vững về khía cạnh kinh tế cho hệ thống
canh tác lúa - tôm.

Bảng 2. Hiệu quả của 2 mô hình ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, 2016
ĐVT

Mô hình
tôm - lúa
hữu cơ

Mô hình
tôm - lúa
truyền thống

Mức độ
ý nghĩa

Giá trị t

p_value

Tổng thu

1000 đ/ha

123.673

93.148

30.525 ***

3,062

0,003

Tổng chi

1000 đ/ha

59.773

53.239

6534

1,048

0,289

Lợi nhuận

1000 đ/ha

63.900

39.909

23.991 ***

4,471

0,000

Khoản mục

Tỷ suất lợi nhuận
%
115
Ghi chú: *, **, *** mức ý nghĩa α = 0,1; 0,05; 0,01.

3.2. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
tham gia mô hình sản lúa hữu cơ
3.2.1. Kết quả mô hình logistic
Kết quả khảo sát ý kiến về việc tham mô hình sản
xuất lúa hữu trên 104 hộ nông dân (gồm 50 hộ đã
tham gia mô hình lúa hữu cơ được 1 vụ năm 2016,
và 54 hộ chưa tham gia mô hình lúa hữu cơ năm
2016) có 60 hộ sẽ tham gia mô hình, 44 sẽ không
tham mô hình sản xuất lúa hữu cơ. Trong số 60 hộ sẽ
tham gia mô hình lúa hữu cơ, thì có 48 hộ/50 hộ đã
tham gia mô hình lúa hữu cơ (2016) và 12 hộ/54 hộ
chưa tham gia mô hình lúa hữu cơ (2016), trong 44
hộ trả lời sẽ không tham gia lúa hữu cơ thì có 42/54
hộ chưa tham gia mô hình lúa hữu cơ (2016), và 2/50
đã tham gia mô hình lúa hữu cơ (2016).
Bảng 3. Kết quả ước lượng các hệ số trong mô hình
Các biến
X1_kn

B
0,076

S.E. Wald Sig.

Exp
(B)

0,055 1,926 0,165 1,079

X2_ldnn

1,586(**) 0,712 4,960 0,026 4,882

X3_dientich

2,057(**) 0,807 6,498 0,011 7,823

X4_vanhoa

0,092

0,205 0,204 0,652 1,097

X5_TH

0,106

0,318 0,112 0,738 1,112

X6_HL
X7_KK_VON
Constant

1,710(***) 0,591 8,373 0,004 5,530
-0,034

1,046 0,001 0,974 0,967

-11,747(***) 3,870 9,214 0,002 0,000

Ghi chú: (*), (**), (***) mức ý nghĩa α = 0,1; 0,05 và 0,01.
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Chỉ tiêu -2LL (-2 log likelihood) được sử dụng
để đánh giá độ phù hợp của mô hình. Giá trị -2LL
càng nhỏ càng thể hiện độ phù hợp cao, giá trị nhỏ
nhất của -2LL là 0, (tức là không có sai số) khi đó mô
hình có độ phù hợp hoàn hảo. Giá trị của -2LL trong
mô hình là 38,916 (không cao), thể hiện mức độ phù
hợp tương đối tốt của mô hình tổng thể. Tỷ số dự
đoán đúng của mô hình là 91,3%. Kết quả bảng 3
cho thấy biến số lao động nông nghiệp của hộ (X2_
ldnn), diện tích/hộ (X3_dientich), sự hài lòng về giá
bán lúa hữu cơ mà công ty đã bao tiêu (X6_HL) có
giá trị p (sig.) nhỏ hơn mức ý nghĩa α = 0,05, còn các
biến khác không có ý nghĩa thống kê trong mô hình
hồi quy, và có thể sử dụng để dự báo mô hình.
Nếu gọi odds0 (odds0 = eα +SβiXi + ui ) là hệ số khả dĩ
ban đầu, và odds1 (odds1 = eα +Sβi(Xi+1) + ui ) là hệ số khả
dĩ khi giá trị biến độc lập Xi tăng lên 1 đơn vị. Tỷ số
(odds1/odds0) được gọi là tỷ số odds được ký hiệu là
OR, và OR là eβi, chính là giá trị Exp (B) trong bảng
3. Từ kết quả hồi quy ta tính được tác động biên của
các biến số độc lập đến OR (Bảng 4).
Từ kết quả phân tích trên, có thể nhận định rằng
các yếu tố như số lao động nông nghiệp trên hộ, quy
mô diện tích lúa trên hộ, sự hài lòng về giá bán là ba
yếu tố chính có tác động đến việc tham gia sản xuất
lúa hữu cơ của nông hộ.
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Bảng 4. Tác động các yếu tố đến xác suất tham gia mô hình sản xuất lúa hữu cơ
tại huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
Yếu tố tác động
Kinh nghiệm sản xuất
Số lao động nông nghiệp
Diện tích canh tác lúa
Trình độ văn hóa
Tham gia tập huấn (sản xuất lúa hữu cơ)
Sự hài lòng về giá bán lúa hữu cơ
Khó khăn về vốn sản xuất

Nếu yếu tố tác động tăng
Tăng thêm 1 năm kinh nghiệm
Tăng thêm 1 lao động
Tăng thêm 1 ha
Tăng thêm 1 năm đi học
Tăng thêm 1 lần tham gia
Tăng thêm 1 mức
Có khó khăn về vốn

3.2.2. Đề xuất hàm ý chính sách phát triển mô hình
sản xuất lúa hữu cơ
Dưới đây là một số hàm ý chính sách cho các nhà
quản trị:
- Về giá thu mua: Do chi phí sản xuất lúa hữu cơ
cao hơn so với sản xuất truyền thống vì phải ghi chép
sổ sách để minh bạch hóa đầu vào trong quá trình
sản xuất, và phải sử dụng lao động bằng tay khi xử lý
cỏ. Mặt khác, năng suất sản xuất lúa hữu cơ thường
thấp hơn so với sản xuất truyền thống (kết quả khảo
sát trong này thấp hơn 13% tương đương 562 kg/ha).
Do vậy, để khuyến khích sản xuất lúa hữu cơ thì giá
bán phải cao hơn giá lúa sản xuất theo truyền thống,
ở đây cao hơn nhưng phải ở mức “nông dân hài
lòng”, điều này có nghĩa là lợi nhuận phải cao hơn so
với sản xuất truyền thống. Mặc dù giá bán lúa hữu
cơ cao hơn giá lúa truyền thống, nhưng năng suất
lúa hữu cơ có thể thấp hơn lúa truyền thống, vì thế,
cần phải xem xét yếu tố lợi nhuận khi chuyển sang
sản xuất canh tác lúa hữu cơ thay thế cho phương
thức canh tác truyền thống.
- Quy mô diện tích canh tác của hộ: Kết quả phân
tích cho thấy khả năng tham gia sản xuất lúa hữu cơ
càng cao khi nông dân có diện tích canh tác lúa càng
lớn. Bằng chứng cho thấy cứ tăng thêm 1 ha thì xác
suất hộ tham gia trên hộ không tham gia tăng 6,823
và tăng thêm thu nhập là 18,73 triệu đồng/ha so với
sản xuất truyền thống. Điều này gợi ý lên rằng trong
quá trình vận động tham gia sản xuất lúa hữu cơ thì
cần lưu ý ưu tiên vận động những hộ có quy mô diện
tích sản xuất lúa lớn ở khu vực nơi triển khai sản
xuất lúa hữu cơ.
- Về quy mô lao động nông nghiệp của hộ: Kết
quả nghiên cứu cũng cho thấy khi quy mô lao động
nông nghiệp của hộ càng lớn thì khả năng tham gia
sản xuất lúa hữu cơ càng cao, vì sản xuất lúa hữu
cơ cần đòi hỏi lao động cho việc làm cỏ thủ công,
mà hiện nay xu hướng lao động ở nông thôn đang

Tỷ số OR (tỷ số odds)
tăng (+), giảm (-) (lần)
+0,079
+3,882
+ 6,823
+0,097
+0,112
+4,53
- 0,885

thiếu hụt do sự hút lao động ở các khu công nghiệp
và đô thị, điều này có thể thấy qua số liệu thống kê
quốc gia, tỷ lệ lực lượng tham gia trong ngành nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2010 chiếm
49,1% tổng lực lượng lao động, thì năm 2016 tỷ lệ
này chỉ còn 41,9% (Tổng Cục thống kê, 2017). Nên
việc nhổ cỏ bằng tay sẽ cần nhiều lao động, vì vậy
nếu lao động trong nông hộ càng nhiều thì sẽ đáp
ứng được yêu cầu của quá trình sản xuất lúa hữu
cơ. Điều này cũng gợi ý lên rằng khi vận động tham
gia sản xuất lúa hữu cơ thì cũng ưu tiên cho những
hộ có nhiều lao động (từ 2 lao động trở lên). Tuy
nhiên, xu hướng lâu dài thì lao động sản xuất nông
nghiệp ngày càng khan hiếm và thiếu hụt trầm trọng
hơn mà nguyên nhân là do tỷ lệ tăng dân số giảm
và sự dịch chuyển lao động nông thôn ra thành thị.
Theo số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ sinh tự nhiên của
tỉnh Trà Vinh năm 2012 là 9,1 , năm 2016 chỉ còn
7,5 , và tỷ lệ sinh tự nhiên ở nông thôn cũng
giảm từ 12,8 vào năm 2012, xuống 10,4 vào
năm 2016 (Cục thống kê tỉnh Trà Vinh, 2016), và
lao động ở nông thôn tỉnh Trà Vinh chiếm 84,05%
dân số năm 2012, thì đến năm 2016 tỷ lệ này chỉ còn
81,79%, trong khi đó thì tỷ lệ lao động ở thành thị có
xu hướng tăng, từ 15,95% trong năm 2012 tăng lên
18,21% trong năm 2016 dân số (Cục Thống kê tỉnh
Trà Vinh, 2016). Do đó cần nghiên cứu biện pháp
canh tác hạn chế cỏ trên ruộng lúa, mà biện pháp
này phải đảm bảo không sử dụng hóa chất (cấm)
trong quá trình sản xuất.
IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận
- Hiệu quả tài chính của mô hình lúa sản xuất
lúa hữu cơ: Lợi nhuận sản xuất lúa hữu cơ đạt 30,79
triệu đồng/ha, cao hơn 155% (30,79 triệu đồng/ha
với 12,06 triệu đồng/ha) (khác biệt có ý nghĩa thống
kê với mức p < 0,05). Về thu nhập từ tôm sau sản
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xuất lúa hữu cơ là 27,632 triệu đồng/ha và sau sản
xuất lúa truyền thống là 22,693 triệu đồng (sự khác
biệt này không có ý nghĩa thống kê), nhưng cho thấy
năng suất tôm trong mô hình sản xuất lúa hữu có
khuynh hướng cao hơn so với mô hình sản xuất
lúa truyền thống (389 kg/ha, so với 333 kg/ha). Lợi
nhuận từ hệ thống luân canh lúa hữu cơ - tôm là
tổng lợi nhuận/ha/năm 63,9 triệu đồng/ha/năm tăng
60,1% so với mô hình luân canh lúa truyền thống tôm (khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05).
- Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham
gia sản xuất lúa hữu cơ: Kết quả phân tích mô hình
Logit nhị phân (Binary Logistic) cho thấy số lao
động nông nghiệp, quy mô diện tích canh tác lúa,
sự hài lòng về giá bán là những yếu tố có ảnh hưởng
đến quyết định tham gia sản xuất lúa hữu cơ của
nông hộ.
4.2. Đề nghị
Sản xuất lúa hữu cơ đã góp phần gia tăng thu
nhập cho hộ trồng lúa, do đó cần nhân rộng mô
hình này. Giải pháp nhân rộng diện tích và số hộ
nông dân tham gia sản xuất lúa hữu cơ là nâng cao
giá bán lúa, nâng cao lợi nhuận của lúa và của toàn
bộ cô cấu cây trồng - vật nuôi của hệ thống, chỉ
khuyến khích những hộ có diện tích canh tác lúa
tương đối cao và có số lao động trồng lúa khả dụng
(3 - 4 người/ha). Cần có giải pháp giảm lao động
làm cỏ bằng thủ công.
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Factors influencing farmers’ decision on application
of organic rice model in Tra Vinh province
Ho Thi Thanh Sang, Le Van Gia Nho

Abstract
The study was carried out to collect data of 104 farmers including both of farmers who applied organic farming and
traditional model in rice cultivation in Tra Vinh in 2016. The binary logistic model was employed to analyze factors
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that affected farmers’ decision of choosing rice organic farming in rice - shrimp system in Chau Thanh district, Tra
Vinh province. The results pointed out that the rice yield in organic model was 13% lower than that of the traditional
one. The selling prices, production costs, unit price, net profit from organic rice farming model were also higher than
that of traditional model by VND 5,261 per kg; VND 829 per kg; VND 2,216,000 & VND 18,730,000 per hectare,
respectively. The difference of yield and profit from shrimp culture in rice field between both organic and traditional
method was not significant. The number of farming laborers per family, farm size & selling price were the main
factors that affected farmers’ decision on organic farming.
Keywords: Organic rice, shrimp-rice farming system, factor
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