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X¢Y DùNG M¤ H×NH BμI TO¸N VAY VèN TÝN DôNG 
G¾N VíI dßNG TIÒN THU CHI TRONG Hé N¤NG D¢N 

An Application of Mathematical Model for Households’ Borrowing Activities 

Lê Hữu Ảnh, Bùi Thị Lâm 
 Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 

TÓM TẮT 
Hộ nông dân Việt Nam hiện đang là khách hàng quan trọng của các tổ chức tín dụng chính thống 

trong nông thôn. Trên thực tế, hộ nông dân chỉ tiếp cận được với 4 trong 9 phương thức cho vay hiện 
hành, do đó chưa phù hợp với nhu cầu vốn ở từng thời điểm theo đặc thù sản xuất kinh doanh của 
hộ. Bài viết này trình bày nghiên cứu sử dụng phương pháp toán học và tiếp cận dòng tiền thu chi 
trong hộ nông dân (theo tháng) để xây dựng mô hình bài toán vay vốn tín dụng cấp hộ nông dân. Qua 
thử nghiệm thực tiễn, mô hình đã xác định được lượng vốn cần vay theo từng tháng trong năm phù 
hợp với các phương án sản xuất kinh doanh của hộ. Nhờ đó, mô hình có thể giúp cán bộ tín dụng, 
cán bộ quản lý nông thôn tư vấn cho hộ nông dân vay vốn theo các phương thức hợp lý và tiết kiệm.  

Từ khóa: Dòng tiền, hộ nông dân, mô hình, tổ chức tín dụng. 

SUMMARY 
In rural of Vietnam, farming households have become important clients of formal financial 

institutions. However, currently there are only 4 out of notable 9 credit modes were applied by farmers 
due to the mismatch between lending requirements and households’ conditions. Farmers are difficult 
in obtaining proper credit for their monthly cash shortage since financial institutions fix the credit 
amount for each household in a certain time. To amend this limitation, the research has developed a 
mathematical model that enable farmers calculating accurately monthly credit loan for their 
production activities based on cash flow at households. Empirical evidences have shown 
effectiveness of model in advising for borrowing and lending activities. 

Key words: Cash flow, farming households, financial institutions, model. 

1. §ÆT VÊN §Ò 

Tõ khi ®−îc coi lμ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ 
(NQ10/BCT), hé n«ng d©n ®· trë thμnh chñ 
thÓ chÝnh thøc trong quan hÖ kinh tÕ víi c¸c 
chñ thÓ kh¸c trªn thÞ tr−êng. Trong viÖc vay 
vèn, NghÞ ®Þnh 14/CP (1993) ®· chÝnh thøc 
b¶o ®¶m vÒ mÆt ph¸p lý cho hé n«ng d©n vay 
vèn ng©n hμng, ®ång thêi lμ thêi ®iÓm ®¸nh 
dÊu lÇn ®Çu tiªn hé n«ng d©n lμ kh¸ch hμng 
cña tÝn dông chÝnh thèng ë ViÖt Nam. 

Kinh tÕ hé n«ng d©n (hay hé trang tr¹i) 
cã ®Æc ®iÓm kh«ng gièng doanh nghiÖp nªn 
th−êng gÆp khã kh¨n trong ph©n ®Þnh chÝnh 

x¸c ®Çu t−, chi phÝ, kÕt qu¶ s¶n xuÊt còng 
nh− ®¸nh gi¸ lîi Ých. VÒ gi¸c ®é tμi chÝnh, 
c¸c vÊn ®Ò ®ang ®Æt ra víi hé n«ng d©n lμ:  
1) Lμm thÕ nμo ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc ®Çy ®ñ 
dßng tiÒn thu chi cho c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ 
®an xen víi ho¹t ®éng tiªu dïng? 2) Lμm thÕ 
nμo ®Ó kÕt hîp ®−îc nhu cÇu tÝn dông phï 
hîp víi tÝnh chÊt dßng thu chi cña c¸c ho¹t 
®éng trong hé? 3) Cã thÓ m« h×nh ho¸ sù liªn 
hÖ gi÷a vèn vay vμ ho¹t ®éng kinh tÕ cña hé 
th«ng qua dßng tiÒn thu chi cña hé? 

Bμi viÕt nμy gãp phÇn x¸c ®Þnh dßng 
tiÒn thu chi theo thêi gian trong kinh tÕ hé 
n«ng d©n, tõ ®ã ®Ò xuÊt m« h×nh to¸n kinh 
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tÕ cho hé n«ng d©n nh»m gi¶i quyÕt nhu cÇu 
thiÕu hôt trong thu chi g¾n víi c¸c ph−¬ng 
thøc cho vay hiÖn hμnh cña ng©n hμng ë 
n«ng th«n. 

2. §Æc ®iÓm kinh tÕ hé n«ng d©n 
     vμ c¬ së cho vay cña ng©n 
    hμng th−¬ng m¹i  

2.1. §Æc ®iÓm dßng tiÒn thu chi trong 
        kinh tÕ hé n«ng d©n 

VÒ ph−¬ng diÖn dßng tiÒn thu chi, hé 
n«ng d©n cã 3 ®Æc ®iÓm chñ yÕu: Mét lμ, tuy 
lμ ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, nh−ng hé n«ng d©n 
kh«ng cã môc tiªu lîi nhuËn nh− doanh 
nghiÖp, do ®ã ch−a cã c¸c rμng buéc vÒ ph¸p 
lý ®èi víi ghi chÐp, giao dÞch vμ x¸c ®Þnh kÕt 
qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ. Hai lμ, trong 
kinh tÕ hé n«ng d©n, ho¹t ®éng s¶n xuÊt vμ 
ho¹t ®éng tiªu dïng ®an xen, chång lÊn 
trong c¸c quyÕt ®Þnh s¶n xuÊt, ®Çu t− vμ 
qu¶n lý. Hé vÉn cßn tÝnh tù cÊp tù tóc ngay 
trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng. NhiÒu 
yÕu tè ®Çu vμo vÉn tù cung øng (gièng, ph©n 
h÷u c¬, søc lao ®éng...) nhiÒu s¶n phÈm vÉn 
tù cÊp (l−¬ng thùc, thùc phÈm...). Ba lμ, tÝnh 
chÊt thêi vô tõ ho¹t ®éng n«ng nghiÖp vÉn 
chi phèi quan hÖ c©n ®èi thu chi trong s¶n 
xuÊt vμ tiªu dïng. 

Víi c¸c ®Æc ®iÓm trªn, c¸c kho¶n thu 
b»ng tiÒn, theo thêi gian, trong hé n«ng d©n 
®−îc x¸c ®Þnh gåm kho¶n thu tõ ho¹t ®éng 
n«ng nghiÖp nh− trång trät, ch¨n nu«i,... tõ 
ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp nh− chÕ biÕn, 
dÞch vô, lμm thuª,... vμ c¸c kho¶n kh¸c nh− 
l−¬ng, trî cÊp, phô cÊp, biÕu tÆng.... C¸c 
kho¶n chi b»ng tiÒn gåm chi cho s¶n xuÊt 
(n«ng nghiÖp, phi n«ng nghiÖp) chi cho tiªu 
dïng. Trong ng©n s¸ch cña hé, quü tiªu dïng 
kh«ng t¸ch rêi nguån vèn s¶n xuÊt. NhiÒu 
tμi s¶n cña hé thÓ hiÖn sù "l−ìng tÝnh" trong 
thu chi: chuång tr¹i, kho x−ëng, c«ng cô... 
võa sö dông cho s¶n xuÊt hoÆc tiªu dïng, 
võa cã thÓ cho thuª hoÆc ®i thuª. 

H×nh 1 m« t¶ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c thμnh 
phÇn kÕt qu¶ vμ chi phÝ còng nh− sù lu©n 
chuyÓn gi÷a chóng trong c©n ®èi kinh tÕ hé.  

KÕt qu¶ t¹o ra tõ n«ng nghiÖp gåm 3 
phÇn: mét phÇn ®em b¸n thu b»ng tiÒn; mét 
phÇn tù cÊp tù tóc; vμ phÇn cßn l¹i ch−a thu 
ho¹ch (®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt). C¸c 
lo¹i chi cho c¸c ho¹t ®éng trªn gåm i) chi 
nguyªn vËt liÖu; ii) chi thuª tμi s¶n, chi thuª 
nh©n c«ng vμ iii) chi b»ng tiÒn kh¸c (H×nh 1-a).  

C¸c kho¶n thu b»ng tiÒn ®−îc sö dông 
®Ó chi cho s¶n xuÊt vμ tiªu dïng trong kú. 
PhÇn thu b»ng tiÒn dμnh cho s¶n xuÊt kÕt 
hîp víi sè vèn b»ng tiÒn dμnh cho s¶n xuÊt 
sÏ c©n ®èi víi c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn cho 
s¶n xuÊt trong kú t¹o thμnh dßng thu chi 
s¶n xuÊt (H×nh 1-b). C¸c kho¶n thu b»ng 
tiÒn dμnh cho tiªu dïng kÕt hîp víi phÇn tù 
cÊp, tù tóc sÏ c©n ®èi víi nhu cÇu tiªu dïng 
gia ®×nh dßng thu chi tiªu dïng (H×nh1-c). 

Trong thùc tÕ, hé tù ®iÒu chØnh c©n ®èi 
gi÷a thu chi cho s¶n xuÊt vμ tiªu dïng. Khi 
c©n ®èi tiªu dïng ®−îc x¸c ®Þnh ë møc ®é 
nμo ®ã th× cã c¸c kh¶ n¨ng: i) thÆng d− 
(surplus): tr−êng hîp nμy hé th−êng ®iÒu 
chØnh ®Ó t¨ng ®Çu t−, t¨ng chi phÝ cho s¶n 
xuÊt hoÆc t¨ng tiªu dïng; ii) th©m hôt 
(deficit): tr−êng hîp nμy hé th−êng hoÆc thu 
hÑp quy m«, h¹n chÕ chi phÝ s¶n xuÊt, gi¶m 
tiªu dïng hoÆc ®i vay ®Ó bæ sung ng©n s¸ch. 
Do tÝnh chÊt thêi vô vμ c¸c b¶o ®¶m trong 
s¶n xuÊt hμng n¨m, c¸c quyÕt ®Þnh cña hé sÏ 
t¹o ra thay ®æi dßng thu chi theo thêi gian 
trong ng¾n h¹n. 

2.2. C¸c ph−¬ng thøc cho hé n«ng d©n vay 
       cña ng©n hμng th−¬ng m¹i  

Tõ khi cã LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông 
(1997, söa ®æi 2004), Ng©n hμng Nhμ n−íc 
ViÖt Nam ban hμnh Quy chÕ cho vay cña 
ng©n hμng th−¬ng m¹i ®èi víi kh¸ch hμng 
(QuyÕt ®Þnh 1267/Q§-NHNN, 2001). C¸c 
ng©n hμng th−¬ng m¹i cho vay theo 8 
ph−¬ng thøc, riªng Ng©n hμng N«ng nghiÖp 
vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam (QuyÕt 
®Þnh 72/Q§-H§QT, 2002) quy ®Þnh 9 ph−¬ng 
thøc cho vay (H×nh 2). 
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H×nh 1. CÊu tróc vμ lu©n chuyÓn trong c©n ®èi kinh tÕ hé n«ng d©n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 2. C¸c ph−¬ng thøc cho vay cña ng©n hμng vμ tiÕp cËn phæ biÕn 
cña hé n«ng d©n 

1-b. Dßng thu chi 
s¶n xuÊt  

Chú thích 
 

• Thu khác dành cho TD 

• Thu ngoài NN dành cho TD 

• Thu bán SPNN dành cho TD 

• Thu khác dành cho SX 

• Thu ngoài NN dành cho SX 

• Thu bán SPNN dành cho SX 

• SP NN chưa thu hoạch 

• SP NN tiêu dùng nội bộ 

• Chi bằng tiền khác 

• Chi thuê máy móc, lao động  

• Chi mua vật tư, nguyên liệu 

• Vốn tự có dành cho SX 

• Nhu cầu tiêu dùng của hộ 

1-a. KÕt cÊu thμnh phÇn 
kÕt qu¶ vμ chi phÝ 

1-c. Dßng thu chi 
tiªu dïng 

Ph−¬ng thøc cho vay 

Ng©n hμng 
th−¬ng m¹i 
nãi chung 

Ng©n hμng 
NN&PTNT 

Cho vay theo dù ¸n ®Çu t− 

Cho vay tr¶ gãp 

Cho vay hîp vèn 

Cho vay theo h¹n møc tÝn dông

Cho vay ph¸t hμnh vμ SD thÎ

Cho vay theo HMTD dù phßng

Cho vay theo HM thÊu chi 

Cho vay l−u vô 

Cho vay tõng lÇn 

Dßng tiÒn cña 
ph−¬ng thøc cho vay 

§¬n chiÒu 

§a chiÒu 

Hé ND 

TPKT kh¸c 

§¬n chiÒu 

Dßng thu - 
chi Hé ND
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§èi víi hé n«ng d©n, do giíi h¹n vÒ quy 
m« s¶n xuÊt vμ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c (trong ®ã 
cã tr×nh ®é hiÓu biÕt), hé chñ yÕu ®−îc t− vÊn 
cho vay theo 4 ph−¬ng thøc (trong ®ã 3 
ph−¬ng thøc cã tÝnh chÊt dßng tiÒn ®¬n chiÒu 
vμ 1 ph−¬ng thøc cã tÝnh chÊt dßng tiÒn ®a 
chiÒu). Thùc tÕ, hé n«ng d©n chñ yÕu ®−îc 
cho vay theo ph−¬ng thøc cho vay tõng lÇn 
(vay tr¶ 1 lÇn trong n¨m/hîp ®ång tÝn dông). 
Cã 2 ®iÒu ®¸ng quan t©m ë ®©y: 

- Ng©n hμng khã gi¸m s¸t ®−îc qu¸ 
tr×nh sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých khi hé 
cã chung quü s¶n xuÊt vμ tiªu dïng 

- Do khã kh¨n ®Ó vay ®ång thêi cho nhiÒu 
ph−¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh, cho nªn hé 
lu«n muèn vay nhiÒu, vay l©u h¬n vμ kh«ng 
dùa trªn nhu cÇu thùc tÕ, g©y ra sù l·ng phÝ 
trong sö dông vμ ph©n bæ nguån vèn. 

VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lμ lμm thÕ nμo ®Ó 
ng©n hμng chÊp nhËn cho vay phï hîp víi 
®iÒu kiÖn lu©n chuyÓn tiÒn cña hé n«ng d©n 
mét c¸ch tiÕt kiÖm vμ hîp lý trªn c¬ së c¸c 
ph−¬ng thøc cho vay hiÖn hμnh, ®ång thêi 
thÓ ®¬n gi¶n c¸c thñ tôc trong tÝn dông? 

3. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu  

3.1 M« h×nh 

M« h×nh bμi to¸n dßng tiÒn trong kinh tÕ 
hé thÓ hiÖn mét phÇn tÝnh chÊt ®éng (dynamic) 
theo dßng tiÒn trong ng¾n h¹n (dßng tiÒn thu 
chi ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së lu©n chuyÓn theo 
c¸c th¸ng trong n¨m). Gi¶ ®Þnh cña bμi to¸n lμ 
c¸c yÕu tè liªn quan ®Õn dßng thu chi cña hé 
®Òu cã thÓ mua (hoÆc thuª) hay b¸n (hoÆc cho 
thuª) t¹i thÞ tr−êng ®Þa ph−¬ng kh«ng h¹n chÕ 
(Ph¹m V¨n Hïng, 2007). 

Hμm môc tiªu: 
12 S 12 n 12 S

D Q D
is is ij ij is is

i=1 s=1 i 1 j 1 i 1 s 1

Max Z= T X T Y C X
= = = =

+ − −∑∑ ∑∑ ∑∑

                       
12 n 12 12

Q TD
ij ij i i

i 1 j 1 i 1 i 1
C Y C V (1 r)

= = = =

− − +∑∑ ∑ ∑  

       • §èi víi c¸c s¶n phÈm cã sö dông ®Êt 
(trång trät, nu«i trång thñy s¶n, ®ång cá...) 

isX = diÖn tÝch s¶n phÈm (®èi t−îng) s 
                vμo th¸ng i 

D
isT = tiÒn thu/®¬n vÞ ®iÖn tÝch cña s¶n 

                 phÈm s t¹i th¸ng thø i; 
D
isC = chi cña s¶n phÈm s t¹i th¸ng thø i 

                 tÝnh trªn ®¬n vÞ ®iÖn tÝch; 
• §èi víi c¸c ho¹t ®éng kh«ng sö dông 

®Êt trong hé (ch¨n nu«i, ngμnh nghÒ...) 

ijY = s¶n l−îng ngμnh j ë th¸ng thø i; 
Q

ijT = tiÒn thu trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm j ë  

                 th¸ng thø i; 
Q
iC j = chi cña 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm j t¹i  

                 th¸ng thø i; 
TD
iC = chi tiªu cña hé ë th¸ng thø i; 

 Vi = l−îng tiÒn vay cña hé vμo th¸ng 
               thø i; r = l·i suÊt/th¸ng (%) 

Rμng buéc 

(1) §Êt ®ai   

1

S

is
s

X
=
∑ ≤ Ai  víi  i =1, ...,12 Ai lμ ®Êt cña  

                                            hé cã th¸ng thø i 

isX  ≤ Ais       víi i =1, ..., 12 Ais lμ ®Êt cña 

                         hé thÝch hîp cho s¶n phÈm s 
(2) TÝn dông 
Th¸ng thø 1 (th¸ng 1) (i=1) 

S n S
D Q D

is is ij ij is is
s 1 j 1 s 1

T X T Y C X
= = =

− − + +∑ ∑ ∑  

n
Q T D
ij ij i i i 1 0

j 1

C Y C V F B+
=

+ + + ≤∑  

B0 lμ l−îng tiÒn cã ®Çu n¨m cña hé;  
F(i+1) lμ l−îng tiÒn hé cã th¸ng thø i ®−îc 
chuyÓn qua th¸ng (i+1) 
Tõ th¸ng 2 ®Õn 12 (i= 2, 3,..., 12): 

S n S
D Q D

is is ij ij is is
s 1 j 1 s 1

T X T Y C X
= = =

− − + +∑ ∑ ∑  

n
Q TD
ij ij i i (i 1) (i 1)

j 1
C Y C V (1 r) F F 0− +

=

+ − + − + ≤∑
Vi ≤  Li  víi Li lμ h¹n møc tÝn dông cho 
th¸ng thø i. 
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B¶ng 1. KÕt qu¶ sö dông m« h×nh bμi to¸n t− vÊn hé vay vèn 
(Tr−êng hîp nghiªn cøu t¹i hé «ng Lª Thanh T©n, Cao Phong, Hßa B×nh) 

Tối ưu dự kiến Bài toán tư vấn 
Phương án Dự kiến 

sản xuất Không 
vay Mức vay 90 triệu Mức vay 100 triệu Mức vay 120 triệu 

Bố trí đất đai (m2)  

- Mía tím 10.000 900 12.000 14.000 16.000 

- Mía trắng 12.000 4.400 8.000 8.000 6.000 

- Cam 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

- Nuôi cá 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 

Vốn tự có (triệu đồng) 50 50 50 50 50 

Max Z (triệu đồng)  30,71 101,00 108,23 112,83 

Dòng thu chi và tín 
dụng theo tháng 
(triệu đồng) 

 Thu chi Thu chi Tín dụng Thu chi Tín dụng Thu chi Tín dụng 

Tháng 1  47,66 47,66 0 47,66 0 47,66 0 

Tháng 2  15,80 0 53,55 0 60,76 0 60,46 

Tháng 3  9,33 0 63,91 0 71,56 0 71,26 

Tháng 4  0 0 90,00 0 99,40 0 99,09 

Tháng 5  18,89 0 55,98 0 64,03 0 73,55 

Tháng 6  22,82 0 51,59 0 59,81 0 78,37 

Tháng 7  16,94 0 61,34 0 70,02 0 88,86 

Tháng 8  13,46 0 66,94 0 75,87 0 95,01 

Tháng 9  9,22 0 74,70 0 84,03 0 103,44 

Tháng 10  4,98 0 82,58 0 92,31 0 112,00 

Tháng 11  0 0 90,00 0 100,00 0 120,00 

Tháng 12  30,71 101,00 0 108,23 0 112,83 0 

Nguồn: Số liệu điều tra 2007 

3.2. Thu thËp d÷ liÖu vμ c¸ch gi¶i bμi to¸n 

C¸c th«ng tin chung liªn quan ®Õn ®Çu 
vμo, ®Çu ra ®−îc thu thËp trªn c¬ së th«ng 
tin thÞ tr−êng t¹i x· hé n«ng d©n c− tró. Sè 
liÖu dßng tiÒn tõng hé trªn c¬ së ®iÒu tra. 
C¸c th«ng tin ®iÒu tra gåm: i) §iÒu kiÖn s¶n 
xuÊt cña hé (nh»m x¸c ®Þnh kh¶ n¨ng bè trÝ 
s¶n xuÊt); ii) C¸c kho¶n thu chi theo th¸ng 
cña tõng ®èi t−îng kinh doanh; iii) Møc vèn 
tù cã chñ ®éng cho s¶n xuÊt cña hé trong kú; 
vμ iv) C¸c kho¶n chi gia ®×nh theo møc sinh 
ho¹t th−êng xuyªn cã tÝnh ®Õn chi bÊt 

th−êng trong kú (giç ch¹p, hiÕu hû, th¨m 
viÕng, mua s¾m nhá...). Bμi to¸n gi¶i trªn 
Solver cña MS Excel, kiÓm chøng b»ng What 
Best! 2.0 (LINDO, 2003). 

4. KÕt qu¶ nghiªn cøu  
§Ó minh häa kÕt qu¶ ¸p dông m« h×nh 

vμ c¸c kh¶ n¨ng øng dông m« h×nh trong 
thùc tÕ, chóng t«i lÊy t− liÖu tõ hé «ng Lª 
Thanh T©n ë thÞ trÊn Cao Phong, huyÖn 
Cao Phong, tØnh Hßa B×nh ®Ó ph©n tÝch vμ 
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th¶o luËn. §iÒu kiÖn s¶n xuÊt cña hé gåm 
22.000 m2 ®Êt trång mÝa (gåm mÝa tÝm vμ 
mÝa tr¾ng - c¸c s¶n phÈm ®−îc −a thÝch ë 
Cao Phong), 2000 m2 ao th¶ c¸ vμ 2.000 m2 
®Êt ®ang trång cam kiÕn thiÕt c¬ b¶n. Gi¸ c¶ 
sö dông trong bμi to¸n dùa trªn th«ng tin 
quý 3/2008 t¹i Cao Phong, Hßa B×nh. L·i 
suÊt tÝn dông t¹i thêi ®iÓm nμy lμ 
1,5%/th¸ng. KÕt qu¶ c¸c bμi to¸n thÓ hiÖn ë 
b¶ng 1. 

4.1 Bμi to¸n tèi −u dù kiÕn s¶n xuÊt cña hé 

Trong thùc tÕ, hé «ng Lª Thanh T©n 
lu«n gÆp khã kh¨n vÒ vèn ®Ó th©m canh mÝa, 
cam vμ nu«i c¸. Víi kh¶ n¨ng vèn tù cã lμ 50 
triÖu ®ång vμ møc chi tiªu sinh ho¹t th−êng 
xuyªn 2 - 3 triÖu ®ång/th¸ng, chi vμo dÞp TÕt 
th−êng gÊp 2 - 3 lÇn møc chi th−êng xuyªn, 
bμi to¸n chØ ra r»ng, nÕu gia ®×nh «ng gi÷ 
nguyªn møc sinh ho¹t vμ b¶o ®¶m møc ®Çu 
t− th©m canh trung b×nh trong ®iÒu kiÖn ®Þa 
ph−¬ng th× duy tr× ®−îc s¶n xuÊt ao vμ trång 
cam nh−ng s¶n xuÊt mÝa chØ ®ñ cho 13.400 
m2 (9.000 m2 mÝa tÝm, 4.400 m2 mÝa tr¾ng) 
víi tèi −u dßng thu lμ 30,71 triÖu ®ång. C¸c 
th¸ng c¨ng th¼ng nhÊt vÒ vèn trong n¨m lμ 
th¸ng 4 vμ th¸ng 11. Nh− vËy, khi kh«ng 
vay vèn, hé «ng Lª Thanh T©n ®· kh«ng thÓ 
s¶n xuÊt hÕt diÖn tÝch ®Êt trång mÝa theo 
®iÒu kiÖn th©m canh cÇn thiÕt.  

4.2. Bμi to¸n t− vÊn vay vèn theo ®iÒu kiÖn 
       s¶n xuÊt cña hé 

Hé «ng Lª Thanh T©n dù kiÕn vay 90 
triÖu ®ång trong suèt c¶ n¨m. M« h×nh bμi 
to¸n ®· gi¶i theo møc ®Ò nghÞ vay vèn cña hé 
vμ cho thÊy: møc vèn vay trªn ®· t¹o ra gi¸ 
trÞ hμm môc tiªu 101,00 triÖu ®ång víi l−îng 
tÝn dông hμng th¸ng tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 
11 tõ 51 triÖu ®Õn 90 triÖu. C¸c th¸ng 4 vμ 
th¸ng 11 sö dông hÕt 90 triÖu ®ång. Tuy 
nhiªn do h¹n chÕ vÒ vèn ë th¸ng 4 nªn diÖn 
tÝch sö dông tèi −u cña mÝa tÝm còng chØ lμ 
12.000 m2 vμ mÝa tr¾ng lμ 8.000 m2 (vÉn cßn 
tíi 2.000 m2 ch−a ®−îc sö dông). 

4.3 Kh¶ n¨ng t− vÊn cña bμi to¸n 

KÕt qu¶ bμi to¸n cho thÊy nÕu møc vay 
c¶ n¨m lμ 100 triÖu ®ång th× gi¸ trÞ hμm môc 
tiªu ®¹t tíi 108,23 triÖu ®ång vμ quan träng 
lμ ®· sö dông hÕt diÖn tÝch s¶n xuÊt mÝa 
22000 m2. ChØ cã th¸ng 11 lμ sö dông hÕt 
l−îng vèn vay 100 triÖu ®ång. 

VÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lμ lμm thÕ nμo ®Ó 
®−a kÕt qu¶ nμy vμo t− vÊn ®Ó hé ®−îc vay 
vμ ng©n hμng s½n sμng cho vay? C¸ch vay 
nμo lμ thÝch hîp trong c¸c ph−¬ng thøc hiÖn 
hμnh? NÕu chän ®−îc c¸ch vay thÝch hîp th× 
sÏ cÇn møc tÝn dông hîp lý lμ bao nhiªu vμ 
møc tiÒn l·i ph¶i tr¶ tiÕt kiÖm ®−îc bao 
nhiªu? 

Bμi to¸n chØ ra r»ng nÕu hé ®−îc vay 
theo ph−¬ng thøc h¹n møc tÝn dông víi h¹n 
møc vay lμ 120 triÖu th× hμm môc tiªu ®¹t 
112,83 triÖu ®ång. Møc vèn vay chØ cã th¸ng 
11 lμ sö dông hÕt 120 triÖu. Nh− vËy, c¸c 
th¸ng chØ sö dông vèn vay nh− B¶ng 1 th× 
bμi to¸n t− vÊn ®· gióp hé tiÕt kiÖm ®−îc 8,1 
triÖu tiÒn l·i ph¶i tr¶ (chØ dïng 13,5 triÖu so 
víi møc 21,6 triÖu ®ång). 

5. KÕt luËn 

Ph©n tÝch kÕt qu¶ kinh tÕ hé theo dßng 
tiÒn thu chi (qua sè liÖu ®iÒu tra hé) sÏ thÊy 
râ ®−îc møc ®é c©n ®èi dßng tiÒn theo tõng 
th¸ng trong n¨m, tõ ®ã cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc 
nhu cÇu vay vèn cho c¸c th¸ng. 

M« h×nh bμi to¸n vay vèn tÝn dông cã 
thÓ chØ ra sè l−îng vèn vay cÇn thiÕt hμng 
th¸ng g¾n víi dßng tiÒn thu chi cña hé. Kh¶ 
n¨ng t− vÊn cña bμi to¸n lμ ®Ò xuÊt møc vay, 
ph−¬ng thøc vay, tõ ®ã x¸c ®Þnh møc tiÕt 
kiÖm so víi dù kiÕn vay th«ng th−êng. 

Møc ®é chÝnh x¸c cña m« h×nh phô 
thuéc vμo kÕt qu¶ ®iÒu tra hé tõ thùc tÕ c¸c 
ngμnh s¶n xuÊt mμ hé cã thÓ bè trÝ trªn c¸c 
®iÒu kiÖn thùc tÕ còng nh− sù chÝnh x¸c cña 
c¸c dù kiÕn gi¸ c¶ (®Çu vμo, ®Çu ra) cã liªn 
quan ®Õn c¸c ngμnh s¶n xuÊt cña hé. 
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