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TÓM TẮT 
Kinh tế hộ nông dân luôn chiếm tỷ trọng không nhỏ trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và huyện 

Quỳnh Phụ nói riêng. Mặc dù những năm qua kinh tế nông nghiệp và kinh tế hộ nông dân của huyện đã 
có những thành công, nhưng kinh tế hộ còn phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi 
trong khi hai ngành này bị ảnh hưởng rất nhiều của các yếu tố ngẫu nhiên. Tác giả sử dụng số liệu 
điều tra hộ tại 3 xã, các phương pháp phân tích thống kê, hồi qui hàm cực biên, đánh giá có sự tham 
gia của nông dân, nghiên cứu đã cho thấy trên 60% số hộ nông dân của huyện cho rằng thu nhập của 
họ từ trồng trọt và chăn nuôi là quan trọng nhất. Trong nông nghiệp, trồng trọt vẫn tập trung vào cây 
lúa, chăn nuôi tập trung vào chăn nuôi lợn. Xu hướng chuyển dịch của kinh tế hộ đã theo hướng tích 
cực nhưng còn chậm. Dựa trên thực trang phát triển kinh tế hộ những năm qua, nghiên cứu đã đề xuất 
các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ trong huyện và hệ thống này khó tách rời khỏi quá trình phát 
triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Các giải pháp bao gồm (i) Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 
thuật tới người nông dân kết hợp với thông tin thị trường; (ii) Quy hoạch vùng sản xuất nông sản 
hàng hóa; (iii) Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp; (iv) Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển 
nông thôn; và (v) Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, các nhóm cùng sở thích. Những giải pháp 
này nếu thực hiện đồng bộ, kinh tế hộ trong huyện sẽ phát triển mạnh trong tương lai. 

Từ khóa: Giải pháp, kinh tế hộ, nông dân, Quỳnh Phụ. 

SUMMARY 
The sector of household economics is one of the important components of the national 

economy, particularly the rural economy like Quynh Phu. In recent years, agricultural and 
household economics have had a dramatic change. Household economics have been depended 
much on the crop and livestock production which have been heavily affected by random factors. In 
this paper, the survey data conducted from three communes, methods of descriptive statistics, 
production frontier, and participatory assessment have been used. The findings are that more than 
60% of farm households ranked crop and livestock production are the most important. In the crop 
production, rice is the most important crop while pig is for the livestock. There are positive 
changes in the share of income sources of households but these changes are still slow. Based on 
the analysis, a set of solutions for development of farm households has been drawn. They should 
not be separated of the process of agricultural and rural development. Solutions include (i) 
Technological and technique transfer to farmers including market information transfer; (ii) Planning 
of regions for commercial production; (iii) Improvement of off-farm activities; (iv) Capacity building 
for rural development; and (v) Encouragement of new collective organizations, same interest clubs. 
These solutions are implemented adequately, and then household economics of the district may 
have a vast change in the future. 

Key words: Farm household, household economics, Quynh Phu, solutions.  

326 



Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình     

1. §ÆT VÊN §Ò 
Hé n«ng d©n lμ ®¬n vÞ kinh tÕ cã ®Æc 

®iÓm võa lμ ng−êi s¶n xuÊt võa lμ ng−êi tiªu 
dïng (Ellis, 1993). Nghiªn cøu kinh tÕ hé 
n«ng d©n cÇn ph¶i chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm nμy. 
C¸c nhμ kinh tÕ næi tiÕng nh− Chayanop 
(Gunther Schmitt, 1992) vμ Ellis (1993) khi 
nghiªn cøu kinh tÕ hé n«ng d©n ®Òu kh¼ng 
®Þnh kinh tÕ hé vÉn lu«n tån t¹i ë mäi chÕ 
®é. Víi ViÖt Nam, kinh tÕ hé n«ng d©n lu«n 
chiÕm tû träng kh«ng nhá trong toμn bé nÒn 
kinh tÕ. Nã cã vai trß hÕt søc quan träng 
trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, gãp phÇn lμm 
t¨ng s¶n l−îng s¶n phÈm cho x· héi, gãp 
phÇn sö dông ®Çy ®ñ vμ cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu 
tè s¶n xuÊt, t¨ng thªm thu nhËp vμ gi¶i 
quyÕt viÖc lμm cho lao ®éng n«ng th«n… Tuy 
nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra lμ tiÕp tôc ph¸t triÓn 
kinh tÕ hé n«ng d©n nh− thÕ nμo vμ ph¶i cã 
nh÷ng gi¶i ph¸p g× ®Ó kinh tÕ hé n«ng d©n 
ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vμ chÊt l−îng, nhÊt 
lμ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay. 
§Ó phÇn nμo gi¶i ®¸p nh÷ng c©u hái trªn,  
nghiªn cøu lùa chän huyÖn Quúnh Phô ®Ó 
kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ vμ ®−a ra kÕt luËn. 
Quúnh Phô lμ mét huyÖn thuÇn n«ng thuéc 
tØnh Th¸i B×nh cã truyÒn thèng s¶n xuÊt 
n«ng nghiÖp, c¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong 
n−íc (GDP) cña khu vùc n«ng nghiÖp n¨m 
2008 chiÕm 47,56% gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña 
huyÖn (Phßng Thèng kª huyÖn Quúnh Phô, 
2009). Hé n«ng d©n ë Quúnh Phô còng gièng 
nh− nh÷ng n¬i kh¸c sinh sèng chñ yÕu b»ng 
nghÒ n«ng, ngμnh nghÒ s¶n xuÊt cña hé g¾n 
liÒn víi tËp qu¸n cña lμng, x·.  

Môc tiªu cña bμi viÕt lμ m« t¶ bøc tranh 
chung vÒ kinh tÕ n«ng hé cña huyÖn nh÷ng 
n¨m qua, trªn c¬ së thùc tr¹ng vμ h−íng ph¸t 
triÓn, nghiªn cøu ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ph¸t triÓn 
kinh tÕ hé cña huyÖn trong thêi gian tíi. Bμi 
viÕt ®−îc tæ chøc thμnh 5 phÇn ngoμi phÇn 
®Æt vÊn ®Ò vμ kÕt luËn, c¸c néi dung chÝnh 
bao gåm ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu, t×nh h×nh 
ph¸t triÓn kinh tÕ hé cña huyÖn Quúnh Phô 
vμ c¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m ph¸t triÓn 
kinh tÕ hé cho huyÖn nh÷ng n¨m tíi. 

2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 

2.1. Ph−¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu,  
        th«ng tin 

Sè liÖu ®−îc sö dông dùa trªn 2 nguån 
chÝnh: Thø cÊp vμ s¬ cÊp. Sè liÖu thø cÊp 
®−îc thu thËp tõ Phßng Thèng kª, Phßng 
N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña 
huyÖn. Sè liÖu s¬ cÊp ®−îc thu thËp th«ng 
qua cuéc ®iÒu tra hé thùc hiÖn vμo th¸ng 
4/2009. Nhãm nghiªn cøu ®· th¶o luËn víi 
c¸n bé huyÖn dùa trªn ®Æc ®iÓm c¸c vïng 
cña huyÖn vμ ®· lùa chän 3 x· ®iÒu tra lμ 
Quúnh Ngäc, Quúnh Nguyªn, vμ An Quý. 
Trong mçi x·, chóng t«i chän 30 hé ®Ó ®iÒu 
tra. Tiªu chuÈn chän hé theo møc ®é kinh tÕ 
dùa trªn tû lÖ b¸o c¸o c¸c lo¹i hé cña x·. 
Ngoμi tiªu chÝ møc ®é kinh tÕ cña hé, 2 tiªu 
chÝ kh¸c ®−îc xem xÐt lμ lo¹i hé bao gåm hé 
thuÇn n«ng (hé cã thu nhËp chÝnh tõ ho¹t 
®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ngoμi ra cã thÓ cã 
mét phÇn thu nhËp tõ ho¹t ®éng phi n«ng 
nghiÖp) vμ hé kiªm (hé cã thu nhËp chÝnh tõ 
c¶ ho¹t ®éng n«ng nghiÖp vμ phi n«ng 
nghiÖp)1. 

Nghiªn cøu sö dông ph−¬ng ph¸p PRA 
®Ó thu thËp sè liÖu th«ng qua c«ng cô KIP 
(Key Imformant Panel): Pháng vÊn nh÷ng 
ng−êi cung cÊp th«ng tin chñ yÕu bao gåm 
nh÷ng c¸n bé chñ chèt. Ph−¬ng ph¸p nμy 
còng ®−îc sö dông ®Ó ph©n tÝch c¸c th«ng tin 
®Þnh tÝnh. 

2.2. Ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch 

C¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch chñ yÕu sö 
dông trong nghiªn cøu lμ c¸c ph−¬ng ph¸p 
truyÒn thèng cña thèng kª (ph©n tæ, thèng 
kª kinh tÕ, so s¸nh). Ngoμi ra, trong nghiªn 
cøu cßn sö dông ph−¬ng ph¸p hμm s¶n xuÊt 
cùc biªn víi môc ®Ých xem xÐt sù kh¸c nhau 
gi÷a c¸c nhãm hé cã ngμnh nghÒ kh¸c nhau 
(dùa trªn ph−¬ng ph¸p håi qui víi biÕn gi¶). 

                                                      
1 Trong 3 xã điều tra, theo cán bộ xã, không có hộ 
chuyên ngành nghề. 
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M« h×nh cã d¹ng logarith tuyÕn tÝnh: 
Ln(Y) = 0 + ∑ j Ln(Xj) + ∑ βk Dk + u – v      (1) 

Trong ®ã: Y lμ n¨ng suÊt lóa (kg/sμo); Xj 
lμ c¸c yÕu tè ®Çu vμo trùc tiÕp (gièng, ph©n 
bãn, lao ®éng,...); Dk lμ c¸c biÕn gi¶ ph¶n 
¸nh lo¹i hé (hé lμm dÞch vô, ngμnh nghÒ, ...); 
j vμ βk lμ c¸c tham sè cÇn −íc l−îng; u lμ sai 
sè ph¶n ¸nh phÇn bÊt hiÖu qu¶ kü thuËt, v 
lμ sai sè ngÉu nhiªn. 

Dùa trªn kÕt qu¶ tõ m« h×nh (1), hiÖu 
qu¶ kü thuËt còng ®−îc −íc l−îng vμ ph©n 
tÝch gióp cho viÖc khuyÕn c¸o vÒ gi¶i ph¸p. 

Ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ cã sù tham gia 
còng ®−îc sö dông trong nghiªn cøu nμy 
nh»m ph©n tÝch nhu cÇu vμ mong muèn cña 
hé trong thêi gian tíi. Ngoμi ra, ph−¬ng 
ph¸p ph©n tÝch ma trËn SWOT (ma trËn 
ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, yÕu, c¬ héi vμ th¸ch 
thøc) còng ®−îc sö dông. §©y lμ ph−¬ng 
ph¸p ph©n tÝch ®Þnh tÝnh nh»m kÕt hîp c¸c 
yÕu tè vμ tõ ®ã lμm c¨n cø ®Ó ®Ò xuÊt c¸c 
gi¶i ph¸p. 

3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vμ th¶o 
     luËn 

3.1. Mét sè lý luËn vÒ kinh tÕ hé 

Hé n«ng d©n võa lμ ng−êi s¶n xuÊt võa 
lμ ng−êi tiªu dïng (Ellis, 1993). Trong nÒn 
kinh tÕ thÞ tr−êng, ng−êi s¶n xuÊt sÏ tèi ®a 
hãa lîi nhuËn, trong khi ng−êi tiªu dïng sÏ 
cùc ®¹i hãa lîi Ých cña m×nh (®−îc ®o b»ng ®é 
tháa dông). Khi lμ nhμ s¶n xuÊt, hé n«ng 
d©n sÏ tèi ®a hãa lîi nhuËn hay thu nhËp 
cña m×nh vμ hä th−êng cã ph¶n øng víi thÞ 
tr−êng nªn tiªu chuÈn hiÖu qu¶ ph©n bæ 
(allocative efficiency) cã thÓ ®¹t ®−îc. 
Schultz (1964) ®−a ra kÕt luËn lμ hé n«ng 
d©n, nhÊt lμ ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, 
“nghÌo nh−ng hiÖu qu¶” (poor but efficient). 
§Õn nay ®· cã nhiÒu nghiªn cøu kiÓm chøng 
kÕt luËn nμy, nh−ng kÕt qu¶ còng cßn ch−a 
thèng nhÊt (Mendola, 2007). Mét trong 
nh÷ng lý do lμ n«ng hé cÇn ph¶i “c©n b»ng” 
(trade-offs) gi÷a cùc ®¹i lîi nhuËn/thu nhËp 

vμ c¸c môc tiªu kh¸c (nh− thêi gian nghØ 
ng¬i) vμ møc ®é rñi ro trong s¶n xuÊt. Cho 
nªn, s¶n xuÊt cña n«ng hé sÏ cÇn ph¶i tháa 
m·n “hμng lo¹t nhu cÇu” cña hé (household 
wants). Hé sÏ tù ®iÒu chØnh hμnh vi ®Ó s¶n 
xuÊt hμng hãa míi mang l¹i lîi Ých cho hä. 
§Ó cùc ®¹i lîi Ých (hay tèi ®a hãa sù tháa 
m·n cuéc sèng), hé n«ng d©n sÏ cÇn ph¶i kÕt 
hîp ®ång thêi “c«ng nghÖ s¶n xuÊt vμ tiªu 
dïng trong hé” (the production and 
consumption technology of households) 
(Ironmonger, 2001). 

3.2. Tæng quan chung vÒ ph¸t triÓn kinh 
       tÕ n«ng nghiÖp cña huyÖn  

Sè liÖu tõ Phßng Thèng kª huyÖn Quúnh 
Phô (2009) cho thÊy, tèc ®é ph¸t triÓn kinh 
tÕ b×nh qu©n toμn huyÖn ®¹t 9,3% trong 5 
n¨m (2003-2008), cao h¬n møc t¨ng tr−ëng 
chung cña toμn tØnh (8,4%), trong ®ã n«ng 
nghiÖp t¨ng 5,66%, c«ng nghiÖp - x©y dùng 
t¨ng 23,77%, th−¬ng m¹i dÞch vô t¨ng 
7,53%. N«ng nghiÖp cña huyÖn trong nh÷ng 
n¨m qua cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, 
toμn diÖn, c¬ cÊu n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi 
m¹nh theo h−íng s¶n xuÊt hμng ho¸, tõng 
b−íc ph¸ thÕ ®éc canh c©y lóa chuyÓn dÇn 
sang ®a d¹ng ho¸ c©y trång vËt nu«i. Tèc ®é 
t¨ng tr−ëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng tõ 2,7% 
giai ®o¹n 1996-2000 lªn 5,66% giai ®o¹n 
2003-2008. Trong 10 n¨m c¬ cÊu kinh tÕ 
n«ng nghiÖp cã sù chuyÓn dÞch theo h−íng 
tÝch cùc; cô thÓ n¨m 1998, tû träng ngμnh 
trång trät chiÕm 72,9%, ®Õn n¨m 2008 gi¶m 
xuèng cßn 64,7%; trong khi tû träng ngμnh 
ch¨n nu«i t¨ng tõ 20,3% lªn 31,9% trong 
cïng kú (TrÇn ThÞ Ph−¬ng Chi, 2010). 

3.3. Thùc tr¹ng kinh tÕ cña c¸c hé n«ng d©n 

3.3.1. Nguån lùc trong hé n«ng d©n 

N¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n 
®−îc ph¶n ¸nh th«ng qua c¸c yÕu tè s¶n xuÊt 
chñ yÕu nh− ®Êt ®ai, lao ®éng vμ tμi s¶n s¶n 
xuÊt. §Êt ®ai cña c¸c hé rÊt h¹n chÕ vμ 
manh món. B×nh qu©n mçi hé ch−a ®−îc 0,3 
ha diÖn tÝch ®Êt canh t¸c (2.690 m2), b×nh 
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qu©n khÈu chØ cã h¬n 2 sμo B¾c bé (828 m2), 
cao nhÊt thuéc nhãm hé thuÇn n«ng x· An 
Quý víi 922 m2/khÈu vμ thÊp nhÊt thuéc 
nhãm hé kiªm x· Quúnh Nguyªn, 482 
m2/khÈu. Mçi hé trong huyÖn cã b×nh qu©n 
4,8 m¶nh ruéng, trong ®ã cao nhÊt hé thuÇn 
n«ng x· Quúnh Ngäc víi 5,8 m¶nh vμ thÊp 
nhÊt thuéc nhãm hé kiªm x· Quúnh Nguyªn 
víi 3,6 m¶nh. Víi nguån lùc ®Êt ®ai h¹n hÑp 
h−íng s¶n xuÊt l©u dμi cña c¸c hé lμ t¨ng hÖ 
sè sö dông ruéng ®Êt vμ thay ®æi gièng hoÆc 
c¬ cÊu gièng nh»m t¨ng n¨ng suÊt. 

th−¬ng m¹i, dÞch vô) nh− ph©n ngμnh cña 
Tæng côc Thèng kª th× 97% thu nhËp cña hé 
trong vïng nghiªn cøu lμ tõ s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp (cao nhÊt lμ nhãm hé thuÇn n«ng cña 
2 x· An Quý vμ Quúnh Nguyªn, 98,9% vμ 
thÊp nhÊt lμ nhãm hé kiªm x· Quúnh Ngäc, 
82,1%). Nh− vËy, ngμnh nghÒ vμ dÞch vô ë 
huyÖn nghiªn cøu ch−a ph¸t triÓn2. §©y lμ 
h−íng cÇn ®−îc më réng ®Ó gióp cho kinh tÕ 
hé ph¸t triÓn (B¶ng 1). 

Trong c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, c¸c hé 
n«ng d©n vÉn phô thuéc nhiÒu vμo s¶n xuÊt 
trång trät, b×nh qu©n trong vïng thu nhËp 
tõ ngμnh nμy chiÕm 63% (gÇn 24 triÖu/n¨m). 
Ch¨n nu«i cña huyÖn còng kh¸ ph¸t triÓn, 
b×nh qu©n chiÕm 36,6% c¬ cÊu cña ngμnh 
n«ng nghiÖp (víi 13,8 triÖu/hé/n¨m). Thu 
nhËp b×nh qu©n th¸ng tÝnh theo khÈu gÇn 1 
triÖu ®ång/th¸ng, møc nμy t−¬ng ®−¬ng víi 
møc b×nh qu©n chung cña c¶ n−íc (995,2 
ngμn ®ång/khÈu), nh−ng thÊp h¬n møc b×nh 
qu©n chung vïng ®ång b»ng s«ng Hång 
(1.048,5 ngμn ®ång/khÈu) (Tæng côc Thèng 
kª, 2009). Nh− vËy cã thÓ nãi Quúnh Phô 
vÉn lμ huyÖn thuÇn n«ng vμ kinh tÕ còng 
ch−a ph¸t triÓn. 

T− liÖu s¶n xuÊt cña hé kh«ng nhiÒu vμ 
kh«ng chªnh lÖch gi÷a c¸c nhãm hé thuÇn 
n«ng vμ hé kiªm (m¸y tuèt lóa 0,08 chiÕc/hé; 
m¸y b¬m n−íc 0,68 chiÕc/hé; m¸y cμy 0,09 
chiÕc/hé; tr©u, bß 0,2 con/hé). §iÒu ®ã cho 
thÊy nh÷ng c«ng ®o¹n cÇn thiÕt trong s¶n 
xuÊt trång trät n«ng d©n ®· ®i thuª vμ cã 
mét sè hé lμm dÞch vô cho nh÷ng hé kh¸c 
(lμm ®Êt, thu ho¹ch). §iÒu kiÖn ®Êt ®ai h¹n 
hÑp nªn ch¨n nu«i ®¹i gia sóc còng khã 
ph¸t triÓn. 

3.3.2. Nguån thu vμ c¬ cÊu nguån thu cña hé 
NÕu thu nhËp cña hé chia theo c¸c 

kho¶n môc lín (n«ng nghiÖp, ngμnh nghÒ vμ  

B¶ng 1. Thu nhËp vμ c¬ cÊu c¸c nguån thu cña hé 

Xã An Quý Quỳnh Nguyên Quỳnh Ngọc 

Nguồn thu nhập Hộ thuần nông Hộ kiêm Hộ thuần nông Hộ kiêm Hộ thuần nông Hộ kiêm 
BQ 

Số hộ điều tra (hộ) 22 8 22 8 26 4 90 

Thu nhập/hộ (triệu đồng) 37,1 38, 38,8 57,4 37,6 20,9 38,9 

Cơ cấu thu nhập (%)        

  + Từ ngành nông nghiệp 98,9 91,8 98,9 97,1 96,6 82,1 97,0 

     - Trồng trọt 60,9 64,2 62,7 78,8 59,8 29,7 63,0 

     - Chăn nuôi 38,9 33,3 37,3 20,7 40,2 70,3 36,6 

     - Dịch vụ nông nghiệp 0,2 2,6 0,0 0,5 0,0 0,0 0,3 

  + Từ ngành nghề 1,1 1,4 1,1 2,4 3,4 2,9 2,0 

  + Từ hoạt động dịch vụ 0,0 6,8 0,0 0,5 0,0 15,1 1,0 

Thu nhập/khẩu/tháng (1000 đ) 985,1 1.025,1 1.112,1 1.367,8 896,1 464,9 998,6 

Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra 

2 Hộ kiêm chỉ là hộ có thu nhập từ ngành nghề, dịch vụ cao hơn các hộ khác 
  (theo đánh giá của cán bộ địa phương).  
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3.3.3. HiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt trång trät 

§Ó thÊy râ h¬n c¸c nguån thu cña hé, 
xem xÐt chi tiÕt 2 ngμnh chñ ®¹o trong n«ng 
nghiÖp lμ s¶n xuÊt trång trät vμ ch¨n nu«i. 
Víi Quúnh phô, trong ngμnh trång trät, lóa 
vÉn lμ c©y trång chÝnh vμ chiÕm trong hÇu 
hÕt c¸c c«ng thøc lu©n canh. §Ó cã thÓ 
khuyÕn c¸o cô thÓ cho ngμnh chñ ®¹o nμy, 
nghiªn cøu sö dông m« h×nh hμm s¶n xuÊt 
cùc biªn vμ sö dông riªng sè liÖu cho s¶n 
xuÊt lóa ®Ó −íc l−îng. 

M« h×nh (1) sö dông ®Ó −íc l−îng b»ng 
phÇn mÒm LIMDEP (Green, 2003). KÕt qu¶ 
−íc l−îng ®−îc tr×nh bμy trong B¶ng 2.  

KÕt qu¶ −íc l−îng cho thÊy m« h×nh cã ý 
nghÜa thèng kª hay m« h×nh cã kh¶ n¨ng 
gi¶i thÝch thùc tÕ s¶n xuÊt lóa cña vïng. 

HÇu hÕt c¸c yÕu tè ®Çu t− thuéc nhãm 
ph©n bãn (ph©n chuång, ®¹m, vμ l©n) kh«ng 
cã ý nghÜa thèng kª. §iÒu nμy kh«ng cã 
nghÜa ph©n bãn kh«ng cã t−¬ng quan g× tíi 
n¨ng suÊt lóa. Chñ yÕu nh÷ng gièng lóa hé 
sö dông lμ nh÷ng gièng ®· ®−îc trång 2-3 
n¨m nªn n«ng d©n ®· bãn ë møc cao (s¶n 
phÈm biªn gÇn b»ng kh«ng) nªn nh÷ng yÕu 
tè nμy kh«ng cã t−¬ng quan. Gièng t−¬ng 
quan ©m vμ cã ý nghÜa thèng kª, ®iÒu nμy 
cho thÊy bé gièng cña c¸c hé sö dông lμ gièng 

cò, l−îng gièng sö dông cμng nhiÒu th× n¨ng 
suÊt cμng gi¶m. HuyÖn cÇn khuyÕn c¸o cho 
n«ng d©n thay ®æi c¸c gièng míi hoÆc gièng 
cã chÊt l−îng. Lao ®éng gia ®×nh kh«ng cã ý 
nghÜa thèng kª trong khi lao ®éng thuª cã 
t−¬ng quan víi n¨ng suÊt vμ cã gi¸ trÞ ©m. 
HÇu hÕt n«ng d©n (chñ hé vμ vî/chång hä) 
®Òu giμ, chØ cã thÓ t×m ®−îc viÖc phi n«ng 
nghiÖp thêi vô (lμm thuª), cßn nh÷ng viÖc æn 
®Þnh (trong c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty) rÊt 
khã. Nªn thêi gian nhμn rçi hä l¹i chó ý 
ch¨m sãc lóa3. Lao ®éng thuª còng lμ lao 
®éng thêi vô vμ cã t−¬ng quan ng−îc. Nh− 
vËy, cã thÓ nãi nh÷ng ng−êi nμy kh«ng cã 
kinh nghiÖm vμ kü thuËt. §Ó s¶n xuÊt lóa cã 
hiÖu qu¶, cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra nhiÒu viÖc 
lμm phi n«ng nghiÖp. Nã sÏ lμ c¸nh kÐo ®Ó 
n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong s¶n xuÊt 
lóa nãi riªng vμ n«ng nghiÖp nãi chung. Chi 
phÝ b¶o vÖ thùc vËt còng cã t×nh h×nh t−¬ng 
tù. §iÒu nμy còng x¶y ra víi s¶n xuÊt lóa ë 
nh÷ng tØnh kh¸c vïng ®ång b»ng s«ng Hång 
(TrÇn §øc Viªn vμ cs., 2008). HÖ sè chÆn cã ý 
nghÜa thèng kª vμ cã gi¸ trÞ cao (e5,6775 = 292). 
§iÒu nμy còng sÏ ph¶n ¸nh møc ®é kü thuËt 
b×nh qu©n trong s¶n xuÊt lóa cña vïng 
nghiªn cøu ë møc cao. 

B¶ng 2. KÕt qu¶ −íc l−îng m« h×nh hμm s¶n xuÊt cùc biªn víi lóa 

Biến Hệ số t-value Biến Hệ số t-value 

Biến phụ thuộc là năng suất lúa (kg/sào) 

α0 Hệ số chặn 5,6775 41,486*** α6 Ln(LĐ gia đình) -0,0352 -1,104ns

α1 Ln (Giống) -0,2237 -0,1121** α7 Ln(LĐ thuê) -0,022 -1,657*

α2 Ln (Phân chuồng) -0,0042 -0,0062ns β1 Dịch vụ NN -0,0005 0,41ns

α2 Ln (Đạm) -0,0106 -0,879ns β2 Thương mại, DV 0,0216 1,752*

α3 Ln (Lân) 0,0005 0,054ns β3 Ngành nghề 0,0148 1,620ns

α4 Ln (Kali) 0,0224 2,156** β4 Phi nông nghiệp 0,0163 -1,765*

α5 Ln (BVTV) 0,0052 0,508ns    
Số mẫu, n 90 
Log likelihood function 50,6886 
Lambda (λ = δu/δv) 2,9894*

Sigma (δ2) 0,2201***

Nguồn: Ước lượng từ số liệu điều tra 
             *, **, và *** là mức ý nghĩa thống kê tương ứng với mức 10, 5 và 1%. Ns là không có ý nghĩa thống kê. 

3 Tuổi bình quân của chủ hộ là 51,5 và vợ/chồng họ là 48,4 tuổi (thường là vợ). 
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B¶ng 3. HiÖu qu¶ kü thuËt trång lóa cña hé n«ng d©n huyÖn Quúnh Phô 

Tính chung 
Mức độ hiệu quả 

Số lượng hộ Cơ cấu (%) Trung bình (%) 

Dưới 70% 5 5,56 68,37 

70 - 80% 18 20,00 76,23 

80 - 90% 33 36,67 85,62 

Trên 90% 34 37,78 93,26 

          Tổng 90 100 85,67 

 
Dùa trªn kÕt qu¶ cña m« h×nh trªn, hiÖu 

qu¶ kü thuËt trång lóa cña c¸c hé ®−îc −íc 
l−îng (B¶ng 3). 

KÕt qu¶ cho thÊy, b×nh qu©n chung hé 
n«ng d©n ®· ®¹t n¨ng suÊt thùc tÕ tíi 
85,67% n¨ng suÊt tiÒm n¨ng (vÒ lý thuyÕt). 
§©y lμ møc kh¸ cao so víi nh÷ng vïng trång 
lóa kh¸c (Ph¹m V¨n Hïng, 2005; Ph¹m V¨n 
Hïng vμ MacAulay, 2005). Trong ®ã cã tíi  
sè hé ®¹t møc hiÖu qu¶ kü thuËt trªn 80% vμ 
chØ cã d−íi 6% sè hé ®¹t møc hiÖu qu¶ kü 
thuËt 68%. §iÒu nμy phÇn nμo lý gi¶i t¹i sao 
c¸c yÕu tè ®Çu vμo trong m« h×nh Ýt cã ý 
nghÜa thèng kª. KÕt qu¶ nμy cho khuyÕn c¸o 
®èi víi Phßng N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn 
n«ng th«n Quúnh Phô còng nh− Tr¹m 
KhuyÕn n«ng cña huyÖn cÇn tuyªn truyÒn ®Ó 
bμ con n«ng d©n thay ®æi gièng míi, nhÊt lμ 
nh÷ng gièng lóa lai phï hîp víi ®iÒu kiÖn 
cña huyÖn 4. 

3.3.4. HiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt ch¨n nu«i 

Thu nhËp tõ ngμnh ch¨n nu«i ë 3 x· 
®iÒu tra gÇn t−¬ng ®−¬ng nhau (B¶ng 1). 
Qua c¸c hé ®iÒu tra, ch¨n nu«i cña hé chñ 
yÕu lμ ch¨n nu«i lîn. Ngoμi ra, c¸c hé cßn 
nu«i mét sè gia cÇm, gia sóc kh¸c nh− gμ, 
vÞt, ngan, tr©u bß, thñy s¶n. Ch¨n nu«i lîn 
thÞt mang l¹i thu nhËp trªn 60% (8,4 triÖu 
®ång) so víi tæng thu nhËp cña ngμnh ch¨n 
nu«i (13,8 triÖu ®ång/hé). Cã hé ®· xuÊt b¸n 
tíi 200 con lîn thÞt n¨m 2008.  

Ngoμi ch¨n nu«i lîn, ch¨n nu«i c¸c gia 

sóc, gia cÇm kh¸c cña nhãm hé thuÇn n«ng ë 
x· An Quý cao nhÊt, tû suÊt gi¸ trÞ s¶n xuÊt 
so víi chi phÝ trung gian ®¹t 4,05 lÇn, trong 
khi tû suÊt gi¸ trÞ t¨ng thªm còng ®¹t tíi 
3,05 lÇn. Nhãm hé kiªm x· Quúnh Ngäc cã 
hiÖu qu¶ ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm kh¸c ®¹t 
thÊp nhÊt, tû suÊt gi¸ trÞ s¶n xuÊt so chi phÝ 
trung gian ®¹t 1,67 lÇn vμ tû suÊt gi¸ trÞ 
t¨ng thªm chØ ®¹t 0,67 lÇn (TrÇn ThÞ Ph−¬ng 
Chi, 2010). 

Víi c¬ cÊu 63% thu nhËp tõ trång trät vμ 
gÇn 37% tõ ch¨n nu«i, nªn ch¨ng huyÖn cÇn 
chó träng trong t−¬ng lai vμo ngμnh ch¨n 
nu«i bëi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn trång trät vÉn 
cßn nh−ng tèc ®é ®· h¹n chÕ (nh− ph©n tÝch 
ë môc trªn). 

3.3.5. Tμi s¶n cña n«ng hé 

Møc ®é kinh tÕ cña hé còng ®−îc ph¶n 
¸nh th«ng qua tμi s¶n mμ hé cã. Sè liÖu tõ 
b¶ng 4 cho thÊy b×nh qu©n mçi hé ®· cã 1 
tivi (®©y còng lμ møc chung vïng ®ång b»ng 
s«ng Hång, 0,99 chiÕc/hé). Nh− vËy, ®êi sèng 
tinh thÇn ë huyÖn ®· ®−îc c¶i thiÖn nhiÒu 
th«ng qua ph−¬ng tiÖn nμy. §μi truyÒn h×nh 
cña tØnh vμ huyÖn còng cã thÓ tuyªn truyÒn, 
khuyÕn c¸o cho n«ng d©n qua ph−¬ng tiÖn 
nμy. §Æc biÖt lμ hÇu hÕt c¸c gia ®×nh ®Òu cã 
®iÖn tho¹i (hoÆc ®iÖn tho¹i cè ®Þnh hoÆc di 
®éng), b×nh qu©n tíi 1,33 chiÕc/hé. Con sè 
nμy cao h¬n nhiÒu so víi møc chung c¶ n−íc 
(1,07) vμ cña ®ång b»ng s«ng Hång (1,12) 
(Tæng côc Thèng kª, 2009).  

4 Chi phí giống mang dấu âm (Bảng 2) là chi phí của giống hiện đang trồng tại huyện. Đây là những giống
   đã cũ, chi phí tăng làm giảm năng suất.
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B¶ng 4. Tμi s¶n sinh ho¹t cña n«ng hé 
          §VT: chiÕc/hé 

STT Chỉ tiêu Hộ thuần nông Hộ kiêm BQ 
1 Xe đạp 1,74 1,50 1,69 
2 Xe máy 0,83 0,65 0,79 
3 Ti vi 1,04 0,90 1,01 
4 Tủ lạnh 0,16 0,25 0,18 
5 Máy giặt 0,06 0,05 0,06 
6 Điện thoại 1,41 1,05 1,33 
7 Máy vi tính 0,04 0,05 0,04 

Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra  

§©y lμ ph−¬ng tiÖn giao tiÕp vμ trao ®æi 
th«ng tin th«ng dông hiÖn nay vμ møc nμy 
rÊt cao nÕu so s¸nh víi kho¶ng 1 thËp kû 
tr−íc ®©y (kÓ c¶ víi thμnh phè). Do ®ã, tiÕp 
cËn th«ng tin vÒ thÞ tr−êng vμ gi¸ c¶ phÇn 
nμo còng dÔ dμng vμ nhanh chãng h¬n. B×nh 
qu©n mçi hé trong vïng ®· cã 0,8 xe m¸y, con 
sè nμy t−¬ng ®−¬ng víi møc b×nh qu©n chung 
vïng ®ång b»ng s«ng Hång (0,81) nh−ng cao 
h¬n møc b×nh qu©n vïng n«ng th«n cña c¶ 
n−íc (0,74) (Tæng côc Thèng kª, 2009). Nã ®· 
gióp cho vÊn ®Ò ®i l¹i cña n«ng d©n ®−îc 
thuËn lîi. C¸c tμi s¶n sinh ho¹t kh¸c nh− tñ 
l¹nh, m¸y giÆt, m¸y vi tÝnh cßn h¹n chÕ 
(t−¬ng øng 0,18, 0,06 vμ 0,04 chiÕc/hé). §©y 
còng lμ møc chung cña c¶ n−íc. §iÒu nμy 
còng ph¶n ¸nh ë c¸c vïng n«ng th«n ®iÒu 
kiÖn ®Ó hé n«ng d©n cã thÓ cã ®−îc nh÷ng tμi 
s¶n l©u bÒn h·y cßn nhiÒu khã kh¨n. 

3.4. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu, c¬ héi vμ 
       th¸ch thøc trong ph¸t triÓn kinh tÕ  
       hé huyÖn Quúnh Phô 

Dùa trªn ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh tÕ 
hé cña huyÖn, ®¸nh gi¸ xu h−íng ph¸t triÓn 
trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, 
nghiªn cøu tãm t¾t nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu, 
c¬ héi vμ th¸ch thøc qua ma trËn ph©n tÝch 
SWOT (B¶ng 5). 

3.5. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ hé huyÖn  
        Quúnh Phô 

Dùa trªn thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh hé 
n«ng d©n cña huyÖn Quúnh Phô nh÷ng n¨m 
qua, nh÷ng c¬ héi vμ th¸ch thøc thêi kú héi 
nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng nh− lý thuyÕt ph¸t 
triÓn kinh tÕ hé trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, 
nghiªn cøu ®Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i ph¸p: 

 (1) ChuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kü 
thuËt tíi ng−êi n«ng d©n kÕt hîp víi th«ng 
tin thÞ tr−êng 

Cã thÓ nãi, n«ng d©n cña huyÖn kh¸ 
thuËn lîi trong c«ng t¸c tiÕp thu tiÕn bé 
khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp do kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c c¬ quan 
nghiªn cøu vμ chuyÓn giao gÇn (kÓ c¶ ®Õn 
Hμ Néi). Tuy nhiªn, ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã 
gi¸ trÞ kinh tÕ, mang l¹i thu nhËp cao vμ 
c¹nh tranh ®−îc víi hμng n«ng s¶n nhËp 
khÈu, n«ng d©n cña huyÖn kh«ng nh÷ng cÇn 
tiÕp thu c¸c tiÕn bé kü thuËt nh»m t¨ng 
n¨ng suÊt chÊt l−îng, gi¶m chi phÝ vμ ¸p lùc 
thêi vô cña lao ®éng mμ lu«n cÇn c¸c gièng 
míi nh»m phôc vô nhu cÇu ngμy cμng cao vμ 
kh¾t khe h¬n cña thÞ tr−êng. Do vËy, c«ng 
t¸c chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt cho ng−êi 
n«ng d©n cÇn hÕt søc chó träng. ViÖc chuyÓn 
giao tiÕn bé khoa häc nhÊt thiÕt ph¶i g¾n 
liÒn víi quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt hμng hãa, 
cïng víi ®Þnh h−íng s¶n xuÊt vμ th«ng tin 
thÞ tr−êng cho ng−êi d©n. Èy m¹nh c«ng t¸c 
nghiªn cøu, chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt 
th©n thiÖn m«i tr−êng. 

HiÖn nay, c¸c líp tËp huÊn cho n«ng d©n 
chñ yÕu tËp trung vμo lÜnh vùc chuyÓn giao 
khoa häc kü thuËt, nh÷ng th«ng tin thÞ 
tr−êng th−êng Ýt ®−îc chó träng, nhÊt lμ 
nh÷ng th«ng tin thÞ tr−êng cã liªn quan ®Õn 
héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Do thiÕu th«ng tin 
thÞ tr−êng mμ n«ng d©n th−êng bÞ Ðp gi¸ khi 
s¶n xuÊt ®−îc mïa, khi l−îng cung thÊp th× 
hä b¸n gi¸ thÊp do kh«ng biÕt ®−îc møc gi¸ 
thùc tÕ cña thÞ tr−êng. Do vËy, ph−¬ng ph¸p 
chuyÓn giao tËp huÊn còng cÇn thay ®æi vÒ 
néi dung vμ h×nh thøc. 
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B¶ng 5. Ma trËn ph©n tÝch SWOT vÒ kinh tÕ n«ng hé huyÖn Quúnh Phô 

Những điểm mạnh (S) 
1. Lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trong sản 
xuất nông nghiệp, cần cù, chăm chỉ; 
2. Điều kiện tự nhiên ưu đãi cho sản xuất nông 
nghiệp; 
3. Giao thương buôn bán, tiêu thụ sản phẩm dễ 
dàng 
4. Được sự quan tâm của chính quyền địa 
phương trong phát triển nông nghiệp 

Những điểm yếu (W) 
1. Quy mô sản xuất nhỏ; 
2. Vốn đầu tư cho sản xuất còn thiếu; 
3. Sản xuất chủ yếu theo phương thức truyền thống, năng suất 
lao động thấp 
4. Phần lớn các hộ nông dân đều thiếu kỹ thuật và khả năng sơ 
chế nông sản sau thu hoạch, thiếu thông tin thị trường và kỹ 
thuật, … 
5. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển 
6. Người nông dân rất dễ bị tổn thương khi có điều kiện bất lợi 

Cơ hội (O) 
1. Hội nhập nên nông dân dễ tiếp cận được với 
khoa học kỹ thuật hiện đại, dễ mua giống  và kỹ 
thuật mới 
2. Thông tin thị trường thế giới và trong nước đến 
với nông dân nhanh và thuận lợi hơn 
3. Tiếp cận thị trường trong và ngoài dễ hơn 
4. Tiếp cận và tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp 
nhiều hơn 

Thách thức (T) 
1. Mức độ cạnh tranh cao, hàng nông sản của các nước và vùng 
khác cạnh tranh rất mạnh với nông sản của huyện 
2. Giá cả thị trường không ổn định 
3. Thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều hơn 
4. Giá đầu vào sản xuất nông nghiệp cao 
5. Thu nhập từ các ngành phi nông nghiệp cao hơn nhiều so với 
nông nghiệp 
6. Trợ cấp nông nghiệp trực tiếp bị cắt giảm 

Kết hợp đồng thời các điểm S, W, O, và T 
1. Tăng cường công tác khuyến nông cơ sở hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công 
nghệ; cần thay đổi phương thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, cần kết hợp nội dung chuyển giao với kiến thức về 
kinh tế thị trường; 
2. Phát triển thêm ngành nghề và dịch vụ; 
3. Đưa giống cây, con mới cho năng suất, chất lượng cao đến tay người nông; 
4. Hỗ trợ nông dân thông qua việc hỗ trợ vay vốn qua các tổ chức xã hội hay nhóm cùng sở thích (tài chính vi mô); 
5. Khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, thành lập các hiệp hội ngành hàng, HTX. 

 
Nh÷ng th«ng tin thÞ tr−êng trong n−íc 

vμ thÕ giíi nÕu ®Õn ®−îc víi ng−êi n«ng d©n 
kÞp thêi sÏ lμm gi¶m thiÓu rñi ro do biÕn 
®éng gi¸ c¶, l¹m ph¸t vμ gióp n«ng d©n dÔ 
dμng øng phã víi nh÷ng rñi ro nμy. Trong 
huyÖn Quúnh Phô cã 3 x· (hîp t¸c x· n«ng 
nghiÖp cña 3 x· Quúnh Ngäc, Quúnh Héi vμ 
Quúnh Nguyªn) ®−îc Dù ¸n LEARN - IT 
trang bÞ m¸y tÝnh ®Ó gióp cung cÊp th«ng tin 
vÒ kü thuËt s¶n xuÊt lóa vμ th«ng tin thÞ 
tr−êng lóa g¹o. KÕt qu¶ cho thÊy th«ng tin 
®Õn bμ con rÊt nhanh vμ cã nhiÒu t¸c dông. 

(2) Quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt n«ng s¶n 
hμng hãa 

CÇn thiÕt cã sù quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt 
n«ng s¶n v× ba lý do chÝnh sau (i) Quy m« 
s¶n xuÊt cña hé nhá vμ manh món nªn l−îng 
hoμng hãa b¸n ra nhá, chÊt l−îng kh«ng 
®ång ®Òu vμ ®−îc tiªu thô chñ yÕu ë chî ®Þa 

ph−¬ng vμ ng−êi mua bu«n, do ®ã gi¸ c¶ 
thÊp, kh«ng æn ®Þnh vμ khã c¹nh tranh víi 
hμng nhËp khÈu tiªu thô t¹i c¸c thÞ tr−êng 
cã thu nhËp cao nh− thμnh phè; (ii) N«ng 
d©n th−êng s¶n xuÊt theo phong trμo nªn 
viÖc ®−îc mïa mÊt gi¸ th−êng xuyªn x¶y ra, 
kÐo theo rñi ro vμ ¶nh h−ëng rÊt lín tíi thu 
nhËp cña hé; vμ (iii) S¶n xuÊt kh«ng tËp 
trung, ®Æc biÖt lμ ch¨n nu«i quy m« nhá r¶i 
r¸c t¹i c¸c hé g©y khã kh¨n cho kiÓm so¸t 
dÞch bÖnh, vèn lμ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y 
thiÖt h¹i kinh tÕ cho c¸c hé n«ng d©n trong 
nh÷ng n¨m gÇn ®©y.  

Do vËy, Phßng N«ng nghiÖp vμ Ph¸t 
triÓn n«ng th«n cÇn tËp trung rμ so¸t quy 
ho¹ch c¸c vïng s¶n xuÊt hμng ho¸ tËp trung 
phï hîp víi t×nh h×nh míi vμ ®Æc biÖt phï 
hîp víi quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n míi. 
C¸c vïng s¶n xuÊt hμng hãa tËp trung vμo 
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c¸c s¶n phÈm lîi thÕ cña huyÖn  vïng lóa 
chÊt l−îng cao vμ vïng ch¨n nu«i tËp trung 
(lîn vμ gia cÇm). Cã thÓ giai ®o¹n ®Çu chÊp 
nhËn h−íng ch¨n nu«i gia tr¹i, nh−ng l©u 
dμi sÏ h−íng ®Õn s¶n xuÊt trang tr¹i. 

Ngoμi ra, qui ho¹ch còng cÇn chó ý ®Õn 
sù kÕt hîp chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt 
nu«i. HiÖu qu¶ kü thuËt trong s¶n xuÊt lóa ë 
møc cao, muèn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t 
triÓn cÇn ph¶i chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vμ 
h−íng sang ch¨n nu«i. 

§¶m b¶o gi÷ v÷ng diÖn tÝch lóa nãi 
riªng vμ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp mμu mì 
nãi chung b»ng rμ so¸t quy ho¹ch ®Êt. Bμi 
häc kinh nghiÖm tõ thùc tÕ cña viÖc lÊy ®Êt 
n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp trong nh÷ng 
n¨m qua ®· cho thÊy râ nh÷ng t¸c ®éng tiªu 
cùc cña viÖc chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp. Víi 
®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, lao ®éng, vμ ®Æc ®iÓm t©m 
lý cña ng−êi n«ng d©n cña huyÖn th× s¶n 
xuÊt lóa vÉn ®ãng vai trß rÊt quan träng, 
kh«ng nh÷ng gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh 
l−¬ng thùc mμ cßn gióp n«ng d©n yªn t©m 
trong ph¸t triÓn s¶n xuÊt vμ ®êi sèng. MÆc 
dï ®Õn nay Quúnh Phô ch−a xuÊt hiÖn vÊn 
®Ò lín, nh−ng, ñy ban nh©n d©n huyÖn cÇn 
kiªn quyÕt trong viÖc phª duyÖt c¸c dù ¸n, 
c¸c khu c«ng nghiÖp sö dông ®Êt n«ng 
nghiÖp, ®Æc biÖt lμ ®Êt lóa. 

(3) Ph¸t triÓn ngμnh nghÒ phi n«ng 
nghiÖp 

HiÖn nay, s¶n xuÊt cña huyÖn chñ yÕu 
vÉn lμ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lÜnh vùc ngμnh 
nghÒ vμ dÞch vô cßn chiÕm tû träng nhá. NÕu 
chØ dùa vμo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× ®êi 
sèng cña n«ng hé rÊt khã n©ng cao ®−îc nh− 
nh÷ng vïng vμ huyÖn kh¸c. ChuyÓn dÞch c¬ 
cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n cña 
huyÖn lμ yªu cÇu bøc thiÕt. Muèn vËy, huyÖn 
cÇn cã ®Þnh h−íng, ch−¬ng tr×nh khuyÕn 
khÝch ph¸t triÓn c¸c ngμnh nghÒ phô ®Ó rót 
dÇn lao ®éng ra khái ngμnh n«ng nghiÖp. 
Khi ®ã, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vμ thu 
nhËp cña hé sÏ ®−îc c¶i thiÖn. 

(4) §μo t¹o nguån nh©n lùc cho ph¸t 
triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n 

ViÖc d− thõa lao ®éng trong n«ng th«n,  
thu nhËp thÊp tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vμ 
chÊt l−îng lao ®éng thÊp cho thÊy viÖc ®μo 
t¹o lao ®éng lμ viÖc lμm cÊp thiÕt, cÇn tËp 
trung vμo c¸c khÝa c¹nh sau: (1) Lao ®éng 
trong n«ng nghiÖp: (2) Lao ®éng cho c¸c 
ngμnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, tiÓu thñ c«ng 
nghiÖp, dÞch vô vμ c«ng nghiÖp kh¸c t¹i khu 
vùc n«ng th«n: (3) C¸n bé c¬ së phôc vô sù 
nghiÖp ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n. 
(4) Cã chÝnh s¸ch thu hót nguån nh©n lùc 
chÊt l−îng cao vÒ khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng 
th«n lμm viÖc. C«ng t¸c ®μo t¹o nghÒ nghiÖp 
kh«ng chØ tËp trung vμo kü n¨ng chuyªn m«n 
cña ng−êi lao ®éng vμ cßn ph¶i chó träng vμo 
th¸i ®é cña ng−êi lao ®éng ®èi víi s¶n xuÊt, 
®ã lμ t©m huyÕt víi c«ng viÖc ®Ó t¹o ra s¶n 
phÈm tèt nhÊt v× lîi Ých cña c¶ céng ®ång vμ 
gãp phÇn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng. 
Gi¶i ph¸p nμy ®−îc thùc hiÖn tèt sÏ lμ ®ßn 
bÈy ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vμ n«ng th«n 
®−a kinh tÕ hé ph¸t triÓn. 

(5) KhuyÕn khÝch thμnh lËp c¸c tæ hîp 
t¸c, c¸c nhãm cïng së thÝch 

 N«ng d©n th−êng cho r»ng m×nh 
thiÕu vèn, nh−ng khi vËy hä l¹i sî rñi ro 
kh«ng tr¶ ®−îc nî. Do ®ã, huyÖn nªn khuyÕn 
khÝch thμnh lËp c¸c tæ hîp t¸c, c¸c nhãm 
cïng së thÝch (nh− tμi chÝnh vi m« ë nhiÒu 
vïng) ®Ó gióp n«ng d©n vay vèn ph¸t triÓn 
s¶n xuÊt còng nh− chia sÎ th«ng tin trong 
s¶n xuÊt. Kinh tÕ hîp t¸c còng sÏ lμ xu 
h−íng ph¸t triÓn trong t−¬ng lai cña nhiÒu 
vïng, bëi s¶n xuÊt nhá, manh món rÊt dÔ bÞ 
tæn th−¬ng trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vμ thÞ 
tr−êng lu«n biÕn ®éng nh− hiÖn nay. 

4. KÕt luËn 
Kinh tÕ hé n«ng d©n huyÖn Quúnh Phô 

cßn phô thuéc nhiÒu vμo s¶n xuÊt n«ng 
nghiÖp. Cã tíi trªn 60% sè hé cho r»ng thu 
nhËp cña hä tõ trång trät vμ ch¨n nu«i lμ 
quan träng nhÊt. Trong n«ng nghiÖp, trång 
trät vÉn tËp trung vμo c©y lóa, ch¨n nu«i tËp 
trung chñ yÕu vμo ch¨n nu«i lîn vÉn cßn phæ 
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biÕn. Hai s¶n phÈm nμy lμ truyÒn thèng cña 
n«ng d©n trong huyÖn. HiÖu qu¶ kü thuËt 
trong s¶n xuÊt lóa cña huyÖn ®¹t cao (85%), 
®iÒu ®ã cho thÊy trong t−¬ng lai ®Ó ngμnh 
s¶n xuÊt nμy ph¸t triÓn, gièng lμ vÊn ®Ò cÇn 
®−îc chó ý. 

C¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ 
hé n«ng d©n cña huyÖn rÊt khã t¸ch rêi khái 
qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n 
nãi chung. Dùa trªn thùc tr¹ng ph¸t triÓn 
kinh tÕ hé cña huyÖn nh÷ng n¨m qua, 
nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu, c¬ héi vμ th¸ch thøc, 
nghiªn cøu ®Ò xuÊt hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p 
bao gåm (i) ChuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kü 
thuËt tíi ng−êi n«ng d©n kÕt hîp víi th«ng 
tin thÞ tr−êng; (ii) Quy ho¹ch vïng  s¶n xuÊt 
n«ng s¶n hμng hãa; (iii) Ph¸t triÓn ngμnh 
nghÒ phi n«ng nghiÖp; (iv) §μo t¹o nguån 
nh©n lùc cho ph¸t triÓn n«ng th«n; vμ (v) 
KhuyÕn khÝch thμnh lËp c¸c tæ hîp t¸c, c¸c 
nhãm cïng së thÝch. Nh÷ng gi¶i ph¸p nμy 
nÕu thùc hiÖn ®ång bé, kinh tÕ hé trong 
huyÖn sÏ ph¸t triÓn m¹nh trong t−¬ng lai. 
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TÓM TẮT


Kinh tế hộ nông dân luôn chiếm tỷ trọng không nhỏ trong toàn bộ nền kinh tế nói chung và huyện Quỳnh Phụ nói riêng. Mặc dù những năm qua kinh tế nông nghiệp và kinh tế hộ nông dân của huyện đã có những thành công, nhưng kinh tế hộ còn phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất trồng trọt và chăn nuôi trong khi hai ngành này bị ảnh hưởng rất nhiều của các yếu tố ngẫu nhiên. Tác giả sử dụng số liệu điều tra hộ tại 3 xã, các phương pháp phân tích thống kê, hồi qui hàm cực biên, đánh giá có sự tham gia của nông dân, nghiên cứu đã cho thấy trên 60% số hộ nông dân của huyện cho rằng thu nhập của họ từ trồng trọt và chăn nuôi là quan trọng nhất. Trong nông nghiệp, trồng trọt vẫn tập trung vào cây lúa, chăn nuôi tập trung vào chăn nuôi lợn. Xu hướng chuyển dịch của kinh tế hộ đã theo hướng tích cực nhưng còn chậm. Dựa trên thực trang phát triển kinh tế hộ những năm qua, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế hộ trong huyện và hệ thống này khó tách rời khỏi quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của huyện. Các giải pháp bao gồm (i) Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật tới người nông dân kết hợp với thông tin thị trường; (ii) Quy hoạch vùng sản xuất nông sản hàng hóa; (iii) Phát triển ngành nghề phi nông nghiệp; (iv) Đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển nông thôn; và (v) Khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, các nhóm cùng sở thích. Những giải pháp này nếu thực hiện đồng bộ, kinh tế hộ trong huyện sẽ phát triển mạnh trong tương lai.


Từ khóa: Giải pháp, kinh tế hộ, nông dân, Quỳnh Phụ.


SUMMARY


The sector of household economics is one of the important components of the national economy, particularly the rural economy like Quynh Phu. In recent years, agricultural and household economics have had a dramatic change. Household economics have been depended much on the crop and livestock production which have been heavily affected by random factors. In this paper, the survey data conducted from three communes, methods of descriptive statistics, production frontier, and participatory assessment have been used. The findings are that more than 60% of farm households ranked crop and livestock production are the most important. In the crop production, rice is the most important crop while pig is for the livestock. There are positive changes in the share of income sources of households but these changes are still slow. Based on the analysis, a set of solutions for development of farm households has been drawn. They should not be separated of the process of agricultural and rural development. Solutions include (i) Technological and technique transfer to farmers including market information transfer; (ii) Planning of regions for commercial production; (iii) Improvement of off-farm activities; (iv) Capacity building for rural development; and (v) Encouragement of new collective organizations, same interest clubs. These solutions are implemented adequately, and then household economics of the district may have a vast change in the future.


Key words: Farm household, household economics, Quynh Phu, solutions.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. §ÆT VÊN §Ò


Hé n«ng d©n lµ ®¬n vÞ kinh tÕ cã ®Æc ®iÓm võa lµ ngêi s¶n xuÊt võa lµ ngêi tiªu dïng (Ellis, 1993). Nghiªn cøu kinh tÕ hé n«ng d©n cÇn ph¶i chó ý ®Õn ®Æc ®iÓm nµy. C¸c nhµ kinh tÕ næi tiÕng nh Chayanop (Gunther Schmitt, 1992) vµ Ellis (1993) khi nghiªn cøu kinh tÕ hé n«ng d©n ®Òu kh¼ng ®Þnh kinh tÕ hé vÉn lu«n tån t¹i ë mäi chÕ ®é. Víi ViÖt Nam, kinh tÕ hé n«ng d©n lu«n chiÕm tû träng kh«ng nhá trong toµn bé nÒn kinh tÕ. Nã cã vai trß hÕt søc quan träng trong ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng s¶n lîng s¶n phÈm cho x· héi, gãp phÇn sö dông ®Çy ®ñ vµ cã hiÖu qu¶ c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, t¨ng thªm thu nhËp vµ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho lao ®éng n«ng th«n… Tuy nhiªn, vÊn ®Ò ®Æt ra lµ tiÕp tôc ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng d©n nh thÕ nµo vµ ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p g× ®Ó kinh tÕ hé n«ng d©n ph¸t triÓn c¶ vÒ quy m« vµ chÊt lîng, nhÊt lµ trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ hiÖn nay. §Ó phÇn nµo gi¶i ®¸p nh÷ng c©u hái trªn,  nghiªn cøu lùa chän huyÖn Quúnh Phô ®Ó kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ vµ ®a ra kÕt luËn. Quúnh Phô lµ mét huyÖn thuÇn n«ng thuéc tØnh Th¸i B×nh cã truyÒn thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, c¬ cÊu tæng s¶n phÈm trong níc (GDP) cña khu vùc n«ng nghiÖp n¨m 2008 chiÕm 47,56% gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña huyÖn (Phßng Thèng kª huyÖn Quúnh Phô, 2009). Hé n«ng d©n ë Quúnh Phô còng gièng nh nh÷ng n¬i kh¸c sinh sèng chñ yÕu b»ng nghÒ n«ng, ngµnh nghÒ s¶n xuÊt cña hé g¾n liÒn víi tËp qu¸n cña lµng, x·. 


Môc tiªu cña bµi viÕt lµ m« t¶ bøc tranh chung vÒ kinh tÕ n«ng hé cña huyÖn nh÷ng n¨m qua, trªn c¬ së thùc tr¹ng vµ híng ph¸t triÓn, nghiªn cøu ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ hé cña huyÖn trong thêi gian tíi. Bµi viÕt ®îc tæ chøc thµnh 5 phÇn ngoµi phÇn ®Æt vÊn ®Ò vµ kÕt luËn, c¸c néi dung chÝnh bao gåm ph¬ng ph¸p nghiªn cøu, t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ hé cña huyÖn Quúnh Phô vµ c¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ hé cho huyÖn nh÷ng n¨m tíi.


2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


2.1. Ph¬ng ph¸p thu thËp sè liÖu, 
        th«ng tin


Sè liÖu ®îc sö dông dùa trªn 2 nguån chÝnh: Thø cÊp vµ s¬ cÊp. Sè liÖu thø cÊp ®îc thu thËp tõ Phßng Thèng kª, Phßng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cña huyÖn. Sè liÖu s¬ cÊp ®îc thu thËp th«ng qua cuéc ®iÒu tra hé thùc hiÖn vµo th¸ng 4/2009. Nhãm nghiªn cøu ®· th¶o luËn víi c¸n bé huyÖn dùa trªn ®Æc ®iÓm c¸c vïng cña huyÖn vµ ®· lùa chän 3 x· ®iÒu tra lµ Quúnh Ngäc, Quúnh Nguyªn, vµ An Quý. Trong mçi x·, chóng t«i chän 30 hé ®Ó ®iÒu tra. Tiªu chuÈn chän hé theo møc ®é kinh tÕ dùa trªn tû lÖ b¸o c¸o c¸c lo¹i hé cña x·. Ngoµi tiªu chÝ møc ®é kinh tÕ cña hé, 2 tiªu chÝ kh¸c ®îc xem xÐt lµ lo¹i hé bao gåm hé thuÇn n«ng (hé cã thu nhËp chÝnh tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ngoµi ra cã thÓ cã mét phÇn thu nhËp tõ ho¹t ®éng phi n«ng nghiÖp) vµ hé kiªm (hé cã thu nhËp chÝnh tõ c¶ ho¹t ®éng n«ng nghiÖp vµ phi n«ng nghiÖp)
.


Nghiªn cøu sö dông ph¬ng ph¸p PRA ®Ó thu thËp sè liÖu th«ng qua c«ng cô KIP (Key Imformant Panel): Pháng vÊn nh÷ng ngêi cung cÊp th«ng tin chñ yÕu bao gåm nh÷ng c¸n bé chñ chèt. Ph¬ng ph¸p nµy còng ®îc sö dông ®Ó ph©n tÝch c¸c th«ng tin ®Þnh tÝnh.


2.2. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝch


C¸c ph¬ng ph¸p ph©n tÝch chñ yÕu sö dông trong nghiªn cøu lµ c¸c ph¬ng ph¸p truyÒn thèng cña thèng kª (ph©n tæ, thèng kª kinh tÕ, so s¸nh). Ngoµi ra, trong nghiªn cøu cßn sö dông ph¬ng ph¸p hµm s¶n xuÊt cùc biªn víi môc ®Ých xem xÐt sù kh¸c nhau gi÷a c¸c nhãm hé cã ngµnh nghÒ kh¸c nhau (dùa trªn ph¬ng ph¸p håi qui víi biÕn gi¶).


M« h×nh cã d¹ng logarith tuyÕn tÝnh:


Ln(Y) = 0 + ( j Ln(Xj) + ( (k Dk + u – v
     (1)


Trong ®ã: Y lµ n¨ng suÊt lóa (kg/sµo); Xj lµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo trùc tiÕp (gièng, ph©n bãn, lao ®éng,...); Dk lµ c¸c biÕn gi¶ ph¶n ¸nh lo¹i hé (hé lµm dÞch vô, ngµnh nghÒ, ...); j vµ (k lµ c¸c tham sè cÇn íc lîng; u lµ sai sè ph¶n ¸nh phÇn bÊt hiÖu qu¶ kü thuËt, v lµ sai sè ngÉu nhiªn.


Dùa trªn kÕt qu¶ tõ m« h×nh (1), hiÖu qu¶ kü thuËt còng ®îc íc lîng vµ ph©n tÝch gióp cho viÖc khuyÕn c¸o vÒ gi¶i ph¸p.


Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ cã sù tham gia còng ®îc sö dông trong nghiªn cøu nµy nh»m ph©n tÝch nhu cÇu vµ mong muèn cña hé trong thêi gian tíi. Ngoµi ra, ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ma trËn SWOT (ma trËn ph©n tÝch ®iÓm m¹nh, yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc) còng ®îc sö dông. §©y lµ ph¬ng ph¸p ph©n tÝch ®Þnh tÝnh nh»m kÕt hîp c¸c yÕu tè vµ tõ ®ã lµm c¨n cø ®Ó ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p.


3. KÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o
     luËn


3.1. Mét sè lý luËn vÒ kinh tÕ hé


Hé n«ng d©n võa lµ ngêi s¶n xuÊt võa lµ ngêi tiªu dïng (Ellis, 1993). Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ngêi s¶n xuÊt sÏ tèi ®a hãa lîi nhuËn, trong khi ngêi tiªu dïng sÏ cùc ®¹i hãa lîi Ých cña m×nh (®îc ®o b»ng ®é tháa dông). Khi lµ nhµ s¶n xuÊt, hé n«ng d©n sÏ tèi ®a hãa lîi nhuËn hay thu nhËp cña m×nh vµ hä thêng cã ph¶n øng víi thÞ trêng nªn tiªu chuÈn hiÖu qu¶ ph©n bæ (allocative efficiency) cã thÓ ®¹t ®îc. Schultz (1964) ®a ra kÕt luËn lµ hé n«ng d©n, nhÊt lµ ë c¸c níc ®ang ph¸t triÓn, “nghÌo nhng hiÖu qu¶” (poor but efficient). §Õn nay ®· cã nhiÒu nghiªn cøu kiÓm chøng kÕt luËn nµy, nhng kÕt qu¶ còng cßn cha thèng nhÊt (Mendola, 2007). Mét trong nh÷ng lý do lµ n«ng hé cÇn ph¶i “c©n b»ng” (trade-offs) gi÷a cùc ®¹i lîi nhuËn/thu nhËp vµ c¸c môc tiªu kh¸c (nh thêi gian nghØ ng¬i) vµ møc ®é rñi ro trong s¶n xuÊt. Cho nªn, s¶n xuÊt cña n«ng hé sÏ cÇn ph¶i tháa m·n “hµng lo¹t nhu cÇu” cña hé (household wants). Hé sÏ tù ®iÒu chØnh hµnh vi ®Ó s¶n xuÊt hµng hãa míi mang l¹i lîi Ých cho hä. §Ó cùc ®¹i lîi Ých (hay tèi ®a hãa sù tháa m·n cuéc sèng), hé n«ng d©n sÏ cÇn ph¶i kÕt hîp ®ång thêi “c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tiªu dïng trong hé” (the production and consumption technology of households) (Ironmonger, 2001).


3.2. Tæng quan chung vÒ ph¸t triÓn kinh
       tÕ n«ng nghiÖp cña huyÖn 


Sè liÖu tõ Phßng Thèng kª huyÖn Quúnh Phô (2009) cho thÊy, tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ b×nh qu©n toµn huyÖn ®¹t 9,3% trong 5 n¨m (2003-2008), cao h¬n møc t¨ng trëng chung cña toµn tØnh (8,4%), trong ®ã n«ng nghiÖp t¨ng 5,66%, c«ng nghiÖp - x©y dùng t¨ng 23,77%, th¬ng m¹i dÞch vô t¨ng 7,53%. N«ng nghiÖp cña huyÖn trong nh÷ng n¨m qua cã nh÷ng bíc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, toµn diÖn, c¬ cÊu n«ng nghiÖp chuyÓn ®æi m¹nh theo híng s¶n xuÊt hµng ho¸, tõng bíc ph¸ thÕ ®éc canh c©y lóa chuyÓn dÇn sang ®a d¹ng ho¸ c©y trång vËt nu«i. Tèc ®é t¨ng trëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt t¨ng tõ 2,7% giai ®o¹n 1996-2000 lªn 5,66% giai ®o¹n 2003-2008. Trong 10 n¨m c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp cã sù chuyÓn dÞch theo híng tÝch cùc; cô thÓ n¨m 1998, tû träng ngµnh trång trät chiÕm 72,9%, ®Õn n¨m 2008 gi¶m xuèng cßn 64,7%; trong khi tû träng ngµnh ch¨n nu«i t¨ng tõ 20,3% lªn 31,9% trong cïng kú (TrÇn ThÞ Ph¬ng Chi, 2010).


3.3. Thùc tr¹ng kinh tÕ cña c¸c hé n«ng d©n


3.3.1. Nguån lùc trong hé n«ng d©n


N¨ng lùc s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua c¸c yÕu tè s¶n xuÊt chñ yÕu nh ®Êt ®ai, lao ®éng vµ tµi s¶n s¶n xuÊt. §Êt ®ai cña c¸c hé rÊt h¹n chÕ vµ manh món. B×nh qu©n mçi hé cha ®îc 0,3 ha diÖn tÝch ®Êt canh t¸c (2.690 m2), b×nh qu©n khÈu chØ cã h¬n 2 sµo B¾c bé (828 m2), cao nhÊt thuéc nhãm hé thuÇn n«ng x· An Quý víi 922 m2/khÈu vµ thÊp nhÊt thuéc nhãm hé kiªm x· Quúnh Nguyªn, 482 m2/khÈu. Mçi hé trong huyÖn cã b×nh qu©n 4,8 m¶nh ruéng, trong ®ã cao nhÊt hé thuÇn n«ng x· Quúnh Ngäc víi 5,8 m¶nh vµ thÊp nhÊt thuéc nhãm hé kiªm x· Quúnh Nguyªn víi 3,6 m¶nh. Víi nguån lùc ®Êt ®ai h¹n hÑp híng s¶n xuÊt l©u dµi cña c¸c hé lµ t¨ng hÖ sè sö dông ruéng ®Êt vµ thay ®æi gièng hoÆc c¬ cÊu gièng nh»m t¨ng n¨ng suÊt.


T liÖu s¶n xuÊt cña hé kh«ng nhiÒu vµ kh«ng chªnh lÖch gi÷a c¸c nhãm hé thuÇn n«ng vµ hé kiªm (m¸y tuèt lóa 0,08 chiÕc/hé; m¸y b¬m níc 0,68 chiÕc/hé; m¸y cµy 0,09 chiÕc/hé; tr©u, bß 0,2 con/hé). §iÒu ®ã cho thÊy nh÷ng c«ng ®o¹n cÇn thiÕt trong s¶n xuÊt trång trät n«ng d©n ®· ®i thuª vµ cã mét sè hé lµm dÞch vô cho nh÷ng hé kh¸c (lµm ®Êt, thu ho¹ch). §iÒu kiÖn ®Êt ®ai h¹n hÑp nªn ch¨n nu«i ®¹i gia sóc còng khã ph¸t triÓn.


3.3.2. Nguån thu vµ c¬ cÊu nguån thu cña hé


NÕu thu nhËp cña hé chia theo c¸c kho¶n môc lín (n«ng nghiÖp, ngµnh nghÒ vµ 


th¬ng m¹i, dÞch vô) nh ph©n ngµnh cña Tæng côc Thèng kª th× 97% thu nhËp cña hé trong vïng nghiªn cøu lµ tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp (cao nhÊt lµ nhãm hé thuÇn n«ng cña 2 x· An Quý vµ Quúnh Nguyªn, 98,9% vµ thÊp nhÊt lµ nhãm hé kiªm x· Quúnh Ngäc, 82,1%). Nh vËy, ngµnh nghÒ vµ dÞch vô ë huyÖn nghiªn cøu cha ph¸t triÓn2. §©y lµ híng cÇn ®îc më réng ®Ó gióp cho kinh tÕ hé ph¸t triÓn (B¶ng 1).


Trong c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp, c¸c hé n«ng d©n vÉn phô thuéc nhiÒu vµo s¶n xuÊt trång trät, b×nh qu©n trong vïng thu nhËp tõ ngµnh nµy chiÕm 63% (gÇn 24 triÖu/n¨m). Ch¨n nu«i cña huyÖn còng kh¸ ph¸t triÓn, b×nh qu©n chiÕm 36,6% c¬ cÊu cña ngµnh n«ng nghiÖp (víi 13,8 triÖu/hé/n¨m). Thu nhËp b×nh qu©n th¸ng tÝnh theo khÈu gÇn 1 triÖu ®ång/th¸ng, møc nµy t¬ng ®¬ng víi møc b×nh qu©n chung cña c¶ níc (995,2 ngµn ®ång/khÈu), nhng thÊp h¬n møc b×nh qu©n chung vïng ®ång b»ng s«ng Hång (1.048,5 ngµn ®ång/khÈu) (Tæng côc Thèng kª, 2009). Nh vËy cã thÓ nãi Quúnh Phô vÉn lµ huyÖn thuÇn n«ng vµ kinh tÕ còng cha ph¸t triÓn.


B¶ng 1. Thu nhËp vµ c¬ cÊu c¸c nguån thu cña hé


		Xã

		An Quý

		Quỳnh Nguyên

		Quỳnh Ngọc

		BQ



		Nguồn thu nhập

		Hộ thuần nông

		Hộ kiêm

		Hộ thuần nông

		Hộ kiêm

		Hộ thuần nông

		Hộ kiêm

		



		Số hộ điều tra (hộ)

		22

		8

		22

		8

		26

		4

		90



		Thu nhập/hộ (triệu đồng)

		37,1

		38,

		38,8

		57,4

		37,6

		20,9

		38,9



		Cơ cấu thu nhập (%)

		

		

		

		

		

		

		



		  + Từ ngành nông nghiệp

		98,9

		91,8

		98,9

		97,1

		96,6

		82,1

		97,0



		     - Trồng trọt

		60,9

		64,2

		62,7

		78,8

		59,8

		29,7

		63,0



		     - Chăn nuôi

		38,9

		33,3

		37,3

		20,7

		40,2

		70,3

		36,6



		     - Dịch vụ nông nghiệp

		0,2

		2,6

		0,0

		0,5

		0,0

		0,0

		0,3



		  + Từ ngành nghề

		1,1

		1,4

		1,1

		2,4

		3,4

		2,9

		2,0



		  + Từ hoạt động dịch vụ

		0,0

		6,8

		0,0

		0,5

		0,0

		15,1

		1,0



		Thu nhập/khẩu/tháng (1000 đ)

		985,1

		1.025,1

		1.112,1

		1.367,8

		896,1

		464,9

		998,6





Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra


2 Hộ kiêm chỉ là hộ có thu nhập từ ngành nghề, dịch vụ cao hơn các hộ khác
  (theo đánh giá của cán bộ địa phương). 

3.3.3. HiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt trång trät

§Ó thÊy râ h¬n c¸c nguån thu cña hé, xem xÐt chi tiÕt 2 ngµnh chñ ®¹o trong n«ng nghiÖp lµ s¶n xuÊt trång trät vµ ch¨n nu«i. Víi Quúnh phô, trong ngµnh trång trät, lóa vÉn lµ c©y trång chÝnh vµ chiÕm trong hÇu hÕt c¸c c«ng thøc lu©n canh. §Ó cã thÓ khuyÕn c¸o cô thÓ cho ngµnh chñ ®¹o nµy, nghiªn cøu sö dông m« h×nh hµm s¶n xuÊt cùc biªn vµ sö dông riªng sè liÖu cho s¶n xuÊt lóa ®Ó íc lîng.


M« h×nh (1) sö dông ®Ó íc lîng b»ng phÇn mÒm LIMDEP (Green, 2003). KÕt qu¶ íc lîng ®îc tr×nh bµy trong B¶ng 2. 


KÕt qu¶ íc lîng cho thÊy m« h×nh cã ý nghÜa thèng kª hay m« h×nh cã kh¶ n¨ng gi¶i thÝch thùc tÕ s¶n xuÊt lóa cña vïng.


HÇu hÕt c¸c yÕu tè ®Çu t thuéc nhãm ph©n bãn (ph©n chuång, ®¹m, vµ l©n) kh«ng cã ý nghÜa thèng kª. §iÒu nµy kh«ng cã nghÜa ph©n bãn kh«ng cã t¬ng quan g× tíi n¨ng suÊt lóa. Chñ yÕu nh÷ng gièng lóa hé sö dông lµ nh÷ng gièng ®· ®îc trång 2-3 n¨m nªn n«ng d©n ®· bãn ë møc cao (s¶n phÈm biªn gÇn b»ng kh«ng) nªn nh÷ng yÕu tè nµy kh«ng cã t¬ng quan. Gièng t¬ng quan ©m vµ cã ý nghÜa thèng kª, ®iÒu nµy cho thÊy bé gièng cña c¸c hé sö dông lµ gièng


cò, lîng gièng sö dông cµng nhiÒu th× n¨ng suÊt cµng gi¶m. HuyÖn cÇn khuyÕn c¸o cho n«ng d©n thay ®æi c¸c gièng míi hoÆc gièng cã chÊt lîng. Lao ®éng gia ®×nh kh«ng cã ý nghÜa thèng kª trong khi lao ®éng thuª cã t¬ng quan víi n¨ng suÊt vµ cã gi¸ trÞ ©m. HÇu hÕt n«ng d©n (chñ hé vµ vî/chång hä) ®Òu giµ, chØ cã thÓ t×m ®îc viÖc phi n«ng nghiÖp thêi vô (lµm thuª), cßn nh÷ng viÖc æn ®Þnh (trong c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty) rÊt khã. Nªn thêi gian nhµn rçi hä l¹i chó ý ch¨m sãc lóa3. Lao ®éng thuª còng lµ lao ®éng thêi vô vµ cã t¬ng quan ngîc. Nh vËy, cã thÓ nãi nh÷ng ngêi nµy kh«ng cã kinh nghiÖm vµ kü thuËt. §Ó s¶n xuÊt lóa cã hiÖu qu¶, cÇn thiÕt ph¶i t¹o ra nhiÒu viÖc lµm phi n«ng nghiÖp. Nã sÏ lµ c¸nh kÐo ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng trong s¶n xuÊt lóa nãi riªng vµ n«ng nghiÖp nãi chung. Chi phÝ b¶o vÖ thùc vËt còng cã t×nh h×nh t¬ng tù. §iÒu nµy còng x¶y ra víi s¶n xuÊt lóa ë nh÷ng tØnh kh¸c vïng ®ång b»ng s«ng Hång (TrÇn §øc Viªn vµ cs., 2008). HÖ sè chÆn cã ý nghÜa thèng kª vµ cã gi¸ trÞ cao (e5,6775 = 292). §iÒu nµy còng sÏ ph¶n ¸nh møc ®é kü thuËt b×nh qu©n trong s¶n xuÊt lóa cña vïng nghiªn cøu ë møc cao.

B¶ng 2. KÕt qu¶ íc lîng m« h×nh hµm s¶n xuÊt cùc biªn víi lóa


		Biến

		Hệ số

		t-value

		Biến

		Hệ số

		t-value



		Biến phụ thuộc là năng suất lúa (kg/sào)



		α0 Hệ số chặn

		5,6775

		41,486***

		α6 Ln(LĐ gia đình)

		-0,0352

		-1,104ns



		α1 Ln (Giống)

		-0,2237

		-0,1121**

		α7 Ln(LĐ thuê)

		-0,022

		-1,657*



		α2 Ln (Phân chuồng)

		-0,0042

		-0,0062ns

		(1 Dịch vụ NN

		-0,0005

		0,41ns



		α2 Ln (Đạm)

		-0,0106

		-0,879ns

		(2 Thương mại, DV

		0,0216

		1,752*



		α3 Ln (Lân)

		0,0005

		0,054ns

		(3 Ngành nghề

		0,0148

		1,620ns



		α4 Ln (Kali)

		0,0224

		2,156**

		(4 Phi nông nghiệp

		0,0163

		-1,765*



		α5 Ln (BVTV)

		0,0052

		0,508ns

		

		

		



		Số mẫu, n

		90



		Log likelihood function

		50,6886



		Lambda (λ = δu/δv)

		2,9894*



		Sigma (δ2)

		0,2201***





Nguồn: Ước lượng từ số liệu điều tra
             *, **, và *** là mức ý nghĩa thống kê tương ứng với mức 10, 5 và 1%. Ns là không có ý nghĩa thống kê.


3 Tuổi bình quân của chủ hộ là 51,5 và vợ/chồng họ là 48,4 tuổi (thường là vợ).


B¶ng 3. HiÖu qu¶ kü thuËt trång lóa cña hé n«ng d©n huyÖn Quúnh Phô


		Mức độ hiệu quả

		Tính chung



		

		Số lượng hộ

		Cơ cấu (%)

		Trung bình (%)



		Dưới 70%

		5

		5,56

		68,37



		70 - 80%

		18

		20,00

		76,23



		80 - 90%

		33

		36,67

		85,62



		Trên 90%

		34

		37,78

		93,26



		          Tổng

		90

		100

		85,67





Dùa trªn kÕt qu¶ cña m« h×nh trªn, hiÖu qu¶ kü thuËt trång lóa cña c¸c hé ®îc íc lîng (B¶ng 3).


KÕt qu¶ cho thÊy, b×nh qu©n chung hé n«ng d©n ®· ®¹t n¨ng suÊt thùc tÕ tíi 85,67% n¨ng suÊt tiÒm n¨ng (vÒ lý thuyÕt). §©y lµ møc kh¸ cao so víi nh÷ng vïng trång lóa kh¸c (Ph¹m V¨n Hïng, 2005; Ph¹m V¨n Hïng vµ MacAulay, 2005). Trong ®ã cã tíi  sè hé ®¹t møc hiÖu qu¶ kü thuËt trªn 80% vµ chØ cã díi 6% sè hé ®¹t møc hiÖu qu¶ kü thuËt 68%. §iÒu nµy phÇn nµo lý gi¶i t¹i sao c¸c yÕu tè ®Çu vµo trong m« h×nh Ýt cã ý nghÜa thèng kª. KÕt qu¶ nµy cho khuyÕn c¸o ®èi víi Phßng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n Quúnh Phô còng nh Tr¹m KhuyÕn n«ng cña huyÖn cÇn tuyªn truyÒn ®Ó bµ con n«ng d©n thay ®æi gièng míi, nhÊt lµ nh÷ng gièng lóa lai phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña huyÖn 4.


3.3.4. HiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt ch¨n nu«i


Thu nhËp tõ ngµnh ch¨n nu«i ë 3 x· ®iÒu tra gÇn t¬ng ®¬ng nhau (B¶ng 1). Qua c¸c hé ®iÒu tra, ch¨n nu«i cña hé chñ yÕu lµ ch¨n nu«i lîn. Ngoµi ra, c¸c hé cßn nu«i mét sè gia cÇm, gia sóc kh¸c nh gµ, vÞt, ngan, tr©u bß, thñy s¶n. Ch¨n nu«i lîn thÞt mang l¹i thu nhËp trªn 60% (8,4 triÖu ®ång) so víi tæng thu nhËp cña ngµnh ch¨n nu«i (13,8 triÖu ®ång/hé). Cã hé ®· xuÊt b¸n tíi 200 con lîn thÞt n¨m 2008. 


Ngoµi ch¨n nu«i lîn, ch¨n nu«i c¸c gia sóc, gia cÇm kh¸c cña nhãm hé thuÇn n«ng ë x· An Quý cao nhÊt, tû suÊt gi¸ trÞ s¶n xuÊt so víi chi phÝ trung gian ®¹t 4,05 lÇn, trong khi tû suÊt gi¸ trÞ t¨ng thªm còng ®¹t tíi 3,05 lÇn. Nhãm hé kiªm x· Quúnh Ngäc cã hiÖu qu¶ ch¨n nu«i gia sóc, gia cÇm kh¸c ®¹t thÊp nhÊt, tû suÊt gi¸ trÞ s¶n xuÊt so chi phÝ trung gian ®¹t 1,67 lÇn vµ tû suÊt gi¸ trÞ t¨ng thªm chØ ®¹t 0,67 lÇn (TrÇn ThÞ Ph¬ng Chi, 2010).


Víi c¬ cÊu 63% thu nhËp tõ trång trät vµ gÇn 37% tõ ch¨n nu«i, nªn ch¨ng huyÖn cÇn chó träng trong t¬ng lai vµo ngµnh ch¨n nu«i bëi tiÒm n¨ng ph¸t triÓn trång trät vÉn cßn nhng tèc ®é ®· h¹n chÕ (nh ph©n tÝch ë môc trªn).


3.3.5. Tµi s¶n cña n«ng hé

Møc ®é kinh tÕ cña hé còng ®îc ph¶n ¸nh th«ng qua tµi s¶n mµ hé cã. Sè liÖu tõ b¶ng 4 cho thÊy b×nh qu©n mçi hé ®· cã 1 tivi (®©y còng lµ møc chung vïng ®ång b»ng s«ng Hång, 0,99 chiÕc/hé). Nh vËy, ®êi sèng tinh thÇn ë huyÖn ®· ®îc c¶i thiÖn nhiÒu th«ng qua ph¬ng tiÖn nµy. §µi truyÒn h×nh cña tØnh vµ huyÖn còng cã thÓ tuyªn truyÒn, khuyÕn c¸o cho n«ng d©n qua ph¬ng tiÖn nµy. §Æc biÖt lµ hÇu hÕt c¸c gia ®×nh ®Òu cã ®iÖn tho¹i (hoÆc ®iÖn tho¹i cè ®Þnh hoÆc di ®éng), b×nh qu©n tíi 1,33 chiÕc/hé. Con sè nµy cao h¬n nhiÒu so víi møc chung c¶ níc (1,07) vµ cña ®ång b»ng s«ng Hång (1,12) (Tæng côc Thèng kª, 2009). 


B¶ng 4. Tµi s¶n sinh ho¹t cña n«ng hé












§VT: chiÕc/hé


		STT

		Chỉ tiêu

		Hộ thuần nông

		Hộ kiêm

		BQ



		1

		Xe đạp

		1,74

		1,50

		1,69



		2

		Xe máy

		0,83

		0,65

		0,79



		3

		Ti vi

		1,04

		0,90

		1,01



		4

		Tủ lạnh

		0,16

		0,25

		0,18



		5

		Máy giặt

		0,06

		0,05

		0,06



		6

		Điện thoại

		1,41

		1,05

		1,33



		7

		Máy vi tính

		0,04

		0,05

		0,04





Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra



§©y lµ ph¬ng tiÖn giao tiÕp vµ trao ®æi th«ng tin th«ng dông hiÖn nay vµ møc nµy rÊt cao nÕu so s¸nh víi kho¶ng 1 thËp kû tríc ®©y (kÓ c¶ víi thµnh phè). Do ®ã, tiÕp cËn th«ng tin vÒ thÞ trêng vµ gi¸ c¶ phÇn nµo còng dÔ dµng vµ nhanh chãng h¬n. B×nh qu©n mçi hé trong vïng ®· cã 0,8 xe m¸y, con sè nµy t¬ng ®¬ng víi møc b×nh qu©n chung vïng ®ång b»ng s«ng Hång (0,81) nhng cao h¬n møc b×nh qu©n vïng n«ng th«n cña c¶ níc (0,74) (Tæng côc Thèng kª, 2009). Nã ®· gióp cho vÊn ®Ò ®i l¹i cña n«ng d©n ®îc thuËn lîi. C¸c tµi s¶n sinh ho¹t kh¸c nh tñ l¹nh, m¸y giÆt, m¸y vi tÝnh cßn h¹n chÕ (t¬ng øng 0,18, 0,06 vµ 0,04 chiÕc/hé). §©y còng lµ møc chung cña c¶ níc. §iÒu nµy còng ph¶n ¸nh ë c¸c vïng n«ng th«n ®iÒu kiÖn ®Ó hé n«ng d©n cã thÓ cã ®îc nh÷ng tµi s¶n l©u bÒn h·y cßn nhiÒu khã kh¨n.


3.4. Nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu, c¬ héi vµ
       th¸ch thøc trong ph¸t triÓn kinh tÕ 
       hé huyÖn Quúnh Phô


Dùa trªn ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh tÕ hé cña huyÖn, ®¸nh gi¸ xu híng ph¸t triÓn trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ, nghiªn cøu tãm t¾t nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc qua ma trËn ph©n tÝch SWOT (B¶ng 5).


3.5. Gi¶i ph¸p ph¸t triÓn kinh tÕ hé huyÖn 
        Quúnh Phô


Dùa trªn thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh hé n«ng d©n cña huyÖn Quúnh Phô nh÷ng n¨m qua, nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc thêi kú héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ còng nh lý thuyÕt ph¸t triÓn kinh tÕ hé trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nghiªn cøu ®Ò xuÊt hÖ thèng gi¶i ph¸p:


 (1) ChuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kü thuËt tíi ngêi n«ng d©n kÕt hîp víi th«ng tin thÞ trêng


Cã thÓ nãi, n«ng d©n cña huyÖn kh¸ thuËn lîi trong c«ng t¸c tiÕp thu tiÕn bé khoa häc kü thuËt trong s¶n xuÊt n«ng nghiÖp do kho¶ng c¸ch ®Õn c¸c c¬ quan nghiªn cøu vµ chuyÓn giao gÇn (kÓ c¶ ®Õn Hµ Néi). Tuy nhiªn, ®Ó t¹o ra s¶n phÈm cã gi¸ trÞ kinh tÕ, mang l¹i thu nhËp cao vµ c¹nh tranh ®îc víi hµng n«ng s¶n nhËp khÈu, n«ng d©n cña huyÖn kh«ng nh÷ng cÇn tiÕp thu c¸c tiÕn bé kü thuËt nh»m t¨ng n¨ng suÊt chÊt lîng, gi¶m chi phÝ vµ ¸p lùc thêi vô cña lao ®éng mµ lu«n cÇn c¸c gièng míi nh»m phôc vô nhu cÇu ngµy cµng cao vµ kh¾t khe h¬n cña thÞ trêng. Do vËy, c«ng t¸c chuyÓn giao tiÕn bé kü thuËt cho ngêi n«ng d©n cÇn hÕt søc chó träng. ViÖc chuyÓn giao tiÕn bé khoa häc nhÊt thiÕt ph¶i g¾n liÒn víi quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt hµng hãa, cïng víi ®Þnh híng s¶n xuÊt vµ th«ng tin thÞ trêng cho ngêi d©n. Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu, chuyÓn giao c«ng nghÖ s¶n xuÊt th©n thiÖn m«i trêng.


HiÖn nay, c¸c líp tËp huÊn cho n«ng d©n chñ yÕu tËp trung vµo lÜnh vùc chuyÓn giao khoa häc kü thuËt, nh÷ng th«ng tin thÞ trêng thêng Ýt ®îc chó träng, nhÊt lµ nh÷ng th«ng tin thÞ trêng cã liªn quan ®Õn héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Do thiÕu th«ng tin thÞ trêng mµ n«ng d©n thêng bÞ Ðp gi¸ khi s¶n xuÊt ®îc mïa, khi lîng cung thÊp th× hä b¸n gi¸ thÊp do kh«ng biÕt ®îc møc gi¸ thùc tÕ cña thÞ trêng. Do vËy, ph¬ng ph¸p chuyÓn giao tËp huÊn còng cÇn thay ®æi vÒ néi dung vµ h×nh thøc.


		B¶ng 5. Ma trËn ph©n tÝch SWOT vÒ kinh tÕ n«ng hé huyÖn Quúnh Phô


Những điểm mạnh (S)


1. Lao động dồi dào, nhiều kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, cần cù, chăm chỉ;


2. Điều kiện tự nhiên ưu đãi cho sản xuất nông nghiệp;


3. Giao thương buôn bán, tiêu thụ sản phẩm dễ dàng


4. Được sự quan tâm của chính quyền địa phương trong phát triển nông nghiệp

		Những điểm yếu (W)


1. Quy mô sản xuất nhỏ;


2. Vốn đầu tư cho sản xuất còn thiếu;


3. Sản xuất chủ yếu theo phương thức truyền thống, năng suất lao động thấp


4. Phần lớn các hộ nông dân đều thiếu kỹ thuật và khả năng sơ chế nông sản sau thu hoạch, thiếu thông tin thị trường và kỹ thuật, …


5. Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng đủ nhu cầu phát triển


6. Người nông dân rất dễ bị tổn thương khi có điều kiện bất lợi



		Cơ hội (O)


1. Hội nhập nên nông dân dễ tiếp cận được với khoa học kỹ thuật hiện đại, dễ mua giống  và kỹ thuật mới


2. Thông tin thị trường thế giới và trong nước đến với nông dân nhanh và thuận lợi hơn


3. Tiếp cận thị trường trong và ngoài dễ hơn


4. Tiếp cận và tìm kiếm việc làm phi nông nghiệp nhiều hơn

		Thách thức (T)


1. Mức độ cạnh tranh cao, hàng nông sản của các nước và vùng khác cạnh tranh rất mạnh với nông sản của huyện


2. Giá cả thị trường không ổn định


3. Thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhiều hơn


4. Giá đầu vào sản xuất nông nghiệp cao


5. Thu nhập từ các ngành phi nông nghiệp cao hơn nhiều so với nông nghiệp


6. Trợ cấp nông nghiệp trực tiếp bị cắt giảm



		Kết hợp đồng thời các điểm S, W, O, và T


1. Tăng cường công tác khuyến nông cơ sở hỗ trợ nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ; cần thay đổi phương thức chuyển giao khoa học kỹ thuật, cần kết hợp nội dung chuyển giao với kiến thức về kinh tế thị trường;


2. Phát triển thêm ngành nghề và dịch vụ;


3. Đưa giống cây, con mới cho năng suất, chất lượng cao đến tay người nông;


4. Hỗ trợ nông dân thông qua việc hỗ trợ vay vốn qua các tổ chức xã hội hay nhóm cùng sở thích (tài chính vi mô);


5. Khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, thành lập các hiệp hội ngành hàng, HTX.





Nh÷ng th«ng tin thÞ trêng trong níc vµ thÕ giíi nÕu ®Õn ®îc víi ngêi n«ng d©n kÞp thêi sÏ lµm gi¶m thiÓu rñi ro do biÕn ®éng gi¸ c¶, l¹m ph¸t vµ gióp n«ng d©n dÔ dµng øng phã víi nh÷ng rñi ro nµy. Trong huyÖn Quúnh Phô cã 3 x· (hîp t¸c x· n«ng nghiÖp cña 3 x· Quúnh Ngäc, Quúnh Héi vµ Quúnh Nguyªn) ®îc Dù ¸n LEARN - IT trang bÞ m¸y tÝnh ®Ó gióp cung cÊp th«ng tin vÒ kü thuËt s¶n xuÊt lóa vµ th«ng tin thÞ trêng lóa g¹o. KÕt qu¶ cho thÊy th«ng tin ®Õn bµ con rÊt nhanh vµ cã nhiÒu t¸c dông.


(2) Quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng hãa


CÇn thiÕt cã sù quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt n«ng s¶n v× ba lý do chÝnh sau (i) Quy m« s¶n xuÊt cña hé nhá vµ manh món nªn lîng hoµng hãa b¸n ra nhá, chÊt lîng kh«ng ®ång ®Òu vµ ®îc tiªu thô chñ yÕu ë chî ®Þa ph¬ng vµ ngêi mua bu«n, do ®ã gi¸ c¶ thÊp, kh«ng æn ®Þnh vµ khã c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu tiªu thô t¹i c¸c thÞ trêng cã thu nhËp cao nh thµnh phè; (ii) N«ng d©n thêng s¶n xuÊt theo phong trµo nªn viÖc ®îc mïa mÊt gi¸ thêng xuyªn x¶y ra, kÐo theo rñi ro vµ ¶nh hëng rÊt lín tíi thu nhËp cña hé; vµ (iii) S¶n xuÊt kh«ng tËp trung, ®Æc biÖt lµ ch¨n nu«i quy m« nhá r¶i r¸c t¹i c¸c hé g©y khã kh¨n cho kiÓm so¸t dÞch bÖnh, vèn lµ nguyªn nh©n chñ yÕu g©y thiÖt h¹i kinh tÕ cho c¸c hé n«ng d©n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 


Do vËy, Phßng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n cÇn tËp trung rµ so¸t quy ho¹ch c¸c vïng s¶n xuÊt hµng ho¸ tËp trung phï hîp víi t×nh h×nh míi vµ ®Æc biÖt phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng n«ng th«n míi. C¸c vïng s¶n xuÊt hµng hãa tËp trung vµo c¸c s¶n phÈm lîi thÕ cña huyÖn  vïng lóa chÊt lîng cao vµ vïng ch¨n nu«i tËp trung (lîn vµ gia cÇm). Cã thÓ giai ®o¹n ®Çu chÊp nhËn híng ch¨n nu«i gia tr¹i, nhng l©u dµi sÏ híng ®Õn s¶n xuÊt trang tr¹i.


Ngoµi ra, qui ho¹ch còng cÇn chó ý ®Õn sù kÕt hîp chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i. HiÖu qu¶ kü thuËt trong s¶n xuÊt lóa ë møc cao, muèn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn cÇn ph¶i chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vµ híng sang ch¨n nu«i.


§¶m b¶o gi÷ v÷ng diÖn tÝch lóa nãi riªng vµ diÖn tÝch ®Êt n«ng nghiÖp mµu mì nãi chung b»ng rµ so¸t quy ho¹ch ®Êt. Bµi häc kinh nghiÖm tõ thùc tÕ cña viÖc lÊy ®Êt n«ng nghiÖp sang c«ng nghiÖp trong nh÷ng n¨m qua ®· cho thÊy râ nh÷ng t¸c ®éng tiªu cùc cña viÖc chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp. Víi ®iÒu kiÖn ®Êt ®ai, lao ®éng, vµ ®Æc ®iÓm t©m lý cña ngêi n«ng d©n cña huyÖn th× s¶n xuÊt lóa vÉn ®ãng vai trß rÊt quan träng, kh«ng nh÷ng gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh l¬ng thùc mµ cßn gióp n«ng d©n yªn t©m trong ph¸t triÓn s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. MÆc dï ®Õn nay Quúnh Phô cha xuÊt hiÖn vÊn ®Ò lín, nhng, ñy ban nh©n d©n huyÖn cÇn kiªn quyÕt trong viÖc phª duyÖt c¸c dù ¸n, c¸c khu c«ng nghiÖp sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt lµ ®Êt lóa.


(3) Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp


HiÖn nay, s¶n xuÊt cña huyÖn chñ yÕu vÉn lµ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, lÜnh vùc ngµnh nghÒ vµ dÞch vô cßn chiÕm tû träng nhá. NÕu chØ dùa vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp th× ®êi sèng cña n«ng hé rÊt khã n©ng cao ®îc nh nh÷ng vïng vµ huyÖn kh¸c. ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cña huyÖn lµ yªu cÇu bøc thiÕt. Muèn vËy, huyÖn cÇn cã ®Þnh híng, ch¬ng tr×nh khuyÕn khÝch ph¸t triÓn c¸c ngµnh nghÒ phô ®Ó rót dÇn lao ®éng ra khái ngµnh n«ng nghiÖp. Khi ®ã, n¨ng suÊt lao ®éng b×nh qu©n vµ thu nhËp cña hé sÏ ®îc c¶i thiÖn.


(4) §µo t¹o nguån nh©n lùc cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n


ViÖc d thõa lao ®éng trong n«ng th«n,  thu nhËp thÊp tõ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp vµ chÊt lîng lao ®éng thÊp cho thÊy viÖc ®µo t¹o lao ®éng lµ viÖc lµm cÊp thiÕt, cÇn tËp trung vµo c¸c khÝa c¹nh sau: (1) Lao ®éng trong n«ng nghiÖp: (2) Lao ®éng cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, dÞch vô vµ c«ng nghiÖp kh¸c t¹i khu vùc n«ng th«n: (3) C¸n bé c¬ së phôc vô sù nghiÖp ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n. (4) Cã chÝnh s¸ch thu hót nguån nh©n lùc chÊt lîng cao vÒ khu vùc n«ng nghiÖp, n«ng th«n lµm viÖc. C«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ nghiÖp kh«ng chØ tËp trung vµo kü n¨ng chuyªn m«n cña ngêi lao ®éng vµ cßn ph¶i chó träng vµo th¸i ®é cña ngêi lao ®éng ®èi víi s¶n xuÊt, ®ã lµ t©m huyÕt víi c«ng viÖc ®Ó t¹o ra s¶n phÈm tèt nhÊt v× lîi Ých cña c¶ céng ®ång vµ gãp phÇn ph¸t triÓn n«ng nghiÖp bÒn v÷ng. Gi¶i ph¸p nµy ®îc thùc hiÖn tèt sÏ lµ ®ßn bÈy ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ®a kinh tÕ hé ph¸t triÓn.


(5) KhuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c tæ hîp t¸c, c¸c nhãm cïng së thÝch



N«ng d©n thêng cho r»ng m×nh thiÕu vèn, nhng khi vËy hä l¹i sî rñi ro kh«ng tr¶ ®îc nî. Do ®ã, huyÖn nªn khuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c tæ hîp t¸c, c¸c nhãm cïng së thÝch (nh tµi chÝnh vi m« ë nhiÒu vïng) ®Ó gióp n«ng d©n vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt còng nh chia sÎ th«ng tin trong s¶n xuÊt. Kinh tÕ hîp t¸c còng sÏ lµ xu híng ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña nhiÒu vïng, bëi s¶n xuÊt nhá, manh món rÊt dÔ bÞ tæn th¬ng trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ thÞ trêng lu«n biÕn ®éng nh hiÖn nay.


4. KÕt luËn


Kinh tÕ hé n«ng d©n huyÖn Quúnh Phô cßn phô thuéc nhiÒu vµo s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Cã tíi trªn 60% sè hé cho r»ng thu nhËp cña hä tõ trång trät vµ ch¨n nu«i lµ quan träng nhÊt. Trong n«ng nghiÖp, trång trät vÉn tËp trung vµo c©y lóa, ch¨n nu«i tËp trung chñ yÕu vµo ch¨n nu«i lîn vÉn cßn phæ biÕn. Hai s¶n phÈm nµy lµ truyÒn thèng cña n«ng d©n trong huyÖn. HiÖu qu¶ kü thuËt trong s¶n xuÊt lóa cña huyÖn ®¹t cao (85%), ®iÒu ®ã cho thÊy trong t¬ng lai ®Ó ngµnh s¶n xuÊt nµy ph¸t triÓn, gièng lµ vÊn ®Ò cÇn ®îc chó ý.


C¸c gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ hé n«ng d©n cña huyÖn rÊt khã t¸ch rêi khái qu¸ tr×nh ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n nãi chung. Dùa trªn thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ hé cña huyÖn nh÷ng n¨m qua, nh÷ng ®iÓm m¹nh, yÕu, c¬ héi vµ th¸ch thøc, nghiªn cøu ®Ò xuÊt hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p bao gåm (i) ChuyÓn giao tiÕn bé khoa häc kü thuËt tíi ngêi n«ng d©n kÕt hîp víi th«ng tin thÞ trêng; (ii) Quy ho¹ch vïng  s¶n xuÊt n«ng s¶n hµng hãa; (iii) Ph¸t triÓn ngµnh nghÒ phi n«ng nghiÖp; (iv) §µo t¹o nguån nh©n lùc cho ph¸t triÓn n«ng th«n; vµ (v) KhuyÕn khÝch thµnh lËp c¸c tæ hîp t¸c, c¸c nhãm cïng së thÝch. Nh÷ng gi¶i ph¸p nµy nÕu thùc hiÖn ®ång bé, kinh tÕ hé trong huyÖn sÏ ph¸t triÓn m¹nh trong t¬ng lai.
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4 Chi phí giống mang dấu âm (Bảng 2) là chi phí của giống hiện đang trồng tại huyện. Đây là những giống�   đã cũ, chi phí tăng làm giảm năng suất.











� Trong 3 xã điều tra, theo cán bộ xã, không có hộ chuyên ngành nghề.
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