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SUMMARY 

Research results showed that LUT rice + fish had highest economic productivity, (GO was 93,35 
million VND per ha, VA was 82,465 million VND per ha); cucumber was the highest economic 
productivity plant (GO was 50,4 million VND per ha, VA was 45,8 million VND per ha). If Gia Vien 
effectuated the plan of plant structure changing, GO of annual crops increased 97,814 billions VND, VA 
increased 93,825 billions VND in comparison to 2005. 
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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Gia Viễn nằm ở phía Bắc của tỉnh Ninh 
Bình, cách thị xã 10 km và cách thủ đô Hà 
Nội 80 km, là một huyện thuần nông, sản 
xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, 
cơ sở hạ tầng còn hạn chế, trình độ dân trí 
chưa đáp ứng được với yêu cầu sản xuất, 
tài nguyên đất đai và nhân lực chưa được 
khai thác đầy đủ. Trong những năm gần 
đây, quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh 
dẫn đến quỹ đất nông nghiệp và đặc biệt 
là đất canh tác bị giảm nhiều. Trong khi 
đó, dân số gia tăng dẫn đến nhu cầu về 
lương thực, thực phẩm tăng nhanh tạo ra 
sức ép đối với đất canh tác. Đảng và 
Chính phủ đã ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách như giao đất nông nghiệp sử 
dụng ổn định lâu dài cho các hộ gia đình, 
chương trình chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi, chương trình “Xây dựng 
cánh đồng 50 triệu đồng trên 1 ha”, các 
chương trình khuyến nông nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất canh tác. Tại vùng 

đồng bằng sông Hồng, nhiều nơi đã xuất 

hiện các điển hình sản xuất thâm canh 
giỏi, các mô hình chuyển đổi từ đất trồng 
cây lương thực sang trồng các loại cây 
hàng hoá, cây đặc sản, các mô hình đa 
canh trên đất úng trũng cho hiệu quả kinh 
tế cao. Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu 
đánh giá hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh 
tác nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao 
sức sản xuất của đất trên địa bàn huyện 
Gia Viễn là rất cần thiết.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Căn cứ đặc điểm địa lý, thổ nhưỡng huyện 
Gia Viễn được chia thành 3 tiểu vùng: vùng I 
là vùng đất trũng ngoài đê, vùng II là vùng 
trong đê có địa hình cao và bằng phẳng, vùng 
III là vùng trong đê có địa hình thấp trũng. Mỗi 
vùng chọn 2 xã đại diện để điều tra về các loại 
cây trồng, các loại hình sử dụng đất, mức độ 
đầu tư thâm canh, năng suất, sản lượng cây 
trồng. Đại diện cho vùng I là các xã Gia Phong, 
Gia Thịnh, vùng II là các xã Gia Tiến, Gia 
Phương, vùng III là các xã Gia Hoà, Liên Sơn. 

Điều tra phỏng vấn nông hộ được thực 

hiện theo mẫu phiếu có nội dung được chuẩn 
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bị sẵn. Các hộ được lựa chọn ngẫu nhiên có 
định hướng sao cho trong số đó có cả hộ giàu, 
hộ trung bình và hộ nghèo. Tổng số phiếu 
điều tra là 150 phiếu. 

Xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu, tài liệu 
về tình hình sản xuất, đất đai, hệ thống 
cây trồng, tập quán canh tác, khả năng 
cạnh tranh và lợi thế so sánh. 

Xây dựng mô hình bài toán tối ưu đa mục 
tiêu để xác định phương án tổ chức sản xuất 
trên đất canh tác cho huyện. Bài toán tối ưu 
được giải bằng Modul Solver trong phần mềm 
Excel, theo phương pháp nhượng bộ từng 
bước.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN 

3.1. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và 
phân bố hệ thống cây trồng 

Huyện Gia Viễn có tổng diện tích đất 
nông nghiệp là 9.218,62 ha chiếm 51,65% 
tổng diện tích tự nhiên, trong đó đất trồng 
cây hàng năm là 8.188,43 ha (Thống kê 
đất đai huyện Gia Viễn, 2005). Gia Viễn 
là vùng đất có khả năng trồng nhiều loại 
cây trồng với nhiều kiểu sử dụng đất khác 
nhau. Đất đai màu mỡ và tương đối đồng 
nhất. Tuy nhiên, đất nông nghiệp có thể 
chia làm 3 tiểu vùng chính có địa hình 
khác nhau, tập quán canh tác khác nhau, 
hệ thống cây trồng khác nhau, cụ thể là:  
Tiểu vùng 1: bao gồm các xã Gia Thịnh, 
Gia Minh, Gia Lạc, Gia Phong, Gia Trung, 
Gia Sinh và một phần diện tích xã Gia 
Thanh. Diện tích là 5.315,4 ha chiếm 
29,78% diện tích đất tự nhiên của huyện. 
Đây là vùng đất phù sa của hệ thống sông 
Hoàng Long, là vùng đất trũng ngoài đê, 
vào mùa mưa thường xuyên xảy ra úng lụt. 
Địa hình thoải dần theo hướng đông bắc - 
tây nam. Khu vực phía tây bắc, tây nam và 
đông nam có nhiều núi đá không có rừng 

cây nằm xen kẽ giữa các cánh đồng trồng 
lúa và màu. 
Tiểu vùng 2: Bao gồm các xã trong đê là 
Gia Lập, Gia Vân, Gia Phương, Gia 
Thắng, Gia Tiến, Gia Tân, Gia Xuân, Gia 
Trấn và một phần diện tích của xã Gia 
Thanh. Diện tích của tiểu vùng là 6.158,3 
ha chiếm 34,51% tổng diện tích tự nhiên 
của huyện. Đây là vùng đất phù sa không 
được bồi hàng năm. Địa hình tương đối 
bằng phẳng. đặc điểm đất có thành phần 
cơ giới từ thịt nhẹ đến thịt trung bình, tầng 
đất dày, độ pHKCl từ 5,5 - 6,5. Hàm lượng 
lân, kali dễ tiêu nghèo. Diện tích này sử 
dụng chủ yếu để trồng lúa, lúa màu, cây 
công nghiệp ngắn ngày và cây ăn quả. 
Tiểu vùng 3: Bao gồm các xã Liên Sơn, 
Gia Hoà, Gia Vượng, Thị trấn Me, Gia 
Phú, Gia Hưng. Diện tích của tiểu vùng là 
6.372,3 ha chiếm 35,71% tổng diện tích tự 
nhiên của huyện. Đây là vùng đất phù sa 
trung tính, ít chua, glây nông. Đất có 
thành phần cơ giới từ thịt trung bình đến 
thịt nặng, tầng đất dày, độ pHKCl từ 4,6 -
5,7. Địa hình không đều nhau, xuất hiện 
nhiều lòng chảo thường xuyên úng nước 
về mùa mưa. Địa hình thấp dần từ tây bắc 
xuống đông nam. Các xã khu vực phía bắc 
và phía đông nam của tiểu vùng có khả 
năng phát triển nghề trồng lúa cao sản cho 
hiệu quả kinh tế cao, có khả năng phát 
triển nghề nuôi cá, tôm càng xanh. Ngoài 
ra còn có khả năng trồng một số loại rau 
có hiệu quả kinh tế cao như đậu, dưa 
chuột, dưa bở, su hào, bắp cải… 

Gia Viễn có một hệ thống cây trồng 
phong phú và đa dạng với nhiều loại hình sử 
dụng đất khác nhau. Đất canh tác của huyện 
được chia thành 4 loại hình sử dụng đất chính 
với 15 kiểu sử dụng đất. Đó là, loại hình sử 
dụng đất chuyên lúa, với hai kiểu sử dụng đất 
là 1 vụ lúa xuân và 2 vụ lúa là lúa xuân và lúa 
mùa có diện tích 2.091,51 ha chiếm 25,54% 



diện tích đất trồng cây hàng năm. Phân bố chủ 
yếu ở các chân đất thấp; Loại hình sử dụng đất 
lúa - màu có 4 kiểu sử dụng đất, diện tích là 
3.746,87 ha chiếm 45,75% diện tích đất trồng 
cây hàng năm; Loại hình sử dụng đất lúa - cá 
mới được đưa vào sản xuất ở những vùng đất 
trũng, cho hiệu quả kinh tế khá cao; Loại hình 
sử dụng đất chuyên rau - màu với 9 kiểu sử 
dụng đất. Diện tích của loại hình sử dụng đất 
này là 1.614,09 ha, chiếm 19,71% diện tích 
đất canh tác.  

3.2. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng và 
cá thả ruộng trên các tiểu vùng 

Qua kết quả điều tra nông hộ cho thấy: 
- Vùng 1: Nhóm cây lương thực và cây 

công nghiệp ngắn ngày cho hiệu quả kinh tế 
thấp hơn và công lao động ít hơn so với 

nhóm cây rau. Cà chua cho cho hiệu quả 
kinh tế cao nhất với GTSX/ha và 
GTGT/công lao động lần lượt là 20500,0 
nghìn đồng và 44,85 nghìn đông. Cây lạc 
cho hiệu quả thấp nhất, GTSX/ha và 
GTGT/công lao động lần lượt là 7645 nghìn 
đồng và 15 nghìn đồng (bảng 1). 

- Vùng 2: Cây lương thực và cây công 
nghiệp ngắn ngày cũng cho hiệu quả kinh tế 
thấp hơn cây rau. Dưa chuột cho hiệu quả 
kinh tế cao nhất, GTSX/ha và GTGT/công lao 
động lần lượt là 50400,0 nghìn đồng và 101,2 
nghìn đồng. Dưa bở cho GTSX/ha và 
GTGT/công lao động lần lượt là 45.968 nghìn 
đồng và 103,4 nghìn đồng. Cây ngô cho hiệu 
quả kinh tế thấp nhất, GTSX/ha và 
GTGT/công lao động lần lượt là 8560,0 nghìn 
đồng và 20,28 nghìn đồn (bảng 2). 

 Bảng 1. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng vùng I 

ĐVT: 1000 đồng 
Tính trên một ha đất canh tác Tính trên một công lao động 

Tên cây trồng 
GTSX GTGT CPTG LĐ GTSX/LĐ GTGT/LĐ 

Lúa xuân 12850,0 9165,20 3684,80 230,0 55,87 39,85 

Lúa mùa 10050,0 6778,20 3271,80 210,0 47,86 32,28 

Ngô xuân 8560,0 4461,00 4099,0 220,0 38,91 20,28 

Ngô đông 8036,0 4095,50 3940,50 220,0 36,53 18,62 

Cà chua 20500,0 15787,00 4713,0 352,0 58,24 44,85 

Khoai lang 9450,0 7400,00 2050,0 200,0 47,25 37,00 

Lạc 7645,0 3750,00 3895,0 250,0 30,58 15,00 

(GTSX là giá trị sản xuất, GTGT là giá trị gia tăng, CPTG là chi phí trung gian, LĐ là lao động. Đơn vị 
tính LĐ: công lao động quy đổi hoặc ngày - người) 

Bảng 2. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng vùng II 

ĐVT: 1000 đồng 
Tính trên một ha đất canh tác Tính trên một công lao động 

Tên cây trồng 
GTSX GTGT CPTG LĐ GTSX/LĐ GTGT/LĐ 

Lúa xuân 12850,0 9158,70 3691,3 230,0 55,87 39,82 

Lúa mùa 10050,0 6728,20 3321,8 210,0 47,86 32,04 

Ngô xuân 8560,0 4461,0 4099,0 220,0 38,91 20,28 

Đậu tương 11720,0 7520,0 4200,0 210,0 55,81 35,81 

Cà chua 20500,0 15787,0 4713,0 352,0 58,24 44,85 



Khoai tây 13750,0 8995,0 4755,0 210,0 65,48 42,83 

Dưa bở 45968,0 41374,0 4594,0 400,0 114,92 103,44 

Dưa chuột 50400,0 45548,0 4852,0 450,0 112, 101,22 

Su hào 26592,0 21942,0 4650,0 415,0 64,08 52,87 

Cải bắp 15750,0 11100,0 4650,0 390,0 40,38 28,46 

Lạc 7645,0 3750,0 3895,0 250,0 30,58 15,00 

Đậu cô ve 19828,0 15628,0 4200,0 430,0 46,112 36,34 
 
- Vïng 3: Do ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh lµ vïng 

lßng ch¶o cña huyÖn, cã nhiÒu diÖn tÝch ®Êt 
tròng lµ x· Gia Hoµ vµ Liªn S¬n. Tr−íc ®©y, 
diÖn tÝch ®Êt tròng nµy chØ cã thÓ trång ®−îc 
mét vô lóa xu©n cßn vô lóa mïa th× thu nhËp 
bÊp bªnh. Ngµy nay, víi sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu 
kinh tÕ, c¬ cÊu c©y trång hîp lý, víi kü thuËt 
th©m canh cao ®· tõng b−íc ®−a m« h×nh lóa - 
c¸ vµo s¶n xuÊt ë nh÷ng ch©n ®Êt ngËp n−íc. 
Thùc tÕ ®· cho thÊy, b×nh qu©n ngµnh nu«i c¸ 
cho GTSX/ha vµ GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît 
lµ 80.500 ngh×n ®ång vµ 162,7 ngh×n ®ång 
(b¶ng 3). 

3.3. HiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c kiÓu sö dông 
®Êt 

XÐt trªn ®iÒu kiÖn cña mçi vïng cho thÊy 
®Þa h×nh cña vïng 1 ®−îc chia thµnh 3 
ch©n ®Êt: ch©n ®Êt cao, ch©n ®Êt vµn, ch©n 
®Êt tròng. Ch©n ®Êt cao cã 2 kiÓu sö dông 
®Êt chuyªn trång mµu. KiÓu sö dông ®Êt 
ng« xu©n - ng« ®«ng cho GTSX/ha vµ 
GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît lµ 16.596 
ngh×n ®ång vµ 19,4 ngh×n ®ång. KiÓu sö 
dông ®Êt ng« xu©n - l¹c ®«ng cho 
GTSX/ha vµ GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît 
lµ 16.205,0 ngh×n ®ång vµ 17,1 ngh×n 
®ång. Trªn ch©n ®Êt vµn, c©y rau chiÕm −u 
thÕ c¶ vÒ diÖn tÝch vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ. 
KiÓu sö dông ®Êt ng« xu©n- khoai lang - 
cµ chua cho GTSX/ha vµ GTGT/c«ng lao 
®éng lÇn l−ît lµ 38510 ngh×n ®«ng vµ 34,1 
ngh×n ®ång. KiÓu sö dông ®Êt ng« xu©n - 
khoai lang mïa - l¹c ®«ng cho GTSX/ha 
vµ GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît lµ 
25.655,0 ngh×n ®ång vµ 21,26 ngh×n ®ång. 

Trªn ch©n ®Êt tròng, c©y lóa ®ãng vai trß 
chñ ®¹o. KiÓu sö dông ®Êt lóa xu©n - lóa 
mïa lµ kiÓu sö dông ®Êt bÒn v÷ng thÝch 
hîp víi ch©n ®Êt nµy. GTSX/ha vµ 
GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît lµ 22.900 
ngh×n ®ång vµ 36,2 ngh×n ®ång. C¸c kiÓu 
sö dông ®Êt trång c©y rau, mµu cho hiÖu 
qu¶ kinh tÕ cao h¬n c©y l−¬ng thùc. 
Vïng 2 lµ vïng cã ®Þa h×nh t−¬ng ®èi b»ng 
ph¼ng n»m trong ®ª, ®Êt ®ai mµu mì. Tuy 
nhiªn ®Þa h×nh cña vïng còng ®−îc chia 
thµnh 2 ch©n ®Êt c¬ b¶n: ch©n ®Êt cao vµ 
ch©n ®Êt vµn. Ch©n ®Êt cao cã 2 kiÓu sö 
dông ®Êt chñ yÕu. KiÓu sö dông ®Êt ng« 
xu©n - ®Ëu t−¬ng hÌ - su hµo ®«ng cho 
GTSX/ha vµ GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît 
lµ 46872,0 ngh×n ®ång vµ 40,1 ngh×n ®ång. 
KiÓu sö dông ®Êt l¹c xu©n - ®Ëu t−¬ng hÌ - 
khoai t©y ®«ng cho GTSX/ha vµ 
GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît lµ 33115,0 
ngh×n ®ång vµ 30,2 ngh×n ®ång. Ch©n ®Êt 
vµn cã 5 kiÓu sö dông ®Êt. Trong ®ã, kiÓu sö 
dông ®Êt d−a bë xu©n - d−a chuét hÌ - lóa 
mïa - c¶i b¾p ®«ng cho GTSX/ha vµ 
GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît lµ 122168.0 
ngh×n ®ång vµ 72,2 ngh×n ®ång. KiÓu sö 
dông ®Êt lóa xu©n - d−a bë hÌ - d−a chuét 
mïa - su hµo ®«ng cho GTSX/ha vµ 
GTGT/c«ng lao ®éng lÇn l−ît lµ 135810.0 
ngh×n ®ån vµ 78,9 ngh×n ®ång. §©y lµ 2 kiÓu 
sö dông ®Êt 4 vô ®iÓn h×nh trong n¨m mang 
l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt cña vïng 2. 

Vïng 3 cã 7 kiÓu sö dông ®Êt chÝnh. §èi 
víi ch©n ®Êt cao vµ ®Êt vµn kiÓu sö dông ®Êt 
2 vô vµ 3 vô cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. KiÓu 



sö dông ®Êt lóa xu©n - c¸ mïa cho hiÖu qu¶ 
kinh tÕ cao nhÊt víi GTSX vµ GTGT/c«ng lao 
®éng lÇn l−ît lµ 93.350 ngh×n ®ång vµ 121,2 
ngh×n ®ång. §©y lµ kiÓu sö dông ®Êt ®Æc 
tr−ng ë vïng 3. KiÓu sö dông ®Êt cµ chua 
xu©n - d−a chuét hÌ - lóa mïa cho GTSX/ha 
vµ GTGT/c«ng lao ®éng lµ 80950 ngh×n ®ång 
vµ 67,5 ngh×n ®ång.  

HiÖu qu¶ kinh tÕ sö dông ®Êt canh t¸c theo 
c¸c lo¹i h×nh sö dông ®Êt (LUT) t¹i c¸c tiÓu 
vïng trªn ®Þa bµn huyÖn ®−îc tæng hîp 
theo b¶ng 4. Lo¹i h×nh sö dông ®Êt lóa - c¸ 
cho GTSX/ha vµ GTGT/ha cao nhÊt, ®¹t 
93.350 vµ 82.465 ngh×n ®ång. GTSX/c«ng 
lao ®éng vµ GTGT/c«ng lao ®éng cao h¬n 

so víi kiÓu sö dông ®Êt chuyªn lóa vµ lóa 
mµu. Lo¹i h×nh sö dông ®Êt chuyªn lóa cho 
hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp h¬n c¶, b×nh qu©n 
GTSX/ha vµ GTGT/ha lÇn l−ît lµ 21.225 
ngh×n ®ång vµ 14847,4 ngh×n ®ång. 
GTSX/c«ng lao ®éng vµ GTGT/c«ng lao 
®éng lÇn l−ît lµ 52,4 ngh×n ®ång vµ 36,66 
ngh×n ®ång. Lo¹i h×nh sö dông ®Êt chuyªn 
rau - mµu cã thÓ trång ®−îc trªn c¶ 3 vïng 
cho hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. B×nh qu©n chung 
GTSX/ha vµ GTGT/ha lµ 37021 vµ 24,6 
ngh×n ®ång. GTSX/c«ng lao ®éng vµ 
GTGT/c«ng lao ®éng lµ 49,51 vµ 32,9 
ngh×n ®ång. 

Bảng 3. Hiệu quả kinh tế của các cây trồng vùng III 

ĐVT: 1000 đồng 
Tính trên một ha đất canh tác Tính trên một công lao động 

Tên cây trồng 
GTSX GTGT CPTG LĐ GTSX/LĐ GTGT/LĐ 

Lúa xuân 12850,0 9215,2 3634,8 230,0 55,8 40,0 
Lúa mùa 10050,0 6778,2 3271,8 210,0 47,8 32,2 
Ngô xuân 8560,0 4461,0 4099,0 220,0 38,9 20,2 
Cà chua 20500,0 15787,0 4713,0 352,0 58,2 44,8 
Đậu tương 11720,0 7520,0 4200,0 210,0 55,8 35,8 
Dưa chuột 50400,0 45806,0 4594,0 450,0 112,0 101,7 
Cá vụ mùa 80500,0 73250,0 7250,0 450,0 178,8 162,7 
Khoai lang 9450,0 6031,8 2418,2 200,0 47,3 35,0 

Bảng 4. Tổng hợp hiệu quả kinh tế theo các loại hình sử dụng đất theo các tiểu vùng 

ĐVT: 1000 đồng 
Tính trên một ha đất canh tác Tính trên một công lao động 

Loại hình sử dụng đất 
GTSX GTGT CPTG LĐ GTSX/LĐ GTGT/LĐ 

LUT Chuyên lúa       
Vùng I 17875,0 12555,5 5319,5 335,0 53,3 37,4 
Vùng II 22900,0 15993,4 6906,6 440,0 52,0 36,3 
Vùng III 22900,0 15993,4 6906,6 440,0 52,0 36,3 
Bình quân chung 21225,0 14847,4 6377,6 405,0 52,4 36,6 
LUT Lúa - Màu       
Vùng II 21225, 14847,4 6377,6 405, 52,4 36,6 
Vùng III 21783,3 15229,4 6553,9 416,7 52,2 36,5 
Bình quân chung 21504,2 15038,4 6465,7 410,8 52,3 36,6 
LUT Lúa - Cá       
Vùng III 93350,0 82465,2 10884,8 680,0 137,2 121,2 
LUT Chuyên rau - màu       
Vùng I 34050,3 22145,8 11904,5 738,0 46,1 30,0 
Vùng II 39993,5 27094,0 12899,5 757,5 52,8 35,7 



Bình quân chung 37021,9 24619,9 12402,0 747,7 49,5 32,9 

 

3.4. X©y dùng m« h×nh bµi to¸n tèi −u ®a 
môc tiªu  

§Ó x¸c ®Þnh ph−¬ng ¸n tæ chøc sö dông 
tèi −u quü ®Êt canh t¸c cña huyÖn, tham 
kh¶o c¸c tµi liÖu cña c¸c t¸c gi¶ T« CÈm 
Tó (1997), Пoлунин. (1979), Đoàn Công 
Quỳ (2006), tác giả đã xây dựng bài toán 
tối ưu đa mục tiêu như sau: 
Các biến được lựa chọn là diện tích gieo 
trồng các loại cây trồng, diện tích nuôi 
trồng thuỷ sản trong huyện, ký hiệu là Xj, 
với j = 1,2,3,…,26.  
Dạng tổng quát của hàm mục tiêu là: 

Z1=
n

J 1

C
=
∑ 1jXj Max →

Trong đó: Z1 là tổng giá trị sản xuất 
C1j là giá trị sản xuất trên một đơn vị diện 
tích  

Z2=
n

J 1

C
=
∑ 2jXj→Max 

Trong đó: Z2 là tổng giá trị gia tăng 
C2j là giá trị gia tăng thu được trên một 
đơn vị diện tích 
Với các hàm mục tiêu trên cần có các điều 
kiện giới hạn sau: 

- Giới hạn về diện tích gieo trồng các loại 
cây  

X1 ≤ 4263,08 ha X4 ≤ 751,6 ha 
X2 ≤ 3331,6 ha X5 ≤ 620 ha 
X3 ≤ 520 ha X6 ≤ 1241,86 ha 

- Giíi h¹n vÒ t−¬ng quan tû lÖ 
X7+ X8+ X9 + X10+ X11 + X12 ≤ 1176.35 ha 
X13+ X14 ≤ 294.86 ha 
X15+X16 ≤ 1194 ha 
X17+X18+ X19 + X20 ≤ 530 ha 
X21+X22+ X23 + X24 + X 25≤ 550 ha 

- Giới hạn về khả năng nuôi thả cá 
X26≤ 1280,81 ha 

- Giới hạn về lao động  
230X1+ 220X6+ 400X13 + 352X17+ 350X19 
+390 X120 - X27≤ 6893325  
- Giới hạn về đảm bảo sản xuất lương thực 
6,2X1+ 5,4X2+ 4X5+ 4,7X6+ 4X14+ 5,4X14+ 
6,3X21 + 5,3X22≥ 47290,4  

- Giới hạn về vốn: 
3691.3X1+3321X2+4200X3+4852X4+3940X5
+4099X6+4650X7+4713X8+3895X9+4755X10
+4650X11+4200X12+4594X13+3691.3X14+465
0X15+4650X16+4713X17+4594X18+3895X19+
4650X20+2449X21+3321.8X22+4994X23+4713
X24+4852X25+7250X26-20X27- 0.1X28 ≤ 
242367489 nghìn đồng 

- Điều kiện không âm của bài toán:  
Để bài toán có ý nghĩa về mặt kinh tế 

thì các biến của bài toán phải có điều kiện 
không âm. 

Với ∀ Xj ≥ 0 (Với J=1,2,3…28) 

Bảng 5. Kết quả giải bài toán trên máy tính 

TT Biến Ý nghÜa Gi¸ trÞ (ha) 

1 X1 Diện tích lúa xuân  4263,08 
2 X2 Diện tích lúa mùa  3331,60 
3 X3 Diện tích đậu tương đông trên đất 3 vụ. 0 
4 X4 Diện tích dưa chuột hè trên đất 3 vụ.  751,60 
5 X5 Diện tích ngô đông trên đất 2 vụ. 0 
6 X6 Diện tích ngô xuân trên đất 2 vụ. 610,35 
7 X7 Diện tích cải bắp đông trên đất 3 vụ. 500 
8 X8 Diện tích cà chua đông trên đất 3 vụ. 0 
9 X9 Diện tích lạc đông trên đất 3 vụ. 0 
10 X10 Diện tích khoai tây đông trên đất 3 vụ. 420 
11 X11 Diện tích su hào đông trên đất 3 vụ. 0 
12 X12 Diện tích đậu cô ve đông trên đất 3 vụ.  310 



13 X13 Diện tích dưa bở xuân trên đất 4 vụ 294,86 
14 X14 Diện tích lúa xuân trên đất 4 vụ 0 
15 X15 Diện tích cải bắp đông trên đất 4 vụ 0 
16 X16 Diện tích su hào đông trên đất 4 vụ 61,13 
17 X17 Diện tích cà chua xuân trên đất 3 vụ 0 
18 X18 Diện tích dưa bở xuân trên đất 3 vụ 530 
19 X19 Diện tích lạc xuân trên đất 3 vụ 0 
20 X20 Diện tích cải bắp xuân trên đất 3 vụ  0 
21 X21 Diện tích khoai lang mùa trên đất 3 vụ 0 
22 X22 Diện tích lúa mùa trên đất 3 vụ. 0 
23 X23 Diện tích dưa bở mùa trên đất 4 vụ 550 
24 X24 Diện tích cà chua mùa trên đất 4 vụ. 450 
25 X25 Diện tích dưa chuột mùa trên đất 4 vụ 820 
26 X26 Diện tích nuôi thả cá trên đất 2 vụ. 1280,81 
 Z1 Tổng giá trị sản xuất tối đa: 293338,6 (triệu đồng) 
 Z2 Tổng lãi cao nhất: 198995,5 (triệu đồng)  
Tõ kÕt qu¶ xö lý bµi to¸n, ph−¬ng ¸n 
trång c¸c lo¹i c©y trong t−¬ng lai cña 
huyÖn ®−îc ®Ò xuÊt víi diÖn tÝch nh− 
trong cét 4 cña b¶ng 5. Nh÷ng c©y 
trång cho hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp h¬n sÏ 
bÞ lo¹i bá khái c¬ cÊu c©y trång. Trªn 
c¬ së ph−¬ng ¸n ®Ò xuÊt, chóng t«i tÝnh 
hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ so s¸nh víi hiÖu 
qu¶ ®· ®¹t ®−îc n¨m 2004. KÕt qu¶ 
tÝnh to¸n ®−îc thÓ hiÖn trong b¶ng 6. 
Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n, nh÷ng lo¹i c©y 
trång cho hiÖu qu¶ kinh tÕ thÊp vµ kh«ng 
phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña ®Þa ph−¬ng bÞ 
lo¹i bá khái c¬ cÊu c©y trång. §ã lµ c¸c 
lo¹i c©y nh− l¹c, khoai lang… C©y l−¬ng 
thùc ®−îc gi÷ æn ®Þnh diÖn tÝch ®Ó ®¶m 

b¶o an toµn l−¬ng thùc cho huyÖn. Nh÷ng 
c©y trång cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nh− d−a 
bë, d−a chuét, rau ®−îc khuyÕn c¸o trång 
víi møc diÖn tÝch tèi ®a cã thÓ. Do ®ã, 
tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt dù kiÕn trong t−¬ng 
lai sÏ ®¹t 369,648 tû ®ång, t¨ng h¬n so víi 
n¨m hiÖn tr¹ng lµ 97,814 tû ®ång. Tæng 
gi¸ trÞ gia t¨ng sÏ thu ®−îc lµ 309,899 tû 
®ång, t¨ng 93,825 tû ®ång. C¸c lo¹i h×nh 
sö dông ®Êt ®−îc bè trÝ trªn quan ®iÓm sö 
dông ®Êt bÒn v÷ng. §ång thêi thùc hiÖn 
th©m canh theo chiÒu s©u, t¨ng nhanh 
n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng s¶n phÈm, cïng 
víi viÖc thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p nh»m 
t¨ng nhanh hiÖu qu¶ kinh tÕ sö dông ®Êt 
canh t¸c. 

Bảng 6. So sánh một số chỉ tiêu hiệu quả kinh tế  

Năm 2004 Phương án đề xuất 

Cây trồng Diện tích 
(ha) 

GTSX 
(Triệu 
đồng) 

GTGT 
(Triệu 
đồng) 

Diện tích 
(ha) 

GTSX 
(triệu 
đồng) 

GTGT 
(triệu 
đồng) 

Lúa xuân  4263,08 54780,5 39285,1 4263,08 54780,5 39285,1 
Lúa mùa  3331,6 33482,5 22582,2 3331,6 33482,5 22582,2 
Đậu tương đông trên đất 3 vụ 280,1 3282,7 2106,3 0 0 0 
Da chuột hè trên đất 3 vụ 350,0 17640,0 16032,1 751,6 37880,6 34427,7 
Ngô đông trên đất 2 vụ 363,0 3107,2 1619,3 0 0 0 
Ngô xuân trên đất 2 vụ 564,3 4830,4 2517,3 610,35 5224,5 2722,7 
Cải bắp đông trên đất 3 vụ 380,4 5991,3 4222,4 500 7875,0 5550,0 
Cà chua đông trên đất 3 vụ 119,1 2441,5 1880,2 0 0 0 
Lạc đông trên đất 3 vụ 241,86 1849,0 906,9 0 0 0 
Khoai tây đông trên đất 3 vụ 161,0 2213,7 1448,1 420 5775,0 3777,9 



Su hào đông trên đất 3 vụ 20,89 555,5 458,3 0 0 0 
Đậu cô ve đông trên đất 3 vụ 103,0 2042,2 1609,6 310 6146,6 4844,6 
Dưa bở xuân trên đất 4 vụ 294,8 13551,3 12197,0 294,86 13554,1 12199,5 
Lúa xuân trên đất 4 vụ 435,21 5592,4 4010,5 0 0 0 
Cải bắp đông trên đất 4 vụ 230,4 3628,8 2557,4 0 0 0 
 Su hào đông trên đất 4 vụ 151,17 4019,9 3316,9 61,13 1625,5 1341,3 
 Cà chua xuân trên đất 3 vụ 242,15 4964,0 3822,8 0 0 0 
 Dưa bở xuân trên đất 3 vụ 371,0 17054,1 15349,7 530 24363,0 21928,2 
 Lạc xuân trên đất 3 vụ 280,0 2140,6 1050,0 0 0 0 
 Cải bắp xuân trên đất 3 vụ 103,0 1622,2 1143,3 0 0 0 
 Khoai lang mùa trên đất 3 vụ 103,0 973,3 621,2 0 0 0 
 Lúa mùa trên đất 3 vụ 65,3 656,2 442,6 0 0 0 
Dưa bở mùa trên đất 4 vụ 216,1 9933,6 8940,9 550 25282,4 22755,7 
Cà chua mùa trên đất 4 vụ 250,1 5127,0 3948,3 450 9225,0 7104,1 
Dưa chuột mùa trên đất 4 vụ 220,4 11108,1 10095,6 820 41328,0 37560,9 
Nuôi thả cá trên đất 2 vụ 735,96 59244,7 53909,0 1280,81 103105,2 93819,3 
Tổng 13876,92 271833,8 216074,1 14173,43 369648,4 309899,7 

 

4. KẾT LUẬN 
Hiện trạng sản xuất ngành trồng trọt của 

huyện Gia Viễn tương đối đa dạng. Cây trồng 
cho hiệu quả kinh tế cao nhất là dưa chuột, 
GTSX đạt 50,4 triệu đồng/ha; GTGT đạt 45,8 
triệu đồng/ha. Loại hình sử dụng đất cho hiệu 
quả kinh tế cao nhất là lúa + cá cho GTSX là 
93,350 triệu đồng và GTGT là 82,465 tiệu 
đồng đồng trên 1 ha. Cá nuôi vụ mùa trên 
ruộng lúa cũng cho hiệu quả kinh tế rất cao 
(GTSX đạt 80,5 triệu đồng, GTGT đạt 73,25 
triệu đồng/ha).  

Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh 
tác, huyện cần chuyển đổi mạnh cơ cấu cây 
trồng theo hướng tăng diện tích cây trồng cho 
hiệu quả cao, kiên quyết loại trừ những cây 
trồng cho hiệu quả thấp. Thực hiện theo 
phương án này, mặc dù không phải đầu tư bổ 
sung nhưng GTSX sẽ tăng 97,814 tỷ đồng, 
GTGT sẽ tăng 93,825 tỷ đồng so với hiện 
trạng. 
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