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LỜI CAM ĐOAN 

 

 Tôi xin cam đoan luận án này là kết quả nghiên cứu của tác giả dưới sự hướng 

dẫn khoa học của giáo viên. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là 

hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Những thông tin 

trích dẫn trong luận án đều có nguồn gốc rõ ràng. 

 

 

                Tác giả luận án 

    

 

            

                          Nguyễn Trí Lạc 
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ANOVA Phân tích phương sai 

BNN Bộ nông nghiệp 

BNNPTNT Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

BQ Bình quân 

CGHNN Cơ giới hóa nông nghiệp 

CNH Công nghiệp hóa 

CP Chính phủ 

CV Công suất 

DEA 
Phân tích màng bao dữ liệu (Data envelopment 

analysis) 

DT Diện tích 

ĐVT Đơn vị tính 

FAO Tổ chức nông lương của Liên hợp Quốc 

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội 

GO Giá trị sản xuất 

HĐH Hiện Đại hóa 

HP Mã lực 

IC Chi phí trung gian 

KHCN Khoa học công nghệ 

LĐ Lao động 

LN Lợi nhuận 

MI Thu nhập hỗn hợp 

MLE Ước lượng hợp lý tối đa 

NN Nông nghiệp 

NQ Nghị quyết 

NTTS Nuôi trồng thủy sản 

NHNN Ngân hàng nhà nước 

OLS Bình phương bé nhất 

PTNT Phát triển nông thôn 

QĐ Quyết định 

SL Số lượng 

SX  sản xuất 

TC Tổng chi phí 

TE Hiệu quả kỹ thuật 

TSCĐ Tài sản cố định 

TT Thứ tự 

UBND Ủy ban nhân dân 

VA Giá trị tăng thêm 

XD Xây dựng 
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PHẦN I: MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Kể từ khi công cuộc “Đổi Mới” được tiến hành vào năm 1986, Chính phủ Việt 

Nam đã thực hiện nhiều chính sách phát triển ngành nông nghiệp, trong đó phải kể đến 

việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Đây được xem là một trong những 

chính sách ưu tiên của Chính phủ Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương “Công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn” do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra từ Đại 

hội lần thứ VIII (năm 1991). Chính sách này càng trở nên phù hợp hơn và khẳng định 

tính đúng đắn trong bối cảnh hiện nay khi cơ giới hóa đã được xác định là yếu tố tạo 

động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững [5]. Chính vì vậy, trong nhiều năm trở lại đây, đã có rất nhiều văn bản 

chính sách đã được ban hành từ phía Bộ ngành cũng như các địa phương trong cả 

nước, chẳng hạn như: Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực 

tái cơ cấu ngành nông nghiệp [5]; Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, 

thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp [6], [7]; Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn 

thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản [8]; .v.v..   

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh là một trong những địa phương sớm thực hiện 

chính sách đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp (CGHNN) nhằm thúc đẩy nhanh quá 

trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với phân công lại lao động ở khu vực nông thôn. 

Điều này được thể hiện qua việc ban hành“Đề án áp dụng CGHNN đến năm 2015, định 

hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh [28]; Chính sách cơ giới hóa theo Nghị quyết 90/2014/NQ-

HĐND và Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh [18], 

[19]. Sự ra đời của các chính sách này đã tạo ra những chuyển biến tích cực trong lĩnh 

vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh, góp phần tăng năng suất lao động và giảm 

bớt mức độ nặng nhọc cho người lao động ở khu vực nông thôn. Theo số liệu thống kê 

năm 2015 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, trên địa bàn toàn 

tỉnh có khoảng gần 10 nghìn máy làm đất các loại, với tổng công suất 143 nghìn CV, 

trong đó, có 143 máy kéo công suất 35 CV trở lên; có 4.125 máy kéo công suất từ 12 

CV đến dưới 35 CV; gần 6.000 máy kéo có công suất dưới 12 CV. Ngoài ra, tổng số 

máy gặt đập liên hợp là 165 máy, với tỷ lệ diện tích lúa được thu hoạch bằng máy gặt 

đập liên hợp và các loại máy gặt khác đạt khoảng 53,7% [25]. 
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Tuy nhiên, so với nhiều địa phương khác trong cả nước, mức độ CGHNN ở 

tỉnh Hà Tĩnh hiện vẫn còn thấp, nhiều khâu sản xuất vẫn chưa áp dụng cơ giới (gieo 

cấy, bảo vệ thực vật, bảo quản nông sản,...); việc áp dụng cơ giới hóa không đồng đều 

giữa các địa phương trong tỉnh [25]. Đặc biệt, sự manh mún về đất canh tác, hệ thống 

giao thông nội đồng còn lạc hậu, cũng như thiếu vốn là nguyên nhân chính hạn chế 

việc áp dụng cơ giới trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, nhiều chỉ tiêu về CGHNN 

không đạt được theo kế hoạch đề ra trong Đề án áp dụng CGHNN đến năm 2015, định 

hướng đến năm 2020. Đây cũng là thực trạng phổ biến ở nhiều địa phương trong cả 

nước, đặc biệt là các tỉnh miền Trung. Thực tế này đã thu hút sự quan tâm, nghiên cứu 

của các cơ quan hoạch định chính sách, các nhà khoa học trong nước. Đáng chú ý là 

kết quả nghiên cứu của các tác giả: Trương Thị Ngọc Chi (2010) [40]; Phạm Văn 

Khánh (2011) [21]; Bùi Văn Tới (2012) [26]; Phan Hòa (2012) [17]; Lê Văn Bảnh 

(2013) [1], cùng nhiểu tác giả khác (được đề cập rõ ở phần tổng quan nghiên cứu). 

Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu này chỉ mới đề cập đến một số khía cạnh kỹ thuật, 

công nghệ về cơ giới hóa, trong khi đó, chưa có bất kỳ công trình khoa học nào nghiên 

cứu, làm rõ lý luận về đẩy mạnh CGHNN và đánh giá một cách toàn diện về CGHNN 

trên quan điểm phân tích kinh tế trong mối liên hệ tác động của cơ chế chính sách, 

quản lý nhằm tìm ra giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa có tính thuyết phục. 

Xuất phát từ đó, chúng tôi chọn đề tài: “Đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp 

tỉnh Hà Tĩnh” làm Luận án tiến sỹ kinh tế. 

2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

2.1. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu, phân tích và đánh giá thực trạng áp 

dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh; trên cơ sở đó đề xuất  

giải pháp nhằm đẩy mạnh quá trình CGHNN ở địa bàn nghiên cứu. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

1) Mục tiêu thứ nhất: Hệ thống hóa và làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn 

về CGHNN; 

2) Mục tiêu thứ hai: Đánh giá thực trạng CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh; 

3) Mục tiêu thứ ba: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CGHNN và 

đánh giá tác động của cơ giới hóa đến kết quả và hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở tỉnh 

Hà Tĩnh; 

4) Mục tiêu thứ tư: Đề xuất giải pháp đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 

2020 và tầm hìn đến năm 2030. 
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3. Câu hỏi nghiên cứu 

 Từ các mục tiêu nghiên cứu nêu trên, đề tài luận án sẽ tập trung làm rõ các vấn 

đề sau đây: 

 - Nội hàm lý luận về nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN cần được tiếp cận dưới các 

góc độ nào? 

 - Tình hình thực hiện CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh ra sao? 

 - Đâu là các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CGHNN? 

 - Ảnh hưởng của CGHNN đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp như thế nào? 

 - Kết quả, hạn chế (khó khăn) và những vấn đề đặt ra đối với đẩy mạnh 

CGHNN ở địa bàn nghiên cứu là gì? 

 - Giải pháp nào để đẩy mạnh CGHNN hiệu quả và bền vững ở Hà Tĩnh? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là những vấn đề kinh tế - quản lý về CGHNN 

theo nghĩa rộng (bao gồm sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản); khảo sát 

chuyên sâu cơ giới hóa sản xuất lúa - cây trồng đang được áp dụng cơ giới phổ biến 

nhất, đồng bộ nhất và cũng là yêu cầu bức thiết nhất trên địa bàn nghiên cứu. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: CGHNN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời chọn 3 

huyện đại diện cho vùng chuyên canh lúa của tỉnh, mỗi huyện chọn 3 xã có mức độ cơ 

giới hóa cao để khảo sát chuyên sâu các đối tượng (hộ trồng lúa) áp dụng cơ giới hóa. 

- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2011-2015 và đề xuất giải 

pháp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

- Phạm vi nội dung: Nội dung nghiên cứu chủ yếu của luận án là làm rõ nội 

hàm lý luận nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN; cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp 

phục vụ CGHNN; tiến trình thực hiện CGHNN; tác động của chính sách và thị trường 

đến đẩy mạnh CGHNN; hiệu quả thực hiện CGHNN; các yếu tố ảnh hưởng đến mức 

độ cơ giới hóa và tác động của cơ giới hóa đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa; giải 

pháp đẩy mạnh CGHNN. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

- Luận án đã làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về CGHNN, các yếu tố ảnh 

hưởng đến CGHNN. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung nghiên cứu đẩy mạnh 
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CGHNN; lựa chọn cách tiếp cận, xây dựng khung phân tích và hệ thống chỉ tiêu 

nghiên cứu phù hợp. 

- Phân tích, đánh giá toàn diện thực trạng thực hiện CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2011 – 2015: từ xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông 

nội đồng, quy hoạch đồng ruộng, dồn điền đổi thửa đến việc trang bị động lực, mức độ 

và hiệu quả CGHNN (trọng tâm phân tích là cơ giới hóa sản xuất lúa). Làm rõ vấn đề 

các hình thức tổ chức sản xuất áp dụng CGHNN; thị trường máy nông nghiệp và thị 

trường dịch vụ cơ giới; các chính sách lớn của tỉnh nhằm đẩy mạnh CGHNN. 

- Xác định các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến mức độ CGHNN đối với cây lúa 

bằng hàm hồi quy Tobit; đánh giá tác động của CGHNN đối với hiệu quả kỹ thuật sản 

xuất lúa của các nông hộ dựa vào hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên dạng hàm sản xuất 

Cobb-Douglass ở vùng chuyên canh lúa của tỉnh Hà Tĩnh. 

- Đánh giá các kết quả đạt được, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với đẩy 

mạnh CGHNN; đề xuất 5 nhóm giải pháp lớn cùng nhiều giải pháp cụ thể mang tính 

hệ thống, đồng bộ nhằm đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020 và tầm nhìn 

đến năm 2030.  

- Những đóng góp mới trên đây được luận giải cụ thể ở phần kết luận của luận án. 

Tóm lại, tính đến thời điểm hiện nay, chưa có bất kỳ tác giả nào tiến hành 

nghiên cứu đề tài này ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Khác với những công trình nghiên 

cứu ở phương diện kỹ thuật, nội dung nghiên cứu của đề tài luận án thiên về phương 

diện kinh tế - quản lý. Chính vì vậy, đề tài luận án là tài liệu tham khảo quan trọng làm 

căn cứ và cơ sở khoa học cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách trong 

việc xây dựng các chính sách, chiến lược phát triển cơ giới hóa mang tính bền vững. 
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PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN  

VỀ ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP 
 

1.1. Những vấn đề lý luận về cơ giới hóa nông nghiệp và quan điểm đẩy mạnh cơ 

giới hóa nông nghiệp 

1.1.1. Khái niệm cơ giới hóa nông nghiệp 

Thuật ngữ “Cơ giới hóa nông nghiệp” được sử dụng rất phổ biến trong nhiều tài 

liệu khoa học cũng như ở các văn bản quản lý của nhà nước. Về mặt ngữ pháp, cơ giới 

hóa là một dạng danh động từ, nếu ở trong ngôn ngữ tiếng Anh thì nó được viết bằng 

cụm từ “Agricultural mechanization”. Vậy, CGHNN là gì? Hiện nay, có nhiều quan 

niệm khác nhau về CGHNN đã được đưa ra từ nhiều học giả và nhà khoa học ở trong 

và ngoài nước, cụ thể:  

Theo Tổ chức FAO (1997), CGHNN được hiểu là quá trình cải thiện năng suất 

lao động của trang trại thông qua việc sử dụng các loại máy nông nghiệp và công cụ, 

dụng cụ. CGHNN liên quan đến việc cung cấp và sử dụng tất cả các nguồn năng lượng 

và máy móc, từ các công cụ cầm tay giãn đơn đến các loại công nghệ máy móc hiện 

đại. Con người, động vật và các loại phương tiện máy móc có thể bổ sung cho nhau ở 

trong các cơ sở sản xuất (hộ, trang trại) [76].  

Cơ giới hóa được xem là một trong những thành tựu nổi bật nhất trong lịch sử 

phát triển nông nghiệp vào thế kỷ XX. Chính vì thế, CGHNN là chủ đề thu hút sự 

quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả và nhà khoa học, do đó cũng có nhiều định 

nghĩa đã được đưa ra. Odigboh (1991) định nghĩa CGHNN như là việc sử dụng các 

loại máy móc để hoàn thành một nhiệm vụ hoặc hoạt động sản xuất nông nghiệp [60].  

Clarke (1997) [41] cho rằng “CGHNN” là việc áp dụng các loại công cụ, dụng 

cụ và phương tiện máy móc – là những đầu vào sản xuất nông nghiệp. Có 3 nguồn cơ 

giới được sử dụng, đó là sức lao động của con người, gia súc kéo và máy nông nghiệp.  

Starkey (1998) cho rằng, CGHNN là sự phát triển các loại phương tiện máy 

móc được áp dụng trong sản xuất nông nghiệp nhằm cải thiện hiệu quả lao động của 

con người, đáp ứng kịp thời mùa vụ [69].  
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Mijinyawa và cộng sự (2006) [54] định nghĩa cơ giới hóa nông trại như là việc 

áp dụng không giới hạn các nguyên tắc kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất nông 

nghiệp, bảo quản và chế biến.  

Ou và cộng sự (2002) [61] đã đưa ra khái niệm CGHNN, đó là hệ thống kỹ 

thuật không chỉ đòi hỏi sự phát triển và ứng dụng các loại máy móc tiên tiến mà còn 

hợp tác chặt chẽ nhiều thành phần tham gia. Các vấn đề môi trường, công nghiệp, xã 

hội và kinh tế phải được xem xét khi đầu tư vào việc áp dụng cơ giới hóa trong sản 

xuất nông nghiệp.   

Từ điển Bách khoa Nông nghiệp (2014) có giải thích cụm từ CGHNN: là việc 

áp dụng các loại máy móc vào sản xuất nông nghiệp với các mức độ khác nhau, từ cơ 

giới hóa từng công việc riêng lẻ (cày đất, gieo hạt, đập lúa) đến việc cơ giới hóa liên 

hoàn đồng bộ một quy trình sản xuất đối với một loại cây trồng, vật nuôi hay một sản 

phẩm nông nghiệp [14].  

Cù Ngọc Bắc và cộng sự (2008) cho rằng, CGHNN là quá trình thay thế lao 

động thô sơ bằng công cụ cơ giới, động lực của con người và gia súc bằng công cụ cơ 

giới, lao động thủ công bằng công cụ cơ giới, thay thế phương pháp sản xuất lạc hậu 

bằng phương pháp khoa học [2].  

Theo Nguyễn Hữu Việt (2011), CGHNN là đưa các trang thiết bị máy móc và hỗ 

trợ người nông dân trong sản xuất nông nghiệp, như các loại máy cày, máy gieo hạt, 

máy phun thuốc trừ sâu, thiết bị hỗ trợ làm cỏ lúa, máy gặt đập, máy xay xát lúa gạo, 

tách ngô, máy lột vỏ củ sắn (khoai mì)... [27]. CGHNN sẽ góp phần đưa giá trị hàng hóa 

nông sản đạt chất lượng và giá thành sản phẩm sản xuất sẽ có tính cạnh tranh cao. 

Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp của Bộ NN&PTNT có nêu rõ quan điểm: CGHNN là nội dung quan trọng 

của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, phù hợp với nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình hội nhập kinh tế thế giới 

[5]. 

Như vậy, theo quan điểm của tác giả: CGHNN là việc tiến hành đồng bộ về cơ 

sở hạ tầng, máy móc, thiết bị và điều kiện đầu tư phù hợp với quy mô, trình độ sản 

xuất của từng vùng; trước hết là các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, 

các khâu sản xuất nặng nhọc. Quan điểm này cũng hoàn toàn dựa trên các khái niệm 

về CGHNN do các tác giả trước đây đã trình bày. Tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng 
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nhất của quan điểm mà chúng tôi đưa ra là CGHNN phải được áp dụng một cách phù 

hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương. Điều này rất đúng 

với trường hợp nền nông nghiệp của Việt Nam khi điều kiện sản xuất có sự khác biệt 

giữa từng địa phương, từng vùng sinh thái khác nhau. Đối với các địa phương ở miền 

Trung Việt Nam (trong đó có Hà Tĩnh), do xuất phát điểm thấp về trình sản xuất nên 

việc thực hiện CGHNN trước hết phải ưu tiên giải quyết các khâu sản xuất nặng nhọc 

như làm đât, thu hoạch và vận chuyển, trong đó định hướng áp dụng CGHNN là các 

vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn.  

1.1.2. Vai trò và đặc điểm của CGHNN 

1.1.2.1. Vai trò của CGHNN 

Đã có rất nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước khẳng định tầm quan trọng của 

việc đẩy mạnh CGHNN. Theo quan điểm của các nhà khoa học, có sự gia tăng đáng kể 

về cường độ canh tác do sử dụng máy kéo và thủy lợi như một hệ quả tất yếu của quá 

trình cơ giới hóa. Việc sử dụng các phương tiện cơ giới như máy móc thuộc quyền sở 

hữu của hộ (tractor-owning), thuê máy móc, và sử dụng sức kéo động vật đã làm tăng 

cường độ sản xuất nông nghiệp lần lượt tương ứng ở các mức 165%, 156% và 149% 

(NCAER, 1980) [57]. Một kết quả nghiên cứu tương tự của Patil & Sirohi (1987) đã kết 

luận rằng áp dụng CGHNN (thủy lợi và máy nông nghiệp) đã gia tăng cường độ sản 

xuất. Singh (2001) [66] thì cho rằng việc gia tăng cường độ sản xuất trong nông nghiệp 

chủ yếu là do tác động của sự sẵn có về nguồn nước thủy lợi và phương tiện cơ giới. Vai 

trò của CGHNN cũng đã được ghi nhận đó là làm gia tăng sức sản xuất cùng với sự phát 

triển hệ thống tưới tiêu, đầu vào sinh học và hóa học, giống năng suất cao, phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật. Điều này đã được chứng minh qua cuộc Cách mạng xanh tại Ấn 

Độ - một trong những thành tựu vĩ đại nhất trong lịch sử của thế kỷ XX (Madras, 1975) 

[53], đó là thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng cơ giới trên quy mô lớn tại các trang trại nhỏ, 

vừa và lớn của Ấn Độ.  

CGHNN là một trong những tiền đề quan trọng để mở rộng quy mô sản xuất. 

Chisango và ctv (2010) [45] cho rằng, CGHNN được xem như một loại thuốc chữa 

bách bệnh cho nền nông nghiệp của Zimbabwe bằng việc thực hiện các chính sách 

phát triển hợp lý vào cuối thế kỷ XX. Trong khi đó, Nweke (1978) [59] cho rằng việc 

áp dụng các loại máy kéo trong sản xuất nông nghiệp đã giúp tăng quy mô sản xuất 

(chủ yếu là sự mở rộng về diện tích canh tác) và hiệu quả kinh tế ở Ghana. Theo 
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Binswanger (1986) [36], CGHNN bao hàm việc sử dụng nhiều nguồn lực và cải thiện 

các loại nông cụ và trang thiết bị sản xuất của trang trại nhằm giảm sự nhàm chán của 

công việc đồng áng mang tính tuyền thống trước đây, đồng thời nâng cao năng suất 

nông nghiệp với chi phí thấp nhất. Ghi nhận thực tế này, Chatizwa và Khumalo (1996) 

[39] cho rằng việc sử dụng các phương tiện máy móc trong nông nghiệp vào khoảng từ 

2 đến 3 thập kỷ của thế kỷ XX đã làm gia tăng diện tích sản xuất và được chứng minh 

là một lao động có sử dụng máy móc có thể hoàn thành việc làm đất 10ha/ngày. 

Segun R. Bello (2012) [65] cho rằng việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp góp phần sử dụng hiệu quả các yếu tố đầu vào, cụ thể là tăng năng suất 

lao động; tăng năng suất đất đai và giảm chi phí sản xuất. Bên cạnh việc làm giảm 

mức độ nặng nhọc của lao động và chi phí sản xuất, CGHNN còn làm tăng thu nhập 

thông qua cải thiện năng suất và chất lượng trên một đơn vị diện tích (ha) hoặc mở 

rộng diện tích canh tác. 

CGHNN luôn gắn liền với sự tăng trưởng của sản xuất nông nghiệp, nhiều loại 

máy móc thiết bị cũng đã được đưa vào sử dụng trong sản xuất nông nghiệp để thay 

thế lao động thủ công, giải quyết khâu lao động nặng nhọc, tính thời vụ, giảm tổn thất 

trong nông nghiệp. Tác giả Bùi Văn Tới (2012) cho rằng, việc áp dụng cơ giới hóa vào 

sản xuất nông nghiệp sẽ làm giảm chi phí đầu vào, tăng chất lượng sản phẩm, góp 

phần tăng lợi nhuận so với không áp dụng cơ giới hóa [26]. Ngoài ra, áp dụng cơ giới 

hóa trong sản xuất nông nghiệp sẽ giải quyết được tình trạng thiếu lao động nông nghiệp 

do nguồn lao động từ lĩnh vực nông nghiệp di chuyển sang lĩnh vực phi nông nghiệp [26].  

1.1.2.2. Đặc điểm của CGHNN 

Đối tượng trong sản xuất nông nghiệp là các loại cây trồng vật nuôi (cơ thể sống) 

với sự đa dạng về chủng loại có đặc điểm sinh trưởng và phát triển khác nhau, đồng thời 

được bố trí ở những vùng sinh thái sản xuất khác nhau, do đó cơ giới hóa bị chi phối bởi 

đối tượng sản xuất nông nghiệp – một trong những đặc điểm sản xuất đặc trưng trong 

lĩnh vực nông nghiệp. Điều này có nghĩa là việc áp dụng cơ giới hóa sẽ khác nhau gữa 

từng loại cây trồng, vật nuôi hoặc cũng có thể khác nhau trong cùng một loại cây trồng, 

vật nuôi do điều kiện sinh thái khác nhau. Nhận định về đặc điểm này trong sản xuất 

nông nghiệp ở Việt Nam, các nhà khoa học tại Hội thảo “Đẩy mạnh CGHNN và công 

nghiệp chế tạo máy nông nghiệp” (được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/09/2016) cho rằng, 

tỷ lệ cơ giới hóa còn chênh lệch giữa cây lúa và các cây trồng khác, khiến khả năng cạnh 
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tranh của nông sản nguyên liệu (mía, ngô, sắn, rau củ…) bị hạn chế. Bên cạnh đó, mức 

độ cơ giới hóa không đồng đều giữa các vùng miền, địa bàn, còn rất thấp ở những vùng 

cao, vùng đồng bào dân tộc, khu vực nhà vườn, sản xuất hộ nhỏ, khiến năng suất lao 

động, năng suất nông nghiệp chung của cả nước còn thấp.   

Cùng với các yếu tố đầu vào thông thường (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 

vật...), cơ giới hóa đóng vai trò như một đầu vào thiết yếu và vô cùng quan trọng trong 

sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, cơ giới hóa không phải là yếu tố nguồn lực riêng lẻ 

như các loại đầu vào sản xuất nông nghiệp thông thường, mà nó bao gồm chuỗi các 

công cụ, dụng cụ khác nhau được sử dụng hầu hết ở các công đoạn sản xuất [44].  

Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đòi hỏi đầu tư ban đầu lớn 

– một đặc điểm khác biệt so với các loại đầu vào thông thường. Thực tế cho thấy, chi 

phí đầu tư mua sắm các phương tiện cơ giới trong sản xuất nông nghiệp cao gấp nhiều 

lần so với đầu tư các loại đầu vào khác. Các khoản mục chi phí cho cơ giới hóa trong 

nông nghiệp bao gồm lao động, chi phí gia súc sử dụng sức kéo (chi phí thức ăn, thú 

y...), chi phí vận hành các phương tiện cơ giới (nhiên liệu, sửa chữa, khấu hao và lãi 

suất...) [44].  

 CGHNN diễn ra ở 3 cấp độ khác nhau: (1) Cơ giới hóa dựa vào sức lực của con 

người (mechanization based on human power sources); (2) Cơ giới hóa dựa vào sức 

kéo động vật (Animal power based mechaniztion); (3) Cơ giới hóa dựa vào các 

phương tiện máy móc (mechanical power based mechanization). 

Cơ giới hóa dựa vào sức lực của con người: ở cấp độ này, các phương tiện thủ 

công (dụng cụ cầm tay và máy móc được sử dụng bằng tay) được thực hiện bởi sức 

mạnh cơ bắp (muscle power) của con người. Dụng cụ cầm tay có đặc điểm là dễ sản 

xuất, sử dụng và sửa chữa với chi phí thấp. Tuy nhiên, dụng cụ cầm tay không thể đáp 

ứng nhu cầu của con người trong việc mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay, cấp độ cơ 

giới hóa này vẫn còn được áp dụng khá phổ biến ở các nước cận sa mạc Sahara, Châu 

Phi. Trong khi đó, số lượng nông hộ áp dụng cấp độ cơ giới hóa này đã giảm xuống 

đáng kể ở các nước Châu Á [44].  

Cơ giới hóa dựa vào sức kéo động vật: sử dụng sức kéo của động vật (trâu, bò, 

ngựa, ...) được xem như là một phương tiện cơ giới trong sản xuất nông nghiệp. Làm 

đất và vận chuyển vật tư, sản phẩm nông nghiệp là những công đoạn được thực hiện 

chủ yếu bởi gia súc kéo. Việc sử dụng sức kéo động vật đã giúp cho các cơ sở sản xuất 
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nông nghiệp mở rộng diện tích gieo trồng và tăng năng suất nông nghiệp. Theo đánh 

giá của các nhà khoa học, năng suất làm việc của gia súc kéo cao gấp 5 đến 20 lần so 

với lao động của con người [44].  

Cơ giới hóa dựa vào các phương tiện máy móc: đây được xem là cấp độ cơ giới 

hóa sử dụng các phương tiện và công nghệ tốt nhất và hiện đại. Các phương tiện cơ 

giới là các loại máy móc chủ yếu sử dụng các nguồn nhiên liệu hóa thạch. Sự ra đời 

các loại máy nông nghiệp đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các cơ sở sản xuất 

và ngành nông nghiệp, cụ thể là giảm mức độ nặng nhọc cho người lao động, tăng 

năng suất nông nghiệp. Clarke (1997) cho rằng, một người nông dân sử dụng máy 

nông nghiệp để sản xuất thì có thể đảm bảo đủ nguồn lương thực và thực phẩm cho 50 

người lao động dựa vào sức kéo của động vật [44].  

1.1.3. Các hình thức CGHNN 

Dựa vào cách thức và tỷ lệ áp dụng máy móc ở trong các khâu sản xuất nông 

nghiệp, chúng ta có thể phân loại các hình thức CGHNN như sau:  

- Cơ giới hóa bộ phận (từng khâu riêng lẻ) trong sản xuất nông nghiệp được hiểu 

là việc sử dụng máy móc, công nghệ một cách riêng lẻ và rời rạc, không có tính hệ 

thống và thường ưu tiên trước hết được thực hiện ở những công việc năng nhọc tốn 

nhiều sức lao động. Ví dụ như trong sản xuất lúa, cơ giới hóa bộ phận được thực hiện 

trước hết ở các khâu nặng nhọc nhất như làm đất, gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch, vận 

chuyển,… [2]. 

- Cơ giới hóa tổng hợp trong sản xuất nông nghiệp là sử dụng liên tiếp các hệ 

thống máy móc vào tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất. Đặc trưng của quá trình 

này là việc áp dụng hệ thống máy móc trong sản xuất nông nghiệp, đó là những tổng 

thể máy bổ sung lẫn nhau và hoàn thành liên tiếp tất cả các quá trình lao động sản xuất 

sản phẩm. Ví dụ như trong khâu thu hoạch lúa, cơ giới hóa tổng hợp có thể thấy là việc 

sử dụng máy gặt đập liên hợp, vì nó bao hàm các bộ phận để thực hiện cùng lúc 3 chức 

năng: gặt, đập và sàng. Máy gặt đập liên hợp có 6 chức năng: vơ, cắt, chuyển, đập, làm 

sạch, đóng bao. Nói cách khác, công đoạn gặt, đập và làm sạch sẽ được thực hiện ngay 

ở trên ruộng bởi cùng một loại máy [13]. Máy gặt đập liên hợp được cho là một trong 

những phát minh quan trọng nhất về mặt kinh tế, giúp tiết kiệm nhân công, chỉ cần 

một số ít lao động để tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, ở 
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một số địa phương trong nước đã và đang áp dụng mô hình cơ giới hóa tổng hợp trong 

sản xuất lúa và đã đạt được những kết quả rất khả quan [13]. 

- Cơ giới hóa tự động (tự động hóa): là giai đoạn cao nhất của việc áp dụng cơ 

giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Quá trình này sử dụng hệ thống máy móc với 

phương tiện tự động để hoàn thành liên tiếp tất cả các quá trình sản xuất từ lúc chuẩn bị 

đến lúc kết thúc cho sản phẩm. Đặc trưng của quá trình này là một phần lao động chân 

tay với lao động trí óc, con người giữ vai trò giám đốc, giám sát, điều chỉnh quá trình 

sản xuất nông nghiệp. Thông thường tự động hóa chỉ được áp dụng trong các khu sản 

xuất nông nghiệp công nghệ cao của một số nước có nền nông nghiệp tiên tiến trên thế 

giới như Mỹ, Hà Lan, Israel,... Ở Việt Nam, tự động hóa trong sản xuất nông nghiệp 

chưa phổ biến do việc đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất cho loại hình này rất tốn kém và 

mới chỉ áp dụng nhỏ lẻ ở một số mô hình trồng trọt quy mô nhỏ, hộ gia đình [2]. 

- Nông nghiệp 4.0 và CGHNN: Nông nghiệp 4.0 được xem là hàm số tích hợp 

giữa nông nghiệp thông minh, công nghệ thông minh, thiết kế thông minh và doanh 

nghiệp thông minh [20]. Nếu xem xét ở trên giác độ lịch sử phát triển của các nền 

nông nghiệp mà nhân loại đã trải qua, nền nông nghiệp 4.0 là phiên bản ở trình độ phát 

triển cao nhất tính đến thời điểm hiện nay. Thuật ngữ nông nghiệp 4.0 được xuất hiện 

lần đầu tiên tại Đức, nhưng trong thực tế tại các nước phát triển ở Châu Âu, Mỹ và 

một số quốc gia Châu Á (như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, ...) đã áp dụng rất rộng 

rãi [20]. Đặc điểm của nền nông nghiệp 4.0 là các hoạt động sản xuất nông nghiệp 

được kết nối mạng bên trong lẫn bên ngoài đơn vị. Nghĩa là thông tin ở dạng số hóa 

dành cho tất cả các đối tác và các quá trình sản xuất, giao dịch với đối tác bên ngoài 

đơn vị như các nhà cung cấp và khách hàng tiêu thụ được truyền dữ liệu, xử lý, phân 

tích dữ liệu qua mạng internet.  

Như vậy, nông nghiệp 4.0 đạt đến một trình độ tự động hóa cao nhất, với việc 

ứng dụng công nghệ thông tin một cách toàn diện vào quản lý quá trình sản xuất cũng 

như tiêu dùng. Điều này có nghĩa rằng trình độ cơ giới hóa đạt ở mức cao nhất, tức là 

mang tính đồng bộ, tự động hóa và được điều khiển bởi công nghệ cảm biến. 

So với các nước trên thế giới cũng như khu vực, ở Việt Nam chưa có một mô 

hình sản xuất nông nghiệp 4.0 hoàn chỉnh, mà chỉ áp dụng một số thành phần riêng lẻ 

của nông nghiệp 4.0 (giải pháp thông minh, một số ứng dụng thiết bị cảm biến điều 

khiển ẩm độ, nhiệt độ, đèn LED, ...), trong khi đó chưa có công nghệ kết nối vạn vật 
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hoặc sử dụng Robot [20]. Rõ ràng, nền nông nghiệp ở nước ta đang phát triển ở trình 

độ thấp so với các nước khác ở trên thế giới cũng như trong khu vực, điều này đồng 

nghĩa rằng, kể cả trong hiện tại cũng như trong thời gian tới, CGHNN ở Việt Nam chỉ 

có thể hướng đến việc áp dụng mô hình cơ giới hóa tự động (nông nghiệp 3.0), làm 

tiền đề để từng bước chuyển sang mô hình nông nghiệp 4.0 một cách toàn diện trong 

một tương lai gần.     

1.1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đẩy mạnh CGHNN 

1.1.4.1. Nhóm yếu tố bên ngoài 

- Điều kiện tự nhiên: bao gồm khí hậu, thời tiết, đặc biệt là diện tích và địa hình 

ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng máy móc: 

+ Điều kiện khí hậu thủy văn: Khí hậu thủy văn ngoài việc ảnh hưởng đến năng 

suất sản xuất, còn ảnh hưởng đến việc đưa máy móc vào sản xuất. Vào những mùa mưa 

đồng ruộng bị ngập úng gây khó khăn cho việc đưa máy móc vào canh tác hoặc nếu gặp 

trời mưa sẽ gây ra hiện tượng sa lầy, máy không hoạt động được, hoặc nếu vào thời tiết 

khô hạn đất cứng sẽ làm giảm năng suất hoạt động của máy. 

+ Điều kiện diện tích và địa hình: những vùng có diện tích manh mún nhỏ lẻ 

hoặc địa hình không bằng phẳng sẽ khó khăn trong việc đưa máy móc vào sản xuất. 

Ngược lại, những vùng đồng bằng có địa hình bằng phẳng, diện tích của các thửa 

ruộng lớn là điều kiện thuận lợi để thực hiện cơ giới hóa. 

- Cơ sở hạ tầng: Việc đẩy mạnh cơ giới hóa chịu tác động bởi yếu tố hạ tầng 

nông thôn, đó là hệ thống giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; hệ thống thủy 

lợi; quy mô đồng ruộng, trong đó hệ thống giao thông nông thôn và trực tiếp là giao 

thông nội đồng và quy mô đồng ruộng là những yếu tố tác động rất lớn đến việc đưa 

máy móc nông nghiệp vào sản xuất. Việc di chuyển các loại phương tiện cơ giới như 

máy làm đất, máy gặt, xe vận chuyển đòi hỏi hệ thống giao thông phải được kiên cố và 

thông suốt cũng như quy mô đồng ruộng đủ lớn.  

- Chính sách của Nhà nước và của địa phương: Việc đầu tư mua sắm máy móc, 

các phương tiện cơ giới đòi hỏi nguồn vốn lớn. Trong khi đó, vốn tích lũy của người 

nông dân còn thấp. Do đó, nếu được hỗ trợ, khuyến khích từ những chính sách của nhà 

nước và địa phương thì việc ứng dụng cơ giới hóa được đẩy nhanh. Ngược lại, nếu nhà 

nước và địa phương không có chính sách hỗ trợ thì sẽ làm cho quá trình ứng dụng 

CGHNN chậm lại, thậm chí không phát triển được. 



13 

- Thị trường: Như đã trình bày ở phần trước, việc tổ chức và phát triển thị 

trường cơ giới là điều kiện quan trọng để đẩy mạnh CGHNN. Thực tế cho thấy, thị 

trường cơ giới hóa được tổ chức thành 2 loại thị trường chính, đó là thị trường cung 

ứng các loại máy nông nghiệp và phương tiện cơ giới (trong đó có dịch vụ bảo hành, 

sửa chữa) và thị trường cung ứng dịch vụ cơ giới sản xuất nông nghiệp (dịch vụ làm 

đất, thu hoạch, vận chuyển, v.v...). Việc phát triển cả 2 loại thị trường này sẽ giúp cho 

các cơ sở sản xuất nông nghiệp dễ dàng tiếp cận được các dịch vụ, trước hết là người 

dân có quyền lựa chọn các loại máy móc với nhiều chủng loại khác nhau và giá cả 

cạnh tranh. Bên cạnh đó, sự phát triển thị trường cung ứng dịch vụ cơ giới sẽ giúp cho 

các nông hộ không có điều kiện tự mua sắm máy móc được sử dụng dịch vụ cơ giới tốt 

nhất, đảm bảo tính mùa vụ và giá cả cạnh tranh. 

1.1.4.2. Nhóm yếu tố thuộc về các cơ sở sản xuất nông nghiệp 

- Điều kiện kinh tế của cơ sở sản xuất: 

+ Thu nhập của các cơ sở sản xuất (hộ, cơ sở sản xuất nông nghiệp) còn thấp ảnh 

hưởng đến việc mua sắm máy móc, công cụ phục vụ sản xuất. Khả năng tích lũy vốn của 

nông dân chưa cao, nên khả năng đầu tư mua sắm máy móc hiện đại phục vụ sản xuất còn 

hạn chế. Điều này cần có sự hỗ trợ kinh phí của các cấp, ngành liên quan [35]. 

+ Chi phí của dịch vụ cơ giới hóa: Đây là khoản chi phí mà người nông dân thuê 

dịch vụ cơ giới phải bỏ ra để trả cho người cung cấp dịch vụ cơ giới hóa, đồng thời ảnh 

hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất. Do đó, nếu chi phí dịch vụ cơ giới thấp hơn chi 

phí thuê lao động thủ công thì các cơ sở sản xuất sẽ chủ động tiếp cận và thuê cơ giới 

hóa nhiều hơn. Ngược lại, nếu chi phí thuê dịch vụ cơ giới càng cao thì người dân sẽ chủ 

động tìm thuê lao động thủ công và ít ứng dụng loại dịch vụ cơ giới hóa hơn. 

+ Nguồn lao động trong nông nghiệp, nông thôn hiện nay còn tương đối dồi 

dào. Tuy nhiên, với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công 

nghiệp và dịch vụ nhanh như hiện nay thì trong tương lai gần nguồn lao động trong 

nông nghiệp sẽ giảm nhanh chóng và việc phải tiến hành cơ giới hóa, đưa máy móc 

vào sản xuất nông nghiệp là yêu cầu rất cần thiết. 

- Đặc điểm xã hội của các cơ sở sản xuất: 

+ Điều kiện phong tục tập quán, phương thức sản xuất ảnh hưởng đến việc sử 

dụng máy móc vì đa số nông dân, các sơ sở chăn nuôi, trồng trọt vẫn còn tư tưởng sản 

xuất tiểu nông với việc sử dụng công cụ thô sơ và sức lao động là chính. 
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+ Độ tuổi của người nông dân: Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng 

cơ giới vào sản xuất nông nghiệp. Ở nhiều nghiên cứu trước đây đều chỉ ra rằng, 

những người nông dân trẻ tuổi thường mạnh dạn đầu tư sản xuất và mở rộng quy mô 

sản xuất do họ có tư tưởng muốn vươn lên làm giàu trong thời kỳ có đủ sức khỏe [35]. 

Ngược lại, những nông dân có tuổi đời cao thường e ngại đầu tư sản xuất nông nghiệp, 

bằng lòng với những gì đã có (trong đó có việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, cơ giới).  

+ Trình độ của người nông dân: CGHNN đòi hỏi người nông dân phải thay đổi 

tư duy từ sản xuất tiểu nông, nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa có quy mô lớn. Do vậy, 

nhận thức cũng như trình độ của người nông dân có ảnh hưởng rất lớn đến quá trình 

phát triển cơ giới hóa trong sản xuất lúa. 

- Đặc điểm ruộng đất: 

Đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc đẩy mạnh 

CGHNN. Sự manh mún về ruộng đất là nguyên nhân cản trở trực tiếp đến việc đưa 

máy móc vào sản xuất. Ngược lại, ruộng đất được quy hoạch bài bản, diện tích rộng 

lớn và có hệ thống giao thông nội đồng phát triển sẽ tạo điều kiện hết sức thuận lợi để 

đưa các loại máy móc vào sản xuất. Điều này đã được F. Rasouli và cộng sự (2009) 

chỉ rõ “Sự manh mún về diện tích đất canh tác là nguyên nhân cản trở đối với việc áp 

dụng cơ giới hóa” [46].  

- Khả năng tiếp cận tín dụng: đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp 

luôn đòi hỏi nguồn vốn của người sản xuất phải đủ lớn là đặc điểm phổ biến nhất và cơ 

bản nhất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nguồn vốn tự có của người nông dân là rất hạn 

chế, hay nói cách khác thiếu vốn sản xuất là thực trạng khá phổ biến trong sản xuất 

nông nghiệp, đặc biệt là đối với các nước đang phát triển như Việt Nam. Vì vậy, khả 

năng tiếp cận tín dụng là một trong những yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định vay vốn 

đầu tư mua sắm máy móc, tăng cường áp dụng cơ giới. Theo kết quả nghiên cứu của 

Hà Vũ Sơn và cộng sự (2014), khả năng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật của 

hộ (trong đó có việc tăng cường áp dụng cơ giới) sẽ rất cao nếu hộ có vay vốn để mua 

sắm máy móc, thiết bị cơ giới [24].   

- Quy mô của cơ sở sản xuất nông nghiệp: việc đẩy mạnh cơ giới hóa chịu ảnh 

hưởng trực tiếp bởi yếu tố thuộc về quy mô sản xuất (sản xuất nông hộ nhỏ lẻ, hạn chế về 

diện tích đất canh tác, vốn và lao động, ...). Deng Lei và cộng sự (2016) cho rằng, mức độ 

cơ giới hóa phản ảnh tình trạng sử dụng các kỹ thuật canh tác và các loại yếu tố đầu vào 

cơ giới hóa, nhưng bị giới hạn bởi yếu tố quy mô sản xuất, tức là quy mô sản xuất càng 
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nhỏ dẫn đến sự sẵn lòng sử dụng lao động gia đình thay vì áp dụng cơ giới [43].   

- Tiền công lao động ở khu vực phi nông nghiệp: Thực tế cho thấy, sự hấp dẫn 

về thu nhập ở khu vực ở khu vực phi nông nghiệp (công nghiệp, xây dựng, thương mại 

và dịch vụ) đã tạo ra sự di chuyển đáng kể của lực lượng lao động nông nghiệp sang 

làm việc ở các khu vực này và cũng đồng nghĩa rằng sẽ tác động tích cực đến việc tăng 

cường áp dụng cơ giới trong sản xuất. Nghiên cứu của Xiaobing Wang và cộng sự 

(2016) cho rằng, khi lao động nông nghiệp di chuyển sang khu vực phi nông nghiệp, 

nhu cầu về sử dụng dịch vụ cơ giới hóa sẽ tăng lên nhanh chóng nhằm bù đắp sự thiếu 

hụt về lao động nông nghiệp trong các thời điểm chính vụ [73]. 

1.1.5. Nội dung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN 

1.1.5.1. Quan điểm về đẩy mạnh CGHNN 

 Theo từ điển Tiếng Việt, nghĩa của cụm từ “đẩy mạnh” được hiểu là “thúc đẩy 

cho phát triển nhanh và mạnh lên” [22]. Vậy, đẩy mạnh CGHNN có thể được hiểu 

theo những quan điểm nào? Thực tế cho thấy, đến nay chưa có bất kỳ tài liệu nào đề 

cập rõ ràng và chi tiết về quan điểm đẩy mạnh CGHNN. Tuy nhiên, trong một số tài 

liệu văn bản quản lý của nhà nước đã đề cập đến một số hàm ý về đẩy mạnh CGHNN, 

cụ thể: 

 Đề án đẩy mạnh CGHNN tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp có nêu rõ 

mục tiêu chung của đề án: Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hoá sản xuất nông nghiệp phù 

hợp với điều kiện của từng vùng, từng loại cây trồng, vật nuôi nhất là những vùng sản 

xuất nông nghiệp tập trung, hàng hoá làm thay đổi tập quán canh tác phân tán, thủ công 

sang sản xuất bằng máy, thiết bị tiên tiến, hiện đại có năng suất, chất lượng, hiệu quả 

cao, giảm tổn thất trong nông nghiệp [5]. 

 Quan điểm đẩy mạnh CGHNN đã được nêu rõ trong Đề án áp dụng cơ giới hóa 

trong nông nghiệp Hà Tĩnh giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020 là: Đưa 

nhanh cơ giới vào sản xuất gắn với chuyển đổi, tích tụ ruộng đất quy mô lớn hình thành 

các vùng sản xuất tập trung hàng hóa theo chuỗi giá trị sản phẩm từ sản xuất đến chế 

biến và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức sản xuất theo hướng hình thành các HTX, Tổ hợp 

tác, tổ đội sản xuất, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới [28]. 

  Dựa trên khái niệm CGHNN và các hàm ý về đẩy mạnh CGHNN, tác giả cho 

rằng: đẩy mạnh CGHNN là quá trình thúc đẩy việc áp dụng các loại máy móc và 

phương tiện cơ giới vào sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tập trung ở tất cả các khâu 
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sản xuất, trong từng hình thức tổ sản xuất; từng bước chuyển sang hướng áp dụng cơ 

giới hóa theo chiều sâu, với hình thức cơ giới hóa đồng bộ và tự động hóa. Nội hàm 

đẩy mạnh CGHNN theo quan điểm của chúng tôi nhấn mạnh đến việc tăng cường áp 

dụng các loại máy móc vào sản xuất nhằm thay thế các phương tiện sản xuất truyền 

thống, lạc hậu trước đây, trong đó ưu tiên tập trung áp dụng cho các vùng sản xuất 

hàng hóa, các cơ sở sản xuất quy mô lớn (như đã nêu rõ về khái niệm CGHNN ở phần 

trước). Một hàm ý quan trọng trong quan điểm này là việc đẩy mạnh CGHNN phải 

được thực hiện có lộ trình từng bước, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã 

hội của mỗi địa phương, mỗi vùng sinh thái nông nghiệp nhằm tránh trường hợp áp 

dụng một cách nóng vội, hình thức, lãng phí và không thiết thực. Đẩy mạnh CGHNN 

cho giai đoạn trước là tiền đề và cơ sở để đẩy mạnh CGHNN cho giai đoạn tiếp theo 

và hướng đến việc đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp theo chiều sâu với trình độ tự 

động hóa cao, tiến tới nền sản xuất nông nghiệp 4.0.  

Như vậy, đẩy mạnh CGHNN được coi là một nhóm vấn đề mang tính hệ thống 

để mở rộng và phát triển cơ giới hóa trong ngành nông nghiệp (nông – lâm – thủy sản) 

với các quan điểm chủ yếu: 

- Đẩy mạnh CGHNN là quá trình diễn ra khá phức tạp, không thể hoàn thành và 

kết thúc trong một thời gian ngắn. Điều này có nghĩa rằng, đẩy mạnh CGHNN tuân 

theo quy luật phát triển, tức là phát triển từ mức độ thấp sang mức độ cao. Như vậy, về 

phương diện lý luận cũng như thực tiễn, đẩy mạnh cơ giới hóa có thể diễn ra theo hai 

xu hướng của quy luật phát triển, đó là đẩy mạnh CGHNN theo chiều rộng và theo 

chiều sâu. 

Đẩy mạnh cơ giới hóa theo chiều rộng phản ánh sự tăng trưởng về mặt số 

lượng, đó là sự tăng lên về số lượng phương tiện cơ giới được sử dụng trong sản xuất 

nông nghiệp; hoặc cũng có thể là công suất (CV) của các loại máy và phương tiện cơ 

giới; hoặc mức độ cơ giới hóa (tỷ lệ diện tích gieo trồng được cơ giới hóa, ...). Đây 

được xem là giai đoạn đầu của quá trình đẩy mạnh CGHNN, thể hiện trình độ cơ giới 

hóa ở trình độ thấp. Trong thời kỳ này, cơ giới hóa chỉ được thực hiện ở một số khâu 

sản xuất có tính chất nặng nhọc nhằm thay thế sức lao động của con người và gia súc 

làm sức kéo, hay còn gọi là cơ giới hóa bộ phận. Công nghệ và các phương tiện cơ 

giới ở trong giai đoạn này còn lạc hậu, thiếu tính đồng bộ và chưa đáp ứng nhu cầu sử 

dụng của người sản xuất. 
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Ngược lại, đẩy mạnh CGHNN theo chiều sâu phản ánh sự tăng trưởng về chất 

lượng, đó là sự tăng lên về số lượng phương tiện cơ giới trên cơ sở đầu tư về vốn, ứng 

dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, kết hợp với hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại (quy hoạch vùng sản xuất; hệ 

thống giao thông nội đồng, ...). Nếu xem xét trên trục thời gian, cơ giới hóa theo chiều 

sâu là quá trình diễn ra ở giai đoạn sau cùng – là giai đoạn cao nhất của thời kỳ đẩy 

mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Mức độ tự động hóa cao của hệ thống 

máy móc và phương tiện cơ giới hóa là đặc trưng cơ bản của quá trình đẩy mạnh cơ 

giới hóa theo chiều sâu. Ở giai đoạn này, lao động chân tay sẽ được kết hợp với lao 

động trí óc để thực hiện việc giám sát, điều chỉnh quá trình sản xuất nông nghiệp. 

- Đẩy mạnh CGHNN phải hướng đến mục tiêu là đạt được kết quả và hiệu quả 

cao trong sản xuất nông nghiệp. Xét ở phương diện vĩ mô (tổng thể ngành nông 

nghiệp), mục tiêu của việc đẩy mạnh cơ giới hóa là làm thay đổi tập quán canh tác 

phân tán, thủ công sang sản xuất bằng máy, thiết bị tiên tiến, hiện đại có năng suất, 

chất lượng, hiệu quả cao, giảm tổn thất trong nông nghiệp [5]. Vì vậy, đẩy mạnh cơ 

giới hóa trong sản xuất nông nghiệp được xem như là đòn bẩy để chuyển dịch ngành 

nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở mức độ cao, hiện đại và tiệm cận với các 

nền nông nghiệp tiên tiến ở trên thế giới. Ở cấp độ vi mô (cơ sở sản xuất: hộ, trang 

trại, ...), việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là giải pháp quan trọng 

để nâng cao hiệu quả sản xuất, là cơ sở để tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, nâng cao 

chất lượng sản phẩm trên cơ sở tiết kiệm chi phí lao động, thúc đẩy mở rộng quy mô 

sản xuất, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa nông sản đủ lớn đáp ứng nhu cầu thị 

trường trong và ngoài nước. 

- Đẩy mạnh CGHNN phải được tiến hành đồng bộ và song hành cùng với việc 

tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn. Trong đó, xây dựng và 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phải được ưu tiên thực hiện trước một 

bước nhằm tạo cơ sở và điều kiện cần để đẩy mạnh cơ giới hóa. Các hạng mục đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng bao gồm: qui hoạch, cải tạo, san phẳng đồng ruộng; thực hiện dồn 

điền đổi thửa; kiên cố hóa hệ thống kênh mương, giao thông nội đồng và giao thông nông 

thôn. Thực tế cho thấy, cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ giúp cho việc áp dụng các 

phương tiện cơ giới dễ dàng và thuận tiện hơn, đồng thời khai thác tối đa công suất và tính 

năng sử dụng của các loại máy móc và phương tiện cơ giới.  
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- Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đòi hỏi phải có các chính 

sách hỗ trợ được xây dựng đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Các chính sách nhà 

nước là yếu tố tác động trực tiếp đến quá trình đẩy mạnh CGHNN. Việc ban hành các 

chủ trương, chính sách kịp thời, đồng bộ, phù hợp với thực tế sẽ thúc đẩy quá trình 

CGHNN và mang lại kết quả và hiệu quả cao. Ví dụ: chính sách thu hút doanh nghiệp 

FDI sẽ tạo điều kiện để phát triển công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích liên doanh liên kết 

với những doanh nghiệp nước ngoài có thương hiệu mạnh để tự chế tạo trong nước 

đáp ứng nhu cầu sản xuất. Chính sách tài chính, tín dụng và thuế sẽ tác động tích cực 

đến việc đẩy mạnh CGHNN, chẳng hạn như các dự án cơ khí chế tạo máy nông nghiệp 

được vay vốn với lãi suất đặc biệt ưu đãi; hỗ trợ doanh nghiệp 100% vốn mua bản 

quyền chế tạo máy nông nghiệp, máy động lực; giảm thuế suất thuế nhập khẩu một số 

loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nước chưa sản xuất được.v.v.. 

- Đẩy mạnh CGHNN luôn đi kèm với sự phát triển thị trường cung ứng các loại 

máy móc, phương tiện cơ giới, dịch vụ hậu cần sửa chữa và thị trường cung ứng dịch 

vụ cơ giới nông nghiệp (dịch vụ làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển, 

...). Điều này có nghĩa là đẩy mạnh CGHNN đòi hỏi phải tổ chức tốt thị trường đầu 

vào và thị trường đầu ra. Vì vậy, để đẩy mạnh CGHNN cần phải chú trọng đến công 

tác nghiên cứu thị trường, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo 

lập môi trường kinh doanh các loại máy móc và phương tiện cơ giới, khuyến khích các 

thành phần trong xã hội tham gia mạng lưới cung ứng dịch vụ cơ giới phù hợp với 

điều kiện của từng vùng, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.  

- Đẩy mạnh CGHNN phải mang tính bền vững, đảm bảo sự hài hòa giữa 3 trục 

phát triển, đó là kinh tế - xã hội – môi trường [44]. 

+ Về khía cạnh kinh tế, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp là một 

quyết định đầu tư của các cơ sở sản xuất, do đó cơ giới hóa phải tạo ra thu nhập và lợi 

nhuận lớn hơn từ việc đầu tư mua sắm các phương tiện cơ giới [44]. Mặt khác, việc áp 

dụng cơ giới hóa đòi hỏi phải có sự liên kết thương mại và tài chính giữa các cơ sở sản 

xuất nông nghiệp và các bên liên quan khác, đó là sự liên kết giữa nhà bán lẻ, nhà phân 

phối, nhà sản xuất, nhà nhập khẩu và nhà cung cấp dịch vụ [44].  
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(Nguồn: Agricultural Mechanization in Sub-Saharan Africa Guidelines for preparing a 

strategy, FAO 2013) 

Hình 1.1. CGHNN – nguyên tắc bền vững 

+ Sự bền vững của quá trình đẩy mạnh CGHNN phải được xem xét ở khía cạnh 

xã hội. Điều này mang hàm ý là đẩy mạnh cơ giới hóa mang lại lợi ích phi kinh tế cho 

người nông dân, đó là sự giảm xuống của mức độ nặng nhọc; người nông dân có nhiều 

thời gian để làm các công việc khác, trong đó có thời gian nghỉ ngơi [44]. Tác động 

của quá trình cơ giới hóa đến việc làm của lao động khu vực nông thôn cũng là một 

vấn đề xã hội cần được xem xét và đánh giá. Theo quan điểm của một số nhà nghiên 

cứu, cơ giới hóa là một trong những yếu tố làm giảm cơ hội việc làm và kỹ năng lao 

động của một số công việc thông thường của người nông dân [44]. Tuy nhiên, cũng có 

một số quan điểm khác, đó là CGHNN có thể làm giảm lao động thất nghiệp ở khu 

vực nông thôn thông qua việc tạo ra một số cơ hội việc làm mới cho người lao động, 

chẳng hạn như sự phát triển các nhà máy sản xuất phương tiện cơ giới, xưởng sửa 

chữa, dịch vụ cung cấp máy nông nghiệp [44].   

+ Về khía cạnh môi trường, có nhiều quan điểm chỉ trích rằng cơ giới hóa đã tác 

động tiêu cực đến tài nguyên môi trường, đặc biệt là tài nguyên đất. Sự suy thoái dinh 

dưỡng đất là hệ quả của việc áp dụng phương tiện cơ giới do người sản xuất sử dụng các 

loại máy cày để làm đất [44].  Chính vì vậy, đứng trên quan điểm phát triển bền vững, 

đẩy mạnh cơ giới hóa đòi hỏi phải được xem xét và đánh giá về khía cạnh môi trường. 

- Đẩy mạnh cơ giới hoá nông nghiệp phải phù hợp với điều kiện của từng vùng, 

từng loại cây trồng và vật nuôi, nhất là những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, 

hàng hoá. Điều này có nghĩa rằng, tùy vào thế mạnh của các ngành sản xuất nông 
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nghiệp và điều kiện tự nhiên của các vùng sinh thái để đẩy mạnh cơ giới hóa có tính 

chất trọng điểm, tránh trường hợp đầu tư phân tán và không hiệu quả. 

1.1.5.2. Nội hàm nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN 

Dựa vào cơ sở lý luận về CGHNN và các quan điểm về đẩy mạnh CGHNN đã 

được đề cập ở các mục trước, có thể rút ra nội hàm nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN trên 

bình diện lãnh thổ (địa phương) bao gồm các vấn đề cốt lõi:  

Thứ nhất, làm rõ các điều kiện tiền đề trực tiếp để đẩy mạnh CGHNN như xây 

dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (quy hoạch, cải tạo đồng ruộng và dồn 

điền đổi thửa; hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; ...). 

Thứ hai, đánh giá tiến trình mở rộng quy mô và nâng cao trình độ CGHNN 

(theo chiều rộng và chiều sâu) trong các ngành và lĩnh vực (sản xuất nông nghiệp, lâm 

nghiệp, thủy sản,...).  

Thứ ba, phân tích chính sách của nhà nước, địa phương và vấn đề thị trường cung 

ứng máy móc, phương tiện cơ giới và thị trường dịch vụ cơ giới tác động đến đẩy mạnh 

CGHNN. 

Thứ tư, làm rõ hiệu quả áp dụng CGHNN (hiệu quả kinh tế của các nông hộ, 

trang trại, ...; hiệu quả xã hội và môi trường; đồng thời cần phân tích các yếu tố tác 

động đến mức độ CGHNN (cây trồng, vật nuôi,...) và ảnh hưởng của ứng dụng 

CGHNN đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp của các cơ sở sản xuất (nông hộ, trang 

trại, ...).  

Thứ năm, tổng hợp, nhận diện và đánh giá tiềm năng, lợi thế, cũng như những 

rào cản và những vấn đề đặt ra đối với việc đẩy mạnh CGHNN. Trên cơ sở đó, đề xuất 

các hàm ý chính sách (giải pháp) góp phần thúc đẩy CGHNN.     

1.1.5.3. Tính tất yếu khách quan đẩy mạnh CGHNN  

 Từ những năm 50 của thế kỷ XX, sản xuất nông nghiệp ở trên thế giới đã có 

những thay đổi đáng kể về kỹ thuật canh tác, cụ thể là máy móc đã được đưa vào sử 

dụng trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm thay thế dần sức lao động của con người và động 

vật. Đây được xem là nông nghiệp 2.0 (phiên bản phát triển thứ 2), sau khi thế giới đã 

kết thúc mô hình nông nghiệp 1.0 với hệ thống canh tác truyền thống tiêu tốn sức lao 

động, năng suất thấp (xuất hiện từ những năm đầu của thế kỷ XX) [20]. Theo đánh giá 

của tổ chức FAO, cơ giới hóa ở trong thời kỳ này đã làm tăng năng suất nông nghiệp; 
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giảm áp lực từ tình trạng thiếu việc làm ngày càng tăng do di cư lao động sang lĩnh vực 

phi nông nghiệp; giảm đói nghèo và cải thiện an ninh lương thực cho toàn cầu [77]. 

Không dừng lại ở đó, với sự phát triển mạnh mẽ như vũ bão của khoa học kỹ 

thuật và đặc biệt là sự bùng nổ công nghệ thông tin và công nghệ số trong thế kỷ XXI, 

nền sản xuất nông nghiệp của thế giới đã chuyển sang thời kỳ phát triển mới – thời kỳ 

ứng dụng cơ giới hóa ở trình độ tự động hóa rất cao, đặc biệt là công nghệ cảm biến 

kết nối vạn vật (IoT). Đến nay, nền sản xuất nông nghiệp thế giới đã chuyển sang 

phiên bản thứ 4 (nông nghiệp 4.0) để mở đường cho sự tiến hóa tiếp theo, trong đó 

mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp đều được hỗ trợ từ công nghệ điều 

khiển tự động bởi mạng máy tính kết nối dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám 

mây [20]. Điều này cũng đặt ra nhiều thách thức đối với những quốc gia có nền nông 

nghiệp đang phát triển ở trình độ thấp (trong đó có Việt Nam), đó là cần phải đẩy 

nhanh quá trình hiện đại hóa ngành nông nghiệp thông qua ứng dụng các tiến bộ khoa 

học kỹ thuật (trong đó có cơ giới hóa) nhằm từng bước tiệm cận với trình độ phát triển 

của nền nông nghiệp thế giới, nếu không sẽ bị tụt hậu. 

Đối với Việt Nam, do xuất phát điểm quá thấp từ nền nông nghiệp lúa nước; 

chiến tranh triền miên, cộng với những sai lầm lớn khi duy trì quá lâu mô hình kinh tế 

kế hoạch hóa tập trung đã làm cho nền sản xuất nông nghiệp ở nước ta bị tụt hậu nhiều 

về trình độ phát triển so với các nước khác trên thế giới. Mặc dù Chính phủ Việt Nam đã 

có những nỗ lực nhất định để cải thiện năng lực sản xuất, góp phần thu hẹp khoảng cách 

về trình độ phát triển, nhưng đến nay sản xuất nông nghiệp vẫn đang trong tình trạng 

manh mún, nhỏ lẻ; mức độ áp dụng cơ giới hóa vẫn còn thấp. Như đã đề cập ở phần 

trước, trong khi thế giới đã chuyển sang phát triển nông nghiệp 4.0, thì Việt Nam vẫn 

chưa có một mô hình hoàn chỉnh theo đúng phiên bản này. Điều đó có nghĩa rằng trình 

độ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn còn thấp. 

Trong bối cảnh khu vực công nghiệp và dịch vụ đạt được đà tăng trưởng cao, tạo 

ra nhiều cơ hội việc làm với mức thu nhập hấp dẫn hơn, kéo theo nguồn lao động nông 

nghiệp đang có xu hướng dịch chuyển sang khu vực này hết sức nhanh chóng, dẫn đến 

khu vực nông nghiệp đang đối diện với tình trạng thiếu hụt lao động ngày càng tăng. Rõ 

ràng, điều rất cần thiết và cấp bách đối với ngành nông nghiệp là cần đẩy mạnh cơ giới 
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hóa nhằm thay thế dần sức lao động của con người, giảm bớt tính căng thẳng trong mùa 

vụ và khắc phục được tình trạng thiếu hụt lao động như hiện nay. 

Hơn thế nữa, biến đổi khí hậu toàn cầu đang đe dọa đến tình hình an ninh lương 

thực của nhân loại, bài toán đặt ra cho tất cả các nước trên thế giới là cần phải sử dụng 

những giải pháp nào để cải thiện năng suất nông nghiệp, rút ngắn thời vụ nhằm hạn 

chế những rủi ro cho người sản xuất? Lời giải cho bài toán này chính là ngành nông 

nghiệp phải thực hiện ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, trong đó 

có cơ giới hóa. 

Như vậy, đứng trước những yêu cầu về đổi mới toàn diện phương thức sản xuất 

nông nghiệp trong bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh CGHNN là xu hướng phát triển 

chung của thế giới. Đối với nước ta, đẩy mạnh CGHNN là con đường tất yếu và khách 

quan trong quá trình thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; là 

một trong những giải pháp quan trọng, tạo động lực để tái cơ cấu ngành nông nghiệp; 

tạo ra những điều kiện cần thiết nhằm đẩy mạnh phát triển ngành nông nghiệp Việt 

Nam tiệm cận với nền nông nghiệp của thế giới về trình độ phát triển, hướng đến mô 

hình nông nghiệp 4.0 trong tương lai gần.  

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu về CGHNN 

1.2.1. Các nghiên cứu chủ yếu ở nước ngoài 

Chủ đề CGHNN đã thu hút sự quan tâm nghiên cứu của các nhà khoa học ở 

trên thế giới đến từ các lĩnh vực khoa học kỹ thuật lẫn lĩnh vực kinh tế, tổ chức và 

quản lý. Trong phạm vi nội dung nghiên cứu Luận án, chúng tôi tổng hợp, phân tích và 

đánh giá một số kết quả nghiên cứu chủ yếu liên quan đến khía cạnh kinh tế, tổ chức 

và quản lý về CGHNN theo các chủ đề như sau: 

1.2.1.1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến CGHNN 

 Như đã trình bày ở phần trước, việc đẩy mạnh áp dụng CGHNN luôn chịu tác 

động tích hợp bởi nhiều yếu tố khác nhau. Trong khi các nhân tố ở cấp độ vĩ mô là các 

chính sách, điều kiện cơ sở hạ tầng, thì các yếu tố thuộc về đặc điểm kinh tế - xã hội 

của các hộ sản xuất nông nghiệp đều có ảnh hưởng rất lớn đến việc áp dụng cơ giới 

hóa. Chính vì vậy, đã có một số đề tài khoa học ở trong và ngoài nước tập trung 

nghiên cứu các yếu tố thuộc về đặc điểm kinh tế - xã hội của các nông hộ ảnh hưởng 

đến mức độ cơ giới hóa.  
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F. Rasouli và cộng sự (2009) [46] sử dụng phương pháp phân tích hồi quy đa 

biến để đánh giá mức độ tác động của các yếu tố thuộc về đặc điểm kinh tế - xã hội 

của các chủ trang trại đến mức độ cơ giới hóa trong sản xuất giống hoa Hướng Dương. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mức độ cơ giới hóa ở các trang trại sản xuất giống hoa 

Hướng Dương chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi yếu tố quy mô diện tích sản xuất. Sự manh 

mún về diện tích đất canh tác là nguyên nhân cản trở cho việc áp dụng cơ giới hóa.  

Một nghiên cứu khác của Bidyut Kumar Ghosh (2010) [35] đã xây dựng mô hình 

hồi quy Logit để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa trong các 

trang trại ở huyện Burdwan, Bengal. Các biến giải thích ở mô hình nghiên cứu này bao 

gồm: tuổi của chủ hộ; khuyến nông; tiếp cận dịch vụ thủy lợi; quy mô diện tích đất 

canh tác của trang trại; tỷ lệ diện tích được đầu tư phân bón; tiếp cận tín dụng. Theo 

kết quả phân tích hồi quy Logit, yếu tố thuộc về khả năng tiếp cận dịch vụ thủy lợi; 

quy mô diện tích canh tác; và khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng đều ảnh hưởng đến 

mức độ cơ giới hóa của các trang trại.  

1.2.1.2. Nghiên cứu tác động của CGHNN 

Wang Fulin và các cộng sự (2016) [72] đã phát triển và hoàn thiện lý thuyết 

ước lượng nhu cầu lao động và thặng dư lao động nông thôn trong lĩnh vực trồng trọt 

thông qua xây dựng mô hình ước lượng cải tiến và phân tích thực nghiệm về mối quan 

hệ giữa mức độ CGHNN và nhu cầu lao động. Mô hình trong nghiên cứu của nhóm 

tác giả không chỉ lượng hóa nhu cầu lao động hiện tại mà còn dự báo nhu cầu lao động 

cho tương lai thông qua mức độ cơ giới hóa được dự báo và diện tích đất canh tác. 

Thêm vào đó, nghiên cứu của Wang Fulin và các cộng sự (2016) cũng đưa ra cách lập 

luận để tính được các chỉ số về diện tích canh tác, mức độ cơ giới hóa, và diện tích 

canh tác trung bình mà một lao động có thể đảm nhận khi mức độ cơ giới hóa đạt ở 

mức từ 0% tới 100%. Đây chính là hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu sẽ được sử dụng 

trong nghiên cứu đề tài Luận án tiến sĩ ở phần phân tích số liệu điều tra, đặc biệt là khi 

đánh giá tác động của CGHNN đến khía cạnh xã hội (thông qua phân tích mối liên hệ 

giữa CGHNN và nhu cầu sử dụng lao động).  

Mohammad Ali Hormozia và cộng sự (2012) [55] sử dụng phương pháp hàm 

sản xuất tối đa ngẫu nhiên để đánh giá tác động của các loại đầu vào phương tiện cơ 

giới và hệ thống canh tác đến năng suất và hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa ở tỉnh 

http://ascidatabase.com/author.php?author=Bidyut%20Kumar&last=Ghosh
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Khuzestan, Iran. Tác giả đã phân chia hoạt động sản xuất lúa có sử dụng phương tiện 

cơ giới và lao động thủ công thành 3 bước: (1) – làm đất; (2) – gieo cấy; (3) – thu 

hoạch. Trên cơ sở đó, nghiên cứu đã phân loại 2 nhóm đầu vào lao động được sử dụng 

ở 3 bước công việc, bao gồm: lao động thủ công và lao động bằng phương tiện cơ giới. 

Tác giả đã đồng nhất giá trị của các biên đầu vào này bằng cách sử dụng đơn vị năng 

lượng tương đương (equivalent energy) dựa trên nghiên cứu của Nassiri and Singh 

(2009) [56]. Theo kết quả nghiên cứu, việc sử dụng phương tiện cơ giới trong thu 

hoạch lúa sẽ làm tăng năng suất; đồng thời phương pháp thu hoạch 2 giai đoạn cho 

năng suất thấp hơn so với những hộ làm theo phương pháp thu hoạch nhiều giai đoạn 

(phương pháp truyền thống). 

Một nghiên cứu khác của F.F.T. Chisango và Ajuruchukwu Obi (2010) [44] 

cũng sử dụng phương pháp hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên để đánh giá tác động của 

chương trình cơ giới hóa và cải cách ruộng đất Fast Track đến năng suất nông nghiệp 

ở Zimbabwe. Trong mô hình hàm sản xuất, tác giả sử dụng biến giả “áp dụng phương 

tiện cơ giới” để ước lượng và so sánh mức độ tác động đến năng suất sản xuất nông 

nghiệp giữa những hộ có áp dụng và không áp dụng phương tiện cơ giới. Nghiên cứu 

đã chỉ ra rằng, những hộ có áp dụng đạt được mức năng suất gấp 134 lần so với những 

hộ không được trang bị các phương tiện cơ giới trong sản xuất.  

Bashir Ahmad (1972) [31] thực hiện nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế và 

hiệu quả xã hội của việc ứng dụng máy kéo tại tỉnh Punjab, Pakistan. Nghiên cứu này 

sử dụng chương trình tuyến tính để phân tích bộ số liệu điều tra tại các trang trại trồng 

lúa mì và bông ở tỉnh Punjab. Tác giả tập trung phân tích ảnh hưởng của cơ giới hóa 

khâu thu hoạch đến sản lượng lúa mì và bông; xem xét khả năng thu hồi vốn đầu tư 

mua sắm các loại máy kéo và trang thiết bị; phân tích tác động của CGHNN đến việc 

làm của người lao động để làm rõ tính hiệu quả về mặt xã hội.  

1.2.1.3. Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của CGHNN 

YuYu Tun và Hye-Jung Kang (2015) [74] đã sử dụng đồng thời hai phương 

pháp phân tích hiệu quả kỹ thuật phổ biến hiện nay, đó là phương pháp phân tích màng 

bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis- DEA) và phương pháp phân tích hàm sản 

xuất tối đa ngẫu nhiên để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả 

sản xuất lúa ở Myanmar. Bằng mô hình hồi quy Tobit, kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, 
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các công cụ máy móc nông trang cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất lúa gạo tại 

Myanmar. Các công cụ máy móc được sử dụng tại các nông trang trong nghiên cứu 

này bao gồm máy cày (plough), máy bừa (harrow), máy xới chạy bằng điện (power 

tiller), máy gieo hạt (seeder), máy bơm phun thuốc trừ sâu (spray), máy bơm nước 

(water pump), máy đập lúa (threshing machine). Từ kết quả nghiên cứu này, YuYu 

Tun và Hye-Jung Kang cho rằng “Để có thể hướng đến tương lai trong việc phát triển 

nông nghiệp, việc ứng dụng các máy móc nông nghiệp hiện đại là vô cùng cần thiết”. 

Nó không chỉ giúp nâng cao hiệu quả sản xuất mà còn hữu ích trong việc gia tăng quy 

mô sản xuất nông nghiệp (mass production). Do đó, các nhà hoạch định chính sách cần 

phải coi vai trò của máy móc nông nghiệp như là một vấn đề quan trọng.  

Chúng tôi cho rằng kết quả nghiên cứu của YuYu Tun và Hye-Jung Kang đã 

cung cấp cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu đánh giá tác động của cơ giới hóa đến 

hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Cách tiếp cận phân tích tham số (hàm sản xuất tối đa 

ngẫu nhiên - SFA) của YuYu Tun và Hye-Jung Kang sẽ được chúng tôi tham khảo để 

xây dựng mô hình đánh giá tác động của cơ giới hóa đến hiệu quả sản xuất lúa ở tỉnh 

Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn bộc lộ một số hạn chế nhất định, cụ thể:  

Thứ nhất, chỉ số hiệu quả kỹ thuật được ước lượng bằng phương pháp DEA và 

SFA không được so sánh với nhau bằng kiểm định thống kê về trị trung bình của 2 

tổng thể, trong khi có sự chênh lệch đáng kể về mức hiệu quả kỹ thuật trung bình được 

ước lượng từ 2 phương pháp.  

Thứ hai, nghiên cứu này mới chỉ ra mức độ tác động của biến số công cụ cơ 

giới đến hiệu quả sản xuất lúa thông qua tham số ước lượng. Theo chúng tôi, nghiên 

cứu này cần phân tổ thống kê giữa 2 tiêu thức là số lượng phương tiện cơ giới và chỉ 

số hiệu quả kỹ thuật nhằm phân tích rõ hơn về mối liên hệ giữa 2 biến số này.      

Olaoye và cộng sự (2010) [50] đã công bố kết quả nghiên cứu “Đo lường chỉ số 

CGHNN và phân tích năng suất cơ giới hóa ở các trang trại vùng Tây Nam, Nigeria”. 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng chủ yếu là phân tích thống kê mô tả dựa trên 

bộ số liệu điều tra, khảo sát các trang trại thuộc sở hữu nhà nước ở Bang Ogun và 

Osun, Nigeria. Tác giả đã sử dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ cơ giới hóa của 

Nowacki (1974) để đo lường chỉ số CGHNN ở địa bàn nghiên cứu. Theo đó, mức độ 

cơ giới hóa được thể hiện qua 3 cấp độ sử dụng các phương tiện cơ giới, bao gồm: 

công cụ cầm tay (hand tools); sức kéo gia súc (animal drawn); máy nông nghiệp 
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(tractorized). Trong khi đó, việc đo lường năng suất cơ giới hóa được thực hiện thông 

qua sử dụng hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu của Ortiz Canavate và Salvador (1980). 

Theo tác giả, năng suất nông nghiệp phản ánh qua chỉ tiêu hiệu quả kỹ thuật, biểu hiện 

dưới dạng hàm sản xuất (quan hệ đầu vào và đầu ra). Vì vậy, năng suất nông nghiệp có 

áp dụng phương tiện cơ giới là sản lượng tối đa có thể đạt được dựa trên các phương 

tiện cơ giới hiện tại được áp dụng vào sản xuất ở các cơ sở sản xuất (lao động, gia súc 

cày kéo, máy nông nghiệp).  

Mặc dù cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu của Olaoye và cộng sự được 

kế thừa từ các nghiên cứu trước đây, nhưng nghiên cứu này đã hệ thống hóa khá đầy đủ 

và toàn diện về các chỉ tiêu đánh giá, đo lường mức độ cơ giới hóa và năng suất cơ giới 

hóa. Hơn thế nữa, cách lập luận và tính toán các chỉ tiêu là rất thuyết phục và có độ tin 

cậy cao. Tuy nhiên, việc sử dụng các chỉ tiêu này để đánh giá mức độ cơ giới hóa và 

tính toán năng suất của cơ giới hóa chỉ phù hợp khi đối tượng khảo sát là các doanh 

nghiệp nông nghiệp hoặc các trang trại. Điều này có thể được giải thích bởi lý do là bộ 

số liệu điều tra trong nghiên cứu này được thu thập khá phức tạp, đòi hỏi các chủ trang 

trại phải ghi chép chính xác, bao gồm: thời gian làm việc của một lao động hoặc một 

loại gia súc kéo hoặc máy nông nghiệp tính trên một đơn vị diện tích; công suất của 

máy; tốc độ làm việc của các loại máy nông nghiệp; v.v.. Chính vì vậy, việc vận dụng hệ 

thống chỉ tiêu này để nghiên cứu ở các nông hộ quy mô nhỏ là rất khó thực hiện. 

Nghiên cứu của A. O. Ajao và cộng sự (2005) [33] sử dụng phương pháp hàm 

sản xuất tối đa ngẫu nhiên Cobb-Douglas để ước lượng và so sánh chỉ số hiệu quả kỹ 

thuật giữa 2 nhóm trang trại trồng ngô ở Nigeria có sử dụng và không sử dụng phương 

tiện cơ giới trong sản xuất. Bằng việc xây dựng 2 mô hình hàm sản xuất đại diện 2 

nhóm hộ có sử dụng và không sử dụng phương tiện cơ giới, kết quả ước lượng cho 

thấy những trang trại có sử dụng phương tiện cơ giới đạt mức hiệu quả kỹ thuật cao 

hơn so với những trang trại không sử dụng phương tiện cơ giới. Mức hiệu quả kỹ thuật 

trung bình của những hộ áp dụng phương tiện cơ giới trong sản xuất là 72% và ở nhóm 

hộ không áp dụng là 62%. 

1.2.1.4. Nghiên cứu về chính sách và giải pháp thúc đẩy CGHNN 

Dựa trên khung phân tích của Lewis (1996), Spielman và Birner (2008) về hệ 

thống nông nghiệp đổi mới công nghệ, Cossar Frances và các cộng sự (2016) [42] đã 
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phân tích mối liên hệ giữa các thành phần tác nhân tham gia mạng lưới cung ứng dịch 

vụ máy kéo nông nghiệp, bao gồm nhà máy sản xuất; doanh nghiệp nhập khẩu; nông 

dân; cơ sở sửa chữa. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là phân tích định tính và phân 

tích thống kê mô tả. Số liệu trong nghiên cứu này được thu thập thông qua thảo luận 

nhóm và phỏng vấn chuyên sâu với các tác nhân tham gia mạng lưới cung cấp dịch vụ 

cơ giới nông nghiệp. Điểm nghiên cứu được lựa chọn là huyện Ejura-Sekyedumase 

thuộc khu vực Ashanti của Ghana. Theo kết quả nghiên cứu, việc sử dụng máy kéo đã 

tạo ra những thay đổi trong một mạng lưới nông nghiệp và đó chính là yếu tố giúp người 

sản xuất tiếp cận được nguồn vốn, kiến thức, kinh nghiệm, mở rộng các mối quan hệ, và 

thông tin liên lạc. Hàm ý chính sách được đưa ra trong nghiên cứu này đó chính là cần 

đẩy mạnh phát triển thị trường máy nông nghiệp nhằm khắc phục những hạn chế yếu 

kém trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ở Ghana. Chúng tôi cho rằng, nghiên cứu của 

Cossar Frances và các cộng sự là tài liệu tham khảo có giá trị đối với đề tài Luận án tiến 

sĩ mà chúng tôi sẽ thực hiện, cụ thể là cung cấp khung phân tích và cách tiếp cận phân 

tích hệ thống khi nghiên cứu mạng lưới cung ứng các loại phương tiện cơ giới ở tỉnh Hà 

Tĩnh. Mặc dù đã có những đóng góp về mặt khoa học trong nghiên cứu mạng lưới cung 

ứng phương tiện cơ giới sản xuất nông nghiệp, nhưng nghiên cứu có một số điểm hạn 

chế: (1) các kết luận trong nghiên cứu này còn mang tính chất định tính, thiếu định 

lượng; (2) tác giả chưa phân tích khía cạnh kinh tế học ở trong mạng lưới cung ứng dịch 

vụ cơ giới nông nghiệp thông qua các chỉ tiêu tài chính (doanh thu, chi phí, lợi nhuận).     

Một nghiên cứu gần đây đã được công bố trong năm 2014 của các tác giả Li Jie và 

Zeng Hui [51] đã chỉ ra rằng cả đô thị hóa, công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp 

đều có ảnh hưởng đến an ninh lương thực, trong đó đô thị hóa ảnh hưởng tiêu cực đến an 

ninh lương thực; trong khi công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp là hai nhân tố 

ảnh hưởng tích cực đến an ninh lương thực. Từ đó, Li Jie và Zeng Hui đề xuất cần cải tiến 

ngành công nghiệp nông nghiệp dinh dưỡng, quảng bá nông nghiệp tới công nghiệp, khoa 

học; đẩy mạnh mức độ đô thị hóa, và cải tiến mức độ hiện đại hóa nông nghiệp. 

Theo kết quả nghiên cứu của C. A. Adamade và B. A. Jackson (2014) [30], việc 

áp dụng CGHNN ở Nigeria được xem như là một chiến lược để mang lại sự đầy đủ về 

thực phẩm của quốc gia này. Tương lai của CGHNN ở Nigeria phụ thuộc mạnh mẽ vào 

sự phát triển của các máy móc thiết bị của quốc gia này, cùng với việc thích nghi với 
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những thiết kế mới và những đổi mới trong công nghệ CGHNN từ các thiết bị và máy 

móc được nhập khẩu và cuối cùng là việc xây dựng và phát triển mạng lưới bảo trì máy 

móc thiết bị và cơ sở kinh doanh các loại động cơ điện. Nghiên cứu đã đề xuất về mặt 

chính sách đối với sự phát triển của CGHNN ở Nigeria, cụ thể là: các tổ chức hợp tác 

và Chính phủ phải coi trọng vai trò của cơ giới hóa; hình thành các quỹ tài chính và 

thiết lập các trung tâm nghiên cứu về các loại công nghệ máy móc; cung cấp tín dụng 

và cơ sở vật chất, hạ tầng cho các nhà sản xuất và các hộ nông dân.  

Nghiên cứu của Garry Lee và Bahattin Akdemir (2013) [47] đã chỉ ra rằng nền 

sản xuất nông nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong quá trình 

đẩy mạnh CGHNN, cụ thể: (1) canh tác nhỏ lẻ; (2) việc lựa chọn máy móc nông 

nghiệp và các máy kéo không cần thiết; (3) thiếu kiến thức về việc sử dụng máy móc 

hiệu quả và hợp lý; (4) thiếu các hoạt động bảo hành máy kéo và máy nông nghiệp. 

Mặt khác, các chính sách đẩy mạnh CGHNN của Thổ Nhĩ Kỳ cần phải hướng đến việc 

hỗ trợ cho người nông dân mua các loại máy nông nghiệp ít tiêu hao năng lượng để cải 

tiến sản lượng và chất lượng. Thêm vào đó, các hệ thống kiểm soát các yếu tố đầu vào 

dư thừa quá mức và kiểm soát sản lượng..v.v. cũng cần được hỗ trợ bởi các nhà hoạch 

địch chính sách để bảo vệ môi trường.  

Nghiên cứu về thực trạng áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của 

tác giả Prabhu Pingali (2007) [63] đã được tiến hành ở vùng cận sa mạc Sahara, Châu 

Phi. Tác giả cho rằng, trong hơn một nửa thế kỷ qua, vùng phụ cận sa mạc Sahara đã 

chứng kiến các công nghệ tiết kiệm sức lao động đã được áp dụng ở nhiều mức độ 

chưa từng có. Việc tăng cường các hệ thống sản xuất đã tạo ra nhiều gánh nặng công 

sức liên quan đến việc chuẩn bị đất, thu hoạch, và các hoạt động tuốt, đập lúa. Do đó, 

việc làm giảm sức lực bằng việc áp dụng các công nghệ cơ giới hóa đã giúp tăng năng 

suất nông nghiệp và giảm chi phí sản xuất. Prabhu Pingali đã đưa ra những tư liệu 

chứng minh các xu hướng và mô hình kiểu mẫu áp dụng các công nghệ cơ khí; đánh 

giá các bằng chứng về năng suất và tác động của cơ giới hóa, và thảo luận về các hàm 

ý chính sách cho cơ giới hóa.  

Một nghiên cứu khác của Prabhu Pingali và cộng sự (1988) [62] cũng được thực 

hiện tại vùng sa mạc Sahara, Châu Phi nhằm phân tích mối liên hệ giữa mật độ dân số, 

thị trường và sự cải tiến hệ thống canh tác từ công cụ truyền thống đến việc sử dụng các 
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máy móc, kỹ thuật. Nghiên cứu này đã tiến hành thu thập số liệu và thông tin tại 50 khu 

vực thuộc 10 quốc gia trong vùng phụ cận sa mạc Sahara. Phát hiện chính yếu trong 

nghiên cứu này đó là “Các giải pháp được đưa ra bởi những người nông dân Châu Phi 

nhằm gia tăng việc sản xuất lương thực với một diện tích cach tác nhất định là gần như 

tương tự với các giải pháp được phát hiện trước đây ở những khu vực khác tại các nước 

phát triển và đang phát triển”. Những người nông dân Châu Phi đã đối phó với việc gia 

tăng mật độ dân số và gia tăng nhu cầu các sản phẩm nông nghiệp bằng cách mở rộng 

diện tích canh tác, đầu tư nhiều hơn vào ruộng đất, và ứng dụng đổi mới công nghệ máy 

móc và tăng cường phân bón. 

Nghiên cứu của Agarwal (1983) [34] đã được thực hiện dựa trên số liệu điều tra 

240 trang trại ở các vùng trồng lúa mì của Punjab, Ấn Độ trong niên vụ 1971-1972. Nội 

dung chính được trình bày trong nghiên cứu này bao gồm: mối quan hệ giữa lao động và  

sản lượng trong điều kiện áp dụng các kỹ thuật canh tác lúa mì; phân tích tác động của 

máy kéo (tractors) và giếng khoan (tubewells/ pumpsets) tới cường độ thu hoạch ở các 

trang trại; đề cập tới tác động của sản lượng cũng như các loại máy kéo đến việc làm tại 

các trang trại. Nghiên cứu chỉ ra rằng, máy kéo không ảnh hưởng đến sản lượng thu 

hoạch; thêm vào đó, việc sử dụng máy kéo có xu hướng làm rút ngắn thời gian lao động. 

Mặc dù, các máy kéo làm gia tăng cường độ thu hoạch mùa vụ nhưng ảnh hưởng của 

chúng là không đủ để tạo ra bất kỳ sự tác động có ý nghĩa nào lên sản lượng của trang 

trại. Giếng khoan được xem là có đóng góp tới sản lượng lúa mì có năng suất cao (High 

Yielding Varieties- HYV), tới cường độ thu hoạch mùa vụ, và sản lượng trang trại. Bên 

cạnh đó, giếng khoan cũng có mối quan hệ với nhu cầu lao động cao về công việc tưới 

tiêu cả về thời gian lao động và số lượng lao động. 

D. A. G. Green (1971) [48] đã nghiên cứu bốn trường hợp khác nhau về cơ giới 

hoá nông nghiệp ở các vùng khác nhau của Ethiopia bằng việc mô tả và phân tích các lợi 

ích và chi phí tiềm năng, và khả năng tương thích với một số mục tiêu nhất định được 

lựa chọn từ kế hoạch năm năm lần thứ Ba của Ethiopia (the Ethiopian Third-Five Year 

Plan). Trong nghiên cứu này, D. A. G. Green đã sử dụng một định nghĩa rộng về 

CGHNN. Theo đó, CGHNN được hiểu là: “Bất cứ hình thức hỗ trợ bằng máy móc nào 

được sử dụng trong công nghệ nông nghiệp tạo thuận tiện cho việc xem xét, nghiên cứu 

bất kỳ một hệ thống nông nghiệp nào ở Ethiopia như là một địa điểm tiềm năng cho 

CGHNN”. 
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1.2.2. Các nghiên cứu ở trong nước 

Có khá nhiều nghiên cứu liên quan đến CGHNN đã được tiến hành trên quy mô 

toàn quốc hoặc trong phạm vi nhỏ hơn. Các nghiên cứu đã làm rõ thực trạng CGHNN 

và cũng đã đưa ra những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả CGHNN ở 

nước ta. Có thể kể ra một số công trình tiêu biểu theo một số chủ đề sau đây: 

1.2.2.1. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến CGHNN 

Trương Thị Ngọc Chi (2010) [40] sử dụng phương pháp phân tích kinh tế lượng 

thông qua mô hình hồi quy Probit nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố 

đến việc áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch và sấy khô lúa tại Đồng bằng Sông 

Cửu Long, Việt Nam. Việc lựa chọn đề tài nghiên cứu này xuất phát từ hiện trạng cơ 

giới trong khâu thu hoạch và sấy lúa tại vùng Đồng bằng Sông Cửu Long còn yếu và 

thiếu. Tỷ lệ diện tích gặt lúa bằng cơ giới của toàn vùng chỉ đạt ở mức 20,7% (năm 

2008) và tỷ lệ lúa sấy chỉ chiếm một phần ba sản luợng thu hoạch. Số liệu trong nghiên 

cứu này được thu thập từ 250 hộ nông dân trồng lúa ở Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang 

và Bến Tre. Biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy Probit được biểu hiện dưới dạng 

nhị phân (có hai giá trị 0 và 1, trong đó: y = 0 là những hộ không áp dụng cơ giới; y = 

1 là những hộ có áp dụng cơ giới). Có 10 biến độc lập được đưa vào nghiên cứu, trong 

đó có 5 biến độc lập thuộc loại biến giả. Theo kết quả nghiên cứu, các biến có ảnh 

hưởng lớn nhất đến việc áp dụng cơ giới trong thu hoạch và sấy lúa bao gồm: trình độ 

học vấn và nhận thức về máy nông nghiệp của nông dân; vốn; diện tích canh tác; tập 

huấn kỹ thuật; và hệ thống thông tin.    

Có thể cho rằng, việc lựa chọn đề tài nghiên cứu này hoàn toàn mang tính cấp 

thiết và phù hợp với hiện trạng áp dụng cơ giới trong thu hoạch và sấy lúa ở vùng 

Đồng bằng Sông Cửu Long cũng như địa bàn nghiên cứu ở tỉnh Hà Tĩnh. Số liệu điều 

tra trong nghiên cứu này là khá phong phú, bao gồm thông tin định tính và định lượng. 

Chính vì vậy, ngoài nội dung trọng tâm của đề tài là phân tích mô hình kinh tế lượng 

Probit, tác giả đã làm nổi bật về thực trạng áp dụng cơ giới trong thu hoạch và sấy lúa 

ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long thông qua trả lời được các câu hỏi về những thuận 

lợi và khó khăn trong việc áp dụng phương tiện cơ giới; lý do không áp dụng cơ giới; 

tỷ lệ nông dân có nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới; .v.v.. Đây chính là tài liệu 

tham khảo quan trọng đối với Luận án trong quá trình xây dựng và thiết kế bảng hỏi 

cũng như xây dựng các tiêu chí đánh giá thực trạng áp dụng CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh. 
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Tuy nhiên, nghiên cứu này chưa phân loại giữa những hộ trực tiếp đầu tư mua phương 

tiện cơ giới (sở hữu phương tiện) và những hộ thuê phương tiện cơ giới, do đó trong 

trường hợp biến phụ thuộc ở mô hình hồi quy Probit đồng nhất về số hộ áp dụng cơ 

giới (mua phương tiện và thuê phương tiện) thì kết quả ước lượng sẽ không có ý nghĩa 

về thống kê và không chính xác.  

1.2.2.2. Nghiên cứu về chính sách và giải pháp thúc đẩy CGHNN 

Đinh Thị Tám (2015) đã công bố kết quả nghiên cứu đề tài “Cơ giới hóa trong sản 

xuất nông nghiệp ở Việt Nam” [70]. Nghiên cứu này được cấu trúc thành 4 phần, bao 

gồm: (1) Tổng quan về sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam; (2) Thực trạng CGHNN ở 

Việt Nam; (3) Đánh giá chung về CGHNN; (4) Định hướng phát triển CGHNN ở Việt 

Nam. Với bố cục hợp lý, nghiên cứu này đã phân tích khá đầy đủ và chi tiết về hiện 

trạng CGHNN ở Việt Nam. Nội dung phân tích tập trung vào các vấn đề như mức độ cơ 

giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt (lúa, hoa màu, sản xuất rau quả, cây công nghiệp...); 

công nghiệp cơ khí sản xuất, chế tạo máy nông nghiệp; tình hình nhập khẩu phương tiện 

cơ giới trong sản xuất nông nghiệp; Các chính sách hỗ trợ phát triển. Số liệu trong 

nghiên cứu này là số liệu thứ cấp khá phong phú, đa dạng, mang tính thời sự và được 

thống kê qua nhiều năm (giai đoạn 2000 – 2013). Vì vậy, đây là nguồn tài liệu có giá trị 

về mặt khoa học, đảm bảo độ tin cậy cao nhằm bổ sung vào đề tài nghiên cứu của Luận 

án tiến sĩ ở phần cơ sở thực tiễn, đồng thời là cơ sở khoa học để đề xuất các giải pháp 

đẩy mạnh cơ giới hóa ở địa bàn nghiên cứu của Luận án. Tuy nhiên, do hạn chế về 

phương pháp nghiên cứu nên kết quả nghiên cứu còn mang tính chất mô tả khái quát, 

chưa nghiên cứu sâu ở các khía cạnh kinh tế - xã hội của CGHNN ở Việt Nam. Toàn bộ 

các kết luận chỉ dựa váo các thông tin số liệu thứ cấp, trong khi đề tài hoàn toàn chưa sử 

dụng số liệu sơ cấp để làm rõ và nổi bật về hiện trạng áp dụng cơ giới trong sản xuất 

nông nghiệp. 

Báo cáo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Đức Long (2013) tại Diễn đàn vùng về 

CGHNN bền vững ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương với đề tài “Chiến lược 

CGHNN ở Việt Nam” [52]. Phương pháp nghiên cứu của tác giả chủ yếu dựa vào phân 

tích thống kê mô tả với bộ số liệu thứ cấp và các thông tin thu thập từ các Văn bản 

chính sách của Chính phủ Việt Nam liên quan đến CGHNN. Theo kết quả nghiên cứu, 

sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam chủ yếu vẫn dựa vào các phương pháp, kỹ thuật 

canh tác truyền thống, trong khi tỷ lệ áp dụng cơ giới còn thấp (tỷ lệ cơ giới hóa khâu 
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làm đất đạt ở mức 70%). Công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp ở Việt Nam phát triển 

chậm và chưa đáp ứng nhu cầu của ngành nông nghiệp, do đó phần lớn các loại máy 

nông nghiệp đều được nhập khẩu từ các nước Châu Á như: Trung Quốc, Hàn Quốc và 

Nhật Bản. Nghiên cứu này đã khái quát một số chính sách và chương trình đẩy mạnh 

CGHNN mang tính bền vững của Chính Phủ Việt Nam. Theo tác giả, một số chính 

sách đầu tư hỗ trợ phát triển CGHNN đã bắt đầu phát huy hiệu quả. Điều này đã 

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, chế 

tạo máy; người nông dân có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các tổ chức tín dụng để 

mua sắm các thiết bị và phương tiện cơ giới. Chúng tôi cho rằng, Báo cáo kết quả 

nghiên cứu của Nguyễn Đức Long sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho đề tài 

Luận án tiến sĩ. Số liệu thứ cấp và các loại văn bản chính sách trong báo cáo này là 

những thông tin hữu ích, được cập nhật chính xác để chúng tôi tham khảo và sử dụng 

nghiên cứu ở phần cơ sở thực tiễn của Luận án. Tuy nhiên, do hạn chế về phương pháp 

nghiên cứu nên tính hàn lâm và khoa học của báo cáo này chưa cao; nội dung nghiên 

cứu chưa phong phú, chưa làm rõ và chi tiết về hiện trạng CGHNN ở Việt Nam. 

Nghiên cứu của Bùi Văn Phương (2013) [23] đã cung cấp và hệ thống hoá lý 

luận về cơ giới hoá, thống kê, đánh giá sơ bộ tình hình ứng dụng và những tác động 

của cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp, đồng thời cũng đề ra một số giải pháp để 

đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đề tài chủ yếu là 

phân tích định tính, chưa có số liệu phân tích cụ thể về tác động, hiệu quả của việc áp 

dụng cơ giới hoá nông nghiệp. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mong 

muốn bổ sung phân tích định tính về những tác động cơ giới hoá trong sản xuất nông 

nghiệp để thấy được rõ hơn vai trò và sự cần thiết phải đẩy nhanh ứng dụng cơ giới 

hoá nông nghiệp. 

Dựa trên bộ số liệu thứ cấp và sơ cấp, tác giả Lê Văn Bảnh (2013) [1] đã khái 

quát thực trạng áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Cửu 

Long trong giai đoạn 2010 – 2012, những kết quả đã đạt được và những tồn tại, hạn 

chế trong thực tiễn ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng 

Sông Cửu Long. Nghiên cứu này đã xây dựng các tiêu chí đánh giá về mặt định tính và 

định lượng đối với thực trạng ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, đây là 

các nội dung quan trọng mà chúng tôi có thể áp dụng và tham khảo để xây dựng các 

tiêu chí đánh giá thực trạng CGHNN tại tỉnh Hà Tĩnh. 
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Bùi Văn Tới (2012) với đề tài “Thực trạng và giải pháp ứng dụng cơ giới hóa 

trong sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh” [26]. Nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích 

thực trạng ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, nội dung 

đề tài chủ yếu tập trung nghiên cứu việc ứng dụng máy làm đất, giàn sạ hàng và máy gặt 

đập liên hợp vào sản xuất lúa với phạm vi thời gian từ năm 2009 – 2011. Nghiên cứu đã 

giải quyết được một số nội dung gồm: hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về ứng 

dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa; đánh giá thực trạng của việc ứng dụng cơ giới hóa 

vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh; phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng 

cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở tỉnh Bắc Ninh và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng 

cường ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa ở Bắc Ninh trong thời gian tới. 

Nghiên cứu của Phạm Văn Khánh (2011) [21] được thực hiện nhằm phân tích 

thực trạng ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất mía ở tỉnh Thanh Hóa. Tác giả cho rằng, 

quá trình áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất mía ở tỉnh Thanh Hóa trong những năm 

qua đã diễn ra theo chiều hướng tích cực. Nghiên cứu đã đưa ra 7 nhóm giải pháp như: 

tiếp tục hoàn thiện công tác dồn điền đổi thửa và hoạt động khuyến nông, quy hoạch 

vùng sản xuất mía, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực lao động, hỗ trợ đầu tư, 

phát triển các hình thức liên doanh liên kết, tuyên truyền tập huấn chuyển giao tiến bộ 

kỹ thuật, phát triển các thành phần kinh tế trong nông nghiệp nông thôn và chủ động 

lập kế hoạch tổ chức sản xuất đồng bộ tại địa phương.  

1.2.2.3. Nghiên cứu hiệu quả kinh tế của CGHNN 

Phan Hòa và cộng sự (2012) [17] sử dụng bộ số liệu điều tra, kết hợp với phương 

pháp thống kê mô tả để nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật 

nhằm nâng cao hiệu quả cơ giới hóa khâu làm đất trồng lúa nước ở huyện Phú Vang, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã tập trung phân tích thực trạng cơ giới hóa khâu 

làm đất trồng lúa nước (khâu cày đất; khâu làm nhuyễn bùn; khâu san phẳng ruộng 

trước khi gieo cấy) bằng các chỉ tiêu thống kê thông dụng như: tỷ lệ hộ áp dụng các 

loại phương tiện cơ giới; số lượng bình quân máy kéo liên hợp với cày chảo và máy 

kéo cầm tay liên hợp với máy phay được trang bị/ha; công suất động lực máy làm đất 

trồng lúa bình quân/ha. Như vậy, việc vận dụng các chỉ tiêu thống kê ở trong nghiên 

cứu này là rất phù hợp cho đề tài nghiên cứu Luận án tiến sĩ ở phần đánh giá thực 

trạng CGHNN của các hộ điều tra. Tuy nhiên, nghiên cứu này còn bộc lộ nhiều hạn 

chế, cụ thể: Tác giả không làm rõ cách thức chọn mẫu điều tra, số lượng mẫu điều tra 

khảo sát nông hộ trồng lúa; chưa có các tiêu thức thống kê để đánh giá thực trạng cơ 
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giới hóa khâu làm đất trồng lúa nước của các hộ điều tra; việc tác giả sử dụng thang đo 

Likert 5 mức độ để đánh giá mức độ ảnh hưởng của cơ giới hóa khâu làm đất đến kết 

quả sản xuất lúa hoàn toàn thiếu tính thuyết phục.  

 Tóm lại, các công trình nghiên cứu trên đây (cả trong và ngoài nước) đã có 

những đóng góp khoa học quan trọng về mặt lý luận cũng như thực tiễn về CGHNN; 

đồng thời đây là những tài liệu có giá trị tham khảo đối với nội dung nghiên cứu luận 

án tiến sĩ về chủ đề đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, nội hàm lý luận 

nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN là gì và việc vận dụng vào điều kiện thực tiễn ở một 

địa phương như thế nào vẫn là những khoảng trống hay vùng giao thoa về lý luận và 

thực tiễn cần được tiếp tục làm sáng tỏ. 

Mặt khác, khi phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến CGHNN, nhiều tác giả đã sử 

dụng các phương pháp phân tích định lượng thông qua sử dụng các mô hình hồi quy 

tuyến tính đa biến và hồi quy Logit. Một hướng nghiên cứu khác đó là nghiên cứu tác 

động của CGHNN đến kết quả và hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp. Phần lớn 

các nghiên cứu ở nước ngoài đã phân tích tác động của CGHNN đến hiệu quả kinh tế ở 

góc độ hiệu quả kỹ thuật bằng việc sử dụng các phương pháp phân tích màng bao dữ liệu 

DEA và phân tích hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên (SFPS) để đo lường chỉ số hiệu quả kỹ 

thuật. Riêng ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng chưa thấy có nghiên cứu nào sử 

dụng các phương pháp này trong nghiên cứu CGHNN. Vì thế, đây chính là một hướng 

tiếp cận mới có thể ứng dụng trong phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến CGHNN và 

phân tích tác động của CGHNN đến hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp ở địa bàn 

nghiên cứu.      

1.3. Tình hình CGHNN trên thế giới, ở Việt Nam và bài học kinh nghiệm đối với 

Hà Tĩnh 

1.3.1. Tình hình CGHNN ở một số nước trên thế giới 

  Thực tiễn cho thấy, CGHNN đã được tiến hành từ những thập niên 30 của thế 

kỷ XX ở hầu hết các nước có nền công nghiệp phát triển như Mỹ, Tây Âu và Nhật 

Bản. Tại một số nước Châu Á như Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước trong khu 

vực Đông Nam Á, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đã được thực 

hiện từ những năm 70 của thế kỷ XX. Đến nay, CGHNN ở những quốc gia này đã đạt 

đến trình độ cao, với mức độ tự động hóa cao, áp dụng đồng bộ ở tất cả các khâu sản 

xuất. Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đã đề ra, trong phạm vi nghiên cứu này, 

chúng tôi giới thiệu tổng quan về thực trạng áp dụng CGHNN tại một số quốc gia có 
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điều kiện sản xuất nông nghiệp tương đồng với Việt Nam, bao gồm: Hàn Quốc, Trung 

Quốc, Đài Loan và Thái Lan.     

1.3.1.1. CGHNN ở Hàn Quốc 

CGHNN ở Hàn Quốc đã được tiến hành từ những năm đầu của thập niên 70, thế 

kỷ XX với việc áp dụng những loại máy kéo nhỏ 2 bánh được sử dụng rộng rãi trong 

sản xuất nông nghiệp. Một trong những chính sách đẩy mạnh CGHNN đầu tiên được 

thực thi tại Hàn Quốc đó là Luật khuyến khích CGHNN đã được ban hành năm 1978 

[5]. Đến năm 1980, ngành nông nghiệp Hàn Quốc bắt đầu sử dụng máy gặt đập liên 

hợp và máy sấy, và đến đầu những năm 90 đã phát triển cơ giới hóa một cách đồng bộ. 

CGHNN ở Hàn Quốc chủ yếu được áp dụng trong các trang trại nông nghiệp, trong đó 

hoạt động sản xuất lúa được cơ giới hóa hoàn toàn, mang tính đồng bộ cao [75].  

Hàn Quốc là nước đầu tiên ở Châu Á đề ra chiến lược tổng thể về CGHNN theo 

hệ cơ khí nhỏ là chủ yếu và đã thực hiện thành công. Chính phủ có chính sách hỗ trợ 

nông dân cơ giới hóa, khuyến khích lập các tổ CGHNN của nông dân, cho vay 60% và 

trợ cấp 40% tiền mua máy, thời hạn cho vay là 5 năm, lãi suất 6%/năm. Kể từ khi bắt 

đầu triển khai chính sách phát triển CGHNN, Hàn Quốc đã tiến hành liên doanh với 

nước ngoài, chủ yếu là Nhật Bản để chế tạo động cơ và máy kéo nhỏ rồi tiến lên tự sản 

xuất ở trong nước, phần lớn là các máy móc chủ yếu cho nông nghiệp [75]. 

Trong điều kiện đất đai canh tác ít, giá công lao động cao, sản xuất nông nghiệp 

Hàn Quốc từ những năm 90 có xu hướng chuyển sang công nghệ nông nghiệp kỹ thuật 

cao, sản xuất trong nhà kính với thiết bị điện tử tự động hóa. Số nhà kính sản xuất 

nông nghiệp đã tăng từ 13.700 chiếc (năm 1992) lên 33.800 chiếc (năm 1994). Trong 

quá trình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn Hàn Quốc 

được phát triển theo hướng đô thị hóa. Các công trình thủy lợi được xây dựng, đồng 

ruộng được cải tạo, mương máng tưới tiêu nước được bê tông hóa, mạng lưới đường 

giao thông rải nhựa nối liền từ các thành phố lớn đến các thị trấn và làng xã [5]. 

1.3.1.2. CGHNN ở Trung Quốc 

Trung Quốc luôn coi nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế quốc dân, trong đó 

cơ giới hóa đóng một vai trò quan trọng đối với sự phát triển nông nghiệp. Chính vì 

thế, CGHNN đã sớm được Chính phủ Trung Quốc chú trọng và thực sự phát triển 

mạnh từ năm 1980 [5]. Trung Quốc đã đưa mục tiêu cơ giới hoá nông nghiệp vào 5 
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nhiệm vụ quan trọng nhất của cả nước trong giai đoạn 2004 – 2008. Năm 2004, đã ban 

hành Luật “khuyến khích cơ giới hoá nông nghiệp”. Trong năm 2004, Trung Quốc đã 

chi 5 tỷ USD để hỗ trợ cho việc trang bị máy nông nghiệp trong 66 huyện của 16 tỉnh 

[5]. 

Năm 2008, Chính phủ Trung Quốc đã đầu tư 13 tỷ NDT để hỗ trợ nông dân mua 

máy. Xuất phát từ nhu cầu của thị trường về máy nông nghiệp cỡ trung và cỡ lớn tăng 

nhanh nên các nhà máy chế tạo máy nông nghiệp nổi tiếng trên thế giới đã đặt văn 

phòng đại diện tại Trung Quốc như Công ty Tongyang của Hàn Quốc, hãng Kubota và 

Yanmar của Nhật Bản..v.v. 

1.3.1.3. CGHNN ở Đài Loan 

Đài Loan đã bắt đầu triển khai thực hiện chính sách phát triển cơ giới hóa vào 

những năm 70, cụ thể: từ năm 1970 – 1983, cơ giới hóa cấy lúa và sấy nông sản được 

áp dụng một cách đồng bộ và toàn diện. Đặc biệt trong giai đoạn này phát triển mạnh 

các trung tâm sản xuất mạ non và sử dụng máy cấy trong cả nước, đến năm 1986 đã có 

1.445 trung tâm, mỗi trung tâm phục vụ từ 200 – 400 ha gieo trồng. Các trung tâm này 

kết hợp với hơn 600 trạm máy kéo và máy nông nghiệp để hoàn thành toàn bộ các 

khâu sản xuất trên đồng theo hình thức hợp đồng dịch vụ với nông dân [3]. Từ năm 

1984 đến nay: Cơ giới hóa đã phát triển đồng bộ, ngoài lúa, cơ giới hóa cây mía, cũng 

được phát triển. Đến năm 1995 cơ bản hoàn thành CGHNN, tỷ lệ cơ giới hóa các khâu 

đạt 95% [3]. Ðể khắc phục khó khăn cho các nông hộ nhỏ thiếu vốn, Chính phủ đã có 

trợ cấp tín dụng để mua sắm máy móc, đặc biệt là hỗ trợ cho những nông dân trẻ tuổi 

đầu tư mua sắm máy nông nghiệp để làm dịch vụ cơ giới [10]. 

Những yếu tố tạo nên sự thần kỳ của nền kinh tế Đài Loan là đầu tư phát triển 

nông nghiệp, lấy nông nghiệp làm cơ sở phát triển công nghiệp. Chiến lược công 

nghiệp hóa hướng ngoại, phát triển công nghiệp đều khắp giữa các vùng, chính quyền 

hỗ trợ hợp lý [5]. 

1.3.1.4. CGHNN ở Thái Lan 

Thái Lan đã thực hiện thành công chính sách CGHNN, trong đó đáng chú ý là 

việc ban hành nhiều chính sách ưu đãi đối với ngành công nghiệp chế biến nông sản 

sau thu hoạch như: (1) miễn thuế thu nhập cho các doanh nghiệp mới đầu tư vào nông 

nghiệp và công nghệ sau thu hoạch; (2) giảm 5-10% số thuế phải nộp hàng năm đối 
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với đầu tư vào các lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản; (3) nâng mức lương khởi 

điểm của các cán bộ khoa học công nghệ trong các cơ quan nghiên cứu lên gấp 3 lần 

so với mức lương tối thiểu, cán bộ giảng dạy và giáo sư trong một số chuyên ngành 

được tiếp tục công việc của mình sau khi nghỉ hưu [5]. 

Để đẩy mạnh CGHNN, từ những năm 90 của thế kỷ XX, Chính phủ Thái Lan đã 

có chính sách miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị và chuyển giao công nghệ của 

nước ngoài; giảm 5% thuế thu nhập của công ty trong 5 năm sau thời kỳ được miễn 

thuế [5]. Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan đã khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài 

như Nhật, Mỹ, Đức đầu tư vào lĩnh vực chế biến xuất khẩu gạo. Nhờ đó các dây 

chuyền công nghệ thiết bị xay xát, đánh bóng gạo của Thái Lan đạt đến trình độ hiện 

đại; bảo đảm xuất khẩu chất lượng cao, ổn định [5]. 

1.3.2. Tình hình CGHNN ở Việt Nam 

Áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam đã được thực hiện 

từ cuối những năm 1950, nhưng do bối cảnh đất nước bị chiến tranh nên tốc độ phát 

triển chậm và không ổn định. Đến cuối những năm 90 của thế kỷ trước trở lại đây, 

CGHNN ở nước ta mới bắt đầu được chú trọng phát triển.  

 

 

(Nguồn: Viện cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch) 

Hình 1.2. Tình hình trang bị máy kéo nông nghiệp ở Việt Nam năm 2006 và 2013 

Về trang bị động lực: Theo số liệu thống kê của Viện cơ điện nông nghiệp và 

công nghệ sau thu hoạch năm 2013, ở nước ta có trên 500 nghìn máy kéo các loại với 
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tổng công suất đạt đến 6,5 triệu mã lực (HP), cao gấp 1,4 lần so với năm 2006, bao 

gồm các loại máy kéo 2 bánh có công suất 12 HP, chiếm 55%; số lượng máy kéo có 

công suất từ 12 đến 35 HP chiếm 42%; và các loại máy kéo lớn (trên 35HP) chiếm 

35%. Mức độ trang bị động lực bình quân trong sản xuất nông nghiệp của cả nước đạt 

1,6 HP/ha đất canh tác.  

 

(Nguồn: 1. Báo cáo RNAM ; 2. Dữ liệu được cung cấp bởi những người tham gia  

Hội nghị CSAM năm 2014) 

Hình 1.3. Mức năng lượng cơ giới bình quân một ha đất canh tác trong nông 

nghiệp ở một số nước Châu Á-Thái Bình Dương thời kỳ 1990 - 2013 

Nếu so sánh với các quốc gia có sản xuất nông nghiệp thuộc khu vực Châu Á – 

Thái Bình Dương, mức trang bị các loại máy nông nghiệp ở Việt Nam vẫn còn thấp. 

Năng lượng cơ giới tính trên 1ha đất canh tác của Việt Nam chỉ đạt ở mức 1,7KW/ha, 

trong khi đó ở Thái Lan là 2,5KW/ha. Trong cả hai thời điểm 1990 và 2013, mức trang 

bị động lực của nước ta vẫn còn thấp hơn so với mức bình quân chung của các nước 

trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Số liệu ở hình 1.3 cho thấy, mức năng lượng 

cơ giới bình quân 1ha đất canh tác của 14 quốc gia thuộc khu vực Châu Á – Thái Bình 

Dương đạt được trong năm 1990 là 0,68KW/ha, trong khi ở Việt Nam là 0,61KW/ha, 

và đến năm 2013 thì bình quân chung của khu vực tăng lên đến 2,03KW/ha, cao gấp 

1,19 lần so với Việt Nam (1,7KW/ha).    
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Về mức độ cơ giới hóa: Với sự tăng trưởng liên tục trong nhiều năm về số lượng 

các loại máy nông nghiệp, các công đoạn sản xuất bằng công cụ cầm tay và sức kéo gia 

súc đã dần thay thế bởi các phương tiện máy móc. Số liệu thống kê ở hình 1.4 cho thấy 

khâu làm đất và tưới nước đã được cơ giới hóa ở mức độ cao (từ 80 – 90%). Tuy nhiên, 

cơ giới hóa ở một số khâu sản xuất khác vẫn còn ở mức thấp (phần lớn dưới 50%).  

 
(Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

Hình 1.4. Mức độ cơ giới hóa trong các khâu SX nông nghiệp năm 2013 

Về công nghiệp chế tạo máy và thiết bị sản xuất nông nghiệp: Theo số liệu 

thống kê năm 2013 của Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch, ngành 

công nghiệp chế tạo máy nông nghiệp của Việt Nam mới đáp ứng được 40% nhu cầu 

về máy động lực và máy kéo ở thị trường trong nước. Tính đến năm 2013, ở Việt Nam 

chỉ có duy nhất nhà máy KUBOTA có thể thiết kế và sản xuất khoảng 15000 máy 

kéo/năm và 2000 máy gặt liên hợp/năm. Ngoài ra, có 15 nhà máy sản xuất, chế tạo 

máy thu hoạch lúa liên hợp, trong đó chỉ có 3 nhà máy có khả năng sản xuất được 

1000 máy/năm, bao gồm nhà máy Tư Sang (Tiền Giang); Nhà máy Phan Tấn (Đồng 

Tháp) và nhà máy CK (An Giang) [71].  

Như vậy, với sự hạn chế về năng lực sản xuất của ngành chế tạo máy và thiết bị 

sản xuất nông nghiệp, Việt Nam phải nhập khẩu các loại phương tiện cơ giới từ các 

nước ở trong khu vực, chủ yếu các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. 

Trong số các loại máy nông nghiệp được nhập khẩu vào Việt Nam thì có đến 45% số 

lượng máy được nhập khẩu từ Trung Quốc (trong đó có 15% số máy đã qua sử dụng) 



40 

[104]. Bình quân hàng năm, nhập siêu của ngành cơ khí trên 10 tỷ USD/năm, trong đó 

giá trị nhập khẩu thiết bị máy móc chiếm tỷ lệ cao nhất (năm 2006 là 6,6 tỷ USD; năm 

2012 là 16,04 tỷ USD). 

 Các chủ chương chính sách của nhà nước về đẩy mạnh CGHNN: Trong 

nhiều năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách để 

khuyến khích việc ứng dụng máy móc vào sản xuất. Điều này được cụ thể hóa trong 

các văn bản của Chính Phủ và của Bộ ngành, cụ thể như: Quyết định số 497/QĐ-TTg 

ngày 17/4/2009 và Quyết định số 2213 ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp 

và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn (gói kích cầu của Chính phủ); Quyết định 

số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ 

nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản; ...cùng nhiều chính sách 

quan trọng khác (xem chi tiết ở Phụ lục 1.1). 

1.3.3. Một số bài học đối với tỉnh Hà Tĩnh 

Qua nghiên cứu về tình hình CGHNN ở một số nước trên thế giới và ở Việt 

Nam, luận án rút ra bài học kinh nghiệm đối với Hà Tĩnh như sau: 

Đẩy mạnh CGHNN là xu thế tất yếu, đồng thời là giải pháp quan trọng để tăng 

năng suất cây trồng và vật nuôi, tiết kiệm nguồn lực lao động. Đây cũng là nền tảng và 

tiền đề quan trọng để ngành nông nghiệp chuyển sang mô hình phát triển theo hướng 

ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất (nông nghiệp 4.0). Đối với Việt Nam cũng như 

tỉnh Hà Tĩnh, đẩy mạnh CGHNN là động lực để tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng 

thời cũng là giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thành công công cuộc công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa khu vực nông nghiệp. 

Xuất phát điểm của nền nông nghiệp Hà Tĩnh là khá thấp so với các địa phương 

khác trong cả nước; quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, đặc biệt là cơ sở hạ tầng nông 

nghiệp nông thôn đang ở trong tình trạng kém phát triển. Chính vì thế, bài học đầu tiên 

đối với ngành nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh khi thực hiện đẩy mạnh cơ giới hóa là cần 

phải cải thiện điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông nông thôn và giao thông nội đồng; 

thực hiện tích tụ và tập trung ruộng đất, từng bước tiến tới sản xuất hàng hóa quy mô 

lớn theo mô hình trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp với việc ứng dụng mạnh mẽ 

cơ giới hóa vào sản xuất. 
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Bên cạnh các chính sách hỗ trợ từ phía nhà nước, Hà Tĩnh cần xây dựng các 

chính sách đẩy mạnh CGHNN phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tiến hành 

rà soát, đánh giá lộ trình thực hiện Đề án áp dụng CGHNN đến năm 2015, định hướng 

đến năm 2020; các chính sách cơ giới hóa đã được bàn hành nhằm có những điều 

chỉnh, định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. 

Trong điều kiện trình độ phát triển của ngành nông nghiệp còn thấp, việc đẩy 

mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh chỉ có thể diễn ra theo chiều rộng, tức là ưu tiên áp 

dụng cơ giới hóa ở một số khâu sản xuất có tính chất nặng nhọc như làm đất, thu 

hoạch và vận chuyển; hoặc áp dụng ở một số lĩnh vực sản xuất có thế mạnh của tỉnh. 

Do đó, khi xây dựng các chính sách đẩy mạnh CGHNN phải tính đến lĩnh vực và đối 

tượng ưu tiên hỗ trợ nhằm phát huy tính hiệu quả và thiết thực của các chính sách. 

Điều cần thiết đối với tỉnh Hà Tĩnh là cần thiết lập cho được thị trường cung 

ứng máy nông nghiệp và thị trường dịch vụ cơ giới vận hành theo cơ chế cạnh tranh 

lành mạnh nhằm tạo cơ hội cho người sản xuất tiếp cận các loại máy móc cũng như 

các dịch vụ cơ giới với giá cả cạnh tranh, chất lượng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo. 

       Tóm tắt chương 1 

Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về chủ đề CGHNN ở phương diện kinh 

tế - quản lý được thực hiện bởi nhiều tác giả trong và ngoài nước. Chính vì vậy, các 

khái niệm về cơ giới hóa, vai trò, đặc điểm, hình thức cơ giới hóa và các yếu tố ảnh 

hưởng đến CGHNN cũng đã được đề cập khá chi tiết. Dựa trên các kết quả nghiên cứu 

trước đây, luận án đã làm rõ nội dung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN với năm vấn đề 

cốt lõi: làm rõ các điều kiện tiền đề trực tiếp để đẩy mạnh CGHNN; đánh giá tiến trình 

mở rộng quy mô và nâng cao trình độ CGHNN; phân tích chính sách của nhà nước, 

địa phương và thị trường CGHNN; làm rõ hiệu quả áp dụng CGHNN.; phân tích các 

yếu tố ảnh hưởng đến mức độ CGHNN và tác động của cơ giới hóa nông nghiến hiệu 

quả kỹ thuật sản xuất nông nghiệp; đề xuất các hàm ý chính sách (giải pháp) đẩy mạnh 

CGHNN. Đồng thời, luận án đã làm rõ tình hình CGHNN trên thế giới, ở Việt Nam và 

bài học đối với tỉnh Hà Tĩnh. Những vấn đề này chính là cơ sở lý luận và thực tiễn 

định hướng cho nội dung nghiên cứu ở các chương tiếp theo của luận án. 
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CHƯƠNG 2 

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý 

Hà Tĩnh là một trong 6 tỉnh nằm ở vùng Bắc Trung Bộ của Việt Nam, có tọa độ 

địa lý từ 17053'50'' đến 18045'40'' vĩ độ Bắc và 105005'50'' đến 106o30'20'' kinh độ 

Đông, phía Bắc giáp tỉnh Nghệ An, phía Nam giáp tỉnh Quảng Bình, phía Đông giáp 

biển Đông, và phía Tây giáp với nước CHDCND Lào. Tỉnh có 13 đơn vị hành chính 

cấp huyện, gồm: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Hồng Lĩnh, thị xã Kỳ Anh và  10 huyện 

(Phụ lục 2.1). Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh; nằm 

cách Hà Nội 341km và cách thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An 50 km về phía Bắc theo 

quốc lộ 1A [11]. 

Với vị trí giao thông thuận lợi, Hà Tĩnh trở thành cửa khẩu trung chuyển, giao 

thương hàng hóa giữa cảng Hải Phòng cũng như các cảng biển quốc tế đến cảng Vũng 

Áng; vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt đến các nước trong khu vực và là cầu nối 

kinh tế Việt Nam với Trung Quốc (bằng đường sắt qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng 

Sơn; bằng đường biển từ cảng Vũng Áng đến Hải Phòng sau đó vận chuyển bằng 

đường bộ theo đường cao tốc Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai đến Côn Minh (Trung 

Quốc) hoặc Hà Nội - Lạng Sơn đến Nam Ninh (Trung Quốc); đồng thời mở rộng quan 

hệ thị trường Việt Nam với Tiểu vùng Mê Kông mở rộng và với thị trường tự do 

ASEAN [11]. 

2.1.1.2. Điều kiện khí hậu 

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình năm của Hà Tĩnh vào khoảng 23,60C - 24,60C. Số 

giờ nắng trung bình năm vào khoảng 1.800 giờ. Nhiệt độ vào mùa hè có thể lên tới 

400C do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam (gió Lào) khô nóng. Mùa Đông thường 

rất lạnh do chịu tác động của gió mùa Đông Bắc, nhiệt độ có thể giảm xuống đến 70C. 

Chế độ mưa: Lượng mưa trung bình năm vào khoảng 2.000 - 2.700 mm, số 

ngày mưa từ 140 - 160 ngày/năm. Mùa mưa thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 3 

năm sau, trong đó lượng mưa tập trung chủ yếu vào các tháng 9, 10 và 11.  
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Chế độ gió: Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của hai loại gió chính, bao gồm gió mùa 

Đông Bắc (từ tháng 9 đến tháng 3 năm sau) kèm theo mưa nhiều và rét; gió mùa Tây 

Nam (từ tháng 5 đến tháng 8) thường gây hạn hán, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất 

nông nghiệp.  

Bão và lũ lụt: Hàng năm tỉnh Hà Tĩnh chịu nhiều ảnh hưởng của bão (trung 

bình khoảng 3 - 4 cơn bão/năm), xảy ra vào các tháng 9 và 10. Khi có mưa bão thường 

bị ngập úng, lũ lụt kéo dài, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. 

2.1.1.3. Đất đai, thổ nhưỡng 

Hà Tĩnh có tổng diện tích đất tự nhiên là 599.717,66 ha, trong đó đất đang sử 

dụng cho mục đích nông nghiệp có 476.157,55 ha (chiếm 79,40% diện tích tự nhiên), 

sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp có 84.961,15 ha (chiếm 14,17% diện tích tự 

nhiên) và đất chưa sử dụng còn lại 38.598,96 ha (chiếm 6,43% diện tích tự nhiên). 

Về tính chất thổ nhưỡng, Hà Tĩnh có 12 nhóm đất với đặc điểm phát sinh và 

tính chất khá đa dạng; trong đó nhóm đất đỏ vàng là nhóm phổ biến, chiếm tỷ lệ 51,6% 

so với diện tích tự nhiên của tỉnh.  

 

(Nguồn: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, 

tầm nhìn đến năm 2050) 

Hình 2.1. Đặc điểm thổ nhưỡng tài nguyên đất ở tỉnh Hà Tĩnh  
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Nhìn chung tính chất đất trên địa bàn tỉnh Hà tĩnh cũng như các tỉnh khác ở 

miền Trung, không được màu mỡ, chủ yếu là đất Feralit đỏ vàng. Có 1/3 diện tích đất 

tương đối màu mỡ, chủ yếu nằm dọc các con sông tạo ra những dải đồng bằng nhỏ 

hẹp, 2/3 là đất loại trung bình đến xấu, nghèo chất dinh dưỡng. Ðiều này tác dộng tiêu 

cực tới khả nang canh tác trong tỉnh và hạn chế việc sử dụng dất cho các mục dích 

nông nghiệp khác nhau.  

2.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 

2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động  

Dân số trung bình của tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 là 1.284.384 người, trong đó tỷ lệ 

nam giới chiếm 49,42% và nữ giới chiếm 50,58%. Hàng năm dân số của tỉnh không 

ngừng tăng lên cả về tăng cơ học và tăng dân số tự nhiên. Mặc dù tốc độ phát triển dân 

số có xu hướng giảm dần qua các năm, nhưng vẫn còn ở mức khá cao. Tỷ lệ dân số 

khu vực nông thôn chiếm phần lớn trong cơ cấu dân số của tỉnh, đồng thời có xu 

hướng giảm dần qua các năm, nhưng vẫn còn ở mức cao. Nếu như dân số khu vực 

nông thôn năm 2011 chiếm 84,42% thì đến năm 2015 giảm xuống còn 83,74%; thay 

vào đó là sự tăng lên về dân số thành thị, từ 15,58% năm 2011 lên 16,26% năm 2015 

(Phụ lục 2.2). 

Năm 2015, lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 707,83 nghìn 

người (chiếm 55% dân số của tỉnh), trong đó tập trung chủ yếu là lao động ở lĩnh vực 

nông, lâm nghiệp và thủy sản, với 346,62 nghìn người. Lĩnh vực Công nghiệp, xây 

dựng thu hút khoảng 142,27 nghìn người, chiếm 20,10% và dịch vụ là 218,93 nghìn 

người, chiếm 5,84% (Phụ lục 2.3). 

2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai 

Số liệu ở hình 2.2 cho thấy, phần lớn diện đất ở Hà Tĩnh chủ yếu được sử dụng 

cho mục đích sản xuất lâm nghiệp và nông nghiệp. Trong giai đoạn 2013 – 2015, tỷ 

trọng đất nông nghiệp chiếm khoảng 80% tổng diện tích đất tự nhiên của Hà Tĩnh, 

trong đó phần lớn là đất lâm nghiệp và tập trung ở các huyện miền núi như Hương 

Khê, Hương Sơn, Vũ Quang. Trong số 152.219 ha đất sản xuất nông nghiệp thì có đến 

95.582 ha đất trồng cây hàng năm, chủ yếu là cây lúa; phần còn lại được sử dụng cho 

cây lương thực, công nghiệp và cây ăn quả.  
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(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh) 

Hình 2.2. Tình hình sử dụng đất tại tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 – 2015 

Nhìn chung, cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn 2013 – 

2015 vẫn không có sự thay đổi nhiều. Mặc dù tỷ trọng đất lâm nghiệp có sự giảm sút 

trong năm 2014 và 2015 nhưng không đáng kể, vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (53,74% 

năm 2015). Tương tự, đất sản xuất nông nghiệp vẫn không có sự thay đổi đáng kể, 

chiếm khoảng 25% và tiếp đến là đất phi nông nghiệp, dao động từ 14,08% đến 14,32%. 

2.1.2.3. Tình hình phát triển kinh tế 

Thời kỳ 2011-2015, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tăng trưởng cao và liên tục, mỗi năm 

tăng trên 10%, bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 tăng 16,51%. Tốc độ tăng  

cao nhất là ngành Công nghiệp - Xây dựng, bình quân hàng năm tăng 37,51%, thứ đến 

là Dịch vụ, bình quân hàng năm tăng 7,38% và cuối cùng là nhóm ngành Nông, Lâm 

nghiệp và Thủy sản với tốc độ tăng bình quân hàng năm là 6,67%. Mặc dù mức tăng 

không cao nhưng so với cả nước và các tỉnh lân cận, thì đây là mức tăng khá cao của 

nhóm ngành Nông, Lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Hà Tĩnh. 

Cơ cấu tổng sản phẩm trong tỉnh đã chuyển dịch theo hướng tiến bộ, khu vực 

Nông, Lâm nghiệp và thủy sản vẫn tăng về số tuyệt đối nhưng tỷ trọng trong GDP đã 

giảm dần, khu vực Công nghiệp - Xây dựng tăng lên đáng kể. Năm 2015, GDP của 

tỉnh đạt 33,40 ngàn tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tăng 15,28 ngàn tỷ so với năm 

2011, bình quân giai đoạn 2011 - 2015 mỗi năm tăng 3,06 nghìn tỷ đồng (Phụ lục 2.4). 

Cơ cấu GDP của tỉnh có sự thay đổi đáng kể, tỷ trọng Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 

đã giảm từ 28,72% (2011) xuống còn 21,49% (2013) và đặc biệt chỉ còn 18,13% trong 

năm 2015. Trong khi đó, cơ cấu các ngành Công nghiệp - Xây dựng tăng từ 21,62% 

(2011) lên 33,24% (2013) và 38,05% năm 2015. 
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 (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh) 

Hình 2.3. Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 

ở tỉnh Hà Tĩnh tính theo giá hiện hành năm 2015  

Theo số liệu thống kê ở hình 2.3, giá trị sản xuất (GO) ngành nông nghiệp của 

tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 đạt 16,76 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 16,21% trong tổng giá 

trị sản xuất của các ngành kinh tế của tỉnh. Xét về cơ cấu nội bộ ngành Nông, Lâm 

nghiệp và Thủy sản, GO của ngành chăn nuôi chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng GO 

của nhóm ngành (40,22% năm 2015), tiếp đến là lĩnh vực trồng trọt, chiếm 36,07%. 

Trong khi đó, GO ngành lâm nghiệp và thủy sản đạt ở mức khá thấp, với tỷ trọng lần 

lượt tương ứng là 7,8% và ngành thủy sản chiếm 12,36%. 

  Tóm lại, các điều kiện về tự nhiên cũng như điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh 

Hà Tĩnh đã tác động đến quá trình đẩy mạnh CGHNN theo hướng tích cực lẫn tiêu 

cực, cụ thể: 

  Về tích cực: Hà Tĩnh có vị trí địa lý thuật lợi cả về đường bộ lẫn đường thủy, 

tạo cơ hội để tỉnh mở rộng hợp tác và trao đổi hàng hóa nói chung và các mặt hàng 

nông sản nói riêng với các nước trong khu vực và trên thế giới. Hơn thế nữa, Hà Tĩnh 
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có diện tích đất nông nghiệp lớn; dân số tương đối khá cao trong cả nước và được 

phân bố chủ yếu ở khu vực nông thôn, đồng thời lực lượng lao động ở khu vực nông 

nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong các khu vực kinh tế của tỉnh. Đây là điều kiện hết 

sức thuận lợi để Hà Tĩnh đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp  theo hướng tập 

trung với quy mô lớn, đặc biệt là tăng cường áp dụng các phương tiện cơ giới vào 

sản xuất.  

 Trong những năm gần đây, kinh tế Hà Tĩnh đạt được đà tăng trưởng cao và liên 

tục, tạo tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ 

thống cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn nhằm đáp ứng nhu cầu phát  triển kinh tế - 

xã hội của các địa phương trong tỉnh.     

 Về tiêu cực: Điều kiện khí hậu ở Hà Tĩnh không được thuận lợi so với các địa 

phương khác, Hà Tĩnh thường xuyên đối diện với những rủi ro về các loại thiên tai  

như bão, lũ lụt và hạn hán. Đặc biệt, chất lượng lao động nông nghiệp thấp; thêm nữa 

là hệ thống cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của 

tỉnh. Đây chính là nguyên nhân cản trở việc đẩy mạnh CGHNN. 

2.2. Phương pháp tiếp cận và khung nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp tiếp cận  

  Thứ nhất, đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh được xem xét trong mối quan hệ 

biện chứng giữa lượng và chất, giữa trước mắt và lâu dài. Xem xét giữa mở rộng quy 

mô (thay đổi về lượng) và nâng cao trình độ của cơ giới hóa (thay đổi về chất). Trước 

hết, cần phát triển cơ giới hóa theo chiều rộng (tăng cường sử dụng số lượng máy móc, 

phương tiện, động lực trong các ngành sản xuất nông nghiệp), đồng thời kết hợp với 

phát triển theo chiều sâu (nâng cao trình độ máy móc, phương tiện, cơ giới hóa từng 

khâu, kết hợp với cơ giới hóa đồng bộ (tổng hợp); từng bước đẩy mạnh và phát triển 

theo chiều sâu (cơ giới hóa tổng hợp, bán tự động và tự động hóa) về lâu dài, đáp ứng 

nhu cầu phát triển nền nông nghiệp tiên tiến, sản xuất nông sản hàng hóa tập trung 

chuyên môn hóa. 

   Thứ hai, đẩy mạnh CGHNN được tiếp cận theo quan điểm hệ thống. Cần đặt sự 

phát triển CGHNN trong tổng thể phát triển nông nghiệp, nông thôn của vùng, địa 

phương. Xem xét CGHNN trong mối quan hệ tương tác với quá trình quy hoạch, xây 

dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn (giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, 

dồn điền đổi thửa, quy hoạch ruộng đất), coi đó như là điều kiện cần (tiền đề) của đẩy 
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mạnh CGHNN; đồng thời cần đánh giá sự tác động của chính sách nông nghiệp và thị 

trường đến sự phát triển của CGHNN. Mặt khác, cần làm rõ các yếu tố (bên trong và 

bên ngoài) ảnh hưởng đến việc thực hiện cơ giới hóa của các cơ sở sản xuất (hộ, trang 

trại...), cũng như tác động của các yếu tố cơ giới hóa đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

  Thứ ba, đẩy mạnh CGHNN được tiếp cận theo quan điểm toàn diện. Việc đẩy 

mạnh CGHNN cần được nhìn nhận theo các góc độ, từ tổng thể ngành (nông nghiệp, 

lâm nghiệp, thủy sản) đến các tiểu ngành (trồng trọt, chăn nuôi,...) và ngành sản phẩm 

(sản xuất lúa, chăn nuôi lợn, gia cầm, ...); từ mức độ cơ giới hóa đến trình độ cơ giới 

hóa và hiệu quả thực hiện cơ giới hóa trong nông nghiệp (hiệu quả kinh tế, xã hội và 

môi trường). Cách tiếp cận phân tích này vừa phản ánh rõ về bức tranh chung vừa thấy 

được vai trò, xu hướng của từng bộ phận cấu thành, từ đó có thể tìm thấy các gợi ý 

chính sách (giải pháp) phát triển phù hợp. 

  Thứ tư, đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh được nghiên cứu trong mối quan hệ 

biện chứng giữa lý luận với thực tiễn về CGHNN. Lý luận là cơ sở định hướng để giải 

quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra. Ngược lại, thực tiễn là mạch nguồn của lý luận. 

Vì thế, khi nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN cần kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực 

tiễn; giữa yêu cầu đặt ra với điều kiện lịch sử cụ thể của từng vùng, địa phương; giữa 

mục tiêu hướng tới với thực tế nông nghiệp nông thôn; thực hiện cơ giới hóa gắn với 

quan điểm xây dựng nông thôn mới. 

  Tóm lại, nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh cần dựa trên quan điểm 

biện chứng: hệ thống, toàn diện, phát triển và khách quan.    

2.2.2. Khung nghiên cứu 

Dựa trên các vấn đề lý luận về CGHNN và đẩy mạnh CGHNN được trình bày ở 

phần trước, luận án đề xuất khung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh 

(Analytical Framework) được thể hiện qua sơ đồ 2.1. Khung nghiên cứu này mô tả và 

giải thích một cách logic về các mối quan hệ phụ thuộc, tương tác và quy định lẫn 

nhau giữa các thành phần (khái niệm, biến số) của nội dung nghiên cứu. 
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Sơ đồ 2.1. Khung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN  

ở tỉnh Hà Tĩnh 

Sơ đồ 2.1 cho thấy, thực trạng ứng dụng CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh được xem là 

vấn đề nghiên cứu cốt lõi, được cấu trúc bởi hai nội dung chính, đó là mức độ cơ giới 

hóa và tác động của cơ giới hóa đến kết quả và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Bên 

cạnh đó, quá trình CGHNN chịu tác động trực tiếp hay gián tiếp của các biến số hay 

còn gọi là các yếu tố bên trong và bên ngoài, bao gồm điều kiện tự nhiên; cơ sở hạ 

tầng; các thiết chế/chính sách của nhà nước và chính quyền địa phương; thị trường; 

điều kiện và đặc điểm kinh tế - xã hội của nông hộ (chủ thể sản xuất nông nghiệp). 

Như vậy, quá trình CGHNN đặt trong mối quan hệ tác động của môi trường bên 

trong (tác động nội tại) và môi trường bên ngoài được xem là đối tượng và nội dung 

nghiên cứu của Luận án như đã trình bày ở phần trước. Bằng việc sử dụng các phương 

pháp nghiên cứu phù hợp, kết quả nghiên cứu sẽ làm rõ thực trạng CGHNN tại tỉnh Hà 

Tĩnh; những nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng CGHNN vào sản xuất, những 

thuận lợi, khó khăn của quá trình CGHNN; tác động của việc ứng dụng cơ giới hóa 
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đến kết quả và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp 

chủ yếu đẩy mạnh CGHNN nhằm tăng số khâu sản xuất được ứng dụng cơ giới hóa, 

góp phần tăng hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người nông 

dân ở tỉnh Hà Tĩnh. 

2.3. Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 

2.3.1.1. Thu thập số liệu thứ cấp 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: 

- Các thông tin thứ cấp từ Tổng cục Thống kê, Bộ Nông Nghiệp và PNNT, 

UBND tỉnh, Cục thống kê, Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Thống kê, 

Phòng Nông nghiệp các huyện, số liệu tổng hợp của các cuộc tổng điều tra nông 

nghiệp, nông thôn, thủy sản năm 2011 và 2015.   

- Thông tin từ các Hội nghị, Hội thảo về ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất 

nông nghiệp giúp chúng tôi năm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua 

và những định hướng, giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa trong thời gian tới.  

- Các luận án, luận văn, sách, tạp chí, báo cáo tổng kết... trong và ngoài nước 

liên quan nội dung CGHNN tại các trường Đại học, Thư viện Quốc gia, các trang web 

chuyên ngành trong và ngoài nước. 

Những thông tin này được sử dụng chủ yếu để nghiên cứu những vấn đề mang 

tính hệ thống và tổng quan về thực trạng ứng dụng CGHNN ở trong và ngoài nước và 

của tỉnh Hà Tĩnh: cơ sở hạ tầng phục vụ CGHNN; quy mô, trình độ và hình thức tổ chức 

thực hiện CGHNN; chính sách và thị trường CGHNN; hiệu quả thực hiện CGHNN. 

2.3.1.2. Thu thập số liệu sơ cấp 

* Chọn điểm nghiên cứu: 

Do phạm vi không gian rộng và đa dạng, nghiên cứu này không thể tiến hành 

điều tra tổng thể tất cả các địa phương và các lĩnh vực nông nghiệp khác nhau ở Hà Tĩnh 

để thu thập số liệu sơ cấp phục vụ nghiên cứu. Trong khả năng cho phép, nghiên cứu 

này tập trung khảo sát chuyên sâu cơ giới hóa sản xuất lúa được coi là yêu cầu bức thiết 

nhất hiện nay trên địa bàn nghiên cứu dựa vào phương pháp chọn mẫu phân tầng bao 

gồm 3 huyện: Cẩm Xuyên, Thạch Hà và Can Lộc đại diện cho vùng trọng điểm (chuyên 

canh) lúa của tỉnh, vừa mang các đặc thù sinh thái khác nhau. Đây là những huyện có số 

hộ nông dân ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp (trọng tâm là sản xuất lúa) 
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nhiều nhất tại Hà Tĩnh. Tại mỗi huyện chúng tôi lựa chọn 3 xã để điều tra phỏng vấn các 

nông hộ nhằm phân tích tình hình ứng dụng cơ giới hóa sản xuất lúa, bao gồm: các xã 

Thạch Đài, Thạch Liên, Thạch Văn của huyện Thạch Hà; các xã Cẩm Thành, Cẩm Hà, 

Cẩm Thịnh của huyện Cẩm Xuyên; và các xã Khánh Lộc, Thanh Lộc và Vượng Lộc của 

huyện Can Lộc (Phụ lục 2.5).  

* Chọn mẫu khảo sát (điều tra): 

- Số lượng hộ điều tra: Theo số liệu thống kê của 9 xã được lựa chọn điều tra, 

tổng số hộ trồng lúa của tất cả các địa phương này là 10.482 hộ. Với số lượng đơn vị 

tổng thể chung khá lớn như vậy, nghiên cứu này dựa vào công thức của Slovin (1960)1 

để xác định cỡ mẫu điều tra. Kết quả tính toán cho biết số mẫu điều tra là 154 hộ, với 

sai số kỳ vọng 8%. Để phòng ngừa sai sót trong quá trình điều tra và đảm bảo tính chất 

đại diện của tổng thể mẫu, nghiên cứu đã chọn thêm số mẫu tương ứng với 17% tổng 

số mẫu, do đó quy mô mẫu điều tra ở 9 xã đại diện là 180 hộ.  

Trên cơ sở cỡ mẫu đã được xác định, nghiên cứu quyết định phân bổ số lượng 

mẫu điều tra tại mỗi huyện là 60 mẫu, đồng thời tương ứng tại mỗi xã được phân bổ 20 

mẫu. Việc phân bổ mẫu điều tra bằng nhau giữa 3 huyện và giữa các xã được lựa chọn 

khảo sát là hoàn toàn hợp lý. Điều này có thể được giải thích bởi 2 lý do chính sau đây: 

Thứ nhất, diện tích trồng lúa của 3 huyện là khá tương đồng, cụ thể diện tích 

lúa cả năm của huyện Can Lộc là 18,46 nghìn ha; Thạch Hà (15,38 nghìn ha) và Cẩm 

Xuyên là 18,46 nghìn ha.  

Thứ hai, số hộ tham gia trồng lúa tại 9 xã là khá tương đồng, bình quân mỗi xã 

có khoảng 1165 hộ trồng lúa, trong đó xã có số hộ trồng lúa ít nhất là 932 hộ (thuộc xã 

Khánh Lộc, huyện Can Lộc); xã có số hộ trồng lúa nhiều nhất là 1308 hộ (thuộc xã 

Thạch Đài, huyện Thạch Hà).  

Việc tiến hành chọn hộ điều tra được thực hiện bằng cách dựa vào danh sách 

nông hộ do UBND xã cung cấp, bắt đầu từ hộ đầu tiên sẽ được chọn để điều tra, và hộ 

thứ 2, thứ 3 cho đến đủ số mẫu điều tra được chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 

nhiên, hệ thống với bước nhảy K (Xem chi tiết ở phụ lục 2.6).  

* Nội dung điều tra:  

- Tình hình cơ bản của các hộ gia đình (số nhân khẩu, số lao động, diện tích đất 

nông nghiệp của hộ). 

                                                 
1
Áp dụng công thức xác định cỡ mẫu điều tra của Slovin (1960): n=N/(1+Ne2). Trong đó: n – cỡ mẫu điều tra; 

N – tổng số hộ cuả 9 xã; e – sai số kỳ vọng. 
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- Thực trạng CGHNN: diện tích đất trồng được ứng dụng CGHNN trong các 

khâu sản xuất. Những thuận lợi cũng như khó khăn của trong quá trình ứng dụng 

CGHNN vào sản xuất. 

- Các thông tin về tác động của ứng dụng CGHNN vào sản xuất: mức đầu tư 

của hộ nông dân trước và sau ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, thu nhập của hộ sau 

ứng dụng cơ giới hóa và trước ứng dụng cơ giới hóa. 

* Thiết kế bảng hỏi (phỏng vấn): Phiếu điều tra (bảng hỏi) được xây dựng dựa 

trên những chỉ tiêu đánh giá kết quả, hiệu quả của việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản 

xuất lúa; đồng thời có những câu hỏi mở để được phỏng vấn; những ý kiến nhận xét, 

kiến nghị; các đề xuất giải pháp đẩy mạnh ứng dụng CGHNN trong thời gian tới. 

* Điều tra, phỏng vấn thử: Trên cơ sở nội dung của phiếu điều tra đã được xây 

dựng, tiến hành điều tra thử trên một số hộ dân nhằm đánh giá lại những thông tin hộ 

có thể cung cấp, chỉnh sửa lại phiếu điều tra cho phù hợp. 

* Điều tra, phỏng vấn trên diện rộng: Sau khi chỉnh sửa và hoàn thiện phiếu điều 

tra, chúng tôi tiến hành điều tra tại các hộ lựa chọn thông qua phỏng vấn trực tiếp tại hộ 

gia đình. 

2.3.2. Phương pháp phân tích dữ liệu 

2.3.2.1. Phương pháp thống kê mô tả 

Phương pháp này được dùng để nghiên cứu những đặc trưng về mặt lượng (quy 

mô, kết cấu, quan hệ tỷ lệ, trình độ phổ biến) của đối tượng được khảo sát, kết hợp với 

việc đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế nhằm tiếp cận bản chất (nội dung) 

CGHNN trong điều kiện lịch sử cụ thể ở địa bàn nghiên cứu. 

2.3.2.2. Phương pháp hạch toán kinh tế 

Dùng để tính toán chi phí, kết quả và hiệu quả sản xuất nông nghiệp bằng việc tính 

toán các chỉ tiêu giá trị sản xuất (GO), chi phí sản xuất (TC), Chi phí trung gian (IC), Giá trị 

gia tăng (VA),  thu nhập hỗn hợp (MI) của các nông hộ thực hiện cơ giới hóa. 

2.3.2.3. Phương pháp chuỗi dữ liệu thời gian 

Phương pháp này được vận dụng để phân tích động thái (biến động theo thời gian) 

về: xây dựng cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn phục vụ CGHNN; quy mô, trình độ 

CGHNN; chính sách và thị trường CGHNN; …làm căn cứ đánh giá thành công và hạn chế 

của tiến trình thực hiện CGHNN trong giai đoạn 2011 – 2015 ở tỉnh Hà Tĩnh. 



53 

2.3.2.4. Phương pháp phân tổ 

 Phương pháp này được sử dụng để tổng hợp và hệ thống hóa số liệu điều tra theo 

các tiêu thức phù hợp với mục tiêu nghiên cứu; đồng thời phân tích mối quan hệ giữa hiệu 

quả sản xuất lúa và mùa vụ, giữa mức hiệu quả kỹ thuật với mức độ cơ giới hóa khâu làm 

đất, cơ giới hóa khâu thu hoạch và cơ giới hóa khâu vận chuyển. 

2.3.2.5. Phương pháp toán kinh tế 

Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án sử dụng mô hình hồi quy Tobit để 

phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa. Ngoài ra, 

nghiên cứu sử dụng mô hình hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên SFPF (Stochastic Frontier 

Production Function) để đánh giá tác động của việc ứng dụng cơ giới hóa đến hiệu quả 

sản xuất nông nghiệp thông qua đo lường chỉ số hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa, cụ thể:  

* Mô hình hồi quy Tobit: 

Mô hình hồi quy Tobit có dạng: Y* =  

        Y=  

 Trong đó, Y* là mức độ cơ giới hóa được ước lượng bằng phương pháp MLE. 

Y là mức độ cơ giới hóa ở mỗi khâu sản xuất thực tế quan sát được của các hộ điều tra 

(tỷ lệ giữa diện tích được thực biện bằng máy với tổng diện tích sản xuất lúa). Xi và Dj 

là các biến giải thích, được trình bày chi tiết ở bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Mô tả các biến đưa vào mô hình hồi quy Tobit 

TT Biến Diễn giải ĐVT 
Dấu  

kỳ vọng 

1 X1 Trình độ văn hóa của chủ hộ Số năm đến trường + 

2 X2 Tuổi của chủ hộ Tuổi +/- 

3 X3 Quy mô diện tích trồng lúa m2 + 

4 X4 Số thửa có diện tích < 500m2 Thửa - 

5 X5 Số thửa có diện tích ≥ 500m2 Thửa + 

6 X6 Số thửa cách đường GT nội đồng <200 Thửa + 

7 X7 Số thửa cách đường GT nội đồng ≥ 200m Thửa - 

8 X8 Số lượng lao động gia đình Lao động +/- 

9 D1 Hộ sở hữu phương tiện cơ giới (1=Sở hữu; 0=Thuê dịch vụ) + 

10 D2 Vụ mùa (1=Đông Xuân; 0=Hè Thu)  +/- 

11 D3 Huyện (1=Can Lộc; 0=Khác)  +/- 

12 D4 Huyện (1=Cẩm Xuyên; 0=Khác)  +/- 

(Nguồn: đề xuất của tác giả) 
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 (Cơ sở để vận dụng mô hình này được trình bày chi tiết ở phụ lục 2.7)  

* Mô hình hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên: 

Mô hình hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên Cobb-Douglas có dạng:  

 

   

Trong đó Yit –Năng suất lúa (Kg/sào) của hộ i ở vụ mùa t; Xjit là đầu vào j của 

hộ i ở vụ t; Dkit là các biến giả. Khác với nghiên cứu của Mohammad Ali Hormozia và 

cộng sự, nghiên cứu này không đồng nhất giá trị và đơn vị tính của biến đầu vào lao 

động có sử dụng phương tiện cơ giới hoặc không sử dụng phương tiện cơ giới (lao 

động thủ công). 

Bảng 2.2. Mô tả dữ liệu các biến đưa vào mô hình hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên 

Cobb-Douglas 

TT Biến Diễn giải ĐVT Dấu kỳ vọng 

0 Yi Năng suất lúa Kg/sào  

1 X1 Lượng giống  Kg/sào +/- 

2 X2 Đạm Kg/sào +/- 

3 X3 Lân Kg/sào +/- 

4 X4 Kali Kg/sào +/- 

5 X5 NPK Kg/sào +/- 

6 X6 Công lao động gia đình Ngày công/sào + 

7 X7 Chi phí thuê dịch vụ cơ giới 1000đ/sào + 

8 D1 Huyện (1=Can Lộc; 0=Khác)  +/- 

9 D2 Huyện (1=Cẩm Xuyên; 0=Khác)  +/- 

10 D3 Vụ mùa (1=Đông Xuân; 0=Hè Thu)  +/- 

(Nguồn: đề xuất của tác giả) 

 (Cơ sở để vận dụng mô hình này được trình bày chi tiết ở phụ lục 2.7)  

2.3.2.6. Phương pháp chuyên gia 

- Khảo sát ý kiến chuyên gia (Các nhà khoa học, chuyên môn kỹ thuật, cán bộ 

khuyến nông, cán bộ quản lý,...) về những vấn đề liên quan đến ứng dụng CGHNN 

trên địa bàn nghiên cứu, làm cơ sở tư vấn, phản biện cho các đánh giá thực trạng và đề 

xuất giải pháp  

- Tiến hành khảo nghiệm chuyên sâu (điều tra chuyên môn) các đơn vị điển hình 

(cả tiên tiến và lạc hậu) để tổng kết kinh nghiệm, xây dựng mô hình phát triển. 
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2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu CGHNN 

  Nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra, chúng tôi sử dụng 4 nhóm chỉ tiêu 

nghiên cứu khác nhau, bao gồm: (1) Chỉ tiêu phản ánh quy mô, trình độ CGHNN; (2) 

Chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng CGHNN; (3) Chỉ tiêu phản ánh nguồn lực của nông hộ 

áp dụng CGHNN; (4) Chỉ tiêu phản ánh kết quả và hiệu quả CGHNN (Xem chi tiết ở 

phụ lục 2.10). 

Tóm tắt chương 2 

Hà Tĩnh là một trong 6 tỉnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ có vị trí địa lý khá 

thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội. Hà Tĩnh trở thành cửa khẩu trung chuyển, giao 

thương hàng hóa giữa cảng Hải Phòng cũng như các cảng biển quốc tế đến cảng Vũng 

Áng. Dân cư của Hà Tĩnh phân bố không đồng đều giữa các vùng, trong đó tỷ lệ dân 

số khu vực nông thôn chiếm phần lớn trong cơ cấu dân số của tỉnh. Hà Tĩnh có nguồn 

lực lao động khá dồi dào, phần lớn tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp. Thời kỳ 2011 – 

2015, kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tăng trưởng cao và liên tục. Cơ cấu GDP của tỉnh có sự 

thay đổi đáng kể, cụ thể giảm tỷ trọng nhóm ngành Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản; 

tăng tỷ trọng nhóm ngành Công nghiệp - Xây dựng và Thương mại – Dịch vụ. Đây là 

những thuận lợi cơ bản (mặt tích cực) để đẩy mạnh CGHNN. Tuy nhiên, Hà Tĩnh cũng 

gặp không ít khó khăn, cản trở đối với việc đẩy mạnh CGHNN như: điều kiện khí hậu 

bất lợi (thiên tai bão lũ, hạn hán, ...xảy ra thường xuyên); chất lượng nguồn lao động 

còn thấp; cơ sở hạ tầng còn lạc hậu...  

Xuất phát từ những đặc điểm địa bàn nghiên cứu, đồng thời dựa trên khung lý 

luận được đề cập ở chương 1; phương pháp tiếp cận, khung phân tích và phương pháp 

nghiên cứu được xây dựng khá chi tiết ở trong Chương 2 là cơ sở khoa học để giải 

quyết nội dung trọng tâm ở chương tiếp theo của luận án (Chương 3). Ngoài ra, Luận 

án đã thiết lập hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu CGHNN, bao gồm: Nhóm các chỉ tiêu 

phản ánh quy mô, trình độ CGHNN; Các chỉ tiêu phản ánh tăng trưởng CGHNN; Các 

chỉ tiêu phản ánh nguồn lực của nông hộ áp dụng CGHNN; Các chỉ tiêu phản ánh kết 

quả và hiệu quả CGHNN.  
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG CƠ GIỚI HÓA NÔNG NGHIỆP 

Ở TỈNH HÀ TĨNH 

3.1. Cơ sở hạ tầng phục vụ CGHNN 

  Như đã đề cập Chương 1, cơ sở hạ tầng là một trong những yếu tố ảnh hưởng 

rất lớn đến việc đẩy mạnh CGHNN. Cơ sở hạ tầng càng được hiện đại hóa, tất yếu sẽ 

tạo điều kiện hết sức thuận lợi để đưa các máy móc và phương tiện cơ giới vào sản 

xuất nông nghiệp. Rõ ràng, cơ sở hạ tầng chính là tiền đề và cơ sở (hay nói cách khác 

là điều kiện cần) để đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Với tầm quan 

trọng đó, trước khi đi vào phân tích nội dung nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN, nghiên 

cứu này tiến hành đánh giá thực trạng, làm rõ bức tranh toàn cảnh về cơ sở hạ tầng 

phục vụ CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh, với các nội dung chính như: quy hoạch phát triển 

mạng lưới giao thông nông thôn; tình hình đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông 

thôn; đặc điểm ruộng đất và chương trình xây dựng nông thôn mới.  

3.1.1. Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn 

 Trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, 

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2013 – 2020. Đây là văn bản chính sách quan trọng có tính chiến lược nhằm 

phát triển mạng lưới giao thông nông thôn trong dài hạn, phục vụ công cuộc phát triển 

kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, trọng tâm là đẩy mạnh phát triển ngành nông 

nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có việc áp dụng cơ giới hóa. 

Theo nội dung Đề án, việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nội đồng giai 

đoạn 2013 – 2020 được chia làm 3 giai đoạn nhỏ, bao gồm: Đầu tư xây dựng tối 

thiểu 661 km đường trục chính nội đồng đạt tiêu chí (được thực từ năm 2013); Xây 

dựng tối thiểu 855 km đường trục chính nội đồng đạt tiêu chí (giai đoạn 2014 – 

2015); Xây dựng tối thiểu  1.397 km đường trục chính nội đồng đạt tiêu chí (giai 

đoạn 2016 – 2020). 
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(Nguồn: Tổng hợp số liệu từ Đề án phát triển GTNT Hà Tĩnh giai đoạn 2013 – 2020) 

Hình 3.1. Kế hoạch phát triển mạng lưới giao thông nông thôn  

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2013 – 2020 

Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đặt ra kể trên, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã huy 

động vốn đầu tư xây dựng từ 5 nguồn, bao gồm: Ngân sách tỉnh (sử dụng để hỗ trợ 

xi măng); Ngân sách huyện, xã hỗ trợ để mua các loại vật tư chủ yếu khác theo 

đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 

08/6/2012; Ngân sách từ chương trình NTM hỗ trợ theo quy định đã được UBND 

tỉnh phân bổ tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 và quyết định số 

10/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 tương đương 10% giá trị công trình; Phần 

kinh phí còn lại huy động từ nguồn đóng góp của nhân dân, ngày công lao động và 

các nguồn hợp pháp khác.  

Như vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có những nổ lực trong việc phát triển hệ thống 

giao thông nội đồng được thể hiện qua các văn bản quy hoạch phát triển kể từ khi tái lập 

tỉnh đến nay. Đây chính là tiền đề quan trọng để Hà Tĩnh từng bước hiện đại hóa ngành 

nông nghiệp, trong đó tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.  

3.1.2. Đặc điểm hệ thống giao thông nông thôn Hà Tĩnh 

 Kể từ năm 2011 đến nay (năm bắt đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã huy động nhiều nguồn vốn khác 
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nhau để đầu tư xây dựng nhằm từng bước hiện đại hóa mạng lưới giao thông nông 

thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, trực tiếp là tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đẩy mạnh ứng dụng CGHNN. Nguồn vốn được huy động cho đầu tư phát triển hệ 

thống giao thông nông thôn ở Hà Tĩnh tăng trưởng liên tục qua các năm, cụ thể là nếu 

như năm 2011, tổng giá trị nguồn vốn được huy động là 638,5 nghìn tỷ đồng thì đến 

năm 2015 con số này đã đạt đến 1.320,7 nghìn tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 

2011 (Phụ lục 3.1). Sự gia tăng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trong thời gian 

vừa qua đã tác động tích cực đến chất lượng hệ thống giao thông ở khu vực nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Loại mặt đường được làm bằng vật liệu xi măng và nhựa đã 

tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2011 – 2015 (Phụ lục 3.2). Nếu như năm 2011, loại 

đường này chỉ có 5,02 nghìn Km (chiếm 42%) thì đến năm 2015 đã đạt đến 9,02 nghìn 

Km, chiếm 72% tổng chiều dài đường giao thông nông thôn. Sự gia tăng về loại mặt 

đường bê tông xi măng và nhựa là kết quả đầu tư nâng cấp loại đường cấp phối đá 

dăm. Năm 2011, tổng chiều dài của loại mặt đường cấp phối đá dăm ở khu vực nông 

thôn tỉnh Hà Tĩnh là 3,98 nghìn Km, chiếm đến 33%; đến năm 2015 đã giảm xuống 

còn 1,08 nghìn Km, chỉ chiếm ở mức 9%. Trong khi đó, loại đường được làm bằng 

nền đất không có sự thay đổi nhiều về chiều dài cũng như tỷ trọng trong cơ cấu mặt 

đường giao thông nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh.  

 

(Nguồn: Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh) 

Hình 3.2. Chất lượng các loại đường giao thông nông thôn 

ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 
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Nếu phân nhóm đường giao thông theo 3 khu vực ở địa bàn nông thôn cho thấy 

phần lớn các trục đường xã được xây dựng bằng bê tông xi măng và nhựa (chiếm 

86%), trong khi tỷ lệ đường cấp phối đá dăm và đường đất chỉ chiếm với tỷ lệ tương 

ứng là 6% và 8%. Tương tự, các trục đường thôn – xóm cũng có chất lượng mặt đường 

khá cao, loại đường được làm bằng bê tông xi măng và nhựa chiếm 79%; loại đường 

cấp phối đá dăm chiểm 10% và đường đất là 12%. So với loại trục đường xã và đường 

thôn – xóm, chất lượng đường giao thông nội đồng là thấp hơn nhiều. Tỷ lệ đường 

giao thông nội đồng có kết cấu mặt đường bê tông xi măng và nhựa chiếm dưới 49%, 

trong khi đó 51% còn lại là đường có chất lượng thấp (đường cấp phối đá dăm là 8% 

và đường đất là 43%). Như vậy, với hiện trạng chất lượng mặt đường như hiện nay thì 

vẫn chưa đáp ứng nhu cầu áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt việc 

ứng dụng các phương tiện vận tải cơ giới vào khâu vận chuyển sản phẩm nông nghiệp.      

3.1.3. Thực trạng manh mún ruộng đất ở tỉnh Hà Tĩnh 

Sự manh mún diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh là thực trạng 

chung của cả nước sau khi hoàn thành việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình và cá nhân theo Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 

27/09/1997 của Chính phủ Việt Nam. Điều này được xem là một trong những nguyên 

nhân chính làm cản trở quá trình phát triển ngành nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh theo 

hướng hiện đại, trong đó trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến việc đẩy mạnh ứng dụng cơ 

giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Để khắc phục được tình trạng này, UBND tỉnh Hà 

Tĩnh đã tiến hành chuyển đổi ruộng đất (hay còn gọi là dồn điền đổi thửa) với hai giai 

đoạn. Giai đoạn 1 được bắt đầu thực hiện từ năm 2001-2003 theo tinh thần Nghị quyết 

01/NQ-TU ngày 12/6/2001 của Tỉnh Ủy Hà Tĩnh; giai đoạn 2 được thực hiện từ năm 

2009-2012. Theo Báo cáo của Ban chỉ đạo tổng kết chuyển đổi ruộng đất của Tỉnh Ủy 

Hà Tĩnh, kết quả của 2 đợt chuyển đổi ruộng đất vẫn chưa đạt yêu cầu so với kế hoạch 

đặt ra, cụ thể: diện tích thửa sau chuyển đổi dưới 500m2 còn chiếm trên 30%; hộ sử 

dụng 4 thửa trở lên còn chiếm 41,11%; đặc biệt thửa có diện tích từ 1000m2 còn chiếm 

tỷ lệ thấp (ở mức 31,34%) (Xem thêm chi tiết ở phụ lục 3.3 và 3.4).  
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(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh) 

Hình 3.3. Phân tổ số thửa theo quy mô diện tích  

ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 

 Như vậy, ruộng đất sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh vẫn ở trong tình 

trạng manh mún, nhỏ lẻ. Mặc dù Hà Tĩnh đã hoàn thành 2 đợt chuyển đổi ruộng đất 

nhưng thực tế cho thấy kết quả đạt được vẫn còn rất thấp. Yêu cầu đặt ra của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh trước khi thực hiện chủ trương chuyển đổi ruộng đất của nhà nước là 

giảm số thửa đất sản xuất nông nghiệp bình quân/hộ từ 6,16 thửa/hộ xuống còn 3 

thửa/hộ, tức giảm 50% bình quân số thửa/hộ. Tuy nhiên, kết quả chuyển đổi ruộng đất 

ở hầu hết các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh không đạt yêu cầu đề ra, chỉ có duy nhất 

huyện Đức Thọ và Can Lộc đạt được yêu cầu đề ra của UBND tỉnh Hà Tĩnh về số thửa 

đất sản xuất nông nghiệp bình quân/hộ.  

 
(Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh) 

Hình 3.4. Bình quân số thửa đất sản xuất nông nghiệp ở một số địa phương  

ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 
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Nếu so sánh với tỉnh Nghệ An, ruộng đất ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn manh mún 

hơn nhiều. Nếu như bình quân diện tích/thửa và bình quân số thửa/hộ sau chuyển đổi 

ruộng đất ở tỉnh Hà Tĩnh lần lượt tương ứng là 877,57m2/thửa và 2,71 thửa/hộ thì các 

chỉ tiêu này ở tỉnh Nghệ An là 1.600m2/thửa và 2,01 thửa/hộ (www.baonghean.vn).  

3.1.4. Xây dựng nông thôn mới và CGHNN 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là một trong những 

chính sách trọng điểm và có tính đột phá của Chính phủ Việt Nam nhằm thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, góp phần rút ngắn khoảng cách về sự phát 

triển giữa khu vực thành thị và khu vực nông thôn. Đối với tỉnh Hà Tĩnh, việc triển khai 

thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng đối với khu vực 

nông nghiệp – nông thôn tỉnh Hà Tĩnh khi mà điều kiện thu nhập của người dân ở khu 

vực nông thôn còn thấp hơn nhiều so với khu vực thành thị, đặc biệt cơ sở hạ tầng còn 

kém phát triển và chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực. 

 

(Nguồn: Báo cáo 5 năm thực hiện CTMTQG về xây dựng nông thôn mới của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2015) 

Hình 3.5. Tình hình huy động vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh 

giai đoạn 2011 - 2015 

Kể từ khi bắt đầu triển khai Chương trình (từ năm 2011) đến nay, bộ mặt nông 

thôn đã thay đổi nhiều, trước hết phải kể đến là hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đã 

được đầu tư xây dựng, từng bước được hiện đại hóa và đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh cơ 

giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Thông qua Chương trình xây dựng nông thôn mới, 

khu vực nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đã có thêm 5.543 km đường giao thông nông thôn mặt 
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đường được đổ bê tông hoặc được rải nhựa, 1.800km kênh mương nội đồng được kiên 

cố hoá; hơn 1.157km đường điện được lắp đặt thêm; xây dựng, nâng cấp đạt chuẩn 208 

nhà văn hóa, 168 khu thể thao xã; 1.492 nhà văn hóa và 1.155 khu thể thao thôn; nhiều 

trạm y tế, nhiều trường học được xây dựng, nâng cấp đạt chuẩn và nâng chuẩn. Tổng 

nguồn vốn huy động từ năm 2011 đến nay là 70.474 tỷ đồng, trong đó vốn trực tiếp thực 

hiện Chương trình là 3.887 tỷ đồng (chiếm 5,5%); vốn lồng ghép 5.125 tỷ đồng (chiếm 

7,3%); vốn tín dụng 55.515 tỷ đồng (chiếm 78,8%); vốn doanh nghiệp 1.877 tỷ đồng 

(chiếm 2,7%); nhân dân đóng góp 3.597 tỷ đồng (chiếm 5,1%); vốn huy động từ nguồn 

khác 470 tỷ đồng (chiếm 0,7%) [29]. Như vậy, bằng việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

giao thông nông thôn trong khuôn khổ Chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo tiền 

đề và cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông 

nghiệp nhằm góp phần tăng năng suất và nâng cao hiệu quả sản xuất.  

Cùng với sự phát triển của hệ thống cơ sở hạ tầng, việc triển khai Chương trình xây 

dựng nông thôn mới đã tạo điều kiện để phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông 

nghiệp. Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình, khu vực nông thôn Hà Tĩnh đã hình 

thành thêm 3.258 tổ hợp tác, 986 hợp tác xã, 1.213 doanh nghiệp, nâng tổng số lên 3.263 

tổ hợp tác, 1.229 hợp tác xã và 1.855 doanh nghiệp (năm 2015) [29]. Kinh tế hộ phát 

triển, từng bước chuyển lên kinh tế trang trại, góp phần giúp người dân phát huy lợi thế, 

mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Hiện nay, trên 

địa bàn toàn tỉnh có 198 trang trại đạt chuẩn các tiêu chí mới và cấp giấy chứng nhận theo 

Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn có tốc 

độ tăng nhanh, đến cuối năm 2016 ở trên địa bàn nông thôn Hà Tĩnh có 1.855 doanh 

nghiệp, trong đó có 430 doanh nghiệp nông nghiệp, bình quân mỗi xã có 8 DN/xã, góp 

phần đẩy nhanh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng phát 

triển bền vững. Có thể cho rằng, việc hình thành và phát triển các loại hình trang trại và sự 

tham gia của các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp là điều kiện quan trọng để Hà 

Tĩnh đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất. 

3.1.5. Đánh giá chung về cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp phục vụ CGHNN 

Cũng giống như các địa phương khác trong cả nước, khu vực nông thôn tỉnh Hà 

Tĩnh luôn đối diện với nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ sở hạ tầng còn yếu kém và chưa 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng. Xuất phát từ thực thiễn đó, trong 

những năm vừa qua UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực trong việc quy hoạch, đầu 
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tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm phục vụ hoạt động sản xuất và đẩy mạnh 

cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp. Hà Tĩnh đã huy động nhiều nguồn lực tài chính khác 

nhau để đẩy mạnh việc nâng cấp và kiên cố hóa mạng lưới giao thông nông thôn và 

giao thông nội đồng, trong đó đáng chú ý là nguồn ngân sách địa phương đang có xu 

hướng được tăng cường huy động nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn ngân sách 

trung ương. Với những nỗ lực trong việc tăng cường vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao 

thông nông thôn đã tạo ra những tác động tích cực trong việc nâng cao chất lượng mặt 

đường giao thông, theo đó tỷ lệ đường được bê tông hóa và nhựa hóa đang có xu 

hướng gia tăng trong giai đoạn 2011 – 2015. Hầu hết các trục đường xã và đường thôn 

xóm được làm bằng xi măng và nhựa, các trục đường nội đồng từng bước được mở 

rộng và kiên cố hóa, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực nông thôn, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa giữa khu vực nông thôn và khu vực thành thị, 

đặc biệt là tăng cường áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. 

Cùng với việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, UBND tỉnh Hà 

Tĩnh đã hoàn thành việc chuyển đổi ruộng đất (dồn điền đổi thửa) trong năm 2012, với 

kết quả là số lượng thửa có quy mô diện tích nhỏ đã giảm xuống đáng kể và thay vào 

đó là số thửa có diện tích bình quân tăng, tạo điều kiện thuận lợi để áp dụng cơ giới 

hóa vào sản xuất. Mặt khác, trong thời gian vừa qua, Hà Tĩnh đã nhận được sự hỗ trợ 

về tài chính cũng như kỹ thuật từ Chính phủ trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Việc triển khai xây dựng nông thôn mới đã tạo ra 

những ảnh hưởng tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông nghiệp – 

nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, trong đó phải kể đến là mạng lưới giao thông từng bước đạt 

chuẩn và sự phát triển nhanh các hình thức tổ chức sản xuất với việc hình thành và phát 

triển các loại hình trang trại và có nhiều doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực nông 

nghiệp. Đây chính là điều kiện quan trọng để Hà Tĩnh đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản 

xuất nông nghiệp.  

Tuy nhiên, xét trên bình diện tổng thể, cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn tỉnh 

Hà Tĩnh vẫn còn bộc lộ nhiều hạn chế, cụ thể: quy hoạch hạ tầng, đặc biệt là quy 

hoạch hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập, nhiều địa phương vẫn chưa triển khai quy 

hoạch hạ tầng, dẫn đến sự chậm trễ trong đầu tư xây dựng. Hiện nay, các hệ thống giao 

thông, thủy lợi nội đồng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất, trong đó có việc áp dụng 

cơ giới hóa khi tỷ lệ đường được bê tông hóa vẫn còn thấp. Mặc dù Hà Tĩnh đã hoàn 
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thành việc chuyển đổi ruộng đất, nhưng số thửa có quy mô diện tích dưới 500 m2 vẫn 

còn chiếm tỷ lệ cao, đây là một trong những nguyên nhân làm cản trở tiến trình đẩy 

mạnh cơ giới hóa vào sản xuất.  

Mặt khác, một trong những mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới 

ở Hà Tĩnh là đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn theo hướng phát 

triển mô hình trang trại và thu hút các doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp. Tuy 

nhiên, thực tế cho thấy các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là 

doanh nghiệp phát triển liên kết sản xuất còn ít, liên kết quy mô vừa và nhỏ gặp nhiều 

khó khăn; chưa phát triển đa dạng các loại hình liên kết; hiệu quả hoạt động của HTX, 

THT nhìn chung còn thấp, chưa thể hiện rõ nét vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế hộ. 

Việc đẩy mạnh quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất diễn ra chậm, dẫn đến hạn chế việc 

thúc đẩy ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. 

3.2. Tình hình CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh 

3.2.1. Trang bị động lực trong sản xuất nông nghiệp 

 Cũng giống như các địa phương trong cả nước, CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh được bắt 

đầu áp dụng từ những năm 60 của thế kỷ XX - thời kỳ xây dựng XHCN ở miền Bắc. Tuy 

nhiên, việc áp dụng cơ giới hóa ở thời kỳ này chỉ được thực hiện ở một số HTX nông 

nghiệp và mang tính chất rời rạc, do đó đã không phát huy tính hiệu quả. Từ năm 2005 trở 

về sau, việc áp dụng CGHNN mới bắt đầu phát triển và tạo ra những tác động tích cực đối 

với ngành nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh. 

 
(Nguồn: Kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2016) 

Hình 3.6. Tình hình trang bị động lực ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2016 
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  Theo kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2016, trên 

địa bàn toàn tỉnh có khoảng 909 động cơ điện; 1.703 động cơ xăng dầu và Diezel; 

2.314 máy phát điện; 3.172 máy bơm nước; 3.714 ô tô vận chuyển được sử dụng trong 

sản xuất nông nghiệp. Tính đến cuối năm 2015, ở Hà Tĩnh có khoảng 9.164 máy kéo 

các loại, trong đó chủ yếu là loại máy kéo có công suất dưới 12CV, chiếm 56,73% và 

máy kéo có công suất từ 12 – 35CV chiếm 42,20%. Riêng đối với các loại máy kéo có 

công suất trên 35CV thì chiếm tỷ lệ rất thấp (1,06%). Với số lượng máy kéo này có thể 

đảm nhận trong khâu làm đất khoảng 38.000ha, chiếm 45% diện tích sản xuất nông 

nghiệp. Số liệu ở hình 3.6 cho thấy, mức độ trang bị động lực bình quân trong sản xuất 

nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh là 132,81CV/ha đất trồng cây hàng năm, thấp hơn so với 

mức bình quân chung của cả nước là 27,19CV. Có sự chênh lệch đáng kể về mức trang 

bị động lực giữa các địa phương trong tỉnh, cụ thể là các huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên, 

Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh là những địa phương có mức trang bị động lực bình 

quân cao hơn so với mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó một số địa 

phương có mức trang bị động lực rất thấp, điển hình là các huyện Lộc Hà, Hương Sơn, 

Vũ Quang, Hương Khê, Nghi Xuân và thị xã Kỳ Anh.  

Sự khác biệt về mức độ trang bị động lực giữa các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh 

có thể được lý giải bởi 2 nguyên nhân chính: thứ nhất là do khác biệt về điều kiện tự 

nhiên nên dẫn đến sự khác nhau về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp giữa các địa 

phương. Ví dụ như Lộc Hà, Thạch Hà, Nghi Xuân, Kỳ Anh là những địa phương ven 

biển nên việc áp dụng cơ giới hóa chỉ tập trung vào lĩnh vực đánh bắt và nuôi trồng 

thủy sản; thứ hai là do điều kiện kinh tế - xã hội giữa các địa phương khác nhau, dẫn 

đến việc áp dụng cơ giới sẽ khác nhau, chẳng hạn như các huyện miền núi Hương 

Khê, Hương Sơn, Vũ Quang là những địa phương có điều kiện về kinh tế còn khó 

khăn, thu nhập người dân còn thấp, do đó việc đầu tư vào cơ giới hóa là rất hạn chế so 

với các địa phương khác trong tỉnh.     

 Để nhận diện đầy đủ bức tranh toàn cảnh về thực trạng CGHNN của tỉnh Hà 

Tĩnh, nghiên cứu này tập trung làm rõ và chi tiết về tình hình trang bị động lực và mức 

độ cơ giới ở một số lĩnh vực sản xuất chính yếu của tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm: trồng trọt, 

chế biến nông sản, chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản.  
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3.2.2. Mức độ cơ giới hóa trong các ngành nông, lâm, thủy sản 

3.2.2.1. Đối với sản xuất nông nghiệp 

a. Cơ giới hóa trong trồng trọt 

 Trồng trọt là một trong những hợp phần sản xuất nông nghiệp truyền thống của 

tỉnh Hà Tĩnh, đồng thời cũng là lĩnh vực sản xuất chính và chiếm tỷ trọng cao nhất 

trong nhóm ngành nông nghiệp của tỉnh. Theo số liệu Niên giám thống kê của tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2015, tỷ trọng giá trị sản xuất của lĩnh vực trồng trọt chiếm đến 61,69% 

trong tổng giá trị sản xuất của nhóm ngành nông nghiệp. Với đặc thù là ngành sản xuất 

truyền thống và giữ vị trí quan trọng trong nhóm ngành nông nghiệp, lĩnh trồng trọt 

luôn được người dân chú trọng đầu tư sản xuất bằng việc đổi mới về giống, kỹ thuật 

canh tác và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng cơ giới vào sản xuất. 

Theo số liệu của Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh có khoảng 12.144 máy làm đất; 138 máy đào hố; 948 máy phu thuốc BVTV; 

5.324 bình phun thuốc trừ sâu có động cơ; 564 máy gặt đập liên hợp và khoảng 3.918 

ô tô vận tải hàng hóa nông sản (Phụ lục 3.5). So với năm 2011, số lượng phương tiên 

cơ giới phục vụ cho hoạt động trồng trọt tăng lên đáng kể, trong đó chủ yếu là tăng số 

máy gặt đập liên hợp; máy gặt rải hàng, máy hái chè và bình phun thuốc trừ sâu có 

động cơ. 

Cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng trọt ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chủ yếu tập 

trung vào hoạt động sản xuất lúa với hầu hết các công đoạn sản xuất từ làm đất, gieo 

trồng, chăm sóc và thu hoạch. Những năm gần đây, người dân trồng lúa ở hầu khắp 

các địa phương trong tỉnh đã không ngừng đầu tư mua sắm các phương tiện máy móc 

để phục vụ cho sản xuất. Bình quân 100 ha đất trồng lúa được trang bị 19,63 máy làm 

đất; 11,62 máy gặt rải hàng và cầm tay và 11,58 máy tuốt lúa có động cơ.   

Nhìn chung, có sự khác biệt đáng kể giữa các địa phương về mức độ trang bị 

phương tiện cơ giới trong lĩnh vực trồng trọt nói chung cũng như trong sản xuất lúa nói 

riêng. Nếu tính trên 100 ha đất trồng lúa, huyện Hương Sơn là địa phương có mức trang bị 

máy gặt rải hàng và máy gặt cầm tay tính trên 100 ha đất trồng lúa cao nhất trong số các địa 

phương trong tỉnh, với 69,40 máy gặt loại cầm tay và rải hàng và gần 70 máy tuốt lúa có 

động cơ. Các huyện Hương Khê, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc là những địa phương có 

mức độ trang bị máy móc và phương tiện cơ giới trong các khâu sản xuất tương đối đồng 

đều hơn so với các địa phương khác, đặc biệt là khâu làm đất (Phụ lục 3.6). 
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Bảng 3.1. Mức độ cơ giới hóa trong lĩnh vực trồng lúa của tỉnh Hà Tĩnh  

giai đoạn 2011 – 2015 

ĐVT: % 

Khâu sản xuất 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Làm đất 45,5 51,5 55,7 63,5 67,2 

2. Gieo trồng 8,5 12,0 13,5 14,2 14,2 

3. Thu hoạch 34,5 38,0 43,5 49,6 53,7 

4. Vận chuyển 52,0 53,0 54,4 60,5 60,5 

Ghi chú: Mức độ cơ giới hóa ở 4 khâu sản xuất được tính bằng tỷ lệ diện tích lúa được thực hiện bằng 

phương tiện cơ giới 

(Nguồn: Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh) 

Với số lượng phương tiện cơ giới được đầu tư trang bị trong lĩnh vực trồng trọt 

như hiện nay ở tỉnh Hà Tĩnh, thì mức độ cơ giới hóa vẫn còn thấp hơn nhiều so với bình 

quân chung của cả nước. Số liệu ở bảng 3.1 cho thấy mức độ cơ giới hóa trong sản xuất 

lúa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng trong giai đoạn 2011 – 2015. Nếu 

như năm 2011, tỷ lệ diện tích đất trồng lúa được áp dụng cơ giới trong khâu làm đất là 

45,5, thì đến năm 2015 tăng đến 67,2%, tức là tăng 21,7% so với năm 2011; tiếp đến là 

khâu vận chuyển cũng được áp dụng cơ giới khá cao, với mức 60,5% trong năm 2015, 

tăng 8,5% so với năm 2011. Trong khi đó, khâu gieo trồng có mức độ áp dụng cơ giới 

hóa là khá thấp, chỉ đạt ở mức 14,2% trong năm 2015 (bằng 1/2 mức bình quân chung 

của cả nước). Mặc dù khâu làm đất và khâu vận chuyển có mức độ cơ giới hóa cao nhất, 

nhưng so với mức bình quân chung cả nước thì vẫn còn thấp hơn nhiều. Hiện nay, mức 

độ cơ giới hóa trong khâu làm đất trồng lúa của cả nước là 90% và thu hoạch là 42%.  

b. Cơ giới hóa trong chăn nuôi 

Cũng giống như lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi là ngành sản xuất truyền thống đã 

hình thành và phát triển từ rất lâu ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đóng vai trò quan trọng 

trong việc giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho một bộ phận lớn của người dân nông 

thôn của các địa phương trong tỉnh, đặc biệt là góp phần tích cực trong công cuộc xóa 

đói giảm nghèo. Trong những năm gần đây, ngành chăn nuôi của tỉnh Hà Tĩnh đã 

không ngừng mở rộng về quy mô chăn nuôi và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm 

đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường nội tỉnh và ngoại tỉnh. Sự gia tăng 

về quy mô chăn nuôi đã làm thay đổi phương thức và kỹ thuật chăn nuôi của người 

dân, trước hết phải kể đến việc tăng cường áp dụng các phương tiện cơ giới trong khâu 

chuồng trại, chế biến thức ăn và ấp trứng gia cầm. 

Trước hết, đối với khâu chuồng trại: Hiện nay, toàn bộ các cơ sở chăn nuôi theo 

quy mô trang trại đều áp dụng hệ thống chuồng trại khép kín từ cung cấp nước, thức 
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ăn tự động, tạo tiểu khí hậu và thu gom trứng, trong đó 100% hộ nuôi lợn qui mô công 

nghiệp sử dụng chuồng lồng, chuồng sàn, chuồng có hệ thống làm mát và sưởi ấm cho 

lợn con, hệ thống máng ăn, núm uống tự động. Ngoài ra một số hộ chăn nuôi cũng đã 

sử dụng máy phun tiêu độc khử trùng tại các chuồng trại chăn nuôi gia cầm và chăn 

nuôi lợn. Tính đến cuối năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 105 máy phun tiêu 

độc, khử trùng và 7 máy dọn chuồng được sử dụng trong chăn nuôi, trong đó tập trung 

chủ yếu ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Đức Thọ và Hương Khê. 

Về cơ giới hóa trong khâu chế biến thức ăn chăn nuôi: Với đặc đặc trưng là chăn 

nuôi theo quy mô nông hộ, do đó việc áp dụng cơ giới hóa ở trong chế biến thức ăn 

chăn nuôi chủ yếu tập trung ở các hộ gia đình và một số trang trại và gia trại. Theo báo 

cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, trên địa bàn 

toàn tỉnh có khoảng 1.308 máy chế biến thức ăn gia súc được các nông hộ sử dụng để 

xay nghiền các loại nông sản làm thức ăn chăn nuôi và chế biến thức ăn thô xanh. Tuy 

nhiên, với số lượng máy chế biến thức ăn chăn nuôi được trang bị như hiện nay vẫn 

chưa tương xứng với quy mô chăn nuôi của các cơ sở sản xuất. Số liệu ở hình 3.7 cho 

thấy, bình quân chung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cứ khoảng 100 con lợn thì được trang 

bị 0,46 máy chế biến thức ăn chăn nuôi, trong đó có sự chênh lệc đáng kể về mức 

trang bị máy chế biến thức ăn chăn nuôi lợn giữa các địa phương. Lộc Hà và Nghi 

Xuân là 2 địa phương có mức trang bị máy chế biến thức ăn chăn nuôi khá cao, lần 

lượt tương ứng là 1,33 và 2,04 máy cho 100 con lợn. Trong khi đó, hầu hết các địa 

phương đều có mức trang bị loại phương tiện này là rất thấp, điển hình là các huyện 

Thạch Hà, Can Lộc, Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê. 

 

(Nguồn: Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) 

Hình 3.7. Tình hình trang bị máy chế biến thức ăn chăn nuôi lợn  

ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015  
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Bên cạnh việc áp dụng cơ giới trong chế biến thức ăn chăn nuôi ở các nông hộ, 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã bắt đầu phát triển chuyên môn hóa trong khâu chế 

biến thức ăn chăn nuôi ở các nhà máy công nghiệp. Trước đây, Hà Tĩnh có 3 xưởng 

chế biến thức ăn gia súc quy mô nhỏ được đầu tư xây dựng nhưng hiện nay đã ngừng 

hoạt động do không phát huy được tính hiệu quả. Đến năm 2005, Nhà máy chế biến 

thức ăn gia súc Thiên Lộc trực thuộc Tổng Công ty khoáng sản và thương mại Hà 

Tĩnh đã được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động nhằm cung cấp sản phẩm thức ăn 

chăn nuôi công nghiệp ở thị trường tỉnh Hà Tĩnh. Nhà máy này được lắp đặt theo dây 

chuyền công nghệ của Trung Quốc, với quy mô công suất là 120.000 tấn/năm. Sản 

lượng bình quân hàng năm do nhà máy này sản xuất khoảng 20.000 tấn thức ăn (17% 

công suất), đáp ứng khoảng 13,5% nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Trong hoạt động chăn nuôi gia cầm, nhiều cơ sở chăn nuôi đã mạnh dạn đầu tư 

mua sắm các loại máy ấp trứng. Báo cáo của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Hà 

Tĩnh cho biết, tính đến cuối năm 2015, Hà Tĩnh có 70 cơ sở ấp trứng gia cầm hoạt 

động theo mùa vụ với công suất 5.000-10.000 trứng/cơ sở, sản lượng trứng qua lò ấp 

ước tính đạt khoảng 60-70%. Với quy mô công suất như hiện nay thì các cơ sở ấp 

trứng gia cầm vẫn chưa đáp ứng quy mô chăn nuôi gia cầm của tỉnh Hà Tĩnh. Thực 

trạng thiếu vốn trong sản xuất là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mức trang bị máy ấp 

trứng gia cầm ở tỉnh Hà Tĩnh đạt được rất thấp. Số liệu ở hình 3.8 cho thấy, bình quân 

1000 con gia cầm đẻ trứng ở tỉnh Hà Tĩnh chỉ được trang bị khoảng 0,14 máy ấp 

trứng. Điều này đã phản ánh mức độ cơ giới hóa ở trong khâu nảy là quá thấp.  

 
(Nguồn: Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) 

Hình 3.8. Tình hình trang bị máy ấp trứng gia cầm ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 
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Ngoài khâu chuồng trại, chế biến thức ăn và ấp trứng gia cầm, khâu vận chuyển 

thức ăn và sản phẩm chăn nuôi cũng đã được áp dụng cơ giới hóa. Phần lớn (khoảng 

80%) các trang trại đều vận chuyển thức ăn và sản phẩm chăn nuôi bằng xe cơ giới 

đến tận khu vực chuồng trại, đặc biệt 100% trang trại lợn có quy mô từ 1.000 con trở 

lên đều sử dụng xe cơ giới để vận chuyển thức ăn và sản phẩm chăn nuôi. Trong khi 

đó, khâu giết mổ gia súc và gia cầm vẫn chưa được áp dụng cơ giới hóa, 100% cơ sở 

giết mổ gia súc, gia cầm sử dụng phương pháp thủ công và gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng. 

c. Đánh giá chung về cơ giới hóa ngành sản xuất nông nghiệp 

 Nhìn chung, cơ giới hóa trong ngành sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh đã được 

tăng cường áp dụng trong nhiều trở lại đây, với số lượng máy móc và phương tiện cơ 

giới được trang bị ngày càng tăng. Chính vì vậy, mức độ cơ giới hóa cũng có xu hướng 

tăng qua các năm. Tuy nhiên, xét trên bình diện tổng thể, mức độ trang bị phương tiện 

cơ giới cũng như mức độ cơ giới hóa ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn thấp hơn nhiều so với 

mức bình quân chung của cả nước, đồng thời giữa các địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh 

có sự chênh lệch đáng kể về mức độ trang bị máy móc, phương tiện cơ giới lẫn mức 

độ cơ giới hóa.  

Hiện nay, cơ giới hóa trong ngành sản xuất nông nghiệp mới chỉ dừng lại ở 

từng bộ phận riêng lẻ và chỉ tập trung ở một số khâu công việc có tính chất nặng nhọc. 

Ở lĩnh vực trồng trọt, cơ giới hóa chỉ được áp dụng trong khâu làm đất, thu hoạch và 

vận chuyển, trong các khâu sản xuất khác như gieo trồng, chăm sóc, phơi sấy hầu như 

chưa được áp dụng. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, việc áp dụng cơ giới hóa chỉ được 

thực hiện ở các trang trại chăn nuôi lợn và chăn nuôi gà theo phương thức công 

nghiệp, với việc áp dụng cơ giới hóa trong các khâu chuồng trại như trang bị hệ thống 

làm mát và sưởi ấm, sử dụng chuồng lồng, chuồng sàn, hệ thống máng ăn và núm 

uống nước tự động. Trong khi đó, chăn nuôi nông hộ quy mổ nhỏ - là hình thức tổ 

chức sản xuất phổ biện ở Hà Tĩnh hoàn toàn chưa được áp dụng cơ giới hóa. 

3.2.2.2. Đối với ngành lâm nghiệp 

 Hà Tĩnh là một trong những địa phương có diện tích đất đồi, núi khá lớn ở khu 

vực Bắc Trung Bộ (khoảng 391.373ha, chiếm gần 80% tổng diện tích đất tự nhiên toàn 

tỉnh). Đây là một trong những lợi thế đối với tỉnh Hà Tĩnh để phát triển sản xuất lâm 
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nghiệp, đặc biệt là phát triển rừng trồng sản xuất. Điều này được thể hiện qua tổng giá 

trị sản xuất lâm nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong năm 2015 là 1.122,79 tỷ đồng 

(tính theo giá hiện hành), chiếm 7,46% tổng giá trị sản xuất của nhóm ngành nông, 

lâm và thủy sản. Trong những năm gần đây, người dân ở những địa phương vùng núi 

của tỉnh Hà Tĩnh đã tăng cường áp dụng cơ giới trong sản xuất lâm nghiệp, chủ yếu là 

hoạt động trồng rừng thương mại (cây Keo). Điều này xuất phát từ đặc điểm, tính chất 

nặng nhọc của các khâu sản xuất trong lĩnh vực lâm nghiệp, đòi hỏi người sản xuất 

phải đẩy mạnh việc áp dụng các phương tiện máy móc nhằm giảm bớt sức lao động 

của con người và tăng năng suất lao động.  

Số liệu ở hình 3.9 phản ánh tình hình trang bị máy móc và phương tiện trong 

sản xuất rừng trồng thương mại ở một số địa phương trọng điểm có thế mạnh về trồng 

rừng sản xuất. Kết quả thống kê cho thấy, cơ giới hóa trong sản xuất lâm nghiệp (trồng 

rừng) tập trung chủ yếu ở khâu khai thác và vận chuyển sản phẩm. Huyện Hương Khê 

là địa phương có mức trang bị các loại máy móc và phương tiện cao nhất, cụ thể: bình 

quân 100ha rừng trồng sản xuất được trang bị 2,39 máy xử lý thực bì; 1,79 máy đào 

hố; 31,47 máy chặt hạ, cắt khúc và 19,15 ô tô vận chuyển sản phẩm. Các địa phương 

còn lại như Hương Sơn, Vũ Quang và Kỳ Anh có mức trang bị phương tiên cơ giới 

tương đồng nhau và thấp hơn nhiều so với huyện Hương Khê.   

 
(Nguồn: Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) 

Hình 3.9. Số phương tiện cơ giới tính bình quân 100 ha rừng trồng  

theo các huyện của tỉnh Hà Tĩnh năm 2015  
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 Có thể cho rằng, với mức độ trang bị các loại máy móc và phương tiện cơ giới 

trong sản xuất lâm nghiệp như hiện nay của tỉnh Hà Tĩnh, chúng ta có thể nhận thấy 

mức độ cơ giới hóa trong lĩnh vực này là khá cao. Theo Báo cáo của Chi cục Phát triển 

Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, trong giai đoạn 2011 – 2015, mức độ cơ giới hóa 

trong sản xuất lâm nghiệp (chủ yếu trồng rừng sản xuất) có sự gia tăng liên tục qua các 

năm và đạt ở mức cao. Trong khâu sản xuất cây giống, hầu hết các cơ sở sản xuất đều 

áp dụng máy làm đất, máy tạo bầu và tưới nước, do đó mức độ cơ giới hóa đạt 89,5% 

trong năm 2015 (tính theo tỷ lệ diện tích được thực hiện bằng máy), cao hơn so với 

năm 2011 là 24,5%. Đối với hoạt động khai thác và vận chuyển, hầu như các hoạt 

động này đều được thực hiện bởi các thương lái thu mua, trong khi số hộ vừa sản xuất 

vừa đảm nhận khai thác, vận chuyển là rất ít. Chính vì vậy, việc sử dụng các loại máy 

chặt hạ, cắt khúc và ô tô vận chuyển để thực hiện trong các khâu này bởi các thương 

lái đạt tỷ lệ 100%. Điều này được thể hiện qua bảng số liệu 3.2, cụ thể là tỷ lệ cơ giới 

hóa trong khâu khai thác và vận chuyển lâm sản đều đạt từ 90% trở lên.    

Bảng 3.2. Mức độ cơ giới hóa trong SX lâm nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh  

giai đoạn 2011 – 2015 (ĐVT: %) 

Khâu công việc 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Sản xuất cây giống 75,0 82,5 85,0 88,2 89,5 

2. Khai thác 65,7 72,5 80,6 85,5 90,0 

3. Vận chuyển 83,6 88,5 90,0 92,0 93,0 

(Nguồn: Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) 

3.2.2.3. Đối với ngành thủy sản 

 Với đường bờ biển dài 137km và có 4 cửa sông lớn (Cửa Hội, Cửa Sót, Cửa 

Nhượng, Cửa Khẩu) và nhiều vũng vịnh nước sâu như Vũng Áng, vũng Sơn Dương đã 

tạo nên lợi thế và tiềm năng để phát triển ngành thủy sản. Theo số liệu thống kê của Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh, vùng biển Hà Tĩnh có khoảng 267 loài hải sản, 

trữ lượng khai thác hàng năm khoảng 85 ngàn tấn. Các cửa sông chính và nhiều cửa lạch 

đã tạo ra vùng nước mặn lợ có tiềm năng nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng 

20.000 ha (hiện nay đã khai thác sử dụng khoảng 7.000 ha). Chính vì vậy, nuôi trồng và 

đánh bắt thủy hải sản là hai hoạt động kinh tế nổi bật của các huyện ven biển. Tổng sản 

lượng thủy sản năm 2015 ước tính đạt được 44.450 tấn, trong đó sản lượng đánh bắt là 

35,49 nghìn tấn và tổng giá trị sản xuất của ngành thủy sản năm 2015 đạt khoảng 1.700 

tỷ đồng, chiếm 11,30% tổng giá trị sản xuất của nhóm ngành nông, lâm và thủy sản. 
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(Nguồn: Tổng Cục thống kê Việt Nam) 

Hình 3.10. Công suất bình quân một chiếc tàu, thuyền  

khai thác hải sản ở khu vực Bắc Trung Bộ năm 2015 
  

So với 6 địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ, sản lượng thủy sản đánh bắt và 

nuôi trồng của tỉnh Hà Tĩnh là rất thấp, cụ thể là sản lượng thủy sản đánh bắt chỉ đứng 

ở vị trí thứ 5 (trước tỉnh Quảng Trị) và năng suất nuôi trồng thủy sản chỉ đạt được 

2,01tấn/ha (thấp nhất ở khu vực Bắc Trung Bộ). Điều này cho thấy ngành thủy sản 

tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa khai thác hết tiềm năng và lợi thế về điều kiện tự nhiên và tài 

nguyên biển. Kết quả này bắt nguồn từ nguyên nhân chủ yếu là việc áp dụng kỹ thuật 

và công nghệ trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản của tỉnh Hà Tĩnh là quá thấp, đặc 

biệt là trình độ cơ giới hóa vẫn còn thấp hơn so với các địa phương ở vùng Bắc Trung 

Bộ. Theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến cuối năm 2015, trên địa 

bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 3.342 các loại tàu, thuyền, xuồng khai thác thủy sản 

có động cơ, với tổng công suất khoảng 106 nghìn CV, trong đó chỉ có 251 tàu khai 

thác thủy sản biển có công suất từ 90CV trở lên. Bình quân một chiếc tàu, thuyền có 

động cơ khai thác hải sản ở Hà Tĩnh chỉ đạt ở mức 31,77 CV/chiếc, đứng vị trí thấp 

nhất trong số các địa phương thuộc khu vực Bắc Trung Bộ, và chỉ bằng 1/3 mức bình 

quân chung của cả nước.    

 Với mức trang bị động lực thấp, dẫn đến năng lực khai thác hải sản của Hà Tĩnh 

là rất thấp. Điều này được thể hiện qua số lượng tàu, thuyền khai thác xa bờ của Hà 

Tĩnh còn rất hạn chế, chỉ chiếm tỷ lệ 3,2% trong tổng số 3.342 tàu, thuyền các loại có 

gắn động cơ. Trong khi đó, chỉ tiêu này ở tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế cao 

hơn nhiều lần so với Hà Tĩnh, lần lượt đạt ở các mức tương ứng là 34,47% và 13,46% 

(Phụ lục 3.7). 
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Đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, hầu hết các hộ nuôi theo phương thức 

quảng canh và bán thâm canh nên việc áp dụng các phương tiện cơ giới trong nuôi 

trồng là rất hạn chế. Báo cáo của Chi cục phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh trong năm 

2015 cho biết, trên địa bàn toàn tỉnh chỉ có khoảng 47 máy chế biến thức ăn thủy sản, 

436 máy sục khí, đảo nước và 2.829 máy bơm nước dùng trong hoạt động NTTS. Với 

tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của toàn tỉnh là 2.992 ha thì mức trang bị phương 

tiện cơ giới tính trên 1 đơn vị diện tích là rất thấp. Điều này được phản ánh qua số liệu 

thống kê ở hình 3.11 về mức trang bị các loại phương tiện cơ giới trong nuôi trồng 

thủy sản ở những địa phương ven biển của tỉnh Hà Tĩnh. Bình quân 1ha đất nuôi trồng 

thủy sản ở huyện Can Lộc chỉ được trang bị khoảng 3 máy bơm nước, Thạch Hà là 1,7 

máy và các huyện còn lại chưa được 1 máy bơm nước. Trong khi đó, các phương tiện 

như máy sục khí, đảo nước và máy chế biến thức ăn thủy sản là rất thấp. 

 

(Nguồn: Chi cục PTNT, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) 

Hình 3.11. Tình hình trang bị phương tiện cơ giới trong NTTS  

của tỉnh Hà Tĩnh năm 2015  

3.2.3. Trình độ CGHNN 

 Trình độ CGHNN là một trong những thước đo quan trọng nhằm đánh giá việc 

đẩy mạnh cơ giới hóa theo chiều sâu (chất lượng). Như đã trình bày ở Chương 1, trình 

độ cơ giới hóa được thể hiện qua các hình thức cơ giới, đó là cơ giới hóa bộ phận, cơ 
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giới hóa tổng hợp và cơ giới hóa tự động (tự động hóa). Số liệu ở hình 3.12 cho thấy, 

hình thức áp dụng cơ giới hóa trong các cơ sở sản xuất nông nghiệp ở trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh chủ yếu là cơ giới hóa bộ phận và cơ giới hóa tổng hợp, trong đó phần lớn là 

cơ giới hóa bộ phận. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 

Hà Tĩnh, hiện nay chưa có bất kỳ cơ sở sản xuất nông nghiệp nào ở trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh đã và đang áp dụng hình thức cơ giới hóa tự động (tự động hóa). Điều này 

phản ánh trình độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 

thấp, đồng thời đây cũng chính là thực trạng chung của ngành nông nghiệp Việt Nam. 

 

(Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) 

Hình 3.12. Tỷ lệ các cơ sở sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh áp dụng các hình thức 

cơ giới hóa trong một số lĩnh vực sản xuất (năm 2015) 

Xét trong từng lĩnh vực sản xuất cho thấy, hoạt động nuôi trồng thủy sản, chủ 

yếu là nuôi tôm được các cơ sản xuất áp dụng hình thức cơ giới hóa bộ phận, với các 

khâu sản xuất như cải tạo ao hồ, sục khí và cung thức ăn cho tôm. Trong khi các khâu 

thu hoạch và vận chuyển phần lớn được thực hiện bằng phương pháp thủ công.  

Đối với lĩnh vực trồng rừng sản xuất (chủ yếu là Keo lai), 100% các doanh 

nghiệp đã áp dụng cơ giới hóa tổng hợp, từ khâu làm đất, tạo bầu, chăm sóc đến khâu 

thu hoạch và vận chuyển; 100% các trang trại và nông hộ đã áp dụng hình thức cơ giới 

hóa bộ phần nhằm giải quyết các khâu công việc có tính chất nặng nhọc như làm đất, 

thu hoạch và vận chuyển, các khâu chăm sóc như xử lý thực bì đều thực hiện bằng thủ 

công, đồng thời một số trang trại và nông hộ có thuê dịch vụ làm thuê. Riêng ở khâu 
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tạo bầu, 100% các trang trại và nông hộ đều phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường cung 

ứng giống đến từ các doanh nghiệp lâm nghiệp. 

Trong lĩnh vực chăn nuôi lợn, có hai hình thức cơ giới hóa được các trang trại 

và doanh nghiệp áp dụng, đó là cơ giới hóa bộ phận và cơ giới hóa tổng hợp. Theo số 

liệu thống kê ở hình 3.12, có khoảng 80% các doanh nghiệp áp dụng cơ giới hóa tổng 

hợp, từ khâu chuồng trại, chế biến và cung cấp thức ăn, tiêu độc khử trùng và thu gom 

chất thải chăn nuôi. Hình thức này được áp dụng ở các trang trại còn khá khiêm tốn, 

với tỷ lệ trang trại áp dụng khoảng 5%, phần lớn chủ yếu là cơ giới hóa bộ phận (75%) 

và khoảng 20% còn lại là chưa áp dụng cơ giới hóa. Đối với các nông hộ chăn nuôi lợn 

quy mô nhỏ, việc áp dụng cơ giới hóa chủ yếu là hình thức cơ giới hóa bộ phận (với tỷ 

lệ 10%) nhằm giải quyết khâu phối trộn, cung cấp thức ăn và nước uống cho lợn. Thực 

tế cho thấy, chăn nuôi lợn quy mô nhỏ vẫn là hình thức tổ chức sản xuất phổ biến ở 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, chiếm trên 85%, kết quả này phản ánh trình độ cơ giới hóa 

trong lĩnh vực chăn nuôi, trong đó có chăn nuôi lợn ở tỉnh Hà Tĩnh là rất thấp.   

3.2.4. Các hình thức tổ chức thực hiện CGHNN 

 Hiện nay, việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp đều được thực 

hiện tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp với 3 hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu đó là 

hình thức sản xuất theo quy mô nông hộ, trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp, 

trong đó tỷ lệ áp dụng cũng như mức độ cơ giới hóa cao đều tập trung ở các doanh 

nghiệp và trang trại. Điều này phản ánh một thực tế là chỉ có những cơ sở sản xuất 

nông nghiệp quy mô lớn mới đáp ứng khả năng và các nguồn lực để tăng cường áp 

dụng cơ giới hóa. Xuất phát từ thực tế đó, kể từ năm 2011, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã 

thực hiện chính sách tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chủ trương của Chính phủ 

nhằm phát triển ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, áp dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất, tiến tới xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ 

cao, trong đó vai trò của việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất luôn được ngành nông 

nghiệp Hà Tĩnh đặt lên hàng đầu. Để thực hiện được mục tiêu này, UBND tỉnh Hà 

Tĩnh đã tập trung khuyến khích đẩy mạnh phát triển các hình thức tổ chức sản xuất 

nông nghiệp theo quy mô trang trại và doanh nghiệp, với phương châm “Doanh nghiệp 

hóa sản phẩm, liên kết hóa sản xuất và xã hội hóa đầu tư”, theo chuỗi liên kết “vừa tập 

trung, vừa phân tán” [29]. 
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Bảng 3.3. Số lượng doanh nghiệp và trang trại hoạt động trong ngành nông 

nghiệp ở Hà Tĩnh giai đoạn 2011 – 2015  (ĐVT: DN/Trang trại) 

Doanh nghiệp/Trang trại 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Doanh nghiệp nông nghiệp 180 243 292 307 430 

- Nông nghiệp 158 208 241 255 345 

- Lâm nghiệp 10 18 16 14 15 

- Khai thác và nuôi trồng thủy sản 12 17 35 38 70 

2. Trang trại sản xuất nông nghiệp 14 86 137 181 190 

- Trồng cây hàng năm 1 1 3 6 8 

- Trồng cây lâu năm 0 0 0 1 1 

- Chăn nuôi 11 82 124 160 165 

- Nuôi trồng thủy sản 2 3 10 14 16 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2015) 

Theo số liệu niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, trên địa bàn toàn tỉnh 

có 430 doanh nghiệp và 190 trang trại hoạt động trong ngành nông nghiệp. Trong số 

430 doanh nghiệp tham gia vào ngành nông nghiệp thì có đến 345 doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, chiếm đến 80,23% tổng số doanh nghiệp, 

tiếp đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản, với 

70 doanh nghiệp, chiếm 16,28%. Đối với các trang trại, hầu hết là các trang trại chăn 

nuôi, trong đó chủ yếu là chăn nuôi lợn, với 165 trang trại (chiếm 86,84%). Trong giai 

đoạn 2011 – 2015, số lượng các doanh nghiệp và trang trại tham gia vào lĩnh vực nông 

nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều có xu hướng gia tăng liên tục qua các năm, với 

tốc độ tăng bình quân ở các mức tương ứng là 24,3% và 91,9%. Điều này phản ánh sự 

hình thành và phát triển nhanh chóng các hình thức tổ chức sản xuất theo quy mô lớn, 

đồng thời đây chính là cơ sở để Hà Tĩnh đẩy mạnh CGHNN. 
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(Nguồn: Tổng hợp từ các Báo cáo của Sở NN&PTNT Hà Tĩnh) 

Hình 3.13. Tỷ lệ doanh nghiệp và trang trại ở Hà Tĩnh áp dụng cơ giới hóa  

trong một số khâu sản xuất (năm 2015) 

  Số liệu ở hình 3.13 là kết quả thống kê từ nguồn số liệu tổng hợp thông qua các 

báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 về tình 

hình áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp trong các doanh nghiệp và trang trại. 

Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ các doanh nghiệp và trang trại ở trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh áp dụng cơ giới hóa trong một số khâu sản xuất là khá cao. Xét từng lĩnh vực hoạt 

động cho thấy, 100% các doanh nghiệp đã áp dụng cơ giới vào sản xuất lâm nghiệp (chủ 

yếu là trồng rừng Keo lai), từ khâu làm đất, tạo bầu đến thu hoạch và vận chuyển, trong 

khi tỷ lệ các trang trại áp dụng cơ giới hóa trong khâu sản xuất lâm nghiệp thấp hơn 

nhiều. Thực tế cho thấy, các khâu sản xuất như làm đất, chặt hạ, vận chuyển trong sản 

xuất rừng trồng ở các trang trại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng như ở các địa phương 

khác là phải thuê các dịch vụ cơ giới, đặc biệt việc chặt hạ rừng trồng đều được thực 

hiện bởi các thương lái hoặc doanh nghiệp thu mua thông qua thuê các lao động chuyên 

làm dịch vụ chặt hạ, thu hoạch rừng trồng. Đặc biệt, ở các trang trại hoàn toàn không thể 

thực hiện khâu làm bầu ươm giống, thay vào đó phải mua giống từ các công ty lâm 
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nghiệp. Đối với các doanh nghiệp lâm nghiệp, tỷ lệ áp dụng cơ giới hóa trong các công 

đoạn sản xuất đạt ở mức cao có thể được giai thích bởi lý do là hầu hết các doanh nghiệp 

đều đầu tư trang bị các loại máy móc và phương tiện cơ giới, do đó họ hoàn toàn chủ 

động trong việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Số liệu ở bảng 3.4 minh chứng cho 

điều này, đó là giá trị tài sản cố định bình quân 1 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

lâm nghiệp là 42,2 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với các doanh nghiệp nông nghiệp và gấp 

42 lần so với các doanh nghiệp khai thác và nuôi trồng thủy sản, phản ánh việc đầu tư 

máy móc và phương tiện cơ giới của các doanh nghiệp lâm nghiệp là rất lớn. 

Bảng 3.4. Giá trị tài sản cố định bình quân một doanh nghiệp ở Hà Tĩnh  

giai đoạn 2011 – 2015 (ĐVT: triệu đồng) 

Phân theo ngành kinh tế 2011 2012 2013 2014 2015 

Nông nghiệp 8.972 8.043 8.146 8.628 6.952 

Lâm nghiệp 26.043 21.372 34.450 47.343 42.197 

Khai thác và nuôi trồng thủy sản 1.433 692 854 799 993 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2015) 

 Xét ở lĩnh vực chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, tỷ lệ các doanh nghiệp và trang 

trại có áp dụng cơ giới hóa ở một số khâu sản xuất là khá cao, đặc biệt là ở các doanh 

nghiệp. Hiện nay, việc áp dụng cơ giới hóa tại các doanh nghiệp cũng như trang trại trong 

chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản ở Hà Tĩnh phần lớn được thực hiện ở trong các khâu 

cung cấp thức ăn và nước uống cho các loại vật nuôi, trong đó hầu hết các doanh nghiệp 

đã áp dụng cơ giới hóa, với tỷ lệ trên 95%. Điều này có thể được lý giải là 100% các 

doanh nghiệp chăn nuôi ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đều áp dụng phương thức chăn nuôi 

công nghiệp, với các kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến. Hơn thế nữa, sau khi UBND tỉnh Hà 

Tĩnh ban hành Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 04/05/2012 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt quy hoạch phát triển chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2020, các hình thức tổ chức chăn nuôi quy mô lớn phát triển nhanh chóng, với 2 loại 

hình chăn nuôi tập trung chủ yếu đó là doanh nghiệp và trang trại.   

3.2.5. Đánh giá chung  

 Việc áp dụng cơ giới hóa đã được thực hiện ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất 

(tiểu ngành) của ngành nông nghiệp. Các cơ sở sản xuất đã chú trọng đến việc trang bị 

máy móc và phương tiện cơ giới, do đó mức độ cơ giới hóa ở một số khâu sản xuất đã 

có xu hướng tăng qua các năm. Trong số các lĩnh vực sản xuất có áp dụng cơ giới hóa 

thì lâm nghiệp được xem là ngành có mức độ cơ giới hóa cao nhất. Bên cạnh đó, với 
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sự hình thành và phát triển các hình tổ chức sản xuất quy mô lớn như trang trại và 

doanh nghiệp thì việc áp dụng cơ giới hóa đã được các chủ cơ sở sản xuất quan tâm và 

không ngừng đầu tư các phương tiện máy móc nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy 

mô sản xuất.  

Tuy nhiên, so với các địa phương trong cả nước, mức trang bị động lực cũng 

như mức độ CGHNN ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn thấp. Đặc biệt, có sự chênh 

lệch đáng kể về mức độ cơ giới hóa giữa các địa phương trong tỉnh. Hơn thế nữa, trình 

độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở Hà Tĩnh vẫn còn thấp, chủ yếu là cơ giới 

hóa bộ phận, chỉ có các doanh nghiệp nông nghiệp áp dụng hình thức cơ giới hóa tổng 

hợp ở hoạt động chăn nuôi lợn và sản xuất rừng trồng keo lai, đồng thời chưa có bất kỳ 

cơ sở sản xuất nào ở Hà Tĩnh đã và đang áp dụng cơ giới hóa tự động. Thực trạng này 

thể hiện việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở địa bàn nghiên cứu 

mới chỉ giải quyết các khâu công việc có tính chất nặng nhọc như làm đất, thu hoạch 

và vận chuyển, trong các khâu chăm sóc chưa được chú trọng. 

Những hạn chế trong việc áp dụng CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh bắt nguồn từ 

nguyên nhân chủ yếu, đó là quy mô sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ. Quá trình hình 

thành và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất theo mô hình trang trại và doanh 

nghiệp còn chậm, đồng thời hầu hết các cơ sở sản xuất đều thiếu vốn trong đầu tư mua 

sắm các máy móc và phương tiện phục vụ cơ giới hóa. 

3.3. Chính sách và thị trường CGHNN 

3.3.1. Chính sách đẩy mạnh CGHNN 

  Đẩy mạnh CGHNN được xem là một trong những mục tiêu chiến lược của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh trong công cuộc hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Chính vì 

vậy, trong những năm gần đây UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều chương trình, 

chính sách nhằm hỗ trợ cho người dân trong việc đầu tư, mua sắm các loại máy móc và 

phương tiện phục vụ cơ giới trong sản xuất nông nghiệp, bao gồm: 1) Chính sách hỗ trợ 

tài chính phát triển CGHNN; 2) Quy hoạch phát triển cơ giới hóa; 3) Chính sách đào tạo 

nghề phục vụ CGHNN.  

3.3.1.1. Chính sách hỗ trợ tài chính phát triển CGHNN 

a. Chính sách của Chính phủ 

 Trong giai đoạn 2009 – 2013, Hà Tĩnh đã tổ chức triển khai các chính sách của 

nhà nước về hỗ trợ lãi suất cho vay đối với các cơ sở sản xuất nông nghiệp nhằm đẩy 



81 

mạnh phát triển cơ giới hóa (theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/04/2009; Quyết 

định số 479/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ - được sửa đổi bổ sung 

theo Quyết định số 2213/TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định 63/2010/QĐ-TTg ngày 

15/10/2010 – được sửa đổi bổ sung theo 65/2011/QĐ-TTg ngày 02/12/2011). Theo đó, 

UBND tỉnh Hà Tĩnh đã giao cho Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Tổng 

Công ty máy động lực và máy nông nghiệp và các Ngân hàng thương mại đóng trên địa 

bàn tỉnh để triển khai các gói kích cầu này.  

Bảng 3.5. Tình hình cho vay phát triển cơ giới hóa tỉnh Hà Tĩnh đến 31/12/2013  

Nguồn vốn cho vay 

Doanh số 

cho vay lũy kế 

Số khách hàng 

lũy kế 

Giá trị 

(tr.đ) 

Cơ cấu 

(%) 

Số lượng 

(KH) 

Cơ cấu 

(%) 

1. Theo Tổ chức tín dụng 300.349 100,00 6.163 100,00 

- Ngân hàng NN&PTNT 300.269 99,97 6.162 99,98 

- Ngân hàng Đầu tư&PT 80 0,03 1 0,02 

2. Theo các văn bản chính sách 300.349 100,00 6.163 100,00 

- QĐ 497/TTg 130.674 43,51 3.029 49,15 

- QĐ 2213/TTg 86.626 28,84 656 10,64 

- QĐ 63/TTg và QĐ 65/TTg 83.049 27,65 2.478 40,21 

 (Nguồn: Ngân hàng nhà nướcchi nhánh tỉnh Hà tĩnh) 

Số liệu ở bảng 3.5 cho thấy, có 02 tổ chức tín dụng chính thức được UBND tỉnh 

Hà Tĩnh lựa chọn để thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay phát triển cơ giới hóa, 

bao gồm Ngân hàng NHNNo&PTNT và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển – Chi nhánh 

Hà Tĩnh. Tổng doanh số cho vay  lũy kế đến ngày 31/12/2013 của toàn tỉnh là trên 300 

tỷ đồng. Trong đó, cho vay theo quyết định số 497 là 130.674 triệu đồng; theo quyết 

định số 2213 là 86.626 triệu và cho vay theo quyết định 63 và 65 là 83.049 triệu. Trong 

số 2 tổ chức ngân hàng thương mại tham gia cho vay thì Ngân hàng NN&PTNT chiếm 

99,8% tổng doanh số cho vay lũy kế. Tổng số tiền lãi được hỗ trợ tính lũy kế đến 

31/12/2013 là 73.594 triệu đồng. Đây là một con số khá cao, cho thấy những cố gắng 

của Nhà nước trong việc hỗ trợ nông dân phát triển CGHNN.  
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(Nguồn: Ngân hàng nhà nướcchi nhánh tỉnh Hà Tĩnh) 

Hình 3.14. Doanh số cho vay vốn hỗ trợ lãi suất phát triển cơ giới  

tại NHNNo&PTNT Chi nhánh Hà Tĩnh  

Số liệu ở hình 3.14 phản ánh doanh số cho vay theo địa phương tại Chi nhánh 

NHNNo&PTNT Hà Tĩnh trong giai đoạn 2009 – 2013. Các huyện Đức Thọ, Kỳ Anh, 

Cẩm Xuyên là những địa phương có số vốn vay khá cao so với các địa phương khác 

(thấp nhất là huyện Lộc Hà – địa phương ven biển, với mức vốn vay 0,79 tỷ đồng), 

trong đó huyện Đức Thọ dẫn đầu về chỉ tiêu này, với mức vốn vay lên đến 55,93 tỷ 

đồng. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Tĩnh, số khách hàng được 

hưởng lợi là 6.163 khách hàng, trong đó, cho vay theo Quyết định 497 là 3.029 khách 

hàng; quyết định 2213 là 656 khách hàng và quyết định 63 và 65 là 2.478 khách hàng. 

Tính bình quân, 1 khách hàng được vay 48,7 triệu đồng, trong đó, cao nhất là 132 tr.đ  

(QĐ 2213) và thấp nhất là 33,5 triệu (QĐ 63 và 65). Hình 3.14 cũng cho thấy, doanh số 

cho vay bình quân hộ có xu hướng giảm dần qua các năm trong giai đoạn 2009 – 2013. 

Nếu như năm 2009 (năm bắt đầu triển khai thực hiện chính sách), doanh số cho vay bình 

quân hộ là 43,84 triệu đồng và đến năm 2010 tăng lên đến 127,73 triệu đồng, thì đến 

năm 2011 và các năng 2012 và 2013 giao động khoảng 32 – 36 triệu đồng/hộ. Với mức 

vay thấp như vậy chỉ đủ để các hộ trang bị máy cày, máy thu hoạch có công suất nhỏ. 

Sự giảm xuống về doanh số cho vay bình quân hộ đồng nghĩa với số lượng khách hàng 

cũng như tổng giá trị vốn vay được giải ngân ở ngân hàng giảm xuống. Điều này bắt 

nguồn từ 2 lý do như sau: 

Thứ nhất, việc thực hiện chính sách này đang bộc lộ nhiều điểm bất cập, cụ thể là 

công tác giải ngân số tiền hỗ trợ cho những máy móc đã được mua sắm, nghiệm thu còn 

chậm. Đến cuối năm 2015, mới chỉ có 611/2.318 máy được hỗ trợ với kinh phí gần 49 tỷ 

đồng, đối với 1.707 máy còn lại (chiếm khoảng ¾ tổng số máy được đầu tư theo chính 
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sách) đã được nghiệm thu theo đúng quy định chưa được nhận số tiền hỗ trợ một lần từ 

ngân sách Nhà nước. 

 Thứ hai, những vướng mắc trong chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay vốn phát triển 

cơ giới là những quy định rất chặt về tỷ lệ nội địa đối với loại máy được hỗ trợ lãi suất. 

Theo quy định, các máy móc, thiết bị phải do các tổ chức, cá nhân sản xuất có giá trị sản 

xuất trong nước trên 60% và có nhãn hàng hoá theo quy định của pháp luật. Điều này 

thực sự là rào cản lớn không chỉ đối với khách hàng mà chính với ngân hàng. Không 

phải cán bộ ngân hàng nào cũng am hiểu về cơ khí máy móc để thẩm định, máy đó có 

bao nhiêu phần trăm tỷ lệ nội địa hóa. Bên cạnh đó, nông dân cũng không mặn mà với 

việc mua máy có tỷ lệ nội địa hóa cao, vì chất lượng nhiều máy móc sản xuất trong nước 

còn hạn chế. Thực tế là nông dân hiện nay vẫn mặn mà với máy “ngoại” hơn máy “nội” 

nên không ít người chần chừ khi đứng trước cơ hội được HTLS rất lớn nhưng lại ràng 

buộc yêu cầu trên 60% máy móc, thiết bị nội địa. 

“Ông Nguyễn Liệu (Thạch Hà) cho biết, năm 2009 mua chiếc máy cày trị giá 26 

triệu đồng theo chương trình hỗ trợ lãi suất mua máy móc sản xuất nông nghiệp tại QĐ 

497 của Thủ tướng Chính phủ. Máy chỉ sử dụng được 1 năm thì hỏng, phải đầu tư sửa 

chữa rất tốn kém khiến ông không tin tưởng máy trong nước sản xuất” [Dựa vào kết quả 

điều tra số liệu sơ cấp]. 

Bên cạnh hai lý do kể trên, trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách, cả người 

đi vay và người cho vay gặp phải nhiều vướng mắc, cụ thể: Để được vay vốn HTLS, 

khách hàng phải có hóa đơn tài chính, phiếu xuất kho chứng minh mục đích sử dụng 

vốn, nhưng người nông dân thường quen mua bán trao tay nên không có hóa đơn tài 

chính để hoàn thiện hồ sơ thủ tục vay vốn HTLS. Hơn thế nữa, người vay phải xây 

dựng kế hoạch sử dụng máy móc thiết bị, xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Tuy 

nhiên, do trình độ của người dân còn hạn chế nên việc thực hiện các thủ tục này còn gặp 

nhiều khó khăn.  

Mặt khác, nguồn vốn cho vay theo các QĐ 443, 2072, 497, 2213, 63, 65 là nguồn 

vốn trung, dài hạn. Trong khi vốn huy động của các TCTD chủ yếu là ngắn hạn. Việc 

sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn gây rủi ro thanh khoản cho ngân hàng. 

Lượng vốn vay bình quân một đối tượng còn nhỏ; quy mô diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp nhỏ và manh mún, chưa được xây dựng và cải tạo thành cánh đồng mẫu lớn. 

Điều này đã dẫn đến việc đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông 

nghiệp phổ biến là máy móc có công suất nhỏ.  
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 Đầu tư CGHNN mới chỉ tập trung ở ngành sản xuất lúa, nuôi trồng thủy sản; 

tỷ lệ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất lúa còn ít, chủ yếu là khâu làm đất và thu 

hoạch, do đó hiệu ứng chưa cao. Chất lượng máy nông nghiệp trong nước sản xuất còn 

nhiều hạn chế; giá thành cao không khuyến khích người dân mua máy được sản xuất 

trong nước. Chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa các đơn vị sản xuất, chế tạo máy móc, 

công cụ sản xuất nông nghiệp với các tổ chức, đoàn thể nhằm giới thiệu sản phẩm đến 

với người nông dân. 

b. Chính sách của địa phương 

Kể từ năm 2011 đến nay, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành một số chính sách hỗ trợ tài 

chính nhằm đẩy mạnh CGHNN, trong số đó phải kể đến chính sách cơ giới hóa theo 

Quyết định 24/2011/QĐ-UBND và Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết 

157/2015/NQ-HĐND. Thông qua thực hiện các chính sách này đã cải thiện điều kiện 

sản xuất cho người dân, mức trang bị máy móc cũng như mức độ CGHNN đã tăng lên 

đáng kể. Việc triển khai thực hiện các chính sách này được chia làm 3 giai đoạn cụ thể 

như sau:  

Giai đoạn từ năm 2011 - tháng 6/2014: Đây là giai đoạn triển khai chính sách 

CGHNN theo Quyết định 24/2011/QĐ-UBND, với chính sách hỗ trợ tối đa không quá 

100 triệu đồng/máy và tổng kinh phí hỗ trợ cho một xã tối đa không quá 200 triệu 

đồng. Kết quả đã hỗ trợ được 44 máy gặt đập, 02 máy cấy và 05 máy chế biến, với 

kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ gần 3,5 tỷ đồng. 

Giai đoạn từ tháng 7/2014 - tháng 12/2015: HĐND tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 90/2014/NQ-HĐND về quy định một số chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp, nông thôn thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao 

giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó có 

chính sách cơ giới hóa trong nông nghiệp. So với các chính sách hỗ trợ của nhà nước, 

chính sách mới này đã có nhiều điểm tích cực, cụ thể là không hạn chế số lượng máy 

mua, mức hỗ trợ được nâng lên, do đó các loại máy có chất lượng, máy nhập khẩu 

được người dân  tiếp cận một cách tích cực hơn. Sau hơn 1 năm thực hiện, chính sách 

đã hỗ trợ cho 2.216 máy (348 máy gặt đập, 1.868 máy làm đất). Tổng kinh phí ngân 

sách tỉnh hỗ trợ cho giai đoạn này là 105.112 triệu đồng, trong đó 6 tháng cuối năm 

2015 là 1.605 máy với kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 63.698 triệu đồng. 
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Giai đoạn từ tháng 01/2016 đến tháng 08/2016: Trên cơ sở thực tiễn triển 

khai tại Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết 157/2015/NQ-HĐND về việc hỗ trợ máy theo diện tích và theo công suất (máy 

làm đất  phải có công suất từ 23 mã lực trở lên) và khống chế số lượng máy được hỗ 

trợ trên đơn vị diện tích (50 ha/máy làm đất, 100ha/máy gặt đập). Theo đó, UBND 

tỉnh giao cho UBND huyện, xã cân đối máy trên địa bàn theo định mức, kèm theo thời 

gian phục vụ tối thiểu và chế tài xử phạt. Sau 6 tháng triển khai thực hiện chính sách 

này, kết quả đã hỗ trợ cho các nông hộ 108 máy, với kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ là 

14.693 triệu đồng. 

Có thể cho rằng, chính sách hỗ trợ cơ giới hoá của tỉnh Hà Tĩnh đã thực sự góp 

phần nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình 

triển khai vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, cụ thể là: Mức hỗ trợ tối đa là khá cao, kinh 

phí hỗ trợ tăng đột biến gây khó khăn cho việc cân đối ngân sách; chưa quy định rõ 

công suất các loại máy được hỗ trợ nên số lượng máy làm đất công suất nhỏ đề xuất hỗ 

trợ tăng một cách đáng kể, trong khi đó loại máy này chức năng cải tạo đất chưa thực 

sự hiệu quả. Ngoài ra, việc nắm bắt thực tế và xây dựng kế hoạch mua máy của chính 

quyền địa phương còn chưa sát thực tế nên khi triển khai thực hiện tăng đột biến về số 

lượng và kinh phí so với dự toán ban đầu. 

3.3.1.2. Đề án phát triển CGHNN 

   Một chính sách quan trọng khác đó là việc ban hành Đề án áp dụng cơ giới 

hóa trong nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (ban 

hành theo Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

Mục tiêu của Đề án là nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn 

với phân công lại lao động ở nông thôn, ưu tiên phát triển cơ giới hóa vào đối tượng 

cây trồng và vật nuôi có khối lượng hàng hóa tương đối lớn, giá trị kinh tế cao, thị 

trường ổn định; chú trọng phát triển cơ giới hóa các khâu nặng nhọc, thời vụ khẩn 

trương, các khâu sau thu hoạch, bảo quản và chế biến nhằm tăng giá trị sản phẩm; 

Tăng nhanh thiết bị kỹ thuật trong nông nghiệp và nông thôn bảo đảm các khâu sản 

xuất chủ yếu về nông nghiệp đều cơ bản được cơ giới hóa. 

 Theo nội dung của Đề án, đến năm 2020 cơ giới hóa trong khâu làm đất; thu 

hoạch lúa phải đạt 90%; khâu gieo trồng đạt ở mức 30%. Đối với lĩnh vực sản xuất 
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lâm nghiệp, các khâu sản xuất con giống và cây con, chặt hạ và chế biến phải đạt từ 

90-95% trong năm 2020. Cơ giới hoá trong chăn nuôi bao gồm cấp nước, cấp thức ăn, 

tạo tiểu khí hậu, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại phải đạt 90% số trang trại chăn 

nuôi đến năm 2020. Đối với ngành thủy sản, cơ giới hoá các khâu chế biến thức ăn, 

quạt nước, sục khí lên 100% ở vùng nuôi tập trung bán thâm canh và thâm canh vào 

năm 2015; đến năm 2020, tổng công suất tàu đánh bắt thủy sản phải đạt 104.374CV 

với công suất bình quân là 30,5CV/tàu. Các khâu bảo quản, chế biến thuỷ sản đạt 50% 

và đến năm 2020 đạt 80% với các công ty CP chế biến thủy sản đầu tư công nghệ mới 

để chế biến các sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (Phụ lục 3.8). 

Để thực hiện được mục tiêu của Đề án, trong giai đoạn 2011 – 2015, UBND 

tỉnh Hà Tĩnh đã huy động được 951.275 triệu đồng từ các nguồn khác nhau, bao gồm 

các nguồn được huy động từ Chương trình, dự án; ngân sách địa phương; doanh 

nghiệp và người dân. Trong đó, kinh phí được huy động từ các Chương trình, Dự án 

chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm đến 90% (Phụ lục 3.9). Các hạng mục được đầu tư 

trong khuôn khổ Đề án này bao gồm: đầu tư máy móc thiết bị; xây dựng khu liên hợp 

sấy và tồn trữ nhà máy chế biến gạo xuất khẩu; xây dựng nhà máy giết mổ gia súc; xây 

dựng nhà máy xay xát gạo xuất khẩu. Trong số các hạng mục này, kinh phí dành cho 

việc đầu tư máy móc thiết bị chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm đến 51%, tương đương 

với tổng số kinh phí là 485,28 tỷ đồng; tiếp đến là hạng mục xây dựng nhà máy xay 

xát gạo xuất khẩu, chiếm 21% tổng kinh phí thực hiện Đề án. 

 
(Nguồn: Đề án áp dụng CGHNN tỉnh Hà Tĩnh) 

Hình 3.15. Kinh phí thực hiện Đề án theo các hạng mục giai đoạn 2012 - 2015  
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3.3.1.3. Chính sách đào tạo nghề phục vụ CGHNN 

 Bên cạnh việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đầu tư mua máy nông 

nghiệp và quy hoạch phát triển cơ giới hóa, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã chú trọng 

đến việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó có các nghề phục vụ cho việc 

đẩy mạnh CGHNN. Chính sách này được thể hiện qua việc ban hành Quyết định 

số 1952/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020. 

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo nghề lao động nông thôn 

tỉnh Hà Tĩnh, trong giai đoạn 2011 – 2015, Hà Tĩnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 

31.822 lao động nông thôn, với 65 nghề khác nhau thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phi 

nông nghiệp, đáp ứng được khoảng 35,52% nhu cầu đào tạo nghề của lao động nông 

thôn tỉnh. Trong số đó, có 5 loại nghề thuộc lĩnh vực CGHNN, bao gồm sửa chữa vận 

hành máy nông, ngư nghiệp; cơ khí, sửa chữa ô tô, sửa chữa tàu thuyền và sửa chữa 

động cơ Diezel, với số lượng lao động qua đào tạo là 1.486 người, đáp ứng khoảng 

43,38% (1.486/3.506) nhu cầu đào tạo cho người lao động. Trong 5 loại nghề kể trên 

thì nhu cầu về đào tạo nghề sửa chữa vận hành máy nông, ngư nghiệp của người lao 

động nông thôn là rất cao, với 2.220 người lao động có nhu cầu (trong giai đoạn 2011 

– 2015), trong khi kết quả đào tạo nghề chỉ mới đáp ứng gần 60% nhu cầu của người 

lao động. Tương tự, khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo các nghề cơ khí là khá thấp, 

mới chỉ đáp ứng được 4,7% nhu cầu; kết quả đào tạo các nghề khác như sửa chữa ô tô, 

tàu thuyền, động cơ Diezel cũng chí đáp ứng dưới 30% nhu cầu của lao động nông 

thôn. 

Bảng 3.6. Số lượng lao động nông thôn ở Hà Tĩnh được đào tạo nghề phục vụ 

CGHNN giai đoạn 2011 – 2015 (ĐVT: Người) 

Các nghề đào tạo 

Số người 

có nhu 

cầu học 

nghề 

Số người 

thực tế 

tham gia 

học nghề 

Số người 

thực tế tham 

gia học nghề 

là nữ 

Tổng số 

người có 

việc làm 

Tự tạo 

việc 

làm 

1. Sửa chữa vận hành máy 

nông, ngư nghiệp 
2.220 1.320 64 937 937 

2. Cơ khí 739 35 0 30 7 

3. Sửa chữa ô tô 91 24 0 16 12 

4. Sửa chữa tàu thuyền 102  30 0 20 20 

5. Sửa chữa động cơ Diezel 354 77 0 55 55 

Tổng cộng 3.506 1.486 64 1.058 1.031 

(Nguồn: Tổng hợp Báo cáo của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án đào tạo  

nghề LĐNT tỉnh Hà Tĩnh) 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=1952/Q%C4%90-UBND&area=2&type=0&match=False&vc=True&org=55&lan=1
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 Số liệu ở bảng 3.6 cũng cho thấy, khả năng có việc làm sau đào tạo nghề của 

người lao động là khá cao, với 1.058 lao động có việc làm trong tổng số 1.486 lao 

động đã qua đào tạo (71,20%), trong đó phần lớn là các lao động đã tự tạo việc làm 

(chiếm 97,45%). Kết quả này phản ánh chính sách đào tạo các nghề trong lĩnh vực cơ 

giới cho lao động nông thôn mang lại hiệu quả, góp phần tích cực trong việc tạo việc 

làm, tăng thu nhập, đặc biệt là tạo ra mạng lưới dịch vụ hậu cần sửa chữa các loại máy 

móc, phương tiện phục vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp.   

 Tóm lại, việc triển khai thực hiện các chính sách đẩy mạnh CGHNN trong thời 

gian vừa qua ở tỉnh Hà Tĩnh đã tạo ra những tác động tích cực đối với ngành nông 

nghiệp, trước hết phải kể đến số lượng máy nông nghiệp phục vụ cơ giới hóa đã tăng 

lên đáng kể, điều này đã cải thiện mức độ cơ giới hóa. Về cơ bản các loại máy móc đã 

dần thay thế sức lao động con người và gia súc trong các khâu sản xuất nặng nhọc như 

làm đất, thu hoạch và vận chuyển. 

Bảng 3.7. Đánh giá mức độ phù hợp của chính sách  

đẩy mạnh CGHNN ở Hà Tĩnh 

Chính sách 

Kết quả đánh giá 

Sự phù hợp 
Sự cần thiết  

phải cải tiến 

1. Chính sách hỗ trợ tài chính   

- Cấp Chính phủ Chưa phù hợp Rất cần thiết phải cải tiến 

- Cấp địa phương Ở mức trung bình Cần thiết phải cải tiến 

2. Đề án áp dụng CGHNN Ở mức trung bình Cần thiết phải cải tiến 

3. Chính sách đào tạo nghề 

phục vụ CGHNN 
Chưa phù hợp Rất cần thiết phải cải tiến 

 (Nguồn: Tổng hợp kết quả phỏng vấn chuyên sâu từ các chuyên gia) 

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, các chính sách đẩy mạnh CGHNN 

kể trên đã bộc lộ nhiểu điểm hạn chế và khoảng trống cần phải được khắc phục, cụ thể 

là: việc giải ngân vốn hỗ trợ mua sắm máy diễn ra chậm; đặc biệt ngân sách địa 

phương bị thâm hụt nhiều do thực hiện chính sách bù lãi suất cho người dân vay vốn 

mua máy. Ở góc độ đối tượng hỗ trợ, mặc dù các doanh nghiệp nông nghiệp được các 

địa phương xác định là nòng cốt của quá trình tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nhưng 

chính sách hỗ trợ cơ giới hóa mới chỉ hướng tới các đối tượng kinh tế nhỏ như nông 

hộ, hợp tác xã mà chưa có cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp. Điều này sẽ không khuyến 
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khích được cộng đồng doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn để tái 

cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất và sản xuất hàng hóa lớn 

theo chuỗi giá trị sản phẩm. Đặc biệt, chính sách đẩy mạnh CGHNN chỉ tập trung chủ 

yếu vào cây lúa mà chưa chú trọng vào các loại cây trồng khác, vì thế chưa thúc đẩy 

được việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Đồng thời không khuyến khích được các địa 

phương thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng chuyên canh các loại nông sản 

chủ lực. 

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ tài chính của chính phủ thiếu linh hoạt và cứng 

nhắc khi ràng buộc điều kiện để được hỗ trợ vốn vay và lãi suất là các hộ phải mua 

những loại máy móc có tỷ lệ nội địa hóa từ 60% trở lên, chính điều này đã dẫn đến 

chất lượng máy nông nghiệp phục vụ cơ giới không đảm bảo, ảnh hướng đến thị 

trường cung ứng máy nông nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

Đối với chính sách đào tạo nghề phục vụ cơ giới hóa ở tỉnh Hà Tĩnh, mặc dù 

việc tổ chức các khóa đào tạo nghề cho người lao động được tổ chức hàng năm, nhưng 

chất lượng đào tạo vẫn chưa được đảm bảo do điều kiện cơ sở vật chất của các cơ sở 

dạy nghề trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh còn khá thiếu thốn; việc phân bổ chỉ tiêu đào tạo 

nghề hàng năm không gắn với điều kiện thực tế của địa phương, thiếu dự báo về nhu 

cầu đào tạo, do đó nhiều lao động được đào tạo không tìm kiếm được việc làm.  

3.3.2. Thị trường CGHNN 

3.3.2.1. Thị trường cung ứng máy nông nghiệp và phương tiện cơ giới 

 Cũng giống như các địa phương nằm trong vùng Bắc Trung Bộ, ở trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh chưa có nhà máy sản xuất hoặc láp ráp các loại máy nông nghiệp phục vụ cơ giới 

hóa. Thay vào đó là các doanh nghiệp ở ngoại tỉnh (chủ yếu là các tỉnh thành phía Bắc và 

phía Nam) thực hiện phân phối các loại máy nông nghiệp thông qua các đại lý ủy quyền 

và đại lý phân phối đóng trên địa bàn tỉnh, bao gồm các loại máy cày, máy gặt, máy đập 

lúa, máy xúc, máy ủi, xe lu, xe cẩu, máy cưa, .... Qua điều tra khảo sát ở trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh cho thấy, có 3 đơn vị phân phối các sản phẩm máy nông nghiệp cho người sản 

xuất ở trên địa bàn tỉnh, trong đó có 2 nhà phân phối ủy quyền chuyên phân phối máy mới 

(chưa qua sử dụng) và 01 đại lý chuyên bán máy cũ (máy đã qua sử dụng) có tên giao dịch 

là Đại lý Đăng Lê, trụ sở chính tại tỉnh Bắc Ninh (Phụ lục 3.10).  
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Các đơn vị ủy quyền cung cấp máy mới bao gồm: Công ty TNHH Thương mại 

và Dịch vụ Huệ Minh (có trụ sở tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh); và 

Công ty TNHH máy công – nông nghiệp Băng Băng (có trụ sở tại TP. Hà Tĩnh). Đây 

là những đơn vị chuyên phân phối các loại máy nông nghiệp chưa qua sử dụng (máy 

mới) theo hình thức ủy quyền bởi các doanh nghiệp nước ngoài đóng tại Việt Nam. 

Chẳng hạn như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huệ Minh là đơn vị được ủy 

quyền bởi Công ty TNHH Kubota Việt Nam (đóng tại Bình Dương) chuyên phân phối 

máy gặt lúa, máy cấy lúa, máy cày của Công ty Kubota. Trong khi đó, Công ty TNHH 

máy công – nông nghiệp Băng Băng là đơn vị được ủy quyền bởi Công ty TNHH máy 

nông nghiệp Yanmar Việt Nam (có trụ sở chính tại TP. Hồ Chính Minh và văn phòng 

đại diện tại Hà Nội) nhằm thực hiện phân phối các loại máy gặt lúa, máy cấy lúa, máy 

cày, máy kéo, máy phát điện của Công ty Yanmar. Ngoài ra, cả 2 đơn vị này đều thực 

hiện phân phối các loại máy cũ có nguồn gốc từ Nhật Bản, chủ yếu là Kubota, 

Yanmar, Misubishi, Kobelco, Hitachi, Komatsu.  

Các đơn vị phân phối máy nông nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có đặc điểm 

chung đó là thực hiện các dịch vụ bảo hành, sửa chữa, cung cấp các phụ tùng thay thế và 

dịch vụ cho thuê máy nông nghiệp. Trong số 3 đơn vị phân phối máy nông nghiệp ở trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Huệ Minh được xem là 

đơn vị có thế mạnh trong việc chiếm lĩnh thị phần cho thuê các loại xe cơ giới, máy công 

trình xây dựng như: xe lu, xe ủi, xe cuốc, xe Bang, xe cẩu. Riêng đối với Đại lý Đăng Lê – 

đơn vị chuyên cung cấp và cho thuê máy cũ thì luôn chiếm lĩnh thị phần cung cấp các loại 

máy cũ. Điều này được giải thích bởi lý do là các loại máy nông nghiệp đã qua sử dụng ở 

Đại lý Đăng Lê chủ yếu xuất xứ từ Thái Lan và Trung Quốc, giá bán thấp và rất phù hợp 

với điều kiện thu nhập của các nông hộ ở trên địa bàn Hà Tĩnh. 

Có thể cho rằng, thị trường cung ứng các loại máy nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh đã được hình thành và hoạt động trong điều kiện cạnh tranh, do đó về cơ 

bản đã đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người sản xuất nông nghiệp đối với các loại 

máy móc và phương tiện cơ giới. Việc hình thành 3 đơn vị cung ứng máy nông nghiệp 

ở trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nông hộ có thể lựa chọn mua các 

loại máy móc, thiết bị và phương tiện cơ giới từ nhiều hãng khác nhau, cũng như lựa 

chọn các sản phẩm phù hợp với điều kiện tài chính bằng cách mua loại máy cũ đã qua 
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sử dụng. Đây chính là cơ sở quan trọng để Hà Tĩnh thực hiện các chính sách đẩy mạnh 

ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. 

3.3.2.2. Thị trường cung ứng dịch vụ cơ giới 

 Cùng với sự hình thành và phát triển thị trường cung ứng các loại máy móc và 

phương tiện cơ giới, thị trường dịch vụ cơ giới ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng bắt 

đầu phát triển, với sự tham gia của các đơn vị và cá nhân ở trong và ngoài tỉnh Hà 

Tĩnh, bao gồm Hợp tác xã và các nông hộ.  

 
(Nguồn: Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh) 

Hình 3.16. Số lượng Hợp tác xã cung cấp dịch vụ CGHNN  

ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2015 

Theo số liệu thống kê của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, tổng 

số hợp tác xã đang hoạt động ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là 545 HTX, trong đó có đến 

156 HTX thực hiện cung ứng các dịch vụ CGHNN, bao gồm dịch vụ làm đất, thu 

hoạch lúa, vận chuyển nông sản, xử lý thực bì, chặt hạ rừng trồng, cho thuê máy móc 

và phương tiện cơ giới. Trong số 13 địa phương của tỉnh Hà Tĩnh thì huyện Can Lộc là 

địa phương có số lượng HTX cung ứng dịch vụ cơ giới nhiều nhất, với 38 HTX. Kết 

quả này bắt nguồn từ việc thực hiện các chính sách hỗ trợ các địa phương thành lập 

HTX, tổ hợp tác quản lý máy nông nghiệp để đảm nhận dịch vụ làm đất và thu hoạch 

cho nhân dân. Ngoài ra, UBND huyện Can Lộc cũng đã thực hiện các chính sách hỗ 

trợ đào tạo kỹ năng sử dụng và bảo dưỡng máy; hỗ trợ các HTX, tổ hợp tác làm chủ 

địa bàn, khuyến khích mở rộng thị trường ra ngoài huyện, ngoài tỉnh để khai thác hết 

công năng, hiệu quả của máy móc, tăng thu nhập và từng bước chuyên nghiệp hóa dịch 

vụ cơ giới trong sản xuất nông nghiệp      
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 Ngoài Hợp tác xã, hiện nay ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có một mạng lưới cung 

ứng dịch vụ cơ giới rộng khắp ở các huyện với sự tham gia của các chủ nông hộ trong 

và ngoài tỉnh. Theo đánh giá của một số cán bộ quản lý ngành nông nghiệp, ước tình 

bình quân mỗi xã có 5 – 7 hộ thực hiện cung ứng các dịch vụ cơ giới như làm đất, thu 

hoạch và vận chuyển lúa, ngoài ra còn có các chủ hộ khác đến từ ngoài tỉnh (Thừa 

Thiên Huế, Bình Định) tham gia cung ứng dịch vụ gặt lúa bằng máy gặt đập liên hợp. 

Đối với lĩnh vực lâm nghiệp (chủ yếu rừng trồng), các dịch vụ cơ giới thường được sử 

dụng bởi các chủ rừng hoặc thương lái thu mua trong quá trình thu hoạch. Qua điều tra 

khảo sát cho thấy, các chủ rừng bán sản phẩm rừng trồng được thực hiện theo hai cách 

thức, thứ nhất là bán sản phẩm trước khi chặt hạ (bán “cáp”) cho thương lái, sau đó 

thương lái sẽ thuê những người làm dịch vụ cơ giới để thực hiện chặt hạ, bóc vỏ và 

vận chuyển; hoặc thứ hai là chủ rừng thuê trực tiếp những người làm dịch vụ cơ giới 

để chặt hạ, sau đó bán cho thương lái, trong đó khâu vận chuyển chủ yếu được thực 

hiện bởi các thương lái thu mua.  

Đánh giá quy mô hoạt động của thị trường dịch vụ cơ giới cho thấy, do hạn chế 

về quy mô sản xuất cũng như tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp, dẫn đến cầu về 

dịch vụ cơ giới hóa ở hầu hết các địa phương còn thấp, trong khi cạnh tranh giữa các 

đơn vị và cá nhân cung ứng dịch vụ cơ giới ngày càng tăng, chính vì vậy, hiệu quả 

hoạt động của các cá nhân và đơn vị cung ứng dịch vụ cơ giới chưa cao, chưa khai 

thác hết hiệu suất làm việc của máy móc.   

3.3.3. Đánh giá chung về chính sách và thị trường CGHNN 

 Những chính sách tăng cường áp dụng CGHNN của UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng 

như sự hình thành và phát triển thị trường dịch vụ CGHNN trong những năm gần đây 

đã tạo ra cơ sở và điều kiện hết sức quan trọng để Hà Tĩnh đẩy mạnh CGHNN trong 

thời gian tới.  

Trước hết, thông qua thực hiện các chính sách của nhà nước và của tỉnh Hà 

Tĩnh, nhiều cơ sở sản xuất nông nghiệp đã tăng cường đầu tư mua sắm trang bị máy 

móc và phương tiện cơ giới, góp phần tích cực trong việc giải quyết tình trạng thiếu 

vốn đầu tư sản xuất, trong đó có cơ giới hóa ở hầu hết các nông hộ trên địa bàn tỉnh. 

Bên cạnh đó, việc ban hành Đề án tăng cường áp dụng CGHNN của tỉnh Hà Tĩnh đã 

tạo ra khuôn khổ pháp lý về mặt chính sách, định hướng mục tiêu phát triển cơ giới 

hóa trong dài hạn để các địa phương có kế hoạch, quy hoạch trong phát triển cơ giới 
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hóa. Đặc biệt, các chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã tạo ra những 

hiệu ứng tích cực đối với quá trình đẩy mạnh CGHNN tại tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể là trang 

bị cho người lao động các kỹ năng, kiến thức vận hành máy nông nghiệp; kỹ thuật sửa 

chữa máy móc và phương tiện cơ giới. Đây chính là điều kiện hết sức thuận lợi để 

người lao động áp dụng cơ giới hóa sản xuất một cách có hiệu quả cũng như tạo ra thị 

trường dịch vụ cơ giới, dịch vụ hậu cần, sửa chữa máy móc và phương tiện cơ giới. 

Mặt khác, sự hình thành và phát triển thị trường cơ giới hóa (bao gồm thị trường 

cung ứng máy móc, phương tiện cơ giới và thị trường dịch vụ cơ giới) đã tác động tích 

cực đến quá trình thực hiện đẩy mạnh CGHNN tại tỉnh Hà Tĩnh. Hiện nay, các cơ sở sản 

xuất có nhiều cơ hội lựa chọn, tiếp cận các sản phẩm máy móc với nhiều chủng loại 

khác nhau và giá cả cạnh tranh tại các đại lý cung ứng máy nông nghiệp. Bên cạnh đó, 

các nông hộ cũng tiếp cận được thị trường dịch vụ cơ giới thông qua mạng lưới cung 

ứng bao gồm các hợp tác xã, các chủ nông hộ ở trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh. 

Tuy nhiên, đánh giá một cách tổng thể thì các chính sách đẩy mạnh cơ giới hóa 

và thị trường cơ giới hóa vẫn chưa hội đủ các điều kiện cần thiết để tạo ra các chuyển 

biến tích cực trong việc đẩy mạnh cơ giới hóa ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Mặc dù 

trong thời gian vừa qua UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện một số chính sách đẩy mạnh 

CGHNN, nhưng các chính sách này vẫn bộc lộ nhiều hạn chế. Việc hỗ trợ nông dân 

đầu tư mua sắm máy móc phục vụ cơ giới hóa theo Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 

04/04/2009 và Quyết định số 479/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

còn nhiều bất cập, thủ tục cho vay vốn quá rườm rà, việc nghiệm thu các loại máy móc 

do nông dân đầu tư mua sắm chậm được thực hiện. Hơn thế nữa, đến nay UBND tỉnh 

Hà Tĩnh vẫn chưa tổ chức đánh giá sơ kết tình hình thực hiện Đề án tăng cường áp 

dụng CGHNN đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 nhằm có những điều chỉnh, 

bổ sung các chính sách phát triển phù hợp.  

Thị trường cung ứng máy nông nghiệp và phương tiện cơ giới hoàn toàn phụ 

thuộc vào nguồn cung từ các nhà máy sản xuất ở nước ngoài, dẫn đến khó khăn trong 

việc kiểm soát chất lượng máy móc và giá cả thị trường. Ngoài ra, thị trường dịch vụ 

cơ giới hóa là thị trường cấp thấp, chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tính mùa vụ trong sản 

xuất nông nghiệp, do đó chưa khuyến khích được các đơn vị, cá nhân tăng cường đầu 

tư để mở rộng quy mô và phạm vi hoạt động ở trên thị trường.  
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3.4. Hiệu quả thực hiện CGHNN 

 Để thực hiện nội dung nghiên cứu chuyên sâu, Luận án sử dụng bộ số liệu sơ 

cấp được thu thập từ kết quả điều tra, khảo sát tại các nông hộ trồng lúa ở 3 huyện 

Cẩm Xuyên, Can Lộc và Thạch Hà nhằm làm nổi bật thực trạng áp dụng cơ giới hóa 

trong sản xuất nông nghiệp thông qua phân tích, đánh hiệu quả thực hiện cơ giới hóa 

sản xuất lúa ở khía cạnh kinh tế và xã hội. Việc lựa chọn điều tra các nông hộ sản xuất 

lúa (đại diện cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp) để phân tích đã được giải thích 

rõ ở mục đối tượng nghiên cứu trong phần mở đầu và chọn điểm nghiên cứu ở chương 

2, ở đây có thể được giải thích thêm 2 lý do chính yếu sau đây:  

Thứ nhất, phạm vi nghiên cứu của Luận án là khá rộng, liên quan đến việc đẩy 

mạnh áp dụng cơ giới hóa trong ngành nông nghiệp, do đó Luận án không thể tiến 

hành điều tra khảo sát các cơ sở sản xuất ở tất cả các lĩnh vực thuộc ngành nông 

nghiệp để phân tích, đánh giá.     

Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn áp dụng CGHNN ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 

sản xuất lúa đã được áp dụng cơ giới hóa ở nhiều khâu, từ khâu làm đất, gieo trồng, 

thu hoạch và vận chuyển. Điều này rất thuận lợi cho việc đánh giá toàn diện cả về quy 

mô, mức độ và trình độ CGHNN và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cơ 

giới hóa và tác động của cơ giới hóa đến kết quả và hiệu quả sản xuất. Mặt khác, cơ 

giới hóa sản xuất lúa là nhu cầu thực tế của đại bộ phận hộ nông dân, là mục tiêu quan 

trọng trong Chương trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. 

3.4.1. Hiệu quả kinh tế của các hộ thực hiện cơ giới hóa  

3.4.1.1. Thông tin chung về đặc điểm và nguồn lực của các hộ điều tra 

 Trong tổng số 180 hộ được điều tra tại 3 huyện Can Lộc, Thạch Hà và Cẩm 

Xuyên thì có đến 103 hộ là chuyên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp (thuần 

nông), chiếm 57,22% và 77 hộ vừa làm nông nghiệp và kiêm các ngành nghề khác 

(nông kiêm), chiếm 42,78%. Tỷ lệ hộ thuần nông ở cả 3 huyện được điều tra đều 

chiếm trên 50% và không có sự khác biệt nhiều (Phụ lục 3.11). Điều này cho thấy, 

nông nghiệp vẫn là ngành nghề chính và giải quyết việc làm cho một bộ phận lớn lao 

động ở khu vực nông thôn ở tỉnh Hà Tĩnh. 
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Bảng 3.8. Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra (BQ hộ) 

 Chỉ tiêu  ĐVT 
Can 

Lộc 

Thạch 

Hà 

Cẩm 

Xuyên 

BQ 

chung 

ANOVA 

F Sig. 

1. Tổng nhân khẩu Người 4,92 5,65 6,28 5,62 11,079 0,000 

- Nhân khẩu nam Người 2,47 2,92 3,35 2,91 12,698 0,000 

2. Tổng số lao động LĐ 2,87 3,40 3,53 3,27 4,002 0,020 

- Lao động nam LĐ 1,52 1,92 2,08 1,84 6,08 0,003 

- Lao động nông nghiệp LĐ 2,15 2,52 2,53 2,40 2,906 0,057 

3. Số năm đến trường của CH Năm 8,42 7,47 7,33 7,74 4,722 0,010 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015) 

Bình quân chung nhân khẩu của các hộ điều tra là tương đối cao, tương ứng với 

5,62 người/hộ và có sự khác biệt đáng kể về bình quân nhân khẩu giữa 3 huyện được 

lựa chọn điều tra. Huyện Cẩm Xuyên là địa phương có mức bình quân nhân khẩu cao 

hơn nhiều so với huyện Thạch Hà và Can Lộc, với mức 6,28 người hộ. Mặc dù bình 

quân nhân khẩu cao, nhưng bình quân lao động/hộ chỉ ở mức 3,27 lao động/hộ, trong 

đó lao động nam là 1,84 lao động/hộ. Kết quả thống kê cũng cho thấy, lao động nông 

nghiệp chiếm phần lớn trong tổng số lao động của hộ, với mức 2,4 lao động/hộ.  

Phần lớn các chủ hộ tham gia vào hoạt động sản xuất lúa đã học hết lớp 7. Kết 

quả thống kê cho biết, số lượng chủ hộ đã học hết lớp 7 chiếm đến 44%. So với khu 

vực nông thôn ở nước ta hiện nay thì kết quả này là khá cao, và có ảnh hưởng tích cực 

đến khả năng tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất lúa, đặc biệt là áp dụng các 

phương tiện cơ giới vào sản xuất.  

Bình quân diện tích đất nông nghiệp của các hộ điều tra là 6.190 m2/hộ, trong 

đó chủ yếu là đất sản xuất nông nghiệp, với diện tích bình quân là 5.823,35m2/hộ 

(chiếm 94% tổng diện tích đất nông nghiệp). Do các địa phương được lựa chọn điều 

tra phần lớn nằm ở vùng đồng bằng nên sản xuất lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản 

không phải là thế mạnh của các nông hộ. Quy mô diện tích đất lâm nghiệp và diện tích 

mặt nước nuôi trồng thủy sản là rất nhỏ, cụ thể là diện tích bình quân đất lâm nghiệp 

chỉ ở mức 312,86m2/hộ và diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản là 54,72m2 (Phụ lục 

3.12).  
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3.4.1.2. Tình hình trang bị máy nông nghiệp và mức độ cơ giới hóa trong sản xuất 

lúa của các hộ điều tra 

 Số liệu thống kê ở bảng 3.9 phản ánh tình hình trang bị các loại máy nông 

nghiệp phục vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của các hộ điều tra. Kết quả thống kê 

cho thấy, mức trang bị các loại phương tiện cơ giới phục vụ sản xuất lúa của các hộ 

điều tra là quá thấp. Bình quân mỗi hộ chỉ có 0,1 máy cày; 0,09 máy gặt lúa cầm tay; 

0,1 máy tuốt lúa có động cơ và 0,025 máy gặt đập liên hợp. Điều này có nghĩa là cứ 10 

hộ điều tra thì chỉ có 1 máy cày, 1 máy gặt lúa cầm tay và 1 máy tuốt lúa có gắn động 

cơ; trong khi đó cứ 100 hộ điều tra thì chỉ có 1 hộ có máy gặt đập liên hợp. Kết quả 

điều tra đã phản ánh đúng thực trạng về mức độ trang bị các loại máy nông nghiệp và 

phương tiện cơ giới ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như đã trình bày trong phần phân tích 

số liệu thứ cấp. 

Bảng 3.9. Tình hình trang bị máy nông nghiệp của các hộ điều tra 

Các loại máy chủ yếu 

Bình quân hộ 
Bình quân/Sào  

đất trồng lúa 

Số 

lượng 

(máy) 

Công 

suất 

(CV) 

Giá trị 

(tr.đ) 

Số lượng 

(máy) 

Công 

suất 

(CV) 

Giá trị 

(tr.đ) 

Máy cày 0,100 1,617 4,182 0,009 0,134 0,288 

Máy cắt lúa cầm tay 0,092 0,310 0,300 0,008 0,062 0,032 

Máy tuốt lúa có động cơ 0,100 1,571 1,688 0,011 0,166 0,174 

Máy gặt đập liên hợp 0,025 0,750 3,667 0,002 0,062 0,287 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015) 

 Qua khảo sát điều tra cho thấy, hầu hết những hộ có đầu tư mua sắm các loại 

máy nông nghiệp phục vụ cơ giới đều do chính những hộ đó tự bỏ vốn để đầu tư mua 

sắm. Nếu thống kê những hộ có đầu tư trang bị phương tiện cơ giới thì tỷ lệ hộ có 

quyền sở hữu tư nhân đạt ở mức khá cao. Tỷ lệ hộ có quyền sở hữu tư nhân đối với 

máy cày đạt ở mức 96%, máy cắt lúa rải hàng và cầm tay là 96,88%. Đối với những 

loại phương tiện có giá trị trên 20 triệu đồng, như máy tuốt lúa có động cơ và máy gặt 

đập liên hợp thì tỷ lệ hộ có quyền sở hữu tư nhân thấp hơn, đạt tỷ lệ tương ứng là 

64,29% và 75%. Theo kết quả điều tra khảo sát tại các nông hộ, chi phí bình quân để 

mua được một máy gặt rải hàng cầm tay khoảng 28 triệu đồng và máy gặt đập liên hợp 

là 250 triệu đồng. Kết quả này phản ánh những loại phương tiện cơ giới có giá trị càng 
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cao thì các hộ càng có xu hướng góp vốn để đầu tư mua sắm nhằm khắc phục tình 

trạng hạn chế về tài chính. Tỷ lệ hộ góp vốn đầu tư mua sắm các loại máy tuốt lúa có 

gắn động cơ chiếm đến 35,71% và máy gặt đập liên hợp chiếm 25%.     

Bảng 3.10. Mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của các hộ điều tra (BQ hộ) 

Các công đoạn sản xuất  

 

Đông Xuân Hè Thu 

Cơ giới Thủ công Cơ giới Thủ công 

DT 

(sào) 
% 

DT 

(sào) 
% 

DT 

(sào) 
% 

DT 

(sào) 
% 

1. Làm đất 10,71 98,02 0,22 1,98 10,10 98,50 0,15 1,50 

2. Gieo, cấy 0,00 0,00 10,93 100,00 0,00 0,00 10,25 100,00 

3. Chăm sóc 0,00 0,00 10,93 100,00 0,00 0,00 10,25 100,00 

4. Thu hoạch 9,19 84,11 1,74 15,89 8,47 82,60 1,78 17,4 

- Thu hoạch nhiều giai đoạn 6,63 79,24 1,74 15,89 6,39 78,19 1,78 17,4 

- Thu hoạch 1 giai đoạn 2,56 4,87 0,00 0,00 2,08 4,41 0,00 0,00 

5. Vận chuyển 8,52 77,91 2,41 22,09 7,53 73,46 2,72 26,54 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015) 

Theo số liệu thống kê ở bảng 3.10, cơ giới hóa trong sản xuất lúa của các hộ 

điều tra đều được áp dụng ở 3 công đoạn sản xuất chính có tính chất nặng nhọc và đòi 

hỏi nhiều lao động, bao gồm làm đất, thu hoạch và vận chuyển. Trong khi đó, ở các 

khâu gieo cấy và chăm sóc hoàn toàn được thực hiện bằng phương pháp thủ công, dựa 

vào sức lao động của các nông hộ. Kết quả thống kê cho thấy mức độ cơ giới hóa ở 3 

cộng đoạn sản xuất này là rất cao ở cả 2 vụ mùa sản xuất, trong đó làm đất và thu 

hoạch là 2 khâu sản xuất được các nông hộ áp dụng cơ giới hóa ở mức độ cao. Bình 

quân diện tích đất trồng lúa của các hộ điều tra trong vụ mùa Đông Xuân là 10,93 

sào/hộ, trong đó tỷ lệ diện tích được làm bằng máy đạt 98,02% ở khâu làm đất (tương 

ứng 10,71 sào/hộ). Tương tự như vụ Đông Xuân, bình quân diện tích sản xuất lúa Hè 

Thu của một hộ điều tra là 10,25 sào, trong đó tỷ lệ diện tích được cơ giới hóa trong 

khâu làm đất đạt đến 98,5%. 

Ở khâu thu hoạch lúa, tỷ lệ diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân và Hè Thu được 

thực hiện bằng máy lần lượt đạt ở các mức tương ứng là 84,11% và 82,60%. Qua điều 

tra khảo sát tại các nông hộ cho thấy, các hộ sản xuất lúa ở cả 3 huyện Can Lộc, Thạch 

Hà và Cẩm Xuyên đều sử dụng 2 phương pháp thu hoạch lúa, đó là thu hoạch 1 giai 

đoạn (gặt, đập liên hợp) và thu hoạch nhiều giai đoạn, trong đó phần lớn các nông hộ 
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đều áp dụng phương pháp thu hoạch nhiều giai đoạn. Theo số liệu ở bảng 3.10, bình 

quân diện tích lúa Đông Xuân được thu hoạch bằng phương pháp nhiều giai đoạn là 

6,63 sào/hộ, chiếm 79,24% diện tích lúa thu hoạch của hộ. Trong khi đó, tỷ lệ diện tích 

lúa được thu hoạch theo phương pháp 1 giai đoạn chỉ chiếm tỷ lệ 4,87% ở Vụ Đông 

Xuân và 4,41% ở Vụ Hè Thu. Sở dĩ tỷ lệ hộ áp dụng phương pháp thu hoạch 1 giai 

đoạn vẫn còn thấp là do trên địa bàn các huyện được điều tra có ít hộ sử dụng máy gặt 

đập liên hợp, hầu hết các nông hộ phải thuê người làm dịch vụ thu hoạch bằng phương 

pháp này đến từ các tỉnh khác với chi phí dịch vụ khá cao (bình quân khoảng 250 

nghìn đồng/sào). 

 Mặc dù phần lớn các nông hộ đều sử dụng phương pháp thu hoạch nhiều giai 

đoạn nhưng mức độ cơ giới hóa ở phương pháp pháp này cũng khá cao. Tỷ lệ diện tích 

thu hoạch lúa bằng phương pháp nhiều giai đoạn có sử dụng các phương tiện cơ giới ở 

Vụ Đông Xuân và Hè Thu đạt ở các mức tương ứng là 79,24% và 78,19%. Thực tế 

điều tra cho thấy, để thực hiện được phương pháp này, các nông hộ có thể sử dụng các 

loại máy gặt rải hàng và cầm tay hoặc gặt thủ công (gặt tay) và các loại máy tuốt lúa 

có gắn động cơ hoặc máy tuốt lúa không gắn động cơ.  

3.4.1.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ điều tra 

Nếu tính chung cho cả 2 vụ mùa thì chi phí trung gian bình quân/sào là 882,96 

nghìn đồng, chiếm 55,96% trong tổng chi phí sản xuất lúa của hộ (Phụ lục 3.13). 

Trong đó, Vụ Đông Xuân là 853,47 nghìn đồng/sào và Vụ Hè Thu là 912,45 nghìn 

đồng/sào. Kết quả kiểm định t-test cho thấy có sự khác biệt về chi phí trung gian giữa 

Vụ Đông Xuân và Hè Thu với mức ý nghĩa thống kê 1%. 

 Xét về cơ cấu chi phí trung gian, chi phí dịch vụ thuê ngoài chiếm tỷ trọng cao 

nhất trong tổng chi phí trung gian (40,47%), phản ánh đúng thực trạng thuê dịch vụ cơ 

giới trong các khâu sản xuất như làm đất, thu hoạch và vận chuyển. Bên cạnh đó, phân 

bón cũng là đầu vào chiếm tỷ trọng khá cao trong chi phí trung gian của hộ, chiếm 

28,14% (tương đương với số tiền là 248 nghìn đồng/sào. Kết quả kiểm định t-test cho 

thấy có sự khác biệt đáng kể về chi phí phân bón giữa 2 vụ mùa, cụ thể là chi phí phân 

bón ở Vụ Hè Thu cao hơn so với Vụ Đông Xuân là 34,46 nghìn đồng/sào với mức ý 

nghĩa thống kê 1%. Đứng vị trí thứ ba về tỷ trọng chi phí trung gian là giống, với chi 

phí bình quân/sào là 120,46 nghìn đồng.  
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 Tổng hợp chi phí trung gian, khấu hao máy móc và chi phí lao động gia đình thì 

tổng chi phí bình quân của một sào ruộng lúa là 1.585,45 nghìn đồng, trong đó vụ 

Đông Xuân là 1.561,49 nghìn đồng/sào và 1.609,42 nghìn đồng/sào đối với vụ Hè 

Thu. Kết quả kiểm định t-test cho thấy, có sự chênh lệch đáng kể về tổng chi phí sản 

xuất lúa giữa 2 vụ mùa với mức ý nghĩa thống kê 1%. Việc tính toán chỉ tiêu chi phí 

sản xuất là cơ sở để đánh giá kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra. 

Bảng 3.11. Kết quả và hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra (BQ 1000đ/sào) 

Chỉ tiêu Đông Xuân Hè Thu BQ chung 
t-test 

t Sig. 

1. Giá trị sản xuất (GO) 1.297,93 1.553,35 1.425,64 -13,014 0,000 

2. Giá trị tăng thêm (VA) 444,45 640,89 542,67 -7,963 0,000 

3. Thu nhập hỗn hợp (MI) 351,49 558,34 454,91 -7,448 0,000 

4. Lợi nhuận (LN) -263,56 -56,07 -159,82 -7,551 0,000 

5. GO/IC 1,57 1,74 1,65 -4,530 0,000 

6. VA/IC 0,57 0,74 0,65 -4,530 0,000 

7. MI/IC 0,45 0,65 0,55 -4,764 0,000 

8. LN/TC -0,16 -0,02 -0,09 -7,514 0,000 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015) 

Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất lúa của các hộ điều tra được thể hiện ở bảng 

3.11. Giá trị sản xuất bình quân 1 sào ruộng lúa đạt được là 1.425,64 nghìn đồng/sào; giá 

trị tăng thêm là 542,67 nghìn đồng/sào và thu nhập hỗn hợp từ 1 sào ruộng lúa của các hộ 

điều tra là 454,91 nghìn đồng. Nếu hạch toán công lao động gia đình vào chi phí sản xuất 

thì hoạt động trồng lúa không mại lại lợi nhuận cho các nông hộ. Bình quân 1 sào ruộng 

lúa của các hộ điều tra bị thua lỗ khoảng 159,82 nghìn đồng. Điều này hàm ý rằng hoạt 

động sản xuất lúa của các hộ điều tra chủ yếu lấy công làm lãi. 

Xét về hiệu quả kinh tế, chỉ tiêu GO/IC bằng 1,65 lần, phản ánh tốc độ tăng của 

giá trị sản xuất lớn hơn so với tốc độ tăng của chi phí trung gian, nghĩa là cứ 1 đồng 

chi phí trung gian bỏ ra thì tạo ra 1,65 đồng giá trị sản xuất. Các chỉ tiêu VA/IC và 

MI/IC lần lượt đạt tương ứng là 0,65 lần và 0,55 lần, thể hiện việc đầu tư chi phí trung 

gian trong sản xuất lúa mang lại giá trị gia tăng và thu nhập hỗn hợp cho các hộ điều 

tra. Ngược lại, chỉ tiêu LN/TC bằng -0,09 phản ánh trồng lúa không mang lại hiệu quả 

kinh tế, có nghĩa là cứ một đồng chi phí sản xuất bỏ ra thì các hộ bị lỗ 0,09 đồng. Kết 

quả kiểm định t-test cho thấy, có sự khác biệt đáng kể về kết quả và hiệu quả sản xuất 
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lúa của các hộ điều tra giữa vụ mùa Đông Xuân và Hè Thu. Sản xuất lúa ở vụ Hè Thu 

mang lại kết quả và hiệu quả kinh tế cao hơn so với vụ mùa Đồng Xuân với mức ý 

nghĩa thống kê 1%. 

 Kết quả phân tích ở trên đã phản ánh đúng tính hiệu quả trong sản xuất lúa của 

các hộ điều tra nói riêng và các nông hộ trồng lúa ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nói 

chung. Lấy công làm lãi là đặc trưng phổ biến nhất của người trồng lúa ở tỉnh Hà Tĩnh 

cũng như ở các địa phương khác trong cả nước. Khi hạch toán công lao động gia đình 

vào chi phí sản xuất thì trồng lúa không mang lại lợi nhuận cho các nông hộ. Chính vì 

vậy, việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất là giải pháp then chốt để giảm 

ngày công lao động gia đình và mang lại hiệu quả kinh tế cho người trồng lúa.  

Bảng 3.12. So sánh chi phí sản xuất có sử dụng cơ giới và không sử dụng cơ giới 

(BQ 1000đ/sào) 

Các công đoạn 

sản xuất 

Áp dụng cơ giới 
Không áp dụng cơ 

giới (Thủ công) 

So sánh 

chi phí  

(cơ giới - 

thủ công) 

Tiền 

thuê 

Công LĐ  

gia đình 

Tổng chi 

phí 

Công LĐ 

 gia đình 

Tổng  

chi phí 

1. Làm đất 200 0,1 225 2 400 -175 

2. Thu hoạch 100 0,1 125 1,5 300 -175 

3. Vận chuyển 30 0,1 50 0,2 40 -10 

Tổng chi phí 400 740 -340 

Ghi chú: chi phí ngày công lđ gia đình được hạch toán theo giá thị trường bằng 200 nghìn đồng/ngày công 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015) 

 Kết quả thống kê số liệu điều tra ở bảng 3.12 cho thấy, chi phí cho 3 công đoạn 

sản xuất lúa có áp dụng cơ giới (làm đất, thu hoạch, vận chuyển) là 400 nghìn đồng/sào, 

trong khi đó chi phí làm bằng thủ công phải chi hết 740 nghìn đồng/sào. So với chi phí 

cho 3 công đoạn sản xuất được thực hiện bằng phương pháp thủ công thì việc áp dụng 

cơ giới đã giúp cho các hộ tiết kiệm được 340 nghìn đồng trên/sào. Với mức chi phí này 

thì người sản xuất có thể thu được lợi nhuận khoảng 400 nghìn đồng/sào.      

Bên cạnh tiết kiệm chi phí ngày công lao động gia đình, việc áp dụng cơ giới 

hóa còn giúp cho người trồng lúa khắc phục được tình trạng tổn thất lúa trong khâu thu 

hoạch. Thực tế cho thấy, năng suất lúa được quyết định bởi rất nhiều yếu tố, trong đó 

tập chủ yếu ở yếu tố giống lúa, kỹ thuật, điều kiện canh tác và tỷ lệ rơi vãi khi thu 

hoạch. Theo nghiên cứu của Trương Vĩnh và các cộng sự: “Tổn thất thu hoạch bao 
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gồm tổn thất do rơi vãi và do đập”. Dựa vào nghiên cứu này, chúng tôi đã tiến hành 

điều tra và thu thập từ các nông hộ để đánh giá tỷ lệ tổn thất trong khâu thu hoạch lúa. 

Số liệu ở bảng 3.13 liệt kê các thành phần tổn thất và tổng tổn thất thu hoạch.  

 Tổng tổn thất thu hoạch theo phương pháp thủ công có thể lên đến 7,5%, tương 

ứng khoảng 22,5 kg lúa/sào. Nếu như áp dụng phương pháp thu hoạch nhiều giai đoạn 

bằng cơ giới thì tổn thất sẽ giảm xuống còn khoảng 5,3%, trong khi đó nếu áp dụng 

phương pháp gặt đập liên hợp thì tổn thất thu hoạch chỉ ở mức 2,3%. Như vậy việc áp 

dụng cơ giới hóa vào khâu thu hoạch lúa đã giúp cho các nông hộ hạn chế được tình 

trạng tổn thất lúa và góp phần tăng năng suất. 

Bảng 3.13. Ảnh hưởng của phương pháp thu hoạch đến tổn thất thu hoạch 

Phương pháp thu hoạch 

Tổn thất theo các công đoạn (%) Tổng tổn thất 

Gặt 
Gom tay chất 

đóng 
Tuốt % Kg/sào 

1. Thủ công 2 2,5 3 7,5 22,5 

2. Nhiều giai đoạn bằng cơ giới 1,5 2,5 1,3 5,3 15,9 

3. Gặt đập liên hợp - - - 2,3 6,9 

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015) 

3.4.2. Hiệu quả xã hội của việc thực hiện cơ giới hóa 

Đã có nhiều báo cáo của các cơ quan quản lý đề cập đến tính hiệu quả về mặt xã 

hội của việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, được thể hiện ở các khía cạnh 

như: giảm mức độ nặng nhọc hoặc giảm ngày công lao động trên 1 đơn vị diện tích; việc 

áp dụng cơ giới hóa đã giúp cho các hộ có thời gian nhiều hơn để tham gia các hoạt động 

sản xuất khác, đặc biệt là tham gia vào các hoạt động sản xuất ở khu vực phi nông nghiệp. 

Để kiểm chứng được điều này, chúng tôi tiến hành phân tích, so sánh tỷ suất sử dụng thời 

gian làm việc của các lao động trong lĩnh vực sản xuất lúa dựa trên bộ số liệu điều tra, 

khảo sát 180 hộ trồng lúa ở 3 huyện Can Lộc, Cẩm Xuyên và Thạch Hà. 
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(Nguồn: Số liệu điểu tra năm 2015) 

Hình 3.17. So sánh số ngày công bình quân của một lao động giữa việc áp dụng cơ 

giới hóa và không áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở Hà Tĩnh  

 Số liệu ở hình 3.17 cho thấy, thời gian lao động được sử dụng trong sản xuất 

lúa có sự biến động rất lớn giữa các tháng trong năm, điều này xuất phát từ nguyên 

nhân chủ yếu là tính mùa vụ trong sản xuất lúa. Thời gian lao động được sử dụng 

nhiều nhất tập trung chủ yếu ở các tháng 5, 6, 7, 9 và 12. Đây là thời điểm vào vụ, bao 

gồm làm đất và gieo cấy (từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau – Vụ Đông Xuân; từ tháng 

6 đến tháng 7 – Vụ Hè Thu); thu hoạch lúa (tháng 5 – Vụ Đông Xuân; tháng 9 – Vụ 

Hè Thu). Nếu như trước đây khi các hộ không áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất thì số 

ngày công bình quân của một lao động trong sản xuất lúa ở vào thời điểm xuống vụ và 

thu hoạch là khá cao, giao động từ 5 đến 6 công. Tuy nhiên, sau khi áp dụng cơ giới 

hóa trong các khâu làm đất, thu hoạch và vận chuyển thì số ngày công bình quân 1 lao 

động đã giảm xuống đáng kể, còn khoảng 2 – 2,3 công. 

Bảng 3.14. Kiểm định sự bằng nhau về số ngày công bình quân 1 lao động trong 

năm giữa việc áp dụng cơ giới và không áp dụng cơ giới trong sản xuất lúa 

 

Kiểm định giả thiết 

phương sai đồng nhất 

(Levene's Test) 

Kiểm định giả thiết sự bằng 

nhau về trị trung bình 

(t-test for Equality of Means) 

F Sig. t df 
Sig. (2-

tailed) 

Phương sai đồng nhất 3,280 0,071 174,098 358,000 0,000 

Phương sai không đồng nhất 
  

174,098 347,112 0,000 

(Nguồn: số liệu điều tra năm 2015) 
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Bình quân chung ngày công của 1 lao động trong năm dành cho hoạt động 

trồng lúa khi chưa áp dụng cơ giới hóa là 2,65 công, cao hơn 1,39 công so với trường 

hợp áp dụng cơ giới hóa (1,26 công) ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Kết quả này giúp 

chúng ta có cơ sở khoa học để kết luận rằng, cơ giới hóa đã góp phần trong việc tiết 

kiệm ngày công lao động. 

 
(Nguồn: số liệu điều tra năm 2015) 

Hình 3.18. Tỷ suất sử dụng thời gian lao động bình quân một lao động  

trong năm của các hộ điều tra 

Số liệu thống kê ở hình 3.18 thể hiện tỷ suất sử dụng thời gian lao động bình 

quân một lao động qua các tháng trong năm của các hộ điều tra. Kết quả thống kê cho 

thấy, trong trường hợp không áp dụng cơ giới hóa, có sự mất cân đối về tỷ suất sử 

dụng thời gian lao động giữa các tháng trong năm. Các tháng 2, 3, 4, 8 và 10 đều có tỷ 

suất sử dụng thời gian lao động là rất thấp, xấp xĩ 3%, nhưng có những tháng như 

tháng 5, 6, 9 và 12 có tỷ suất sử dụng thời gian lao động khá cao. Sau khi áp dụng cơ 

giới hóa vào sản xuất, sự biến động về tỷ suất sử dụng thời gian lao động đã giảm 

xuống đáng kể, đặc biệt là tỷ suất sử dụng thời gian lao động ở những tháng cao điểm 

trong vụ mùa như làm đất và thu hoạch đã giảm xuống rất nhiều so với khi chưa áp 

dụng cơ giới (Xem chi tiết bài báo đăng Tạp chí khoa học Đại học Huế, [15]).  

Khi tỷ suất sử dụng thời gian lao động ít biết động và giảm xuống đáng kể nhờ áp 

dụng cơ giới hóa, các nông hộ đã có nhiều thời gian hơn để thực hiện các công việc khác 

nhằm tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập. Kết quả thống kê ở hình 3.19 cho thấy, 

phần lớn các nông hộ trồng lúa đều đồng ý rằng, việc áp dụng cơ giới hóa đã giúp giải 

phóng được sức lao động mà trước đây không thể thực hiện được khi áp dụng các kỹ 
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thuật canh thác truyền thống dựa vào sức người là chính, với tỷ lệ người trả lời đồng ý 

chiếm 57% và rất đồng ý là 38%. Khi được hỏi về tác dụng của việc áp dụng dụng cơ 

giới hóa giúp giảm sự căng thẳng thời gian làm việc lúc chính vụ, có đến 95% người trả 

lời đồng ý với ý kiến này. Đặc biệt, việc áp dụng cơ giới hóa cũng tạo điều kiện cho 

những người phụ nữ trong gia đình có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình, với tỷ 

lệ trả lời từ mức đồng ý trở lên là 89%. Hơn thế nữa, 100% các nông hộ đều khẳng định 

rằng, tác dụng của việc áp dụng của cơ giới là giúp người lao động có nhiều thời gian 

hơn để tham gia các công việc khác nhằm tạo thêm thu nhập cho hộ gia đình.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: số liệu điều tra năm 2015) 

Hình 3.19. Tổng hợp các ý kiến đánh giá của các hộ trồng lúa  

về vai trò của cơ giới hóa 

3.4.3. Kết luận chung về hiệu quả thực hiện cơ giới hóa sản xuất lúa 

 Kết quả phân tích số liệu sơ cấp ở trên đã phản ánh đúng thực trạng áp dụng cơ 

giới hóa trong sản xuất lúa ở tỉnh Hà Tĩnh. Nhìn chung, mức trang bị máy móc phục 

vụ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của các nông hộ là khá thấp và phần lớn các nông hộ 

tự đầu tư vốn để mua sắm máy móc và phương tiện cơ giới. Mặc dù mức trang bị máy 

móc và phương tiện cơ giới còn thấp nhưng mức độ cơ giới hóa là khá cao, điều này 
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phản ánh thực trạng chung ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là hầu hết các hộ trồng lúa đều 

thuê dịch vụ cơ giới. Kết quả điều tra nông hộ trồng lúa cũng cho thấy, cơ giới hóa chỉ 

được áp dụng ở 3 khâu sản xuất chính, bao gồm khâu làm đất, thu hoạch và vận 

chuyển. Xét ở khâu thu hoạch, phần lớn các nông hộ áp dụng hình thức cơ giới hóa 

nhiều giai đoạn, trong khi tỷ lệ hộ áp dụng phương pháp thu hoạch 1 giai đoạn (sử 

dụng máy gặt đập liên hợp) vẫn còn thấp, điều này khẳng định thêm một lần nữa là 

trình độ cơ giới hóa trong khâu thu hoạch lúa nói riêng và cơ giới hóa sản xuất nông 

nghiệp nói chung ở tỉnh Hà Tĩnh còn hạn chế. 

 Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã 

hội cho các nông hộ. Về khía cạnh kinh tế, áp dụng cơ giới hóa đã giúp các nông hộ 

tiết kiệm được số ngày công lao động, giảm được tổn thất trong quá trình thu hoạch, 

giúp khắc phục thực trạng phổ biến trong sản xuất lúa là lấy công làm lãi. Ở góc độ xã 

hội, cơ giới hóa đã giúp cho các nông hộ giảm được tính chất nặng nhọc về công việc 

sản xuất lúa, đồng thời tạo điều kiện cho người phụ nữ trong gia đình có nhiều thời 

gian hơn để chăm sóc gia đình. Ngoài ra, tác động rõ nét nhất của cơ giới hóa đến khía 

cạnh xã hội đó là giúp cho các nông hộ có nhiều thời gian hơn để đa dạng hóa sinh kế, 

góp phần tạo thêm thu nhập và nâng cao đời sống hộ gia đình ở khu vực nông thôn 

tỉnh Hà Tĩnh.   

3.5. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa và tác động của cơ 

giới hóa đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các nông hộ 

3.5.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa 

  Ở chương 2, Luận án đã xây dựng mô hình phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến 

mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa của các hộ điều tra ở các khâu làm đất, thu 

hoạch và vận chuyển. Mô hình nghiên cứu được đề xuất là mô hình hồi quy Tobit, với 

biến phụ thuộc Y là mức độ cơ giới hóa của 3 khâu sản xuất lúa, được tính bằng tỷ lệ 

diện tích được thực hiện bằng các phương tiện cơ giới. Có 12 biến độc lập được xem 

xét đưa vào mô hình hồi quy Tobit, trong đó có 4 biến giả (Phụ lục 3.14).  

  Kết quả ước lượng trong mô hình hồi quy Tobit về ảnh hưởng của các nhân tố 

đến mức độ cơ giới hóa ở các công đoạn sản xuất lúa được thể hiện ở bảng số liệu 

3.15. Giá trị LR chi-square (với bậc tự do k=9) ở cả ba mô hình đều lớn hơn so với giá 

trị tra bảng ở mức ý nghĩa thống kê 1%, giúp chúng ta khẳng định rằng các tham số 
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ước lượng đều khác không và mô hình Tobit được xây dựng là hoàn toàn phù hợp. Số 

liệu bảng 3.15 cũng cho thấy, có 9 hộ điều tra không áp dụng cơ giới trong khâu làm 

đất, 11 hộ sử dụng phương pháp truyền thống để thu hoạch lúa và 6 hộ không sử dụng 

phương tiện cơ giới để vận chuyển lúa.  

Bảng 3.15. Kết quả ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến 

mức độ cơ giới hóa sản xuất lúa 

Tên biến 

Mô hình ước lượng mức độ cơ giới hóa  

ở các công đoạn sản xuất lúa 

Làm đất Thu hoạch Vận chuyển 

Hệ số t Hệ số t Hệ số t 

Hằng số 0,786*** 17,04 0,722*** 13,50 0,627*** 14,81 

Trình độ học vấn của chủ hộ -0,001ns -0,45 -0,001ns -0,77 0,001ns 0,71 

Tuổi của chủ hộ -0,001ns -0,49 -0,002ns -1,56 -0,001ns -1,13 

Quy mô diện tích trồng lúa 0,002* 1,75 0,004*** 3,35 0,002** 2,49 

Số thửa có diện tích < 500m2 -0,043*** -6,99 -0,044*** -8,22 -0,019*** -3,90 

Số thửa có diện tích ≥ 500m2 0,013*** 2,85 0,007** 2,30 0,007* 1,92 

Số thửa cách đường GT nội đồng <200m 0,017*** 2,78 0,016*** 2,81 0,018*** 3,95 

Số thửa cách đường GT nội đồng ≥ 200m -0,069*** -4,61 -0,036*** -2,65 -0,052*** -6,69 

Số lượng lao động gia đình -0,008ns -1,01 -0,001ns -0,10 0,008ns 1,20 

Sở hữu phương tiện cơ giới(a) 0,093*** 4,10 0,149*** 5,22 0,115*** 5,94 

Vụ mùa (1=Đông Xuân; 0=Hè Thu) 0,019ns 1,16 0,020ns 1,10 0,024ns 1,54 

Huyện (1=Can Lộc; 0=Khác) 0,008ns 0,52 0,005ns 0,32 0,006ns 0,20 

Huyện (1=Cẩm Xuyên; 0=Khác) 0,004ns 0,25 -0,014ns -0,91 0,003ns 0,10 

Giá trị log của hàm gần đúng  223,858 253,383 244,428 

Giá trị kiểm định Chi bình phương 264,25 381,27 256,73 

Xác suất lớn hơn giá trị Chi bình phương  0,000 0,000 0,000 

Số quan sát bị kiểm lọc tại MDCGH = 0 9 11 6 

Số quan sát không bị kiểm lọc 351 349 354 

Ghi chú: ***, ** và * tương ứng độ tin cậy 99%, 95% và 90%; ns-không có ý nghĩa thống kê 

(a): Ở khâu làm đất: sở hữu máy làm đất; Khâu thu hoạch: sở hữu máy gặt/tuốt/gặt đập liên hợp; 

Khâu vận chuyển: xe tải/công nông/xe cải tiến 

(Nguồn: số liệu điều tra năm 2015 được xử lý bằng phần mềm Stata) 

Trong tổng số 11 nhân tố được đưa vào nghiên cứu thì có 5 nhân tố không giải 

thích được sự thay đổi của mức độ cơ giới hóa ở 3 công đoạn sản xuất lúa, bao gồm: 
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trình độ văn hóa của chủ hộ; tuổi của chủ hộ; số số lượng lao động gia đình, yếu tố mùa 

vụ và vùng sản xuất lúa. Ngược lại, quy mô diện tích trồng lúa và các yếu tố thuộc về 

đặc điểm thửa ruộng đều ảnh hưởng đến mức độ cơ giới hóa ở cả 3 công đoạn sản xuất 

với mức ý nghĩa thống kê khá cao. Số thửa ruộng có diện tích dưới 500m2 và số thửa có 

vị trí cách xa đường giao thông nội đồng từ 200m trở lên đều tác động ngược chiều đến 

mức độ cơ giới hóa ở cả 3 khâu sản xuất lúa của các hộ điều tra. Ở khâu làm đất, tham 

số ước lượng của yếu tố số lượng thửa có vị trí cách xa đường giao thông nội đồng từ 

200m trở lên có giá trị bằng âm 0,069. Điều này có nghĩa là nếu loại ruộng này của hộ 

tăng thêm 1 thửa thì mức độ cơ giới hóa khâu làm đất sẽ giảm 6,9%. Bên cạnh đó, nếu 

loại ruộng có diện tích dưới 500m2 (1 sào Trung Bộ) của hộ tăng thêm 1 thửa thì mức độ 

cơ giới hóa làm đất giảm thêm 4,3%. Tương tự, mức độ cơ giới hóa ở khâu thu hoạch và 

khâu vận chuyển lúa đều chịu tác động ngược chiều bởi 2 biến số kể trên. Tham số ước 

lượng của yếu tố số thửa có diện tích dưới 500m2 và số thửa có vị trí cách xa đường giao 

thông nội đồng từ 200m trở lên ở công đoạn thu hoạch lần lượt đạt giá trị tương ứng là -

0,044 và -0,036; ở khâu vận chuyển là -0,019 và -0,052 (Xem chi tiết bài báo đăng Tạp 

chí khoa học Đại học Huế, [16]).  

Ngược lại, những loại ruộng có diện tích lớn cũng như nằm ở vị trí thuận lợi 

cho việc di chuyển máy móc và phương tiện cơ giới thì các nông hộ trồng lúa càng có 

xu hướng tăng cường áp dụng cơ giới hóa. Nếu loại ruộng có diện tích từ 500m2 trở 

lên của hộ tăng thêm 1 thửa thì mức độ cơ giới hóa ở khâu làm đất sẽ tăng thêm 1,3%; 

ở khâu thu hoạch và vận chuyển là 0,7%. Trong khi đó, nếu loại ruộng có vị trí cách 

đường giao thông nội đồng dưới 200m của các hộ điều tra tăng thêm 1 thửa thì mức độ 

cơ giới hóa ở 3 khâu sản xuất kể trên lần lượt tăng thêm với các mức tương ứng là 

1,7%; 1,6% và 1,8%. 

Trong số những yếu tố giải thích được sự thay đổi về mức độ cơ giới hóa ở cả 3 

khâu sản xuất thì yếu tố sở hữu phương tiện cơ giới ảnh hưởng lớn nhất đến mức độ cơ 

giới hóa, cụ thể: ở khâu làm đất, những hộ sở hữu máy làm đất có mức độ cơ giới hóa 

cao hơn so với những hộ phải thuê dịch vụ bên ngoài là 9,3%; ở khâu thu hoạch, 

những hộ có máy gặt, tuốt lúa thì mức độ cơ giới hóa cao hơn so với những hộ không 

sở hữu máy là 14,9%; ở khâu vận chuyển là 11,5%.  
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Như vậy, mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

không chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thuộc về đặc điểm kinh tế - xã hội của hộ, thay 

vào đó là chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi các yếu tố thuộc về đặc điểm thửa ruộng, sở 

hữu phương tiện cơ giới. Những thửa ruộng có diện tích nhỏ và nằm ở vị trí không 

thuận tiện giao thông thì việc áp dụng cơ giới hóa là rất khó khăn. Theo nhiều ý kiến 

của các nông hộ trồng lúa có thuê dịch vụ cơ giới cũng như các hộ làm dịch vụ cơ giới, 

những thửa ruộng có diện tích đủ lớn và thuận tiện cho việc đi lại thì việc áp dụng cơ 

giới càng dễ thực hiện, đồng thời chi phí dịch vụ thấp. Đặc biệt, ở khâu thu hoạch, nếu 

những thửa ruộng nằm cách xa trục đường giao thông, các hộ trồng lúa phải thực hiện 

thu hoạch bằng phương pháp nhiều giai đoạn và sử dụng công lao động gia đình nhiều 

hơn để vận chuyển lúa sau khi gặt đến địa điểm tuốt lúa. Chính vì vậy, nhiều hộ không 

có nhu cầu thuê dịch vụ cơ giới mà thay vào đó bằng việc sử dụng các phương pháp 

thu hoạch thủ công truyền thống như trước đây. Kết quả phân tích ở trên đã chỉ ra hàm 

ý rằng, việc quy hoạch giao thông nội đồng, thực hiện dồn điền đổi thửa là cơ sở để 

đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất lúa ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

3.5.2. Đánh giá tác động của cơ giới hóa đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa  

3.5.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất lúa của các hộ điều tra 

 Như đã trình bày ở chương 2, ở phần này Luận án tập trung phân tích tác động 

của cơ giới hóa đến hiệu quả sản xuất lúa của các hộ điều tra. Để thực hiện được mục 

tiêu này, Luận án sử dụng phương pháp phân tích hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên 

nhằm ước lượng mức hiệu quả kỹ thuật (TE), trên cơ sở đó phân tích mức độ cơ giới 

hóa ảnh hưởng đến mức hiệu quả kỹ thuật. 

 Kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật (hàm sản xuất tối đa) được trình bày ở 

bảng 3.16. Hệ số gamma (γ) ở mô hình hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên đạt giá trị bằng 

0,846 ở độ tin cậy 99%, có nghĩa là trên 84% sự khác biệt giữa giá trị thực tế và giá trị 

ở hàm sản xuất tối đa chủ yếu là do phi hiệu quả kỹ thuật và cho thấy mô hình tồn tại 

các yếu tố phi hiệu quả kỹ thuật. Theo số liệu ở bảng 3.16, các tham số ước lượng của 

các biến đưa vào mô hình phân tích đều có ý nghĩa thống kê khá cao. Trong 10 biến số 

độc lập và biến hệ số chặn, thì chỉ có biến địa bàn nghiên cứu (D1) và biến vụ mùa 

(D3) không có ý nghĩa thống kê.  
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Bảng 3.16. Kết quả ước lượng hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên Cobb-Douglas 

Ký hiệu 

biến 
Tên biến Hệ số 

Sai số 

chuẩn 
Giá trị t 

Hằng số 1,348** 0,531 2,541 

LnX1 Lượng giống (Kg/sào) -0,116** 0,058 -2,004 

LnX2 Đạm (Kg/sào) -0,224*** 0,041 -5,496 

LnX3 Lân (Kg/sào) 0,401*** 0,098 4,097 

LnX4 Kali (Kg/sào 0,209*** 0,037 5,689 

LnX5 NPK (Kg/sào) -0,059** 0,027 -2,204 

LnX6 Lao động gia đình (Ngày công/sào) -0,004* 0,002 -1,920 

LnX7 Chi phí thuê dịch vụ cơ giới (1000đ/sào) 0,032*** 0,005 6,205 

D1 Huyện (1=Can Lộc; 0=Khác) 0,020ns 0,026 0,764 

D2 Huyện (1=Cẩm Xuyên; 0=Khác) 0,064** 0,028 2,282 

D3 Vụ mùa (1=Đông Xuân; 0=Hè Thu) -0,005ns 0,023 -0,197 

Hệ số Sigma-squared (δ2) 0,115*** 0,012 9,467 

Hệ số Gamma (γ) 0,846*** 0,037 22,770 

Giá trị log của hàm gần đúng 27,731 
  

Kiểm định tỷ số thích hợp của sai số một phía 36,127 
  

Ghi chú: ***, ** và * tương ứng độ tin cậy 99%, 95% và 90%; ns-không có ý nghĩa thống kê 

(Nguồn: số liệu điều tra năm 2015 được xử lý bằng Chương trình Frontier 4.1) 

Xét về chiều hướng tác động của các biến số đến năng suất lúa cho thấy, lượng 

giống, đạm, NPK và lao động gia đình là những yếu tố tác động ngược chiều đến năng 

suất lao động. Điều này cho thấy các nông hộ đã sử dụng các yếu tố đầu vào chưa hiệu 

quả, tức là sử dụng ở mức đầu vào cao. Ngược lại, các hộ có thể tăng các yếu tố đầu 

vào như lân, kali, chi phí thuê dịch vụ làm cơ giới để tăng năng suất lúa.Trong số các 

yếu tố làm tăng năng suất lúa kể trên thì phân lân có hệ số ảnh hưởng cận biên lớn nhất 

(bằng 0,401), có nghĩa làm trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi lượng phân 

lân tăng thêm 1% so với mức trung bình thì năng suất lúa của các hộ điều tra sẽ tăng 

thêm 0,401%. Kết quả ước lượng hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên cũng cho thấy, 

những nông hộ sản xuất lúa ở huyện Cẩm Xuyên cho năng suất cao hơn so với các 

huyện Can Lộc và Thạch Hà, với hệ số ảnh hưởng cận biên là 0,064. Kết quả này hoàn 

toàn phản ánh đúng thực trạng sản xuất lúa ở trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên. Theo số 
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liệu của Cục thống kê tỉnh Hà Tĩnh năm 2015, Cẩm Xuyên là địa phương có diện tích 

và năng suất lúa cao nhất của cả tỉnh, với tổng diện tích lúa trong năm 2015 là 18.462 

ha và sản lượng lúa đạt được cả năm là 101.608 tấn. 

3.5.2.2. Hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các hộ điều tra 

Như đã trình bày trong phần cơ sở lý luận, thước đo hiệu quả kỹ thuật sản xuất 

lúa của các nông hộ được sử dụng trong đề tài là thước đo hiệu quả của mô hình định 

hướng đầu ra. Nó là quan hệ so sánh giữa khối lượng đầu ra thực tế đạt được với khối 

lượng đầu ra tối đa có thể đạt được từ một mức sử dụng đầu vào nhất định. 

 Để tính toán mức độ hiệu quả kỹ thuật của mỗi hộ và mức độ hiệu quả kỹ thuật 

bình quân chung của mẫu quan sát, sau khi ước lượng hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên, 

ta thu được ước lượng điểm mức sản lượng phi hiệu quả kỹ thuật. Kết quả ước lượng 

mức độ hiệu quả kỹ thuật được thể hiện ở bảng 3.17. 

Bảng 3.17. Hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa phân theo vụ mùa 

Mức hiệu quả kỹ 

thuật TE (%) 

Đông Xuân Hè Thu Tổng cộng 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

<50 7 3,89 2 1,11 9 2,50 

50-<60 10 5,56 6 3,33 16 4,44 

60-<70 12 6,67 16 8,89 28 7,78 

70-<80 47 26,11 47 26,11 94 26,11 

80-<90 79 43,89 86 47,78 165 45,83 

90-<100 25 13,89 23 12,78 48 13,33 

Tổng cộng 180 100 180 100 360 100 

Giá trị trung bình 0,793 0,804 0,799 

Giá trị lớn nhất 0,976 0,952 0,976 

Giá trị nhỏ nhất 0,378 0,385 0,378 

Độ lệch tiêu chuẩn 0,124 0,100 0,113 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu được xử lý bằng Chương trình Frontier 4.1) 

Qua kết quả ước lượng có thể xác định được hiệu quả kỹ thuật cho từng hộ gia 

đình trồng lúa ở địa bàn nghiên cứu và tổng hợp hiệu quả kỹ thuật của các hộ. Kết quả 

ở bảng 3.17 cho thấy, ở cả hai vụ mùa hiệu quả kỹ thuật mà các hộ nông dân đạt được 

khá cao, trung bình cả năm đạt 79,9% tức là các hộ đã đạt được khoảng 79,9% khối 

lượng năng suất tối đa có thể đạt được và chênh lệch giữa 2 vụ mùa không đáng kể. 

Mức độ đạt hiệu quả kỹ thuật giao động từ 70 – 90%, trong đó tập trung nhiều nhất từ 
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80-<90%, kế tiếp là 90-<100% và 60-<70%. Đây là mức độ hiệu quả kỹ thuật khá cao, 

phản ánh trình độ sản xuất của các hộ trồng lúa ở địa phương. Nếu hiệu quả kỹ thuật 

được cải thiện triệt để, các hộ trồng lúa có thể tăng 20,1% năng suất lúa mà không cần 

đầu tư thêm chi phí đầu vào. Tóm lại, để nâng cao hơn nữa hiệu quả kỹ thuật của các 

hộ gia đình chúng ta cần có các giải pháp cụ thể, thiết thực hơn nhằm đạt mức độ đạt 

hiệu quả kỹ thuật cao nhất. 

3.5.2.3. Tác động của mức độ cơ giới hóa đến hiệu quả kỹ thuật  

Sau khi ước lượng mô hình hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên cho các nông hộ 

thuộc mẫu quan sát và tính toán mức độ hiệu quả kỹ thuật, chúng ta có thông tin về 

mức sản lượng phi hiệu quả kỹ thuật tương ứng của từng hộ. Các nghiên cứu trước đây 

đã chỉ ra rằng, sự phi hiệu quả về mặt kỹ thuật luôn chịu tác động của các yếu đầu vào 

cũng như các yếu tố thuộc về đặc điểm kinh tế - xã hội của các chủ hộ. Để xác định 

các nhân tố ảnh hưởng đến tình trạng phi hiệu quả kỹ thuật, hay nói cách khác, xác 

định các nhân tố gây ra tình trạng các hộ không đạt được mức sản lượng tối đa, nghiên 

cứu có thể sử dụng phương pháp phân tích hồi quy Tobit, hoặc cũng có thế sử dụng 

phương pháp thống kê mô tả, kết hợp kiểm định mối liên hệ giữa biến số mức hiệu quả 

kỹ thuật (TE) với các biến số khác.  

Theo kết quả ước lượng hàm sản xuất tối đa ngẫu nhiên Cobb-Douglas, biến số 

ngày công lao động gia đình có hệ số ảnh hưởng cận biên đến năng suất lúa là -0,004 

với mức nghĩa thống kê 10%. Điều này hàm ý rằng các nông hộ đã sử dụng công lao 

động gia đình ở mức khá cao, tức là càng gia tăng ngày công lao động gia đình thì 

càng phi hiệu quả. Kết quả phân tích ở mục 3.4.1.3 cho thấy, nếu hạch toán chi phí lao 

động gia đình vào chi phí sản xuất lúa thì sản xuất lúa không mang lại lợi nhuận cho 

người sản xuất, hay nói cách khác người trồng lúa đều lấy công làm lãi. Chính vì vậy, 

khi các nông hộ áp dụng cơ giới vào sản xuất thì sẽ giảm ngày công lao động gia đình, 

trong khi chi phí thuê dịch vụ cơ giới thấp hơn so với chi phí ngày công lao động, điều 

này sẽ giúp các hộ trồng lúa sẽ đạt được hiệu quả cao hơn. Xuất phát từ thực tiễn đó, 

trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi tiến hành phân tích tác động của cơ giới hóa 

đến hiệu quả kỹ thuật nhằm chứng minh tính hiệu quả của việc sử dụng cơ giới trong 

sản xuất lúa ở địa bàn nghiên cứu. Để thực hiện được mục tiêu này, chúng tôi sử dụng 

phương pháp thống kê mô tả (lập bảng chéo- crosstabs) để phân tích mối liên hệ giữa 

mức hiệu quả kỹ thuật (TE) và mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lúa (biến số cơ giới 
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hóa). Biến số mức độ cơ giới hóa được đưa vào phân tích gồm có mức độ cơ giới hóa 

khâu làm đất, thu hoạch và vận chuyển, đó chính là tỷ lệ diện tích được cơ giới hóa ở 3 

khâu sản xuất chính kể trên.   

Số liệu ở bảng 3.18 thể hiện mối liên hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ 

giới hóa khâu làm đất. Kết quả thống kê cho thấy, mức độ cơ giới hóa trong khâu làm 

đất trồng lúa càng cao thì hiệu quả kỹ thuật càng cao. Trong số 54 hộ có mức độ cơ 

giới hóa đạt từ 90% trở lên thì có đến 37 hộ (69%) đạt được mức hiệu quả kỹ thuật cao 

nhất (từ 90-100%) và 10 hộ (chiếm 19%) đạt hiệu quả kỹ thuật ở mức 80-<90%. 

Ngược lại, với 81 hộ có mức độ cơ giới hóa trong khâu làm đất dưới 70% thì có đến 

48% hộ đạt được mức hiệu quả kỹ thuật dưới 70%, trong khi chỉ có 5 hộ (chiếm 6%) 

đạt ở mức hiệu quả kỹ thuật trên 90%.  

Bảng 3.18. Mối liên hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ giới hóa  

khâu làm đất 

Phân tổ 

Theo mức độ cơ giới hóa  

khâu làm đất (%) 
Tổng 

cộng 
<70 70-<90 ≥90 

Theo 

mức hiệu 

quả kỹ 

thuật (%) 

<70 
Tần số 39 14 0 53 

% theo MĐCGH làm đất 48 6 0 15 

70-<80 
Tần số 22 65 7 94 

% theo MĐCGH làm đất 27 29 13 26 

80-<90 
Tần số 15 140 10 165 

% theo MĐCGH làm đất 19 16 19 46 

90-100 
Tần số 5 6 37 48 

% theo MĐCGH làm đất 6 3 69 13 

Tổng cộng 
Tần số 81 225 54 360 

% theo MĐCGH làm đất 100 100 100 100 

Giá trị Pearson Chi-Square = 265,554; bậc tự do (df=6); Giá trị Sig. (2 phía) = 0,000 

 (Nguồn: Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mềm SPSS) 

 Kết quả kiểm định Chi-Square cho thấy, giá trị Pearson Chi-Square bằng 

265,554; bậc tự do là 6 và giá trị sig 2 phía ở mức 1%, khẳng định rằng có mối liên hệ 

(tương quan) khá chặt chẽ giữa mức độ cơ giới hóa trong khâu làm đất và mức độ hiệu 

quả kỹ thuật với mức ý nghĩa thống kê khá cao. Hay nói cách khác, nếu mức độ cơ 

giới hóa trong khâu làm đất càng gia tăng thì hiệu quả kỹ thuật sẽ đạt được ở mức cao.   

 Đồ thị rải điểm (Scatter) ở hình 3.20 thể hiện mối quan hệ giữa mức hiệu quả 

kỹ thuật, ngày công lao động gia đình và mức độ cơ giới hóa khâu làm đất. Những hộ 



113 

có mức hiệu quả kỹ thuật từ 90% trở lên thì sử dụng ngày công lao động rất ít, bình 

quân khoảng 2,5 công/sào. Trong khi đó, những hộ có mức hiệu quả kỹ thuật dưới 

70% thì hầu hết sử dụng ngày công lao động gia đình bình quân cho 1 sào là trên 5 

công lao động. Điều này phản ánh tình trạng phi hiệu quả kỹ thuật chịu tác động trực 

tiếp bởi yếu tố mức độ cơ giới hóa và gián tiếp qua yếu tố đầu vào ngày công lao động 

gia đình. 

 

(Nguồn: Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mềm SPSS) 

Hình 3.20. Mối quan hệ giữa mức hiệu quả kỹ thuật, ngày công lao động gia đình 

và mức độ cơ giới hóa khâu làm đất 

 Số liệu ở bảng 3.19 thể hiện mối liên hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ 

giới hóa ở khâu thu hoạch. Trong số 55 hộ có mức độ cơ giới hóa ở khâu thu hoạch thì 

có đến 40 hộ (chiếm 73%) đạt mức hiệu quả kỹ thuật trên 90%. Những hộ có mức độ 

cơ giới hóa từ 70-<90% thì phần lớn đạt mức hiệu quả kỹ thuật từ 80-<90%. Số liệu ở 

bảng 3.19 cũng cho thấy, trong số 204 hộ có mức độ cơ giới hóa khâu thu hoạch dưới 

70% thì có đến 139 hộ (chiếm 68%) đạt được mức hiệu quả kỹ thuật từ dưới 80%, 

trong khi chỉ có 1% số hộ đạt mức hiệu quả kỹ thuật từ 90-100%.     
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Bảng 3.19. Mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ giới hóa khâu thu hoạch 

Phân tổ 

Theo mức độ cơ giới hóa 

khâu thu hoạch (%) 
Tổng 

cộng 
<70 70-<90 ≥90 

Theo 

mức hiệu 

quả kỹ 

thuật (%) 

<70 
Tần số 53 0 0 53 

% theo MĐCGH T.hoạch 26 0 0 15 

70-<80 
Tần số 86 8 0 94 

% theo MĐCGH T.hoạch 42 8 00 26 

80-<90 
Tần số 63 87 15 165 

% theo MĐCGH T.hoạch 31 86 27 46 

90-100 
Tần số 2 6 40 48 

% theo MĐCGH T.hoạch 1 6 73 13 

Tổng cộng 
Tần số 204 101 55 360 

% theo MĐCGH T.hoạch 100 100 100 100 

Giá trị Pearson Chi-Square = 310,689; Bậc tự do (df =6); Giá trị Sig. (2 phía) = 0,000 

 (Nguồn: Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mềm SPSS) 

 Thực hiện kiểm định Chi-Square cho thấy có mối tương quan khá chặt chẽ giữa 

mức độ cơ giới hóa khâu thu hoạch và mức hiệu quả kỹ thuật với độ tin cậy 99%. Kết 

quả này giúp khẳng định rằng, các hộ có thể cải thiện hiệu quả kỹ thuật thông qua gia 

tăng áp dụng cơ giới hóa trong thu hoạch. Hình 3.21 chỉ ra mối liên hệ giữa hiệu quả 

kỹ thuật, ngày công lao động gia đình và mức độ cơ giới hóa trong thu hoạch lúa. Phần 

lớn những hộ áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch ở mức từ 90% trở lên thì ngày 

công lao động gia đình được sử dụng cho hoạt động sản xuất lúa là rất ít, bình quân 

khoảng 2,5 công/sào. Ngược lại, nếu hộ áp dụng cơ giới trong thu hoạch ở mức thấp 

thì số ngày công lao động gia đình đầu tư vào sản xuất lúa là khá cao, bình quân 

khoảng 5 công/sào. Như vậy, việc gia tăng áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu hoạch 

lúa sẽ giúp các hộ tiết kiệm được ngày công lao động gia đình và đồng nghĩa rằng hiệu 

quả kỹ thuật sẽ đạt được ở mức cao hơn.   
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(Nguồn: Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mềm SPSS) 

Hình 3.21. Mối quan hệ giữa mức hiệu quả kỹ thuật, ngày công lao động gia đình  

và mức độ cơ giới hóa khâu thu hoạch 

 Số liệu ở bảng 3.20 thể hiện mối liên hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ 

giới trong khâu vận chuyển. Nếu như trong số 101 hộ được điều tra có mức độ cơ giới 

hóa trong khâu vận chuyển đạt dưới 70% thì có đến 40% số hộ đạt hiệu quả kỹ thuật ở 

mức dưới 70% và không có hộ nào đạt hiệu quả kỹ thuật từ 90% trở lên. Trong khi đó, 

với 74 hộ điều tra có mức độ cơ giới hóa ở khâu vận chuyển đạt từ 90% trở lên thì có 

đến 43 hộ (chiếm 58%) đạt hiệu quả kỹ thuật ở mức từ 90-100%. Đối với những hộ có 

mức cơ giới hóa từ 70-<90% thì phần lớn đạt hiệu quả kỹ thuật trong khoảng 80-

<90%. Theo kết quả kiểm định Chi-square, chúng ta hoàn toàn có cơ sở khoa học để 

kết luận rằng, có mối liên hệ khá chặt chẽ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ giới 

trong khâu vận chuyển với độ tin cậy 99%.  
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Bảng 3.20. Mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và mức độ cơ giới hóa khâu vận 

chuyển 

 

Theo mức độ cơ giới hóa  

khâu vận chuyển (%) 
Tổng 

cộng 
<70 70-<90 ≥90 

Theo 

mức hiệu 

quả kỹ 

thuật (%) 

<60 
Tần số 16 4 5 25 

% theo MĐCGH V.chuyển 16 2 7 7 

60-<70 
Tần số 24 3 1 28 

% theo MĐCGH V.chuyển 24 2 1 8 

70-<80 
Tần số 28 56 10 94 

% theo MĐCGH V.chuyển 28 30 14 26 

80-<90 
Tần số 33 117 15 165 

% theo MĐCGH V.chuyển 33 63 23 46 

90-100 
Tần số 0 5 43 48 

% theo MĐCGH V.chuyển 0 3 58 13 

Tổng cộng 
Tần số 101 185 74 360 

% theo MĐCGH V.chuyển 100 100 100 100 

Giá trị Pearson Chi-Square = 236,57; Bậc tự do (df=8); Giá trị Sig. (2 phía) = 0,000 

 (Nguồn: Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mềm SPSS) 

 Trùng hợp với các kết quả thống kê trước, hình 3.22 cũng cho thấy có mối liên 

hệ giữa hiệu quả kỹ thuật, số ngày công lao động gia đình và mức độ cơ giới hóa trong 

khâu vận chuyển sau thu hoạch. Điều này càng giúp chúng ta khẳng định thêm rằng, 

việc tăng cường áp dụng cơ giới hóa sẽ giúp tiết kiệm ngày công lao động gia đình và 

sẽ cải thiện được hiệu quả kỹ thuật. Qua điều tra khảo sát tại địa bàn nghiên cứu, phần 

lớn các nông hộ đều có ý kiến rằng trồng lúa là hoạt động sản xuất truyền thống lâu 

đời của địa phương, do đó hầu hết người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc đầu tư, 

sử dụng hợp lý các yếu tố đầu vào sản xuất như giống, phân bón và các đầu vào khác. 

Nếu như trong điều kiện thời tiết ổn định và ít sâu bệnh thì năng suất lúa sẽ đạt được ở 

mức cao. Tuy nhiên, xét về mặt hiệu quả thì trồng lúa thường không mang lại lợi 

nhuận cho người sản xuất nếu hạch toán vào công lao động gia đình. Rõ ràng, tình 

trạng phi hiệu quả kỹ thuật chỉ có thể được cải thiện nếu công lao động gia đình được 

tiết kiệm bằng cách áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất lúa. 
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(Nguồn: Số liệu điều tra được xử lý bằng phần mềm SPSS) 

Hình 3.22. Mối quan hệ giữa mức hiệu quả kỹ thuật, ngày công lao động gia đình  

và mức độ cơ giới hóa khâu vận chuyển 

3.6. Đánh giá chung về quá trình đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh 

3.6.1. Đánh giá của các hộ sản xuất và dịch vụ cơ giới hóa 

  Để đánh giá tính hiệu quả và tầm quan trọng của cơ giới hóa đối với các nông hộ 

sản xuất lúa, nghiên cứu này đã sử dụng thang đo Likert 5 mức độ để lượng hóa điểm số 

đánh giá theo các câu hỏi xây dựng sẵn, trong đó 1=Hoàn toàn không đồng ý; 2=Không 

đồng ý; 3=Bình thường; 4=Đồng ý; 5=Rất đồng ý. Tổng hợp ý kiến đánh giá của các hộ 

điều tra được thể hiện qua màn hình rada (rada screen). Số liệu ở hình 3.23 cho thấy, hầu 

hết người dân đánh giá cao về tầm quan trọng của cơ giới hóa trong sản xuất lúa, với 

mức điểm bình quân của hầu hết các tiêu chí đạt trên 3,5 điểm. Khi được đề cập đến tác 

dụng của việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa là giảm hao phí công lao động, thì 

hầu hết người trả lời đánh giá ở mức độ đồng ý và rất đồng ý, với điểm số bình quân là 

4,12 điểm trên thang đo Likert 5 mức độ. Hiệu quả của việc áp dụng cơ giới trong sản 

xuất lúa được thể hiện ở chỗ là giúp giải phóng sức lao động, đặc biệt là những người 

phụ nữ sẽ có nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình như chăm sóc con cái, nội trợ và 

làm các công việc gia đình khác, với mức điểm đánh giá bình quân cho tiêu chí này là 

4,51 điểm. Ngoài ra, sử dụng cơ giới hóa trong sản xuất lúa sẽ giúp cho lao động gia 

đình có thêm thời gian để làm các công việc phi nông nghiệp. 
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(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015) 

Hình 3.23. Đánh giá của các hộ điều tra về vai trò của cơ giới hóa trong SX lúa 

Các câu hỏi liên quan đến khía cạnh hiệu quả kinh tế của việc áp dụng cơ giới 

hóa trong sản xuất lúa đều được người dân đánh giá ở mức điểm khá cao, cụ thể như: 

điểm đánh giá bình quân về chi phí dịch vụ làm bằng máy thấp đạt được ở mức 3,15 

điểm; năng suất lúa cao hơn so với làm bằng thủ công được đánh giá ở mức điểm 

trung bình là 3,51 điểm; Áp dụng cơ giới hóatrong sản xuất lúa mang lại thu nhập cao 

hơn so với làm bằng thu công được đánh giá ở mức điểm bình quân là 3,51 điểm. 

 Số liệu thống kê ở hình 3.24 phản ánh ý kiến đánh giá của các nông hộ làm dịch 

vụ cơ giới trong sản xuất lúa ở địa bàn nghiên cứu liên quan đến thực trạng làm dịch 

vụ cơ giới trong sản xuất lúa như làm đất, thu hoạch và vận chuyển. Phần lớn các chủ 

hộ làm dịch vụ cơ giới đều hoàn toàn đồng ý với câu hỏi liên quan đến nhu cầu về vốn 

đầu tư mua sắm máy móc và trang thiết bị cơ giới là rất cao, với mức điểm đánh giá 

bình quân là 3,83 điểm trên thang đo Likert 5 mức độ. Điều này phản ánh đúng thực 

trạng thiếu vốn đầu tư mua sắm các loại máy móc để làm dịch vụ cơ giới của các nông 

hộ ở địa bàn nghiên cứu. Khi được hỏi về tính hiệu quả kinh tế của việc cung cấp dịch 

vụ cơ giới, hầu hết người trả lời đều cho rằng mang lại kinh tế cao, với mức điểm đánh 

giá bình quân là 3,48 điểm. Các vấn đề liên quan đến việc mua máy dễ dàng; dễ sử 

dụng máy; kích thước thửa ruộng đủ lớn để cho máy hoạt động; hiệu suất sử dụng máy 
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cao đều được đánh giá ở mức điểm khá cao. Ngược lại, hầu hết các chủ hộ làm dịch vụ 

cơ giới đều cho rằng hệ thống giao thông nội đồng không thuận tiện cho việc đi lại; 

việc sửa chữa máy là không hề đơn giãn. 

  

(Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015) 

Hình 3.24. Đánh giá của các hộ làm dịch vụ cơ giới trong sản xuất lúa 

3.6.2. Kết quả, hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với đẩy mạnh CGHNN ở Hà 

Tĩnh 

Trên cơ sở đánh giá về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh, 

đồng thời thông qua việc phân tích thực trạng đẩy mạnh cơ giới hóa trên cả phương 

diện vĩ mô (toàn tỉnh) lẫn vi mô (hộ) được đề cập ở chương 3, Luận án rút ra kết quả, 

hạn chế và những vấn đề đặt ra đối với việc đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh như 

sau: 

3.6.2.1. Kết quả đạt được 

Tỉnh Hà Tĩnh đã chú trọng đến việc đẩy mạnh áp dụng CGHNN. Điều này đã 

được cụ thể hóa trong Đề án áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2015, định hướng đến năm 2020 ban hành theo Quyết định số 3237/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh; Chính sách cơ giới hóa theo Nghị quyết 

90/2014/NQ-HĐND và Nghị quyết 157/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Hà Tĩnh. 
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Bên cạnh đó, Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực trong việc cải thiện các điều kiện cần 

thiết phục vụ đẩy mạnh CGHNN như quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống giao 

thông nông thôn, giao thông nội đồng; chuyển đổi ruộng đất và một số chính sách tín 

dụng nhằm hỗ trợ các cơ sở sản xuất, các hộ gia đình đầu tư mua máy và phương tiện 

phục vụ cơ giới hóa. Đây chính là điều kiện quan trọng để Hà Tĩnh đẩy mạnh cơ giới 

hóa vào sản xuất nông nghiệp.  

Tác động tích cực từ các chính sách kể trên đó là các cơ sở sản xuất nông 

nghiệp, các nông hộ ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã đưa các các loại máy móc, phương 

tiện cơ giới vào sản xuất, với số lượng được trang bị ngày càng tăng. Chính vì vậy, 

mức độ cơ giới hóa cũng có xu hướng tăng qua các năm. Về cơ bản, cơ giới hóa đã 

giải quyết được các khâu sản xuất nặng nhọc nhằm thay thế sức lao động của con 

người và gia súc như làm đất, thu hoạch và vận chuyển. 

Tín hiệu tích cực đối với việc đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh đó là sự hình 

thành và phát triển thị trường cung ứng máy nông nghiệp và thị trường dịch vụ cơ giới. 

Điều này đã tạo cơ hội thuận lợi cho người dân trong việc tiếp cận mua sắm các loại 

máy móc và thiết bị cơ giới có chất lượng, với giá cả cạnh tranh; đồng thời các cơ sở 

sản xuất quy mô nhỏ có thể sử dụng được các dịch vụ cơ giới từ các nhà cung cấp thay 

vì phải đầu tư mua sắm các loại máy móc.   

3.6.2.2. Hạn chế 

Xét trên bình diện tổng thể, cơ sở hạ tầng ở khu vực nông thôn tỉnh Hà Tĩnh vẫn 

còn bộc lộ nhiều hạn chế, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng vẫn chưa đáp ứng nhu 

cầu sản xuất, trong đó có việc áp dụng cơ giới hóa. Bên cạnh đó, mặc dù việc chuyển đổi 

ruộng đất đã được hoàn thành nhưng số thửa có quy mô diện tích dưới 500 m2 tỷ lệ cao, 

điều này đã làm cản trở đến việc áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất. Mặt khác, sản xuất 

nông nghiệp theo quy mô lớn, tập trung chưa thực sự phát triển, các doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là doanh nghiệp còn hạn chế; hiệu quả hoạt động của 

HTX, THT nhìn chung còn thấp, chưa thể hiện rõ nét vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế 

hộ. Việc đẩy mạnh quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất diễn ra chậm, dẫn đến hạn chế 

việc thúc đẩy ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. 
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Trình độ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn thấp, 

chủ yếu là cơ giới hóa bộ phận, trong khi đó chưa có bất kỳ cơ sở sản xuất ở Hà Tĩnh 

đã và đang áp dụng cơ giới hóa tự động. Quy mô sản xuất manh mún, nhỏ lẻ cũng như 

thiếu vốn đầu tư sản xuất của các nông hộ, các cơ sở sản xuất nông nghiệp là nguyên 

nhân cốt lõi dẫn đến những hạn chế trong việc áp dụng cơ giới hóa.  

Năng lực sản xuất của người dân vẫn còn thấp, đặc biệt thiếu vốn sản xuất là 

đặc điểm phổ biến nhất hiện nay ở các nông hộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Chính vì thế, 

các hộ không có điều kiện để tăng cường mua sắm phương tiện, máy móc phục vụ cơ 

giới hóa. Đa số những người sử dụng máy, thiết bị nông nghiệp chưa được đào tạo và 

trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản về quy trình, kỹ thuật vận hành, bảo trì. Trong khi 

các cơ sở dịch vụ bảo hành, sửa chữa, cung ứng phụ tùng thay thế máy nông nghiệp ở 

các địa phương vẫn còn ít. 

Nguồn nhân lực triển khai chính sách đẩy mạnh cơ giới hóa còn thiếu và chưa 

đồng bộ, việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất (trong đó có cơ giới hóa) 

còn chậm, chưa kịp thời, chưa thường xuyên và chưa rộng khắp. Điều này dẫn đến 

người dân còn lúng túng trong quá trình áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; 

Nguồn vốn đầu tư cho việc đẩy mạnh cơ giới hóa của tỉnh Hà Tĩnh chưa nhiều, 

việc tiếp cận các nguồn vốn vay còn nhiều khó khăn. Hiện nay, các chính sách hỗ trợ 

mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cho các 

nông hộ sản xuất quy mô nhỏ; chưa có chính sách hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất có quy 

mô lớn như trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp – là những chủ thể chính trong 

việc đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. 

3.6.2.3. Những vấn đề đặt ra  

Cũng giống như các địa phương lân cận, Hà Tĩnh nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ - 

khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi những loại thiên tai như bão, lũ lụt, hạn 

hán,...., đặc biệt cũng là địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi biến đổi khí hậu. 

Ngoài ra, thị trường đầu vào và đầu ra trong nông nghiệp thường xuyên biến động. 

Chính vì thế, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh luôn gặp nhiều rủi ro, dẫn đến 

nhiều cơ sở sản xuất không muốn tăng cường đầu tư thâm canh, mở rộng quy mô sản 

xuất, trong đó có việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa. 
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Quy mô sản xuất nhỏ lẻ, manh mún và thiếu vốn sản xuất trong lĩnh vực nông 

nghiệp là thực trạng phổ biến nhất hiện nay ở tỉnh Hà Tĩnh. Đây chính là thách thức 

lớn nhất đặt ra đối với tỉnh Hà Tĩnh trong việc thực hiện chính sách đẩy mạnh 

CGHNN trong thời gian tới. 

Mặc dù lực lượng lao động nông nghiệp ở khu vực nông thôn tỉnh Hà Tĩnh khá 

dồi dào và chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số lao động của tỉnh, nhưng chất lượng lao 

động nông thôn thấp, chuyển dịch cơ cấu lao động chậm. Điều này làm cản trở đến 

việc đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong đó có việc 

tăng cường áp dụng cơ giới hóa.  

Thị trường CGHNN vẫn còn nhiều bất cập, trước hết phải kể đến sự phụ thuộc 

nguồn cung các loại máy nông nghiệp từ các nhà máy sản xuất ở nước ngoài; trong khi 

đó các loại máy cũ trôi nổi trên thị trường vẫn chưa được kiểm soát, kiểm định chất 

lượng. Thị trường dịch vụ cơ giới ở tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng bởi tính mùa vụ 

trong sản xuất nông nghiệp. 

 

Tóm tắt chương 3 

  Ở chương này, Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng cơ giới hóa 

vào sản xuất nông nghiệp trên cả bình diện vĩ mô và vi mô. Ở phương diện vĩ mô, luận 

án đã làm rõ các tiền đề cần thiết để đẩy mạnh CGHNN thống qua phân tích, đánh giá 

thực trạng hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc điểm ruộng đất phục vụ cơ giới hóa; tình hình 

trang bị động lực và mức độ cơ giới hóa trong các lĩnh vực sản xuất của ngành nông 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh trong giai đoạn 2010 – 2015; thị trường cung ứng máy nông 

nghiệp, thị trường dịch vụ cơ giới và các chính sách đẩy mạnh CGHNN của tỉnh Hà 

Tĩnh hiện nay. Về phương diện vi mô, Luận án đã đi sâu phân tích thực trạng cơ giới 

hóa trong sản xuất lúa – một trong những hoạt động sản xuất đã được áp dụng cơ giới 

khá toàn diện từ các khâu làm đất đến thu hoạch và vận chuyển. Bằng việc sử dụng bộ 

số liệu sơ cấp được thu thập từ các hộ trồng lúa, Luận án đã phân tích các yếu tố ảnh 

hưởng đến mức độ cơ giới hóa; đánh giá hiệu quả của việc áp dụng cơ giới hóa trong 

sản xuất lúa. Trên cơ sở đó, rút ra những kết quả, hạn chế và những vấn đề đặt ra cần 

ưu tiên giải quyết trong việc đẩy mạnh CGHNN ở địa bàn nghiên cứu. Đây là cơ sở 

khoa học để tìm ra các giải pháp đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới. 
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CHƯƠNG 4 

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CƠ GIỚI HÓA 

NÔNG NGHIỆP TỈNH HÀ TĨNH 

 

4.1. Bối cảnh, các quan điểm, định hướng và mục tiêu đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà 

Tĩnh 

4.1.1. Bối cảnh đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh 

 Việc đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh diễn ra trong bối cảnh tình hình phát 

triển nông nghiệp ở trên thế giới nói chung và ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng 

có nhiều biến đổi hết sức to lớn, cụ thể là: 

 Nền nông nghiệp toàn cầu đang chuyển sang phát triển theo mô hình nông 

nghiệp thông minh – nông nghiệp 4.0, với sự ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là công nghệ cảm biến kết nối vạn vật (IoT) và ứng 

dụng cơ giới hóa ở trình độ tự động hóa ở mức cao nhất, đồng bộ nhất và toàn diện 

nhất trong tất cả các lĩnh vực sản xuất của ngành nông nghiệp. Điều này đã mở ra một 

kỷ nguyên mới trong phát triển sản xuất nông nghiệp của nhân loại, nhưng cũng đặt ra 

nhiều thách thức lớn đối với những quốc gia có nền nông nghiệp chậm phát triển, 

trong đó có Việt Nam là cần phải đẩy nhanh hiện đại hóa ngành nông nghiệp thông 

qua ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nếu không sẽ bị tụt hậu về 

trình độ phát triển. 

 Đối với Việt Nam, Chính phủ đã triển khai nhiều chính sách lớn cho khu vực 

nông nghiệp nông thôn, trước hết phải kể đến Chương trình xây dựng nông thôn mới 

được triển khai thực hiện từ năm 2011. Đến nay, hầu hết các địa phương trong cả nước 

đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, trong đó có 

tỉnh Hà Tĩnh. Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại nhiều chuyển biến 

tích cực đối với khu vực nông nghiệp nông thôn của tỉnh Hà Tĩnh; cơ sở hạ tầng nông 

thôn đã được cải thiện đáng kể, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn và giao 

thông nội đồng. Đây chính là điều kiện quan trọng để Hà Tĩnh đẩy mạnh cơ giới hóa 

vào sản xuất nông nghiệp.  

Việc thi hành các chính sách đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh là hoàn toàn 

phù hợp với các chủ trương chính sách của nhà nước trong bối cảnh hiện nay, cụ thể là 
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Bộ NN&PTNT đã có chính sách đẩy mạnh CGHNN thông qua ban hành Đề án đẩy 

mạnh cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tạo động lực tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

(theo Quyết định số 3642/QĐ-BNN-CB ngày 08/09/2015). Bên cạnh đó, Chính phủ 

Việt Nam đã phê duyệt quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 

575/QĐ-TTg ngày 04/05/2015). Theo đó, định hướng đến năm 2030, ở Hà Tĩnh sẽ có 

một khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Can Lộc, với 3 lĩnh vực hoạt 

động sản xuất chủ yếu, bao gồm: trồng trọt (giống và sản phẩm rau, hoa, nấm, cây ăn 

quả); Chăn nuôi (bò thịt, gia cầm); và Thủy sản (cá nước ngọt). Đây chính là cơ hội để 

UBND tỉnh Hà Tĩnh nhận được các nguồn lực đầu tư từ phía nhà nước cũng như tạo 

môi trường để các thành phần kinh tế tham gia vào chương trình này, đồng thời tạo 

động lực để ngành nông nghiệp Hà Tĩnh chú trộng đến việc đẩy mạnh cơ giới hóa 

trong thời gian tới. 

Về phía tỉnh Hà Tĩnh, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, UBND 

tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung giải quyết 5 vấn đề có tính chiến lược trong lĩnh vực nông 

nghiệp, đó là: lựa chọn sản phẩm chủ lực phù hợp nhất; Tích tụ ruộng đất và đẩy mạnh 

sản xuất hàng hóa; Phát triển mạnh hoạt động chế biến; Cải thiện cơ sở hạ tầng nông 

nghiệp và liên ngành; đẩy mạnh ổn định và phát triển nông thôn. Như vậy, việc ban 

hành văn bản này là cơ sở pháp lý và khoa học để ngành nông nghiệp phát triển theo 

đúng định hướng quy hoạch, trong đó chú trọng đến việc đẩy mạnh ứng dụng 

CGHNN. 

4.1.2. Quan điểm đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh 

- CGHNN phải được xem là một trong những nội dung quan trọng trong quá 

trình thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn của 

cả nước nói chung và Hà Tĩnh nói riêng, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương, trực tiếp là sự phát triển của ngành nông nghiệp.  

- Việc đẩy mạnh ứng dụng CGHNN phải được tiến hành đồng bộ về cơ sở hạ 

tầng, máy móc, thiết bị và điều kiện đầu tư, phù hợp với quy mô, trình độ sản xuất của 

từng địa phương trong tỉnh; trước hết là các vùng sản xuất hàng hóa, tập trung và có 

thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, các khâu sản xuất nặng nhọc, các khâu tổn thất sau 

thu hoạch lớn.  
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- Đẩy mạnh CGHNN phải gắn với chuyển đổi, tích tụ ruộng đất quy mô lớn 

hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa theo chuỗi giá trị sản phẩm từ sản 

xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức sản xuất theo hướng hình thành các 

hợp tác xã, các doanh nghiệp nông nghiệp, các trang trại và nông hộ có quy mô sản 

xuất lớn, gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Đẩy mạnh CGHNN phải lấy hiệu quả kinh tế, xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để 

xác định phương án phát triển, lựa chọn công nghệ và phương án đầu tư. Chú trọng 

đến việc hình thành mạng lưới cung ứng dịch vụ cơ giới hóa từ cung cấp máy móc, 

phương tiện cơ giới, hậu cần, sửa chữa đến những thành phần làm dịch vụ cơ giới 

trong nông nghiệp nhằm đảm bảo một thị trường cạnh tranh, phát triển về CGHNN ở 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  

- Phát huy cao độ mọi nguồn lực với mọi thành phần kinh tế để đẩy nhanh quá 

trình áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp 

hiện đại và phát triển bền vững. 

4.1.3. Định hướng đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh 

- Tập trung ưu tiên phát triển cơ giới hóa vào đối tượng cây trồng và vật nuôi có 

khối lượng hàng hóa tương đối lớn, giá trị kinh tế cao, thị trường ổn định; chú trọng 

phát triển cơ giới hóa các khâu nặng nhọc, thời vụ khẩn trương, các khâu sau thu 

hoạch, bảo quản và chế biến nhằm tăng giá trị sản phẩm; Tăng nhanh thiết bị kỹ thuật 

trong nông nghiệp và nông thôn bảo đảm các khâu sản xuất chủ yếu về nông nghiệp 

đều cơ bản được cơ giới hóa. 

- Dựa vào lợi thế về điều kiện tự nhiên của từng địa phương cũng như đánh giá 

đúng triển vọng của thị trường nông sản để hình thành và phát triển một số vùng chuyên 

canh cây trồng và vật nuôi với quy mô sản xuất lớn, trong đó coi trọng đến việc phát 

triển mô hình trang trại và các doanh nghiệp nông nghiệp và đẩy mạnh áp dụng cơ giới 

hóa sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và tăng năng suất sản xuất. 

- Đặc điểm phổ biến nhất hiện nay ở tỉnh Hà Tĩnh là quy mô diện tích đất canh 

tác nhỏ, vì vậy đẩy mạnh CGHNN (đặc biệt là trong lĩnh vực trồng trọt) chỉ có thể 

được thực hiện bằng cách khuyến khích phát triển mạng lưới cung ứng dịch vụ cơ giới 

hóa nhằm tạo ra một thị trường cạnh tranh, giúp cho các nông hộ có quy mô sản xuất 

nhỏ có thể tiếp cận dễ dàng các dịch vụ này thay vì tự đầu tư mua sắm máy móc.   
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- Thực hiện chính sách đầu tư có trọng điểm, theo từng giai đoạn, phù hợp với 

chiến lược phát triển ngành nông nghiệp nói riêng và tổng thể kinh tế - xã hội nói 

chung. Theo đó, các chính sách hỗ trợ trang bị các loại máy móc và phương tiện cơ 

giới tập trung ưu tiên cho các nông hộ có quy mô sản xuất lớn nhằm nâng cao hiệu 

suất sử dụng máy, đồng thời tạo điều kiện để chính những nông hộ này có thể kiêm 

làm dịch vụ cơ giới.   

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để khuyến khích các doanh nghiệp ở các thành 

phần kinh tế tham gia thị trường cung ứng máy nông nghiệp ở trên địa bàn tỉnh nhằm 

đẩy mạnh phát triển thị trường cung ứng máy nông nghiệp.  

4.1.4. Mục tiêu đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh 

 Dựa vào các chỉ tiêu kế hoạch được đưa ra trong Đề án áp dụng CGHNN tỉnh Hà 

Tĩnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020; đồng thời căn cứ thực trạng phát triển cơ 

giới hóa hiện nay của tỉnh Hà Tĩnh, Luận án đưa ra một số chỉ tiêu đẩy mạnh cơ giới hóa 

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 (được thể hiện ở bảng 4.1). 

Bảng 4.1. Dự kiến một số chỉ tiêu thực hiện CGHNN  

đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 

Khâu sản xuất ĐVT 2020 2030 

1. Trồng trọt      

- Làm đất % 79 95 

- Gieo cấy (lúa) % 15 20 

- Thu hoạch (lúa) % 70 95 

- Tẻ hạt ngô % 21 30 

- Bóc vỏ lạc % 27 35 

2. Chăn nuôi      

- Chuồng trại % 23 37 

- Chế biến thức ăn % 15 23 

3, Lâm nghiệp      

- Sản xuất cây giống % 95 100 

- Chặt hạ % 95 100 

- Chế biến % 98 100 

4. Thủy sản      

- Công suất BQ/tàu CV 15 23 

- Tổng công suất tàu khai thác Nghìn CV 71 107 

(Nguồn: Đề án áp dụng cơ giới hóa trong nông nghiệp tỉnh Hà Tĩnh  

đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 và tính toán của tác giả) 
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- Mục tiêu đến năm 2020, mức độ trang bị động lực bình quân trong sản xuất nông 

nghiệp đạt 1,5 – 2 CV/ha; mức độ cơ giới hóa khâu làm đất bình quân toàn tỉnh Hà Tĩnh 

đạt khoảng 79%, riêng ở một số vùng có thế mạnh về lĩnh vực trồng trọt như Cẩm 

Xuyên, Can Lộc có thể đạt 90%. Đặc biệt, đến năm 2030 thì khâu làm đất, thu hoạch 

lúa về cơ bản đã được cơ giới hóa; ở lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp sẽ được cơ giới hóa 

hoàn toàn.  

- Chuyển dần từ gieo xạ bằng thủ công sang sử dụng máy cấy  lúa nhằm đưa 

mức độ cơ giới hóa khâu gieo cấy hiện nay từ 8% lên cấy bằng máy đạt 15% đến năm 

2020 và 20% đến năm 2030.  

- Thực hiện thu hoạch lúa bằng máy đạt 70% vào năm 2020, trong đó các địa 

phương như Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà đạt 95%, chủ yếu sử dụng máy gặt đập 

liên hợp có tính năng kỹ thuật cao.  

- Áp dụng máy, thiết bị cho chăn nuôi nông hộ theo hình thức công nghiệp, có 

kỹ thuật và công nghệ phù hợp đạt khoảng 23%; hệ thống cung cấp thức ăn, nước 

uống tự động đạt 15% vào năm 2020.  

- Mục tiêu đến năm 2020, mức độ cơ giới hóa trong sản xuất lâm nghiệp đạt 

khoảng 95% và đến năm 2030 thì cơ giới hóa đạt được ở mức 100%. 

- Về lĩnh vực thủy sản, mục tiêu đến năm 2020, công suất bình quân 1 tàu đánh 

bắt thủy sản đạt khoảng 15CV và đến năm 2030 đạt 23 CV, với tổng công suất các tàu 

khai thác là 71 nghìn CV (2020) và đến năm 2030 là 107 nghìn CV. 

4.2. Các giải pháp chủ yếu đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà Tĩnh 

Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá thực trạng áp dụng CGHNN và căn cứ 

vào các quan điểm, định hướng, mục tiêu được đưa ra ở mục 4.1, Luận án đề xuất hệ thống 

các giải pháp nhằm đẩy mạnh CGHNN của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian tới như sau: 

4.2.1. Giải pháp về quy hoạch 

4.2.1.1. Mục tiêu giải pháp 

- Mục tiêu quy hoạch là nhằm định hướng và có kế hoạch sử dụng các nguồn 

lực về đất đai, phân công lại lao động xã hội; quy hoạch phát triển các vùng sản xuất 

nông nghiệp và quy hoạch đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy 

lợi nội đồng.  
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- Xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch đẩy mạnh CGHNN cho từng lĩnh vực, các 

công đoạn sản xuất trong từng năm và giai đoạn cụ thể.  

- Xác định các vùng sản xuất nông nghiệp có thế mạnh về điều kiện tự nhiên, 

lao động để ưu tiên thực hiện các chương trình, chính sách đẩy mạnh cơ giới hóa. 

- Việc thực hiện quy hoạch phát triển cơ giới hóa là cơ sở quan trọng để tỉnh Hà 

Tĩnh có kế hoạch chiến lược huy động các nguồn lực trong xã hội nhằm đẩy mạnh áp 

dụng cơ giới hóa. 

4.2.1.2. Giải pháp thực hiện 

a. Tổ chức thực hiện các Đề án Quy hoạch đã được ban hành 

- Tính đến thời điểm này, UBND tỉnh đã ban hành trên 10 Đề án quy hoạch phát 

triển, từ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến quy hoạch các lĩnh 

vực sản xuất nông nghiệp. Chính vì vậy, trong thời gian tới tỉnh Hà Tĩnh cần đẩy mạnh 

thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt, bao gồm: Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; Quy hoạch phát triển các loại cây 

trồng vật nuôi chủ yếu tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007-2010 và định hướng đến năm 

2020; Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 

2015) của tỉnh Hà Tĩnh; Quy hoạch phát triển chăn nuôi và vùng chăn nuôi tập trung; 

Quy hoạch vùng sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng hóa tập trung công nghệ cao; Quy 

hoạch tổng thể phát triển thủy lợi Hà Tĩnh; Quy hoạch mạng lưới bảo quản, chế biến 

nông lâm thủy sản và ngành nghề nông thôn; Rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại 

rừng; Quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên cát,... Đồ án quy hoạch nông thôn mới gắn 

với việc đưa nhanh cơ giới vào sản xuất; Đồng thời thiết lập hệ thống mạng lưới các 

cơ sở bảo hành, sửa chữa máy rộng khắp ở các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu thay 

thế, sửa chữa máy thuận lợi cho người sử dụng.   

b. Quy hoạch đất đai 

 Kết quả phân tích ở chương 3 cho thấy, việc đưa cơ giới hoá vào phục vụ sản 

xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng gặp nhiều khó khăn do tình trạng 

sản xuất phân tán, trong khi đó, đa phần các máy móc dùng để sản xuất chủ yếu được 

dùng trên diện rộng. Để khắc phục được hạn chế này, đòi hỏi các địa phương trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh cần phải xây dựng quy hoạch vùng sản xuất tập trung, gắn quy hoạch 

phát triển nông nghiệp với quy hoạch phát triển nông thôn mới. Việc quy hoạch vùng sản 
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xuất tập trung không những tạo ra những cánh đồng mẫu lớn mà còn giúp người dân thay 

đổi tập quán sản xuất chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp qua sản xuất hàng hóa quy 

mô lớn. Mục tiêu của công tác quy hoạch là tạo ra những cánh đồng sản xuất hàng hóa 

quy mô lớn, tạo sự liên kết trong các hộ nông dân, tránh tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, tự 

cung tự cấp. 

Ví dụ như trong hoạt động trồng lúa, quy hoạch vùng sản xuất tập trung phải đảm 

bảo các yêu cầu diện tích các ruộng canh tác phải từ 2000 m2 trở lên, nhưng cũng 

không quá lớn. Nên quy hoạch sản xuất lúa thành các tiểu vùng, áp dụng ô thủy lợi 

nhỏ khép kín từng vùng chủ động trong khâu tháo nước tạo điều kiện cho việc ứng 

dụng cơ giới hóa thu hoạch lúa thuận lợi hơn. Xây dựng hệ thống thủy lợi, giao thông 

nội đồng thuận tiện cho các loại máy nông nghiệp cỡ lớn hoạt động. Tránh tình trạng 

ruộng cách xa bờ vùng, bờ thửa. Nên căn cứ độ cao thấp giữa các ruộng để phân khu, 

tạo điều kiện thuận lợi cho công tác san phẳng mặt ruộng sau này cũng như công tác 

thủy lợi. Thủy lợi trong mỗi khu phải đảm bảo tưới và tiêu nước chủ động, có thể cấp 

và cắt nước chủ động theo quy trình canh tác lúa tiên tiến. Hỗ trợ và khuyến khích 

người dân có ruộng trong các khu cùng sản xuất một loại giống, xuống giống cùng 

ngày và sử dụng công cụ sạ hàng để gieo cấy. 

- Kết hợp giữa kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất với việc cải tạo, chỉnh trang 

đồng ruộng, tạo điều kiện thuận lợi với việc áp dụng cơ giới hoá vào sản xuất; 

- Rà soát lại công tác dồn điền đổi thửa, triển khai chuyển đổi, tích tụ ruộng đất quy 

mô lớn, tạo thành vùng sản xuất tập trung: Cánh đồng mẫu lớn, vùng chăn nuôi, nuôi 

trồng thủy sản tập trung, trên cơ sở đó đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hoá vào sản xuất. 

- Dựa vào quy hoạch tổng thể khu và vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ để có kế hoạch và quy hoạch 

sử dụng đất tại huyện Can Lộc, tiến tới xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tại địa phương này vào năm 2030 theo lộ trình của Chính phủ. 

c. Quy hoạch cơ sở hạ tầng 

- Lập bản đồ quy hoạch tổng thể và chi tiết mạng lưới giao thông nông thôn, thủy 

lợi, giao thông nội đồng và hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất, gắn với Chương trình 

xây dựng nông thôn mới, tạo cơ sở để có kế hoạch huy động vốn đầu từ phát triển cơ sở 

hạ tầng trong từng thời kỳ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 
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- Nghiên cứu các văn bản quy định hiện hành của nhà nước để ban hành quy định 

phân cấp quản lý quy hoạch cho từng địa phương; tăng cường bố trí cán bộ, kinh phí 

quản lý, kinh phí tổ chức thực hiện quy hoạch theo từng giai đoạn đối với từng loại 

hình các huyện, xã khác nhau.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đi vào chiều sâu đến từng gia đình 

để tạo sự đồng thuận cao của nhân dân về các công tác quy hoạch cơ sở hạ tầng giao 

thông nông thôn. Việc lập, quản lý quy hoạch phải dân chủ, công khai, minh bạch đặc 

biệt là tài chính theo các nguồn: nhà nước, doanh nghiệp, nhân dân đóng góp.  

- Có kế hoạch rà soát, đánh giá việc thực hiện quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn 

theo từng năm và từng giai đoạn cụ thể để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, đảm bảo 

đúng nội dung quy hoạch đã đề ra.  

4.2.2. Giải pháp về chính sách 

4.2.2.1. Mục tiêu giải pháp 

Tạo khuôn khổ và khung pháp lý cũng như các cơ chế khuyến khích đẩy mạnh 

CGHNN tại tỉnh Hà Tĩnh. Giải pháp về chính sách được xem là đòn bẩy để đẩy mạnh 

CGHNN theo đúng mục tiêu và định hướng đề ra. 

4.2.2.2. Giải pháp thực hiện 

a. Chính sách tài chính 

Từ những phân tích ở chương 3 cho thấy, chính sách cho vay hỗ trợ lãi suất để 

phát triển CGHNN của Chính phủ cũng như tỉnh Hà Tĩnh là một chủ trương đúng đắn 

nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp hóa và hiện 

đại hóa, nhanh chóng hội nhập với kinh tế thế giới. Nhờ có chính sách hỗ trợ lãi suất 

này mà nhiều hộ gia đình nông dân đã được tiếp cận nguồn vốn đề đầu tư mua xắm 

máy móc thiết bị; số lượng máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp cũng 

tăng nhanh; tỷ lệ các ngành, các khâu công việc được cơ giới hóa tăng nhanh. Tuy 

nhiên, qua quá trình thực hiện các chính sách trên đã thấy bộc lộ nhiều vướng mắc đã 

được chúng tôi trình bày ở phần trên. Xuất phát từ thực trạng trên, chúng tôi xin đề 

xuất một số giải pháp sau: 

- Trong thời gian tới Chính phủ cũng như tỉnh Hà Tĩnh (cấp địa phương) cần 

đánh giá tổng kết và có phương hướng giải quyết những điểm vướng mắc còn tồn tại 

trong quá trình thực hiện các chính sách đã ban hành như: Quyết định số 497/QĐ-TTg 
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ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy 

móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực 

nông thôn; Quyết định số 2213/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư 

phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn; Quyết 

định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 11/6/2012 của UBND tỉnh về ban hành Quy định 

tạm thời một số quy định về hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát 

triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, cần đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ 

mua máy nông nghiệp cho các hộ đã đầu tư mua sắm và được nghiệm thu đang bị tồn 

động hiện nay. 

- Khi thực hiện các chính sách hỗ trợ tài chính, nhà nước cần chú trọng đến việc 

cải tiến thủ tục vay vốn theo hướng đơn giản hóa, phù hợp với trình độ của người dân, 

từ việc ban hành các hợp đồng cho vay; thủ tục nghiệm thu và thanh toán tiền hỗ trợ 

cho người dân một cách tinh gọ, giảm các bước không cần thiết.  

Như đã phân tích phần trước, các đối tượng vay vốn ngân hàng chủ yếu là các 

hộ gia đình nông dân; quy mô vốn vay rất nhỏ. Trong khi đó số lượng các trang trại và 

các Hợp tác xã nông nghiệp và các doanh nghiệp được vay vốn rất ít; đồng thời nhu 

cầu vốn đầu tư mua sắm máy móc để áp dụng cơ giới hóa là rất cao. Vì thế, các chính 

sách nên hướng đến việc mở rộng các đối tượng kể trên được tham gia vay vốn ưu đãi. 

- Hướng Dự án Sida, Chương trình Khuyến nông Quốc gia trang bị các loại máy làm 

đất, thu hoạch, sấy khô, chế biến hạt giống cho các hợp tác xã sản xuất. Trên cơ sở bám 

sát các nguồn thu ngân sách địa phương để có kế hoạch phân bổ các gói tín dụng hàng 

năm nhằm hỗ trợ nông dân, doanh nghiệp đầu tư máy nông nghiệp phục vụ sản xuất.  

- Cùng với các chính sách huy động sức dân đầu tư phát triển cơ giới hóa, nguồn vốn 

được phân bổ từ trung ương, nguồn vốn ngân sách tỉnh, thị xã và các tổ chức khác phải 

được sử dụng hợp lý để xây dựng các chương trình trọng điểm về đẩy mạnh cơ giới hóa. 

- Tăng cường vốn ngân sách của của tỉnh, của các địa phương và tranh thủ 

nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình, Dự án…cho việc hỗ trợ nông dân đầu tư mua 

sắm máy móc, thiết bị cơ giới.  
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- Thực hiện chính sách cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân làm dịch vụ cơ giới vay 

vốn lãi suất thấp với thời hạn vay theo chu kỳ sản xuất. 

b. Chính sách về đất đai 

- Tiếp tục rà soát và đánh giá tổng kết hàng năm về việc triển khai thực hiện Đề án 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 của 

tỉnh đã được phê duyệt.  

- Ban hành chính sách ưu đãi về cho thuê đất, tiền thuê đất, khung giá thuê đất với 

mức ưu đãi cao nhất theo quy định hiện hành của nhà nước nhằm thu hút các doanh nghiệp 

có tiềm lực tài chính và công nghệ có nhu cầu đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Thực hiện được giải pháp này sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình áp dụng cơ 

giới vào sản xuất nông nghiệp, bởi vì các doanh nghiệp mới đủ tiềm lực và đáp ứng được 

các điều kiện cần thiết để đưa máy móc vào sản xuất.   

- Phải có đột phá về chính sách đất đai để tích tụ đất vào những người sản xuất 

kinh doanh giỏi, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Đồng 

thời đất đai trong nông nghiệp phải sử dụng linh hoạt theo tín hiệu của thị trường, 

không phụ thuộc quá nhiều vào đất lúa mà có thể chuyển sang các cây trồng giá trị 

kinh tế cao và thủy sản về lâu dài không ảnh hưởng đến an ninh lương thực, có như thế 

mới xây dựng được những vùng chuyên canh và thu hút doanh nghiệp đầu tư.  

- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân được thuê đất để đầu tư sản xuất nông 

nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ cao với thời gian ít nhất 30 – 50 năm trở lên. Trong 

một số trường hợp đất dành cho nhu cầu công ích của xã, phường, thị trấn mà chưa có nhu 

cầu sử dụng để xây dựng các công trình công cộng của địa phương thì UBND xã, phường 

và thị trấn có thể cho hộ gia đình, cá nhân thuê lập trang trại sản xuất. 

- Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích nông dân góp cổ phần bằng giá trị 

quyền sử dụng đất để tham gia doanh nghiệp, vào các dự án đầu tư kinh doanh. 

-  Khuyến khích các doanh nghiệp mới lập nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh cơ khí vùng nông thôn bằng chính sách ưu đãi cho thuê đất, hỗ trợ 

một phần vốn đầu tư ban đầu để lập doanh nghiệp. 

c. Chính sách về cơ sở hạ tầng 

- Tiếp tục hỗ trợ đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng giao thông theo hướng nhà 

nước và nhân dân cùng làm. Tiếp tục hỗ trợ đầu tư đường giao thông liên xã và đường 

đến các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung lớn, ưu tiên đầu tư nâng cấp các tuyến 
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đường liên huyện, liên tỉnh. Tiếp tục hiện đầu tư quy hoạch giao thông nông thôn gắn 

với xây dựng nông thôn mới. 

- Các địa phương cần bố trí hợp lý nguồn ngân sách và các nguồn khác (chương 

trình, dự án, …) để xây dựng cơ sở hạ tầng ở những nơi đã quy hoạch phát triển các 

vùng sản xuất nông nghiệp của địa phương mình. 

- Tăng cường đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông và thuỷ 

lợi nội đồng (bê tông hóa kênh mương, cứng hóa giao thông); xây dựng hệ thống nhà 

xưởng, kho bãi; hoàn chỉnh hệ thống lưới điện phục vụ sản xuất. 

- Quy định cụ thể cơ chế huy động và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 

giao thông thông thôn cho các địa phương. Ví dụ như điều kiện để được hỗ trợ ngân 

sách cấp tỉnh trong việc đầu tư xây dựng giao thông nông thôn và nội đồng là UBND 

cấp huyện phải có quyết định giao chỉ tiêu xây dựng đường bê tông xi măng cho từng 

địa phương trong huyện (ghi rõ từng loại đường, đường làm mới, đường quy đổi), 

trong đó cam kết bố trí đủ phần hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện, ngân sách xã và huy 

động đủ các nguồn lực hợp pháp khác (bằng tiền, vật tư, vật liệu, ngày công lao 

động...) để thực hiện kế hoạch đã đăng ký. 

- Đổi mới công tác huy động nguồn vốn đóng góp của nhân dân, cụ thể là: tùy theo 

điều kiện cụ thể của từng địa phương, có các hình thức huy động phù hợp như đóng góp 

bằng ngày công lao động; đóng góp bằng tiền, vật tư; vận động nhân dân hiến đất và 

không bồi thường về cây cối, hoa màu. Việc đóng góp phải đảm bảo nguyên tắc công 

bằng, công khai, có miễn giảm cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. 

d. Chính sách về lao động, việc làm ở khu vực nông thôn 

Việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp một mặt giải phóng lao động 

nông nghiệp, mặt khác cũng tạo ra áp lực nếu các lao động giải phóng đó không được sử 

dụng vào các hoạt động khác. Mặc dù, hiện nay trong điều kiện hiện áp dụng CGHNN ở 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng lao động thủ công vẫn còn thiếu hụt và gây ra áp lực 

lao động trong mùa vụ. Tuy nhiên, khi áp dụng cơ giới hóa ở mức độ cao hơn, sẽ có một 

số lượng không nhỏ lao động trong nông nghiệp trở nên “nhàn rỗi”, do đó cần phải có 

phương án để các lao động này có việc làm qua đó tăng thêm thu nhập cho gia đình. Điều 

này không có nghĩa là không phải đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông 

nghiệp để giải phóng lao động nông thôn ra khỏi sản xuất nông nghiệp. Muốn tăng thu 
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nhập cho khu vực nông thôn thì ta cần phải tiến hành đồng thời hai giải pháp, một là giảm 

bớt lượng lao động thủ công trong sản xuất nông nghiệp qua đó tăng hiệu quả sản xuất 

trên một đơn vị lao động, hai là giải quyết việc làm cho các lao động được giải phóng, tạo 

ra một nguồn thu nhập mới tăng thêm vào thu nhập của cả gia đình. 

Thực tế tại tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, tình hình thiếu việc làm trong nông thôn hiện 

đang rất gay gắt: ngoài thời gian nông nhàn chưa được tận dụng (khoảng 35% thời 

gian lao động nông nghiệp), còn nhiều thanh niên hằng năm đến tuổi lao động không 

có việc làm; ngay cả khi chưa đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất thì ở 

những nơi đất đai được chuyển đổi mục đích sử dụng, người lao động được hưởng tiền 

đền bù, nhiều khi khá lớn, song đất không còn, việc làm cũng không có, sinh ra nhiều 

tệ nạn xã hội. Tình trạng lao động nông thôn kéo ra thành phố tìm việc làm ngày càng 

tăng đang gây ra rất nhiều khó khăn cho thành phố. Rõ ràng là rất cần tạo thêm nhiều 

việc làm cho lao động nông thôn, thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu lao động: giảm lao 

động sản xuất nông nghiệp, tăng lao động kinh doanh các ngành nghề ngay tại địa 

phương. Trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển 

khai ở các địa phương, tiêu chí về chuyển đổi cơ cấu lao động nông thôn là một tiêu chí 

khó thực hiện nhất, nhưng lại phải tích cực thực hiện cho được bằng cách phát triển các 

ngành nghề phi nông nghiệp. Tất nhiên, có thể đưa lao động từ các khu vực làng nghề 

kém phá triển sang các khu vực có làng nghề phát triển hoặc đưa lao động đi lao động có 

thời hạn ở nước ngoài, coi đây như là một giải pháp giảm nghèo, nhưng không thể coi là 

giải pháp cơ bản. 

e. Chính sách đào tạo nguồn nhân lực 

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ 

tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 

2020” để lồng ghép các chương trình đào tạo về CGHNN cho các hộ nông dân. Đến 

năm 2020 có khoảng 60% lao động nông thôn sang làm công nghiệp, dịch vụ, trong đó 

được đào tạo về cơ khí nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch khoảng 200 lao động 

mỗi năm. Bộ phận con em nông dân có trình độ kỹ thuật cơ bản về cơ điện nông 

nghiệp và bảo quản sau thu hoạch, làm nòng cốt ở từng địa phương.  

- Tăng cường đào tạo nghề cơ khí, vận hành máy móc, thiết bị trong sản xuất 

nông nghiệp cho nông dân dưới mọi hình thức, đặc biệt là các lớp tập huấn ngắn hạn, 

tại chỗ thông qua công tác khuyến công, hội thao trình diễn. 
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- Hỗ trợ trực tiếp cho người học về sử dụng máy móc, thiết bị trong nông nghiệp 

như học nghề, (cấp thẻ học nghề). Đối với con em hộ nghèo, hộ chính sách, dân tộc 

thiểu số được trợ cấp thêm học bổng và hỗ trợ các điều kiện khác để theo học. 

- Thực hiện xã hội hóa đào tạo nghề đảm bảo cho nông dân tiếp cận được các 

công nghệ mới đưa vào áp dụng trong sản xuất và sử dụng các thiết bị, máy móc vào 

sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Thực hiện hợp tác, liên kết giữa các 

cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với sử dụng lao động tại chỗ hoặc đặt 

hàng về đào tạo.  

- Tăng cường bổ sung biên chế nguồn cán bộ quản lý, chuyên gia, cán bộ 

chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí công nghiệp với cơ cấu đội ngũ hợp lý. 

- Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực có chất lượng để thu hút nhân 

tài, chuyên gia giỏi trong tỉnh và nơi khác về phục vụ công tác phát triển cơ giới hóa 

của tỉnh Hà Tĩnh.  

- Thường xuyên đào tạo và đào tạo lại để không ngừng nâng cao trình độ 

chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp cho lực lượng cán bộ làm công tác quản lý 

và kỹ thuật của của đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao 

nghiệp vụ, thăm quan học tập các mô hình liên quan đến áp dụng cơ giới hóa mang 

tính thiết thực và có hiệu quả trong và ngoài nước nhằm áp dụng tốt trong công tác 

triển khai chỉ đạo và chuyển giao kỹ thuật. 

- Đào tạo, tập huấn thường xuyên các khóa học ngắn hạn về kỹ thuật cơ khí, 

nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác khuyến nông cơ sở. 

4.2.3. Giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất áp dụng cơ giới hóa  

4.2.3.1. Mục tiêu giải pháp 

 Tạo bước đột phá trong việc đẩy mạnh cơ giới hóa bằng việc xây dựng các hình 

thức tổ chức sản xuất gắn với việc đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa; thiết lập mạng lưới 

cung ứng dịch vụ cơ giới hóa ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

4.2.3.2. Giải pháp thực hiện 

a. Khuyến khích các cơ sở sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa 

- Chú trọng đến việc phát triển các hình thức sản xuất liên doanh, liên kết với 

doanh nghiệp ở mọi thành phần kinh tế, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung đưa cơ giới hóa vào sản xuất. 



136 

- Tiếp tục thực hiện các chính sách đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động sản 

xuất kinh doanh của mô hình Hợp tác xã nông nghiệp, Tổ hợp tác sản xuất nhằm tích tụ 

ruộng đất, góp vốn phát triển vùng sản xuất hàng hóa, áp dụng cơ giới hóa và sử dụng 

có hiệu quả công suất của máy móc, giảm thiểu hao mòn vô hình máy móc, thiết bị. 

- Hình thành và phát triển các tổ, đội hợp tác đánh bắt trên biển nhằm khai thác 

hiệu quả máy móc phương tiện, chia sẽ thông tin ngư trường, thời tiết, kinh nghiệm 

sản xuất, hỗ trợ cùng nhau xử lý rủi ro trên biển; vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo an 

ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền trên biển. 

- Xây dựng chính sách, cơ chế hợp tác giữa nông dân với hệ thống các Ngân 

hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các doanh nghiệp, cơ sở cung cấp phụ tùng, 

máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

- Có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp, Hợp tác xã, các hộ gia đình từ mọi 

thành phần kinh tế tham gia thị trường cung ứng dịch vụ cơ giới trong nông nghiệp từ 

khâu cung ứng máy móc, thiết bị, hậu sần sửa chữa đến việc thực hiện cung ứng các 

dịch vụ cơ giới như làm đất, chăm sóc, thu hoạch; các dịch vụ làm khô, bảo quản nông 

sản, thuỷ sản hàng hoá. 

- Hỗ trợ các mô hình trình diễn về thu hoạch, chế biến, bảo quản bằng máy móc 

thiết bị cơ giới hóa, trình diễn công nghệ giảm tổn thất sau thu hoạch. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế độc lập hoặc liên doanh xây dựng các cơ 

sở sản xuất, buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng thay thế, dịch vụ bảo dưỡng và 

sửa chữa máy, giảm thuế nhập khẩu máy móc thiết bị. 

- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng sân phơi, cơ sở phơi 

sấy, kho dự trữ nông sản (lúa gạo, ngô, ....), trang thiết bị lạnh bảo quản rau quả, thông 

qua đề xuất các đề án cạnh tranh. 

b. Đẩy mạnh và khuyến khích phát triển kinh tế trang trại  

- Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi hơn cho kinh tế trang trại sản xuất hàng 

hóa lớn, tập trung với các điều kiện và yếu tố sản xuất theo hướng công nghiệp, hiện đại.  

- Phát triển mạnh kinh tế trang trại làm hạt nhân để đẩy mạnh phát triển kinh tế 

hợp tác; phát triển trang trại với quy mô phù hợp với trình độ, năng lực quản lý của các 

chủ trang trại; khuyến khích và tạo điều kiện để các trang trại áp dụng cơ giới hóa vào 

sản xuất.  
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- Phát triển kinh tế trang trại là con đường tất yếu để nâng cao năng suất, chất 

lượng và tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hoá lớn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Phát triển sản xuất nông nghiệp theo mô hình trang trại là một trong những giải 

pháp nhằm kiểm soát được dịch bệnh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại khu 

vực nông thôn.  

4.2.4. Giải pháp về thị trường 

4.2.4.1. Mục tiêu giải pháp 

 Hình thành và phát triển thị trường cơ giới hóa ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, mà ở 

đó các quan hệ trao đổi, mua bán các loại máy móc, thiết bị cơ giới cũng như các dịch 

vụ cơ giới theo đúng nghĩa của cơ chế thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh và phát triển. 

4.2.4.2. Giải pháp thực hiện 

a. Phát triển thị trường cung ứng máy nông nghiệp 

 - Cũng giống như các địa phương khác trong vùng, ở Hà Tĩnh chưa có doanh 

nghiệp sản xuất, chế tạo và lắp ráp các loại máy nông nghiệp và phương tiện cơ giới 

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Thay vào đó là việc hình thành các doanh nghiệp, 

đại lý phân phối các sản phẩm máy nông nghiệp của các hãng sản xuất đến từ Nhật 

Bản, Trung Quốc, Thái Lan và một số nước khác, trong đó chủ yếu là Nhật Bản. Như 

đã đề cập ở chương 3, thị trường cung ứng các loại máy nông nghiệp về cơ bản đã 

được hình thành, tạo điều kiện thuận lợi để người dân địa phương tiếp cận mua sắm tại 

chỗ, khắc phục được tình trạng các hộ có nhu cầu đầu tư máy nông nghiệp phải đến 

các địa phương khác ngoài tỉnh. Tuy nhiên, số lượng các doanh nghiệp tham gia vào 

thị trường này mới có 3 đơn vị, và chủ yếu tập trung ở thành phố Hà Tĩnh. Việc bảo 

hành, sửa chữa và khác phục các sự cố kỹ thuật của máy là rất khó khăn do khoảng 

cách đi lại quá xa. 

 Chính vì vậy, trong thời gian tới, Hà Tĩnh cần có các cơ chế khuyến khích các 

doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động đến các huyện trong tỉnh nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho người dân cũng như chính các doanh nghiệp này thực hiện các giao dịch 

trong mua bán và các hoạt động hậu cần khác. 

- Cần có sự liên kết chặt chẽ với các ngành chức năng như Sở Công thương, Sở 

NN&PTNT; Trung tâm khuyến nông của tỉnh và các doanh nghiệp cung ứng máy 

nông nghiệp để tổ chức hội thảo, giới thiệu các loại máy móc, thiết bị hiện đại đến với 



138 

đông đảo người nông dân. Bên cạnh đó các doanh nghiệp này cũng cần có sự phối hợp 

với các NHTM để xây dựng cơ chế bán hàng linh hoạt, tiện lợi, có hệ thống đại lý rộng 

khắp và phải có những điểm sửa chữa, bảo hành phục vụ người dân. 

- Để thị trường này hoạt động được ổn định và đảm bảo tính cạnh tranh, tỉnh Hà 

Tĩnh cần phải tăng cường công tác quản lý thị trường, đặc biệt là thị trường cung ứng 

các loại máy cũ không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc các loại máy móc không đảm bảo về 

tiêu chuẩn, kỹ thuật nhằm hạn chế những rủi ro đối với người dân địa phương. Kết quả 

nghiên cứu ở chương 3 cho thấy, hầu hết các loại máy nông nghiệp được người dân sử 

dụng hiện nay bao gồm các loại máy mới và máy cũ; máy được sản xuất trong nước và 

có các loại máy nhập khẩu từ nước ngoài. Đặc biệt, nhiều loại máy cũ đã qua sử dụng 

như máy làm đất, máy gặt đập liên hợp đều không được kiểm định chất lượng, gây ảnh 

hưởng đến năng suất làm việc cũng như tăng chi phí sửa chữa. Chính vì vậy, các 

ngành liên quan như Sở Công thương; Sở NN&PTNT cần có cơ chế phối hợp để tăng 

cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh các loại máy nông nghiệp ở trên địa 

bàn tỉnh nhằm phát triển nguồn cung máy nông nghiệp đảm bảo chất lượng.  

b. Phát triển thị trường dịch vụ cơ giới    

 Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều nông hộ đầu tư mua sắm 

máy móc và phương tiện cơ giới để vừa phục vụ sản xuất cho chính gia đình của hộ đó 

vừa kiêm làm dịch vụ cơ giới cho các nông hộ khác không có điều kiện mua sắm máy 

móc. Kết quả điều tra khảo sát tại các nông hộ trồng lúa cho thấy, các hộ có quy mô 

diện tích sản xuất lớn đều được trang bị máy cày, máy tuốt lúa và xe tải để vừa phục 

vụ sản xuất vừa làm dịch vụ cơ giới. Điều này đã được phản ánh qua số liệu thống kê 

về tỷ lệ hộ thuê dịch vụ cơ giới khá cao từ 80% trở lên. Ở lĩnh vực sản xuất lâm 

nghiệp, các hộ trồng rừng đều thuê dịch vụ cơ giới để làm đất và trồng rừng. Trong khi 

đó, khâu thu hoạch đều được thực hiện bằng cơ giới hóa bởi các thương lái thu mua. 

Những thương lái này thuê trực tiếp những người chuyên làm nghề chặt hạ và vận 

chuyển gỗ cây bằng các phương tiện cơ giới của họ như máy cưa, xe tải. 

 Như vậy, việc hình thành các loại hình dịch vụ cơ giới này đã cho thấy thị 

trường dịch vụ cơ giới đã bắt đầu phát triển. Tuy nhiên, để thị trường này phát triển 

mạnh hơn trong thời gian tới, tỉnh Hà Tĩnh cần ưu tiên hỗ trợ về lãi suất, vốn từ các 

chương trình, dự án cho chính những hộ có quy mô sản xuất lớn để vừa tự phục vụ sản 
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xuất tại hộ của mình vừa kiêm làm dịch vụ cơ giới nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng 

máy, tạo ra mạng lưới hoạt động rộng khắp ở trên địa bàn tỉnh.  

4.2.5. Giải pháp về khuyến nông và thông tin tuyên truyền 

4.2.5.1. Mục tiêu giải pháp 

Chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong việc áp dụng cơ giới hóa góp 

phần nâng cao trình độ kỹ thuật; giới thiệu các mô hình trình diễn, tập huấn và thông 

tin tuyên truyền các hoạt động khuyến nông, cung cấp kịp thời các chủ trương, chính 

sách của Nhà nước về đẩy mạnh cơ giới hóa. 

4.2.5.2. Giải pháp thực hiện 

- Xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về áp dụng cơ giới hóa 

trong sản xuất nông nghiệp, tạo cơ hội cho các cơ sở sản xuất và các nông hộ ở trên 

địa bàn toàn tỉnh học tập kinh nghiệm để áp dụng tại cơ sở của mình. 

- Mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo, tập huấn về kỹ 

thuật sử dụng các loại máy móc, thiết bị, các kỹ thuật sửa chữa ban đầu về các loại 

máy nông nghiệp cho người sử dụng. Coi trọng việc đào tạo về quản lý trang trại, 

doanh nghiệp cho nông dân. 

- Phát triển các câu lạc bộ khuyến nông, nhóm sở thích về áp dụng cơ giới hóa 

để hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, kiến thức trong sản xuất, hình thành mô hình 

“nông dân học từ nông dân”. 

- Tổ chức các buổi thăm quan học tập, mở các buổi Hội thảo trao đổi kinh 

nghiệm giữa các cơ sở, địa phương (hợp tác xã, xã,...) về thực hiện các mô hình có 

hiệu quả trong áp dụng cơ giới hóa ở trong và ngoài tỉnh. 

- Tăng cường đầu tư kinh phí khuyến nông có trọng điểm, đặc biệt là trong việc 

hình thành các mô hình khuyến nông, dịch vụ khuyến nông có hiệu quả, từ đó thông 

qua các kênh thông tin tuyên truyền để nâng cao năng lực thực hành cho nông dân, 

hướng dẫn về kỹ thuật, tư vấn thị trường, nguồn vốn, ...để nhân rộng các mô hình phát 

triển cơ giới hóa. 

- Bằng nhiều phương tiện thông tin đại chúng (Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh, 

Báo Hà Tĩnh, Đài truyền thanh địa phương, và các phương tiện truyền thông khác), 

phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể để đẩy mạnh công tác thông tin 

tuyên truyền, vận động nhằm chuyển biến sâu sắc nhận thức tập quán của người nông 
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dân, thay đổi dần tập quán sản xuất truyền thống, tuyên truyền cho người dân nhận 

thức về lợi ích, hiệu quả của việc áp dụng cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp.  

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tuyên truyền bà con nông dân về thực 

hiện cơ giới hoá trong sản xuất là góp phần giải quyết khó khăn về lao động, đảm bảo 

tính thời vụ, góp phần nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ 

giá thành sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. 

 - Tuyên truyền đến từng người dân các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Chính 

phủ. Triển khai các chính sách từ thực tế và rà soát, kịp thời bổ sung, sửa đổi chính 

sách phù hợp. 

Tóm tắt chương 4 

Dựa trên kết quả nghiên cứu ở chương 3 và bối cảnh, quan điểm, định hướng và 

mục tiêu đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh, luận án đã đề xuất 05 nhóm giải pháp lớn 

và nhiều nhóm giải pháp cụ thể góp phần đẩy mạnh CGHNN đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030, bao gồm: 1) Giải pháp về quy hoạch; 2) giải pháp về chính sách; 

3) giải pháp phát triển các hình thức tổ chức sản xuất áp dụng cơ giới hóa; 4) giải pháp 

về thị trường; 5) giải pháp về khuyến nông và thông tin tuyên truyền. Đây là hệ thống 

giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn nghiên cứu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 

PHẦN III. KẾT LUẬN  

 

Từ những kết quả nghiên cứu của Luận án “Đẩy mạnh CGHNN tỉnh Hà 

Tĩnh”, nghiên cứu này đưa ra một số kết luận cơ bản như sau: 

1) Dựa vào cơ sở lý luận về CGHNN và quan điểm đẩy mạnh CGHNN, luận án 

đã rút ra nội hàm nghiên cứu đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh bao gồm các vấn đề 

cốt lõi: làm rõ các điều kiện tiền đề trực tiếp để đẩy mạnh CGHNN (Xây dựng cơ sở 

hạ tầng nông thôn, nông nghiệp,...); đánh giá tiến trình mở rộng quy mô và nâng cao 

trình độ CGHNN (theo chiều rộng và chiều sâu) trong các lĩnh vực (từ tổng thể các 

ngành sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đến sản xuất lúa – cây trồng đang 

được áp dụng cơ giới hóa toàn diện và rộng rãi nhất); phân tích tác động của chính 

sách và thị trường đến đẩy mạnh CGHNN; làm rõ hiệu quả áp dụng CGHNN của các 

nông hộ, trang trại, ...; phân tích các yếu tố tác động đến cơ giới hóa sản xuất lúa và 

ảnh hưởng của cơ giới hóa đến hiệu quả kỹ thuật sản xuất lúa của các nông hộ; đề xuất 

các hàm ý chính sách (giải pháp) góp phần đẩy mạnh CGHNN. 

2) Cơ sở hạ tầng nông thôn, nông nghiệp phục vụ đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà 

Tĩnh đã từng bước được cải thiện thông qua việc thực hiện qui hoạch mạng lưới giao 

thông nông thôn và giao thông nội đồng, hoàn thiện việc chuyển đổi ruộng đất theo 

chủ trương của Nhà nước, tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông 

thôn trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên cơ sở 

hạ tầng giao thông và đồng ruộng vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu đẩy mạnh CGHNN. 

Đường giao thông nội đồng chưa hoàn thiện về kết cấu xây dựng, tình trạng manh mún 

ruộng đất còn khá phổ biến. 

3) CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang trong tình trạng kém phát triển. Mức trang 

bị động lực của tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạt 1,33CV/ha, thấp hơn so với mức bình quân chung 

của cả nước là 0,63CV/ha. Mức độ cơ giới hóa ở một số công đoạn sản xuất trong nội 

bộ ngành và ở một số ngành vẫn còn thấp, cụ thể: trong lĩnh vực trồng trọt, cơ giới hóa 

chỉ được áp dụng ở khâu làm đất, thu hoạch và vận chuyển, trong khi các khâu như gieo 

trồng, chăm sóc, phơi sấy, bảo quản thì mức độ cơ giới hóa vẫn còn thấp, lĩnh vực chăn 

nuôi và thủy sản việc áp dụng cơ giới hóa vẫn rất còn hạn chế; mức độ cơ giới hóa trong 

ngành lâm nghiệp khá cao so với các ngành khác. Trình độ CGHNN ở Hà Tĩnh chủ yếu 
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vẫn là cơ giới hóa bộ phận, cơ giới hóa tổng hợp còn hạn chế, gần như chưa tiến hành 

hình thức cơ giới hóa tự động (tự động hóa); trình độ cơ giới hóa trong lâm nghiệp cao 

hơn ngành thủy sản và thấp nhất là sản xuất nông nghiệp truyền thống. Các doanh 

nghiệp nông nghiệp (đặc biệt là trồng rừng) có trình độ cơ giới hóa cao hơn các trang 

trại, gia trại và cao hơn nhiều so với các hộ sản xuất nông nghiệp. Đối với sản xuất lúa 

của các nông hộ cơ giới hóa được áp dụng phổ biến là làm đất (98,02-98,5% tương 

đương 10,25-10,71 sào/hộ); thu hoạch (82,60-84,11%) chủ yếu là thu hoạch nhiều giai 

đoạn, gặt đập liên hợp còn hạn chế. 

4) Để đẩy mạnh CGHNN Hà tĩnh đã thực hiện nhiều chính sách, chương trình, đề 

án: chính sách hỗ trợ về tài chính (Chính phủ, UBND tỉnh), đề án áp dụng cơ giới hóa và 

chính sách đào tạo nghề phục vụ CGHNN. Những chính sách và đề án này đã góp phần 

thiết thực đẩy mạnh CGHNN trong giai đoạn 2011-2015, tạo thêm động lực cho các cơ 

sở sản xuất (trang trại, gia trại, nông hộ) áp dụng CGH vào sản xuất nông nghiệp ở Hà 

Tĩnh. Tuy nhiên, có những chính sách chưa phù hợp với thực tiễn; một số chính sách đề 

án chỉ có tác dụng ở mức trung bình cần thiết và rất cần thiết phải điều chỉnh phù hợp 

với bối cảnh hiện nay. Một trong những tín  hiện quan trọng đối với quá trình đẩy mạnh 

CGHNN ở Hà Tĩnh đó là thị trường cơ giới đã được hình thành và phát triển, bao gồm 

thị trường cung ứng máy nông nghiệp và thị trường dịch vụ cơ giới. Điều này đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho các nông hộ ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có thể tiếp cận được cả 

nguồn cung các loại máy mới và máy cũ, đồng thời nhận được các dịch vụ hậu cần, 

sửa chữa và dịch vụ cơ giới. Đây chính là động lực thúc đẩy việc áp dụng cơ giới hóa 

vào sản xuất nông nghiệp ở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Đặc biệt, các chủ trương gần 

đây của Chính phủ về tái cấu trúc ngành nông nghiệp và đẩy mạnh phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao đang tạo ra những cơ hội cho ngành nông nghiệp Hà 

Tĩnh để đẩy nhanh việc ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất. 

5) Kết quả nghiên cứu trường hợp cơ giới hóa sản xuất lúa ở Hà Tĩnh cho thấy, 

việc áp dụng cơ giới đã giúp cho các nông hộ tiết kiệm về chi phí lao động và giảm tổn 

thất trong thu hoạch lúa; đồng thời đạt được mức hiệu quả kỹ thuật cao hơn. Về mặt xã 

hội, áp dụng cơ giới hóa đã giải quyết được các khâu sản xuất nặng nhọc cho người lao 

động, giảm bớt tính căng thẳng trong mùa vụ, tạo điều kiện để người lao động có nhiều 

thời gian tìm kiếm các việc làm phi nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập. Mức độ 
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CGHSX của nông hộ chiu ảnh hưởng bởi các yếu tố thuộc về đặc điểm, điều kiện canh 

tác của các thửa ruộng và việc sở hửu các phương tiện cơ giới, đặc biệt mức độ cơ giới 

hóa sản xuất lúa chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi tính chất manh mún của đồng ruộng hệ 

thống giao thông nội đồng. Việc áp dụng cơ giới giúp cho các nông hộ tiết kiệm chi phí 

lao động xấp xỉ 340.000 đồng/sào và giảm tổn thất trong khâu thu hoạch lúa khoảng 6,6 

kg/sào nếu áp dụng phương pháp thu hoạch nhiều giai đoạn và 15,6 kg/sào đối với 

phương pháp thu hoạch một giai đoạn (Gặt đập liên hợp). Ngoài ra áp dụng cơ giới giúp 

nông hộ đạt mức hiệu quả kỹ thuật cao hơn. 

6) Để đẩy mạnh CGHNN ở tỉnh Hà Tĩnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp:  

thực hiện quy hoạch tổng thể và chi tiết về sử dụng đất; tăng cường đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng giao thông nông thôn, giao thông nội đồng và quy hoạch đồng ruộng. Ngoài 

ra, cần xây dựng các chính sách đẩy mạnh cơ giới hóa mang tính thống nhất, đồng bộ và 

thiết thực; tổ chức lại các hoạt động sản xuất theo hướng khuyến khích các doanh 

nghiệp từ các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu 

quả sản xuất. Thực hiện các chính sách lao động và việc làm ở khu vực nông thôn nhằm 

đảm bảo tính cân đối về lao động nông nghiệp và phi nông nghiệp ở khu vực này. Bên 

cạnh đó, việc đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ về tài chính, kỹ thuật và tăng cường thông 

tin, tuyên truyền cho người dân về những lợi ích từ việc áp dụng cơ giới hóa vào sản 

xuất cũng là một trong những giái pháp quan trọng để đẩy mạnh cơ giới hóa trong thời 

gian tới. Ngoài ra Luận án còn đề xuất một số kiến nghị đối với nhà nước các cấp và các 

cơ sở sản xuất nông nghiệp về đẩy mạnh CGHNN trên địa bàn nghiên cứu (Xem chi tiết 

tại phụ lục số 3.15). 
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