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ABSTRACT 

This study aims to determine the factors that affect the economic efficiency 
of raising pig in Can Tho city. Data for research were collected by directly 
interviewing 118 pig farming households in Thot Not district, Co Do 
district and Vinh Thanh district in Can Tho city. The descriptive statistics 
method and linear regression analysis were used in the study. The results 
show that most of pig farmers face to production risks, market risks and 
financial risks. The production risks and market risks are inversely 
correlated with the productive efficiency of pig farmers. Besides, the study 
also proposes some recommendations to restrict risks and enhance 
economic efficiency for pig farmers. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi heo thịt ở Thành phố Cần Thơ. Số liệu 
của nghiên cứu được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 118 hộ chăn 
nuôi heo ở quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh ở Thành 
phố Cần Thơ. Các phương pháp thống kê mô tả và phân tích hồi qui tuyến 
tính được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả phân tích cho thấy, phần lớn 
hộ chăn nuôi heo gặp phải các nhóm rủi ro sản xuất, nhóm rủi ro thị 
trường và rủi ro tài chính. Các nhóm rủi ro sản xuất và rủi ro thị trường 
đều tương quan nghịch với hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông hộ. Bên 
cạnh đó, nghiên cứu còn đề xuất một số khuyến nghị nhằm hạn chế rủi ro, 
nâng cao hiệu quả chăn nuôi heo thịt cho nông hộ. 

 
1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chăn nuôi là một trong ngành quan trọng trong 
chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam. Ở 
Thành phố Cần Thơ nói riêng và cả nước nói 
chung, chăn nuôi heo là một hoạt động kinh tế lâu 
đời, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế hộ 
gia đình, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 
người dân khu vực nông thôn. Tuy nhiên, chăn 
nuôi heo cũng là ngành sản xuất tiềm ẩn nhiều rủi 
ro do thời tiết, dịch bệnh, sự thay đổi các yếu tố 
đầu vào và biến động thị trường đầu ra,… Trong 
vài năm gần đây, với sự xuất hiện nhiều đại dịch 

trong ngành chăn nuôi gia súc, có thể kể đến như 
lở mồm long móng hay heo tai xanh đã làm cho 
người chăn nuôi heo ở Thành phố Cần Thơ nhiều 
phen “khốn đốn”. Theo nghiên cứu của World 
Bank (2005), James Hanson et al. (2004), Tru C. 
Le, & France Cheong (2009), Véronique Le Bihan 
et al. (2010), George R. Patrick et al. (1985), người 
nông dân phải chịu nhiều loại rủi ro khác nhau, đó 
là rủi ro thị trường, rủi ro tài chính, rủi ro sản 
xuất,… Để hiểu rõ hơn về hiệu quả chăn nuôi heo 
thịt, cũng như xác định các yếu tố ảnh hưởng đến 
hiệu quả chăn nuôi heo thịt ở Thành phố Cần Thơ, 
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nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu nhằm giải 
quyết các mục tiêu: (1) Phân tích thực trạng rủi ro 
nông nghiệp của hộ chăn nuôi heo; (2) Đánh giá 
tác động của rủi ro nông nghiệp đến hiệu quả kinh 
tế của nông hộ; và (3) Đề xuất một số khuyến nghị 
giúp hộ chăn nuôi heo hạn chế rủi ro nông nghiệp, 
nâng cao hiệu quả sản xuất. 

2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Mô hình nghiên cứu 

Kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước đây, 
trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã xây dựng 
mô hình nghiên cứu với 3 loại rủi ro (rủi ro sản 
xuất, rủi ro thị trường, rủi ro tài chính) và các biến 
trình độ học vấn của chủ hộ, kinh nghiệm chăn 
nuôi, qui mô chăn nuôi, tập huấn kỹ thuật, các loại 
chi phí. Song song đó, một mô hình khác với sự 
thay đổi của 3 loại rủi ro thành biến tổng số rủi ro 
được thiết lập để đánh giá tác động của rủi ro nông 
nghiệp đến hiệu quả kinh tế của hộ chăn nuôi heo 
thịt tại Thành phố Cần Thơ một cách đầy đủ nhất. 
Mô hình nghiên cứu được thiết lập như sau: 

Mô hình 1: Đánh giá tác động của từng nhóm 
rủi ro đến hiệu quả kinh tế: 

TYSUATLOINHUAN = B0 + B1 RUIROSANXUAT 
+ B2RUIROTHITRUONG + B3RUIROTAICHINH 
+ B4HOCVAN + B5KINHNGHIEM + B6 QUYMO  

+ B7TAPHUAN + B8CPGIONG + B9CPTHUCAN  
+ B10CPTHUOC 

Mô hình 2: Đánh giá tác động của cấp độ rủi ro 
đến hiệu quả kinh tế: 

TYSUATLOINHUAN  = B0 + B1 TONGRUIRO  
+ B2HOCVAN + B3KINHNGHIEM + B4QUYMO  
+ B5TAPHUAN + B6CPGIONG + B7CPTHUCAN  
+ B8CPTHUOC 

Trong đó: TYSUATLOINHUAN là biến phụ 
thuộc đo lường tỷ suất lợi nhuận thực tế mà nông 
hộ đạt được trong 1 vụ nuôi, các biến độc lập bao 
gồm RUIROSANXUAT, RUIROTHITRUONG, 
RUIROTAICHINH, TONGRUIRO, HOCVAN, 
KINHNGHIEM, TAPHUAN, CPGIONG, 
CPTHUCAN, CPTHUOC. 

Bảng 1: Diễn giải các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu 

Mã hóa biến ĐVT Ý nghĩa của các biến Kỳ vọng 

TONGRUIRO Số lần 
Nhận giá trị tương ứng với tổng số lần rủi ro mà nông hộ gặp phải 
trong một vụ (đợt) nuôi bao gồm tất cả các rủi ro thuộc về các 
nhóm: Rủi ro sản xuất; Rủi ro thị trường; Rủi ro tài chính. 

 

RRSANXUAT Số lần 
Nhận giá trị tương ứng nếu nông hộ gặp phải một hay nhiều rủi 
ro về điều kiện sản xuất bao gồm: Rủi ro do yếu tố thời tiết, 
thiên tai; Rủi ro về dịch bệnh; Rủi ro về giống. 

- 

RRTHITRUONG Số lần 

Nhận giá trị tương ứng nếu nông hộ gặp một hay nhiều rủi ro 
sau: Rủi ro do sự thay đổi giá mua các yếu tố đầu vào; Rủi ro do 
sự thay đổi giá bán đầu ra hay rủi ro do tình hình tiêu thụ sản 
phẩm thay đổi. 

- 

RRTAICHINH Số lần 
Nhận giá trị tương ứng nếu nông hộ gặp một hay nhiều rủi ro 
thuộc về tài chính như thiếu vốn sản xuất, lãi suất vay vốn tăng 
hoặc việc mua chịu thay đổi. 

- 

HOCVAN Năm Số năm đến trường của chủ hộ tính đến thời điểm nghiên cứu. + 
KINHNGHIEM Năm Số năm nông hộ tham gia nuôi heo tính đến thời điểm nghiên cứu + 

QUYMO Con 
Quy mô chăn nuôi của hộ, được đo lường bằng số lượng heo 
trong 1 vụ (đợt) nuôi. 

+ 

TAPHUAN 
1 = Có 
0 = Không 

Nhận giá trị 1 nếu hộ có tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi 
heo và giá trị 0 nếu ngược lại. 

+ 

CPGIONG 
Triệu 
đồng/con 

Nhận giá trị tương ứng với số tiền nông hộ mua con giống trong 
1 vụ (đợt) nuôi. 

- 

CPTHUCAN Triệu 
đồng/con 

Nhận giá trị tương ứng với số tiền nông hộ mua thức ăn trong 1 
vụ (đợt) nuôi. 

- 

CPTHUOC 
Triệu 
đồng/con 

Nhận giá trị tương ứng với số tiền nông hộ mua con giống trong 
1 vụ (đợt) nuôi. 

- 

Để đảm bảo tính đại diện và tính khoa học của 
số liệu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành thu 
thập số liệu sơ cấp thông qua phương pháp chọn 

mẫu ngẫu nhiên phân tầng. Hai tiêu chí phân tầng 
bao gồm: địa bàn hành chính và quy mô sản xuất. 
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các hộ chăn 
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nuôi heo thịt tại Thành phố Cần Thơ, với cỡ mẫu 
được chọn là 118. Theo số liệu từ Cục Thống kê 
Thành phố Cần Thơ, Cờ Cỏ, Vĩnh Thạnh và Thốt 
Nốt là những địa phương có sản lượng và giá trị 
chăn nuôi heo thịt khá lớn so với các địa phương 
khác ở Thành phố Cần Thơ. Qui mô sản xuất và 
phương thức chăn nuôi cũng mang tính đặc trưng 
cho địa bàn nghiên cứu. Chính vì vậy, nhóm 
nghiên cứu đã chọn 3 địa bàn này để thu thập số 
liệu. Mặt khác, để đảm bảo nội dung trong phiếu 
điều tra phù hợp với địa bàn nghiên cứu, nhóm tác 
giả đã tiến hành điều tra sơ bộ 12 nông hộ để hiệu 
chỉnh phiếu khảo sát cho phù hợp với thực tế. 
Thời gian triển khai thu thập số liệu nghiên cứu từ 
tháng 3/2012 đến tháng 4/2012.  

Bảng 2: Mô tả cỡ mẫu điều tra theo địa bàn 

STT Địa bàn 
Cỡ 

mẫu 
Tỷ lệ 
(%) 

1 Quận Thốt Nốt 50 42,4 
2 Huyện Cờ Đỏ 40 33,9 
3 Huyện Vĩnh Thạnh 28 23,7 

Tổng cộng 118 100,0 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm tác giả, 2012 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Thực trạng rủi ro nông nghiệp của 
nông hộ chăn nuôi heo 

Theo Hardaker et al. (1997), khi sản xuất nông 
nghiệp người nông dân phải đối mặt với năm 
nhóm rủi ro chính: nhóm rủi ro liên quan trực tiếp 
đến quá trình sản xuất, nhóm rủi ro về giá và thị 
trường, nhóm rủi ro liên quan đến các chính sách 

liên quan của Chính phủ, nhóm rủi ro liên quan 
trực tiếp từ nông dân, nhóm rủi ro liên quan đến 
yếu tố tài chính. Trong khi đó, nghiên cứu của 
James et al. (2004) một lần nữa đề cập đến các 
nhóm rủi ro liên quan đến việc sản xuất nông 
nghiệp, rủi ro liên quan đến thị trường tiêu thụ các 
sản phẩm và các chính sách nông nghiệp của 
Chính phủ. Thực tế nghiên cứu cho thấy, chăn 
nuôi heo chịu ảnh hưởng rất ít bởi nhóm rủi ro cá 
nhân đồng thời hộ chăn nuôi cũng không đánh giá 
được tác động của rủi ro thể chế. Vì thế, nhóm tác 
giả chỉ tập trung vào 3 nhóm rủi ro, đó là rủi ro 
sản xuất, rủi ro thị trường và rủi ro tài chính để 
nghiên cứu. 

Kết quả phân tích thực trạng rủi ro sản xuất 
của nông hộ cho thấy, đối với nhóm rủi ro sản 
xuất, phần lớn các hộ chăn nuôi heo thường gặp 
phải rủi ro về thời tiết, dịch bệnh và giống, rất ít 
gặp rủi ro về nguồn nước. Rủi ro về giống là rủi ro 
mà các nông hộ gặp phải nhiều nhất. Cụ thể, có 
44,9% hộ gặp phải rủi ro về giống, làm ảnh hưởng 
từ 2,3% đến 100% lợi nhuận của hộ. Bên cạnh đó, 
có 43,2% hộ gặp rủi ro dịch bệnh và có 39,8% hộ 
gặp rủi ro thời tiết. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ 
tác động đến lợi nhuận thì rủi ro dịch bệnh có tác 
động mạnh nhất đến hiệu quả kinh tế của nông hộ 
với mức tác động trung bình là 28,53%, rủi ro về 
giống sẽ làm giảm 17,74% lợi nhuận của hộ. Đối 
với rủi ro do thời tiết, các hộ chăn nuôi heo đánh 
giá rủi ro này có thể tự chữa trị kịp thời bằng 
thuốc, hóa chất hoặc thuê cán bộ thú y, nên thiệt 
hại không đáng kể, trung bình khi gặp rủi ro này 
thì lợi nhuận sẽ bị giảm 5%.  

Bảng 3: Thực trạng rủi ro sản xuất của nông hộ 

Loại rủi ro Cỡ mẫu 
Tỷ lệ
(%) 

Mức độ ảnh hưởng đến  
lợi nhuận (%) 

Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 
   Rủi ro thời tiết 47 39,8 2,00 20,0 5,00 
   Rủi ro dịch bệnh 51 43,2 0,50 82,2 28,53 
   Rủi ro về giống 53 44,9 2,30 100,00 17,74 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu, 2012 

Bảng 4: Thực trạng rủi ro thị trường của nông hộ 

Loại rủi ro Cỡ mẫu 
Tỷ lệ 
(%) 

Mức độ ảnh hưởng đến  
lợi nhuận (%) 

Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 
   Giá con giống 57 48,3 2,32 60,98 14,56 
   Giá thuốc hóa học 16 13,6 0,00 0,00 0,00 
   Giá thức ăn  65 55,1 0,60 41,10 12,22 
   Giá bán sản phẩm 62 52,5 0,00 68,50 26,45 
   Nhu cầu thị trường thay đổi 1 0,8 - - - 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu, 2012 
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Kết quả khảo sát về rủi ro thị trường cho thấy, 
các hộ chăn nuôi heo thường gặp các rủi ro về giá 
con giống; giá phân bón, thuốc hóa học; giá thức 
ăn (thuộc các yếu tố đầu vào), giá bán sản phẩm 
và nhu cầu thị trường (thuộc thị trường tiêu thụ). 
Rủi ro về giá thức ăn xảy ra phổ biến nhất với 
55,1% hộ gặp phải rủi ro dạng này, làm giảm 
12,22% lợi nhuận của nông hộ. Giá bán sản phẩm 
là rủi ro có tác động lớn đối với sự sụt giảm của 
lợi nhuận, trung bình có đến 52,5% hộ gặp rủi ro 
này, làm ảnh hưởng giảm đến 26,45% lợi nhuận, 

mức ảnh hưởng lớn nhất có thể lên đến 68,50%. 
Rủi ro về giá con giống cũng tương đối phổ biến 
với 48,3% hộ gặp phải. Đối với rủi ro về thuốc 
hóa học, chỉ khoảng 13,60% hộ gặp rủi ro và tác 
động không đáng kể, mặc dù giá của các yếu tố 
này thường xuyên biến động nhưng tỷ trọng của 
chi phí này trong tổng chi phí tương đối nhỏ nên 
hầu như không ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi 
lợi nhuận của hộ chăn nuôi. Cuối cùng, chỉ có 
0,8% hộ gặp phải rủi ro do nhu cầu của thị trường 
thay đổi. 

Bảng 5: Thực trạng rủi ro tài chính của nông hộ 

Loại rủi ro Cỡ mẫu 
Tỷ lệ 
(%) 

Mức độ ảnh hưởng đến  
lợi nhuận (%) 

Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình 
   Thiếu vốn sản xuất 83 70,3 0,35 57,15 6,10 
   Lãi suất vay vốn tăng 36 30,5 0,3 11,00 6,03 

Nguồn: Số liệu điều tra của nhóm nghiên cứu, 2012 

Bên cạnh rủi ro sản xuất và rủi ro thị trường, 
các yếu tố thuộc nhóm rủi ro tài chính cũng có ảnh 
hưởng không nhỏ đến hiệu quả chăn nuôi của hộ 
gia đình. Các nông hộ trên địa bàn nghiên cứu 
thường gặp rủi ro do thiếu vốn đầu tư và rủi ro do 
lãi suất vay vốn tăng. Trong đó, phổ biến nhất là 
rủi ro do thiếu vốn sản xuất với 70,3% hộ, làm lợi 
nhuận của hộ bị ảnh hưởng ít nhất từ 0,35% đến 
nhiều nhất là 57,15%. Trong khi đó, chỉ 30,5% hộ 
gặp phải rủi ro do lãi suất vay vốn tăng. Tuy 
nhiên, mức độ tác động của hai loại rủi ro này đến 
hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi heo tương 
đối thấp hơn so với tác động từ rủi ro sản xuất và 
rủi ro thị trường. Khi gặp rủi ro do thiếu vốn sản 
xuất, lợi nhuận của nông hộ sẽ bị giảm 6,1% và 
khi gặp rủi ro do lãi suất vay vốn tăng thì lợi 
nhuận bị giảm 6,03%.  

3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 
kinh tế trong chăn nuôi heo thịt 

Kết quả phân tích cho thấy, mức ý nghĩa của 2 
mô hình rất nhỏ (Sig.F= 0,000), như vậy 2 mô 
hình được đề xuất rất phù hợp. Hệ số R2 hiệu 
chỉnh của 2 mô hình tương đương 84%, tức là các 
biến đưa vào 2 mô hình giải thích được 84% sự 
biến thiên hiệu quả kinh tế của nông hộ. Giá trị 
Durbin-Watson và giá trị VIF của hai mô hình đều 
trong giới hạn cho phép, tức là mô hình không xảy 
ra hiện tượng tự tương quan và đa cộng tuyến 
(Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008 
và Mai Văn Nam, 2008). 

Qua kết quả phân tích, trong cả 2 mô hình 
nghiên cứu, 3 biến KINHNGHIEM, QUYMO và 

RRTAICHINH không có ý nghĩa về mặt thống kê. 
Điều này cho thấy, không đủ cơ sở thống kê để kết 
luận rằng qui mô sản xuất (số lượng heo nuôi 
trong 1 vụ), kinh nghiệm chăn nuôi và số rủi ro tài 
chính có ảnh hưởng đến hiệu quả nuôi heo. Các 
biến còn lại đều có ý nghĩa thống kê và đúng với 
dấu kỳ vọng ban đầu. Cụ thể, các biến CPGIONG, 
CPTHUCAN, CPTHUOC đều mang hệ số âm với 
mức ý nghĩa 1%, các biến RRTHITHUONG và 
RRSANXUAT cũng mang hệ số âm với mức ý 
nghĩa lần lượt là 5% và 10%. Điều này cho thấy, 
nếu số rủi ro sản xuất, rủi ro thị trường xuất hiện 
càng nhiều thì hiệu quả kinh tế của hộ chăn nuôi 
heo sẽ càng giảm. Bên cạnh đó, các yếu tố thành 
phần trong chi phí chăn nuôi của nông hộ (giống, 
thức ăn, thuốc) cũng ảnh hưởng nghịch chiều đến 
hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, các biến liên quan đến 
đặc điểm cá nhân của nông hộ cũng tác động đến 
hiệu quả kinh tế của nông hộ. Cụ thể, biến 
HOCVAN có hệ số dương ở mức ý nghĩa 1%, tức 
là hộ chăn nuôi có trình độ học vấn càng cao thì 
hiệu quả đạt được càng tăng. Song song đó, biến 
TAPHUAN cũng có hệ số tác động dương, từ đó 
cho thấy, việc tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật 
chăn nuôi có ý nghĩa quan trọng đối với hiệu quả 
kinh tế của hộ chăn nuôi heo. Cũng theo kết quả 
phân tích, biến TONGRUIRO mang hệ số âm với 
mức ý nghĩa 1%, đúng như dấu kỳ vọng ban đầu, 
từ đó cho thấy tổng số rủi ro hộ chăn nuôi gặp 
phải tương quan nghịch với hiệu quả kinh tế của 
nông hộ. Hay nói cách khác, nếu hộ chăn nuôi gặp 
phải cùng lúc nhiều loại rủi ro thuộc các nhóm rủi 
ro sản xuất, rủi ro thị trường thì hiệu quả kinh tế sẽ 
càng giảm. 
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Bảng 6: Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi heo thịt 

Nhân tố 
Mô hình 1 Mô hình 2 

Hệ số B Mức ý nghĩa VIF Hệ số B Mức ý nghĩa VIF 
Hằng số 1,046 *** - 1.042 *** - 
TONGRUIRO - - - -0,030 *** 3,873 
RRSANXUAT -0,036 * 1,890 - - - 
RRTAICHINH -0,030 ** 2,029 - - - 
RRTHITHUONG -0,026 ns 1,819 - - - 
HOCVAN 0,023 *** 3,300 0,023 ** 3,285 
KINHNGHIEM 0,000 ns 1,160 0,000 ns 1,106 
QUYMO 0,001 ns 1,082 0,001 ns 1,072 
TAPHUAN 0,060 * 1,480 0,061 ** 1,469 
CPGIONG -0,223 *** 1,694 -0,223 *** 1,594 
CPTHUCAN -0,219 *** 2,545 -0,219 *** 2,498 
CPTHUOC -0,230 *** 1,523 -0,227 *** 1,463 
Hệ số R2 hiệu chỉnh 0,838 0,841 
 Hệ số Sig, F 0,000 0,000 
Hệ số Durbin-Watson 1,855 1,851 

Nguồn: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính từ số liệu điều tra thực tế, 2012 
Ghi chú: *: Mức ý nghĩa 10%;   **: Mức ý nghĩa 5%;   ***: Mức ý nghĩa 1% 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Nhìn chung, phần lớn hộ chăn nuôi heo gặp 
phải các nhóm rủi ro sản xuất, nhóm rủi ro thị 
trường và rủi ro tài chính. Trong đó, rủi ro về dịch 
bệnh và rủi ro về giá bán sản phẩm có tác động 
lớn nhất đến sự sụt giảm hiệu quả kinh tế của hộ 
chăn nuôi heo thịt ở Thành phố Cần Thơ. Kết quả 
nghiên cứu còn chỉ ra rằng, hiệu quả kinh tế của 
hộ nuôi heo thịt có mối liên hệ với các yếu tố về 
chi phí (chi phí giống, chi phí thức ăn, chi phí 
thuốc), rủi ro sản xuất và rủi ro thị trường. Nếu như 
giá cả các yếu tố đầu vào và các loại chi phí ngày 
càng tăng thì hiệu quả kinh tế của hộ nuôi heo thịt 
sẽ càng giảm. Bên cạnh đó, tần suất rủi ro sản xuất 
và rủi ro thị trường xuất hiện càng nhiều sẽ làm ảnh 
hưởng lớn đến hiệu quả chăn nuôi heo thịt của nông 
hộ. Từ kết quả nghiên cứu này, nhóm tác giả đề 
xuất một số khuyến nghị góp phần hạn chế rủi ro 
nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế cho hộ 
chăn nuôi heo thịt như sau: (i) Ngành nông nghiệp 
cần đẩy mạnh các chương trình tập huấn, nâng cao 
kỹ thuật chăn nuôi cho nông hộ, giúp nông hộ 
quản lý tốt chi phí và nguồn lực đầu vào; (ii) 
Ngành nông nghiệp và nông hộ cần tăng cường 
khả năng dự báo thời tiết, dịch bệnh nhằm hạn chế 
đến mức thấp nhất sự tác động của rủi ro sản xuất, 
đảm bảo hiệu quản chăn nuôi cho nông hộ; (iii) Để 
hạn chế rủi ro thị trường, nông hộ cần cập nhật 
thông tin thị trường thường xuyên hơn, chủ động 
tìm nguồn thu mua sản phẩm đầu ra ổn định thông 
qua các hợp đồng tiêu thụ; (iv) Vấn đề then chốt là 
nông hộ cần nâng cao khả năng “tự phòng vệ” 

trước những rủi ro trong sản xuất nông nghiệp 
thông qua các chương trình tập huấn, tham gia tổ 
hợp tác, hợp tác xã. 
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