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TÓM TẮT
Ứng dụng tiến bộ kĩ thuật trong nông nghiệp là động lực và nhân tố then chốt để tạo ra
sự tăng trưởng nhanh và bền vững nhằm đảm bảo an ninh lương thực, dinh dưỡng và
hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc ứng dụng tiến bộ kĩ thuật trong sản xuất nông nghiệp
vẫn còn hạn chế về cả số lượng và mức độ. Bằng mô hình hồi quy xác suất (Probit) với
bộ dữ liệu được thu thập theo phương pháp phi ngẫu nhiên có điều kiện gồm 210 nông
hộ sản xuất lúa thuộc các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, nghiên cứu đã làm rõ các yếu
tố tác động đến quyết định ứng dụng tiến bộ kĩ thuật 1 Phải 5 Giảm (1P5G). Kết quả
nghiên cứu cho thấy có 11 yếu tố điều chỉnh hành vi ứng dụng 1P5G của người nông
dân gồm trình độ học vấn chủ hộ, trình độ kiến thức nông nghiệp chủ hộ, thuê nhân
công, quyền sở hữu đất, đánh giá về dinh dưỡng của đất, đánh giá về độ dốc của đất, thu
nhập ngoài nông nghiệp, diện tích đất sản xuất lúa, khả năng tiếp cận nguồn tài chính,
tham gia các tổ chức đoàn thể, xã hội ở địa phương và trợ cấp của Chính phủ. Kết quả
nghiên cứu là nền tảng lý luận và thực tiễn quan trọng cho các bên liên quan trong việc
xây dựng chính sách đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kĩ thuật trong nông nghiệp, chuyển đổi
mô hình tăng trưởng và phát triển nông nghiệp ở Việt Nam theo hướng bền vững.
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