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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Được sự hỗ trợ của Dự án Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên 

miền Trung (SMNR-CV), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình 

biên soạn và phát hành bộ tài liệu về tập huấn kỹ thuật một số cây trồng vật nuôi 

theo phương pháp khuyến nông có sự tham gia (PAEM) gồm 8 quyển ở gia đoạn I, 

tiếp theo giao đoạn II, bộ tài liệu bao gồm: 

 - Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện ICM - “3 giảm, 3 tăng” trên cây lúa. 

 - Hướng dẫn kỹ thuật trồng tiêu. 

 - Kỹ thuật canh tác trên đất dốc. 

 - Phát triển kinh tế hộ gia đình. 

 Mục đích biên soạn và phát hành bộ tài liệu tiếp theo nhằm bổ sung thêm 

các nguồn thông tin , thống nhất nội dung và phương pháp tập huấn chuyển giao 

kỹ thuật sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh cho cán bộ khuyến nông viên các cấp. Tài 

liệu còn là cNm nang kỹ thuật cho các cán bộ chuyên ngành tham khảo trong quá 

trình chỉ đao sản xuất và bà con nông dân ứng dụng tiến bộ kỹ thuật thâm canh 

tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình.    

  Quá trình biên soạn tài liệu không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, 

chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh tài liệu tốt hơn cho 

lần phát hành sau. 
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CẨM NANG HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN VỀ  
“KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH” 

 
 
Kế hoạch bài giảng 
 
 
 

  
Học 
phần 

Thời gian 
(phút) 

Thời gian 
Nội dung 

      

N
gà

y 
th

ứ
 n

hấ
t 

 1.1 30 8h00-8h30 Giới thiệu học viên 
 1.2 30 8h30-9h00 Giới thiệu về chương trình học, tìm hiểu rõ các 

mong đợi của học viên 
 1.3 30 9h00-9h30 Mục tiêu khoá học và phương pháp giảng dạy 
  30 9h30-10h00 Giải lao 
 1.4 30 10h00-10h30 Các khái niệm cơ bản 
 1.5 60 10h30-11h30 Tiềm năng và nguồn lực của nông hộ 

 Nghỉ trưa 

 1.5 60 14h00-15h00 Tiềm năng và nguồn lực của nông hộ (tiếp theo) 
  30 15h00-15h30 Giải lao 
 1.5 75 15h30-16h45 Tiềm năng và nguồn lựccủa nông hộ (tiếp theo) 
 1.6 15 16h45-17h00 Hỏi đáp cuối ngày 

N
gà

y 
th

ứ
 2

 

 2.1 30 8h00-8h30 Khái niệm về thị trường 

 2.2 60 8h30-9h30 Phân loại và nghiên cứu thị trường 

  30 9h30-10h00 Giải lao 

 2.3 90 10h00-11h30 Thị trường nông sản, rủi ro và phòng tránh 

 Nghỉ trưa 

 2.4 30 14h00-14h30 Các hoạt động tạo thu nhập của nông hộ 

 2.5 30 14h30-15h00 Cách tìm ý tưởng kinh doanh tốt 

  30 15h00-15h30 Giải lao 

 2.6 75 15h30-16h45 Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 

 2.7 15 16h45-17h00 Hỏi đáp cuối ngày 
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Học 
phần 

Thời gian 
(phút) 

Thời gian 
Nội dung 

      

N
gà

y 
th

ứ
 3

 

 3.1 90 8h00-9h30 Lập kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt và ngành 
chăn nuôi 

  30 9h30-10h00 Giải lao 
 3.2 90 10h00-11h30 Lập kế hoạch tài chính, lập kế hoạch kinh doanh 

 Nghỉ trưa 

 3.3 60 14h00-15h00 Các khoản thu của nông hộ 
  30 15h00-15h30 Giải lao 
 3.3 75 15h30-16h45 Các khoản thu của nông hộ (tiếp theo) 
 3.4 15 16h45-17h00 Hỏi đáp cuối ngày 

N
gà

y 
th

ứ
 4

 

 4.1 90 8h00-9h30 Các khoản chi của nông hộ 

  30 9h30-10h00 Giải lao 

 4.1 90 10h00-11h30 Các khoản chi của nông hộ (tiếp theo) 

 Nghỉ trưa 

 4.2 60 14h00-15h00 Xác định lượng tiền tiết kiệm của nông hộ 

  30 15h00-15h30 Giải lao 

 4.3 75 15h30-16h45 Ước tính lượng tiền của hộ và lượng vốn kinh doanh 

 4.4 15 16h45-17h00 Hỏi đáp cuối ngày 

N
gà

y 
th

ứ
 5

 

 5.1 90 8h00-9h30 Xác định chi phí các ngành sản xuất 

  30 9h30-10h00 Giải lao 

 5.1 90 10h00-11h30 Xác định chi phí các ngành sản xuất (tiếp theo) 

    Nghỉ trưa 

 5.2 60 14h00-15h00 Xác định doanh thu các ngành sản xuất kinh doanh 

  30 15h00-15h30 Giải lao 

 5.3 75 15h30-16h45 Xác định lãi lỗ trong sản xuất, kinh doanh 

 5.4 15 16h45-17h00 Hỏi đáp cuối ngày 

N
gà

y 
th

ứ
 6

 

 6.1 60 8h00-9h00 Bài tập lập kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt 
 6.2 60 9h00-10h00 Bài tập lập kế hoạch sản xuất ngành chăn nuôi 
  30 10h00-10h30 Giải lao 
 6.3 60 10h30-11h30 Bài tập so sánh hiệu quả sản xuất 2 ngành trồng trọt 

và chăn nuôi và bài tập ghi chép sổ thu chi của hộ 

    Nghỉ trưa 

 6.4 90  14h00-15h30 Kiểm tra cuối khoá 
  30 15h30-16h00 Giải lao 
 6.5 30 16h00-16h30 Thông báo nhận xét sơ bộ bài kiểm tra, những điều 

cần lưu ý cho học viên 
 6.6 30 16h30-17h00 Nhận xét, đánh giá và tổng kết của dự án 

Phần 1. Giới thiệu học viên, giới thiệu chương trình,  
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mục tiêu và phương pháp đào tạo 
 

Mục tiêu 
Cuối tiết học, học viên có thể: 

���� biết mọi người cùng tham gia lớp học 
���� biết được những mong đợi của họ được đáp ứng từ khoá học, những mong đợi nào 

không được đáp ứng. 
���� nắm rõ được thời gian, phạm vi, mục tiêu và phương pháp đào tạo của chương trình 

Giáo cụ 
� Các miếng giấy nhỏ, bút  
� Giấy Ao, giấy bóng mờ và máy chiếu OverHead. 

Thời gian:   90 phút 
Các bước 

1. Giới thiệu học viên 
2. Giải thích rằng mỗi học viên phải tự giới thiệu về bản thân mình (tên, tuổi, gia đình, nơi 

ở, nơi làm việc, môn thể thao ưa thích...).  
3. Phát mỗi học viên một mảnh giấy nhỏ và yêu cầu họ ghi ra những mong đợi của họ về 

khoá đào tạo này. 
4. Tổng hợp các mong đợi của học viên. Phân loại và trả lời / giải thích những mong đợi 

họ có thể đạt được và không thể đạt được sau khoá học này. 
5. Giới thiệu chương trình đào tạo. Nhấn mạnh những mong đợi của học viên được thoả 

mãn sau khoá đào tạo và những mong đợi không được thoả mãn từ khoá đào tạo này. 
6. Giới thiệu mục tiêu và phương pháp đào tạo, tài liệu khoá học. 

 
1. Mục tiêu chung 

Nhằm trang bị cho các cán bộ địa phương những kiến thức cơ bản về lập kế 
hoạch sản xuất và hạch toán đối với nông hộ. Bên cạnh đó cũng trang bị cho 
những cán bộ này những kiến thức về phương pháp tiếp cận và giảng dạy 
nông thôn nhằm đào tạo họ thành các giảng viên giảng dạy và truyền thụ kiến 
thức nông dân.    

2. Mục tiêu cụ thể 

� Sau khoá học, học viên phải nắm vững được nội dung của kế hoạch sản xuất, 
kế hoạch tài chính, nội dung hạch toán hoạt động sản xuất của hộ và những 
phương pháp để tiến hành. 

� Học viên phải có sự hiếu biết sâu sắc về các phương pháp tiếp cận nông thôn 
và nông dân. 

� Học viên phải có những kỹ năng để giảng dạy cho các đối tượng nông dân - là 
người có trình độ thường hạn chế 

 Để đạt được ba mục tiêu cụ thể trên các học viên sẽ được trang bị một số 
các kỹ năng sau: 

� Có sự hiểu biết sâu sắc về các nguyên tắc học của người lớn và người 
có trình độ thấp; 
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� Sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc giảng dạy 
như đèn chiếu, bảng, phấn hoặc viết và các loại giấy lớn, giấy nhiều 
màu, giấy tích... 

� Biết tổ chức các học viên theo nhóm để thảo luận có hiệu quả; 

� Biết thiết kế và xây dựng đào tạo và truyền đạt lại những kiến thức đã 
thu nhận được cho từng nhóm đối tượng nông dân khác nhau. 

3. Phương pháp giảng dạy 

Để tạo điều kiện cho các học viên tiếp thu được phương pháp tiếp cận nông dân 
một cách có hiệu quả sau này, khoá học sẽ sử dụng phương pháp giảng dạy chính 
là phương pháp có sự tham gia / cùng tham gia. Tức là trong suốt khoá học, 
người học sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc thảo luận các vấn đề. Giáo viên 
chỉ là người đóng vai trò hướng dẫn / trợ giúp cho các học viên, đưa ra tình 
huống, bài tập cụ thể trong từng nội dung khoá học. Chính vì thế các học viên 
cần chủ động tham gia một cách tích cực trong suốt khoá học. Đặc biệt các học 
viên sẽ phải thay phiên nhau đóng vai trò người trưởng nhóm, để dẫn dắt nhóm 
thảo luận và đưa đến những kết luận của nhóm mình về các vần đề đã được thảo 
luận đối với các nhóm khác. 

---------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phần 2 Nội dung chương trình 
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Bài 1. Các khái niệm cơ bản 

MỤC TIÊU  
Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng: 

���� Định nghĩa được hộ gia đình, hộ nông dân, kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại là gì 
���� Phân biệt sự giống và khác nhau giữa hộ gia đình và hộ nông dân; giữa kinh tế nông hộ 

và kinh tế trang trại. 
Giáo cụ 

� Các miếng giấy nhỏ, bút  
� Giấy Ao, giấy bóng mờ và máy chiếu OverHead. 

Thời gian:   30 phút 
Các bước 

1. Bắt đầu bằng câu hỏi học viên định nghĩa thế nào về hộ gia đình và hộ nông dân ? 
2. Chia học viên thành từng cặp và yêu cầu họ viết định nghĩa của mình về hộ gia đình và 

hộ nông dân vào các miếng giấy. Hãy nhớ yêu cầu họ viết chữ thật TO 
3. Đề nghị mỗi cặp cử một người đọc to định nghĩa của mình rồi dán các miếng giấy lên 

một tờ giấy to Ao. 
4. Dựa vào các định nghĩa trên, cố gắng đi đến một định nghĩa mà mọi người đều nhất trí 

về hộ gia đình và hộ nông dân. Các yếu tố chính trong định nghĩa đó cần nêu bật được 
hộ gia đình và hộ nông dân. 

5. Tương tự, đặt câu hỏi và yêu cầu học viên viết định nghĩa của mình về kinh tế nông hộ 
và kinh tế trang trại, cố gắng đi đến một định nghĩa mà mọi người đều nhất trí về kinh tế 
nông hộ và kinh tế trang trại. Các yếu tố chính trong định nghĩa đó cần tập trung vào: 
♦ Mục đích kinh tế của hai loại hình kinh tế: kinh tế nông hộ và kinh tế trang trại 
♦ Quy mô sản xuất của hai loại hình kinh tế này. 

 
1) Hộ gia đình 

Hộ gia đình, tập những người có quan hệ vợ chồng, họ hàng huyết thống, 
cùng chung nơi ở và một số sinh hoạt cần thiết khác như ăn, uống.v.v.  

Tuy nhiên cũng có thể có một vài trường hợp một số thành viên của hộ 
không có họ hàng huyết thống, nhưng những trường hợp này rất ít xảy ra. 

2) Hộ nông dân 

Là hộ gia đình mà hoạt động sản xuất chủ yếu của họ là nông nghiệp. 

Ngoài các hoạt động nông nghiệp, hộ nông dân còn có thể tiến hành thêm 
các hoạt động khác, tuy nhiên đó chỉ là các hoạt động phụ. 

3) Kinh tế nông hộ 

Kinh tế nông hộ là loại hình kinh tế trong đó các hoạt động sản xuất chủ 
yếu dựa vào lao động gia đình (lao động không thuê) và mục đích của loạt hình 
kinh tế này trước hết nhằm đáp ứng nhu cầu của hộ gia đình (không phải mục 
đích chính là sản xuất hàng hoá để bán). 

Tuy nhiên cũng cần có sự chú ý ở đây là các hộ gia đình cũng có thể  sản 
xuất để trao đổi nhưng ở mức độ hạn chế. 
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Có một thực tế cần có sự phân biệt rõ ràng giữa kinh tế hộ gia đình và kinh 
tế trang trại. 

4) Kinh tế trang trại 

Kinh tế trang trại cũng là một hình thức của kinh tế hộ gia đình, nhưng qui 
mô và tính chất sản xuất hoàn toàn khác hẳn. Tính chất sản xuất chủ yếu của 
trang trại chủ yếu là sản xuất hàng hoá, tức là sản xuất nhằm mục đích để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường. Cũng chính vì vậy mà qui mô sản xuất của trang trại 
thường lớn hơn nhiều so với kinh tế hộ. 

------------------------- 
 
 

Bài 2. Tiềm năng và nguồn lực của nông hộ 
 
MỤC TIÊU  
Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng 

���� Định nghĩa được tiềm năng là gì và nguồn lực là gì  
���� Xác định được các yếu tố tiềm năng của hộ, các yếu tố nguồn lực và những trở ngại 

trong việc khai thác các yếu tố tiềm năng, nguồn lực của hộ. 
Giáo cụ 

� Các miếng giấy nhỏ, bút  
� Giấy Ao 

Thời gian:   195 phút 
Các bước 

1. Bắt đầu bằng câu hỏi học viên thế nào tiềm năng 
2. Yêu cầu học viên viết vào các miếng giấy nhỏ những hiểu biết về tiềm năng, cho ví dụ 

cụ thể. Hãy nhớ yêu cầu họ viết chữ thật TO 
3. Thu lại, phân loại, rồi dán các miếng giấy lên một tờ giấy to Ao. 
4. Dựa vào các hiểu biết và định nghĩa đó, cố gắng đi đến một khái niệm mà mọi người 

đều nhất trí về yếu tố tiềm năng của hộ. 
5. Tương tự, yêu cầu các học viên xác định yếu tố nguồn lực cơ bản của hộ. 
6. Sau khi xác định được tiềm năng và các nguồn lực của hộ. Hãy chia các học viên thành 

nhóm lớn, tuỳ theo quy mô lớp học, nhưng hiệu quả nhất là mỗi nhóm khoảng 4-7 
người. Chia nhóm theo nhiều cách, nhưng tốt nhất nên chia ngẫu nhiên, có giỏi có yếu, 
có lớn có nhỏ, có nam có nữ, có người mạnh dạn có người rụt rè...  

7. Yêu cầu mỗi nhóm viết ra tờ giấy lớn Ao các nguồn lực cơ bản của hộ, mỗi một nguồn 
lực phải xác định trạng thái hiện tại đang khai thác, xác định yếu tố tiềm năng và những 
trở ngại đối với từng tiềm năng. 

8. Đại diện từng nhóm báo cáo phần thảo luận của nhóm, thành viên của các nhóm khác 
theo dõi và đặt ra câu hỏi thảo luận. 

9. Giáo viên tổng hợp và đưa ra những vấn đề chung về các yếu tố nguồn lực, về tiềm năng 
và trở ngại đối với từng tiềm năng và cách giải quyết các trở ngại đó. 

 
 
 

1. Tiềm năng là gì ? 

 Tiềm năng của hộ là khả năng chưa được khai thác, mà có thể khai thác 
được để phục vụ cho lợi ích của hộ. Hay nói khác, tiềm năng của hộ là những 
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yếu tố sản xuất hiện tại hộ đang có nhưng chưa đưa vào sử dụng hoặc sẽ có 
được trong tương lai (những yếu tố sẽ tăng thêm). 

 Chúng ta cũng thường hay nói huyện ta có tiềm năng để phát triển 
kinh tế vườn rừng (?) Các tiềm năng đó có phải là các hộ có nhiều đất vườn 
và đất đồi chưa sử dụng hết hay không? 

 Thí dụ: Hộ A hiện tại có 2 lao động và có 4 người con, 1 người đang 
đi làm nghĩa vụ quân sự năm tới sẽ ra quân trở về địa phương, 3 người đang 
đi học. Như vậy tiềm năng lao động của hộ A trong một vài năm tới là lớn 
hơn 2 lao động. 

2. Tại sao chúng ta phải nghiên cứu tiềm năng của hộ 

� Do nguồn lực của hộ luôn thiếu hay khan hiếm trong khi nhu cầu của hộ 
thì luôn phát triển. 

� Hiện tại nhu cầu của các hộ đang được đáp ứng ở mức độ thấp  

� Sử dụng tốt tiềm năng để nâng cao lợi ích cho hộ, khai thác có hiệu quả các 
yếu tố tiềm năng, tránh lãng phí.  

Tại sao các tiềm năng của hộ chưa được khai thác ? 

3. Các hạn chế trong việc khai thác tiềm năng 

Tiềm năng trong các hộ chưa được khai thác xuất phát từ những yếu tố giới 
hạn. Chính vì vậy muốn các tiềm năng của hộ có thể được sử dụng, khai thác và 
phát huy thì cần phải xác định rõ các yếu tố giới hạn, hay các trở ngại đối với 
từng tiềm năng, từ đó tác động để loại bỏ hoặc làm giảm mức độ ảnh hưởng của 
nó. 

4. Các yếu tố nguồn lực cơ bản của hộ 

 Chúng ta hay nói nông dân chúng ta thường chưa sử dụng hết nguồn 
lực của hộ vào sản xuất kinh doanh như vậy các nguồn lực của hộ là gì?  

 Nguồn lực cơ bản của hộ là những yếu tố sản xuất cơ bản mà hộ có 
như: 

-   Lao động (nhiều hay ít) 

- Đất đai (nhiều hay ít, mấy thửa, tốt hay xấu) 

- Vốn sản xuất (nhiều hay ít) 

- Kỹ thuật tay nghề (bằng cấp được đào tạo, nghề truyền thống hoặc gia 
truyền... ) 

 

 a. Lao động gia đình của nông hộ 
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 Lao động của gia đình là nguồn lực cơ sở của các hộ gia đình và nông trại, 
là yếu tố cơ bản nhằm phân biệt kinh tế hộ gia đình với các doanh nghiệp, công 
ty. 

 Lao động gia đình của nông hộ được xác định là tất cả những người trong 
gia đình có khả năng lao động và sẵn sàng tham gia lao động sản xuất sản phNm 
hàng hoá hay dịch vụ để cung cấp cho gia đình và xã hội. Lao động gia đình của 
nông hộ gồm những người trong độ tuổi lao động và cả những người ngoài độ 
tuổi lao động có thể tham gia lao động khi cần thiết. Lao động của gia đình 
không loại trừ lao động đổi công, lao động thuê mướn hoặc đi làm thuê vào thời 
vụ lao động như thời điểm làm đất, thu hoạch... 

 Xác định lao động gia đình của hộ nông dân cần chú ý đến trình độ lao 
động, tay nghề lao động, đặc biệt là lao động tiềm năng, tức những người đang 
học nghề, hoặc chưa đến tuổi lao động còn đi học... 

 b. Đất đai 

 Bất kỳ hộ nông dân nào cũng đều có quyền sở hữu đất đai hoặc được nhà 
nước phân chia đất đai để sản xuất. Việc phân chia đất đai cho người nông dân 
không theo một tiêu chuNn thị trường nhất định, đây là thuộc tính quan trọng đối 
với mọi nông dân. Đặc điểm này phân biệt người nông dân với người lao động 
không có đất đai hoặc công nhân đô thị. 

 Sự cần thiết đối với hộ nông dân là phải hiểu rõ từng loại ruộng đất cụ thể, 
diện tích, chất đất, vị trí địa lý, địa hình, điều kiện các yếu tố phục vụ như thuỷ 
lợi, giao thông, thời tiết khí hậu, quản lý... Xác định rõ từng thửa đất mà hộ nông 
dân đang và sẽ sử dụng là rất quan trọng trong việc bố trí sản xuất kinh doanh của 
hộ. 

 c. Tiền vốn và trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh 

Tiền vốn và trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh là một trong 3 yếu 
tố nguồn lực quan trọng trong sản xuất kinh doanh của nông hộ. Tuy nhiên, đối 
với các hộ nông dân, việc phân biệt rõ ràng lượng tiền vốn và trang thiết bị phục 
vụ sản xuất kinh doanh và phục vụ tiêu dùng gia đình là rất khó, đặc biệt là việc 
xác định lợi nhuận trong sản xuất kinh doanh của các hộ gia đình do sự khó xác 
định công lao động của gia đình bỏ vào sản xuất kinh doanh. Đây là một đặc 
điểm nữa để phân biệt hộ nông dân với các doanh nghiệp hoặc công ty.  

Cần phải xác định rõ lượng tiền vốn và trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh 
doanh của hộ. Trên cơ sở đó, xác định chính xác và đầy đủ các yếu tố nguồn lực 
phục vụ sản xuất, từ đó xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh chính xác 
và hợp lý.  
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Hiện tại Tiềm năng Trở ngại 
Nguồn lực con người 

Mục tiêu của hộ Qui mô thay đổi mục tiêu Thiếu kiến thức trong sử dụng các nguồn lực làm hạn chế 
qui mô hiện tại 

Kỹ năng của các thành viên gia đình Triển vọng cho việc cải thiện Không có phương pháp, con đường để có thể có được  
nhiều kỹ năng hơn. 

Nguồn cung về lao động trong gia đình 
- Qui mô; - Tuổi; - Giới tính 
- Ngành nghề, đào tạo 
- Kinh nghiệm nghề nghiệp 

Sử dụng tốt hơn nguồn lao động thông qua sự 
đa dạng hoá các hoạt động sản xuất, các hoạt 
động phi nông nghiệp và thay đổi cách bố trí: 
Ai làm, làm khi nào? và làm như thế nào? 

 Kiến thức về sự dang dạng hoá các hoạt động, vai trò 
truyền thống của các lao động trong gia đình. 

Về mặt vật chất 
Trồng trọt   
* Các loại cây trồng hàng năm: 
- Cây hàng năm (3-4 tháng) 
- Cây hàng năm (4-7 tháng) 
- Cây hàng năm (12-14 tháng) 
Thực trạng canh tác cho các loại cây trồng hàng năm. 
* Các loại cây trồng lâu năm, cây ăn quả: 
- Cây lâu năm; - Cây ăn quả... 

- Các loại cây trồng mới 
- Sự thay đổi trong cơ cấu cây trồng 
- Khai hoang thêm đất 
- Đầu tư thâm canh 
- Cải thiện tình trạng canh tác hiện tại, áp 
dụng các biện pháp canh tác kỹ thuật mới, 
tiên tiến... 

-Sự thiếu chắc chắn trong việc giới thiệu các loại cây trồng 
mới. 
-Sự thay đổi cơ cấu cây trồng thường không thoả mãn các 
nhu cầu về sự đa dạng trong khNu phần ăn.  
-Khả năng hiện có của đất đai 
-Các cây trồng mới có thể không phù hợp với các loại cây 
trồng cơ bản hiện tại. 

Các hình thức canh tác 
- Chuyên canh; - Canh tác nương rẫy hoặc bỏ  hoá; 
- Canh tác đất dốc; - Canh tác hai vụ; - Luân canh; 
- Xen canh; - Trồng xen; - Canh tác hỗn hợp 

Tăng mức độ thâm canh 
- Tăng sự xen canh 
- Tăng vụ 
- Trồng xen 

-Sự thiếu nguồn nước 
-Nhu cầu về lao động và các kỹ thuật tương ứng 
-Rủi ro trong việc tăng thâm canh 

Các phương pháp duy trì độ màu mỡ của đất đai 
- bỏ hoang/bỏ hoá. 
- Luân canh với cây họ đậu 
- Luân canh không có cây họ đậu 
- Dùng hoá chất 
- Dùng các phương pháp hỗn hợp 

- Tăng tỷ lệ phầm trăm cây họ đậu trong luân 
canh. 
- Bỏ hoang lâu hơn 
- Sử dụng có hiệu quả hơn các phế thải, rơm 
rạ để duy trì độ màu mỡ. 
- Sử dụng nhiều hoá chất hơn 

-Các loại cây họ đậu có sự sinh trưởng và phát triển tốt 
thường không sẵn có. 
-Sức ép về tăng dân số đang hạn chế về đất đai cho việc bỏ 
hoang 
-Các phụ phNm thường không trở lại đất hoặc không được 
dùng làm thức ăn cho súc vật. 

Các đầu vào được sử dụng 
Các loại nguyên liệu được sử dụng 

Sử dụng các đầu vào rẻ hơn Các nguyên liệu hoặc các loại đầu vào khác không sẵn có. 

Nhu cầu lao động cho các loại cây trồng 
Các hoạt động chính 

- Phát triển các loại cây trồng  mà cây đó có 
khả năng giảm tính mùa vụ trong nhu cầu lao 

-Hệ thống các loại cây trồng sẵn có không có tính khả thi 
trong việc thay đổi. 
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Số lượng 
Lao động kỹ năng và không kỹ năng 
Tính mùa vụ trong nhu cầu lao động 

động. 
- Sắp xếp bố trí lại lao động để giảm  nhu cầu 
lao động trong các thời điểm cao hoặc tiết 
kiệm lao động. 

-Tiền lương cao cho các lao động thuê trong các lúc cao 
điểm.. 

Việc sử dụng và hoạt động marketing các sản phNm trồng 
trọt. Các kênh đưa sản phNm ra thị trường. Sử dụng trong gia 
đình các sản phNm có thể bán được. Chế biến; Cất giữ 

- Cải thiện tình trạng đưa sản phNm ra thị 
trường hiện tại 
- Giảm mất mát trong cất giữ 

-Không có điều kiện cho việc cải thiện các kênh đưa sản 
phNm ra thị trường. 
-Chi phí cho việc cất giữ quá lớn. 

Tưới tiêu 
Hệ thống tưới tiêu hiện tại; Nguồn nước giới hạn đang sử 
dụng như thế nào giữa các loại cây trồng 

- Phát triển hệ thống tưới tiêu tốt hơn 
- Sử dụng nguồn nước tốt hơn 
- Cải thiện mất mát, tái sử dụng. 

-Thiếu vốn. 
-Thiếu nguồn nước. 
-Hệ thống phân phối nước kém và thiếu kiến thức. 

Nguồn cung cấp thức ăn cho các loại gia cầm/gia súc, từ các 
đồng cỏ và các cây trồng.v.v.; Tỷ lệ các loại cây trồng có thể 
ăn được; Các loại cỏ và các loại phụ phNm của các cây trồng 
Sản lượng có khả năng cung cấp theo mùa; Sự sẵn có và việc 
sử dụng các loại thức ăn khi đi thuê, di chuyển.v.v. 

- Tăng nguồn cung cấp phân bón, nước. 
- Trồng thêm các loại cây có thể ăn được. 
- Cải thiện sự mất mát do mùa vụ.v.v. 

-Chi phí cho phân bón, giống có thể vượt quá giá trị thức 
ăn có thể tạo ra. 
-Thiếu thông tin về các loại gia súc/gia cầm và giá cả thức 
ăn;  
-Thiếu vốn. 

Phần tài chính 
-Tổng giá trị/vốn hiện tại của hộ, Dự trữ ở nhà và trên đồng ruộng. 
-Qui mô đầu vào được mua và đầu ra được bán ở trên thị trường hay thông qua các hợp tác. 
-Tiêu dùng của hộ GĐ về các sản phNm có thể bán được. 
-Thu nhập biên của các sản phNm. 
-Lý do cho các mức thu nhập biên. 

-Mức chi phí quản lý mà nó bao gồm cả phần chi trả của hộ gia đình. 
-Tổng thu nhập biên trừ tổng chi phí quản lý 
-Mức độ các khoản nợ và thời gian. 
Thu nhập trên các loại tài nguyên (vốn, lao động...) Cơ cấu kinh doanh của hộ (gia đình, góp 

vốn..) 

Tỷ lệ nợ trên tài sản. 
Thặng dư tiền mặt của nông hộ. 
Lợi nhuận 
Vốn lưu động  

- Thu nhập tương lai đối với các hoạt 
động của hộ có thể đạt được. 
- Tăng thu nhập biên của các hoạt 
động 
- Giới thiệu các hoạt động mới 
- Tỷ lệ thu nhập trên phần vốn tăng 
thêm trong đầu tư mới hoặc mở rộng. 
- Khả năng thay đổi hình thức kinh 
doanh (Góp vốn...) 
- Khả năng cho việc thay đổi giá trị đất 
đai. 

-Quản lý kém 
-Không có các công nghệ tương 
ứng để tăng thu nhập biên các 
hoạt động 
-Nguồn tín dụng bị hạn chế 
-Phong tục tập quán đã kìm hãm 
việc thay đổi cơ cấu sở hữu hay 
cơ cấu kinh doanh. 
-Thiếu sự cố vấn để tiến hành 
thay đổi các hoạt động đầu tư 
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5. Cơ hội và thách thức nằm ngoài tầm kiểm soát của hộ 

a.  Xác định cơ hội 

 - Nếu như một nông sản nào đó mà khan hiếm ở chợ thí dụ những 
đặc sản của hộ của địa phương thì đây chính là một cơ hội của hộ. Nếu hộ 
biết lợi dụng cơ hội này tranh thủ sản xuất đưa ra thị trường thì sẽ có thu 
nhập cao, vì đang ít người bán, nhiều người mua. Thí dụ một số hộ trước 
đây đã nắm bắt cơ hội rau xà lách song và mướp đắng được thành phố ưa 
chuộng nên họ đã nhanh chóng trồng và bán loại này mang lại thu nhập 
lớn. 

 - Chính sách có thiện chí của chính phủ (những chính sách ưu tiên 
cho vùng và hộ) thí dụ: Nhà nước hỗ trợ vốn phát triển đường sá, cho vay 
vốn ưu đãi, hoặc xây dựng các trung tâm công nghiệp trong vùng, như vậy 
các hộ này sẽ có cơ hội để vận chuyển sản phNm dễ dàng, có vốn đầu tư 
cho sản xuất, có thị trường (người mua) nên nông sản dễ dàng tiêu thụ hơn 
và họ có cơ hội tăng thu nhập. 

 - Nếu Tỉnh ký được hộp đồng bán sản phNm sang Châu âu và đang 
có kế hoạch ký hợp đồng mua hàng hoá đó từ các hộ (tìm kiếm giới thiệu 
thị trường) chẳng hạn như mặt hàng Tôm trong trường hợp này chung ta 
các hộ có tiềm năng vốn, lao động và mặt nước sẽ có cơ hội phát triển 
nghề nuôi tôm. 

b. Thách thức (khó khăn) 

 Trong vài năm gần đây một số bà con trồng mía ở TTH có nguy cơ 
không bán được mía, hoặc bán bị lỗ dẫn đến hiệu quả kinh tế trồng mía 
thấp hơn một số cây trồng khác. Ở trường hợp này nguy cơ là cái gì? Có 
phải là chúng ta mất hợp đồng bán mía với số lượng lớn dẫn đến nguy cơ 
mất thị trường hay không? 

 Nguy cơ là những bất lợi nằm ngoài sự kiểm soát của doanh 

nghiệp và hộ gia đình. 

 - Giá đầu vào tăng do khan hiếm thí dụ do thiếu vốn vụ tới các công 
ty sẽ giảm lượng phân NPK nhập khNu. Điều đó dẫn đến giá phân tăng, 
ảnh hưởng bất lợi cho hộ. 

 - Có quá nhiều người sản xuất ra sản phNm cùng loại, chất lượng cao 
giá rẻ nên nông sản hàng hoá của hộ bán ra với giá  sẽ thấp dẫn đến thu 
nhập của hộ chỉ đủ bù chi phí.  
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Thí dụ: Trong huyện từ trước đến nay anh A là người có thu nhập cao 
nhất, đời sống khá giả vì anh năm chắc kỹ thuật trồng Thanh long, nên anh 
đã có diện tíchThanh long nhiều nhất vùng. Nhưng 2 năm nay anh thất thu 
vì các hộ trong vùng đều bắt chước trồng Thanh long nên người bán nhiều 
hơn người mua, giá Thanh long hạ hơn nhiều những năm trước. 

 - Các hợp đồng của các cơ quan với nước ngoài bị phá vỡ hoặc chèn 
ép sẽ ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ sản phNm của người dân.  

Thí dụ như sản xuất cà phê, lúa gạo, mía đường của Việt nam gần đây. Dự 
án mía đường của ta cũng là một thí dụ cụ thể về để mất cơ hội và bị đe 
doạ bởi việc sản xuất ra nhiều mía quá nhưng không có người mua hoặc 
mua với giá rất thấp. 

 Như vậy để tồn tại và phát triển trong điều kiện thị trường hiện nay 
buộc hộ phải hiểu và tự đánh giá được nguồn lực, tiềm năng cũng như cơ 
hội, thách thức đối với kinh tế hộ hiện nay. nếu làm tốt điều này sẽ giúp 
cho hộ sản xuất lựa chọn đúng cây con cần sản xuất, giảm được chi phí và 
bán được sản phNm của mình. 

--------------------------- 
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Bài 3. Thị trường nông sản hàng hoá 
 

MỤC TIÊU  
Sau khi học xong phần này, học viên có thể hiểu được 

���� Khái niệm thị trường là gì ?  
���� Xác định được các loại thị trường để lồng ghép vào thực tế. 

Giáo cụ 
� Các miếng giấy nhỏ, bút  
� Giấy Ao, giấy bóng mờ và máy chiếu OverHead 

Thời gian:   180 phút 
Các bước 

1. Bắt đầu bằng câu hỏi học viên thế nào là thị trường ? 
2. Yêu cầu học viên viết vào các miếng giấy nhỏ những hiểu biết về thị trường, cho ví 

dụ các thị trường cụ thể. 
3. Thu lại, phân loại, rồi dán các miếng giấy lên một tờ giấy to Ao. 
4. Dựa vào các hiểu biết và định nghĩa đó, cố gắng đi đến một khái niệm mà mọi người 

đều nhất trí về thị trường và các loại thị trường. 
5. Tương tự, yêu cầu các học viên cho biết tại sao ta phải nghiên cứu thị trường ? 
6. Hãy chia các học viên thành nhóm lớn. Nên chia nhóm các học viên theo ngành nghề 

hay theo kinh nghiệm sản xuất các loại sản phNm cụ thể. Ví dụ những người sản xuất 
lúa, ngô là chính về 1 nhóm; những người chăn nuôi là chính về 1 nhóm... 

7. Yêu cầu mỗi nhóm viết ra tờ giấy lớn Ao các đặc điểm về thị trường hàng hoá sản 
phNm của mình, những rủi ro và biện pháp phòng tránh trong thực tế hoặc họ hiểu. 

8. Đại diện từng nhóm báo cáo phần thảo luận của nhóm, thành viên của các nhóm khác 
theo dõi và đặt ra câu hỏi thảo luận. 

9. Giáo viên tổng hợp và đưa ra những vấn đề chung về đặc điểm của thị trường hàng 
hoá nông sản, những rủi ro và biện pháp phòng tránh. 

 

1. Khái niệm về thị trường 

Thị trường là nơi mà người mua và người bán tiến hành các hoạt động 
trao đổi hay mua bán hàng hoá, dịch vụ.  

 Ví dụ thị trường: nguyên nhiên vật liệu; thị trường sản phNm; thị trường 
lao động... 

Các loại thị trường 

� Nếu phân loại theo tính chất của thị trường có ba loại sau: 

-Thị trường độc quyền: 

Là thị trường mà trong đó phần lớn các hàng hoá, dịch vụ trên thị trường 
được cung cấp bởi một hoặc một ít người bán (thị trường độc quyền bán) hoặc 
một, một hoặc một ít người mua (thị trường độc quyền mua). Chính vì vậy mà 
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người bán trong thị trường độc quyền bán hoặc người mua trong thị trường độc 
quyền mua có khả năng điều chỉnh lượng cung ở trên thị trường để nâng giá, 
hoặc lượng cầu trên thị trường để hạ giá. 

-Thị trường cạnh tranh không hoàn hảo: 

Là thị trường mà trong đó số lượng các sản phNm trên thị trường không 
do một công ty nào có khả năng có mức ảnh hưởng lớn hay chi phối. Tuy nhiên 
một số công ty nào đó liên kết với nhau, vì vậy nó cũng có khả năng điều chỉnh 
lượng cung hoặc lượng cầu trên thị trường ở một mức độ nhất định nào đó.  

-Thị trường cạnh tranh hoàn hảo: 

Là thị trường mà các sản phNm ở trên thị trường là tương đối đồng nhất 
và không một nhà sản xuất nào có mức tác động lớn đến lượng cung hoặc 
lượng cầu của thị trường. 

� Nếu phân loại thị trường theo quan hệ với quá trình sản xuất thì gồm hai 
loại: 

-Loại thị trường đầu vào: 

Là loại thị trường cung cấp các yếu tố đầu vào cho các quá trình sản 
xuất. 

 Ví dụ: Thị trường vốn, Là nơi người ta tiến hành hoán đổi một loại hàng 
hoá khá đặc biệt: đó là TIỀN, giá cả của vốn là gì ? Đó là LÃI SUẤT. 

Thị trường lao động, là nơi tiến hành cung cấp và thuê mướn lao động. 
Trong nông nghiệp cần chú ý tính thời vụ của loại thị trường này. 

Thị trường trang thiết bị, là nơi tiến hành cung cấp các trang thiết bị máy 
móc cho các nhà sản xuất. 

Thị trường nguyên nhiên vật liệu, là nơi tiến hành cung cấp các nguyên 
liệu, nhiên liệu, vật liệu đầu vào cho các nhà sản xuất. Như thị trường phân bón 
trong nông nghiệp, thị trường thuốc trừ sâu, thị trường các cây giống, con 
giống.v.v. 

Thị  Trường đầu ra, là thị trường tiêu thụ các sản phNm của các nhà sản 
xuất. Ví dụ thị trường gạo đối với người trồng lúa, thị trường thịt bò đối với 
người chăn nuôi bò. 

Tóm lại: Sự phân loại thị trường chỉ có tính tương đối. Điều quan trọng 
là phải chú ý đến đặc điểm của thị trường các nông sản phNm sau này. 

2. Nghiên cứu thị trường, sự cần thiết phải nghiên cứu thị trường 

• Hướng sản xuất đến đáp ứng nhu cầu thị trường thì khả năng mang lại lợi 
ích cho hộ từ các hoạt động sản xuất càng lớn. 
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• Khi tiến hành sản xuất hàng hoá (Sản xuất để bán), thì nghiên cứu thị 
trường sẽ giúp hộ dễ dàng tiêu thụ các sản phNm của mình sản xuất ra. 

• Nghiên cứu thị trường sẽ giúp hộ nắm bắt được các cơ hội kinh doanh mới. 

• Thị trường là nhân tố quyết định hướng khai thác các tiềm năng của hộ. 

3. Các đặc điểm của thị trường nông sản hàng hoá. 

Thị trường nông sản phNm thường có các đặc điểm chính sau: 

� Thông thường đó là thị trường cạnh tranh hoàn hảo. Tức là các nhà sản 
xuất đều có qui mô rất nhỏ so với tổng cung của thị trường và các sản phNm 
trên thị trường là tương đối đồng nhất. Ví dụ: Thị trường gạo, Heo, Gà.v.v. 

� Thị trường nông sản phNm thường có sự biến động lớn và phụ thuộc 
nhiều vào sự thay đổi của thời tiết và khí hậu. 

Các nông sản là các sản ph�m của cây và con vì vậy nó chịu tác động mạnh 

của các điều kiện sống của nó. 

� Các nông sản phNm thường có những đòi hỏi khá nghiêm ngặt trong quá 
trình đưa ra thị trường đặc biệt là các sản phNm tươi sống chưa qua chế biến. 

Chính những đặc điểm này mà dẫn đến các nhà nông hộ thường gặp rủi 
ro lớn trong quá trình sản xuất của mình.  

4. Những rủi ro và biện pháp phòng tránh 

Rủi ro là gì ? Đó chính là khả năng mất mát khó biết trước từ các hoạt 
động sản xuất của các hộ gia đình.  

Ví dụ: Khả năng mất mát do sự hạ giá của thị trường, do lũ  lụt, do các 
dịch bệnh trên các cây trồng và vật nuôi... 

Làm thế nào để giảm rủi ro và phòng tránh rủi ro. Tức là phải dự báo các 
khả năng xảy ra, từ đó điều chỉnh các hoạt động để tránh cho các rủi ro, hoặc 
có các tác động điều chỉnh kịp thời để tổn thất ít nhất. 

------------------- 
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Bài 4. Các hoạt động tạo thu nhập và ý tưởng kinh doanh của hộ 
 

MỤC TIÊU  
Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng 

���� Xác định được các hoạt động của hộ có thể tạo ra thu nhập ?  
���� Tìm ra một ý tưởng kinh doanh tốt ! 

Giáo cụ 
� Các miếng giấy nhỏ, bút  
� Giấy Ao, giấy bóng mờ và máy chiếu OverHead 

Thời gian:   60 phút 
Các bước 

1. Giáo viên đặt câu hỏi và gợi ý để các học viên đưa ra những hoạt động có thể tạo thu 
nhập. Có thể phát cho học viên mỗi người 1 tờ giấy nhỏ và yêu cầu họ viết ra những 
hoạt động có thể tạo ra tu nhập. 

2. Giáo viên tổng hợp lên tờ giấy lớn và xếp chúng theo các ngành nghề kinh doanh 
3. Tương tự phát cho học viên các tờ giấy nhỏ khác và yêu cầu họ trả lời câu hỏi: ta có 

thể tìm ra ý tưởng kinh doanh từ đâu và viết ra giấy. Giáo viên tổng hợp và đưa ra kết 
luận về cách tìm ra ý tưởng kinh doanh. 

4. Sau đó, chia các học viên thành nhóm lớn.  
5. Yêu cầu mỗi nhóm đưa ra một ý tưởng kinh doanh, tại sao phải đưa ra ý tưởng kinh 

doanh đó theo khía cạnh bản thân, gia đình hoặc từ thị trường.  Ý tưởng kinh doanh 
này cần xem xét đến yếu tố đầu vào và yếu tố thị trường đầu ra.  

6. Đại diện từng nhóm trình bày kết quả của nhóm, thành viên của các nhóm khác theo 
dõi và đặt ra câu hỏi thảo luận. 

7. Giáo viên tổng hợp và đưa ra những nhận xét về ý tưởng kinh doanh đó. 

 
Bạn có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền cho bản thân và gia đình, tuy 

nhiên những công việc trên phải được Nhà nước cho phép. Sau đây là một số 
hoạt động chính của hộ: 

1. Sản xuất trồng trọt, chăn nuôi 

Sản xuất nói chung là quá trình làm việc của chúng ta nhằm tạo ra một 
hoặc nhiều sản phNm để tiêu dùng cho bản thân, gia đình hoặc để bán kiếm 
tiền. 

Các loại sản xuất nông nghiệp: 

- Trồng trọt: lúa, khoai, sắn, cây ăn quả, rừng... 

- Chăn nuôi: nuôi lợn, bò, gà, cá, ong... 

Sản xuất trồng trọt là việc chúng ta sử dụng nhiều yếu tố khác nhau trong 
trồng trọt như giống lúa, ngô, đậu lạc... với nước tưới, phân bón, ruộng đất... để 
tạo ra các sản phNm như lúa, ngô hay đậu lạc...  
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Sản xuất chăn nuôi là việc chúng ta sử dụng các yếu tố trong chăn nuôi 
như lợn con, bò con với thức ăn, đồi cỏ... để nuôi lợn, bò... sau đó thu sản 
phNm. 

2. Buôn bán 

Buôn bán là việc chúng ta mua một số loại sản phNm do người khác làm 
ra đem về bán lại kiếm tiền lời. 

Các loại buôn bán: 

 - Bán lẻ: tức ta mua hàng với số lượng ít và bán lẻ cho từng người hàng 
ngày như bán hàng tạp hoá... 

 - Bán buôn: tức ta mua hàng với số lượng lớn và bán sỉ lại cho những 
người bán lẻ như bán phân bón, vật liệu xây dựng... 

- Đại lý: tức ta bán giúp cho những người khác, công ty lớn ở thành phố 
để kiếm hoa hồng như làm đại lý điện thoại, đại lý tivi, catssett... 

3. Ngành nghề, dịch vụ 

Dịch vụ là việc chúng ta làm giúp cho người khác một số công việc nhất 
định để kiếm tiền. 

Các loại dịch vụ như: cắt tóc, may mặc, sửa chữa máy móc thiết bị, bán 
hàng ăn, chụp ảnh, khuân vác... 

4. Cách tìm một ý tưởng sản xuất, kinh doanh tốt 

Có nhiều cách để tìm ra ý tưởng kinh doanh: Ý tưởng kinh doanh có thể xuất 
phát từ: 

 - Trong nhà chúng ta: các đồ dùng, vật dụng...  

 -  Từ vườn, ruộng: cây trồng, con vật nuôi 

 -  Từ đi lại tìm thấy ở nơi khác 

 - Từ giao tiếp, hỏi bạn bè 

 - Từ  ti vi, đài báo 

 - Từ những khó khăn của điều kiện tự nhiên 

 - Từ những người đã làm ngành nghề này 

 - Từ tay nghề của bản thân họ 

 - Khó khăn của chính gia đình và của xã hội... 
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Trong đời sống hàng ngày của chúng ta xuất hiện nhiều và rất nhiều ý 
tưởng kinh doanh. Tuy nhiên một ý tưởng kinh doanh tốt phải được xuất phát 
từ hai khía cạnh sau: 

- Khía cạnh theo hướng bản thân mình hoặc gia đình mình 

Nếu chúng ta hay gia đình chúng ta có kinh nghiệm hay đã từng sản xuất 
thành công một loại sản phNm nào đó ví dụ thợ rèn làm liềm, búa, rìu ... hoặc đã 
từng buôn bán như tạp hoá, làm nghề như cắt tóc... thì chúng ta nên chọn sản 
xuất kinh doanh các loại đó. 

Tức ta sản xuất kinh doanh thợ rèn làm liềm, búa, rìu hay bán hàng tạp 
hoá, cắt tóc... 

- Khía cạnh theo hướng người mua hàng (khách hàng) 

Trong đời sống hàng ngày, chúng ta quan sát thấy ở xã chúng ta có nhiều 
người mua muối nhưng phải đi đến xã bên cạnh; hoặc ở xã bên cạnh có Ông B 
bán phân bón rất chạy; hoặc gia đình chúng ta cần 5 áo đi mưa, gia đình Chị 
bên nhà cần 3 áo đi mưa, gia đình chú, cô, dì... cần rất nhiều áo đi mưa nhưng 
không có... 

 Vậy ta nên kinh doanh muối, phân bón, áo đi mưa... 
------------------------------- 
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Bài 5.  Lập kế hoạch sản xuất 

 
MỤC TIÊU  
Sau khi học xong phần này, học viên hiểu được  

���� Lập kế hoạch sản xuất là gì, có mấy loại kế hoạch ?  
���� Cách xây dựng một số loại kế hoạch sản xuất ! 

Giáo cụ 
� Các miếng giấy nhỏ, bút  
� Giấy Ao, giấy bóng mờ và máy chiếu OverHead 

Thời gian:  250 phút 
Các bước 

1. Giáo viên đặt câu hỏi và gợi ý để các học viên đưa ra khái niệm về kế hoạch và các 
loại kế hoạch sản xuất. Đặt câu hỏi để học viên trả lời là tại sao ta phải lập kế hoạch 
sản xuất, nếu không lập kế hoạch sản xuất có được không ? Tầm quan trọng của kế 
hoạch sản xuất. 

2. Giáo viên tổng hợp lên tờ giấy lớn 
3. Chia các học viên thành 4 nhóm lớn.  
4. Yêu cầu mỗi nhóm lập một kế hoạch sản xuất riêng lẻ. Nhóm 1 lập kế hoạch sản xuất 

ngành trồng trọt; nhóm 2 lập kế hoạch sản xuất ngành chăn nuôi; nhóm 3 lập kế 
hoạch sản xuất kinh doanh một ngành nghề, dịch vụ cụ thể và nhóm 4 lập kế hoạch tài 
chính của hộ.  

5. Đại diện nhóm 1 trình bày kết quả lập kế hoạch của nhóm 1. Cả lớp theo dõi và thoả 
luận, giáo viên tổng hợp và đưa ra một kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt hoàn chỉnh. 

6. Tương tự đối với các kế hoạch sản xuất khác. 

 

1. Khái niệm kế hoạch sản xuất: 

Là một lịch trình trong đó các công việc được thực hiện theo một trật tự 
nhất định nào đó, bởi các đối tượng cụ thể nào đó. 

Lập kế hoạch sản xuất là việc dự tính trước, sắp xếp trước các hoạt động 
sản xuất theo một lịch trình nhất định với các đối tượng thực hiện nó. 

2. Tại sao phải lập kế hoạch sản xuất. 

-Tại vì các nguồn lực của hộ để tiến hành các hoạt động sản xuất luôn 
khan hiếm và không phải lúc nào cũng sẵn có. 

-Trong quá trình tiến hành sản xuất, Hoạt động sản xuất bị chi phối 
nhiều bởi các yếu tố bên ngoài. Vì vậy lập kế hoạch là nhằm hạn chế ảnh 
hưởng xấu của các yếu tố bên ngoài, đảm bảo cho quá trình sản xuất liên tục và 
có hiệu quả. 

-Kế hoạch sản xuất là hình thức giúp chủ hộ và các chủ trang trại có thể 
quản lý tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. 
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-Kế hoạch sản xuất là cách thức mà thông qua đó, các chủ hộ và các chủ 
trang trại nhận ra các điểm mạnh, điểm yếu của các hộ. Từ đó có biện pháp tạo 
điều kiện khắc phục các điểm yếu và phát huy các thế mạnh một cách có hiệu 
quả. 

Kế hoạch sản xuất có thể giúp chủ hộ nhận ra được sự dư thừa hay thiếu 
lao động, vốn và các dụng cụ khác.v.v. 

Mục tiêu của các hộ là làm sao cho các hoạt động sản xuất được tiến 
hành và thực hiện có hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích nhất cho các hộ. Như 
vậy rõ ràng kế hoạch sản xuất là nền tảng để từ đó các kế hoạch khác được thiết 
lập, nhằm bổ trợ cho việc thực hiện kế hoạch sản xuất. 

3. Những căn cứ để lập kế hoạch sản xuất 

• Căn cứ vào các nguồn lực hiện có của hộ. 

• Căn cứ và các nguồn lực bên ngoài mà hộ có thể huy động được. 

• Căn cứ vào nhu cầu thị trường về các sản phNm mà hộ có ý định sản xuất. 

• Căn cứ vào lịch thời vụ chung của vùng, của HTX. 

• Căn cứ vào dự báo, dự tính của các nhà phân tích, các nhà quản lý, các nhà 
nghiên cứu và ngay cả bản thân của chủ hộ. 

4. Nội dung kế hoạch sản xuất 

• Kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt 

Phải được lên trước khi tiến hành các hoạt động sản xuất 

Lịch thời vụ (kết hợp kế hoạch trong tháng, trong vụ và cả năm) 
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Thửa ruộng 1,  
Cây trồng......... 

            

Thửa ruộng 2,  
Cây trồng......... 

            

Tổng nhân lực             
 

• Kế hoạch sản xuất ngành chăn nuôi 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Trâu 
 

            
            

Lợn             
Cá             

Tổng nhân lực             
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Kế hoạch sản xuất sản ph.m ngành trồng trọt 
 
Năm Thửa Diện 

tích 
(m2) 

Thu - Chi Hiệu 
quả 

Ghi 
chú 

Thu (sản lượng) Chi (chi phí sản xuất) Lãi/lỗ 
Sản lượng 

(kg) 
Giá 
bán 
1 
kg 

Tổng 
tiền 

Chi phí vật tư Công Tổng 
chi 

Giá 
thành 1 

kg Tổng Bán Giống Phân Thuốc 
sâu 

... Phí Cộng Số 
ngày 

Tổng tiền 
công 

1 2 3 4 5 6 7=6x4 8 9 10 11 12 13 14 15 16=13+15 17=16/4 18=7-16 19 

20
04

 

Lúa 
ĐX 

                 

Lúa 
mùa 

                 

Khoai                  
Sắn                  
Ngô                  

                  
                  

Cộng                  

20
05

 

Lúa 
ĐX 

                 

Lúa 
mùa 

                 

Khoai                  
Sắn                  
Ngô                  

                  
                  

Cộng                  
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Kế hoạch sản xuất sản ph.m ngành chăn nuôi 
 
Năm Loại 

gia 
súc, 
gia 
cầm 

Số 
lượng 
(con) 

Thu - Chi Hiệu 
quả 

Ghi 
chú Thu (sản lượng) Chi (chi phí sản xuất) 

Sản lượng Giá 
bán 1 
đơn 
vị 

Tổng 
tiền 

Chi phí vật tư Công Tổng 
chi 

Giá 
thành 1 
đơn vị 

Lãi/lỗ 
Tổng Bán Giống Thức 

ăn 
Thú 

y 
... Phí Cộng Số 

ngày 
Tổng 

tiền công 

1 2 3 4 5 6 7=6x4 8 9 10 11 12 13 14 15 16=13+15 17=16/4 18=7-16 19 

20
04

 

Bò                  
Lợn                  
Gà                  
Vịt                  

                  
                  
                  

Cộng                  

20
05

 

Bò                  
Lợn                  
Gà                  
Vịt                  

                  
                  
                  

Cộng                  
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• Kế hoạch kinh doanh ngành nghề, dịch vụ 

 
Kế hoạch kinh doanh ngành nghề, dịch vụ 

 
Năm Tên sản 

phNm 
Thu Chi Công Lãi/ lỗ Ghi chú 

Lượng sản 
phNm 

Giá bán đơn 
vị 

Tổng 
thu 

Nguyên 
liệu 

Nguyên 
liệu 

... Tổng chi Số 
ngày 

Tiền 
công 

1 2 3 4 5=3x4 6 7 8 9=6+7+8 10 11 12=5-9-11 13 

20
04

 

Rượu            
Bán lẻ            

Làm thuê            
Cày thuê            

            
            
            
            

Cộng            

20
05

 

Rượu            
Bán lẻ            

Làm thuê            
Cày thuê            

            
            
            
            
            
            

Cộng            
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• Kế hoạch tài chính 

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất của các ngành, tổng hợp để có kế hoạch tài chính. 
Tháng 

Khoản mục 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I. Chi             
1. Trồng trọt             
2. Chăn nuôi             
3. Buôn bán             
4. Ngành nghề             
5. Chi khác             
Tổng chi             
II. Thu             
1. Trồng trọt             
2. Chăn nuôi             
3. Buôn bán             
4. Ngành nghề             
5. Thu khác             
Tổng thu             
Cân đối thu chi             
Cộng dồn từ 

tháng trước 

            

Kế hoạch vay             

 

 
------------------ 
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Bài 6. Quản lý tài chính của nông hộ 
 
MỤC TIÊU  
Sau khi học xong phần này, học viên hiểu được 

���� Các khoản thu, chi và tiết kiệm của nông hộ và tính toán nó theo hàng tháng, hàng năm ?  
���� Có khả năng ước tính được lượng tiền vốn và lượng vốn cần kinh doanh của nông hộ! 

Giáo cụ 
� Các miếng giấy nhỏ, bút  
� Giấy Ao, giấy bóng mờ và máy chiếu OverHead 

Thời gian:   450 phút 
Các bước 

1. Đặt câu hỏi để học viên trả lời và viết lên tờ giấy lớn các nguồn thu của hộ.  
2. Chia các học viên thành các nhóm lớn.  
3. Yêu cầu mỗi nhóm xây dựng bảng thu nhập hàng ngày và bảng thu nhập hàng tháng của hộ.  
4. Đại diện mỗi nhóm trình bày kết quả. Giáo viên tổng hợp và đưa ra một mẫu ghi thu nhập 

hàng ngày, hàng tháng chung. 
5. Sau đó ra bài tập và các nhóm làm bài tập và trình bày kết quả. 
6. Tương tự đối với các khoản chi, bảng ghi chi tiêu hàng ngày và hàng tháng của hộ. 
7. Từ các khoản thu và chi của hộ xác định khoản tiền tiết kiệm của hộ trong tháng và trong 

năm. Thảo luận theo bài tập của giáo viên. 
8. Từ các khoản tiền tiết kiệm, xác định lượng tiền vốn của hộ và ước tính lượng tiền cần kinh 

doanh của các nông hộ. Chú ý lượng tiền cần kinh doanh hoàn toàn tuỳ thuộc vào ngành 
nghề kinh doanh. 

 
1. Các khoản thu của nông hộ 

- Trước hết, chúng ta cần xác định gia đình của hộ có mấy người làm ra tiền ? 

- Từng người làm ra tiền từ những hoạt động nào ? 

- Ta cần phải tính đầy đủ và chính xác số tiền từng người làm được theo từng 
tháng cụ thể.  

- Từ đó xác định cho được tổng số tiền làm được của cả gia đình (thu nhập của 
gia đình) hàng ngày. 

- Cuối cùng ta tính ra tổng số tiền có được của gia đình trong từng tháng và trong 
năm theo bảng sau ! 

Sổ ghi thu nhập hàng ngày của hộ 

S 
TT 

Ngày 
tháng  

Hoạt động thu 
Số tiền thu 

Ghi chú 
Tổng số Đã nhận Nợ Người nợ 

1        
2        
        

Tổng       
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Bảng tính thu nhập của gia đình phân theo tháng 
 

Hoạt động 
Thu nhập theo từng tháng: 

Tổng thu 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Trồng trọt:              
2. Chăn nuôi:              
3. Sản xuất 
nhỏ:  

             

4. Buôn bán:              
5. Dịch vụ:              
6. Vay              
7. Khác              
-              

Cộng              
 
2. Các khoản chi của nông hộ 

Các khoản chi tiêu của nông hộ. Chi tiêu của gia đình vào những mục gì ? 

 - Chúng ta cần xác định phần chi tiêu chung của gia đình: 

o Gồm những khoản mục nào ? 

o Số tiền từng khoản mục đó từng tháng là bao nhiêu ? 

o Những khoản mục nào là chi thường xuyên (tháng nào cũng chi) ? 

o Những khoản mục nào chi bất thường (có tháng có nhưng có tháng không 
hoặc đột xuất) ? 

 - Chúng ta cũng cần biết phần chi tiêu riêng của từng người trong gia đình 
từng tháng là bao bao nhiêu: 

o Chồng ? Vợ ?  Con ?  Con ? ...  Người khác ? 

 Chúng ta sẽ tính toán chi tiêu hàng ngày của cả nhà ta là bao nhiêu và từ đó 
ta tính toán ra hàng tháng ? 

- Chúng ta sẽ tính toán chi tiêu hàng tháng của cả nhà ta là bao nhiêu và hàng 
năm là bao nhiêu ? 

Sổ ghi  chi tiêu hàng ngày của hộ 
S 

TT 
Ngày 
tháng  

Hoạt động chi 
Số tiền chi 

Ghi chú 
Tổng số Đã chi Còn nợ Nợ ai 

1        
2        
3        
        

Tổng       
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Bảng tính chi tiêu của gia đình phân theo tháng 

 

Hoạt động 
Chi tiêu theo từng tháng: 

Tổng chi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Ăn, uống              
2. Quần áo              
3. Học hành              
4. Y tế              
5. Cúng giỗ              
6. Đám tiệc              
7. Trả vay, lãi              
. ....              
10. Trồng trọt              
11. Chăn nuôi              
12. Buôn bán              
13. Dịch vụ              
14. Khác              
 ....              
16. Chồng              
17. Vợ              
18. Con              
19. Người 
khác 

             

20. Bất thường              
21. ...              

Cộng              

 
3. Các khoản tiền tiết kiệm của nông hộ 

Số tiền tiết kiệm được trong tháng, trong năm là bao nhiêu ? 

Chúng ta cần phải tính số tiền tiết kiệm được hàng tháng và cả năm bằng cách: 

Tiết kiệm từng tháng = Tiền thu từng tháng - Tiền chi từng tháng 

Tiết kiệm cả năm = Tiền thu cả năm - Tiền chi cả năm 

Hay Tiết kiệm cả năm = Tổng tiền tiết kiệm hàng tháng 

 Như vậy ta có thể quản lý được các khoản thu, chi của gia đình và biết: 

o Khoản nào hợp lý,  

o Khoản nào không hợp lý,  

o Khoản nào thu nhiều,  

o Khoản nào thu ít,  

o Khoản nào chi nhiều, 

o Khoản nào chi ít ... 
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Từ đó chúng ta có thể điều chỉnh để được tốt hơn. 

Thông qua đó ta cũng có thể biết tháng nào dư tiền, tháng nào thiếu tiền. 

Số tiền tiết kiệm được sẽ được dùng vào kinh doanh để kiếm lãi nhiều hơn ! 

4. Ước tính lượng tiền vốn của nông hộ 

Chúng ta tính toán xem lượng tiền vốn của gia đình hiện tại là bao nhiêu ? 
Lượng tiền vốn của gia đình hiện có chính là số tiền tiết kiệm được hàng tháng của 
gia đình và số tiền gia đình tích luỹ được lâu nay. Tức là ta cần tính: 

- Số tiền hàng tháng gia đình tiết kiệm được bao nhiêu ? 

- Số tiền gia đình lâu nay tích luỹ được là bao nhiêu ? 

Ta đã biết: 
 
    =    - 
   =    +  
 
Lượng tiền vốn của gia đình hiện tại: 
 
       
      =            +  
         

Lượng tiền vốn của gia đình chính là lượng tiền dôi ra của gia đình mà chúng 
ta có thể mượn để tiến hành hoạt động kinh doanh. 

Trong quá trình tiến hành hoạt động kinh doanh chúng ta phải luôn luôn bảo 
toàn vốn, không để mất vốn hay thất thoát vốn. 

Để làm được điều này, chúng ta phải tiến hành ghi chép tất cả các loại tiền 
vốn bỏ vào để kinh doanh, ghi chép tất cả các hoạt động thu chi của quá trình kinh 
doanh của chúng ta. 

5. Ước tính lượng tiền vốn kinh doanh của nông hộ 

Sau khi xác định được số vốn dôi ra của gia đình mà chúng ta có thể mượn để 
kinh doanh và ý tưởng kinh doanh tốt, chúng ta bắt đầu tính toán số tiền cần thiết 
để khởi sự kinh doanh của chúng ta. 

 Xuất phát từ ý tưởng kinh doanh đã xác định, chúng ta biết được loại sản 
phNm hàng hoá hay dịch vụ chúng ta sẽ kinh doanh. 

Từ loại sản phNm hàng hoá, dịch vụ chúng ta sẽ kinh doanh này, chúng ta cần 
tính, nếu sản xuất kinh doanh chúng chúng ta cần những gì như đất đai, nhà 
xưởng, máy móc, trang thiết bị, đồ dùng và những nguyên vật liệu cần thiết để sản 
xuất ra chúng. 

Số tiền tiết kiệm 
hàng tháng của 

gia đình 

Thu nhập hàng 
tháng của gia 

đình 

Chi tiêu hàng 
tháng của gia 

đình 

Lượng tiền vốn hiện 
có của gia đình 

Số tiền tiết kiệm hàng 
tháng của gia đình 

Số tiền tích luỹ được của gia 
đình từ trước đến nay 
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Tất cả các loại kể trên để sản xuất sản phNm hàng hoá dịch vụ được gọi là tài 
sản. Có 2 loại tài sản là Tài sản cố định và tài sản lưu động. 

-  Tài sản cố định 

Tài sản cố định là tài sản có giá trị lớn và thời gian sử dụng lâu dài. Bao gồm: 

• Đất đai, nhà xưởng:  

Đất đai, nhà xưởng là địa điểm chúng ta tiến hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh tại đó. 

Có thể có các trường hợp sau: 

- Xây dựng nhà xưởng mới để kinh doanh. 

- Mua nhà xưởng đã có sẵn, sửa chữa để kinh doanh. 

- Thuê nhà xưởng để kinh doanh. 

- Kinh doanh ngay tại nhà ở của chúng ta. 

Trong 4 trường hợp trên, đối với chúng ta là những người sản xuất kinh 
doanh nhỏ và mới bắt đầu sản xuất kinh doanh thì đơn giản, hiệu quả nhất là ta 
nên chọn sản xuất kinh doanh tại nhà ở chúng ta. Như vậy chúng ta có thể tiết 
kiệm được tiền, thuận tiện trong việc sản xuất kinh doanh và quản lý, đồng thời 
khi cần thiết ta có thể nhờ người nhà giúp đỡ dễ dàng. 

• Máy móc, trang thiết bị:  

Máy móc, trang thiết bị là toàn bộ máy móc, dụng cụ, xe cộ, đồ dùng nhỏ… 
chúng ta cần để sản xuất kinh doanh ra sản phNm. Khi sản xuất kinh doanh, 
thường thì máy móc, trang thiết bị chúng ta phải mua sắm. 

- Tài sản lưu động 

Hình thành nên tài sản lưu động là vốn lưu động. Khi sản xuất kinh doanh, 
ngoài tiền vốn chi cho việc đầu tư nhà xưởng, máy móc trang thiết bị, chúng ta 
còn cần tiền để mua vật tư, hàng hoá để là ra sản phNm mới để sản xuất kinh 
doanh. Những loại này gọi là tài sản lưu động. Tài sản lưu động là các loại tài sản 
tạm thời, sử dụng hết trong một, hai lần sản xuất như tiền mặt, vật tư, hàng hoá… 

Các khoản chi cho tài sản lưu động: 

- Mua hàng hoá về bán lại hay mua nguyên vật liệu về sản xuất, 

- Trả tiền điện, nước, trả lãi vay, chi vận chuyển, tiếp khách, sửa chữa… 

- Trả tiền thuê người làm và các chi phí lặt vặt khác. 

+ Tài sản cố định được được đầu tư một lần nhưng sử dụng nhiều lần, nên 
cần số tiền nhiều một lúc để mua sắm. 

 + Tài sản lưu động được mua sắm theo hàng ngày, hàng tháng hay vài ba 
tháng, sử dụng hết rồi mua tiếp, nên chỉ cần một lượng tiền ban đầu sau đó để 
quay vòng. 
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----------------- 
 

 

 

Bài 7. Tính toán hiệu quả sản xuất kinh doanh 
 

MỤC TIÊU  
Sau khi học xong phần này, học viên có khả năng  

���� Tính toán được tất cả các khoản chi phí phải bỏ ra, doanh thu thu về và lỗ lãi trong sản 
xuất kinh doanh ?  

Giáo cụ 
� Các miếng giấy nhỏ, bút  
� Giấy Ao, giấy bóng mờ và máy chiếu OverHead 

Thời gian:   300 phút 
Các bước 

1. Giáo viên đặt câu hỏi để xác định các khoản chi phí phải bỏ ra cho các ngành sản xuất. 
2. Sau đó đặt câu hỏi để xác định các khoản doanh thu từ các ngành sản xuất. Từ đó xác 

định lỗ lãi của các ngành sản xuất. Chú ý trong chi phí có chi phí phân bổ hoặc khấu hao 
tài sản cố định. 

3. Giáo viên tổng hợp lên tờ giấy lớn 
4. Chia các học viên thành các nhóm lớn và ra bài tập để các nhóm làm bài tập. 
5. Các nhóm trình bày kết quả bài tập của nhóm. Giáo viên chỉnh sửa và kết luận. 

 

1. Xác định các khoản chi phí phải bỏ ra 

Sản xuất trồng trọt, chăn nuôi 

- Chi mua cày, cuốc, liềm, hái… (phân bổ lại) 

- Chi phí khai hoang, làm đất… (tiền thuê, công của ta bỏ ra tính theo ngày và tính 
ra tiền). 

- Chi phí giống, xử lý giống, công xử lý giống … 

- Công chăm sóc tính ra tiền, công thuê người làm… 

- Chi mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y… 

- Chi thức ăn hàng ngày trong chăn nuôi. 

- Chi thu hoạch (thuê, ngày công, vận chuyển, thuê tuốt, chặt đốn, hái …) 

- Chi vận chuyển, chuyên chở… 

- Chi phơi, xay xát, đón hộp… 

Buôn bán 

- Chi nhà xưởng kho chứa… 

- Chi mua hàng hoá để bán lại, chi vận chuyển 
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- Chi mua dụng cụ, nguyên vật liệu để làm nghề… 

- Chi đóng hộp… 

- Chi trả tiền thuê người làm, thuê nhà xưởng, thuế, lệ phí … 

Ngành nghề, dịch vụ 

- Chi sửa chữa nhà xưởng, chi mua trang thiết bị, dụng cụ (phân bổ lại) 

- Chi mua nguyên, vật liệu (sắt thép, mây, tre, gỗ…) 

- Công, Chuyên chở… 

 Những khoản ghi phân bổ, tức bỏ ra một lần mua nhưng chia thành nhiều 
lần để bù lại như cuốc, liềm, hái, nhà xưởng, kho chứa 

2. Xác định doanh thu 

Doanh thu là tất cả các khoản thu được từ việc bán các sản phNm hàng hoá 
hay dịch vụ dưới các hình thức tiền mặt, nợ, cấn nợ, đổi hàng … đều là doanh thu 
từ bán hàng hoá hay dịch vụ. 

 Doanh thu từ: 

 - Sản xuất trồng trọt là khoản tiền thu về từ bán hoa, quả, cây, lá… và cả 
tiền bán được từ các loại sản phNm phụ như rơm, rạ, lá, củi, cám… 

 - Sản xuất chăn nuôi là khoản tiền thu về từ việc bán con vật nuôi, bán 
giống, bán phụ phNm như phân… 

 - Buôn bán là khoản tiền thu về từ bán các loại hàng hoá mua về và các loại 
phụ phNm như bao bì nhựa, giấy, các vật liệu thừa… 

 - Ngành nghề, dịch vụ là khoản tiền tu về từ dịch vụ, nghề nghiệp, làm 
thuê… 

3. Xác định lỗ lãi trong sản xuất, kinh doanh 

Doanh thu  -          Chi phí  =              Lãi 

(tiền thu về)   (tiền bỏ ra)   (lợi nhuận) 

-------------- 

 

 

 
BÀI TẬP 
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MỤC TIÊU  
Sau khi làm xong các bài tập này, học viên có khả năng  

���� Thực hành lập kế hoạch sản xuất các ngành chính của hộ gia đình đó là trồng trọt và chăn 
nuôi ?  

���� Học viên biết được sản xuất cây, con nào là có hiệu quả hơn; 
���� So sánh các ngành sản xuất, lựa chọn cây con để mở rộng sản xuất hoặc hạn chế sản xuất 

Giáo cụ 
� Mẫu lập kế hoạch sản xuất, mẫu thu chi phát tay 

Thời gian:   180 phút 
Các bước 

1. Giáo viên ra bài tập cho học viên làm, từng bài 1, thời gian học viên làm 45 phút/ bài. 
Giải đáp và hỏi 15 phút / bài. 

2. Phần giải đáp được tổng hợp lên tờ giấy lớn, Ao 

 
Bài tập 1: Lập kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt hộ Anh Dương 
 Năm 2004, Hộ Anh Dương sản xuất lúa: diện tích 2500 m2 (5 sào) sản xuất 
2 vụ, vụ đông xuân thu 1500 kg, vụ mùa thu 900 kg với giá lúa cả 2 vụ 1500 đ/kg 
nhưng không bán kg nào. Chi phí giống 5 kg/ sào, giá 2000 đ/kg (2 vụ như nhau); 
phân urê 5 kg/ sào, giá 3000 đ/kg (2 vụ như nhau); NPK 10 kg/sào, giá 3500 đ/kg 
(2 vụ như nhau); thuốc sâu tất cả 5 sào là 20000 đồng (2 vụ như nhau); 50 công 
lao động, giá 20000 đ/công, 2 vụ như nhau; không nộp phí gì cho cả 2 vụ. 
 Năm 2005, hộ Anh Dương cũng sản xuất lúa 2 vụ cho 5 sào đất, nhưng kế 
hoạch anh xây dựng như sau: 
 Sản lượng năm 2005 tăng 20% so năm 2004 cho cả 2 vụ; giá lúa năm 2005 
là 2000 đồng/kg cả 2 vụ; tất cả chi phí sản xuất (giống, phân, thuốc sâu, công lao 
động...) giữ nguyên số lượng nhưng giá tăng 20%. 
 Anh / Chị hãy lập kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt của hộ Anh Dương 
năm 2005. Ghi chú, các thông tin khác liên quan không có coi như bằng 0. 
 
Bài tập 2: Lập kế hoạch sản xuất ngành chăn nuôi hộ Anh Dương 
 Năm 2004, Hộ Anh Dương nuôi 1 con trâu cày, năm 2004 con trâu này 1 vụ 
cày 10 sào (cày cho ruộng nhà 5 sào, cày thuê bên ngoài 5 sào, giá 1 sào 15000 
đồng), cả năm con trâu này ăn hết 50000 đồng tiền rơm (rơm nhà), không chi phí 
thú y. Công lao động đi cày 1 ngày 2 sào, giá 20000 đồng/ công. Anh nuôi 3 con 
lợn, không nuôi cùng lúc, bán con này, mua con khác nuôi. 1 con cân được 70 kg, 
bán 15000 đ/kg lợn hơi; 2 con còn lại mỗi con 50 kg, giá bán 13000 đ/kg hơi; chi 
phí giống 150000 đồng/ 3 con; thức ăn: con 70 kg anh nuôi 5 tháng; 2 con nhỏ, 
mỗi con 50 kg anh nuôi 3 tháng, mỗi tháng mỗi con bình quân ăn hết 30000 đồng 
cháo cám, không có thuốc thú y; công lao động chủ yếu là công rỗi, bình quân 1 
tháng nuôi anh mất cho 5 ngày công, giá 20000 đ/công. Anh nuôi 15 con gà giống 
nhà, giá khoảng 30000 đ/con, nhưng không bán, bình quân 15 con ăn hết 100000 
đồng, công khoảng hết 3 công tất cả. 
 Năm 2005, hộ Anh Dương cũng nuôi trâu cày, lợn và có cả gà. Kế hoạch 
anh xây dựng như sau: 
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 Trâu cày, chi phí ăn uống như năm 2004, năm 2005 ngoài cày 5 sào ruộng 
nhà anh dự tính cày thuê sẽ tăng thêm 3 sào/ vụ, giá cày thuê như năm 2004, công 
và giá công lao động cày thuê như năm 2004. 
 Năm 2005 anh nuôi 5 con lợn, mỗi con bình quân nuôi 5 tháng, xuất chuồng 
mỗi con 70 kg, giá 20000 đ/kg hơi, giống 50000 đ/con, thức ăn như năm 2004 
bình quân 30000 đ/con/tháng, công nuôi bình quân 20 công/con, giá như 2004. 
 Năm 2005 do dịch cúm gia cầm nên anh không nuôi gà. 
 Anh / Chị hãy lập kế hoạch sản xuất ngành chăn nuôi của hộ Anh Dương 
năm 2005. Ghi chú, các thông tin khác liên quan không có coi như bằng 0. 
 
Bài tập 3:  So sánh hiệu quả kinh tế của các hoạt động của gia đình Anh 
Dương. Theo Anh / Chị, Anh Dương nên chọn đầu tư mở rộng sản xuất cây, 
con gì và hạn chế sản xuất cây con gì ? 
 
Bài tập 4: Quản lý tài chính của hộ gia đình Anh Dương.  
 Giả định thông tin thu chi trong tháng 9/2005 của gia đình Anh Dương như 
sau: 
 - Tháng trước Anh còn nợ ông Sơ 50.000 đồng mua phân bón và Bà Thiêm 
còn nợ gia đình Anh 20.000 đồng. 
 - Ngày 1/9, Anh bán 1 con lợn 70 kg, thu được 1.050.000 đồng nhưng chị 
Thương mua lợn chỉ trả 900.000 đ, còn nợ lại 250.000 đồng. Bán lợn có tiền nên 
Chị đi chợ mua đồ ăn khao cả nhà hết 50.000 đồng trả tiền mặt và Chị trả nợ tháng 
trước 50.000 đồng phân bón cho Ông Sơ. 
 - Ngày 5/9, Chị đi chợ mua chậu, xà phòng hết 12.000 đồng trả tiền và 
không nợ. 
 - Ngày 7/9, Anh đi cày thuê Ông Ka 3 sào đất, được 45.000 đ nhưng ông Ka 
nợ chưa trả tiền. 
 - Ngày 12/9, Anh mua nợ O Gái 5.000 đồng rượu, chưa trả tiền. 
 - Ngày 15/9, Bà Thiêm trả nợ cho Chị 20.000 đồng tháng trước. 
 - Ngày 20/9, Chị mua chị Khương 50 kg gạo là 180.000 đồng, nhưng chỉ 
mới trả tiền 50.000 đồng, còn nợ 130.000 đồng. 
 - Ngày 27/9, Anh chị đi làm thuê cho ông Thành 3 ngày, ngày 20000 đồng, 
được 120.000 đồng, nhưng họ mới trả 100.000 đồng, còn nợ 20.000 đồng. 
 - Ngày 30/9, Chị trả cho chị Khương 130.000 đồng tiền nợ gạo hôm trước. 
Mua đồ ăn hết 20.000 đồng, mua 5.000 đồng thuốc và rượu trả tiền mặt. 
  
 Theo Anh / Chị, tổng thu, tổng chi, tiền mặt, họ còn nợ Anh Dương, 
Anh Dương còn nợ họ cả tháng là bao nhiêu ?  
 Ghi chuyển cho tháng sau là bao nhiêu ? 

---------------------- 
BÀI KIỂM TRA HỌC VIÊN 

KHOÁ TẬP HUẤN "KINH TẾ HỘ GIA ĐÌNH" 
---------------- 
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MỤC TIÊU  
Sau khi làm xong bài kiểm tra này, học viên có khả năng: 

���� Ôn luyện toàn bộ kiến thức mình đã học theo các chủ đề khác nhau ?  
���� Học viên biết được khả năng và mức độ tiếp thu của mình; để từ đó cố gắng hơn 
���� Thông qua bài kiểm tra giảng viên hiểu biết hơn về học viên và có những điều chỉnh cần 

thiết trong giảng dạy các khoá tiếp theo. 
Giáo cụ 

� Mẫu bài kiểm tra phát tay cho học viên 
Thời gian:   90 phút 
Các bước 

3. Giáo viên nói rõ mục đích, yêu cầu của bài kiểm tra và phát bài kiểm tra cho học viên, 
thời gian học viên làm bài kiểm tra là 90 phút. 

4. Sẽ có 30 phút giải lao để giáo viên chấm và thông báo nhận xét sơ bộ về bài kiểm tra. 

 
Họ và tên: ................................................................................................................ 
Khoá tập huấn tại huyện/ xã: ................................................................................... 
Thời gian tập huấn: từ ngày ... tháng .. năm 200... đến ngày ... tháng ... năm 200... 

------------------ 
Chú ý quan trọng: 
 - Anh / Chị có 1 tiếng rưỡi (1,5 giờ ) để hoàn thành bài kiểm tra này.  

 - Anh / Chị phải đọc, liên hệ lại phần kiến thức đã học và trả lời tất cả các 

câu hỏi trong bài kiểm tra này. 

 - Anh / Chị phải đọc toàn bộ câu hỏi, sau đó chọn câu trả lời đúng, rồi tích 

(√√√√ ) vào ô vuông bên cạnh (nên nhớ rằng mỗi một câu hỏi có thể có một hoặc 

nhiều câu trả lời đúng).  

 - Anh / Chị hãy chú ý rằng, đây không phải là bài kiểm tra, đánh giá để rồi 

khen thưởng hay chê bai, phê bình kiến thức của riêng từng Anh / Chị, mà nó chỉ 
mang tính chất thực hành để chính bản thân các Anh / Chị kiểm tra lại kiến thức 

đã học và giúp giảng viên biết rõ mức độ truyền đạt, tiếp thu của các Anh / Chị để 

có thể chu�n bị tài liệu và phương pháp giảng dạy tốt hơn trong tương lai.  

 Vì vậy, yêu cầu Anh / Chị nên tự giác trả lời câu hỏi theo sự tiếp thu, hiểu 

biết của mình mà không nên cố gắng nhìn hay hỏi người khác trả lời như thế nào 

để mình trả lời cho đúng, vì như thế sẽ có sự hiểu sai về mục đích của bài kiểm tra 

này. 

 Vả lại thời gian cho bài kiểm tra này là rất dài và câu hỏi lại rất ít, cách trả 

lời câu hỏi là trắc nghiệm rất nhanh và dễ sai, thiếu chính xác, nên Anh / Chị 
không vội vàng mà đọc kỹ, nhớ lại bài học rồi mới trả lời cho thật chính xác. 

 Chúc Anh / Chị thành công ! 

 

-------------------- 
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PHẦN CẦU HỎI 
 

Câu hỏi 1.  Theo Anh/ Chị, những hộ sau đây, hộ nào được xem là hộ nông dân ? 
 � Hộ chăn nuôi lợn và làm vườn � Hộ chuyên xát gạo và làm ruộng 
 � Hộ buôn bán tạp hoá   � Hộ chuyên máy cày và bơm nước 
Câu hỏi 2. Theo Anh/ Chị, hoạt động chính của trang trại là: 
 � Sản xuất ra sản phNm vừa để bán, và vừa để lại gia đình nhưng phục vụ 
gia đình là chủ yếu 
 � Sản xuất ra sản phNm vừa để bán, vừa để gia đình nhưng bán là chủ yếu 
 � Sản xuất ra sản phNm và nếu ai mua thì bán, còn không để lại gia đình 
 � Sản xuất ra sản phNm hoàn toàn để bán, không để lại cho gia đình 
Câu hỏi 3. Những yếu tố sau, yếu tố nào là tiềm năng của hộ ? 
 � Chủ hộ đang lao động  � 5 triệu đồng đang sản xuất kinh doanh 
 � Con trai lớn tốt nghiệp ĐH sư phạm đang làm việc lâu dài trong Sài Gòn 
 � 03 sào đất (1.500 m2) đang bỏ hoang vì thiếu nước, nhưng năm đến có 
thể trồng trọt được nhờ chủ động được nước từ công trình thuỷ lợi sắp hoàn thành. 
Câu hỏi 4. Hộ luôn luôn nghiên cứu và suy nghĩ tiềm năng của hộ là: 
 � Để khai thác tiềm năng vào sản xuất 
 � Không cần, vì tiềm năng là yếu tố không thể khai thác được 
 � Vì tiềm năng chính là yếu tố nguồn lực 
 � Nếu có điều kiện thì bán kiếm lãi. 
Câu hỏi 5. Gia đình hộ A hiện tại có 6 người, 5 triệu đồng vốn đang sản xuất, 
2 con bò trị giá 10 triệu, 6 sào đất lúa 2 vụ và 1000 m2 đất vườn đang không 
làm gì do thiếu nước. Trong 6 người có 2 lao động và có 4 người con, trong 4 
người con có 1 người đang đi làm nghĩa vụ quân sự năm tới sẽ ra quân trở về 
địa phương, 3 người con còn lại đang là học sinh cấp 1 và 2. Năm đến công 
trình thuỷ lợi đi ngang qua mảnh vườn 1000 m2 sẽ hoàn thành và vườn sẽ chủ 
động được nước. Theo Anh/ Chị tiềm năng về lao động, đất đai, tiền vốn của 
hộ A năm đến là:  
 � 1 LĐ, 1000 m2 vườn  � 1 LĐ, 1000 m2 vườn và 10 triệu đồng 
 � 1 LĐ và 15 triệu đồng. � 3 LĐ, 1000 m2 vườn và 15 triệu đồng 
 � 3 LĐ, 15 triệu đồng, 6 sào ruộng và 1000 m2 vườn 
Câu hỏi 6. Các yếu tố nguồn lực cơ bản của hộ gồm: 
 � Đất đai của hộ.   � Đất đai và lao động của hộ.  
 � Đất đai và tiền vốn của hộ. � Đất đai, lao động và tiền vốn của hộ. 
Câu hỏi 7. (ví dụ như câu 5) Gia đình hộ A hiện tại có 6 người, 5 triệu đồng 
vốn đang sản xuất, 2 con bò trị giá 10 triệu, 6 sào đất lúa 2 vụ và 1000 m2 đất 
vườn đang không làm gì do thiếu nước. Trong 6 người có 2 lao động và có 4 
người con, trong 4 người con có 1 người đang đi làm nghĩa vụ quân sự năm 
tới sẽ ra quân trở về địa phương, 3 người con còn lại đang là học sinh cấp 1 
và 2. Năm đến công trình thuỷ lợi đi ngang qua mảnh vườn 1000 m2 sẽ hoàn 
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thành và vườn sẽ chủ động được nước. Theo Anh/ Chị nguồn lực cơ bản của 
hộ A năm đến là: 
 � 1 LĐ, 1000 m2 vườn  � 1 LĐ, 1000 m2 vườn và 10 triệu đồng 
 � 1 LĐ và 15 triệu đồng. � 3 LĐ, 1000 m2 vườn và 15 triệu đồng 
 � 3 LĐ, 15 triệu đồng, 6 sào ruộng và 1000 m2 vườn 
Câu hỏi 8. Hiện nay, do nắng hạn gay gắt, các công trình thuỷ lợi không sử dụng 
được, hộ trồng trọt phải thuê tư nhân bơm nước, nhưng giá xăng dầu trên thị 
trường đang tăng cao và có xu hướng tăng cao hơn nữa, theo Anh/ Chị đây là: 
 � Cơ hội để hộ kinh doanh xăng dầu.   
 � Nguy cơ, thách thức của hộ trồng trọt, vì chi phí nhiều hơn.  
Câu hỏi 9. Cơ hội để hộ sản xuất tốt hơn, thu nhập ngày một cao hơn, sẽ: 
 � Không bao giờ xuất hiện  � Xuất hiện 1 lần duy nhất. 
 � Xuất hiện thường xuyên trong quá trình sản xuất, sinh hoạt của hộ. 
Câu hỏi 10. Anh / Chị hiểu thị trường là nơi mà: 
 � Hộ bán sản phNm hàng hoá sản xuất ra   
 � Hộ mua các hàng hoá vật tư đầu vào 
 � Hộ mua vật tư đầu vào để sản xuất và bán sản phNm hàng hoá làm ra 
Câu hỏi 11. Theo Anh / Chị, tìm kiếm thị trường nông sản nên tìm kiếm tại: 
 � Chợ địa phương ở xã mình sinh sống � Chợ trung tâm của huyện  
 � Bất kỳ nơi đâu, ở xã, ở huyện, ở tỉnh, thành phố khác và cả thế giới 
Câu hỏi 12. Theo Anh / Chị, hộ có nên nghiên cứu thị trường không ? 
 � Không nên, vì không cần thiết, do hộ sản xuất nhỏ. 
 � Nên, vì nghiên cứu thị trường cho ta biết nhu cầu của thị trường cần gì để 
rồi sản xuất đáp ứng thị trường 
Câu hỏi 13. Hiện nay trên thị trường địa phương mặt hàng X sản xuất ra bán 
không được do mặt hàng này được đưa từ Trung Quốc và Sài Gòn về bán với giá 
thấp hơn, tốt hơn, đẹp hơn. Và như vậy nếu hộ tiếp tục sản xuất kinh doanh loại 
hàng hoá X đó sẽ dẫn đến không lãi, thậm chí là lỗ. Theo Anh / Chị, hộ này nên: 
 � Tiếp tục sản xuất và mở rộng sản xuất mặt hàng X 
 � Nghiên cứu xem hàng hoá X của Trung Quốc và Sài Gòn như thế nào, tốt 
hơn, đẹp hơn ở điểm nào, xấu hơn, kém hơn ở điểm nào để cải tiến sản phNm của 
mình tốt hơn, bền hơn, đẹp hơn và rẻ hơn. 
 � Nên nghiên cứu chuyển hướng sản xuất kinh doanh loại sản phNm hàng 
hoá khác ít cạnh tranh hơn hàng hoá X 
Câu hỏi 14. Nhà hộ A bên cạnh mở quán sửa chữa xe gắn máy rất đắt, thay thế 
phụ tùng xe cho khách rất nhiều nhưng họ không dám bán phụ tùng thay thế, mà 
phải mua phụ tùng thay thế rất xa (hơn 5 km) để thay thế cho khách hàng. Theo 
Anh/ Chị, ý tưởng kinh doanh tốt của hộ B là:  
 � Mở quán bán nước và ăn uống phục vụ khách chờ sửa chữa xe 
 � Mở quán sửa chữa xe gắn máy tương tự như hộ A 
 � Mở quán bán phụ tùng thay thế xe gắn máy 
 � Không nên làm gì cả. 
Câu hỏi 15. Để sản xuất kinh doanh được tốt:  
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 � Phải lập kế hoạch sản xuất, vì hộ chủ động LĐ, đất đai và tiền vốn 
 � Phải lập kế hoạch sản xuất, vì hộ biết được nhu cầu thị trường 
 � Không cần thiết phải lập kế hoạch, vì đó là hoạt động thường ngày. 
 � Không cần thiết phải lập kế hoạch vì hộ đã biết quá rõ. 
Câu hỏi 16. Theo Anh / Chị, hộ ghi chép các khoản tiền thu vào và chi ra hàng 
ngày của hộ là để: 
 � Quản lý tiền của hộ, biết được thu từ đâu và chi cho hoạt động gì 
 � Tiết kiệm, không chi tiền cho ăn uống, nợ nần 
 � Dư tiền, lập kế hoạch tài chính 
 � Không cần ghi chép, vì lượng tiền thu, chi hàng ngày quá nhỏ 
Câu hỏi 17. Lượng tiền vốn của hộ là: 
 � Lượng tiền tiết kiệm được hàng tháng 
 � Lượng tiền tích luỹ lâu nay (vàng trong tủ, tiền gửi trong ngân hàng) 
 � Lượng tiền đang đầu tư sản xuất kinh doanh hiện tại 
 � Lượng tiền tích luỹ lâu nay và tiền tiết kiệm hàng tháng 
Câu hỏi 18. Hộ A muốn mở cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, vậy lượng 
tiền cần có để kinh doanh của hộ là: 
 � Toàn bộ lượng tiền tích luỹ lâu nay và tiền tiết kiệm hàng tháng 
 � Không có. Vì lấy vật tư nông nghiệp người khác về bán và trả vốn sau. 
 � Toàn bộ đầu tư ban đầu (xây cửa hàng, lắp đặt điện thoại...) cộng chi phí 
phải mua vật tư, chi phí chuyên chở, chi phí giao dịch... 
Câu hỏi 19. Chi phí sản xuất kinh doanh cho một loại sản phNm nào đó của hộ là: 
 � Toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu và chi phí sản xuất kinh doanh hàng ngày 
 � Chỉ có chi phí mua hàng và bán sản phNm hàng ngày (không tính đầu tư 
ban đầu và các chi phí lặt vặt như tiền điện, điện thoại, trà nước...) 
 � Toàn bộ chi phí đầu tư vào sản xuất, nhưng trừ công của gia đình 
Câu hỏi 20. Tính toán lãi, lỗ hàng tháng trong sản xuất của hộ, phải tính: 
 � Toàn bộ đầu tư ban đầu (không phân bổ) và chi phí sản xuất hàng tháng 
 � Toàn bộ đầu tư ban đầu (chỉ phân bổ) và chi phí sản xuất hàng tháng 
 � Toàn bộ chi phí đầu tư ban đầu (có phân bổ) và sản xuất kinh doanh, 
nhưng không tính công lao động của gia đình. 

---------- 
Chúc Anh / Chị sức khoẻ và thành công ! 

---------- 


