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  UYÊ   Ố  Ả  QUYỀ  

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 

phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham 

khảo. 

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh 

doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 

MÃ     L  U: MĐ02 
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LỜ    Ớ      U 

Phát triển kinh tế trang trại là bước đi tất yếu, phổ biến của tất cả các nền 

sản xuất nông nghiệp trên thế giới. Ở Việt Nam, phát triển kinh tế trang trại đã 

và đang được đẩy mạnh ở tất cả các địa phương trong cả nước. Phát triển kinh tế 

trang trại đã đem lại lợi ích to lớn về nhiều mặt cho nền nông nghiệp, tăng thu 

nhập cho người dân và giải quyết nhiều vấn đề của xã hội. 

Với mục tiêu chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ cho 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp; Đảng và Nhà nước ta đã 

đặt trọng tâm việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, 

nhằm góp phần thay đổi cơ bản nền kinh tế để hội nhập và phát triển. 

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho nông dân, trong 

khuôn khổ Dự án Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Ban chủ nhiệm xây dựng chương trình 

nghề “Quản lý trang trại” xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình dùng 

cho đào tạo trình độ sơ cấp nghề đối với nghề “Quản lý trang trại”. 

Chương trình đào tạo nghề “Quản lý trang trại” cùng với bộ giáo trình 

được biên soạn đã tích hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề, đã cập 

nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, thực tế sản xuất – kinh doanh các 

sản phẩm sản xuất tại các trang trại có quy mô vừa và nhỏ ở các địa phương trên 

cả nước, do đó có thể coi là cẩm nang cho người đã, đang và sẽ tham gia vào 

lĩnh vực quản lý trang trại. Bộ giáo trình này gồm 6 quyển:  

1. Giáo trình mô đun Định hướng sản xuất 

2. Giáo trình mô đun Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh 

3. Giáo trình mô đun Tổ chức sản xuất 

4. Giáo trình mô đun Tổ chức thu hoạch và bảo quản sản phẩm 

5. Giáo trình mô đun Tổ chức tiêu thụ sản phẩm 

6. Giáo trình mô đun Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Giáo trình mô đun “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” nhằm giới thiệu 

cho người học về các kiến thức cần thiết để chuẩn bị một bản kế hoạch sản xuất 

kinh doanh trong điều kiện trang trại có quy mô vừa và nhỏ. Lập kế hoạch sản 

xuất kinh doanh là công việc cần thiết và quan trọng trước khi tiến hành tổ chức 

sản xuất kinh doanh trong bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả trong sản xuất kinh doanh 

nông nghiệp.  

Giáo trình mô đun “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” có thời gian học tập 

là 84 giờ, gồm có 5 bài: 

Bài 01. Lập kế hoạch sản xuất 

Bài 02. Lập kế hoạch lao động 

Bài 03. Lập kế hoạch tiêu thụ 

Bài 04. Lập kế hoạch tài chính 
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Bài 05. Dự kiến hiệu quả kinh tế và hoàn thiện bản kế hoạch 

Để hoàn thiện giáo trình chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn 

của Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ý kiến đóng 

góp của các cơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm nông nghiệp, các chuyên gia, 

Ban giám hiệu và các thầy cô giáo Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm. 

Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã 

tham gia đóng góp nhiều ý kiến quý báu, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành 

giáo trình. 

Trong quá trình biên soạn chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, 

chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của độc giả, các nhà khoa 

học, cán bộ kỹ thuật và các đồng nghiệp để giáo trình hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Tham gia biên soạn 

1. Nguyễn Vũ Phương Thúy (chủ biên) 

2. Trần Quốc Việt 

3. Lê Thị Nguyên Tâm 

4. Lê Thị Hương Giang 

5. Tống Thị Hải Hạnh 
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C C   UẬ      C UYÊ  M    C     Ế      

MĐ : Mô đun 

TSCĐ : Tài sản cố định 

TT : Thứ tự 

ha : héc ta 
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M  ĐU : LẬ  KẾ   ẠC  SẢ  XUẤ  K    D A   

Mã mô  u : MĐ02 

 iới t iệu mô  u  

Mô đun 02 “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” có thời gian học tập là 84 

giờ, trong đó có 20 giờ lý thuyết, 56 giờ thực hành và 08 giờ kiểm tra. Đây là một 

mô đun tích hợp giữa lý thuyết và thực hành nhưng trọng tâm là thực hành. 

Mô đun này trang bị cho người học các kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp 

để thực hiện được các công việc: lập kế hoạch sản xuất, lập kế hoạch lao động, 

lập kế hoạch tiêu thụ, lập kế hoạch tài chính, dự kiến hiệu quả kinh tế và hoàn 

thiện bản kế hoạch. Mô đun còn trình bày hệ thống các câu hỏi, bài tập/ bài 

thực hành cho từng bài dạy, phương pháp đánh giá, tiêu chí đánh giá và cách 

thức đánh giá cho từng bài tập/thực hành. Sau khi học xong mô đun “Lập kế 

hoạch sản xuất kinh doanh”, học viên có thể lập được bản kế hoạch sản xuất 

kinh doanh cho một trang trại cụ thể.       
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Bài 01. LẬ  KẾ   ẠC  SẢ  XUẤ  

Mã bài: MĐ02-01 

Mụ  tiêu:  

- Trình bày được các nội dung của kế hoạch sản xuất; 

- Lập được bản kế hoạch sản xuất có tính khả thi; 

- Nhận thức được tầm quan trọng của công tác lập kế hoạch sản xuất cho 

trang trại. 

A.   i du   

1.  iới t iệu v  kế  oạ   sả  xu t  

1.1. Lợi í    ủa việ  lậ  kế  oạ   sả  xu t  

Kế hoạch trong các trang trại trồng trọt, chăn nuôi có quy mô vừa và nhỏ là 

điều kiện cơ bản để thực hiện có hiệu quả phương hướng sản xuất kinh doanh, là 

công cụ giúp cho người quản lý trang trại chỉ đạo sản xuất kinh doanh có cơ sở 

khoa học. Mặt khác, kế hoạch còn giúp cho các cơ sở tập trung khai thác mọi 

tiềm năng của mình để nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh. Nhờ 

có kế hoạch mà trang trại tránh được những rủi ro đồng thời chủ động ứng phó 

với những sự biến động bất thường. Kế hoạch còn giúp các chủ trang trại có cơ 

sở để kiểm tra các hoạt động của mình, tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của 

mình, của các đối thủ cạnh tranh để có các giải pháp thích hợp. 

Đối với người làm trang trại, kế hoạch là công cụ để thay đổi tư duy, suy 

nghĩ kiểu cũ sang tư duy có tính toán, cân nhắc. Khi lập kế hoạch sẽ tạo cho họ 

thói quen ghi chép lại hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại, của gia đình, 

lợi nhuận và tình hình tiêu thụ sản phẩm,... Ngoài ra, họ có thể chủ động hơn về 

vốn, lợi dụng những thế mạnh, những cơ hội và đối mặt với những đe dọa.  

Tóm lại, lập kế hoạch sản xuất đóng vai trò quan trọng và ảnh hưởng đến 

những kết quả và hiệu quả của các hoạt động sản xuất trong tương lai. Chính vì 

vậy, công tác lập kế hoạch sản xuất trong các trang trại cần được coi trọng và 

tiến hành một cách thường xuyên để đảm bảo cho sự thành công trong tương lai. 

1.2. Các loại kế  oạ   sả  xu t  ủa t a   t ại 

Căn cứ vào góc độ thời gian có thể chia kế hoạch sản xuất thành 3 loại: 

- Kế hoạch dài hạn (trên 5 năm) 

- Kế hoạch trung hạn (từ 3 – 5 năm) 

- Kế hoạch ngắn hạn: Kế hoạch hàng năm, kế hoạch thời vụ, kế hoạch 

tháng, quý, kế hoạch phân công… 

1.2.1. Kế hoạch dài hạn 

Đây là một kế hoạch định hướng cho sự hình thành và phát triển của trang 

trại. Kế hoạch dài hạn thường tập trung vào những nội dung sau: 

- Xây dựng mục tiêu tổng quát dài hạn của trang trại như các chỉ tiêu về 
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quy mô trang trại, số lượng lao động, mức thu nhập của trang trại và đời sống 

của người lao động. 

- Định hình phương hướng sản xuất kinh doanh: diện tích đất đai, cơ cấu 

sản phẩm sản xuất, sản phẩm sản xuất chính và bổ sung của trang trại. 

- Những yêu cầu về vốn, lao động, cơ sở vật chất kỹ thuật cần để thực hiện 

nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

- Những biện pháp chủ yếu về tổ chức sản xuất, tổ chức lao động và thời 

gian thực hiện. 

1.2.2. Kế hoạch trung hạn (3 – 5 năm) 

Là kế hoạch nhằm triển khai, cụ thể hóa kế hoạch dài hạn. Trong kế 

hoạch 3 – 5 năm có đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng năm kế hoạch.  

Kế hoạch trung hạn thường có các loại chủ yếu: kế hoạch xây dựng cơ bản, 

kế hoạch sử dụng đất đai, kế hoạch lao động, kế hoạch mua sắm và sử dụng vật 

tư. 

1.2.3. Kế hoạch   ắ   ạ  

- Kế hoạch hằng năm: Xác định các chỉ tiêu, hoạt động cụ thể và các biện 

pháp thực hiện trong một năm và là kế hoạch cụ thể hóa kế hoạch trung hạn.  

Các loại kế hoạch hàng năm của trang trại như: kế hoạch ngành trồng trọt, 

kế hoạch ngành chăn nuôi, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch máy móc thiết 

bị vật tư, kế hoạch lao động, kế hoạch phân phối và tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch 

tài chính… 

- Kế hoạch thời vụ sản phẩm trồng trọt: Kế hoạch thời vụ xác định các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ, công việc cần phải làm trong từng vụ, từng mùa nhất định.  

Tùy thuộc vào thời vụ dài hay ngắn khác nhau, tùy thuộc vào thời vụ của 

các loại cây trồng mà các trang trại tổ chức sản xuất mà có các loại kế hoạch 

thời vụ trồng trọt như: 

+ Kế hoạch thời vụ lớn như kế hoạch vụ đông xuân, kế hoạch vụ hè thu … 

+ Kế hoạch thời vụ được phân theo từng công đoạn của quy trình sản xuất: 

kế hoạch làm đất, kế hoạch gieo trồng, kế hoạch chăm sóc, kế hoạch thu hoạch, 

vận chuyển, chế biến… 

+ Để xây dựng kế hoạch thời vụ phải dựa vào kế hoạch hàng năm của trang 

trại, trước hết là kế hoạch sản phẩm trồng trọt và phải dựa vào thời vụ của từng 

loại cây trồng đặc biệt là dựa vào quy trình sản xuất của từng loại cây trồng. 

Ngoài ra còn có kế hoạch phân công lao động đi kèm để thực hiện các kế 

hoạch sản xuất ngắn hạn trên. 

Ví dụ: Lịch thời vụ đối với cây lúa, lạc, ngô vụ Xuân 2014 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh. 
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Bảng 2.1.1. Lịch thời vụ  

Cây 

t ồ   
 iố   lúa 

  ời gian 

sinh 

t ưở   

(ngày) 

  ời  ia   

bắ  mạ 

Dự kiế  t ời  ia    y 

Dư    lị   Âm lị   

Cây 

lúa 
          

Trà 

Xuân 

Trung 

Xi23, NX30 160-165 
15 - 

20/12/2013 

20 - 

25/01/2014 

20 - 25/12/ 

Quý tỵ 

P6 140-145 
25 - 

30/12/2013 

25-

30/01/2014 

25 - 

30/12/Quý 

tỵ 

Trà 

Xuân 

Muộn 

Bte-1 138-142 
1-

5/01/2014 

25-

30/01/2014 

25 - 30/12/ 

Quý tỵ 

Nhị ưu 838, N98, 

HT1, Syn6 
135-140 

5-

10/1/2014 

28/1-

2/2/2014 

3 - 8/01/ 

Giáp ngọ 

VTNA2 125-135 
15-

20/01/2014 

5-

10/02/2014 

6 - 10/01/ 

Giáp ngọ 

TH3-3 120-125 
20-

25/01/2014 

10-

15/02/2014 

10-15/01/ 

Giáp ngọ 

Cây 

Ngô 

Nhóm cao sản 

trồng thuần: 

CP999, LVN10, 

C919,...Các giống 

ngắn ngày: VN2, 

MX4, CP3Q… 

  
15/1 - 

15/2/2014 
    

Cây 

Lạ  
L14, V79, L23,... 120 - 125 

Trong 

tháng 1 kết 

thúc 

trước 25/2 
  

- Kế hoạch quý, tháng: Đối với sản phẩm chăn nuôi và sản xuất sản phẩm 

công nghiệp chế biến, tính thời vụ sản xuất thấp cho nên có thể lập kế hoạch cho 

từng quý, từng tháng.  
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Kế hoạch quý, tháng chỉ ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất của từng quý, 

từng tháng và các biện pháp thực hiện. 

- Kế hoạch phân công:  

Còn gọi là kế hoạch giao khoán cho các tổ, nhóm, cá nhân người lao động 

trong một thời gian ngắn. Đây là loại kế hoạch cuối cùng trong hệ thống kế 

hoạch sản xuất kinh doanh của các trang trại. 

Kế hoạch phân công lao động là loại kế hoạch rất cụ thể và rõ ràng. Thời 

gian thực hiện trong kế hoạch phân công có độ dài ngắn khác nhau (1 ngày, 3 

ngày, 1 tuần…) phụ thuộc vào khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm công 

việc và trình độ, khả năng của người thực hiện công việc. 

2. Xá   ị    á   ă   ứ lậ  kế  oạ   sả  xu t 

2.1.   u  ầu t ị t ườ   

  

Hình 2.1.1. Hoạt động mua bán tại chợ 

- Thị trường là cơ sở để trang trại phân biệt nên sản xuất cái gì? Sản xuất 

như thế nào? Sản xuất cho ai?  

- Các trang trại cần phải tìm hiểu thị trường, bởi trong nền kinh tế thị 

trường cần sản xuất những gì mà thị trường cần chứ không phải là những gì mà 

mình có thể sản xuất.  

- Bên cạnh đó, cần quan tâm đến đối thủ cạnh tranh, giá cả, sản phẩm thay 

thế. Hơn thế nữa, cần quan tâm đến thị trường tương lai, cung – cầu dài hạn để 

ổn định hướng sản xuất kinh doanh lâu dài đối với thị trường. 

- Nhu cầu các loại nông sản đối với khách hàng có khác nhau. Có những 

sản phẩm là nhu cầu thường xuyên của mọi người (lương thực, thực phẩm), có 

những sản phẩm là nhu cầu của 1 nhóm người (cà phê, chè, thuốc lá…).  

- Khi xem xét nhu cầu tiêu dùng của một sản phẩm hoặc dịch vụ cần quan 

tâm đến đặc điểm của thị trường và hành vi của người tiêu dùng, xu hướng biến 

đổi của nhu cầu, các sản phẩm thay thế… để xem xét nên lựa chọn sản phẩm 

nào có lợi nhất.  

Ví dụ: người ta có thể sử dụng thịt lợn hay gia cầm thay cho thịt bò trong 

trường hợp giá thịt bò tăng nhưng giá thịt lợn hay gia cầm không tăng; trong dịp 
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tết thì nhu cầu tiêu dùng thịt và các loại gạo nếp tăng lên. Hay với mức giá 

15.000 đồng/ kg cam, người mua sẵn sàng mua 2kg cho gia đình trong ngày hè 

nóng nực, nhưng nếu giá cam tăng lên 30.000 đồng/ kg thì nhiều khả năng người 

mua đó sẽ mua ít lại. Nhu cầu về sản phẩm cà phê thường tăng lên vào dịp lễ, 

tết.  

2.2. Că   ứ vào  i u kiệ  tự   iê   ủa từ      sở sả  xu t  

  

Hình 2.1.2. Ruộng bậc thang Hình 2.1.3. Đồi chè 

  

Hình 2.1.4. Hoa ly Hình 2.1.5. Rau 

Điều kiện tự nhiên của các trang trại là yếu tố quyết định đến phương 

hướng sản xuất kinh doanh cũng như các kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và 

dài hạn. 

- Về mặt điều kiện tự nhiên trước hết là điều kiện thời tiết khí hậu. Mỗi 

vùng, mỗi trang trại có điều kiện đất đai và khí hậu khác nhau nên phải bố trí 

các loại cây con phù hợp tương ứng.  

Ví dụ: Sản xuất gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, cà phê Tây Nguyên, chè 

Thái Nguyên, chè Phú Thọ, cũng như các vùng và tiểu vùng có các loại cây, con 

đặc sản khác, việc phân tích kỹ các điều kiện tự nhiên để xác định và lựa chọn 
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cây trồng phù hợp theo nguyên tắc “đất nào cây ấy” và kết hợp nguyên tắc tối đa 

hóa lợi nhuận trên 1 đơn vị diện tích. 

- Để xác định các yếu tố tự nhiên có thể lấy thông tin ở các cơ quan chuyên 

môn hoặc sự quan sát và thống kê nhiều năm của người dân, hoặc dựa vào kinh 

nghiệm thực tiễn của người dân địa phương có thể giúp trang trại quyết định lựa 

chọn cây trồng vật nuôi phù hợp. 

2.3. Că   ứ vào   uồ  lự   ủa    sở sả  xu t 

- Đất đai, vốn, lao động, kỹ thuật là những yếu tố quyết định đến năng lực 

sản xuất thực tế của các trang trại, quyết định quy mô sản xuất của từng sản 

phẩm, khả năng mở rộng, khả năng chuyển hướng kinh doanh của trang trại.  

Việc xác định được các yếu tố nguồn lực là căn cứ hữu ích cho các chủ cơ 

sở cân đối các nguồn lực để xây dựng kế hoạch kinh doanh cho từng công việc, 

từng công đoạn, từng sản phẩm, từng ngành hay cho toàn bộ trang trại. 

- Ngoài ra, để lên kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng cần lưu tâm đến tình 

hình phân bổ các xí nghiệp chế biến, các trung tâm công nghiệp, các thành phố 

và tình hình tiêu thụ và vận chuyển hàng hóa cũng như các chính sách phát triển 

kinh tế của Chính phủ, đặc biệt là các chính sách liên quan đến sản xuất nông 

nghiệp. Các yếu tố này sẽ là một trong những điều kiện quan trọng để cơ sở sản 

xuất cân nhắc nên sản xuất sản phẩm gì? quy mô sản xuất ra sao? cách thức tiêu 

thụ thế nào?... 

Ví dụ: Các trang trại gần các nhà máy xí nghiệp sản xuất mía đường có nên 

xem xét kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu. Nếu các trang trại gần thành phố thì 

kế hoạch kinh doanh nên hướng đến các loại hoa quả, các loại cây trồng, vật 

nuôi đặc sản… 

- Đối với kế hoạch sản xuất cho cây trồng, sau khi căn cứ vào nhu cầu thị 

trường, căn cứ vào điều kiện tự nhiên cần phân tích chi tiết các nội dung sau:  

+ Những số liệu cơ bản về tình hình sản xuất và các chỉ tiêu thực hiện trong 

năm.  

+ Nắm được diện tích và tính chất đất trồng của trang trại: diện tích đất đã 

đưa vào sản xuất? diện tích còn chưa đưa vào sản xuất; nắm vững từng vùng, 

từng khoảnh, hạng đất để tiến hành lên kế hoạch cụ thể.  

+ Nắm vững được cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn vốn và khả năng vay vốn 

để sản xuất và mở rộng sản xuất.  

+ Nắm được số lượng và chất lượng lao động của trang trại.  

+ Nắm vững các định mức trong sản xuất: số loài cây trồng, vật nuôi; định 

mức chi phí vật tư và nhân công cho mỗi loài. 

3. Lậ  kế  oạ   sả  xu t cho t ồ   t ọt 

Trong kế hoạch trồng trọt cần phải xác định toàn bộ chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật chủ yếu để tiến hành sản xuất cây trồng đó trong năm kế hoạch. Quy trình 

kỹ thuật (hay quy trình sản xuất) tốt sẽ làm cơ sở để lập kế hoạch biện pháp 
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trồng trọt, làm cơ sở để cân đối lao động, vật tư kỹ thuật. Nội dung chính của  kế 

hoạch trồng trọt phải thể hiện được một số đặc điểm chủ yếu sau:  

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và thời gian hoàn thành từng khâu canh tác: chuẩn bị 

giống, làm đất, trồng cây, chăm sóc, nuôi dưỡng…  

- Định mức và hao phí vật tư chủ yếu: hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu, 

phương tiện và dụng cụ… 

- Định mức và hao phí lao động: số nhân công trực tiếp, kỹ thuật, gián tiếp. 

- Định mức và hao phí sức kéo: Có thể là máy móc hoặc gia súc. 

Năng suất cây trồng cao hay thấp phụ thuộc vào các biện pháp kỹ thuật liên 

hoàn như: biện pháp canh tác, biện pháp làm đất, biện pháp thủy lợi, biện pháp 

chăm sóc, mật độ trồng, phòng trừ sâu bệnh, … cho nên muốn đảm bảo kế 

hoạch sản xuất thực hiện tốt, nhất thiết phải có các kế hoạch biện pháp hoàn 

chỉnh. Kế hoạch ngành trồng trọt bao gồm một số các kế hoạch chủ yếu sau: 

3.1. Kế  oạ   diệ  tí   

Xây dựng kế hoạch sử dụng đất cần thực hiện những công việc sau: 

Phân tích hiện trạng đất đai của trang trại: Cần tập trung tìm hiểu một 

số vấn đề sau:  

- Vấn đề quyền sử dụng đất: Trước hết phải xác định rõ quyền sử dụng đất 

của trang trại thuộc loại hình sở hữu nào? đất sở hữu đã được cấp giấy chứng 

nhận, đất thuê mướn, đất đấu thầu, đất khai hoang, phục hóa…Trong đó, đối với 

đất chưa thuộc quyền sở hữu cần xác định cụ thể về diện tích và thời gian sử 

dụng, thuê mướn. 

- Tổng diện tích đất đang được quyền sử dụng là bao nhiêu và đang sử 

dụng cho sản xuất là bao nhiêu? 

- Điều kiện đất đai, thổ nhưỡng tốt hay xấu;  

- Vị trí địa lý của từng mảnh đất: gần nhà, xa nhà? Điều kiện thời tiết khí 

hậu, môi trường xung quanh của thửa đất thế nào? Loại hình đất gò đồi, đồng 

bằng hay vùng trũng, có thuận lợi giao thông không? 

- Đối với đất chưa sử dụng: nêu rõ lý do chưa sử dụng (do vị trí địa lý, do 

thổ nhưỡng, điều kiện giao thông, thủy lợi? hay do trang trại thiếu lao động, 

thiếu vốn hay các nguồn lực khác). 

- Đối với đất đang sử dụng: nêu rõ tình trạng sử dụng mảnh đất đó thế nào? 

Hiện đang trồng gì? Làm gì? Mấy vụ? năng suất đất đai? Có những thuận lợi và 

khó khăn gì khi sử dụng ruộng hay các mảnh đó? 
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Hình 2.1.6. Đất chăn nuôi bò sữa Hình 2.1.7. Đất trồng rau 

  

Hình 2.1.8. Ao, hồ cho chăn nuôi Hình 2.1.9. Đất chăn nuôi lợn 

Ví dụ: Bảng 2.1.2. Phân tích hiện trạng đất đai của trang trại 

Bảng 2.1.2. Phân tích hiện trạng đất đai của trang trại  

Loại   t Đ   
Số 

lượ   

C  t 

lượ   

Mụ  

 í   sử 

dụ   

Hình 

thứ  sở 

 ữu 

 ă   

su t/ 

 iá t ị 

SX 

 

Ghi 

chú 

Mảnh 1 ha 1 Hạng 4 Nuôi cá Lâu dài   

Mảnh 2        

Mảnh 3        

Mảnh n        

Tổng diện tích        

* Sau khi tiến hành phân tích nguồn và tình hình sử dụng nguồn đất đai 

hiện tại, các trang trại sẽ tìm ra các phương án để sử dụng hợp lý đất đai, để làm 

được điều này cần phải giải quyết các câu hỏi như:  
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- Căn cứ vào cây trồng hiện tại, xem xét khu đất hiện tại đã sử dụng hợp lý 

hay chưa? Diện tích nào sử dụng hợp lý và chưa hợp lý? Nếu chuyển sang cây 

trồng khác thì loại nào là hợp lý và có lợi nhất?  

- Đối với các diện tích hiện tại đang sử dụng có thể chuyển sang trồng cây  

khác không? Nếu chuyển sang các loại cây trồng khác thì điều kiện cần đầu tư, 

bổ sung là gì? Điều kiện nào có thể làm, điều kiện nào không thể làm?  

Từ những câu hỏi đặt ra như trên, cùng với việc phân tích và nắm bắt nhu 

cầu của từng loại sản phẩm trên thị trường, các trang trại sẽ quyết định loài cây 

và diện tích trồng cây hợp lý để sử dụng có hiệu quả nguồn đất hiện tại của trang 

trại. 

Xác định cơ cấu diện tích gieo trồng:  

Xác định một cơ cấu diện tích trồng hợp lý cho kỳ kế hoạch là mục đích rất 

quan trọng khi lập kế hoạch diện tích sản xuất. Một cơ cấu diện tích trồng hợp lý 

phù hợp với điều kiện sản xuất của trang trại sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao.  

Có thể có nhiều phương án xây dựng cơ cấu diện tích gieo trồng, mỗi một 

phương án sẽ đem lại hiệu quả riêng biệt. Nhưng vấn đề là phải xây dựng cơ cấu 

diện tích gieo trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất, hợp lý nhất và phải 

mang tính bền vững. Các căn cứ dưới đây sẽ giúp các cơ sở sản xuất xác định 

được cơ cấu diện tích gieo trồng trong kỳ kế hoạch:  

- Căn cứ vào điều kiện khí hậu của vùng.  

- Căn cứ vào đặc điểm của mỗi loại cây trồng.  

- Căn cứ vào nhiệm vụ của kế hoạch sản xuất (về đơn đặt hàng, về nhu cầu 

thị trường, khả năng…) đã đặt ra.  

- Căn cứ vào phương hướng sản xuất, vào tính chất chuyên môn hóa của 

trang trại.  

- Căn cứ vào hiện trạng đất, lao động, cơ sở kỹ thuật của trang trại.  

- Căn cứ vào nhu cầu và giá trị kinh tế của các loại cây trồng và thích ứng 

với kỳ kinh doanh tiếp theo.… 

Xác định chế độ luân canh cây trồng kỳ kế hoạch: 

Khi đã xác định được tổng diện tích đất canh tác trong kỳ kế hoạch các 

trang trại cần xây dựng chế độ luân canh trên từng loại ruộng đất. Xây dựng một 

chế độ luân canh cây trồng hợp lý cần chú ý: 

- Phải căn cứ vào tính chất đất đai, khả năng tăng vụ, chuyển vụ, rải vụ trên 

những thửa ruộng phải xuất phát từ những nhiệm vụ của kế hoạch gieo trồng các 

loại cây gì đó với diện tích bao nhiêu. 

- Mặt khác còn phải căn cứ vào khả năng lao động, điều kiện cơ sở vật chất 

kỹ thuật của các trang trại như thế nào để xác định một công thức luân canh cây 

trồng hợp lý cho từng loại ruộng đất. 
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- Sắp xếp cây trồng nào trước, cây trồng nào sau, cần chú ý đến sự hỗ trợ 

lẫn nhau giữa các loại cây trồng.  

Ví dụ cây trồng trước thuộc họ đậu sẽ hỗ trợ cho cây trồng sau về đạm. 

Tránh việc độc canh, trồng một loại cây trong nhiều vụ. Tránh những công thức 

luân canh không hợp lý có hiệu quả kinh tế thấp đi đôi với việc trồng những cây 

có khả năng cải tạo chất lượng đất. 

* Các bước xác định kế hoạch luân canh cây trồng: 

- Liệt kê các mô hình luân canh mà thửa ruộng hoặc mảnh đất có thể bố trí 

được để tìm ra tất cả các khả năng, các phương án sản xuất có thể được bố trí. 

- Sử dụng phương pháp loại trừ, loại trừ những công thức luân canh không 

khả thi, không đáp ứng nhu cầu thị trường hoặc không có hiệu quả kinh tế. 

- Trên cơ sở các công thức luân canh còn lại, chọn ra một hoặc hai hoạt 

động mà mảnh đất này có thể làm để cho kết quả và hiệu quả tốt nhất. Tương tự 

như vậy, các trang trại sẽ tiến hành lựa chọn cây trồng và kế hoạch luân canh 

cho tất cả các mảnh đất của hộ, trên cơ sở đó lập bảng cân đối ruộng đất cho kỳ 

kế hoạch. 

Ví dụ: Lập bảng cân đối ruộng đất kỳ kế hoạch tổng hợp. (bảng 2.1.3) 

Bảng 2.1.3. Bảng cân đối ruộng đất kỳ kế hoạch tổng hợp 

Loại  u      t  

Diệ  

tích 

 ầu kỳ 

Diệ  tí    u    

  t t eo 

 iế       t ự  tế/ 

kế  oạ   

Kế 

 oạ   

(ha) 

  ự  

 iệ  ( a) 

+/- % 

I. Đất nông nghiệp      

1. Đất canh tác hàng năm      

- Ruộng 1 vụ      

- Ruộng 2 vụ      

- Ruộng 3 vụ      

2. Đất trồng cây lâu năm      

3. Đất đồng cỏ để chăn thả      

4. Ao hồ       

II. Đất có khả năng sản xuất 

nông nghiệp 
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Loại  u      t  

Diệ  

tích 

 ầu kỳ 

Diệ  tí    u    

  t t eo 

 iế       t ự  tế/ 

kế  oạ   

Kế 

 oạ   

(ha) 

  ự  

 iệ  ( a) 

+/- % 

- Bãi bồi      

- Đất đồi      

- Ao hồ, đầm      

III. Đất lâm nghiệp      

IV. Đất khác      

- Đất thổ cư      

- Giao thông thủy lợi      

- Nghĩa trang      

V. Tổng diện tích đất (I 

+II+III+IV) 

     

- Xác định tình hình biến động giữa các loại đất đai của trang trại để làm cơ 

sở cho việc lập bảng cân đối ruộng đất tổng hợp, có thể sử dụng bảng cân đối 

ruộng đất theo kiểu ô bàn cờ.  

- Ví dụ: Có tính hình biến động đất đai của trang trại X trong năm như sau: 

Tổng diện tích: 245 ha vào đầu năm. Bao gồm 4 loại đất: 

+ Đất canh tác hàng năm: 180 ha, trong đó đất 1 vụ: 30 ha, đất 2 vụ: 140 

ha và đất 3 vụ: 10 ha. 

+ Đất trồng cỏ và thức ăn gia súc là 12 ha. 

+ Đất trồng cây lâu năm 8 ha. 

+ Đất bãi bồi ven sông 45 ha. 

Trong năm, do cải tạo hệ thống thủy lợi nên chuyển 20 ha đất canh tác 1 vụ 

sang trồng 2 vụ; chuyển 5 ha 3 vụ sang trồng cây lâu năm và cải tạo 15 ha đất 

bãi bồi ven sông sang gieo 2 vụ/năm. Chuyển 8 ha đất 2 vụ sang đất trồng cỏ và 

thức ăn gia súc.  êu cầu: Lập bảng cân đối đất đai cho trang trại X. 
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Bảng 2.1.4. Bảng cân đối đất đai của trang trại X 

Đ t  ai Ký 

 iệu 

Đầu 

kỳ 

1 2 3 4 5 6 C ng 

tă   

(hàng) 

Cuối 

Kỳ 

-   1 vụ 1 30 x      - 10 

-   2 vụ 2 140 20 x    15 35 167 

-   3 vụ 3 10   x    - 5 

-   Trồng cỏ 4 12  8  x   8 20 

-   Cây lâu năm 5 8   5  x  5 13 

-   Bãi bồi 6 45      x - 30 

Cộng giảm (cột)   20 8 5 - - 15 48  

Tổ g c ng  245        245 

- Nguyên tắc lập bảng cân đối đất đai theo kiểu bàn cờ: 

+ Số hàng ngang biểu hiện các loại đất đúng bằng số cột biểu hiện sự biến 

động của các loại đất tương ứng. 

+ Số liệu ở phần biến động nếu chúng ta đối chiếu theo hàng ngang thì biểu 

hiện loại đất đó tăng thêm và đối chiếu theo cột thì biểu hiện diện tích đó giảm 

đi. 

+ Thể hiện biến động giữa các loại đất đai trong trang trại. Còn phần đất 

đai được cho hoặc chuyển nhượng từ trang trại này sang trang trại khác không 

thể hiện trong bảng này. 

+ Tổng diện tích tăng trong năm bằng tổng diện tích giảm trong năm. 

3.2. Kế  oạ    ă   su t 

Năng suất cây trồng thu hoạch được trên 1 đơn vị diện tích nói lên trình độ 

canh tác, trình độ thâm canh của trang trại là cao hay thấp.  

Khi lập kế hoạch sản xuất ngành trồng trọt cần phải xác định năng suất của 

cây trồng tương đối chính xác, có cơ sở khoa học. 

Do sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên nên năng 

suất cây trồng hàng năm tăng giảm cũng phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên thuận 

lợi hay khó khăn. Vì vậy muốn xác định năng suất từng loài cây cần dựa vào 

năng suất bình quân các năm và điều kiện thâm canh của năm kế hoạch. 
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3.3. Kế  oạ   sả  lượ   

- Nhu cầu về sản lượng sản phẩm cây trồng được tính dựa trên nhu cầu của 

thị trường hoặc theo đơn đặt hàng. 

- Cần xác định khả năng về sản lượng các loại cây trồng của trang trại. Phải 

tính toán cụ thể xem gieo trồng loại cây gì với diện tích và năng suất bao nhiêu. 

Sản lượng được tính: 

Sả  lượ   = Diệ  tí   x  ă   su t 

- Cân đối giữa nhu cầu và khả năng sản xuất của trang trại. Nếu giữa nhu 

cầu và khả năng sản xuất sản phẩm không cân đối, nhu cầu đòi hỏi cao mà khả 

năng chưa đáp ứng với nhu cầu, thì cần có những biện pháp giải quyết tích cực 

hoặc tăng năng suất cây trồng hoặc mở rộng diện tích gieo trồng để đảm bảo kế 

hoạch đề ra. 

Sau khi đã xác định được kế hoạch về diện tích, năng suất, sản lượng, các 

trang trại sẽ tổng hợp toàn bộ hệ thống chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất vào bảng tổng 

hợp về diện tích, năng suất và sản lượng cây trồng. 

Ví dụ: Kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng (Định mức Kinh tế - Kỹ 

thuật tỉnh Đồng Nai, kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 

của UBND tỉnh) 

Bảng 2.1.5. Kế hoạch diện tích, năng suất, sản lượng 

Số 

TT 

Cây t ồ   Diệ  tí   kế  oạ   

(ha)  

 ă   su t kế  oạ   

(t  /ha) 

Sả  lượ   

kế  oạ   

1 Lúa  12 ha 6,5 78 tấn 

2 Bắp lai 5 ha 10 50 tấn 

3 Dưa leo 7 ha 32 224 tấn 

4 Đậu xanh 6 ha 2,2 13,2 tấn 

3.4. Kế  oạ   biệ    á  cho t ồ   t ọt 

Năng suất cây trồng cao hay thấp phụ thuộc vào các biện pháp kỹ thuật 

liên hoàn như: biện pháp canh tác, biện pháp làm đất, biện pháp thủy lợi, biện 

pháp chăm sóc, mật độ trồng, phòng trừ sâu bệnh, … cho nên muốn đảm bảo kế 

hoạch sản xuất thực hiện tốt, nhất thiết phải có các kế hoạch biện pháp hoàn 

chỉnh. Kế hoạch biện pháp ngành trồng trọt bao gồm một số các kế hoạch biện 

pháp chủ yếu sau: 

3.4.1. Kế  oạ   làm   t 

Kế hoạch làm đất như cày, bừa, cuốc lấp hố… đây là một trong những yêu 

cầu quan trọng vì đảm bảo yêu cầu về thời vụ giúp cây trồng sinh trưởng và phát 

và phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh, cỏ dại, tăng năng suất cây trồng.  
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Căn cứ vào diện tích đất và yêu cầu kỹ thuật của cây trồng…để xây dựng 

kế hoạch làm đất. Xây dựng kế hoạch làm đất là xác định:  

- Diện tích làm đất theo từng loại cây trồng;  

- Thời gian làm đất;  

- Yêu cầu kỹ thuật làm đất;  

- Qui trình làm đất;  

- Khối lượng công việc làm đất (có thể qui ra đơn vị tiêu chuẩn); 

- Công cụ lao động; 

- Số công làm đất cho từng loại cây trồng. 

Ví dụ: 

Bảng 2.1.6. Kế hoạch làm đất 

Số 

TT 

Diệ  tích 

làm   t 

theo cây 

trồ   

 ụ t ồ   
Yêu cầu 

kỹ thuật 

Quy trình 

làm   t 

K ối lượng 

công việ  

Công  

 ụ lao 

  ng 

Số công 

lao   ng 

1 
Lúa: 

12 ha 

Đông 

Xuân 

Cày, bừa 

đất 3 lần 

Cày phơi ải 

Bừa 

Cày 36 ha 

Bừa 36 ha 

Cày 

Bừa 

180 công 

180 công 

2 
Bắp lai: 

5 ha 

Đông 

Xuân 

Làm đất 

Lên luống 

Cày phơi ải 

Lên luống 

Làm đất 5 ha 

Lên luống 5 ha 

Cày 

Cuốc 

50 công 

50 công 

3 
Dưa leo: 7 

ha 

Đông 

Xuân 

Làm đất 

Lên luống 

Cày đất, 

phơi ải 

Lên luống 

Cày 7 ha 

Lên luống 7 ha 

Cày 

Cuốc 

70 công 

140 công 

4 
Đậu xanh: 

6 ha 

Đông 

Xuân 

Làm đất 

Dọn cỏ 

Cày phơi ải 

Bừa 

Dọn cỏ 

Làm đất 6 ha 

Dọn cỏ 6 ha 

Cày 

Cuốc 

60 công 

60 công 

 ổ   số  ô   1370 công 

3.4.2. Kế  oạ    iố    ây t ồ   

- Xác định kế hoạch giống cần căn cứ vào: 

+ Diện tích trồng của kế hoạch từng vụ trồng; 

+ Kế hoạch hàng năm; 

+ Lượng giống của từng loại cây trồng trên đơn vị diện tích. 
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Hình 2.1.10. Vườn ươm cây giống 

- Tùy vào các loại cây trồng và từng thời vụ mà cách tính số lượng giống 

cũng khác nhau. Xây dựng kế hoạch giống phải có số lượng dự trữ phòng khi 

phải gieo cấy hoặc trồng lại vì hư hỏng.  

- Trong khi xây dựng kế hoạch giống cần chú ý đến các loại giống có năng 

suất cao; những hạt giống có thời gian sinh trưởng ngắn có thể gieo trồng cho 

phần lớn hoặc toàn bộ diện tích. Cần căn cứ vào nhu cầu thị trường để lựa chọn 

các loại giống đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sau khi lựa chọn giống, 

các trang trại sẽ tiến hành xây dựng lịch thời vụ và kế hoạch luân canh để đảm 

bảo cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh. 

Số lượ   

 iố   

=

= 

Diệ  tí   

 ieo t ồ   

x

X 

Mật    

 ieo t ồ   
+  ỷ lệ dự   òng 

Ví dụ: Kế hoạch giống cây trồng (Định mức Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Đồng 

Nai, kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh) 

Bảng 2.1.7. Kế hoạch giống cây trồng  

 

Số 

TT 

Giống cây 

trồng 

Số lượng giống kế hoạ   

Diệ  tích 

gieo trồng 

Mật    

gieo trồng 

Số lượng 

 iố    ầ  

Dự phòng  ổng số 

 iố   

 ầ  
 ỷ lệ 

(%) 
Số lượ   

1 Lúa  12 ha 110 kg/ha 1320 kg 10 132 kg 1452 kg 

2 Bắp lai 5 ha 25 kg/ha 125 kg 10 12,5 kg 137,5 kg 

3 Dưa leo 7 ha 2 kg/ha 14 kg 10 1,4 kg 15,4 kg 

4 Đậu xanh 6 ha 40 kg/ha 240 kg 10 24 kg 264 kg 
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Sau khi xác định được số lượng và chất lượng của từng loại giống các cơ sở 

sẽ tiến hành cân đối xem hiện tại trang trại đã có số lượng từng loại giống là bao 

nhiêu, so với nhu cầu kế hoạch là đã đủ hay thiếu. Nếu thiếu cần có kế hoạch 

chủ động mua vào nhằm đáp ứng lịch thời vụ của từng loại cây trồng. 

3.4.3. Kế  oạ     â  bó  

   

Hình 2.1.11. Một số loại phân bón 

- Phân bón là yếu tố quan trọng góp phần cải tạo đất và nâng cao năng suất 

của cây trồng. Bón phân đúng liều lượng, chất lượng, bón đúng lúc, đúng kỹ 

thuật sẽ làm cho năng suất cây trồng tăng lên nhanh chóng, chi phí cho 1 đơn vị 

sản phẩm giảm và hiệu quả kinh tế của 1 kg phân bón sẽ tăng.  

- Khi lập kế hoạch về phân bón chúng ta cần căn cứ theo yêu cầu kỹ thuật 

trồng cây.  

- Căn cứ để xác định khối lượng phân bón: 

+ Diện tích gieo trồng từng loài cây hoặc số lượng cây trồng của từng loài. 

+ Đặc điểm lý hoá tính đất. 

+ Lịch bón phân cho từng loại cây trồng. 

+ Loại phân bón cho từng loài cây trồng. 

+ Mức (liều lượng) bón cho từng loài cây, loại đất. 

Ví dụ: Kế hoạch phân bón (Định mức Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, 

kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của UBND tỉnh) 
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Bảng 2.1.8. Tổng hợp kế hoạch phân bón 

Số 

TT 

Cây 

t ồ   

Diệ  

tích 

(ha) 

Loại   â  bón  ôi b t 

(kg) 

Urê 

(kg) 

Lân 

Supe 

(kg) 

Kali 

Clorua 

(kg) 

  â   ữu 

    oai 

mụ  (k ) 

1 Lúa  12 2640 5400 1800 120000 6000 

2 Bắp lai 5 2000 2500 1000 50000 2500 

3 Dưa leo 7 1750 2800 1750 210000 3000 

4 Đậu xanh 6 690 1800 600 42000 3000 

Lưu ý: Vôi không phải là phân bón mà nó chỉ là một chất khoáng có tác 

dụng trung hòa độ chua của đất. Đất không chua hoặc ít chua sẽ làm cho cây 

trồng hấp thu được nhiều chất dinh dưỡng của đất, năng suất của cây trồng do đó 

sẽ tăng lên. Bón vôi ở đâu, khối lượng bao nhiêu thì căn cứ vào độ pH của từng 

thửa ruộng mà xác định. Cho nên khi cân đối trong phần nhu cầu chỉ cần tổng 

hợp toàn bộ nhu cầu về vôi, không cần chi tiết đối với từng loại cây trồng. 

3.4.4. Kế hoạ h phòng t ừ sâu bệnh 

- Kế hoạch phòng trừ sâu bệnh bao gồm việc dự đoán tình hình sâu bệnh có 

thể diễn ra đối với cây trồng (cả giai đoạn gieo ươm và sau khi trồng) và xác 

định các phương pháp phòng trừ thích hợp. 

- Cần phải dự trữ số thuốc cần thiết để có thể dập tắt sâu bệnh trong thời 

gian ngắn nhất với quy mô tương đối lớn. Tất nhiên không phải đợi sâu, bệnh 

lan ra và phát thành dịch mới diệt mà phải có kế hoạch phòng ngừa trước. Phải 

có kế hoạch bảo quản thuốc và các dụng cụ, thiết bị để lúc cần thiết là có thể 

dùng được ngay. 

  

Hình 2.1.12. Kiểm tra sâu bệnh Hình 2.1.13. Phun thuốc cho lúa 
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- Xây dựng kế hoạch phòng trừ sâu bệnh căn cứ vào: 

+ Đặc điểm sinh trưởng và phát triển của từng loại cây trồng; 

+ Kinh nghiệm các năm trước;  

+  Thời gian phát sinh, thời gian phá hoại nghiêm trọng của sâu bệnh. 

- Cần phải có kế hoạch kiểm tra, phát hiện, dự báo kịp thời và chủ động 

nhằm khắc phục sự lây lan dịch bệnh trên diện rộng cho các loại cây trồng. 

Ngoài ra, các trang trại căn cứ vào đặc điểm của từng loại cây trồng để 

xây dựng lịch trình làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh, kết hợp với các biện pháp khác 

như bón phân và tưới nước… 

  

  
Hình 2.1.14. Một số loại thuốc trừ sâu 

Ví dụ: Dự tính lượng thuốc Bảo vệ thực vật (Định mức Kinh tế - Kỹ thuật 

tỉnh Đồng Nai, kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 28/6/2011 của 

UBND tỉnh) 
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Bảng 2.1.9. Kế hoạch thuốc Bảo vệ thực vật của 1 số cây 

Số    Cây t ồ   Diệ  tí   (ha) Đ   vị tí   Số lượ    

1 Lúa  12 kg 60 

2 Bắp lai 5 kg 50 

3 Dưa leo 7 kg 140 

4 Đậu xanh 6 kg 60 

Ngoài những kế hoạch trên còn có kế hoạch như cày, bừa, gieo cấy, chăm 

sóc, thu hoạch, vận chuyển, chế biến… một trong những yêu cầu quan trọng 

của các loại kế hoạch này là đảm bảo chất lượng canh tác, giúp cây trồng 

sinh trưởng, hạn chế sâu bệnh, cỏ dại, tăng năng suất cây trồng, gieo trồng và 

thu hoạch đúng thời vụ. 

3.4.5. Kế hoạ h v  t ủy lợi 

  

  

Hình 2.1.15. Các cách tưới nước 

Thủy lợi là một trong những biện pháp quan trọng của xuất trồng trọt, hơn 

nữa điều kiện thiên nhiên nước ta còn gặp nhiều khó khăn, khi hạn hán, khi thì 

lụt úng, năng suất cây trồng phụ thuộc phần lớn vào điều kiện tự nhiên. Trong 

khi đó, cây trồng nước ta thuộc loại nhiệt đới, yêu cầu về độ ẩm rất cao đặc biệt 

là cây lúa là loại cây trồng hoàn toàn sinh trưởng và phát triển trong môi trường 
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nước. Nếu như các trang trại chủ động được nguồn nước cần thì cây trồng sẽ 

nâng cao năng suất rõ rệt. Cho nên công tác thủy lợi giữ một vị trí rất quan trọng 

góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Chính vì vậy mà hàng năm các trang trại 

cần phải tiến hành lập kế hoạch biện pháp về thủy lợi.  

Kế hoạch thủy lợi của các cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm việc xác định 

nhu cầu và tiến hành cân đối. 

Trước hết các trang trại cần xác định nhu cầu thủy lợi trong năm tức là xác 

định: 

- Diện tích cần tưới tiêu chủ động. 

- Diện tích cần tưới tiêu do: 

+ Máy bơm; 

+ Guồng nước; 

+ Gầu tát… 

+ Diện tích cần đắp bờ vùng, bờ thửa; 

+ Khối lượng đất cần đào đắp trong năm kế hoạch (hệ thống thủy lợi); 

+ Số lượng máy bơm nước và các công cụ tát nước cần có trong năm kế 

hoạch. 

- Căn cứ để lập kế hoạch thủy lợi: 

+ Yêu cầu của cây trồng về độ ẩm; 

+ Diện tích gieo trồng từng loại cây; 

+ Mức nước tưới cho từng loại cây; 

+ Điều kiện về công cụ và nguồn nước. 

Bảng 2.1.10. Kế hoạch tưới nước 

Loại   t Diện tích 

tưới 
Loại cây trồng Lịch tưới Số lần tưới Công cụ 

tưới 

Ghi 

chú 

Mảnh 1       

Mảnh 2       

Mảnh 3       

………       

Sau khi xác định được nhu cầu cần tưới tiêu nước trong kỳ kế hoạch, 

các trang trại sẽ tiến hành xác định khả năng thỏa mãn nhu cầu đó. Ở những 

vùng diện tích chưa có hệ thống thủy lợi đồng bộ cần có những biện pháp cần 

thiết như sử dụng máy bơm nước, hay các công cụ tát cải tiến nhằm đảm bảo 

kế hoạch sinh trưởng và phát triển, nâng cao năng suất của cây trồng. 
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4. Lậ  kế  oạ   sả  xu t cho   ă   uôi 

4.1. Kế  oạ   sả  lượ    số lượ   và  ă   su t vật  uôi 

Xác định sản lượng vật nuôi kế hoạch cần dựa theo nhu cầu của thị trường. 

Công thức tính như sau: 

Sả  lượ   vật 

 uôi kế  oạ   
= 

Số lượ   vật  uôi kế 

 oạ   ( o ) 
x 

 ă   su t vật  uôi kế 

 oạ   (k ) 

Ví dụ: Kế hoạch số lượng, năng suất, sản lượng vật nuôi (Định mức Kinh 

tế - Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 

28/6/2011 của UBND tỉnh) 

Bảng 2.1.11. Kế hoạch số lượng, năng suất, sản lượng vật nuôi 

Số 

TT 

Vật  uôi 

 

Số lượ   

(con) 

 ă   su t vật  nuôi 

(kg/con) 

Sản lượng vật nuôi 

(kg) 

1 Heo nái 500 80 8000 

2 Gà siêu thịt 2400 3 7200 

3 Ngan siêu thịt 12000 4 48000 

4.2. Kế  oạ     u   uyể   à  vật  uôi 

Chu chuyển đàn vật nuôi là sự di chuyển hay thay đổi thành phần các 

nhóm vật nuôi (cái, đực, lớn, nhỏ) của đàn trong thời gian nhất định.  

Chu chuyển đàn vật nuôi hợp lý là một nội dung không thể thiếu được của 

hệ thống chăn nuôi hợp lý, nó góp phần tái sản xuất đàn vật nuôi, hoàn thành 

kế hoạch chăn nuôi, làm cơ sở xây dựng kế hoạch thức ăn chăn nuôi, xác định 

nhu cầu vật tư, lao động cần thiết cho chăn nuôi. Do vậy các trang trại cần phải 

xây dựng và thực hiện kế hoạch chu chuyển đàn vật nuôi. 

* Những căn cứ xây dựng kế hoạch chu chuyển đàn vật nuôi: 

- Điều kiện tự nhiên của tái sản xuất đàn vật nuôi: Thời gian sinh trưởng 

về sinh lý và thể xác của đàn vật nuôi bao gồm: 

+ Thời gian có chửa của từng loại vật nuô; 

+ Thời gian động đực sau khi đẻ và chu kỳ động đực của con cái sinh sản; 

+ Số con đẻ ra trong 1 lứa và số lứa đẻ trong 1 năm của con cái sinh sản. 

Ví dụ:  
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Bảng 2.1.12. Điều kiện tự nhiên của tái sản xuất đàn gia súc 

Các chỉ tiêu Đ n vị 

tính 

Các loại gia súc 

Trâu Bò Lợ  

Thời gian có chửa Ngày 310 – 340 280 – 285 105 

Thời gian động đực sau khi đẻ Ngày Ngày 16 – 28 45 – 60 

Chu kỳ động đực Ngày 28 25 18 -22 

Thời gian con cái:     

Trưởng thành về sinh lý Tháng 12 – 16 8 – 12 5 – 7 

Trưởng thành về thể chất Tháng 30 – 36 18 – 24 8 – 12 

Thời gian sử dụng gia súc     

Làm việc Năm 10 – 15 10 -12  

Sinh sản Năm 8 – 10 8 3 – 5 

Số con đẻ trong 1 lứa Con 1 1 7 - 13 

- Điều kiện tổ chức kinh tế: 

+ Thời gian phối giống cho vật nuôi sinh đẻ thích hợp nhất; 

+ Thời gian sử dụng có hiệu quả vật nuôi sinh sản và làm việc; 

+ Thời gian nuôi dưỡng, chăm sóc các nhóm vật nuôi trong đàn hợp lý 

và hiệu quả nhất; 

+ Thời gian tiêu thụ sản phẩm có lợi nhất. 

- Các chỉ tiêu kế hoạch chăn nuôi có liên quan trực tiếp đến chu chuyển 

đàn vật nuôi: 

+ Số lượng vật nuôi các nhóm đầu kỳ kế hoạch; 

+ Số lượng vật nuôi mua thêm theo kế hoạch; 

+ Số lượng và thời gian bán ra theo kế hoạch; 

+ Số lượng và thời gian loại thải theo kế hoạch. 

* Kế hoạch chu chuyển đàn vật nuôi: 

Tùy theo từng loại vật nuôi khác nhau mà thời gian chu chuyển cũng khác 

nhau: tuần, tháng, quý, năm. Đối với những vật nuôi lớn, thời gian thay đổi từ 

nhóm này sang nhóm khác tương đối chậm thì bảng chu chuyển có thể đặt ra 

hàng năm, còn đối với những vật nuôi nhỏ như lợn thời gian thay đổi từ nhóm 
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này qua nhóm khác là khá nhanh vì vậy bảng chu chuyển cần lập ra hàng tháng 

và hàng năm. 

- Trong kế hoạch chu chuyển đàn vật nuôi có những chỉ tiêu sau đây: 

+ Các nhóm vật nuôi (có phân chia theo nhóm đực, nái, các nhóm tuổi). 

+ Số vật nuôi có đầu kỳ kế hoạch. 

+ Tình hình tăng (đẻ, chuyển đến từ nhóm dưới lên, mua vào), giảm (giết 

thịt, bán, chuyển nhóm, hao hụt) trong kỳ kế hoạch. 

+ Số vật nuôi cuối kỳ kế hoạch. 

+ So sánh số vật nuôi cuối kỳ với đầu kỳ kế hoạch. 

Số vật  uôi  uối kỳ = 
Số vật  uôi 

 ầu kỳ 
+ 

Số tă   lê  

t o   kỳ 
- 

Số  iảm  i 

t o   kỳ 

Ví dụ: Trang trại A chăn nuôi lợn đầu năm 2013 có 5 con lợn con, 3 con 

lợn nái sinh sản và trong năm 2013 sinh được 30 con lợn con. Trong năm 2013 

trang trại còn mua vào 5 con lợn con và được chuyển đến 4 con để nuôi thành 

lợn thịt. Trong năm này, trang trại đã bán 7 con lợn thịt, 8 lợn giống, 9 lợn bán 

nuôi vỗ béo, chuyển đi 10 con. Ta có bảng chu chuyển đàn lợn theo bảng sau: 

Bảng 2.1.13. Bảng chu chuyển đàn gia súc của trang trại A 

 

Các 

nhóm 

gia 

súc 

Số 

gia 

súc 

 ầu 

kỳ 

 ă   lê  t o   kỳ  iảm  i t o   kỳ Số 

gia 

súc 

 uối 

kỳ 

Đẻ 

ra 

Chuyển 

đến 

Mua 

vào 

Tổng 

cộng 

Bán 

thịt 

Bán 

giống 

Bán 

nuôi 

béo 

Chuyển 

đi 

Tổn

g 

giảm 

Lợn 5 30 4 5 39 7 8 9 10 34 10 

4.3. Kế  oạ   biệ    á    ă   uôi 

4.3.1. Kế  oạ     uồ   t ại 

- Yêu cầu chính của chuồng trại: 

+ Chuồng trại phải thích hợp với sinh lý và chức năng sản xuất của từng 

loại vật nuôi, đảm bảo mùa đông ấm áp, mùa hè mát, hạn chế được dịch bệnh.  

+ Chuồng trại phải thuận tiện cho việc tổ chức các quá trình lao động, áp 

dụng các công cụ cải tiến, cơ giới hóa, tạo điều kiện tăng nhanh năng suất lao 

động trong chăn nuôi. 

+ Thuận tiện tận thu nguồn nước và phân của vật nuôi. 

+ Phù hợp với quy mô thực tế của đàn và phù hợp với quy mô và cơ cấu tổ 

chức của vật nuôi. 

+ Sử dụng đất xây dựng phải hợp lý, tận dụng được nguồn vật liệu tự có, 
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đảm bảo bền vững, giá thành hợp lý. 

- Quy hoạch chuồng trại: 

Khi quy hoạch chuồng trại cần lưu ý một số vấn đề sau: 

+ Chọn hướng chuồng mặt trước theo hướng nam hoặc đông nam để nhận 

ánh sáng tự nhiên, tránh được gió lạnh mùa đông bắc, gió mùa tây nam, chuồng 

có đủ ánh sáng... 

+ Vị trí đặt chuồng: chọn nơi bằng phẳng, cao ráo, thoáng mát, có nguồn 

nước sạch dồi dào, xa khu dân cư, trường học, đường giao thông chính. 

  

Hình 2.1.16. Vị trí đặt chuồng 

Việc bố trí các công trình phục vụ (nhà chế biến thức ăn), kho chứa thức 

ăn, để dụng cụ, kho chứa phân đặc, bể chứa phân nước… ở gần hay xa khu vực 

chuồng trại là do những yêu cầu về tổ chức, kinh tế trong sản xuất và sinh hoạt 

của các cơ sở. 

- Diện tích mặt bằng phải đảm bảo theo định mức bao gồm chỗ ở, sân chơi, 

máng ăn, máng uống và các công trình phục vụ. 

- Kiểu chuồng: Hiện nay trong chăn nuôi có nhiều kiểu chuồng khác nhau.  

Tuy nhiên dù sử dụng kiểu chuồng nào cũng cần đảm bảo được các yêu cầu sau:  

+ Đảm bảo độ thông thoáng; 

+ Ấm áp về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; 

+ Đảm bảo kỹ thuật, dễ vệ sinh; 

+ Đảm bảo đủ diện tích nuôi, đảm bảo về mật độ nuôi; 

+ Xa khu dân cư. 
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Hình 2.1.17. Kiểu chuồng kín Hình 2.1.18. Kiểu chuồng hở 

- Bố trí các công trình, các thiết bị kỹ thuật khác trong khu vực chăn nuôi: 

+ Hệ thống dẫn nước đến các chuồng. 

+ Hệ thống đường vận chuyển đi lại trong khu vực chăn nuôi. 

+ Hệ thống lấy phân và cống dẫn nước phân. 

+ Bố trí trồng cây xung quanh 

+ Xây dựng các hầm biogas tận dụng phế thải từ phân và nước tiểu. 

+ Xây dựng các ao hồ tận dụng nước thải và phân các loại gia súc để nuôi 

cá… 

4.3.2. Kế  oạ   t ứ  ă    o   ă   uôi 

- Thức ăn là yếu tố quan trọng nhất của việc chăn nuôi trong các trang 

trại, nó quyết định thể chất và sức sinh sản của vật nuôi. Tổ chức cơ sở thức 

ăn chăn nuôi phải đáp ứng yêu cầu sau: 

+ Đủ số lượng thức ăn cho các loại vật nuôi, cho từng nhóm vật nuôi. 

+ Chất lượng thức ăn phù hợp với yêu cầu dinh dưỡng của các vật nuôi 

trong từng thời kỳ. 

+ Cung cấp thức ăn kịp thời ổn định. 

+ Giá thành thức ăn hợp lý. 

- Tính toán nhu cầu thức ăn cho vật nuôi: dựa vào khẩu phần ăn cho từng 

nhóm vật nuôi. Khẩu phần ăn được tính bằng khối lượng các loại thức ăn cung 

cấp cho con vật trong một ngày đêm.  

  u  ầu t ứ  

ă   ủa nhóm 

vật nuôi 

= 
  u  ầu t ứ  ă  

trung bình/con 
X 

Số vật  uôi 

trong nhóm 
X 

Số   ày 

  ă   uôi 

 ủa   óm 

NhasachMienphi.com



35 

  

Hình 2.1.19. Bột cá Hình 2.1.20. Bột ngô 

  

Hình 2.1.21. Rau xanh Hình 2.1.22. Sắn 

Ví dụ: Kế hoạch thức ăn cho lợn (bảng 2.1.9) 

Bảng 2.1.14. Kế hoạch thức ăn 

4.3.3. Kế  oạ     ò   t ừ dị   bệ     o vật  uôi 

Công tác tổ chức phòng trừ dịch bệnh cho vật nuôi cần đảm bảo các yêu 

 iai  oạ   uôi 

Số vật 

nuôi 

(con) 

  ời  ia    ă  

nuôi (ngày) 

Mứ  tiêu t ụ 

t ứ  ă  t u   

bình/con/ ngày 

(kg) 

 ổ   lượ   

t ứ  ă  (k ) 

Lợn 15 kg-30 kg 1200 45 2 108.000 

Lợn 30 kg-60 kg 1500 100 3,5 525.000 
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cầu cơ bản sau: 

- Lựa chọn, nhân giống vật nuôi có sức kháng bệnh cao. 

- Các loại vật nuôi khi nhập vào đàn yêu cầu phải nhốt riêng để kiểm tra 

sức khỏe, sau 1 đến 2 tuần để loại các con bị bệnh tật. 

- Mỗi trang trại cần có các chuồng cách ly để chủ động khi có dịch bệnh 

cách ly những vật nuôi bị bệnh ra khỏi đàn để điều trị, tránh lây lan trên diện 

rộng cho đàn vật nuôi. 

- Khi nhập đàn vật nuôi phải tiêm phòng các loại thuốc để tránh dịch bệnh. 

- Định kỳ tiêm phòng đối với các loại bệnh thường xuyên xảy ra đối với 

từng loại vật nuôi, với phương châm phòng hơn tránh. 

- Cung cấp thức ăn cần đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để vật nuôi 

phát triển tốt, tăng sức đề kháng, chống chịu bệnh tật. 

Ví dụ về công tác phòng dịch bệnh cho đàn lợn: 

- Vệ sinh phòng trừ dịch bệnh: quét dọn, rửa chuồng, giữ chuồng và sân 

khô sạch thường xuyên; tắm cho đàn lợn nái, lợn đực giống; xử lý nguồn rác 

thải và phân đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh, diệt các loại ký sinh trùng 

gây bệnh, diệt chuột… 

- Tiêm phòng và trị bệnh đối với nái chửa:  tẩy giun sán và tắm ghẻ cho lợn 

nái chửa 10 – 14 ngày trước khi đẻ. Tiêm phòng định kỳ năm 2 lần (tháng 5, 

tháng 10, hoặc trước khi phối giống) các loại vác xin dịch tả, tụ huyết trùng, 

tiêm bổ sung sắt cho lợn sau khi đẻ… 

5. Lậ  kế  oạ   tiế     sả  xu t 

Sau khi đã lên kế hoạch ngành trồng trọt và chăn nuôi. Cần xem xét thời 

điểm nuôi trồng một cách thích hợp nhất, xác định quá trình sinh trưởng và thu 

hoạch để có biện pháp luân canh cây trồng, chu chuyển đàn vật nuôi. 

Cần nắm rõ lịch thời vụ đối với từng loại cây trồng vật nuôi đảm bảo việc 

thực hiện từng công việc hợp lý và kịp thời. Trong sản xuất nông nghiệp, có thể 

sử dụng biểu đồ GANTT để kiểm soát tiến độ.  

Ví dụ: 

Bảng 2.1.15. Tiến độ sản xuất cho một số cây trồng 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Lúa Chuẩn 

bị đất 

Trồng Chăm 

sóc 

Thu 

hoạch 

      

 ắ  lai       Chuẩn 

bị đất 

Trồng Chăm 

sóc 

Thu 

hoạch 
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 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Anh (chị) hãy cho biết những lợi ích của việc lập kế hoạch sản xuất? 

a. Giúp người quản lý trang trại chỉ đạo sản xuất có khoa học 

b. Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của trang trại 

c. Kế hoạch sẽ luôn mang lại lợi nhuận cao cho trang trại 

d. Đáp án a và b đúng. 

1.2. Anh (chị) hãy kể  tên các loại kế hoạch sản xuất. 

1.3. Trình bày các bước xây dựng kế hoạch sử dụng đất. 

1.4. Anh (chị) hãy cho biết các căn cứ để xác định kế hoạch giống cây 

trồng. 

1.5. Nêu các yêu cầu chính của chuồng trại. 

1.6. Nêu các chỉ tiêu trong kế hoạch chu chuyển đàn vật nuôi. 

1.7. Chọn câu trả lời Đúng/ Sai cho các nhận định dưới đây: 

1.7.1. Năng suất cây trồng cao hay thấp hoàn toàn phụ thuộc vào việc lựa 

chọn cây giống. 

 Đúng     Sai 

1.7.2. Trang trại cần sản xuất những gì mà thị trường cần chứ không phải là 

những gì mà mình có thể sản xuất. 

 Đúng     Sai 

1.7.3. Khi phân tích nhu cầu thị trường, chủ trang trại cần quan tâm đến giá 

cả của đối thủ cạnh tranh 

 Đúng     Sai 

2.  ài tậ  t ự   à  : 

Bài tập thực hành 2.1.1. Lập kế hoạch sản xuất cho hoạt động trồng trọt 

hoặc chăn nuôi một số loại sản phẩm như: nấm hoặc một số loại rau, cây ăn 

quả, vật nuôi,…ở trang trại (học viên có thể tự chọn loại cây trồng/ vật nuôi). 

C.   i   ớ 

1. Lập kế hoạch sản xuất là một việc làm cần thiết đối với mỗi trang trại 

hay cơ sở sản xuất. 

2. Việc lập kế hoạch sản xuất cần thu thập đầy đủ các thông tin cần thiết 

nhằm phục vụ cho việc lập kế hoạch chi tiết, đáp ứng mục tiêu sản xuất. 

3. Kế hoạch sản xuất là tập hợp các dự kiến thực hiện được sắp xếp theo 

một trình tự nhất định nhằm đạt được mục tiêu đã đặt ra. 
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Bài 02. LẬ  KẾ   ẠC  LA  Đ    

Mã bài: MĐ02-02 

Mụ  tiêu:  

- Tính toán được nhu cầu lao động cho trang trại; 

- Lập được bản kế hoạch lao động; 

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm. 

A.   i du   

1. Đặ   iểm  ủa lao      t o    ô      iệ  

- Lao động nông nghiệp sống và làm việc rải rác trên địa bàn rộng. Đặc 

điểm này làm cho việc tổ chức hợp tác lao động và việc bồi dưỡng đào tạo, cung 

cấp thông tin cho lao động nông nghiệp là rất khó khăn.  

- Lao động nông nghiệp ở khu vực nông thôn có trình độ văn hoá và 

chuyên môn thấp hơn so với thành thị. Tỷ lệ lao động nông nghiệp đã qua đào 

tạo chiếm một tỷ lệ thấp. Lao động nông nghiệp chủ yếu học nghề thông qua 

việc hướng dẫn của thế hệ trước hoặc tự truyền cho nhau nên lao động theo 

truyền thống và thói quen là chính. Điều đó làm cho lao động nông nghiệp có 

tính bảo thủ nhất định, tạo ra sự khó khăn cho việc thay đổi phương hướng sản 

xuất và thực hiện phân công lao động. 

- Lao động nông nghiệp mang tính thời vụ rõ rệt, đặc biệt là các vùng nông 

thôn thuần nông. Do vậy, việc sử dụng lao động trong nông nghiệp kém hiệu 

quả. Vì vậy, cần có biện pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa tính thời vụ bằng 

cách phát triển đa dạng nghành nghề trong nông thôn, thâm canh tăng vụ, xây 

dựng cơ cấu cây trồng hợp lý. 

- Lao động nông nghiệp có khả năng tiếp cận và tham gia thị trường kém, 

thiếu khả nămg nắm bắt và xử lý thông tin thị trường, khả năng hạch toán hạn 

chế. Do đó, khả năng giao lưu và phát triển sản xuất hàng hoá hạn chế. 

2. Lậ  kế  oạ   lao      

2.1. Phâ  tí     uồ  lao       ủa t a   t ại 

- Cần trả lời các câu hỏi: 

+ Trang trại có bao nhiêu lao động? Bao nhiêu người có thể trực tiếp tham 

gia lao động?  

+ Trang trại đã thuê thêm bao nhiêu lao động bên ngoài thường xuyên, hay 

thời vụ để phục vụ sản xuất kinh doanh. 

+ Trình độ, tay nghề của từng lao động trong các lĩnh vực cụ thể, kinh 

nghiệm lao động trong từng lĩnh vực cụ thể, tình trạng sức khỏe và khả năng 

tham gia của từng lao động? 

- Phân tích tình hình sử dụng lao động: 

+ Hiện tại số lao động đang trực tiếp tham gia làm việc. 
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+ Số giờ làm việc trong ngày, số ngày làm việc trong tháng… 

+ Trình độ chuyên môn của từng lao động. 

Quá trình phân tích nguồn lao động sẽ giúp cho các trang trại đánh giá 

được thực trạng về nguồn lao động của cơ sở mình. Từ đó làm căn cứ cho các cơ 

sở lập kế hoạch lao động nhằm đảm bảo đủ nguồn nhân lực tiến hành sản xuất, 

phát huy hết khả năng về lao động hiện có trong các trang trại. 

2.2. Xá   ị     u  ầu v  số lượ   và    t lượ   lao      

2.2.1.   u  ầu v  số lượ   lao      

Nhu cầu về số lượng lao động trong các trang trại căn cứ vào: 

- Các kế hoạch sản xuất kinh doanh của các trang trại bao gồm kế hoạch 

trồng trọt, kế hoạch chăn nuôi… 

- Trình độ trang thiết bị kỹ thuật của các trang trại: việc áp dụng các máy 

móc kỹ thuật hiện đại sẽ làm tăng năng suất lao động bình quân và số lượng lao 

động cũng giảm đi tương ứng. 

- Căn cứ vào quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn kỹ thuật để xác định số 

lượng lao động trong từng khâu cho từng cây trồng và từng loại vật nuôi. 

- Căn cứ vào định mức lao động: là việc xác định số lượng công việc hay 

số sản phẩm làm ra trong 1 đơn vị thời gian nhất định hoặc thời gian hao phí để 

hoàn thành 1 khối lượng công việc hay sản phẩm.  

Ví dụ: Nhu cầu lao động cho một số loại cây trồng, vật nuôi (Định mức 

Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai, kèm theo Quyết định số 1606/QĐ-UBND ngày 

28/6/2011 của UBND tỉnh) 

Bảng 2.2.1. Nhu cầu lao động cho một số loại cây trồng 

Số 

TT 

Cây 

t ồ   Cô   việ  
Diệ  tí   

(ha) 

Công lao 

    /  a 

 ổ   số  ô   

lao       ầ  

1 Lúa I. Làm đất 12 10 120 

II. Gieo sạ 12 2 24 

III. Chăm sóc 12 15 180 

IV. Cắt, gom, suốt 12 22 264 

V. Vận chuyển, phơi 12 10 120 

 ổ   số  ô     o việ  t ồ   lúa 708 
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Số 

TT 

Cây 

t ồ   Cô   việ  
Diệ  tí   

(ha) 

Công lao 

    /  a 

 ổ   số  ô   

lao       ầ  

2 Bắp 

lai 
I. Làm đất 5 10 50 

II. Lên luống 5 10 50 

III. Gieo hạt 5 10 50 

IV. Chăm sóc 5 30 150 

V. Thu hoạch 5 25 125 

VI. Bóc vỏ, tách hạt 5 5 25 

 ổ   số  ô     o việ  t ồ    ây bắ  lai 450 

3 Dưa 

leo 
I. Làm đất 7 10 70 

II. Lên luống 7 20 140 

III. Làm giàn 7 10 70 

IV. Gieo hạt 7 8 56 

V. Chăm sóc 7 20 140 

VI. Thu hoạch 7 25 175 

 ổ   số  ô     o việ  t ồ   dưa leo 651 

Bảng 2.2.2. Nhu cầu lao động cho chăn nuôi 

Số 

TT 

 ật 

nuôi 
Cô   việ  Số lượ   

Công lao 

     

(công/con) 

 ổ   số  ô   

lao       ầ  

1 Lợn 

nái 
I. Công lao động 300 166/60 830 

II. Công quản lý 300 16,6/60 83 

 ổ   số  ô     ă   uôi lợ   ái 913 
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Việc xác định nhu cầu lao động phải tính riêng cho từng ngành, từng sản 

phẩm, từng công việc sau đó tổng hợp nhu cầu chung của toàn trang trại. Nhu 

cầu lao động của từng ngành được tổng hợp từ nhu cầu của từng công việc cụ 

thể. 

Ví dụ: 

Bảng 2.2.3. Nhu cầu chung về lao động của trang trại 

Số 

TT 
Loại sả    ẩm Diệ  tí  / Số lượ   Số  ô   lao       ầ  

1 Lúa 12 ha 708 

2 Bắp lai 5 ha 450 

3 Dưa leo 7 ha 651 

4 Lợn nái 600 con 913 

2.2.2. Nhu cầu v  ch t lượng nguồn lao   ng 

Trong các trang trại do có những loại công việc khác nhau, do vậy yêu 

cầu về chất lượng lao động cũng khác nhau.  

  

Hình 2.2.1. Các hoạt động chăm sóc và thu hoạch 

Những công việc áp dụng công nghệ mới sẽ đòi hỏi người lao động có 

trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao. 

Một số công việc như quy trình chăm sóc cây trồng, vật nuôi đòi hỏi người 

lao động phải trải qua những lớp tập huấn kỹ thuật.  

Một số công việc lại đòi hỏi cần có những chuyên môn nhất định như 

điều khiển máy kéo, máy cày, chăm sóc gia súc theo đúng quy trình, hay sử 

dụng máy tính… nếu các trang trại không có hoặc không đủ loại lao động này 

thì phải tuyển lao động hoặc là phải ký kết hợp đồng với các tổ chức dịch vụ để 

họ thực hiện công việc mà trang trại yêu cầu. 
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Hình 2.2.2. Máy cắt lúa Hình 2.2.3. Máy gặt đập liên hợp 

  

Hình 2.2.4. Máy xay thức ăn chăn nuôi Hình 2.2.5. Máy xay cá 

2.3. Xá   ị   k ả  ă    iệ   ó và  â   ối lao      

Khả năng lao động của các trang trại gồm: 

- Lao động chính: là những người trong độ tuổi lao động có khả năng lao 

động. Nam từ 16 – 60 tuổi, nữ từ 16 – 55 tuổi. 

- Lao động bổ sung: là những người ngoài độ tuổi lao động có tham gia lao 

động. 

Kết quả xác định khả năng lao động hiện có sẽ được so sánh với nhu cầu 

để biết các trang trại thừa hay thiếu lao động ở các bộ phận, các công việc, các 

ngành. Từ kết quả cân đối đó, các cơ sở sẽ có những biện pháp để giải quyết. 

* Nếu thừa lao động có thể thực hiện các biện pháp như: 

- Tăng cường sử dụng lao động trong các khâu công việc để tăng năng suất 

và sản lượng cây trồng, vật nuôi. 

- Đối với những lao động gần hết tuổi lao động hoặc không đảm bảo sức 

khỏe thì cho nghỉ hoặc chuyển sang những công việc nhẹ nhàng hơn. 

* Nếu thiếu lao động các trang trại cần có những biện pháp giải quyết 

kịp thời để đảm bảo quá trình sản xuất được diễn ra liên tục. Các giải pháp có 

thể thực hiện như thuê thêm lao động động thường xuyên hoặc lao động 

thời vụ, tuyển dụng lao động. 
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Bảng 2.2.4. Bảng cân đối lao động  

Loại lao   ng 

Tổng 

ngày công 

trong 

năm 

Số  ô   t o   t á   

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

I.  ổ     u  ầu 

(A) 

Trồng trọt  

Chăn nuôi  

Dịch vụ.. 

             

II. Lao       ia 

     ( ) 

- Lao động 

thường xuyên  

- Lao động thời 

vụ 

             

III. Câ   ối ( A 

– B) 

             

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Anh (chị) hãy trình bày các bước để lập kế hoạch lao động. 

1.2. Trong trường hợp trang trại thừa lao động, có thể thực hiện biện pháp 

gì để giải quyết tình trạng này? 

2.  ài tậ  t ự   à  : 

Bài tập thực hành 2.2.1. Lập kế hoạch lao động cho trang trại của anh 

(chị) trên cơ sở kế hoạch sản xuất đã được lập ở bài thực hành 2.1.1. 

C.   i   ớ 

1. Lập kế hoạch lao động là một việc làm cần thiết đối với mỗi hộ gia đình, 

trang trại hay cơ sở sản xuất. 

2. Việc lập kế hoạch lao động nhằm xác định và cân đối nhu cầu lao động 

cho các cơ sở sản xuất nông nghiệp. 
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Bài 03. LẬ  KẾ   ẠC    ÊU   Ụ 

Mã bài: MĐ02-03 

Mụ  tiêu:  

- Lập được kế hoạch tiêu thụ; 

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm. 

A.   i du   

1. Đá    iá t ị t ườ   tiêu t ụ  

- Đánh giá thị trường nhằm xác định khả năng tiêu thụ sản phẩm ở các 

trang trại. Từ đó tiến hành tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của cơ sở có 

hiệu quả theo yêu cầu của thị trường. 

- Các nội dung đánh giá thị trường tiêu thụ: 

+ Mô tả phạm vi địa lý của thị trường (ở địa phương, trong huyện, thành 

phố, ngoài tỉnh...).  

+ Ước tính quy mô thị trường và nghiên cứu các đối tượng tiêu dùng sản 

phẩm (người tiêu dùng cuối cùng, các trung gian bán buôn như siêu thị, cửa 

hàng thực phẩm, chợ đầu mối…). 

  

Hình 2.3.1. Cửa hàng thực phẩm Hình 2.3.2. Siêu thị 

  

Hình 2.3.3. Chợ đầu mối Hình 2.3.4. Chợ bán lẻ 
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+ Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng như giá cả, chất lượng 

sản phẩm, sự đa dạng của sản phẩm,…  

- Từ quá trình phân tích này, các trang trại sẽ lựa chọn cho mình một vài 

nhóm khách hàng trọng tâm. Các thị trường mục tiêu này có thể phân theo các 

tiêu thức về khu vực địa lý (ở xã, huyện, thành phố), mục đích và hoàn cảnh sử 

dụng sản phẩm (khách hàng tiêu dùng, các lái buôn, thu gom địa phương, các 

công ty chế biến..,), giới tính, tuổi tác, mức thu nhập…  

 

  

Hình 2.3.5. Người thu mua Hình 2.3.6. Người bán buôn 

  

Hình 2.3.7. Người bán lẻ Hình 2.3.8. Cơ sở chế biến 

Sau đó các trang trại sẽ lựa chọn ra cho mình một thị trường trọng tâm phù 

hợp với mục tiêu và nguồn lực của các trang trại. 

- Bên cạnh đó, trang trại cũng cần nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh của 

mình. Các đối thủ cạnh tranh là những cơ sở đang kinh doanh các sản phẩm 

cùng loại với sản phẩm của trang trại, trên cùng vùng thị trường và cùng nhắm 

vào nhóm khách hàng trọng tâm mà trang trại đang theo đuổi hoặc chuẩn bị theo 
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đuổi. Phân tích đối thủ cạnh tranh cần trả lời câu hỏi cơ bản trong phần này là: 

“để thỏa mãn khách hàng, các cơ sở có những điểm nào mạnh hơn hay yếu hơn 

đối thủ cạnh tranh?”. 

Sau khi phân tích được các điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, 

các trang trại cũng cần phải phân tích và đánh giá được những điểm mạnh, điểm 

yếu của mình từ đó xem xét xem mình có lợi thế gì so với đối thủ cạnh tranh, 

những điểm yếu cần khắc phục. Phân tích những cơ hội và những thách thức từ 

đó làm căn cứ để các trang trại có thể quyết định hành động nhằm tận dụng 

những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, tận dụng những cơ hội và xử lý 

những khó khăn. 

2. Lậ  kế  oạ   tiế  t ị 

- Kế hoạch tiếp thị tại các trang trại gồm 4 phần: 

+ Sản phẩm 

+ Giá bán 

+ Nơi bán 

+ Hỗ trợ bán hàng 

- Kế hoạch tiếp thị ở trang trại sẽ được thực hiện thông qua việc xây dựng 

một kế hoạch hành động dưới sự kiểm soát và điều khiển của người quản lý 

trang trại. Nội dung của kế hoạch này thường được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 2.3.1. Nội dung chính của kế hoạch tiếp thị 

Co    ười Ai là người mua, số lượng người mua, tiềm năng tăng trưởng? 

Lợi   uậ  
Lợi nhuận dự kiến thu được là bao nhiêu? Các mục tiêu khác của 

kế hoạch tiếp thị là gì? 

Nhân sự Ai liên quan đến việc thực hiện kế hoạch tiếp thị? 

Sả    ẩm 

Sản phẩm sản xuất là gì? Sản phẩm đó có sự khác biệt về kiểu 

dáng, đặc điểm chất lượng nhãn hiệu, đóng gói, hình thức bán, 

dịch vụ kèm theo không?  

Giá bán Sản phẩm sẽ được bán với giá nào? 

N i bá  
Trang trại sẽ bán sản phẩm cho người mua ở đâu, khi nào và như 

thế nào? 

 ỗ t ợ bá  

hàng 

Thông tin về sản phẩm của các trang trại được chuyển đến người 

mua như thế nào? 

 iai  oạ  
Kế hoạch tiếp thị có hiệu lực trong thời gian bao lâu? Lịch trình 

thực hiệnđể đánh giá các hoạt động tiếp thị như thế nào? 
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2.1. Sả    ẩm 

Các  yếu tố cần xem xét trong chiến lược sản phẩm bao gồm: 

- Tên của sản phẩm 

- Đặc tính của sản phẩm (màu sắc, cấu trúc, hương vị, bao bì,..) 

- Các hoạt động dịch vụ kèm theo như: dịch vụ thông tin, giới thiệu, chào 

hàng; các dịch vụ về chuẩn bị hàng hóa, đóng gói sẵn theo yêu cầu của khách 

hàng, đặt hàng trước như bốc vát, chuyên chở, giao hàng tận nơi theo yêu cầu 

của khách hàng… 

Chất lượng sản phẩm không những tạo nên uy tín, hình ảnh sản phẩm mà 

còn ảnh hưởng đến mức lợi nhuận của trang trại. Tuy nhiên, không nên mặc 

định là người mua luôn luôn muốn sản phẩm có chất lượng tốt nhất bởi vì sản 

phẩm chất lượng tốt nhất thường sẽ có giá bán rất cao, không phù hợp túi tiền 

của người mua bình dân. Điều quan trọng là mức chất lượng của sản phẩm phải 

phù hợp với nhu cầu của người mua mà trang trại đang nhắm đến. 

Ví dụ: 

Bảng 2.3.2. Mô tả sản phẩm 

Sả    ẩm 

Đặ  tí   
Cải bắ  Cà chua Sú  l  

C  t lượ   Cải bắp chắc Quả gần chín để làm sa 

lát và quả chín để làm 

nước sốt 

Tươi 

Màu sắ  Xanh Đỏ Trắng và lá 

xanh 

Kí    ỡ Nặng khoảng 

2 kg 

Cỡ trung và lớn Nhỏ, vừa và 

lớn 

Bao bì Rửa sạch và 

giao theo sọt 

Giao hàng bằng sọt và 

túi 2 kg cho các cửa 

hàng nhỏ 

Đóng thùng 

giao cho từng 

khách hàng 

2.2. Giá bán 

- Xác định giá cả sản phẩm, các trang trại cần phải trả lời 2 câu hỏi chính: 

các trang trại bán sản phẩm với mức giá nào? Có cách nào để làm tăng giá trị 

sản phẩm hay không? 

- Giá bán sản phẩm phải chăng và mang tính cạnh tranh. Phải tính đến 

phương pháp định giá đặc biệt để thu hút, hấp dẫn khách hàng và đưa ra những 

hình thức thanh toán thuận tiện (cho nợ gối đầu, trả chậm,…). 

- Giá cả sản phẩm phải đảm bảo các nguyên tắc: 
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+ Bù đắp được chi phí mà các trang trại bỏ ra để có sản phẩm đó. 

+ Theo đuổi các mục tiêu kinh tế của trang trại. 

+ Được người mua chấp nhận. 

- Các trang trại có thể lựa chọn một số các phương pháp định giá như: 

+ Định giá theo chi phí sản xuất: 

Giá dự kiến = 
Chi phí sản xu t/ 1 

sả    ẩm 
+ 

Lợi   uậ  mo   

muố /1 sả    ẩm 

+ Định giá theo cạnh tranh: 

Theo phương pháp này, các trang trại thường lấy giá của đối thủ cạnh 

tranh làm cơ sở và ít quan tâm đến chi phí sản xuất và cầu thị trường. Dựa 

trên mức giá của đối thủ cạnh tranh, các trang trại có thể định giá sản phẩm 

của mình ngang bằng, thấp hoặc cao hơn đối thủ. 

+ Định giá theo giá trị cảm nhận của người mua: 

Theo phương pháp này, các trang trại định giá ban đầu cho sản phẩm của 

mình dựa vào cảm nhận của người mua về giá trị chứ không phải dựa vào chi 

phí mà họ bỏ ra để sản xuất sản phẩm.  

Định giá theo giá trị cảm nhận của khách hàng là triết lý “tiền nào của ấy”, 

hay “hàng tốt giá cao”. Để áp dụng phương pháp này, các trang trại cần 

nghiên cứu thật kỹ về người mua sản phẩm của mình để có thể xác định được 

nhận thức của họ về giá trị sản phẩm. 

Ví dụ: 

Bảng 2.3.3. Định giá sản phẩm 

Sả    ẩm 

Quyết  ị   v   iá 
Sả    ẩm 1  Sả    ẩm 2 

Giá thành 15.000 đồng 2.000 đồng 

Mứ   iá k á    à   

 ó t ể t ả 

20.000 đồng 5.000 đồng 

 iá bá   ủa  ối t ủ 

 ạ   t a   

19.500 đồng 4.900 đồng 

Giá bán lẻ 18.000 đồng 4.400 đồng 

Lý do bán giá này Thấp hơn đối thủ cạnh 

tranh và lời được 20% 

Mức giá thấp là rất quan 

trọng với cửa hàng bán lẻ 

và nhà hàng 
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Sả    ẩm 

Quyết  ị   v   iá 
Sả    ẩm 1  Sả    ẩm 2 

Sẽ  iảm  iá   o 

  ữ   k á    à   

sau 

Khách hàng mua số 

lượng lớn sẽ được giảm 

giá 20% 

Khách hàng mua số lượng 

lớn sẽ được giảm giá 20% 

Lý do  iảm  iá   

 iá bá  sĩ 17.000 đồng 4.200 đồng 

-  Ngoài các cách định giá trên đây, các trang trại cũng có thể lựa chọn các 

chiến lược định giá khác nhau cho các sản phẩm mới, các chiến lược giá cho 

các sản phẩm chính và sản phẩm phụ, chiến lược giá theo nguyên tắc địa lý, bớt 

giá, thay đổi giá… Bên cạnh đó, các trang trại cũng có thể nâng cao giá trị sản 

phẩm nông nghiệp bằng các kỹ thuật và các quyết định đúng đắn trong và sau 

quá trình thu hoạch như: chọn thời điểm thu hoạch, sơ chế, vận chuyển. 

* Những hoạt động trong và sau thu hoạch: 

- Chọn thời điểm thu hoạch: 

+ Thu hoạch sớm hay muộn: đối với một số vụ mùa, việc thu hoạch có thể 

tiến hành sớm để tận dụng cơ hội được giá (cải bắp thu hoạch lúc còn xanh, rau 

sống thu hoạch khi còn nhỏ, mận, mơ xanh…).. Khai thác muộn hay làm thay 

đổi lịch thu hoạch bằng cách áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm cho các loại 

nông sản ra hoa muộn, hoặc tạo ra các sản phẩm trái vụ cũng là những biện pháp 

nâng cao giá trị cho nông sản. 

+ Thu hoạch và độ chín của mùa vụ: có những loại cây trồng cần phải đảm 

bảo thu hoạch đúng thời điểm chín để giữ được chất lượng và kéo dài thời gian 

lưu trữ và sử dụng (sắn, khoai lang, lúa, hành, tỏi…). Một số loại trái cây phải 

được thu hoạch khi chưa chín hoàn toàn để vận chuyển trong quãng đường dài 

(dứa, xoài, chuối…). Điều này rất cần thiết cho những loại trái cây không giữ 

được lâu và cần kéo dài thời gian sử dụng. 

+ Thời gian trong ngày mà sản phẩm thu hoạch tốt nhất: Tốt nhất nên thu 

hoạch sản phẩm khi nhiệt độ mát nhất và cây có độ ẩm cao nhất - đó là thời 

điểm buổi sáng (cây cao su). 

+ Kỹ thuật thu hoạch và các dụng cụ chứa đựng cũng là yếu tố ảnh hưởng 

đến chất lượng sản phẩm. Kỹ thuật thu hoạch sao cho hạn chế các tổn thương cơ 

học lên các loại rau, hoa quả tránh tình trạng hư hỏng, dập nát. Các dụng cụ 

chứa đựng sản phẩm cần sạch sẽ, có bề mặt nhẵn, không có cạnh xù xì.. 

- Sơ chế: là cách thông thường để tạo thêm giá trị cho sản phẩm nông sản 

sau thu hoạch như:  

+ Xử lý và sấy khô (lúa, ngô, khoai, sắn…). 

+ Phân loại: người mua đòi hỏi các sản phẩm được phân loại. 
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+ Đóng gói: giúp cho nông sản giữ được thời hạn sử dụng lâu dài với kích 

thước và tiêu chuẩn phù hợp với người mua. Đóng gói với bao bì đẹp mắt có thể 

làm sản phẩm thêm hấp dẫn và nâng cao được giá trị sản phẩm. 

+ Bảo quản nông sản: các nông sản có thể bảo quản vì những mục đích 

trước mắt và lâu dài. Việc bảo quản nông sản có thể làm tăng giá trị nông sản 

nhưng cũng có thể làm cho chất lượng sản phẩm của nông sản bị giảm sút, cũng 

như tăng các chi phí liên quan đến bảo quản (kho, bãi, dụng cụ bảo quản, lãi suất 

vay…). 

- Vận chuyển sau thu hoạch: sản phẩm từ nơi thu hoạch đến nơi tiêu thụ 

cần phải có một quá trình vận chuyển. Quá trình vận chuyển nông sản cần đảm 

bảo cho nông sản không bị hư hỏng, dập nát. 

Ví dụ: 

Bảng 2.3.4. Các hoạt động tạo thêm giá trị 

Sả    ẩm  oạt      tạo t êm  iá t ị 

Chuối Phân loại, đóng gói, sấy khô, chế biến thành lát 

Dừa Làm chổi, làm giấy, làm mứt, sữa, phân bón… 

Trứng Xử lý, phân loại, đóng gói 

Trái cây 
Xử lý hóa chất giữ tươi, ướp đường, lên men, nước sinh tố, sấy 

khô 

Hạt Ướp đường, rang 

Thịt heo, gà Giết mổ, cắt lát 

Cây có củ 
Đóng bao bì và chuyển đến đại lý, chợ, chế biến thành cách sản 

phẩm khác như dưa chua, khoai tây, khoai lang chiên… 

Sắn Sấy khô, cắt lát… 

Rau 
Phân loại, đóng gói, vận chuyển đến thị trường hay người tiêu 

dùng cuối cùng, chế biến,… 

2.3.   i bán  

- Nơi bán sản phẩm cần ở trung tâm, dễ thấy, sạch đẹp và có các điều kiện 

cơ sở vật chất…, cần xác định cách bán hàng của mình sao cho thuận lợi nhất 

đối với khách hàng (bán trực tiếp, bán qua trung gian) và vận chuyển tới tận nơi 

theo yêu cầu của khách hàng. 

- Các hình thức bán: 

+ Sản phẩm được tiêu thụ trực tiếp từ người sản xuất đến người tiêu dùng 

dưới các hình thức bán lẻ ở các ki ốt, các chợ (nông thôn, thành thị) hoặc dưới 
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hình thức bán trực tiếp đến người tiêu dùng (bán rong). 

+ Sản phẩm được tiêu thụ thông qua trung gian: các đại lý, các nhà thu gom 

lớn, nhỏ ở địa phương, các công ty thương mại… 

Việc lựa chọn hình thức tiêu thụ nào là tùy thuộc vào đặc điểm và vai trò 

của các sản phẩm như tính cồng kềnh khó bảo quản, tính chất quan trọng của sản 

phẩm, sản phẩm tiêu dùng trực tiếp hay thường xuyên, tính dễ hư hỏng, khối 

lượng hàng hóa sản phẩm tiêu thụ… 

Đối với các sản phẩm tiêu thụ trực tiếp, người sản xuất trực tiếp bán cho 

người mua. Hình thức này phù hợp với các mặt hàng nông sản tươi sống, dễ hư 

hỏng và giảm cấp chất lượng sản phẩm nếu không được tiêu dùng ngay (cá, thịt, 

rau, các loại quả chín như xoài, mít, dứa, đu đủ…). Trong quá trình tiêu thụ sản 

phẩm các trang trại cần tính đến các phương tiện vận chuyển và các công cụ bảo 

quản cho sản phẩm được tươi, tránh hư hỏng, bầm dập, nâng cao giá trị cho sản 

phẩm. 

Đối với một số các sản phẩm là nguyên liệu cho công nghiệp chế biến (mía, 

cao su, cà phê…) các trang trại có thể lựa chọn kênh thứ hai hoặc có thể lựa 

chọn kênh tiêu thụ trực tiếp cho các công ty, các trang trại chế biến thông qua 

hợp đồng tiêu thụ nông sản.  

Bảng 2.3.5. Lựa chọn địa điểm bán hàng 

Địa  iểm bá  

hàng 

Mô tả Ưu  iểm   ượ   iểm 

C ợ  ô   sả  Là nơi 

người sản 

xuất tập 

hợp để bán 

sản phẩm 

cho khách 

hàng. 

Có thể liên hệ trực tiếp 

với người tiêu dùng với 

chi phí thấp. 

Mất đi khoảng thời 

gian dành cho sản 

xuất. 

 á  tại  ô   

t ại 

Khách 

hàng mua 

trực tiếp tại 

trang trại. 

Cơ hội để bán nhiều sản 

phẩm và tăng thu nhập. 

Dễ quản lý hơn. 

 

Cần đầu tư vào nơi 

bán hàng các thiết 

bị như tủ lạnh, giá 

đỡ. 

Trang trại cần cung 

cấp sản phẩm ổn 

định. 

 iao  à   tậ  

nhà 

Bán và 

giao sản 

phẩm đến 

nhà, cửa 

Không cần địa điểm, chi 

phí quản lý giảm, dễ 

tham gia. 

Cần có nhiều lao 

động giao hàng. 
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Địa  iểm bá  

hàng 

Mô tả Ưu  iểm   ượ   iểm 

hàng bán 

lẻ, quán 

ăn… 

Bán cho nhà 

bán buôn 

Người bán 

buôn mua 

sản phẩm 

của trang 

trại và bán 

dưới tên 

của họ. 

Tiếp cận được thị trường 

lớn hơn. 

Tập trung thời gian cho 

công việc ở trang trại. 

Giảm chi phí đóng gói 

và bán hàng. 

Trang trại ít thông 

tin về nhu cầu 

khách hàng vì ít tiếp 

cận với họ. 

 

 á    o   ười 

bá  lẻ 

Người bán 

lẻ mua sản 

phẩm từ 

trang trại 

và bán lại. 

Tiếp cận được thị trường 

lớn hơn. 

Tập trung thời gian cho 

công việc ở trang trại. 

Giảm chi phí đóng gói 

và bán hàng. 

Trang trại ít thông 

tin về nhu cầu 

khách hàng vì ít tiếp 

cận với họ. 

 

2.4.  ỗ t ợ bá   à   

- Có thể sử dụng các thông tin đại chúng như đài, báo, tạp chí, áp phích, tờ 

rơi,… để thông tin cho khách hàng những công dụng và tiện lợi về việc sử dụng 

sản phẩm của các trang trại. 

   

Hình 2.3.9. Đài Hình 2.3.10. Tờ rơi Hình 2.3.11. Báo 

- Tổ chức các cửa hàng giới thiệu sản phẩm ngay tại trang trại hay ở nơi 

thuận tiện vừa giới thiệu sản phẩm vừa bán sản phẩm, tham gia các cuộc triển 

lãm, các hội chợ thương mại qua đó giới thiệu sản phẩm và ký hợp đồng tiêu 
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thụ. Tùy theo từng loại sản phẩm và đối tượng tiêu dùng mà có hình thức quảng 

cáo thích hợp. Bao bì, đóng gói, mẫu mã và các nhãn mác sản phẩm của cơ sở 

sản xuất kinh doanh cũng là một hình thức quảng cáo có hiệu quả. 

  

Hình 2.3.12. Cửa hàng giới thiệu sản phẩm 

  

Hình 2.3.13. Hội chợ 

- Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho các mặt hàng nông sản cũng 

là một cách quảng bá sản phẩm tốt nhất và đem lại hiệu quả cao nhất đảm bảo 

cho các trang trại phát triển một cách bền vững. 

- Trưng bày và thu hút khách hàng đồng thời đưa ra các biện pháp, chương 

trình khuyến mãi để khách hàng mua nhiều hơn và trung thành với sản phẩm 

như chương trình giảm giá, tặng quà… 
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Hình 2.3.14. Một số cách trưng bày sản phẩm 

3. Xây dựng nguồn ngân sách cho kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 

- Cần tính toán các chi phí cần thiết cho các hoạt động, xác định dự báo 

doanh thu và khoản tiền cho từng thời gian triển khai (theo quý hoặc tháng).  

- Lập các bảng biểu thích hợp như bảng dự kiến doanh thu, bảng tổng hợp 

các chi phí marketing…để tổng hợp các số liệu phục vụ cho mục đích kiểm soát 

đồng thời làm cơ sở cho phần tính toán tài chính. 

- Các bước lập bảng dự kiến doanh thu: 

+ Liệt kê các sản phẩm hoặc mặt hàng sẽ bán; 

+ Ước tính sản lượng thu được cho 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh; 

+ Xác định giá bán cho mỗi đơn vị sản phẩm, mặt hàng; 

+ Tính doanh thu mỗi mặt hàng bằng cách nhân khối lượng hàng bán được 

với giá bán tương ứng. 

Ví dụ: 

Bảng 2.3.6. Dự kiến doanh thu theo tháng 

C ỉ tiêu 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 ….12 

1. Sản phẩm trồng trọt: Sản phẩm lúa 

- Sản phẩm lúa: 

Lượng bán 

Giá bán đơn vị 

Doanh thu lúa 

………. 
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C ỉ tiêu 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 ….12 

2. Sản phẩm chăn nuôi:  

- Lợn thịt: 

Lượng bán 

Giá bán đơn vị 

Doanh thu lợn thịt 

- Gà thịt: 

Lượng bán 

Giá bán đơn vị 

Doanh thu gà thịt 

…….. 

       

Tổng doanh thu        

Bảng 2.3.7. Dự kiến chi phí hỗ trợ bán hàng theo tháng 

Cá  loại   i   í 
Tháng 

1 2 3 4 5 6 ….12 

Chi phí thường xuyên: 

Chi phí bán hàng 

Chiết khấu 

Chi phí vận chuyển 

Chi phí khác… 

       

Chi phí   t xu t: 

Quảng cáo 

Khuyến mại 

Hội chợ/triển lãm  

Nghiên cứu thị trường 

Khác 

       

Tổng chi phí        

NhasachMienphi.com



56 

4. Lậ  bả   tổ    ợ  kế  oạ   tiêu t ụ sả    ẩm 

Ví dụ: Tổng hợp kế hoạch tiêu thụ của một số sản phẩm ở bảng sau: 

Bảng 2.3.8. Tổng hợp kế hoạch tiêu thụ sản phẩm 

Loại sả  

  ẩm  

Số 

lượ   

(t  ) 

Địa  iểm 

tiêu t ụ 

Khách 

hàng 

  ư    

t ứ  

tiêu t ụ 

  ư    

t ứ  vậ  

  uyể  

Ghi 

chú 

Đậu xanh 100 
Đà Nẵng 

Huế 

Ông 

Sơn 

Bán 

buôn 
Xe ô tô  

Dưa leo 10 

Quảng 

Nam 

Huế 

Đà Nẵng 

Ông 

Khánh 

Bán 

buôn 
Xe ô tô  

Gà siêu 

thịt 
7 

Quảng 

Nam 

Huế 

Đà Nẵng 

Bà Hoa 
Bán 

buôn 
Xe ô tô  

Ngan siêu 

thịt 
40 

Đà Nẵng 

Quảng 

Nam 

Bà Mỹ 
Bán 

buôn 
Xe ô tô  

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Anh (chị) hãy cho biết các phương pháp định giá sản phẩm? 

1.2. Hãy chọn đáp án đúng nhất trong câu sau: 

Chương trình quảng bá giới thiệu sản phẩm bao gồm các yếu tố: 

a. Quảng cáo, hỗ trợ bán hàng, khuyến mãi, giá bán. 

b. Sản phẩm, thị trường, nơi bán, hỗ trợ bán hàng, người bán hàng. 

c. Sản phẩm, giá bán, nơi bán, hỗ trợ bán hàng, người bán hàng. 

d. Giá bán, nơi bán, người bán hàng, chất lượng sản phẩm. 

1.3. Chọn câu trả lời Đúng/ Sai cho các nhận định dưới đây: 

1.3.1. Xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho các mặt hàng nông sản 

cũng là một cách quảng bá sản phẩm. 

 Đúng     Sai 
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1.3.2. Các trang trại không nên thực hiện hình thức bán sản phẩm trực tiếp 

đến người tiêu dùng. 

 Đúng     Sai 

1.3.3. Hình thức bán sản phẩm tại trang trại có thể làm tăng chi phí bán 

hàng. 

 Đúng     Sai 

1.3.4. Trang trại cần xác định cách bán hàng của mình sao cho thuận lợi 

nhất mà không cần quan tâm đến khách hàng. 

 Đúng     Sai 

2.  ài tậ  t ự   à  : 

Bài tập thực hành 2.3.1. Lập kế hoạch tiêu thụ cho trang trại của anh 

(chị) trên cơ sở các sản phẩm cây trồng/ vật nuôi đã trình bày trên kế hoạch 

sản xuất ở bài thực hành 2.1.1.  

C.   i   ớ 

1. Để lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, trang trại phải thực hiện đánh giá thị 

trường tiêu thụ, xem xét các nhóm khách hàng có thể mua sản phẩm, đánh giá 

điểm mạnh điểm yếu của đối thủ cạnh tranh để so sánh với trang trại. 

2. Lập kế hoạch tiếp thị là một việc làm cần thiết đối với các trang trại 

nhằm giới thiệu các sản phẩm của trang trại đến khách hàng, cung cấp các thông 

tin liên quan đến sản phẩm cho khách hàng để hỗ trợ và thúc đẩy cho việc tiêu 

thụ sản phẩm. 
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Bài 04. LẬ  KẾ   ẠC      C ÍNH 

Mã bài: MĐ02-04 

Mụ  tiêu:  

- Lập được bản kế hoạch tài chính cho trang trại; 

- Xác định được nhu cầu vốn cần huy động thêm cho trang trại; 

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm. 

A.   i du   

1. Cá  loại kế  oạ   tài   í    ủa t a   t ại 

1.1. Kế hoạ h tài chính dài hạn 

Kế hoạch tài chính dài hạn là một bộ phận của kế hoạch dài hạn của các 

trang trại, nó cụ thể hóa về mặt giá trị các hoạt động sản xuất, lao động trong 

suốt một thời gian dài. 

Trong sản xuất nông nghiệp thường có những khoản chi tiêu đầu tư vốn có 

liên quan đến nhiều năm như các công việc xây dựng, các công trình thủy lợi, 

khai hoang, cải tạo đất, trồng cây ăn quả, trồng cây công nghiệp dài ngày... cho 

nên bên cạnh những chỉ tiêu kế hoạch tài chính hàng năm, cần phải xây dựng kế 

hoạch tài chính dài hạn 3 năm, 5 năm... để có phương hướng đầu tư, chủ 

động chi tiêu và tích lũy vốn. 

1.2. Kế  oạ   tài   í    à    ăm 

Về cơ bản các kế hoạch tài chính hàng năm của các trang trại bao gồm: 

- Kế hoạch doanh thu và chi phí cho từng ngành và cho toàn ngành trong 

các trang trại. 

- Bảng ngân sách dòng tiền cho từng ngành và tổng hợp cho toàn bộ trang 

trại. 

- Kế hoạch huy động và sử dụng nguồn vốn để đảm bảo quá trình sản xuất 

kinh doanh diễn ra liên tục, có hiệu quả. 

1.3. Cá  loại kế  oạ   tài chính hà   vụ   à   quý và  à   t á   

Để cụ thể hóa kế hoạch cả năm và để tiện cho việc chỉ đạo, giúp cho các kế 

hoạch năm thực hiện được sát, thì kế hoạch tài chính cả năm được chia là kế 

hoạch hàng vụ, hàng quý, hàng tháng. 

- Kế hoạch tài chính hàng vụ, nội dung cũng tương tự như kế hoạch tài 

chính cả năm nhưng được tính toán cân đối thu chi trong từng vụ như vụ đông 

xuân, vụ hè thu (áp dụng cho các cây trồng ngắn ngày). 

- Kế hoạch tài chính hàng tháng là kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa kế hoạch tài 

chính hàng vụ và hàng quý, trong đó chủ yếu là kế hoạch thu và chi tiền mặt. Do 

kế hoạch thu chi hàng tháng là kế hoạch cân đối và dự kiến những khoản thu, 

chi bằng tiền trong cả tháng, nên trong các trang trại cần có các chương trình, có 

các hoạt động ghi chép các khoản thu chi hàng ngày. 

NhasachMienphi.com



59 

2. Lậ  kế  oạ   v  vố  

2.1. Ướ  tí   tổ   vố   ầu tư  

Tổng vốn đầu tư là toàn bộ số tiền cần phải có để tiến hành công việc sản 

xuất kinh doanh. Nó được cấu thành bởi 2 phần là vốn cố định dùng đầu tư vào 

tài sản cố định và và vốn lưu động dùng đầu tư vào tài sản lưu động. 

- Đầu tư vào tài sản dài hạn là đầu tư vào những tài sản có giá trị lớn và 

thời gian sử dụng dài như đất đai, nhà xưởng, chuồng trại, máy móc nông 

nghiệp, sân phơi, công trình thủy nông, gia súc làm việc, gia súc sinh sản, vườn 

cây lâu năm, súc vật làm việc hoặc cho sản phẩm…  

  

Hình 2.4.1. Trâu kéo cày Hình 2.4.2. Vườn cây ăn quả 

Có thể dùng mẫu bảng sau để tính toán số tiền mà chúng ta cần đầu tư vào 

tài sản cố định. Ví dụ: 

Bảng 2.4.1. Tổng giá trị đầu tư vào tài sản cố định 

Tên TSCĐ Đ   giá Số lượ   cần Tổng giá t ị 

1. Chi phí quyền sử dụng đất    

2. Nhà xưởng, nhà kho, cửa hàng 

(hoặc trang trại, chuồng nuôi gia 

súc, gia cầm..) 

   

3. Các máy móc, thiết bị (Ví dụ: 

máy cày, máy kéo...) 

   

4. Vườn cây lâu năm    

5. Gia súc sinh sản (trâu,  bò, lợn...)    

6. Gia súc làm việc (trâu,  bò…)    
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- Đầu tư vào tài sản ngắn hạn là những tài sản tham gia một lần vào chu kỳ 

sản xuất kinh doanh và chuyển hóa hoàn toàn hình thái vật chất của nó vào sản 

phẩm hoặc có thời gian sử dụng 1 năm trở xuống, như: 

+ Nguyên vật liệu: đối với các trang trại thì nguyên vật liệu ở đây là các 

con giống, hạt giống, cây giống, phân bón, thuốc trừ sâu – dịch bệnh, thức ăn 

gia súc cần sử dụng trong lứa, một vụ…  

+ Các chi phí bằng tiền khác: Là số tiền mặt cần thiết để chi trả các 

khoản tiền lương, tiền công, các chi phí bán hàng, chi phí ban đầu (nếu có), 

chi phí khác (thuế, lãi vay, điện, nước….) trong một chu kỳ sản xuất kinh doanh. 

2.2. Câ   ối tài   í   và xá   ị     uồ  vố   ầ   uy      

Cân đối nhu cầu với các nguồn vốn gồm: vốn của trang trại đã có dành cho 

sản xuất, vốn còn thiếu và dự định vay hoặc huy động (có thể vay ngân hàng, 

vay người khác hoặc vốn nợ các nhà cung cấp dịch vụ hoặc vốn ứng trước của 

khách hàng...). 

Bảng 2.4.2. Nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh 

Khoản mụ   ổ     u 

 ầu 

  o    ó 

Vố  tự có Vốn vay 

A/  ài sả   ố  ị      

- Tiền thuê đất    

- Nhà xưởng    

- Chuồng trại    

- Máy móc thiết bị    

- Phương tiện vận chuyển    

- Vườn cây lâu năm    

- Gia súc làm việc, cho sản phẩm    

- Các tài sản cố định khác    

 ổ   (A)    

 /  ài sả  lưu         

- Chi phí ban đầu    

- Chi phí nguyên vật liệu    
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Khoản mụ   ổ     u 

 ầu 

  o    ó 

Vố  tự có Vốn vay 

- Chi phí lao động    

- Chi phí bán hàng    

- Lãi tiền vay    

- Chi phí khác    

Tổng (B)    

 ổ   vố   ầu tư = (A) + (B)    

Tỷ lệ %    

 3. Lậ  kế  oạ   t u   i 

Bản kế hoạch thu chi tiền mặt cho thấy số tiền mặt dự tính sẽ thu vào và chi 

ra hàng tháng giúp đảm bảo công việc sản xuất kinh doanh không bị cạn kiệt 

tiền mặt. 

Bảng 2.4.3. Kế hoạch thu chi 

 Hạng mục Tổng số ti    à    ăm 

THU 

Dư tiền mặt đầu năm  

Thu từ bán sản phẩm  

Tiền vay  

Thu khác  

Tổng thu  

CHI 

Chi phí bằng ti n  

Chi phí ban đầu  

Tiền công cho người làm  

Tiền điện  

Tiền điện thoại  

Marketing & hỗ trợ bán hàng  
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 Hạng mục Tổng số ti    à    ăm 

Sửa chữa và bảo dưỡng  

Chi phí vật tư và hóa chất  

Trả nợ vốn vay  

Khác  

Chi phí không bằng ti n  

Công lao động gia đình  

Nguyên vật liệu tự sản xuất  

…  

Tổng chi  

Dư ti n mặt cuối  ăm = Thu - Chi  

4. Lậ  kế  oạ    uy      vố  và  oà  t ả vố  

Việc lập kế hoạch thu chi đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các 

trang trại ra quyết định cân đối nguồn vốn. Bảng dự trù vay vốn có thể được lập 

theo mẫu sau: 

Bảng 2.4.4. Kế hoạch huy động vốn và hoàn trả vốn 

 Huy      Hoàn trả Ghi 

chú  Số 

TT 

Ngày  

tháng năm 

Số tiền Mục đích 

sử dụng 

Số 

TT 

Ngày  

tháng năm 

Số tiền Mục đích 

sử dụng 

 

Vay  

dài 

hạn 

1    1     

2    2     

...    ...     

  Tổng    Tổng   

Vay 

ngắn 

hạn 

1    1     

2    2     

...    ...     

  Tổng    Tổng   
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Quá trình lập kế hoạch thu chi sẽ giúp cho các trang trại có kế hoạch huy 

động và hoàn trả vốn vay một cách hợp lý nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất 

diễn ra một cách liên tục. Các trang trại cần xác định rõ thời điểm vay, số tiền 

vay và có kế hoạch hoàn trả một cách hợp lý. 

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Anh (chị) hãy cho biết các loại kế hoạch tài chính của trang trại? 

1.2. Trình bày nội dung của việc lập kế hoạch tài chính? 

2.  ài tậ  t ự   à  : 

Bài tập thực hành 2.4.1. Lập kế hoạch tài chính cho trang trại của anh 

(chị) trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kế hoạch lao động và kế hoạch tiêu thụ ở 

các bài thực hành 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1. 

C.   i   ớ 

1. Nguồn vốn cần đầu tư được chia làm 2 phần là đầu tư cho tài sản cố định 

và đầu tư cho tài sản lưu động. 

2. Việc lập kế hoạch tài chính cần lưu ý các vấn đề sau: 

- Ước tính tổng vốn đầu tư. 

- Xác định nguồn vốn cần huy động. 

- Lập kế hoạch thu chi. 

- Lập kế hoạch huy động và hoàn trả vốn. 
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Bài 05. DỰ K Ế     U QUẢ K     Ế                Ả  KẾ   ẠC  

Mã bài: MĐ02-05 

Mụ  tiêu:  

- Trình bày được bản kế hoạch sản xuất kinh doanh đầy đủ, khoa học, rõ 

ràng; 

- Dự kiến được hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh; 

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận, trách nhiệm. 

A.   i du   

1. Ướ  tí    á    i   í  

Cần xác định các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại. 

Thông thường có các loại chi phí sau cho kế hoạch sản xuất kinh doanh:  

a. Chi phí k  u hao tài sản cố  ịnh 

Trong quá trình sử dụng, do chịu ảnh hưởng của nhiều nguyên nhân khác 

nhau nên tài sản cố định sẽ bị hao mòn dần. Để bù đắp giá trị hao mòn này, phải 

chuyển dịch phần giá trị đã hao mòn vào giá trị của sản phẩm sản xuất ra có 

nghĩa là phải tính chi phí khấu hao tài sản cố định.  

- Phương pháp tính khấu hao đều (khấu hao theo đường thẳng): có một 

số cách để tính khấu hao, nhưng phương pháp đơn giản và dễ tính toán là 

phương pháp tính khấu hao đều. 

Theo phương pháp này, công thức xác định mức khấu hao hàng năm (giá 

trị hao mòn) được xác định theo mức không đổi trong suốt thời gian sử dụng tài 

sản cố định. 

Công t ức: 

Mứ  k  u hao  

trung bình  
= 

  uyê   iá  ủa  TSCĐ 

Thời gian sử dụ    ủa  SCĐ 

Ví dụ: Để phục vụ cho việc làm đất để trồng trọt, trang trại ông Hiếu mua 

một máy cày với giá mua 60 triệu đồng, chi phí vận chuyển 2 triệu đồng. Biết 

rằng thời gian sử dụng dự kiến là 10 năm. Tính mức khấu hao mỗi năm. 

+ Nguyên giá của TSCĐ = 60 triệu đồng + 2 triệu đồng = 62 triệu đồng. 

+ Mức khấu hao mỗi năm là: 

Mức khấu hao 

mỗi năm 
= 

62 triệu đồng 
= 6,2 triệu đồng/ năm 

10 năm 

Như vậy, hàng năm trang trại trích 6,2 triệu đồng chi phí khấu hao TSCĐ 

đó vào chi phí sản xuất kinh doanh. 
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- Có thể dùng mẫu bảng sau để tính mức khấu hao tài sản cố định: 

Bảng 2.5.1. Khấu hao tài sản, trang thiết bị 

Số 

TT 
Tên tài sản Số lượng Nguyên giá Số  ăm sử 

dụng 

Mức kh u 

 ao  ăm 

1      

2      

 Tổng số     

b. Chi phí t ướ   oạt      ( ếu  ó) 

Là những chi phí mà phải bỏ ra trước khi công việc sản xuất kinh doanh 

được tiến hành thực sự như khảo sát thị trường, tìm kiếm thông tin, chi phí sản 

xuất thử.... 

c. Chi phí nguyên vật liệu 

Để cho 1 chu kỳ sản xuất kinh doanh (1 năm/1 vụ/1 tháng) cần có những 

nguyên vật liệu nào? Số lượng cần bao nhiêu? Chi phí cho nguyên vật liệu bao 

nhiêu? 

Đối với chăn nuôi thì sẽ là các con giống, thức ăn, thuốc thú y...; với lĩnh 

vực trồng trọt thì sẽ là các cây giống, hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu... 

Bảng 2.5.2. Chi phí nguyên vật liệu 

Số TT Loại nguyên vật liệu Số lượng Đ    iá Thành ti n 

     

     

 Tổng số    

d. Chi phí lao   ng 

Liệt kê xem cần những loại lao động nào, số lượng là bao nhiêu và sau 

đó hãy tính toán số tiền công mà mình sẽ phải trả cho họ trong một ngày/ một 

tháng là bao nhiêu? 

Bảng 2.5.3. Chi phí lao động 

Công việc Số công cần Giá ti n công Thành ti n 

    

    

Tổng c ng    

e. Chi phí bán hàng 

Gồm tiền thuê cửa hàng (nếu có), chi phí vận chuyển, đóng gói, bao bì, 

hoa hồng cho người môi giới bán sản phẩm... 
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Bảng 2.5.4. Chi phí bán hàng 

Khoản mục Số ti n cần chi Ghi chú 

   

Tổng số   

f.  Chi phí lãi vay 

Số tiền cần phải trả cho các khoản tiền đi vay từ các nhà ngân hàng, các tổ 

chức tín dụng. 

Bảng 2.5.5. Chi phí trả lãi vay vốn 

Ngày 

t á  / ăm 

Tổng ti n 

vay 

Ti n lãi phải 

trả 

Ti n gốc phải 

trả 

Tổng số ti n phải 

trả 

     

Tổng c ng     

g. Chi phí khác 

Bao gồm các chi phí như tiền thuế, điện, nước, sổ sách ghi chép, bảo 

hiểm... 

Sau khi đã liệt kê được tất cả các loại chi phí, cần tính toán số tiền sẽ 

phải chi ra cho từng khoản chi phí đó vào bảng mẫu sau. 

Bảng 2.5.6. Tổng chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh 

Khoản mụ  Tổng chi phí/ chu kỳ (lứa, vụ...) Tổng chi phí/ năm 

1. Khấu hao TSCĐ    

2. Chi phí trước hoạt động   

3. Chi phí nguyên vật liệu   

4. Chi phí lao động   

5. Chi phí bán hàng   

6. Chi phi lãi vay    

7. Chi phí khác   

Tổng c ng 

(1+2+3+4+5+6+7) 

  

2. Ướ  tính doanh thu 

- Dựa trên kết quả khảo sát thị trường và khả năng sản xuất kinh doanh của 

trang trại, có thể dự tính số lượng sản phẩm có thể tiêu thụ được trong năm và 

giá bán của mỗi loại sản phẩm đó.  

- Doanh thu được xác định bằng cách lấy sản lượng của từng loại cây trồng, 
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vật nuôi nhân với giá bán dự kiến của từng sản phẩm. 

Doanh thu = Sả  lượ   tiêu t ụ kế  oạ   x  iá bá  dự kiế  

- Các hoạt động này thường diễn ra trong từng tháng, quý, thậm chí là từng 

ngày, chính vì vậy, doanh thu sẽ được tính toán từng tháng, từng quý, thậm chí 

là từng ngày trong tháng.  

Bảng 2.5.7. Doanh thu dự kiến  

Số    

(1) 

Loại sả    ẩm 

(2) 

Sả  lượ   

(3) 

 iá bá  dự kiế  

(4) 

Doanh thu 

(5)= (4) x(3) 

     

     

 ổ   doanh thu  

3.  í   toá   iệu quả ki   tế 

Lợi nhuận (lãi) là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, là 

chỉ tiêu chất lượng để đánh giá hiệu quả kinh tế các hoạt động kinh doanh của 

trang trại.   

Lợi   uậ  =  ổ   doa   t u -  ổ     i   í 

- Nếu khoản chênh lệch này lớn hơn không (Lợi nhuận > 0) hoạt động sản 

xuất kinh doanh của trang trại có lãi.  

- Nếu khoản chênh lệch này bằng không (Lợi nhuận = 0) có nghĩa là hoạt 

động sản xuất kinh doanh của trang trại hoà vốn.  

- Nếu khoản chênh lệch này nhỏ hơn không (Lợi nhuận < 0) thì hoạt động 

sản xuất kinh doanh của trang trại thua lỗ.  

Đến lúc này, đã hoàn thành được việc tính toán, lập kế hoạch cho công việc 

sản xuất kinh doanh của mình. Bây giờ bạn hãy xem hệ số sau để đánh giá xem 

bản kế hoạch của mình có mang tính khả thi không?  

 ỷ su t lợi   uậ  

t ê  tổ   vố   ầu tư 
= 

Lợi   uậ  
x 100% 

 ổ   vố   ầu tư 

Công thức này cho biết được cứ 100đ vốn bạn bỏ ra thì thu được bao nhiêu 

đồng lãi.  

Cuối cùng hãy tóm tắt lại những số liệu chính trong bản kế hoạch của 

mình:  

Tổng số vốn đầu tư là: …………………..đ  
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Tổng doanh thu: ………………………đ  

Tổng chi phí: ………………………đ 

Tổng lãi là: ………………………đ  

Tổng số lao động là: ……………… người. 

4.  iết bả  kế  oạ    oà  t iệ  

Học viên trình bày được bản kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn thiện theo 

mẫu (xem phụ lục 1). 

Trong thực tế hiện nay, các trang trại đều thực hiện tính toán diện tích gieo 

trồng, cây giống, con giống, tính toán công lao động… Tuy nhiên, hầu hết họ 

không phân tích chi tiết cụ thể để tính toán đầu tư  nhiều hay ít. Để kiểm soát 

được vấn đề này nên thực hiện lập kế hoạch sản xuất kinh doanh một cách bài 

bản, có trình tự, logic các kế hoạch trên và tổng hợp vào bảng mẫu. 

NhasachMienphi.com



69 

 . Câu  ỏi và bài tậ  t ự   à   

1. Câu  ỏi: 

1.1. Liệt kê các chi phí có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.2. Hãy cho biết ý nghĩa của lợi nhuận trong các trường hợp sau đây. 

-  Lợi nhuận = 0  

-  Lợi nhuận < 0  

-  Lợi nhuận > 0  

2.  ài tậ  t ự   à  : 

Bài tập thực hành 2.5.1. Tính toán hiệu quả kinh tế của kế hoạch và viết 

bản kế hoạch hoàn thiện cho trang trại trên cơ sở các bài thực hành 2.1.1, 

2.2.1, 2.3.1, 2.4.1. 

C.   i   ớ 

1. Việc dự kiến hiệu quả kinh tế là cần thiết trong việc lập kế hoạch sản 

xuất kinh doanh để biết được tính khả thi của bản kế hoạch sản xuất kinh doanh 

được đưa ra và là cơ sở để điều chỉnh các nguồn lực cần sử dụng trong kế hoạch. 

2. Cần phân loại các loại chi phí trong sản xuất kinh doanh để hạch toán 

vào các khoản mục phù hợp, như: khấu hao TSCĐ, chi phí ban đầu, chi phí 

nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí bán hàng, chi phí lãi vay, chi phí khác.  
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 ƯỚ   DẪ    Ả   DẠY M  ĐU  

 .  ị t í  tí      t  ủa mô  u  

- Vị trí: Mô đun 02: “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” được bố trí học sau 

mô đun “Định hướng sản xuất” và học trước các mô đun khác trong chương trình 

sơ cấp của nghề “Quản lý trang trại”. Mô đun cũng có thể học độc lập hoặc song 

hành với các mô đun khác. 

- Tính chất: Là mô đun tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng thực hành nghề 

nghiệp, là mô đun có vai trò định hướng và quyết định chi tiết các công việc tiếp 

theo, nên tổ chức giảng dạy tại địa bàn thôn, xã nơi có các trang trại, cơ sở sản 

xuất nông nghiệp của nghề. 

  . Mụ  tiêu 

- Kiến thức:  

+ Giải thích được các căn cứ để lập kế hoạch sản xuất, các nội dung của kế 

hoạch sản xuất ở trang trại; 

+ Liệt kê được các chỉ tiêu của một kế hoạch tài chính; nội dung của một kế 

hoạch tiêu thụ cho trang trại; trình tự lập kế hoạch lao động;  

+ Trình bày được đặc điểm của nguồn lao động trong nông nghiệp; 

+ Nêu được công thức tính doanh thu và lợi nhuận. 

- Kỹ năng:  

+ Sắp xếp các hoạt động sản xuất theo trình tự thời gian; 

+ Tính toán được nhu cầu lao động, vật tư cần thiết, các chi phí cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh, lượng vốn cần vay thêm cho hoạt động của trang trại; 

+ Đánh giá được thị trường tiêu thụ nông sản của trang trại; 

+ Viết được bản kế hoạch sản xuất kinh doanh hoàn thiện. 

- Thái độ:  

+ Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập kế hoạch sản xuất kinh 

doanh; 

+ Có thái độ nghiêm túc, tích cực, nhiệt tình trong quá trình thực hiện các 

công việc tại trang trại. 

   .   i du     í    ủa mô  u  

Mã bài Tên bài 
Loại 

bài dạy 

Địa 

 iểm 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

MĐ2-01 
Lập kế hoạch 

sản xuất 

Tích 

hợp 

Phòng 

học, 

trang 

20 4 15 1 
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Mã bài Tên bài 
Loại 

bài dạy 

Địa 

 iểm 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành 

Kiểm 

tra* 

trại 

MĐ2-02 
Lập kế hoạch 

lao động 

Tích 

hợp 

Phòng 

học, 

trang 

trại 

16 4 12 0 

MĐ2-03 
Lập kế hoạch 

tiêu thụ 

Tích 

hợp 

Phòng 

học, 

trang 

trại 

16 4 11 1 

MĐ2-04 
Lập kế hoạch 

tài chính 

Tích 

hợp 

Phòng 

học, 

trang 

trại 

16 4 11 1 

MĐ2-05 

Dự kiến hiệu 

quả kinh tế và 

hoàn thiện 

bản kế hoạch 

Tích 

hợp 

Phòng 

học, 

trang 

trại 

12 4 7 1 

Kiểm tra kết thúc mô đun 4 0 0 4 

C       84 20 56 8 

IV.  ướ   dẫ  t ự   iệ  bài tậ  t ự   à   

* Nguồn lực cần thiết: 

- Phòng học cho 30 học viên. 

- Giáo trình dạy nghề mô đun “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh” trong 

chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Quản lý trang trại. Giáo án và tài 

liệu phát tay cho học viên. 

-  Địa điểm thực hành là phòng học, trang trại... 

- Thời điểm thực hiện: tùy thuộc vào đặc điểm và điều kiện cụ thể của cơ 

sở đào tạo, nên kết hợp với mùa vụ trồng và chăm sóc. 

- Một số thiết bị, dụng cụ, vật liệu khác: 

+ Phòng học có đủ bảng, bàn giáo viên, bàn ghế cho lớp học (30 học viên). 

+ Giấy A0, giấy A4. 
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+ Bút dạ. 

+ Máy tính cá nhân. 

+ Băng dán giấy. 

* Yêu cầu đối với học viên: 

- Học viên đọc tài liệu trước. 

- Nghe giáo viên trình bày (hướng dẫn ban đầu). 

- Chia nhóm trao đổi thảo luận câu hỏi, bài tập thực hành (5 người/ nhóm). 

4.1. Bài tập thực hành 2.1.1. Lập kế hoạch sản xuất cho hoạt động trồng 

trọt hoặc chăn nuôi một số loại sản phẩm như: nấm hoặc một số loại rau, cây 

ăn quả, vật nuôi,…ở trang trại (học viên có thể tự chọn loại cây trồng/ vật 

nuôi). 

Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch sản xuất. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ...; các bảng biểu mẫu, máy 

tính tay (nguồn lực này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/ nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Có thể tiến hành buổi thực hành 

tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp. Học viên thu thập và phân tích thông tin; 

từng nhóm trình bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các 

nội dung trên dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Thời gian hoàn thành: 2 ngày. 

Kết quả và sản phẩm: học viên có 1 phần của bản kế hoạch sản xuất kinh 

doanh của trang trại. 

4.2. Bài tập thực hành 2.2.1. Lập kế hoạch lao động cho trang trại của 

anh (chị) trên cơ sở kế hoạch sản xuất đã được lập ở bài thực hành 2.1.1. 

Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch lao động. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ...; các bảng biểu mẫu, máy 

tính tay (nguồn lực này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Có thể tiến hành buổi thực hành 

tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp. Học viên thu thập và phân tích thông tin; 

từng nhóm trình bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các 

nội dung trên dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Thời gian hoàn thành: 1 ngày. 

Kết quả và sản phẩm: học viên có được kế hoạch lao động của trang trại. 

4.3. Bài tập thực hành 2.3.1. Lập kế hoạch tiêu thụ cho trang trại của 
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anh (chị) trên cơ sở các sản phẩm cây trồng/ vật nuôi đã trình bày trên kế 

hoạch sản xuất ở bài thực hành 2.1.1.  

Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch tiêu thụ. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ...; các bảng biểu mẫu, máy 

tính tay (nguồn lực này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Có thể tiến hành buổi thực hành 

tại các trang trại. Học viên thu thập và phân tích thông tin đưa vào biểu mẫu kế 

hoạch tiêu thụ dưới đây; từng nhóm trình bày kết quả của mình. Nhóm học viên 

tiến hành thực hiện các nội dung trên dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Mẫu: KẾ   ẠC    ÊU   Ụ 

 . Đá    iá t ị t ườ   tiêu t ụ 

1.   ị t ườ   mụ  tiêu – Ai là các khách hàng? 

Khách hàng  ỷ lệ % 

1. Khách hàng cá nhân  

2. Các nhà hàng, khách sạn  

3. Nhà bán sỉ  

4. Cá nhà bán lẻ  

5. Khác  

Trang trại xác định khách hàng mục tiêu theo: 

- Loại sản phẩm, gồm các sản phẩm:…………………………………… 

- Khu vực địa lý, những khu vực:……………………………………….. 

- Khác:……………………………………………………………………. 

2. Đối t ủ  ạ   t a   

- Tên:……………………………………………………………………... 

- Địa chỉ:………………………………………………………………….. 

- Số năm kinh doanh:……………………………………………………. 

- Sản phẩm:………………………………………………………………. 

- Những điểm đặc trưng:…………………………………………………. 

- Trang trại có những đặc điểm nào mạnh hơn đối thủ cạnh tranh, những 

điểm nào yếu hơn đối thủ cạnh tranh? Xem xét các khía cạnh như: địa điểm, qui 

mô các nguồn lực, uy tín, con người,……. 
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Điểm mạ   Điểm yếu 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

……. ……. 

  . Lậ  kế  oạ   tiế  t ị 

1. Sả    ẩm 

Liệt kê tất cả các sản phẩm hay loại sản phẩm vào hàng trên cùng của bảng. 

Điền vào những mô tả về đặc tính sản phẩm. Tùy thuộc vào sản phẩm mà cần 

phải cân nhắc các đặc tính khác nhau, ví dụ như chất lượng, màu sắc, kích cỡ... 

Mô tả sản phẩm 

Sả    ẩm 

Đặ  tí   
Sả    ẩm A Sả    ẩm   …………. 

1……….    

2……….    

2. Giá bán 

Định giá sản phẩm 

Sả    ẩm 

Quyết  ị   v   iá 
Sả    ẩm A Sả    ẩm   

Giá thành   

Mứ   iá k á    à    ó t ể t ả   

 iá bá   ủa  ối t ủ  ạ   t a     

Giá bán lẻ   

Lý do bán giá này   

Sẽ  iảm  iá   o   ữ   k á    à   sau   

Lý do  iảm  iá   

 iá bá  sĩ   

3.   i bá  

3.1. Chi tiết về địa điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 
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Mô tả vị trí, diện tích, điều kiện về đất đai, khí hậu; những khó khăn thuận 

lợi khi sản xuất kinh doanh ở đó.   

3.2. Nơi bán 

□  Tại trang trại 

□  Tại chợ, các ki ốt 

□  Tại các siêu thị, cửa hàng 

Lý do chọn địa điểm này: ...................................................................................  

4.  ỗ t ợ bá   à   

Các hoạt động hỗ trợ bán hàng 

Cá   t ứ   ỗ t ợ bá   à   Chi phí 

  

  

Thời gian hoàn thành: 2 ngày. 

Kết quả và sản phẩm: học viên có được kế hoạch tiêu thụ của trang trại. 

4.4. Bài tập thực hành 2.4.1. Lập kế hoạch tài chính cho trang trại của 

anh (chị) trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kế hoạch lao động và kế hoạch tiêu 

thụ ở các bài thực hành 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1. 

Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch tài chính. 

Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ...; các bảng biểu mẫu, máy 

tính tay (nguồn lực này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Có thể tiến hành buổi thực hành 

tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp. Học viên thu thập và phân tích thông tin; 

từng nhóm trình bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các 

nội dung trên dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Thời gian hoàn thành: 1 ngày. 

Kết quả và sản phẩm: học viên có được kế hoạch tài chính của trang trại, là 

một phần của kế hoạch sản xuất kinh doanh. 

4.5. Bài tập thực hành 2.5.1. Tính toán hiệu quả kinh tế của kế hoạch và 

viết bản kế hoạch hoàn thiện cho trang trại trên cơ sở các bài thực hành 

2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1. 

Mục tiêu: Củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng trình bày bản kế hoạch 

sản xuất kinh doanh hợp lý, logic. 
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Nguồn lực: Giấy AO, A4, bút ghi chép, bút dạ...; các bảng biểu mẫu, máy 

tính tay (nguồn lực này sử dụng cho 1 nhóm). 

Cách thức tiến hành: Chia lớp thành các nhóm nhỏ (5 người/nhóm), thực 

hiện bài tập theo nhóm. 

Nhiệm vụ của nhóm khi thực hiện bài tập: Có thể tiến hành buổi thực hành 

tại các cơ sở sản xuất nông nghiệp. Học viên thu thập và phân tích thông tin; 

từng nhóm trình bày kết quả của mình. Nhóm học viên tiến hành thực hiện các 

nội dung trên dưới sự giám sát và hỗ trợ của giáo viên. 

Thời gian hoàn thành: 1 ngày. 

Kết quả và sản phẩm: học viên có được bản kế hoạch sản xuất kinh doanh 

đầy đủ và hoàn thiện. 

 . Yêu  ầu v   á    iá kết quả  ọ  tậ  

5.1. Đánh giá bài tập thực hành 2.1.1. Lập kế hoạch sản xuất cho hoạt 

động trồng trọt hoặc chăn nuôi một số loại sản phẩm như: nấm hoặc một số 

loại rau, cây ăn quả, vật nuôi,…ở trang trại (học viên có thể tự chọn loại cây 

trồng/ vật nuôi). 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Xác định được loại cây trồng/ 

vật nuôi 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, đặt câu hỏi 

2. Nêu được lý do để lựa chọn loại 

cây trồng/ vật nuôi đó 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận nhóm, đặt câu hỏi để xác định tính 

chính xác của các căn cứ 

3. Lập được bản kế hoạch sản xuất 

theo mẫu cho sẵn với các thông tin 

và số liệu phù hợp với thực tiễn, 

phù hợp với cây trồng/ vật nuôi 

- Dựa vào mẫu biểu kế hoạch sản xuất 

chung, căn cứ vào các nội dung trong 

kế hoạch của các nhóm để so sánh và 

đánh giá 

4. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 

5.2. Đánh giá bài tập thực hành 2.2.1. Lập kế hoạch lao động cho trang 

trại của anh (chị) trên cơ sở kế hoạch sản xuất đã được lập ở bài thực hành 

2.1.1. 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Xác định được tổng nhu cầu lao 

động cho trang trại 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, đặt câu hỏi 

- Phù hợp với kế hoạch sản xuất  

2. Lập được bản cân đối lao động - Đối chiếu với biểu mẫu cân đối lao 
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 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

động đã cho trong tài liệu 

3. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 

5.3. Đánh giá bài tập thực hành 2.3.1. Lập kế hoạch tiêu thụ cho trang 

trại của anh (chị) trên cơ sở các sản phẩm cây trồng/ vật nuôi đã trình bày 

trên kế hoạch sản xuất ở bài thực hành 2.1.1. 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Mô tả được các đặc tính của sản 

phẩm 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, đặt câu hỏi, kiểm tra kết quả 

2. Xác định được giá bán phù hợp - Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận, kiểm tra kết quả 

3. Xác định được nơi bán - Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận của nhóm, đặt câu hỏi 

4. Đưa ra các cách thức hỗ trợ bán 

hàng 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận của nhóm, đặt câu hỏi 

5. Trình bày được bản kế hoạch 

tiêu thụ theo mẫu 

- Dựa vào biểu mẫu chung, căn cứ vào 

nội dung trong kế hoạch của các nhóm 

để so sánh 

6. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 

 

5.4. Đánh giá bài tập thực hành 2.4.1. Lập kế hoạch tài chính cho trang 

trại của anh (chị) trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kế hoạch lao động và kế 

hoạch tiêu thụ ở các bài thực hành 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1. 

 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Ước tính được vốn đầu tư  - Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận của nhóm 

- Dựa vào kết quả của nhóm 

2. Xác định được nhu cầu vốn cần 

huy động 
- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận của nhóm 

- Dựa vào kết quả của nhóm 

3. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 
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5.5. Đánh giá bài tập thực hành 2.5.1. Tính toán hiệu quả kinh tế của kế 

hoạch và viết bản kế hoạch hoàn thiện cho trang trại trên cơ sở các bài thực 

hành 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1. 

 iêu   í  á    iá Cá   t ứ   á    iá 

1. Xác định được hiệu quả kinh tế 

của kế hoạch 

- Quan sát và theo dõi quá trình thảo 

luận của nhóm  

- Dựa vào công thức tính toán hiệu quả 

kinh tế để so sánh kết quả 

2. Trình bày được bản kế hoạch sản 

xuất kinh doanh hoàn thiện 

- Dựa vào biểu mẫu chung, căn cứ vào 

nội dung trong kế hoạch của các nhóm 

để so sánh 

3. Thời gian làm bài  - Đúng thời gian theo quy định 

  .  ài liệu  ầ  t am k ảo 

[1]. Huỳnh Trường Huy (2010), Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, Dự án 

nâng cao năng lực cán bộ và nông dân trong phát triển doanh nghiệp nhỏ nông 

thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2009-2012. 

[2]. Viện đào tạo doanh nhân Việt (2012), Tài liệu Lập kế hoạch kinh 

doanh (Tài liệu đào tạo dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã). 

[3]. Chương trình CARD, Tài liệu tập huấn Lập kế hoạch kinh doanh nông 

nghiệp, Dự án AGRIBIZ 055/VIE 04. 

[4]. Phùng Thị Hồng Hà (2009), Bài giảng Quản lý sản xuất Nông nghiệp, 

trường Đại học Nông lâm Huế. 

[5]. Tài liệu Khởi sự doanh nghiệp vừa và nhỏ SI B (2005) của Tổ chức 

Lao động thế giới ILO. 

[6]. Lê Đức Sửu (2000), Giáo trình Quản lý kinh tế hộ trang trại, Nhà xuất 

bản Nông nghiệp. 
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  Ụ LỤC 

Mẫu: KẾ   ẠC  SẢ  XUẤ  K    D A   

Trang trại: …………………………….………………………………………… 

Loại cây trồng, vật nuôi:……………….……………….………………………… 

Địa chỉ: …………….……………….………………………….…………….… 

 . Đặt v      (Lý do tại sao lại lựa chọn loại cây trồng/ vật nuôi đó) 

……………………………………..………………………………………….. 

……………………………………..………………………………………….. 

……………………………………..………………………………………….. 

……………………………………..………………………………………….. 

II. Mụ  tiêu 

……………………………………..………………………………………….. 

……………………………………..………………………………………….. 

   .   i du   

1. Kế  oạ   sả  xu t 

1.1. Kế  oạ   sả  xu t   o t ồ   t ọt 

KẾ HOẠCH DI N TÍCH   Ă   SUẤ   SẢ  LƯỢ   

Số 

TT 

Cây t ồ   Diệ  tí   kế  oạ     ă   su t kế 

 oạ   

Sả  lượ g 

kế  oạ   

     

     

KẾ HOẠC  L M ĐẤT 

Số 

TT 

Diệ  tích 

làm   t 

theo cây 

trồ   

 ụ 

t ồ   

Yêu cầu 

kỹ thuật 

Quy trình 

làm   t 

K ối lượng 

công việ  

Công  

 ụ lao 

  ng 

Số 

công 

lao 

  ng 

Mảnh 1        

Mảnh 2        

…        

 ổ   số  ô    
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KẾ HOẠCH GIỐNG CÂY TRỒNG 

Số 

TT 

Giống 

cây trồng 

Số lượng giống kế hoạ   

  uồ  

cung 

    

Diệ  tích 

gieo 

trồng 

Mật    

gieo 

trồng 

Số lượng 

 iố   

 ầ  

Dự phòng  ổng số 

 iố   

 ầ   
 ỷ lệ 

(%) 

Số 

lượ   

1         

2         

…         

 ổ   số        

KẾ HOẠCH PHÂN BÓN 

- Loại phân bón:  

- Mật độ cây trồng (cây/ha)/ Diện tích trồng 

Phân bón 

  ời  iểm 

Diệ  tí  / Mật    

 ây t ồ   

Mứ  bó  

(kg/ha)/ (kg/cây) 
 ổ   số 

Bón lót    

Bón lần 1    

Bón lần 2    

Bón lần 3    

 ổ           

KẾ HOẠCH PHÒNG TRỪ SÂU B NH 

  ời  ia    i du    ô   việ  
Yêu  ầu vật tư    â  

bó   t uố  t ừ sâu 

Yêu  ầu 

lao      

 Chăm sóc năm thứ nhất   

 - Lần 1   

 - Lần 2   

 Chăm sóc năm thứ hai   
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  ời  ia    i du    ô   việ  
Yêu  ầu vật tư    â  

bó   t uố  t ừ sâu 

Yêu  ầu 

lao      

 - Lần 1   

 - Lần 2   

 …   

KẾ HOẠCH  ƯỚ   ƯỚC 

Loại   t Diện tích 

tưới 
Loại cây trồng Lịch tưới Số lần tưới Công cụ 

tưới 

Ghi 

chú 

Mảnh 1       

Mảnh 2       

Mảnh 3       

………       

1.2. Kế  oạ   sả  xu t   o   ă   uôi 

KẾ HOẠCH SẢ  LƯỢNG, SỐ LƯỢ       Ă   SUẤ   Ậ   U   

Số 

TT 

 iố   vật 

nuôi 

 

Số lượ   

(con) 

 ă   su t vật  nuôi 

(kg/con) 

Sản lượng vật nuôi 

(kg) 

     

     

KẾ HOẠCH CHUỒNG TRẠI 

- Diện tích chuồng nuôi:………………………………………………… 

- Hướng chuồng:………………………………………………………… 

- Vị trí đặt chuồng:……………………………………………………… 

- Bố trí các công trình kỹ thuật phục vụ chăn nuôi:……………………. 

KẾ HOẠCH THỨC Ă  C   C Ă   U   

Loại vật 

nuôi 

 iai  oạ  

nuôi 
Số vật  uôi 

  u  ầu  á  loại t ứ  ă  

 A B C D 
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KẾ HOẠCH PHÒNG TRỪ DỊCH B NH CHO VẬT NUÔI 

Số TT  ê  t uố  
  ời  ia  dù   

Li u lượ   Cách dùng 
Lầ  1 Lầ  2 

      

      

2. Kế  oạ   v  lao      

KẾ   ẠC    U CẦU LA  Đ    

Số 

TT 
 ê   ô   việ  

Đ   vị 

tính 

Diệ  tí  / 

Số lượ   

Số  ô   

lao      

Ghi 

chú 

1 Cày đất công    

2 Làm cỏ  công    

3 Trồng cây công    

4 Tưới nước công    

5 Chuẩn bị chuồng nuôi công    

6 Thu hoạch công    

 …     

 ổ   số  ô    

3. Kế  oạ   tiêu t ụ 

KẾ   ẠC    ÊU   Ụ 

I. Đánh giá thị trường tiêu thụ 

1. Thị trường mục tiêu – Ai là các khách hàng? 

2. Đối thủ cạnh tranh 

II. Lập kế hoạch tiếp thị 

1. Sản phẩm 

Sả    ẩm 

Đặ  tí   
Sả    ẩm A Sả    ẩm   …………. 

1……….    

2……….    
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2. Giá bán 

Sả    ẩm 

Quyết  ị   v   iá 
Sả    ẩm A Sả    ẩm   

Giá thành   

 iá bá  lẻ   

 iá bá  sĩ   

3. Nơi bán 

4. Hỗ trợ bán hàng 

Cá   t ứ   ỗ t ợ bá   à   Chi phí 

  

  

III. Tổng hợp kế hoạch tiêu thụ các sản phẩm 

Loại sả  

phẩm t ời 

gian tiêu thụ 

Số 

lượng 

(kg) 

Địa  iểm 

tiêu t ụ 

Khách 

hàng 

  ư    

t ứ  

tiêu thụ 

  ư    

t ứ  vậ  

chuyể  

Ghi 

chú 

       

       

4. Kế  oạ   v  vố  

 Ổ    Ố  ĐẦU  Ư 

Khoản mụ   ổ     u  ầu   o    ó 

Vố  tự có Vốn vay 

A/  ài sả   ố  ị      

- Chi phí quyền sử dụng đất    

- Nhà xưởng    

- Chuồng trại    

- Máy móc thiết bị    

- Phương tiện vận chuyển    

- Vườn cây lâu năm    
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Khoản mụ   ổ     u  ầu   o    ó 

Vố  tự có Vốn vay 

- Súc vật làm việc, cho sản phẩm    

- Các tài sản cố định khác    

 ổ   (A)    

 /  ài sả  lưu         

- Chi phí ban đầu    

- Chi phí nguyên vật liệu    

- Chi phí lao động    

- Chi phí bán hàng    

- Lãi tiền vay    

- Chi phí khác    

Tổng (B)    

 ổ   vố   ầu tư = (A) + ( )    

Tỷ lệ %    

KẾ   ẠC   Ố        ĂM  

C ỉ tiêu 

 ăm t ứ 

 ổ     u  ầu vố   

t o    ăm 

  o    ó  â   ối 

 ố  tự  ó  ố  vay 

- Năm thứ nhất    

- Năm thứ hai    

- Năm thứ ba    

- Năm thứ tư    

- Năm thứ năm    

 ổ           

I . Kết luậ  
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….…………………

……………….. 

                                                                   ............, ngày....tháng.......năm 20 

                                                                             ười lậ  kế  oạ   
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DA   S C   A  C Ủ     M XÂY DỰ   C ƯƠ                   

BIÊN S Ạ             DẠY    Ề       Đ  SƠ CẤ  

 (Theo Quyết định số 726/QĐ-BNN-TCCB  ngày 05  tháng 4  năm 2013 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

1. Ông Trần Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực Thực 

phẩm  - Chủ nhiệm  

2.  ng Phùng Hữu Cần - Chuyên viên chính Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn  - Phó chủ nhiệm 

3. Bà Nguyễn Vũ Phương Thúy - Trưởng bộ môn Trường Cao đẳng Lương 

thực Thực phẩm - Thư ký  

4. Bà Tống Thị Hải Hạnh, Giảng viên Trường Cao đẳng Lương thực Thực 

phẩm - Ủy viên  

5. Bà Lê Thị Hương Giang, Giảng viên Trường Cao đẳng Lương thực Thực 

phẩm - Ủy viên  

6. Bà Mai Lan Hương, Trưởng khoa Trường Cao đẳng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Bắc Bộ - Ủy viên  

7.  ng Nguyễn Tứ, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Quản 

lý chất lượng nông lâm thủy sản Đà Nẵng - Ủy viên  

DA   S C      ĐỒ        M   U C ƯƠ               

      DẠY    Ề       Đ  SƠ CẤ  

 (Theo Quyết định  số 1374/QĐ-BNN-TCCB  ngày 17  tháng 6  năm 2013        

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

1.  ng Phạm Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Bắc Bộ - Chủ tịch  

2. Bà Trần Thị Anh Thư, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn - Thư ký 

3. Ông Bùi Việt Hoàng, Giáo viên Trường Cao đẳng nghề Cơ điện, Xây 

dựng và Nông Lâm Trung Bộ - Ủy viên 

4.  ng Nguyễn Thế Phong, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Cán 

bộ quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II - Ủy viên  

5. Ông Trần Đắc Nhã, Chủ trang trại Sơn Hòa, xã Hòa Ninh, huyện Hòa 

Vang, TP. Đà Nẵng - Ủy viên. 
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