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1. Hiện trạng sản xuất lúa tại Việt Nam hiện nay 

Lúa là loại cây trồng và mùa vụ chính quan trọng nhất ở Việt Nam. Sự hình 

thành và phát triển sản xuất lúa gạo ở nước ta có lịch sử truyền thống lâu đời và có 

ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân và nền kinh tế Việt Nam. 

Báo cáo thống kê năm 2014 của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 

25/12/2014, diện tích trồng lúa 7,8 triệu ha, sản lượng 44,84 triệu tấn, năng suất đạt 

5,74  tấn/ha.
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Với đặc thù từng khu vực và địa phương khác nhau, canh tác trồng lúa được 

chia thành 3 mùa vụ: Lúa đông xuân, Lúa hè thu, Lúa mùa.  

Cấy lúa là và áp dụng các biện pháp kỹ thuật tiên tiến hiện nay đã làm giảm 

lượng thóc giống, cây lúa phát triển tốt, giảm trừ cỏ dại, chăm sóc đơn giản. Làm 

mạ và cấy lúa là một khâu vất vả và mất nhiều thời gian trong quá trình canh tác 

lúa, yêu cầu tính thời vụ cao. Thông thường thời gian cấy từ 7  10 ngày và phụ 

thuộc rất nhiều vào thời tiết, thủy lợi, trong khoảng thời gian này, phải tập trung 

toàn bộ lực lượng lao động để tham gia sản xuất. 

2. Tình hình sử dụng máy cấy lúa tại Việt Nam giai đoạn 2010-2015 

Cơ giới hóa cấy lúa được chú trọng triển khai thực hiện từ năm 2010 đến nay, 

nhiều loại máy cấy lúa được đưa vào sản xuất trên phạm vi cả nước. Những loại 

máy cấy sử dụng tại Việt Nam được nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước đều có cơ 

cấu cấy theo nguyên lý Chải – Đẩy, di chuyển tự hành hoặc người dắt bộ theo sau. 

a. Những loại máy cấy nhập khẩu  

 Loại máy cấy có xuất xứ Nhật bản: Chủ yếu của các hãng KUBOTA, ISEKI, 

YANMAR. Các loại máy này có khoảng cách hàng 300 mm. Số lượng máy chủ 

yếu là loại người dắt bộ theo sau, cấy 4 hàng, sử dụng mạ khay. Các loại máy 

ngồi lái chiếm tỉ trọng không đáng kể. 



 Loại máy cấy có xuất xứ Hàn Quốc: Sản phẩm của hãng TONG YANG. Loại 

máy này có khoảng cách hàng 300 mm. Số lượng máy chủ yếu là loại người dắt 

bộ theo sau, cấy 4 hàng, sử dụng mạ khay. Các loại máy ngồi lái chiếm tỉ trọng 

không đáng kể 

 Loại máy cấy có xuất xứ Trung Quốc: Sản phẩm của hãng HUAXIN, BILANG. 

Các loại máy này đều là loại ngồi lái, khoảng cách hàng 238mm hoặc 300mm. 

Máy cấy 4 hàng, 6 hàng, 8 hàng. Sử dụng mạ khay. 

b. Những loại máy được sản xuất, lắp ráp trong nước: 

 Sản phẩm máy cấy lúa của Viện cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu 

hoạch ( VIAEP) 

 Máy cấy lúa MC-6-250, được chế tạo thành công ban đầu vào năm 2005, sau 

khi khảo nghiệm và ứng dụng vào sản xuất, theo yêu cầu của nông dân, mẫu 

máy đã được cải tiến nhiều lần. Máy cấy 6 hàng, khoảng cách hàng 250mm, 

khoảng cách khóm điều chỉnh được là 120mm và 140mm. 

 Máy cấy MC-8-207 ra đời với các thông số kỹ thuật cơ bản giống như máy cấy 

MC-6-250, chỉ thay đổi số lượng hàng cấy là 8 hàng, khoảng cách hàng 207mm, 

khoảng cách khóm trên hàng của 2 loại máy này là 120 và 140 mm.  

 Hai loại máy cấy MC – 6 – 250 và MC – 8 – 207 là sản phẩm của đề tài KC – 

07 – 25 “Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa nông nghiệp nông thôn và nông thôn KC – 07”. Hai loại máy này đã 

ngừng sản xuất khi đề tài KC – 07 – 25 kết thúc. 

 Máy cấy lúa HAMCO do Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà 

Nội (HAMCO.,LTD) sản xuất được bán ra thị trường vào cuối năm 2012. 

 Thế hệ thứ nhất là loại 2Z – 8238B – D, máy cấy 8 hàng, khoảng cách tim giữa 

các hàng lúa 238mm, khoảng cách khóm thay đổi được là: 120/140/160/190  

mm. 

 Trong quá trình triển khai chuyển giao kỹ thuật máy cấy lúa vào đồng ruộng, 

doanh nghiệp đã nghiên cứu, cải thiến thế hệ máy ban đầu. Thế hệ thứ ba là loại 

2Z – 8238BG – E – D đã được bán ra thị trường vào cuối năm 2013 và vẫn đang 



sản xuất đến hiện nay. Sản phẩm đã được người trồng lúa tại 23 tỉnh thành trên 

cả nước sử dụng. 

 Máy cấy lúa thế hệ thứ ba 2Z – 8238BG – E – D là loại máy cấy 8 hàng; 

Khoảng cách tim giữa các hàng lúa 238mm; Khoảng cách khóm thay đổi được: 

120/140/160/190  mm; Hệ thống thủy lực tích hợp; Động cơ disel 5,5 HP thế hệ 

mới, khởi động điện, làm mát bằng không khí. Máy sử dụng mạ khay hoặc mạ 

gieo nền cứng. 

 

Hình 2.2. Máy cấy lúa HAMCO 2Z-8238BG-E-D 

 Ngoài sản phẩm máy cấy lúa, doanh nghiệp còn sản xuất máy gieo mạ, khay 

nhựa cứng, các nông cụ sử dụng cho việc gieo mạ khay, mạ thảm đáp ứng yêu 

cầu cơ giới khâu gieo mạ. 

c. Thực tế áp dụng máy cấy lúa vào sản xuất. 

Việc sử dụng máy cấy trong thực tế sản xuất chỉ chiếm số lượng nhỏ, tập trung 

ở các vùng đã dồn điền đổi thửa hoặc diện tích canh tác lớn, chủ động được tưới 

tiêu.  

Một số địa phương có chính sách hỗ trợ mua máy cấy đặc thù thì số lượng máy 

được đưa vào sản xuất nhiều hơn. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của Cục chế 

biến nông lâm thủy sản và nghề muối thì lượng máy cấy được đưa vào sử dụng cho 

đến nay chỉ đạt 2400 máy. 



3. Nhu cầu sử dụng máy cấy lúa đến năm 2020 

Định hướng cơ giới hóa nông nghiệp theo quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 

02/02/2012 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sản 

xuất ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030. “Phấn đấu đến năm 

2020 tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất tăng từ 70% năm 2010 lên 95%; khâu gieo 

trồng, chăm bón từ 25% lên 70%, khâu thu hoạch từ 30% lên 70%, khâu chế biến 

từ 30% lên 80%”.  

Hiện nay, phương pháp trồng lúa được người dân áp dụng là gieo sạ và cấy lúa. 

Tại khu vực phía bắc phương pháp cấy lúa được sử dụng phổ biến. Tại khu vực 

phía Nam, tỷ lệ cấy lúa tương ứng khoảng 58,39% (Tạm tính theo tỷ lệ năm 2013, 

Tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2013, Tổng cục thống kê) so với tổng 

diện tích gieo cấy. Như vậy, với những loại máy cấy đang sử dụng tại Việt Nam, thì 

số lượng máy cấy cần thiết để phục vụ sản xuất từ nay đến năm 2020 dự kiến cần 

102.488 máy, lượng tiền bỏ ra để mua máy cấy là 8.199, 04 tỷ đồng (tương đương 

380,47 triệu đô la).
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4. Tình hình thực hiện quyết định 68/2013/QĐ – TTg của thủ tướng chính phủ 

về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp. 

Quyết định 68/2013/QĐ – TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 đã tháo nút thắt về 

việc “cho vay vốn và hỗ trợ lãi suất đối với các loại máy móc, thiết bị do các tổ 

chức, cá nhân sản xuất có giá trị sản xuất trong nước trên 60%” mà Quyết định 

63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2010 và Quyết định 65/2010/QĐ-TTg 

ngày 01 tháng 12 năm 2011 đã quy định.  

Các Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định 68/2013/QĐ – TTg cũng rất cụ 

thể và ban hành kịp thời như: Thông tư 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20 tháng 3 

năm 2014 của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tư 13/2014/TT-

NNNH ngày 18 tháng 4 năm 2015 của Ngân hàng nhà nước; Thông tư 89/2014/TT-

BTC ngày ngày  07  tháng  7  năm 2014 của Bộ Tài Chính. 

Hệ thống ngân hàng thương mại cũng vào cuộc tích cực, Ngân hàng Agribank 

đã ban hành quyết định 529/QĐ-NHNo – SHX ngày 06 tháng 6 năm 2014 quy định 
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cho vay về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo Quyết 

định 68/2013/QĐ – TTg ngày 14/11/2013 của thủ tướng chính phủ. Máy cấy lúa 

HAMCO đã được ngân hàng Agribank cho vay vốn và hỗ trợ lãi suất cho nhiều 

khách hàng tại các tỉnh thành như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Ninh Bình, Tiền 

Giang, Đồng Tháp, An Giang.... 

Ngoài những chính sách của Chính phủ và các Bộ, nhiều tỉnh thành đã ban hành 

các quyết định hỗ trợ riêng như: Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Thái 

Bình, Hà Nam, Nam Định, Phú Thọ... 

Nhìn chung, hệ thống văn bản pháp luật về hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong 

nông nghiệp đã tương đối đầy đủ, chỉ còn phổ biến chính sách và khâu triển khai 

thực hiện là vẫn chậm. 

5. Những khó khăn khi đưa máy cấy lúa vào sản xuất 

a. Khó khăn do chính sách thuế. 

Theo quy định tại Điều 3 Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của các Luật về thuế 2014 thì kể từ ngày 01/01/2015, các mặt hàng gồm: Phân 

bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh 

bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác thuộc đối tượng 

không chịu thuế GTGT từ khâu nhập khẩu đến khâu sản xuất, thương mại bán ra”.  

Theo quy định tại Điều 1, mục 9, khoản b của thông tư số 26/2015/TT-BTC 

ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ tài chính “Hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý 

thuế tại nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi bổ xung một số điều của các luật về thuế và 

sửa đổi, bổ xung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi bổ xung một số 

điều của thông tư số  39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính về hóa đơn 

bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ” 

b) Bổ sung khoản 14a vào Điều 14 như sau:  

“14a. Số thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định 

phục vụ cho sản xuất: phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp, tàu đánh bắt xa bờ, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản và 
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thức ăn cho vật nuôi khác tiêu thụ trong nước không được kê khai, khấu trừ 

mà tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 

nghiệp, trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua 

vào thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng, chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập 

khẩu phát sinh trước ngày 01 tháng 01 tháng 2015 đáp ứng điều kiện khấu trừ, 

hoàn thuế và thuộc diện hoàn thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 

219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và Thông tư này.” 

Như vậy, đối với máy nông nghiệp có giá trị sản xuất trong nước, thuế GTGT 

của giá trị sản xuất này sẽ được phân bổ vào giá thành sản phẩm, do vậy giá máy 

nông nghiệp bán ra về bản chất vẫn giữ nguyên, người sử dụng không được lợi gì. 

Mặt khác, chính sách làm giảm sự cạnh tranh của máy nông nghiệp sản xuất trong 

nước so với máy nông nghiệp nhập khẩu nguyên chiếc hoặc CKD. Chính sách này 

chỉ có lợi cho các sản phẩm máy nông nghiệp của nước ngoài nhập khẩu vào Việt 

Nam, không thúc đẩy sản xuất trong nước.  

b. Khó khăn trong chuyển giao Kỹ thuật – Công nghệ 

Máy cấy là một trong những loại máy khó khi chuyển giao kỹ thuật. Để đưa 

máy vào sản xuất cần rất nhiều yếu tố tạo thành như: Kỹ thuật sản xuất mạ, làm đất, 

điều tiết nước; Diện tích ô thửa đủ lớn; Kỹ thuật vận hành của thợ máy. 

Tại các địa phương chú trọng đến trồng lúa, công tác khuyến nông, tập huấn kỹ 

thuật được thực hiện tốt thì việc đưa máy cấy vào sản xuất được thuận lợi và đạt 

hiệu quả. 

6. Những đề xuất giải pháp đưa máy cấy lúa vào sản xuất. 

Để phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ cơ giới hóa khâu khâu cấy lúa đạt 70%, cần 

thực hiện các biện pháp sau: 

 Nhà nước chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt chính sách hỗ trợ 

nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo nội dung các văn bản đã ban hành.  

 Sửa đổi, ban hành chính sách thuế theo hướng có lợi cho người sử dụng và 

doanh nghiệp sản xuất. Đảm bảo sự cạnh tranh công bằng giữa sản phẩm sản 

xuất trong nước với sản phẩm nhập khẩu nguyên chiếc hoặc CKD. 



 Triển khai thực hiện đúng lộ trình và hiệu quả Quyết định 1342/QĐ – TTg ngày 

12/8/2014 của thủ tướng chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động phát triển 

ngành công nghiệp máy nông nghiệp thực hiện Chiến lược Công nghiệp hóa của 

Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản hướng đến năm 2020, 

tầm nhìn 2030. 

 Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam – Bộ khoa học và Công nghệ thực hiện thẩm định, 

cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp theo đúng thời 

gian quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

 Quy hoạch đất trồng lúa, thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng hệ thống giao và 

thông thủy lợi nội đồng tại từng địa phương. 

 Thực hiện tốt liên kết 4 nhà: Nông dân – Doanh nghiệp – Nhà nước – Nhà Khoa 

học trong lĩnh vực trồng lúa bằng máy.  

 Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kỹ 

thuật, tăng cường mở các lớp tập huấn kỹ thuật đến tận Thôn – Ấp để người 

trồng lúa nắm bắt được kỹ thuật trồng lúa bằng máy./. 

 Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2015 

 CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP 

VÀ KHUYẾN NÔNG HÀ NỘI 
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.Thạc sĩ kỹ thuật cơ khí 

Ủy viên BCH Hội CKNN Việt Nam 

Giám đốc Công ty TNHH máy nông nghiệp và khuyến nông Hà Nội (HAMCO) 
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Bảng 1. Diện tích, sản lượng và năng suất lúa các năm 2011, 2012, 2013, 2014 

 ĐVT 2011 2012 2013 2014 

Lúa cả năm      

Diện  tích 1000 ha 7655,4 7753,2 7899,4 7805,7 

Năng suất Tạ/ha 55,4 56,3 55,8 57,4 

Sản lượng 1000 tấn 42398,5 43661,8 44076,1 44843,3 

Lúa Đông Xuân      

Diện  tích 1000 ha 3096,8 3124,4 3140,7 3116,5 

Năng suất Tạ/ha 63,9 64,9 64,4 66,9 

Sản lượng 1000 tấn 19778,2 20288,6 20237,5 20851,0 

Lúa Hè Thu + Thu Đông      

Diện  tích 1000 ha 2589,5 2659,8 2773,3 2724,2 

Năng suất Tạ/ha 51,8 52,5 52,1 52,9 

Sản lượng 1000 tấn 13402,8 13976,1 14455,1 14417,9 

Lúa Mùa      

Diện  tích 1000 ha 1969,1 1969,0 1985,4 1965,0 

Năng suất Tạ/ha 46,8 47,7 47,3 48,7 

Sản lượng 1000 tấn 9217,5 9397,1 9383,5 9574,4 

(Báo cáo thống kê – Cổng thông tin điện tử Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn 

http://www.mard.gov.vn/Pages/statisticreport.aspx?TabId=thongke ) 
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Bảng 2: Dự báo nhu cầu sử dụng máy cấy lúa tại việt nam đến năm 2020 

TT Nội dung ĐVT 
Toàn quốc 

Phía bắc Phía nam 

1 Diện tích đất trồng lúa Ha 1.111.800 1.945.200 

2 
Diện tích đất trồng lúa bằng phương 

pháp Cấy 
Ha 1.111.800 1.135.802,3 

3 

Số lượng máy cấy cần thiết để đáp 

ứng cơ giới hóa 100% diện tích cấy 

(Trung bình 1 máy cấy trong 1 vụ 

được 15ha) 

Máy 74.120 75.720,2 

4 Số lượng máy cần thiết (Làm tròn) Máy 74.120 75.720 

5 
Số lượng máy cho cả nước để cơ giới 

hóa  100% khâu cấy lúa 
Máy 149.840 

6 
Số lượng máy cho cả nước để cơ giới 

hóa  70% khâu cấy lúa 
Máy 104.888 

7 
Số lượng máy cấy đã đưa vào sản 

xuất (tính đến tháng 4/2015) 
Máy 2.400 

8 
Số lượng máy cần bổ xung từ nay 

đến năm 2020 
Máy 102.488 

9 
Đơn giá trung bình tạm tính 1 máy 

cấy 
10

6
 đồng 80 

10 Số tiền đầu tư để mua máy cấy 10
6
 đồng 8.199.040 

11 
Số tiền tương ứng tính ra đồng USD                               

( 1USD = 21.555 VNĐ) 
10

6 
USD 380.47 

 

 

 


