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M  Đ   

Nằm ở phía Tây Bắc của tổ quốc, Điện Biên là tỉnh có quỹ đất lớn, đa dạng 

về khí hậu và địa hình, xen lẫn các dãy núi là các thung lũng nhỏ với những tiểu 

vùng khí hậu rất khác nhau tạo nên cho tỉnh nhiều các sản phẩm nông nghiệp 

đặc sản như: gạo tám, gạo nếp Tan, nếp nương, bí xanh, chè san …mà ít vùng có 

được. Là một tỉnh vùng núi nên việc khai thác các lợi thế từ nông nghiệp được 

ưu tiên hàng đầu, một trong những lợi thế lớn là tập trung phát triển các mặt hàng 

đặc sản. Việc thực hiện dự án “ lúa nếp Tan” cũng chính là nhằm khai thác các lợi 

thế sẵn có của vùng, từ đó giúp nông dân thoát nghèo và vươn lên làm giàu. 

Hầu hết các giống lúa đặc sản bản địa đó đều hàm chứa các yếu tố đặc thù 

cả về điều kiện sinh thái và phương thức sản xuất ở địa phương, tiểu vùng sản 

xuất, do đó đã tạo nên sự độc đáo về phẩm chất, đặc biệt về hương vị, mang lại 

lợi thế cạnh tranh cao trên thị trường nông sản với sức hấp dẫn mạnh mẽ của giá 

trị "đặc sản" gắn liền với những "thương hiệu - địa danh" cấu thành nên những 

sản phẩm độc đáo của từng vùng, đó không chỉ là nguồn gen bản địa quý làm 

phong phú sự đa dạng của tài nguyên sinh học mà nếu được phát triển còn góp 

phần hình thành nên vùng sản xuất hàng hoá quy mô lớn và nâng cao thu nhập 

cho nông dân trong vùng, đồng thời góp phần tô đẹp thêm nét văn hóa của 

những dân tộc đang lưu giữ và sử dụng chúng. 

 Nếp Tan Điện Biên được người dân tộc thái canh tác từ lâu, là giống được 

biết đến nhiều xong sản lượng chưa đủ lớn, thương mại hóa còn hạn chế. Hiện 

nay trên địa bàn huyện Điện Biên Đông chỉ có khoảng 40 ha gieo cấy giống nếp 

Tan,  ngay tại thị trấn Điện Biên Đông và xã Na Son, địa điểm trước đây “dự án 

nếp Tan” đã thực hiện thì diện tích lúa nếp Tan cũng còn ít và không tập trung. 

      Đã có nhiều nỗ lực của nghành nông nghiệp tỉnh nhằm cải thiện diện tích và 

sản lượng song trên thực tế còn tồn tại một số nguyên nhân dẫn đến nếp Tan 

chưa phát triển mạnh:  

 - Vùng Điện Biên Đông có nhiệt độ vụ xuân thấp nên trên ruộng hai vụ nông 

dân chủ yếu gieo cấy vào vụ xuân muộn và vụ mùa muộn. Bên cạnh đó giống 
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nếp Tan là giống dài ngày (140 ngày vụ mùa) khi cấy vào mùa muộn (tháng 7)  

sẽ tiềm ẩn sự mất mùa do sâu bệnh tấn công khi các giống khác đã thu hoạch. 

-  Nông dân đang tự để giống bằng phương pháp truyền thống, chưa có kỹ thuật 

trong chọn tạo nên giống đang dần bị giảm chất lượng do sự thoái hóa giống. 

- Trình độ thâm canh trong sản xuất lúa của vùng còn hạn chế: bón phân không 

theo quy trình, không cân đối, phòng trừ sâu bệnh hại chưa phù hợp...dẫn tới 

năng suất thấp và hiệu quả trong sản xuất lúa chưa cao. Người dân thiếu kỹ 

thuật, thông tin tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm. 

- Công tác Marketing sản phẩm chưa được chú trọng, giống lúa nếp Tan đã 

được đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể nhưng nhận thức và kinh nghiệm cũng 

như khả năng quản lý nhãn hiệu yếu và chưa được chủ sở hữu quan tâm.  

- Diện tích đất sản xuất trên đầu người thấp, sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chưa 

tạo thành vùng tập trung nên khó hình thành mối liên kết "4 nhà". 

- Sản phẩm chưa có nhiều, giao thông khó khăn, nông dân để dành nếp Tan cho 

các dịp lễ, tết… gạo nếp Tan được bán ra thị trường còn quá ít và việc tiêu thụ 

gian lận xuất hiện khá phổ biến. 

        Để khắc phục những hạn chế trên và phát huy được tiềm năng của giống 

nếp Tan cần phải có những cách làm mới mới, đó là đầu tư mạnh vào chuỗi giá 

trị cho sản phẩm này. Tham gia cùng địa phương trong việc đưa nếp Tan đạt giá 

trị cao hơn, Viện  hoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc đã thực 

hiện dự án “Phát triển chuỗi giá trị cho lúa đặc sản nếp Tan tỉnh Điện Biên”. 

Dự án được triển khai đã mang lại một số kết quả tốt, nổi bật như: Sản xuất 

được nguồn lúa giống tốt, xây dựng được mô hình liên kết sản xuất, khai thác tốt 

nhãn hiệu hàng hóa tập thể, bước đầu hình thành nên chuỗi cung ứng sản phẩm 

an toàn, … 
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CHƯƠNG I 

T NG   AN NGHI N C   

1.1. Nghiên cứu về lúa đặc sản tại Việt Nam 

Việt Nam là một nước nhiệt đới ẩm, gió mùa, thiên nhiên phong phú và 

đa dạng nguồn lợi động vật và thực vật. Chúng đã trở thành những nguồn gene 

quí hiếm và có nhiều giống lúa đặc sản thơm ngon. 

Lê Doãn Diên (2002), khi nghiên cứu hàm lượng protein của 690 giống 

lúa thu thập tại Việt Nam, bao gồm các giống lúa đặc sản miền Bắc và miền 

Nam, lúa cải tiến, lúa nhập nội và lúa lai cho thấy: Hàm lượng protein của các 

giống lúa biến thiên trong giới hạn khá rộng từ 5,29% đến 12,84%. Các giống 

lúa nếp có hàm lượng protein cao hơn các giống lúa tẻ. Điều này được giải thích 

bởi khả năng sinh tổng hợp và tích lũy protein trong nội nhũ của hạt. Tinh bột 

của gạo nếp có cấu tạo rất thuận lợi cho quá trình sinh tổng hợp và tích lũy 

protein trong hạt gạo nếp, dẫn đến protein trong gạo nếp khá cao và cao hơn 

trong gạo tẻ. Nội nhũ của các giống lúa nếp chứa tinh bột chủ yếu ở dạng 

amylo-pectin có cấu tạo phân nhánh. Chính sự khác biệt này trong cấu trúc của 

tinh bột gạo nếp và gạo tẻ đã gây ra sự sinh tổng hợp và tích lũy protein khác 

nhau trong hai loại gạo này. 

Mùi thơm của lúa gạo cũng là một yếu tố đánh giá vị ngon của gạo. Theo 

thang tiêu chuẩn của Viện Lúa  uốc tế (IRRI), mùi thơm được đánh giá thành 

ba cấp (Cấp 0 :  hông thơm, cấp 1: Hơi thơm, cấp 2: Thơm). 

Những nghiên cứu về khả năng chống chịu sâu bệnh của lúa đặc sản của 

tác giả Nguyễn Hữu Nghĩa (2006) cho thấy tất cả các nhóm lúa Tám thơm, nếp, 

lúa đặc sản cải tiến có mức kháng trung bình với bệnh bạc lá (Xanhthomonas 

oryzea). Trong khi đó các giống lúa nương nhiễm nặng với loại bệnh này. Đối 

với bệnh đạo ôn thì các giống lúa thơm chỉ nhiễm nhẹ, trong khi đó các giống 

lúa nếp  nhiễm ở mức độ cao. 

Theo tác giả Hà Đình Tuấn: Nghiên cứu phát triển và đăng kí nhãn hiệu cho 

giống lúa nếp Tú Lệ tại Yên Bái, tác giả kết luận: 
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Nếp Tú Lệ là giống lúa đặc sản của địa phương, là nguồn gen quý hiếm cần 

khai thác và bảo tồn, nhưng đang bị thoái hoá.  y tín của gạo Nếp Tú Lệ đang 

bị lạm dụng, do đó việc xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hoá tập thể là 

cần thiết để đảm bảo lợi nhuận cho người sản xuất và bảo vệ quyền lợi người 

tiêu dùng. Nếp Tú Lệ chủ yếu được sản xuất theo hướng hàng hóa (60% sản 

phẩm được bán ra thi trường).  

Chất lượng của gạo nếp Tú Lệ được tạo ra bởi các yếu tố sau: 

- Đặc tính di truyền riêng biệt của giống; 

- Tính đặc thù của xã Tú Lệ so với một số xã lân cận như: Nước tưới có hàm 

lượng ion NH4
+ 
cao gấp

 
3 lần, lượng các nguyên tố khoáng như  

+
,
 
Na

+
, Ca

2+
, 

Mg
2+ 
đều

 
cao gấp 2 lần so với Cao Phạ, Nậm Có và Gia Hội. 

Trong quy trình thu hoạch, bảo quản và say xát thóc nâng cao chất lượng và mẫu 

mã sản phẩm, gồm : 

- Thời điểm thu hoạch thích hợp nhất để Nếp Tú Lệ có chất lượng cao là từ 39 

đến 45 ngày sau trỗ. 

- Phơi dưới ánh sáng tán xạ, độ ẩm thóc trên 14 % và bảo quản trong bao cho 

mẫu mã gạo đẹp sau chế biến và giữ được thành phần dinh dưỡng tốt nhất. 

- Ẩm độ thóc khi xay sát cho chất lượng gạo cao là 15-16%. 

Sau khi xây dựng được nhãn hiệu hàng hóa tập thể giá gạo nếp Tú Lệ đã tăng từ 

5.000 -10.000 đồng/kg. (20.000 đồng khi chưa có NHHHTT). 

Theo tác giả Lê  uốc Doanh, Lưu Ngọc  uyến (2014):   hi nghiên cứ đề 

tài: “ hẩu Nua Lếch”  khẳng định khi hoàn thiện kỹ thuật canh tác và bảo quản 

giống lúa  hẩu Nua Lếch đã nâng cao năng suất và chất lượng giống. Cụ thể: 

về kỹ thuật canh tác: kỹ thuật làm mạ dược, tuổi mạ từ 30 - 35 ngày, cấy 2 - 3 

dảnh, mật độ 25 khóm/m
2
 với khoảng cách: 20 x 20 cm, lượng phân bón (cho 1 

ha): 8 tấn phân chuồng, 120 kg urê + 500 kg supe lân + 200 kg kali clorua, chế 

độ chăm sóc, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh hại, thu hoạch theo kỹ thuật đang 

được áp dụng tại địa phương; về kỹ thuật bảo quản: trong điệu kiện hộ nông dân 

sản xuất nhỏ, sử dụng bao bì bằng túi nilon bảo quản sẽ duy trì tốt chất lượng 

gạo, đặc biệt là hương thơm trong thời gian khoảng 12 tháng, lâu hơn so với 
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biện pháp bảo quản truyền thống là 6 tháng. Bình quân năng suất đạt 42,3 tạ/ha, 

tăng hơn 11,3 % so với mô hình sản xuất đại trà. 

1.2. Nghiên cứu lúa nếp Tan tại vùng miền  núi phía Bắc Việt Nam. 

         Nếp Tan phân bố chủ yếu ở vùng Tây Bắc tại các Tỉnh Như: Sơn La, Điện 

Biên, Lai Châu, Lào Cai... trong đó nổi tiếng phải kể đến: Nếp Tan Mường Và, 

Tan Thẩm Dương, Tan Na Son ... 

Nếp Tan Mường Và 

Giống lúa nếp tan được canh tác phổ biến từ lâu trên địa bàn huyện Sốp 

Cộp, bao gồm: Tan Đỏ, Tan Nhe, Tan Lo và một số giống mới được du nhập 

vào trồng những năm gần đây, như: Tan Pụa, Tan Lanh, Tan Hin. Toàn huyện 

hiện có trên 1.100 ha trồng lúa nếp tan, sản lượng hàng năm khoảng 4.500 - 

5.000 tấn. Diện tích lúa nếp tan tập trung chủ yếu tại 5 xã: Mường Lạn, Mường 

Và, Dồm Cang, Púng Bánh, Nậm Lạnh, với diện tích trên 850 ha, tương đương 

với sản lượng khoảng 3.700 tấn. Xã Mường Và là địa phương trồng lúa nếp tan 

lớn nhất với gần 300 ha. Tên nếp Mường Và được thống nhất sử dụng để đăng 

ký Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm gạo nếp tan của huyện Sốp Cộp, cũng là 

sản phẩm duy nhất của huyện nằm trong danh sách 20 sản phẩm tiêu biểu OCOP 

tỉnh Sơn La. Nếp tan Mường Và có hàm lượng protein trong gạo khoảng 

12,04%, khá cao so với những loại gạo khác như gạo Bắc thơm số 7 Điện Biên 

(trên dưới 8%), gạo tám Hải Hậu (khoảng 9%), nếp cái hoa vàng Đại Thắng 

(huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) có hàm lượng protein trên dưới 7%. Đây là một 

đặc tính nổi bật của nếp tan Mường Và - Sốp Cộp, góp phần tạo nên thương hiệu 

riêng cho loại nếp tan này. Giống được trồng một vụ trong năm, kéo dài khoảng 

6 tháng, bắt đầu gieo mạ vào đầu tháng 5 dương lịch và thu hoạch vào cuối 

tháng 11 dương lịch hàng năm. Năng suất bình quân là 5 tấn/ha với chất lượng 

tốt. Đặc trưng của gạo nếp tan Sốp Cộp là có các màu trắng hơn xám, trắng ngà 

và mùi rất thơm; hạt gạo bóng, có độ dính, mịn và cơm mềm. 

Ngày 19/9/2018, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ  hoa học và Công nghệ đã ban 

hành  uyết định số 64402/ Đ-SHTT cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 

“Nếp Mường Và – Sốp Cộp” cho sản phẩm gạo nếp tan của huyện Sốp Cộp, tỉnh 
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Sơn La. 

Nếp Tan Thẩm Dương 

Giống lúa nếp  hẩu Tan Đón Thẩm Dương có tên khoa học là Oryza 

sativa l.Glutinosa Tanaka. Hạt thóc không có râu, hạt gạo tròn bầu. Chiều dài hạt 

gạo từ 0,48cm - 0,63cm, chiều rộng hạt từ 0,30cm - 0,41cm. Hạt gạo có màu 

trắng, mùi rất thơm. Sau khi nấu chín, hạt xôi dẻo dính, có vị ngọt ngậy, có lớp 

tinh dầu bám trên bề mặt lá dong hoặc lá chuối khi gói xôi. Gạo nếp  hẩu Tan 

Đón Thẩm Dương có đặc tính chất lượng như sau: Hàm lượng protein tổng số từ 

6,23% - 7,03%; Hàm lượng tinh bột từ 68,58% - 70,23%; Hàm lượng sắt từ 

15,06mg/kg - 17,93mg/kg; Hàm lượng vitamin B1 từ 0,42mg/100g - 

0,63mg/100g; Hàm lượng Amylose từ 2,67% - 3,70%. 

            Những tính chất, chất lượng đặc thù của gạo nếp  hẩu Tan Đón Thẩm 

Dương có được là do điều kiện địa lý tự nhiên của khu vực địa lý và kinh 

nghiệm canh tác của người dân.  hu vực địa lý là vùng thung lũng nằm giữa hai 

dãy núi lớn là dãy Hoàng Liên Sơn ở phía Tây Bắc và dãy Con Voi ở phía Đông 

Nam, ở độ cao từ khoảng 300 - 500 m so với mực nước biển. Do đặc điểm là 

vùng thung lũng được bao bọc bởi những dãy núi cao nên vùng trồng lúa nếp có 

nhiệt độ trung bình năm từ 23,5
0
C - 24,5

0
C, nhiệt độ cao vào các tháng 7, tháng 

8 là 26
0
C - 27

0
C. Mặt khác, do tính chất của vùng thung lũng nên biên độ nhiệt 

độ đêm tại vùng trồng lúa nếp Thẩm Dương khá lớn, chênh lệch nhiệt độ ngày 

đêm là từ 70C - 8
0
C vào tháng 7, tháng 8. Đây là điều kiện rất quan trọng tạo nên 

sự khác biệt về mặt khí hậu giữa các vùng trồng lúa  hẩu Tan Đón và mang lại 

tính đặc thù về hình thái và chất lượng gạo  hẩu Tan Đón khi trồng tại Thẩm 

Dương. Chất lượng gạo được quyết định trong giai đoạn cây lúa chuyển dần từ 

sinh trưởng sinh dưỡng sang sinh trưởng sinh thực (phân hóa mầm hoa), mà biên 

độ nhiệt độ ngày đêm có tính chất quyết định đến tính trạng chất lượng lúa trong 

giai đoạn hình thành hoa và hạt. Giống nếp  hẩu Tan Đón ở Thẩm Dương được 

trồng trên 04 loại đất: 1) Đất phù sa chua, đọng nước, điển hình (FLdy.stha) 

phân bố chủ yếu ở Bản Bô; 2) Đất xám đọng nước, nhiều sỏi sạn, điển hình 

(ACst.skha) với phân bố chủ yếu ở vùng Bản Thẳm; 3) Đất xám đọng nước, 
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nghèo bazơ, điển hình (ACst.vtha) phân bố chủ yếu ở vùng Bản Ngoang, Bản 

Thẳm; 4) Đất dốc tụ, đọng nước, cơ giới nhẹ (RGdy.star) phân bố chủ yếu ở bản 

Ngoang. Trong khi đó, lúa nếp  hẩu Tan Đón trồng ở xã Hòa Mạc, Dương  uỳ, 

Nậm Xây,… chủ yếu được trồng trên các loại: đất phù sa chua, cơ giới nhẹ lẫn 

sỏi sạn (Fldy.arsk); đất phù sa cơ giới nhẹ, chua (Flar.dyha); đất dốc tụ glây 

chua điển hình (RGgl.dyha); đất dốc tụ cơ giới nhẹ nhiều sỏi sạn (RGar.stsk). 

Bản chất đất phù sa đọng nước ở Thẩm Dương được hình thành từ bồi tụ phù sa 

của hệ thống sông suối, đất xám đọng nước được hình thành trên các sườn núi 

nằm ở các độ cao trung bình của xã, đất dốc tụ đọng nước nằm ở các thung lũng 

và hình thành nên các khu trồng lúa lâu đời của bà con nông dân trong vùng. 

Đây là các loại đất có thành phần cơ giới trung bình, các hạt mịn chiếm tỷ lệ lớn, 

đó là điều kiện thuận lợi để hình thành nên tính giữ nước và dinh dưỡng cho đất. 

Đối với các vùng trồng lúa nếp  hẩu Tan Đón khác chủ yếu là các loại đất dốc 

tụ và đất phù sa cơ giới nhẹ và lẫn sỏi sạn. Do đặc điểm địa hình là vùng thung 

lũng nên sự rửa trôi các yếu tố kiềm và kiềm thổ tại Thẩm Dương diễn ra ít và 

không thường xuyên so với các vùng khác. 

Vùng trồng lúa nếp Thẩm Dương được cung cấp nước tưới chủ yếu từ suối Nậm 

Con.  inh nghiệm canh tác lâu đời của người dân ở huyện Văn Bàn cho thấy 

cây lúa nếp được tưới nước từ dòng suối Nậm Con cho chất lượng gạo cao hơn 

hẳn các vùng trồng lúa  hẩu Tan Đón khác. Yếu tố nước tưới được xác định có 

sự đặc thù liên quan đến chất lượng gạo  hẩu Tan Đón, đó là nước tưới được 

dẫn về từ suối Nậm Con, nước có nhiệt độ thấp, chứa nhiều chất khoáng, vi 

lượng, nước không bị ô nhiễm hữu cơ. Vì vậy, đã làm tăng chất lượng hạt lúa. 

Thời vụ nếp Thẩm Dương bắt đầu từ giữa tháng 5 đến tháng 11. Từ xa xưa, 

người ta lý giải nếp Thẩm Dương ngon bởi một tay con gái Thái khéo léo chăm 

sóc. Nếp Thẩm Dương dẻo thơm thuộc hàng “đệ nhất nếp” cũng bởi được trồng 

ở vùng khí hậu đặc trưng, nguồn nước tưới lấy từ khe suối. Nậm Con trong vắt 

chảy róc rách từ núi Pú Hẻo về. Nhưng khi giống lúa này đưa về nơi khác trồng 

lại không còn nguyên vị dẻo thơm đặc trưng nữa. Phần vì không hợp khí hậu, 

đất đai, phần vì không phải người Thái, người Tày Thẩm Dương chăm sóc. Từ 
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khâu làm mạ, nhổ mạ đến khi cấy và thu hoạch, nếp Thẩm Dương đã nhận được 

tình yêu, sự nâng niu, chăm bón của những cặp vợ chồng người Thái, người 

Tày. Chồng nhổ mạ, vợ cấy, vợ gặt, chồng gánh gồng vì thế gạo nếp tinh lọc 

mùi thơm từ đất, nước, vị dẻo ngon từ tình yêu thương. Ngày 08/12/2017, Cục 

Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00060 cho sản 

phẩm Gạo nếp  hẩu Tan Đón Thẩm Dương của tỉnh Lào Cai. 

Nghiên cứu về nếp Tan Điện Biên 

Theo tác giả Nguyễn Văn Giang và cộng sự, nếp Tan Điện Biên có hạt thóc màu 

nâu, chiều dài hạt thóc 0,48cm, chiều rộng hạt từ 0,9cm - 0,31cm. Hạt gạo có 

màu trắng đục, mùi rất thơm. Sau khi nấu chín, hạt xôi dẻo dính, có vị ngọt 

ngậy, có lớp tinh dầu bám trên bề mặt lá dong hoặc lá chuối khi gói xôi. Gạo 

nếp Tan có đặc tính chất lượng như sau: Hàm lượng protein tổng số từ 6,7%; 

Hàm lượng tinh bột từ 72,5%; Hàm lượng sắt từ 15,6mg/kg - 16,3mg/kg; Hàm 

lượng vitamin B1 từ 0,35mg/100g - 0,5mg/100g; Hàm lượng Amylose khoảng 

10,5%. Nếp Tan là giống lúa có thời gian sinh trưởng khá dài (135 ngày), giống 

chỉ canh tác trong vụ mùa, xuống giống tháng 6 thu hoạch đầu tháng 11. Giống 

có chiều cao cây 152,0 cm, số bông hữu hiệu đạt trung bình 5 bông/khóm, số hạt 

chắc/bông đạt 135 -140 hạt, khối lượng hạt đạt được 28,2 g/1.000 hạt. Đánh giá 

năng suất thực thu của giống nếp Tan đã được làm thuần trung bình đạt 42,5 

tạ/ha. Canh tác giống lúa nếp Tan đã chọn thuần lợi nhuận đạt 45 triệu đồng/ha, 

tăng hơn 40,6 % so với giống sản xuất đại trà (chỉ đạt 32,0 triệu đồng/ha). Mặt 

khác sản xuất và duy trì giống nếp Tan có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế - xã hội 

như khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, bảo tồn nguồn gen giống 

lúa địa phương quý hiếm, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân 

và ngân sách địa phương. 

Theo báo cáo tổng kết dự án xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất hàng hoá 

cho giống lúa đặc sản Nếp Tan tại tỉnh Điện Biên, nếp Tan tại huyện Điện Biên 

Đông năm 2015 có diện tích khoảng 35-40 ha tập trung tại 4 xã chủ yếu là Luân 
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Giói, Mường Luôn, Chiềng Sơ, và Na Son. Dự án này (giai đoạn 1) đã thực hiện 

được các nội dung và kết quả chính như sau: 

Nội dung 1: Sản xuất giống lúa nếp Tan  

Dự án đã tổ chức được 4ha mô hình sản xuẩt giống chất lượng tốt tại xã Na 

Son huyện Điện Biên Đông, làm giống mở rộng diện tích gieo cấy cho vụ 

sau.  

Nội dung 2: Xây dựng mô hình sản xuât lúa nếp Tan 

 - Dự án đã xây dựng thành công 80 ha mô hình sản xuất lúa thương phẩm có 

chất lượng cao, ổn định tại Thị trấn Điện Biên Đông và xã Na Son. 

      - Thời gian thực hiện: vụ mùa 2012: 40ha, vụ mùa 2013: 40ha 

Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản  

phẩm nếp Tan: 

- Đã xây dựng thang tiêu chuẩn cho giống lúa nếp Tan  

- Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá, Logo cho gạo nếp Tan, Nếp Tan đã được cục sở 

hữu trí tuệ cấp Nhãn hiệu hàng hóa tập thể theo quyết định số 54024/ Đ-SHTT 

ngày 8 tháng 8 năm 2017. 

Nội dung 4: Tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm nếp Tan 

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất lúa chất lượng cho 400 lượt bao gồm 

các hộ nông dân và khuyến nông thôn bản 

- Hỗ trợ hội nông dân tập thể xã Na Son trong việc khai thác thương hiệu nếp 

Tan. 

1.3. Một số khái niệm và nghiên cứu về chuỗi giá trị ứng dụng trong nông 

nghiệp 

1.3.1. Chuỗi giá trị Michael Porter. 

Theo từ điển Bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì Chuỗi giá trị là một 

khái niệm dùng trong quản trị kinh doanh và được sử dụng đầu tiên bởi Michael 

Porter vào năm 1985 trong cuốn sách best-seller1 (Young L.M. and J.E. Hobbs, 

2002). Trong tài liệu này chuỗi giá trị được định nghĩa là: “Tổng thể các hoạt 

động liên quan đến sản xuất và tiêu thụ một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó. 

Trong chuỗi giá trị diễn ra quá trình tương tác giữa các yếu tố cần và đủ để tạo 
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ra một hoặc một nhóm sản phẩm và các hoạt động phân phối, tiêu thụ sản phẩm, 

nhóm sản phẩm đó theo một phương thức nhất định. Giá trị tạo ra của chuỗi bao 

gồm tổng các giá trị tạo ra tại mỗi công đoạn của chuỗi”. Trong chuỗi giá trị, các 

công đoạn cơ bản và tất yếu bao gồm: chuẩn bị sản xuất, sản xuất, sau sản xuất, 

tiếp thị và bán hàng. Các công đoạn này diễn ra kế tiếp nhau và tác động lẫn 

nhau để cùng tạo ra sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm đó. Để chuỗi giá trị diễn ra 

bình thường thì bên cạnh các hoạt động sản xuất phải có các hoạt động dịch vụ 

hỗ trợ, đó là: quản lý hành chính, phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý nguồn nhân 

lực, cung cấp thông tin, và những dịch vụ bảo trì thiết bị, nhà xưởng sản xuất,...” 

Tổng hợp các hoạt động khác nhau trong một chuỗi giá trị bao gồm: (i). Nghiên 

cứu chiến lược phát triển sản phẩm; (ii).Thiết kế mẫu mã sản phẩm, quy trình 

sản xuất; (iii).Tổ chức sản xuất; (iv). Tổ chức tiếp thị và bán hàng; (v). Phân 

phối lợi ích của chuỗi cho các tác nhân tham gia vào từng công đoạn của chuỗi; 

(vi). Dịch vụ chăm sóc, hậu mãi khách hàng; (vii). Các biện pháp bảo vệ môi 

trường và phát triển kinh doanh bền vững. 

Chuỗi giá trị theo nghĩa rộng là một tập hợp những hoạt động do nhiều 

người khác nhau tham gia thực hiện (nhà cung cấp đầu vào, người thu gom, nhà 

chế biến, công ty, người bán sỉ, người bán lẻ,…) để sản xuất ra một sản phẩm sau 

đó bán cho người tiêu dùng trong nước và khẩu (Phương pháp tiếp cận toàn cầu). 

Nói cách khác, chuỗi giá trị theo nghĩa rộng là:  

+ Một chuỗi các quá trình sản xuất từ đầu vào đến đầu ra 

+ Một sự sắp xếp có tổ chức, kết nối và điều phối người sản xuât, nhóm 

sản xuất, doanh nghiệp và nhà phân phối liên quan đến một sản phẩm cụ thể; 

 1.3.2.  Chuỗi (Filière) 

Phương pháp ‘filière’ (filière nghĩa là chuỗi, mạch) gồm các trường phái 

tư duy và truyền thống nghiên cứu khác nhau.  hởi đầu, phương pháp này được 

dung để phân tích hệ thống nông nghiệp của các nước đang phát triển trong hệ 

thống thuộc địa của Pháp. Phân tích chủ yếu làm công cụ để nghiên cứu cách 

thức mà các hệ thống sản xuất nông nghiệp (đặc biệt là cao su, bông, lúa và dừa) 

được tổ chức trong bối cảnh của các nước đang phát triển. Trong bối cảnh này, 
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khung filière chú trọng đặc biệt đến cách các hệ thống sản xuất địa phương được 

kết nối với công nghiệp chế biến, thương mại, xuất khẩu và khâu tiêu dùng cuối 

cùng (trích theo Hồ  uế Hậu, 2012).  

Do đó, khái niệm chuỗi (filière) luôn bao hàm nhận thức kinh nghiệm 

thực tế được sử dụng để  lập sơ đồ dòng chuyển động của hàng hóa và xác định 

những người tham gia và các hoạt động. Tính hợp lý của chuỗi (filière) hoàn 

toàn tương tự như khái niệm rộng về chuỗi giá trị trình bày ở trên. Tuy nhiên, 

khái niệm chuỗi chủ yếu tập trung vào các vấn đề của các mối quan hệ vật chất 

và kỹ thuật định lượng, được tóm tắt trong sơ đồ dòng chảy của các hàng hóa và 

sơ đồ mối quan hệ chuyển đổi.  

Phương pháp chuỗi có hai luồng có vài điểm chung với phân tích chuỗi 

giá trị: việc đánh giá chuỗi về mặt kinh tế và tài chính (được trình bày trong 

Duruflé, Fabre và Yung, 1988, và được sử dụng trong một số dự án phát triển do 

Pháp tài trợ trong thập niên 80 và 90) chú trọng vào vấn đề tạo thu nhập và phân 

phối trong chuỗi hàng hóa, và phân tách các chi phí và thu nhập giữa các thành 

phần được kinh doanh nội địa và quốc tế để phân tích sự ảnh hưởng của chuỗi 

đến nền kinh tế quốc dân và sự đóng góp của nó vào GDP theo “phương pháp 

ảnh hưởng” (“méthode des effets”) (trích theo Hồ  uế Hậu, 2012). 

Phân tích có tính chất chú trọng vào chiến lược của phương pháp chuỗi, 

được sử dụng nhiều nhất ở trường đại học Paris-Nanterre, một số viện nghiên 

cứu như CIRAD và INRA và các tổ chức phi chính phủ như IRAM làm về phát 

triển nông nghiệp, nghiên cứu một cách có hệ thống sự tác động lẫn nhau của 

các mục tiêu, các cản trở và kết quả của mỗi bên có liên quan trong chuỗi; các 

chiến lược cá nhân và tập thể, cũng như các hình thái quy định mà Hugon 

(1985) đã xác định là có bốn loại liên quan đến chuỗi hàng hóa ở châu Phi được 

phân tích gồm: quy định trong nước, quy định về thị trường, quy định của nhà 

nước và quy định kinh doanh nông nghiệp quốc tế. Moustier và Leplaideur 

(1989) đã đưa ra một khung phân tích về tổ chức chuỗi hàng hóa: lập sơ đồ, các 

chiến lược cá nhân và tập thể, và hiệu suất về mặt giá cả và tạo thu nhập, có tính 
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đến vấn đề chuyên môn hóa của nông dân và thương nhân ngành thực phẩm so 

với chiến lược đa dạng hóa (trích theo Hồ  uế Hậu, 2012).  

1.3.3. Chuỗi giá trị toàn cầu 

 Trong những năm gần đây khái niệm các chuỗi giá trị được áp dụng để 

phân tích toàn cầu hóa (Gereffi and Korzeniewicz 1994; Kaplinsky 1999). Tài 

liệu này dung khung phân tích chuỗi giá trị để tìm hiểu các cách thức mà các 

công ty và các quốc gia hội nhập toàn cầu và để đánh giá các yếu tố quyết định 

đến phân phối thu nhập toàn cầu.  

 Kaplinsky và Morris (2001) quan sát được rằng trong quá trình toàn cầu 

hóa, có nhận thức (trong phần lớn các trường hợp đều có minh chứng rõ ràng) 

rằng khoảng cách trong thu nhập trong và giữa các nước tăng lên. Các tác giả 

này lập luận rằng phân tích chuỗi giá trị có thể giúp giải thích quá trình này, nhất 

là trong một viễn cảnh năng động (trích theo Hồ  uế Hậu, 2012).  

 Thứ nhất, bằng cách lập sơ đồ một loạt những hoạt động trong chuỗi, một 

phân tích chuỗi giá trị nhất trí phân tích thổng thu nhập của chuỗi giá trị thành 

những khoản mà các bên khác nhau trong chuỗi giá trị nhận được. Phương pháp 

này sẽ được giới thiệu trong phần hai của cuốn sách hướng dẫn này. Để hiểu 

được sự phân phối thu nhập, phân tích chuỗi giá trị là cách duy nhất để có được 

thông tin đó. Các cách xem xét các hình thái phân phối toàn cầu khác chỉ cho 

biết một phần về các hiện tượng này. Ví dụ như các số liệu thống kê thương mại 

chỉ cung cấp số liệu về doanh thu gộp chứ không phải là về doanh thu thuần, và 

các phân tích cụ thể về từng ngành (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) chỉ thể 

hiện được một phần của cả câu chuyện.  

 Thứ hai là một phân tích chuỗi giá trị có thể làm sáng tỏ việc các công ty, 

vùng và quốc gia được kết nối với nền kinh tế toàn cầu như thế nào. Cách phân 

tích lồng ghép này sẽ xác định ở mức độ rộng hơn các kết quả phân phối của các 

hệ thống sản xuất toàn cầu và năng suất mà các nhà sản xuất cá thể phải nâng 

cao hoạt động và do đó tự đặt mình vào con đường tăng trưởng thu nhập bền 

vững.  
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 Trong khuôn khổ chuỗi giá trị, các mối quan hệ thương mại quốc tế được 

coi là một phần của các mạng lưới những nhà sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu và 

bán lẻ, trong đó tri thức và quan hệ được phát triển để tiếp cận được các thị 

trường và các nhà cung cấp. Trong bối cảnh này, sự thành công của các nước 

đang phát triển và của những người tham gia thị trường ở các nước đang phát 

triển phụ thuộc vào khả năng tiếp cận các mạng lưới này.  

 1.3.4. Sử dụng khái niệm "chuỗi giá trị" của Kaplinsky trong nghiên cứu 

nông sản 

 Vào năm 1994, Gereffi đã đưa ra một quan điểm về nghiên cứu chuỗi giá 

trị, theo đó chuỗi giá trị được đặc trưng bởi một nhóm hoặc một số nhóm người 

giữ vai trò quyết định toàn bộ đến sự vận động và phát triển của chuỗi giá trị. 

Ông đã nhấn mạnh đến sự phối hợp của các hệ thống sản xuất và phân phối phân 

tán trên thị trường của từng nền kinh tế, đồng thời cũng cho thấy được sự kết nối 

của nó với thị trường thế giới như thế nào. Và đến năm 1999, một khái niệm cụ 

thể và phù hợp hơn trong nghiên cứu nông sản đã được  aplinsky đưa ra, đó là: 

"Chuỗi giá trị (value chain) mô tả tổng thể các hoạt động cần thiết để đưa sản 

phẩm hay dịch vụ từ ý tưởng, thông qua trung gian sản xuất, đưa tới người tiêu 

dùng cuối cùng và loại bỏ sau khi sử dụng" ( aplinsky, 1999, trích theo Hồ  uế 

Hậu, 2012). 

 hái niệm này có thể được hiểu theo hai cách khác nhau: 

 - Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì chuỗi giá trị là một loạt các hoạt động thực 

hiện trong một đơn vị sản xuất (công ty, doanh nghiệp,…) để sản xuất ra một 

sản phẩm nhất định. Tất cả những hoạt động này tạo thành một chuỗi kết nối 

giữa người sản xuất và người tiêu dùng. 

 - Chuỗi giá trị theo nghĩa rộng thì nó là tập hợp của những hoạt động do 

nhiều người tham gia khác nhau thực hiện như: người sản xuất, chế biến, thu 

gom, chủ buôn, người cung cấp dịch vụ, người bán lẻ,… để biến một nguyên 

liệu thô thành thành phẩm được người tiêu dùng sử dụng. 

  hái niệm chuỗi giá trị này sẽ bao gồm cả các vấn đề về tổ chức, điều 

phối, các chiến lược và quan hệ của những người tham gia vào chuỗi, ngoài ra 
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đó còn cả các vấn đề liên quan đến các khía cạnh xã hội (quan hệ cộng đồng, 

thói quen và quan điểm sản xuất, tiêu dùng của người dân,…) và môi trường 

(thoái hóa đất đai, ô nhiễm nước, đa dạng sinh học,…). 

 Trong 5 năm trở lại đây, khái niệm này đã được sử dụng khá nhiều ở Việt 

nam với sự tham gia của các tổ chức NGOs, một số Viện nghiên cứu,… Đặc biệt 

là nó được vận dụng vào trong quá trình nghiên cứu chuỗi giá trị nông sản nhằm 

đánh giá những tác động đến người nghèo và đạt đến các giải pháp để tăng thu 

nhập của người nghèo, vì thế người nghèo là chủ thể của các hoạt động hỗ trợ 

trong chuỗi giá trị. 

  hái niệm chuỗi giá trị chủ yếu quan tâm đến liến kết, phân phối giá trị 

theo chiều dọc, từ đó xác định giá trị, lợi ích thu được của từng tác nhân trong 

ngành hàng. Những hạn chế của tiếp cận này là các yếu tố thể chế, xã hội, lãnh 

thổ, chính sách ít được quan tâm so với phương pháp commodity chain (filiere) 

(trích theo Hồ  uế Hậu, 2012). 

1.3.5. Chuỗi giá trị của nông sản  

    Chuỗi giá trị của bất kỳ một sản phẩm nông nghiệp nào cũng bao gồm tất 

cả các khâu từ sản xuất tới tiêu dùng đảm bảo để cho một loại nông sản đó có thị 

trường ổn định, có khả năng phát triển bền vững và có giá trị gia tăng cao, mang 

lại lợi nhuận tối đa cho tất cả mọi khâu, mọi thành viên tham gia trong chuỗi giá 

trị của sản phẩm. Tuy nhiên không phải loại sản phẩm hoặc phân khúc sản phẩm 

nào cũng có thể quản trị theo lý thuyết chuỗi mà chỉ nhấn mạnh vào việc tạo ra 

những sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu của người tiêu dùng thay vì sản xuất 

những gì có thể. Thêm vào đó, điểm khác biệt của chuỗi giá trị là việc các tác 

nhân trong chuỗi phải cùng nhau chuyển từ trạng thái cạnh tranh lẫn nhau sang 

cùng hợp tác, có chung tầm nhìn, chung chiến lược và mục tiêu, cùng chia sẻ lợi 

nhuận và rủi ro. 

 Một chuỗi giá trị được hình thành không phải để đáp ứng nhu cầu của 

mọi người tiêu dùng ở tất cả các phân khúc thị trường mà là để đáp ứng nhu cầu 

của một bộ phận người tiêu dùng với những yêu cầu cụ thể. Thí dụ: không thể tổ 

chức một chuỗi giá trị ngành hàng thịt chung chung vì có nhiều loại thịt trên thị 
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trường: lợn ngoại, lợn nội, lợn nuôi công nghiệp, lợn nuôi hoang dã, lợn nhiều 

nạc, lợn nhiều mỡ,... và mỗi loại có giá trị và giá bán khác nhau tới người tiêu 

dùng, trong khi hoàn toàn có thể tổ chức theo chuỗi ngành hàng lợn đen, bò 

Mông, gà lông màu thả vườn,... vì những sản phẩm này có giá trị đặc sản và đáp 

ứng được nhu cầu cụ thể của bộ phận khách hàng có thu nhập cao hoặc có thị 

hiếu tiêu dùng riêng, họ chấp nhận một giá cả hàng hóa mang tính “riêng” nên 

lợi cho người sản xuất, nhất là ở vùng cao còn nhiều khó khăn hoặc với người 

nghèo.  

    Việc phát triển chuỗi giá trị hàng hóa nông sản cần dựa trên việc lựa chọn 

cẩn thận các ngành hàng và việc sản xuất liên quan, thông qua hệ thống chế biến 

và tiếp thị mà có thể tạo ra việc làm cho người nghèo. Mỗi vùng nên chọn sản 

phẩm có giá trị kinh tế cao, khuyến khích và quản lí rủi ro cho sự tham gia của 

người nghèo từ trang trại ra thị trường, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm; tiếp cận các 

dịch vụ tài chính (tín dụng, tiết kiệm, bảo hiểm); phát triển kỹ năng cho các hoạt 

động kinh doanh phi nông nghiệp (như chế biến, tiếp thị, du lịch); nâng cao cơ 

sở hạ tầng cộng đồng, kết nối thị trường với cơ sở hạ tầng quốc gia và nâng cao 

khả năng kết nối với địa bàn xa thị trường; phát huy những sáng kiến để phổ 

biến và ứng dụng công nghệ phù hợp đem đến năng suất cao trong chăn nuôi, 

trồng trọt, sản xuất lâm nghiệp, và các hoạt động bảo quản, chế biến sau thu 

hoạch cũng như các hoạt động kinh doanh khác đưa sản phẩm tới tay người tiêu 

dùng. 

    Tổ chức liên kết nông dân với người kinh doanh, chế biến, buôn bán dọc 

theo chuỗi giá trị sẽ mang đến cơ hội kinh tế quan trọng cho sự phát triển kinh tế 

nông nghiệp, giúp nhiều gia đình nghèo thoát nghèo vì duy trì được sản xuất bền 

vững. 

Việc tổ chức sản xuất các loại nông sản theo chuỗi có vai trò lớn, vì nó:  

- Nâng cao lợi ích và sự bền vững của các tác nhân tham gia vào quá trình 

hình thành và phát triển chuỗi giá trị, đặc biệt, tổ chức sản xuất theo chuỗi còn là 

vấn đề sinh kế cho nông dân nghèo, người sản xuất nhỏ thuộc vùng khó khăn. 

- Từ các kết quả của chuỗi giá trị góp phần khuyến nghị với địa phương, 
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trung ương về chính sách trong phát triển sản phẩm theo hướng chất lượng và 

bền vững.   

1.4. Các hoạt động liên kết của chuỗi giá trị 

1.4.1. Mối liên kết bên trong chuỗi giá trị 

Các hoạt động liên kết với nhau bởi: 

- Phương pháp thực hiện: Các hoạt động có mối liên kết với nhau bởi 

phương pháp thực hiện. Đầu ra của hoạt động này là đầu vào của hoạt động kia. 

- Chi phí thực hiện: Cách thức hoạt động tạo ra chi phí khác nhau, việc 

tăng khối lượng ở hoạt động A làm giảm khối lượng ở hoạt động B nhưng sẽ 

làm tăng chi phí tại A và giảm chi phí tại B. 

Ví dụ việc kiểm tra nguyên liệu đầu vào cẩn thận sẽ giảm chi phí tạo ra 

sản phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn ở khâu sản xuất nhưng lại tăng chi phí cho 

việc kiểm tra. Việc kiểm tra hàng ra khỏi kho cẩn thận sẽ giảm chi phí hàng trả 

lại nhưng lại làm tăng chi phí cho việc kiểm tra 

Mối liên kết có thể giữa các hoạt động sơ cấp mà cũng có thể giữa hoạt 

động sơ cấp và hoạt động hỗ trợ. ví dụ phòng nhân sự tuyển dụng được nhân lực 

tốt sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sơ cấp. Hệ thống công nghệ thông tin 

hiện đại sẽ hỗ trợ việc phối hợp giữa các hoạt động được tốt hơn. 

Sơ đồ 1. Mối liên kết bên ngoài chuỗi giá trị 

 

 

 

Nhà cung cấp, đại lý, khách hàng đều có chuỗi giá trị của riêng họ. Mỗi 

hoạt động của chuỗi giá trị doanh nghiệp sẽ liên kết với hoạt động của các chuỗi 

còn lại. Ví dụ nếu như khách hàng tự vận chuyển hàng về nhà thì doanh nghiệp 

sẽ không có hoạt động vận chuyển tới khách hàng. 

Nếu như nhà cung cấp vận chuyển nguyên liệu tới tận doanh nghiệp thì ở 

các khâu quản lý đầu vào của doanh nghiệp sẽ không phải lo tới vận chuyển, hạn 

chế rủi ro trong quá trình vận chuyển. 

Nhà cung ứng 

đầu vào 
Nhà sản xuất Nhà chế biến Người tiêu 

dùng 
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Nếu như nguyên liệu đầu ra của nhà cung cấp được kiểm tra kỹ lưỡng thì 

phần quản lý đầu vào của doanh nghiệp đỡ chi phí kiểm tra, giảm thiểu chi phí 

xử lý sản phẩm không đảm bảo chất lượng. 

Lợi thế cạnh tranh không chỉ đến từ mối liên kết bên trong mà cũng có thể 

đến từ bên ngoài. 

Mối liên kết trong chuỗi giá trị nông sản  

Theo các chuyên gia nông nghiệp, trong chuỗi giá trị của các ngành hàng 

nông sản  hiện có 2 hình thức liên kết đặc trưng. Đó là liên kết các đối tượng 

cùng tham gia trong quá trình sản xuất kinh doanh (liên kết ngang) và liên kết 

theo đường đi của sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu dùng (hay mối liên 

kết dọc).  

* Liên kết ngang giữa những người sản xuất kinh doanh nông sản 

Xét trên bình diện quốc gia hay ở mỗi địa phương, để có thể cạnh tranh 

trên thị trường nông sản rất cần phải có khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng 

cao, đạt tiêu chuẩn nội địa hoặc quốc tế; giao hàng đúng lúc, giá thành cạnh 

tranh. Hộ nông dân cá thể không thể làm được điều này. Các hộ  nông dân phải 

có được sự thống nhất cao, có được "hành động tập thể" để thực hiện quy trình 

sản xuất chung theo từng cánh đồng lớn, từng trang trại với quy mô đủ lớn hoặc 

vùng chăn nuôi gồm nhiều hộ nông dân với quy mô đủ lớn/hộ để có sản phẩm 

chăn nuôi hàng hóa.  uy trình sản xuất, thu hoạch, bảo quản và hoạt động 

thương mại của nông dân được thiết lập trên cơ sở yêu cầu của doanh nghiệp, 

của thị trường về khối lượng cung ứng, chất lượng hàng hóa, mẫu mã, khối 

lượng đóng gói,… Đây chính là các yếu tố để nông dân xây dựng hành động tập 

thể. Hàng hóa nông sản cần được xác định rõ về số lượng, chất lượng đối với 

từng thị trường để làm cơ sở xây dựng kế hoạch cung ứng; xác định rõ chất 

lượng và số lượng sản phẩm nông sản trong sản xuất. Yêu cầu chất lượng nông 

sản đặt ra trên thị trường phải làm căn cứ cơ bản để xây dựng quy trình kỹ thuật 

cho các mô hình liên kết. Sự liên kết ngang của nông dân cần phải được tổ chức 

sao cho cung ứng đủ nguyên liệu cho hoạt động của doanh nghiệp.  
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Về hình thức liên kết: Nông dân phải được liên kết lại bằng cách vào đơn 

vị kinh tế tập thể dạng HTX, tổ hợp tác, nhóm sở thích,... Hình thành tốt được sự 

liên kết ngang của nông dân trong sản xuất chính là đã hình thành được “động 

lực đẩy” với dòng sản phẩm nông sản ra thị trường tới tay người tiêu dùng, là 

điều kiện cần của sự liên kết trong bài toán chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, 

dấu ấn của mô hình kinh tế HTX trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước 

kia vẫn còn đọng lại trong nông dân với những ấn tượng thiếu thiện cảm nên họ 

không dễ tin vào mô hình liên kết mới.  

Cũng cần phải kể đến một nguyên nhân làm cho nông dân thiếu niềm tin 

vào các hình thức liên kết trên là: sự tham mưu cho lãnh đạo để triển khai đầy đủ 

các nhiệm vụ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể của cơ quan quản lý nhà nước 

chuyên ngành chưa được chủ động để hấp dẫn được nông dân. Một bộ phận cán 

bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể trong nông nghiệp yếu về năng lực và 

trình độ nên chất lượng tham mưu hạn chế. Bên cạnh đó, ở nhiều nơi, chính 

quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức tới lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế 

tập thể. Sự phối hợp của các ngành, các cấp, các đoàn thể ở địa phương trong 

việc hướng dẫn, hỗ trợ kinh tế tập thể thiếu chặt chẽ,… 

* Liên kết dọc theo đường đi của sản phẩm từ người sản xuất đến người tiêu 

dùng 

Điều kiện đủ của bài toán chuỗi giá trị nông sản là phải tạo được “động 

lực kéo” mà hoạt động cơ bản nhất là xây dựng được liên kết dọc giữa nông dân 

với doanh nghiệp (cả doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và chế biến, tiêu thụ 

đầu ra). Việc xây dựng mối liên kết dọc về thực chất là xây dựng kênh tiêu thụ 

mới ngắn hơn, tiếp cận nhanh giữa sản xuất với tiêu dùng thông qua loại bỏ bớt 

tác nhân trung gian giữa người sản xuất và doanh nghiệp. Nếu không có liên kết 

này, việc tổ chức sản xuất thông qua liên kết ngang không đạt được lợi ích như 

mong muốn. Hiện tại, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp trong cả nước mới dừng 

lại ở việc gom nông sản thô, hoặc sơ chế đóng gói. Vì thế, ngay bản thân các 

doanh nghiệp cũng không tiếp cận tới được người tiêu dùng thông qua thương 

hiệu của mình cho nên kinh doanh của doanh nghiệp chỉ mang tính thời vụ, 
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không ổn định. Để xây dựng liên kết dọc có hiệu quả, cần ưu tiên chọn các 

doanh nghiệp đầu tư trong chuỗi giá trị phải là những doanh nghiệp có khả năng 

chế biến sâu, thu mua hoặc bán sản phẩm trực tiếp, có thương hiệu đến người 

tiêu dùng thông qua các hệ thống phân phối trong và ngoài nước; hoặc liên kết 

với những doanh nghiệp chứng minh được họ đã liên kết, là một phần hữu cơ 

của một chuỗi hàng hóa nào đó trong các khía cạnh về chất lượng, thương hiệu, 

rủi ro,… 

Sự phát triển theo chuỗi giá trị là nhu cầu thiết yếu nhằm nâng cao hiệu quả 

sản xuất trong nông nghiệp cũng như nâng cao sự liên kết có hiệu quả giữa qúa 

trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó gia tăng giá trị thương mại của sản 

phẩm. Thực tế trên thế giới, đặc biệt là trong phát triển nông nghiệp hàng hóa, 

liên kết và phát triển theo chuỗi là mô hình đã và đang đem lại hiệu quả cho cả 

người sản xuất và người tiêu thụ.  

  Mỹ, đã hình thành mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người dân hoặc tổ 

chức đại diện cho người dân thông qua các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm từ những 

năm 1950, việc xây dựng các mối quan hệ này do các nhà khoa học khuyến cáo 

khi năng suất tăng cao do việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất đem lại 

hiệu quả (Young and Hobbs, 2002).  inh nghiệm xây dựng mối quan hệ liên kết 

sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng cho thấy không chỉ những 

doanh nghiệp nông nghiệp có quy mô lớn mới có xu hướng hợp tác, liên kết 

nhiều hơn mà các trang trại gia đình cũng đã xây dựng các mối quan hệ thông 

qua các hợp đồng để đảm bảo sản xuất và tiêu thụ nhiều hơn, đem lại hiệu quả 

hơn trong chuỗi giá trị nông sản. 

Tại Thái Lan, Nghiên cứu xây dựng các mối quan hệ giữa doanh nghiệp 

và người dân hoặc các HTX đại diện cho người dân đã được thực hiện từ rất 

sớm tại Thái Lan. Điển hình cho mối quan hệ này chính là mô hình sản xuất do 

Tập đoàn CP (Charoen Pokphand) thực hiện với các hộ chăn nuôi gà vào đầu 

thập niên 1970. Đây là mô hình thành công và được nhân rộng khắp Thái Lan. 

Đến cuối thập niên 1990, gần 100% hộ chăn nuôi gà ở Thái Lan đều liên kết để 

sản xuất gia công cho các doanh nghiệp chế biến. Hiện nay lĩnh vực chăn nuôi 
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lợn cũng đã đạt được những thành công lớn trong việc phát triển chuỗi giá trị 

thông qua mối liên kết giữa doanh nghiệp và người chăn nuôi gia công (Hồ  uế 

Hâu, 2012).  

Trung  uốc: Xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và các hộ dân đã 

làm tăng sản lượng nông sản được tiêu thụ cũng như số lượng các doanh nghiệp 

tham gia kinh doanh nông sản (Hồ  uế Hậu, 2012). Việc xây dựng các mối 

quan hệ thông qua hợp đồng liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản ở Trung 

 uốc trước hết tập trung cho một số ngành hàng nông sản có tính chuyên biệt 

cao và có yêu cầu cao về chất lượng, nhất là đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 

thực phẩm như: Chế biến rau, chế biến thịt, nuôi trồng thủy sản, chế biến dầu ăn, 

tơ tằm, bông vải, nấm và sữa. Doanh nghiệp có thể xây dựng mối quan hệ trực 

tiếp với các hộ dân hoặc qua trung gian thông qua các hình thức liên kết. Các 

“Doanh nghiệp đầu rồng” được hỗ trợ tín dụng, giảm thuế,... để xây dựng mối 

liên kết với nông dân đảm bảo lôi kéo phát triển (Chen et al., 2013, Tạ Thế 

Hùng, 2014). 

Để đảm bảo chuỗi giá trị nông sản phát triển bền vững, Trung  uốc luôn 

lấy thị trường làm phương hướng; lấy các xí nghiệp “đầu tàu” làm trung tâm; kết 

hợp hữu cơ giữa các ngành sản xuất nông nghiệp – các ngành gia công và các 

ngành tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp và hình thành cơ chế “rủi ro cùng 

chịu, lợi ích cùng chia” trong các mối liên kết đó được coi là thành công trong 

nền sản xuất hàng hóa của Trung  uốc. 

  Inđonesia, việc phát triển chuỗi giá trị nông sản thông qua liên kết xây 

dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người sản xuất đã được quan tâm.   đó 

HTX được coi là người đóng vai trò trung gian trong chuỗi giá trị từ tay người 

sản xuất tới người tiêu dùng, thông qua sự ủy thác của các xã viên. Nét nổi bật 

trong việc xây dựng mối quan hệ giữa doanh nghiệp và nông dân trong liên kết 

và tiêu thụ nông sản là sự ràng buộc về mặt pháp lý trong các hợp đồng tiêu thụ 

sản phẩm. Đối với các hợp đồng được ký kết, doanh nghiệp không chỉ thu mua 

những nông sản đạt chất lượng được xác định trong hợp đồng theo diện tích tại 

một thời điểm và giá cả cố định, mà còn cung cấp cho nông dân nguyên liệu đầu 
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vào như cây giống, tín dụng, tư vấn kỹ thuật và thiết bị khác nhau và sẽ được chi 

trả vào cuối vụ (Simmons, P., Winters, P. and Patrick, I. 2005). Tuy nhiên các 

hợp đồng này đều không chia sẻ giá trị thặng dư cho người nông dân, chính điều 

này đã làm cho việc tham gia liên kết không được hưởng nhiều hơn so với 

không tham gia liên kết, chuỗi giá trị không được phân bố cho nông dân. 

1.4.2. Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi sản phẩm 

nông nghiệp 

+ Tại Israel: việc ứng dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp đã làm 

cho sản xuất nông nghiệp ở đây đạt đến trình độ cao trên thế giới. Đặc biệt trong 

lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăn nuôi bò với hệ 

thống vắt sữa tự động được điều khiển bằng máy tính. Nhiều hệ thống tự động 

đã được lập trình để quản lý và chăm sóc cây trồng đạt hiệu quả cao (Minh 

Thảo, 2015). 

+ Tại Nhật Bản: xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng sản phẩm nhờ vào 

những ứng dụng của công nghệ thông tin để quản lý và phát triển các chuỗi cung 

ứng sản phẩm và đạt hiệu quả cao và chất lượng đảm bảo (Minh Thảo, 2015). 

 + Bên cạnh đó ứng dụng công nghệ RFID cho phép theo dõi chặt chẽ 

nguồn gốc và quá trình phát triển của gia súc, cây trồng.  hi được gắn lên nông 

sản, thẻ RFID cung cấp thông tin giúp kiểm soát theo quá trình, từ sản xuất, 

đóng gói, bảo quản, đến vận chuyển,… Nhờ đó người tiêu dùng có thể truy suất 

được nguồn gốc của sản phẩm, đồng thời người sản xuất - nông dân cũng giảm 

bớt tổn thất, vừa tạo dựng được niềm tin với người mua. Từ năm 2009, Cục Thú 

y Malaysia đã triển khai chương trình sử dụng RFID để theo dõi 80.000 gia súc 

trên toàn quốc. Mỗi gia súc được gắn thẻ RFID, giúp xác định vị trí, nguồn gốc, 

các chỉ số sinh lý,… Theo dõi bằng RFID, một mặt giúp nông dân điều chỉnh 

chế độ ăn uống thích hợp cho gia súc, mặt khác có thể nhanh chóng kiểm soát 

khi dịch bệnh bùng phát. Chương trình này đã góp phần nâng cao khả năng cạnh 

tranh của nông sản Malaysia trên thị trường quốc tế, đáp ứng được yêu cầu 

nghiêm ngặt từ những nước nhập khẩu như Mỹ, châu Âu, Trung Đông (Minh 

Thảo, 2015). 
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  Việt Nam, nghiên cứu về chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông sản đã được 

nhiều tác giả quan tâm, đây cũng được coi là hướng đi phù hợp với ngành nông 

nghiệp Việt Nam nhằm phát huy hết thế mạnh và thu được lợi nhuận cao cho 

các đối tác tham gia trong chuỗi.   đó mỗi khâu trong chuỗi đều góp phần gia 

tăng giá trị cho nông sản. 

Theo tác giả Đoàn Minh Vương và cộng sự (2015) cho biết chuỗi giá trị 

Thanh Long tại huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang có 71,3% sản phẩm được xuất 

khẩu và chỉ 28,7% dùng để tiêu thụ trong nước.  ết quả phân tích chi tiết giá trị 

gia tăng thuần theo 02 kênh thị trường nội địa và 02 kênh xuất khẩu của chuỗi. 

Trong cả 4 kênh thị  trường, giá trị gia tăng thuần (lợi nhuận/kg) của nông dân 

là cao nhất (chiếm trên 50% tổng lợi nhuận/kg của toàn chuỗi).  Giá trị gia tăng 

thuần của toàn chuỗi giá trị Thanh Long của hai kênh nội địa đều cao hơn 02 

kênh xuất khẩu do bán lẻ Thanh Long trong kênh tiêu  thụ nội địa có giá bán cao 

hơn giá xuất khẩu. Tuy nhiên, tỷ trọng giá trị gia tăng thuần của nông dân được 

tạo ra trong kênh xuất khẩu là cao nhất (chiếm hơn 72%). Nông dân thu được 

lợi nhuận/kg khi bán Thanh Long trực tiếp cho công ty chế biến xuất khẩu cao 

hơn bán cho thương lái là 1.336 đồng/kg để bán lẻ trong nước. 

Võ Thị Thanh Lộc, Nguyễn Phú Son (2011) khi phân tích chuỗi giá trị lúa 

gạo đồng bằng sông cửu Long cũng đã cho thấy trong chuỗi giá trị gạo xuất 

khẩu chủ yếu do công ty đảm trách.  ênh thị trường bao gồm: 

(1)  ênh trực tiếp: có một xu hướng liên kết dọc giữa công ty và nhà sản 

xuất mặc dù tỷ lệ này còn thấp (4,2%), đây là hình thức phân phối lúa gạo có 

kênh thị trường ngắn nhất và hiệu quả cao đối với người sản xuất;  

(2)  ênh 3 cấp: lúa gạo được bán qua 3 tác nhân trung gian là nhà máy xay 

xát, nhà máy lau bóng và công ty;  

(3)  ênh 4 cấp: lúa gạo được bán qua 4 tác nhân trung gian đó là thương 

lái, nhà máy xay xát, nhà máy lau bóng và công ty. Lượng gạo xuất khẩu chiếm 

70,3% tổng lượng gạo hàng hóa của vùng ĐBSCL qua các thị trường chính như 

Châu Phi, Châu Á, Châu Âu và Trung Đông.   
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Chuỗi giá trị gạo đáp ứng nhu cầu nội địa chiếm 29,7% thông qua các tác 

nhân như: chuỗi giá trị gạo xuất khẩu (trừ công ty, lúc này công ty đóng vai 

người bán sỉ/lẻ để bán gạo ở thị trường nội địa) nhưng thêm nhà bán sỉ/lẻ gạo 

nội địa được cung cấp bởi thương lái (15%), nhà máy lau bóng (7,2%), công ty 

(6,2%) và nhà máy xay xát (1,3%). Chuỗi gạo nội địa cũng là thị trường thứ hai 

trong trường hợp sản phẩm gạo xuất khẩu không đáp ứng nhu cầu thị trường về 

chất lượng, khẩu vị, và an toàn thực phẩm (gạo lộn nhiều loại, suy thoái giống, 

sâu mọt gạo, gạo lẫn tạp chất như thóc, sạn, gạo nhiễm chất hóa học do xịt thuốc 

chống sâu mọt) (Võ Thị Thanh Lộc và Lê Nguyễn Đoan  hôi, 2011). 

Võ Thị Thanh Lộc và cộng sự (2014) khi nghiên cứu kết quả chuỗi giá trị 

trên cây lúa gạo tại Sóc Trăng cho thấy: Trong cơ cấu tỷ trọng lợi nhuận/kg thì 

nông dân có tỷ trọng cao nhất (70,5% trong kênh tiêu thụ nội địa và 82,7% trong 

kênh xuất khẩu). Tuy nhiên, do sản lượng gạo TN tiêu thụ/năm của mỗi nông hộ 

tương đối thấp (trung bình 11,8 tấn/hộ/năm) nên tỷ trọng lợi nhuận/hộ/năm là 

rất chỉ chiếm 2,7%. 

Lê Tuấn Lộc và Nguyễn Văn Nên, 2014, khi phân tích chuỗi giá trị dừa 

Bến Tre cho thấy giá trị gia tăng chủ yếu nằm trong khâu xuất khẩu. Sau khi thu 

gom, nếu dừa được sơ chế và xuất khẩu thô nguyên trái thì chỉ tạo ra được giá 

trị gia tăng 19,67 triệu đồng, trong khi nếu sơ chế thành các nguyên liệu chế 

biến công nghiệp thô thì giá trị gia tăng tạo ra lên đến 42,55 triệu đồng. 

Võ Thị Thanh Lộc và cộng sự 2015, khi nghiên cứu chuỗi giá trị trên cây 

ớt tại Đồng Tháp bao gồm 6 khâu từ cung cấp đầu vào (người cung cấp hạt 

giống, vật tư nông nghiệp), khâu sản xuất (nông dân, hợp tác xã), khâu thu gom 

(thương lái, chủ vựa), khâu chế biến (công ty, cơ sở chế biến), khâu thương mại 

(công ty xuất khẩu, đại lý, người bán sỉ, người bản lẻ) và khâu tiêu dùng. Chi 

phí sản xuất ớt tươi của nông dân trung bình là 11.383 đồng/kg, trong đó chi phí 

đầu vào (giống, phân bón, thuốc hóa học) chiếm khoảng 53% và chi phí tăng 

thêm chiếm 47%. Trong chi phí tăng thêm, chi phí thuê lao động chiếm 30% và 

các chi phí  khác như lãi vay ngân hàng, khấu hao, vận chuyển, hao hụt,… 

chiếm 17% tổng chi phí.  
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Nguyễn Hữu Thọ và Bùi Thị Minh Hà, 2013 khi nghiên cứu về chuỗi giá 

trị ngành chè tỉnh Thái Nguyên đã cho thấy có 5 chuỗi được nghiên cứu trong 

đó có 3 chuỗi tiếp cận trực tiếp được với người tiêu dùng có tổng lợi nhuận 

trong chuỗi từ 22.700 đ đến 44.327 đ/kg, trong khi 2 chuỗi phải qua tác nhân 

khác trước khi đến tay người tiêu dùng nên lợi nhuận biến động từ 5.810 đồng 

đến 15.011 đồng và chuỗi Nông dân Hợp đồng – chế biến/công ty – xuất khẩu 

và chuỗi Xã viên hợp tác – Hợp tác xã – nội tiêu được đề xuất là hướng phát 

triển của ngành chè Thái Nguyên. 

Bàn về nâng cao chuỗi giá trị cho gạo ST5 tác giả Võ Thị Thanh Lộc và 

Nguyễn Phú Son (2013) đã khẳng định cần phải quan tâm tới năng lực sản xuất 

lúa giống, quy hoạch vùng sản xuất, tiến hành quảng bá sản phẩm, xây dựng tổ 

nhóm sản xuất lúa và cần tăng cường năng lưu dự trữ, chế biến cho doanh 

nghiệp tiêu thụ lúa gạo. 

Đào Thế Anh và cs (2014) trong hội thảo: phát triển bền vững nông nghiệp 

– nông thôn – nông dân tại Đồng Tháp” khi bàn về phát triển chuỗi giá trị gạo 

Đồng bằng Sông Cửu Long đã cho thấy có tới 93% lúa gạo được bán cho 

thương lái, 4% cho nhà máy xay xát và chỉ có 1% được bán ngay cho cho các 

nhà máy xuất khẩu, tác giả cũng nhấn mạnh nên đầu tư xây dựng các vùng sản 

xuất gạo đặc sản và thượng hiệu gạo quốc gia, thúc đẩy nông dân phát triển các 

dịch vụ tại địa phương như sấy, kho dự trữ, máy kéo, máy thu hoạch. 

Nghiên cứu về chuỗi giá trị ở Điện Biên đã tập trung vào 4 bậc trong phân 

tích thị trường chuỗi giá trị lúa gạo Điện Biên (1- sản xuất, 2 - chế biến, 3 - Hậu 

cần, 4 - thị trường thương mại). Trong đó việc phát triển thị trường ra các vùng 

khác đã làm tăng giá trị gạo Điện Biên, trong đó nội tiêu Điện Biên vẫn chiếm 

tỷ lệ lớn về sản lượng và giá trị (67.000 tấn và 25.125.000  SD) chiếm tới 

79,8% trong khí đó quảng bá giới thiệu tới Hà Nội chỉ mới đạt 3,6% về sản 

lượng.  ênh thị trường chính vẫn là Điện Biên tiếp đến là Sơn La, các tỉnh phía 

Bắc và tiêu thụ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. (SNV Netherlands Development 

Organisation, 2006). 

Thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 của Ban Chấp hành Trung 
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ương Đảng (khoá IX) về “Đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn giai 

đoạn 2001 - 2010”, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành  uyết định 80/2002/ Đ-

TTg ngày 24/6/2002, về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá 

thông qua hợp đồng.  uyết định đã đặt ra mối quan hệ nhiều mặt giữa các cá 

nhân, tổ chức trong xã hội, trong đó chủ yếu là quan hệ giữa 4 nhà: nhà nông, nhà 

doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà nước và có sự tham gia của nhà quản lý ở các 

Bộ, ngành, chính quyền đoàn thể các cấp và hiện nay đã được thay thế bằng 

 uyết định số 62/2013/ Đ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ 

nông sản, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Bên cạnh đó cùng với các văn bản chỉ 

đạo phát triển các mô hình liên kết trong nông nghiệp, Chính phủ cũng ban hành 

các văn bản khác có liên quan như: Chỉ thị số 25/2008/CT-TTg về việc tăng 

cường chỉ đạo tiêu thụ nông sản qua hợp đồng, thông tư 15/2014/TT-BNNPTNT 

ngày 29/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng 

dẫn thực hiện một số điều tại  uyết định số 62/2013/ Đ-TTg nêu trên. 

Ngoài ra, để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo chuỗi 

giá trị, ngày 19/12/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định 210/2013/NĐ-CP về 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

Thông tư 05/2014/TT-B HĐT ngày 30/9/2014 của Bộ trưởng Bộ  ế hoạch và 

Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của 

Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 

nông thôn. Để tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, 

 uốc hội đã thông qua Luật đầu tư Công 2014, hướng dẫn quy trình thủ tục 

thực hiện dự án đầu tư công, Nghị định 15/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư. Cùng với Luật  hoa học và Công nghệ 2013; Nghị 

định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ  uy định về đầu tư và 

cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ; Nghị định số 

41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ 

phát triển nông nghiệp, nông thôn đã tạo ra hành lang pháp lý đầy đủ để hỗ trợ 

trực tiếp, gián tiếp cho người dân, doanh nghiệp, các nhà khoa học, chính quyền 
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các cấp trong việc xây dựng và tạo dựng các mối liên kết trong sản xuất nông 

nghiệp từ đó nâng cao giá trị nông sản Việt. 

 uyết định của Chính phủ số 644/ Đ-TTg (5/5/2014) phê duyệt Đề án 

“Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa để phát triển các cụm liên kết ngành trong 

chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”. Trong liên kết giữa nông dân và 

doanh nghiệp cần "đặt lợi ích của nông dân lên trên lợi ích của công ty, lợi ích 

của công ty nằm trong lợi ích chung của nông dân. Đây là cách hiệu quả nhất để 

nông dân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp". Yếu tố quyết định sự bền vững của 

mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị là sự minh bạch, chia sẻ lợi nhuận và 

rủi ro của các thành viên trong toàn chuỗi.  

Theo tác giả Nguyễn Văn Bộ, Đào Thế Anh, (2013) để nâng cao giá trị gia 

tăng trong chuỗi nông sản ở Việt Nam cần tập trung vào các giải pháp về ứng 

dụng công nghệ chế biến, hỗ trợ giải pháp về hỗ trợ doanh nghiệp, giải pháp về 

hỗ trợ xây dựng tổ chức nông dân và hiệp hội ngành hàng. 

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp đã được chú 

trọng thời gian qua, tuy nhiên còn ở từng khâu, đoạn chưa có nhiều sản phẩm 

được ứng dụng từ đầu cho tới cuối nên gây khó khăn trong việc truy suất nguồn 

gốc, theo dõi các chỉ tiêu. 

+ Đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tưới nhỏ giọt và kết hợp bón 

phân ở một số cây trồng. 

+ Đã tiến hành gắn các chíp điện tử cho một số vật nuôi như bò sữa để theo 

dõi và quản lý chất lượng. 

+ Đã có một số phần mềm công nghệ thông tin được ứng dụng để quản lý, 

truy suất  nguồn gốc được xây dựng trên nền web (web based), sử dụng công 

nghệ tiên tiến SharePoint và hệ thống cơ sở dữ liệu S L Server của Microsoft 

và được ứng dụng tại Sở NN&PTNT Thái Nguyên, HTX dịch vụ nông nghiệp 

Tân Thành, Trung tâm  iểm định giống và vật tư nông nghiệp Thái Nguyên, 

bước đầu đã đáp ứng được việc kiểm soát quy trình VietGap và truy suất sản 

phẩm, đưa thông tin từ người sản xuất tới người tiêu dùng. Tuy nhiên sản phẩm 

http://www.business.gov.vn/Portals/0/2014/644_QD_TTg.pdf
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này chưa được thương mại hóa vẫn chỉ dừng ở mức thử nghiệm (Nguyễn Thị 

Thúy, 2011). 

 + Trong khuôn khổ của dự án xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc 

điện tử “Traceverified” cho nông, thủy sản và thực phẩm xuất khẩu của Việt 

Nam do Cơ quan Hợp tác Phát triển Đan Mạch (DANIDA) thông qua Tổ chức 

Hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu (GCF) tài trợ bước đầu đã được ứng dụng thực tiễn 

tại Công ty Nha Trang Seafoods F17 đang sử dụng Hệ thống TraceVerified ở cả 

2 chuỗi tôm ở nhà máy tại Nha Trang và chuỗi cá tra tại nhà máy ở Thốt Nốt – 

Cần Thơ. Doanh nghiệp đã dán nhãn truy xuất nguồn gốc lên các thùng hàng và 

xuất báo các truy xuất điện tử thường xuyên cho các khách hàng của họ. Điều 

này đã làm gia tăng các đơn hàng và khẳng định thêm uy tín của đơn vị đặc biệt 

trong thị trường xuất khẩu. Bên cạnh đó, phải kể đến các doanh nghiệp đã dán 

nhãn truy xuất nguồn gốc Traceverified trước đó là Biển Đông Seafood, 

Caseamex và mới đây nhất là doanh nghiệp cá ngừ Bá Hải ở Phú Yên. 
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CHƯƠNG II 

MỤC TI  , NỘI D NG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHI N C   

2.1. Mục tiêu dự án 

Mục tiêu chung 

Nâng cao giá trị lúa/gạo đặc sản nếp Tan của Điện Biên. 

Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được chuỗi giá trị của nếp Tan hiện tại. 

- Xây dựng mô hình sản xuất lúa đặc sản nếp Tan và liên kết tiêu thụ sản phẩm 

trong chuỗi nếp Tan. 

- Tập huấn cho người dân và các tác nhân tham gia vào chuỗi giá trị nếp Tan 

nhằm nâng cao nhận thức và trình độ sản xuất hàng hóa theo chuỗi nếp Tan.  

2.2. Thời gian và địa điểm thực hiện 

- Thời gian thực hiện: 2018 – 2021 (36 tháng). 

- Địa điểm: xã Na Son và Luân Giói huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên.  

2.3. Nội dung dự án 

2.3.1. Nội dung 1 - Điều tra, đánh giá các khâu trong chuỗi giá trị của nếp 

Tan 

- Điều tra những thuận lợi khó khăn trong vùng sản xuất lúa nếp Tan: Đầu vào 

cho sản xuất, kỹ thuật canh tác, diện tích, sản lượng, giao thông, thủy lợi... 

- Điều tra về thị trường tiêu thụ:  ênh tiêu thụ, tiểu thương, doanh nghiệp, thị 

hiếu người tiêu dùng… 

Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu trong chuỗi nếp Tan từ đó đề xuất giải pháp 

phát triển chuỗi, tập trung vào thực hiện các giải pháp quan trọng mấu chốt 

trong chuỗi. 

- Địa điểm điều tra: Tỉnh Điện Biên. 

-  uy mô: 100 phiếu điều tra. 

2.3.2. Nội dung 2 - Tổ chức sản xuất lúa hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản 

phẩm 

Công việc 1: Xây dựng mô hình làm thuần giống lúa nếp Tan. 

Áp dụng quy trình sản xuất giống ở cấp nông hộ 
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  uy mô: 1ha/vụ/xã x 2 xã, tổng 4 ha. 

Địa điểm thực hiện: Xã Na Son và Luân Giói huyện Điện Biên Đông 

Công việc 2: Tổ chức nông dân sản xuất thành vùng nguyên liệu liên kết tiêu thụ  

để cung ứng ra thị trường. 

         Dự án sẽ là cầu nối cho Doanh nghiệp hợp tác với nông dân và hội nông 

dân thông qua các hợp đồng thương mại. Trong đó Hội Nông dân xã Na Son sẽ 

giám sát chất lượng và thu gom lúa bán lại cho doanh nghiệp, Doanh nghiệp 

được khai thác chung nhãn hiệu hàng hóa nếp Tan Na Son và sơ chế, đóng gói, 

kinh doanh sản phẩm. 

- Tổ chức xây dựng mô hình sản xuất lúa hàng hóa 

Quy mô sản xuất: 10ha/xã/vụ x 2 xã x 2 vụ, tổng 40ha. 

Địa điểm thực hiện: Xã Na Son và Luân Giói huyện Điện Biên Đông.  

- Tổ chức quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại 

chúng … 

- Hỗ trợ pháp lý cho nông dân, hội nông dân trong sản suất và marketing sản 

phẩm. 

- Hội nghị thăm quan các vùng khai thác và quản lý nhãn hiệu hàng hóa lúa/gạo 

nổi bật. 

2.3.3. Nội dung 3 - Tập huấn nâng cao năng lực cho các tác nhân tham gia 

vào dự án. 

- Mở các lớp tập huấn về: sản xuất lúa giống, quy trình kỹ thuật canh tác, bán 

gạo và giữ thương hiệu cho lúa/gạo nếp Tan. 

 uy mô: 3 lớp x 60 người/lớp = 180 lượt người. 

- Mở các lớp tập huấn về: kiến thức sản xuất lúa đảm bảo chất lượng, an toàn 

thực phẩm và tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho người tham gia 

vào chuỗi liên kết. 

 uy mô: 1 lớp x 50 người/lớp = 50 lượt người 

- Mở các hội nghị PRA, đầu bờ, hội nghị quảng bá sản phẩm lúa/gạo nếp Tan. 

2.4. Phương pháp thực hiện: 

 Phương pháp điều tra:  
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- Điều tra theo bảng câu hỏi:   uá trình sản xuất, tình hình canh tác hiện nay; kỹ 

thuật áp dụng, những hạn chế; tiềm năng và thuận lợi khi mở rộng sản xuất; khả 

năng mở rộng thị trường, sở thích của người tiêu dùng,… 

 - Tổ chức hội nghị PRA, hội nghị xúc tiến thương mại…thu thập số liệu từ 

chuyên gia (Lão nông, chuyên gia nông nghiệp) theo bảng câu hỏi, biên bản… 

- Thu thập số liệu thống kê từ các cơ quan chuyên môn: Sở Nông nghiệp và 

PTNT , Phòng Nông nghiệp, trạm  huyến nông… 

Phương pháp tập huấn: 

Sử dụng Phương pháp tập huấn trên đồng ruộng (Field School) 

Sử dụng bài giảng lý thuyết trong hội trường, phát tài liệu cho các học viên sau 

đó kết hợp thăm quan ngoài đồng ruộng, thực địa. 

Phương pháp tổ chức sản xuất, xây dựng mô hình: 

Viện nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cùng với hội nông dân,  BND xã, 

phòng nông nghiệp huyện tổ chức xây dựng mô hình lúa hàng hóa tập trung 

(cánh đồng mẫu lớn). Thực hiện theo các bước sau: 

-  hảo sát, lựa chọn địa điểm, hộ nông dân tham gia mô hình 

- Cấp phát giống và vật tư và hỗ trợ cơ giới hóa cho mô hình 

- Triển khai xây dựng mô hình: cán bộ kỹ thuật có trình độ từ đại học nông 

nghiệp trở lên, có kinh nghiệm và chuyên môn tốt phối hợp với cán bộ địa 

phương trực tiếp chỉ đạo mô hình. Thời gian chỉ đạo tập trung theo đúng mùa vụ 

triển khai. Mỗi cán bộ cơ quan chủ trì chỉ đạo kỹ thuật phụ trách 10 ha mô hình, 

nhiệm vụ thường xuyên có mặt tại địa bàn để chỉ đạo nông dân áp dụng đúng 

quy trình kỹ thuật của dự án đã xây dựng và giải quyết những phát sinh của mô 

hình. Nông dân sẽ được tổ chức thành nhóm hộ áp dụng quy trình kỹ thuật sản 

xuất lúa nếp Tan cải tiến. Các nông hộ tham gia sản xuất ra sản phẩm vượt nhu 

cầu tiêu dùng của chính họ (dùng gạo nếp trong dịp lễ, tết…) và từ đó có sản 

phẩm để bán. 

-  iểm tra, đánh giá tiến độ hàng tháng, giám sát quy trình và chất lượng lúa/gạo 

nếp Tan. 
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Phương thức tổ chức thực hiện:  

Phương pháp tổ chức thực hiện có sự liên kết của 4 nhà: nhà khoa học (Viện 

 H T nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc), nhà quản lý (Sở  hoa học, phòng 

nông nghiệp, chính quyền địa phương), nhà nông (nông dân) và nhà kinh doanh 

(hội nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã)  

Viện  hoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc là đơn vị chủ trì dự 

án phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương tổ chức triển khai thực hiện 

các nội dung dự án, cụ thể là: 

 - Phối hợp với các phòng chức năng của Sở  hoa học và Công nghệ tỉnh Điện 

Biên tổ chức triển khai, kiểm tra, thanh quyết toán và nghiệm thu dự án. 

- Phối hợp với Phòng nông nghiệp và PTNT huyện Điện Biên Đông chỉ đạo kế 

hoạch sản xuất giống lúa nếp Tan, tập huấn kỹ thuật, tổ chức hội nghị.  

- Phối hợp với xã Na Son, xã Luân Giói… tổ chức triển khai dự án, gồm: xây 

dựng kế hoạch hàng năm cho các nội dung thực hiện trên đồng ruộng của nông 

dân; chọn điểm, chọn hộ tham gia; cử cán bộ khuyến nông phối hợp cán bộ Viện 

chỉ đạo, theo dõi các mô hình sản xuất. 

- Phối hợp với hội nông dân tập thể xã Na Son trong khai thác và bảo vệ nhãn 

hiệu nếp Tan Na Son. 

- Hợp tác với công ty TNHH thực phẩm Safe Green, hợp tác xã nông nghiệp 

CCO Điện Biên Đông trong liên kết tiêu thụ sản phẩm. 
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CHƯƠNG III 

 ẾT   Ả ĐẠT ĐƯỢC 

3.1. Kết quả điều tra, đánh giá các khâu trong chuỗi giá trị của nếp Tan 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên, đất và nguồn nước vùng nghiên cứu  

Tổng hợp số liệu, thông tin từ phòng nông nghiệp huyện và 70 phiếu điều tra 

về tình hình sản xuất nếp Tan tại huyện Điện Biên Đông, khái quát được điều kiện 

tự nhiên vùng nghiên cứu như sau: 

- Địa hình, địa mạo: Huyện Điện Biên Đông nằm ở sườn núi phía Đông Nam 

của tỉnh Điện Biên, địa hình phức tạp, nhiều núi cao và suối lớn chia cắt, xen 

giữa các núi cao là những thung lũng lòng máng hẹp kéo dài. Độ cao trung bình 

từ 800 đến 1200 m so với mực nước biển, huyện có diện tích 120.639 ha với 14 

đơn vị hành chính (13 xã, 1 thị trấn).  

- Nhiệt độ trung bình hàng năm: 20 - 21
O
C; mùa Đông rét đậm, nhiệt độ có thể 

xuống tới 2
O
C đến 3

O
C; biên độ dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm cao; tổng 

nhiệt độ cả năm khoảng 7.500 - 8.000
O
C.  

- Lượng mưa: Trung bình cả năm 1.559 mm, phân bố không đều. Mưa lớn 

thường tập trung vào các tháng 6,7,8 trong năm và chiếm tới 80% lượng mưa cả 

năm. Do mưa tập trung nên thường gây ra sạt lở đất và gây hiện tượng rửa trôi, 

xói mòn. Ngược lại mùa khô lượng mưa ít chỉ chiếm khoảng 20% lượng mưa cả 

năm, vào thời kỳ này lượng nước bốc hơi cao, gây ra tình trạng khô hạn ảnh 

hưởng lớn tới sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

- Độ ẩm:  hoảng 83 - 84%, thấp nhất là 50%, lượng bốc hơi nước trung bình từ 

770 - 780 mm/năm. 

- Ánh sáng: Thời gian chiếu sáng nhiều nhất từ tháng 5 đến tháng 9, ít nhất từ 

tháng mười một năm trước đến tháng tư năm sau. Tổng giờ nắng trong năm 

khoảng 1.000 - 1800 giờ, lượng bức xạ bình quân cả năm là 45 – 50 %. 

- Gió: Do đặc điểm địa hình lòng máng chạy theo hướng Đông Nam và Tây Bắc 

nên gió phần lớn thổi theo độ mở của thung lũng. Các xã phía Tây của huyện 

thường có gió khô và nóng thường xuất hiện từ tháng 3 đến tháng 7 hàng năm.  

- Sương muối: Thường xuất hiện từ tháng 12 năm trước đến tháng 2 năm sau. 
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- Đất canh tác:  ết quả điều tra và lấy mẫu đất phân tích cho thấy: đất ruộng 

canh tác của Na Son, Luôn Giói thuộc loại đất phù sa chua (Dystric Fluvisols - 

FLdy), loại đất này có diện tích khá lớn trong huyện Điện Biên Đông. 

Tính chất lý, hóa học đất phù sa chua: Nhìn chung, các loại đất phù sa chua tại 

Điện Biên Đông có thành phần cơ giới từ nhẹ đến trung bình, nhưng có sự khác 

biệt khá rõ giữa các loại đất phù sa chua ở cấp phân vị thấp hơn: Đất phù sa 

chua, đọng nước, sỏi sạn sâu (FLdy.stlsk2) có thành phần cơ giới trung bình, tỷ 

lệ cấp hạt sét đạt khoảng 25 - 35%, cấp hạt thịt khoảng 40 - 50%, còn lại là cấp 

hạt cát. Độ dày tầng đất chỉ khoảng 70 - 100 cm, tỷ lệ sỏi sạn khá cao, đặc biệt ở 

những tầng đất dưới sâu. Dung trọng đất từ 1,1 - 1,3 g/cm
3
; độ xốp đất tầng mặt 

khoảng từ 45 - 50%. 

 ết quả phân tích đất canh tác tại xã Na Son và xã Luôn Giói đối chiếu 

với quy chuẩn  uốc gia về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong đất 

(QCVN 03-MT:2015/BTNMT), các chỉ tiêu cơ bản đều đạt chuẩn như vậy đất 

vùng này đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm lúa an toàn.  

bảng 1 Kết quả phân tích đất xã Na Son, Luôn Giói 2019 

TT 
Chỉ tiêu 

phân tích 
Đơn vị Na Son Luân Giói 

1 pH KCl   4,2 4,4 

2 CEC me/100g 8,7 8,2 

3 OM  % 3,6 3,0 

4 N ts % 0,1 0,1 

5 P ts % 0,1 0,1 

6 K ts % 1,7 1,1 

7 N dt mg/100g đất 13,4 15,2 

8 P dt  mg/100g đất 14,2 10,7 

9 K dt  mg/100g đất 10,9 14,6 

10 Ca
2+

 me/100g 10,8 11,4 
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11 Mg
2+

  me/100g 7,6 6,5 

12 Fe
3+ 

 mg/100g đất 43,0 37,0 

13 Al
3+

 ldl/100g đất 0,5 0,6 

14 B  ppm 3,8 2,2 

15 Cd  ppm 0,2 0,3 

16 Cu  ppm 30,4 29,3 

17 Zn  ppm 62,8 59,9 

18 Pb  ppm 11,5 13,0 

19 Hg ppm 0,0 0,0 

20 As ppm 1,4 0,3 

21 Cr  ppm 30,2 28,0 

 

Nguồn nước canh tác: Nguồn nước canh tác chủ yếu là từ các sông, suối có 

nguồn từ các ngọn núi cao như Sông Mã, suối Lư, suối Phiêng … 

Số liệu phân tích nước canh tác tại xã Na Son và xã Luân Giói đối chiếu với 

 uy chuẩn  uốc gia về chất lượng nước mặt ( CVN 08-MT:2015/BTNMT) 

cho thấy các chỉ tiêu cơ bản đều đạt chất lượng và dưới ngưỡng cho phép như 

vậy nguồn nước tại vùng đủ điều kiện để sản xuất sản phẩm lúa an toàn. 

bảng 2 Kết quả phân tích nước của xã Na Son, Luân Giói 2019 

TT 
Chỉ tiêu phân 

tích 
Đơn vị Na Son Luôn Giói 

1 pH   6,5 6,4 

2 EC mS/cm 0,68 0,74 

3 NH
4+

 mg/l 1,33 0,51 

4 Cl
-
 mg/ 5,43 1,43 

5 Cd  µg/l 0,001 0 

6 Cu  mg/l 0,670 0,70 

7 Ni  mg/l 0,123 0,13 
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8 Pb  µg/l 22,90 23,44 

9 Fe  mg/l 27,99 0,15 

10 Zn mg/l 7,39 0,02 

11 Hg  µg/l 0 0 

12 As µg/l 0,83 1,27 

13 Cl dư  mg/l 0,1 0,0003 

14 NO
3-

  mg/l 1,64 2,72 

15 Ca
2+

 me/100g 9,87 10,49 

16 Mg
2+

  me/100g 5,83 8,50 

17 Cr µg/l 46,93 47,73 

18 DO mg/l 8,07 8,93 

19 COD mg/l 5,08 5,04 

20 BOD mg/l 2,57 2,24 

21 Coliform MPN/100ml 0 0 

22 E. Coli  MPN/100ml 0 0 

 

3.1.2. Tình hình cơ bản của các hộ sản xuất, vùng sản xuất 

* Tình hình cơ bản của các hộ sản xuất 

Hộ sản xuất là tác nhân quan trọng, trực tiếp tham gia vào quá trình sản 

xuất, sử dụng kỹ thuật canh tác và các đầu vào trong sản xuất để tạo ra sản phẩm 

cung ứng cho các thành viên khác trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, thông tin 

tổng hợp từ 70 phiếu điều tra nông hộ tại Điện Biên Đông . 

Bảng 3 Thông tin cơ bản về hộ sản xuất 

TT Chỉ tiêu Đơn vị Số lượng 

1 Số hộ điều tra %  

Khá, giàu  15,7  (11 hộ) 

Trung bình  64,3   (45 hộ) 

Nghèo  20,0   (14 hộ) 

2 Độ tuổi trung bình Tuổi 44 
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3 Giới tính %  

Nam  95,7 

Nữ  4,3 

4 Trình độ học vấn           Lớp 7/10 

5 Tiếp cận dịch vụ  Trung bình 

6 Diện tích canh tác lúa m
2 

3.200 

Lúa nương m
2
 1.700 

Lúa nước m
2
 1.400 

Nếp Tan m
2
 100 

 

Theo điều tra, đa số các hộ đều có thu nhập trung bình (64,3%). Hầu hết những 

hộ tham gia phỏng vấn thì nghề nghiệp chính vẫn là làm nông nghiệp. Độ tuổi 

trung bình của những này là 44 tuổi, đây là độ tuổi phù hợp cho việc tham gia 

sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là trồng lúa chất lượng. Trình độ học vấn của các 

chủ hộ nhìn chung chưa cao, hầu hết chỉ đến cấp 2. Điều này là một hạn chế 

trong việc tiếp cận các phương pháp sản xuất nông nghiệp hiện đại cũng như 

phương pháp tiếp cận thị trường, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm… 

* Tình hình sản xuất lúa tại huyện Điện Biên Đông 

Theo báo cáo tổng kết 2019 của phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Điện Biên Đông, tổng diện tích gieo trồng toàn huyện là: 15.012 ha. Trong đó, 

diện tích thu hoạch cây lương thực là: 12.508 ha;  Diện tích thu hoạch các loại 

cây công nghiệp ngắn ngày và một số cây trồng khác là: 2.504 ha;  

Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm là: 26.548,4 tấn, trong đó: Sản lượng 

thóc (trên nương + dưới ruộng) = 14.768,4 tấn, sản lượng ngô cả năm: 11.780 

tấn, lương thực bình quân đầu người đạt 429 kg/người/năm. Diện tích lúa nước 

vụ đông xuân là 623 ha, năng suất 48 tạ/ha, vụ mùa diện tích 1.645 ha, năng 

xuất 37 tạ/ha. 

* Cơ cấu giống sử dụng trong vụ: 

- Đối với cây lúa nước Vụ đông xuân 
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+ Giống lúa lai (Nhị ưu 838, Nghi hương 2308): 5% = 31 ha trên tổng diện tích 

gieo trồng. 

+ Giống lúa cấp I (Bắc thơm số 7, IR64): 55% = 343 ha trên tổng diện tích gieo 

trồng. 

+ Giống lúa nông dân tự chọn, tự để giống: 40% = 249 ha trên tổng diện tích 

gieo trồng. 

- Đối với cây lúa nước Vụ mùa: 

+ Giống lúa lai (Nhị ưu 838, Nghi hương 2308): 3% = 49,5 ha trên tổng diện 

tích gieo trồng. 

+ Giống lúa cấp I (Bắc thơm số 7, IR64): 60% = 987 ha trên tổng diện tích gieo 

trồng. 

+ Giống lúa nông dân tự chọn, tự để giống: 36% = 608,5 ha trên tổng diện tích 

gieo trồng. 

 * Đánh giá về thời vụ gieo trồng. 

Các xã trong huyện thực hiện tương đối tốt về lịch thời vụ gieo trồng, đã 

bám sát quy trình sản xuất, tuy nhiên đối với cây lúa nước vẫn còn 1 số Bản 

gieo cấy muộn so với lịch thời vụ.  

Về quy trình thâm canh: Đa số các xã nông dân chưa thực hiện nghiêm túc 

quy trình sản xuất (gieo cấy chay không phân bón) đối với tất cả các loại cây 

trồng dẫn đến năng suất thấp.   một số xã thâm canh tương đối tốt, song bón 

N.P.  chưa cân đối dẫn tới ở một số diện tích nhỏ lẻ nhiễm bệnh và lốp đổ như 

ở một số bản của xã Luân Giói, xã Na Son... 

3.1.3. Tình hình sản xuất nếp Tan 

Theo số liệu điều tra, hiện nay trên địa bàn huyện Điện Biên Đông diện 

tích canh tác nếp Tan tập trung vào khoảng trên 41 ha, tập trung chủ yếu tại xã 

Luân Giói, một ít diện tích tại Na Son, Mường Luân... 
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bảng 4. Diện tích và năng suất nếp Tan tại Điện Biên Đông năm 2017 

TT Địa điểm sản xuất 
Diện tích ước tính 

(ha) 

Năng suất TB 

(Tấn/ha) 

1 Thị Trấn Điện Biên Đông 1 3,0 

2 Xã Na Son 5 3,5 

3 Xã Luân Giói 25 3,5 

4 Xã Mường Luân 5 3,2 

5 Xã Chiền Sơ 5 3,0 

    
Nguồn: Báo cáo tổng kết các xã năm 2017 (trước khi dự án thực hiện) 

Nguồn gốc giống lúa nếp Tan:  ết quả hỏi trên 100 người trong quá trình điều 

tra, kết hợp hỏi các các bộ khuyến nông viên, nông dân trong hội nghị PRA, hội 

nghị tập huấn … câu trả lời đều không rõ nguồn gốc giống nếp Tan di thực về 

hay có tại địa phương từ bao giờ. Tổng hợp từ các nguồn thông tin, dự án khái 

quát lại nguồn gốc nếp Tan như sau: là giống lúa của dân tộc thái tại Điện Biên 

Đông, giống lúa nếp Tan chủ yếu được cấy ở xã Na Son, Luân Giói và một số xã 

lân cận trong huyện Điện Biên Đông. Đặc điểm giống nếp Tan là giống lúa dài 

ngày, cao cây, chỉ cấy một vụ/năm (phản ứng yếu với ánh sáng ngày ngắn), 

thích hợp với chân đất vàn cao, thịt nhẹ, chủ động tưới tiêu.  inh nghiệm gieo 

trồng của người dân địa phương là nếp Tan chỉ thích hợp gieo cấy trên diện tích 

cánh đồng trung tâm của xã Na Son mới cho năng suất cao và có hương vị đậm 

đà, đặc trưng riêng của giống.  

Tổng hợp từ các nguồn thông tin nêu trên trong quá trình thực hiện chúng tôi 

đức kết lại một số đặc điểm nông sinh học chính của giống nếp Tan như bảng 8. 

Bảng 5. Một số chỉ tiêu nông sinh học của nếp Tan 

TT Chỉ tiêu 
Giai đoạn đánh 

giá 
Đặc điểm 

1 Thời gian sinh trưởng Gieo – Thu hoạch 130-135 ngày 

2 Chiều cao cây Thu hoạch 135 -140 (cm) 
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3 Màu vỏ trấu Sau thu hoạch Vàng sẫm  

4 Hình dạng lá 
Đẻ nhánh- làm 

đòng 
Thon dài 

5 Số đốt phân biệt được Sau thu hoạch 5 

6 Chiều dài bông Sau thu hoạch 20-29 cm 

7 Tổng số hạt/bông Sau thu hoạch 
130 – 250 hạt (TB 

190 hạt) 

8 Số hạt chắc/bông Sau thu hoạch 110-200 hạt  

9 Bông hữu hiệu/khóm Thu hoạch 5 cây/khóm  

10 Tính trạng thân Trỗ – Thu hoạch Trung bình 

11 Độ trong hạt gạo (bạc bụng) Sau thu hoạch Trong 

12 

Sâu hại (sâu năn, bọ trĩ, bọ xít 

đen, sâu cuốn lá, sâu đục 

thân…) 

Gieo-chín 
Sâu đục thân,  sâu 

năn 

13 Bệnh hại (Đạo ôn, khô vằn) Gieo chín Đạo ôn 

14 Mùi thơm Hạt khô Thơm 

15 Tỷ lệ gạo nguyên  81,5% 

16 Dài/rộng hạt thóc mm 4,8/2,9 

  
Quy trình canh tác của nông dân tại vùng:  

Tổng hợp số liệu điều tra của 70 phiếu hỏi tại Điện Biên Đông kết hợp với một 

số thống kê từ phòng nông nghiệp,  BND các xã, khuyến nông thôn bản chúng 

tôi khái quát quy trình canh tác lúa hiện tại của nông dân trong vùng như sau: 

nếp Tan chỉ canh tác 1 vụ/năm, thời vụ bắt đầu từ 10 - 20/4 âm lịch, khi mạ 40 

ngày tuổi mới bắt đầu cấy, cuối tháng 8 Âm lịch lúa trỗ, cuối tháng 9, đầu tháng 

10 Âm lịch bắt đầu cho thu hoạch. Lượng phân bón rất ít, trung bình: 1-2 tấn 

phân chuồng +100kg NP  + 50kg đạm/ha, thậm chí có hộ không bón phân, 

công tác bảo vệ thực vật còn chưa được chú trọng nên hàng năm sâu bệnh khá 

nhiều. Từ những nguyên nhân như cấy mạ già, bón phân ít, BVTV kém… dẫn 

đến năng suất lúa thấp 25- 30 tạ/ha. 



 44 

Chất lượng gạo nếp Tan: 

 ế thừa từ kết quả nghiên cứu đề tài trước đó và kết quả thực hiện dự án 

chúng tôi nhận định chất lượng của gạo nếp Tan tại Điện Biên Đông là rất cao, 

thơm, ngon, chúng được tạo nên bởi các yếu tố sau: 

+ Bản thân nếp Tan là một biến chủng của giống lúa cổ truyền địa phương 

vốn đã có chất lượng cao, đã được lưu giữ và gieo cấy từ lâu đời tại xã Na Son 

và một số xã lân cận. Giống lúa này có các đặc điểm nông sinh học riêng biệt 

khác với một số giống lúa nếp hiện có trong sản xuất. 

+ Tiểu vùng sinh thái của xã Na Son và Luân Giói thuộc huyện Điện Biên 

Đông có nét đặc thù về điều kiện khí hậu. Có lẽ nếp Tan đã được tạo nên từ 

những nguồn vật liệu di truyền thích nghi được với tiểu khí hậu này và sinh 

trưởng, phát triển tốt, cho chất lượng gạo cao nên giống đã được nông dân chọn 

lọc và lưu giữ qua rất nhiều thế hệ. 

+ Loại đất canh tác và nguồn nước của khu vực canh tác nếp Tan có 

những nét đặc thù: pH trung tính, đạm tổng số cao và kali trao đổi cao, nguồn 

nước giàu khoáng trung lượng, là nước suối mát. 

+ Tập quán canh tác của người dân có những nét riêng biệt: Gieo cấy ở vụ 

mùa sớm (gieo tháng 4 thu hoạch tháng 10), bón phân ở mức thấp, thu hoạch và 

phơi tại ruộng, đồ xôi bằng chõ... 

Bảng 6. Số liệu phân tích mẫu lúa gạo nếp Tan Điện Biên Đông 

TT Chỉ tiêu phân tích 

Địa điểm lấy mẫu 

Sư Lư 

1 

Sư Lư 

2 

Sư Lư 

3 

Luân 

Giói 1 

Luân 

Giói 2 

Luân 

Giói 3 

1 
Độ ẩm thóc trước xát        

(%) 
14 14 14 13.5 14 14 

2 Tỷ lệ gạo xát   (%) 72.3 71 71.5 71.4 71.7 71.3 

3 Tỷ lệ gạo nguyên  (%) 81.5 81.5 81 80.3 81 80.5 

4 
 ích thước hạt 

(dài/rộng, mm) 
4,8/2,9 4,7/2,95 4,7/2,95 4,75/2,9 4,8/2,92 4,7/2,95 



 45 

5 Tinh bột    (%) 73.8 72.5 72.3 72.5 72.3 72.5 

6 Protein     (%) 6.7 6.5 6.5 6.9 6.7 6.5 

7 Amiloze   (%) 10.2 9.9 10.7 10.8 10.5 10.5 

8 Amilopectin   (%) 89.8 90.1 89.3 89.2 89.5 89.5 

9 Vitamin B1  (mg/100g) 0.135 0.138 0.134 0.128 0.142 0.136 

10 Độ hồ hóa Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp 

11 Độ phá hủy kiềm 7 7 7 7 7 7 

12 Asen (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

13 Cadimi (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

14 Hg  (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

15 Pb  (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

16 Carbendazim  (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

17 Abamectin  (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

18 Difenoconazon  (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

19 Cypermethrin (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

20 Permethrin   (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

21 Chlorpyriphos (ppm) KPH KPH KPH KPH KPH KPH 

 

Phân tích mẫu lúa gạo cho thấy gạo sản tại khu vực Sư Lư Na Son và khu 

vực Luân Giói huyện Điện Biên Đông đối chiếu với tiêu chuẩn gạo nếp trắng 

Việt Nam (TCVN 8368:2018), các bộ chỉ tiêu đều đạt tiêu chuẩn. 

 ua phân tích nguồn nước, đất và sản phẩm gạo sau đó đối chiếu các chỉ 

tiêu với quy chuẩn, tiêu chuẩn theo qquy đinh cho thấy sản phẩm gạo nếp Tan 

đáp ứng đủ yêu cầu về gạo an toàn và đáp ứng được chuỗi cung ứng gạo an toàn. 

Chi phí sản xuất và lợi nhuộn: 

Theo kết quả điều tra chi phí đầu tư cho sản xuất của vùng rất thấp và không đồng 

nhất, trong quá trình khái toán này chúng tôi đã tham khảo số liệu năng suất của 

 BND các xã, chi phí đầu tư của khoảng 10 hộ có thâm canh cao so với vùng. 

Phân tích so sánh các chi phí đầu vào (tính cho 1ha): Chi phí sản xuất bao gồm: 

chi phí giống, phân bón, vôi, thuốc bảo vệ thực vật, chi phí lao động. Trong đó: 
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Chi phí đầu vào cho vật tư là 7,5 triệu đồng, chi phí công lao động là 28,8 triệu 

đồng, tổng chi phí là 36,3 triệu đồng/ha. Với năng suất thống kê là 3150 kg/ha 

thì tổng thu của mô hình là 37,8 triệu/ha. 

Lãi thuần trên 1 ha của mô hình: sau khi trừ chi phí sản xuất (chưa tính công) 

thu nhập thuần túy đạt 30,3 triệu đồng/ha. 

 Lãi dòng: sau khi trừ tất cả các chi phí sản xuất lãi dòng trong mô hình đạt 1,5 

triệu đồng/ha. Đối với nông nghiệp tại vùng hiện nay đa số sản xuất mang tính 

tự cung tự cấp, lấy công làm lãi nên đây là một trong số ít mô hình có thể đem 

lại lãi dòng cho nông dân. 

Bảng 7. Khái toán lợi nhuận mô hình sản xuất lúa nếp Tan tại Điện Biên Đông 

TT Chỉ tiêu 

Mô hình sản xuất đại trà (ngoài dự 

án) 

Số lượng 

Đơn giá 

(1.000đ) 

Thành tiền 

(1.000đ) 

1 Tổng chi           36.300  

  

Chi phí vật tư (Giống, phân bón, 

thuốc BVTV/ha)             7.500  

  Giống (kg/ha)         100        30          3.000  

  Phân bón + vôi             2.800  

  Thuốc BVTV             1.500  

  Chi phí khác     200  

  Chi phí lao động (công/ha)         180      160        28.800  

2 Tổng thu      3.150        12        37.800  

3 Lãi thuần (1.000 đ/ha)             30.300  

4 Lãi dòng ( 1.000đ/ha)             1.500  

 

3.1.4. Tình hình tiêu thụ lúa gạo nếp Tan tại Điện Biên 

Tiêu thụ nếp Tan tại huyện Điện Biên Đông: Tổng diện tích gieo cấy trung bình 

hàng năm khoảng 40 ha (giai đoạn 2015-2017), sản lượng trung bình hàng năm 

vào khoảng 110 -120 tấn thóc. Trong đó, gần 70 tấn được sử dụng cho nhu cầu 
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tiêu dùng tại nông hộ và khoảng 40 - 50 tấn được bán ra thị trường. Lượng lúa 

của các hộ được lái buôn nhỏ lẻ thu mua hoặc các hộ này tự đem bán cho các 

cửa hàng kinh doanh tại thành phố Điện Biên. Giá bán tại xã Na Son và thị trấn 

Điện Biên Đông là 12.000-15.000 đồng/kg thóc, tùy vào thời điểm mà giá thóc 

có thể thay đổi. Diện tích nếp Tan trong toàn huyện mỗi năm có tăng thêm 

khoảng 20-22 ha khi dự án thực hiện mô hình, năm 2018 có khoảng 60 ha và 

năm 2019 có khoảng 62 ha. 

Thị trường tiêu thụ tại Điện Biên:  ua 30 phiếu điều tra năm 2018 các tiểu 

thương và doanh nghiệp tại các chợ đầu mối trong tỉnh, giá gạo nếp nương là 

25.000 - 30.000 đồng/kg, gạo tẻ ngon giá chỉ 15.000- 18.000 đồng/kg và chưa 

thấy có gạo nếp Tan bày bán trong các đại lý, cửa hàng gạo lớn trên thành phố 

Điện Biên Phủ. Trong khi nhu cầu dùng gạo nếp đặc sản khá cao, đặc biệt tại 

Điện Biên đồng bào người thái có thói quen sử dụng gạo nếp hàng ngày.  

 

 

 
 

 Sử dụng trong gia đình 

53 % 

 

 

    
Sử dụng trong gia 

đình 
  Làm quà biếu  5%  

Tổng sản 

lượng nếp 

Tan hàng 

năm 115 tấn 

(bán 45 tấn) 

   

 Làm cốm  3%   

    

 

 Thương lái thu mua  

28,7 %   hách hàng sử 

dụng     

  Công ty thu mua 10,3 %  

 

Sơ đồ 2: Các kênh tiêu thụ sản phẩm thóc, gạo nếp Tan 

* Tác nhân chính sản xuất và thu mua lúa, gạo nếp Tan: 
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- Tác nhân sản xuất: Là những hộ dân trực tiếp sản xuất ra hạt thóc nếp Tan, 

trung bình hàng năm có 290 - 310 hộ canh tác giống lúa này, diện tích trung 

bình mỗi hộ 1.200 -1.500 m
2
. Năng suất trung bình của giống là 3,15 tấn/ha, với 

giá bán 12 triệu đồng/tấn thì thu nhập bình quân sau khi đã trừ các chi phí đầu tư 

ban đầu (giống, phân bón) là khoảng 30,3 triệu đồng/ha. Trong khi đó các giống 

lúa tẻ đang gieo cấy phổ biến tại địa phương như IR64, khẩu Parma với mức 

năng suất bình quân 4,2 tấn/ha, giá bán là 6,5 triệu đồng/tấn, thì sau khi trừ đi 

các chi phí về vật tư, chỉ cho thu nhập là 15 triệu đồng/ha, ở mức thấp hơn nhiều 

so với lúa nếp tan. 

- Tác nhân thu mua: Là những thương lái hoặc doanh nghiệp thu mua sản phẩm 

của người dân sau đó về chế biến hoặc bán trực tiếp ra thị trường. Đây là tác 

nhân trung gian trong việc tiêu thụ sản phẩm, hiện trên 70% lượng thóc nếp tan 

được tiêu thụ qua kênh này, bao gồm: 

+ Thương lái thu mua nhỏ lẻ: Họ là những người dân trong xã Na Son, luôn 

Giói hoặc ở thị trấn Điện Biên Đông. Hàng năm, đến thời vụ thu hoạch lúa nếp 

Tan, họ đến tận nhà các gia đình sản xuất để thu mua sau đó bán buôn lại cho 

công ty hoặc để bán dần ra thị trường tiêu thụ tại thành phố Điện Biên Phủ. Họ 

thu mua của người dân với giá 11.000 - 15.000 đồng/kg tùy theo độ sạch và độ 

ẩm của lúa sau khi phơi. Sau đó họ sàng sảy lại và bán cho công ty với giá 

khoảng 20.000 đồng/kg. Như vậy họ thu được lợi nhuận từ 4.000 – 5.000 

đồng/kg thóc thu mua được. 

+ Cửa hàng bán lẻ: Là những cửa hàng thu mua lại thóc từ các lái buôn, sau đó 

xay xát, gia công và bán ra thị trường. Giá mua 1 kg thóc từ thương lái nhỏ lẻ là 

20.000 đồng, sau khi xay xát, đóng gói bao bì sản phẩm, họ bán ra thị trường 

28.000 - 30.000 đồng/kg gạo nếp Tan, mức lợi nhuận họ thu được là 2.000 - 

5.000 đồng/kg gạo nếp Tan.  

- Người tiêu dùng: Chủ yếu là người trong địa bàn huyện Điện Biên Đông 

(chiếm 80%), số lượng mua từ 10-30 kg gạo/lần cho các dịp lễ tết, cưới hỏi và 1-

5 kg gạo/lần mua cho nhu cầu gia đình hàng ngày với giá mua trung bình 

25.000-28.000 đồng/kg gạo và không cần bao bì nhãn mác sản phẩm. 20% 



 49 

khách từ tỉnh Điện Biên và địa phương khác, mua với mục đích làm quà, số 

lượng mua 2-10 kg gạo/lần, với giá mua 28.000 -30.000 đồng/kg gạo. 

Mối quan hệ giữa các tác nhân 

   Các tác nhân tham gia ngành hàng (từ người sản xuất tới người tiêu dùng) 

có mối quan hệ với nhau trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Mối 

quan hệ giữa đại lý đồng bằng và đại lý địa phương là đầu mối quan trọng của 

mỗi kênh hàng, nó là trung tâm, là cầu nối quan trọng giữa sản xuất và thị 

trường. Trong những mối quan hệ này thì quan hệ giữa những người thu gom và 

người sản xuất là quan trọng nhất của quá trình thương mại hoá sản phẩm. Đối 

với những vùng núi cao nơi đồng bào dân tộc sinh sống thì việc tự cung tự cấp 

đã ăn sâu vào tiềm thức người dân, bởi vậy việc thương mại hoá với chính 

những gì người dân sản xuất ra là rất khó khăn, vì vậy tác nhân thu gom chính là 

những nhân tố thúc đẩy quá trình thương mại hoá sản phẩm. Đối với ngành hàng 

nếp thì đây chưa phải là một ngành hàng lớn, khối lượng sản phẩm trao đổi trên 

thị trường thực tế không nhiều do lượng sản phẩm được sản xuất ra rất nhỏ. Tuy 

nhiên, việc sản phẩm nếp Tan xuất hiện khá nhiều trên thị trường cho thấy sản 

phẩm nếp Tan không đúng đang len lỏi vào thị trường, gây thiệt hại cho người 

tiêu dùng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của sản phẩm đích thực. Điều này càng 

khẳng định sự cần thiết phải đăng ký và bảo hộ thương hiệu của nếp Tan. 

  ua quá trình điều tra, chúng tôi nhận thấy đa số khách hàng vẫn còn e 

ngại bởi vấn đề chất lượng gạo nếp Tan, do các thời điểm mua khác nhau hoặc 

các cửa hàng khác nhau chất lượng gạo nếp Tan rất khác nhau. Hoặc vì lợi 

nhuận một số lái buôn hay cửa hàng đã trộn các sản phẩm khác vào làm giảm 

chất lượng nếp Tan. Tâm lý người tiêu dùng mong muốn được mua sản phẩm 

gạo nếp Tan có nhãn mác và rõ nguồn gốc xuất xứ. 

 ết quả điều tra đánh giá thị trường năm 2018 - 2019, khi phỏng vấn các 

thương lái và cửa hàng kinh doanh lương thực tại chợ trung tâm thành phố Điện 

Biên phủ cho thấy, gần 70% số cửa hàng được hỏi họ đều không biết đến sản 

phẩm này, 25% họ biết có sản phẩm này tại huyện Điện Biên Đông, nhưng chưa 

kinh doanh sản phẩm này bao giờ, chỉ có khoảng 5% cửa hàng đã từng kinh 
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doanh sản phẩm này. Điều đó chứng tỏ sản phẩm lúa, gạo nếp Tan mới chỉ được 

kinh doanh phân phối bởi một số tiểu thương, do lượng sản phẩm hàng năm ít, 

chủ yếu mang tính nội tiêu, khâu tiếp thị quảng bá sản phẩm còn kém. Rất cần 

thiết phải nghiên cứu về mặt thị trường, quảng bá sản phẩm, để sản phẩm quý 

hiếm này đến được với đông đảo người tiêu thụ. 

Trong quá trình tìm hiểu thông tin và phỏng vấn từ các tiểu thương chúng 

tôi được biết: Gạo nếp Tan là loại gạo nếp chất lượng cao, giá thành bán cao, tuy 

nhiên thị trường tiêu thụ còn hẹp, chủ yếu là tiệu thụ tại chỗ (huyện Điện Biên 

Đông). Nguyên nhân là sản phẩm nếp Tan cũng chưa được sản xuất nhiều, sản 

lượng còn ít, như vậy muốn phát triển được sản phẩm gạo đặc sản này cần phải 

mở rộng quy mô sản xuất và áp dụng quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao năng 

suất cho nếp Tan, từ đó mới có đủ lượng sản phẩm tung ra thị trường. bên cạnh 

đó muốn tăng giá trị của nếp Tan cần phải có những quảng bá sản phẩm từ đó 

nâng cao được giá trị kinh tế của gạo và cần có phương pháp quản lý để chống 

gian lận thương mại. 

3.1.5. Đánh giá điểm mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức. 

Với những nội dung đã điều tra, chúng tôi tổng kết lại tình hình chung cả 

chuỗi giá trị gạo nếp Tan (bao gồm từ giống cây đến trồng trọt, thu hoạch và tiêu 

thụ trên thị trường … ), đặt trong bối cảnh chung của tình hình lúa gạo Việt 

Nam, những điểm mạnh, yếu, cơ hội và thách thức trong tương lai. 

Bảng 8. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội của gạo nếp Tan 

 Điểm mạnh Điểm yếu 

G
iố
n
g
 

Giống địa phương, tự 

để giống được. 

Giống lúa nếp Tan đang bị thoái hóa, năng 

suất giảm đặc biệt là không có đơn vị sản 

xuất và cung ứng giống. 

Đ
ấ
t 
đ
a
i  

 Điều kiện thổ 

nhưỡng, khí hậu tỉnh 

Điện Biên rất thích 

hợp cho phát triển 

Từ lâu do ruộng đất manh mún, không tập 

trung, cơ sở hạ tầng thiếu nên việc sản xuất 

hàng hóa, cơ giói hóa không thuận lợi. 
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nếp Tan. 

C
h
ấ
t 
lư
ợ
n
g
  

sả
n
 p
h
ẩ
m

 

 

Chất lượng cao, thơm 

ngon 

 Chất lượng không đồng đều và ổn định do 

một số nông dân chưa tuân thủ quy định 

canh tác hoặc chưa nắm rõ. 

G
iá
 c
ả
 Giá cao Giá thị trường không kiểm soát được, thiếu 

sự quan tâm các hiệp hội doanh nghiệp, 

chính quyền địa phương. 

C
ô
n

g
 n
g
h
ệ 
sa
u
 t
h
u
 

h
ọ
a
ch

 

 

 -  ỹ thuật đóng gói và dán nhãn mác chưa 

thực hiện được. 

- Thiếu một giải pháp đồng bộ cho cả 

chuỗi giá trị về 1 công nghệ khép kín phù 

hợp, đặc biệt nhân tố con người cho công 

việc này 

 
u
a
n
 h
ệ 
tr
o
n
g
 c
h
u
ỗ
i 
g
iá
 t
rị

 

 

 Người sản xuất lúa ở 

Điện Biên Đông đã 

có kinh nghiệm trồng 

lúa lâu năm. 

 

- Chưa san sẻ kinh nghiệm với nhau, vẫn 

còn có tính cá thể, thiếu tính tập thể, thiếu 

mô hình HTX. 

- Ý thức và nhận thức còn rất hạn chế nên 

việc thực thi quy trình sản xuất an tòan vẫn 

còn nhiều bất cập 

-  uan hệ 2 chiều của nông dân và doanh 

nghiệp, thương lái chưa được xây dựng 

trên nền tảng pháp lí nên chưa đảm bảo 

nguồn cung ứng và chất lượng như mong 

đợi. 

- Thiếu sự phản hồi từ người tiêu dùng đến 

các khâu kinh doanh và trồng trọt, thiếu 

các luồng thông tin hai chiều, và thông tin 

tới các nhà chức trách. 
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S
ự
 q
u
a
n
 t
â
m
 c
á
c 
tổ
 c
h
ứ
c 

 

Tỉnh  Điện Biên đã có 

nhiều đóng góp và 

quan tâm như có các 

chương trình quy 

họach mở rộng diện 

tích  đất trồng lúa đặc 

sản. 

 

- Việc quan tâm chưa thành hệ thống và 

vào khâu sau thu họach (chỉ tập trung vào 

trước thu họach) 

- Công tác nghiên cứu thị trường, xúc tiến 

thương mại trên  lĩnh vực này còn hạn chế.  

- Việc phát triển  thị trường gạo đặc sản 

nếp Tan một thời gian dài trước đây còn 

mang tính tự phát dẫn đến ảnh hướng tới 

chất lượng của sản phẩm 

 

Bảng 9. Cơ hội và thách thức 

 Cơ Hội Thách thức 

T
h
ư
ơ
n
g
 h
iệ
u

 

Đã được cấp nhãn hiệu hàng 

hóa tập thể 

Mặc dù đã có thương hiệu gạo nếp 

Tan nhưng duy trì và phát triển hiện 

đang là vấn đề vì bởi đội ngũ thu mua 

thương pha trộn các loại gạo khác 

nhau. 

C
ạ
n
h
 t
ra
n
h

 

Sự cạnh tranh lành mạnh 

cũng là cơ hội cho lúa gạo 

nếp Tan tự khẳng định và 

hòan thiện hơn trên thương 

trường (đạt các chứng chỉ 

cần thiết, đảm bảo chất 

lượng ổn định v.v.) 

Gạo nếp Tan đang bị gạo nếp giá thấp 

và gạo nếp chất lượng cao khác cạnh 

tranh gay gắt trên thị  trường. 

 

3.1.6. Giải pháp phát triển chuỗi giá trị nếp Tan tại Điện Biên Đông. 

* Giải pháp về sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm 

- Tổ chức sản xuất hạt giống tốt, đảm bảo chất lượng 

Hiện nay giống nếp Tan chưa có đơn vị, công ty nào sản xuất và cung ứng 

giống, đây lại là then chốt cho năng suất và chất lượng nếp Tan. Chính vì vậy 
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cần thành lập các nhóm hợp tác, hợp tác xã sản xuất giống ngay tại địa phương 

nhằm cung ứng nguồn giống tốt cho sản xuất. 

- Xây dựng mối liên kết sản xuất 

Doanh nghiệp và nông dân cần bắt tay nhau thực sự tạo mối quan hệ đôi bên 

cùng có lợi. Với doanh nghiệp cần có những cam kết rõ ràng trong hỗ trợ sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm nếp Tan. Với nông dân cần tôn trọng cam kết, không 

phá thỏa thuận khi giá gạo thị trường đẩy lên cao…Tuân thủ quy trình kỹ thuật 

sản xuất, không vì lợi nhuộn trước mắt mà tạo ra sản phẩm thiếu an toàn. 

* Giải pháp về chính sách:  

- Quy hoạch vùng sản xuất: Phân vùng sản xuất cho từng cánh đồng để hình 

thành cánh đồng mẫu lớn từng bước ứng dụng kĩ thuật hiện đại vào sản xuất cho 

toàn vùng.  uy hoạch đường nội đồng và hệ thống thủy lợi đảm bảo cho việc áp 

dụng các kỹ thuật hiện đại vào sản xuất.  

- Cơ chế hỗ trợ: 

Tạo điều kiền và xóa bỏ các rào cản hiện đang cản trở sự tham gia của các 

doanh nghiệp mới, doanh nghiệp nhỏ để họ tham gia vào chuỗi gạo nếp Tan. 

Chính quyền địa phương nên chuyển hướng sang cung cấp thông tin thị trường 

và hỗ trợ thiết lập hiện diện thương mại của các doanh nghiệp buôn bán, xuất 

khẩu gạo ở các thị trường mục tiêu. 

Hỗ trợ các doanh nghiệp trong quản lý chuỗi cung ứng gạo an toàn, hỗ trợ 

marketing cho sản phẩm thông qua hội chợ, hội nghị giới thiệu sản phẩm… 

Bên cạnh việc liên kết các doanh nghiệp, đại lý trong tỉnh, để quảng bá 

sản phẩm, tỉnh cần liên hệ với các đại lý ở các thành phố lớn để cung cấp gạo 

nếp Tan chất lượng cao. Sớm xây dựng trang Website quảng bá thương hiệu gạo 

đặc sản nếp Tan đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. 

Hỗ chợ kỹ thuật, vật tư cho nông dân vùng khó khăn để họ tiếp cận sản 

xuất theo nông nghiệp cải tiến (sản xuất đúng quy trình, sản xuất có liên kết…) 
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3.2. Tổ chức sản xuất lúa hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm 

3.2.1. Xây dựng mô hình làm thuần giống lúa nếp Tan 

             Ngay từ khi thực hiện dự án đã xác định vấn đề khó khăn nhất là khâu 

chọn giống cho sản xuất, bởi vì đây là giống lúa địa phương mà chưa có đơn vị 

nào sản xuất giống từ trước tới nay. Trước khi xây dựng mô hình sản xuất 

giống, dự án đã xác định kế thừa nguồn giống (gần với cấp xác nhận) từ dự án 

“Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất hàng hoá cho giống lúa đặc sản 

Nếp Tan tại  tỉnh Điện Biên” dùng để sản xuất giống. Trong giai đoạn 2012 - 

2014 dự án trên đã thực hiện sản xuất giống tại cánh đồng Sư Lư, trong quá 

trình thực hiện cán bộ thực hiện đã chuyển giao lại kỹ thuật cho một số nông hộ 

trong hội nông dân xã Na Son. Đối với xã Luân Giói, dự án đã tiến hành chọn 

mua giống của các nông hộ có kinh nghiệm trong quá trình sản xuất trước đó. 

Để thực hiện tốt công việc chọn giống nhóm cán bộ thực hiện đã tiến hành điều 

tra thu thập các thông tin liên quan đến đặc điểm nông sinh học của giống, quy 

trình sản suất, quá trình tiêu thụ…mở hội nghị PRA xác định được thang tiêu 

chuẩn cho giống lúa nếp Tan. Đối chiếu với các đặc điểm nông sinh học và 

thang tiêu chuẩn cán bộ kỹ thuật của dự án đã sàng lọc lại hạt giống trước khi 

đưa vào mô hình sản xuất, phương pháp sàng lọc được áp dụng thủ công cho 

từng lô giống nhỏ. Số lượng giống giống được sàng lọc trên 1720 kg, trong đó 

đưa vào mô hình sản xuất giống 120 kg với quy mô 2ha thực hiện tại Cánh 

đồng Sư Lư xã Na Son và cánh đồng Phiêng Muông xã Luân Giói huyện Điện 

Biên Đông ở vụ mùa năm 2018.  

Bảng 10. Thang tiêu chuẩn giống lúa nếp Tan 

TT Chỉ tiêu Giai đoạn đánh giá Đặc điểm 

1 Thời gian sinh trưởng Gieo – Thu hoạch 130-140 ngày 

2 Chiều cao cây Thu hoạch 135 (cm) 

3 Màu tai lá Đẻ nhánh Xanh nhạt 

4 Màu lưỡi lá Đẻ nhánh Trắng 

5 Màu vỏ trấu Sau thu hoạch Vàng sẫm  

6 Màu mỏ hạt trấu Thu hoạch Hơi nâu 
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7 Màu nhuỵ  Trỗ Vàng nhạt 

8 Râu ( độ dài, màu sắc…)  Đỏ đuôi 
 hông đều, màu hơi 

đen dài 0,1 – 0,3cm 

9 Hình dạng lá Đẻ nhánh- làm đòng Thon dài 

10 Góc độ ra lá Đẻ nhánh Hơi xòe 

11 Góc độ lá đòng Làm đòng Xòe 

12 Chiều dài lá đòng Làm đòng 21 – 27 cm 

13 Chiều rộng lá đòng Làm đòng 1,5 –2,0 cm 

14 Số đốt phân biệt được Sau thu hoạch 5 

15 Góc độ đẻ nhánh Đẻ nhánh Chụm đến hơi xòe 

16 Chiều dài cổ bông Lúa chín 5 -19 cm  

17 Chiều dài bông Sau thu hoạch 20-29 cm 

18 Tổng số hạt/bông Sau thu hoạch 
130 – 260 hạt (TB 

190 hạt) 

19 Số hạt chắc/bông Sau thu hoạch 
110-200 hạt (TB 171 

hạt) 

20  hối lượng 1000 hạt Sau thu hoạch 28,2 (gam) 

21 Bông hữu hiệu/khóm Thu hoạch 5 cây/khóm  

22 Tính trạng thân Trỗ – Thu hoạch Trung bình 

23 Độ trong hạt gạo (bạc bụng) Sau thu hoạch Trong 

24 

Sâu hại (sâu năn, bọ trĩ, bọ 

xít đen, sâu cuốn lá, sâu đục 

thân…) 

Gieo-chín 
Sâu đục thân,  sâu 

năn 

25 Bệnh hại (Đạo ôn, khô vằn) Gieo chín Đạo ôn 

26 Mùi thơm Hạt khô Thơm 

27 Tỷ lệ gạo nguyên  81,5% 

28 Dài/rộng hạt thóc mm 4,8/2,9 

29 Vitamin B1  0,135 mg/100gram 

30 Protein  6,7% 
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31 Amiloza  10,5% 

32 Tinh bột  72,5% 

 

Sau khi đã có được nguồn giống tốt, mô hình sản xuất giống được áp dụng “quy 

trình sản xuất hạt giống ở cấp nông hộ”, vụ mùa năm 2018 và 2019 thực hiện 

tuần tự các công việc sau: 

Chọn ruộng, hộ sản xuất giống : 

Nhóm cán bộ thực hiện dự án đã chọn 1ha ruộng tại cánh đồng Phiêng Muông 

xã Luân Giói và 1ha tại cánh đồng Sư Lư xã Na Son trên cơ sở ruộng đạt các 

tiêu chí: có độ phì tốt, đủ ánh sáng, chủ động tưới tiêu, nông hộ có kiến thức và 

kinh nghiệm về sản xuất lúa... Trong quá trình gieo cấy các ruộng sản xuất 

giống được cách ly đúng khoảng cách với các ruộng sản xuất lúa đại trà. Trong 

năm 2018 dự án đã chọn được 8 hộ, năm 2019 chọn được 11 hộ tham gia mô 

hình sản xuất giống nếp Tan trên tổng diện tích 4ha (danh sách và diện tích chi 

tiết phần phụ lục). 

 Gieo cấy 

Tuổi mạ khi cấy 22 ngày, cấy 1 dảnh/khóm, khoảng cách cấy 20 x 15 cm (mật 

độ đạt là 30 khóm/m
2
), cấy theo băng để tiện công tác chăm sóc và khử lẫn, 

chiều rộng của băng từ 1,5 m, các băng cách nhau 60 cm.  

 Phân bón cho lúa (1ha) 

Bón lót:  Phân chuồng 10 tấn, đạm Ure 60 kg, Supe Lân 350 kg, Kali 

clolua 50 kg, Vôi bột 500 kg/ha. 

Bón thúc 1: Sau cấy 25 ngày bón Đạm 60 kg,  ali: 50kg. 

Bón thúc 2: Sau bón thúc 1 từ 15-20 bón đạm 60 kg,  ali 50 kg. 

Phòng trừ sâu bệnh, chuột và cỏ dại 

Trong vụ mùa 2018 và 2019, cán bộ thực hiện dự án đã chủ động theo dõi sâu 

bệnh trên đồng ruộng, tích cực hướng dẫn nông dân thực hiện qui trình phòng 

trừ sâu bệnh hại tổng hợp (IPM), cấp thuốc BVTV và chỉ đạo nông dân phun 

thuốc phòng trừ kịp thời các loại sâu bệnh hại chính như: Bọ trĩ, dòi đục lá, sâu 

cuốn lá, sâu đục thân, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, chuột 
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cũng như cỏ dại ngay từ đầu vụ. Thuốc trừ cỏ sử dụng cho mô hình là Prefit 

342WP, thuốc trừ sâu sử dụng DOFAMA 120WP. 

Khử lẫn 

Nhóm cán bộ kỹ thuật đã trực tiếp thực hiện ngay trên đồng ruộng và cũng đã 

chuyển giao kỹ thuật này cho một số nông hộ tham gia.  hử lẫn theo nguyên 

tắc: nhổ bỏ các cây khác dạng về hình thái như màu sắc lá, thân, chiều cao cây, 

bông khác, hạt khác… so với thang tiêu chuẩn, làm sạch cỏ dại…Việc khử lẫn 

được tập trung vào các thời kì: mạ, đẻ nhánh, làm đòng đến trổ bong và thời kỳ 

chín. 

 Thời kỳ mạ: nhóm cán bộ của dự án đã tập trung nhổ bỏ các cây mạ yếu, khác 

dạng về màu sắc, thân , lá … 

Thời kì lúa đẻ nhánh: nhổ bỏ ra khỏi ruộng những nhóm khác dạng, khác màu 

sắc lá, màu sắc thân. 

 Thời kì làm đòng đến trổ bông: Nhổ bỏ những khóm có màu sắc (thân, lá) khác 

với màu sắc của giống, những khóm trỗ sớm hoặc trỗ muộn, những khóm có 

chiều cao hơn hoặc thấp hơn so với quần thể ruộng giống. 

Thời kì chín: Cắt bỏ những khóm, bông, hạt khác dạng, khác màu sắc so với các 

đặc trưng của giống kể cả những bông, khóm có sâu hoặc bị sâu bệnh gây hại 

nặng. Nhóm thực hiện dự án đã tiến hành công tác kiểm định đồng ruộng để xác 

định chất lượng lô giống trước khi thu hoạch. 

Thu hoạch - bảo quản 

        Vụ mùa 2018, 2019 lúa vừa đạt độ chín (sau trỗ 27 ngày) nhóm cán bộ 

thực hiện cùng nông hộ tiến hành thu hoạch lúa giống, gặt xong tiến hành tuốt, 

phơi ngay. Dụng cụ thu hoạch, máy tuốt được vệ sinh sạch sẽ trước khi đưa vào 

sử dụng. Sau khi phơi chúng tôi dùng dụng cụ đo độ ẩm hạt đạt tới ngưỡng 

<14%,  sau đó đóng bao tải dứa và gắn nhãn. 

Năm 2018, 2019 dự án đã xây dựng được 4ha ruộng sản xuất giống lúa 

nếp Tan, với 19 lượt hộ tham gia, ruộng sản xuất đều cấy 1 dảnh, cấy theo băng 

rộng 1,5 m, khoảng cách giữa các băng là 60 cm, các ruộng được chăm sóc và 
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khử lẫn theo quy trình phục tráng quần thể do nhóm cán bộ dự án trực tiếp thực 

hiện và có sự chuyển giao ngay trên đồng ruộng cho các nông hộ tham gia. 

Trong quá trình thực hiện các hộ dân tham gia sản xuất giống đã thực 

hiện tốt và bám sát các yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất giống lúa thuần theo 

QCVN 01-54:2011 BNNPTNT. Các cán bộ kỹ thuật Viện nông lâm nghiệp 

miền núi phía Bắc đã cùng với các nông hộ, theo dõi, đánh giá từng giai đoạn 

sinh trưởng phát triển của mô hình sản xuất giống. 

* Thống kê một số chỉ tiêu về độ thuần trong mô hình sản xuất giống: 

  giai đoạn đẻ nhánh tỷ lệ lẫn tạp giống khá cao, tỷ lệ cây lẫn giống giai này là 

5-7%, giai đoạn chín tỷ lệ lẫn là 1-5%. Sau chọn thuần, độ thuần quần thể các 

ruộng giống đạt 99,5% (tương đương với cấp xác nhận ) và số giống này được 

đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất ở năm sau (bảng 7). 

Bảng 11. Độ thuần giống và cỏ dại ở 3 giai đoạn chính ruộng chọn thuần 

 

 

Địa 

điểm 

       

 

Năm 

Đẻ nhánh Trỗ bông Trước thu hoạch 

Cây 

đúng 

giốn

g 

(%) 

Cây 

khác 

dạng 

(%) 

Cỏ 

dại 

(cây/ 

100 

m
2
) 

Cây 

đúng 

giống 

(%) 

Cây 

khác 

dạng 

(%) 

Cỏ 

dại 

(cây/ 

100 

m
2
) 

Cây 

đúng 

giống 

(%) 

Cây 

khác 

dạng 

(%) 

Cỏ 

dại 

(cây/ 

100 

m
2
) 

Na 

Son 

2018 93,0 7,0 5,0 96,0 3,0 3,0 99,5 0,5 2,0 

2019 95,0 5,0 5,0 98,0 3,0 2,0 99,5 0,5 1,0 

Luân 

Giói 

2018 94,0 7,0 5,0 95,0 3,0 3,0 99,5 0,5 2,0 

2019 95,0 5,0 5,0 99,0 3,0 2,0 99,6 0,4 1,0 

 

*  ết quả năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất giống nếp Tan 

Mục tiêu của mô hình sản xuất giống là tạo ra nguồn giống đủ tiêu chuẩn, 

tuy nhiên cũng cần phải có các theo dõi và thống kê về năng suất để xác định 

được hiệu quả của mô hình đem lại. Với năng suất thống kê dự án đã tổ chức gặt 

ngay tại ruộng (thu hoạch 5 điểm theo đường chéo góc, mỗi điểm 1m
2
, gặt trên 3 

ruộng tốt, trung bình, xấu) kết quả cụ thể như bảng 8. 
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Bảng 12. Năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất ruộng sản xuất giống 

Địa điểm Năm 

Số 

bông/m
2
 

(bông) 

Hạt chắc/ 

bông (hạt) 

KL1000 

hạt (gam) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTK 

(tạ/ha) 

Na Son 
2018 122 121 28,2 41,5 32,5 

2019 123 125 28,3 44,3 33,6 

Luân Giói 
2018 126 125 28,3 45,3 34,3 

2019 125 129 28,3 46,5 34,5 

 

Do gieo cấy và chăm sóc theo đúng quy trình, số hạt chắc/bông khá, số 

bông/m
2 
trung bình (122-126 bông) do quy trình cấy thưa và khử lẫn giống ở các 

giai đoạn đẻ nhánh, làm đòng, trỗ.. triệt để. Tuy nhiên năng suất các ruộng chọn 

thuần vẫn đạt khá. Qua thu mẫu thống kê tại các ruộng, năng suất bình quân đạt  

32,5 – 33,6 tạ/ha tại Na Son, tại Luân Giói năng suất đạt: 34,3-34,5. 

Sản lượng giống thu được tại Na Son > 6,5 tấn và trên 6,8 tấn tại Luân 

Giói, tổng lượng giống/2 năm là >13 tấn, đây là nguồn giống tốt (tương đương 

với giống xác nhận) dùng cho sản xuất đại trà. 

3.2.2. Xây dựng mô hình sản xuất lúa nếp Tan liên kết tiêu thụ sản phẩm  

Dự án được thực hiện trong thời gian từ năm 2018 -2020, trong đó mô 

hình sản xuất được bố trí ở vụ mùa 2018 và vụ mùa 2019 với quy mô 40 ha/2 xã 

tại huyện Điện Biên Đông. 

Chủ nhiệm dự án và nhóm thực hiện đã tiến hành làm việc cùng với 

 BND xã, các nông hộ. Họp đưa ra phương án tối ưu khi triển khai mô hình, tập 

huấn kỹ thuật, phát tài liệu và hướng dẫn trực tiếp trong quá trình thực hiện mô 

hình sản xuất.  ỹ thuật cơ bản áp dụng cho mô hình (chi tiết phụ lục I) dựa trên 

quy trình canh tác lúa cải tiến và được áp dụng các nội dung phù hợp của SRI 

trong điều kiện thực tế địa phương, cụ thể: 

Lượng giống gieo mạ cho 1ha là 80 kg tuổi mạ đạt 22 - 25 ngày tiến hành cấy, 

mật độ cấy: 30 - 35 khóm/m
2
, cấy mạ dược 1-2 rảnh/khóm, cấy nông tay và thẳng 

hàng. 
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Đối với phân bón: Tính trên 1ha nông dân tự bỏ 8 - 10 tấn phân chuồng 

Dự án hỗ trợ các nông hộ 180 kg urê + 350 kg supe lân + 120 kg kali clorua + 500 

kg vôi bột. 

Điều tiết nước tưới nước: Ưu tiên các ruộng có thể tưới khô ẩm xen kẽ tuy nhiên vụ 

mùa vùng Điện Biên Đông mưa rất nhiều và mưa dải dác cả vụ nên đa số các diện 

tích lúa đều sử dụng nguồn nước trời tự nhiên. 

Phòng trừ sâu bệnh, chuột và cỏ dại: Trong vụ mùa 2018 và 2019, cán bộ 

thực hiện dự án đã chủ động theo dõi sâu bệnh trên đồng ruộng, tích cực 

hướng dẫn nông dân thực hiện qui trình phòng trừ sâu bệnh hại tổng hợp 

(IPM), cấp thuốc BVTV và chỉ đạo nông dân phun thuốc phòng trừ kịp 

thời các loại sâu bệnh hại chính như: Bọ trĩ, dòi đục lá, sâu cuốn lá, sâu 

đục thân, rầy nâu, bệnh đạo ôn, bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, chuột cũng như 

cỏ dại ngay từ đầu vụ. Thuốc trừ cỏ sử dụng cho mô hình là Prefit 342WP, 

thuốc trừ sâu sử dụng DOFAMA 120WP. 

Thu hoạch - bảo quản: Vụ mùa 2018, 2019 lúa vừa đạt độ chín 85-90% 

(sau trỗ khoảng 26 ngày) nhóm cán bộ thực hiện cùng nông hộ tiến hành 

thu hoạch lúa. Gặt xong tiến hành phơi ngay trên đồng ruộng, sau đó sử 

dụng máy vò, phơi lúa lại dưới sàn nhà, hiên nhà trên nền bạt, khi lúa đã 

khô hẳn (độ ẩm <14%) đóng lúa vào bao tải. 

* Kết quả một số chỉ tiêu: 

Nếp Tan là giống lúa có thời gian sinh trưởng khá dài, trước đây nông dân 

chỉ canh tác trên cánh đồng Sư Lư, cánh đồng Phiêng Muông với cơ cấu 1 vụ 

nếp Tan/năm (xuống giống tháng 5 thu hoạch tháng 10).  ua kết quả nghiên cứu 

của đề tài “sinh kế vùng cao”, dự án “Xây dựng các giải pháp phát triển sản xuất 

hàng hoá cho giống lúa đặc sản Nếp Tan tại  tỉnh Điện Biên” nông dân đã thay 

đổi và chuyển sang canh tác thành công với cơ cấu: khang dân, IR64 vụ xuân - 

nếp Tan vụ mùa. Cũng hính vì vậy mà thời gian xuống giống trước là tháng 5 

hiện nay là cuối tháng 6 đầu tháng 7.  

Bảng 13. Thời gian sinh trưởng của giống lúa nếp Tan trong vụ mùa 

Địa Năm Ngày Ngày cấy Ngày trỗ Ngày thu Tổng thời 
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điểm gieo mạ bông hoạch gian sinh 

trưởng 

Na Son 
2018 25/6 12/7 9/10 8/11 133 

2019 7/6 28/6 22/9 19/10 132 

Luân 

Giói 

2018 19/6 14/7 5/10 3/11 134 

2019 20/6 12/7 2/10 31/10 131 

 

Thời gian sinh trưởng của giống nếp Tan khá dài từ 131 đến 134 ngày, 

đây cũng là nhược điểm của giống  nếp Tan canh tác ở vụ mùa. Đặc điểm của 

vùng Điện Biên Đông là khí hậu đầu năm lạnh nên vụ xuân chỉ thành công ở trà 

xuân muộn, như vậy trong cơ cấu 2 vụ lúa /năm cần một giống lúa ngắn ngày ở 

vụ mùa sẽ chắc ăn hơn, điều này giúp cho cây lúa có thể tránh được rét đối với 

những năm gặp lạnh sớm ở đầu vụ đông. 

Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nếp Tan: 

Trong canh tác lúa nói chung và lúa nếp Tan nói riêng mục tiêu hàng đầu 

là năng suất và hiệu quả về mặt kinh tế cũng như môi trường đem lại. Năng suất 

lúa phản ánh tổng hợp sự sinh trưởng, phát triển và khả năng chống chịu, thích 

nghi của một giống. Năng suất lúa là kết quả tổng hợp hài hòa giữa 3 yếu tố: Số 

bông/m
2
, số hạt chắc/bông và khối lượng 1.000 hạt. Để có được các chỉ tiêu cấu 

thành năng suất tối ưu thì quy trình chăm sóc là vô cùng quan trọng. Dự án đã 

chú trọng vào các khâu như: tạo nguồn giống tốt, cấy mạ non, bón phân, làm cỏ, 

điều tiết nước tưới ...  

Bảng 14. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nếp Tan qua 2 năm thực hiện 

Địa điểm 

Năm 
Số 

bông/m
2
 

(bông) 

Hạt 

chắc/ 

bông 

(hạt) 

KL1000 

hạt 

(gam) 

NSLT 

(tạ/ha) 

NSTK  

(tạ/ha) 

Na Son 
2018 128 131 28,3 47,5 40,5 

2019 136 135 28,3 51,8 44,5 
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Luân Giói 
2018 138 132 28,3 51,4 45,5 

2019 135 134 28,3 51,2 44,3 

 

Trong quá trình thực hiện dự án, cán bộ kỹ thuật đã tập huấn hướng dẫn 

và trực tiếp cùng với nông dân thực hiện mô hình áp dụng các kỹ thuật mới 

trong sản xuất lúa nếp Tan, quản lý tốt các khâu giống, phân bón, nước tưới, 

BVTV…  ết quả thu được năng suất lúa nếp Tan khá cao: 40,5 - 44,5 đối với 

Na Son, 44,3 -45,5 đối với xã Luôn Giói (bảng 8). 

Với điểm Na Son có thể nhận thấy năm 2018 năng suất thấp hơn 2019, nguyên 

nhân: lô giống 2019 tốt hơn (được sản xuất năm 2018 từ chính dự án) bên cạnh 

đó nông dân cũng đã có kinh nghiệm trong sản xuất lúa nếp Tan, xuống mạ sớm 

(thực hiện làm mạ trong sân vườn nhà) từ đó tiết kiệm được thời gian và giúp 

đưa lúa vào ruộng cấy sớm hơn 18 ngày so với năm 2018. 

Đánh giá nếp Tan sản xuất từ dự án và nếp Tan sản xuất đại trà: 

 Một số chỉ tiêu theo dõi mô hình sản xuất lúa thương phẩm giống nếp Tan 

đã được làm thuần thu được như sau: thời gian sinh trưởng là 131-134 ngày, 

chiều cao cây 151,0 cm và khá đồng đều, số dảnh/khóm đạt khá cao, trung bình 

8 dảnh/khóm, số bông hữu hiệu đạt trung bình 5 bông/khóm, số hạt chắc/bông 

đạt 131 -135 hạt, khối lượng hạt đạt được 28,3 g/1.000 hạt. Đánh giá năng suất 

thực thu của giống nếp Tan đã được làm thuần trung bình đạt 43,7 tạ/ha. Trong 

khi đó năng suất của giống nếp Tan sản xuất đại trà chỉ đạt 29,5 tạ/ha đối với xã 

Na Son, 32,8 tạ đối với xã Luân Giói. Như vậy, năng suất giống nếp Tan đã 

được làm thuần và áp dụng đúng quy trình kỹ thuật đạt cao hơn 10,9-14,2 tạ/ha 

(33,2- 48%) so với giống sản xuất đại trà sử dụng hạt giống theo cách để giống 

truyền thống của nông dân (số liệu bảng 14). 

- Đánh giá độ cứng cây của giống cho thấy, nếp Tan là giống khá cao cây nên dễ 

đổ.  uan sát ruộng lúa sau khi gặp mưa và gió thì hầu hết cây đều bị nghiêng, có 

nhiều đám lúa đổ rạp, độ cứng cây của giống tại ruộng mô hình điểm 5 (độ cứng 

cây trung bình). 
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- Tình hình sâu bệnh hại: Xuất hiện sâu cuốn lá nhỏ giai đoạn lúa đẻ nhánh, tỷ lệ 

gây hại ở mức khoảng 7 - 12 % số cây bị hại khi điều tra (điểm 1-3). Sâu đục 

thân xuất hiện ở giai đoạn làm đòng và trỗ bông, tỷ lệ gây hại 8 - 14 % số dảnh 

bị hại (điểm 1-3), thấp hơn giống nếp Tan sản xuất đại trà có thời điểm tỷ lệ 

dảnh bị hại 16 - 21 % (điểm 3-5). Theo dõi bệnh đạo ôn lá và khô vằn hầu như 

không xuất hiện ở các giai đoạn (bảng 15). 

 

Bảng 15. Kết quả mô hình sản xuất lúa thương phẩm giống nếp Tan 

TT Chỉ tiêu theo dõi 

 ết quả 

Mô hình dự án 

thực hiện  

Mô hình giống 

sản xuất đại trà 

(đối chứng) 

1 Thời gian từ gieo - cấy (ngày) 22 25 

2 Thời gian từ gieo - trỗ bông (ngày) 120 125 

4 Thời gian từ gieo - thu hoạch (ngày) 133 135 

5 Chiều cao cây (cm) 151,0 145 

6 Chiều dài bông (cm) 24,5 21,3 

7 Số dảnh/khóm 8 5 

8 Số bông hữu hiệu/khóm 5 4 

9 Số hạt chắc/bông 134 122 

10  hối lượng 1.000 hạt (gam) 28,2 28,1 

11 Năng suất thực thu (tạ/ha) 43,7 29,5- 32,8 

12 Sâu cuốn lá nhỏ (điểm) 1-3 1-3 

13 Sâu đục thân (điểm) 1-3 3-5 

14 Độ cứng cây (điểm) 5 5 

 

* Kết quả liên kết và tiêu thụ sản phẩm nếp Tan 

* Đánh giá chung mô hình sản xuất nếp Tan 

 Mô hình canh tác giống lúa nếp Tan với hạt giống đã được chọn thuần 

(sản xuất giống cấp nông hộ) và biện pháp kỹ thuật mới được gieo cấy vụ mùa 



 64 

2018 và 2019 tại huyện Điện Biên Đông, quy mô 40 ha với 287 lượt hộ nông 

dân tham gia. Các hộ nông dân tham gia mô hình đã áp dụng biện pháp kỹ thuật 

tổng hợp như: sử dụng hạt giống tốt (từ phục tráng quần thể), mật độ cấy, phân 

bón và chế độ chăm sóc thích hợp... đã tạo cho cây lúa sinh trưởng khỏe, cây cao 

đồng đều, đẻ nhánh và trỗ bông tập trung, ít sâu bệnh, giảm tỷ lệ đổ. Năng suất 

của mô hình bình quân đạt 43,7 tạ/ha, khá cao và tăng hơn 38,7% so với giống 

nếp Tan gieo cấy đại trà (năng suất đạt khoảng 31,5 tạ/ha), sản lượng thóc thu 

được từ mô hình đạt trên 174 tấn. Chất lượng gạo ngon (cơm dẻo, hương thơm). 

 Đánh giá hiệu quả kinh tế cho thấy, về lợi nhuận, canh tác giống lúa nếp 

Tan đã chọn thuần lợi nhuận đạt 43,52 triệu đồng/ha, tăng hơn 43,6 % so với 

giống sản xuất đại trà (chỉ đạt 30,3 triệu đồng/ha). Mặt khác sản xuất và duy trì 

giống nếp Tan có ý nghĩa lớn về mặt kinh tế - xã hội như khai thác có hiệu quả 

lợi thế về điều kiện tự nhiên, bảo tồn nguồn gen giống lúa địa phương quý hiếm, 

tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người nông dân và ngân sách địa phương. 

* Kết quả liên kết sản xuất trong mô hình 

Ngay từ đầu dự án đã xác định liên kết với doanh ngiệp trong khâu đầu ra 

sản phẩm quyết định đến thành công của dự án rất lớn. Dự án đã hợp tác với 2 

doanh nghiệp: Công ty TNHH thực phẩm Safe Green, hợp tác xã nông nghiệp 

CCO Điện Biên Đông. Vai trò của các tác nhân được thể hiện rõ trong mối liên 

kết 4 nhà. 

Nhà nông:  

 Trong mô hình liên kết sản xuất này, 287 hộ nông dân tham gia mô hình 

đóng vai trò là “trung tâm”. Họ đã thực hiện tốt các công việc: 

+ Tiếp nhận sự hỗ trợ giống, vật tư và các hỗ trợ khác. 

+ Đóng góp công lao động và phân chuồng vào mô hình. 

+ Tham gia đầy tập huấn về quy trình sản xuất, liên kết với nhau, cùng tuân thủ 

theo quy trình sản xuất đã được tập huấn, thực hiện theo hướng dẫn của các 

chuyên gia dự án. 

+ Kí hợp đồng và bán sản phẩm với công ty TNHH thực phẩm Safe Green và 

hợp tác xã nông nghiệp CCO Điện Biên Đông. 
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 Nhà nước: 

Tham gia trong mô hình sản xuất này, các cấp chính quyền bao gồm Sở khoa 

học và công nghệ, Phòng nông nghiệp và PTNT Điện Biên Đông, UBND xã Na 

Son, UBND xã Luân Giói đã thể hiện rõ vai trò “nhà nước” như sau: 

+ Phê duyệt kế hoạch vùng sản xuất và vốn đầu tư cho dự án 

+ Cung cấp thông tin thị trường, giống, phân bón, thuốc BVTV… 

+ Hướng dẫn và giám sát nhà khoa học, nông dân và doanh nghiệp thực hiện 

mối liên kết trong sản xuất. 

Nhà khoa học: 

Trong mô hình sản xuất này, vai trò của Nhà khoa học được thể hiện như sau: 

Viện  hoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc thực hiện tập huấn, 

hướng dẫn áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về sản xuất nếp Tan, tiêu thụ sản phẩm 

gạo nếp …Thực hiện việc cấp phát các vật tư cho xây dựng mô hình sản xuất lúa 

giống, lúa thương phẩm. Các cán bộ Viện đã cùng với bà con nông xây dựng mô 

hình sản xuất trên đồng ruộng, cùng nông dân đi kiểm tra, giải quyết những dịch 

hại đồng thời hướng dẫn cho nông dân nhận biết tình trạng sinh trưởng, phát 

triển của cây lúa. Giúp nông dân phân biệt được cây lúa khỏe với cây lúa bị sâu 

bệnh tấn công, cây lúa bị thiếu hoặc thừa chất dinh dưỡng… Từ đó, đưa ra biện 

pháp xử lý phù hợp tránh việc bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật một cách 

không cần thiết như tập quán cũ trước đây. 

Dự án đã giúp nông dân, doanh nghiệp tiếp cận với thông tin và giúp họ 

tìm hiểu về cách thức thương mại hóa sản phẩm nếp Tan một cách hiệu quả, 

thông qua: tập huấn, thăm quan mô hình nếp Tú Lệ, hội nghị đầu bờ… 

Doanh nghiệp: 

 Trong mô hình sản xuất HTX nông nghiệp CCO và công ty TNHH Safe Green 

đã đóng vai trò là đơn vị liên kết tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, công ty đã thu 

mua sản phẩm lúa từ mô hình, xay xát và bán sản phẩm gạo ra thị trường với sản 

lượng thu mua cụ thể như sau. 
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Bảng 16. Sản phẩm nếp tan liên kết tiêu thụ tại 2 xã Na Son và Luân Giói 

Công ty Xã Na Son (tấn) Xã Luân Giói (tấn) 

Năm 2018 
Năm 

2019 
Năm 2018 

Năm 

2019 

Công ty TNHH thực phẩm 

Safe Green 
10 12 15 15 

HTX nông nghiệp CCO Điện 

Biên Đông 
 10  12 

 

Trong mối liên kết tiêu thụ sản phẩm, dự án gặp rất niều thách thức: Hầu hết các 

doanh nghiệp về nông nghiệp trên địa bàn tỉnh còn chưa có tiềm lực về 

marketing sản phẩm, chưa có các giải pháp đồng bộ để tăng được giá trị cho 

lúa/gạo, các công ty thu mua sản phẩm sau đó say sát và bán lẻ lại gạo nếp Tan 

ở các cửa hàng, đại lý.  

Các công ty không có sự hỗ trợ nguồn vốn từ dự án nên việc kết nối họ với nông 

dân là do họ tự nguyện và khó quy trách nhiệm về phía công ty khi họ phá vỡ 

hợp đồng liên kết. 

Giải pháp khắc phục: Đại đa số các công ty trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa 

bàn có quy mô nhỏ, vốn cho marketing sản phẩm chưa có nên cần phải có sự 

đầu tư vốn của nhà nước cho các doanh nghiệp trong quảng bá, trong tiếp thị sản 

phẩm… từ đó doanh nghiệp kinh doanh có lãi và sẽ hợp tác bền chặt với nông 

dân (vùng nguyên liệu). 

* Đánh giá hiệu quả kinh tế mô hình 

Phân tích so sánh các chi phí đầu vào: 

Chi phí sản xuất bao gồm: chi phí giống, phân bón, vôi, thuốc bảo vệ thực 

vật, chi phí lao động.... So sánh kết quả xây dựng mô hình của dự án và kết quả 

sản xuất đại trà (ngoài mô hình dựa án) tươi đối giống nhau. Chi phí của mô 

hình cao hơn bên ngoài là 1.420.000 đồng. Trong đó: 
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Chi phí giống: Giống trong sản xuất mô hình và ngoài mô hình đều sử dụng 

giống nếp Tan, tuy nhiên nông dân thường dùng lượng giống nhiều hơn so với 

quy trình nên chi phí giống đã cao hơn 600.000 đồng/ha so với mô hình dự án. 

Chi phí phân bón: chi phí cho việc sử dụng phân bón của các hộ dân trong mô 

hình nhiều hơn so với người dân ngoài mô hình. Trong 2 vụ sản xuất, chi phí sử 

dụng phân bón của các hộ dân trong mô hình cao hơn so với các hộ trong ngoài 

mô hình là 2.620.000 đồng, nguyên nhân nông dân bón phân chưa đủ lượng đặc 

biệt là kali. 

Chi phí thuốc BVTV: Mô hình gieo cấy mật độ hợp lý nên dễ kiểm soát tình hình 

sâu bệnh. Trung bình giảm được khoảng 1 đợt phun, tiết kiệm được khoảng hơn 

600.00 đồng/ha . 

Chi phí lao động: Công lao động trong mô hình dự án có áp dụng một phần theo 

quy trình sản xuất lúa cải tiến (SRI), tuy nhiên cũng không có sự khác biệt nhiều 

so với số công cho mô hình ngoài dự án, tổng chi phí là 28,8 triệu đồng/ha. 

Chi phí  khác: chi phí điện cho bơm nước, mua dụng cụ lao động như cuốc, 

liềm, bình phun thuốc BVTV, các đồ bảo hộ cá nhân như áo mưa, ủng … trong 

và ngoài mô hình sản xuất không có sự khác biệt. 

Tổng thu nhập 

      Năng suất: Với việc tổ chức nhóm nông hộ sản xuất lúa nếp Tan theo quy 

trình canh tác lúa cải tiến (SRI), áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật trong canh 

tác (từ khâu làm đất, làm mạ, bón phân và chăm sóc, phòng trừ dịch hại, điều 

tiết nước tưới...) trên toàn bộ diện tích 44 ha (2 vụ) của mô hình đã mang lại 

những hiệu quả kinh tế rõ nét. Năng suất lúa  trung bình đạt 4,37 tấn/ha, cao hơn 

năng suất của ngoài mô hình 1,22 tấn/ha. 

     Giá bán của lúa nếp Tan trong và ngoài mô hình, không có sự khác biệt, 

khoảng 12.000 đồng/kg thóc. 

Hiệu quả kinh tế của mô hình 

Lãi thuần trên 1 ha của mô hình: sau khi trừ chi phí sản xuất (chưa tính công) 

thu nhập thuần túy đạt 43,52 triệu đồng/ha cao hơn so với ngoài mô hình 13,22 

triệu đồng/ha, lãi thuần trong mô hình dự án tăng 43,6% so với ngoài mô hình. 
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Lãi dòng: sau khi trừ tất cả các chi phí sản xuất lãi dòng trong mô hình đạt 14,72 

triệu đồng/ha, lãi dòng ngoài mô hình đạt 1,5 triệu đồng/ha.  

Như vậy khi áp dụng canh tác lúa nếp Tan theo quy trình lúa cải tiến năng 

suất lúa tăng, sử dụng giống đã làm thuần vào sản xuất... hiệu quả kinh tế trong 

sản xuất lúa tăng. 

Bảng 17. Hạch toán lợi nhuận mô hình nếp Tan trong dự án so với giống nếp 

Tan sản xuất ngoài dự án 

TT Chỉ tiêu 

Trong mô hình dự án 
Mô hình sản xuất 

đại trà (ngoài dự án) 

Tăng so 

với 

ngoài 

mô hình 

(đồng) 

Số 

lượn

g  

Đơn 

giá 

(1.000

đ) 

Thành 

tiền 

(1.000đ

) 

Số 

lượn

g 

Đơn 

giá 

(1.0

00đ) 

Thành 

tiền 

(1.000đ

)   

1 Tổng chi     

    

37.720      

      

36.300  

        

1.420 

  

Chi phí vật tư 

(Giống, phân 

bón, thuốc 

BVTV/ha)     

      

8.920      

        

7.500  

 

  Giống (kg/ha) 80     30  

     

2.400  

        

100  

      

30  

        

3.000    

  Phân bón + vôi     

     

5.420      

        

2.800    

  Thuốc BVTV     

        

900      

        

1.500    

  Chi phí khác                 200    
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200  

  

Chi phí lao 

động (công/ha) 

         

180    160  

    

28.800  

        

180  

    

160  

      

28.800    

2 Tổng thu 

      

4.370      12  

    

52.440  

     

3.15

0  

      

12  

      

37.800  14.640  

3 

Lãi thuần  

(1.000 đ/ha)       

    

43.520      

      

30.300  

      

13.220  

4 

Lãi ròng  

( 1.000đ/ha)     

    

14.720      

        

1.500  

      

13.220  

  

Ghi chú: Các đơn giá tính theo thời điểm T11/2019 tại Điện Biên Đông 

3.2.3. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

Trong sản xuất, sử dụng giống lúa nếp Tan được chọn thuần giống và áp 

dụng đúng quy trình kỹ thuật đã làm tăng năng suất, nâng cao chất lượng. Mặt 

khác, với sản phẩm có chất lượng cao dễ dàng tiêu thụ trên thị trường tại chỗ 

cũng như khả năng phát triển mở rộng ra các thị trường bên ngoài tỉnh trong 

tương lai, từ đó làm tăng giá trị của giống nếp Tan, làm cơ sở đẩy mạnh phát 

triển sản xuất giống lúa đặc sản này, góp phần nâng cao thu nhập cho hộ nông 

dân đồng thời làm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, thu hút và tạo 

thêm việc làm cho người dân.  

 Phát triển mở rộng sản xuất giống lúa nếp Tan nhằm phát huy lợi thế so 

sánh của vùng, khai thác hiệu quả ưu thế về điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu) 

chỉ có ở vùng …, tăng giá trị sản xuất lúa của địa phương. 

 Duy trì và phát triển giống lúa nếp Tan tại địa phương có ý nghĩa quan 

trọng trong việc bảo tồn tại chỗ (in-situ) nguồn gen quý hiếm giống cây bản địa, 

phục vụ công tác nghiên cứu chọn tạo giống. 

3.3. Tập huấn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền quảng bá sản phẩm 

Trong năm  hai năm 2018 và 2019 cùng với việc thực hiện các mô hình sản 

xuất chúng tôi đã tổ chức thực hiện các lớp tập huấn cho nông dân ở các địa điểm 
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thực hiện đề tài về kỹ thuật thâm canh lúa, kỹ thuật sản xuất lúa giống ở cấp nông 

hộ. Qua quá trình tập huấn cho 230 lượt nông dân tại xã Na Son và Luân Giói. 

Thành phần bao gồm cả nam và nữ với độ tuổi trung bình từ 40 - 50. Với nhiều 

dân tộc tham gia như Thái, kinh... và trình độ học vấn trung bình 5/12 - 12/12, 

đặc trưng cho thành phần dân tộc được phân bố đều trong khu vực. Sau khi được 

tập huấn, người nông dân đã nắm được các kiến thức về lợi ích của sản xuất 

giống lúa đặc sản Nếp Tan, cách thức để sản xuất ra sản phẩm an toàn. 

Bảng 18. Các lớp tập huấn về nếp Tan 

TT Nội dung đào tạo 
Số người tham 

dự 
Số lớp 

Số 

buổi 

1 
 uy trình sản xuất giống nếp Tan ở 

cấp nông hộ 
60 hộ nông dân  1 1 

2  ỹ thuật canh tác lúa nếp Tan 60 hộ nông dân  1 1 

3 Makerting sản phẩm gạo nếp Tan 60 hộ nông dân  1 1 

4 Sản xuất lúa chất lượng an toàn 50 hộ nông dân  1 1 

 

Hội nghị đầu bờ 

Dự án đã tổ chức 1 hội nghị đầu bờ (30 đại biểu) tại Luôn Giói nhằm 

tuyên truyền và nhân rộng kết quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Nếp Tan.  

Báo cáo các kết quả nghiên cứu và thăm quan mô hình trình diễn để có những 

đánh giá rõ ràng hơn về hiệu quả của việc thực hiện mô hình. Thành phần tham 

gia là cán bộ sở Nông nghiệp, phòng Nông nghiệp huyện, trạm Khuyến nông 

huyện, cán bộ xã chủ chốt, khuyến nông viên và một số hộ nông dân sản xuất 

giỏi của địa phương nơi tổ chức.  

Tổ chức 01 hội nghị PRA 

        Thành phần hội nghị: 65 nông dân và cán bộ  BND xã, khuyến nông thôn 

bản, chủ nhiệm đề tài và nhóm chuyên gia (5 người) nhằm xây dựng thang tiêu 

chuẩn cho giống lúa nếp Tan. Hội nghị bao gồm: Các chuyên gia trong lĩnh vực 

Trồng trọt, bảo vệ thực vật, khoa học đất, chọn giống cây trồng, hệ thống nông 
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nghiệp. Các chuyên gia làm việc độc lập và có nhóm họp đưa ra các ý kiến 

khách quan trung thực…  

Mục đích của hội nghị nhằm đánh giá, xác định giống gốc (các chỉ tiêu sinh hóa 

sinh lý) giống nếp Tan. 

Sau khi tổng hợp các ý kiến của chuyên gia và các “ lão nông chi điền” chúng 

tôi tiến hành xây dựng thang tiêu chuẩn cho giống lúa nếp Tan, từ đó có giữ liệu 

để xây dựng mô hình sản xuất giống bám sát các chỉ tiêu trong thang tiêu chuẩn 

và tạo nhãn mác hàng hóa tập thể cho gạo nếp Tan. 

Tổ chức hội nghị thăm quan 

Dự án đã tổ chức cho 20 người gồm: khuyến nông cơ sở, nông dân sản xuất giỏi, 

doanh nghiệp … thăm quan mô hình sản xuất nếp Tú Lệ Yên Bái. Nội dung 

thăm quan: Mô hình sản xuất nếp Tú Lệ có liên kết tiêu thụ sản phẩm, thăm 

quan các nhà máy say sát, cửa hàng kinh doanh, hợp tác xã và các gia đình sản 

xuất cốm, bánh từ nếp Tú Lệ … ết quả: 

- Các thành viên trong đoàn đã nắm bắt được nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong 

hoạt động sản xuất, bảo quản chế biến, kinh doanh lúa nếp, được chia sẻ trong 

chuyến đi. 

-  hóa học đã giúp được các thành viên nâng cao được ý thức và ứng dụng vào 

trong hoạt động sản xuất và kinh doanh lúa nếp Tan. 

Thông tin tuyên truyền 

Với mục tiêu đưa sản phẩm nếp Tan được nhiều người biết đến, dự án đã 

hợp tác với Đài truyền thanh - Truyền hình Điện Biên Đông thực hiện một 

phóng sự Nội dung phóng sự: phóng sự có độ dài 8 phút nói về quy trình sản 

xuất và tiêu thụ sản phẩm gạo đặc sản nếp Tan tại Điện Biên. Phóng sự đã được 

phát trong chuyên mục Trang truyền hình cơ sở ngày ngày 15/11/2019 trên song 

Đài truyền hình tỉnh Điện Biên. 

3.4. Tổng hợp kết quả đạt được so với thuyết minh 

Bảng 19. kết quả dự án đạt được so với yêu cầu của thuyết minh 

Số 

TT 
Nội dung thự hiện  ết quả đạt được 

Đánh giá so với 

thuyết minh 
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1 
Điều tra thị trường tiêu thụ 

gạo tại Điện Biên  

100 phiếu, 01 báo 

cáo 
Đạt yêu cầu 

2 
Mô hình sản xuất giống 

nếp tan 

4ha, thu được 13,3 

tấn thóc giống  

Vượt yêu cầu (dự 

kiến 12 tấn) 

3 

Mô hình sản xuất lúa nếp 

Tan thương phẩm 

40 ha, đạt > 174,8 

tấn, năng suất tăng 

38,7 % 

Vượt yêu cầu (dự 

kiến 140 tấn) 

4 Phóng sự truyền hình 01 Đạt yêu cầu 

5 

Tổ chức tập huấn cho cán 

bộ địa phương và nông 

dân trong vùng.
 

230 lượt Đạt yêu cầu 

6 Báo cáo tổng kết 01 Đạt yêu cầu 

 

Sau 3 năm thực hiện dự án, đối chiếu với yêu cầu mục tiêu, dự kiến kết quả của 

thuyết minh, dự án đều đạt và vượt mục tiêu ban đầu đề ra. 

3.5. Những bài học kinh nghiệm từ dự án 

Trong quá trình thực hiện các mô hình sản xuất rút ra một số bài học kinh 

nghiệm như sau: 

1) Phải sử dụng hạt giống đạt tiêu chuẩn, cấp hạt từ xác nhận trở lên, nhất là đối 

với sản xuất giống. Đối với những diện tích sản xuất lúa giống cần tuân thủ chặt 

chẽ theo quy trình sản xuất hạt giống lúa thuần để tạo được hạt giống tốt, đủ tiêu 

chuẩn phục vụ sản xuất đại trà. 

2) Đầu tư thâm canh, áp dụng chặt chẽ biện pháp canh tác tổng hợp đã được 

biên soạn thành hướng dẫn kỹ thuật cho giống lúa nếp Tan  để đạt năng suất cao, 

chất lượng, trong đó chú trọng các biện pháp như: mật độ cấy, phân bón, tưới 

nước... Đặc biệt đối với giống lúa nếp Tan có đặc điểm cây cao dễ đổ cần chú ý 

biện pháp điều tiết nước tưới ở giai đoạn trước khi thu hoạch nhằm giảm tỷ lệ 

đổ. Cụ thể, trước thu hoạch khoảng 7 - 10 ngày tiến hành rút cạn nước phơi khô 

mặt ruộng, nhất là đối với những chân ruộng trũng thường xuyên ngập nước, tạo 
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cho thân lúa cứng cáp sẽ giảm đáng kể tỷ lệ đổ, vừa dễ thu hoạch, đảm bảo năng 

suất và giảm tỷ lệ hao hụt khi thu hoạch ngoài đồng. 

3) Thường xuyên phối hợp với cán bộ kỹ thuật (xã, huyện) để tổ chức gieo cấy 

đúng thời vụ, các biện pháp chăm sóc phù hợp, phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời 

nhằm duy trì năng suất ổn định và đảm chất lượng cao, nâng cao giá trị gạo nếp  

Tan của địa phương. 

4) Mấu chốt để nâng cao được giá trị thặng dư cho sản phẩm trong chuỗi nếp 

Tan là xây dựng được mối liên kết chặt trẽ giữa người sản xuất và doanh nghiệp. 

Trong đó, doanh nghiệp cần có đầu tư cho khâu marketing để nâng cao giá trị 

sản phẩm từ đó thu mua được với giá cao hơn cho nông dân, nông dân cần tuân 

thủ các cam kết với doanh nghiệp trong việc bán sản phẩm của mình và điều 

quan trọng hơn cả là cần phải có sự chia sẻ bền vững về lợi nhuộn giữa 2 bên. 

5) Các doanh nghiệp nông nghiệp tại địa phương hầu hết là thiếu kiến thức về 

marketing, thiếu nguồn vốn đầu tư dài hạn … việc liên kết cần phải có sự hỗ trợ 

của chính quyền địa phương về vốn, về nguồn lực khác … thì mô hình liên kết 

mới đảm bảo sự thành công. 

3.6. Tài chính dự án 

Tổng hợp tình hình kinh phí: 

- Tổng kinh phí được duyệt: 915.115.000 đồng; 

- Kinh phí đã chấp nhận quyết toán: 874.878.000 đồng 

Trong đó: 

+ Kinh phí chấp nhận quyết toán năm 2018: 423.386.000 đồng 

+  inh phí chấp nhận quyết toán năm 2019: 451.492.000 đồng 

+ Kinh phí năm 2020 -2021: 22.040.000  đồng (chưa quyết toán) 

(chi tiết phụ lục II) 
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 ẾT L  N VÀ  IẾN NGH  

Kết luận 

Sau khi dự án đã thực hiện hoàn thành, chúng tôi có một số kết luận: 
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 ết quả điều tra đã xác định được điểm mạnh, yếu, cơ hội, thách thức trong 

chuỗi giá trị nếp Tan. Vùng Điện Biên Đông có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho 

canh tác nếp Tan đạt hiệu quả cao, có nhiều cơ hộ để mở rộng và nâng cao giá trị 

của sản phẩm tuy nhiên hiện nay chưa có đơn vị sản xuất giống nông dân tự để 

giống theo phương pháp truyền thống bên cạnh đó sản lượng nếp Tan còn ít, thị 

trường tiêu thụ còn hẹp, chủ yếu là được trao đổi buôn bán ngay tại huyện Điện 

Biên Đông. Với sự xúc tiến mạnh mẽ của dự án, tại địa phương ban đầu hình thành 

được mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất, khai thác được 

nhãn hiệu hàng hóa tập thể đã được bảo hộ, bước đầu tạo được chuỗi cung ứng an 

toàn cho sản phẩm nếp Tan. 

Dự án đã xây dựng được 4 ha và sản lượng đạt >13,3 tấn lúa giống nếp Tan 

tương đương với cấp xác nhận. 

Xây dựng thành công 40 ha mô hình sản xuất lúa nếp tan chất lượng cao có 

liên kết tiêu thụ sản phẩm tại xã Na Son và xã Luân Giói huyện Điện Biên Đông, 

sản lượng đạt > 174,8  tấn, năng suất tăng  38,7%, hiệu quả kinh tế tăng 43,6% so 

với sản xuất đại trà. Bước đầu đã tạo được mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông 

dân trong bao tiêu sản phẩm, góp phần tăng giá trị sản phẩm và đưa thương hiệu 

nếp Tan ngày càng lớn mạnh. 

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 230 lượt hộ thông qua tập huấn, 287 lượt 

hộ thông qua mô hình liên kết. Mở 01 hội nghị đầu bờ, 01 hội nghị thăm quan vùng 

sản xuất điển hình (nếp Tú Lệ), 01 hội nghị PRA, quảng bá nhãn hiệu hàng hóa qua 

báo trí, phóng sự truyền hình. 

 iến nghị 

Mở rộng mô hình liên kết sản xuất ra các vùng có điều kiện tương đồng 

với xã Na Son và xã Luân Giói. 

 BND tỉnh và các Sở ban ngành có cơ chế hỗ trợ cho phát triển và khai 

thác tốt thương hiệu gạo nếp Tan, thúc đẩy chuỗi giá trị nếp Tan ngày càng hoàn 

thiện. 

Sở  hoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tạo điều kiện cho nghiệm thu 

tổng kết dự án. 
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