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

chất lượng cao, gạo thơm ngon. 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: chưa có đơn vị sản xuất 

giống, năng suất và chất lượng gạo của vùng không đồng đều, chưa hình thành 

vùng sản xuất hàng hóa có liên kết tiêu tụ sản phẩm … 

         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 Khoa 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. 

1.  ục tiêu dự án 

- 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. 

- Chuyển gai quy trình kỹ thuật cho người dân và các tác nhân tham gia vào 

chuỗi giá trị nếp Tan. 

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.  

3. Nội dung dự án 

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

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

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

4. Phương pháp thực hiện: 

 Phương thức tổ chức thực hiện:  

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

KHKT nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc), nhà quản lý (Sở Khoa học, phòng 

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

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

Phương pháp điều tra:  

- Điều tra theo bảng câu hỏi 
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 - Tổ chức hội nghị PRA, hội nghị xúc tiến thương mại… 

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: 

Viện nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc cùng với hội nông dân, UBND 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: 

- Khảo 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 

5. Kết quả đạt được 

5.1. Kết quả điều tra, đánh giá các khâu trong chuỗi giá trị của 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 

Luôn Giói, một ít diện tích tại Na Son, Mường Luôn…  

Bảng 1. 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 

* Thị trường tiêu thụ: 

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 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. 

* Giải pháp đề xuất phát triển chuỗi nếp Tan. 

- Quy hoạch vùng sản xuất tập trung.  

- Tổ chức sản xuất hạt giống tốt, đảm bảo chất lượng. 
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- Xây dựng mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

- Cơ chế hỗ trợ cho người sản xuất và doanh nghiệp, tập trung các nguồn vốn hỗ 

trợ cho marketing sản phẩm. 

5.2. Tổ chức sản xuất lúa hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm 

5.2.1. Xây dựng mô hình làm thuần giống lúa nếp Tan 

     Mô hình sản xuất được bố trí ở vụ mùa 2018 và vụ mùa 2019 với quy 

mô 1 ha/năm/xã tại huyện Điện Biên Đông. 

   Kết quả độ thuần trong mô hình sản xuất giống. 

Bảng 2. Độ thuần giống và cỏ dại ở 3 giai đoạn chính ruộng chọn thuần 

      

Chỉ                        

      

tiêu 

 

 

Năm 

Đẻ nhánh Trỗ bông Trước thu hoạch 

Cây 

đúng 

giống 

(%) 

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
) 

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 
 
Kết quả năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất nếp Tan. 

Bảng 3. 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 33,2 

Luân Giói 
2018 126 125 28,3 45,3 34,3 

2019 125 129 28,3 46,5 34,5 
 

 

5.2.2. Xây dựng mô hình sản xuất lúa nếp Tan liên kết tiêu thụ sản phẩm  

Mô hình sản xuất được bố trí ở vụ mùa 2018 và vụ mùa 2019 với quy mô 

10 ha/năm/xã tại huyện Điện Biên Đông. 

Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nếp Tan 
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Bảng 4. Yếu tố cấu thành năng suất và năng suất nếp Tan qua 2 năm thực hiện 

 ịa 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 

Luân Giói 
2018 138 132 28,3 51,4 45,5 

2019 135 134 28,3 51,2 44,3 

 

* Kết quả liên kết và tiêu thụ sản phẩm nếp Tan 

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: 

Bao tiêu, thu mua sản phẩm lúa từ mô hình, xay xát và bán sản phẩm gạo, sản ra 

thị trường với sản lượng thu mua cụ thể như sau. 

    Bảng 1. 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 

Hợp tác xã nông nghiệp 

CCO Điện Biên Đông 
5 5 2 10 

 

* Đánh giá hiệu quả kinh tế 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. 

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.  
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Bảng 2. 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 
 ô 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      200    

  

Chi phí lao 

động (công/ha) 

         

180    160  

    

28.800  

        

180  

    

160  

      

28.800    

2 Tổng thu             14.640  

  

Năng suất 

(kg/ha) 

      

4.370      12  

    

52.440  

     

3.15

0  

      

12  

      

37.800  

 

3 

Lãi thuần  

(1.000 đ/ha)       

    

43.520      

      

30.300  

      

13.220  

4 

Lãi dòng  

( 1.000đ/ha)     

    

14.720      

        

1.500  

      

13.220  

Ghi chú: Các đơn giá tính theo thời điểm T11/2019 tại Điện Biên Đông 
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5.3. Tập huấn kỹ thuật, thông tin tuyên truyền quảng bá sản phẩm 

Bảng 3. Các lớp tập huấn về nếp Tan 

TT Nội dung đào tạo 
Số người tham 

dự 
Số lớp 

Số 

buổi 

1 
Quy trình sản xuất giống nếp Tan ở 

cấp nông hộ 
60 hộ nông dân  1 1 

2 Kỹ 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 

 

Ngoài tập huấn dự án đã tổ chức được 3 hội nghị: Hội nghị đầu bờ; Hội nghị 

PRA; Hội nghị thăm quan nếp Tú Lệ. 

6. Tổng hợp kết quả đạt được so với thuyết minh 

Bảng 7. kết quả dự án đạt được so với yêu cầu của thuyết minh 

Số 

TT 
Nội dung thự hiện Kết quả đạt được 

 ánh giá so với 

thuyết minh 

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 

 

7. 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 

+ Kinh phí chấp nhận quyết toán năm 2019: 451.492.000 đồng 

+ Kinh phí năm 2020: 40.237.000 đồng (chưa quyết toán) 
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K T L  N    K  N N H  

Kết luận 

Sau khi dự án đã thực hiện hoàn thành, chúng tôi có một số kết luận: 

Kết 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. 

Kiến 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. 
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UBND 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 Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên tạo điều kiện cho nghiệm thu 

tổng kết dự án. 

 

    Ngày 5 tháng 5 năm 2021                                  Ngày 5 tháng 5 năm 2021 

     Chủ nhiệm dự án                                                 ơn vị chủ trì  

 

 

 

         Nguyễn  ăn  iang  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


