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      LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ này với đề tài: 

“Phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị 

Thiên” là công trình do chính tôi nghiên cứu và thực 

hiện. Các thông tin, số liệu và kết quả được trình bày 

trong luận án này là trung thực, mọi trích dẫn đều được 

chỉ rõ nguồn gốc. Những kết luận khoa học của luận án 

chưa từng được ai công bố trong bất kỳ học vị nào./. 

     Tác giả  

 

 

 

 Trần Đăng Huy 
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Trước hết cho phép tôi bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị và cá 

nhân đã trực tiếp giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, thực hiện luận án này. 

Tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Đại học Huế, Trường Đại học Kinh tế, Khoa 

Kinh tế và Phát triển, Bộ môn Kinh tế học, Phòng Đào tạo Sau đại học đã tạo điều 

kiện, giúp đỡ và đóng góp nhiều ý kiến khoa học quý giá trong quá trình thực hiện 

luận án này. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS Nguyễn 

Văn Toàn, PGS.TS Trương Tấn Quân đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt 

quá trình nghiên cứu, hoàn chỉnh luận án. 

Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của người thân, gia đình và 

đồng nghiệp trong suốt thời gian qua./. 

 

       Tác giả 

 

 

 

   Trần Đăng Huy 
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Ký hiệu Tiếng Việt Tiếng Anh 

ASEAN Hiệp hội các nước Đông Nam Á Association of south east Asian 

nations 

CIAT Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp 

nhiệt đới quốc tế 

International center for tropical 

agriculture 

EU Cộng đồng chung Châu Âu European Union 

FAO Tổ chức lương thực và nông 

nghiệp Liên hiệp quốc  

Food and Agriculture 

Organization of the United 

Nations 

FOCOCEV Công ty trách nhiệm hữu hạn MTV 

thực phẩm và đầu tư 

 

FOB Giao lên tàu  (giá) Free on board 

GDP Tổng sản phẩm quốc nội  Gross domestic production 

GO Tổng giá trị sản xuất Gross output 

HCN  Hidro xyanua 

HDI Chỉ số phát triển con người  Human Development Index 

HQCF Bột sắn chất lượng cao High quality cassava flour 

IC Chi phí trung gian  Intemediate cost 

IUCN Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và 

Tài nguyên thiên nhiên quốc tế 

International Union for 

Conservation of Nature and 

Natural Resources 

LN Lợi nhuận Benifit 

MI Thu nhập hỗn hợp Mixed Income 

NB Lợi nhuận kinh tế ròng Net Benifit 

PTBV Phát triển bền vững Sustainable Development 

PTNT Phát triển nông thôn  

SWOT Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, 

thách thức 

Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, Threats 

TC Tổng chi phí Total cost 

UNESCO Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 

Văn hóa của Liên hiệp quốc 

United Nations Educational 

Scientific and Cultural 

Organization 

VA Giá trị gia tăng Value Added 

VIF Hệ số phóng đại phương sai Variance inflation factor 

WCED Ủy ban Quốc tế về Môi trường và 

Phát triển 

World Commission on 

Environment and Development 
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PHẦN I. MỞ ĐẦU  
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong nông nghiệp, quá trình chuyển dịch nền kinh tế theo hướng sản xuất hàng 

hóa đòi hỏi cần lựa chọn loại cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đặc biệt từ sau 

năm 2000, với định hướng ngành nông nghiệp có sản phẩm nông sản tham gia vào thị 

trường xuất khẩu (mía đường, vừng, sắn, bột giấy, thịt lợn…) đã tác động mạnh mẽ 

đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn ở nhiều vùng trong cả nước. 

Cây sắn (Manihot esculenta Crantz) không những là cây trồng quan trọng ở 

Việt Nam mà cả nhiều nước trên thế giới [67]. Năm 2018, toàn thế giới có khoảng 105 

nước trồng sắn với tổng diện tích đạt 24,6 triệu ha, năng suất bình quân 11,3 tấn/ha, 

sản lượng đạt 277,8 triệu tấn. Ở Việt Nam, sắn là cây lương thực quan trọng có sản 

lượng đứng thứ ba sau lúa và ngô. Năm 2018, diện tích trồng sắn cả nước 515,6 nghìn 

ha, năng suất bình quân 19,3 tấn/ha (cao hơn năng suất bình quân của thế giới 62,7%), 

sản lượng đạt 9,96 triệu tấn [103], [104]. 

Theo Tổ chức Nông lương thế giới: “Sắn có tiềm năng to lớn là cây trồng thế 

kỷ 21, Việt Nam trở thành nước điển hình của thế giới về việc tăng nhanh năng suất và 

sản lượng sắn” [104]. Cây sắn đang chuyển đổi nhanh chóng từ cây lương thực thành 

cây công nghiệp, là sự lựa chọn của nhiều nông dân nghèo ở các vùng đất xấu, bạc 

màu, khô hạn; sản xuất sắn đồng thời kéo theo nhiều doanh nghiệp chế biến và kinh 

doanh tham gia do sắn đạt lợi nhuận cao, dễ trồng, chi phí thấp [104]. Năm 2018, cả 

nước có hơn 105 nhà máy sản xuất tinh bột sắn quy mô công nghiệp, 7 nhà máy chế 

biến cồn với tổng công suất đạt 3,8 triệu tấn củ tươi/năm [103], [104], xuất khẩu sắn 

và các sản phẩm từ sắn là một trong mười mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của 

Việt Nam, mang lại giá trị ngoại tệ gần 1,0 tỷ USD/năm [76]. 

Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế (gọi tắt là khu vực Bình 

Trị Thiên) có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển sản xuất sắn. Theo đó, quy hoạch 

diện tích vùng nguyên liệu sắn của khu vực đến năm 2020 giữ ổn định 24.500 ha [22], 

[55], [56]. Thực tế trong thời gian qua hoạt động sản xuất sắn đã đạt được những thành 

tựu đáng kể, đặc biệt từ khi các nhà máy chế biến tinh bột sắn được xây dựng ở khu 

vực, dẫn đến diện tích trồng sắn tăng nhanh đạt 23,9 nghìn ha (năm 2018) tăng 27,0% 

so với năm 2005 và chiếm 43,7% tổng diện tích cây trồng cạn của khu vực, sản lượng 
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sắn đạt 426,5 nghìn tấn và năng suất sắn bình quân 17,8 tấn/ha (năm 2018) [46]. Sản 

xuất sắn đã góp phần đáng kể trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và 

đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực [4], [22].  

Việc sản xuất sắn gắn với thị trường tiêu thụ, chế biến xuất khẩu và theo hướng 

hàng hóa là hướng đi đảm bảo sự phát triển bền vững. Thế nhưng, phát triển sản xuất 

sắn ở khu vực Bình Trị Thiên hiện nay hiệu quả kinh tế chưa cao so với tiềm lực sẵn 

có. Hoạt động sản xuất sắn vẫn mang tính tự phát, thiếu định hướng lâu dài, thiếu ổn 

định cả trong sản xuất, chế biến và thị trường tiêu thụ [4], [22]. Bên cạnh đó, sản xuất 

sắn đồng thời cũng đang bộc lộ những rủi ro, bất cập, đối diện với nhiều thách thức 

như: sâu bệnh, thoái hóa giống, suy thoái dinh dưỡng, rửa trôi, xói mòn đất [75]; 

Ngoài ra, hoạt động chế biến tinh bột sắn ở các địa phương cũng đang gây ảnh hưởng 

đến môi trường sinh thái; Việc quy hoạch vùng trồng sắn cũng chưa được chú trọng 

đúng mức, thị trường xuất khẩu sắn của nước ta phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường 

Trung Quốc [75]. Việc nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế sản xuất sắn; giải quyết 

vấn đề xóa đói giảm nghèo, việc làm, ổn định thu nhập và những nhân tố khác ảnh 

hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất sắn là những vấn đề băn khoăn đặt ra cho các nhà 

quản lý, doanh nghiệp và người nông dân [76], [104]. 

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có một khung lý thuyết hay nghiên cứu nào 

với cách tiếp cận toàn diện, thống nhất về phát triển bền vững cây sắn ở trong nước và 

trên thế giới. Chỉ có các nghiên cứu của một số tổ chức và cá nhân tập trung vào các 

vấn đề kỹ thuật trồng sắn, nâng cao năng suất và cải thiện giống sắn như Nguyễn Viết 

Hưng [25], Hoàng Kim và cộng sự [31], [32] hay Trần Ngọc Ngoạn và cộng sự [37]... 

Hoặc các nghiên cứu khác tập trung vào giải quyết một vấn đề về chuỗi giá trị sản 

phẩm sắn, hiệu quả kinh tế, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất sắn 

như Nguyễn Đỗ Anh Tuấn [54], Collinson và cộng sự [70], Kimathi và cộng sự [84] 

hay Kaplinsky và cộng sự [82]. Do vậy, phát triển sản xuất sắn gắn liền với các yếu tố 

về kinh tế, xã hội và môi trường vẫn là một khoảng trống cần phải quan tâm trong 

nghiên cứu về lý luận và thực tiễn phát triển bền vững cây sắn. 

Trước những vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra làm thế nào để phát triển cây 

sắn ở khu vực Bình Trị Thiên theo hướng bền vững là một tất yếu khách quan, vì vậy, 

luận án “Phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên” là rất cấp thiết và 

quan trọng. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 

ngành hàng sắn trên các mặt: kinh tế, xã hội và môi trường, từ đó đề xuất hệ thống các 

giải pháp nhằm phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên.  

2.2. Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu 1: Hệ thống hóa và góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về 

phát triển bền vững cây sắn; 

Mục tiêu 2: Đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền 

vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên giai đoạn 2013 – 2017; 

Mục tiêu 3: Đề xuất định hướng, hệ thống các giải pháp phát triển bền vững cây 

sắn ở khu vực Bình Trị Thiên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Câu hỏi 1: Lý thuyết phát triển bền vững cây sắn ở một vùng hay khu vực là gì? 

Câu hỏi 2: Thực trạng phát triển cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên như thế nào? 

Câu hỏi 3: Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững cây sắn ở 

khu vực Bình Trị Thiên và vai trò của các nhân tố? 

Câu hỏi 4: Để phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên trong thời 

gian tới cần hệ thống các giải pháp gì? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề về lý luận, thực tiễn và những yếu 

tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

+ Phạm vi nội dung: Luận án tập trung phân tích phát triển bền vững cây sắn ở 

khu vực Bình Trị Thiên, cụ thể là đánh giá thực trạng và đưa ra các giải pháp phát triển 

bền vững cây sắn. Về mặt kinh tế, luận án tập trung phân tích tình hình sản xuất, tiêu 

thụ, kết quả và hiệu quả kinh tế mang lại của các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị 

cây sắn; đóng góp ngành hàng sắn vào tăng trưởng kinh tế của địa phương và khu vực, 

thay đổi cơ cấu và gia tăng quy mô hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sắn. Về 

mặt xã hội, đó là tác động của ngành hàng sắn với tăng thu nhập, giảm đói nghèo, giải 

quyết việc làm ở địa phương. Về mặt môi trường, đó là tác động về mặt môi trường 
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sinh thái (khu vực trồng và chế biến) của ngành hàng sắn. Luận án tiếp cận về mặt 

quản lý kinh tế và không tập trung nghiên cứu về mặt kỹ thuật trồng, cải tạo giống sắn; 

không phân tích các thông số đánh giá chất lượng đất, nước và không khí... ảnh hưởng 

từ việc trồng, chế biến và sản xuất tinh bột sắn. 

+ Phạm vi không gian: Nghiên cứu được thực hiện ở 3 tỉnh: Quảng Bình, 

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Mỗi tỉnh chọn hai vùng nghiên cứu là huyện vùng cao 

và huyện vùng thấp, trong đó một huyện là vùng trọng điểm trồng sắn, có diện tích 

trồng sắn lớn và nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn. Do vậy, các huyện 

được lựa chọn bao gồm: A Lưới và Phong Điền thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế; Hướng 

Hóa và Cam Lộ thuộc tỉnh Quảng Trị; Bố Trạch và Tuyên Hóa thuộc tỉnh Quảng Bình. 

Đối tượng điều tra là 600 hộ gia đình trồng sắn, mỗi huyện 100 hộ cho 6 huyện; đối 

tượng điều tra sâu là: 90 cán bộ của các nhà máy chế biến tinh bột sắn và các nhà quản 

lý địa phương, 3 nhà máy chế biến tinh bột sắn và 12 tư thương thu gom sắn trên địa 

bàn của 3 tỉnh thuộc khu vực Bình Trị Thiên. 

+ Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập trong 6 năm, giai đoạn 2013 

- 2018. Số liệu sơ cấp được thu thập trong khoảng thời gian từ tháng 7 - 12 của năm 

2016 và 2017. 

5. Những đóng góp mới của luận án 

a) Về mặt lý luận 

Luận án hệ thống hóa và góp phần bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về phát 

triển bền vững cây sắn. Các nghiên cứu trước đây với khoảng trống nghiên cứu chủ 

yếu tập trung vào khía cạnh kỹ thuật trong sản xuất sắn và xem xét tính bền vững về 

mặt kỹ thuật, nâng cao năng suất và cải thiện giống sắn. Nghiên cứu này lựa chọn cách 

tiếp cận tổng hợp để đánh giá sự phát triển bền vững cây sắn trên cả ba mặt: kinh tế, xã 

hội và môi trường (gọi chung là ngành hàng sắn). Khung phát triển bền vững ngành 

hàng sắn cho phép tiếp cận tổng thể, toàn diện đối với sự phát triển một cây trồng với 

sự hài hòa giữa các mục tiêu.  

b) Về mặt phương pháp 

Luận án sử dụng phương pháp tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp (mixed research 

methods), xây dựng khung phân tích để đánh giá thực trạng phát triển bền vững ngành 

hàng sắn tại khu vực Bình Trị Thiên. Bên cạnh sử dụng các phương pháp nghiên cứu 

định lượng (điều tra thống kê, phân tích hồi quy, so sánh giá trị trung bình của tổng thể 
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với một số cụ thể (One - Sample T-Test), luận án sử dụng các phương pháp nghiên 

cứu định tính như nghiên cứu sâu trường hợp các hộ nông dân, các nhà quản lý địa 

phương, lãnh đạo các nhà máy chế biến tinh bột sắn nhằm phân tích sự phát triển bền 

vững của cây sắn trên các phương diện kinh tế, xã hội và môi trường. 

c) Về mặt thực tiễn 

Luận án đã đánh giá được thực trạng phát triển bền vững cây sắn và phân tích 

các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững cây sắn (ngành hàng sắn) trên các mặt: 

kinh tế (năng suất, hiệu quả kinh tế, triển vọng mở rộng quy mô sản xuất); xã hội (khả 

năng tạo việc làm, thu nhập, giảm nghèo....) và môi trường (bộ số liệu điều tra, phỏng 

vấn sâu về đánh giá ảnh hưởng của phát triển sản xuất sắn đến thoái hóa đất canh tác, 

ô nhiễm khu vực trồng và chế biến). Luận án chỉ rõ, ngành hàng sắn là một ngành 

hàng có hiệu quả kinh tế cao đối với cả hộ gia đình, đối tác thu mua và doanh nghiệp 

chế biến. Tuy nhiên, mức độ phân phối lợi ích vẫn đang có những bất hợp lý nhất định 

giữa các tác nhân. Về mặt xã hội, ngành hàng sắn có những đóng góp quan trọng trong 

hoạt động tạo việc làm, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Kết quả phân tích cho 

thấy, phát triển ngành hàng sắn cũng tiềm ẩn một số nguy cơ về những tác động xấu 

đến chất lượng môi trường đất, nước và không khí ở khu vực trồng và chế biến nếu 

không có giải pháp xử lý nước thải cũng như chương trình quan trắc chất lượng môi 

trường phù hợp.  

Luận án đã đề xuất hệ thống các giải pháp phát triển bền vững cây sắn ở khu 

vực Bình Trị Thiên, làm cơ sở khoa học để cơ quan quản lý, người trồng sắn và các tác 

nhân có liên quan trong chuỗi giá trị cây sắn tham khảo, vận dụng nhằm hoàn thành 

chiến lược, mục tiêu phát triển ngành sản xuất và chế biến sắn trong thời gian tới. 

6. Kết cấu của luận án  

Luận án gồm có 4 phần, bao gồm: phần I: Mở đầu; phần II: Tổng quan về vấn 

đề nghiên cứu; Phần III: Nội dung và kết quả nghiên cứu và phần IV: Kết luận và kiến 

nghị. Trong phần III: Nội dung và kết quả nghiên cứu gồm có 4 chương: Chương 1: 

Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền vững cây sắn; Chương 2: Đặc điểm địa bàn 

và phương pháp nghiên cứu; Chương 3: Thực trạng phát triển bền vững cây sắn ở khu 

vực Bình Trị Thiên và Chương 4: Định hướng và giải pháp phát triển bền vững cây 

sắn ở khu vực Bình Trị Thiên. 
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PHẦN II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ  

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY SẮN 

 

1. Các dự án, chương trình nghiên cứu về cải tiến giống và kỹ thuật sản xuất sắn 

trên thế giới và ở Việt Nam 

- Trên thế giới:  

Sắn là một cây trồng có vai trò quan trọng, có nhiều nghiên cứu, thí nghiệm về 

phát triển giống sắn cho năng suất cao, ít sâu bệnh, các kỹ thuật trồng và bón phân cho 

sắn được nhiều tổ chức và các nhà khoa học thực hiện như: Trung tâm quốc tế Nông 

nghiệp Nhiệt đới (CIAT), Viện IITA – Nigeria, Trung tâm nghiên cứu sắn của Ấn Độ, 

Trung Quốc [51], [104].  

Khu vực Châu Á, Thái Lan là quốc gia rất chú trọng nghiên cứu giống sắn cho 

năng suất cao và đã tuyển chọn được các giống như Rayong 1, Rayong 60 và Rayong 

3. Wangsomnuk và cộng sự (2013), đã thu thập chọn tạo giống mới trên rất nhiều vùng 

và trang trại nhằm xác định được những giống phù hợp với điều kiện sinh thái ở Thái 

Lan [100]. Những tiến bộ trong công tác giống và kỹ thuật trồng trọt đã giúp phát triển 

cây sắn trên quy mô rộng khắp và được ghi nhận là một trong những cây trồng cạn 

phát triển nhanh nhất trên thế giới. 

 Theo Howeler và Aye (2015) [24], áp dụng các kỹ thuật chăm sóc, bón phân có 

thể nâng cao năng suất sắn thu hoạch, giảm xói mòn, cải thiện độ phì nhiêu của đất. 

Song song với việc nghiên cứu tuyển chọn các giống sắn mới, việc nghiên cứu quy 

trình sản xuất thích ứng với điều kiện sinh thái vùng cũng rất quan trọng [52]. Xác 

định quy trình cho những giống triển vọng trên những vùng sinh thái là hướng nghiên 

cứu cơ bản của hầu hết các quốc gia trong phát triển sắn ở các địa phương.  

- Ở Việt Nam:  

Cây sắn được chính phủ và người dân hết sức chú trọng. Chình vì thế, nhiều 

chương trình nghiên cứu và phát triển cây sắn đã được ưu tiên. Thông qua chương trình 

hợp tác nghiên cứu giữa CIAT với Việt Nam và các nước Đông Nam Á đã tạo ra được 

các giống sắn tốt có năng suất và chất lượng cao. Đó chính là áp dụng đột biến trong 

nhân giống sắn để tăng năng suất, hàm lượng tinh bột cao, thời gian thu hoạch sớm, khả 

năng kháng bệnh cho vùng Đông Nam, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ…[33].  

Theo tổ chức FAO, Việt Nam hiện là một trong những nước điển hình của châu 
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Á và thế giới trong việc ứng dụng công nghệ chọn tạo, nhân giống sắn lai và xây dựng 

mô hình canh tác sắn bền vững [32], [33]. Giống KM94 là con lai của tổ hợp lai 

Rayong1 x Rayong 90 nhập nội đã được công nhận cấp quốc gia [103]. Đây là giống 

được trồng phổ biến nhất hiện nay, chiếm 75,6% diện tích sắn trên cả nước, tuy nhiên 

giống KM94 đang bị bệnh Chổi rồng (Phytoplasma) gây hại làm giảm năng suất và sản 

lượng sắn [103]. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giống KM94 cho năng suất và sản 

lượng khác nhau với mức phân bón khác nhau, nếu đầu tư bón phân sẽ cho năng suất và 

hiệu quả kinh tế cao [25].  

Mỗi giống sắn có sự thích ứng khác nhau ở các địa phương. Thực hiện khảo 

nghiệm tại các địa phương như Tây Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk và Kom Tum, Trần Công 

Khanh và cộng sự (2012) [28], [103] đã cho kết quả KM140, KM98-5, KM94 là các 

giống cho năng suất cao. Tại vùng Đông Nam Bộ, Hoàng Kim và cộng sự (2013) [24], 

Vũ Trung (2013) [51] đã tiến hành khảo nghiệm và kết quả cho thấy: Giống sắn KM419 

và KM444 có sức sinh trưởng khỏe, năng suất củ tươi, hàm lượng tinh bột cao. 

Hiện tại, nhiều giống sắn tốt đã được phát triển và sử dụng tại nhiều địa phương 

ở Việt nam. Theo Trần Ngọc Ngoạn và cộng sự (2014) [93], các giống sắn HL2004-28; 

HL2004-32; KM419 được trồng ở khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc có năng suất 

củ tươi và tỷ lệ tinh bột cao. Theo Trần Ngọc Ngoạn và cộng sự (2015) [37], khảo 

nghiệm giống sắn KM419 được trồng ở các tỉnh Tuyên Quang, Nghệ An và Đồng Nai 

cho năng suất củ tươi bình quân rất cao đạt 40,8 tấn/ha, vượt 27,8% so với giồng sắn đối 

chứng KM94 (31,9 tấn/ha). Giống sắn KM419 triển khai tại các tỉnh: Tây Ninh, Đồng 

Nai, Đắk Lắk được nông dân địa phương rất ưa chuộng và đưa vào trồng sản xuất chính 

vụ với tên gọi là giống sắn cao sản siêu bột Nông Lâm, Cút Lùn [31].  

Tóm lại, thông qua những đầu tư và nghiên cứuvề kỹ thuật trồng sắn, tuyển chọn, 

lai tạo giống sắn, nhiều giống sắn mới cho năng suất cao, chống chịu được sâu bệnh, 

phù hợp với từng vùng sinh thái, hạn chế ảnh hưởng đến đất đai và môi trường phục vụ 

sản xuất sắn bền vững đã được phát triển ở nhiều quốc gia trên thế giới nói chung và ở 

Việt Nam nói riêng. Đây chính là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển và đóng góp 

của cây sắn đối với nền nông nghiệp cũng như nền kinh tế của nhiều quốc gia trong  

những năm vừa qua. 
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2. Tình hình nghiên cứu phát triển bền vững cây sắn trên thế giới 

Sắn là cây trồng quan trọng, vì thế trên thế giới có nhiều công trình nghiên cứu 

khác nhau về phát triển bền vững cây sắn. Các nghiên cứu tập trung phân tích và đánh 

giá phát triển cây sắn theo các nội dung kinh tế, xã hội và môi trường. 

- Về kinh tế: 

Đây là nội dung mà các nhà nghiên cứu dành nhiều ưu tiên phân tích và đánh 

giá. Nội dung này trước hết đó chính là đánh giá sự phát triển của ngành hàng sắn theo 

góc độ chuỗi giá trị hay chuỗi cung ứng như nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm sắn 

và thị trường tiêu thụ của Collinson, C. và cộng sự (2000) [70], Kimathi, M. và cộng 

sự (2008) [84], Kaplinsky, R. và cộng sự (2010) [82] cho rằng, việc tăng tính thanh 

khoản trong chuỗi kinh doanh sắn khô dẫn đến hiệu quả của toàn chuỗi cao hơn, chi 

phí vận chuyển giữa các trang trại với các điểm thu mua chiếm tỷ trọng lớn trong giá 

bán. Kết quả chỉ ra rằng, những liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm sắn không bền 

chặt và thiếu ổn định, cấu trúc hợp tác không rõ ràng, ít gắn kết, tuy nhiên lợi ích của 

các tác nhân dọc theo chuỗi là khá cao; Ngoài ra, kết quả phân tích khẳng định chuỗi 

cung sản phẩm sắn vào thị trường Châu Âu và Trung Quốc có sự dịch chuyển thay thế 

lẫn nhau khi có những chính sách, quy định ràng buộc tác động đến ngành hàng sắn 

thay đổi. Vì thế nhóm tác giả đã chỉ ra sự hợp tác, liên kết giữa nhà cung cấp và nhà 

nhập khẩu thông qua hợp đồng là rất quan trọng, qua đó giảm thiểu được các rủi ro 

biến động giá cả thị trường sản phẩm sắn, giúp cho chuỗi cung sản phẩm sắn bền 

vững. 

Một nghiên cứu khác cho các Sáng kiến hợp tác ở đồng bằng sông Niger 

(Foundation for Partnership Initiatives in the Niger Delta (PIND, 2011)) [77], đã cung 

cấp thông tin toàn diện về chuỗi sản phẩm sắn ở đồng bằng sông Niger - Nigeria nhằm 

giúp cho việc đầu tư trong tương lai. Nghiên cứu cho thấy, sản xuất, chế biến và tiêu 

thụ sắn có những cơ hội phát triển, điều đó cần có các tổ chức hỗ trợ, khuôn khổ pháp 

lý, qua đó đã đề xuất các giải pháp cho sự tăng trưởng kinh tế bền vững của ngành 

hàng sắn tại khu vực này. Hộ sản xuất sắn quy mô nhỏ vẫn rất phổ biến (chiếm khoảng 

95% tổng số hộ nông dân trồng sắn) canh tác khoảng khoảng 0,2 - 1 ha, năng suất từ 8 

- 10 tấn/ha. Hộ trồng sắn có quy mô lớn (từ 10 ha trở lên) có tỷ lệ khá ít trong khu vực. 

Chi phí lao động chiếm khoảng 70% trong tổng chi phí sản xuất và chủ yếu lấy công 
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làm lãi. Vì vậy, sản xuất sắn quy mô lớn cần đầu tư máy móc thiết bị và không khả thi 

với nông dân nghèo ở khu vực này. 

Các nghiên cứu trên đã chỉ ra rằng thu nhập từ hoạt động SX sắn đóng góp rất 

lớn cho hộ gia đình, khu vực và quốc gia, sự liên kết chưa chặt chẽ trong chuỗi sản 

phẩm sắn, chuỗi cung và thị trường tiêu thụ sản phẩm sắn. Việc triển khai áp dụng 

máy móc công nghệ cao rất khó cho vùng nông dân nghèo trồng sắn. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu trên chưa đề cập nhiều đến góc độ hiệu quả kinh tế SX sắn hộ gia đình và 

các yếu tố ảnh hưởng như thế nào.  

Các tác giả Akpan, S. B. và cộng sự (2013) [63], Ehinmowo, O. O. và cộng sự 

(2014) [73], Onubuogu, G. C. và cộng sự (2014) [94], đã điều tra ngẫu nhiên hộ gia 

đình trồng sắn và bằng phương pháp thống kê mô tả, hàm sản xuất cận biên (sử dụng 

công cụ Frontier 4.1), hàm sản xuất Cobb-Douglas cho thấy: hiệu quả kinh tế của hộ 

trồng sắn không đạt được mức cận biên, các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản 

xuất sắn như: trình độ của nông dân, khả năng dự đoán lượng mưa, kinh nghiệm trong 

nông nghiệp, quy mô diện tích trồng sắn, kỹ thuật canh tác, bón phân, vốn và lao động 

là những yếu tố cơ bản. Bên cạnh đó, các yếu tố như: giáo dục, số người trong hộ gia 

đình cũng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất sắn trong năm cũng tác động đến hiệu quả 

sản xuất sắn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, chế biến sắn theo phương pháp địa phương 

là không hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân trồng sắn cần có 

cơ chế chính sách nhằm nâng cao trình độ cho người nông dân, khuyến khích tăng đầu 

tư của tư nhân trong lĩnh vực này. Nghiên cứu phát hiện ra rằng, quy mô diện tích đất 

đai canh tác là có hạn, hệ thống dịch vụ đầu vào và tiêu thụ, cơ sở hạ tầng và áp dụng 

tiến bộ kỹ thuật sản xuất sắn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức từ chính quyền 

địa phương. 

Một kết quả thú vị trong nghiên cứu này là phương pháp chế biến sắn chưa hiệu 

quả do người dân chưa am hiểu các tiến bộ khoa học. Do đó, cần phải nâng cao trình 

độ hoặc có các đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến sắn gần vùng nguyên liệu sắn. 

Ưu điểm của các nghiên cứu này là đã phân tích rõ các yếu tố ảnh hưởng đến HQKT 

sản xuất sắn, do vậy có thể kế thừa để tiến hành nghiên cứu HQKT sản xuất sắn ở Việt 

Nam. Tuy nhiên trong nghiên cứu này, yếu tố công lao động sản xuất sắn chưa được 

khai thác và đánh giá có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả kinh tế sản xuất sắn, đặc 

biệt trong nông nghiệp ở Việt Nam chủ yếu lao động khá dồi dào và thường được hoán 
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đổi cho nhau hơn là thuê mướn. Ngoài ra, chuỗi giá trị và các tác nhân dọc theo chuỗi 

giá trị sắn cũng chưa được làm rõ trong nghiên cứu và tiếp cận đánh giá hiệu quả. 

Cùng với nghiên cứu trên, các nghiên cứu Girei, A. A. và cộng sự (2014) [79], 

Ademiluyi, I. O. và cộng sự (2017) [61], đã đi sâu nghiên cứu phân tích năng suất và 

hiệu quả kỹ thuật sản xuất sắn bằng cách thu thập ngẫu nhiên dữ liệu của các nông dân 

trồng sắn với bảng câu hỏi được thiết kế sẵn. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, 

ước lượng khả năng tối đa (MLE) cho tất cả các thông số của hàm sản xuất cận biên 

ngẫu nhiên. Kết quả cho thấy, lao động làm thuê là yếu tố quan trọng nhất trong sản 

xuất sắn, tiếp đến là quy mô trang trại, phân bón và hóa chất nông nghiệp (thuốc diệt 

cỏ). Bên cạnh đó, các yếu tố quyết định sự kém hiệu quả kỹ thuật như: tuổi người lao 

động, giáo dục, kinh nghiệm canh tác, khả năng tiếp cận tín dụng và quy mô số người 

trong hộ gia đình đều có ý nghĩa quan trọng.   

Các nghiên cứu trên khẳng định nông dân tham gia sản xuất sắn đạt mức cao 

hơn mức hiệu quả kỹ thuật trung bình, sản xuất sắn mang lại lợi nhuận khá cho hộ 

nông dân; Các tác giả đã đưa ra được các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật sản 

xuất sắn để người nông dân có thể căn cứ để điều chỉnh nhằm tăng HQKT SX sắn. 

Tuy nhiên, các nghiên cứu này chưa phân tích rõ sự phân bổ chi phí và lợi ích của các 

tác nhân trong chuỗi giá trị sắn.  

Ajayi, C. O. và cộng sự (2018) [62], thực hiện điều tra các yếu tố quyết định an 

ninh lương thực và hiệu quả kỹ thuật của nông dân trồng sắn ở Bang Ondo, Nigeria. 

Sử dụng các chỉ số về an ninh lương thực, phân tích màng bao dữ liệu (DEA) và mô 

hình Heckman probit, đã thu thập, phân tích dữ liệu từ 120 hộ trồng sắn. Số liệu cho 

thấy, chỉ 43% số người được hỏi khẳng định đảm bảo an ninh lương thực. Kết quả 

DEA chỉ ra rằng, khoảng 80% số người được hỏi có hiệu quả kỹ thuật trên 0,5 trong 

khi hiệu quả kỹ thuật trung bình là 0,83. Kết quả của mô hình Heckman probit cũng 

cho thấy: kinh nghiệm canh tác, giáo dục, tuổi nông hộ, số lượng người phụ thuộc, khả 

năng tiếp cận tín dụng, tiếp cận đại lý khuyến nông, khoảng cách đến vùng trồng sắn, 

quy mô diện tích là những yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật và an ninh lương 

thực ở khu vực nghiên cứu. Do đó, việc nâng cao hiệu quả kỹ thuật của nông dân trồng 

sắn là rất cần thiết để giải quyết vấn đề an ninh lương thực trong khu vực bằng cách 

cải thiện các dịch vụ khuyến nông, nâng cao trình độ dân trí, chính sách tín dụng nông 

nghiệp và cho vay ưu đãi. Tương tự, Fu, H. và cộng sự (2018) [78] cũng nghiên cứu 
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thúc đẩy sản xuất sắn hiệu quả một số tỉnh ở Trung Quốc bằng cách sử dụng mô hình 

phân tích màng bao dữ liệu (DEA), hiệu quả kỹ thuật tổng thể (OTE), hiệu quả kỹ 

thuật thuần túy (PTE) và hiệu quả quy mô (SE) sản xuất sắn ở các vùng trồng sắn 

chính của Trung Quốc. Kết quả cho thấy, OTE của Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến, 

Vân Nam và Giang Tây không hiệu quả, với OTE dưới 1. Vùng trồng sắn lớn nhất là 

tỉnh Quảng Tây, có SE thấp nhất với 0,551, PTE gần với mức tối thiểu với 0,344, chỉ 

số OTE là thấp nhất trong số năm tỉnh với 0,190. Vì vậy, nghiên cứu khuyến cáo, cần 

đẩy mạnh công nghiệp hóa và thực hiện sản xuất sắn với quy mô lớn, tăng cường hợp 

tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Châu Phi để cải thiện nguồn 

cung sắn ở Trung Quốc.  

Rõ ràng, cách tiếp cận đánh giá hiệu quả kinh tế khá đa dạng từ chuỗi giá trị, 

vai trò và lợi ích của các tác nhân, công tác chế biến, tiêu thụ. Các nghiên cứu trên 

cũng đã phân tích rõ các yếu tố ảnh hưởng đến HQKT sản xuất sắn, các giải pháp để 

đảm bảo an ninh lương thực, nguồn cung sắn trong điều kiện công nghiệp sản xuất và 

công nghiệp chế biến sắn phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, mỗi nghiên cứu và phân tích 

theo một góc độ và cách tiếp cận riêng biệt, chưa có một nghiên cứu và đánh giá hiệu 

quả hay lợi ích kinh tế một cách toàn diện, đầy đủ. 

- Về xã hội: 

Trên góc độ xã hội, sắn là cây trồng phù hợp với người nghèo và có vai trò quan 

trọng trong việc nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm và ổn định cộng 

đồng nông thôn. 

Theo nghiên cứu Kazuo Kawano (2001) [83], sắn đang có sự thay đổi quan 

trọng với vai trò từ sử dụng cho mục đích lương thực của con người sang là thức ăn  

chăn nuôi và chế biến tinh bột và bán trên thị trường, vì thế nó trở thành nguồn thu 

nhập quan trọng của các hộ gia đình. Những năm qua, diện tích và sản lượng sắn tăng 

lên nhanh chóng ở nhiều nước khu vực Châu Á và đóng góp quan trọng trong cải thiện 

thu nhập cho người sản xuất nhỏ, nông hộ. 

Asogwa, B. C. và cộng sự (2006) [64] cho rằng, ngành nông nghiệp của Nigeria 

bị chi phối bởi các hộ nông dân quy mô nhỏ, nhưng lại sản xuất sản lượng lớn cho nhu 

cầu lương thực trong nước. Mặc dù có vị trí khá quan trọng nhưng hộ nông dân quy 

mô nhỏ thuộc thành phần dân số nghèo nhất, do vậy họ không có khả năng đầu tư tài 

chính vào trang trại nông nghiệp. Thu nhập mang lại từ sắn nhiều hơn so với các loại 
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nông sản khác vì chi phí đầu vào thấp. So với loại nông sản khác, sắn thích nghi tốt 

với nhiều hệ sinh thái, chi phí thấp trong sản xuất, chịu được đất xấu, thời tiết bất lợi 

và sâu bệnh. 

Kleih, U. và cộng sự (2013) [85] đã đánh giá và phân tích các nhu cầu công 

nghiệp cho các sản phẩm sắn khô ở Ghana. Theo kết quả nghiên cứu, Ghana cũng như 

các nước khác tại châu Phi, sắn chủ yếu được sử dụng cho tiêu dùng của con người, 

tuy nhiên về nhu cầu về sắn qua chế biến làm chuyển đổi nhanh từ sắn dùng cho lương 

thực sang sản phẩm sắn thương mại và công nghiệp. Thu nhập từ sản xuất và chế biến 

sắn chiếm khoảng một phần năm GDP nông nghiệp của Ghana. Có rất nhiều người 

tham gia vào các hoạt động liên quan đến sắn góp phần đáng kể vào thu nhập và sinh 

kế nông thôn cho cả nam giới và phụ nữ.  

Theo Masamha, B. và cộng sự (2018) [90], nghiên cứu yếu tố giới tính (phụ nữ 

và nam giới) trong chuỗi giá trị sắn tại khu vực bãi ngang ở Kigoma, Mwanza và Đảo 

Zanzibar ở Tanzania. Dữ liệu được thu thập thông qua điều tra phỏng vấn 228 hộ nông 

dân, kết hợp quan sát trực tiếp và thăm hộ gia đình lặp lại nhiều lần. Kết quả cho thấy, 

mối liên kết giữa các tác nhân rất yếu và yếu tố giới tính ảnh hưởng rất lớn trong chuỗi 

giá trị sắn. Việc sản xuất và chế biến sắn được thực hiện ở các hộ gia đình hoặc hợp 

tác xã quy mô nhỏ và phần lớn thực hiện bởi phụ nữ và trẻ em. Trong khi đó các khâu 

như tiếp thị, vận chuyển và buôn bán sắn, tạo thu nhập do nam giới đảm đương, thực 

hiện và đóng vai trò rất quan trọng. Cần cải thiện chuỗi giá trị sắn nhằm giảm bất bình 

đẳng giới, nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào khâu tiếp thị 

và kiểm soát thu nhập. Điểm thú vị của nghiên cứu này đã đề cập yếu tố xã hội và giới 

trong chuỗi giá trị sản phẩm sắn, đây là vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững cây sắn 

trong điều kiện kinh tế khó khăn nhất là những vùng đồng bào miền núi, dân tộc thiểu 

số hiện nay. 

Một nghiên cứu mang tính xã hội của Ironkwe A. và cộng sự (2013) [80] đã đề 

cập, kết hợp yếu tố xã hội (về giới: nam và nữ) và yếu tố kinh tế (hiệu quả kỹ thuật) 

trong hoạt động sản xuất sắn. Điều tra ngẫu nhiên 120 người nông dân trồng sắn tại 

bang Akwa Ibom, Nigeria để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật của 

hai nhóm nông dân nam và nữ. Bằng phương pháp thống kê mô tả, kết quả cho thấy: 

trong hoạt động sản xuất sắn, nông dân nữ có số lượng tham gia nhiều hơn và có kinh 

nghiệm hơn so với nam giới. Lao động, phân bón và vốn đầu vào có tác động tích cực 
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đến sản lượng sắn thu hoạch của nông dân nam; Trong khi đó, quy mô trang trại, phân 

bón, vốn và các đầu vào khác (thuốc diệt cỏ, phân gia cầm...) có tác động tích cực và 

đáng kể đối với nông dân nữ. Kết quả cũng cho thấy, cả hai giới (nam và nữ) nông dân 

là không hiệu quả về mặt kỹ thuật trong sản xuất sắn mặc dù những nông dân nam là 

hiệu quả về mặt kỹ thuật cao hơn nông dân nữ.    

Nghiên cứu này có thể kế thừa, vận dụng vào nội dung nghiên cứu của luận án 

trong việc kết hợp yếu tố kinh tế với yếu tố xã hội trong hoạt động sản xuất sắn. Tuy 

nhiên, khoảng trống nghiên cứu này, tác giả chưa đi sâu nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến HQKT SX sắn của các hộ gia đình khi kết hợp phân tích yếu tố xã hội và 

kinh tế. 

Tóm lại, các kết quả nghiên cứu trên cho thấy rằng, thu nhập từ hoạt động sản 

xuất sắn góp phần quan trọng trong thu nhập của nông hộ, nhất là hộ nông dân nghèo. 

Tại một số quốc gia thu nhập từ hoạt động sản xuất và chế biến sắn chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng GDP nông nghiệp của đất nước và góp phần cải thiện sinh kế của nông dân. 

Mặt khác, sắn đang chuyển đổi nhanh chóng từ dùng cho thức ăn sang làm nguyên liệu 

đầu vào sản xuất công nghiệp và thương mại. Đây chính là cơ hội về việc làm, thu 

nhập và xóa đói giảm nghèo cho người dân ở nhiều vùng, đặc biệt là người dân nghèo. 

- Về môi trường: 

Phát triển sản xuất sắn mang lại cơ hội về kinh tế và xã hội nhưng cũng đang 

tạo ra những nguy cơ tiềm ẩn về môi trường trong hoạt động trồng và sản xuất chế 

biến. 

Sriroth, K. và cộng sự (2007) [98] đã chỉ ra rằng, sắn là một trong những cây 

trồng có giá trị kinh tế quan trọng. Ở Thái Lan, sắn không chỉ là cây trồng tự cung tự 

cấp, mà là cây trồng được sử dụng cho xuất khẩu và công nghiệp chế biến. Trong 

những năm 1980s, 1990s, năng suất và sản lượng sắn ở Thái Lan tăng trưởng nhanh và 

đóng góp quan trọng đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, sản xuất sản cũng đối mặt với 

việc suy giảm chất dinh dưỡng đất đai, xói mòn và đặc biệt là rủi ro trong thị trường 

xuất khẩu. 

Ở Indonesia, Saleh, N. và cộng sự (2001) [97] cũng cho rằng, sắn là cây trồng 

gây nhiều tranh luận và là cây trồng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như 

làm lương thực, nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu. Sắn phần lớn được trồng 

bởi các người nông dân sản xuất nhỏ nhưng họ phải đối mặt với nhiều rủi ro vì vậy 
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nguồn thu nhập từ cây sắn là tương đối thấp và không ổn định. Hơn thế nữa, bản chất 

hoạt động trồng sắn cũng tạo ra nhiều thách thức trong môi trường và quản lý đất đai. 

Ở Ấn Độ, theo Edison, S. (2001) [72], sắn có sự phân bố khá rộng ở các bang 

khác nhau của Ấn Độ. Trong những năm vừa qua, sắn đang trở thành cây công nghiệp 

và  trở thành cây trồng quan trọng ở hiện tại, có nhiều tiềm năng phát triển trong tương 

lai. Tuy nhiên, sản xuất sắn đã có những tác động tiêu cực về mặt môi trường trong 

quá trình chế biến. 

Một nghiên cứu của Mombo, S. và cộng sự (2017) [92] liên quan đến vấn đề 

sức khỏe, cũng như các rủi ro trong việc sản xuất và tiêu thụ sắn cho rằng: Trong củ 

sắn có chứa axit hydrocyanic gây độc hại đến sức khỏe của con người. Sắn cũng có thể 

đã hấp thụ các chất ô nhiễm trong môi trường (đất, không khí, nguồn nước) vì sắn 

được trồng gần các con đường giao thông hoặc gần nhà máy.  

Kết quả các nghiên cứu trên cho thấy, sắn chuyển nhanh từ cây lương thực sang 

cây công nghiệp dùng làm nguyên liệu trong chế biến và xuất khẩu; Dưới góc độ xã 

hội thì thu nhập từ sắn góp phần cải thiện đời sống người nông dân, đặc biệt là nông 

dân nghèo, tuy vậy thu nhập từ hoạt động này vẫn còn bấp bênh, nhiều rủi ro; Xét ở 

yếu tố môi trường thì hoạt động trồng sắn làm ảnh hưởng đất đai, gây xói mòn đất, bạc 

màu, có những tác động tiêu cực đối với môi trường ở khu vực chế biến sắn. Thị 

trường xuất khẩu sắn vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức. Các nghiên cứu này chưa đề cập 

đến dưới góc độ HQKT SX sắn như thế nào? Tuy nhiên những nội dung nghiên cứu 

nêu trên có thể được kế thừa trong luận án về các yếu tố liên quan đến môi trường 

trong việc trồng và chế biến sắn.  

3. Tình hình nghiên cứu về phát triển bền vững cây sắn ở Việt Nam 

Ở Việt Nam, có nhiều tác giả tập trung nghiên cứu về cải tạo giống sắn để nâng 

cao năng suất và kỹ thuật canh tác sắn nhằm mục đích góp phần phát triển kinh tế. Tuy 

nhiên, không có những nghiên cứu về phát triển bền vững cây sắn dưới góc độ xã hội 

và môi trường hay kết hợp đầy đủ, toàn diện cả ba yếu tố kinh tê, xã hội và môi 

trường. 

Nguyễn Đỗ Anh Tuấn (2005) [54] cho rằng, chuỗi giá trị sản phẩm sắn đặc 

trưng ở chỗ có sự tham gia của người nghèo chính là nông dân trồng sắn. Trồng sắn 

không đòi hỏi phải đầu tư lớn, có thể trồng ở đất có chất lượng thấp, người nông dân 

vẫn thu được mức năng suất hợp lý mặc dù thiếu tưới tiêu, phân bón và thuốc trừ sâu. 
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Sự phát triển của chuỗi giá trị sản phẩm sắn đã tạo ra cơ hội việc làm rất quan trọng 

không chỉ trong lĩnh vực sản xuất sắn, tinh bột, mà còn trong các lĩnh vực mới nổi của 

tinh bột - sản phẩm phụ. Mặc dù có sự tham gia ở mức độ sâu của người nghèo trong 

chuỗi giá trị sản phẩm sắn, nhưng sự tham gia này đã không tạo ra một tác động đáng 

kể tới giảm nghèo. Nói cách khác, việc tham gia vào các chuỗi giá trị sản phẩm sắn 

không có nghĩa là người nghèo có thể thoát khỏi tình trạng của họ.   

Nghiên cứu chỉ ra rằng, chuỗi cung sản phẩm sắn đặc biệt có sự tham gia của 

nông dân nghèo, hoạt động SX sắn tạo thu nhập đáng kể cho nông hộ và tạo cơ hội 

việc làm cho lao động nông thôn. Tuy nhiên, nghiên cứu chưa chỉ rõ lợi ích của các tác 

nhân tham gia chuỗi cung sản phẩm sắn như thế nào. 

Tác giả Nguyễn Viết Tuân (2012) [52], [53], xuất phát từ thực trạng sản xuất 

sắn ở tỉnh Thừa Thiên Huế (TTH), bằng phương pháp nghiên cứu chuỗi giá trị, thống 

kê mô tả, tác giả chỉ ra rằng, sản phẩm sắn được cung ứng, tiêu thụ qua một số tác 

nhân chính. Trong chuỗi giá trị sắn, lợi nhuận đem lại cho hộ trồng sắn, người thu gom 

và nhà máy ở khu vực này khá cao. Liên kết giữa nhà máy với người sản xuất là mấu 

chốt trong chuỗi giá trị được đánh giá là không chặt chẽ và thiếu ổn định, nhà máy 

không ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với hộ sản xuất mà chỉ mua trực tiếp tại cổng 

nhà máy. Người trồng sắn tự do bán sản phẩm của mình, giá cả tăng giảm thất thường, 

người dân bị động trong sản xuất, vùng nguyên liệu thiếu ổn định.    

Nghiên cứu này đã phân tích khá kỹ chuỗi cung sắn và lợi ích của các tác nhân 

tham gia. Nội dung nghiên cứu này khá phù hợp và có thể vận dụng vào nghiên cứu 

chuỗi cung sắn ở khu vực BTT. 

Theo Trương Tấn Quân, Nguyễn Văn Toàn (2015) [39] cho rằng, sản xuất hàng 

hóa đang là xu hướng phổ biến trong sản xuất sắn ở Quảng Bình, xu hướng này đang 

được điều tiết, chi phối bởi sự hình thành các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở địa 

phương, khu vực. Từ thực trạng nghiên cứu, bằng phương pháp phân tích hồi quy, 

phương pháp thống kê mô tả các tác giả đã chỉ ra rằng, sản xuất sắn thương mại đem 

lại giá trị gia tăng, thu nhập và lợi nhuận cao. Có nhiều nhân tố khác nhau ảnh hưởng 

HQKT SX sắn như: quy mô đất đai, chi phí trung gian, giá trị trang thiết bị sản xuất và 

quy mô lao động.   

 Ưu điểm của nghiên cứu này là đã phân tích rõ các yếu tố ảnh hưởng đến 

HQKT sản xuất sắn, do vậy có thể kế thừa để tiến hành nghiên cứu HQKT SX sắn ở 
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Việt Nam và ở khu vực điều tra nghiên cứu. Tuy nhiên các tác giả chưa đề cập đến 

chuỗi cung sắn và lợi ích các của các tác nhân tham gia như thế nào. 

Một nghiên cứu gần đây của Wilkins, K. (2017) [101], sắn và khoai lang đóng 

vai trò quan trọng trong sinh kế lâu đời của người nông dân sản xuất nhỏ ở tỉnh Quảng 

Bình, Việt Nam, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, hạn hán. 

Nghiên cứu tập trung vào việc xác định lỗ hổng trong kiến thức, thực hành của người 

nông dân sản xuất nông nghiệp thông minh trong điều kiện biến đổi khí hậu ở hai xã 

Quảng Thạch và Cao Quảng, tỉnh Quảng Bình. Dữ liệu thu thập từ 30 hộ nông dân sản 

xuất sắn, khoai lang và các tác nhân liên quan như thương nhân thu gom sắn, đại diện 

nhà máy tinh bột sắn và cán bộ khuyến nông. Nghiên cứu chỉ ra rằng: nông dân xã 

Quảng Thạch được tích hợp, gắn kết tốt vào thị trường chế biến tiêu thụ ở địa phương 

và khu vực, trong khi nông dân ở xã Cao Quảng ít tiếp cận với thị trường tiêu thụ. Ở cả 

hai xã, kết quả cho thấy, việc sử dụng phân bón chưa đạt hiệu quả cao và các vấn đề 

khác như khoảng cách trồng, khả năng kiểm soát xói mòn, và quản lý dịch hại cũng bị 

hạn chế và không được thực hiện đầy đủ. Kỹ thuật trồng, làm giống sắn và khoai lang 

chủ yếu được học thông qua giao tiếp giữa các cá nhân trong gia đình hoặc hàng xóm. 

Các thông tin liên quan đến thị trường như sản phẩm mới, giống và giá cả thường được 

truyền đạt thông qua các đại lý bán phân bón, thương lái sắn và cán bộ nông nghiệp 

xã. Phát hiện thú vị của nghiên cứu cho thấy rằng: trong sản xuất, hầu hết các hộ nông 

dân đều hành động tương tự như hàng xóm của họ, tức là các hướng dẫn, biện pháp 

can thiệp từ bên ngoài vào kỹ thuật trồng sắn, thông tin thị trường… đều có tác động 

rất ít và không đáng kể.  

Nghiên cứu này thực hiện tại khu vực liên quan đến vùng nghiên cứu của luận 

án, đã chỉ ra mối liên kết giữa các tác nhân và thông tin trong chuỗi giá trị sắn còn yếu 

và thiếu do vậy có thể kế thừa, áp dụng trong nội dung của luận án. 

4. Những nhận xét rút ra từ tình hình nghiên cứu về phát triển bền vững cây sắn 

Như vậy, trên cơ sở đi sâu phân tích các nghiên cứu của các tác giả trong và 

ngoài nước, có thể rút ra các nhận xét như sau: 

- Các tác giả chỉ tập trung nghiên cứu, phân tích trên một khía cạnh hoặc một 

nội dung riêng lẻ của phát triển sản xuất sắn như: kinh tế (hiệu quả kinh tế, các yếu tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sản xuất sắn); kỹ thuật (cải tạo giống sắn, dịch bệnh, 

kỹ thuật trồng và chăm sóc); chuỗi cung sắn; yếu tố xã hội (giới, đóng góp của ngành 
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hàng sắn trong thu nhập của nông hộ, địa phương, khu vực và quốc gia), đối tượng 

nghiên cứu chủ yếu dưới góc độ quy mô chủ thể hộ gia đình sản xuất.  

- Ở Việt Nam nói chung và khu vực Bình Trị Thiên nói riêng chưa có các 

nghiên cứu một cách tổng thể, đồng bộ về PTBV cây sắn toàn diện trên cả ba nội 

dung: kinh tế, xã hội và môi trường. Bên cạnh đó các yếu tố về cơ chế, chính sách của 

cơ quan quản lý tác động như thế nào đến phát triển bền vững cây sắn cần được xem 

xét và đánh giá một cách toàn diện và đầy đủ.  

Những khoảng trống trong các nội dung nghiên cứu nêu trên sẽ được  giải quyết 

trong luận án này, cụ thể là các vấn đề PTBV cây sắn trên cả ba mặt: kinh tế, xã hội, 

môi trường và cơ chế, chính sách nhà nước tác động như thế nào đến PTBV cây sắn. 

Thực tiễn phát triển SX sắn và từ các nghiên cứu thấy rằng: 

Thứ nhất, nhằm PTBV cây sắn cần nâng cao HQKT SX sắn; Phân tích, đánh 

giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng sắn như: Quy mô diện tích, kỹ thuật 

chăm sóc, bón phân, chi phí trung gian, trình độ nông dân, vùng trồng sắn…có ý nghĩa 

quyết định nâng cao HQKT SX sắn. 

Thứ hai, chuỗi cung sắn có sự tham gia của các tác nhân như: nhà cung cấp đầu 

vào, nông dân trồng sắn, thu gom và doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu... Đặc trưng 

của chuỗi cung sắn là có sự tham gia của nông dân nghèo, đây là vấn đề xã hội đáng 

quan tâm. 

Thứ ba, thu nhập từ hoạt động SX sắn đóng góp đáng kể cho thu nhập của nông 

hộ, khu vực và quốc gia, giải quyết tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đang có sự 

chuyển đổi nhanh chóng trong hoạt động sản xuất sắn từ mục đích lương thực, thức ăn 

gia súc sang mục đích công nghiệp và thương mại. 

Thứ tư, có nhiều phương pháp và mô hình nghiên cứu của các nhà khoa học 

trên thế giới và trong nước đã sử dụng nhằm đánh giá, phân tích hoạt động sản xuất 

sắn như: phương pháp thống kê mô tả, hồi quy tương quan (sử dụng hàm sản xuất 

Cobb–Douglas) là phù hợp với tình hình, đặc điểm của hoạt động sản xuất sắn ở nước 

ta và khu vực BTT, vì vậy có thể kế thừa, áp dụng cho luận án nghiên cứu này. 
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PHẦN III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ  

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÂY SẮN  

 

1.1. Lý luận về phát triển bền vững và phát triển nông nghiệp bền vững 

1.1.1. Lý luận về phát triển bền vững 

1.1.1.1. Phát triển 

Phát triển được định nghĩa khái quát trong Từ điển Oxford [105] là: “Sự gia 

tăng dần của một sự vật theo hướng tiến bộ hơn, mạnh hơn...”. Theo Từ điển Bách 

khoa Việt Nam, phát triển được định nghĩa là: “Phạm trù triết học chỉ ra tính chất của 

những biến đổi đang diễn ra trong thế giới”. Con người và mọi sự vật đều thay đổi 

theo thời gian, nhưng sự phát triển được bao hàm cả khía cạnh thay đổi theo hướng đi 

lên, hướng tốt hơn một cách tương đối [23]. Theo Báo cáo Phát triển con người (1996) 

Chương trình phát triển LHQ, “Phát triển con người là mục đích cuối cùng, tăng 

trưởng kinh tế là phương tiện” [45]. 

Theo Amartya Sen. (2002), phát triển là một quá trình gắn kết nhằm mở rộng 

các quyền tự do của con người. Tăng trưởng kinh tế, tiến bộ công nghệ và thay đổi 

chính trị được xem xét dưới ánh sáng sự đóng góp của chúng cho việc mở rộng các 

quyền tự do của con người, nhất là quyền tự do thoát khỏi nạn đói và suy dinh dưỡng. 

Các quyền tự do vừa là phương tiện, vừa là mục tiêu của sự phát triển [1]. Đến cuối 

thập kỷ 80, theo Chương trình phát triển của LHQ: “Mục đích của phát triển là tạo ra 

một môi trường thuận lợi cho phép con người được hưởng cuộc sống lâu dài, mạnh 

khỏe và sáng tạo.” [8], [99]. 

Rõ ràng, mục tiêu của mỗi quốc gia là tạo ra sự tiến bộ toàn diện, mà tăng 

trưởng kinh tế là một trong một điều kiện quan trọng. Sự tiến bộ của quốc gia trong 

một giai đoạn nhất định được xem xét trên hai mặt: Sự gia tăng về kinh tế và sự tiến bộ 

về xã hội, sự gia tăng về kinh tế được thay bằng thuật ngữ tăng trưởng kinh tế. Tăng 

trưởng kinh tế tác động thúc đẩy sự tiến bộ về mọi mặt xã hội, hình thành cơ cấu kinh 

tế hợp lý và nội dung của phát triển kinh tế [29]. Phát triển kinh tế bao hàm ý nghĩa 

rộng hơn, nó không chỉ bao gồm những thay đổi về số lượng như tăng trưởng kinh tế, 

mà còn bao gồm cả những thay đổi về chất lượng cuộc sống. Như vậy, phát triển kinh 

tế có thể hiểu là một quá trình tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ 
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nhất định. Trong đó bao gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lượng và tiến bộ về cơ 

cấu kinh tế xã hội. Đó là sự tiến bộ, thịnh vượng và cuộc sống tốt đẹp hơn.       

Phát triển kinh tế là phạm trù kinh tế - xã hội rộng lớn, xuất phát từ những quan 

điểm khác nhau các nhà kinh tế đưa ra những khái niệm khác nhau, song tất cả các 

khái niệm đó đều phản ánh các nội dung cơ bản sau: 

- Sự tăng lên về quy mô sản xuất, làm tăng thêm giá trị sản lượng của cải vật 

chất, dịch vụ và sự biến đổi tích cực về cơ cấu kinh tế, tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý 

có khả năng khai thác nguồn lực trong nước và nước ngoài.  

- Sự tác động của tăng trưởng kinh tế làm thay đổi cơ cấu xã hội, cải thiện đời 

sống dân cư, giảm bớt đói nghèo, rút ngắn khoảng cách giữa các tầng lớp dân cư, bảo 

đảm công bằng xã hội.   

- Sự phát triển là quy luật tiến hóa, song nó chịu tác động của nhiều nhân tố, 

trong đó nhân tố nội lực của nên kinh tế có ý nghĩa quyết định, còn nhân tố bên ngoài 

có vai trò quan trọng.    

- Phát triển kinh tế phản ánh sự vận động của nền kinh tế từ trình độ thấp lên 

trình độ cao hơn; nó được đánh giá theo ba nhóm chỉ tiêu sau: 

Các chỉ số đánh giá tăng trưởng kinh tế: Tổng giá trị sản xuất (GO), Tổng sản 

phẩm quốc nội (GDP), Tổng thu nhập quốc dân (GNI), Thu nhập quốc dân (NI), Thu 

nhập quốc dân sử dụng (NDI), Thu nhập bình quân đầu người. 

1.1.1.2. Phát triển bền vững 

Phát triển bền vững (PTBV) (tiếng Anh: Sustainable Development) (Phụ lục 1) 

là một khái niệm tổng thể kết hợp các khía cạnh của con người, tự nhiên, kinh tế và xã 

hội, tham gia vào hai vấn đề lớn của nhân loại: khả năng để tái tạo và duy trì [71].  

Thuật ngữ PTBV lần đầu tiên được sử dụng trong bản “Chiến lược bảo tồn thế 

giới” do Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đề 

xuất năm 1980. Mục tiêu tổng thể của Chiến lược là “đạt được sự PTBV bằng cách 

bảo vệ các tài nguyên sinh vật” và thuật ngữ PTBV ở đây được đề cập tới với nội dung 

hẹp, nhấn mạnh tính bền vững của sự phát triển về mặt sinh thái, nhằm kêu gọi việc 

bảo tồn các tài nguyên sinh vật [21].  

Năm 1987, trong Báo cáo “Tương lai chung của chúng ta”, Ủy ban Quốc tế về 

Môi trường và Phát triển (WCED) do Gro. Harlem Brundtland làm chủ tịch, lần đầu 

tiên đưa ra một định nghĩa tương đối đầy đủ về PTBV là: “Sự phát triển đáp ứng được 
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nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn thương khả năng của các thế hệ tương lai trong 

việc thỏa mãn các nhu cầu của chính họ” [21], [68], [71]. Ý tưởng của khái niệm này 

là để đảm bảo một chất lượng cuộc sống tốt hơn cho tất cả các cư dân toàn cầu, cho thế 

hệ hiện tại và cho thế hệ tương lai, sự nhịp nhàng của tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã 

hội mà không gây nguy hại cho sự cân bằng tự nhiên của hành tinh. Nói cách khác, 

phát triển bền vững là đó là kết hợp hài hòa sự tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường, 

xã hội công bằng, dân chủ và pháp quyền, duy trì sự tiến bộ của con người không chỉ ở 

một vài nơi trong một vài năm, mà với toàn bộ hành tinh và cho tương lai lâu dài.  

Staples (1997) cho rằng, “Phát triển bền vững liên quan đến toàn bộ chất lượng 

cuộc sống - không chỉ đơn thuần tăng trưởng kinh tế” [29]. Hội nghị thượng đỉnh họp 

tại trụ sở Liên Hiệp quốc, New York (2000) đã thông qua bản Tuyên ngôn Thiên niên 

kỷ, nhấn mạnh sự phát triển phải giải đáp được bài toán do môi trường đặt ra. Phải 

thận trọng trong việc quản lý đời sống tất cả các loài sinh vật và các tài nguyên thiên 

nhiên, phù hợp với phương châm phát triển bền vững. Theo bản Tuyên ngôn: “Kiểu 

mô hình sản xuất và tiêu dùng không bền vững hiện nay đã được thay đổi trong sự 

quan tâm về tương lai thịnh vượng của chúng ta và các thế hệ mai sau”. Như vậy, ý 

nghĩa cốt lõi của phát triển bền vững là sự công bằng giữa các thế hệ, là sự phát triển 

mạnh mẽ, liên tục của nền kinh tế, đi đôi với việc bảo vệ môi trường và lành mạnh hóa 

xã hội. PTBV là xu thế tất yếu trong xã hội loài người, được tất cả các quốc gia trên 

thế giới đồng thuận xây dựng thành chương trình hành động cho từng thời kỳ phát 

triển. PTBV phải được thực hiện đồng thời trên cả ba lĩnh vực quan trọng có mối liên 

hệ qua lại với nhau đó là: kinh tế, xã hội và môi trường [45]. 

Hội nghị LHQ về môi trường và phát triển (1992) [45] với bản tuyên ngôn “Về 

môi trường và phát triển” và Hội nghị Johannesburg, Nam Phi (2002) với “Chương 

trình nghị sự 21” thì nội hàm về PTBV được tái khẳng định và đưa ra định nghĩa 

PTBV là “sự phát triển nhằm thỏa mãn các nhu cầu hiện tại của con người, nhưng 

không tổn hại tới sự thỏa mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai”. Hội nghị đã xác định 

rõ “Phát triển bền vững là mục tiêu lâu dài cần đạt được của mọi quốc gia”, và “Con 

người là trung tâm của vấn đề phát triển bền vững. Con người được quyền hưởng một 

cuộc sống lành mạnh và hiệu quả trọng sự hài hòa với thiên nhiên”, thúc đẩy tăng 

trưởng nhưng cũng tìm mọi phương cách để giảm thiểu những tác hại của tăng trưởng 

kinh tế đến môi trường sống của xã hội loài người. 
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Như vậy, PTBV là quá trình phát triển có sự kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa 

giữa ba mặt của sự phát triển, đó là: phát triển kinh tế (tăng trưởng kinh tế), phát triển 

xã hội (thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; xoá đói giảm nghèo và giải quyết việc 

làm) và bảo vệ môi trường (xử lý, khắc phục ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng 

môi trường; phòng chống cháy và chặt phá rừng; khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm 

tài nguyên thiên nhiên). Ngoài ba mặt chủ yếu này, có nhiều người còn đề cập tới 

những khía cạnh khác của phát triển bền vững như chính trị, văn hóa, tinh thần, dân 

tộc... và đòi hỏi phải tính toán và cân đối chúng trong hoạch định các chiến lược và 

chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho từng quốc gia, từng địa phương [3]. 

Do đó, hệ thống hoàn chỉnh các nguyên tắc đạo đức cho PTBV bao gồm các 

nguyên tắc phát triển bền vững trong cả “ba thế chân kiềng” kinh tế, xã hội, môi 

trường (Bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Các tiêu chí từ “phát triển” đến “phát triển bền vững” 

Tiêu chí Từ phát triển Đến phát triển bền vững 

Trụ cột Kinh tế (xã hội) 
Hài hòa kinh tế-xã hội-môi 

trường 

Trung tâm Của cải vật chất/hàng hóa Con người 

Điều kiện cơ bản Tài nguyên thiên nhiên Tài nguyên con người 

Chủ thể quản lý Một chủ thể (nhà nước) Nhiều chủ thể 

Quan hệ với tự nhiên Khai thác/cải tạo tự nhiên 
Bảo tồn/sử dụng hợp lý tự 

nhiên 

Giới Nam quyền Bình đẳng nam, nữ 

Tính chất Kinh tế truyền thống Kinh tế tri thức 

Cách tiếp cận Đơn ngành/liên ngành thấp Liên ngành cao 

  Nguồn: Trương Quang Học, năm 2011 [21] 

*) Các tiêu chí của phát triển bền vững 

Thứ nhất, phát triển bền vững về kinh tế là phát triển nhanh và an toàn, chất 

lượng. Phát triển bền vững về kinh tế đòi hỏi sự phát triển của hệ thống kinh tế trong 

đó cơ hội để tiếp xúc với những nguồn tài nguyên được tạo điều kiện thuận lợi và 

quyền sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên cho các hoạt động kinh tế được 

chia sẻ một cách bình đẳng. Yếu tố được chú trọng ở đây là tạo ra sự thịnh vượng 

chung cho tất cả mọi người, không chỉ tập trung mang lại lợi nhuận cho một số ít, 
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trong một giới hạn cho phép của hệ sinh thái cũng như không xâm phạm những quyền 

cơ bản của con người. 

Phát triển bền vững về kinh tế gồm các nội dung cơ bản: Một là, giảm dần mức 

tiêu phí năng lượng và các tài nguyên khác thông qua công nghệ tiết kiệm và thay đổi 

lối sống; Thay đổi nhu cầu tiêu thụ không gây hại đến đa dạng sinh học và môi trường; 

Bình đẳng trong tiếp cận các nguồn tài nguyên, mức sống, dịch vụ y tế và giáo dục; 

Xóa đói, giảm nghèo tuyệt đối; Công nghệ sạch và sinh thái hóa công nghiệp (tái chế, 

tái sử dụng, giảm thải, tái tạo năng lượng đã sử dụng). 

Nền kinh tế được coi là bền vững cần đạt được những yêu cầu sau: (1) Có tăng 

trưởng GDP và GDP đầu người đạt mức cao. Nước phát triển có thu nhập cao vẫn phải 

giữ nhịp độ tăng trưởng, nước càng nghèo có thu nhập thấp càng phải tăng trưởng mức 

độ cao. Các nước đang phát triển trong điều kiện hiện nay cần tăng trưởng GDP vào 

khoảng 5%/năm thì mới có thể xem có biểu hiện phát triển bền vững về kinh tế. (2) Cơ 

cấu GDP cũng là tiêu chí đánh giá phát triển bền vững về kinh tế. Chỉ khi tỷ trọng 

công nghiệp và dịch vụ trong GDP cao hơn nông nghiệp thì tăng trưởng mới có thể đạt 

được bền vững. (3) Tăng trưởng kinh tế phải là tăng trưởng có hiệu quả cao, không 

chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá. 

Thứ hai, phát triển bền vững về xã hội được đánh giá bằng các tiêu chí, như chỉ 

số phát triển con người (Human Development Index - HDI), hệ số bình đẳng thu nhập, 

các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội, hưởng thụ văn hóa. Ngoài ra, bền vững 

về xã hội là sự bảo đảm đời sống xã hội hài hòa; có sự bình đẳng giữa các giai tầng 

trong xã hội, bình đẳng giới; mức độ chênh lệch giàu nghèo không quá cao và có xu 

hướng gần lại; chênh lệch đời sống giữa các vùng miền không lớn. Trong đó, công 

bằng xã hội và phát triển con người, là tiêu chí cao nhất về phát triển xã hội, bao gồm: 

thu nhập bình quân đầu người; trình độ dân trí, giáo dục, sức khỏe, tuổi thọ, mức 

hưởng thụ về văn hóa, văn minh. 

Phát triển bền vững về xã hội gồm các nội dung chính: ổn định dân số, phát 

triển nông thôn để giảm sức ép di dân vào đô thị; Giảm thiểu tác động xấu của môi 

trường đến đô thị hóa; Nâng cao học vấn, xóa mù chữ; Bảo vệ đa dạng văn hóa; Bình 

đẳng giới, quan tâm tới nhu cầu và lợi ích giới; Tăng cường sự tham gia của công 

chúng vào các quá trình ra quyết định. 
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Thứ ba, phát triển bền vững về môi trường. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa, phát triển nông nghiệp, du lịch; quá trình đô thị hóa, xây dựng nông thôn mới,... 

đều tác động đến môi trường và gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, điều kiện tự 

nhiên. Bền vững về môi trường là khi sử dụng các yếu tố tự nhiên đó, chất lượng môi 

trường sống của con người phải được bảo đảm. Đó là bảo đảm sự trong sạch về không 

khí, nước, đất, không gian địa lý, cảnh quan. Chất lượng của các yếu tố trên luôn cần 

được coi trọng và thường xuyên được đánh giá kiểm định theo những tiêu chuẩn quốc 

gia hoặc quốc tế. 

Phát triển bền vững về môi trường gồm các nội dung cơ bản: sử dụng có hiệu 

quả tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên không tái tạo; Phát triển không vượt quá ngưỡng 

chịu tải của hệ sinh thái; Bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ tầng ôzôn; Kiểm soát và 

giảm thiểu phát thải khí nhà kính; Bảo vệ chặt chẽ các hệ sinh thái nhạy cảm; Giảm 

thiểu xả thải, khắc phục ô nhiễm (nước, khí, đất, lương thực thực phẩm), cải thiện và 

khôi phục môi trường những khu vực ô nhiễm... [3]. 

Hiện nay, đã có khoảng 120 nước trên thế giới xây dựng và thực hiện chương 

trình nghị sự 21 về PTBV cấp quốc gia và gần 7.000 chương trình nghị sự 21 cấp địa 

phương. Từ phương pháp tiếp cận quan điểm hệ thống và tổng hợp của khái niệm phát 

triển bền vững, một số mô hình PTBV đã được đề xuất (Hình 1.1).  

Có nhiều lý thuyết, mô hình mô tả nội dung của phát triển bền vững. Trong mô 

hình của Ủy ban Quốc tế về Môi trường và Phát triển (WCED) (1987), tập trung trình 

bày quan niệm PTBVtheo các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, hành chính, công nghệ, 

quốc tế, sản xuất và xã hội. 

Theo Jacobs và Sedler (1990) [20], phát triển bển vững là kết quả của các tương 

tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau của ba hệ thống chủ yếu của thế giới: Hệ thống kinh 

tế (hệ sản xuất và phân phối sản phẩm); hệ thống xã hội (quan hệ của con người trong 

xã hội); hệ thống tự nhiên (bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên và tài nguyên thiên 

nhiên, các thành phần môi trường của địa cầu). 

Trong Hình 1.1, PTBV không cho phép vì sự ưu tiên của hệ này dễ gây ra sự 

suy thoái và tàn phá đối với hệ khác, hay phát triển bển vững là sự dung hoà các tương 

tác và thoả hiệp giữa ba hệ thống chủ yếu: kinh tế - xã hội – tự nhiên. 
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Hình 1.1: Một số mô hình phát triển bền vững 

Nguồn: Phạm Mạnh Hòa, năm 2007 [20] 

Ở Việt Nam, mô hình PTBV là tăng trưởng kinh tế (nhịp độ nhanh, chất lượng 

cao và bền vững) gắn với phát triển con người; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội 

ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát 

triển văn hoá, y tế, giáo dục…, giải quyết tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển 

con người; bảo vệ và sử dụng có hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự 

nhiên; hoàn chỉnh luật pháp, tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi 

trường tự nhiên…[18]. 

Theo Unesco, PTBV là phát triển cân bằng giữa 3 hệ: kinh tế, xã hội và môi  

trường. Tuy nhiên mô hình này nhấn mạnh rằng, mặc dù mục tiêu PTBV là giống  

nhau nhưng cách thức để đạt được mục tiêu là khác nhau cho từng quốc gia.  

Vòng tròn văn hóa bên ngoài của mô hình này thể hiện rằng: tùy theo từng nước,  

http://philosophy.vass.gov.vn/nghien-cuu-theo-chuyen-de/Nghi-quyet-Dang-va-cuoc-song/Phat-trien-ben-vung-o-Viet-Nam-Mot-so-van-de-ly-luan-va-thuc-tien-685.html#_ftn1
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từng xã hội, từng nền văn hóa, từng hoàn cảnh; và tùy theo thời gian, trật tự ưu tiên 

và lộ trình thực hiện có sự khác nhau. 

Tuy nhiên, phổ biến nhất là nhóm các chuyên gia Ngân hàng Thế giới (2005) đã 

đưa ra mô hình PTBV về mối quan hệ biện chứng giữa phát triển, kinh tế, môi trường 

và xã hội. PTBV được hiểu là sự phát triển kinh tế xã hội để đạt được đồng thời các 

mục tiêu kinh tế (tăng trưởng kinh tế, công bằng trong phân phối thu nhập, hiệu quả 

kinh tế của sản xuất cao), mục tiêu xã hội (công bằng dân chủ trong quyền lợi và nghĩa 

vụ xã hội), mục tiêu sinh thái (bảo đảm cân bằng sinh thái và bảo tồn các hệ sinh thái 

tự nhiên nuôi dưỡng con người) (Hình 1.2). 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2: Mô hình phát triển bền vững của Ngân hàng Thế giới 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, năm 2005 

Trong các mô hình có thể khác nhau về phương pháp tiếp cận nhưng đều thống 

nhất các quan niệm chung về phát triển bền vững là đảm bảo sự phát triển bình đẳng 

và cân đối giữa kinh tế, xã hội và môi trường. 

*) Các chỉ số định lượng phát triển bền vững 

Tác giả Robert và cộng sự (2005) [96], đã xây dựng các chỉ số định lượng cho 

PTBV dựa trên nghiên cứu của mười hai tổ chức và phương án đánh giá định tính,  

định lượng PTBV bao gồm: Uỷ ban phát triển bền vững (CSD) của Liên hợp quốc, 

 

Kinh tế 

 

 

Môi 

trường 

- Môi trường trong 

sạch cho con người 

- Sử dụng hợp lý các 

nguồn tài nguyên có 

thể tái tạo được 

- Bảo tồn các tài 

nguyên không tái tạo 

được 

- Ngăn chặn ô nhiễm 

 

Xã 

hội 

- Giảm đói nghèo 

- An ninh 

- Giáo dục, y tế 

- Bản sắc văn hóa 

 

    - Việc làm đầy đủ 
- Đánh giá tác động môi trường 

- Tiền tệ hóa tác động môi trường 

- Công bằng giữa các thế hệ 

- Sự tham gia của quần chúng 

       - Tăng trưởng 

       - Hiệu quả 

       - Ổn định 
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Nhóm tư vấn về tiêu chí về phát triển bền vững (CGSDI), Phương án chỉ số thịnh 

vượng, Phương án chỉ số bền vững môi trường, Nhóm bối cảnh toàn cầu, Phương án 

các bước sinh thái, Nhóm tiêu chí tiến bộ đích thực (GPI), Nhóm hành động liên cơ 

quan Hoa Kỳ về các tiêu chí phát triển bền vững (IWGSDI), Hệ thống tiêu chí của 

Costa Rica về phát triển bền vững, Dự án tiêu chí Boston, Nhóm đánh giá các thất bại, 

Sáng kiến thông báo toàn cầu. Bản tóm tắt các chỉ số PTBV của Robert và cộng sự đã 

liệt kê hơn 500 chỉ số khác nhau với 67 chỉ số có quy mô toàn cầu, 103 có quy mô 

quốc gia, 72 có quy mô bang, tỉnh và 289 có quy mô địa phương, thành phố. Bản tóm 

tắt các chỉ số này khái quát hơn bảng tóm tắt của CSD (ra đời năm 1992) khi xây dựng 

một bộ gồm 58 chỉ số bao gồm các lĩnh vực xã hội, kinh tế và thể chế, chính sách của 

PTBV (Phụ lục 2).  

Việt Nam đã sớm tham gia vào tiến trình chung của thế giới trong việc xây 

dựng Chương trình Nghị sự 21 (1992), cam kết xây dựng Chiến lược PTBV quốc gia 

và các địa phương (Phụ lục 3). Năm 2004, Việt Nam đã phê chuẩn Chiến lược quốc 

gia về bảo vệ môi trường thời kỳ đến 2010 và định hướng đến 2020; Năm 2005 cam 

kết thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ của thế giới, hội đồng PTBV quốc gia cũng 

đã được thành lập theo Quyết định số 1032/QĐ-TTg ngày 27/9/2005 của Thủ tướng 

Chính phủ. Theo đó, hòa nhập với cộng đồng quốc tế trong quá trình đổi mới về kinh 

tế và xã hội, PTBV với nội hàm là phát triển toàn diện, hiệu quả về kinh tế, đi đôi với 

tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường luôn luôn là mục tiêu phát triển trong 

từng thời kỳ của đất nước.  

Hơn một thập kỷ qua, PTBV là mục tiêu mà mọi quốc gia đều hướng tới. Trong 

các công trình nghiên cứu, các nhà khoa học đã chỉ ra vai trò quan trọng của tính bền 

vững về mặt thể chế cụ thể ở các nước phát triển, khi vai trò của chính phủ suy giảm 

cùng với các quy định lỏng lẻo đều ảnh hưởng đến phát triển. Các nghiên cứu đều cho 

rằng tam giác bền vững tạo cơ sở cho một khung phân tích để đánh giá tính bền vững 

dựa trên ba thành tố căn bản: sự bền vững môi trường, kinh tế, xã hội, cùng với thành 

tố thứ tư, sự bền vững thể chế có quan hệ tương tác với ba thành tố trên [29]. 

1.1.2. Phát triển nông nghiệp bền vững 

1.1.2.1. Khái niệm 

Phát triển nông nghiệp bền vững được khởi xướng từ thập niên 1970 bởi hai 

tác giả Bill Mollion và David Holmgren và nhận được ủng hộ của đông đảo các nước 



27 

 

trên thế giới với mục tiêu lâu dài là giữ gìn, chăm sóc trái đất - ngôi nhà chung của 

nhân loại - chăm sóc con người, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sự 

hủy hoại môi trường [66]. 

Theo FAO (1990), "Phát triển nông nghiệp bền vững là sự quản lý và bảo tồn 

sự thay đổi về tổ chức và kĩ thuật nhằm đảm bảo thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng 

của con người cả cho hiện tại và mai sau. Sự phát triển như vậy của nền nông nghiệp 

(bao gồm cả lâm nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản) sẽ đảm bảo không tổn hại đến môi 

trường, không giảm cấp tài nguyên, sẽ phù hợp về kĩ thuật và công nghệ, có hiệu quả 

về kinh tế và được chấp nhận về phương diện xã hội" [104]. 

Theo Ủy ban Kỹ thuật của FAO, “Nền nông nghiệp bền vững bao gồm việc quản 

lý có hiệu quả nguồn lực để thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của con người mà vẫn duy 

trì hay làm tăng thêm chất lượng của môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên” [104]. 

Maureen (1990), dẫn quan điểm của hội đồng nghiên cứu quốc gia Mỹ cho 

rằng “nông nghiệp bền vững” tương ứng với nông nghiệp tùy cơ ứng biến, chứa một 

phổ đa dạng về các loại hình canh tác, trong đó mỗi loại hình lại có khả năng thích 

ứng với một kích cỡ nông trại cụ thể trong những điều kiện cụ thể về điều kiện tự 

nhiên, đất đai và con người. Do vậy, không thể có một khuôn mẫu chung về phát 

triển nông nghiệp bền vững cho các vùng khác nhau, các nông trại khác nhau [91].  

Bill Mollison (1994) cho rằng, “nông nghiệp bền vững” là một hệ thống được 

thiết kế để chọn môi trường bền vững cho sự sống con người. Đó là một hệ thống ổn 

định về mặt sinh thái, có tiềm lực về kinh tế, có khả năng thỏa mãn những nhu cầu 

của con người mà không bóc lột đất đai, không làm ô nhiễm môi trường. Nông 

nghiệp bền vững sử dụng những đặc tính vốn có của cây trồng, vật nuôi kết hợp với 

đặc trưng của cảnh quan và cấu trúc, trên những diện tích đất sử dụng thấp nhất, nhờ 

vậy con người có thể tồn tại được, sử dụng nguồn tài nguyên phong phú trong thiên 

nhiên một cách bền vững mà không hủy diệt sự sống trên trái đất [2]. 

Trên cơ sở về PTBV nói chung, theo Nguyễn Trần Trọng (2011) [50], chỉ có 

phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng kinh tế thị trường và hiện đại hóa 

mới có thể thực hiện được vai trò quan trọng đối với nền kinh tế quốc dân và xã hội. 

Hoàng Thị Chỉnh (2010) [9] cho rằng, phát triển nông nghiệp bền vững chính là giải 

quyết một cách đồng bộ trên cả 3 mặt: kinh tế, xã hội và môi trường. Về kinh tế, sản 

xuất nông nghiệp phải đạt hiệu quả cao, sản phẩm làm ra nhiều, không những đáp ứng 
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tiêu dùng, thức ăn chăn nuôi, dự trữ lương thực mà còn xuất khẩu ra thị trường thế giới. 

Sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu phải sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp 

ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng trong bối cảnh mức sống ngày 

càng được nâng cao. Về xã hội, phải đảm bảo cho người nông dân có công ăn việc làm, 

có thu nhập ổn định, đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao, đảm bảo 

được nhu cầu vui chơi, giải trí thông qua các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, cuộc 

sống lành mạnh và không có các tệ nạn xã hội. Về môi trường, là không hủy hoại nguồn 

tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài nguyên rừng và biển, đảm bảo cân bằng sinh thái, giữ 

nguồn nước ngầm trong sạch, không gây ô nhiễm môi trường. Nông nghiệp bền vững là 

nền nông nghiệp mà ở đó con người tồn tại và sử dụng tài nguyên phong phú của thiên 

nhiên nhưng không tàn phá thiên nhiên… 

Như vậy, từ các quan niệm về PTBV nông nghiệp có thể hiểu: phát triển bền 

vững nông nghiệp phải đảm bảo được các mục đích là kiến tạo một hệ thống bền vững 

về mặt sinh thái, có tiềm lực về kinh tế, có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người 

mà không hủy diệt đất đai, không làm ô nhiễm môi trường sinh thái, đảm bảo lợi ích cho 

các thế hệ mai sau [9]. 

1.1.2.2. Ngành hàng 

Fabre (1994) cho rằng, ngành hàng được coi là tập hợp các tác nhân kinh tế 

(hay các phần hợp thành các tác nhân) quy tụ trực tiếp vào việc tạo ra các sản 

phẩm cuối cùng [74]. Nói một cách khác, có thể hiểu ngành hàng là “Tập hợp những 

tác nhân (hay những phần hợp thành tác nhân) kinh tế đóng góp trực tiếp vào sản xuất 

tiếp đó là gia công, chế biến và tiêu thụ ở một thị trường hoàn hảo của sản phẩm nông 

nghiệp” [19]. 

Như vậy, ngành hàng đã vạch ra sự kế tiếp của các hành động xuất phát từ điểm 

ban đầu tới điểm cuối cùng của một nguồn lực hay một sản phẩm trung gian, trải qua 

nhiều giai đoạn của quá trình gia công, chế biến để tạo ra một hay nhiều sản phẩm 

hoàn tất ở mức độ của người tiêu thụ.  

Có nhiều quan niệm khác nhau về ngành/ngành hàng. Tuy nhiên, định nghĩa 

được thừa nhận nhiều nhất thì ngành hàng là tập hợp tất cả các đối tượng liên quan để 

sản xuất ra một hoặc một nhóm sản phẩm đặc thù nào đó trong nền kinh tế. Theo nghĩa 

rộng của nền kinh tế, ngành là một lĩnh vực sản xuất kinh tế đặc thù sản xuất ra một số 
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sản phẩm có những đặc điểm tương đối giống nhau. Theo phân ngành kinh tế quốc dân, 

Việt Nam có 3 nhóm ngành cơ bản:  nông nghiệp, công nghiệp và xây dựng, dịch vụ. 

Ngành hàng là chuỗi giá trị gồm tất cả các hoạt động mà doanh nghiệp hay các 

đơn vị liên quan ở trong một lĩnh vực cụ thể thực hiện để đưa một sản phẩm hay dịch 

vụ có giá trị đến thị trường hay người tiêu dùng. Chuỗi giá trị ám chỉ đến một loạt 

những hoạt động cần thiết để mang một sản phẩm (hoặc một dịch vụ) từ lúc còn là 

khái niệm, thông qua các giai đoạn sản xuất khác nhau đến tay người tiêu dùng cuối 

cùng [81]. Một chuỗi giá trị tồn tại khi tất cả những người tham gia trong chuỗi đều 

hoạt động để tạo ra giá trị tối đa trong toàn chuỗi. Ngành hàng là một phức hợp những 

hoạt động do nhiều người tham gia khác nhau thực hiện (người sản xuất/người nông 

dân, người chế biến, thương nhân, thu gom, người cung cấp dịch vụ…) để biến nguyên 

liệu thô thành sản phẩm được bán trên thị trường. Chuỗi giá trị sản phẩm hay ngành 

hàng gắn liền với các khía cạnh về xã hội và môi trường, có thể gây sức ép đến nguồn 

tài nguyên thiên nhiên (đất đai, nguồn nước, môi trường sinh thái…) như làm thoái 

hóa đất, mất đa dạng sinh học hoặc gây ô nhiễm. Sự liên kết dọc phát sinh do yêu cầu 

đòi hỏi thích ứng với thị trường tiêu thụ, xuất khẩu dẫn đến việc hình thành các chuỗi 

giá trị nông sản thực phẩm [19], [81].   

Trong nghiên cứu này, ngành sắn được hiểu theo khái niệm là một ngành hàng 

gắn với một sản phẩm cụ thể. 

1.1.2.3. Chuỗi giá trị và chuỗi cung 

Michael Porter (1985) [95], đã dùng khung phân tích chuỗi giá trị để xem xét 

công ty, xác định vị thế của công ty trong thị trường và mối quan hệ với các nhà cung 

cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh. Chuỗi giá trị, cũng được biết đến như là chuỗi giá 

trị phân tích, là một khái niệm trong quản lý kinh doanh đầu tiên đã được tác giả mô tả 

và đề cập trong cuốn sách “Lợi thế cạnh tranh: Tạo lập và duy trì hiệu suất ở mức tốt 

hơn” (Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance).  Theo 

đó, chuỗi giá trị là chuỗi của các hoạt động, các sản phẩm đi qua tất cả các hoạt động 

của chuỗi theo thứ tự và tại mỗi hoạt động thì sản phẩm gia tăng thêm một số giá trị 

nào đó. Điều quan trọng là không để pha trộn các khái niệm của chuỗi giá trị với các 

chi phí phát sinh trong suốt quá trình hoạt động.  

Thuật ngữ chuỗi cung xuất hiện cuối những năm 80 và trở nên phổ biến trong 

những năm 90. Theo Lambert, Stock và Elleam cho rằng “Chuỗi cung là sự liên kết 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chu%E1%BB%97i_gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_ph%C3%A2n_t%C3%ADch&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Chu%E1%BB%97i_gi%C3%A1_tr%E1%BB%8B_ph%C3%A2n_t%C3%ADch&action=edit&redlink=1
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với các công ty nhằm đưa sản phẩm hay dịch vụ vào thị trường” [86]. Theo Chopra 

Sunil và Pter Meindl ‘‘Chuỗi cung bao gồm tất cả các giai đoạn liên quan trực tiếp 

hoặc gián tiếp đến việc thỏa mãn yêu cầu của khách hàng. Chuỗi cung không chỉ bao 

gồm nhà sản xuất và người phân phối mà còn cả người vận chuyển, nhà xưởng, người 

bán lẻ và bản thân khách hàng” [69]. 

Như vậy, chuỗi cung tồn tại là để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cuối cùng 

cho một sản phẩm nhất định. Nhu cầu của người tiêu dùng có thể bao gồm những tính 

chất khác nhau của sản phẩm như: hình thức, số lượng và chất lượng sản phẩm, tính 

liên tục và thời gian cung cấp, giá cả và những điều kiện chi trả...Khẩu độ của một 

chuỗi cung đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng phải bao gồm việc cung cấp đầu vào 

(các dịch vụ nghiên cứu và khuyến nông) thông qua sản xuất, chế biến, phân phối, 

marketing và bán lẻ [88]. 

Chuỗi cung tập hợp các thành viên có mối liên kết mật thiết với nhau và được 

chia thành một hay nhiều phân nhóm. Nhìn chung những nhu cầu của chuỗi cung 

tương đối ổn định, duy chỉ có mối quan hệ giữa các thành viên trong chuỗi là thay đổi. 

Mỗi sản phẩm có nhiều chuỗi cung, mỗi chuỗi cung đều nhằm đưa sản phẩm đến tay 

người tiêu dùng nhanh nhất và giữa các chuỗi cung có sự cạnh tranh với nhau [42]. 

Chuỗi cung cạnh tranh cho thấy chuỗi cung có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu 

dùng thông qua giai đoạn cung ứng đầu vào, quá trình sản xuất, chế biến, phân phối và 

bán lẻ [57]. 

1.1.2.4. Phát triển ngành hàng bền vững 

Dựa trên những khái niệm về phát triển, phát triển bền vững hay phát triển nông 

nghiệp bền vững, khái niệm phát triển ngành hàng bền vững là quá trình mở rộng quy 

mô, thay đổi cơ cấu của ngành hàng để hướng đến một ngành hàng được sản xuất hiệu 

quả cả về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường.  

 Thực chất đó là quá trình tăng trưởng về số lượng và nâng cao chất lượng của 

ngành hàng. Số lượng ở đây chính là quy mô diện tích, quy mô nguồn lực, quy mô sản 

phẩm, quy mô giá trị sản phẩm. Quá trình nâng cao chất lượng chính là quá trình thay 

đổi cấu trúc sản xuất hợp lý, quá trình nâng cao hiệu quả sản xuất để từ đó đáp ứng tốt 

hơn nhu cầu của thị trường. Về mặt vĩ mô, đó chính là gia tăng đóng góp hay ảnh hưởng 

của ngành hàng đối với ngành kinh tế, tăng mức độ đáp ứng của ngành hàng đối với xã 
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hội. Tuy nhiên, ở mức độ vi mô đó chính là gia tăng ảnh hưởng của hoạt động sản xuất 

đó đối với thu nhập và cuộc sống của các tác nhân tham gia [64], [90], [84]. 

Tóm lại, phát triển ngành hàng bền vững là sự phát triển của nền nông nghiệp 

trên cơ sở bảo vệ môi trường, không giảm cấp tài nguyên, bền vững về kinh tế và hài 

hòa về mặt xã hội. Hay nói cách khác, phát triển ngành hàng bền vững vừa theo 

hướng đạt năng suất nông nghiệp cao, vừa bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên 

đảm bảo sự cân bằng có lợi về môi trường và ổn định về mặt xã hội. Phát triển ngành 

hàng bền vững về mặt kinh tế đó là sự gia tăng sản lượng nông nghiệp, sản xuất hiệu 

quả và ổn định; Về mặt xã hội đó là giảm đói nghèo, tạo công ăn việc làm, bình đẳng 

giữa các đối tượng tham gia; Về mặt môi trường đó là đa dạng sinh học, bảo tồn tài 

nguyên thiên nhiên, ngăn chặn phá rừng, ô nhiễm môi trường và giảm xói mòn, thoái 

hóa đất. Như vậy, phát triển ngành hàng bền vững nói riêng cũng như PTBV nói 

chung đều dựa trên ba trụ cột chính là: kinh tế, xã hội và môi trường; Là việc sử 

dụng và tái tạo nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm đảm bảo thoả mãn nhu cầu ngày 

càng tăng về sản phẩm nông nghiệp của con người cả cho hôm nay và mai sau.  

1.2. Lý luận về phát triển bền vững cây sắn 

1.2.1. Khái niệm tầm quan trọng 

 Phát triển bền vững cây sắn đã và đang đối mặt với sự suy thoái, bạc màu của 

đất canh tác trồng sắn; sự ô nhiễm môi trường của khu vực đặt nhà máy chế biến tinh 

bột sắn [4], [24], [28]. Vì vậy, PTBV cây sắn phải dựa trên hệ thống từ sản xuất đến 

chế biến, tiêu thụ sắn nhằm đảm bảo nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện 

tích trồng sắn. 

 Từ những quan điểm nhận thức về phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp 

bền vững, phát triển ngành hàng và tình hình thực tiễn thì: PTBV cây sắn hay PTBV 

ngành hàng sắn là sự nâng cao năng suất, sản lượng sắn, sản xuất sắn có hiệu quả 

kinh tế, đem lại giá trị gia tăng cho các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị và đóng 

góp của ngành hàng sắn cho nền kinh tế địa phương và khu vực; Giải quyết việc làm, 

giảm đói nghèo; Bảo vệ môi trường sinh thái ở khu vực trồng và chế biến sắn nhằm 

thỏa mãn lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau. 

 Như vậy, ngành hàng sắn là ngành hàng có đóng góp quan trọng vào kinh tế địa 

phương, vùng và quốc gia, việc phát triển bền vững cây sắn được xem như phát triển 
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bền vững ngành hàng sắn, và phải đạt được 3 mục tiêu: PTBV về kinh tế, xã hội và môi 

trường dựa trên hệ thống thể chế, chính sách của nhà nước. 

1.2.2. Nội dung và hệ thống các chỉ tiêu về phát triển bền vững cây sắn 

1.2.2.1. Nội dung phát triển bền vững cây sắn 

a) Nội dung phát triển bền vững cây sắn về mặt kinh tế 

(1) Góp phần tăng trưởng kinh tế địa phương ở các vùng trồng sắn 

PTBV cây sắn phải đảm bảo góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của địa phương 

nói riêng và khu vực trồng sắn nói chung. Để phát triển sản xuất sắn cần hình thành các vùng 

trồng sắn tập trung, quy mô lớn, tạo ra sự chuyển đổi cơ cấu sản xuất, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế một cách hợp lý. 

 (2) Nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế cây sắn 

 Nâng cao hiệu quả kinh tế hoạt động sản xuất sắn ở tất cả các tác nhân tham 

gia, từ người cung ứng, hộ trồng sắn, đối tượng thu gom, nhà máy chế biến, người tiêu 

dùng.  

(3) Thay đổi cơ cấu hoạt động sản xuất sắn 

 Cơ cấu sản xuất thay đổi phản ánh chất lượng và hiệu quả của hoạt động sản 

xuất. Cơ cấu sản xuất này bao gồm cơ cấu đầu tư, cơ cấu giống, cơ cấu thị trường. 

Chính sự thay đổi về của từng thành phần (đầu tư, giống, thị trường) theo các tốc độ 

khác nhau sẽ dẫn đến cơ cấu và chất lượng của ngành hàng sẽ thay đổi. 

(4) Gia tăng quy mô hoạt động sản xuất, chế biến và tiêu thụ sắn 

 Đó chính là sự thay đổi quy mô sản xuất và tiêu thụ đối với hoạt động sản xuất 

sắn. Cụ thể là quá trình thay đổi diện tích canh tác, thay đổi quy mô sản lượng, giá trị 

ngành hàng, quy mô thị trường. Những thay đổi về số lượng này chính là cơ sở để thay 

đổi về chất lượng hoạt động sản xuất sau này. 

 Tùy theo từng giai đoạn phát triển, gia tăng quy mô có thể xảy ra nhanh hay 

chậm và có thể thay đổi ở một công đoạn nào đó của quá trình sản xuất sắn chứ không 

nhất thiết toàn bộ quá trình. Vì vậy, việc xem xét gia tăng quy mô của một ngành hàng 

cần xem xét trong mối tương quan với quy hoạch phát triển của vùng và trong mối 

tương quan với giai đoạn phát triển của hoạt động sản xuất đó ở địa phương. 

b) Nội dung phát triển bền vững cây sắn về mặt xã hội 

(1) Tăng thu nhập, giảm đói nghèo 
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PTBV cây sắn đó là nhằm tăng thu nhập cho người dân ở địa phương, khu vực, đặc 

biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó, cải thiện chất lượng cuộc sống của người trồng 

sắn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, giảm khoảng cách giàu nghèo ở các vùng, miền.  

(2) Giải quyết việc làm và phát triển cộng đồng 

PTBV cây sắn là giải quyết việc làm ổn định cho người dân ở địa phương ở khu vực, 

nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy vai trò của nữ giới, bình 

đẳng giới, hạn chế di dân tự do. 

(3) Nâng cao trình độ dân trí  

PTBV cây sắn đòi hỏi phải nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn, kỹ thuật của 

người lao động thông qua các khóa đào tạo, tập huấn khuyến nông, góp phần nâng cao trình 

độ dân trí của người dân, thay đổi hành vi cách ứng xử của cộng đồng dân cư đối với môi 

trường. 

c) Nội dung phát triển bền vững cây sắn về mặt môi trường 

(1) Tình trạng thoái hóa, xói mòn đất trồng sắn, tác động xấu đến môi trường  

Đất đai, nguồn nước là tư liệu sản xuất chủ yếu không thể thay thế được, vừa là nguồn 

tài nguyên để phát triển, vừa là môi trường sinh thái của vùng sản suất sắn. Việc khai thác đất 

đai, nguồn nước để phát triển sản xuất sắn đòi hỏi cần phải duy trì được chất lượng đất, chóng 

xói mòn, rửa trôi, ô nhiễm và thoái hoá đất, bảo vệ nguồn nước, cần tránh khai thác cạn kiệt 

các nguồn lợi tự nhiên.  

(2) Bảo vệ môi trường sinh thái đối với khu vực trồng sắn 

Quá trình PTBV cây sắn cần chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường sinh thái nhằm 

duy trì được sự đa dạng và sự bền vững của môi trường sống. Sử dụng và BVTV an toàn, hạn 

chế các loại thuốc hoá học, các loại phân vô cơ. Vì vậy, người nông dân phải được chuyển 

giao các kỹ thuật trồng sắn tiên tiến, cây giống cho năng suất cao. Áp dụng những tiến bộ 

khoa học kỹ thuật thân thiện với môi trường, không can thiệp quá sâu vào quá trình sinh 

trưởng tự nhiên của cây sắn. 

 (3) Bảo vệ môi trường ở khu vực chế biến tinh bột sắn (các nhà máy) 

Việc sản xuất chế biến tinh bột sắn gây ô nhiễm cho các vùng xung quanh nhà máy, ô 

nhiễm không khí, đất nước và môi trường sống. Vì vậy, cần quy hoạch nơi chế biến tinh bột 

sắn. Hệ thống xử lý nước thải đúng tiêu chuẩn và áp dụng công nghệ chế biến thân thiện môi 

trường.   

1.2.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu về phát triển bền vững cây sắn 
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Hệ thống chỉ tiêu đánh giá PTBV phải đảm bảo được các yêu cầu sau: 

- Hệ thống chỉ tiêu phải đảm bảo tính thống nhất, tính toàn diện và tính hệ thống. 

Đảm bảo được tính so sánh PTBV giữa các ngành, các chủ thể, các đối tượng nghiên 

cứu và có khả năng so sánh trong quan hệ đối ngoại. 

- Đảm bảo tính chính xác, tính toàn diện về đánh giá PTBV cần phải sử dụng đầy 

đủ các chỉ tiêu tổng quát, chỉ tiêu bộ phận, chỉ tiêu chủ yếu, chỉ tiêu bổ sung với hệ 

thống chỉ tiêu cùng loại của nền kinh tế quốc dân. 

- Hệ thống chỉ tiêu phải đảm bảo tính khả thi và khoa học; Phù hợp với mục tiêu 

theo đuổi của từng ngành, từng đối tượng nghiên cứu và với xu hướng phát triển kinh tế 

thế giới hiện nay. 

a) Hệ thống chỉ tiêu phản ánh phát triển bền vững cây sắn về mặt kinh tế  

*) Hệ thống chỉ tiêu xác định chi phí  

- Chi phí trung gian (Intermediate Cost –IC): Là toàn bộ các khoản chi phí 

thường xuyên về vật chất và dịch vụ (bằng tiền) được sử dụng trong quá trình sản xuất 

sản phẩm trong một chu kỳ sản xuất, thường là vụ sản xuất của nông trại, nông hộ. 

Trong sản xuất sắn, chi phí trung gian chủ yếu là các khoản chi phí như: phân bón, thuốc 

BVTV, lao động thuê ngoài (không bao gồm lao động tự có của hộ gia đình).  

IC là một bộ phận cấu thành của chi phí sản xuất. Trong cấu thành IC không bao 

gồm chi phí khấu hao TSCĐ, thuế và phí [34], [40]. 

- Khấu hao tài sản cố định (Depreciation - D): Khấu hao máy móc, trang thiết bị 

sản xuất... Tuy vậy, trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, đặc biệt là sản xuất sắn ở nước 

ta hiện nay thì việc tính khấu hao trở nên rất khó khăn, thiếu chính xác do một loại công 

cụ có thể sử dụng cho nhiều hoạt động khác nhau trong một chu kỳ sản xuất. Bên cạnh 

đó, hầu hết các công cụ sản xuất có giá trị nhỏ nên khi tính hiệu quả các tài sản này rất 

nhỏ nên thường được bỏ qua [41], [58]. 

- Chi phí khác (Other Cost - O): Bao gồm các chi phí như trả lãi tiền vay, tiền 

thuê đất (nếu có)... Đối với cách tính chi phí công lao động cho sản xuất quy mô nông 

trại, nông hộ hoàn toàn khác với một hình doanh nghiệp, công gia đình không tính vào 

chi phí sản xuất của nông trại, nông hộ [65]. 

- Chi phí tự có (Ch): Là các khoản chi phí mà nông trại, nông hộ không phải dùng 

tiền mặt để thanh toán và có khả năng cung cấp như công lao động gia đình, phân bón tự 

sản xuất, giống sắn… Đối với sản xuất sắn, do các nguồn lực tự có như lao động gia 
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đình (bao gồm cả chính và phụ), phân bón nên khi tính chi phí này thường phải lấy giá 

thấp hơn giá của thị trường, thường là bằng 1/2 [40], [58]. 

- Tổng chi phí (Total cost – TC): Là giá trị thị trường của toàn bộ tài nguyên 

được sử dụng cho hoạt động sản xuất trong một chu kỳ nhất định. Như vậy, trong trường 

hợp này tổng chi phí không chỉ bao gồm các khoản mà nông trại, nông hộ thuê, mua bên 

ngoài mà còn bao gồm cả công gia đình, phân bón, giống… được tính theo giá thị 

trường tại thời điểm nghiên cứu [58]. 

  TC = IC + D + O + Ch  

*) Hệ thống chỉ tiêu xác định kết quả và hiệu quả 

Các chỉ tiêu xác định kết quả và hiệu quả sản xuất sắn có thể được xem xét trên 

góc độ tình hình cây sắn/hộ gia đình; Hoặc được xem xét trên góc độ so sánh giữa việc 

sản xuất cây sắn so với các cây trồng khác trên cùng loại đất, diện tích đất sử dụng nhằm 

xác định phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT về mặt kinh tế. 

* Hệ thống chỉ tiêu xác định kết quả  

- Tổng giá trị sản xuất (Gross Output – GO): Là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất 

và dịch vụ do các nông trại, nông hộ tạo ra trong một thời gian nhất định (trong nghiên 

cứu này chúng tôi tính cho một mùa vụ 1 năm sản xuất/nông hộ). Giá trị sản xuất được 

tính bằng sản lượng các loại sản phẩm Qi nhân với giá đơn vị sản phẩm tương ứng (Pi) 

[58], [65].  

GO = ∑ QiPi 

- Giá trị gia tăng (Value added- VA): Là giá trị sản phẩm vật chất hay dịch vụ do 

các nông trại, nông hộ mới tạo ra trong một chu kỳ sản xuất. Giá trị gia tăng thô là bộ 

phận của giá trị sản xuất sau khi trừ đi chi phí trung gian [58], [65]. 

VA = GO – IC 

Trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta với quy mô nhỏ, các TSCĐ giá trị thấp và 

rất khó xác định nên giá trị gia tăng thô thường bằng giá trị gia tăng thuần nên gọi chung 

là giá trị gia tăng. 

* Hệ thống chỉ tiêu xác định hiệu quả  

-  Chỉ tiêu đánh giá HQKT tổng hợp, bao gồm: 

+ Giá trị sản xuất/Chi phí trung gian (GO/IC): Chỉ tiêu này cho biết cứ một đồng 

chi phí trung gian nông trại, nông hộ bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đồng giá trị sản xuất 

[58], [65].  
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+ Giá trị sản xuất/Lao động (GO/LĐ): Chỉ tiêu này cho biết cứ một công lao 

động bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đồng giá trị sản xuất [58], [65].  

+ Giá trị sản xuất/Diện tích (GO/DT): Chỉ tiêu này cho biết cứ một sào trồng sắn 

(diện tích 500 m2) đem lại bao nhiêu đồng giá trị sản xuất [58], [65].  

+ Giá trị gia tăng/Chi phí trung gian (VA/IC): Chỉ tiêu này cho biết cứ một 

đồng chi phí trung gian nông trại, nông hộ bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đồng giá trị gia 

tăng [58], [65].  

+ Giá trị gia tăng/Lao động (VA/LĐ): Chỉ tiêu này cho biết cứ một công lao 

động bỏ ra sẽ thu được bao nhiêu đồng giá trị gia tăng [58], [65].  

+ Giá trị gia tăng/Diện tích (VA/DT): Chỉ tiêu này cho biết một sào trồng sắn 

(diện tích 500 m2) thu được bao nhiêu đồng giá trị gia tăng [58], [65].  

Các chỉ tiêu trên thường có đơn vị tính là lần hoặc đồng, tính cho 1 kg hoặc 1 

tấn sắn tươi. Các chỉ tiêu này càng lớn phản ánh hoạt động sản xuất sắn có HQKT 

càng cao và ngược lại. 

Do ưu thế và ý nghĩa sử dụng từng chỉ tiêu phân tích đối với từng khía cạnh của 

hiệu quả có khác nhau nên khi đánh giá HQKT sản xuất sắn ở khu vực BTT phải sử 

dụng tổng hợp các chỉ tiêu trên. 

b) Hệ thống chỉ tiêu phản ánh phát triển bền vững cây sắn về mặt xã hội  

(1) Đóng góp của thu nhập từ sản xuất sắn trong tổng thu nhập của hộ gia đình 

Chỉ tiêu này được tính toán dựa trên các chỉ tiêu như giá trị sản xuất hay thu 

nhập tính bình quân cho một lao động, nhân khẩu sản xuất sắn của hộ. Chỉ tiêu này 

phản ánh mức đóng góp của sản xuất sắn đến cải thiện thu nhập, đời sống của hộ gia 

đình. 

(2) Tỷ lệ hộ vay vốn trong tổng số hộ trồng sắn (%) 

Tỷ lệ hộ vay nợ trong 

tổng số hộ trồng sắn 
= 

Tổng số hộ có vay nợ để trồng sắn 

Tổng số hộ trồng sắn 

Chỉ tiêu này phản ánh tình trạng, nhu cầu vốn sản xuất sắn để có những chính 

sách thích hợp nhằm phát triển sản xuất. 

(3) Số lượng lao động tham gia trồng sắn (người) 

Số lượng lao động tham gia trồng sắn được tính trên cơ sở tổng số lao động trực 

tiếp tham gia vào hoạt động trồng sắn 
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Mức tối thiểu để đánh giá phân tích như sau: Giá trị chỉ tiêu (1), (2), (3) có xu 

hướng tăng (hoặc ổn định) so với giá trị của các chỉ tiêu này ở các năm trước là biểu 

hiện của sự phát triển cây sắn theo hướng bền vững.  

c) Hệ thống chỉ tiêu phản ánh phát triển bền vững cây sắn về mặt môi trường 

(1) Diện tích trồng sắn và tốc độ tăng trưởng 

Diện tích trồng sắn là phần đất đai được sử dụng vào mục đích để trồng sắn. 

Tốc độ tăng trưởng diện tích sắn có liên quan chặt chẽ đến quỹ đất, diện tích và độ che 

phủ của rừng. 

(2) Tỷ lệ diện tích trồng sắn được bón phân chuồng  

Diện tích trồng sắn được bón phân một mặt nâng cao năng suất sắn, một mặt 

làm giàu độ phì của đất, chống thoái hóa đất qua các năm. Chỉ tiêu này phản ánh người 

nông dân đã quan tâm chăm sóc, đầu tư nhằm nâng cao năng suất và sản lượng sắn. 

(3) Tỷ lệ nhà máy chế biến tinh bột sắn có hệ thống xử lý nước thải 

Nhà máy chế biến tinh bột sắn có đầu tư hệ thống xử lý nước thải là biểu hiện 

nhằm giảm tác hại đối với môi trường xung quanh. 

Mức đối chiếu để đánh giá, phân tích như sau:  

- Giá trị chỉ tiêu (1) ổn định (hoặc tăng có quy hoạch);  

- Giá trị (2), (3) tăng so với giá trị của các chỉ tiêu này ở các năm trước  

Những biến động của (1), (2), (3) theo phân tích trên là biểu hiện của sự phát 

triển sắn theo hướng bền vững. Ngoài ra luận án còn vận dụng thang đo 5 mức độ của 

Rennis Likert (1932) [89] (từ mức 1 đến mức 5 tương ứng các mức: rất ít, ít, bình 

thường, mạnh và rất mạnh) để đo lường ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác 

động của sản xuất sắn đến yếu tố môi trường nhằm có những kết luận đánh giá về 

PTBV cây sắn. 

d) Chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của cơ chế chính sách đến phát triển bền vững 

cây sắn 

Tỷ lệ % ý kiến đánh giá về mức độ ảnh hưởng của cơ chế, chính sách, quy 

hoạch sản xuất đến PTBV cây sắn như: Chính sách hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ, 

chính sách về phát triển thị trường, chính sách hỗ trợ vốn cho người trồng sắn, chính 

sách về quy hoạch vùng trồng sắn, chính sách phát triển nhiên liệu sinh học (ethanol), 

chính sách liên doanh, liên kết trong sản xuất sắn, chính sách quản lý và sử dụng đất 

đai. 
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1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển bền vững cây sắn 

1.3.1. Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô 

a) Cơ chế, chính sách của nhà nước 

Cơ chế, chính sách của quốc gia nói chung và của khu vực, các tỉnh nói riêng có 

ảnh hưởng rất lớn sự phát triển ngành nông nghiệp nói chung và ngành sắn nói riêng. 

Đây chính là các cơ chế, chính sách về đất đai, vốn, nguồn lực, công nghệ và tiêu thụ 

sản phẩm của nhà nước và chính quyền địa phương tác động đến sự phát triển của các 

đối tượng liên quan một ngành hàng sản phẩm nông nghiệp.  

Các chính sách và những định hướng trong sản xuất nông nghiệp của nhà nước 

tác động đến các đối tượng có liên quan đến chuỗi giá trị sắn cùng tham gia các khâu 

như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung đầu tư thâm canh, mở rộng diện tích, phát 

huy lợi thế của từng vùng, gắn sản xuất với tiêu thụ sắn, góp phần cải thiện và nâng 

cao đời sống của người nông dân. Ngược lại, cơ chế, chính sách không phù hợp sẽ kìm 

hãm ngành hàng sắn, dẫn đến chuyển đổi hoặc từ bỏ không tham gia vào chuỗi giá trị 

sản phẩm (Bộ NN&PTNT, 2012).  

Hiện nay, với nền kinh tế hội nhập sâu rộng ở khu vực và thế giới, sản xuất 

nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa (Nghị quyết Đại hội Đảng lần 

thứ X), do vậy các cơ chế, chính sách có tác động mạnh mẽ đến phát triển một ngành 

hàng nông nghiệp, đặc biệt là những ngành hàng có nông sản xuất khẩu như sản phẩm 

sắn có nhiều cơ hội để phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngành nông sản nói chung và 

ngành hàng sắn nói riêng phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức trong 

môi trường cạnh tranh toàn cầu ngày càng khốc liệt. Thực tiễn cho thấy, các tác nhân 

chuỗi giá trị sắn còn yếu về năng lực tài chính, công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm quản 

lý, khả năng nắm bắt thị trường, giá cả… vì thế sự tác động này càng rõ nét đến PTBV 

cây sắn ở nước ta (Bộ NN&PTNT, 2012). 

b) Sự phát triển của thị trường (đầu vào, đầu ra) 

Sự phát triển thị trường đầu vào, đầu ra là cơ sở để phản ánh sự hợp tác hay 

cạnh tranh của các đối tượng liên quan trong quá trình phát triển. Sự phát triển có hiệu 

quả của thị trường là cơ sở quan trọng tác động đến sự tiếp cận và sử dụng các nguồn 

lực của các đối tượng liên quan trong quá trình hoạt động. 

Bất kỳ hoạt động sản xuất nông nghiệp nào cũng chịu sự ảnh hưởng, tác động 

lớn của thị trường. Trong phát triển sản xuất sắn cũng vậy, yếu tố thị trường (đầu vào 
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và đầu ra) tác động mạnh đến kết quả và hiệu quả sản xuất sắn [1], [76], [83], [98], 

[104]. Thị trường đầu vào sản phẩm sắn bao gồm: giống, phân bón, thuốc BVTV; Thị 

trường đầu ra là sản lượng tiêu thụ, giá bản sắn và các sản phẩm từ sắn. 

 Khi giá cả đầu vào, đầu ra ổn định và ở mức phù hợp thì tác nhân tham gia 

chuỗi giá trị sản phẩm sẽ yên tâm hơn, dễ dàng hạch toán HQKT của hoạt động sản 

xuất sắn, trong trường hợp này các tác nhân trong chuỗi giá trị sắn sẽ có xu hướng mở 

rộng quy mô sản xuất, tăng mức đầu tư. Ngược lại, giá các yếu tố đầu vào quá cao, hay 

giá đầu ra quá thấp hoặc giá cả đầu vào và đầu ra biến động bất lợi thì các tác nhân 

tham gia sẽ bị thua lỗ, dẫn đến sẽ tính toán giảm quy mô sản xuất, thu hẹp địa bàn hoạt 

động hoặc dừng sản xuất, kinh doanh. Dịch vụ các yếu tố đầu vào (giống, phân bón, 

thuốc BVTV và khuyến nông...) và dịch vụ các yếu tố đầu ra (hệ thống thu mua, chế 

biến, phân phối, xuất khẩu) thực hiện tốt sẽ giảm khoản chênh lệch giá giữa các tác 

nhân trung gian, giảm chi phí sản xuất, là một yếu tố quan trọng góp phần nâng cao 

hiệu quả kinh tế trong sản xuất.  

Sắn được các nhà máy thu mua chế biến thành tinh bột và chủ yếu để xuất khẩu. 

Do vậy, thị trường tiêu thụ nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong chuỗi cung 

sản phẩm sắn, quyết định đến nguồn nguyên liệu sắn, hệ thống thu mua, nhà máy chế 

biến và xuất khẩu [46], [54].  

1.3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố vi mô  

a) Quy mô diện tích đất đai trồng sắn 

Sắn được trồng ở hộ gia đình với quy mô sản xuất nhỏ, tuy nhiên diện tích và 

sản lượng sắn tăng nhanh trong giai đoạn gần đây [64], [77, [83]. Để đáp ứng nhu cầu 

tiêu thụ sản phẩm, quy mô sản xuất là một yếu tố quan trọng nâng cao sản lượng sắn. 

Việc mở rộng quy mô diện tích của các vùng sản xuất sẽ tạo điều kiện cho việc áp 

dụng khoa học kỹ thuật và đầu tư thâm canh, là cơ sở cho việc gia tăng sản lượng, tăng 

hiệu quả sản xuất và đem lại lợi nhuận, thu nhập của người nông dân. Do vậy quy mô 

diện tích sản xuất sắn của nông hộ cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá trị 

sản xuất, sản lượng sắn [39], [63], [79]. Bên cạnh đó, quy mô diện tích trồng sắn cũng 

có tác động tích cực và đáng kể đối với nông dân là nữ giới và cho hiệu quả kỹ thuật 

cao hơn nông dân là nam giới [80]. 

b) Giống sắn và mức độ đầu tư thâm canh trong sản xuất 

Sắn là cây dễ trồng, thích nghi với nhiều loại đất, để nâng cao năng suất, sản 
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lượng sắn và đạt hiệu quả kinh tế cao thì khâu đầu tiên và quan trọng nhất đó là tuyển 

chọn giống sắn [25]. Trong những thập niên qua, các nghiên cứu về tuyển chọn giống 

sắn cho năng suất cao và ít sâu bệnh trên thế giới và ở Việt Nam được nhiều tổ chức và 

cá nhân quan tâm, sắn trở thành cây điển hình và tiềm năng của thế kỷ 21 [75] và việc 

tăng nhanh năng suất và sản lượng sắn ở Việt Nam gần đây trở thành điểm sáng của 

toàn cầu [33], [32], [87]. 

Song song việc tuyển chọn giống sắn cho năng suất cao, phù hợp với từng vùng 

sinh thái thì mức độ đầu tư thâm canh, công thức phân bón phù hợp với chế độ canh 

tác, khoảng cách mật độ trồng, phòng trừ dịch hại là rất quan trọng [65].   

Sản xuất sắn bền vững thì quá trình đầu tư thâm canh là yêu cầu cơ bản nhằm 

nâng cao năng suất, sản lượng sắn, sản xuất sắn có hiệu quả kinh tế, góp phần tăng thu 

nhập của nông hộ trong điều kiện nguồn lực đất đai bị giới hạn, không tổn hại đến môi 

trường [30], [37]. 

c) Trình độ học vấn 

Sự hiểu biết nói chung và trình độ văn hóa của người sản xuất, của nông hộ có 

ảnh hưởng tích cực đến quá trình sản xuất sắn. Việc nông hộ có trình độ văn hóa cơ 

bản sẽ tiếp thu được tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, thông tin thị trường để 

quyết định tiến hành sản xuất theo hướng có lợi nhất trong khả năng của mình nhằm 

nâng cao sản lượng sắn, sản xuất có hiệu quả kinh tế cao hơn. Trình độ dân trí và chất 

lượng nguồn nhân lực thấp là những trở ngại cho quá trình thúc đẩy phát triển sản xuất 

hàng hóa trong nông nghiệp nông thôn và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật để 

chế biến sắn có hiệu quả  [63], [64]. Để nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân 

trồng sắn cần nâng cao trình độ cho người nông dân, khuyến khích tăng đầu tư của các 

tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực này [63]. Đối với những nông hộ có kiến thức, kinh 

nghiệm và áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất sắn, điều chỉnh các yếu tố đầu 

vào, đưa ra các giải pháp phù hợp để tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất nên đạt 

HQKT SX sắn và hiệu quả kỹ thuật cao hơn [73]. 

d) Lao động 

Lao động là nhân tố quyết định đến kết quả và hiệu quả sản xuất trong nông 

nghiệp. Lao động trong sản xuất nông nghiệp nói chung và lao động trong sản xuất sắn 

nói riêng gồm có lao động tự có (nguồn lực của hộ gia đình) và lao động đi thuê, đổi 

công. Việc bố trí hợp lý các khâu công việc trong sản xuất phù hợp với lịch thời vụ, 
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cân đối giữa lao động thủ công và các công đoạn thực hiện bằng máy, cân đối giữa lao 

động tự có và lao động thuê ngoài của nông hộ theo một kế hoạch hợp lý sẽ mang lại 

kết quả tốt trong sản xuất và nâng cao sản lượng sắn [39], [79], [80]. 

e) Giá trị trang thiết bị phục vụ sản xuất 

Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất sắn nói riêng, tài sản cố định 

và trang thiết bị (cày bừa, bình bơm thuốc, số lượng trâu bò và trang thiết bị khác…) 

được sử dụng vào hoạt động sản xuất của nông hộ - chủ yếu là nông dân nghèo. Mức 

độ trang bị, đầu tư trang thiết bị của hộ nông dân có ảnh hưởng khác nhau đến kết quả 

và hiệu quả sản xuất sắn [39]. Một nền nông nghiệp phát triển bền vững cần đảm bảo 

đầu tư mạnh cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, trang bị lại cơ sở vật chất kỹ 

thuật cho nông nghiệp và nông hộ [9]. 

1.4. Giới thiệu về cây sắn và tình hình phát triển bền vững cây sắn trên thế giới 

và ở Việt Nam 

1.4.1. Giới thiệu về cây sắn  

a) Đặc điểm sinh học 

Sắn (Manihot esculenta Crantz; tên khác: khoai mì, cassava, tapioca, yucca) là 

cây lương thực ăn củ hàng năm, thuộc họ thầu dầu Euphorbiaceae [32], [36]. Cây sắn 

có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới của châu Mỹ La tinh và được trồng cách đây khoảng 

5.000 năm. Trung tâm phát sinh cây sắn được giả thiết tại vùng Đông bắc nước Brazin 

thuộc lưu vực sông Amazon, nơi có nhiều chủng loại sắn trồng và hoang dại. Cây sắn 

có địa bàn phân bố rộng ở nhiều châu lục khác nhau và có vai trò quan trọng đối với an 

ninh lương thực, năng lượng nói chung và trong kinh tế hộ gia đình nói riêng, góp 

phần xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội việc làm và ổn định cộng đồng nông thôn. Thông 

qua những tác động khác nhau về giống và phương thức - kỹ thuật canh tác, diện tích 

và sản lượng sắn tăng lên nhanh chóng ở nhiều nước Châu Á. Tuy nhiên, trồng sắn 

cũng gây xói mòn đất bởi phương thức canh tác không hợp lý, gây ô nhiễm môi trường 

ở các khu vực nhà máy công nghiệp chế biến [83]. 

Rễ cây sắn mọc ra từ hom, nói chung mỗi gốc có thể có từ 400 rễ. Rễ phát sinh 

từ những mô sẹo của mắt hom. Củ phát triển theo hướng nằm ngang hoặc chếch 

xuyên sâu vào đất. Củ dài trung bình từ 30 - 60cm; đường kính củ trung bình từ 3 - 

7cm (Phụ lục 4). Sắn thường có một thân đơn, mọc thẳng, chiều cao trung bình 1,5m, 

đường kính thân 2 - 6cm (Phụ lục 5). Lá đơn mọc trên thân theo mẫu từ 1 - 5 lá, phiến 
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lá thường xẻ thùy có 5 - 9 thùy, nhưng cũng có giống lá nguyên, có hình elip, mũi 

mác, ovan [32] Mặt trên lá có màu xanh thẫm, mặt dưới xanh nhạt; cuống lá dài, màu 

sắc thay đổi: xanh, vàng, đỏ (Phụ lục 6). 

 b) Yêu cầu sinh thái và kỹ thuật trồng sắn 

Sắn có nguồn gốc từ vùng khí hậu nhiệt đới, nhiệt độ thích hợp là 23 - 27ºC. 

Sắn có thể trồng và phát triển được trên nhiều loại đất khác nhau như: đất phù sa, đất 

cát, đất feralit, đất than bùn, đất bạc màu ... Tùy thuộc vào điều kiện của từng vùng mà 

cây sắn được trồng một hay hai vụ trong năm, cụ thể: Bắc Trung bộ: tháng 01 đến 

15/02; Nam Trung bộ: tháng 01 - cuối tháng 03; Tây Nguyên: vụ hè: 20/04 - 15/06; vụ 

thu: tháng 8 - tháng 9 [32]. 

Sắn cần đất tơi xốp, sâu để rễ, củ phát triển. Cày sâu 20 cm, cày 2 lần, mỗi lần 

cách nhau 10 - 15 ngày, bừa 2 lần. Lượng phân bón cho 1 ha: (8 - 10) tấn phân chuồng 

+ (150 -170) kg đạm Urê + (200 - 250) kg supe lân + (120 - 180) kg kali clorua, bón 

lót theo hàng sắn: toàn bộ phân chuồng + phân lân [32]. Kỹ thuật gieo trồng: Đối với 

đất bằng: đất phải lên luống, hàng cách hàng 1,2m, cây cách cây 0,7 - 0,8m, mật độ 

10.500 - 12.000 cây/ha. Trồng sắn theo hai phương pháp sau: Đặt hom nghiêng 15-

30o, lấp 3/4 độ dài của hom hoặc cắm hom thẳng đứng, phần cắm xuống đất chiếm 

khoảng 1/3 chiều dài của hom [32]. Làm cỏ, chăm sóc: Lần 1, khi mầm sắn cao 15 - 

20cm: làm sạch cỏ, xới tơi đất; Lần 2, sau khi cây sắn mọc mầm 40 - 45 ngày: làm 

sạch cỏ kết hợp với bón thúc phân lần một; Lần 3: sau khi cây sắn mọc mầm 70-75 

ngày: làm cỏ, vun gốc kết hợp bón thúc phân lần hai [32].  

c) Giá trị sử dụng và thành phần dinh dưỡng 

 Giá trị sử dụng: Sắn là cây trồng có nhiều công dụng trong chế biến công 

nghiệp, thức ăn gia súc và lương thực thực phẩm. Củ sắn được dùng để chế biến tinh 

bột, sắn lát khô, bột sắn nghiền hoặc dùng để ăn tươi. Từ sắn củ tươi hoặc từ các sản 

phẩm sắn sơ chế tạo thành hàng loạt các sản phẩm công nghiệp như: bột ngọt, rượu 

cồn, mì ăn liền, gluco, xiro, bánh kẹo, mạch nha, kỹ nghệ chất dính (hồ vải, dán gỗ), 

bún, miến, mì ống, mì sợi, bột khoai, bánh tráng, hạt trân châu (tapioca), phụ gia thực 

phẩm, phụ gia dược phẩm... Thân sắn dùng để làm giống, nguyên liệu cho công nghiệp 

xenlulô, làm nấm, làm củi đun. Lá sắn non dùng làm rau xanh giàu đạm, lá sắn dùng 

trực tiếp để nuôi tằm, nuôi cá. Bột lá sắn hoặc lá sắn ủ chua dùng để nuôi lợn, gà, trâu 

bò, dê,… [32]. 
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 Thành phần dinh dưỡng: Củ sắn tươi có tỷ lệ chất khô 38% - 40%, tinh bột 16% 

- 32%, giàu vitamin C, calcium, vitamin B và các chất khoáng, nghèo chất béo, muối 

khoáng, vitamin và nghèo đạm. Lá sắn có hàm lượng đạm khá cao, nhiều chất bột, chất 

khoáng và vitamin. Lá sắn ngọt là một loại rau rất bổ dưỡng nhưng cần chú ý luộc kỹ 

để làm giảm hàm lượng HCN. Lá sắn đắng không nên luộc ăn mà nên muối dưa hoặc 

phơi khô để làm bột lá sắn phối hợp với các bột khác làm bánh thì hàm lượng HCN 

còn lại không đáng kể [32]. 

1.4.2. Tình hình phát triển bền vững cây sắn trên thế giới và ở Việt Nam 

1.4.2.1. Tình hình phát triển bền vững cây sắn trên thế giới 

Sắn được trồng trên 105 nước có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới thuộc ba 

châu lục: Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latin với tổng diện tích toàn thế giới 24,5 

triệu ha (năm 2018) (Phụ lục 7) [104]. Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) xếp sắn là 

cây lương thực quan trọng ở các nước đang phát triển sau lúa gạo, ngô và lúa mì.  

 

Hình 1.3: Diện tích và sản lượng sắn của thế giới giai đoạn 1994 - 2018 

Nguồn: FAO, năm 2020 [104] 

Giai đoạn 1994 – 2018, diện tích canh tác và sản lượng sắn thu hoạch liên tục 

tăng qua các năm (Hình 1.3) vì ngành chế biến công nghiệp nhiên liệu sinh 

học ethanol sử dụng sắn làm nguyên liệu đầu vào tại các quốc gia Châu Á cùng với 

nhu cầu lương thực tăng nhanh tại Châu Phi [104].   

Sản lượng sắn của thế giới năm 2018 đạt 277,8 triệu tấn, giảm nhẹ 0,5% so với 

năm 2017, nguyên nhân năm 2018 thiên tai và dịch bệnh bùng phát tại các nước châu 

Á và Châu Phi [104]. 
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  Năm 2018, Châu Phi là khu vực sản xuất sắn lớn nhất, chiếm 61,1% tổng sản 

lượng sắn toàn thế giới, tương ứng đạt trên 169,7 triệu tấn (Phụ lục 8). Sắn thương mại 

vẫn là mục tiêu quan trọng của chính phủ nhiều nước ở Tây Phi vì với chính sách hạn 

chế nhập khẩu lúa mì ở những nơi mà sắn có thể chế biến thành bột (để thay thế cho 

bột mì). Trong đó, Nigeria là quốc gia sản xuất sắn hàng đầu thế giới, chính phủ duy 

trì chính sách cung cấp các khoản vay ưu đãi để hỗ trợ mở rộng sản xuất, tiêu thụ sắn 

trong nước và cải tiến giống sắn. Năm 2018, Nigeria thu hoạch sản lượng đạt 59,5 

triệu tấn sắn, tăng khoảng 2,4 triệu tấn so với năm 2017 [104]. 

Tiếp đến là khu vực Châu Á chiếm 29% sản lượng sắn thu hoạch (Phụ lục 8), 

năm 2017, đạt gần 80,6 triệu tấn sắn, giảm 2,2% so với năm 2017. Quốc gia có sản 

lượng sắn lớn thứ hai thế giới là Thái Lan với sản lượng sắn năm 2018 đạt 31,7 triệu 

tấn, giảm 3,7% so với năm 2017 do thời tiết xấu và hạn hán. Việc chế biến sắn thành 

các sản phẩm như: rượu, ethanol, tinh bột, thức ăn gia súc… để xuất khẩu đang là một 

ngành sôi động và đem lại thu nhập cao cho người dân và các đối tượng, ngành tham 

gia. Cây sắn cũng đang dần trở thành cây trồng quan trọng trong khu vực, đặc biệt là ở 

vùng Đông Nam Á [102], [104]. 

 

Hình 1.4: Mười quốc gia sản xuất sắn hàng đầu thế giới năm 2018  

                                                                  Nguồn: FAO, năm 2020 [104] 

Thái Lan, Cộng hòa Công-gô, Ghana và Brazil là bốn quốc gia có sản 

lượng sắn lớn tiếp theo trên thế giới, với sản lượng hàng năm khoảng 99,9 triệu tấn 

sắn. Các nước còn lại trong nhóm 10 quốc gia có sản lượng sắn hàng đầu thế giới bao 

gồm: Indonesia, Việt Nam, Mozambique và Campuchia (Hình 1.4), nhóm 10 nước này 

chiếm 75,6 % tổng sản lượng sắn toàn thế giới [104]. 



45 

 

Ở khu vực Châu Á, các nước dẫn đầu về sản lượng sắn năm 2018 là Thái Lan, 

Indonesia, Việt Nam và Campuchia. Năm 2018, tại các nước Thái Lan, Indonesia, Việt 

Nam và Campuchia do giá sắn củ tươi tăng và có lợi hơn so với trồng ngô nên nhiều 

nông trại, hộ nông dân chuyển từ trồng ngô sang trồng sắn dẫn đến sản lượng sắn tăng 

nhanh, ước đạt 65,1 triệu tấn sắn. Ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là tại Thái Lan và 

Việt Nam, sắn trở thành một cây công nghiệp hàng năm quan trọng và được chế biến 

thành các sản phẩm tinh bột sắn để xuất khẩu [103], [104].  

Bảng 1.2: Thị trường sắn toàn cầu giai đoạn 2015 - 2017 

S 

TT 
Thị trường sắn toàn cầu  

Đơn vị 

tính 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

So sánh 

2017/ 

2016 

(%) 

I SẢN XUẤT TIÊU THỤ   
 

    
 

  

1 Sản lượng sắn sản xuất triệu tấn  277,0  278,8  278,0  99,7 

2 Sản lượng sắn thương mại triệu tấn    44,1    43,5    43,7  100,5 

II 
CÁC CHỈ SỐ CUNG VÀ 

CẦU     
 

1 
Mức tiêu thụ sắn bình quân 

trên thế giới   

(kg/người/

năm) 
  20,4    20,3    20,0  98,5 

2 
Mức tiêu thụ sắn bình quân 

các nước phát triển 

(kg/người/

năm) 
  33,4    33,1    32,5  98,2 

3 
Mức tiêu thụ sắn bình quân 

các nước đang phát triển 

(kg/người/

năm) 
  66,1    67,6    68,1  100,7 

4 
Mức tiêu thụ sắn bình quân 

các nước Châu Phi cận Sahara   

(kg/người/

năm) 
108,8  107,6  105,1  97,7 

5 
Tỷ lệ sản lượng sắn mua bán 

so với sản lượng sắn sản xuất 
%   15,9    15,6    15,7  100,6 

III GIÁ SẮN  
 

              

1 
Sắn lát bán Trung Quốc (giá 

fob tại Bangkok)  
(USD/tấn)  212,2  176,8  165,3  93,5 

2 
Tinh bột bán Trung Quốc (giá 

fob Bangkok)  
(USD/tấn)  421,0  350,9  328,1  93,5 

3 
Giá sắn củ tại Thái Lan (20-

25% hàm lượng tinh bột) 
(USD/tấn)    68,1    49,8    49,9  100,2 

Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2017 của FAO [76]  

Thị trường sắn thế giới (Bảng 1.2), thể hiện buôn bán sắn toàn cầu năm 2017 

đạt 43,7 triệu tấn, chiếm 15,7% tổng sản lượng sản xuất sắn, tăng 0,7% so với năm 

2016. Trong các thị trường tiêu thụ, Trung Quốc là nước nhập khẩu sắn lớn nhất thế 
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giới để làm nguyên liệu đầu vào sản xuất cồn sinh học (bio-ethanol), thức ăn gia súc 

và dùng trong công nghiệp dược liệu…[76].  

Trong những năm gần đây, giá sắn trên thế giới nói chung và giá sắn ở các thị 

trường tiêu thụ lớn nói riêng thường có sự biến động cao. Theo thống kê, giá sắn lát 

Thái Lan và tinh bột sắn bán sang Trung Quốc năm 2015 - 2017 sụt giảm từ 212,2 

USD/tấn năm 2015 xuống 165,3 USD/tấn năm 2017 và từ 421,0 USD/tấn năm 2015 

xuống 328,1 USD/tấn năm 2017. Giá sắn củ tươi tại Thái Lan (20-25% hàm lượng tinh 

bột) cũng giảm tương ứng khoảng 26,7% từ 68,1 USD/tấn năm 2015 xuống 49,9 

USD/tấn năm 2017 [76].  

 Theo thống kê, mức tiêu thụ sắn bình quân đầu người toàn cầu hiện nay khoảng 

20,0 kg/người/năm, mức tiêu thụ và mục đích sử dụng ở các thị trường có sự biến 

động khá lớn. Đối với Việt Nam và Thái Lan, thị trường xuất khẩu sắn chủ yếu là 

Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và một số nước Châu Á. Sắn xuất khẩu sang Châu 

Âu để làm thức ăn gia súc giảm nhanh thời gian qua vì họ chuyển đổi sản phẩm ngô và 

đậu nành để làm thức ăn thay thế, Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ sắn lớn nhất 

thế giới [76]. 

Theo số liệu dự báo, tình hình sản xuất sắn toàn cầu đến năm 2020 (Phụ lục 9) 

đạt 275,1 triệu tấn và tốc độ tăng bình quân hàng năm tiêu thụ sắn toàn thế giới là 

2,9%. Châu Phi là khu vực dẫn đầu về sản lượng sắn đạt 168,6 triệu tấn/năm. Các 

nước đang phát triển có nhu cầu tiêu thụ sắn nhiều hơn các nước phát triển. Sắn ở 

Châu Phi phần lớn được dùng làm lương thực, thực phẩm đạt 130,2 triệu tấn chiếm 

77,2% sản lượng [28].  

1.4.2.2. Tình hình phát triển bền vững cây sắn ở Việt Nam 

Sắn là loại cây được trồng phổ biến tại Việt Nam do điều kiện tự nhiên thích 

hợp. Sắn được xếp hàng thứ ba sau lúa và ngô về việc tạo ra lượng tinh bột cao trong 

các cây lương thực [30]. Ngoài việc được sử dụng làm lương thực cho con người và 

thức ăn gia súc, sắn là một trong những cây trồng có kim ngạch xuất khẩu cao trong 

ngành nông nghiệp, đứng thứ 4 sau cà phê, lúa và điều [33]. 

Theo Đề án phê duyệt của Chính phủ, quy hoạch cây sắn có diện tích 500 nghìn 

ha vào năm 2020 và 450 nghìn ha vào năm 2030, thâm canh để đạt sản lượng 11,0 

triệu tấn làm thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học [6], [33]. Chính phủ quy định lộ 

trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống [12], theo 
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đánh giá của một số chuyên gia, chương trình xăng sinh học đi vào hoạt động sẽ làm 

cho cầu sắn tăng, từ đó tạo ra cạnh tranh nguyên liệu giữa các nhà máy sản xuất cồn và 

sản xuất tinh bột. Cầu tăng trong bối cảnh sản xuất vẫn chủ yếu theo hình thức quảng 

canh có thể dẫn đến việc mở rộng các diện tích trồng sắn mới, và điều này sẽ tác động 

tiêu cực trực tiếp đến tài nguyên rừng [5]. 

Toàn quốc có trên 105 nhà máy chế biến tinh bột sắn quy mô công nghiệp 

(2018) với tổng công suất khoảng 3,8 triệu tấn củ tươi/năm, có 7 nhà máy chế biến cồn 

và nhiều cơ sở chế biến sắn thủ công rải rác tại các vùng trồng sắn. So với 5 năm trước 

đây, con số này tăng gấp đôi về số lượng nhà máy và gấp 3 lần về công suất. Thị 

trường tiêu thụ sắn và tinh bột sắn chủ yếu là xuất khẩu sang Trung Quốc (chiếm trên 

92% tổng kim ngạch xuất khẩu), còn lại là các thị trường khác như Đài Loan, 

Philippines, Malaysia, Indonesia...[103]. 

Cây sắn đã đóng góp lớn trong nguồn thu nhập của nông hộ, đặc biệt là những 

hộ nghèo, đồng bào dân tộc miền núi. Đây cũng là cây trồng có sự đóng góp lớn đối 

với kim ngạch xuất khẩu và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế nông nghiệp ở các địa 

phương. Chính vì thế cả diện tích và sản lượng đã có sự thay đổi nhanh chóng trong 

những năm vừa qua. 

Có nhiều yếu tố làm thay đổi năng suất và sản lượng sắn, trong đó giống sắn tốt 

là một trong những nguyên nhân cơ bản làm tăng nhanh năng suất sắn trong những 

năm vừa qua. Ở Việt Nam, giống sắn chủ lực được dùng trong sản xuất giai đoạn gần 

đây là KM94, KM140 [25], [32], [33], [103]. 

Bảng 1.3 cho thấy, diện tích trồng sắn của Việt Nam giai đoạn 2014 – 2018 

tăng mạnh trong những năm đầu và có xu hướng giảm nhẹ năm 2018. Sản lượng sắn từ 

10.209,9 nghìn tấn (năm 2014) giảm 2,4% xuống còn 9.960,3 nghìn tấn (năm 2018); 

Những năm gần đây, năng suất sắn sau một thời gian tăng nhanh trong giai đoạn trước 

có xu hướng tăng ổn định và đạt 19,3 tấn/ha (năm 2018). 

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam [46], giai đoạn 2002 – 2018, tốc độ tăng 

trưởng bình quân của diện tích trồng sắn là 0,8%; sản lượng tăng 3,0% và năng suất  

tăng 2,1%, chứng tỏ diện tích trồng sắn ổn định, chủ yếu tăng năng suất sắn trên đơn vị 

diện tích để tăng sản lượng. Việt Nam là một trong mười nước có năng suất sắn cao 

nhất thế giới, tuy nhiên năng suất sắn bình quân 19,3 tấn/ha (năm 2018) chỉ bằng 50% 

so với năng suất sắn của Ấn Độ, thấp hơn năng suất sắn của Indonesia 15% và Thái 

http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/thi-truong-bep-tu-that-gia-lan-lon-515394.html
http://www.thanhnien.com.vn/kinh-te/thi-truong-bep-tu-that-gia-lan-lon-515394.html
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Lan 9% [75].  

Bảng 1.3: Tình hình diện tích, năng suất và sản lượng sắn Việt Nam  

         giai đoạn 2014 - 2018 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị  

tính 

Năm 
Tốc độ 

tăng 

trưởng 

bình quân 

(%) 
2014 2015 2016 2017 2018 

Diện 

tích 

Nghìn 

ha 
552,8 567,9 569,9 532,6 515,3 -1,7 

Sản 

lượng 

Nghìn 

tấn 

 

10.209,9  
 10.739,9  10.909,0  10.340,8  9.960,3 -0,6 

Năng 

suất 
Tấn/ha        18,5          18,9         19,1         19,3  19,3 1,1 

                                Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam (năm 2019) [46] 

Trong giai đoạn 2010 – 2018, cơ cấu diện tích trồng sắn của từng khu vực so 

với diện tích trồng sắn của cả nước ít biến động. Năm 2018, diện tích trồng sắn ở khu 

vực Tây Nguyên và vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung cao nhất, chiếm tỷ 

lệ 30% tổng diện tích trồng sắn cả nước, tiếp đến là vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc (20%) và vùng Đông Nam Bộ (19%). Năm 2018, khu vực BTT tổng tích trồng sắn 

đạt 23,9 nghìn ha, chiếm tỷ lệ 16,0% trên diện tích trồng sắn vùng Bắc Trung bộ và 

Duyên hải miền Trung (Phụ lục 10). 

Việt Nam là nước xuất khẩu chính của nhiều sản phẩm nông nghiệp với tổng 

giá trị xuất khẩu đạt 15,2 tỷ USD năm 2018. Trong lĩnh vực sắn, với diện tích thu 

hoạch hơn nửa triệu ha, giá trị xuất khẩu sản phẩm sắn của Việt Nam gần 1,0 tỷ USD 

mỗi năm. Có được sự thành công trên, theo tổ chức CIAT là nhờ những đóng góp đáng 

kể của ngành sắn và giống sắn Việt Nam, sắn đã trở thành một sản phẩm nông nghiệp 

xuất khẩu chủ yếu [103].   

Theo Tổng cục Thống kê Việt Nam [46], xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn 

của Việt Nam trong những năm gần đây thay đổi nhanh chóng, năm 2018 tăng trưởng 

khá ấn tượng so với năm 2017 cả về giá trị và sản lượng, đạt gần 3,9 triệu tấn, mang 

lại gân 1,0 tỷ USD, tương ứng tăng 5,6% và chiếm đến 6,7% trong tổng giá trị nông 

sản xuất khẩu của Việt Nam (Phụ lục 11). Số liệu Hình 1.5 cho thấy, sản lượng xuất 

khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn năm 2017 tăng 11,4% so với năm 2015 và 5,7% so 

với năm 2016. 
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Hình 1.5: Sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam  

qua 3 năm 2016 – 2018 

      Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam (năm 2019) [46] 

Mặc dù Việt Nam đã cố gắng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu sắn và các sản 

phẩm từ sắn sang các nước thuộc khu vực Châu Á như: Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Philippines, Malaysia, Đài Loan… nhưng thị trường Trung Quốc vẫn giữ vị trí độc 

tôn. Năm 2018, Trung Quốc là thị trường đầu ra lớn nhất cho sắn và các sản phẩm sắn 

xuất khẩu của Việt Nam với thị phần chiếm đến 91,9%, tương đương 3,84 triệu tấn, 

thu về giá trị ngoại tệ là 911,1 triệu USD, so với năm 2017 tăng 6,94%, tương ứng 

42,7 triệu USD (Hình 1.6).  

 

Hình 1.6: Sản lượng sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam xuất khẩu  

theo thị trường qua 3 năm 2016 – 2018 

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam (năm 2019) [46] 
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Trong năm 2018, với việc tăng trưởng gần gấp đôi nhập khẩu lượng tinh bột sắn 

từ Việt Nam, Hàn Quốc vươn lên thành thị trường tiêu thụ lớn thứ 2 sau Trung Quốc 

với 91,0 nghìn tấn, tiếp đến là Nhật Bản đạt 82,3 nghìn tấn. Ngoài Trung Quốc, Hàn 

Quốc và Nhật Bản tăng trưởng dương thì các thị trường tiêu thụ các nước còn lại 

(Philippines, Malaysia, Đài Loan) đều suy giảm về lượng nhập khẩu tinh bột sắn [46]. 

Kết luận Chương 1  

Trên cơ sở lý luận về phát triển và phát triển bền vững, phát triển nông nghiệp 

bền vững, phát triển ngành hàng, chương này đã tập trung vào nghiên cứu những luận 

cứ, lịch sử phát triển các khái niệm PTBV, các mô hình PTBV theo quan niệm của các 

tổ chức trên thể giới, tiêu chí phát triển và nội dung, hệ thống các yếu tố ảnh hưởng 

đến PTBV. Trên cơ sở đó, đã hệ thống hóa, phân tích lý luận và căn cứ vào thực tiễn 

trong nước và trên thế giới để vận dụng kế thừa cách tiếp cận PTBV theo quan điểm 

của Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro 

(Brazil) năm 1992. PTBV cây sắn hay PTBV ngành hàng sắn là sự nâng cao năng 

suất, sản lượng sắn, sản xuất sắn có hiệu quả kinh tế, đem lại giá trị gia tăng cho các 

tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị và đóng góp của ngành hàng sắn cho nền kinh tế 

địa phương và khu vực; Giải quyết việc làm, giảm đói nghèo; Bảo vệ môi trường sinh 

thái ở khu vực trồng và chế biến sắn nhằm thỏa mãn lợi ích của thế hệ hôm nay và mai 

sau.  

Hàng mấy thập kỷ qua, ngành hàng sắn đã đóng góp quan trọng vào kinh tế địa 

phương, khu vực, quốc gia và kinh tế thế giới. Ngành hàng sắn của Việt Nam nói 

chung và của khu vực BTT nói riêng sản xuất chủ yếu để xuất khẩu, đem lại nguồn thu 

ngoại tệ lớn cho khu vực và quốc gia.  

Bên cạnh đó, ngành hàng sắn đã góp phần nâng cao thu nhập của nông hộ, đem 

lại giá trị gia tăng cho các tác nhân trong chuỗi giá trị cây sắn. Sản xuất sắn  đã thúc 

đẩy xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm, định canh, định cư nhất là vùng đồng 

bào dân tộc miền núi. Việc PTBV cây sắn được xem như PTBV ngành hàng sắn. 
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CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế và xã hội khu vực Bình Trị Thiên 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên, tài nguyên và môi trường khu vực Bình Trị Thiên 

2.1.1.1. Vị trí địa lý, địa hình 

- Vị trí địa lý  

Khu vực Bình Trị Thiên gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên 

Huế. Năm 1976, 3 tỉnh này đã được sáp nhập thành một tỉnh có tỉnh lỵ đóng tại thành 

phố Huế. Ngày 30 tháng 6 năm 1989 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa VIII, ba tỉnh này 

lại được tách ra như cũ, riêng tỉnh Thừa Thiên sau khi tách thì mang tên gọi mới là 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Tính đến nay, khu vực Bình Trị Thiên với tổng diện tích là 

17.838,3 km² chiếm 5,38% diện tích tự nhiên cả nước [60]. 

Khu vực BTT nằm trong tọa độ địa lý từ vĩ độ 160 đến 180 vĩ độ Bắc, kinh độ 

105030’ đến 108040’ kinh độ Đông, thuộc vành đai nhiệt đới gió mùa. Phía bắc giáp 

tỉnh Hà Tĩnh, phía nam giáp tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, phía Tây 

giáp Lào với các cửa khẩu Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), cửa khẩu Hồng Vân và A Đớt 

(tỉnh Thừa Thiên Huế) tạo điều kiện giao lưu kinh tế với Lào và các nước Đông Nam 

Á trên lục địa; Phía Đông giáp biển Đông với tuyến đường bộ ven biển, với nhiều hải 

sản và có nhiều cảng nước sâu có thể hình thành các cảng biển, vùng có nơi hẹp nhất 

là Quảng Bình (50km). Đây là một trung tâm kinh tế chính trị của Việt Nam, nằm trên 

trục giao thông xuyên Việt là điều kiện thuận lợi giao lưu kinh tế với các tỉnh phía Bắc 

và phía Nam. 

- Địa hình  

Khu vực BTT có địa hình phức tạp, độ cao thấp dần từ khu vực miền núi xuống 

gò đồi trung du, xuôi xuống các đồng bằng phía trong dải cồn cát ven biển rồi ra đến 

các đảo ven bờ. Đại bộ phận lãnh thổ là núi, đồi, hướng ra biển, có độ dốc, nước chảy 

xiết, thường lũ lụt bất ngờ gây khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân. 

Khu vực BTT là khu vực cận giáp biển. Địa hình ở đây bao gồm đồng bằng ven 

biển và núi thấp, có chiều ngang theo hướng Đông - Tây (trung bình 40 - 50km). Các 

miền đồng bằng có diện tích không lớn do các dãy núi phía Tây trải dọc theo hướng 

Nam tiến dần ra sát biển và có hướng thu hẹp dần diện tích lại. Đồng bằng chủ yếu do 

sông và biển bồi đắp, khi hình thành nên thường bám sát theo các chân núi. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Nam_-_%C4%90%C3%A0_N%E1%BA%B5ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o
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2.1.1.2. Khí hậu và tài nguyên thiên nhiên 

- Về khí hậu, thời tiết  

Khí hậu mang những nét điển hình của khí hậu nhiệt đới - gió mùa, quanh năm 

nóng ẩm, nhiệt độ trung bình năm 220C, lượng mưa bình quân 2.262 mm/năm. Có thể 

chia ra 3 tiểu vùng khí hậu khác nhau: Tiểu vùng khí hậu Đông Trường Sơn: đây là 

vùng chịu ảnh hưởng rõ nét của nhiệt đới gió mùa Đông Bắc. Nền nhiệt tăng cao vào 

mùa nóng và chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam khô nóng, nhiệt độ bình quân cả 

năm tương đối cao (24,90C). Tiểu vùng khí hậu chuyển tiếp: là vùng chịu ảnh hưởng 

của chế độ khí hậu giao thoa giữa Đông và Tây Trường Sơn. Nền khí hậu tương đối ôn 

hòa trong năm, mang sắc thái á nhiệt đới, nhiệt độ bình quân cả năm là 220C. Tiểu 

vùng khí hậu Tây Trường Sơn: Là vùng chịu ảnh hưởng rõ nét của chế độ khí hậu 

nhiệt đới với nền nhiệt cao hầu như quanh năm, nhiệt độ trung bình năm là 25,30C.  

Khu vực BTT là vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trong cả nước. 

Hàng năm thường xảy ra nhiều thiên tai như bão, lũ, gió Lào, hạn hán, mà nguyên 

nhân cơ bản là do vị trí, cấu trúc địa hình tạo ra. Vùng này cũng chịu ảnh hưởng của 

gió mùa Đông Bắc lạnh tuy nhiên không nhiều như ở Bắc Bộ.  

Nhìn chung, điều kiện khí hậu, thời tiết của khu vực BTT là khá đa dạng và 

phức tạp, gây khó khăn cho phát triển sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất sắn. 

Vì vậy, việc nghiên cứu lịch thời vụ trồng và thu hoạch sắn rải vụ; kế hoạch phòng 

chống dịch hại, các bệnh cho cây sắn, cải tiến kỹ thuật chế biến sắn để nhằm hạn chế 

tối đa sự tác động bất lợi của khí hậu, thời tiết là rất quan trọng. 

- Tài nguyên thiên nhiên 

Tài nguyên khoảng sản của vùng khá phong phú và đa dạng, chiếm trữ lượng 

đáng kể các loại khoáng sản như crômit, sắt, đá vôi xi măng, cát thuỷ tinh, sét làm 

gạch, ngói, titan… 

Diện tích đất cát, sỏi, đất bạc màu chiếm tỷ lệ lớn. Có 3 loại đất chính là đất đỏ 

vàng phân bố ở vùng trung du miền núi, thích hợp cho trồng cây công nghiệp dài ngày 

và khai thác lâm nghiệp, trồng cây ăn quả; đất phù sa ven sông thích hợp cây lương 

thực, hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày; đất cát hoặc cát pha ven biển chất lượng 

thấp chỉ trồng một số loại cây hoa màu, phi lao, bạch đàn chống gió, cát. Diện tích 

rừng của cả khu vực khá lớn, cung cấp một phần quan trọng về gỗ và lâm sản hàng 

hoá, đáp ứng một phần xuất khẩu của nước ta. 
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Chiều dài bờ biển khá dài, biển vùng này khá sâu ở sát bờ, nhiều eo biển, cửa 

sông, vũng, vịnh thuận lợi cho phát triển kinh tế biển du lịch, giao thông biển, đánh bắt 

cá, phát triển các hải cảng lớn. Vùng biển có nhiều loài cá có giá trị như cá trích, mòi, 

nhồng (tầng nổi) cá thu (tầng trung), cá mập, mối... (tầng đáy), tạo điều thuận lợi cho 

phát triển khai thác đánh bắt hải sản. 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực Bình Trị Thiên 

2.1.2.1. Tình hình dân số và lao động  

Khu vực Bình Trị Thiên (Bảng 2.1) có tổng dân số trung bình năm 2017 là 

2.664.091 người (chiếm 2,86% dân số cả nước), mật độ dân số trung bình là 160,0 

người/km2 thấp hơn mức bình quân cả nước (280,0 người/km2). Tỷ lệ dân số của khu 

vực BTT ở thành thị là 24,1%, dân số nông thôn là 75,9%. Năm 2017, lực lượng lao 

động khá dồi dào tương ứng là 1.513.223 người, tăng 0,11% so với năm 2016, chiếm 

56,8% tổng dân số của khu vực BTT. Cơ cấu dân số và lao động thuận lợi cho việc 

phát triển nông nghiệp, tuy nhiên dân số sống ở vùng nông thôn ngày càng có xu 

hướng giảm xuống và dân số sống ở thành thị có xu hướng tăng lên do quá trình đô thị 

hoá, thành lập các phường, thị xã mới và một phần do quá trình di dân từ nông thôn 

lên thành phố [60]. 

Bảng 2.1: Tình hình dân số, lao động khu vực Bình Trị Thiên 

giai đoạn 2015 – 2017 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 

Năm So sánh 

2015 2016 2017 
2017/2016 

+/- % 

1 Tổng dân số Người 2.636.445 2.651.101 2.664.091 12.990 100,5 

2 Tổng lao động Người 1.515.951 1.511.608 1.513.223 1.615 100,1 

3 
Tỷ lệ lao 

động/dân số 
% 57,5 57,0 56,8     

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam (năm 2018) [46] 

Tỉnh Quảng Bình: phần lớn cư dân địa phương là người Kinh. Dân tộc ít người 

thuộc hai nhóm chính là Chứt và Bru-Vân Kiều gồm những tộc người chính là: Khùa, 

Mã Liềng, Rục, Sách, Vân Kiều, Mày, Arem... sống tập trung ở hai huyện miền núi 

Tuyên Hoá và Minh Hoá và một số xã miền Tây Bố Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ. Dân 

cư phân bố không đều, 80,3% sống ở vùng nông thôn và 19,7% sống ở thành thị. Lực 
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lượng trong độ tuổi lao động của tỉnh Quảng Bình khá dồi dào, năm 2017 là 531.416 

người chiếm 60,2% tổng dân số của toàn tỉnh [15], [60]. 

Cộng đồng các dân tộc tỉnh Quảng Trị gồm 3 dân tộc chính: Kinh, Vân Kiều và 

Pa Cô. Tỉ lệ các dân tộc thiểu số chiếm khoảng 9,0% trong tổng dân số và chủ yếu ở 

sinh sống ở các huyện miền núi phía Tây của tỉnh như: Hướng Hóa, Đakrông; tỷ lệ dân 

số ở nông thôn là 70,4% và thành thị là 29,6%. Nhìn chung, lực lượng trong độ tuổi 

lao động của tỉnh Quảng Trị năm 2017 là 349.721 người chiếm 55,8% tổng dân số của 

toàn tỉnh [14], [60]. 

Tỉnh Thừa Thiên Huế gồm có các dân tộc chính: Kinh, Vân Kiều, Cơ tu, Tà Ôi 

và Pa Cô. Các đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các huyện miền núi phía Tây của 

tỉnh như: A Lưới và Nam Đông. Tỷ lệ dân số phân bố khá đồng đều, ở nông thôn là 

51,3% và thành thị là 48,7%. Lực lượng trong độ tuổi lao động của tỉnh TT Huế năm 

2017 là 632.086 người, chiếm 54,8% trong tổng dân số của toàn tỉnh [60]. 

Khu vực BTT lực lượng lao động nông nghiệp trực tiếp khá dồi dào. Tuy nhiên 

vẫn còn những hạn chế, bất cập như: dân cư phân bố không đều trên các địa bàn lãnh 

thổ; trình độ dân trí còn thấp nhất là vùng sâu, vùng xa; trình độ chuyên môn, kỹ thuật 

lành nghề còn hạn chế, thiếu đội ngũ lao động có chất lượng cao, thiếu chuyên gia 

giỏi, lao động chưa qua đào tạo chính quy còn phổ biến.... Bên cạnh đó, hiện tượng 

thanh thiếu niên đến tuổi trưởng thành, đặc biệt ở khu vực nông thôn đang có xu 

hướng “Nam tiến” để mong kiếm được việc làm có thu nhập cao trong các ngành nghề 

nên đã ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng lao động trực tiếp trong ngành nông 

nghiệp nói chung và ngành sắn nói riêng.  

2.1.2.2. Tình hình sử dụng đất đai 

Số liệu Bảng 2.2 cho thấy, tổng diện tích đất tự nhiên của toàn khu vực năm 

2017 là 1.776.376 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 1.520.213 ha (chiếm 

85,6%); Trong đất sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là đất lâm nghiệp có rừng (69,0%), 

được sử dụng trồng rừng sản xuất, rừng phòng hộ. Đất phi nông nghiệp khoảng 

180.092 ha, chiếm tỷ lệ 10,1%, chủ yếu được sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng 

và làm nhà ở. Đất chưa sử dụng khoảng 76.071 ha, chiếm tỷ lệ 4,3%, đây là những 

vùng đồi núi, xa khu dân cư và giao thông đi lại khó khăn.  

Đất đai khu vực BTT rất đa dạng và phong phú, có điều kiện thuận lợi cho các 

loài động, thực vật phát triển, sinh sống, cơ sở cho phát triển sản xuất nông nghiệp nói 
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chung và ngành sản xuất sắn nói riêng. Khu vực này có những vùng đất thích hợp phát 

triển cây sắn cho năng suất và đạt hiệu quả kinh tế cao như: huyện Phong Điền (tỉnh 

Thừa Thiên Huế), huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị), huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng 

Bình)… Đây có những vùng đất rộng, chất đất thích hợp để có thể hình thành vùng 

chuyên canh trồng sắn quy mô lớn. 

Bảng 2.2:  Hiện trạng sử dụng đất đai tại khu vực Bình Trị Thiên năm 2017 

STT Loại đất 
Diện tích  

(ha) 
Cơ cấu  

(%) 

  Tổng số    1.776.376        100,0  

I  Đất nông nghiệp    1.520.213           85,6  

1 Đất sản xuất nông nghiệp       281.302           15,8  

1.1 Đất trồng cây hàng năm       178.651           10,1  

- Đất trồng lúa         95.308            5,4  

- Đất trồng cây hàng năm khác         83.343            4,7  

1.2 Đất trồng cây lâu năm       102.651             5,8  

1.3 Đất nông nghiệp khác                  -                 -    

2 Đất lâm nghiệp có rừng    1.224.825           69,0  

3 Đất nuôi trồng thuỷ sản          12.229             0,7  

4 Đất làm muối, khác            1.857             0,1  

II Đất phi nông nghiệp       180.092           10,1  

III Đất chưa sử dụng          76.071             4,3  

          Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam (năm 2018) [46] 

Tuy nhiên, khu vực BTT phần lớn đất đai, địa hình bị chia cắt, đồi dốc nên gặp 

nhiều khó khăn trong công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phát triển 

sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, công tác quy hoạch và giám sát thực hiện quy hoạch 

quỹ đất trồng sắn chưa được các cấp, các ngành quan tâm đúng mức, phát triển tự phát 

gây khó khăn cho phát triển bền vững cây sắn. 

2.1.2.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng 

 - Giao thông 

 Khu vực BTT có quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh chạy xuyên qua từ Bắc 

xuống Nam cùng với các tuyến tỉnh lộ chạy song song và cắt ngang địa bàn. Ngoài ra, 

còn có tuyến quốc lộ chạy vắt ngang từ Tây sang Đông nối tiếp vùng núi với vùng 

biển, hệ thống giao thông đường thủy và đường biển thông suốt. Khu vực ven biển, 

đầm phá có quốc lộ và một số tuyến đường ven biển khác; khu vực gò đồi và vùng núi 
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rộng lớn phía Tây có quốc lộ và các tỉnh lộ đi sang Lào. Hiện nay, khu vực BTT hệ 

thống giao thông đã nhựa hóa được 75% đường tỉnh, bê tông hóa 70% đường giao 

thông nông thôn (đường huyện, đường xã), 100% xã có đường ô tô đến trung tâm [60]. 

 Khu vực BTT có lợi thế về địa lý - kinh tế với tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy 

qua, là đầu mối giao thông, nằm ở trung điểm đất nước, ở vị trí quan trọng - điểm đầu 

trên tuyến đường huyết mạch chính của hành lang kinh tế Đông - Tây nối với Lào - 

Thái Lan - Myanmar qua Cửa khẩu Hồng Vân - A Đớt  (TT Huế), Cửa khẩu quốc tế 

Lao Bảo (Quảng Trị), Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) đến các cảng biển 

Miền Trung như: Cảng Hòn La, Cảng Gianh, Cảng Cửa Việt, Cảng Mỹ Thủy, Cảng 

Thuận An, Cảng nước sâu Chân Mây, Đà Nẵng, Vũng Áng... Đây là điều kiện rất 

thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế trong khu vực, giao thương hàng hóa, vận tải 

quốc tế, phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch [60]. 

- Bưu chính, viễn thông và điện năng 

Hiện nay, khu vực BTT có 100% xã có điểm giao dịch bưu điện, mạng lưới 

viễn thông đã được hoàn toàn số hoá, mạng truyền dẫn từ thành phố đi các huyện đã 

được quang hoá 100%, 100% xã có điện thoại và được kết nối mạng internet đảm bảo 

liên lạc thông suốt, kể cả vùng miền núi [60]. 

Khu vực BTT được nhận điện từ hệ thống điện quốc gia qua các tuyến đường 

dây 110 kV Đà Nẵng và tuyến 220 kV Hòa Khánh. Bên cạnh đó, còn có các nhà máy 

thuỷ điện Bình Điền và Hương Điền cũng đã hoàn thành và phát điện. Hệ thống trạm 

biến áp và đường dây đã được nâng cấp sửa chữa và kéo đến tận các gia đình và thôn 

bản nên cơ bản cung cấp đủ điện cho người dân trong sinh hoạt và sản xuất [60]. 

Nhìn chung, cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã 

hội ở khu vực BTT là tương đối đầy đủ, đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt 

của người dân. Tuy nhiên, trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là các vùng đồi núi, vùng 

sâu, vùng xa cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng vẫn còn nghèo nàn, lạc hậu đã gây ra 

những khó khăn, cản trở không nhỏ đến việc phát triển sản xuất nông nghiệp nói 

chung và phát triển sản xuất sắn nói riêng. 

2.1.2.4. Phát triển kinh tế - xã hội 

Thời kỳ 2012 đến 2017 tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực BTT ở mức khá, 

tốc độ tăng trưởng bình quân của thời kỳ này là 7,49%/năm (Bảng 2.3). Nếu so sánh 

giữa các ngành thì ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất, bình quân thời kỳ 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=C%E1%BB%ADa_kh%E1%BA%A9u_H%E1%BB%93ng_V%C3%A2n-A_%C4%90%E1%BB%9Bt&action=edit&redlink=1
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này đạt 8,42%/năm, tiếp theo là ngành công nghiệp – xây dựng đạt 5,59%/năm và cuối 

cùng là ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 3,54%/năm. 

Bảng 2.3: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Bình Trị Thiên giai đoạn 2012-2017 

(Theo giá so sánh năm 2010) 

Đơn vị tính: % 

Năm 
Tốc độ tăng 

trưởng KT 

Chia ra 

NN – LN - TS CN - XD Dịch vụ 
Thuế SP từ 

trợ cấp SP 

2012 9,24 4,45 8,96 8,89 286,06 

2013 9,32 0,46 11,50 11,08 20,22 

2014 7,26 4,50 8,48 7,49 6,61 

2015 12,59 22,87 -5,82 11,82 271,31 

2016 1,39 -11,34 3,92 5,24 -1,80 

2017 7,21 4,03 10,88 6,59 4,46 

TTBQ/năm  7,49 3,54 5,59 8,42 37,31 

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh: QB, QT, TT Huế (năm 2018) [14], [15], [16] 

Qua Bảng 2.4 ta thấy rằng, cơ cấu nền kinh tế của khu vực BTT đã chuyển dịch 

theo hướng tích cực, cơ cấu GDP của ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản trong tổng 

GDP có xu hướng giảm và cơ cấu GDP các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ 

có xu hướng tăng lên. Năm 2017, cơ cấu ngành nông - lâm - ngư chiếm 16,8%, ngành 

công nghiệp và xây dựng chiếm 29,3% và ngành dịch vụ là 53,9%. 

Bảng 2.4: Giá trị và cơ cấu GDP các ngành của khu vực Bình Trị Thiên 

(Theo giá so sánh năm 2010) 

Năm 
Tổng số 

(tỷ đồng) 

Chia ra 

NN – LN - TS CN - XD Dịch vụ 

Giá trị          

(tỷ đồng) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Giá trị          

(tỷ đồng) 

Cơ 

cấu 

(%) 

Giá trị          

(tỷ đồng) 

Cơ 

cấu 

(%) 

2012  48.088       9.364  19,5     14.841 30,9     23.882 49,7  

2013      52.485      9.408 17,9     16.548 31,5     26.529 50,5  

2014      56.299       9.831 17,5     17.952 31,9     28.517 50,7  

2015      60.873   12.079 19,8     16.907 27,8     31.887 52,4  

2016      61.837   10.709 17,3     17.569 28,4     33.558 54,3  

2017      66.394   11.141 16,8     19.482 29,3     35.771 53,9  

TTBQ/năm 

(%) 
7,49 3,54 

 
5,59 

 
8,42 

 

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh: QB, QT, TT Huế (năm 2018) [14], [15], [16] 
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Mặc dù vậy, GO ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có tốc độ tăng tưởng bình 

quân cả thời kỳ (2012 - 2017) đạt 3,54%/năm, đây là tốc độ tăng trưởng khá so với 

bình quân chung của cả nước. 

Qua Bảng 2.5 ta thấy, GO ngành sắn giai đoạn 2015 - 2017 tăng trưởng mức 

khá, bình quân đạt 5,26%/năm. GO ngành sắn đóng góp vào cơ cấu GO ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản ngày càng tăng, từ 635,2 tỷ đồng tương ứng tỷ lệ 4,07% năm 

2015 tăng lên 703,8 tỷ đồng tương ứng 4,50% năm 2017. Chứng tỏ ngành sắn đang 

dần có vai trò trong cơ cấu ngành nông, lâm nghiệp và đóng góp đáng kể vào GDP 

của khu vực BTT theo định hướng phát triển mà các tỉnh và khu vực đặt ra. 

Bảng 2.5: Quy mô và cơ cấu GO ngành sắn trong ngành nông, lâm nghiệp và  

thủy sản của khu vực Bình Trị Thiên giai đoạn 2015 - 2017 (theo giá hiện hành) 

  

Chỉ tiêu 

2015 2016 2017 TTBQ  

Giá trị 
% 

Giá trị 
% 

Giá trị 
% (%/năm) 

(tỷ đồng) (tỷ đồng) (tỷ đồng) 

Ngành nông, 

lâm nghiệp và 

thủy sản 

 15.619,1  100,0  15.783,2  100,0  15.657,2  100,0 0,12 

Trong đó: 

         - Ngành sắn       635,2  4,07       668,6  4,24       703,8  4,50 5,26 

Nguồn: Cục Thống kê các tỉnh: QB, QT và TT Huế (năm 2018)  

và tính toán của tác giả [14], [15], [16] 

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn thách thức để phát triển bền vững cây sắn ở 

khu vực Bình Trị Thiên 

2.1.3.1. Thuận lợi 

Sắn là cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu ở địa phương và khu 

vực, là cây trồng có giá trị kinh tế tương đối cao, dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, tỷ lệ 

các hộ trồng sắn ở địa bàn khá cao, năng suất sắn tăng lên hàng năm. 

Tiềm năng để nâng cao hiệu quả trồng sắn của các nông hộ trên địa bàn nghiên 

cứu là rất lớn. Sắn là cây trồng được nhà nước quan tâm và ban hành các chính sách 

cho nông dân phát triển sản xuất, hỗ trợ trồng sắn. Đây là điều kiện thuận lợi để nông 

dân an tâm đầu tư mở rộng diện tích trồng sắn, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các 

nhà máy chế biến. Nông dân địa phương và khu vực đã có kinh nghiệm trồng sắn, với 
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tinh thần lao động cần cù, ham học hỏi, lực lượng lao động khá dồi dào phục vụ tốt 

cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. 

Hiện nay thị trường tiêu thụ sắn ở khu vực và cả nước khá sôi động. Sắn thực sự 

là loại nông sản có tỷ suất hàng hóa lớn và mang lại nguồn thu đáng kể cho các tác 

nhân tham gia chuỗi giá trị ngành hàng sắn.  

2.1.3.2. Khó khăn 

Địa hình, đất đai đa dạng, phong phú, tuy nhiên đất xám bạc màu gây trở ngại 

cho hoạt động sản xuất sắn ở địa phương. Khí hậu khá phức tạp ảnh hưởng rất lớn đến 

quá trình sản xuất và thu hoạch bảo quản nông sản, đặc biệt là việc thu hoạch, bảo 

quản, chế biến sắn.  

Năng suất sắn của khu vực đang ở mức thấp do đất đai nghèo dinh dưỡng, khí 

hậu khắc nghiệt, sâu bệnh, mức đầu tư thâm canh chưa thực sự quan tâm do người dân 

thiếu vốn. Lao động tại địa phương khá dồi dào nhưng một số khu vực là đồng bào dân 

tộc thiểu số, chất lượng nguồn nhân lực hạn chế, chịu ảnh hưởng của tập quán canh tác 

truyền thống.  

Mối liên kết “4 nhà” gồm: Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh 

nghiệp trong sản xuất chế biến nguyên liệu vẫn còn yếu và mờ nhạt. Thiếu thông tin 

thị trường, các hộ nông dân bị tư thương lợi dụng ép giá. Cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ 

làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển giống, vật tư phân bón, sản phẩm phục vụ cho 

hoạt động sản xuất, chăm sóc và thu hoạch sắn. 

Bên cạnh đó, việc phát triển sắn trong nước hiện vẫn thiếu bền vững, xuất khẩu 

sắn và các sản phẩm từ sắn chủ yếu sang thị trường Trung Quốc nên khá bị động, giá 

bấp bênh; tình trạng phá rừng trồng sắn, trồng sắn quảng canh năng suất thấp, ô nhiễm 

môi trường trong chế biến tinh bột sắn tiếp tục là vấn đề nan giải. 

2.1.4. Đánh giá tiềm năng phát triển cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Sắn không chỉ là cây xóa đói giảm nghèo, mà còn là cây trồng có thể đem lại cơ 

hội lớn để tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng vào phát 

triển nông nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực, nhất là vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, nông dân nghèo. 

Sắn ở khu vực BTT vẫn còn tiềm năng để nâng cao năng suất, sản lượng bằng 

đầu tư thâm canh, cải tạo giống sắn, hệ thống chăm sóc, bón phân, liên kết hình thành 

cánh đồng mẫu lớn và đẩy mạnh cơ giới hóa. 
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Chủ trương nhà nước ưu tiên phát triển xăng sinh học (ethanol) nên có thể đầu 

tư công nghệ chế biến hoặc làm nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy, tiến tới không 

xuất khẩu sắn lát (sắn thô) ra thị trường; gắn kết nhà máy chế biến với vùng trồng sắn, 

giảm phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu Trung Quốc. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Cách tiếp cận và khung phân tích 

2.2.1.1. Cách tiếp cận  

Cách tiếp cận PTBV dựa trên quan điểm của Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi 

trường và phát triển tổ chức ở Rio de Janeiro (Brazil) năm 1992 với bản tuyên ngôn 

“Về môi trường và Phát triển”, theo đó PTBV phải được thực hiện đồng thời trên cả ba 

lĩnh vực quan trọng có mối liên hệ qua lại chặt chẽ với nhau đó là: kinh tế, xã hội và 

môi trường [45]. 

Dựa theo kết quả tổng hợp và phân tích ở trong phần lý luận, có thể khẳng định 

rằng phát triển bền vững cây sắn là phát triển bền vững ngành sắn (sustainable 

development of sector) hay phát triển bền vững các đối tượng liên quan đến ngành 

hàng sắn. Đó chính là các nhà cung cấp đầu vào, các hộ gia đình hay doanh nghiệp 

trồng sắn, các đối tượng thu mua, các nhà máy chế biến và các đối tượng tiêu dùng 

cuối cùng. Trong luận án này, do thời gian và nguồn lực hạn chế nên chỉ tập trung các 

đối tượng liên quan từ các nhà cung ứng đầu vào tại địa phương đến các nhà máy chế 

biến. Các đối tượng liên quan khác chỉ được tham chiếu phân tích trong mối liên hệ, 

tương quan với sự phát triển của sản xuất sắn. 

Nội dung phát triển bền vững cây sắn cũng chính là phát triển bền vững về mặt 

kinh tế, phát triển bền vững về mặt xã hội, phát triển bền vững về mặt môi trường. 

Phát triển bền vững cây sắn về mặt kinh tế chính là nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các đối tượng có liên quan, đòi hỏi có sự chia sẻ hay 

phân phối lợi ích hợp lý của các đối tượng liên quan trong ngành sắn đảm bảo sự hợp 

tác cùng phát triển. Với mục tiêu đó, sự chia sẻ thông tin, sự chia sẻ nguồn lực và chia 

sẻ lợi ích một cách hợp lý của các đối tượng liên quan để đạt được mục tiêu của chính 

mình và của các đối tượng liên quan khác sẽ là cơ sở bền vững để cùng nhau phát 

triển.   

Với định hướng trên, phân tích kinh tế sự phát triển của ngành hàng không 

những chỉ là sự phân tích hiệu quả kinh tế của từng đối tượng liên quan trong ngành 
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mà còn là sự phân phối lợi ích giữa các đối tượng liên quan đó. Để làm được điều này, 

những mối quan hệ nhân quả của quá trình phân tích hai nội dung trên sẽ được làm rõ. 

Về góc độ đóng góp lợi ích kinh tế, phân tích hiệu quả kinh tế chính là phân 

tích mức độ đóng góp của ngành đối với nền kinh tế địa phương theo phương diện 

đóng góp cho tổng sản phẩm nội địa, tốc độ tăng trưởng kinh tế, nguồn thu ngân sách. 

Phát triển bền vững cây sắn về mặt xã hội chính là phân tích hiệu quả xã hội 

mà ngành sắn tạo ra cho địa phương và cho các đối tượng liên quan. 

Ở phương diện vĩ mô, hiệu quả xã hội chính là khả năng tạo việc làm, ổn định 

lao động nông thôn, địa phương. Ở phương diện vi mô, hiệu quả xã hội chính là khả 

năng giải quyết việc làm trong các đơn vị liên quan, mức độ đóng góp và cơ cấu thu 

nhập từ ngành hàng mang lại cho các đối tượng liên quan.  

Phát triển bền vững cây sắn về mặt môi trường chính là phân tích tác động 

của ngành sắn về mặt môi trường như quá trình sử dụng nguồn lực lao động, đất đai, 

sinh thái và các khía cạnh khác. 

2.2.1.2. Khung phân tích 

Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, phương pháp tiếp cận nghiên cứu phát triển bền 

vững cây sắn ở khu vực BTT, khung phân tích được thể hiện các nội dung cơ bản ở 

Hình 2.1. 

Luận án tập trung đi sâu nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển bền 

vững cây sắn, xây dựng khung nghiên cứu phát triển bền vững cây sắn phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở khu vực và hội nhập kinh tế quốc tế. Đánh giá 

đúng thực trạng phát triển bền vững cây sắn trên cả ba mặt chính: đó là bền vững về 

kinh tế, xã hội và môi trường, ngoài ra đánh giá sự tác động của cơ chế, chính sách của 

nhà nước đến PTBV cây ở khu vực. Luận án tập trung đi sâu nghiên cứu các vấn đề 

trọng tâm đối với phát triển bền vững cây sắn như: phân tích về kinh tế, vấn đề xã hội, 

bảo vệ môi trường sinh thái.  

- Phân tích kinh tế: Tăng trưởng kinh tế của địa phương và khu vực, giải quyết 

lợi ích của cá tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị sắn; nâng cao năng suất và hiệu quả 

kinh tế hộ sản xuất sắn, cơ cấu và quy mô hoạt động sản xuất sắn, hiệu quả kinh tế của 

hoạt động chế biến tinh bột sắn gắn với thị trường xuất khẩu.   

- Phát triển xã hội: Tăng thu nhập của hộ SX sắn, giảm đói nghèo, tạo công ăn  

việc làm; nâng cao trình độ dân trí nông dân trồng sắn.  
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- Bảo vệ môi trường sinh thái: Đánh giá việc bảo vệ môi trường sinh thái khu vực 

trồng và chế biến sắn (giảm thoái hóa đất, tác động xấu đến môi trường xung quanh).   

2.2.2. Chọn điểm nghiên cứu 

2.2.2.1. Chọn huyện đại diện  

Khu vực BTT gồm 3 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, sắn 

được trồng khá rộng rãi ở khu vực BTT, để thực hiện nội dung nghiên cứu trên, cần 

lựa chọn các điểm nghiên cứu đại diện cho mỗi tỉnh của khu vực.  

Hoạt động trồng sắn phát triển không đồng đều ở các tỉnh thuộc khu vực BTT. 

Đặc điểm địa hình của các tỉnh thuộc khu vực BTT được chia thành 3 vùng sinh thái: 

vùng đồi núi (vùng cao), vùng đồng bằng trung du (vùng thấp) và vùng đầm phá ven 

biển. Vùng đầm phá ven biển do đặc điểm loại đất không thích hợp để trồng sắn nên 

không phát triển sản xuất sắn ở vùng này. Vì vậy khi chọn điểm nghiên cứu dựa trên 

các tiêu chí sau: 

- Đại diện vùng sinh thái: vùng đồi núi (vùng cao), vùng đồng bằng trung du 

(vùng thấp); Mỗi tỉnh chọn 2 huyện để nghiên cứu (huyện thuộc khu vực vùng cao và 

huyện thuộc vùng thấp), trong đó một huyện là vùng trọng điểm trồng sắn, có diện tích 

trồng sắn lớn và nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn. 

a) Huyện A Lưới và huyện Phong Điền, tỉnh TT Huế 

A Lưới là huyện vùng cao, phía Tây cách thành phố Huế khoảng cách gần 70 

km; huyện A Lưới chiếm 24,3% diện tích của tỉnh TT Huế với diện tích 122.521,2 ha. 

Huyện Phong Điền là huyện phía bắc tỉnh TT Huế có diện tích 94.822,8 ha bằng 

18,9% diện tích đất toàn tỉnh (Phụ lục 12). Tại tỉnh TT Huế, diện tích trồng sắn tập 

trung ở các huyện: Phong Điền, A Lưới, Nam Đông và Thị xã Hương Trà. Trong đó, 

diện tích trồng sắn tại hai huyện Phong Điền và A Lưới năm 2017 cao nhất, tương ứng 

chiếm tỷ lệ 26,8% và 23,2% tổng diện tích trồng sắn của toàn tỉnh [16]. 

Huyện Phong Điền là vùng thấp và huyện A lưới là vùng cao, vì vậy chọn hai 

huyện này đại diện mẫu cho tỉnh TT Huế. Ngoài ra, ở huyện Phong Điền có nhà máy 

tinh bột sắn đặt trên địa bàn. 

b) Huyện Hướng Hóa và huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

Tại tỉnh Quảng Trị, diện tích trồng sắn tập trung ở các huyện: Hướng Hóa, Vĩnh 

Linh, Cam Lộ, Hải Lăng và Đakrông. Trong đó, diện tích trồng sắn tại huyện Hướng 
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Hóa năm 2017 cao nhất trong toàn tỉnh, tương ứng chiểm tỷ lệ 41,3%, Huyện Cam Lộ 

chiếm tỷ lệ 6,9% so với diện tích trồng sắn toàn tỉnh (năm 2017) (Phụ lục 13).  

Huyện Hướng Hoá là huyện miền núi, vùng cao biên giới, nằm về phía Tây của 

tỉnh Quảng Trị đồng thời có nhà máy tinh bột chế biến tinh bột sắn đặt trên địa bàn, 

ngược lại, huyện Cam Lộ là vùng thấp. Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn hai huyện này 

đại diện mẫu cho tỉnh Quảng Trị [15].  

c) Huyện Bố Trạch và huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình 

Huyện Bố Trạch có diện tích tự nhiên 2.115,0 km2 chiếm 26,4% tổng diện tích 

của toàn tỉnh, với địa hình trải rộng từ Tây sang Đông; Huyện gồm có 2 thị trấn là: Thị 

trấn Hoàn Lão, thị trấn Nông Trường Việt Trung và 28 xã, trong đó có 9 xã miền núi 

và 2 xã miền núi rẻo cao [60]. 

Huyện Tuyên Hóa là một huyện phía tây của tỉnh Quảng Bình, với diện tích tự 

nhiên 1.129,0 km2, chiếm 14,1% diện tích tỉnh Quảng Bình; Huyện gồm 9 xã, 1 thị 

trấn.  

Tại tỉnh Quảng Bình, diện tích trồng sắn tập trung ở các huyện: Bố Trạch, Lệ 

Thủy và Minh Hóa. Trong đó, diện tích trồng sắn tại huyện Bố Trạch năm 2017 là cao 

nhất tương ứng chiếm 51,6% tổng diện tích trồng sắn của toàn tỉnh; tại huyện Tuyên 

Hóa khá thấp chiếm 5,3% diện tích trồng sắn toàn tỉnh (Phụ lục 14) [14]. 

Huyện Bố trạch là vùng thấp, nơi sản xuất sắn khá lâu đời, ngược lại huyện 

Tuyên Hóa có vùng địa lý trải từ thấp đến cao và có nhà máy chế biến tinh bột sắn 

đóng trên địa bàn. Vì thế, đây là hai địa phương được lựa chọn để tiến hành điều tra, 

nghiên cứu cho tỉnh Quảng Bình [14]. 

2.2.2.2. Chọn mẫu đại diện 

a) Chọn mẫu khảo sát 

Trong điều tra chọn mẫu, theo Vũ Cao Đàm [17] và Giuseppe Iarossi [27] có 

nhiều phương pháp khác nhau như: chọn mẫu hệ thống, chọn mẫu ngẫu nhiên phân 

tầng/tổ, chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản và chọn mẫu tỷ lệ tương ứng với cỡ mẫu... 

Hoạt động sản xuất sắn ở khu vực Bình Trị Thiên khá đơn giản về hình thức, quy 

mô… Trên cơ sở số liệu thống kê về số hộ trồng sắn, số tư thương thu gom trên địa 

bàn huyện, số lượng nhà máy chế biến trong địa bàn tỉnh được cung cấp bởi các cơ 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Huy%E1%BB%87n_B%E1%BB%91_Tr%E1%BA%A1ch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0n_L%C3%A3o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Trung_(th%E1%BB%8B_tr%E1%BA%A5n_n%C3%B4ng_tr%C6%B0%E1%BB%9Dng)
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quan quản lý. Để phân tích và đánh giá phát triển bền vững cây sắn, chúng tôi sử dụng 

phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản, cỡ mẫu khảo sát được xác định1 như sau: 

Số lượng mẫu điều tra khảo sát phải đủ lớn để đảm bảo việc trong quá trình xử 

lý số liệu thực nghiệm bằng phương pháp thống kê (đủ cỡ mẫu để tránh sai số hệ 

thống), cụ thể: 

Thực tế điều tra khảo sát hộ trồng sắn là 600 mẫu cho cả khu vực BTT, tương 

ứng 200 mẫu/tỉnh hoặc 100 mẫu/huyện được chọn ngẫu nhiên. Trong trường hợp có 

một số ít mẫu phỏng vấn chưa thỏa mãn yêu cầu (trả lời sai hệ thống, không đúng nội 

dung…) thì thực hiện điều tra lại hoặc/và điểu tra thêm để đảm bảo số mẫu như đặt ra 

ban đầu. 

Bên cạnh đó, để nghiên cứu chuỗi giá trị sản xuất sắn và thị trường tiêu thụ 

chúng tôi nghiên cứu các nhà máy chế biến tinh bột sắn và các tư thương thu gom cụ 

thể như sau: 

Bảng 2.6: Số lượng và cơ cấu mẫu điều tra ở các tỉnh thuộc khu vực BT Thiên 

S

T

T 

Các tỉnh 

Số lượng 

mẫu điều 

tra hộ  

SX sắn 

Số lượng  

mẫu tư 

thương thu 

gom 

Số lượng mẫu 

nhà máy chế 

biến tinh bột 

Ghi 

chú 

1 Tỉnh Thừa Thiên Huế     

 Huyện A Lưới 100 2   

 Huyện Phong Điền 100 2 1  

2 Tỉnh Quảng Trị     

 Huyện Hướng Hóa 100 2 1  

 Huyện Cam Lộ 100 2   

3 Tỉnh Quảng Bình     

 Huyện Bố Trạch 100 2 1  

 Huyện Tuyên Hóa 100 2   

 Tổng cộng 600 12 3  

Nguồn: Xử lý số liệu điều tra của tác giả 

                                           

1 n = 
2)(1 eN

N


, trong đó n là số lượng mẫu xác định cho khảo sát, N tổng số mẫu, e là mức độ tin cậy chính 

xác mong muốn (e = 10%). 
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- Khảo sát thực tế mỗi tỉnh có 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn đặt trên địa bàn. 

Do vậy, chúng tôi chọn 01 nhà máy chế biến tinh bột sắn có công suất chế biến lớn 

nhất và hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến sắn liên tục trong 10 năm qua cho mỗi 

tỉnh làm mẫu đại diện, tổng số mẫu nhà máy chế biến tinh bột sắn tiến hành khảo sát là 

03 nhà máy cho cả khu vực BTT.  

- Qua điều tra khảo sát thực tế cho thấy, mỗi địa bàn 01 huyện thông thường có 

2 tư thương thu gom lớn, do vậy chúng tôi chọn 02 tư thương thu gom lớn/huyện 

(tương ứng 04 tư thương thu gom lớn cho 01 tỉnh), tổng số mẫu tư thương thu gom 

tiến hành khảo sát là 12 mẫu cho cả khu vực BTT làm mẫu đại diện nghiên cứu (Bảng 

2.6).  

b) Phỏng vấn nhóm có sự tham gia của người dân 

Nhằm khắc phục những hạn chế của phương pháp phỏng vấn từ người sản xuất 

sắn, chúng tôi đã sử dụng phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) của 

người trồng sắn, lấy ý kiến của người dân một cách khách quan ngẫu nhiên, đại diện 

cán bộ xã, đại diện cán bộ quản lý nông nghiệp tại xã, huyện, đại diện cán bộ nhà máy 

chế biến tinh bột sắn. Số hội thảo được tổ chức là 5 (trong đó huyện Phong Điền là 1, 

huyện Hướng Hóa là 2 và huyện Bố Trạch là 2), tổng cộng có 90 lượt người tham gia 

(Bảng 2.7). 

Bảng 2.7: Số hội thảo nhóm và lượt người tham gia 

Địa bàn 
Số hội thảo 

nhóm 

Số lượt người 

tham gia 

- Phong Điền, tỉnh TT Huế 2 35 

- Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 2 37 

- Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 1 18 

Tổng số 5 90 

                    Nguồn: Xử lý số liệu điều tra của tác giả, năm 2016, 2017 

2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin 

2.2.3.1. Thông tin thứ cấp 

Các thông tin về diện tích, sản lượng, năng suất và tiêu thụ sắn được thu thập từ 

Tổ chức Nông lương Thế giới (FAO), Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng 

cục Thống kê Việt Nam, Cục Thống kê các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa 

Thiên Huế; Trung tâm Nghiên cứu nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT), Hiệp Hội 
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sắn Việt Nam. Những thông tin này giúp nắm rõ tình hình phát triển ngành sắn trên thế 

giới và ở trong nước, khu vực; tư vấn trong việc lựa chọn điểm nghiên cứu. 

Thông tin từ các hội nghị, hội thảo về phát triển sản xuất sắn giúp nắm rõ hơn 

những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và những định hướng, giải pháp phát 

triển SX sắn trong thời gian tới. Trong thời gian nghiên cứu luận án này cũng đã thu 

thập những thông tin từ 3 cuộc hội thảo do Hiệp Hội sắn Việt Nam tổ chức vào các 

năm 2013, 2014, 2015 tại Tây Ninh, Quảng Trị và Hà Nội. 

Các luận án, sách, tạp chí... trong và ngoài nước liên quan đến phát triển bền 

vững trong nông nghiệp nói chung và sản xuất sắn nói riêng tại các trường đại học, 

Thư viện Quốc gia, các trang web chuyên ngành...Những thông tin này giúp nắm bắt 

được lĩnh vực đang nghiên cứu đã được các tổ chức, nhà khoa học khác đã nghiên cứu 

đến đâu, giải quyết như thế nào để đề xuất những định hướng, phương pháp và các chỉ 

tiêu đánh giá cho đề tài luận án. 

2.2.3.2. Thông tin sơ cấp 

Các thông tin sơ cấp phục vụ cho nghiên cứu gồm: 

- Số hộ, số khẩu, số lao động bình quân, tuổi bình quân của chủ hộ, trình độ văn 

hóa cao nhất trong hộ, số hộ dân tộc ít người, số lao động tham gia tập huấn, tài sản và 

trang thiết bị sản xuất của hộ, số hộ sản xuất sắn có bón phân chuồng và sử dụng thuốc 

BVTV, số hộ vay kinh phí để phát triển sản xuất, số lao động tham gia sản xuất 

sắn/hộ; 

- Quy mô diện tích trồng sắn, năng suất, sản lượng sắn; 

- Các chi phí sản xuất, chi phí trung gian, giá bán sắn tươi; 

- Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất sắn của các hộ gia đình; 

- Những khó khăn, thuận lợi và ý kiến của người sản xuất sắn; 

- Chuỗi cung sản phẩm sắn; 

- Các thông tin sơ cấp khác. 

Các phương pháp khảo sát điều tra, phỏng vấn trực tiếp có hệ thống và không 

hệ thống từ người trồng sắn và các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị sắn đã được sử 

dụng. 

2.2.4. Phương pháp phân tích 

Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu hỗn hợp nhằm tổng hòa đánh giá 

mức độ phát triển bền vững cây sắn trên cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường dựa 
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trên cơ sở, mối tương quan giữa các nội dung và mục tiêu nghiên cứu. Ngoài ra, luận 

án còn sử dụng các phương pháp thống kê mô tả và vận dụng thang đo 5 mức độ của 

Rennis Likert (1932) [89] nhằm đo lường ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác 

động của sản xuất sắn nhằm phản ánh mức độ phát triển bền vững cây sắn ở các yếu tố 

xã hội, tài nguyên và môi trường; Ngoài ra, luận án sử dụng các phương pháp: hạch 

toán chi phí và kết quả sản xuất, phân tích độ nhạy, phân tích hàm sản xuất, phân tích 

chuỗi giá trị, phân tích ma trận SWOT để đánh giá phát triển bền vững cây sắn về mặt 

kinh tế. 

2.2.4.1. Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp  

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp (mixed research methods) [47] hay phương 

pháp kết hợp, sử dụng thế mạnh của cả hai phương pháp định tính và định lượng. 

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp có thể giải quyết sự phức tạp của nội dung nghiên 

cứu luận án, giúp đánh giá và phân tích phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT 

một cách tốt hơn. 

Phương pháp nghiên cứu hỗn hợp đã giúp xóa bỏ các giới hạn của việc chỉ sử 

dụng đơn thuần phương pháp định tính hoặc định lượng. Nội dung nghiên cứu luận án 

khá rộng và đa dạng, phức tạp do vậy chỉ sử dụng một trong hai phương pháp định 

tính và định lượng là không đủ, phương pháp nghiên cứu hỗn hợp khắc phục được sự 

phân chia rạch ròi giữa nghiên cứu định tính và định lượng [47]. 

2.2.4.2. Phương pháp thống kê mô tả  

Các mô tả thống kê các chỉ số như giá trị trung bình, cơ cấu, tốc độ tăng trưởng 

bình quân… kết hợp với việc so sánh các chỉ tiêu như năng suất, sản lượng, diện tích 

sắn, sản lượng tiêu thụ và xuất khẩu. Toàn bộ thông tin dữ liệu thứ cấp được tổng hợp 

và trình bày thành các biểu bảng, hình thông qua các chỉ tiêu cụ thể. 

Bằng việc sử dụng các thông số thống kê mô tả như số tuyệt đối, số tương đối, 

số bình quân, chúng tôi xác định quy mô trồng sắn, cơ cấu chi phí, kết quả và hiệu quả 

kinh tế của các nhóm hộ sản xuất sắn khác nhau. 

Sử dụng các chỉ tiêu phân tích trong dãy số biến động theo thời gian như tốc độ 

phát triển, tốc độ bình quân, lượng tăng giảm... để phân tích xu hướng biến động sản 

xuất sắn của Việt Nam và khu vực Bình Trị Thiên trong thời gian qua. 
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Sử dụng phương pháp phân tổ thống kê nhằm phân tổ các yếu tố ảnh hưởng đến 

kết quả và hiệu quả sản xuất sắn như: quy mô diện tích trồng sắn, mức đầu tư (chi phí 

trung gian), số lượng lao động tham gia... 

Luận án vận dụng thang đo 5 mức độ của Rennis Likert (1932) [89] (từ mức 1 

đến mức 5 tương ứng các mức: rất ít, ít, bình thường, mạnh và rất mạnh) để đo lường ý 

kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của sản xuất sắn đến yếu tố xã hội, tài 

nguyên và môi trường; Hoặc đo lường ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh 

hưởng của cơ chế, chính sách nhà nước (từ mức 1 đến mức 5 tương ứng các mức: rất 

không thuận lợi, không thuận lợi, bình thường, thuận lợi và rất thuận lợi), Hoặc thực 

trạng khoa học công nghệ (từ mức 1 đến mức 5 tương ứng các mức: rất lạc hậu, lạc 

hậu, trung bình, hiện đại và rất hiện đại); Hoặc ảnh hưởng của yếu tố thị trường, nguồn 

lực (từ mức 1 đến mức 5 tương ứng các mức: rất thấp, thấp, bình thường, cao và rất 

cao) đến PTBV cây sắn tại khu vực BTT. 

2.2.4.3. Phương pháp hạch toán chi phí và kết quả sản xuất 

Phương pháp này dùng để tính toán các chỉ tiêu như giá trị sản xuất (GO), chi 

phí trung gian (IC), giá trị gia tăng (VA) của các hộ sản xuất sắn hoặc kết quả, HQKT 

sản xuất sắn của các nông hộ dựa vào các tiêu chí như: quy mô diện tích trồng sắn, 

năng suất, sản lượng, chi phí trung gian, quy mô lao động phân theo khoảng cách tổ 

khác nhau [34]. 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của quy mô diện tích đất đai, chi phí trung gian 

và công lao động đến kết quả và HQKT SX sắn của nông hộ kết hợp sử dụng phương 

pháp phân tổ thống kê theo tiêu thức khoảng cách giữa các tổ bằng nhau2 [34].  

2.2.4.4. Phương pháp phân tích độ nhạy 

Để đánh giá kết quả và HQKT trong điều kiện rủi ro, luận án sử dụng phương 

pháp phân tích độ nhạy. Trên cơ sở tần suất xảy ra các rủi ro và mức độ thiệt hại do 

biến động giá cả đầu ra, biến động năng suất sắn thu hoạch do thời tiết... từ đó Luận án  

xây dựng các kịch bản để đánh giá mức độ bền vững về HQKT sản xuất sắn và đề xuất 

các giải pháp thích ứng trước các rủi ro có thể xảy ra [26], [43]. 

                                           

2 d = 
max minx x

n


, Trong đó: d là khoảng cách tổ; xmax và xmin là trị số lượng biến thiên lớn nhất và bé nhất của 

tiêu thức phân tổ; n là số tổ định chia. 
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2.2.4.5. Phương pháp phân tích hàm sản xuất 

Phương pháp phân tích hàm sản xuất được sử dụng để đánh giá các yếu tố ảnh 

hưởng đến năng suất sắn và giá trị sản xuất sắn (GO). Phương pháp này đã được các 

tác giả như: Asogwa và cộng sự (2006) [64] sử dụng phương pháp hồi quy để phân 

tích mối quan hệ giữa hiệu quả kỹ thuật và yếu tố kinh tế - xã hội, xác định sự ảnh 

hưởng các biến số kinh tế - xã hội của nông dân trồng sắn ở Benue State, Nigeria đối 

với hiệu quả kỹ thuật trồng sắn. Akpan và cộng sự (2013) [63] sử dụng hàm sản xuất 

và đánh giá mô hình hiệu quả kinh tế của nông dân trồng sắn ở Southern Wetland, 

Cross River State, Nigeria; Trương Tấn Quân và cộng sự (2015) [48] sử dụng hàm sản 

xuất Cobb-Douglas, bằng phương pháp phân tích hồi quy đánh giá sản xuất sắn hàng 

hóa ở tỉnh Quảng Bình. Hàm tuyến tính được thiết lập như sau: 

Nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến năng suất sắn và giá trị 

sản xuất sắn của nông hộ, luận án sử dụng hàm sản xuất Cobb-Douglas để phân tích 

[49]. Hàm sản xuất Cobb-Douglas là dạng hàm sản xuất phổ biến trên thế giới được sử 

dụng khi nghiên cứu hàm sản xuất trong các ngành sản xuất nói chung và ngành sản 

xuất nông nghiệp nói riêng, nó biểu hiện mối quan hệ giữa một sản phẩm đầu ra với 

nhiều yếu tố đầu vào. Hàm sản xuất Cobb-Douglas có dạng như sau: 

Y = A.
1

n

i
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α
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j j
j
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e





 (1) 

Trong đó:  

Y: là năng suất hoặc giá trị sản xuất;  

A: là hằng số;  

Xi (i=1→n): lượng đầu vào thứ i (các biến định lượng); n là số yếu tố đầu vào  

αi (i=1→n): là hệ số ảnh hưởng của các biến độc lập Xi đến Y (độ co giãn của Y 

theo các biến độc lập Xi, αi có ý nghĩa là nếu đầu vào Xi tăng lên 1% thì sản lượng đầu 

ra/năng suất đầu ra Y tăng thêm αi %);  

Dj (j=1→m): là biến giả thứ j;  

βj (j=1→m): là hệ số ảnh hưởng của các biến giả Dj.  

Từ hàm sản xuất Cobb-Douglas (1), logarit tự nhiên hai vế, ta có: 

  LnY = lnA + 
1

X
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2.2.4.6. Phương pháp phân tích chuỗi giá trị 

Phương pháp phân tích chuỗi giá trị được sử dụng nhằm phân tích, đánh giá hệ 

thống các tổ chức, con người, công nghệ, thông tin và các yếu tố đầu vào (như lao 

động, vốn, phân bón, thuốc BVTV…) trong việc đưa sản phẩm sắn từ người sản xuất 

đến người tiêu dùng, xuất khẩu với mục đích xác định vai trò các tác nhân và tối đa 

hóa giá trị tạo ra cho toàn chuỗi sắn [58]. 

2.2.4.7. Phương pháp phân tích ma trận SWOT 

Phương pháp phân tích ma trận SWOT được sử dụng để đánh giá những điểm 

mạnh (S - Strengths), điểm yếu (W - Weaknesses), cơ hội (O - Opportunities) và thách 

thức (T - Threats) đối với việc PTBV sắn ở khu vực BTT. Kết quả của phương pháp 

phân tích này sẽ mô tả toàn cảnh về phát triển sản xuất sắn trên địa bàn nghiên cứu, 

làm căn cứ cho việc đính hướng, đề xuất các giải pháp nhằm PTBV cây sắn trong thời 

gian tới. 

Kết luận Chương 2  

Trên cơ sở lý luận về phát triển nông nghiệp bền vững, phát triển ngành hàng, 

phát triển bền vững cây sắn, căn cứ vào tình hình thực tiễn của khu vực BTT, chương 

này đã đề xuất phương pháp tiếp cận nghiên cứu hỗn hợp (mixed research methods), 

xây dựng khung phân tích để đánh giá thực trạng PTBV cây sắn tại khu vực BTT. Bên 

cạnh sử dụng các phương pháp nghiên cứu định lượng, còn sử dụng các phương pháp 

nghiên cứu định tính; Chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng, hệ thống các chỉ tiêu đánh giá 

PTBV cây sắn về mặt kinh tế, xã hội, môi trường và cơ chế chính sách tác động trực 

tiếp hoặc gián tiếp đến PTBV cây sắn. 

Khu vực BTT có ưu thế về hoạt động sản xuất sắn vì người dân ở đây có kinh 

nghiệm trồng sắn lâu đời; nhà máy chế biến - tiêu thụ được đặt gần vùng nguyên liệu 

và điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội phù hợp. 
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

CÂY SẮN Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 

 

3.1. Thực trạng phát triển bền vững sắn ở khu vực Bình Trị Thiên  

3.1.1. Chủ trương và quy hoạch phát triển cây sắn ở các tỉnh thuộc khu vực Bình 

Trị Thiên 

Để phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT, các tỉnh quy hoạch vùng trồng 

sắn, nhà máy chế biến tinh bột sắn và ổn định diện tích trồng sắn đến năm 2020, cụ 

thể: 

- Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh 

Quảng Bình về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp tỉnh 

Quảng Bình đến năm 2020. Theo đó, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng 

hóa như lúa chất lượng cao, cao su, hồ tiêu, sắn nguyên liệu... Vùng chuyên canh đối 

với cây sắn là: Đến năm 2015 diện tích sắn toàn tỉnh là 6.500 ha và duy trì ổn định đến 

2020. Trong đó vùng sắn nguyên liệu đến năm 2015 là 5.500 ha và đến năm 2020 là 

6.000 ha. Về sản lượng đạt 112,65 ngàn tấn năm 2015 và 114,20 ngàn tấn năm 2020, 

nâng công suất của Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Sông Dinh - Bố Trạch đạt 16.000 

tấn năm 2015 và 20.000 tấn năm 2020 [55]. 

- Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2014 của HĐND 

tỉnh Quảng Trị về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 

2020. Theo đó, quy hoạch phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp ngắn ngày đối 

với cây sắn là: duy trì diện tích sắn toàn tỉnh đến năm 2020 là: 10.500 ha. Diện tích 

trồng sắn tập trung tại các huyện Hướng Hóa, Vĩnh Linh, Hải Lăng, Cam Lộ, 

Đakrông, Triệu Phong, Gio Linh và những vùng sản xuất theo hướng thâm canh, xen 

canh phù hợp [22]. 

- Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh 

Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa 

Thiên Huế theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2016-

2020. Theo đó, tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của 

tỉnh gắn với khai thác lợi thế so sánh theo 3 vùng sinh thái: vùng gò đồi, miền núi, 

vùng đồng bằng, vùng ven biển. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tái cơ cấu và xác định 

các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực là lúa, lạc, sắn công nghiệp, cao su, gỗ 
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nguyên liệu rừng trồng, bò và gia cầm. Đến năm 2020, diện tích sắn công nghiệp từ 

7.500 - 8.000 ha để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Phong 

An (Phong Điền) và A Lưới; Giá trị thu hoạch/ha canh tác đất trồng cây sắn ước đạt 

45,0 triệu đồng. Ổn định diện tích sắn cung cấp nguyên liệu cho 2 nhà máy: Nhà máy 

tinh bột sắn Phong An (Phong Điền) có công suất 300 tấn/ngày và nhà máy tinh bột 

sắn A Lưới có công suất 150 tấn/ngày [56]. 

Bảng 3.1: Tình hình diện tích trồng sắn so với quy hoạch  

của các tỉnh thuộc khu vực BTT 

Đơn vị tính: ha 

S

T

T 

Tỉnh 

Năm Quy 

hoạch 

đến 

năm 

2020 

So sánh 

năm 

2018 so 

với quy 

hoạch 

(%) 

2014 2015  2016 2017 2018 

A B 1 2 3 4 5 6 7 = 5/6 

1 
Quảng 

Bình 
    5.843      6.272      6.905      6.400      6.021   6.000  100,4 

2 Quảng Trị   11.771    12.741    12.999    12.295    11.900  10.500  113,3 

3 TT Huế     7.009      7.140      7.080      6.683      6.010    8.000  75,1 

  
Tổng 

cộng 
  24.623    26.153    26.984    25.378    23.931  24.500  97,7 

 Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam năm 2019  và tính toán của tác giả  [46] 

Qua Bảng  3.1 ta thấy, năm 2018 diện tích trồng sắn của khu vực BTT so với  

diện tích quy hoạch đến năm 2020 thấp hơn 2,3% tương ứng 569 ha. Trong đó, diện 

tích trồng sắn của Quảng Trị vượt quy hoạch đến năm 2020 là 13,3% tương ứng 1.400 

ha, do vậy cần có phương án điều chỉnh quy hoạch hoặc cắt giảm diện tích trồng sắn, 

chuyển đổi cây trồng phù hợp trên cùng loại đất. Trong khi đó, năm 2018 diện tích 

trồng sắn của tỉnh TT Huế vẫn còn thấp hơn quy hoạch đến năm 2020 là 24,9% tương 

ứng 1.990 ha và còn nhiều tiềm năng để mở rộng diện tích trồng sắn trên địa bàn. 

3.1.2. Thực trạng phát triển bền vững cây sắn về mặt kinh tế 

Sắn được trồng chủ yếu để lấy tinh bột, ở khu vực BTT trước khi xây dựng nhà 

máy, sản phẩm sắn được dùng chủ yếu phục vụ chăn nuôi, làm lương thực, thực phẩm.  

Năm 2004, các nhà máy chế biến tinh bột sắn được xây dựng ở khu vực BTT, 

dẫn đến diện tích trồng sắn của khu vực tăng khá nhanh từ 20,0 nghìn ha (2005) tăng 
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lên 25,4 nghìn ha (2017) tăng 27,0%. Sản lượng sắn từ 299,0 nghìn tấn (2005) tăng 

51,6% đạt 453,4 nghìn tấn (2017); Năng suất sắn tăng nhẹ qua các năm, đạt 17,9 

tấn/ha (năm 2017) thấp hơn trung bình chung của cả nước (19,2 tấn/ha) [46]. 

Bảng 3.2: Tình hình diện tích, năng suất và sản lượng sắn 

ở khu vực Bình Trị Thiên giai đoạn 2013 - 2017 

S

T

T 

Chỉ tiêu 
Đơn 

vị tính 

Năm Tốc độ tăng 

trưởng bình 

quân năm (%) 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Diện tích 
Nghìn 

ha 
    23,8    24,6    26,1    27,0      25,9  2,1 

2 Sản lượng 
Nghìn 

tấn 
407,40  429,2  454,7  479,8    453,4  2,7 

3 Năng suất Tấn/ha     17,1    17,4    17,4    17,8      17,5  0,6 

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam (năm 2018) [46] 

Bảng 3.2 cho thấy, trong giai đoạn gần đây (2013-2017) diện tích, năng suất và 

sản lượng sắn có tăng lên không đáng kể, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn này 

của diện tích là 2,1%, năng suất bình quân tăng 0,6% dẫn đến sản lượng tăng 2,7%. 

Đáng chú ý diện tích trồng sắn năm 2017/2016 giảm nhẹ 4,1% do quy hoạch vùng 

trồng sắn của khu vực BTT theo chiều hướng giảm diện tích trồng sắn. 

Bảng 3.3: Tình hình diện tích trồng sắn và cây trồng cạn 

ở khu vực Bình Trị Thiên giai đoạn 2013 - 2017 

Chỉ tiêu 

Năm 

2013 
2014 2015 2016 

2017 

ha % ha % 

Sắn 23.800 45,7 24.600 26.100 27.000 25.400 43,7 

Cây trồng cạn 28.286 54,3 33.600 32.760 32.861 32.696 56,3 

Chia ra: 
       

- Ngô 9.667 
 

9.878 10.199 10.568 10.800 
 

- Khoai 10.417 
 

9.729 9.308 9.052 8.700 
 

- Mía 316 
 

318 337 351 367 
 

- Cây có hạt 

chứa dầu 
7.886 

 
13.675 12.916 12.890 12.829 

 

Tổng số 52.086 100,0 58.200 58.860 59.861 58.096 100,0 

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam (năm 2018) [46] 

Qua Bảng 3.3 thấy rằng, diện tích trồng sắn của khu vực BTT vào năm 2013  

23.800 ha, chiếm tỷ trọng lớn, đạt 45,7% so với tổng diện tích cây trồng cạn của khu 
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vực; Năm 2017 diện tích trồng sắn tăng nhanh đạt 25.400 ha, chiếm tỷ trọng 43,7% 

tổng diện tích cây trồng cạn của khu vực. Điều đó chứng tỏ rằng, cây sắn là cây trồng 

chủ lực của khu vực BTT cũng như của các hộ nông dân. 

Qua Bảng 3.4 thấy rằng, diện tích trồng sắn tập trung ở các huyện: Bố Trạch, 

Hướng Hóa và Phong Điền chiếm tỷ lệ cao trong tổng diện tích trồng sắn của toàn 

tỉnh, lý do là nhà máy chế biến tinh bột sắn đặt ở vùng này, mặt khác đất đai ở đây phù 

hợp với trồng sắn, rất thuận lợi trong việc vận chuyển và tiêu thụ.  

Bảng 3.4: Diễn biến diện tích sắn vùng nghiên cứu ở khu vực 

Bình Trị Thiên giai đoạn 2010 - 2017 

S 

TT 
Tỉnh/huyện 

Năm 

2010 
2014 2015  2016 

2017 

ha % ha % 

1 Quảng Bình    5.860  100,0  5.843  6.272    6.905   6.905  100,0 

 
Trong đó:  

       

 
 - Bố Trạch    3.033  51,8   3.278    3.430    4.010    3.560  51,6 

 
 - Tuyên Hóa       397  6,8      290  350       360       364  5,3 

2 Quảng Trị    9.770  100,0 11.771  12.741  12.999  12.295  100,0 

 
Trong đó:  

       

 
 - Hướng Hóa   4.222  43,2   4.471    4.461    4.710    5.080  41,3 

 
 - Cam Lộ       692  7,1   1.236    1.508    1.368       847  6,9 

3 TT Huế    7.080  100,0   7.009    7.140    7.080    6.683  100,0 

 
Trong đó: 

       

 
 - A Lưới   1.181  16,7   1.516    1.687    1.705    1.549  23,2 

  - Phong Điền    1.850  26,1   1.780    1.775    1.770  1.791  26,8 

           Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam (năm 2018) [46] 

Năm 2010, diện tích trồng sắn của các huyện so với diện tích trồng sắn của toàn 

tỉnh tương ứng là: Bố Trạch (51,8%), Hướng Hóa (43,2%) và Phong Điền (26,1%). 

Đến năm 2017, cơ cấu tỷ lệ tăng lên và duy trì ở mức khá cao: huyện Bố Trạch 

(51,6%), huyện Hướng Hóa (41,3%) và huyện Phong Điền (26,8%). Chứng tỏ sắn là 

cây trồng chính ở địa bàn được tỉnh và địa phương, người dân ưu tiên phát triển. 

Các vùng xa ở nhà máy chế biến sắn thì diện tích trồng sắn khá thấp như: huyện 

Tuyên Hóa (Quảng Bình) và huyện Cam Lộ (Quảng Trị), riêng huyện A Lưới (Thừa 

Thiên Huế) có diện tích trồng sắn khá mặc dù xa Nhà máy chế biến Phong Điền nhưng 

có thể vận chuyển đi chế biến tiêu thụ tại Nhà máy chế biến Hướng Hóa (Quảng Trị) 
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khá thuận tiện. 

3.1.2.1. Đặc điểm cơ bản của các hộ điều tra 

Lao động là yếu tố quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, với đặc thù lao động 

trong hoạt động này chủ yếu lấy công làm lãi. Qua điều tra 600 hộ ở khu vực Bình Trị 

Thiên (Bảng 3.5) ta thấy rằng, số nhân khẩu bình quân của khu vực là 4,79 khẩu/hộ. 

Trong các vùng điều tra có các vùng miền núi, trình độ dân trí còn thấp tuy nhiên các 

hộ đã ý thức được việc sinh đẻ và thực hiện kế hoạch hóa gia đình.  

Lao động bình quân của khu vực BTT là 2,95 người/hộ, đây là nguồn lao động 

dồi dào cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của địa phương, đặc biệt là hoạt động 

trồng sắn, hoạt động này cần nhiều lao động để phục vụ cho việc làm đất, chăm sóc và 

thu hoạch. Tuổi bình quân của chủ hộ là 48,5 tuổi, đây là độ tuổi có nhiều kinh nghiệm 

và sức khỏe trong việc sản xuất sắn. Trình độ văn hóa của cao nhất của chủ hộ bình 

quân là 7,3 (lớp), nhìn chung đây là con số không thấp, tuy nhiên đòi hỏi người dân 

phải nâng cao trình độ để tham gia hoạt động sản xuất sắn một cách có hiệu quả, góp 

phần ổn định đời sống. 

Bảng 3.5 cũng cho thấy, tỷ lệ hộ người dân tộc thiểu số tham gia SX sắn bình 

quân cả khu vực khá cao chiếm đến 36,0%; Đa số người dân tham gia tập huấn do 

phòng nông nghiệp hoặc nhà máy chế biến sắn tổ chức bình quân đạt 75,2%; quy mô 

diện tích trồng sắn bình quân là 7,83 sào/hộ, như vậy quy mô sản xuất của hộ khá nhỏ 

lẻ, rất khó để cơ giới hóa, công nghiệp hóa; Trong các hộ nông dân, hầu hết lao động 

tham gia vào hoạt động trồng sắn, bình quân đạt 2,4 lao động/hộ. Chứng tỏ rằng, sản 

xuất sắn góp phần sử dụng có hiệu quả nguồn lực lao động của gia đình và tạo công ăn 

việc làm cho người dân, thậm chí là cả lao động phụ và ổn định cộng đồng nông thôn. 

Thực tế điều tra cho thấy hầu hết những hộ sản xuất sắn vẫn tiến hành các hoạt động 

chăn nuôi, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ như những hộ gia đình khác.  

Hầu hết các hộ nông dân đều không đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, họ 

vay vốn từ ngân hàng, quỹ doanh nghiệp, từ các chương trình, dự án hoặc ứng trước từ 

tư thương thu gom. Theo số liệu điều tra, năm 2017 có đến 75,0% hộ đi vay để sản 

xuất sắn. 

Trong sản xuất sắn, tỷ lệ hộ có bón phân chuồng là 65,67% và dùng thuốc 

BVTV là 27,3%, điều đó chứng tỏ người nông dân đã quan tâm chăm sóc, đầu tư 

nhằm nâng cao năng suất và sản lượng sắn.  
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Bảng 3.5: Tình hình số liệu cơ bản của các hộ điều tra năm 2017 

ST

T 
Chỉ tiêu ĐVT 

Bình 

quân 

chung 

TT 

Huế 

Quảng 

Trị 

Quảng 

Bình 

A B C 
1=(2+3+

4)/3 
2 3 4 

1 Số hộ điều tra hộ 200 200 200 200 

2 Số khẩu khẩu/hộ 4,79 4,67 4,65 5,06 

3 Số lao động bình quân người/hộ 2,95 2,88 3,26 2,72 

4 Tuổi bình quân của chủ hộ tuổi 48,49 49,36 50,44 45,68 

5 
Trình độ văn hóa cao nhất 

trong hộ 
lớp 7,29 7,01 7,84 7,04 

6 Tỷ lệ số hộ dân tộc ít người % 36,0 49 52 7 

7 
Tỷ lệ lao động tham gia tập 

huấn 
% 75,2 70 76 79,6 

8 Diện tích trồng sắn bình quân sào/hộ 7,83 7,11 10,91 5,49 

9 Tỷ lệ hộ có bón phân chuồng % 65,67 66,50 60,00 70,50 

10 
Tỷ lệ hộ có dùng thuốc bảo vệ 

thực vật trong SX sắn 
% 27,3 30,00 25,00 27,00 

11 
Tỷ lệ hộ đi vay SX trong tổng 

số hộ trồng sắn 
% 75,0 79 82 64 

12 
Số lao động tham gia SX sắn 

trong hộ nông dân 

lao 

động/hộ 
2,4 2,38 2,66 2,16 

Ghi chú: 1 sào = 500 m2 

 Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 

Tại Phụ lục 15 thấy rằng, số khẩu/hộ tại tỉnh Quảng Bình cao nhất, tuy nhiên số 

lao động bình quân của 3 tỉnh là tương đương nhau. Mặt khác tại 3 tỉnh, các hộ thuộc 

vùng cao có diện tích sắn bình quân canh tác cao hơn so với các hộ vùng thấp, trong 

khi đó tuổi bình quân chủ hộ là tương đương nhau. 

3.1.2.2. Tài sản và trang thiết bị sản xuất 

Trang thiết bị sản xuất là đầu tư của hộ gia đình cho các hoạt động sản xuất, đặc 

biệt là trồng sắn nên nó đánh giá được phần nào năng lực sản xuất của các hộ gia đình 

và phân biệt giữa các phương thức sản xuất với nhau. Nhìn chung trang thiết bị phục 

vụ sản xuất của người dân ở khu vực BTT rất thô sơ, lạc hậu. 
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Bảng 3.6: Tài sản và trang thiết bị sản xuất của các hộ điều tra năm 2017 

(bình quân/hộ) 

Đơn vị tính: 1.000đ 

STT Chỉ tiêu 
Bình quân 

chung 
TT Huế 

Quảng 

Trị 

Quảng 

Bình 

Ghi  

chú 

A B 1=(2+3+4)/3 2 3 4 5 

1 Cày bừa            459,6      600,8       380,3       397,8   

2 Bình bơm thuốc            205,8       272,3        230,5       114,6   

3 Trâu bò      28.076,7  32.300,0  26.375,0  25.555,0   

4 Lợn nái          2.987,0    3.615,0  2.666,0    2.680,0   

5 Trang thiết bị khác            543,4      623,7        395,4       611,1  
 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 

Mặt khác địa hình đất đai phức tạp, manh mún nhỏ lẻ, chia cắt nên việc cơ giới 

hóa sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều hạn chế trong việc tổ chức sản xuất, mở rộng 

đầu tư thâm canh. 

Bảng 3.6 thấy rằng, giá trị trang thiết bị sản xuất trung bình của các hộ điều tra 

còn thấp, giá trị cày bừa trung bình chung là 459,6 nghìn đồng/hộ, bình bơm thuốc là 

205,8 nghìn đồng/hộ và trang thiết bị khác là 534.4 nghìn đồng/hộ. Đa số trung bình 

chung mỗi hộ gia đình đều có nuôi trâu bò để tham gia sản xuất và có thể bán tạo thu 

nhập, trung bình chung mỗi hộ là 28.076,7 nghìn đồng/hộ và lợn nái là 2.987,0 nghìn 

đồng/hộ. Đây là vấn đề có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất nông 

nghiệp ở khu vực BTT nói chung và sản xuất sắn nói riêng.  

3.1.2.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

      Tình hình thực tế kết quả và hiệu quả hoạt động trồng sắn của các hộ nông dân 

ở khu vực BTT, ta xét bảng 3.7. 

 Bảng 3.7 thấy rằng, các chỉ tiêu kết quả và hiệu quả sản xuất sắn bình quân 

chung của khu vực BTT khá tích cực. Với chi phí trung gian sản xuất sắn của các tỉnh 

gần tương đương nhau, giá trị gia tăng trung bình của khu vực BTT được tạo ra khá 

cao đạt 758,49 đồng/sào, trong đó giá trị gia tăng SX sắn ở tỉnh Quảng Trị là cao nhất 

tương ứng 828,18 nghìn đồng/sào. 
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Bảng 3.7: Kết quả và hiệu quả sản xuất sắn của các hộ điều tra năm 2017 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Bình quân 

chung 
TT Huế  Quảng Trị 

Quảng 

Bình 

A B C 1=(2+3+4)/3 2 3 4 

1 Năng suất tạ/sào 8,95 9,38 8,87 8,60 

2 
Tổng giá trị 

SX (GO) 
1.000 đ/sào 1.358,70 1.420,35 1.332,18 1.323,57 

3 
Chi phí trung 

gian (IC) 
1.000 đ/sào 600,20 639,83 503,99 656,79 

4 
Giá trị gia 

tăng (VA) 
1.000 đ/sào 758,49 780,52 828,18 666,78 

5 GO/IC lần 3,17 3,21 3,67 2,63 

6 GO/LĐ 
1.000 

đ/sào/lđ 
460,58 578,62 409,27 581,48 

7 GO/DT 1.000 đ/sào 360,59 387,09 507,09 449,62 

8 VA/IC lần 2,17 2,21 2,67 1,63 

9 VA/LĐ 
1.000 

đ/sào/lđ 
311,27 317,88 317,51 298,40 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 

Hiệu quả sản xuất sắn ở khu vực BTT khá cao: bình quân chung cứ bỏ ra 1 

đồng chi phí trung gian sẽ thu được 3,17 đồng giá trị sản xuất sắn; tỷ lệ giá trị sản xuất 

sắn so với chi phí trung gian (GO/IC) ở tỉnh Quảng Trị cao nhất đạt 3,67 (lần/sào). 

Mặt khác, bình quân chung của khu vực cứ bỏ ra 1 đồng chi phí trung gian thì thu 

được 2,17 lần giá trị gia tăng. Trong đó, chỉ số này (VA/IC) ở tỉnh Quảng Trị đạt cao 

nhất tương ứng 2,67 lần/sào. 

Xét về lao động để SX sắn, cứ 01 công lao động bỏ ra bình quân chung thu 

được 460,58 nghìn đồng/sào giá trị sản xuất sắn (GO) và mang lại giá trị gia tăng (VA) 

là 311,27 nghìn đồng/sào. Trung bình 1 sào sản xuất sắn ở khu vực BTT đem lại 

360,59 nghìn đồng giá trị sản xuất (GO). 

Phụ lục 16 thấy rằng, tổng giá trị sản xuất/sào và giá trị gia tăng/sào của những 

hộ trồng sắn tại vùng gần nhà máy chế biến thì có mức cao hơn so với những hộ trồng 

sắn khác vùng đặt nhà máy chế biến. Ngược lại, những hộ trong vùng gần nhà máy chế 

biến tinh bột sắn sẵn sàng bỏ ra khoản chi phí đầu tư lơn hơn những hộ xa nhà máy 
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chế biến tinh bột sắn. Có thể nói công tác khuyến nông, tuyên truyền của cán bộ nông 

nghiệp và cán bộ nhà máy có tác động tích cực đến người nông dân. 

Từ những chỉ tiêu trên rõ ràng hiệu quả sản xuất sắn so với các loại cây nông 

nghiệp khác ở khu vực BTT là khá cao, thu nhập từ hoạt động sản xuất sắn đóng góp 

đáng kể vào thu nhập của người nông dân. 

3.1.2.4. Các nhân tố tác động đến kết quả, hiệu quả kinh tế sản xuất sắn  

a) Ảnh hưởng của quy mô đất đai  

 Quy mô đất đai có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và kết quả sản xuất của các 

nông hộ. Để đánh giá mức độ ảnh hưởng như thế nào, ta xét Bảng 3.8: 

Nhóm hộ có diện tích canh tác sắn dưới 10 sào chiếm đa số ở khu vực BTT đạt 

tỷ lệ 74,0% (trong đó: tỉnh TT Huế là 77,5%, Quảng Trị là 59,5% và Quảng Bình là 

85% tương ứng diện tích bình quân canh tác sắn của khu vực BTT khá thấp đạt 4,2 

đến 5,7 sào/hộ; Nhóm hộ có diện tích canh tác trên 20 sào chiếm tỷ lệ thấp đạt 5,2%, 

tuy nhiên diện tích bình quân/hộ khá cao đạt từ 28,0 sào/hộ. Nhóm hộ có diện tích 

canh tác từ 10 đến 20 sào đạt tỷ lệ 20,8% tương ứng 13,6 sào/hộ. 

Giá trị sản xuất sắn bình quân (GO) thu được của nhóm II (từ 10 đến 20 sào/hộ) 

so với các nhóm I, và III của khu vực BTT là thấp nhất, đạt 1.111,8 nghìn đồng/sào 

chiếm 31,5% tổng giá trị sản xuất chung của cả ba nhóm, giá trị gia tăng là 657,2 

nghìn đồng/sào chiếm 32,5% trong tổng giá trị gia tăng. Trong nhóm này cứ 1 đồng 

chi phí trung gian bỏ ra người dân thu được 2,4 đồng giá trị sản xuất chiếm tỷ lệ 37,3% 

và thu được 1,4 đồng giá trị gia tăng chiếm tỷ lệ 38,2% trong của cả ba nhóm.  

Giá trị sản xuất bình quân thu được của Nhóm I cao nhất đạt 1.493,3 nghìn 

đồng chiếm 51,1% tổng giá trị sản xuất chung của cả ba nhóm; Chi phí trung gian bỏ 

ra là 651,4 nghìn đồng chiếm 54,2% tổng chi phí trung gian, giá trị gia tăng đem lại là 

788,2 nghìn đồng chiếm 48,9%. Trong nhóm này cứ 1 đồng chi phí trung gian bỏ ra 

người dân thu được 2,2 đồng giá trị sản xuất chiếm 42,3% và thu được 1,2 đồng giá trị 

gia tăng chiếm 40,1% trong cả ba nhóm.  

Như vậy, với diện tích canh tác sắn nhỏ lẻ (dưới 10 sào), người nông dân có thể 

huy động sức lao động, đầu tư chăm bón với nguồn lực trong khả năng thì đem lại giá 

trị sản xuất và giá trị gia tăng cao nhất trong cả 3 nhóm. 
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Bảng 3.8: Kết quả và hiệu quả sản xuất sắn theo quy mô diện tích của các hộ điều tra năm 2017 

Nhóm 

Khoảng 

cách tổ 

theo 

DT 

(sào) 

Số hộ điều 

tra 

Diện tích BQ GO IC VA GO/IC VA/IC 

(sào/hộ) (1.000 đ/sào) (1.000 đ/sào) (1.000 đ/ sào) (lần) (lần) 

Hộ % GT % GT % GT % GT % GT % GT % 

Trung bình chung khu vực Bình Trị Thiên 

I < 10   444      74,0         4,8     45,4    1.439,3      51,1       651,0       54,2     788,3     48,9      2,2    42,3      1,2    40,1  

II 10 - 20   125      20,8       13,6     36,1    1.111,8      31,5       454,5       30,2     657,2     32,5      2,4    37,3      1,4    38,2  

III > 20     31        5,2       28,0     18,5    1.199,8      17,4       459,8       15,6     740,0     18,7      2,6    20,4      1,6    21,7  

Tổng cộng  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 
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Đối với những hộ có điều kiện và nguồn lực lao động với diện tích sản xuất sắn 

có quy mô lớn/hộ trên 20 sào thì vẫn mang lại cho giá trị sản xuất bình quân và giá trị 

gia tăng cao hơn những hộ có quy mô diện tích sản xuất sắn ở mức trung bình (từ 10 

đến 20 sào/hộ). 

b) Ảnh hưởng của chi phí trung gian  

Chi phí trung gian (IC) trong hoạt động sản xuất sắn là yếu tố quan trọng, ảnh 

hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất của các nông hộ.  

Qua Bảng 3.9 ta thấy rằng, tính chung cho cả khu vực BTT, nhóm I (chi phí 

trung gian nhỏ hơn 500 nghìn đồng/sào), chiếm tỷ lệ 54,0%, nhóm II (chi phí trung 

gian từ 500 đến 1.000 nghìn đồng/sào) chiếm 29,3% và nhóm III (chi phí trung gian 

trên 1.000 nghìn đồng/sào) chiếm 16,7% tổng số hộ điều tra. 

 Trong cả ba nhóm, nhóm II với chi phí trung gian ở mức trung bình thì đem lại 

giá trị gia tăng cao nhất đạt 796,1 nghìn đồng/sào, với chi phí trung gian bỏ ra là 1 

đồng thì đem lại giá trị gia tăng 1,1 lần và 2,1 lần giá trị sản xuất. Nhóm III với chi phí 

trung gian bỏ ra cao nhất trong cả ba nhóm (trung bình 1.449,3 nghìn đồng/sào) thì 

đem lại giá trị sản xuất cao nhất trong cả ba nhóm, ngược lại giá trị gia tăng lại thấp 

nhất tương ứng 624,3 nghìn đồng/sào. Nhóm này, với chi phí trung gian bỏ ra là 1 

đồng thì đem lại giá trị gia tăng 0,4 lần và 1,4 lần giá trị sản xuất. 

Ta có thể nhận thấy rằng, với chi phí trung gian bỏ ra thấp hoặc cao quá chưa 

hẳn đã có lợi cho người nông dân trồng sắn, điều quan trọng là họ phải biết điều chỉnh 

mức chi phí cho hợp lý mà vẫn đảm bảo được năng suất cho cây sắn, với mức chi phí 

trung gian từ 500 – 1.000 nghìn đồng/sào sẽ mang lại giá trị gia tăng sắn là cao nhất. 

c) Ảnh hưởng của công lao động  

Công lao động (LĐ) trong hoạt động sản xuất sắn là yếu tố quan trọng, ảnh 

hưởng đến kết quả và hiệu quả sản xuất của các nông hộ. Bảng 3.10 thấy rằng, tại khu 

vực BTT, nhóm III (với công lao động trên 7 công/sào và diện tích canh tác sắn bình 

quân là 6,6 sào/hộ) thì đem lại giá trị sản xuất cao nhất, tương ứng là 1.956 nghìn 

đồng/sào, tuy nhiên vì phí trung gian khá cao (1.651,7 nghìn đồng/sào) thì đem lại giá 

trị gia tăng thấp nhất trong cả ba nhóm, tương ứng đạt 304,3 nghìn đồng/sào, chiếm tỷ 

lệ 1,5%. Trong nhóm III, cứ 1 đồng chi phí trung gian bỏ ra người trồng sắn thu được 

1,2 đồng giá trị sản xuất và 0,2 đồng giá trị gia tăng. 
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Bảng 3.9: Kết quả và hiệu quả sản xuất sắn theo chi phí trung gian của các hộ điều tra năm 2017 

Nhó

m 

Khoảng 

cách tổ 

theo chi phí 

trung gian 

(1000đ/sào) 

Số hộ 
Diện tích 

BQ   (sào) 

GO  IC  VA  GO/IC  VA/IC  

(1.000 đ/sào) (1.000 đ/sào) (1.000 đ/sào) (lần) (lần) 

Hộ % 
Giá 

trị 
% Giá trị % Giá trị % Giá trị % 

Giá 

trị 
% 

Giá 

trị 
% 

Trung bình chung khu vực Bình Trị Thiên 

I < 500 324 54,0 8,8 60,7 1.067,3 49,6 287,8 32,1 779,5 62,0 3,7 75,0 2,7 82,1 

II 500 - 1.000 176 29,3 7,0 26,3 1.489,0 30,0 692,9 33,5 796,1 27,5 2,1 18,8 1,1 15,1 

III > 1.000 100 16,7 6,1 12,9 2.073,6 20,5 1.449,3 34,4 624,3 10,6 1,4 6,2 0,4 2,8 

Tổng cộng  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 
 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 
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Bảng 3.10: Kết quả và hiệu quả sản xuất sắn theo công lao động của các hộ điều tra năm 2017 

Nhóm 

Khoảng 

cách tổ 

theo công 

lao động  

(công/sào) 

Số hộ 
Diện tích BQ 

(sào) 

GO  IC  VA  GO/IC  VA/IC  

(1.000 đ/sào) (1.000 đ/sào) (1.000 đ/sào) (lần) (lần) 

Hộ % Giá trị % Giá trị % Giá trị % Giá trị % 
Giá 

trị 
% 

Giá 

trị 
% 

Trung bình chung khu vực Bình Trị Thiên 

I < 6 277 46,2 8,3 48,9 
   

1.220,7  
44,3    478,3  39,7 

   

742,4  
 47,8    2,6   52,3  

    

1,6  
54,8  

II 6 - 7 297 49,5 7,5 47,4 
   

1.435,1  
50,4    621,9  50,0 

   

813,3  
 50,8    2,3   45,9  

    

1,3  
44,7  

III > 7 26 4,3 6,6 3,7 
   

1.956,0  
5,3 1.651,7  10,3 

   

304,3  
   1,5    1,2     1,8  

   

0,2  
  0,5  

Tổng cộng  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Ghi chú: Công lao động tương ứng là 8h làm việc/ngày 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả
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Mặt khác, tại nhóm II (với công lao động từ 6-7 công/sào và diện tích canh tác sắn 

bình quân là 7,5 sào/hộ) thì đem lại giá trị sản xuất ở mức trung bình, tương ứng là 1.435,1 

nghìn đồng/sào, tuy nhiên với phí trung gian vừa phải (621,9 nghìn đồng/sào) thì đem lại 

giá trị gia tăng cao nhất so với cả ba nhóm, tương ứng đạt 813,3 nghìn đồng/sào, chiếm tỷ 

lệ 50,8%. Trong nhóm II, cứ 1 đồng chi phí trung gian bỏ ra người trồng sắn thu được 2,3 

đồng giá trị sản xuất và 1,3 đồng giá trị gia tăng. Tại nhóm I (với công lao động từ nhỏ hơn 

6 công/sào và diện tích canh tác sắn bình quân mỗi hộ là 8,3 sào): giá trị sản xuất bình quân 

thu được là 1.220,7 nghìn đồng/sào, với chi phí trung gian bỏ ra là 478,3 nghìn đồng/sào thì 

giá trị gia tăng mang lại mức trung bình đạt 742,4 nghìn đồng tương ứng 47,8% trong cơ 

cấu giá trị gia tăng của cả ba nhóm. Trong nhóm này cứ 1 đồng chi phí trung gian bỏ ra 

người trồng sắn thu được 2,6 đồng giá trị sản xuất và 1,6 đồng giá trị gia tăng. 

Ta có thể nhận thấy rằng, người nông dân sản xuất sắn thuê nhiều công chăm sóc, bỏ 

nhiều sức lao động hoặc chi phí trung gian cao hoặc thấp chưa hẳn đã có lợi cho họ. Điều 

quan trọng là người nông dân phải biết điều chỉnh mức công lao động và chi phí cho hợp lý 

mà vẫn đảm bảo được năng suất cho cây sắn, với mức công lao động từ 6-7 công/sào thì sẽ 

mang lại giá trị gia tăng cao nhất trong cả ba nhóm trồng sắn ở khu vực BTT. 

d) Nghiên cứu mối quan hệ của các yếu tố với năng suất và giá trị sản xuất sắn 

thông qua phân tích hồi quy 

Mô hình hàm vật chất có dạng: 

Y = 
0 8 9 1 10 21 2

1 2 8...
D D

e X X X e e
    

  

Lấy logarit cơ số tự nhiên (e) hai vế ta được: 

LnY = β0 + β1 lnX1 + β2 lnX2 + β3 lnX3 + β4 lnX4 + β5 lnX5 + β6 lnX6 + β7 lnX7  

                + β8 lnX8 + β9 D1 + β10 D2  

Trong đó:   

Y: Là năng suất sắn 

Các biến X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8: là các biến định lượng. 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: là các hệ số hồi quy tương ứng. 

Biến D1, D2: là biến giả. 

Diễn giải các biến độc lập trong mô hình tại Phụ lục 17. 

R2 dùng để đo sự phụ thuộc của biến phụ thuộc trong mô hình với các biến độc lập 

(0< R2< 1), nếu càng gần giá trị 1 thì sự phụ thuộc càng chặt chẽ. Trong mô hình ta thấy  R2 
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= 0,5208 có nghĩa là 52,08% sự biến động của năng suất trên địa bàn được giải thích bởi 

các biến trong mô hình (Bảng 3.11). Kết quả hồi quy của mô hình này giá trị Sig của các 

biến đều nhỏ hơn 0,05 tức là các biến đưa vào mô hình đều có ý nghĩa thống kê. Bên cạnh 

đó, hệ số phóng đại phương sai (VIF) của các biến trong mô hình nhỏ hơn nhiều so với 10 

nên có thể kết luận các biến đưa vào mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến [35]. 

Hàm sản xuất có thể viết lại dưới dạng sau: 

Y = – 0,4288 – 0,0332 X1 + 0,1890 X2 + 0,0836 X3 + 0,2256 X4 + 0,2268 X5  

                     + 0,0606 X6 + 0,1773 X7 + 0,0239 X8 + 0,0825 D1 + 0,3294 D2 

 Từ kết quả của hàm hồi quy, ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất sắn như sau: 

Bảng 3.11: Kết quả ước lượng hàm sản xuất Cobb-Douglas  

của các hộ trồng sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Các biến phân tích Đơn vị tính 

Hệ số 

hồi quy 

)( j  

Giá trị t 

Hệ số 

phóng đại 

phương sai 

(VIF) 

Hệ số chặn  -0,4288 -1,5454ns  

X1: Diện tích trồng sắn  sào -0,0332 -2,0526** 1,1984 

X2: Lượng đạm bón trên 1 sào kg 0,1890 3,1202*** 1,3621 

X3: Lượng lân bón trên 1 sào kg 0,0836 1,9403* 1,7228 

X4: Lượng NPK bón trên 1 sào kg 0,2256 4,6154*** 2,8033 

X5: Số công lao động bình quân công 0,2268 4,1459*** 1,0314 

X6: Trình độ học vấn 
số năm  

đền trường 0,0606 2,9949*** 1,0688 

X7: Tuổi  năm 0,1773 3,6303*** 1,1216 

X8: Giá trị trang thiết bị bình quân 1.000đ 0,0239 1,7675* 1,0517 

D1: Vùng cao (miền núi)  0,0825 1,8287* 3,5009 

D2: Bón phân chuồng   0,3294 11,9389*** 1,2080 
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R - square  0,5208 

F test  64,0162 

Sig   0,000 

Nguồn: Xử lý số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 

Ghi chú: ***, **, *, ns: Độ tin cậy tương ứng là 99%; 95%; 90% và không có ý nghĩa thống kê 

      

Hệ số β1 = - 0,0332 với các kiểm định đều chấp nhận được, có nghĩa rằng với độ tin 

cậy 95%, khi cố định các yếu tố khác thì cứ tăng 1% diện tích trồng sắn, năng suất sắn/hộ 

sẽ giảm 0,0332%, điều đó chứng minh rằng diện tích trồng sắn bình quân có ảnh hưởng nhỏ 

và tỷ lệ nghịch với năng suất sắn của khu vực. Thực tế cho thấy, những hộ có quy mô lớn 

thì khả năng đầu tư, chăm sóc trong quá trình sản xuất sắn khó khăn hơn do nguồn lực của 

nông dân có hạn, chủ yếu công lao động tự có của gia đình, mức độ áp dụng cơ giới hóa 

cũng hạn chế vì vùng đồi núi đi lại khó khăn. 

Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, thì ảnh hưởng của các yếu tố như: lượng 

bón phân đạm, phân lân, phân NPK thì đều tác động tích cực và tỷ lệ thuận nâng cao năng 

suất sắn. Cụ thể: với độ tin cậy 99%, thì khi tăng thêm 1% lượng phân đạm bón cho sắn thì 

năng suất sắn sẽ tăng thêm 0,1890%; với độ tin cậy 95%, thì khi tăng thêm 1% lượng phân 

lân bón cho sắn thì năng suất sắn sẽ tăng thêm 0,0836%; với độ tin cậy 99%, thì khi tăng 

thêm 1% lượng phân NPK bón cho sắn thì năng suất sắn sẽ tăng thêm 0,2256%.  

Ngoài ra, các yếu tố như: số công lao động bình quân, trình độ học vấn, tuổi chủ hộ, 

giá trị trang thiết bị bình quân đều ảnh hưởng và tác động tỷ lệ thuận đến năng suất sắn bình 

quân. Qua mô hình cho thấy, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi: với độ tin cậy 99% 

khi tăng thêm 1% công lao động bình quân năng suất sắn sẽ tăng lên 0,2268%; với độ tin 

cậy 99% khi chủ hộ thêm một năm đến trường thì năng suất sắn sẽ tăng lên 0,0606%; với 

độ tin cậy 99% khi tuổi của chủ hộ thêm 1 năm thì năng suất sắn sẽ tăng lên 0,1773% và 

với độ tin cậy 99% khi tăng 1 nghìn đồng giá trị trang thiết bị bình quân trên sào, năng suất 

sẽ tăng lên 0,0239%. Như vậy, công lao động chăm sóc sắn rất quan trọng và ảnh hưởng 

lớn đến nâng cao năng suất sắn, tuy nhiên trình độ chủ hộ ảnh hưởng không đáng kể đến 

năng suất sắn do nông dân SX sắn chủ yếu bằng kinh nghiệm và tuổi chủ hộ càng cao thì 

càng có kinh nghiệm SX sắn cho năng suất cao hơn, giá trị trang thiết bị bình quân có ảnh 

hưởng không đáng kể đến năng suất sắn. 
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Các biến giả như: hộ vùng cao và hộ vùng thấp, bón phân chuồng đều ảnh hưởng lớn 

đến năng suất sắn, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi: với độ tin cậy 95%, thì sản 

xuất sắn hộ ở vùng thấp sẽ cho năng suất cao hơn hộ ở vùng cao và trong quá trình sản xuất 

sắn thì bón phân chuồng rất quan trọng, vùng trồng sắn có bón phân chuồng sẽ cho năng 

suất vùng không bón phân chuồng là 0,3294 lần. 

Kết quả phân tích cho thấy ảnh hưởng của các yếu tố đến năng suất sắn thu được 

trên 1 sào là khác nhau. Trong đó yếu tố bón phân chuồng, bón phân NPK và yếu tố công 

lao động có ảnh hưởng lớn nhất đến năng suất sắn bình quân/sào. Trong khi đó, yếu tố quy 

mô diện tích trồng sắn/hộ tương quan nghịch với năng suất sắn/sào, điều này chứng tỏ rằng 

các hộ trồng sắn không có khả năng chăm sóc, bón phân để nâng cao năng suất sắn do 

nguồn lực và vật lực hạn chế. Tùy vào điều kiện khác nhau mà có phương pháp điều chỉnh 

cho phù hợp để đề xuất phương hướng, giải pháp phát triển sản xuất sắn của địa phương 

một cách bền vững. 

3.1.2.5. Hiệu quả kinh tế sản xuất sắn trong điều kiện rủi ro 

 Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất sắn nói riêng ở Việt Nam đối mặt 

với nhiều rủi ro như sự biến động của thị trường tiêu thụ làm giá bán giảm nhanh, tình trạng 

được mùa mất giá, ứ đọng hàng hóa hoặc gặp các bất lợi về thời tiết như thiên tai, lũ hụt, 

hạn hán…, sản lượng thu hoạch sụt giảm nhanh chóng. Vì vậy, năng suất của nông sản của 

Việt Nam trong thời gian qua là kém bền vững [4]. 

 Nhằm đánh giá kết quả và HQKT sản xuất sắn trong điều kiện rủi ro có thể xảy ra, 

chúng tôi tiến hành phân tích sự thay đổi kết quả và HQKT sản xuất sắn với sự thay đổi bất 

lợi hoặc thuận lợi về giá bán (P), năng suất sắn thu hoạch (Q) hoặc kết hợp biến động của 

cả hai yếu tố giá bán và năng suất sắn thu hoạch để đề xuất các giải pháp giúp cho người 

nông dân có những phương án đối phó nhằm giảm thiểu tác động ảnh hưởng và thúc đẩy 

ngành sản xuất sắn phát triển. Các kịch bản dựa trên số liệu thu thập thực tế trong hai năm 

2016, 2017, cụ thể tại Bảng 3.12: 

 Kịch bản 1: Giá bán giảm từ 10% - 30% và giá bán tăng từ 10% - 30% (chỉ thay đổi 

giá, cố định các yếu tố khác): giá bán sắn tươi trong năm 2016 biến động 25%, năm 2017 là 

31% [42], [43], [44], do vậy kịch bản đưa ra là giá bán giảm các mức 10%, 20%, 30% và 

giá bán tăng các mức 10%, 20%, 30%. 

Kịch bản 2: Năng suất sắn giảm từ 10% - 30% và năng suất sắn tăng từ 10% - 30% 

(chỉ thay đổi năng suất, cố định các yếu tố khác): Thực tế trong giai đoạn 2013-2017, năng 
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suất sắn tăng trung bình 1,9%/ha, tương ứng gần 10%/sào [46], [103], [104]. Tuy nhiên, 

trong sản xuất nông nghiệp tùy theo điều kiện thời tiết có thể gặp rủi ro (hạn hán, thiên 

tai...) và theo đặc điểm cụ thể của từng vùng sinh thái, năng suất sắn có thể tăng hoặc giảm 

đến 30% trong giai đoạn 2013-2017 [103], [104], do vậy kịch bản đưa ra là năng suất sắn 

giảm từ 10% - 30% và năng suất sắn tăng từ 10% - 30%. 

Kịch bản 3: Giá bán giảm từ 10% - 30%, năng suất sắn giảm từ 10% - 30% và giá 

bán tăng từ 10% - 30%, năng suất sắn tăng từ 10% - 30%: trong thực tế sản xuất nông 

nghiệp cho thấy, hiện tượng được mùa mất giá do sản lượng sắn thu hoạch không tiêu thụ 

ngay được nên giá bán sụt giảm nhanh chóng [103], [104]. Mặt khác, do gặp điều kiện rủi 

ro hoặc thuận lợi của thời tiết năng suất sắn thu hoạch có thể tăng giảm khác nhau [4], 

[103], [104]. Do vậy kịch bản đưa ra là giá bán giảm từ 10% - 30%, năng suất sắn giảm từ 

10% - 30% và giá bán tăng từ 10% - 30%, năng suất sắn tăng từ 10% - 30%.    

 Trên cơ sở các chỉ tiêu về kết quả và HQKT của kịch bản hiện trạng và các số liệu 

về kết quả và HQKT các kịch bản đặt ra (1, 2, 3), số liệu phân tích so sánh tại Bảng 3.12: 

Bảng 3.12: Phân tích các kịch bản về kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất sắn 

(Bình quân 1 sào sắn) 

Kịch bản 1: Giá giảm từ 10% - 30% và giá tăng từ 10% - 30% (Chỉ thay đổi giá, 

cố định các yếu tố khác) 

S 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

P 

giảm 

30% 

P  

giảm 

20% 

P  

giảm 

10% 

Kịch 

bản 

hiện 

trạng 

P  

tăng 

10% 

P  

tăng 

20% 

P  

tăng 

30% 

1 GO 1.000đ 951,1  1.087,0  1.222,8   1.358,7  1.494,6  1.630,4  1.766,3  

2 VA 1.000đ 350,9   486,8   622,6      758,5  894,4  1.030,2  1.166,1  

3 GO/IC lần  2,2   2,5   2,9          3,2         3,5           3,8        4,1  

4 VA/IC lần  1,2   1,5   1,9          2,2         2,5           2,8        3,1  

5 VA/LĐ 1.000đ 144,6   200,1   255,7      311,3     366,8       422,4    478,0  
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Kịch bản 2: Năng suất giảm từ 10% - 30% và năng suất tăng từ 10% - 30% 

(Chỉ thay đổi năng suất, cố định các yếu tố khác) 

S 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

Q 

giảm 

30% 

Q 

giảm 

20% 

Q  

giảm 

10% 

Kịch 

bản 

hiện 

trạng 

Q  

tăng 

10% 

Q  

tăng 

20% 

Q  

tăng 

30% 

1 GO 1.000đ  951,1  1.087,0    1.222,8    1.358,7  1.494,6  1.630,4  1.766,3  

2 VA 1.000đ  350,9     486,8       622,6      758,5    894,4  1.030,2  1.166,1  

3 GO/IC lần      2,2        2,5           2,9           3,2        3,5         3,8        4,1  

4 VA/IC lần      1,2         1,5           1,9           2,2         2,5         2,8        3,1  

5 VA/LĐ 1.000đ  144,5     200,1       255,7      311,3     366,8     422,4  478,0  

Kịch bản 3: Giá giảm từ 10% - 30%, năng suất giảm từ 10%-30% và giá tăng 

từ 10% - 30%, năng suất tăng từ 10% - 30% (thay đổi đồng thời năng suất và giá) 

S 

TT 
Chỉ tiêu 

Đơn 

vị 

tính 

P 

giảm 

30% 

và Q 

giảm 

30% 

P  

giảm 

20%     

và Q 

giảm 

20% 

P  

giảm 

10%     

và Q 

giảm 

10% 

Kịch 

bản  

hiện 

trạng 

P  

tăng 

10% và 

Q tăng 

10% 

P  

tăng 

20%    

và Q 

tăng 

20% 

P  

tăng 

30%     

và Q 

tăng 

30% 

1 GO 1000đ 665,8   869,6   1.100,5  1.358,7  1.644,0    1.956,5    2.296,2  

2 VA 1000đ   65,6    269,4      500,3  758,5  1.043,8   1.356,3   1.696,0  

3 GO/IC lần      1,6       2,0          2,6          3,2           3,8           4,6           5,4  

4 VA/IC lần      0,6       1,0          1,6          2,2           2,8           3,6          4,4  

5 VA/LĐ 1000đ    27,8   111,2      205,7      311,3    428,0      555,8       694,7  

Nguồn: Xử lý số liệu điều tra của tác giả, năm 2017 

Nhìn chung, kết quả và HQKT sản xuất sắn mặc dù khá nhạy cảm với rủi ro có thể 

xảy ra, nhưng các kịch bản đặt ra thì kết quả và HQKT sản xuất sắn đều có các chỉ số rất 

thuận lợi, cụ thể: 

 Kịch bản 1: Khi giá bán sắn giảm 10%, 20% và 30% thì sản xuất sắn vẫn đạt hiệu 

quả kinh tế cao, chỉ số VA/IC lần lượt là 1,9 (lần) 1,5 (lần) và 1,2 (lần) cao hơn sản xuất 
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keo lai. Khi giá bán sắn giảm 10%, 20% thì chỉ số VA/LĐ vẫn cao hơn công lao động phổ 

thông tại thời điểm nghiên cứu ở địa phương. Tuy nhiên, khi giá bán sắn giảm đến 30% thì 

chỉ số VA/LĐ thấp hơn chi phí công lao động phổ thông. Mặt khác, nếu giá sắn giảm đến 

30% thì giá trị gia tăng thu được của sản xuất sắn thấp hơn sản xuất keo lai. 

 Khi giá bán sắn tăng từ 10% - 30% thì các chỉ số về kết quả và HQKT rất cao, tương 

ứng GO/IC tăng từ 3,5 (lần) đến 4,1 (lần) và VA/IC tăng từ 2,5 (lần) đến 3,1 (lần). Nếu giá 

bán sắn tăng lên đến 30% thì GO đạt 35,3 triệu đồng/ha và VA thu được 23,3 triệu đồng/ha, 

đây là khoản thu nhập khá cao trong sản xuất nông nghiệp. 

 Kịch bản 2: Nếu năng suất sắn giảm từ 10% - 30%, các chỉ số kết quả và HQKT sản 

xuất sắn vẫn thuận lợi: chỉ số GO/IC giảm từ 2,9 (lần) xuống 2,2 (lần) và chỉ số VA/IC 

giảm từ 1,9 (lần) xuống 1,2 (lần), đảm bảo sản xuất sắn có lãi và mang lại nguồn thu lớn 

cho nông hộ. Ngược lại khi năng suất sắn tăng từ 10% - 30% các chỉ số tương tự như kịch 

bản 1 (tăng giá bán sắn từ 10% - 30%), sản xuất sắn mang lại HQKT rất cao. 

 Kịch bản 3: Để đánh giá đồng thời ảnh hưởng của năng suất và giá bán đến kết quả 

sản xuất sắn, phương pháp phân tích độ nhạy hai chiều được sử dụng nhằm xem xét biến 

động của HQKT SX sắn khi có sự thay đổi đồng thời của các yếu đầu vào. Kịch bản đưa ra 

với sản xuất sắn là giá giảm từ 10% - 30% , năng suất sắn giảm tương ứng từ 10% - 30% và 

giá tăng từ 10% - 30% , năng suất sắn tăng tương ứng từ 10% - 30%.  

 Trường hợp giá bán sắn giảm từ 10% - 20%, năng suất sắn giảm từ 10% - 20%, qua 

phân tích cho thấy, sản xuất sắn vẫn đạt HQKT ở mức khá, chỉ số GO/IC giảm từ 2,6 (lần) 

xuống 2,0 (lần) và chỉ số VA/IC giảm 1,6 (lần) xuống 1,0 (lần) cao hơn trồng keo lai. 

Trong kịch bản rủi ro: giá bán sắn giảm 20% và năng suất sắn giảm 20%, thì chỉ số VA/LĐ 

thấp hơn công lao động phổ thông (150 nghìn đồng/công) tại thời điểm nghiên cứu ở địa 

phương.  

Trường hợp giá bán sắn tăng từ 10% - 30%, năng suất sắn tăng từ 10% - 30%, gọi là 

được mùa sắn. Các chỉ số về kết quả và HQKT rất cao, tương ứng GO/IC tăng từ 3,8 (lần) 

đến 5,4 (lần) và VA/IC tăng từ 2,8 (lần) đến 4,4 (lần). GO sắn thu được đạt mức tối đa là 

45,9 triệu đồng/ha và VA thu được 33,9 triệu đồng/ha, đây là thu nhập rất cao trong sản 

xuất nông nghiệp hiện nay. 

Như vậy, trong ba kịch bản nêu trên, kết quả và HQKT sản xuất sắn nhạy cảm với 

giá bán và năng suất sắn thu hoạch, tuy nhiên các chỉ số HQKT vẫn đạt mức khá cao. Đối 

với sản xuất sắn có lợi thế đem lại thu nhập thường xuyên cho nông hộ, đáp ứng được nhu 
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cầu tiêu dùng hàng ngày cho người nông dân, đặc biệt là đồng bào miền núi. Ngược lại 

trồng rừng sản xuất keo lai sau 4 – 5 năm mới đem lại thu nhập cho nông hộ, để duy trì 

cuộc sống và tiêu dùng hàng ngày, người nông dân phải phát triển chăn nuôi, trồng các loại 

cây khác mang lại thu nhập và trang trải cuộc sống. Điều này cũng chứng tỏ rằng phát triển 

ngành sắn là khá bền vững dưới góc nhìn kinh tế nông hộ. 

3.1.2.6. Thị trường đầu vào, đầu ra hoạt động sản xuất sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

a) Chuỗi giá trị sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Mỗi hoạt động khác nhau được thực hiện bởi các tác nhân tham gia trong chuỗi giá 

trị của sản phẩm sắn, do đó giá trị sản phẩm sắn được tăng lên qua từng tác nhân. Mỗi một 

hoạt động trong chuỗi thực hiện tốt sẽ làm cho hoạt động chung của cả chuỗi có hiệu quả 

hơn, mối liên kết vững chắc góp phần nâng cao giá trị của sản phẩm sắn, thu lại lợi nhuận 

cho từng tác nhân tham gia trong chuỗi (Hình 3.1).  

 

Hình 3.1: Các hoạt động và các tác nhân trong chuỗi giá trị sắn  

          ở khu vực Bình Trị Thiên 

Nguồn: Số liệu  xử lý từ điều tra năm 2017 của tác giả 

b) Tác nhân cung cấp đầu vào 

Tác nhân cung cấp đầu vào bao gồm các yếu tố như: giống, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật, lao động. Giống sắn được cung ứng bởi hai nguồn chính: i) Người dân tự kiếm 

giống thông qua tự trao đổi, mua bán lẫn nhau; ii) Nhà máy chế biến tinh bột sắn (Phong 
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Điền, Hướng Hóa, Sông Dinh) cung cấp cho các hộ trồng sắn (có thể thông qua trung tâm 

khuyến nông của huyện). Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được cung cấp bởi 2 nguồn chính 

là từ nhà máy chế biến tinh bột sắn và từ các đại lý tư nhân tại địa phương, phần lớn theo 

hình thức mua trả chậm, khấu trừ vào lượng sắn được thu mua vào cuối vụ thu hoạch. 

c)Hộ sản xuất (người trồng sắn) 

Đặc điểm: người trồng sắn phần lớn thuộc thành phần các hộ trung bình và nghèo; 

Có kinh nghiệm trồng sắn từ 15 - 20 năm, tuổi bình quân chủ hộ là trên 48 tuổi; Hộ nông 

dân tự quyết định trên mảnh đất họ sở hữu và ít có cơ hội khác tốt hơn để lựa chọn loại cây 

trồng khác. Trung bình mỗi hộ nông dân có khoảng 7,83 sào đất dùng để trồng sắn, mỗi hộ 

có khoảng 2,95 lao động chính, từ 2 - 3 người phụ thuộc. Khả năng chuyên môn hóa trong 

sản xuất sắn của nông hộ khá hạn chế và mức đầu tư cho hoạt động sản xuất sắn khó khăn, 

vì vậy ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả của hoạt động sản xuất sắn. 

d) Tư thương thu gom 

Đặc điểm: Tư thương thu gom chủ yếu thành phần kinh tế mức trung bình khá, có 

nhà nằm cạnh đường, kinh doanh cửa hàng tạp hóa, có tiền cho vay lấy lãi và có phương 

tiện vận tải (Phụ lục 18). Phần lớn tư thương thu gom có thời gian hoạt động khoảng 8 - 9 

năm, không đăng ký pháp nhân, một số ít đăng ký dạng hộ kinh doanh cá thể, buôn bán tạp 

hóa. Sắn tươi được tư thương thu gom và bán thẳng cho nhà máy, sắn khô được thu gom và 

bán cho thu gom lớn. Tư thương thu gom có thể được xem là người tạo ra thị thường sắn.  

Mỗi tư thương thu gom trung bình 1 năm có thể cung cấp ra thị trường từ 1.500 – 

1.600 tấn sắn tươi. Mỗi xã có khoảng từ 1 đến 2 tư thương thu gom bao quát nhóm hộ trồng 

sắn thường xuyên, ổn định. Giữa các tư thương phải cạnh tranh với nhau để thu gom được 

từ nhiều hộ trồng sắn.   

Cách thức quan hệ kinh doanh: Các tư thương đưa ra các ràng buộc lợi ích với 

người trồng sắn để đảm bảo được các hộ trồng sắn bán cho mình như: các hỗ trợ cho vay 

tiền tiêu dùng, ứng trước vật tư phân bón, thuốc BVTV, bán chịu lương thực, hàng hóa 

trước thời gian thu hoạch sắn. Điều đó gắn chặt lợi ích giữa hai bên, một bên đảm bảo thu 

mua được lượng sắn và bán hàng hóa, vật tư có liên quan, một bên được đảm bảo sắn thu 

hoạch được tiêu thu ngay và nhu cầu tiêu dùng, các chi phí có liên quan đến hộ. 

Vào vụ thu hoạch, các tư thương tổ chức thu mua ngay tại đồng ruộng, dùng phương 

tiện bốc xếp và đưa đến địa điểm tập kết. Giá cả mua bán tự thỏa thuận (có tham khảo giá 

thu mua đã niêm yết tại nhà máy sản xuất chế biến), thanh toán bằng tiền mặt (trừ đi các 
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khoản nợ nếu có). Việc tư thương mua bán không có hợp đồng, không có hóa đơn hoặc 

biên lai thu tiền, mức cam kết rất yếu, thực hiện công việc dựa trên góc độ tình cảm, tin 

tưởng lẫn nhau. Tư thương thu gom thông thường bán thẳng cho nhà máy chế biến. Đóng 

góp của các tư thương thu gom vào chuỗi giá trị sản phẩm sắn là chuyển từ sở hữu của hộ 

trồng sắn thành hàng hóa trên thị trường vận động theo quan hệ cung cầu. 

Các rủi ro: Thông thường tư thương thu gom ít rủi ro vì việc quyết định mua bán 

dựa trên các thông tin sẵn có, giá cả từ hộ trồng sắn và giá nhập của nhà máy chế biến sắn. 

e) Nhà máy chế biến, tiêu thụ sắn 

Nhà tiêu thụ cuối cùng là đại diện cho lượng cầu trên thị trường bao gồm: Nhà máy 

chế biến tinh bột sắn (cũng là các công ty xuất khẩu).  

 Nhà máy chế biến tinh bột sắn: Sử dụng sắn tươi làm nguyên liệu cho sản xuất, chế 

biến. Do đặc thù củ sắn sau khi thu hoạch chỉ để được tối đa khoảng 48 giờ, quá thời hạn 

này hàm lượng tinh bột giảm, dẫn đến giá bán sẽ giảm. Do vậy, nhà máy chế biến thường 

đặt ở vùng nguyên liệu và gần nguồn nước để dễ vận chuyển và xử lý.  

Khu vực BTT có 6 nhà máy chế biến tinh bột sắn đang hoạt động sản xuất và 01 nhà 

máy đang xây dựng (dự kiến vận hành đưa vào hoạt động từ quý 3/2019), cụ thể: 

*) Tại tỉnh Quảng Bình 

- Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sông Dinh (của Công ty cổ phần Fococev Quảng 

Bình), được đặt tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, xây dựng từ năm 2004, với đội ngũ 

khoảng 100 nhà quản lý và công nhân. Tổng tài sản đầu tư ban đầu khoảng trên 200 tỷ đồng 

(giá trị còn lại tính đến năm 2017 khoảng 16 tỷ đồng); ước tính công suất sản xuất, chế biến 

từ 450 - 480 tấn sắn tươi/ngày, thời gian sản xuất 3 ca cho cả mùa vụ, có 4 tháng hoạt động 

100% công suất (đầu tháng 8 đến tháng 3 năm sau), cao điểm là từ tháng 10 đến tháng 01 

năm sau, 3 tháng hoạt động 50% công suất; nghỉ sản xuất, bảo trì máy móc 2 tháng. 

- Nhà máy tinh bột sắn Long Giang (của Cty cổ phần tư vấn và đầu tư Long Giang 

Thịnh), được đặt tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, xây dựng từ năm 2007, với đội 

ngũ khoảng 185 nhà quản lý và công nhân. Tổng tài sản đầu tư ban đầu khoảng 200 tỷ đồng 

(giá trị còn lại tính đến năm 2017 khoảng 15,5 tỷ đồng); hàng năm tiêu thụ hơn 40.000 tấn 

sắn nguyên liệu, thời gian sản xuất 9 tháng/năm, có 4 tháng hoạt động 100% công suất (đầu 

tháng 11, 12), 3 tháng hoạt động 50% công suất; nghỉ sản xuất, bảo trì máy móc khoảng từ 

tháng 4 - 6 hàng năm. 

*) Tại tỉnh Quảng Trị 
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- Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa (của Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại Quảng Trị), được đặt tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, xây dựng từ năm 

2004, với đội ngũ khoảng 185 nhà quản lý và công nhân; Tổng tài sản đầu tư ban đầu 

khoảng 200 tỷ đồng (giá trị còn lại tính đến năm 2017 khoảng 15,5 tỷ đồng); ước tính công 

suất sản xuất, chế biến từ 750 - 800 tấn sắn tươi/ngày, thời gian sản xuất 9 tháng/năm, có 4 

tháng hoạt động 100% công suất (đầu tháng 11, 12), 3 tháng hoạt động 50% công suất; nghỉ 

sản xuất, bảo trì máy móc khoảng từ tháng 4 – 6 hàng năm. 

- Nhà máy chế biến tinh bột sắn An Thái (của Công ty cổ phần chế biến tinh bột sắn 

An Thái), đặt ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, được xây dựng từ năm 2015 và bắt đầu đi 

vào hoạt động từ năm 2016. Nhà máy được lắp đặt dây chuyền thiết bị tự động hóa của 

Thái Lan, có công suất chế biến tối đa 500 tấn sắn tươi/ngày (tương đương 120 tấn sản 

phẩm tinh bột sắn/ngày). Hệ thống xử lý nước thải được đầu tư quy mô, hiện đại, đảm bảo 

tốt về vấn đề môi trường. Công trình có tổng mức đầu tư 145 tỉ đồng. Hiện tại nhà máy thu 

hút 120 lao động thường xuyên. Hàng năm, nhà máy thu mua khoảng 40.000 tấn sắn tươi 

của bà con nông dân ở Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh và các vùng lân cận.  

- Nhà máy tinh bột sắn Quảng Trị (của Cty TNHH MTV thực phẩm và đầu tư 

Fococev), được xây dựng từ năm 2004, đặt tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Nhà máy 

đã ngừng hoạt động từ năm 2016 do sản xuất kinh doanh không hiệu quả. 

*) Tại tỉnh Thừa Thiên Huế 

- Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phong Điền (của Cty TNHH MTV thực phẩm và 

đầu tư Fococev), được đặt tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xây dựng từ năm 

2004, với đội ngũ khoảng 110 nhà quản lý và công nhân; Tổng tài sản đầu tư ban đầu 

khoảng 150 tỷ đồng (giá trị còn lại tính đến năm 2017 khoảng 12 tỷ đồng); ước tính công 

suất sản xuất, chế biến từ 480 tấn sắn tươi/ngày, thời gian sản xuất từ tháng 8 đến tháng 4 

năm sau; từ tháng 4 đến tháng 7 chạy cầm chừng; những tháng còn lại nghỉ sản xuất, bảo trì 

máy móc. 

- Nhà máy chế biến tinh bột sắn huyện A Lưới (2017) (Công ty cổ phần chế biến 

nông sản A Lưới), dự kiến hoạt động vào quý 3/2019. 

Khi mới thành lập, các nhà máy ứng trước cho nông dân vật tư và thu mua lại sản 

phẩm, tuy nhiên thực tế nhiều nông dân bán lại cho tư thương thu gom khi giá sắn cao. Từ 

năm 2007, có nhà máy mua trực tiếp từ hộ trồng sắn đến 90% sản lượng sản xuất, 10% còn 

lại thu mua thông qua thương lái; Thương lái bán sắn cho nhà máy phải trình chứng minh 
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thư nhân dân để dễ theo dõi nguồn cung. Vào những thời điểm không đúng vào thời vụ cao 

điểm, sắn ít: ưu tiên mua từ vùng có tranh chấp, mua giá theo giá thị trường, tăng cường 

công tác vận động; Trường hợp vào thời vụ cao điểm: ưu tiên mua vùng xa, có cam kết thu 

mua nhằm đạt được mục tiêu duy trì vùng nguyên liệu trọng điểm, đảm bảo lợi ích của 

người dân. 

Vào mùa thu hoạch, nhà máy thông báo giá thu mua sắn cho các hộ dân (thông qua 

hợp tác xã, điểm thu gom hoặc niêm yết tại cổng nhà máy, có cán bộ nhà máy kiểm tra trực 

tiếp tại điểm thu gom), giá thu mua tùy vào hàm lượng tinh bột sắn, nhà máy trực tiếp xác 

định độ bột và áp giá, người trồng sắn không có quyền quyết định về giá bán.  

Sản phẩm tinh bột sắn được bán cho thương nhân trong nước để xuất sang thị trường 

Trung Quốc khoảng 90% sản lượng, 10% sản lượng còn lại xuất sang các nước Châu Á, thị 

trường xuất khẩu khá ổn định. Cam kết mua bán chủ yếu bằng thỏa thuận miệng lâu dài (10 

năm), bán bao nhiêu được thanh toán ngay. 

Bảng 3.13: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh một số nhà máy  

tại khu vực Bình Trị Thiên 

 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Chỉ tiêu 

Năm Tốc độ 

TTBQ/năm 

(%) 2014 2015 2016 2017 

A Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh, tỉnh Quảng Bình   

1 Tổng doanh thu  53.029  122.367  61.196  135.920  36,9 

2 Tổng chi phí 48.532  114.734  60.685  132.873  39,9 

3 
Tổng lợi nhuận trước 

thuế 
4.497  7.633  511  3.047  -12,2 

B Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị   

1 Tổng doanh thu  376.420  468.080  415.930  438.020  5,2 

2 Tổng chi phí 333.162  422.288  384.483  390.728  5,5 

3 
Tổng lợi nhuận trước 

thuế 
43.258 45.792 31.447 47.292 3,0 

C Nhà máy tinh bột sắn Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế   

1 Tổng doanh thu  69.341  194.303  90.521  60.526  -4,4 

2 Tổng chi phí 65.832  188.400  89.499  57.471  -4,4 

3 
Tổng lợi nhuận trước 

thuế 
3.509  5.903  1.022  3.055  -4,5 

Nguồn: Số liệu điều tra các nhà máy năm 2017 và xử lý của tác giả 

Để xem xét tình hình kinh doanh các nhà máy, qua Bảng 3.13 cho thấy, các nhà máy 
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tinh bột sắn ở khu vực BTT đều có kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2014-2017 đạt lợi 

nhuận cao, trong đó năm 2017, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa đạt lợi nhuận 

trên 47,5 tỷ đồng. Đáng chú ý là năm 2016, các nhà máy đạt lợi nhuận thấp do biến động 

thị trường xuất khẩu Trung Quốc nên ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh 

doanh các nhà máy chế biến tinh bột sắn của khu vực. 

Các nhà máy chế biến tinh bột sắn đã giải quyết số lượng lớn việc làm trong khu vực 

(trung bình 110 – 120 lao động/nhà máy) và các lao động dọc theo các chuỗi giá trị sản 

phẩm sắn. Do vậy góp phần ổn định tình hình lao động ở nông thôn nói riêng và khu vực 

BTT nói chung. 

f) Người tiêu dùng 

Người tiêu dùng được phân thành 2 loại: Sắn tươi chủ yếu do nhà máy chế biến sắn 

ở khu vực BTT tiêu thụ, một số ít được tiêu dùng ở các hộ gia đình. Đối với sắn lát khô 

(phơi từ 1 đến 2 nắng) được bán chủ yếu cho thị trường Trung Quốc dùng để sản xuất 

ethanol (xăng sinh học), loại sắn này đòi hỏi chất lượng không cao, sắn không hoàn toàn 

khô. Ngoài ra, một phần sắn được phơi khô để tiêu dùng tại các hộ gia đình, địa phương, cơ 

sở chế biến thức ăn chăn nuôi. 

3.1.2.7. Giá cả và phân chia giá trị gia tăng trong chuỗi giá trị sắn 

a) Chuỗi cung sắn 

Chuỗi cung sắn có bốn kênh tiêu thụ chính, tùy theo nhu cầu của từng thị trường 

khác nhau, sản phẩm sắn đầu ra có hai loại: tinh bột sắn và sắn lát (Hình 3.2), cụ thể: 

Kênh 1: Hộ trồng sắn – Thu gom nhỏ - Thu gom lớn - Nhà máy chế biến/Công ty 

xuất khẩu -  Khách hàng tiêu dùng cuối cùng. 

Trong kênh này có sự tham gia của 4 tác nhân đó là: Thu gom nhỏ, thu gom lớn, Nhà 

máy chế biến sắn, Công ty xuất khẩu.  

Khoảng 50% sản lượng sắn được bán cho các nhà thu gom nhỏ, các nhà thu gom nhỏ 

sau khi mua sắn được thu hoạch từ các hộ trồng sắn (thông thường là các hộ ở xa nhà máy, 

khâu vận chuyển khá phức tạp và khó khăn) và bán lại cho các thu gom lớn (khoảng 40% 

sản lượng sắn thu hoạch) hoặc bán thẳng cho các nhà máy chế biến tinh bột (Sông Dinh, 

Hướng Hóa, Phong Điền) (khoảng 10% sản lượng sắn thu hoạch). 

Sắn tươi sau khi được chế biến tại các nhà máy chế biến tinh bột, được xuất khẩu 

bán sang thị trường Trung Quốc, các nước châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, 

Malaysia, Đài Loan…) và đến khách hàng tiêu dùng cuối cùng.  
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Hình 3.2: Chuỗi cung sắn ở khu vực Bình Trị Thiên năm 2017 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 

Kênh 2: Hộ trồng sắn – Thu gom lớn - Nhà máy chế biến (sắn tươi)/ Công ty xuất 

khẩu -  Khách hàng tiêu dùng cuối cùng. 

Trong kênh này có sự tham gia của 3 tác nhân đó là: Thu gom lớn, Nhà máy chế biến 

sắn, Công ty xuất khẩu. Các nhà thu gom lớn mua trực tiếp từ các hộ trồng sắn để cắt giảm 

chi phí dẫn đến tăng lợi ích thu được của các tác nhân có liên quan, khoảng 27% sản lượng 
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sắn tươi thu hoạch được bán qua kênh này. 

Sản lượng sắn thu gom được bán cho các Nhà máy chế biến tinh bột sắn, sau đó 

được xuất khẩu bán sang thị trường Trung Quốc, các nước Châu Á.  

Kênh 1 và kênh 2 là hai kênh tiêu thụ chính sản lượng sắn của khu vực BTT, khoảng 

77% sản lượng sắn được tiêu thụ qua hai kênh này. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng 

vai trò chi phối rất lớn (trung tâm) đến các tác nhân trước chuỗi, có ảnh hưởng quan trọng 

đến những lợi ích thu được của từng tác nhân, hộ trồng sắn. 

Kênh 3: Hộ trồng sắn – Nhà máy chế biến (sắn tươi)/ Công ty xuất khẩu (hoặc Công 

ty TNHH Fococev) - Khách hàng tiêu dùng cuối cùng. 

Kênh này khá giống với kênh 2, trong kênh này có sự tham gia của 2 tác nhân đó là: 

Nhà máy chế biến sắn, Công ty xuất khẩu hoặc Công ty TNHH Fococev.  

Đây là kênh mà các hộ trồng sắn có khoảng cách địa lý gần nhà máy, do đó sản 

lượng sắn thu hoạch được bán trực tiếp cho nhà máy chế biến, khoảng 20% sản lượng sắn 

tươi được bán qua kênh này. Sắn tươi sau khi qua chế biến của nhà máy thì được xuất khẩu 

bán sang thị trường Trung Quốc, các nước Asean và khối Ả rập. Trường hợp qua chế biến 

tại nhà máy thì bán cho Công ty TNHH Fococev và cũng xuất khẩu sang thị trường Trung 

Quốc là chủ yếu. 

Kênh 4: Hộ trồng sắn – Thu gom nhỏ (sắn lát)/Thu gom lớn – Khách hàng tiêu dùng 

cuối cùng. 

Trong kênh này có sự tham gia của 3 tác nhân đó là: thu gom nhỏ, thu gom lớn và 

Khách hàng tiêu dùng cuối dùng.  

Hộ trồng sắn kiêm chế biến sắn lát để bán cho các tư thương. Đây là kênh chế biến 

và bán các sắn lát (phơi khoảng 1- 2 nắng hoặc phơi khô), chiếm khoảng 3% sản lượng sắn 

sản xuất ra. Các tư thương thu gom nhỏ bán cho các thu gom lớn, từ đó vận chuyển tàu hỏa 

ra Lạng Sơn xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đến khách hàng tiêu dùng cuối cùng. 

Lượng sắn lát tiêu thụ qua kênh này phát triển khá khi thời tiết thuận lợi, không đòi hỏi 

công lao động nhiều, chế biến khá đơn giản. Khoảng 10% trong tổng số sản lượng sắn lát 

trong kênh này dùng chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại địa phương. 

Tóm lại, từ các kênh thụ ở trên, có thể cho rằng chuỗi giá trị sắn ở khu vực BTT 

cũng khá đơn giản, ít tác nhân trung gian (khoảng từ 1 đến 4 tác nhân trung gian), mỗi tác 

nhân có những vai trò khác nhau. Sản lượng sắn thu được chủ yếu bán cho nhà máy chế 

biến tinh bột sắn (chiếm 97% sản lượng sắn toàn khu vực), sắn lát chiếm tỷ lệ không đáng 
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kể (2%) trong kênh tiêu thụ. 

Các nhà máy chế biến tinh bột sắn có vai trò quyết định vào hoạt động sản xuất và 

chế biến sắn tại địa bàn (vai trò trung tâm – trưởng chuỗi), nhưng các hoạt động này của 

nhà máy lại phụ thuộc rất lớn vào thị trường tiêu thụ Trung Quốc. 

b) Giá cả và phân chia giá trị gia tăng 

Sản phẩm sắn lát chủ yếu dùng làm thức ăn chăn nuôi trong các hộ gia đình và 

chiếm tỷ lệ tiêu thụ thấp (3%), do đó không đi sâu phân tích về giá cả và phân chia giá trị 

gia tăng của các tác nhân trong chuỗi giá trị. Ở góc độ nghiên cứu này, luận án tập trung 

phân tích sản phẩm sắn tươi. 

Bảng 3.14 thấy rằng, theo các kênh tiêu thụ sản phẩm sắn thì phân chia giá trị gia 

tăng của các tác nhân có khác nhau đáng kể: 

Kênh 1: Hộ trồng sắn - Thu gom nhỏ - Thu gom lớn - Nhà máy 

 Giá mua vào và chi phí trung gian để sản xuất 1 kg sắn tươi trung bình 600 đồng, bán 

ra là 1.497 đồng, người trồng sắn lợi 897 đồng. Người thu gom chịu các chi phí thu gom và 

vận chuyển, đối với người thu gom nhỏ chi phí thêm là 100 đồng, người thu gom lớn chi phí 

thêm là 80 đồng, sau đó bán cho nhà máy chế biến với giá là 2.497 đồng. Mỗi kg sắn tươi 

người thu gom nhỏ được 400 đồng giá trị gia tăng, người thu gom lớn được 420 đồng giá trị 

gia tăng và nhà máy chế biến được 501 đồng giá trị gia tăng. Giá trị gia tăng ở kênh này 

được phân phối như sau: Hộ trồng sắn giá trị gia tăng thu được chiếm tỷ lệ 40,8% trong 

tổng giá trị gia tăng thu được toàn chuỗi giá trị sắn, tương ứng người thu gom nhỏ là 18,0%, 

người thu gom lớn là 18,9% và nhà máy chế biến là 22,6%. 

Kênh 2: Hộ trồng sắn – Thu gom lớn - Nhà máy 

 Hộ trồng sắn bán cho người thu gom lớn, giá bán là 1.997 đồng, người trồng sắn 

được 1.397 đồng giá trị gia tăng. Người thu gom lớn chịu các chi phí thu gom và vận 

chuyển, sau đó bán cho nhà máy chế biến với giá là 2.497 đồng. Mỗi kg sắn tươi người thu 

gom lớn được 420 đồng giá trị gia tăng và nhà máy chế biến được 501 đồng giá trị gia tăng. 

Giá trị gia tăng ở kênh này được phân phối như sau: Hộ trồng sắn giá trị gia tăng thu được 

chiếm tỷ lệ 60,3% trong tổng giá trị gia tăng thu được toàn chuỗi giá trị sắn, tương ứng 

người thu gom lớn là 18,1% và nhà máy chế biến là 21,6%. 

Kênh 3: Hộ trồng sắn – Nhà máy 

Hộ trồng sắn bán trực tiếp cho nhà máy chế biến, đây là kênh ngắn nhất, do đó giá 

bán sẽ cao hơn giá bán các kênh khác. Giá mua vào và chi phí trung gian để sản xuất 1 kg 
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sắn tươi trung bình 600 đồng, bán thẳng cho nhà máy chế biến là 2.497 đồng, người trồng 

sắn được 1.897 đồng giá trị gia tăng, chiếm tỷ lệ 79,1% trong tổng số giá trị gia tăng của 

toàn chuỗi; nhà máy chế biến được 501 đồng, chiếm tỷ lệ 20,9%. 

Bảng 3.14: Giá cả và phân chia giá trị gia tăng giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị 

sắn ở khu vực Bình Trị  Thiên năm 2017 

Đơn vị tính: đồng/kg sắn tươi 

Kênh Chỉ tiêu 

Hộ 

trồng 

sắn 

Thu 

gom 

nhỏ 

Thu 

gom 

lớn 

Nhà máy 

* Sản phẩm tinh bột sắn         

Kênh 1: Hộ trồng sắn – Thu gom nhỏ - Thu gom lớn - Nhà máy 

 

Giá mua vào - 1.497 1.997 2.497 

 

Chi phí trung gian (sản xuất, thu 

gom, chế biến) 
600 100 80 400 

 

Giá bán 1.497 1.997 2.497 3.398 

 

Giá trị gia tăng:  + Giá trị  897 400 420 501 

                              + Tỷ lệ (%) 40,4 18,0 18,9 22,6 

Kênh 2: Hộ trồng sắn – Thu gom lớn - Nhà máy 

 

Giá mua vào - - 1.997 2.497 

 

Chi phí trung gian (sản xuất, thu 

gom, chế biến) 
600 - 80 400 

 

Giá bán 1.997 - 2.497 3.398 

 

Giá trị gia tăng:  + Giá trị 1.397 - 420 501 

                              + Tỷ lệ (%) 60,3   18,1 21,6 

Kênh 3: Hộ trồng sắn – Nhà máy 

 

Giá mua vào 

 

- - 2.497 

 

Chi phí trung gian (sản xuất, thu 

gom, chế biến) 
600 - - 400 

 

Giá bán 2.497 - - 3.398 

 

Giá trị gia tăng:  + Giá trị 1.897 - - 501 

                             + Tỷ lệ (%) 79,1     20,9 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 

Ghi chú:  + 3.500 kg sắn tươi chế biến được 1.000 kg tinh bột;  

     + Giá bán 9.000 đ/kg tinh bột. 

Như vậy, nếu hộ trồng sắn bán thẳng cho nhà máy thì giá bán sẽ cao hơn dẫn đến giá 

trị gia tăng mang lại sẽ cao hơn. Trong các kênh bán, nếu qua nhiều đầu mối trung gian thì 

giá trị gia tăng san sẻ từ hộ trồng sắn cho các tác nhân khác, không ảnh hưởng đến giá trị 
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gia tăng thu được của nhà máy chế biến sắn trong chuỗi giá trị. 

c) Sự liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm sắn 

Kết quả điều tra phỏng vấn sâu 600 hộ nông dân trồng sắn về mức độ liên kết giữa 

các tác nhân trong chuỗi giá trị sắn ở mức trung bình và các tác nhân trong chuỗi giá trị sắn 

có các mối liên kết với nhau theo từng mức độ khác nhau (Phụ lục 25 và các phụ lục 25a, 

25b, 25c). Sự liên kết được đánh giá ở bốn mức: Rất chặt chẽ, khá chặt chẽ, không chặt chẽ 

và không có sự liên kết. Sự liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm sắn thể 

hiện như sau: 

- Liên kết giữa người trồng sắn với hợp tác xã nông nghiệp (HTX): 

Kết quả điều tra các hộ trồng sắn cho thấy có 80% đồng ý không có sự liên kết chặt 

chẽ giữa hộ trồng sắn với HTX. HTX là người cung cấp, trao đổi thông tin về giá cả đầu 

vào, đầu ra, giống, vật tư, là cầu nối thông tin giữa người trồng sắn với nhà máy chế biến. 

Tuy nhiên, HTX chưa thể hiện được liên kết trong việc thu mua sản phẩm của người trồng 

sắn. 

- Liên kết giữa người trồng sắn với đại lý vật tư: 

Theo kết quả điều tra hộ trồng sắn có 90% cho rằng không có sự liên kết giữa hộ 

trồng sắn với đại lý vật tư. Như vậy, sự liên kết ở đây là không chặt nguyên nhân hộ trồng 

sắn ít sử dụng phân bón hoặc sử dụng không đáng kể. 

- Liên kết giữa người trồng sắn và những người thu gom: 

Theo điều tra, kết quả cho rằng 85% cho rằng liên kết khá chặt chẽ giữa người trồng 

sắn với các nhà thu gom. Nhưng yêu cầu và cam kết mua bán chỉ bằng cam kết miệng,  

không phải bằng hợp đồng nên tính ràng buộc lỏng lẻo. Để mua được sản phẩm người thu 

gom đã bỏ tiền ra ứng trước vào thời điểm người trồng sắn gặp khó khăn về tài chính (thời 

điểm đầu vụ hoặc cận Tết cần tiền để chi tiêu).  

Giá bán sản phẩm sắn được hình thành trên cơ sở thuận mua, vừa bán (có tham khảo 

giá niêm yết thu mua của nhà máy chế biến). Trên địa bàn mỗi huyện điều tra có nhiều 

người thu gom nên không xảy ra hiện tượng độc quyền mua. Tuy nhiên, trong mối quan hệ 

này khả năng chi phối “sức mạnh thị trường” và sự linh hoạt trong điều hành mua bán do 

người thu gom chi phối, điều đó cũng dễ dẫn đến trường hợp ép giá đối với người trồng 

sắn. Phương thức thanh toán thường là bằng tiền mặt ngay khi người thu gom nhận sản 

phẩm sắn từ các hộ trồng sắn (khấu trừ các khoản ứng trước nếu có). 

- Sự liên kết giữa người trồng sắn với nhà máy chế biến: 
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Sự liên kết này là trung tâm của chuỗi giá trị sản phẩm sắn. Nó quyết định đến sự 

phát triển bền vững, ổn định của nhà máy cũng như người trồng sắn. Kết quả điều tra, khảo 

sát cho thấy 20% ý kiến cho rằng sự liên kết rất chặt. Điều này đứng trên khía cạnh pháp lý 

thì không có bất kỳ hợp đồng mua bán sản phẩm sắn nào được ký giữa nhà máy với người 

trồng sắn, với HTX hay với những người thu gom, không có sự chia sẻ của nhà máy với 

người trồng sắn khi gặp rủi ro. Chính vì vậy, người trồng sắn cũng tự do bán sản phẩm cho 

nhà máy hoặc người thu gom. Tuy nhiên, đứng ở góc độ địa phương thì người trồng sắn 

không biết bán cho ai ngoài các kênh trên.   

- Liên kết giữa nhà máy chế biến với các HTX: 

Sự liên kết giữa nhà máy chế biến với HTX chủ yếu là thông tin về giống, giá cả thu 

mua sản phẩm, sự phối hợp về cung ứng giống thông qua dịch vụ, đào tạo kỹ thuật. Nhà 

máy chưa có chính sách, cơ chế phối hợp, thu hút HTX vào trong chuỗi cung ứng sản phẩm 

sắn cho nhà máy. Vai trò của HTX trong cung ứng sản phẩm còn mờ nhạt. Xét trên khía 

cạnh thực tế, người trồng sắn vẫn muốn có sự ràng buộc với nhà máy, giúp định hướng sản 

xuất (diện tích trồng, nhu cầu thu mua) nhằm chia sẻ rủi ro, ổn định sản xuất. 

- Liên kết đồng cấp trong chuỗi giá trị: 

Sự liên kết này thể hiện mờ nhạt, liên kết ngang thể hiện rõ nét nhất là nhóm người 

trồng sắn ở gần nhà máy, sản xuất gần nhau dễ đổi công, liên kết bán sản phẩm. Kết quả 

khảo sát cho thấy có đến 75% cho rằng sự liên kết này khá chặt chẽ. Do đó, có thể kết hợp 

vận chuyển để tiết kiệm chi phí, hưởng lợi nhuận cao hơn. 

3.1.3. Thực trạng phát triển bền vững cây sắn về mặt xã hội và môi trường 

3.1.3.1. Về mặt xã hội 

(1) Sản xuất sắn mang lại thu nhập khá, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống 

của người nông dân 

Cây sắn được trồng phổ biến ở trên các vùng sinh thái cũng như ở nông hộ, có vai 

trò quan trọng trong cơ cấu thu nhập của hộ.  
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Một ví dụ điển hình hộ gia 

đình trồng sắn anh Hồ Văn Pầng ở 

bản 10, xã Thanh, Hướng Hóa, tỉnh 

Quảng Trị (phỏng vấn sâu): Trước 

năm 2004, khi chưa có nhà máy tinh 

bột sắn, thu nhập của gia đình chỉ phụ 

thuộc vào cây chuối có giá cả bấp 

bênh và không đủ trang trải cuộc 

sống. Sau khi tham gia trồng 2,5 ha 

sắn để cung cấp cho nhà máy, thu 

nhập của gia đình đã có sự cải thiện 

đáng kể, từ 25 triệu đồng/năm lên gần 

70 triệu đồng/năm và tăng dần ổn 

định trong thời gian qua. 

 
 

Hình 3.3: Nông dân làm cỏ cho cây sắn ở  bản 10, 

xã Thanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

Trồng sắn mang lại giá trị sản xuất khá cho hộ nông dân khu vực BTT bình quân đạt 

5,94 triệu đồng/lao động/năm, tươnng ứng 17,5 triệu đồng/hộ/năm, chiếm 47,7% thu nhập 

trong năm của 1 hộ gia đình. Chính những kết quả đạt được này, sản xuất sắn đã góp phần 

quan trọng trong việc tạo ra thu nhập cho nhiều hộ gia đình, giúp họ có điều kiện mua sắm 

trang thiết bị phục vụ cuộc sống hàng ngày và ổn định cộng đồng dân cư, góp phần vào 

công cuộc xoá đói giảm nghèo ở địa phương. 

Kết quả thảo luận nhóm (nông dân trồng sắn, cán bộ quản lý nông nghiệp tại địa 

phương và lãnh đạo nhà máy chế biến tinh bột sắn) ở Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cũng cho 

thấy, thu nhập của hộ gia đình tại địa phương chủ yếu từ cây sắn. Trong những năm qua, 

đời sống hộ nông dân cải thiện đáng kể, số hộ gia đình gia nhập Câu lạc bộ 100 triệu đồng 

của Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa, Quảng Trị (thu nhập từ sắn đạt từ 100 triệu 

đồng/năm trở lên) tăng nhanh (Phụ lục 19). 

 (2) Tác động của sản xuất sắn đến yếu tố xã hội ở khu vực BTT 

Khảo sát 600 hộ nông dân trồng sắn về tác động của sản xuất sắn đến vấn đề xã hội 

dựa trên các yếu tố: tạo việc làm, tạo thu nhập cho hộ gia đình và các đối tượng liên quan, 

đóng góp hoạt động xóa đói giảm nghèo ở địa phương và khu vực dựa trên thang đo 5 mức 

độ của Rennis Likert (từ mức 1 đến mức 5 tương ứng từ rất ít đến rất mạnh) (Hình 3.4) 
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thấy rằng, hoạt động sản xuất sắn đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hộ gia đình nông 

dân (giá trị 4,21) và các đối tượng liên quan khác (giá trị 3,79); Tạo thu nhập khá cho hộ 

gia đình nông dân (giá trị 4,17) và các đối tượng liên quan khác (giá trị 4,01). 

Mặt khác, ý kiến người dân cũng cho rằng, sản xuất sắn đã đóng góp quan trọng 

trong hoạt động xóa đói giảm nghèo ở địa phương và khu vực (nhận giá trị 4,1), người dân 

yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống. Sản xuất sắn góp phần nâng cao năng lực cá nhân và 

liên kết trong cộng đồng (Phụ lục 20). 

Khảo sát ý kiến đánh giá của người nông dân trồng sắn về tác động của sản xuất sắn 

đến yếu tố xã hội (gồm có: tạo việc làm, tạo thu nhập cho hộ gia đình và các đối tượng liên 

quan, đóng góp hoạt động xóa đói giảm nghèo) cho thấy, các vùng gần nhà máy sản xuất 

chế biến tinh bột sắn (gồm các huyện: Phong Điền, Hướng Hóa và Bố Trạch) của ba tỉnh 

thuộc khu vực BTT nhận được tác động tích cực hơn các vùng xa nhà máy chế biến tinh bột 

sắn (gồm các huyện A Lưới, Cam Lộ và Tuyên Hóa) (Phụ lục 20a, 20b, 20c). Bên cạnh đó, 

so với ba tỉnh thuộc khu vực BTT, ý kiến đánh giá của người nông dân trồng sắn tỉnh 

Quảng Trị cho rằng sản xuất sắn có tác động mạnh đến các vấn đề xã hội đã nêu ở trên và 

cao hơn hai tỉnh Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.  

 

 

Hình 3.4: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của sản xuất sắn  

đến yếu tố xã hội ở khu vực Bình Trị Thiên (dưới góc độ nông hộ) 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 
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Như vậy, vùng nào có nhà máy đóng ở địa bàn thì có đóng góp rất tích cực trong 

việc tạo việc làm, tạo thu nhập cho hộ gia đình và các đối tượng liên quan, đóng góp trong 

hoạt động xóa đói giảm nghèo cho địa phương đó rất tốt. 

(3) Tình hình vay vốn của hộ trồng sắn  

Theo số liệu điều tra, mỗi hộ nông dân trung bình trồng khoảng 7,83 sào sắn, với chi 

phí trung gian 600,2 nghìn đồng/sào, do vậy mỗi hộ bỏ ra chi phí khoảng 4,7 triệu đồng để 

sản xuất sắn. Tuy nhiên, hầu hết các hộ nông thôn thường không có tiền nhàn rỗi, do vậy họ 

phải đi vay hoặc mượn từ nhiều nguồn khác nhau để sản xuất và sinh hoạt, ổn định cuộc 

sống.  

Qua Bảng 3.15 cho thấy, hộ trồng sắn chủ yếu vay từ tư thương thu gom/người bán 

đầu vào sản xuất ngay tại địa phương (chiếm tỷ lệ 29,3%, với mức vay trung bình là 16,9 

triệu đồng/hộ) và vay từ ngân hàng chính sách xã hội thông qua hội phụ nữ (chiếm 29,5%, 

với mức vay trung bình là 16,8 triệu đồng/hộ). Đặc điểm ở vùng dân tộc thiểu số, người 

nông dân thường ứng trước các nhu cầu thiết yếu sinh hoạt trong gia đình từ các tư thương 

thu gom/người bán đầu vào sản xuất dựa vào uy tín định cư tại địa phương và hoàn trả lại 

bằng sản lượng sắn thu hoạch vào cuối mùa vụ.  

 Bảng 3.15: Tình hình vay vốn sản xuất của hộ trồng sắn năm 2017 

  

STT Nguồn vốn vay từ 
Số hộ          

Số tiền 

vay tối 

thiểu  

Số tiền 

vay tối 

đa  

Số tiền 

vay bình 

quân  

(hộ)  (%) (tr.đ/hộ) (tr.đ/hộ) (tr.đ/hộ) 

1 Ngân hàng chính sách xã hội 177  29,5  10,0  20,0  16,8  

2 Ngân hàng thương mại 62  10,3  5,0  50,0  26,7  

3 
Tư thương thu gom/Người 

bán đầu vào sản xuất 
176  29,3  2,0  30,0  16,9  

4 Bạn bè, họ hàng 35  5,8  3,0  25,0  14,2  

5 Không vay nguồn nào 150  25,0  -    -                 -    

  Tổng cộng 600 100,0 
  

 

 

 
Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 

Hạn mức cho vay từ ngân hàng thương mại tuy cao nhưng khó tiếp cận, vì không 

phải do thủ tục khó khăn mà những điều kiện ràng buộc cho vay là khá chặt chẽ do vậy 

những nông dân nghèo, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số rất khó vay từ nguồn này. Tỷ 

lệ hộ không vay vốn sản xuất chiếm tỷ lệ cũng khá cao (25,0%), chứng tỏ người nông dân 
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đã dần dần có tích lũy để phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định cuộc sống. 

Từ thực tế cho thấy, cần có chính sách hỗ trợ hoặc đảm bảo cho người nông dân, đặc 

biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận được đa dạng các nguồn vốn vay để phát triển sản 

xuất sắn tại địa phương và khu vực. Đây là một trong những hạn chế cần phải giải quyết 

nhằm phát triển sắn bền vững.   

(4) Tác động của SX sắn đến kinh tế địa phương, đóng góp cho hoạt động xóa đói 

giảm nghèo ở khu vực Bình Trị Thiên 

Tại khu vực Bình Trị Thiên, trọng tâm của các chính sách phát triển kinh tế xã hội là 

đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đặc biệt là các cây trồng chủ lực theo hướng sản xuất hàng 

hóa, có giá trị kinh tế cao để tạo thu nhập cho người dân nhằm thực hiện tốt chính sách 

giảm nghèo bền vững.  

 

Hình 3.5: Ý kiến đánh giá của nhà quản lý địa phương về tác động của sản xuất sắn  

đến yếu tố xã hội ở khu vực Bình Trị Thiên 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 

Khảo sát 90 nhà quản lý địa phương (bao gồm các nhà quản lý tại các phòng Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế, Phòng Kế hoạch và Đầu tư) của khu vực 

BTT về tác động của sản xuất sắn đến vấn đề xã hội dựa trên các yếu tố: đóng góp cho 

kinh tế địa phương, đóng góp cho nguồn thuế, đóng góp cho GRDP của địa phương, đóng 

góp hoạt động xóa đói giảm nghèo ở địa phương và khu vực dựa trên thang đo Rennis 

Likert 5 mức độ (từ rất ít đến rất mạnh) (Hình 3.5) thấy rằng, hoạt động sản xuất sắn đã 
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đóng góp quan trọng cho nền kinh tế địa phương và khu vực (giá trị 3,93); đóng góp nguồn 

thuế vào ngân sách (giá trị 3,74) và GRDP của địa phương (giá trị 4,07) (Phụ lục 21). Thực 

tế ý kiến các nhà quản lý cũng cho rằng, sản xuất sắn đã đóng góp rất quan trọng trong hoạt 

động xóa đói, giảm nghèo của địa phương và khu vực (giá trị 4,18) và chuyển biến rất tích 

cực trong những năm qua.  

Tương tự như khảo sát ý kiến của người trồng sắn, , ý kiến đánh giá của người nhà 

quản lý địa phương cũng cho rằng tác động của sản xuất sắn đến yếu tố xã hội (gồm có: 

đóng góp cho kinh tế địa phương, đóng góp cho nguồn thuế, đóng góp GRDP địa phương, 

đóng góp hoạt động  xóa đói giảm nghèo) cho các vùng gần nhà máy sản xuất chế biến tinh 

bột sắn (gồm các huyện: Phong Điền, Hướng Hóa và Bố Trạch) của ba tỉnh thuộc khu vực 

BTT tích cực hơn và cao hơn các vùng xa nhà máy chế biến tinh bột sắn (gồm các huyện A 

Lưới, Cam Lộ và Tuyên Hóa) (Phụ lục 21a, 21b, 21c). Bên cạnh đó, so với ba tỉnh thuộc 

khu vực BTT, ý kiến đánh giá của nhà quản lý địa phương tỉnh Quảng Trị cho rằng sản 

xuất sắn có tác động mạnh đến các vấn đề xã hội đã nêu ở trên và cao hơn hai tỉnh Quảng 

Bình và Thừa Thiên Huế.  

Như vậy, vùng nào có nhà máy đóng trên địa bàn thì có đóng góp rất tích cực cho: 

kinh tế địa phương, cho nguồn thuế, cho GRDP địa phương, đóng góp hoạt động  xóa đói 

giảm nghèo. 

Mặt khác, phỏng vấn thực tế (case study) gia đình anh Hồ A Cheo và chị Hồ Thị 

Thắm ở bản 4, xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết:  Năm 2017, gia đình 

Anh Cheo trồng 5.000 m2 sắn cao sản (KM94), thấy có hiệu quả. Được nhà máy chế biến 

tinh bột sắn Hướng Hóa ứng trước phân bón nên gia đình đã trồng và chăm sóc cây sắn 

theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ nhà máy. Nhờ vậy, số diện tích trồng sắn của gia đình 

phát triển tốt, cây ra nhiều củ, không có sâu bệnh. Bình quân mỗi gốc sắn khi thu hoạch đạt 

trọng lượng khoảng 3kg, có gốc sắn đạt trên 5kg. Ước tính với số diện tích trồng sắn của 

gia đình anh Cheo với năng suất khoảng 163 tạ/ha, sản lượng đạt trên 8 tấn sắn. Năm nay, 

giá thu mua sắn củ tươi tăng lên trên 250 đồng/kg so với trước đây đã giúp cho nhiều hộ 

nông dân tăng thu nhập từ cây sắn. Riêng gia đình anh Cheo, vụ sắn năm nay thu nhập trên 

12,0 triệu đồng. Hơn nữa, sắn thu hoạch đến đâu đều được thu mua hết và giá cả được 

thanh toán theo giá cam kết, tương đương với giá thị trường nên gia đình yên tâm trồng sắn.  
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Anh Hồ A Cheo cho rằng: 

Nhờ trồng sắn nên gia đình anh 

cũng có thêm nguồn thu nhập, 

cuộc sống được cải thiện và ổn 

định hơn, tạo việc làm cho 4 lao 

động trong gia đình, không du 

canh du cư cuộc sống bấp bênh 

như trước đây, gia đình anh cũng 

thoát nghèo. 

 

Hình 3.6: Hộ gia đình anh Hồ A Cheo ở bản 4, 

xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

3.1.3.2. Về mặt môi trường 

(1) Tác động đến tài nguyên và môi trường  

Khảo sát 600 hộ nông dân trồng sắn về tác động của sản xuất sắn đến vấn đề tài 

nguyên và môi trường ở địa phương và khu vực dựa trên thang đo Rennis Likert 5 mức độ 

(từ mức 1 đến mức 5 tương ứng từ rất ít đến rất mạnh) (Hình 3.7) thấy rằng, hoạt động SX 

sắn ít gây ô nhiễm đến nguồn nước tại khu vực trồng (giá trị 2,94). Tuy nhiên, hoạt động 

SX sắn đã gây thoái hóa chất lượng đất tại khu vực trồng (giá trị 4,05) và xói mòn đất 

nghiêm trọng (giá trị 4,2); về ô nhiễm không khí và môi trường sinh thái thực sự đáng kể 

(giá trị 3,28) và cần có những giải pháp cụ thể (Phụ lục 22).  

Đối với hoạt động các Nhà máy chế biến sắn, khảo sát ý kiến người dân cho rằng, 

hoạt động các nhà máy chế biến sắn đã gây ô nhiễm nguồn nước, không khí và môi trường 

sinh thái nghiêm trọng tại khu vực xung quanh nhà máy (giá trị 4,62 và 4,71) điều đó cần 

có giải pháp đồng bộ để xử lý chất thải nhà máy. Về vấn đề gây thoái hóa chất lượng và xói 

mòn đất thì ở mức trung bình (giá trị 3,81 và 3,09).   

Khảo sát ý kiến đánh giá của người dân về tác động của sản xuất sắn đến yếu tố tài 

nguyên và môi trường so với ba tỉnh thuộc khu vực BTT thì nhà máy chế biến tinh bột sắn 

Phong Điền, tỉnh TT Huế gây ô nhiễm cao nhất và tác động rất mạnh, tiêu cực đến không 

khí và môi trường sinh thái (Phụ lục 22a, 22b, 22c). 
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Hình 3.7: Ý kiến đánh giá của người dân về tác động của sản xuất sắn 

đến tài nguyên và môi trường ở khu vực Bình Trị Thiên 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 

Sắn là cây trồng dễ tính, ít vốn đầu tư nên các địa phương ở khu vực BTT xem cây 

sắn là một loại cây mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, nhất là đồng bào các 

dân tộc thiểu số ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhưng trong quá trình sản xuất, phần lớn 

đồng bào dân tộc ở các tỉnh chỉ tập trung mở rộng diện tích, khai thác triệt để nguồn dinh 

dưỡng trong đất mà không chú trọng đến đầu tư thâm canh cũng như áp dụng các biện pháp 

luân canh, xen canh, cải tạo đất, nhất là một số diện tích trồng sắn trên chân đất dốc gây xói 

mòn, dẫn đến suy thoái đất. Phỏng vấn điều tra gia đình Anh Hồ Viết Rài, trú tại xã Nhâm, 

huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Từ năm 2010, gia đình anh bắt đầu canh tác 

sắn với quy mô diện tích hơn 3.000m2, cho năng suất cao 190 – 210 tạ/sào mà không bón 

phân chuồng, phân xanh, hoặc đầu tư thâm canh, chủ yếu dựa vào điều kiện tự nhiên. 

Những năm gần đây, năng suất sắn giảm nhanh đạt khoảng 130 tạ/sào, đất bị thoái hóa, xói 

mòn rửa trôi, dự định năm tới gia đình sẽ chuyển diện tích trồng sắn sang trồng cây keo lá 

tràm.  

 (2) Tình hình hệ thống xử lý nước thải của các nhà máy chế biến tinh bột sắn 

Các Nhà máy chế biến tinh bột sắn ở khu vực BTT ngay từ khi thành lập đã quan 

tâm đầu tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải theo quy định. Sau thời gian dài đi vào sử 

dụng và vận hành, trong quá trình sản xuất chế biến các sản phẩm từ sắn đã phát sinh lượng 

nước thải và vỏ sắn rất lớn, gây ô nhiễm và phát sinh mùi ra môi trường xung quanh, ô 
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nhiễm nguồn nước, hệ thống kênh rạch hoặc các con sông của khu vực [83]. Đặc biệt khi 

nhà máy chế biến nâng công suất thì hệ thống xử lý nước thải quá tải dẫn đến ô nhiễm môi 

trường càng nghiêm trọng hơn [83]. Việc sản xuất và chế biến sắn thân thiện với môi 

trường, không gây mâu thuẫn, xung đột với người dân ở địa phương và khu vực là hướng đi 

đúng phát triển bền vững cây sắn.  

  

a) Bể chứa nước thải chưa xử lý được phủ  

bạt kín  

b) Bể chứa nước thải sau khi xử lý  

thân thiện với môi trường 

Hình 3.8: Khu vực xử lý nước thải của Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa,  

tỉnh Quảng Trị 

 Ví dụ điển hình, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã đầu 

tư, xây dựng hệ thống xử lý nước thải công nghệ cao, thân thiện môi trường. Theo đó, Nhà 

máy đã sử dụng 7 ha (chiếm gần 1/2 diện tích Nhà máy) để xây dựng hệ thống xử lý nước 

thải (Hình 3.8). Trong đó, 5 ha dùng làm bể chứa nước thải, 1 ha dùng làm bãi tập kết rác 

thải rắn để xử lý làm phân vi sinh và nhà xưởng phân vi sinh bán tạo nguồn thu; 1 ha xây 

dựng hệ thống xử lý nước thải theo công nghệ kỵ khí ngược UASB do Nhà máy hợp tác với 

Công ty AES của Mỹ đầu tư để xử lý nước thải đạt TCVN B trước khi xả ra môi trường và 

thu hồi khí metan để đốt lò sấy tinh bột sắn tiết kiệm chi phí cho Nhà máy [38]. 

Ngược lại, tại khu vực Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh, tỉnh Quảng Bình, một ống 

lớn dẫn nước thải xả từ hồ chứa của nhà máy đổ thẳng ra Sông Dinh trong tình trạng nổi 

bọt, bốc mùi hôi thối và còn có cả xác sắn trôi ra kết lại thành lớp dày (Hình 3.9).  
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a) Dòng nước đen ngòm chảy ra từ ống xả thải 

của Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh 

b) Nước thải của Nhà máy tinh bột sắn 

Sông Dinh ra môi trường vượt ngưỡng 

cho phép 

Hình 3.9: Nước xả thải từ Nhà máy chế biến tinh bột sắn Sông Dinh,  

tỉnh Quảng Bình 

Nguồn: Báo Dân trí [59] 

 Tình trạng xả thải của Nhà máy tinh bột sắn Sông Dinh đã diễn ra trong nhiều năm 

nhưng vẫn chưa xử lý triệt để. Điều đáng lo ngại là nước thải từ nhà máy này xả trực tiếp ra 

Sông Dinh, con sông này đi qua 3 xã Nam Trạch, Đại Trạch, Nhân Trạch (huyện Bố Trạch) 

trước khi đổ ra biển. Là nơi cung cấp nước sinh hoạt, sản xuất và nuôi trồng của hàng ngàn 

hộ dân. Nhà máy từng nhiều lần bị xử phạt vì không đảm bảo môi trường [59]. 

Như vậy vấn đề ô nhiễm môi trường sinh thái, nguồn nước không những trong khu 

vực nhà máy chế biến mà còn cả những vùng rộng lớn xung quanh là đáng quan ngại. Để 

phát triển sản xuất sắn bền vững đòi hỏi cấp thiết các nhà máy chế biến tinh bột sắn cần 

nâng cấp hệ thống xử lý nước thải nhằm đảm bảo theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

môi trường (QCVN 63: 2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến 

tinh bột sắn) [7].  

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị 

Thiên 

3.2.1. Nhóm chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của cơ chế, chính sách đến phát triển bền 

vững cây sắn 

Phát triển bền vững cây sắn hay ngành hàng sắn (từ sản xuất đến tiêu thụ) được Nhà 

nước rất quan tâm và ban hành các chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị sắn, 

như: 
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- Về chính sách sản xuất: Nhà nước quy định chi tiết về quy hoạch vùng trồng sắn, 

loại đất đai, địa hình phù hợp, diện tích giới hạn nhằm phát triển sản xuất sắn bền vững, hạn 

chế xói mòn đất, hạn chế chuyển đổi cây trồng một cách ồ ạt, phá vỡ hệ sinh thái, rừng 

phòng hộ như: Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 2 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp đến 2020 và tầm 

nhìn đến 2030” nêu rõ “ổn định diện tích sắn 450 ngàn ha vào năm 2020, sản lượng khoảng 

11 triệu tấn để làm thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học; Sử dụng đất có đất có độ dốc 

dưới 150, tầng dày trên 35 cm, chủ yếu ở miền núi phía Bắc, duyên hải Bắc Trung Bộ, Nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ để sản xuất”; Quyết định 824/QĐ-BNN-TT ngày 16 

tháng 4 năm 2012 của Bộ NN & PTNT về việc phê duyệt “Đề án phát triển ngành trồng trọt 

đến 2020, tầm nhìn 2030” cũng nhắc lại điều này.  

- Về chính sách phát triển nhiên liệu sinh học (ethanol): Chính phủ ban hành Quyết 

định số 177/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2007 về việc Phê duyệt “Đề án phát triển 

nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025” [10]. Mục tiêu của Quyết định nhằm 

“Quy hoạch và phát triển các vùng nguyên liệu để sản xuất cồn, dầu mỡ động, thực vật 

(mía, sắn…) để sản xuất nhiêu liệu sinh học” ; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2012 ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn 

nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, từ ngày 01 tháng 12 năm 2014, xăng sinh 

học E5 sẽ được sản xuất để sử dụng cho phương tiện cơ giới đường bộ tại 7 địa phương, 

bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa-

Vũng Tàu và sẽ chính thức sử dụng rộng rãi trên toàn quốc từ 01 tháng 12 năm 2015.  

Như vậy, chương trình xăng sinh học của Chính phủ khi đi vào hoạt động sẽ làm cho 

cầu sắn tăng, từ đó tạo ra cạnh tranh nguyên liệu giữa các nhà máy sản xuất cồn và sản xuất 

tinh bột. Cầu tăng trong bối cảnh sản xuất vẫn chủ yếu theo hình thức quảng canh dẫn đến 

việc mở rộng các diện tích trồng sắn mới và điều này sẽ tác động tiêu cực trực tiếp đến tài 

nguyên rừng. 

- Về chính sách liên doanh liên kết: Các hình thức liên doanh liên kết được hiểu là 

mối liên kết trực tiếp giữa thị trường đầu ra cho sản phẩm và người sản xuất, từ đó giúp 

giảm thiểu các chi phí trung gian, đem lại lợi ích cao hơn cho các bên tham gia thị trường. 

Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 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 [13] nhấn mạnh tầm quan trọng của việc: “Hợp tác liên kết giữa 



 114 

nông dân, các tổ chức đại diện của nông dân, doanh nghiệp với nhau được thực hiện bằng 

các hợp đồng cung cấp dịch vụ đầu vào gắn với sản xuất, tiêu thụ và chế biến nông sản…”.  

 

Hình 3.10: Ý kiến đánh giá của hộ nông dân trồng sắn về ảnh hưởng của cơ chế, chính 

sách nhà nước đến PTBV cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 

Dựa trên thang đo Rennis Likert 5 mức độ (từ mức 1 đến mức 5 tương ứng từ rất 

không thuận lợi đến rất thuận lợi) được thể hiện Hình 3.10 từ kết quả khảo sát 600 hộ trồng 

sắn tại khu vực BTT kết quả cho rằng, tác động của các chính sách như: hỗ trợ kỹ thuật và 

công nghệ (giá trị 3,92), phát triển thị trường (giá trị 3,76), hỗ trợ vốn cho người trồng sắn 

(giá trị 3,81), quy hoạch vùng trồng sắn (giá trị 3,33), phát triển nhiên liệu sinh học 

(Ethanol) (giá trị 3,43), liên doanh, liên kết trong sản xuất (giá trị 3,37), quản lý và sử dụng 

đất (giá trị 3,87) đều có tác động rất mạnh và thuận lợi đến PTBV cây sắn ở khu vực BTT. 

Điều đó chứng tỏ rằng, những quan tâm và các cơ chế chính sách ban hành của nhà nước 

rất phù hợp với điều kiện thực tế phát triển bền vững cây sắn ở nước ta (Phụ lục 23). 

Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của các đối tượng liên quan về tác động cơ chế 

chính sách của nhà nước đến phát triển sản xuất sắn và địa phương cho thấy, tại địa 

phương có nhà máy chế biến tinh bột sắn (gồm các huyện: Phong Điền, Hướng Hóa và Bố 

Trạch) của ba tỉnh thuộc khu vực BTT có tác động thuận lợi và cao hơn địa phương không 

có nhà máy chế biến tinh bột sắn đặt trên địa bàn (Phụ lục 23a, 23b, 23c). Thực tế cho thấy 
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có nhiều tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị sắn ở địa bàn và họ được hưởng lợi ích với 

mức độ khác nhau. Tương tự như kết quả khảo sát ở phần trên, trong 3 tỉnh thuộc khu vực 

BTT thì cơ chế chính sách của nhà nước tác động tích cực đến PTSX sắn ở tỉnh Quảng Trị 

cao hơn hai tỉnh còn lại của khu vực BTT. 

3.2.2 Nhóm chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ đến 

phát triển bền vững cây sắn  

Hình 3.11 chỉ ra rằng, kết quả sử dụng thang đo Rennis Likert 5 mức độ (từ mức 1 

đến mức 5 tương ứng từ rất lạc hậu đến rất hiện đại) để khảo sát 600 hộ trồng sắn tại khu 

vực BTT. Kết quả về kỹ thuật chọn giống sắn KM94 đang áp dụng gieo trồng tại địa 

phương là khá tốt (nhận giá trị 3,86), cho năng suất khá; về kỹ thuật trồng sắn (giá trị 3,32) 

và công nghệ bảo quản sắn sau thu hoạch (giá trị 3,05) của người dân còn thiếu tính khoa 

học (phần lớn do kinh nghiệm và hướng dẫn tập huấn của cán bộ phòng nông nghiệp hoặc 

nhà máy chế biến tinh bột sắn) và công nghệ thu hoạch sắn còn khá đơn giản, thô sơ và mất 

nhiều sức người, thực hiện đổi công lao động, vận chuyển sắn ra điểm tập kết bằng máy cày 

tại địa phương (giá trị 2,99)  (Phụ lục 24). 

Khảo sát ý kiến đánh giá về công nghệ chế biến sắn và công nghệ bảo quản sắn của 

90 cán bộ nhà máy chế biến tinh bột sắn và quản lý có liên quan tại khu vực BTT dựa trên 

thang đo Rennis Likert 5 mức độ (từ mức 1 đến mức 5 tương ứng từ rất lạc hậu đến rất hiện 

đại) (Hình 3.11) kết quả cho thấy, công nghệ chế biến sắn (giá trị 3,93) và bảo quản sắn 

(giá trị 3,68) là khá hiện đại và thuận lợi cho việc SXKD của nhà máy (Phụ lục 24).   

Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người dân và nhà quản lý cho rằng thực trạng 

khoa học công nghệ tác động đến PTBV cây sắn ở vùng có nhà chế biến tinh bột sắn (gồm 

các huyện: Phong Điền, Hướng Hóa và Bố Trạch) của ba tỉnh thuộc khu vực BTT tốt hơn 

các vùng không có nhà máy chế biến tinh bột sắn (Phụ lục 24a, 24b, 24c). 

Người nông dân gần nhà máy nhận được sự quan tâm của nhà máy về hướng dẫn các 

kỹ thuật chăm sóc, bảo quản, thu hoạch và tham gia các khóa tập huấn khuyến nông. Trong 

3 tỉnh thuộc khu vực BTT thì công nghệ bảo quản, chế biến của nhà máy chế biến tinh bột 

sắn Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được đánh cao hơn hai tỉnh còn lại (Phụ lục 24a, 24b, 24c). 
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Hình 3.11: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về thực trạng của khoa học công 

nghệ tác động đến PTBV cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 

 Nhìn chung, thực trạng áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ tác động khá tích cực 

đến PTBV cây sắn ở khu vực BTT, mặc dù vậy các vấn đề về ô nhiễm môi trường xung 

quanh khu vực nhà máy chế biến tinh bột sắn vẫn chưa xử lý triệt và quan tâm đúng mức. 

Vấn đề đáng quan tâm cần nâng cao hơn nữa việc cải tiến công nghệ chế biến sắn của nhà 

máy và công nghệ thu hoạch sắn tại hộ nông dân. 

3.2.3 Nhóm chỉ tiêu đánh giá ảnh hưởng của yếu tố thị trường và nguồn lực đến phát 

triển bền vững cây sắn 

  Cây sắn đang chuyển nhanh thành cây công nghiệp ngắn ngày, sản phẩm sắn chủ 

yếu để xuất khẩu ra thị trường nước ngoài và số ít tiêu thụ tại thị trường trong nước, thu 

hoạch từ sắn đóng góp ngày càng tăng vào giá trị kim ngạch xuất khẩu của VN.  

Dựa trên thang đo Rennis Likert 5 mức độ (từ mức 1 đến mức 5 tương ứng từ rất 

thấp đến rất cao) các biến điều tra Hình 3.12, khảo sát 600 hộ trồng sắn tại khu vực BTT 

kết quả cho thấy, thị trường tiêu thụ sắn trong nước có nhu cầu khá cao và ổn định (giá trị 

là 3,71 và 3,55). Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ sắn ở thị trường thế giới rất cao (giá trị 4,11) 

nhưng không ổn định (giá trị 2,88). Ngoài ra, liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị 

sắn ở mức trung bình (giá trị 3,32) (Phụ lục 25). 
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Hình 3.12: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của yếu tố thị trường 

đến PTBV cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 

 Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người dân về ảnh hưởng của yếu tố thị trường 

đến PTBV cây sắn cho thấy, ở vùng có nhà chế biến tinh bột sắn (gồm các huyện: Phong 

Điền, Hướng Hóa và Bố Trạch) của ba tỉnh thuộc khu vực BTT có nhu cầu cao hơn, ổn 

định hơn và mức độ liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị sắn tốt hơn các vùng 

không có nhà máy chế biến tinh bột sắn. Đánh giá của người dân của 3 tỉnh thuộc khu vực 

BTT về ảnh hưởng của yếu tố thị trường đến PTBV cây sắn là tương đương nhau (Phụ lục 

25a, 25b, 25c). 

Chuỗi giá trị sắn chủ yếu xuất khẩu mà phần lớn là thị trường tiêu thụ của Trung 

Quốc, do vậy tính ổn định của chuỗi không cao, khá bấp bênh, rủi ro nếu có những biến 

động về chính trị - kinh tế - xã hội giữa hai nước. 

Về nguồn lực để PTBV cây sắn, 600 hộ dân được hỏi ý kiến tại khu vực BTT cho 

rằng, tiềm năng về đất đai (giá trị 3,77) và vốn (giá trị 3,68) là khá cao (Hình 3.13). Riêng 

nguồn lực về lao động tại địa phương rất dồi dào (giá trị 4,2). Điều đó phản ánh đúng tình 

trạng lao động còn dư thừa trong nông thôn hiện nay và đặc điểm lao động theo mùa vụ, 

thời điểm nông nhàn thì cũng không có các hoạt động để SXKD thay thế (Phụ lục 26).   
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Hình 3.13: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về các nguồn lực 

cho PTBV cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 

 Kết quả khảo sát ý kiến đánh giá của người dân về các nguồn lực cho PTBV cây 

sắn cho thấy, vùng không có nhà máy đặt trên địa bàn vẫn còn nhiều tiềm năng về đất đai, 

nguồn vốn và lao động so với vùng có nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn. Bên 

cạnh đó, người dân cũng cho rằng vẫn còn nhiều tiềm năng để phát triển sản xuất sắn ở tỉnh 

TT Huế hơn hai tỉnh còn lại thuộc khu vực BTT (Phụ lục 26a, 26b, 26c). 

3.3. Đánh giá chung thực trạng phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

3.3.1. Những thành công trong phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Ngành hàng sắn ở khu vực BTT đã có những phát triển và đạt được các kết quả quan 

trọng trên các mặt sau:  

- Về mặt kinh tế: 

Khu vực BTT xác định ngành hàng sắn là một ngành kinh tế trọng yếu, cây sắn là 

cây công nghiệp quan trọng của các tỉnh trong khu vực. Phân tích thực trạng ngành hàng 

sắn cho thấy, các chỉ tiêu về kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất sắn bình quân chung của 

khu vực BTT khá cao, giá trị gia tăng đạt 758.490 đồng/sào sắn và giá trị sản xuất sắn/hộ 

gia đình là 10,64 triệu đồng/năm. GO ngành sắn đóng góp vào cơ cấu GO ngành nông, lâm 

nghiệp và thủy sản của khu vực BTT đạt 703,8 tỷ đồng tương ứng 4,50% năm 2017 góp 

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 
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Sản xuất sắn chủ yếu để xuất khẩu các nước trong khu vực và trên thế giới (trên 90% giá trị 

sản lượng), mang lại khoản thu ngoại tệ lớn.  

Sắn là nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến (tinh bột sắn, xăng sinh học…) 

do vậy đã thúc đẩy các doanh nghiệp, nhà máy tham gia vào chuỗi giá trị sắn trong khu vực 

và quốc gia. Bên cạnh đó, ngành hàng sắn cũng thúc đẩy và mang lại lợi ích cho các tác 

nhân tham gia trong chuỗi giá trị sắn (nông dân trồng sắn, người cung cấp đầu vào, thu 

gom, nhà máy chế biến…), các doanh nghiệp sản xuất, thương mại và dịch vụ có liên quan, 

các nguồn lực của địa phương như vốn, lao động, tài nguyên đất… được khai thác và sử 

dụng có hiệu quả.  

- Về mặt xã hội: 

Phát triển sản xuất sắn đã tạo công ăn việc làm cho các tác nhân dọc theo chuỗi giá 

trị sắn, tạo việc làm cho nhiều hộ gia đình, đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số ít người, nâng 

cao thu nhập cho người nông dân (thu nhập từ SX sắn chiếm 47,7% trong tổng thu nhập 

của hộ gia đình).  

Phát triển sản xuất sắn góp phần giúp cho người dân ổn định cuộc sống, định canh 

định cư. Đặc biệt khắc phục tình trạng du canh, du cư ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

ít người, thúc đẩy liên kết cộng đồng tại địa phương. Tạo thu nhập và nâng cao mức sống 

của người dân, đặc biệt là các dân tộc thiểu số, nông dân nghèo tại các tỉnh thuộc khu vực 

BTT. Phát triển sản xuất sắn góp phần ổn định cộng đồng xã hội nông thôn. 

- Về mặt môi trường: 

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ trong trồng, chế biến sắn đã hạn chế 

tình trạng suy thoái môi trường sinh thái, sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất, 

nước, ngăn chặn đất bị xói mòn, rửa trôi, hạn chế nguồn nước bị ô nhiễm tại khu vực nhà 

máy chế biến góp phần đáng kể PTBV cây sắn. 

Quy hoạch vùng trồng sắn ổn định, phát triển sắn theo hướng nâng cao năng suất đã 

góp phần giảm áp lực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hạn chế được đồng bào phá 

rừng, đốt rừng làm nương rẫy.  

- Mức độ phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT giữa các tỉnh và vùng sinh thái: 

Nhìn chung, phát triển sản xuất sắn ở khu vực BTT kết quả và hiệu quả kinh tế đạt 

mức khá cao nhưng không ổn định, dễ gặp rủi ro do biến động thị trường tiêu thụ. Trong 

đó, mức độ PTBV cây sắn về mặt kinh tế tại tỉnh Quảng Trị cao hơn hai tỉnh còn lại thuộc 

khu vực BTT. 
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Bên cạnh đó, sản xuất sắn ở khu vực BTT mức độ bền vững về môi trường tại vùng 

trồng và khu vực nhà máy chế biến còn thấp, tình trạng ô nhiễm môi trường sinh thái xung 

quanh khu vực nhà máy chế biến tinh bột sắn còn đáng quan ngại, các chỉ số nước thải chưa 

đúng quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 63: 2017/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn). Tuy nhiên tại tỉnh Quảng 

Trị, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa đạt chuẩn quốc 

gia cần nhân rộng mô hình học hỏi và tham khảo. 

 Tại vùng có nhà máy chế biến đóng trên địa bàn thì sản xuất sắn có tác động đến các 

yếu tố xã hội tích cực và tốt hơn vùng không có nhà máy. Trong đó, địa bàn tỉnh Quảng Trị 

được đánh giá cao hơn hai tỉnh còn lại của khu vực BTT. Mặt khác, trồng sắn ở vùng cao 

gây ra xói mòn đất nghiêm trọng hơn vùng thấp nhưng lại ít ô nhiễm môi trường sinh thái 

hơn, hầu hết tại khu vực xung quanh nhà máy chế biến tinh bột sắn đều bị ô nhiễm về 

nguồn nước và môi trường sinh thái, trong đó khu vực tỉnh TT Huế đánh giá ô nhiễm hơn 

hai tỉnh còn lại của khu vực BTT.  

Về cơ chế, chính sách của nhà nước và thực trạng khoa học công nghệ có tác động 

rất tích cực đến PTBV cây sắn, trong đó vùng có nhà máy đóng trên địa bàn có ảnh hưởng 

lớn hơn. Mặt khác, tại khu vực có nhà máy đóng trên địa bàn thì mức độ liên kết giữa các 

tác nhân trong chuỗi giá trị sắn tốt hơn, nguồn lực phát triển SX sắn tại vùng chưa đặt nhà 

máy vẫn còn nhiều tiềm năng, trong đó tỉnh TT Huế có ưu thế hơn so với hai tỉnh thuộc khu 

vực BTT. 

Tóm lại xét một cách tổng thể, tỉnh Quảng Trị có mức độ PTBV cây sắn tốt hơn hai 

tỉnh còn lại thuộc khu vực BTT. Xét về vùng sinh thái thì vùng cao phát triển SX cây sắn 

gây xói mòn, rửa trôi đất hơn vùng thấp. Vùng có nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng trên 

địa bàn gây ra ô nhiễm môi trường sinh thái ở khu vực xung quanh, nhưng ngược lại tại 

vùng này các yếu tố xã hội, cơ chế, chính sách của nhà nước, thực trạng khoa học công 

nghệ lại có tác động rất tích cực đến sản xuất, chế biến sắn và liên kết giữa các tác nhân 

trong chuỗi giá trị sắn tốt hơn vùng không có nhà máy chế biến. 

3.3.2. Những mặt còn hạn chế trong phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị 

Thiên  

Phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT bên cạnh những mặt thành công đạt 

được thì còn những mặt hạn chế sau:  

- Về mặt kinh tế: 
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+ Năng suất sắn vẫn ở mức trung bình so với năng suất sắn cả nước và khu vực, tốc 

độ tăng sản lượng và giá trị sản xuất sắn còn chậm do vậy đóng góp của ngành hàng sắn 

vào giá trị sản xuất nông nghiệp ở khu vực chưa đúng với tiềm năng. 

+ Liên kết trong chuỗi giá trị sắn còn yếu và thiểu ổn định, nhu cầu sắn xuất khẩu 

cao tuy nhiên phụ thuộc tuyệt đối vào thị trường tiêu thụ sắn của Trung Quốc nên khá bấp 

bênh và nhiều rủi ro. 

+ Kỹ thuật canh tác chủ yếu bằng thủ công, sử dụng lao động tự có do vậy giá trị gia 

tăng tạo ra chưa cao. 

 + Luồng thông tin, tính liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi: Thực tế cho thấy, hầu 

như không có một hợp đồng ràng buộc có tính pháp lý nào giữa người trồng sắn với các tư 

thương, nhà thu gom hoặc giữa người trồng sắn với nhà máy chế biến có chăng chỉ là cam 

kết bằng miệng. Giữa những người trồng sắn cũng không có mối liên kết chặt chẽ nào. 

Thực tế chứng minh, không có sự hợp tác, liên doanh, liên kết dẫn đến hiệu quả kinh tế 

thấp, khả năng đàm phán kém, thị trường đầu vào, đầu ra không ổn định, người trồng sắn 

thường phải gánh chịu những rủi ro do biến động giá cả thị trường. 

- Về mặt xã hội: 

+ Sinh kế người dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc ít người dựa vào hoạt 

động sản xuất sắn chưa ổn định, thu nhập hộ gia đình phụ thuộc vào cây sắn trong khi đó 

thời tiết khu vực miền Trung khá khắc nghiệt, thiên tai hạn hán, giá cả thị trường biến động 

ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch cây sắn. Phần lớn hộ trồng sắn không đủ vốn đầu tư 

nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn vay từ hệ thống ngân hàng, chủ yếu ứng 

vốn từ tư thương thu gom tại địa phương.  

 + Việc làm tạo ra từ hoạt động trồng sắn ở địa phương, dọc theo chuỗi giá trị sắn 

vẫn còn ít do quy mô diện tích nhỏ lẻ, kỹ thuật canh tác còn hạn chế.  

- Về mặt môi trường: 

+ Trong quá trình trồng, hộ chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật do vậy làm cho đất bị 

xói mòn, thoái hóa, rửa trôi ảnh hưởng đến môi trường sinh thái khu vực.    

+ Trong quá trình chế biến tinh bột sắn, các nhà máy đã xây dựng hệ thống xử lý 

nước thải tuy nhiên xử lý vẫn chưa triệt để do vậy ô nhiễm nguồn nước, không khí và môi 

trường sinh thái tại khu vực nhà máy và các vùng xung quanh. 
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Kết luận Chương 3 

Phát triển bền vững cây sắn thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đạt bền 

vững ở các nội dung sau: i) Hiệu quả kinh tế khá cao (giá trị gia tăng đạt 758.490 đồng/sào 

sắn và giá trị sản xuất sắn/hộ gia đình là 10,64 triệu đồng/năm). Tạo cơ hội việc làm, nâng 

cao thu nhập, giúp ổn định cuộc sống người dân và các tác nhân dọc theo chuỗi giá trị sắn; 

ii) Điều kiện tự nhiên, đất đai ở khu vực BTT phù hợp với phát triển cây sắn; iii) Nhà nước 

rất quan tâm ban hành các chính sách về quy hoạch vùng sản xuất, nhà máy chế biến tiêu 

thụ, liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển ngành hàng sắn. Nhiều tổ chức, nhà khoa 

học quan tâm nghiên cứu cải tạo, chọn lọc giống sắn cho năng suất cao, chống chịu sâu 

bệnh tốt; iv) Người dân đã áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm thoái hóa và 

xói mòn đất canh tác sắn; Các nhà máy chế biến đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải giúp 

hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái xung quanh.  

 Phát triển sản xuất sắn ở khu vực BTT kém bền vững ở những mặt sau: i) Kết quả và 

hiệu quả kinh tế sắn có xu hướng tăng nhưng thiếu ổn định, năng suất sắn chưa cao; ii) Thu 

nhập của người trồng sắn không ổn định, chịu ảnh hưởng lớn của tính chất thời vụ trong 

sản xuất sắn; iii) Thị trường tiêu thụ phụ thuộc lớn vào thị trường Trung Quốc, giá cả biến 

động mạnh, liên kết trong chuỗi giá trị sắn không bền vững; iv) Tình trạng thoái hóa và xói 

mòn đất tại khu vực trồng sắn; Ô nhiễm môi trường sinh thái (nước, không khí, đất…) tại 

khu vực xung quanh nhà máy chế biến sắn và những khu vực lân cận. 

Các nhân tố chủ yếu tác động đến PTBV cây sắn ở khu vực BTT bao gồm: i) Điều 

kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; ii) Chính sách của nhà nước và chính quyền địa phương; iii) 

Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào trồng, chế biến sắn; iv) Yếu tố thị trường tiêu 

thụ xuất khẩu.   
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CHƯƠNG 4.  ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  

BỀN VỮNG CÂY SẮN Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 

 

4.1. Quan điểm định hướng phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

4.1.1. Bối cảnh phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

4.1.1.1. Phát triển bền vững cây sắn trong điều kiện quan tâm của nhà nước về sử dụng 

nhiên liệu sinh học  

Việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu sinh học đã trở thành một xu thế phổ biến trên 

thế giới trong việc tìm kiếm các nguồn nhiên liệu có khả năng tái tạo được. Vấn đề an ninh 

năng lượng và bảo vệ môi trường tại Việt Nam đang ngày càng trở nên bức xúc và được 

Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và triển khai ban hành các văn bản quy định, các cơ 

chế, chính sách để thúc đẩy và triển khai áp dụng vào thực tiễn quốc gia và các địa phương: 

áp dụng xăng được sản xuất, phối chế, kinh doanh để sử dụng cho phương tiện cơ giới 

đường bộ tiêu thụ trên toàn quốc là xăng E10 (tỷ lệ phối trộn 10% nhiên liệu sinh học) kể từ 

ngày 01/12/2017 [12]. Do vậy, việc phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT có điều 

kiện hết sức thuận lợi vì là nguyên liệu đầu vào các nhà máy chế biến xăng sinh học 

(ethanol) giúp ổn định thị trường tiêu thụ trong nước, tăng trưởng nhanh trong giai đoạn tới. 

4.1.1.2. Phát triển bền vững cây sắn gắn với xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là định canh 

định cư cộng đồng dân tộc thiểu số vùng cao, nông dân nghèo. 

 Khu vực BTT - chủ yếu với nền kinh tế dựa vào ngành nông nghiệp - có điều kiện 

thuận lợi để sản xuất nhiên liệu sinh học, chế biến tinh bột từ nguồn nguyên liệu sắn rộng 

lớn. Cây sắn là cây trồng quan trọng của khu vực BTT (diện tích trồng sắn chiếm 43,7% 

trong tổng diện tích canh tác cây trồng cạn của khu vực, thu nhập từ hoạt đồng trồng sắn 

chiếm 47,7% thu nhập của hộ gia đình), cây sắn  rất phù hợp với điều kiện thí hậu, thời tiết, 

thổ nhưỡng ở địa phương, đặc biệt các vùng đồi núi, vùng dân tộc thiểu số, nông dân 

nghèo.  

 Khu vực BTT so với các vùng khác trong cả nước đang còn khó khăn về kinh tế, thu 

nhập bình quân đầu người còn ở mức trung bình thấp, cơ sở cơ sở hạ tầng chậm phát triển 

và chưa đồng bộ. Vấn đề quan tâm hàng đầu của các tỉnh trong khu vực BTT là công tác 

xóa đói, giảm nghèo, ổn định cuộc sống dân cư. PTBV cây sắn là quan tâm đến giải quyết 

việc làm và tạo thu nhập cho người nông dân, đem lại lợi ích cho các tác nhân có liên quan 

chuỗi giá trị sắn, từ đó nâng dần đóng góp ngành hàng sắn vào nền kinh tế địa phương và 
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khu vực. Đây cũng là những nội dung quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn 

mới hiện nay. Vì vậy, trong các giải pháp PTBV cây sắn cần phải lồng ghép các dự án phát 

triển xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới với xây dựng cơ sở hạ tầng vùng trồng sắn, kết 

hợp khai thác các yếu tố nguồn lực ở địa phương có hiệu quả. Điều kiện cơ sở hạ tầng hoàn 

thiện là điều kiện để thúc đẩy phát triển đời sống kinh tế xã hội ở địa phương, nâng cao thu 

nhập cho cộng đồng dân cư vùng trồng sắn, đặc biệt vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ít 

người; ổn định tình hình dân cư nông thôn và dân cư vùng biên giới.  

4.1.1.3. Phát triển bền vững cây sắn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái tại vùng trồng và 

khu vực nhà máy chế biến tinh bột sắn 

Cây sắn là cây trồng chủ lực của các tỉnh thuộc khu vực BTT, có đóng góp quan 

trọng vào kinh tế địa phương, khu vực và thu nhập của các hộ gia đình nông dân. Thực tế 

cho thấy, cây sắn nâng cao đời sống người dân nông thôn, đặc biệt đồng bào dân tộc thiểu 

số, góp phần xóa đói giảm nghèo; các doanh nghiệp chế biến tinh bột sắn kinh doanh có 

hiệu quả, lợi nhuận tăng lên hàng năm, thu nhập trung bình/người CBVC-LĐ của nhà máy 

ở mức khá. Chính vì vậy, người dân khai thác quá mức, đầu tư thâm canh không được chú 

trọng nên đất đai bị bạc màu, xói mòn rửa trôi. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở nhà máy 

và khu vực xung quanh khá nghiêm trọng. Chính vì vậy, việc phát triển cây sắn phải gắn 

liền với bảo vệ môi trường ở khu vực trồng và chế biến sắn. Người dân đòi hỏi phải cải tiến 

kỹ thuật, đầu tư thâm canh, chống xói mòn đất đai tại khu vực trồng sắn. Các nhà máy chế 

biến tinh bột cần nâng cấp hệ thống xử lý nước thải đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trường (QCVN 63: 2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

chế biến tinh bột sắn) [7].  

Các ngành, các cấp ở địa phương và khu vực cần quan tâm hỗ trợ tuyên truyền người 

dân thực hiện đảm bảo đúng các yêu cầu kỹ thuật trồng sắn. Thường xuyên kiểm tra giám 

sát các nhà máy chế biến tinh bột sắn chấp hành thực hiện đúng theo quy định hiện hành về 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.  

4.1.2. Phân tích SWOT về phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

Từ kết quả điều tra, phân tích đánh giá thực trạng và qua một số nghiên cứu của các 

nhà khoa học về phát triển, PTBV cây sắn có thể rút ra một số điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức đối với PTBV cây sắn ở khu vực BTT như sau: 

(1) Strengths – Điểm mạnh  

- Cây sắn là cây dễ trồng, ít chăm sóc, cho sản lượng và giá trị kinh tế cao. Sắn là 
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cây trồng quen thuộc, người nông dân có kinh nghiệm sản xuất sắn lâu năm; 

- Sản lượng sắn xuất khẩu luôn là một trong mười mặt hàng nông sản xuất khẩu 

chính của Việt Nam trong giai đoạn gần đây; 

- Chính phủ và các tỉnh khu vực BTT rất quan tâm và có những cơ chế chính sách 

phát triển chuỗi giá trị cây sắn; xác định và đưa cây sắn trở thành cây công nghiệp quan 

trọng là nguyên liệu đầu vào sản xuất xăng sinh học (ethanol) của các nhà máy trong nước 

và khu vực BTT; 

- Sự gắn kết từ người trồng sắn đến nhà máy chế biến tinh bột sắn dần dần được xác 

lập. Nước thải tinh bột sắn của các nhà máy được giám sát chặt chẽ đảm bảo đạt chuẩn theo 

quy định quốc gia. 

(2) Weaknesses – Điểm yếu  

- Thoái hóa đất tại khu vực trồng sắn và ô nhiễm môi trường sinh thái tại khu vực 

nhà máy chế biến sắn gây ra xung đột giữa người dân với nhà máy; 

- Sản lượng tiêu thụ sắn trong nước rất thấp, chủ yếu sắn dùng cho xuất khẩu do vậy, 

khi thị trường sắn thế giới biến động, ngành sắn Việt Nam nói chung và khu vực BTT nói 

riêng chịu ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề; 

- Đất đai, địa hình canh tác một số khu vực đồi núi khá phức tạp, dân cư chủ yếu là 

đồng bào dân tộc thiểu số nên khả năng áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới 

hóa trong sản xuất, chăm sóc và thu hoạch rất khó khăn, thiếu vốn để đầu tư và chăm sóc. 

(3) Opportunities – Cơ hội  

- Việt Nam và khu vực BTT có điều kiện tự nhiên (khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng 

ẩm) thuận lợi cho phát triển cây sắn đạt năng suất cao, tỷ lệ độ bột và sản lượng cao;  

- Các chương trình, dự án (trong và ngoài nước) tập trung nghiên cứu về cải tạo, 

chọn lọc, lai tạo giống sắn phù hợp với từng khu vực, vùng, miền cho năng suất cao, chống 

chịu được sâu bệnh tốt;  

- Sắn đang có nhiều tiềm năng về phát triển và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ (nhất 

là thị trường trong nước, thị trường các nước Đông Nam Á và Châu Á…). 

 (4) Threats – Nguy cơ  

- Trong nông nghiệp  

+ Giống sắn hiện nay đang trồng tại khu vực BTT chủ yếu là giống KM94 đã được 

đưa vào thời gian đã quá lâu (trên 20 năm) do vậy năng suất bắt đầu chững lại, dễ bị bệnh 

hàng loạt (bệnh chổi rồng, virus khảm lá trắng) ảnh hưởng đến sản lượng sắn thu hoạch; 
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+ Phát triển diện tích trồng sắn không theo quy hoạch và hiện tượng diện tích chuyển 

đổi và chịu sự cạnh tranh của các cây trồng khác;  

+ Sản xuất sắn chủ yếu ở nông hộ nhỏ lẻ nên việc cơ giới hóa trong hoạt động trồng 

và chăm sóc gặp nhiều khó khăn. 

- Trong chế biến, thị trường xuất khẩu  

Trong thời gian tới, xuất khẩu sắn sang thị trường Trung Quốc (thị trường tiêu thụ 

sắn lớn nhất của Việt Nam) sẽ tiếp tục gặp khó khăn vì Trung Quốc tăng cường kiểm tra và 

áp dụng nghiêm ngặt các quy định về nhãn mác bao bì, thông tin sản phẩm tinh bột sắn của 

Việt Nam. Theo điều tra thực tế, các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở khu vực BTT nói 

riêng và cả nước nói chung đều không đầu tư vùng nguyên liệu sắn mà chủ yếu mua trực 

tiếp từ hộ trồng sắn, dẫn đến tình trạng cạnh tranh quyết liệt trong thu mua, đẩy chi phí lên 

cao, tác động đến yếu tố cạnh tranh của khu vực và quốc gia. Mặt khác, Trung Quốc áp đặt 

chính sách tăng thuế nhập khẩu lên 25% đối với gói hàng hóa trị giá 60 tỷ USD của Mỹ 

khiến nguồn cung cồn nhập khẩu từ Mỹ giảm, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ sắn tăng lên. Tuy 

nhiên, để giảm áp lực thuế quan đối với xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, Trung Quốc đang áp 

dụng chính sách giảm giá đồng nhân dân tệ, gây bất lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu sắn 

và các sản phẩm từ sắn. 

Thực tế thời gian qua, thị trường xuất khẩu sắn phụ thuộc chủ yếu vào thị trường 

Trung Quốc (chiếm trên 90% sản lượng sắn xuất khẩu) do vậy những biến động về giá sắn 

nhập khẩu hoặc những biến động về chính trị xã hội, bệnh dịch (ví dụ: Sars, Corona...) ảnh 

hưởng rất lớn, tác động mạnh đến giá sắn trong nước và sản lượng xuất khẩu. 

Từ những phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ về ngành hàng sắn, 

luận án xây dựng các chiến lược kết hợp SWOT như sau:  

- SW (Phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu)   

 + Cải tiến kỹ thuật trồng và chế biến sắn, nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế sản 

xuất và chế biến sắn;  

 + Phát triển mối liên kết chuỗi giá trị cây sắn từ người trồng sắn đến nhà máy chế 

biến, mở rộng thị trường tiêu thụ sắn trong nước và các nước Châu Á. 

- SO (Phát huy điểm mạnh, nắm bắt thời cơ để phát triển)  

+ Đẩy mạnh nghiên cứu để cải tạo, lai tạo giống sắn cho năng suất cao, chống chịu 

sâu bệnh tốt; Áp dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ trong trồng, chế biến, bảo quản 

sắn; 
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+ Chính sách thu hút về đầu tư nhà máy chế biến xăng sinh học, đa dạng hóa thị 

trường tiêu thụ sắn, ưu tiên thị trường tiêu thụ trong nước.   

- ST (Phát huy điểm mạnh phòng tránh thách thức, nguy cơ)  

+ Thử nghiệm, áp dụng giống sắn mới cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt. 

Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, từng bước ưu tiên thị trường tiêu thụ trong nước; 

+ Quy hoạch vùng trồng sắn, thực hiện dồn điền đổi thửa để thuận lợi cho việc áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng và chăm sóc cây sắn. 

- OW (Nắm bắt cơ hội, khắc phục điểm yếu)  

+ Phát triển, quy hoạch vùng nguyên liệu sắn, dồn điền đổi thửa, mạnh dạn triển khai 

giống sắn tốt cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

trong trồng và chế biến sắn; 

+ Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ sắn, nắm bắt thông tin thị trường trong nước và thế 

giới; 

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông tại vùng nguyên liệu sắn để thuận lợi cho chăm 

sóc và thu hoạch. 

- OT (Nắm bắt cơ hội, phòng tránh nguy cơ)   

Mạnh dạn áp dụng giống sắn mới chống chịu sâu bệnh và cho năng suất cao, quy 

hoạch vùng trồng sắn tập trung, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ chuyển chuỗi giá trị sắn tiêu 

thụ tại thị trường trong nước (làm nguyên liệu đầu vào nhà máy xăng sinh học).  

4.2. Quan điểm và định hướng phát triển bền vững cây sắn đến năm 2025 

và tầm nhìn đến năm 2035 

4.2.1. Quan điểm phát triển bền vững cây sắn của Việt Nam  

Cây sắn đã giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, bảo đảm an sinh 

xã hội, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, đặc biệt là vùng đồng bào miền núi khu vực 

BTT nói chung và các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế nói riêng. Căn cứ 

Quyết định số 124/2012/QĐ-TTg ngày 02/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 

duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp đến năm 2020 và tầm nhìn đến 

2030”; Quyết định số 53/2012/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống; Bộ 

NN&PTNT ban hành Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT ngày 16/4/2012 về phê duyệt “Đề 

án phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” [6], [11], [12]. Theo 

đó, quy hoạch cây sắn có diện tích là 500.000 ha vào năm 2020 và 450.000 ha vào năm 
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2030, thâm canh để đạt sản lượng 11 triệu tấn làm thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học, 

sử dụng đất có độ dốc dưới 15 độ, tầng dày trên 35 cm chủ yếu ở Trung du miền núi phía 

Bắc, duyên hải Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; Quyết định số 

1622/QĐ-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin Truyền thông về việc ban hành 

Chương trình truyền thông quốc gia khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học, như vậy: 

- Không mở rộng thêm diện tích trồng sắn, thu hẹp địa bàn và giảm diện 

tích trồng sắn ở nơi có điều kiện sinh thái không thích hợp, quy mô nhỏ, phân tán, 

năng suất thấp;  

- Xây dựng, phát triển ngành hàng sắn bền vững theo hướng gắn với thị trường tiêu 

thụ, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm dần phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu Trung 

Quốc, tăng dần tỷ lệ thị trường tiêu thụ nội địa;  

- Tạo điều kiện, xúc tiến nghiên cứu chọn lọc giống sắn cho năng suất cao, chống 

chịu sâu bệnh tốt phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương và khu vực. Ứng dụng 

khoa học công nghệ tiên tiến, ngăn chặn xói mòn và thoái hóa đất, bảo vệ môi trường sinh 

thái tại khu vực trồng và chế biến sắn; 

- Phát triển chuỗi giá trị sắn gắn với việc tối đa hóa lợi ích của các tác nhân có liên 

quan, hình thành vùng quy hoạch  tập trung, cánh đồng lớn phát triển ngành hàng sắn Việt 

Nam; Ổn định cộng đồng dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, giữ 

vững trật tự xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

4.2.2. Định hướng, mục tiêu phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

4.2.2.1. Định hướng   

 Xuất phát từ các quan điểm trên, định hướng phát triển bền vững cây sắn ở khu vực 

BTT đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 như sau: 

(1) Tiếp tục xem cây sắn là cây trồng chủ lực, ngành hàng sắn là ngành kinh tế quan 

trọng của khu vực BTT. 

Khu vực BTT có tiềm năng rất lớn để phát triển trồng và chế biến sắn, đó là: nguồn 

lao động khá dồi dào, cơ cấu lao động trẻ; điều kiện tự nhiên và khí hậu phù hợp; cây sắn là 

cây dễ trồng, ít chăm sóc, không cần vốn lớn và đầu tư nhiều; phù hợp với khả năng và điều 

kiện kinh tế của nông dân, đặc biệt là nông dân nghèo, thu nhập thấp. GO ngành sắn đóng 

góp vào cơ cấu GO ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của khu vực BTT đạt 15% năm 

2025 góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết 10% số lao động, việc làm.  

Chính quyền các tỉnh thuộc khu vực BTT cần có chiến lược phát triển và đầu tư toàn 
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diện cho ngành hàng sắn ở tất cả các khâu như: giống, phân bón, thuốc BVTV, hỗ trợ kỹ 

thuật chăm sóc, quản lý công tác thu mua, nhà máy chế biến tiêu thụ và hệ thống cơ sở hạ 

tầng phục vụ cho hoạt động trồng và tiêu thụ sắn. 

(2) Xây dựng và quy hoạch vùng nguyên liệu sắn ổn định gắn với nhà máy chế biến 

tinh bột sắn, nhà máy sản xuất xăng sinh học (ethanol) 

Các tỉnh thuộc khu vực BTT đã ban hành quy hoạch tổng thể ngành nông nghiệp nói 

chung và ngành sắn nói riêng. Tuy nhiên sự phối hợp quy hoạch ngành sắn trong khu vực 

nói riêng và quy hoạch trong tổng thể vùng Bắc Trung Bộ gắn với liên kết giữa các vùng 

kinh tế, gắn với nhà máy chế biến tinh bột sắn, nhà máy sản xuất xăng sinh học (ethanol) 

nói chung chưa được quan tâm đúng mức. 

Một số vùng nguyên liệu vẫn còn manh mún, còn mang tính tự phát, thiếu ổn định và 

chứa đựng nhiều rủi ro. Để ngành hàng sắn phát triển bền vững thì vai trò của chính quyền 

địa phương là rất quan trọng trong việc quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sắn tập trung 

và giao chi tiết đến từng huyện, xã; Sử dụng các đòn bẩy kinh tế, cơ chế, chính sách tín 

dụng, thuế thuê đất, trợ giúp khi gặp rủi ro, phối hợp chuyển giao thành tựu khoa học kỹ 

thuật mới, làm trung gian xây dựng mối quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị sắn. 

Chuyển đổi đất trồng sắn kém hiệu quả nằm ngoài vùng quy hoạch nguyên liệu sắn, đất bạc 

màu sang trồng cây khác cho giá trị kinh tế cao hơn (như cây cao su, cây ngô, gừng, 

nghệ…). 

(3) Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn cho năng suất cao, hoàn thiện quy trình kỹ 

thuật canh tác tiên tiến, xây dựng và mở rộng mô hình canh tác sắn đạt hiệu quả kinh tế 

cao theo hướng bền vững phù hợp với khu vực BTT. 

 Xúc tiến tuyển giống sắn cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với 

điều kiện thổ nhưỡng của khu vực BTT, triển khai thí điểm và nhân rộng toàn khu vực 

BTT. Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăm sóc, canh tác tiên tiến, xây dựng và mở rộng mô 

hình canh tác sắn đạt hiệu quả kinh tế cao theo hướng bền vững phù hợp với khu vực BTT, 

đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát dịch bệnh. Khai thác tốt các lợi thế về tài nguyên 

rừng, đất đai, kinh nghiệm trồng sắn của người nông dân. 

(4) Phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ sắn, giảm dần phụ thuộc thị trường tiêu 

thụ của Trung Quốc, tăng dần tỷ lệ thị trường tiêu thụ nội nội địa. 

Sản lượng sắn xuất khẩu đạt trên 90% sản lượng và chủ yếu xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc (năm 2018 là 91,9% thị phần, đạt 3,84 triệu tấn sắn, thu về giá trị ngoại 



 130 

tệ là 911,1 triệu USD). Cần đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, tập trung vào các nước châu Á 

như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Đài Loan…[104].  

Chính phủ quy định và ban hành lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học 

với nhiên liệu truyền thống, xăng sinh học E5, E10 sẽ được sử dụng cho phương tiện cơ 

giới đường bộ tại 7 địa phương, bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, 

Cần Thơ, Quảng Ngãi, Bà Rịa-Vũng Tàu và sẽ chính thức sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. 

Như vậy, chương trình xăng sinh học của Chính phủ khi đi vào hoạt động sẽ kỳ vọng làm 

cho cầu sắn tăng, từ đó tạo ra cạnh tranh nguyên liệu giữa các nhà máy sản xuất cồn trong 

nước và nhà máy sản xuất tinh bột xuất khẩu, thị phần thị trường tiêu thụ sắn trong nước sẽ 

tăng và giảm dần phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ Trung Quốc [11], [12]. 

(5) Đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật các vùng nguyên liệu sắn, xây 

dựng hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cho người trồng và chế 

biến sắn. 

 Cơ sở hạ tầng là yếu tố quan trọng để tổ chức sản xuất, thu hoạch, thu mua, vận 

chuyện chế biến đạt kết quả và hiệu quả kinh tế, nếu cơ sở hạ tầng yếu kém ảnh hưởng đến 

quá trình tổ chức sản xuất từ khâu cung ứng đầu vào đến việc tiêu thụ sản phẩm sắn, vì vậy 

cần phải đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng vật chất một cách đồng bộ như điện, đường, trạm 

và cả cơ sở hạ tầng kinh tế như ngân hàng và các hoạt động dịch vụ tài chính [48].    

Muốn phát triển bền vững cây sắn đòi hỏi các cấp chính quyền phải quan tâm hỗ trợ 

người trồng sắn và các tác nhân có liên quan thông qua hệ thống chính sách về đất đai, vốn, 

khoa học kỹ thuật và thị trường. Hiện tại các hộ trồng sắn đang khó khăn về vốn đầu tư sản 

xuất, kỹ thuật sản xuất theo hình thức thâm canh.  

4.2.2.2. Mục tiêu  

PTBV cây sắn ở khu vực BTT đảm bảo phấn đấu đạt được các chỉ tiêu quan trọng 

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 như Bảng 4.1. 

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp các tỉnh: Quảng Bình, 

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đến năm 2020 [37], [55], [56], và phân tích đánh giá thực 

trạng phát triển bền vững cây sắn giai đoạn 2013 – 2017 ở khu vực BTT. Mục tiêu đạt được 

PTBV cây sắn ở khu vực BTT là ổn định diện tích trồng sắn bình quân đạt 25.000 ha cho cả 

giai đoạn đến năm 2035; Giai đoạn 2018 – 2025, nâng năng suất sắn bình quân lên 22,05 

tấn/ha, sản lượng sắn đạt 550.000 tấn, với giá trị sản xuất bình quân là 825 tỷ đồng; Đến 
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giai đoạn 2026 – 2035, nâng năng suất sắn bình quân lên 28,0 tấn/ha, sản lượng sắn đạt 

700.000 tấn, với giá trị sản xuất bình quân là 1.048 tỷ đồng. 

Bảng 4.1: Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển bền vững cây sắn đến năm 2025,  

tầm nhìn đến năm 2035 ở khu vực Bình Trị Thiên 

 
      
Stt Chỉ tiêu ĐVT 

Giai đoạn (năm) 

2017 2018 - 2025 2026 - 2035 

1 Diện tích trồng sắn bình quân Ha 25.883 25.000 25.000 

 Chia ra:     

 
  - Hộ gia đình Ha 25.883 22.500 12.500 

 
  - Trang trại, nông trường Ha - 2.500 12.500 

2 Năng suất sắn bình quân Tấn/ha 17,52 22,05 28,00 

3 Sản lượng sắn bình quân Tấn 453.470 550.000 700.000 

4 Giá trị sản xuất sắn bình quân 
Triệu 

đồng 
678.845 825.000 1.048.000 

5 Nhà máy chế biến tinh bột sắn Nhà máy 4 5 3 

6 
Nhà máy sản xuất xăng sinh 

học (Ethanol) 
Nhà máy - 1 1 

      Nguồn: Quy hoạch phát triển cây sắn ở khu vực BTT  

và tính toán của tác giả [37], [55], [56]  

Nhà máy chế biến tinh bột sắn giai đoạn 2018 – 2025 là 5 nhà máy, và giảm xuống 

còn 3 nhà máy giai đoạn 2026 – 2035; Tương ứng trong giai đoạn này, xây dựng mới nhà 

máy sản xuất xăng sinh học (Ethanol) phục vụ nhu cầu thị trường của khu vực BTT. Áp 

dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật canh tác, chăm sóc tiên tiến, chống thoái hóa, xói mòn đất 

trồng sắn, bảo vệ môi trường sinh thái tại khu vực nhà máy và các vùng lân cận, chất thải 

nhà máy phải đảm bảo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 63: 

2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn) [7]. 

4.3. Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên  

4.3.1. Nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất sắn của hộ nông dân và lợi ích của các tác 

nhân tham gia trong chuỗi giá trị cây sắn 

Hoạt động sản xuất sắn mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho hộ gia đình nông dân 

và các đối tượng liên quan nhưng vẫn còn thiếu ổn định… Vì vậy, để nâng cao năng suất, 
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giá trị sản xuất sắn trên đơn vị diện tích và hiệu quả kinh tế sản xuất sắn đòi hỏi hộ trồng 

sắn và cơ quan quản lý ở địa phương thực hiện các biện pháp sau:  

- Lựa chọn giống sắn là khâu cơ bản đầu tiên trong các biện pháp kỹ thuật thâm canh 

sắn để nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng, hiệu quả kinh tế, thu nhập, sinh kế cho 

người dân và ngành sắn. Do đó, địa phương cần phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu nông 

nghiệp nhiệt đới (CIAT), Hiệp hội sắn Việt Nam, các Công ty giống nông nghiệp trong 

nước hoặc/và các nhà khoa học để nghiên cứu và áp dụng giống sắn mới cho năng suất cao, 

chống chịu được sâu bệnh, phù hợp với điều kiện sinh thái của địa phương. Ngoài ra, nên 

lựa chọn giống càng gần đời F1 càng tốt nhằm tránh hiện tượng thoái hóa giống, lẫn tạp  vì 

qua nhiều năm giống sẽ bị thoái hoá, khả năng chống chịu dịch bệnh kém nên năng suất và 

chất lượng giảm. 

- Phải củng cố, kiện toàn hệ thống khuyến nông đảm bảo đủ mạnh về lượng và về 

chất, đủ năng lực và trình độ chuyên môn khoa học kỹ thuật.  

- Cần xây dựng mạng lưới dịch vụ khuyến nông tự quản ở địa phương và cơ sở. Chú 

trọng việc xây dựng, tổng kết các mô hình sản xuất sắn có hiệu quả để nhân rộng. 

- Người trồng sắn cần phải tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn của cơ quan 

khuyến nông, cán bộ hỗ trợ kỹ thuật của nhà máy để nâng cao trình độ khả năng ứng dụng 

khoa học công nghệ tiên tiến vào việc sản xuất sắn.  

- Trong quá trình trồng sắn cần phải thực hiện tốt khâu cải tạo đất, bón phân hữu cơ, 

hạn chế canh tác sắn trên đất dốc, đầu tư chăm sóc nhằm chống xói mòn, thoái hóa đất.  

4.3.2. Quy hoạch vùng nguyên liệu sắn tập trung, xây dựng nhà máy chế biến tinh bột 

sắn và nhà máy sản xuất xăng sinh học (ethanol) gắn liền với vùng nguyên liệu sắn 

- Thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu sắn theo đúng chủ trương, nghị quyết của 

các tỉnh thuộc khu vực BTT. Hiện tại quy hoạch vùng nguyên liệu sắn đến năm 2020 đã cận 

kề, do vậy cần rà soát lại, ban hành quy hoạch mới cụ thể, chi tiết đến từng huyện, xã trồng 

sắn, ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu tập trung để thực hiện chuyên canh, thâm canh. Có 

chính sách khuyến khích việc chuyển đổi, tích tụ ruộng đất thành những vùng nguyên liệu 

sắn tập trung để sản xuất hàng hóa. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử 

dụng đất. 

- Cần có các phương án khuyến khích dồn điền, đổi thửa đối với từng trường hợp hộ 

nông dân cụ thể để hạn chế các vùng nguyên liệu manh mún, diện tích nhỏ, khó thu hoạch. 
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Không phát triển thêm vùng trồng sắn mới và hạn chế tối đa việc chuyển đổi đất sản xuất 

nông nghiệp sang trồng sắn, đặc biệt tại tỉnh Quảng Trị. 

- Khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và Khu vực BTT nói riêng cần có những phối 

hợp, liên kết để thực hiện tốt trong việc xây các nhà máy chế biến tinh bột sắn trong vùng 

(hiện nay mỗi tỉnh có 02 nhà máy chế biến tinh bột sắn) và nhà máy sản xuất xăng sinh học 

gắn với vùng nguyên liệu sắn, cần quan tâm các yếu tố như: khoảng cách địa lý, vận chuyển 

sắn, công suất tiêu thụ nhà máy, đặc điểm sinh thái, đất đai khu vực trồng sắn, xác lập chuỗi 

cung ứng nguyên liệu giữa nông dân và nhà máy chế biến, sản xuất xăng sinh học. 

4.3.3. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái, giảm 

tác hại đến môi trường tại khu vực trồng, nhà máy chế biến và các vùng lân cận  

 - Đối với hộ trồng sắn: 

Vì lợi nhuận đem lại cho hộ nông dân trồng sắn khá cao, kéo theo diện tích vùng 

nguyên liệu sắn tăng nhanh, tình hình ô nhiễm từ nhà máy chế biến sắn tăng. Chính sự tăng 

“nóng” về diện tích nhưng việc đầu tư thâm canh không được chú trọng và có chỗ nông 

dân trồng ở vùng không phù hợp đã tạo ra những bất cập, đất đai bạc màu, xói mòn rửa 

trôi. Vì vậy, cần áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng sắn, phát triển đầu tư thâm 

canh nhằm nâng cao năng suất và giảm tác hại đến môi trường sinh thái. Bên cạnh đó cần 

có các chính sách như: hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ, phát triển thị trường, hỗ trợ vốn cho 

người trồng sắn. 

- Đối với nhà máy chế biến tinh bột sắn: 

Hoạt động các nhà máy chế biến sắn đã gây ô nhiễm nguồn nước và không khí, môi 

trường sinh thái nghiêm trọng tại khu vực xung quanh nhà máy. Phát triển nhiên liệu sinh 

học (Ethanol), liên doanh, liên kết trong sản xuất, quản lý và sử dụng đất đều có tác động 

rất thuận lợi đến PTBV cây sắn.  

Nhà nước đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường (QCVN 63: 

2017/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến tinh bột sắn) [7], đòi 

hỏi các nhà máy chế biến tinh bột sắn cần đầu tư hệ thống xử lý nước thải thực hiện đảm 

bảo đúng quy định hiện hành, thông qua đó cũng tạo điều kiện cho các nhà quản lý doanh 

nghiệp đổi mới tư duy sản xuất. Từ một phương án sản xuất thiếu thân thiện với môi trường 

sang ý thức phát triển sạch, đồng thời giảm được chi phí sản xuất vừa tăng giá trị sản phẩm, 

tạo nên sự cạnh tranh tốt hơn trên thị trường trong nước và thế giới. 

- Đối với nhà quản lý địa phương: 



 134 

Trên cơ sở các quy định, quy chuẩn quốc gia về môi trường hiện hành cần thường 

xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành của các nhà máy chế biến tinh bột sắn về hệ thống 

xử lý nước thải, đảm bảo thân thiện với môi trường sinh thải khu vực nhà máy và các vùng 

lân cận. Tổ chức tập huấn hướng dẫn người nông dân áp dụng các phương pháp, kỹ thuật 

sản xuất sắn tiên tiến nhằm tránh thoái hóa và giảm xói mòn đất. 

4.3.4. Đa dạng thị trường tiêu thụ, tăng dần tỷ lệ thị trường tiêu thụ nội địa; nâng cao 

năng lực, liên kết của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cây sắn 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sản phẩm sắn chủ yếu dành cho xuất khẩu (90% sản 

lượng sản xuất) và thị trường tiêu thụ nhu cầu rất cao nhưng không ổn định, bấp bênh; các 

tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị từ người trồng sắn đến người thu gom nhỏ, thu gom 

lớn, nhà máy sản xuất chế biến đều có năng lực sản xuất kinh doanh, kỹ thuật canh tác và 

khả năng tiếp cận thị trường còn hạn chế, giá trị gia tăng tạo ra thấp và phân phối không 

đồng đều. Liên kết giữa các tác nhân (giữa người trồng sắn với người thu gom, nhà máy 

chế biến, xuất khẩu;  hoặc giữa người trồng sắn với nhau; giữa các nhà thu gom) là yếu, 

lỏng lẻo và không có hợp đồng rằng buộc về mặt pháp lý, có chăng chỉ là cam kết bằng 

miệng với nhau. Vì vậy, để cây sắn trong thời gian đến sẽ có những đổi mới toàn diện và 

phát triển bền vững trên khu vực BTT cần có các giải pháp sau: 

- Tăng cường hệ thống thông tin, xây dựng các đại lý, đại diện trên thị trường trọng 

điểm, tiến tới đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm sắn ở thị trường trong nước và 

quốc tế. 

- Cần có chính sách đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sản xuất nông nghiệp; Tổ chức 

các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, thu hoạch, sản xuất sắn, thông tin thị trường cho 

nông dân và đại lý thu gom, nhà máy chế biến nhằm giúp cho họ tiếp cận được phương 

pháp quản lý tốt, bằng cách ghi chép các thông tin đầu tư vào hoạt động trồng sắn, các 

khoản chi phí và thu nhập mang lại, từ đó có thể tìm ra được những bất hợp lý trong từng 

khâu để cải thiện, nâng cao năng lực, chủ động điều chỉnh các hoạt động của mình nếu rủi 

ro xảy ra.  

- Việc xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học (ethanol) quá chậm theo lộ 

trình dẫn đến ứ đọng nguyên liệu sắn. Theo Bộ Công thương, hiện nay cả nước có 7 nhà 

máy sản xuất nhiên liệu sinh học ethanol các loại, tuy nhiên, phần lớn nhà máy này đã phải 

tạm dừng sản xuất vì xây dựng chưa đúng thiết kế, không có thị trường tiêu thụ. Do vậy, 

theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Khu vực BTT và các tỉnh cần rà soát lại các 
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điều kiện cần thiết về việc sử dụng xăng sinh học theo quy định. Từ đó, các nông dân trồng 

sắn có thể bán sản phẩm của mình cho các nhà máy sản xuất xăng sinh học (ethanol) trong 

nước, tăng dần tỷ lệ tiêu thụ thị trường nội địa, một mặt sẽ giảm bớt phần lớn sự phụ thuộc 

vào thị trường xuất khẩu. Thực hiện đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đảm bảo chuỗi cung 

tiêu thụ sản phẩm sắn bền vững, đảm bảo lợi ích của người trồng sắn nói riêng và địa 

phương nói chung. 

- Sở Công thương và các cơ quan chức năng cần nghiên cứu cơ chế, hỗ trợ để 

khuyến khích hợp tác thành lập các nhóm hộ trồng sắn để tăng sản lượng bán, thu hoạch, 

tăng khả năng đàm phán và sức mạnh thị trường; Bên cạnh đó cần nghiên cứu, hỗ trợ để 

xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa người trồng sắn với các đơn vị cung ứng các yếu tố đầu 

vào và các người thu gom, nhà máy tiêu thụ, khuyến khích giữa các tác nhân theo chiều dọc 

cần có hợp đồng mua bán để có sự ràng buộc cụ thể, hạn chế những rủi ro do biến động giá 

cả thị trường hay thiên tai, dịch bệnh. 

- Tăng cường công tác truyền thông về phòng trừ dịch bệnh cho cây sắn; tích cực 

kiểm tra, giám sát về hoạt động chế biến sắn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm ô nhiễm 

môi trường sinh thái để tạo niềm tin cho người dân.  

- Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị. Thực 

tế nghiên cứu cho thấy mối quan hệ, liên kết giữa người trồng sắn với người thu gom, nhà 

máy chế biến, xuất khẩu;  hoặc giữa người trồng sắn với nhau; giữa các nhà thu gom là yếu, 

lỏng lẻo và không có hợp đồng rằng buộc về mặt pháp lý, có chăng chỉ là cam kết bằng 

miệng với nhau. Vì thế, trong thời gian tới cần khuyến khích sự hợp tác thành lập các nhóm 

hộ trồng sắn để tăng sản lượng bán, thu hoạch, tăng khả năng đàm phán và sức mạnh thị 

trường; Bên cạnh đó cần nghiên cứu, hỗ trợ để xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa người 

trồng sắn với các đơn vị cung ứng các yếu tố đầu vào và các người thu gom, khuyến khích 

giữa các tác nhân theo chiều dọc cần có hợp đồng mua bán để có sự ràng buộc cụ thể, từ đó 

hoạt động trồng sắn sẽ bền vững, hạn chế những rủi ro do biến động giá cả thị trường. 

4.3.5. Hoàn thiện cơ chế, chính sách của nhà nước, khuyến khích thu hút đầu tư để 

phát triển bền vững cây sắn 

- Nhà nước cần hoàn thiện các cơ chế, chính sách như: hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ, 

phát triển thị trường, hỗ trợ vốn cho người trồng sắn, phát triển nhiên liệu sinh học (ethanol, 

liên doanh, liên kết trong sản xuất – tiêu thụ và chính sách quản lý và sử dụng đất. 
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- Chính sách về đầu tư và tín dụng: Cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước vào tình 

hình thực tế các tỉnh và địa phương để có các chính sách khuyến khích, hỗ trợ, ưu đãi đầu 

tư hợp lý như: Đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng nguyên liệu sắn tập trung; miễn giảm tiền 

thuê đất, thuế sử dụng đất đối với hộ gia đình; miễn giảm thuế cho các đơn vị sản xuất sắn 

quy mô lớn trong những năm đầu.  

- Kết quả phân tích cho thấy khả năng đầu tư, vốn, nhân lực của hộ nông dân hạn 

chế. Do đó, cần có chính sách tín dụng hợp lý đối với những người dân có nhu cầu mua tư 

liệu sản xuất, dồn điền đổi thửa vùng nguyên liệu sắn; Hỗ trợ kinh phí cho việc trồng thử 

nghiệm một số giống mới, mô hình thâm canh có hiệu quả và từng bước nhân rộng. Lập 

quỹ bảo hiểm bằng cách huy động từ nhiều nguồn khác nhau như: từ nguồn ngân sách nhà 

nước, ngân hàng, các tổ chức, cá nhân… để giúp người dân yên tâm canh tác, phòng những 

biến cố, rủi ro thiên tai, thời tiết và khôi phục sản xuất. 

- Các nhà quản lý vĩ mô cần nghiên cứu và có giải pháp chính sách thuế phù hợp để 

phát triển bền vững ngành sắn nói chung và ngành sắn ở khu vực BTT nói riêng. Tạo điều 

kiện cơ chế, chính sách, thủ tục thông thoáng đề các nhà máy chế biến tinh bột sắn có thể 

tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường để đầu tư, cải tạo hệ thống xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn đạt tiêu chuẩn 

đúng quy định. 

- Nghiên cứu và ban hành các chính sách hợp lý để thu hút vốn đầu tư từ các doanh 

nghiệp trong nước và nước ngoài; khuyến khích hợp tác, liên kết đầu tư giữa doanh nghiệp 

trên địa bàn và các đối tác khác trong xây dựng, đầu tư nâng cao kỹ thuật nhà máy chế biến, 

nghiên cứu giống sắn mới.  

4.3.6. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn 

Cây sắn gắn liền với đồng bào dân tộc miền núi, dân tộc thiểu số ít người. Hầu hết 

các khu vực này cơ sở hạ tầng nông thôn chưa đồng bộ, hệ thống giao thông đi lại còn khó 

khăn. Trong những năm qua, thực hiện Chương trình nông thôn mới, các địa phương được 

ưu tiên nhiều chính sách và dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn với phương châm nhà 

nước và nhân dân cùng làm. Cơ sở hạ tầng giao thông có nhiều cải thiện đáng kể, tuy nhiên, 

hệ thống cơ sở hạ tầng này chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển vùng trồng sắn với quy 

mô sản xuất cánh đồng lớn. Do vậy, cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp sau: 

- Các tỉnh thuộc khu vực BTT phải nhất quán các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, 

tạo môi trường thông thoáng, đơn giản hóa các thủ tục để tạo niềm tin và sự an tâm cho nhà 
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đầu tư trong khu vực nông thôn miền núi nói chung và khu vực trồng sắn nói riêng. Thực 

hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp 

tiếp cận với các chính sách khuyến khích và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước về đầu 

tư và tín dụng có liên quan đến PTBV cây sắn. 

- Duy trì hệ thống phát thanh của huyện, xã, các bản tin tại thôn bản để cung cấp các 

thông tin về khoa học kỹ thuật trồng sắn, về giá cả thị trường, phòng trừ các loại bệnh hại 

cho người dân một cách kịp thời.  

- Đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn nhằm bảo đảm cho 

việc vận chuyển vật tư và thu hoạch sắn một cách thuận lợi, góp phần nâng mang lại lợi ích 

cho các tác nhân chuỗi giá trị cây sắn. 

- Đầu tư hệ thống cung cấp nước phục vụ cho việc sản xuất nông nghiệp nói chung 

và trồng sắn nói riêng theo đúng quy trình kỹ thuật. Muốn vậy phải xây dựng hồ chứa, trạm 

bơm, hệ thống ống nước bố trí hợp lý theo địa hình đồi núi từ các nguồn suối đến nơi trồng, 

tránh tình trạng phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên, thời tiết.  

4.3.7. Giải pháp cụ thể theo các tỉnh và từng vùng sinh thái 

- Phát triển sản xuất sắn ở khu vực BTT kết quả và hiệu quả kinh tế đạt mức khá cao 

nhưng chưa ổn định, dễ gặp rủi ro do biến động thị trường tiêu thụ. Trong đó, mức độ 

PTBV cây sắn về mặt kinh tế tại tỉnh Quảng Trị cao hơn hai tỉnh còn lại thuộc khu vực 

BTT. Các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Bình cần áp dụng những giải pháp nêu trên như 

cải tiến kỹ thuật và quy trình chăm sóc, quy hoạch quy mô diện tích hợp lý để nâng cao 

năng suất sắn. Ngoài ra, cần tổ chức chuỗi giá trị sắn hiệu quả… để nâng cao hiệu quả kinh 

tế sản xuất sắn.  

- Sản xuất sắn ở khu vực vùng cao cần quan tâm hơn nữa về cải tiến kỹ thuật, chăm 

sóc để giảm thiểu xói mòn và thoái hóa đất đai. Mặt khác, tại Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên 

Huế) và Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) có nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn đã 

gây ra ô nhiễm nguồn nước và môi trường sinh thái các khu vực xung quanh. Do vậy, chính 

quyền địa phương cần có chế tài và biện pháp thích hợp để nhà máy phải đầu tư nâng cấp 

hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của quốc gia. 

- Những huyện không có nhà máy chế biến tinh bột sắn đóng trên địa bàn cần quan 

tâm hơn nữa đến mức độ liên kết của các tác nhân trong chuỗi giá trị sắn, tuyên truyền các 

cơ chế chinh sách, tập huấn kỹ thuật, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và khai thác có 

hiệu quả các nguồn lực để phát triển sản xuất sắn theo hướng bền vững. 



 138 

Kết luận Chương 4 

Dựa trên quan điểm ngành nông nghiệp nói chung và hoạt động trồng, chế biến sắn 

là ngành kinh tế quan trọng của khu vực BTT, đòi hỏi chính quyền các tỉnh, địa phương 

đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững cây sắn. Nội dung Chương 4 đã:  

- Trên các nội dung và quan điểm phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT, luận 

án đã đề xuất các mục tiêu, định hướng PTBV cây sắn. Kết quả phân tích SWOT gợi ý đưa 

ra các chiến lược phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT.  

- Xác định các giải pháp và chính sách phù hợp bảo đảm PTBV cây sắn ở khu vực 

BTT, các giải pháp là cơ sở khoa học để các cấp chính quyền các tỉnh, địa phương điều 

chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển cây sắn, hệ thống các nhà máy chế biến tinh bột sắn, 

nhà máy sản xuất xăng sinh học (ethanol) ổn định và phát triển bền vững. 
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PHẦN IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

1. Kết luận 

Từ những kết quả nghiên cứu của luận án “Phát triển bền vững cây sắn ở khu vực 

Bình Trị Thiên”, có thể rút ra các kết luận như sau: 

- Về mặt kinh tế: 

Khu vực BTT xác định cây sắn là cây công nghiệp quan trọng và ngành hàng sắn là 

một ngành kinh tế trọng yếu của khu vực. Sản xuất sắn có kết quả và hiệu quả kinh tế khá 

cao, bình quân người nông dân thu được 1.358,7 nghìn đồng/sào giá trị sản xuất và 758,49 

nghìn đồng/sào giá trị gia tăng; người trồng sắn bỏ ra một đồng chi phí trung gian  thu được 

3,2 đồng giá trị sản xuất và 2,2 đồng giá trị gia tăng; một công lao động bỏ ra thu được 

311,3 nghìn đồng giá trị gia tăng/sào. GO ngành sắn đóng góp vào cơ cấu GO ngành nông, 

lâm nghiệp và thủy sản của khu vực BTT đạt 703,8 tỷ đồng tương ứng 4,50% năm 2017 

góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vực. Sản phẩm sắn chủ yếu dùng để xuất 

khẩu (trên 90% giá trị sản lượng) mang lại khoản thu ngoại tệ khá lớn.  

Sắn là nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến (tinh bột sắn, xăng sinh học…) 

do vậy đã thúc đẩy các doanh nghiệp, nhà máy tham gia vào chuỗi giá trị sắn và sản xuất 

kinh doanh đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, ngành hàng sắn cũng mang lại lợi ích cho các 

tác nhân như người nông dân trồng sắn, người cung cấp đầu vào, thu gom, các doanh 

nghiệp thương mại…; các nguồn lực của địa phương như vốn, lao động, tài nguyên đất 

được khai thác và sử dụng có hiệu quả.  

Tuy nhiên, kết quả và hiệu quả kinh tế sắn đạt mức cao nhưng không ổn định, dễ gặp 

rủi ro do biến động thị trường tiêu thụ; quy mô diện tích trồng sắn còn manh mún nên hạn 

chế trong việc đầu tư chăm sóc, cơ giới hóa sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp kết quả và hiệu 

quả sản xuất sắn của các nông hộ. Liên kết trong chuỗi giá trị sắn không bền vững, thị 

trường xuất khẩu tiêu thụ phụ thuộc tuyệt đối vào thị trường Trung Quốc nên khá bấp bênh 

và nhiều rủi ro. 

- Về mặt xã hội: 

Cây sắn được người nông dân lựa chọn là cây trồng chính trong sản xuất nông 

nghiệp. Phát triển sản xuất sắn đã tạo công ăn việc làm cho các tác nhân dọc theo chuỗi giá 

trị, tạo việc làm cho nhiều hộ gia đình, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nâng cao 

thu nhập cho người nông dân (thu nhập từ SX sắn chiếm 47,7% trong tổng thu nhập của hộ 

gia đình).  
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Phát triển sản xuất sắn góp phần giúp cho người dân ổn định cuộc sống, định canh 

định cư. Đặc biệt khắc phục tình trạng du canh, du cư ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

thúc đẩy liên kết cộng đồng xã hội nông thôn. Tạo thu nhập và nâng cao mức sống của 

người dân.   

Tuy nhiên, sinh kế người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số chủ yếu phụ 

thuộc vào hoạt động sản xuất sắn nên không ổn định. Điều kiện thời tiết khu vực miền 

Trung khá khắc nghiệt, giá cả thị trường biến động ảnh hưởng đến sản lượng thu hoạch và 

thu nhập từ cây sắn. Phần lớn hộ trồng sắn thiếu vốn đầu tư nhưng gặp khó khăn trong việc 

tiếp cận nguồn vốn vay, chủ yếu ứng vốn từ tư thương thu gom tại địa phương. Việc làm 

tạo ra từ hoạt động sản xuất sắn phụ thuộc theo thời vụ nên còn hạn chế.   

- Về mặt môi trường: 

Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng, chế biến sắn đã hạn chế 

tình trạng suy thoái môi trường sinh thái. Sử dụng hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên đất, 

nước, ngăn chặn đất bị xói mòn, rửa trôi, hạn chế nguồn nước bị ô nhiễm tại khu vực nhà 

máy chế biến góp phần đáng kể PTBV cây sắn. 

Quy hoạch vùng trồng sắn khá ổn định, phát triển sắn theo hướng nâng cao năng suất 

đã góp phần giảm áp lực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hạn chế được đồng bào 

phá rừng, đốt rừng làm nương rẫy.  

Tuy nhiên, quy hoạch vùng trồng sắn chưa quy hoạch cụ thể đến từng huyện, xã nên 

hoạt động trồng sắn còn tự phát. Quá trình chế biến tinh bột sắn, các nhà máy đã xử lý nước 

thải nhưng vẫn chưa triệt để do vậy ô nhiễm nguồn nước, không khí và môi trường sinh thái 

xung quanh. Trong sản xuất sắn hộ nông dân chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật do vậy làm 

cho đất bị thoái hóa và xói mòn, rửa trôi.   

- Đánh giá mức độ phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT giữa các tỉnh và vùng 

sinh thái: 

Theo kết quả nghiên cứu, tỉnh Quảng Trị có mức độ PTBV cây sắn tốt hơn hai tỉnh 

còn lại thuộc khu vực BTT. Xét về vùng sinh thái thì tại vùng cao phát triển SX cây sắn gây 

ra xói mòn, rửa trôi đất mức độ cao hơn vùng thấp. Vùng có nhà máy chế biến tinh bột sắn 

đóng trên địa bàn gây ra ô nhiễm môi trường sinh thái ở khu vực xung quanh, nhưng ngược 

lại tại vùng này các yếu tố về xã hội, cơ chế, chính sách của nhà nước, thực trạng khoa học 

công nghệ lại có tác động rất tích cực đến sản xuất, chế biến sắn và liên kết giữa các tác 

nhân trong chuỗi giá trị sắn tốt hơn vùng không có nhà máy chế biến. 
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Nghiên cứu đã chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của PTBV cây sắn 

tại khu vực BTT. Trên cơ sở đó, đề xuất 6 nhóm giải pháp đồng bộ góp phần PTBV cây sắn 

ở khu vực BTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2035, bao gồm: nhóm giải pháp nâng cao 

hiệu quả kinh tế sản xuất sắn của hộ nông dân và lợi ích của các tác nhân tham gia trong 

chuỗi giá trị cây sắn; nhóm giải pháp quy hoạch vùng nguyên liệu sắn, nhà máy chế biến 

tinh bột sắn và nhà máy sản xuất xăng sinh học gắn với vùng nguyên liệu; nhóm giải pháp 

khoa học kỹ thuật gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thai; nhóm giải pháp thị trường tiêu 

thụ; nhóm giải pháp cơ chế chính sách, khuyến khích đầu tư; nhóm giải pháp phát triển cơ 

sở hạ tầng nông thôn và giải pháp cụ thể theo các tỉnh, từng vùng sinh thái. Trong đó, giải 

pháp quy hoạch mang tính định hướng, giải pháp kỹ thuật, thị trường tiêu thu có ý nghĩa 

quyết định, giải pháp cơ chế, chính sách và môi trường có ý nghĩa phát triển bền vững, giải 

pháp cụ thể theo các tỉnh và từng vùng sinh thái có ý nghĩa áp dụng triển khai thực hiện. 

2. Kiến nghị 

2.1. Đối với nhà nước  

Nhà nước cần bổ sung và hoàn thiện các chính sách về đất đai (hạn điền, khuyến 

khích dồn điền đổi thửa, tích tụ đất đai phù hợp với sản xuất nông nghiệp); Cơ chế chính 

sách về tín dụng, vay vốn sản xuất (có ưu tiên vùng dân tộc thiểu số); Rà soát lại quy hoạch 

cũ, ban hành quy hoạch vùng nguyên liệu sắn giai đoạn 2020 -2025 và tầm nhìn đến 2035, 

xác định số lượng nhà máy chế biến tinh bột sắn và nhà máy chế biến ethanol cấp khu vực. 

Thực hiện kiểm tra, giám sát và định kỳ tổ chức đánh giá lại về tình hình thực hiện quy 

hoạch của các tỉnh và khu vực. 

2.2. Đối với chính quyền địa phương và các tỉnh khu vực Bình Trị Thiên 

a) Kiểm tra, rà soàt lại những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện các chủ trương 

về phát triển trồng sắn, đặc biệt là các vấn đề về quy hoạch vùng trồng sắn (cấp khu vực và cấp 

tỉnh), hình thành vùng chuyên canh, sản xuất sắn hàng hóa tập trung để cung cấp nguyên 

liệu cho nhà máy chế biến sắn; loại bỏ khỏi quy hoạch diện tích phân tán, nhỏ lẻ, vùng 

trồng sắn không có hiệu quả.  

b) Chú trọng hỗ trợ kỹ thuật trồng sắn thông qua các khóa tập huấn khuyến nông của 

xã, huyện; Đề xuất gắn nhà máy chế biến, nhà máy sản xuất ethanol với vùng nguyên liệu; 

Xây dựng các chính sách hỗ trợ nông dân trồng sắn theo hướng bền vững với môi trường 

sinh thái và hiệu quả kinh tế. 
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c) Hỗ trợ nông dân trong việc làm thủ tục về đất đai để có thể thế chấp vay vốn  

ngân hàng phát triển sản xuất. Có chính sách  hỗ trợ vốn tín dụng đầu tư cơ sở hạ tầng đối với 

các vùng sản xuất tập trung phục vụ cho hoạt động trồng và tiêu thụ sắn. 

2.3. Đối với các tư thương, người thu gom 

a) Tích cực xây dựng mối quan hệ hợp tác làm ăn lâu dài, uy tín với người trồng sắn, 

với khách hàng trong chuỗi giá trị bằng hình thức hợp đồng kinh tế nhằm tạo vùng nguyên 

liệu của bản thân, phù hợp với khả năng để cung ứng ổn định cho nhà máy. 

b) Thu gom là người am hiểu vùng sản xuất, cần có sự bàn bạc với nhà máy, xác 

định những vùng dễ bị rủi ro để có phương án thu hoạch một cách khoa học, hợp lý. Tuân 

thủ các qui định đánh giá chất lượng và qui định chung của nhà máy khi nhập hàng.  

2.4. Đối với các nhà máy sản xuất, chế biến sắn và công ty tiêu thụ, xuất khẩu 

a) Nghiên cứu mở rộng thị trường, đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, tránh  lệ thuộc vào 

thị trường tiêu thụ Trung Quốc;  Nhà máy cần xây dựng vùng nguyên liệu ổn định là chiến 

lược hoạt động lâu dài.  

b) Cần phân nhóm và quy định cụ thể đối với tư thương, người thu gom nhằm hạn 

chế ép giá đối với nông dân. Nhà máy có thể tham gia thu mua với giá hợp lý nhằm tránh 

độc quyền hoặc cần có hình thức thích hợp để tổ chức thu mua nguyên liệu sắn trực tiếp 

đến hộ nông dân, tạo ra nhiều kênh thu mua cạnh tranh nhằm đảm bảo lợi ích giữa người 

trồng sắn, người thu gom và nhà máy.  

c) Nghiêm túc thực hiện quy trình kỹ thuật xử lý môi trường trong chế biến tinh bột 

sắn, đặc biệt môi trường nước và không khí xung quanh nhà máy; nghiên cứu mô hình xử 

lý nước thải của nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; giảm sự xung 

đột, mâu thuẫn giữa hoạt động của nhà máy với sản xuất và đời sống người dân quanh 

vùng. 

2.5. Đối với người trồng sắn 

a) Liên kết xây dựng vùng trồng sắn tập trung, ổn định theo hướng đầu tư thâm canh, 

thuận lợi cho việc chăm sóc, cơ giới hóa và áp dụng các tiến bộ về kỹ thuật canh tác, tiết 

kiệm chi phí sản xuất. Thực hiện dồn điền, đổi thửa, hình thành các mô hình liên kết thông 

qua hợp tác xã hoặc tổ, nhóm để tạo sự ổn định trong sản xuất, vùng nguyên liệu. 

b) Các hộ nông dân cần thay đổi thói quen sản xuất cũ, lạc hậu trong sản xuất sắn, 

thường xuyên học hỏi kinh nghiệm sản xuất của các hộ sản xuất tiên tiến, điển hình, tuân 
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thủ quy trình và yêu cầu kỹ thuật sản xuất sắn. Tham gia đầy đủ các lớp khuyến nông, các 

buổi thảo luận chuyên đề do cán bộ khuyến nông tổ chức.  

c) Cần tính toán hợp lý các chi phí đầu vào, tận dụng triệt để các phụ phẩm nông 

nghiệp và lao động nhàn rỗi để tiết giảm chi phí, mạnh dạn đầu tư thâm canh theo quy trình 

kỹ thuật, đầu tư đúng hướng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

d) Tích cực theo dõi diễn biến thị trường về các vấn đề như: giá cả đầu vào, đầu ra, tình 

hình sâu bệnh, tham gia tập huấn kỹ thuật để có quyết định chính xác, hợp lý./. 
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Phụ lục 1: Sự phát triển của khái niệm “phát triển bền vững” qua các năm 

Năm Sự kiện 

1951 Liên minh Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên công bố báo cáo đầu tiên về môi 

trường toàn cầu, nhằm mục đích để tìm kiếm sự hài hòa giữa vấn đề kinh tế và 

sinh thái. 

1960 Các hoạt động kinh tế có ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đó là mức độ 

suy thoái và ô nhiễm môi trường trầm trọng. 

1970 Barbara Mary Ward (người sáng lập của Viện Quốc tế Môi trường và Phát 

triển) đã xác lập và giới thiệu các khái niệm về phát triển bền vững. 

1972 Trong bản xuất bản của The first report Club of Rome - "Giới hạn của sự 

tăng trưởng" và Hội nghị đầu tiên của LHQ về các vấn đề môi trường tổ chức tại 

Stockholm, Thụy Điển. Tại hội nghị đã được xác định trên 60 diễn giải về khái 

niệm phát triển, một cách nhìn mới về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa vấn đề môi 

trường, phúc lợi công cộng và tăng trưởng kinh tế. Một trong những nội dung 

quan trọng đó là sự phát triển sinh thái đã đến giai đoạn tới hạn, cần thiết phải tìm 

ra chiến lược phát triển cụ thể dựa trên cơ sở bền vững,  hệ sinh thái lành mạnh và 

đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân địa phương. 

1973 E.F. Schumacher định nghĩa các khái niệm về phát triển kinh tế địa phương. 

1974 Church Council đặt nền móng về khái niệm bền vững, đó là xác định dựa 

trên bốn chủ đề: xã hội, sự phát thải các chất ô nhiễm, nguồn tài nguyên tái tạo và 

khí hậu. 

1983 Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển (WCED) được thành lập, dưới 

sự chủ trì của Gro Harlem Brundtland – Thủ tướng Na uy - có thể được gọi là Ủy 

ban Brundtland, được thành lập như một cơ quan độc lập của LHQ. 

1985 Công ước Vienna giải pháp điều chỉnh để giảm việc sử dụng các chất gây 

hại nhằm bảo vệ tầng ozone. 

1986 Liên minh châu Âu giới thiệu chương trình hành động, lần đầu tiên, các yếu 

tố của chính sách môi trường được đề cập trong một hiệp ước của Cộng đồng 

châu Âu. 

1987 Báo cáo của Ủy ban Thế giới về Môi trường và Phát triển, còn được gọi là 

"Báo cáo Brundtland", sau đó, báo cáo này mang tựa đề "Tương lai chung của 
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chúng ta". Bản báo cáo này lần đầu tiên chính thức công bố thuật ngữ “phát triển 

bền vững”, sự định nghĩa cũng như một cách nhìn mới về cách hoạch định các 

chiến lược phát triển lâu dài. 

1989 Sự phát hành và tầm quan trọng của bản báo cáo “Tương lai của chúng ta” 

đã được đưa ra bàn bạc tại Đại hội đồng LHQ, đã dẫn đến sự ra đời của Nghị 

quyết số 44/228 – tiền đề cho việc tổ chức Hội nghị bàn về Môi trường và Phát 

triển toàn cầu. 

1992 Hội nghị về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc (UNCED), tổ chức 

tại Rio de Janeiro, Brazil, thành phần có 145 nguyên thủ quốc gia, được coi là Hội 

nghị thượng đỉnh lớn nhất của thế kỷ XX. Hội nghị đã thống nhất những nguyên 

tắc cơ bản và phát động một chương trình hành động vì sự phát triển bền vững: 

Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển gọi là "Hiến chương Trái đất" kế hoạch 

hành động mang tên "Chương trình nghị sự 21" Công ước khung về biến đổi khí 

hậu, Tuyên bố về rừng và hiện tượng sa mạc hóa. 

Từ đó, Chương trình Nghị sự 21 về Phát triển bền vững đã trở thành chiến 

lược phát triển của toàn cầu trong thế kỷ XXI, và “Mục tiêu phát triển thiên niên 

kỷ” với 8 nội dung (xóa đói, giảm nghèo; phổ cập giáo dục tiểu học; thúc đẩy 

bình đẳng giới tính, đồng thời nâng cao quyền lợi của nữ giới; giảm tỷ lệ trẻ em tử 

vong; cải thiện và đảm bảo sức khỏe sản phụ; đấu tranh với các loại bệnh như 

HIV, sốt xuất huyết; bảo vệ môi trường; thúc đẩy phát triển hợp tác toàn cầu) đã 

được tập trung thực hiện. 

1997 Nghị định thư Kyoto được đàm phán bởi 160 quốc gia. Các thỏa thuận trong 

Nghị định này quy định về giảm phát thải khí nhà kính đối với các nước công 

nghiệp phát triển là 5,2% trong giai đoạn 2008-2012. Ngoài ra, cũng đã được thiết 

lập một số cơ chế để giảm tác động tiêu cực đến môi trường đối với các nước 

tham gia. 

1999 Hiệp ước Amsterdam phát triển bền vững (bao gồm cả ba khía cạnh kinh tế, 

xã hội và môi trường) đã trở thành một mục tiêu chính trị của Liên minh châu Âu. 

2000 Tuyên bố Thiên niên kỷ thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh Thiên niên kỷ 

với sự tham gia của 191 quốc gia, trong đó có Romania. Tại Hội nghị Thượng 

đỉnh Thiên niên kỷ, các nước thành viên đã thiết lập 8 mục tiêu thiết yếu - Mục 
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tiêu Phát triển Thiên niên kỷ - với mục tiêu cụ thể cần đạt được vào năm 2015. 

Thủ tướng các nước thành viên EU cam kết với Hội đồng Lisbon châu Âu là đến 

năm 2010, "Nền kinh tế tri thức cạnh tranh và năng động nhất trên thế giới". 

2001 Hội nghị thượng đỉnh Gothenburg đã thông qua Chiến lược phát triển bền 

vững của EU. 

2002 Hội nghị thượng đỉnh thế giới về phát triển bền vững tổ chức tại 

Johannesburg, Nam Phi do LHQ tổ chức và đó cũng là Hội nghị quy mô nhất của 

LHQ được tiến hành vào những năm đầu tiên của thế kỷ XXI. Hội nghị là dịp cho 

các bên tham gia nhìn lại những việc đã làm 10 năm qua theo phương hướng mà 

Tuyên ngôn Rio và Chương trình Nghị sự 21 đã vạch ra, tiếp tục tiến hành với 

một số mục tiêu được ưu tiên. Những mục tiêu này bao gồm xóa nghèo đói, phát 

triển những sản phẩm tái sinh hoặc thân thiện với môi trường, nhằm thay thế các 

sản phẩm gây ô nhiễm, bảo vệ và quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Hội 

nghị cũng đề cập tới chủ đề toàn cầu hóa gắn với các vấn đề liên quan tới sức 

khỏe và phát triển. Các đại diện của các quốc gia tham gia Hội nghị cũng cam kết 

phát triển chiến lược về phát triển bền vững tại mỗi quốc gia trước năm 2005. 

2005 Phát triển bền vững là vấn đề thảo luận trọng tâm của hội nghị LHQ, được 

nhấn mạnh rằng, một số định hướng phát triển bền vững gây ra những tác động 

tiêu cực và cần rút kinh nghiệm trong thời gian tới. 

2012 Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil quyết 

định khởi động một quá trình phát triển với các mục tiêu tổng thể, để tiếp tục các 

Mục tiêu Phát triển Thiên niên thời hạn cuối cùng là năm 2015. Tại hội nghị đã 

thông qua các chính sách cốt lõi cho một nền kinh tế xanh, với cấu trúc của 

chương trình được thực hiện trong khoảng thời gian trên 10 năm đó là tiêu dùng 

bền vững và phương pháp sản xuất bền vững. 

Nguồn: Trương Quang Học [21] 
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Phụ lục 2: Bộ chỉ số đánh giá phát triền bền vững của 

Ủy ban Phát triển Bền vững Liên hiệp quốc 

Chủ đề Chủ đề nhánh Chỉ tiêu 

LĨNH VỰC XÃ HỘI 

Công bằng 
Nghèo đói 

1. Tỷ lệ người nghèo 

2. Chỉ số Gini về bất cân đối thu nhập 

3. Tỷ lệ thất nghiệp 

Công bằng về giới 4. Tỷ lệ lương trung bình của nữ so với nam 

Y tế 

Tình trạng dinh dưỡng 5. Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em 

Tỷ lệ chết 
6. Tỷ lệ chết dưới 5 tuổi 

7. Kỳ vọng sống của trẻ mới sinh 

Điều kiện vệ sinh 8. Tỷ lệ dân số có thiết bị vệ sinh phù hợp 

Nước sạch 9. Tỷ lệ dân số được dùng nước sạch 

Tiếp cận dịch vụ YT 

10. Tỷ lệ dân số được tiếp cận dịch vụ y tế ban 

đầu 

11. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em 

12. Tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai 

Giáo dục 
Cấp giáo dục 

13. Phổ cập tiểu học đối với trẻ em 

14. Tỷ lệ người trưởng thành đạt mức giáo dục 

cấp II 

Biết chữ 15. Tỷ lệ biết chữ của người trưởng thành 

Nhà ở Điều kiện sống 16. Diện tích nhà ở bình quân đầu người 

An ninh Tội phạm 17. Số tội phạm trong 100.000 dân 

Dân số Thay đổi dân số 

18. Tỷ lệ tăng dân số 

19. Dân số đô thị chính thức và cư trú không 

chính thức 

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG 

Không khí 

Thay đổi khí hậu 20. Phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính 

Phá huỷ tầng ôzôn 21. Mức độ tàn phá tầng ôzôn 

Chất lượng không khí 
22. Mức độ tập trung của chất thải khí khu vực 

đô thị 

Đất 

Nông nghiệp 

23. Đất canh tác và diện tích cây lâu năm 

24. Sử dụng phân hoá học 

25. Sử dụng thuốc trừ sâu 

Rừng 26. Tỷ lệ che phủ rừng 

27. Cường độ khai thác gỗ 

Hoang hoá 28. Đất bị hoang hoá 

Đô thị hoá 
29. Diện tích đô thị chính thức và phi chính 

thức 

Đại dương, 

biển, bờ biển 

Khu vực bờ biển 
30. Mức độ tập trung của tảo trong nước biển 

31. Tỷ lệ dân số sống ở khu vực bờ biển 

Ngư nghiệp 32. Loài hải sản chính bị bắt hàng năm 

Nước sạch Chất lượng nước 

33. Mức độ cạn kiệt của nguồn nước ngầm và 

nước mặt so với tổng nguồn nước 

34. BOD của khối nước 
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35. Mức tập trung của Faecal Coliform 

Đa dạng sinh 

học 

Hệ sinh thái 

36. Diện tích hệ sinh thái chủ yếu được lựa 

chọn 

37. Diện tích được bảo vệ so với tổng diện tích 

Loài 38. Sự đa dạng của số loài được lựa chọn 

LĨNH VỰC KINH TẾ 

Cơ cấu kinh tế 

Hiện trạng kinh tế 
39. GDP bình quân đầu người 

40. Tỷ lệ đầu tư trong GDP 

Thương mại 
41. Cán cân thương mại hàng hoá và dịch vụ 

42. Tỷ lệ nợ trong GNP 

Tình trạng tài chính 
43. Tổng viện trợ ODA hoặc nhận viện trợ 

ODA so với GNP 

Tiêu dùng vật chất 44. Mức độ sử dụng vật chất 

Sử dụng năng lượng 

45. Tiêu thụ năng lượng bình quân đầu người/ 

năm 

46. Tỷ lệ tiêu dùng nguồn năng lượng có thể 

tái sinh. 

47. Mức độ sử dụng năng lượng 

Mẫu hình sản 

xuất và tiêu 

dùng 

Xả thải và quản lý xả 

thải 

48. Xả thải rắn của công nghiệp và đô thị 

49. Chất thải nguy hiểm 

50. Chất thải phóng xạ 

51. Chất thải tái sinh 

Giao thông vận tải 
52. Khoảng cách vận chuyển/người theo một 

cách thức vận chuyển 

LĨNH VỰC THỂ CHẾ 

Khuôn khổ thể 

chế 

Quá trình thực hiện 

chiến lược phát triển 

bền vững 

53. Chiến lược phát triển bền vững quốc gia 

Hợp tác quốc tế 54. Thực thi các công ước quốc tế đã ký kết 

Năng lực thể 

chế 

Tiếp cận thông tin 55. Số lượng người truy cập Internet/1.000 dân 

Cơ sở hạ tầng thông tin 

liên lạc 
56. Đường điện thoại chính/1.000 dân 

Khoa học và công nghệ 
57. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển tính 

theo % GDP 

Phòng chống thảm hoạ 
58. Thiệt hại về người và của do các thảm hoạ 

thiên nhiên 

Nguồn: Ủy ban Phát triển Bền vững Liên hiệp Quốc 
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Phụ lục 3: Bộ chỉ số đánh giá phát triển bền vững của Việt Nam 

LĨNH VỰC KINH TẾ 

1) GDP bình quân đầu người 

2) Tốc độ tăng trưởng GDP 

3) Cơ cấu ngành Nông lâm Ngư – Công nghiệp Xây dựng - Dịch vụ 

4) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động 

5) Tỷ lệ đầu tư so với GDP 

6) Tỷ lệ vốn ODA và FDI trong vốn đầu tư toàn xã hội 

7) Tỷ lệ đầu tư cho nghiên cứu và triển khai so với GDP 

8) Tỷ lệ đầu tư cho giáo dục so với GDP 

9) Cán cân xuất nhập khẩu hàng hoá 

10) Tỷ lệ nợ so với GDP 

11) Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng/GDP hàng năm 

12) Tỷ lệ tái chế và tái sử dụng rác 

LĨNH VỰC XÃ HỘI 

13) Tổng dân số 

14) Tỷ lệ dân số sống dưới ngưỡng nghèo 

15) Chỉ số GINI về chênh lệch thu nhập 

16) Tỷ lệ tiền lương của nam so với nữ 

17) Tỷ lệ tử vong của các bà mẹ lúc sinh nở 

18) Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi 

19) Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị 

20) Tuổi thọ trung bình 

21) Tỷ lệ dân số được sử dụng nước sạch 

22) Tỷ lệ biết chữ ở người lớn 

23) Tỷ lệ phổ cập trung học cơ sở đối với trẻ em trong độ tuổi 

24) Tỷ lệ sinh viên đại học và cao đẳng trên 1000 dân 

25) Tỷ lệ lao động được đào tạo 

26) Tỷ lệ dân số tiếp cận các phương tiện truyền thông hiện đại 

27) Diện tích nhà ở bình quân đầu người ở thành phố 

28) Số tội phạm trong năm trên 100.000 dân 

29) Số tai nạn giao thông trong năm trên 100.00 dân 

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

30) Tỷ lệ che phủ rừng 

31) Tỷ lệ diện tích khu bảo tồn thiên nhiên so với diện tích tự nhiên 

32) Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp được tưới tiêu 

33) Tỷ lệ đất bị suy thoái hàng năm 

34) Tỷ lệ khai khoáng 
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35) Tỷ lệ các khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải, rác thải rắn 

36) Số doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn ISO 14001 

37) Phát thải các khí nhà kính 

38) Tỷ lệ các vùng đô thị có mức ô nhiễm không khí vượt quá tiêu chuẩn cho phép 

39) Hệ sinh thái đang bị đe doạ và các loài có nguy cơ tuyệt chủng 199 

40) Sản lượng cá đánh bắt hàng năm 

41) Tổn thất về kinh tế do thiên tai 

LĨNH VỰC THỂ CHẾ 

42) Số địa phương có chương trình nghị sự 21 

43) Công cụ phát triển bền vững: số lượng các văn phòng phát triển bền vững, cán bộ 

hoạt động trong các văn phòng phát triển bền vững 

44) Huy động nguồn vốn tài chính cho việc xoá đói giảm nghèo 

Nguồn: Diễn đàn phát triển bền vững Việt Nam 
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Phụ lục 4. Màu sắc vỏ củ và thịt củ sắn 

 

Phụ lục 5: Các màu sắc của thân sắn 

 

 

Phụ lục 6: Màu sắc của ngọn và lá sắn 

 
Nguồn: Trần Ngọc Ngoạn (2007) [36] 
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Phụ lục 7: Các vùng phân bố và sản lượng sắn trên thế giới năm 2018 

 

Nguồn: FAO, năm 2020 [104] 

 

Phụ lục 8: Tình hình sản lượng sắn theo châu lục trên thế giới năm 2018 

 

                                         Nguồn: FAO, năm 2020 [104] 
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Phụ lục 9: Dự báo tình hình sản xuất và tiêu thụ sắn toàn cầu đến năm 2020  

và tốc độ tăng hàng năm tiêu thụ sản phẩm sắn giai đoạn 1993 – 2020 

 

                                  Sản         Tiêu thụ sắn tươi         Tốc độ tăng hàng năm (%)   

                                 xuất                 (triệu tấn)                tiêu thụ sắn 1993 – 2020   

Vùng trồng sắn sắn 

2020 

(triệu 

tấn) 

Lương   

thực, thực  

phẩm 

Thức   

ăn  

gia  

súc 

Tổng   

cộng 

Lương  

thực,  

thực  

phẩm 

Thức  

ăn 

gia súc 

Tổng 

cộng 

 

Toàn thế giới   275,1   176,3   53,4   275,1   1,98   0,95   2,93   

Các nước đã PT   0,4   0,4   19,4   20,5   -0,5   0,01   -0,05   

Các nước đang PT   274,7   175,9   33,9   254,6   1,99   1,62   3,61   

Châu Phi   168,6   130,2   7,5   168,1   2,49   1,53   4,02   

Châu Mỹ Latinh   41,7   13,9   21,9   42,9   0,7   1,75   2,45   

Châu Á   61,7   29,2   3,9   38,1   2,07   2,50   4,57   

Đông Nam Á 48,2   19,5   0,9   24,4   0,97   0,89   1,86   

Trung Quốc   6,5   2,8   3,0   6,4   0,17   1,61   1,78   

Ấn Độ   7,0   6,9   0   7,3   0,93   0   0,93   

                                                                   Nguồn: Trần Công Khanh, năm 2012 [28] 
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Phụ lục 10: Diện tích trồng sắn phân theo vùng kinh tế ở Việt Nam năm 2010 và 2018 

 
 

 

        Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2019 [46] 
 

 

 

 

 

Phụ lục 11: Cơ cấu giá trị sản phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam năm 2018 

 

  Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam, năm 2019 [46] 
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Phụ lục 12: Bản đồ các điểm nghiên cứu tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế [60] 

Điểm 

nghiên 

cứu 
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Phụ lục 13: Bản đồ các điểm nghiên cứu tỉnh Quảng Trị 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị [60] 

 

Điểm 

nghiên 

cứu 
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Phụ lục 14: Bản đồ các điểm nghiên cứu tỉnh Quảng Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình [60] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điểm 

nghiên 

cứu 
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A Lưới
Phong 

Điền

Hướng 

Hóa

Cam 

Lộ

Bố 

Trạch

Tuyên 

Hóa

A B C
1=(2+5+8)/

3
2=(3=4)/2 3 4 5=(6+7)/2 6 7 8=(9+10)/2 9 10

1 Số hộ điều tra hộ 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2 Số khẩu khẩu 4,79 4,67 4,43 4,91 4,65 4,85 4,44 5,06 5,6 4,51

3 Số lao động bình quân người/hộ 2,95 2,88 2,88 2,88 3,26 3,41 3,10 2,72 2,45 2,99

4 Tuổi bình quân của chủ hộ tuổi 48,49 49,36 44,91 53,81 50,44 52,77 48,11 45,68 41,72 49,63

5 Trình độ văn hóa cao nhất trong hộ lớp 7,29 7,01 5,66 8,36 7,84 7,56 8,11 7,04 7,3 6,77

6 Diện tích trồng sắn bình quân sào/hộ 7,83 7,11 8,58 5,63 10,91 14,48 7,33 5,49 5,02 5,96

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 và tính toán của tác giả

Phụ lục 15: Tình hình số liệu cơ bản của các hộ điều tra

Chỉ tiêu ĐVTSTT

Trong đó Trong đóTrung bình 

Quảng 

Bình

Trong đóBình quân 

chung 3 

tỉnh

Trung 

bình TT 

Huế

Trung bình 

Quảng Trị
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A Lưới
Phong 

Điền

Hướng 

Hóa
Cam Lộ Bố Trạch

Tuyên 

Hóa

A B C 1=(2+5+8)/3 2=(3=4)/2 3 4 5=(6+7)/2 6 7 8=(9+10)/2 9 10

1 Năng suất tạ/sào 8,95 9,38 7,35 11,40 8,87 9,48 8,25 8,60 11,89       5,30      

2 Tổng giá trị SX (GO) 1.000 đ/sào 1.358,70 1.420,35 1.029,95 1.810,75 1.332,18 1.508,95 1.155,40 1.323,57 1.910,81  736,32 

3 Chi phí trung gian (IC) 1.000 đ/sào 600,2 639,83 365,123 914,53 503,99 611,26 396,72 656,79
914,86     398,72 

4 Giá trị gia tăng (VA) 1.000 đ/sào 758,49 780,52 664,83 896,22 828,18 897,69 758,68 666,78 995,95     337,61 

5 GO/IC lần 3,17 3,21 2,82 1,98 3,67 2,47 2,91 2,63           2,09       1,85 

6 VA/IC lần 2,17 2,21 1,82 0,98 2,67 1,47 1,91 1,63           1,09       0,85 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 và tính toán của tác giả

Trong đó Trung 

bình 

Quảng 

Trong đó Trung 

bình 

Quảng 

Trong đó

Phụ lục 16 : Kết quả và hiệu quả sản xuất sắn của các hộ điều tra năm 2017

ĐVTChỉ tiêuSTT
Bình quân 

chung 3 tỉnh

Trung 

bình TT 

Huế
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Phụ lục 17: Diễn giải các biến độc lập trong mô hình hàm vật chất 

 

Biến số Diễn giải Đơn vị tính 
Kỳ 

vọng 

X1: Diện tích trồng sắn bình quân Diện tích trồng sắn bình quân  sào -/+ 

X2: Lượng phân đạm được bón Lượng phân đạm bón trên 1 sào  kg -/+ 

X3: Lượng phân lân được bón Lượng phân lân bón trên 1 sào  kg -/+ 

X4: Lượng phân NPK được bón Lượng phân NPK bón trên 1 sào  kg -/+ 

X5: Số công lao động bình quân Số công lao động bình quân trên 

1 sào 

công -/+ 

X6: Trình độ học vấn Trình độ học vấn của chủ hộ  số năm  

đền trường 

-/+ 

X7: Tuổi  Tuổi của chủ hộ  năm +/- 

X8: Giá trị trang thiết bị bình quân Giá trị trang thiết bị bình quân 1.000đ +/- 

D1: Vùng cao (miền núi)  Biến giả, D1 nhận giá trị 0 nếu là 

hộ thuộc huyện vùng cao; bằng 1 

nếu là hộ thuộc huyện vùng thấp 

 ? 

D2: Bón phân chuồng Biến giả, D2 nhận giá trị 0 nếu 

hộ không bón phân chuồng; 

bằng 1 nếu hộ có bón phân 

chuồng 

 + 

 

Ghi chú:  Số ngày công là 8h làm việc/ngày; 01 sào = 500 m2 
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Phụ lục 18: Nơi thu gom sắn của chị Đoàn Thị Thầm tại bản 6, 

xã Thuận, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 

 

Nguồn: Điều tra thực tế của tác giả 
 

Phụ lục 19: Danh sách hội viên Câu lạc bộ 100 triệu  

(tại nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa) 

 

Nguồn: Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị 
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Phụ lục 20: Ý kiến đánh giá của người dân về tác động của sản xuất sắn  

đến yếu tố xã hội ở khu vực Bình Trị Thiên 

(Dưới góc độ nông hộ) 

ST

T 

Các biến điều 

tra 

Ý kiến đánh giá (%) 
Mea

n 

Giá 

trị 

kiểm 

định 

Sig. 

rất ít ít 
Trung 

bình 
mạnh 

rất 

mạnh    

1 
Công ăn việc 

làm 

        

 

- Tạo việc làm 

cho hộ gia đình 
3,67 4,33 4,83 41,83 45,33 4,21 4,0 0,000 

 

- Tạo việc làm 

cho các đối 

tượng liên quan 

khác 

10,17 8,67 10,17 34,00 37,00 3,79 4,0 0,000 

2 Tạo thu nhập  
        

 

- Tạo thu nhập 

cho hộ gia đình 

trồng sắn 

5,00 3,33 5,50 42,00 44,17 4,17 4,0 0,000 

 

- Tạo thu nhập 

cho các đối 

tượng liên quan 

khác 

5,83 5,50 9,83 39,67 39,17 4,01 4,0 0,854 

3 

Đóng góp hoạt 

động xóa đói 

giảm nghèo 

5,50 5,17 6,17 40,50 42,67 4,10 4,0 0,030 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS 
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Phụ lục 20a: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của SX sắn đến xã hội ở khu vực Bình Trị Thiên 

rất ít ít
bình 

thường
mạnh rất mạnh rất ít ít

bình 

thường
mạnh rất mạnh rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh

1 Công ăn việc làm

Tạo việc làm cho hộ 

gia đình 4,00 4,50 4,00 40,50 47,00 4,22 4,00 0,002 7,00 3,00 2,00 45,00 43,00 1,00 6,00 6,00 36,00 51,00

Tạo việc làm cho các 

đối tượng liên quan 

khác 11,00 10,50 7,50 31,50 39,50 3,78 4,00 0,023 12,00 12,00 11,00 29,00 36,00 10,00 9,00 4,00 34,00 43,00

2 Tạo thu nhập 

Tạo thu nhập cho hộ 

gia đình SX sắn 4,50 3,50 6,50 41,50 44,00 4,17 4,00 0,019 6,00 3,00 6,00 42,00 43,00 3,00 4,00 7,00 41,00 45,00

Tạo thu nhập cho 

các đối tượng liên 

quan khác 4,50 5,00 14,00 39,50 37,00 4,00 4,00 0,947 5,00 3,00 17,00 40,00 35,00 4,00 7,00 11,00 39,00 39,00

3
Đóng góp hoạt động 

xóa đói giảm nghèo 0,00 40,50 31,50 0,00 41,50 4,11 4,00 0,126 4,00 5,00 7,00 44,00 40,00 4,00 4,00 10,00 41,00 41,00

Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh TT 

Huế (%)
Ý kiến đánh giá của huyện A Lưới (%)

ST

T
Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá của huyện Phong 

Điền (%)

 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS
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Phụ lục 20b: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của SX sắn đến xã hội ở tỉnh Quảng Trị 

rất ít ít
bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh
rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh
rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh

1 Công ăn việc làm

Tạo việc làm cho hộ 

gia đình 3,00 3,00 4,50 44,50 45,00 4,26 4,00 0,000 2,00 2,00 6,00 39,00 51,00 4,00 4,00 3,00 50,00 39,00

Tạo việc làm cho các 

đối tượng liên quan 

khác 6,50 7,50 11,50 39,50 35,00 3,89 4,00 0,181 8,00 7,00 5,00 44,00 36,00 5,00 8,00 18,00 35,00 34,00

2 Tạo thu nhập 

Tạo thu nhập cho hộ 

gia đình SX sắn 5,00 2,50 4,50 42,00 46,00 4,22 4,00 0,003 5,00 4,00 1,00 43,00 47,00 5,00 1,00 8,00 41,00 45,00

Tạo thu nhập cho 

các đối tượng liên 

quan khác 3,00 7,50 7,00 39,00 43,50 4,13 4,00 0,088 2,00 10,00 6,00 36,00 46,00 4,00 5,00 8,00 42,00 41,00

3
Đóng góp hoạt động 

xóa đói giảm nghèo 5,00 5,00 5,00 35,50 49,50 4,20 4,00 0,011 5,00 4,00 4,00 34,00 53,00 5,00 6,00 6,00 37,00 46,00

Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

ST

T
Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh 

Quảng Trị (%)

Ý kiến đánh giá của huyện Hướng Hóa 

(%)

Ý kiến đánh giá của huyện Cam lộ 

(%)
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Phụ lục 20c: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của SX sắn đến xã hội ở tỉnh Quảng Bình 

rất ít ít
bình 

thường
mạnh rất mạnh rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh
rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh

1 Công ăn việc làm

Tạo việc làm cho hộ 

gia đình 4,00 5,50 6,00 40,50 44,00 4,15 4,00 0,041 5,00 6,00 6,00 40,00 43,00 3,00 5,00 6,00 41,00 45,00

Tạo việc làm cho các 

đối tượng liên quan 

khác 13,00 8,00 11,50 31,00 36,50 3,70 4,00 0,002 16,00 11,00 16,00 22,00 35,00 10,00 5,00 7,00 40,00 38,00

2 Tạo thu nhập 

Tạo thu nhập cho hộ 

gia đình SX sắn 5,50 4,00 5,50 42,50 42,50 4,13 4,00 0,097 8,00 3,00 6,00 46,00 37,00 3,00 5,00 5,00 39,00 48,00

Tạo thu nhập cho 

các đối tượng liên 

quan khác 10,00 4,00 8,50 40,50 37,00 3,91 4,00 0,276 12,00 5,00 8,00 39,00 36,00 8,00 3,00 9,00 42,00 38,00

3
Đóng góp hoạt động 

xóa đói giảm nghèo 7,50 6,00 5,00 43,50 38,00 3,99 4,00 0,855 6,00 7,00 3,00 50,00 34,00 9,00 5,00 7,00 37,00 42,00

Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Ý kiến đánh giá của huyện Tuyên Hóa (%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

ST

T
Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh 

Quảng Bình (%)
Ý kiến đánh giá của huyện Bố Trạch (%)
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Phụ lục 21: Ý kiến đánh giá của nhà quản lý địa phương về tác động của sản xuất sắn 

đến yếu tố xã hội ở khu vực Bình Trị Thiên 

 

ST

T 

Các biến 

điều tra 

Mức độ ý kiến đánh giá (%) 

Mean 

Giá trị 

kiểm 

định 

Sig. 

rất ít ít 
Trung 

bình 
mạnh 

rất 

mạnh 

1 

Đóng góp 

cho kinh tế 

địa phương 

3,33 10,00 12,22 38,89 35,56 3,93 4,0 0,563 

2 
Đóng góp 

nguồn thuế 
5,56 12,22 15,56 35,56 31,11 3,74 4,0 0,044 

3 

Đóng góp 

cho GRDP 

của địa 

phương 

2,22 5,56 13,33 41,11 37,78 4,07 4,0 0,516 

4 

Đóng góp 

hoạt động 

xóa đói, 

giảm nghèo 

3,33 4,44 7,78 40,00 44,44 4,18 4,0 0,092 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS 
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Phụ lục 21a: Ý kiến đánh giá của nhà quản lý địa phương về tác động của sản xuất sắn đến yếu tố xã hội ở tỉnh TT Huế 

 

rất ít ít
bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh
rất ít ít

bình 

thường
mạnh rất mạnh rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh

1
Đóng góp cho kinh tế 

địa phương 3,33 23,33 16,67 33,33 23,33 3,50 3,50 1,000 0,00 33,33 20,00 20,00 26,67 6,67 13,33 13,33 46,67 20,00

2 Đóng góp nguồn thuế
10,00 20,00 23,33 13,33 33,33 3,40 3,50 0,699 6,67 26,67 20,00 20,00 26,67 13,33 13,33 26,67 6,67 40,00

3
Đóng góp cho GDP 

của địa phương 6,67 6,67 16,67 46,67 23,33 3,73 3,50 0,260 6,67 6,67 26,67 46,67 13,33 6,67 6,67 6,67 46,67 33,33

4
Đóng góp hđ xóa đói 

giảm nghèo 6,67 6,67 10,00 36,67 40,00 3,97 4,00 0,879 13,33 6,67 33,33 46,67 0,00 0,00 6,67 20,00 40,00 33,33

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

Ý kiến đánh giá trung bình chung 

của tỉnh TT Huế (%)
Ý kiến đánh giá của huyện A Lưới (%)S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá của huyện Phong Điền 

(%)
Mean

Giá 

trị 

kiểm 

định

Sig.
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Phụ lục 21b: Ý kiến đánh giá của nhà quản lý địa phương về tác động của sản xuất sắn đến yếu tố xã hội ở tỉnh Quảng Trị 

 

rất ít ít
bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh
rất ít ít

bình 

thường
mạnh rất mạnh rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh

1
Đóng góp cho kinh 

tế địa phương 0,00 0,00 10,00 40,00 50,00 4,40 4,50 0,423 0,00 0,00 0,00 33,33 66,67 0,00 0,00 20,00 46,67 33,33

2
Đóng góp nguồn 

thuế 6,67 6,67 0,00 46,67 40,00 4,07 4,00 0,752 6,67 0,00 0,00 46,67 46,67 6,67 13,33 0,00 46,67 33,33

3
Đóng góp cho GDP 

của địa phương 0,00 6,67 3,33 40,00 50,00 4,33 4,50 0,288 0,00 0,00 0,00 53,33 46,67 0,00 13,33 6,67 26,67 53,33

4
Đóng góp hđ xóa 

đói giảm nghèo 0,00 3,33 3,33 40,00 53,33 4,43 4,50 0,620 0,00 0,00 0,00 46,67 53,33 0,00 6,67 6,67 33,33 53,33

Mean

Giá 

trị 

kiểm 

định

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình chung 

của tỉnh Quảng Trị (%)
Ý kiến đánh giá của huyện Hướng Hóa (%)

Ý kiến đánh giá của huyện Cam Lộ 

(%)
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Phụ lục 21c: Ý kiến đánh giá của nhà quản lý địa phương về tác động của sản xuất sắn đến yếu tố xã hội ở tỉnh Quảng Bình 

 

rất ít ít
bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh
rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh
rất ít ít

bình 

thường
mạnh

rất 

mạnh

1
Đóng góp cho kinh tế 

địa phương 6,67 6,67 10,00 43,33 33,33 3,90 4,0 0,639 13,33 6,67 20,00 46,67 13,33 0,00 6,67 0,00 40,00 53,33

2 Đóng góp nguồn thuế
0,00 10,00 23,33 46,67 20,00 3,77 4,0 0,165 0,00 20,00 26,67 33,33 20,00 0,00 0,00 20,00 60,00 20,00

3
Đóng góp cho GDP 

của địa phương 0,00 3,33 20,00 36,67 40,00 4,13 4,0 0,403 0,00 6,67 33,33 33,33 26,67 0,00 0,00 6,67 40,00 53,33

4
Đóng góp hđ xóa đói 

giảm nghèo 3,33 3,33 10,00 43,33 40,00 4,13 4,0 0,459 6,67 0,00 20,00 40,00 33,33 0,00 6,67 0,00 46,67 46,67

Mean

Giá 

trị 

kiểm 

định

Sig.

Ý kiến đánh giá của huyện Tuyên 

Hóa (%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

STT Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình chung 

của tỉnh Quảng Bình (%)
Ý kiến đánh giá của huyện Bố Trạch (%)
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Phụ lục 22: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của sản xuất sắn  

đến tài nguyên và môi trường ở khu vực Bình Trị Thiên 

  

ST

T 

Các biến 

điều tra 

Ý kiến đánh giá (%) 

Mean 

Giá 

trị 

kiểm 

định 

Sig. rất ít 

tác 

động 

ít tác 

động 

tác động 

trung 

bình 

tác động 

mạnh 

tác 

động 

rất 

mạnh 

A 
Hoạt động 

trồng sắn 
    

  
          

1 
Gây ô nhiễm 

nguồn nước 
9,00 9,50 66,17 9,67 5,67 2,94 3,00 0,071 

2 
Tài nguyên 

đất         

 

- Gây thoái 

hóa chất 

lượng đất 

0,00 2,83 9,83 67,33 20,00 4,05 4,00 0,086 

 

- Gây xói mòn 

đất 
0,00 3,33 9,00 51,67 36,00 4,20 4,00 0,000 

3 

Ô nhiễm 

không khí và 

môi trường 

sinh thái 

5,83 7,33 48,00 31,00 7,83 3,28 3,00 0,000 

B 
Hoạt động 

chế biến sắn 
                

1 
Gây ô nhiễm 

nguồn nước 
0,83 0,67 7,33 18,50 72,67 4,62 4,50 0,000 

2 
Tài nguyên 

đất         

 

- Gây thoái 

hóa chất 

lượng đất 

5,83 7,83 8,00 55,83 22,50 3,81 4,00 0,000 

 

- Gây xói mòn 

đất 
9,00 10,67 49,33 24,17 6,83 3,09 3,00 0,023 

3 

Ô nhiễm 

không khí và 

MTST 

0,50 1,50 1,67 19,67 76,67 4,71 4,50 0,000 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS 
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Phụ lục 22a: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của sản xuất sắn đến tài nguyên và môi trường  

ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động 

rất 

mạnh

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động 

rất 

mạnh

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động rất 

mạnh

A Hoạt động trồng sắn

1 Gây ô nhiễm nguồn nước 8,00 10,50 58,50 15,00 8,00 3,05 3,00 0,503 11,00 7,00 58,00 16,00 8,00 5,00 14,00 59,00 14,00 8,00

2 Tài nguyên đất

Gây thoái hóa chất lượng đất 0,00 7,00 10,50 64,50 18,00 3,94 4,00 0,222 0,00 9,00 6,00 61,00 24,00 0,00 5,00 15,00 68,00 12,00

Gây xói mòn đất 0,00 4,00 14,00 42,00 40,00 4,18 4,00 0,002 0,00 2,00 11,00 50,00 37,00 0,00 6,00 17,00 34,00 43,00

3 Ô nhiễm không khí và MTST 5,50 7,50 44,50 31,50 11,00 3,35 3,50 0,029 7,00 10,00 52,00 25,00 6,00 4,00 5,00 37,00 38,00 16,00

B Hoạt động chế biến sắn

1 Gây ô nhiễm nguồn nước 2,50 2,00 7,00 18,00 70,50 4,52 4,50 0,754 5,00 4,00 4,00 11,00 76,00 0,00 0,00 10,00 25,00 65,00

2 Tài nguyên đất

Gây thoái hóa chất lượng đất 6,50 7,00 8,00 53,00 25,50 3,84 4,00 0,039 7,00 7,00 4,00 52,00 30,00 6,00 7,00 12,00 54,00 21,00

Gây xói mòn đất 8,00 11,00 52,50 21,00 7,50 3,09 3,00 0,190 9,00 12,00 47,00 24,00 8,00 7,00 10,00 58,00 18,00 7,00

3 Ô nhiễm không khí và MTST 0,00 1,50 0,50 19,00 79,00 4,76 4,50 0,000 0,00 1,00 0,00 35,00 64,00 0,00 2,00 1,00 3,00 94,00

STT Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình tỉnh TT 

Huế (%)

Mean

Giá 

trị 

kiểm 

định

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

Ý kiến đánh giá huyện A Lưới (%)
Ý kiến đánh giá huyện Phong Điền 

(%)
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Phụ lục 22b: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của sản xuất sắn đến tài nguyên và môi trường  

ở tỉnh Quảng Trị 

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động 

rất 

mạnh

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động 

rất 

mạnh

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động 

rất 

mạnh

A Hoạt động trồng sắn

1 Gây ô nhiễm nguồn nước 10,50 7,50 65,50 7,50 9,00 2,97 3,00 0,661 8,00 6,00 62,00 10,00 14,00 13,00 9,00 69,00 5,00 4,00

2 Tài nguyên đất
Gây thoái hóa chất lượng 

đất
0,00 1,50 8,50 71,00 19,00 4,08 4,00 0,067 0,00 3,00 5,00 72,00 20,00 0,00 0,00 12,00 70,00 18,00

Gây xói mòn đất 0,00 2,50 7,50 53,50 36,50 4,24 4,00 0,000 0,00 4,00 6,00 49,00 41,00 0,00 1,00 9,00 58,00 32,00

3 Ô nhiễm không khí và MTST 7,00 4,50 51,00 29,50 8,00 3,27 3,00 0,000 4,00 4,00 46,00 34,00 12,00 10,00 5,00 56,00 25,00 4,00

B Hoạt động chế biến sắn

1 Gây ô nhiễm nguồn nước 0,00 0,00 6,50 19,00 74,50 4,68 4,50 0,000 0,00 0,00 4,00 12,00 84,00 0,00 0,00 9,00 26,00 65,00

2 Tài nguyên đất

Gây thoái hóa chất lượng 

đất 5,50 6,00 8,00 59,00 21,50 3,85 4,00 0,036 5,00 7,00 4,00 59,00 25,00 6,00 5,00 12,00 59,00 18,00

Gây xói mòn đất 8,00 9,50 49,00 26,50 7,00 3,15 3,00 0,030 6,00 10,00 43,00 34,00 7,00 10,00 9,00 55,00 19,00 7,00

3 Ô nhiễm không khí và MTST 0,00 1,00 1,50 19,00 78,50 4,75 4,50 0,000 0,00 1,00 2,00 35,00 62,00 0,00 1,00 1,00 3,00 95,00

STT Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình tỉnh 

Quảng Trị (%)

Ý kiến đánh giá huyện Hướng Hóa 

(%)

Ý kiến đánh giá huyện Cam Lộ 

(%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

Mean

Giá 

trị 

kiểm 

định

Sig.
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Phụ lục 22c: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về tác động của sản xuất sắn đến tài nguyên và môi trường  

ở tỉnh Quảng Bình 

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động 

rất 

mạnh

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động 

rất 

mạnh

Rất ít 

tác 

động

ít tác 

động

Tác 

động 

trung 

bình

tác 

động 

mạnh

Tác 

động 

rất 

mạnh

A Hoạt động trồng sắn

1 Gây ô nhiễm nguồn nước 8,50 10,50 74,50 6,50 0,00 2,79 3,00 0,000 6,00 4,00 81,00 9,00 0,00 11,00 17,00 68,00 4,00 0,00

2 Tài nguyên đất
Gây thoái hóa chất lượng 

đất
0,00 0,00 10,50 66,50 23,00 4,13 4,00 0,002 0,00 0,00 3,00 65,00 32,00 0,00 0,00 18,00 68,00 14,00

Gây xói mòn đất 0,00 3,50 5,50 59,50 31,50 4,19 4,00 0,000 0,00 0,00 5,00 60,00 35,00 0,00 7,00 6,00 59,00 28,00

3 Ô nhiễm không khí và MTST 5,00 10,00 48,50 32,00 4,50 3,21 3,00 0,001 2,00 4,00 48,00 38,00 8,00 8,00 16,00 49,00 26,00 1,00

B Hoạt động chế biến sắn

1 Gây ô nhiễm nguồn nước 0,00 0,00 8,50 18,50 73,00 4,65 4,50 0,001 0,00 0,00 3,00 11,00 86,00 0,00 0,00 18,00 6,00 49,00

2 Tài nguyên đất

Gây thoái hóa chất lượng 

đất 5,50 10,50 8,00 55,50 20,50 3,75 3,50 0,001 3,00 14,00 3,00 57,00 23,00 8,00 7,00 13,00 54,00 18,00

Gây xói mòn đất 11,00 11,50 46,50 25,00 6,00 3,04 3,00 0,629 #### 10,00 40,00 34,00 6,00 12,00 13,00 53,00 16,00 6,00

3 Ô nhiễm không khí và MTST 1,50 2,00 3,00 21,00 72,50 4,61 4,50 0,046 2,00 1,00 1,00 2,00 94,00 1,00 3,00 5,00 40,00 51,00

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

STT Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình tỉnh 

Quảng Bình (%)

Ý kiến đánh giá huyện Bố Trạch 

(%)

Ý kiến đánh giá huyện Tuyên Hóa 

(%)

Mean

Giá 

trị 

kiểm 

định

Sig.
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Phụ lục 23: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của cơ chế, chính 

sách nhà nước đến PTBV cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

  

S

T

T 

Các biến  

điều tra 

Ý kiến đánh giá (%) 

Mean 

Giá 

trị 

kiểm 

định 

Sig. 
Rất 

không 

thuận 

lợi 

Không 

thuận 

lợi 

Bình 

thường 

Thuận 

lợi 

Rất 

thuận 

lợi 

1 

Chính sách hỗ 

trợ kỹ thuật và 

công nghệ 

6,50 9,50 10,50 33,00 40,50 3,92 4,0 0,086 

2 
Chính sách phát 

triển thị trường 
4,17 5,67 30,17 30,50 29,50 3,76 3,5 0,000 

3 

Chính sách hỗ 

trợ vốn cho 

người trồng sắn 

3,00 4,17 32,00 30,83 30,00 3,81 4,0 0,000 

4 

Chính sách về 

quy hoạch vùng 

trồng sắn 

12,33 13,17 28,50 21,67 24,33 3,33 3,0 0,000 

5 

Chính sách về 

phát triển nhiên 

liệu sinh học 

(Ethanol) 

12,17 15,33 16,00 30,00 26,50 3,43 3,5 0,226 

6 

Chính sách về 

liên doanh, liên 

kết trong SX 

10,67 13,50 27,83 24,50 23,50 3,37 3,5 0,010 

7 

Chính sách quản 

lý và sử dụng 

đất 

8,50 8,17 9,17 35,83 38,33 3,87 4,0 0,013 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS 
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Phụ lục 23a: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của cơ chế,  

chính sách nhà nước đến PTBV cây sắn ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

Rất 

không 

thuận 

lợi

Không 

thuận lợi

Bình 

thường
Thuận lợi

Rất thuận 

lợi

Rất 

không 

thuận 

lợi

Không 

thuận lợi

Bình 

thường

Thuận 

lợi

Rất 

thuận lợi

Rất 

không 

thuận 

lợi

Không 

thuận 

lợi

Bình 

thường

Thuận 

lợi

Rất 

thuận 

lợi

1
Chính sách hỗ trợ kỹ 

thuật và công nghệ 7,00 7,50 10,50 33,50 41,50 3,95 4,0 0,558 4,00 6,00 12,00 33,00 45,00 10,00 9,00 9,00 34,00 38,00

2
Chính sách phát triển thị 

trường 5,00 5,00 31,50 29,50 29,00 3,73 4,0 0,000 4,00 7,00 27,00 26,00 36,00 6,00 3,00 36,00 33,00 22,00

3
Chính sách hỗ trợ vốn 

cho người trồng sắn 2,50 4,00 34,00 32,50 27,00 3,78 4,0 0,001 3,00 2,00 33,00 33,00 29,00 2,00 6,00 35,00 32,00 25,00

4
Chính sách về quy hoạch 

vùng trồng sắn 14,00 12,50 27,00 24,00 22,50 3,29 3,5 0,023 10,00 12,00 30,00 29,00 19,00 18,00 13,00 24,00 19,00 26,00

5

Chính sách về phát triển 

nhiên liệu sinh học 

(ethanol) 10,50 19,00 15,50 29,50 25,50 3,41 3,5 0,314 9,00 12,00 19,00 33,00 27,00 12,00 26,00 12,00 26,00 24,00

6
Chính sách về liên doanh, 

liên kết trong SX 9,00 10,50 31,50 25,00 24,00 3,45 3,5 0,524 7,00 5,00 38,00 24,00 26,00 11,00 16,00 25,00 26,00 22,00

7
Chính sách quản lý và sử 

dụng đất 7,00 9,00 10,50 34,00 39,50 3,90 4,0 0,248 5,00 8,00 9,00 40,00 38,00 9,00 10,00 12,00 28,00 41,00

Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

Ý kiến đánh giá của tỉnh TT Huế (%) Ý kiến đánh giá của huyện A Lưới (%)

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá của huyện Phong Điền 

(%)
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Phụ lục 23b: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của cơ chế,  

chính sách nhà nước đến PTBV cây sắn ở tỉnh Quảng Trị 

Rất 

không 

thuận 

lợi

Không 

thuận lợi

Bình 

thường
Thuận lợi

Rất 

thuận 

lợi

Rất 

không 

thuận lợi

Không 

thuận lợi

Bình 

thường

Thuận 

lợi

Rất 

thuận lợi

Rất 

không 

thuận 

lợi

Không 

thuận 

lợi

Bình 

thường

Thuận 

lợi

Rất 

thuận 

lợi

1
Chính sách hỗ trợ kỹ 

thuật và công nghệ 5,00 7,50 12,00 34,00 41,50 4,00 4,0 0,950 5,00 6,00 9,00 36,00 44,00 5,00 9,00 15,00 32,00 39,00

2
Chính sách phát triển thị 

trường 3,00 5,00 25,50 31,50 35,00 3,91 4,0 0,196 2,00 5,00 23,00 31,00 39,00 4,00 5,00 28,00 32,00 31,00

3
Chính sách hỗ trợ vốn 

cho người trồng sắn 3,00 3,00 37,50 26,50 30,00 3,78 4,0 0,002 4,00 4,00 31,00 28,00 33,00 2,00 2,00 44,00 25,00 27,00

4
Chính sách về quy hoạch 

vùng trồng sắn 14,00 9,00 31,00 19,00 27,00 3,36 3,5 0,142 13,00 6,00 37,00 15,00 29,00 15,00 12,00 25,00 23,00 25,00

5

Chính sách về phát triển 

nhiên liệu sinh học 

(ethanol) 8,00 16,00 13,00 36,00 27,00 3,58 3,5 0,371 5,00 15,00 12,00 39,00 29,00 11,00 17,00 14,00 33,00 25,00

6
Chính sách về liên doanh, 

liên kết trong SX 13,00 12,00 22,00 27,50 25,50 3,41 3,5 0,315 13,00 6,00 23,00 30,00 28,00 13,00 18,00 21,00 25,00 23,00

7
Chính sách quản lý và sử 

dụng đất 9,00 5,50 9,00 35,50 41,00 3,94 4,0 0,494 10,00 3,00 7,00 40,00 40,00 8,00 8,00 11,00 31,00 42,00

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá của tỉnh Quảng Trị (%) Ý kiến đánh giá của huyện Hướng Hóa (%) Ý kiến đánh giá của huyện Cam Lộ (%)

Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS  
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Phụ lục 23c: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của cơ chế,  

chính sách nhà nước đến PTBV cây sắn ở tỉnh Quảng Bình 

Rất 

không 

thuận lợi

Không 

thuận 

lợi

Bình 

thường

Thuận 

lợi

Rất thuận 

lợi

Rất 

không 

thuận lợi

Không 

thuận lợi

Bình 

thường

Thuận 

lợi

Rất 

thuận 

lợi

Rất 

không 

thuận lợi

Không 

thuận lợi

Bình 

thường

Thuận 

lợi

Rất 

thuận 

lợi

1
Chính sách hỗ trợ kỹ 

thuật và công nghệ 7,50 13,50 9,00 31,50 38,50 3,80 4,00 0,029 10,00 20,00 7,00 23,00 40,00 5,00 7,00 11,00 40,00 37,00

2
Chính sách phát triển thị 

trường 4,50 7,00 33,50 30,50 24,50 3,64 3,50 0,075 6,00 7,00 27,00 30,00 30,00 3,00 7,00 40,00 31,00 19,00

3
Chính sách hỗ trợ vốn 

cho người trồng sắn 3,50 5,50 24,50 33,50 33,00 3,87 4,00 0,081 3,00 7,00 24,00 36,00 30,00 4,00 4,00 25,00 31,00 36,00

4
Chính sách về quy hoạch 

vùng trồng sắn 9,00 18,00 27,50 22,00 23,50 3,33 3,50 0,059 11,00 23,00 22,00 19,00 25,00 7,00 13,00 33,00 25,00 22,00

5

Chính sách về phát triển 

nhiên liệu sinh học 

(ethanol) 18,00 11,00 19,50 24,50 27,00 3,32 3,50 0,070 21,00 13,00 21,00 21,00 24,00 15,00 9,00 18,00 28,00 30,00

6
Chính sách về liên doanh, 

liên kết trong SX 10,00 18,00 30,00 21,00 21,00 3,25 3,00 0,005 12,00 24,00 29,00 19,00 16,00 8,00 12,00 31,00 23,00 26,00

7
Chính sách quản lý và sử 

dụng đất 9,50 10,00 8,00 38,00 34,50 3,78 4,00 0,016 15,00 13,00 7,00 34,00 31,00 4,00 7,00 9,00 42,00 38,00

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá của tỉnh Quảng Bình (%) Ý kiến đánh giá của huyện Bố Trạch (%)

Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Ý kiến đánh giá của huyện Tuyên Hóa (%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS  
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Phụ lục 24: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về thực trạng của khoa học công 

nghệ tác động đến PTBV cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

  

STT 
Các biến điều 

tra 

Ý kiến đánh giá (%) 

Mean 

Giá 

trị 

kiểm 

định 

Sig. rất 

lạc 

hậu 

lạc 

hậu 

Trung 

bình 

hiện 

đại 

rất 

hiện 

đại 

A Hộ trồng sắn         

1 
Kỹ thuật về 

giống sắn 
8,67 9,67 7,17 36,33 38,17 3,86 4,0 0,006 

2 
Kỹ thuật trồng 

sắn 
11,00 16,17 28,00 20,00 24,83 3,32 3,0 0,000 

3 
Công nghệ thu 

hoạch sắn 
14,33 16,33 38,50 17,50 13,33 2,99 3,0 0,865 

4 

Công nghệ bảo 

quản sắn sau thu 

hoạch 

16,17 16,3 32,333 16,7 18,5 3,05 3,0 0,350 

B 
Cán bộ nhà 

máy chế biến 
        

5 
Công nghệ chế 

biến sắn 
4,44 7,78 20,00 25,56 42,22 3,93 4,0 0,587 

6 
Công nghệ bảo 

quản sắn 
6,67 8,89 23,33 32,22 28,89 3,68 3,5 0,156 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS 
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Phụ lục 24a: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về thực trạng của khoa học công nghệ tác động  

đến PTBV cây sắn ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

rất lạc 

hậu
lạc hậu

Trung 

bình

hiện 

đại

rất hiện 

đại

rất lạc 

hậu

lạc 

hậu

Trung 

bình

hiện 

đại

rất hiện 

đại

rất lạc 

hậu

lạc 

hậu

Trung 

bình

hiện 

đại

rất hiện 

đại

1 Kỹ thuật về giống sắn 11,00 9,50 5,50 31,50 42,50 3,85 4,0 0,119 13,00 11,00 7,00 24,00 45,00 9,00 8,00 4,00 39,00 40,00

2 Kỹ thuật trồng sắn
11,50 15,00 28,50 18,50 26,50 3,34 3,5 0,079 15,00 15,00 29,00 15,00 26,00 8,00 15,00 28,00 22,00 27,00

3
Công nghệ thu hoạch 

sắn 14,00 14,00 41,00 16,50 14,50 3,04 3,0 0,682 21,00 14,00 37,00 12,00 16,00 7,00 14,00 45,00 21,00 13,00

4
Công nghệ bảo quản 

sắn sau thu hoạch 15 18 32,5 15,5 19 3,06 3,0 0,552 17,00 17,00 35,00 12,00 19,00 13 19 30 19 19

5
Công nghệ chế biến 

sắn 10,00 13,33 10,00 30,00 36,67 3,70 3,5 0,430 13,33 20,00 6,67 26,67 33,33 6,67 6,67 13,33 33,33 40,00

6
Công nghệ bảo quản 

sắn 6,67 23,33 16,67 43,33 10,00 3,27 3,5 0,273 13,33 26,67 20,00 40,00 0,00 0,00 20,00 13,33 46,67 20,00

Sig.

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá huyện Phong Điền 

(%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh TT 

Huế (%)
Ý kiến đánh giá huyện A Lưới (%)

Mean

Giá trị 

kiểm 

định
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Phụ lục 24b: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về thực trạng của khoa học công nghệ tác động  

đến PTBV cây sắn ở tỉnh Quảng Trị 

rất lạc 

hậu
lạc hậu

Trung 

bình

hiện 

đại

rất hiện 

đại
rất lạc hậu lạc hậu

Trung 

bình

hiện 

đại

rất hiện 

đại

rất lạc 

hậu

lạc 

hậu

Trung 

bình

hiện 

đại

rất hiện 

đại

1 Kỹ thuật về giống sắn 8,50 8,00 6,50 39,00 38,00 3,90 4,0 0,254 6,00 5,00 9,00 49,00 31,00 11,00 11,00 4,00 29,00 45,00

2 Kỹ thuật trồng sắn
10,00 13,50 26,00 23,00 27,50 3,45 3,5 0,549 8,00 13,00 22,00 30,00 27,00 12,00 14,00 30,00 16,00 28,00

3
Công nghệ thu hoạch 

sắn 11,50 16,50 38,50 20,00 13,50 3,08 3,0 0,365 6,00 18,00 46,00 17,00 13,00 17,00 15,00 31,00 23,00 14,00

4
Công nghệ bảo quản 

sắn sau thu hoạch 15,00 15,50 29,00 20,50 20,00 3,15 3,0 0,110 13,00 14,00 25,00 23,00 25,00 17,00 17,00 33,00 18,00 15,00

5
Công nghệ chế biến 

sắn 0,00 6,67 30,00 16,67 46,67 4,03 4,0 0,861 0,00 6,67 33,33 6,67 53,33 0,00 6,67 26,67 26,67 40,00

6
Công nghệ bảo quản 

sắn 13,33 3,33 23,33 23,33 36,67 3,67 4,0 0,194 20,00 0,00 20,00 6,67 53,33 6,67 6,67 26,67 40,00 20,00

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh 

Quảng Trị (%)
Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Ý kiến đánh giá huyện Hướng Hóa (%) Ý kiến đánh giá huyện Cam Lộ (%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS  
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Phụ lục 24c: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về thực trạng của khoa học công nghệ tác động  

đến PTBV cây sắn ở tỉnh Quảng Bình 

rất lạc 

hậu
lạc hậu

Trung 

bình
hiện đại

rất hiện 

đại

rất lạc 

hậu
lạc hậu

Trung 

bình
hiện đại

rất hiện 

đại
rất lạc hậu lạc hậu

Trung 

bình
hiện đại

rất hiện 

đại

1 Kỹ thuật về giống sắn 6,50 11,50 9,50 38,50 34,00 3,82 4,0 0,036 7,00 16,00 12,00 31,00 34,00 6,00 7,00 7,00 46,00 34,00

2 Kỹ thuật trồng sắn
11,50 20,00 29,50 18,50 20,50 3,17 3,0 0,070 8,00 27,00 34,00 13,00 18,00 15,00 13,00 25,00 24,00 23,00

3
Công nghệ thu hoạch 

sắn 17,50 18,50 36,00 16,00 12,00 2,87 3,0 0,122 19,00 24,00 36,00 10,00 11,00 16,00 13,00 36,00 22,00 13,00

4
Công nghệ bảo quản 

sắn sau thu hoạch 18,5 15,5 35,5 14 16,5 2,95 3,0 0,552 16,00 19,00 41,00 10,00 14,00 21,00 12,00 30,00 18,00 19,00

5
Công nghệ chế biến 

sắn 3,33 3,33 20,00 30,00 43,33 4,07 4,0 0,730 6,67 6,67 26,67 40,00 20,00 0,00 0,00 13,33 20,00 66,67

6
Công nghệ bảo quản 

sắn 0,00 0,00 30,00 30,00 40,00 4,10 4,0 0,522 0,00 0,00 33,33 40,00 26,67 0,00 0,00 26,67 20,00 53,33

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh Quảng 

Bình (%)
Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Ý kiến đánh giá huyện Tuyên Hóa (%) Ý kiến đánh giá huyện Bố Trạch (%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS  
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  Phụ lục 25: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của yếu tố thị 

trường đến PTBV cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

  

STT Các biến điều tra 

Ý kiến đánh giá (%) 

Mean 

Giá 

trị 

kiểm 

định 

Sig. 
rất 

thấp 
thấp 

Bình 

thường 
cao 

rất 

cao 

1 
Thị trường tiêu 

dùng trong nước:                 

 
- Nhu cầu 8,17 9,00 14,83 39,67 28,33 3,71 3,50 0,000 

 
- Tính ổn định 6,83 12,17 23,17 34,83 23,00 3,55 3,50 0,295 

2 
Thị trường tiêu 

dùng quốc tế: 

        
 

- Nhu cầu 3,00 4,50 13,00 38,00 41,50 4,11 4,00 0,010 

 
- Tính ổn định 16,33 22,00 33,00 14,83 13,83 2,88 3,00 0,017 

3 

Mức độ liên kết 

giữa các tác nhân 

chuỗi giá trị sắn 

9,33 11,17 37,83 22,00 19,67 3,32 3,00 0,000 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS 
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Phụ lục 25a: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của yếu tố thị trường  

đến PTBV cây sắn ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

rất thấp thấp
Bình 

thường
cao rất cao

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao rất cao

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao rất cao

1
Thị trường tiêu dùng 

trong nước

Nhu cầu 6,50 8,50 18,00 40,50 26,50 3,72 3,5 0,007 8,00 12,00 17,00 45,00 18,00 5,00 5,00 19,00 36,00 35,00

Tính ổn định 4,50 11,00 24,50 37,50 22,50 3,63 3,5 0,105 3,00 14,00 24,00 40,00 19,00 6,00 8,00 25,00 35,00 26,00

2
Thi trường tiêu dùng 

quốc tế

Nhu cầu 2,00 6,50 19,00 36,00 36,50 3,99 4,0 0,832 3,00 9,00 15,00 36,00 37,00 1,00 4,00 23,00 36,00 36,00

Tính ổn định 16,50 20,50 35,00 14,00 14,00 2,89 3,0 0,194 25,00 21,00 24,00 15,00 15,00 8,00 20,00 46,00 13,00 13,00

3

Mức độ liên kết giữa 

các tác nhân chuỗi 

giá trị sắn 8,50 11,50 41,00 22,50 16,50 3,27 3,0 0,001 11,00 13,00 38,00 20,00 18,00 6,00 10,00 44,00 25,00 15,00

Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

Ý kiến đánh giá trung bình chung của tỉnh 

TT Huế (%)
Ý kiến đánh giá của huyện A Lưới (%)S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá của huyện Phong 

Điền (%)
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Phụ lục 25b: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của yếu tố thị trường  

đến PTBV cây sắn ở tỉnh Quảng Trị 

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao rất cao rất thấp thấp

Bình 

thường
cao rất cao

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao

rất 

cao

1
Thị trường tiêu dùng 

trong nước

Nhu cầu 7,50 8,50 11,50 42,50 30,00 3,79 3,5 0,001 5,00 8,00 13,00 42,00 32,00 10,00 9,00 10,00 43,00 28,00

Tính ổn định 6,50 9,00 25,00 37,50 22,00 3,60 3,5 0,232 6,00 7,00 23,00 43,00 21,00 7,00 11,00 27,00 32,00 23,00

2
Thi trường tiêu dùng 

quốc tế

Nhu cầu 3,50 3,00 10,00 42,00 41,50 4,15 4,0 0,029 3,00 3,00 12,00 38,00 44,00 4,00 3,00 8,00 46,00 39,00

Tính ổn định 14,50 22,50 33,50 14,50 15,00 2,93 3,0 0,428 6,00 25,00 35,00 18,00 16,00 23,00 20,00 32,00 11,00 14,00

3

Mức độ liên kết giữa 

các tác nhân chuỗi 

giá trị sắn 6,00 10,50 37,50 20,50 25,50 3,49 3,5 0,903 3,00 10,00 42,00 21,00 24,00 9,00 11,00 33,00 20,00 27,00

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình chung của tỉnh 

Quảng Trị (%)
Ý kiến đánh giá của huyện Hướng Hóa (%)

Ý kiến đánh giá của huyện Cam Lộ 

(%)
Mean

Giá trị 

kiểm 

định
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Phụ lục 25c: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về ảnh hưởng của yếu tố thị trường  

đến PTBV cây sắn ở tỉnh Quảng Bình 

rất thấp thấp
Bình 

thường
cao rất cao rất thấp thấp

Bình 

thường
cao rất cao rất thấp thấp

Bình 

thường
cao

rất 

cao

1
Thị trường tiêu dùng 

trong nước

Nhu cầu 10,50 10,00 15,00 36,00 28,50 3,62 3,5 0,187 15,00 12,00 16,00 31,00 26,00 6,00 8,00 14,00 41,00 31,00

Tính ổn định 9,50 16,50 20,00 29,50 24,50 3,43 3,5 0,441 17,00 20,00 19,00 25,00 19,00 2,00 13,00 21,00 34,00 30,00

2
Thi trường tiêu dùng 

quốc tế

Nhu cầu 3,50 4,00 10,00 36,00 46,50 4,18 4,0 0,012 4,00 4,00 12,00 29,00 51,00 3,00 4,00 8,00 43,00 42,00

Tính ổn định 18,00 23,00 30,50 16,00 12,50 2,82 3,0 0,045 25,00 23,00 31,00 10,00 11,00 11,00 23,00 30,00 22,00 14,00

3

Mức độ liên kết giữa 

các tác nhân chuỗi 

giá trị sắn 13,50 11,50 35,00 23,00 17,00 3,19 3,0 0,036 14,00 16,00 37,00 18,00 15,00 13,00 7,00 33,00 28,00 19,00

Sig.

Ý kiến đánh giá của huyện Tuyên Hóa (%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

S

T

T

Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình chung của tỉnh 

Quảng Bình (%)
Ý kiến đánh giá của huyện Bố Trạch (%)

Mean

Giá trị 

kiểm 

định
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Phụ lục 26: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về các nguồn lực  

cho PTBV cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên 

  

S

T

T 

Các biến điều 

tra 

Ý kiến đánh giá (%) 

Mean 

Giá 

trị 

kiểm 

định 

Sig. 
rất 

thấp 
thấp 

Bình 

thường 
cao 

rất 

cao 

1 
Tiềm năng về 

đất đai 7,67 9,00 15,17 35,33 32,83 3,77 3,50 0,000 

2 
Tiềm năng về 

vốn 6,67 10,83 15,50 41,67 25,33 3,68 3,50 0,000 

3 
Tiềm năng về 

lao động 2,83 5,17 7,50 38,33 46,17 4,20 4,00 0,000 

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS 
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Phụ lục 26a: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về các nguồn lực  

cho PTBV cây sắn ở tỉnh Thừa Thiên Huế 

rất thấp thấp
Bình 

thường
cao rất cao

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao rất cao

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao rất cao

1 Tiềm năng về đất đai
6,00 9,00 19,00 30,00 36,00 3,81 4,0 0,025 6,00 6,00 17,00 30,00 41,00 6,00 12,00 21,00 30,00 31,00

2 Tiềm năng về vốn
5,00 11,00 17,50 39,00 27,50 3,73 4,0 0,001 2,00 12,00 17,00 37,00 32,00 8,00 10,00 18,00 41,00 23,00

3 Tiềm năng về lao động 0,50 6,50 3,00 41,00 49,00 4,32 4,0 0,000 0,00 7,00 2,00 42,00 49,00 1,00 6,00 4,00 40,00 49,00

Mean

Giá trị 

kiểm 

định

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh TT 

Huế (%)
Ý kiến đánh giá của huyện A Lưới (%)

ST

T
Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá của huyện Phong Điền 

(%)
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Phụ lục 26b: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về các nguồn lực  

cho PTBV cây sắn ở tỉnh Quảng Trị 

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao rất cao

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao rất cao

rất 

thấp
thấp

Bình 

thường
cao rất cao

1 Tiềm năng về đất đai
6,00 7,50 14,00 38,50 34,00 3,87 4,0 0,110 6,00 6,00 17,00 34,00 37,00 6,00 9,00 11,00 43,00 31,00

2 Tiềm năng về vốn
5,50 7,00 19,00 43,00 25,50 3,76 4,0 0,002 7,00 5,00 21,00 39,00 28,00 4,00 9,00 17,00 47,00 23,00

3 Tiềm năng về lao động 4,00 3,50 10,50 37,50 44,50 4,15 4,0 0,038 2,00 4,00 10,00 32,00 52,00 6,00 3,00 11,00 43,00 37,00

Sig.

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

ST

T
Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh 

Quảng Trị (%)
Ý kiến đánh giá của huyện Hướng Hóa (%)

Ý kiến đánh giá của huyện Cam Lộ 

(%)
Mean

Giá trị 

kiểm 

định
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Phụ lục 26c: Ý kiến đánh giá của đối tượng điều tra về các nguồn lực  

cho PTBV cây sắn ở tỉnh Quảng Bình 

rất thấp thấp
Bình 

thường
cao rất cao rất thấp thấp

Bình 

thường
cao rất cao rất thấp thấp

Bình 

thường
cao rất cao

1 Tiềm năng về đất đai
11,00 10,50 12,50 37,50 28,50 3,62 3,5 0,192 8,00 9,00 9,00 47,00 27,00 14,00 12,00 16,00 28,00 30,00

2 Tiềm năng về vốn
9,50 14,50 10,00 43,00 23,00 3,56 3,5 0,536 3,00 16,00 8,00 48,00 25,00 16,00 13,00 12,00 38,00 21,00

3 Tiềm năng về lao động
4,00 5,50 9,00 36,50 45,00 4,13 4,0 0,082 3,00 7,00 7,00 35,00 48,00 5,00 4,00 11,00 38,00 42,00

Sig.

Ý kiến đánh giá của huyện Tuyên Hóa (%)

Nguồn: Từ kết quả xử lý số liệu khảo sát năm 2017 với SPSS

ST

T
Các biến điều tra

Ý kiến đánh giá trung bình của tỉnh 

Quảng Bình (%)
Ý kiến đánh giá của huyện Bố Trạch (%)

Mean

Giá trị 

kiểm 

định
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PHIẾU ĐIỀU TRA  

(Dành cho hộ gia đình nông dân) 

 

Kính thưa quý Ông/bà! 

Chúng tôi nhóm nghiên cứu, đang thực hiện đề tài “Phát triển bền vững cây sắn ở 

khu vực Bình Trị Thiên”. Rất mong quý Ông/bà dành chút thời gian giúp đỡ chúng tôi hoàn 

thành Phiếu điều tra/khảo sát này. Ý kiến của quý Ông/Bà là những đóng góp vô cùng quý giá 

và toàn bộ thông tin thu được sẽ được bảo mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu. Rất 

mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quý Ông/bà. 

Người điều tra: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 

Ngày điều tra: ........ giờ ngày ..... tháng ..... năm .........  Mã số phiếu: ........................... 

Địa điểm điều tra: Xã....................Huyện: ......................Tỉnh......................................... 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ 

1. Họ tên chồng:.............................................................Tuổi: ..............Dân tộc............... 

Số năm đi học .........................Số năm tham gia đào tạo nghề......................................... 

2. Họ tên vợ:.......................................................... Tuổi: ..............Dân tộc....................... 

Số năm đi học .........................Số năm tham gia đào tạo nghề......................................... 

3. Tổng số người trong hộ:...........; Nam.............................Nữ.......................................... 

Trong đó: Số người trong độ tuổi lao động............; Số người ngoài độ tuổi lao động..... 

4.Thành viên có trình độ văn hóa cao nhât trong hộ....................... 

5. Số người được đào tạo nghề trong gia đình...........;  

II. THÔNG TIN CỤ THỂ 

1.TÀI SẢN VÀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT CỦA GIA ĐÌNH 

 

Loại tài sản/TLSX Đvt Số lượng Giá trị (1000đ) 

1. Ti vi    

2. Xe đạp    

3. Xe máy    

4. Cày, bừa    

5. Xe cải tiến    

6. Bình bơm thuốc sâu    

7. Xe công nông    

8. Xe tải    

9. Máy xay xát    

10. Máy phát điện    
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11. Máy tuốt lúa    

12. Máy bơm nước    

13. Công cụ khác    

14. Giá trị vườn cây lâu năm    

15. Giá trị vật nuôi sinh sản    

Tổng giá trị    
 

2. ĐẤT ĐAI CỦA HỘ 

2.1. Hiện trạng đất đai 

Chỉ tiêu 

Diện Trong đó 

tích 

(sào) 

Được 

cấp 

Khai 

hoang 

Mua 

lại 

Thuê Cho 

thuê 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.Đất trồng cây hằng năm 

- Lúa nước 

      

- Cây sắn       

- Cây khác       

2. Đất trồng cây lâu năm       

3. Đất lâm nghiệp       

4. Đất vườn và thổ cư       

- Thổ cư       

- Đất trồng cây lâu năm       

- Đất lâm nghiệp       

- Đất trồng cây hàng năm       

5. Ao hồ,  diện tích mặt nước       

6. Đất khác       

Tổng số       

Ghi chú: (1) = (2) + (3) + (4)+(5) - (6) 

3. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT  

a, Gia đình có những hoạt động sản xuất và dịch vụ để tạo thu nhập nào? 

□ Trồng trọt   □ Chăn nuôi   □ Lâm nghiệp  □ Làm thuê   □ Khác 

b, Hoạt động sản xuất và dịch vụ nào là hoạt động chính? 

□ Trồng trọt   □ Chăn nuôi   □ Lâm nghiệp  □ Làm thuê   □ Khác 

4.TÌNH HÌNH THU NHẬP 

4.1 Thu từ trồng trọt: 

a,Cây hàng năm: 

- Thu đối với các cây trồng hàng năm 

Tên cây trồng 

Diện tích gieo 

trồng cả năm 

(sào) 

Năng suất 

(tạ/sào) 

Tỷ lệ sản 

phẩm bán 

(%) 

Giá 

(1000đ) 
Nơi bán 
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1. Cây sắn      

2.       

3.        

Nơi bán: (1) thu gom nhỏ; (2) thu gom lớn; (3) nhà máy và (4) chợ 

- Chi phí đối với một số loại cây trồng 

Chi phí đầu tư hàng năm giai đoạn thu hoạch tính bình quân sào  

 

Chi phí 

ĐVT Cây sắn Cây ............ 

 

......  

 Tự 

có 

Mua Tự có Mua Tự có Mua   

Giống Kg         

Phân chuồng Tạ         

Đạm Urê Kg         

Lân Kg         

NPK Kg         

Thuốc sâu/bệnh 1000đ         

Thuốc cỏ 1000đ         

Lao động công         

Làm đất 1000đ         

Thuỷ lợi 1000đ         

Đập, tuốt 1000đ         

Thuê đất 1000đ         

Thu hoạch 1000đ         

Tổng chi phí          

 

b, Cây lâu năm 

- Thu đối với cây trồng lâu năm: 

Năng suất vườn cây lâu năm (tính bình quân sào tạ/sào/năm) 

 

Cây trồng 

Số 

năm 

thu 

hoạch 

Giai đoạn bắt 

đầu 

Giai đoạn bắt 

đầu 

Giai đoạn bắt 

đầu 

Giá 

bán 

(1000 

đ) 

Nơi 

bán 

Số 

năm 

Năng 

suất 

Số 

năm 

Năng 

suất 

Số 

năm 

Năng 

suất 

          

          

          

          

          

Nơi bán: (1) thu gom nhỏ; (2) thu gom lớn; (3) nhà máy và (4) chợ 

*Một số thông tin khác 

-Theo ông/ bà, phần lớn đầu vào của ông bà được mua từ đâu 

□ Tại xã     □ Tại huyện    □ Ngoài huyện 

-Ông/ bà cho biết giá mua các sản phẩm đầu vào: 

Phân Urê:..............đ/kg;  Phân lân:..............đ/kg;  Phân Kali:..............đ/kg;  
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Phân NPK:..............đ/kg; Phân chuồng:..............đ/tạ. 

4.2. Tình hình chăn nuôi 

a, Gia súc và gia cầm sinh sản/lấy sữa/lấy trứng 

- Nguồn thu của các gia súc và gia cầm sinh sản/lấy sữa/lấy trứng 

Loại vật 

nuôi 

Số lứa hay/năm 

(số tháng sinh 

sản/năm) 

Số năm 

kinh 

doanh 

Năng suất 

BQ/lứa 

Kg/lứa (số 

kg/tháng/số quả 

trên tháng) 

Tỷ lệ 

bán 

(%) 

Giá 

(1000 

đ/kg-

1000 

đ/quả 

Nơi 

bán 

Trâu đẻ       

Bò đẻ       

Bò sữa       

Lợn nái       

Gà đẻ       

Vịt đẻ       

Ngan đẻ        

Cá giống       

Dê đẻ       

Nơi bán: (1)Tại vườn; (2)  tại nhà và (3) tại chợ 

b,Gia súc và gia cầm lấy thịt 

- Nguồn thu từ các gia súc và gia cầm lấy thịt 

Loại vật 

nuôi 

Số lượng 

(con) 

Năng suất 

BQ/con (kg) 

Tỷ lệ bán 

(%) 

Giá 

(1000 đ) 

Nơi bán 

Trâu      

Bò      

Lợn      

Lợn con      

Gà      

Vịt      

Ngan       

Cá      

Dê      

       

Chú ý phân bổ giá trị gia tăng của trâu bò qua các năm và chỉ tính giá trị gia tăng cho năm 

2009;Nơi bán: (1)Tại vườn; (2)  tại nhà và (3) tại chợ 

4.3. Tình hình sản xuất lâm nghiệp 

-Thu từ hoạt động trồng rừng 

Loại rừng Diện tích 

(sào) 

Năm bán 

(thứ) 

Giá tiền 

(1000 đ/sào) 

Tỷ lệ % 

bán 

Nơi 

bán 

1. Keo lai      

2. Keo tai tượng      

3. Bạch đàn      

      

Nơi bán: (1)Tại rừng và người mua tự thu hoạch; (2)  Tại rừng sau khi gia đình tự thu hoạch; 

(3) Tại nhà máy sau khi gia đình thu hoạch 
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- Chi phí đầu tư cho hoạt động trồng rừng 

Chi phí đầu tư cho hoạt động trồng rừng (1000 đồng/sào) 

Loại 

rừng 

ĐT 

Năm1 

ĐT 

Năm2 

ĐT 

Năm3 

ĐT 

Năm4 

ĐT 

Năm5 

ĐT 

Năm6 

Tổng 

đầu tư 

(NPV) 

% tự có 

trong 

TĐT 

         

         

         

- Theo ông/ bà, phần lớn đầu vào của ông bà cho hoạt động trồng rừng được mua từ đâu 

□Tại xã     □Tại huyện    □Ngoài huyện 

 

4.4  Thu từ  ngành nghề dịch vụ 

Ngành nghề 
Làm vào những 

tháng nào? 

Số ngày làm 

mỗi tháng (năm) 

Mức thu nhập sau khi đã 

trừ chi phí (1000đ/ngày) 
Ghi chú 

1.      

2.      

3.      

4.5 Thu khác: 

Tiền lương:.............................................1000đ 

Tiền hưu:……………………   …….. 1000đ 

Khác(trợ cấp, biếu tặng):................... . 1000đ 

4.6. Đánh giá tiềm năng phát triển sản xuất  

a, Theo Ông/bà, trong các hoạt động sản xuất của gia đình, hoạt động nào có tiềm năng để 

phát triển sản xuất để bán cho thị trường nhất (Lựa chọn 3 sản phẩm có tiềm năng nhất)  

□  Cây cao su  □ Cây tiêu   □ Cây cà phê    □ Cây Sắn  □ Cây khác 

□  Trâu bò lấy thịt  □ Trâu bò sinh sản   □ Bò lấy sữa   □ Lợn thịt  □ Gia cầm 

□ Gia cầm lấy thịt  □ Vật nuôi khác 

b, Tiềm năng về nguồn lực tự nhiên 

b-1.Gia đình có khả năng mở rộng diện tích đất đai của mình thêm để phát triển các hoạt động 

sản xuất có tiềm năng trên được không? 

□ Có       □ Không 

b-2.Gia đình có khả năng chuyển đổi một số diện tích các cây trồng khác sang các loại cây 

trồng có tiềm năng trên hay không? 

□ Có       □ Không   

c, Tiềm năng về lao động 
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Gia đình ông/bà có đủ nguồn lao động gia đình để mở rộng hay chuyển đổi sang các hoạt động 

sản xuất có tiềm năng trên không? 

□ Có      □ Không 

d, Tiềm năng về nguồn vốn 

d-1. Gia đình có đủ nguồn vốn để phát triển các hoạt động sản xuất tiềm năng trên không? 

□ Có (chuyển qua d-4)    □ Không (chuyển qua câu d-2)  

d-2. Hiện tại gia đình có vay nợ không ?.................................................................. 

d-3. Nếu có vay nợ:  

Nguồn vay 
Số tiền 

(1000đ) 

Thời gian 

vay (tháng) 

Lãi suất/ 

tháng(%) 

Mục đích vay 

(ghi rõ) (*) 

Khó 

khăn 

khi 

vay(**) 

1. Ngân hàng chính sách xã hội      

2. Ngân hàng thương mại      

3.Tư thương thu gom/Người 

bán đầu vào sản xuất 

     

4. Bạn bè, họ hàng      

5. Không vay nguồn nào      

6. Khác (chỉ rõ)      
 

Ghi chú: (*): Mục đích vay:  

(1): Cho chăn nuôi gia súc (trâu,bò)   (2): Chăn nuôi khác 

(3): Cho trồng trọt         (4): Cho phát triển NN TTCN        (5): Khác 

 d-4. Ông/Bà có thể vay thêm vốn để mở rộng hoạt động sản xuất của mình hay không? 

□ Có       □ Không 

d-5. Để gia đình có thể tiếp cận tốt hơn về nguồn vốn hoạt động sản xuất cần thay đổi điều gì? 

□ Thay đổi điều kiên thế chấp     □ Thay đổi thủ tục vay  

□ Thay đổi thời gian vay     □ Lãi suất vay   □ Điều kiện khác 

e, Tiềm năng về công nghệ 

e-1. Theo ông bà, kỹ thuật (công nghệ) hiện tại có thể cho phép ông bà phát triển tốt các hoạt 

động sản suất tiềm năng trên không? 

□ Có    □ Không 

e-2. Nếu không, ông bà có thể tiếp cận được các kỹ thuật (công nghệ ) mới hay không ? 

□ Có    □ Không 
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e-3. Để có thể tiếp cận kỹ thuật mới cho các hoạt động sản xuất tiềm năng đó thì cần thay đổi 

điều gì? 

□ Hỗ trợ tiếp cận vốn     □ Hỗ trợ tiếp cận kỹ thuật    

□ Thúc đẩy thị trường công nghệ phát triển  □ Hỗ trợ khác 

f, Tiềm năng về thị trường 

f-1. Theo ông bà, sản phẩm có tiềm năng phát triển trên có nhu cầu thị trường như thế nào? 

□ Cao   □ Trung bình   □ Thấp    

f-2. Theo ông bà, có thể mở rộng thị trường đối với các sản phẩm đó hay không? 

□ Có    □ Không 

f-3. Nếu có thể mở rộng, thì khả năng mở rộng thị trường ở đâu? 

□ Tại huyện    □ Tại tỉnh   □ Ở tại các tỉnh khác  

4.7. Đánh giá về mối liên giữa các hộ gia đình, hợp tác xã, nhà máy và thu gom  

Mức độ liên kết Tiêu chí đánh giá 

Không liên kết Không có các hoạt động trao đổi nào xảy ra, không có ràng buộc 

Liên kết không 

chặt 

Có sự trao đổi các thông tin với nhau nhưng dưới hình thức trao đổi 

bằng miệng và mang tính chất thời điểm 

Liên kết khá 

chặt chẽ 

- Có hình thành các bản hợp đồng (sổ sách ghi chép) tuy nhiên tính 

pháp lý không cao, khả năng phá vỡ hợp đồng cao 

- Trao đổi hầu như toàn bộ sản phẩm làm ra theo chiều dọc, thường 

xuyên trao đổi thông tin về giá và thị trường 

Liên kết chặt 

chẽ 

Có hợp đồng chính thức giữa các đối tác, cụ thể như: 

+ Có cơ chế xử phạt 

+ Có các quy định rõ ràng 

+ Có sự cam kết giữa các bên liên quan 

a, Theo Ông/bà, liên kết giữa hộ gia đình với Hợp tác xã như thế nào (trao đổi thông tin, giá 

cả đầu vào, đầu ra...)? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

b, Theo Ông/bà, liên kết giữa hộ gia đình với đại lý vật tư như thế nào? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

c, Theo Ông/bà, liên kết giữa hộ gia đình với người thu gom như thế nào? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  
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□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

d, Theo Ông/bà, liên kết giữa hộ gia đình với nhà máy chế biến như thế nào? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

đ, Theo Ông/bà, liên kết giữa hộ gia đình với hộ gia đình khác như thế nào? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

5. Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ HỘ NÔNG DÂN  

5.1. Ông/bà đánh giá như thế nào về tác động của sản xuất sắn đến yếu tố xã hội, tài 

nguyên và môi trường ở khu vực Bình Trị Thiên? 

  Ông (Bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng ý kiến của mình theo các mức độ: (1) 

Rất ít tác động; (2) Ít tác động; (3) Tác động trung bình; (4) Tác động mạnh; (5)  Tác động rất 

mạnh. 

  Các biến điều tra 1 2 3 4 5 

A Yếu tố xã hội      

 Công ăn việc làm           

1 Tạo việc làm cho hộ gia đình           

2 Tạo việc làm cho các đối tượng liên quan khác           

 
Tạo thu nhập            

3 Tạo thu nhập cho hộ gia đình trồng sắn           

4 Tạo thu nhập cho các đối tượng liên quan khác           

5 Đóng góp hoạt động xóa đói giảm nghèo           

B Yếu tố tài nguyên và môi trường      

 Hoạt động trồng sắn      

1 Gây ô nhiễm nguồn nước      

 Tài nguyên đất      

1 Gây thoái hóa chất lượng đất      

2 Gây xói mòn đất      

3 Ô nhiễm không khí và môi trường sinh thái      
 

5.2. Ông/bà đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của cơ chế, chính sách nhà nước đến phát 

triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên? 

  Ông (Bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng ý kiến của mình theo các mức độ: (1) 

Rất không thuận lợi; (2) Không thuận lợi; (3) Bình thường; (4) Thuận lợi; (5) Rất thuận lợi  

  Các biến điều tra 1 2 3 4 5 

1 Chính sách hỗ trợ kỹ thuật và công nghệ           
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2 Chính sách phát triển thị trường           

3 Chính sách hỗ trợ vốn cho người trồng sắn           

4 Chính sách về quy hoạch vùng trồng sắn           

5 Chính sách về phát triển nhiên liệu sinh học (Ethanol)           

6 Chính sách về liên doanh, liên kết trong SX           

7 Chính sách quản lý và sử dụng đất           
 

5.3. Ông/bà đánh giá như thế nào về thực trạng áp dụng khoa học công nghệ tác động đến 

phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên? 

  Ông (Bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng ý kiến của mình theo các mức độ: (1) 

Rất lạc hậu; (2) Lạc hậu; (3) Trung bình; (4) Hiện đại; (5) Rất hiện đại  

  Các biến điều tra 1 2 3 4 5 

1 Kỹ thuật về giống sắn           

2 Kỹ thuật trồng sắn           

3 Công nghệ thu hoạch sắn           

4 Công nghệ bảo quản sắn sau thu hoạch           
 

5.4. Ông/bà đánh giá như thế nào về ảnh hưởng của yếu tố thị trường, các nguồn lực đến 

phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên? 

  Ông (Bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng ý kiến của mình theo các mức độ: (1) 

Rất thấp; (2) Thấp; (3) Bình thường; (4) Cao; (5) Rất cao  

  Các biến điều tra 1 2 3 4 5 

A Yếu tố thị trường           

 Thị trường tiêu dùng trong nước:           

1 Nhu cầu           

2 Tính ổn định           

 Thị trường tiêu dùng quốc tế:      

1 Nhu cầu      

2 Tính ổn định      

3 Mức độ liên kết giữa các tác nhân chuỗi giá trị sắn      

B Yếu tố nguồn lực      

1 Tiềm năng về đất đai      

2 Tiềm năng về vốn      

3 Tiềm năng về lao động      

6. THEO ÔNG BÀ, ĐỂ PHÁT TRIỂN TỐT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẮN THÌ GIA 

ĐÌNH CÓ NHỮNG ĐỀ XUẤT GÌ? 

............................................................................................................................................. 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ! 
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PHIẾU ĐIỀU TRA  

(Dành cho cán bộ quản lý phòng nông nghiệp) 

 

Kính thưa quý Ông/bà! 

Chúng tôi nhóm nghiên cứu, đang thực hiện đề tài “Phát triển bền vững cây sắn ở 

khu vực Bình Trị Thiên”. Rất mong quý Ông/bà dành chút thời gian giúp đỡ chúng tôi hoàn 

thành Phiếu điều tra/khảo sát này. Ý kiến của quý Ông/Bà là những đóng góp vô cùng quý giá 

đối với đề tài. Toàn bộ thông tin thu được sẽ được bảo mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên 

cứu. Rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quý Ông/bà. 
 

Người điều tra:.................................................................................................................... 

Ngày điều tra: ........ giờ ngày ..... tháng ..... năm .........  Mã số phiếu: ............................ 

Địa điểm điều tra: Xã....................Huyện: ......................Tỉnh.......................................... 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁN BỘ  

1. Họ và tên:..........................................................Tuổi: ..............Dân tộc...................... 

2. Đơn vị công tác:................................................ Chức vụ:........................................... 

II. THÔNG TIN CỤ THỂ 

1. Cây trồng chủ lực của địa phương hiện nay là những cây gì? 

□  Lúa   □ Ngô   □  Khoai   □ Sắn  

□  Tiêu  □ Khác………....    

2. Tổng diện tích trồng sắn mà địa phương quản lý? 

Năm 2016: …………… (ha)  Năm 2017: ………………. (ha) 

3. Giống sắn hiện nay đang áp dụng tại địa phương?........................... đồng/kg sắn tươi 

4. Diện tích trồng sắn bình quân hộ tại địa phương? 

Năm 2016: ………… (sào/hộ)  Năm 2017: ……………….(sào/hộ) 

5. Năng suất sắn bình quân (tấn/ha)? 

Năm 2016: ………… (tấn/ha)  Năm 2017: ……………….(tấn/ha) 

6. Các hộ nông dân trồng sắn tại địa phương có bón phân, phun thuốc BVTV không? 

□  Có   □ Không 

7. Thời vụ trồng sắn tại địa phương như thế nào? 

□  Cố định  □ Thay đổi theo năm 

8. Phòng Nông nghiệp có hướng dẫn kỹ thuật trồng sắn cho người nông dân hay không? 

□  Có   □ Không 

9. Người trồng sắn bán sắn cho ai? 
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□  Thu gom nhỏ  □ Thu gom lớn  □ Nhà máy  □ Khác 

10.  Giá bán trung bình 1 kg sắn tươi tại địa phương? .......................... đồng/kg 

11.  Địa phương có quy hoạch vùng trồng sắn hay không?  

□  Có   □ Không 

12.  Địa phương có chủ trương chuyển đổi cây trồng thay thế cây sắn hay không? 

□  Có   □ Không  

13.  Những thuận lợi, khó khăn đối với người trồng sắn hoặc các đối tượng tham gia chuỗi 

cung sản phẩm sắn là gì? 

□  Đủ vốn  □ Thị trường ổn định  □ Khác 

□  Thiếu vốn  □ Thị trường biến động  □ Khác 

14.  Việc chống xói mòn đất đai trồng sắn của địa phương như thế nào?  

□  Cải tiến kỹ thuật   □ Trồng xen canh  

□ Chuyển sang cây trồng khác □ Khác 

15. Đánh giá về mối liên giữa hợp tác xã, chính quyền địa phương với hộ nông dân, tư 

thương thu gom, nhà máy chế biến. 

Mức độ liên kết Tiêu chí đánh giá 

Không liên kết Không có các hoạt động trao đổi nào xảy ra, không có ràng buộc 

Liên kết không chặt 
Có sự trao đổi các thông tin với nhau nhưng dưới hình thức trao 

đổi bằng miệng và mang tính chất thời điểm 

Liên kết khá chặt 

chẽ 

- Có hình thành các bản hợp đồng (sổ sách ghi chép) tuy nhiên tính 

pháp lý không cao, khả năng phá vỡ hợp đồng cao 

- Trao đổi hầu như toàn bộ sản phẩm làm ra theo chiều dọc, thường 

xuyên trao đổi thông tin về giá và thị trường 

Liên kết chặt chẽ 

Có hợp đồng chính thức giữa các đối tác, cụ thể như: 

+ Có cơ chế xử phạt 

+ Có các quy định rõ ràng 

+ Có sự cam kết giữa các bên liên quan 

a, Theo Ông/bà, liên kết giữa chính quyền địa phương, Hợp tác xã với hộ gia đình như thế nào 

(trao đổi thông tin, giá cả đầu vào, đầu ra...)? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

b, Theo Ông/bà, liên kết giữa chính quyền địa phương, Hợp tác xã với tư thương thu gom như 

thế nào? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 
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c, Theo Ông/bà, liên kết giữa chính quyền địa phương, Hợp tác xã với nhà máy chế biến như 

thế nào? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

16. Ông/bà đánh giá như thế nào về tác động của sản xuất sắn đến yếu xã hội ở khu vực Bình 

Trị Thiên? 

  Ông (Bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng ý kiến của mình theo các mức độ: (1) 

Rất ít tác động; (2) Ít tác động; (3) Tác động trung bình; (4) Tác động mạnh; (5)  Tác động rất 

mạnh. 

  Các biến điều tra 1 2 3 4 5 

1 Đóng góp cho kinh tế địa phương      

2 Đóng góp nguồn thuế      

3 Đóng góp cho GRDP của địa phương      

4 Đóng góp hoạt động xóa đói, giảm nghèo      

 

17. Theo ông (bà), để phát triển tốt hoạt động trồng và tiêu thụ sắn tại địa phương thì ông (bà) 

có những đề xuất, kiến nghị gì? 

............................................................................................................................................. 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 
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PHIẾU ĐIỀU TRA  

(Dành cho cán bộ quản lý nhà máy chế biến tinh bột sắn) 

 

Kính thưa quý Ông/bà! 

Chúng tôi nhóm nghiên cứu, đang thực hiện đề tài “Phát triển bền vững cây sắn ở 

khu vực Bình Trị Thiên”. Rất mong quý Ông/bà dành chút thời gian giúp đỡ chúng tôi hoàn 

thành Phiếu điều tra/khảo sát này. Ý kiến của quý Ông/Bà là những đóng góp vô cùng quý giá 

đối với đề tài. Toàn bộ thông tin thu được sẽ được bảo mật và chỉ dùng cho mục đích nghiên 

cứu. Rất mong nhận được sự giúp đỡ và hợp tác của quý Ông/bà. 

Người phỏng vấn: . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . ............................................................................................................................................................................................................................... 

.Ngày phỏng vấn: ........ giờ ngày ........ tháng .......... năm .................................................................. 

Tên người được phỏng vấn: . . . . . . . . . . . . ................................................................................................................................................................................................................................ 

.Địa điểm phỏng vấn:....................................................................................................................................................................................................... 

Huyện: ......................Tỉnh............................................................................................................................................... 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Nhà máy được thành lập năm nào?............................................................................................................... 

2. Quy mô cán bộ viên chức, lao động hợp đồng tính đến ngày phỏng vấn?................................. 

3. Công suất thiết kế của nhà máy?................................................................................................................... 

4. Thời gian thực tế hoạt động trong năm?..................................................................................................... 

5. Thu nhập bình quân/người/tháng của nhà máy? ................................... đồng/tháng  

6. Tổng giá trị tài sản của nhà máy đã đầu tư ban đầu (máy móc thiết bị, cơ sở hạ tầng...)? 

............................................. đồng 

II. THÔNG TIN CỤ THỂ 

Ông (Bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng ý kiến của mình.  

1. Nhà máy thu mua sắn từ đâu?  

□  Người trồng sắn   □ Thu gom nhỏ  □ Thu gom lớn 

2. Giá thu mua sắn củ tươi tại cổng nhà máy: .................................. (đồng/kg)? 

3. Giá bán tinh bột sắn: ......................................(đồng/kg)? 

4. Bán sản phẩm tinh bột cho ai (thị trường đầu ra)? 

□  Xuất khẩu    □ Bán lại công ty xuất khẩu  □ Khác 

5. Nhà máy có cung cấp giống cho người trồng sắn không? 

□  Có     □ Không 
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6. Kế hoạch thời vụ thu mua sắn của nhà máy như thế nào? 

□ Kế hoạch cố định   □ Kế hoạch thay đổi  □ Tùy theo thời tiết 

7. Nhà máy có hỗ trợ cho người nông dân về phân bón, kỹ thuật canh tác không? 

□  Có     □ Không 

8. Nhà máy có đầu tư hệ thống xử lý nước thải sản xuất, chế biến không?  

□  Có     □ Không 

Nước thải có gây xung đột với người dân địa phương quanh vùng không? 

□  Có     □ Không 

9.  Nhà máy có áp dụng hệ thống công nghệ thông tin để theo dõi vùng nguyên liệu, hệ 

thống thu mua không? 

□  Có     □ Không 

10. Mối liên kết giữa nhà máy với người trồng sắn, hợp tác xã và thu gom như thế nào? 

Mức độ liên kết Tiêu chí đánh giá 

Không liên kết Không có các hoạt động trao đổi nào xảy ra, không có ràng buộc 

Liên kết không 

chặt 

Có sự trao đổi các thông tin với nhau nhưng dưới hình thức trao 

đổi bằng miệng và mang tính chất thời điểm 

Liên kết khá 

chặt chẽ 

- Có hình thành các bản hợp đồng (sổ sách ghi chép) tuy nhiên 

tính pháp lý không cao, khả năng phá vỡ hợp đồng cao 

- Trao đổi hầu như toàn bộ sản phẩm làm ra theo chiều dọc, 

thường xuyên trao đổi thông tin về giá và thị trường 

Liên kết chặt 

chẽ 

Có hợp đồng chính thức giữa các đối tác, cụ thể như: 

+ Có cơ chế xử phạt 

+ Có các quy định rõ ràng 

+ Có sự cam kết giữa các bên liên quan 

 

a, Theo Ông/bà, liên kết giữa nhà máy với người trồng sắn như thế nào (trao đổi thông tin, 

giống, giá cả thu mua)? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

b, Theo Ông/bà, liên kết giữa nhà máy với Hợp tác xã như thế nào (trao đổi thông tin, 

hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, quản lý đất đai)? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 
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c, Theo Ông/bà, liên kết giữa nhà máy với người thu gom như thế nào (giá mua bán, 

thông tin kế hoạch nhập sắn, thông tin khác)? 

□  Không liên kết   □ Liên kết không chặt chẽ  

□  Liên kết khá chặt chẽ  □ Liên kết chặt chẽ 

  11. Ông/bà đánh giá như thế nào về tác động của sản xuất sắn đến yếu tố tài nguyên và 

môi trường ở khu vực Bình Trị Thiên? 

  Ông (Bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng ý kiến của mình theo các mức độ: (1) 

Rất ít tác động; (2) Ít tác động; (3) Tác động trung bình; (4) Tác động mạnh; (5)  Tác động rất 

mạnh. 

  Các biến điều tra 1 2 3 4 5 

 Hoạt động chế biến tinh bột sắn      

1 Gây ô nhiễm nguồn nước      

1 Gây thoái hóa chất lượng đất      

2 Gây xói mòn đất      

3 Ô nhiễm không khí và môi trường sinh thái      

 

  12. Ông/bà đánh giá như thế nào về thực trạng của khoa học công nghệ tác động đến 

phát triển bền vững cây sắn ở khu vực Bình Trị Thiên? 

  Ông (Bà) vui lòng đánh dấu (X) vào ô tương ứng ý kiến của mình theo các mức độ: (1) 

Rất lạc hậu; (2) Lạc hậu; (3) Trung bình; (4) Hiện đại; (5) Rất hiện đại 

  Các biến điều tra 1 2 3 4 5 

1 Công nghệ chế biến hiện đại      

2 
Công nghệ bảo quản sắn      

 

13. Những thuận lợi, khó khăn của nhà máy đối với vùng nguyên liệu sắn (số lượng, 

chất lượng sắn...) như thế nào? Nhà máy có đề xuất, kiến nghị gì? 

......................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... ..................................... 

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! 
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