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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 
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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 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, 
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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 
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sắn ở khu vực Bình Trị Thiên” là rất cấp thiết và quan trọng. 

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 
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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 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 
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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 
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tổng thể 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 
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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. 

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 

2. Tình hình nghiên cứu phát triển bền vững cây sắn trên thế giới 

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

Nam 

4. Những nhận xét rút ra từ tình hình nghiên cứu về phát triển 

bền vững cây sắn 

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 

1.1.2. Phát triển nông nghiệp bền vững 

1.2. Lý luận về phát triển bền vững cây sắn 

1.2.1. Khái niệm và tầm quan trọng 

 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 
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vực trồng và chế biến sắn nhằm thỏa mãn lợi ích của thế hệ hôm nay 

và mai sau. 

1.2.2. Nội dung và hệ thống các chỉ tiêu về phát triển bền vững cây 

sắn 

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 

1.3.2. Ảnh hưởng của các yếu tố vi mô 

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 

1.4.2. Tình hình phát triển bền vững cây sắn trên thế giới và ở Việt 

Nam 

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 

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực Bình Trị Thiên 

2.1.3. Những thuận lợi và khó khăn thách thức để phát triển bền 

vững cây sắn ở khu vực BTT 
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 - Tăng trưởng quy m
ô, diện tích; 

 - N
âng cao năng suất, hiệu quả kinh tế; 

 - Cơ cấu hoạt động sản xuất; 
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ia tăng quy m
ô hoạt động SX

, chế biến 

 

C
ác  

yếu tố ảnh 
hưởng 
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guồn lực 
của các đối 
tượng liên 

quan; 
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2.1.4. Đánh giá tiềm năng phát triển cây sắn ở khu vực BTT 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Cách tiếp cận và 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 dựa trên ba trụ cột 

chính là kinh tế, xã hội và môi trường. Khung phân tích thể hiện các 

nội dung cơ bản ở Hình 2.1. 

2.2.2. Chọn điểm nghiên cứu 

2.2.3. Phương pháp thu thập thông tin 

2.2.4. Phương pháp phân tích 

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 cây 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 

3.1.2. Thực trạng phát triển bền vững cây sắn về mặt kinh tế 

* ) Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất sắn ở khu vực Bình 

Trị Thiên 

Qua 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. 

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 
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(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. 

Bảng 3.7: Kết quả và hiệu quả sản xuất sắn của các hộ điều tra 

năm 2017 

S

T

T 

Chỉ tiêu ĐVT 
BQ 

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 

Ghi chú: 1 sào = 500 m2 

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2017 và tính toán của tác giả 

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 
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bình 1 sào sản xuất sắn ở khu vực BTT đem lại 360,59 nghìn đồng 

giá trị sản xuất (GO). 

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. 

*) Các nhân tố tác động đến kết quả, hiệu quả kinh tế SX sắn  

- 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 = 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. 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, chỉ số đa cộng tuyến (VIF) của các 

biến trong mô hình nhỏ hơn nhiều so với 10 nên có thể kết luận các 
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biến đưa vào mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến (Hình 

3.11) [35]. 

Hàm sản xuất có thể viết lại dưới dạng sau: 

Y = – 0,4288 – 0,0332X1 + 0,1890X2 + 0,0836X3 + 0,2256X4 

     + 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: 

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. 

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 hạn chế.  
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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 

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 

đến 

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 

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 
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Ghi chú: ***, **, *, ns: Độ tin cậy tương ứng là 99%; 95%; 

90% và không có ý nghĩa thống kê 

3.1.3. Thực trạng phát triển bền vững cây sắn về mặt xã hội và mội 

trường 

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 

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  

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 

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 

3.3.2. Những mặt còn hạn chế trong phát triển bền vững cây sắn ở 

khu vực Bình Trị Thiên  
 

CHƯƠNG 4.  ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

BỀN VỮNG CÂY SẮN Ở KHU VỰC BÌNH TRỊ THIÊN 

 

4.1. Quan điểm và định hướng phát triển bền vững cây sắn ở 

khu vực Bình Trị Thiên 

4.2. Quan điểm và định hướng phát triển bền vững cây sắn đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 

4.3. Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững cây sắn ở khu 

vực Bình Trị Thiên 
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Bao gồm: (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; (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; (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; (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; (5) Hoàn thiện cơ chế, chính sách của nhà 

nước, khuyến khích thu hút đầu tư để phát triển bền vững cây sắn; 

(6) Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; (7) Các giải pháp cụ 

thể theo các tỉnh và từng vùng sinh thái. 

 

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. Năm 2017, GO ngành sắn đóng góp 703,8 tỷ đồng 

tương ứng 4,50% vào GO ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của 

khu vực BTT góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của khu vực. 
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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 và nhà 

máy tham gia vào chuỗi giá trị sắn nhằm được hiệu quả nhất. 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.  

Mặc dù, kết quả và hiệu quả kinh tế sắn đạt mức cao nhưng 

không ổn định, dễ gặp rủi ro do phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ. 

Ngoài ra, 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 giữa các 

tác nhân trong chuỗi giá trị sắn không bền vững. 

- 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, đặc biệt là cho nhiều 

hộ gia đình nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số. Sản xuất sắn giúp 

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, 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 
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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 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 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 cụ thể đến từng 

huyện, xã nên sản xuất còn tự phát. Quá trình chế biến tinh bột sắn dễ 

gây ô nhiễm nguồn nước do nước thải chưa được xử lý triệt để làm 

ảnh hưởng đến chất lượng không khí và môi trường và môi trường 

sinh thái. 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.   

- Đánh giá mức độ phát triển bền vững cây sắn ở khu vực BTT 

giữa các tỉnh và vùng sinh thái: 

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 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 
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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. 

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 phát triển bền vững 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, nhóm giải pháp quy 

hoạch vùng nguyên liệu sắn, nhà máy chế biến tinh bột sắn và nhà 

máy sản xuất xăng sinh học, nhóm giải pháp kỹ thuật, nhóm giải 

pháp thị trường tiêu thụ, nhóm giải pháp cơ chế chính sách, 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. 
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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. 

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, công ty tiêu thụ, 

xuất khẩu 
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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 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, 
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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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PART I. INTRODUCTION 

1. Justificiation of study  

In agriculture, the process of moving the economy towards 

commodity production requires selecting crops with high economic 

efficiency. Especially after 2000, the orientation of the agricultural sector 

with agricultural products participating in export markets (sugar cane, 

sesame, cassava, pulp, pork ...) has a strong impact on rural agricultural 

economic restructuring in many regions of the country.  

Cassava (Manihot esculenta Crantz) is an important crop not only in 

Vietnam but also in many countries around the world [67]. In 2018, there 

were approximately 105 countries growing cassava in the world with a 

total area of 24.6 million ha, an average producibility of 11.3 tons/ha, the 

output of 277.8 million tons. In Vietnam, cassava is an important food 

crop with the third production after rice and maize. In 2018, the country 

planted cassava area of 515.6 thousand ha, the average producibility of 

19.3 tons/ha (higher than that of the world 62.7%), the cassava production 

reached 9.96 million tons [ 103], [104].  

According to the Food and Agriculture Organization (FAO), cassava 

has a great potential as a 21st-century crop, Vietnam becomes the world's 

typical country for rapidly increasing cassava productivity and yield [104]. 

Cassava is rapidly changing from food crops to industrial crops, which is 

the best selection of most of poor farmers owned infertile and dry lands. 

Cassava production also involves many processing and trading enterprises 

participating because cassava is highly profitable, easy to grow, and low 

cost [104]. In 2018, the country had more than 105 industrial-scale starch 

production plants, 7 alcohol processing plants with a total capacity of 3.8 
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million tons of fresh cassava roots/year [103], [104]. Cassava and cassava 

products are among the ten essential agricultural export products of 

Vietnam, bringing foreign currencies worth near US $ 1.0 billion per year 

[76]. 

Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue (referred to as the Binh 

Tri Thien region) have many potentials and advantages to develop cassava 

production. Accordingly, the planning of cassava raw material area of the 

region to 2020 will stabilize 24,500 ha [22], [55], [56]. In fact, during the 

past time, cassava production has achieved significant achievements, 

especially since cassava starch processing plants were built in the region, 

leading to a rapid increase in cassava area of 23.9 thousand hectares 

(2018), an increase of 27.0% compared to 2005 and accounting for 43.7% 

of the region's total shallow crop area. cassava production reached 426.5 

thousand tons and an average cassava productivity of 17.8 tons / ha (2018) 

[46]. Cassava production has contributed significantly to creating jobs, 

increasing incomes for farmers and making a positive contribution to local 

and regional socio-economic development [4], [22]. 

Cassava production associated with export markets, export 

processing towards commercialization is the direction to ensure 

sustainable development. However, the development of cassava 

production in Binh Tri Thien region currently has not achieved high 

economic efficiency, compared to the available potential of this region. 

Cassava production activities are still spontaneous, lack of long-term 

orientation, unstability in production, processing and consumption 

markets [4], [22]. In addition, cassava production is also exposed to risks 

and faces many challenges such as pests, seed degradation, malnutrition, 
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leaching and soil erosion [75]. Moreover, cassava starch processing 

activities in localities are also affecting the ecological environment. The 

planning for cassava growing areas has not been properly focused; 

Cassava export market of our country depends entirely on the Chinese 

market [75]. Improving productivity and economic efficiency of cassava 

production, addressing hunger eradication and poverty alleviation, 

employment, income stabilization and other factors affecting the 

economic efficiency of cassava production are what managers, businesses 

and farmers need to face with [76], [104]. 

However, up to now, there has not been any theoretical framework 

or research with comprehensive and unified approach to sustainable 

development of cassava in Vietnam and arround the world. Only a few 

studies by a number of organizations and individuals focused on cassava 

cultivation techniques, productivity improvement and improved cassava 

varieties such as Nguyen Viet Hung [25], Hoang Kim et al. [31], [32] or 

Tran Ngoc Ngoan et al. [37]. There are a number of other studies focusing 

on solving problems including cassava product value chain, economic 

efficiency and other influencing factors to economic efficiency of cassava 

production such as Nguyen Do Anh Tuan [54], Collinson et al. [70], 

Kimathi et al. [85] or Kaplinsky et al. [82]. Therefore, the development of 

cassava production associated with the economic, social and 

environmental factors is still a gap to be considered in the theoretical and 

practical research on sustainable development of cassava. 

Facing theoretical and practical issues, how to develop cassava in 

Binh Tri Thien region towards sustainability is an indispensable objective, 

so the dissertation "Sustainable development of cassava in Binh Tri Thien 
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region” is very urgent and important. 

2. Research objectives 

2.1. Overall objective 

Based on the assessment of the current situation, the dissertation 

aims to figure out the factors affecting the development of cassava sector 

in various aspects: economy, society and environment, and propose a 

system of solutions for the sustainable development of cassava in Binh Tri 

Thien region. 

2.2. Specific objectives 

Objective 1: Systematizing and contributing to supplementing 

theoretical and practical basis for sustainable development of cassava; 

Objective 2: Assessing the real situations and factors affecting the 

sustainable development of cassava in Binh Tri Thien region in the period 

of 2013 - 2017; 

Objective 3: Proposing orientation and a system of solutions for 

sustainable development of cassava in Binh Tri Thien region to 2025, 

vision to 2035. 

3. Research questions 

Question 1: What is the theory of sustainable cassava development 

in a region? 

Question 2: What is the status of cassava development in Binh Tri 

Thien region? 

Question 3: What are the factors affecting the sustainable 

development of cassava in Binh Tri Thien region and what are their roles? 

Question 4: In order to have a sustainal development for cassava in 

Binh Tri Thien region in the near future, what is a system of solutions? 
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4. Research subjects and scope 

4.1. Research subjects 

The dissertation focuses on studying theoretical, practical issues and 

factors affecting the sustainable development of cassava in Binh Tri Thien 

region. 

4.2. Research scope 

+ Scope of content: The dissertation focuses on analyzing the 

sustainable development of cassava in the Binh Tri Thien region, 

specifically assessing the situation and offering solutions for sustainable 

development of cassava. Economically, the dissertation focuses on 

analyzing production, consumption, economic results and efficiency of the 

agents in the cassava value chain. The dissertation also explores the 

contribution of cassava sector to local and regional economic growth, 

changes in structure and increase in scale of production, process and 

consumption of cassava. Socially, it is the impact of cassava industry with 

increasing income, reducing poverty and creating jobs in the locality. In 

terms of the environment, it is the environmental impact of the cassava 

industry. The dissertation approaches economic management and does not 

focus on researching techniques of cassava cultivating and improving. The 

dissertation also does not analyze the parameters to assess the quality of 

soil, water and air etc. or the effects of cassava cultivation, processing and 

production. 

+ Spatial scope: The dissertation is based on the survey conducted in 

3 provinces: Quang Binh, Quang Tri and Thua Thien Hue. Two highland 

and lowland study districts were selected in each province, of which one 

district is a key zone for cassava cultivation, with a large cassava planting 
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area and a cassava starch processing factory located in this district. 

Therefore, the selected districts included A Luoi and Phong Dien in Thua 

Thien Hue; Huong Hoa and Cam Lo in Quang Tri; Bo Trach and Tuyen 

Hoa in Quang Binh. The focused survey participants are 600 households 

planting cassava in 6 districts (100 households/district). The dissertation 

also includes in-depth interviews with 90 office workers of cassava starch 

processing plants and local managers, 3 cassava starch processing plants 

and 12 traders collected cassava in 3 provinces in Binh Tri Thien region. 

+ Time ranges: Secondary data is collected for 6 years, from 2013 to 

2018. Primary data is collected from July to December of 2016 and 2017. 

5. Scientific and practical significance 

5.1. Scientific significance 

a) Theoretical significance 

The dissertation systematizes and contributes to the theoretical and 

practical basis for sustainable development of cassava. Previous studies 

with research gaps mainly focused on technical aspects of cassava 

production and considered only technical sustainability, productivity and 

cassava variety improvement. This study selected an integrated approach 

to assess the sustainable development of cassava on all three aspects: 

economy, society and environment (collectively known as cassava sector). 

The framework of cassava sector sustainability development provides a 

holistic approach to the improvement of a crop with a harmonization of 

goals. 

b) Methodological significance 

The dissertation applies a mixed research method, building up an 

analytical framework to assess the status of sustainable development of 

cassava sector in Binh Tri Thien region. Besides using quantitative 
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research methods (statistical surveys, regression analysis, comparing the 

average value with a specific value (One-Sample T-Test), the dissertation 

also applied qualitative research method including in-depth interviews 

with farmers' households, local managers, and leaders of cassava starch 

processing factories to analyze the sustainable development of cassava in 

different aspects in term of economy, society and environment. 

5.2. Practical significance 

The dissertation evaluates the status of sustainable development of 

cassava and analyzes the factors affecting the sustainable development of 

cassava (cassava sector) in terms of economy (productivity, economic 

efficiency and prospect of expanding production scale); society (job 

creation, income generation, and poverty reduction) and the environment 

(a set of survey data, in-depth interviews to assess the impact of cassava 

production development on the degradation of arable land, pollution in 

areas of planting and processing of casava). 

The dissertation points out that the cassava sector is a highly 

economical product for farmer’s households, purchasing partners and 

processing enterprises. However, levels of benefit distribution still has 

certain irrationalities among the agents. Socially, the cassava sector has 

made important contributions to job creation, income generation, and 

poverty reduction. The analysis results indicate that the cassava sector has 

some potential risks of adverse impacts on the soil, water and air quality in 

growing and processing areas if there is no waste-water treatment solution 

as well as appropriate environmental quality monitoring program. 

The dissertation proposes a system of sustainable development 

solutions for cassava in Binh Tri Thien region, which serves as a scientific 

basis for policymarkers, cassava growers and other relevant agents in the 
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cassava value chain, who can refer and apply to complete strategies and 

goals to develop cassava production and processing industry in the future. 

 

PART II. LITERATURE REVIEW ON SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF CASSAVA 

 

1. Projects and research programs on variety improvement and 

production techniques of cassava in the world and in Vietnam. 

2. Situation of research on sustainable development of cassava in the 

world. 

3. Situation of research on sustainable development of cassava in 

Vietnam. 

4. Comments from the past researches on sustainable development of 

cassava. 

 

PART III. CONTENTS AND RESULTS OF THE STUDY 

CHAPTER 1. THEORETICAL AND PRACTICAL BASIS ON 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CASSAVA 

 

1.1. Theories about sustainable development and sustainable 

agriculture development 

1.1.1. Theory of sustainable development 

1.1.2. Sustainable agricultural development 

1.2. Theories on sustainable development of cassava 

1.2.1. Definition and importance of sustainable cassava development 

From the perspectives on sustainable development, sustainable 

agricultural development, sector development and practical situation, the 

sustainable development of cassava or the sustainable development of the 
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cassava sector is an increase in productivity, output of cassava, and 

cassava production that brings high economic efficiency. The ultimate 

goal is to bring added value to all agents in the value chain and highlight 

the contribution of cassava sector to the local and regional economy; Job 

creation, poverty reduction; Protecting the ecological environment in the 

cassava growing and processing area to satisfy the interests of generation 

to generation. 

1.2.2. Content and system of indicators on sustainable development of 

cassava 

1.3. Influence of other factors to the sustainable development of 

cassava 

1.3.1. Influence of macro factors 

1.3.2. Influence of micro factors 

1.4. Introduction cassava and the situation of sustainable development 

of cassava in the world and in Vietnam 

1.4.1. Cassava 

1.4.2. Sustainable development of cassava in the world and in Vietnam 

 

CHAPTER 2. GEOLOGICAL CHARACTERISTICS AND 

RESEARCH METHODOLOGY 

 

2.1. Natural, economic and social characteristics of Binh Tri Thien 

region 

2.1.1. Natural, resourcal and environmental characteristics 

2.1.2. Socio-economic characteristics 

2.1.3. Advantages and challenges to sustainably develop of cassava  

2.1.4. Assessing the potential for cassava development in the Binh Tri 

Thien region 
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Figure 2.1: Analytical framework of cassava sustainable development 
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2.2. Research Methodology 

2.2.1. Approach and analytical framework 

On the basis of theory and practice, the research approach for 

sustainable development of cassava in the BTT region relies on three 

essential fields: economy, society and environment. The analytical 

framework showed the basic contents in Figure 2.1. 

2.2.2. Sampling sites methodology 

2.2.3. Collecting information methodology 

2.2.4. Analysis methodology 

 

CHAPTER 3. RESULTS OF THE CURRENT STATUS OF 

CASSAVA SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BINH TRI THIEN 

REGION 

3.1. Current status of cassava sustainable development in Binh Tri 

Thien region 

3.1.1. Guidelines and planning for cassava development in Quang Binh, 

Quang Tri and Thua Thien Hue provinces  

3.1.2. Current status of cassava sustainable development on the 

ecomomic field 

*) Results and economic efficiency of cassava production in Binh 

Tri Thien region 

Table 3.7 indicates that the overall results and efficiency of cassava 

production in the BTT region are quite positive. With intermediate costs 

of cassava production almost equal among the studied provinces, the 

average added value of that in BTT region was created quite high, 

reaching 758.49 VND/500 square metres, of which the added value of 
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cassava production in Quang Tri province is the highest with 828.18 

thousand VND/ 500 square metres. 

Table 3.7: Results and efficiency of cassava production from survey 

households in 2017 

No Content 

Unit 

(per 500 

square 

metres) 

Average 

value 

Thua 

Thien 

Hue 

Quang 

Tri 

Quang 

Binh 

A B C 1=(2+3+4)/3 2 3 4 

1 
Producibilit

y 
100kg 8,95 9,38 8,87 8,60 

2 
Gross 

Output (GO) 
1.000vnd 1.358,70 1.420,35 1.332,18 1.323,57 

3 
Intermediate 

Cost (IC) 
1.000vnd 600,20 639,83 503,99 656,79 

4 
Added 

Value (VA) 
1.000vnd 758,49 780,52 828,18 666,78 

5 GO/IC Times 3,17 3,21 3,67 2,63 

6 GO/Labor 
1.000 

Vnd/Labor 
460,58 578,62 409,27 581,48 

7 GO/Area 1.000 vnd 360,59 387,09 507,09 449,62 

8 VA/IC Times 2,17 2,21 2,67 1,63 

9 VA/Labor 
1.000 

Vnd/Labor 
311,27 317,88 317,51 298,40 

Source: survey data in 2017 and calculations from author 

The efficiency of cassava production in the BTT region is rather 

high: on average, for every 1 VND of intermediary cost, the revenue of 

3.17 VND will be obtained. The highest ratio of value of cassava 

production to intermediate costs (GO/IC) in Quang Tri province reached 

at 3.67 (times/500 square metres). On the other hand, the average of ratio 
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added value and intermediate costs (VA/IC) in the BTT region is 2.17 

(times/500 square metres), that means for every VND of the intermediate 

costs, there is 2.17 times of the added value. In particular, this index 

(VA/IC) in Quang Tri reached the highest value of 2.67 times/500 square 

metres.  

In terms of labor for cassava production, every labor earned an 

average of 460.58 thousand VND of gross output (GO) (per 500 square 

meters) and 311.27 thousand VND of VA (per 500 square meters). On 

average, every 500 square meters of cassava production in BTT region 

yields 360.59 thousand VND of (GO). 

From the above results, it is clear that the efficiency of cassava 

production compared to other agricultural crops in the BTT region is quite 

high, the income from cassava production contributes significantly to 

farmers' income. 

*) Influence of different factors to results and economic efficiency of 

cassava production 

- Study on the relationship of different factors with productivity and 

efficiency of cassava production through regression analysis 

The function model as following: 

Y = 0 8 9 1 10 21 2

1 2 8...
D D

e X X X e e
    

  

Or: 

LnY = β0 + β1 lnX1 + β2 lnX2 + β3 lnX3 + β4 lnX4 + β5 lnX5 + β6 lnX6 

+ β7 lnX7 + β8 lnX8 + β9 D1 + β10 D2  

Where:  

Y: cassava productivity (dependent variable); 

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8: quantitative variables (independent 

variables); 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10: the corresponding regression 

coefficients; 
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D1, D2: dummy variables. 

Details of independent variables showed in Appendix 17. 

R2 is used to evaluate the dependency of the dependent variable (Y) 

with independent variables in the model (0 < R2 <1), the closer the value 

of R2 is to 1, the more the dependence of Y to Xi is. The results of R2 = 

0.5208 meaning that 52.08% of the variation in cassava productivity (Y) 

in the studied areas was explained by independent variables (Xi) in the 

model. All Sig. values were less than 0.05, it means that all independent 

variables included in the model were statistically significant (Figure 3.11) 

[35]. 

The production function can be rewritten in the following formula: 

Y = – 0,4288 – 0,0332X1 + 0,1890X2 + 0,0836X3 + 0,2256X4 

+ 0,2268 X5 + 0,0606 X6 + 0,1773 X7 + 0,0239 X8 + 0,0825D1 + 0,3294 D2 

From the results of the regression function above, the influences of 

different factors on cassava production are as follows: 

The coefficient β1 = - 0.0332 (all tests are acceptable), meaning that 

when other factors are fixed, cassava area increases by 1%, then the 

cassava productivity per household will decrease by 0.0332 % (95% 

confidence). This demonstrates that the average cassava planting area has 

a small influence and is inversely proportional to the cassava productivity 

in the concerned area. In fact, large-scale households are more likely 

difficult to invest and care in cassava production than small-scale 

households. The reason is that the resources of farmers are limited, mainly 

self-employed labor in family, the level of mechanization application is 

also limited because the movement in mountainous areas is very difficult. 
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Table 3.11: Estimated results according to Cobb-Douglas production 

function of cassava farmers in Binh Tri Thien area 

Analysis 

Variables 
Unit 

Regression 

coefficient )( j  
t-value 

Magnification 

factor 

phương sai Coefficient of 

blocking 

 -0,4288 -1,5454ns  

X1: Area of cassava 

plating  

500 square 

metres 
-0,0332 -2,0526** 1,1984 

X2: Nitrogenous 

fertilizer on 500 square 

metres 

kg 0,1890 3,1202*** 1,3621 

X3: Phosphat fertilizer 

on 500 square metres 

kg 0,0836 1,9403* 1,7228 

X4: NPK fertilizer on 

500 square metres 

kg 0,2256 4,6154*** 2,8033 

X5: Average number of 

Labors 

Labor 0,2268 4,1459*** 1,0314 

X6: Academic level Year(s) to 

school  

0,0606 2,9949*** 1,0688 

X7: Age Year 0,1773 3,6303*** 1,1216 

X8: Average value of 

equipment 

1000 vnd 0,0239 1,7675* 1,0517 

D1: Upland 

(mountainous) 

 0,0825 1,8287* 3,5009 

D2: Cattle manure  0,3294 11,9389*** 1,2080 

R - square  0,5208 

F test  64,0162 

Sig   0,000 

Source: survey data in 2017 and calculations from author 

Note: ***, **, *, ns: The corresponding reliability is 99%; 95%; 

90% and not statistically significant 

The analysis results show that the influences of factors on cassava 

productivity per 500 square metres are different. Among them, the factors 

of manure fertilizer, NPK fertilizer and labor factors have the greatest 

impact on the average productivity per 500 square metres. Meanwhile, the 

factor of area scale of cassava per households is negatively correlated with 

cassava productivity. This proves that cassava growers (households) are 
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unable to take care of and fertilize to improve cassava productivity due to 

limited manpower. 

3.1.3. Current status of sustainable development of cassava in terms of 

society and environment 

3.2. Influence of different factors on the sustainable development of 

cassava in Binh Tri Thien region 

3.2.1. Criteria to assess the impact of mechanisms and policies on the 

sustainable development of cassava 

3.2.2 Criteria to evaluate the impact of applying scientific and 

technological advances to the sustainable development of cassava 

3.2.3 Criteria to assess the impact of market factors and manpowers on 

the sustainable development of cassava 

3.3. General assessment of the sustainable development of cassava in 

Binh Tri Thien region 

3.3.1. Successfulnesses in sustainable development of cassava in Binh 

Tri Thien region 

3.3.2. Limitations in sustainable development of cassava in Binh Tri 

Thien region 

 

CHAPTER 4: ORIENTATIONS AND SOLUTIONS FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN BINH THIEN REGION 

 

4.1. Viewpoints and orientations for sustainable development of 

cassava in Binh Tri Thien region 

4.2. Viewpoints and orientations for sustainable development of 

cassava up to 2025 and a vision to 2035 

4.3. Some solutions for sustainable development of cassava in Binh 

Tri Thien region 

These solutions include: (1) Improving economic efficiency of 

cassava production of farmers in households and benefits of agents in the 

cassava value chain; (2) Planning a concentrated cassava material area, 
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building a cassava starch processing plant and a biofuel production plant 

attached to the cassava material area; (3) Applying scientific and technical 

advances associated with protecting the ecological environment, reducing 

environmental harm at the growing areas, processing plants and 

surrounding areas; (4) Diversifying consumer markets, gradually increase 

the proportion of the domestic market; improving capacity and linkages of 

agents participating in the cassava value chain; (5) Completing 

mechanisms and policies of the state, encouraging investment to 

sustainably develop cassava; (6) Investing in rural infrastructure 

development; (7) Having specific solutions based on each province and 

each ecological region. 

 

PART IV. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

 

1. Conclusion 

From the research results of the dissertation "Sustainable 

development of cassava in Binh Tri Thien region", the following 

conclusions can be drawn: 

- Regarding to the economy: 

The BTT region identifies cassava as an important industrial crop 

and cassava sector is a key economic sector of the region. Cassava 

production has good economic results, farmers earned average of 1,358.7 

thousand VND (per 500 square metres) of gross output (GO) and 758.49 

thousand VND (per 500 square metres) of added value (VA). Cassava 

growing farmers spend an intermediary cost (IC) of 3.2 VND for GO, then 

earned 2.2 VND for VA, one labor to earn 311.3 thousand VND of VA 

(per 500 square metres). In 2017, GO of cassava sector contributes 703.8 

billion VND (equivalent to 4.50%) in GO of agriculture, forestry and 

fisheries sectors in the BTT region, contributing to the economic growth 

of the region. Cassava products are mainly used for export (over 90% of 

production), bringing a large foreign currency revenue. 
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Cassava is the input material for processing plants (cassava starch, 

biofuel, etc.), thus promoting businesses and factories to participate in the 

cassava value chain to get the highest efficiency. Besides, the cassava 

sector is also beneficial to agents such as cassava growing farmers, input 

suppliers, collection traders, commercial enterprises, etc. Local resources 

such as capital resource, labor force, land resource, etc.  are exploited and 

used effectively.  

Although the economic results and efficiency of cassava production 

are rather high but not stable because they are depended on Chinese 

consumption markets. In addition, the scale of cassava planting area is still 

fragmented, so cassava production is lack of the investment in care and 

mechanization of production, which directly affect the results and 

efficiency of cassava production of households. On the other hand, the 

linkage among the agents in the cassava value chain is not sustainable. 

- Regarding to the society: 

Cassava is chosen by farmers as the main crop in agricultural 

production. Cassava production development creates jobs for agents along 

the value chain, especially for many poor households and ethnic 

minorities. Cassava production helps to increase income for farmers 

(income from cassava production accounts for 47.7% of total household 

income).  

Development of cassava production contributes to help people 

stabilize their lives and settle agriculture. Especially overcome the 

situation of shifting cultivation and nomadic life in ethnic minority areas, 

promoting rural social community links. Development of cassava 

production creates income and improves living standards of people. 

However, the livelihoods of the people, especially ethnic minorities 

mainly depend on cassava production activities, they are therefore not 

stable. The weather conditions in Central Vietnam are quite harsh, the 

fluctuating market prices affect the output of cassava. Most cassava 

growers is lack of investment capital and face with the difficulty in 
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accessing loans. The capital is mainly borrowed in advance from local 

collectors. Created jobs is limited due to seasonal production of cassava. 

- Regarding to the environment: 

The application of scientific and technological advances in cassava 

planting and processing limit the degradation of ecological environment. 

Proper use and protection of soil and water resources, prevent soil erosion, 

limitation of water sources pollution in the cassva processing plant area 

contribute significantly to sustainable development of cassava. 

Planning of cassava planting area is quite stable, sustainable 

development of cassava in the direction of improving productivity has 

contributed to reduce the pressure in changing crop structure, limiting 

deforestation and burning of forest for cultivation.However, the planning 

of cassava growing area is not specific to each district and each commune, 

so the production process is still spontaneous. The process of processing 

cassava starch is easy to pollute the water source due to the untreated 

sewage, affecting the air quality and the ecological environment. In 

cassava production, farmers do not follow the technical process, hence 

causing soil degradation and erosion. 

- Assessing the level of sustainable development of cassava between 

provinces and ecological regions in Binh Tri Thien region: 

Quang Tri has a better level of sustainable cassava development than 

the other two provinces in BTT region. In terms of ecology, cassava 

production causes erosion, washing away soil in mountainous areas than 

in plain areas. The region where cassava starch processing factory is 

located in the area that is polluted in the surrounding area. However, in 

this region, social factors, mechanisms and policies of the state, and the 

state of science and technology have a positive impact on cassava 

production and processing and linkages among agents in cassava value 

chain are better than region without processing plants. 

The research points out the strengths, weaknesses, opportunities and 

challenges of sustainable cassava development in the conservation area. 
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On that basis, six solutions are proposed to contribute to the sustainable 

development of cassava in the BTT area by 2020, with a vision to 2035. 

Various groups of solution to: improve economic efficiency of cassava 

production; plan cassava material area, cassava starch processing factory 

and biofuel production plant; develop technology; and group of market 

solutions, group of policy mechanisms and policies solutions, group of 

rural infrastructure development solutions and specific solutions based on 

characteristics of provinces and ecological regions. In particular, the 

planning solutions is directional; technical and consumer markets 

solutions are decisive; solutions to mechanisms, policies and the 

environment have the meaning of sustainable development; specific 

solutions according to each province and each ecoregion have 

implications for implementation. 

2. Recommendations 

2.1. For the Government 

The Government needs to complete the policy system on land use 

(term of land filling, encourage land consolidation, exchange of land 

suitable to agricultural production), mechanisms and policies on credit and 

loans for production (with priority to ethnic minority areas), Moreover, the 

Government also needs toeview the old planning, promulgating the 

planning of cassava material areas in the period of 2020-2025 and vision 

to 2035, determining the number of cassava starch processing plants and 

regional-level ethanol processing plants. Besides, the Government should 

focus on carrying out the inspections, supervision and periodically 

organize reassessment of the implementation status of the planning of 

provinces and regions. 

2.2. For local authorities in the provinces of Binh Tri Thien region 

a) Checking and reviewing the difficulties and shortcomings in the 

implementation of the guidelines on cassava development, especially the 

planning issues of cassava growing areas (regional and provincial levels); 

to form a specialized farming area and concentrated production of cassava 
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for supply of raw materials to a cassava processing factory; eliminating 

the planning of dispersed, small and inefficient areas of cassava growing. 

b) Paying attention to technical support for cassava planting through 

extension courses in communes and districts; Proposing to link processing 

plants and ethanol plants with material areas; Developing policies to 

support cassava farmers to satisfy sustainable ecological environment and 

have high economic efficiency. 

c) Supporting farmers to carry out land procedures so that they can 

mortgage bank loans for production development. Having suitable policies 

to support capital for infrastructure investment in concentrated production 

regions to serve of cassava planting and consumption. 

2.3. For traders, collectors 

a) Actively building long-term and prestigious business cooperation 

relationships with cassava growers and customers in the value chain in the 

form of economic contracts in order to create their own material areas and 

suitably with energy to supply the factory stably. 

b) Collectors are knowledgeable about production areas, need to 

discuss with the factory, identify the risk-prone areas to have a scientific 

and reasonable harvesting plan. They also need to comply with quality 

assessment rules and general factory regulations when importing goods. 

2.4. For cassava production and processing factories, export and 

export companies 

a) Researching and expanding markets, diversifying consumption 

markets, avoiding dependence on Chinese consumer markets; The plant 

needs to build a stable material area as a long-term operation strategy 

b) Grouping and having specific provisions for traders and collectors 

in order to limit price pressures on farmers. The factory can participate in 

purchasing at reasonable prices to avoid monopoly or need appropriate 

forms to organize the purchase of cassava materials directly to farmers, 

creating many competitive purchasing channels to ensure benefits between 

cassava growers, collectors and factories. 
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c) Seriously implementing the environmental treatment process for 

cassava starch processing, especially the water and air environment 

around the factory; studying wastewater treatment model of Huong Hoa 

cassava starch processing factory, Quang Tri province; reducing conflicts 

between the operation of the factory and production and life of people 

around the region. 

2.5. For cassava growers 

a) Linking to building concentrated and stable cassava growing areas 

in the direction of intensive investment, facilitating the care, 

mechanization and application of advances in farming techniques, saving 

production costs. Accomplish land consolidation, exchange of plots, form 

models of cooperatives through cooperatives or groups or groups to create 

stability in production and material areas. 

b) Farmers need to change old and backward production practices in 

cassava production, regularly learn production experience of advanced, 

typical producers, follow the process and technical requirements. cassava 

production. Farmers also need to fully participate in agricultural extension 

classes and seminars organized by extension workers. 

c) It is necessary to reasonably calculate the input costs, make full 

use of agricultural by-products and idle labor to reduce costs, boldly invest 

in intensive farming according to the technical process and invest in the 

right direction. bring high economic efficiency. 

d) Actively monitoring market developments on issues such as input 

and output prices, pest and disease situation, and participate in technical 

training to make an accurate and reasonable decision./. 
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