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THAM LUẬN
Thực trạng và khó khăn

của sản xuất hàng hóa nông lâm
thủy sản của hộ gia đình tại Đắk Lắk

Nguyễn Văn Nam

Trung tâm Khuyến nông Đắk Lắk

Nội dung chính

• Các nhận thức về thực hành sản xuất và chất
lượng hàng hóa nông lâm nghiệp quy mô nhỏ

• Hiện trạng sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp
quy mô nhỏ

• Khó khăn và thách thức của hộ gia đình trong
sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa nhỏ đáp
ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường

Các nhận thức

Về thực hành sản xuất và chất lượng
hàng hóa nông lâm nghiệp quy mô nhỏ

Cơ hội

• Xu thế hội nhập, Việt Nam đã đàm phán và ký
kết 16 Hiệp định thương mại tự do (FTAs)

• Các thị trường lớn, cơ hội cho phát triển hàng
hóa, đăc biệt là các loại nông sản có giá trị
hàng hóa cao (cà phê, cao su, tiêu, điều, ong
…)

Các yêu cầu

Tiêu chuẩn môi trường

An toàn lao động

Tồn dư hóa chất

Trách nhiệm xã hội

Yêu cầu về chất lượng hàng hóa
nông lâm nghiệp

• An toàn (người tiêu dùng, người sản xuất, xã
hội)

• Thân thiện và bảo vệ môi trường

• Truy nguyên nguồn gốc sản phẩm

• Có kiểm soát

 Tuân thủ các tiêu chuẩn sản xuất: VietGap, 
sản xuất sạch, hữu cơ, tăng trưởng xanh……



12/15/2017

2

Yêu cầu về sản xuất hàng hóa
nông lâm nghiệp

• An toàn môi trường-xã hội

• Bền vững

Sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên

Bảo vệ môi trường

Yêu cầu cao trong tiêu dùng nội địa

• Tâm lý “Sản phẩm không an toàn”:

Rau sạch: giá ở các siêu thị cao hơn 1,5-2 lần
giá ngoài chợ (không kiểm soát được thuốc
BVTV, hóa chất).

• Thịt sạch:

Heo rừng: 100.000 đồng/kg heo hơi (nuôi
theo phương pháp hữu cơ ), trong khi giá heo
nuôi xuống thấp (28.000-29.000 đồng/kg heo
hơi)

Yêu cầu cao trong xuất khẩu

• Theo hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam:

Giá Hồ tiêu Việt Nam: “Hạng bét”

Giá tiêu trắng bằng ½ giá tiêu trắng Trung
Quốc

Nguyên nhân: Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

Yêu cầu cao trong xuất khẩu

• 2015: Hiệp hội Gia vị châu Âu đã có thư gửi 

Bộ NN&PTNT cảnh báo dư lượng hóa chất 

trong hạt tiêu Việt Nam

• 2016: Chất diệt nấm Carbendazim vượt quá 

giới hạn cho phép trong lô hàng hạt tiêu đen

• Hậu quả: Nhiều lô hàng tiêu bị EU trả lại

 Giá hồ tiêu giảm mạnh

Yêu cầu cao trong xuất khẩu
(Mật ong xuất khẩu sang Mỹ)

Yêu cầu cao trong xuất khẩu

• Nguyên nhân: Việc sản xuất chú trọng đến số
lượng, chưa quan tâm đến số lượng:

Mầu: Mật cao su, tai tượng: sản lượng lớn, 
xuống mầu

Người sản xuất: giá cao, cho ăn đường để tăng
sản lượng

Hậu quả:

Ngay thị trường nội địa: Lo ngại “Mật giả”
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Hiện trạng

Sản xuất hàng hóa nông lâm nghiệp

Tiềm năng

• Đất đai: 

Nhóm đất đỏ vàng có diện tích 944,9 ha, 
chiếm 72% DTTN, trong đó đất nâu đỏ trên đá
bazan có diện tích 309,3 ha (23,57% DTTN)

Đất tốt, phần lớn có tầng dày và phân bố trên
địa hình ít dốc, đất tơi, xốp, độ phì cao, thích
nghi khá rộng với nhiều loại cây trồng, đặc
biệt là cây công nghiệp lâu năm

Tiềm năng

• Khí hậu:

• Sự chi phối của khí hậu nhiệt đới gió mùa

• Tính chất của khí hậu cao nguyên mát dịu. 

• Ảnh hưởng mạnh nhất là khí hậu Tây Trường Sơn

• Nhiệt độ trung bình không cao, mùa đông mưa ít.

 Thích hợp nhiều loại cây công nghiệp (cà phê)

• Vùng phía Đông và Đông Bắc thuộc các huyện 
M’Đrăk, Ea Kar, Krông Năng là vùng khí hậu trung 
gian, chịu ảnh hưởng khí hậu Tây và Đông 
Trường Sơn

Tiềm năng

• Tài nguyên nước:

Đa dạng về sông suối, mật độ sông suối bình
quân khoảng 0,8 km/km2

Hồ đập: 642 hồ tự nhiên và nhân tạo, tổng
dung tích các hồ chứa 650 triệu m3 nước

Nước ngầm: nước dưới đất có trữ lượng và
chất lượng tốt, thường tồn tại trong các khe
nứt trong đá phun trào bazan

Tiềm năng

• Tài nguyên rừng

Diện tích đất có rừng của Đắk Lắk là 608.886,2 
ha, trong đó rừng tự nhiên là 594.488,9 ha, 
rừng trồng là 14.397,3 ha.

Có vai trò quan trọng trong phòng chống xói
mòn đất, điều tiết nguồn nước và hạn chế
thiên tai

Tiềm năng

• Lao động từ 15 tuổi trở lên năm 2014 là
1.092,7 nghìn người, chiếm 59,6% dân số

• Tỉ trọng lao động nông, lâm nghiệp và thủy
sản cao: 2014 là 67,6% (cả nước: 52%)
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Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp

• Diện tích đất nông nghiệp không ngừng 

được mở rộng:

Năm 2005: 476,3 nghìn ha 

Năm 2010: 531,1 nghìn ha

Năm 2014: 539,1 nghìn ha

• Đất trồng cây lâu năm: 321,3 nghìn ha

• Đất trồng lúa có 61,6 nghìn ha

Cơ cấu cây trồng

• Cây hàng năm giảm: năm 2005: 53,6% đến 
năm 2010: 52,5% và năm 2014 là 52,3%;

• Cây công nghiệp hàng năm gồm: sắn, mía, rau 
đậu,… có xu hướng tăng

• Cây lâu năm tăng: năm 2005: 46,4%, năm 
2010: 47,5% và 2014: 47,7%

• Tăng nhanh diện tích cà phê, cao su, hồ tiêu, 
bơ

Cơ cấu cây trồng

• Cây lương thực:

• Lúa: Diện tích năng suất tăng

Năm 2005: 57,4 nghìn ha

 Năm 2010: 80,1 nghìn ha

 Năm 2014: 94,4 nghìn ha

Năng xuất: 2014 đạt mức 61,3 tạ/ha, tăng 
20,1 tạ/ha (2005)

Cơ cấu cây trồng

• Ngô: diện tích giảm, năng xuất tăng

• Năng xuất 2014: 54,9 tạ/ha, tăng 14,6 (2005)

• Thay đổi cơ cấu giống

• Tỷ lệ giống lai năm 2014: trên 90%, (năm 2005 
45%)

 Sản lượng cây lương thực tăng, đạt trên 1 
triệu tấn lương thực quy thóc/năm

Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Cây trồng

• Quy mô nhỏ, khó khăn cho áp dụng cơ giới 
hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật

• Cây cà phê:

Diện tích thuộc các công ty, doanh nghiệp: 
15%

Diện tích nông dân tự trồng, quản lý: 85% 

Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Cây trồng

• Hộ Nông nghiệp: 273.650

• Trang trại: 483

• Tỷ lệ: 0,17%

• Sản xuất mang tính tự phát

• Vốn tích lũy thấp

• Ít có điều kiện đầu tư công nghệ cao vào sản xuất

• Sản phẩm tự tiêu thụ, ít có chứng nhận về chất
lượng
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Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Cây trồng

• Hệ thống thủy lợi chưa đồng bộ, nhất là 

phục vụ tưới còn yếu nên thường xảy ra 

hạn diện rộng

• Niềm tin của người tiêu dùng

• Cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu (ngô)

Chăn nuôi

• Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển khá ổn định, 
có lợi thế về điều kiện tự nhiên

• Cơ cấu giống vật nuôi có sự chuyển biến từ giống 
truyền thống sang giống mới.

• Tính đến năm 2015: Nhu cầu thị trường tiêu thụ 
lớn, người chăn nuôi liên tục mở rộng quy mô đàn

• Hai năm 2016-2017: Giá sản phẩm vật nuôi: bò. 
Heo, ong có xu thế giảm, đàn vật nuôi bị ảnh
hưởng

• Đối tượng được quan tâm phát triển: Bò, heo, gà, 
đàn ong

Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Chăn nuôi

• Chưa xây dựng được vùng, cơ sở chăn nuôi 

an toàn dịch bệnh, nguy cơ dịch bệnh luôn 

tiềm ẩn

• Trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường 

sống, khó mở rộng sản xuất.

• Ít cơ sở áp dụng quy trình thực hành chăn 

nuôi tốt. Các cơ sở chăn nuôi chưa áp dụng 
hệ thống quản trị tốt

• Sản phẩm của nuôi ong: Chất lượng chưa cao

Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Chăn nuôi

• Quy mô nhỏ, tính cạnh tranh không cao

• Trang trại: 417

• Chủ yếu là chăn nuôi nông hộ

• Kinh tế phụ, ít đầu tư về vốn, lao động và kỹ
thuật

• Rủi ro trong chăn nuôi cao

• Sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nội địa

• Chưa có chứng nhận chất lượng

Thuỷ sản

• Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng đều qua các 
năm:

Năm 2005: 5.011,1 ha

Năm 2010: 7.343 ha

Năm: 2014: 8.091 ha

• Sản xuất cá bột: ổn định từ 8 - 9 cơ sở sản 
xuất giống sản lượng cá sản xuất bình quân 
năm trong giai đoạn 2010 - 2014 đạt 950 - 970 
triệu cá bột 

Thủy đặc sản

• Nuôi cá nước lạnh (cá tầm, cá hồi) 

• Doanh nghiệp: 

Công ty cổ phần cá tầm Việt Nam,

Công ty cổ phần Yang Hanh

Huyện Lắk và Krông Bông

• Một số hộ dọc sông Serepok: Cá lăng đuôi

đỏ
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Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Thủy Sản

• Diện tích thủy sản: manh mún, nhỏ lẻ, phân 
tán, quy mô nhỏ (0,2ha/hộ)

• Hộ thủy sản: 208, chiếm 0.06%

• Trang trại nuôi trồng thủy sản: 7

• Phần lớn hộ có diện tích ao nuôi chủ yếu tận
dụng mặt nước phục vụ tưới tiêu, chưa mang
tính sản xuất hàng hóa

Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Thủy Sản

• Diện tích nuôi thâm canh còn ít, chưa chủ 

động được nguồn nước.

• Mức độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào

sản xuất chưa cao

• Chưa quan tâm nhiều đến thuỷ đặc sản

• Chủ yếu nuôi cá truyền thống, rô phi tiêu

thụ tại chỗ, 

• Năng suất, giá trị sản xuất không cao

Thực trạng sử dụng đất Lâm nghiệp

• Diện tích rừng có xu hướng giảm nhẹ:

• Năm 2005: 602,5 nghìn ha

• Năm 2010: 599,9 nghìn ha

• Theo công bố của UBND tỉnh Đắk Lắk tại QĐ 
số 255/QĐ-UBND ngày 27/01/2015

• Tính đến ngày 31/12/2014, diện tích rừng 
toàn tỉnh là 507,5 nghìn ha, (độ che phủ rừng 
38,7%)

Thực trạng sử dụng đất Lâm nghiệp

• Rừng tự nhiên: 475,9 nghìn ha, chiếm 93,8% 
(rừng gỗ 461 nghìn ha, rừng tre nứa 5,2 nghìn 
ha và rừng hỗn giao tre nứa 9,8 nghìn ha)

• Rừng trồng: 31,6 nghìn ha, chiếm 6,2% (rừng 
gỗ trồng 20,2 nghìn ha, rừng cao su và cây đặc 
sản 11,4 nghìn ha)

Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Lâm nghiệp

• Hộ Lâm Nghiệp: 355 rất ít so với tiềm năng
của tỉnh nhiều rừng.

• Quy mô nhỏ lẻ: Trang trại lâm nghiệp: 8

• Sản xuất quảng canh và bán thâm canh

Sản xuất hàng hóa quy mô nhỏ

Lâm nghiệp

• Năng suất thấp

• Chu kỳ sản xuất bị cắt ngắn, chất lượng gỗ 
chưa cao, giá bán thấp

• Chưa có tổ chức liên kết sản xuất và tiêu thụ

• Cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông phục vụ 
sản xuất còn nhiều khó khăn
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Một số hạn chế trong sản xuất hàng
hóa nông lâm thủy sản

• Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chưa được 
định hướng đúng vào nhu cầu của các thị 
trường tiêu thụ. 

• Sản xuất nông nghiệp vẫn mang nặng tính 
truyền thống, nhỏ lẻ, phân tán, thiếu đầu 
tư chiều sâu

• Sản xuất tự phát theo phong trào, phá vỡ 
hầu hết các quy hoạch phát triển sản
phẩm của ngành nông nghiệp

Một số hạn chế trong sản xuất hàng
hóa nông lâm thủy sản

• Tăng trưởng nông nghiệp vẫn dựa vào:

Mở rộng diện tích 

Sử dụng tài nguyên, sức lao động là chính

Hàm lượng khoa học công nghệ trong sản 
phẩm thấp

Kém bền vững về môi trường

Tổn thất sau thu hoạch lớn

Giá trị gia tăng và năng suất lao động nông 
nghiệp thấp

Một số hạn chế trong sản xuất hàng
hóa nông lâm thủy sản

• Trồng trọt đang sử dụng tài nguyên (đất, 

nước) lớn, nhưng giá trị làm ra thấp và 

chưa xác định được cơ cấu cây trồng tối 
ưu ở các vùng sinh thái.

• Cây ngắn ngày đang chiếm dụng nhiều 

nhất về đất đai, lao động và cơ sở vật chất 

nhưng giá trị thu được trên mỗi diện tích 

thấp

Một số hạn chế trong sản xuất hàng
hóa nông lâm thủy sản

• Cây công nghiệp lâu năm phát triển tự 

phát dẫn đến tình trạng quy hoạch bị phá 

vỡ (tiêu)

Một số hạn chế trong sản xuất hàng
hóa nông lâm thủy sản

• Chăn nuôi

Phương thức sản xuất chăn nuôi chưa tập 
trung hợp lý, có hiệu quả và bền vững 

Nhiều rủi ro về dịch bệnh

Chi phí về thức ăn quá cao so với giá sản 
phẩm làm ra

Năng lực cạnh tranh thấp so với các sản 

phẩm nhập khẩu cùng loại

Một số hạn chế trong sản xuất hàng
hóa nông lâm thủy sản

• Thủy sản

Phát triển chậm so với tiềm năng mặt

nước

Phần lớn nuôi trồng theo kiểu tự cung, tự

cấp, sản xuất hàng hóa chưa được quan

tâm

Vùng nuôi trồng thiếu ổn định, thiếu gắn 

kết giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ
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Một số hạn chế trong sản xuất hàng
hóa nông lâm thủy sản

• Ngành lâm nghiệp

• Chưa hình thành được các phương thức kinh 
doanh kết hợp giữa: 

Lâm nghiệp với nông nghiệp; 

Trồng rừng với chăn nuôi;

Khai thác gỗ lâm sản ngoài gỗ 

Chưa chú trọng trồng rừng nguyên liệu gỗ 
lâu năm cho công nghiệp chế biến gỗ gia dụng

 Hiệu quả kinh tế cho người trồng và bảo vệ 
rừng chưa cao.

Khó khăn, thách thức

của sản xuất hàng hóa nông lâm thủy
sản của hộ gia đình tại Đắk Lắk

Theo điều tra nông thôn (thời điểm
tháng 1/7/2016)

• Tổng số hộ: 327.098

• Hộ nông, lâm nghiệp thủy sản

274. 213 hộ, chiếm 83,83%

- Hộ Nông nghiệp: 273.650, chiếm 83,66%

- Hộ Lâm Nghiệp: 355, chiếm 0.11%

- Hộ thủy sản: 208, chiếm 0.06%

- Trang trại: 927

Cơ cấu trang trại

• Trồng trọt: 483

• Chăn nuôi: 417

• Lâm nghiệp: 8

• Nuôi trồng thủy sản: 7

• Tổng hợp: 12

Cơ cấu trang trại

• Đất trang trại sử dụng:

Tổng: 6.548 ha

Trồng cây hàng năm: 1.463 ha

Trồng cây lâu năm: 4.290 ha

Đất lâm nghiệp: 527 ha

Đất Nuôi trồng thủy sản: 206 ha

Liên kết nông dân

• Tổ hợp tác nông nghiệp: 

• Tổng số tổ hợp tác tính đến 31/12/2014 là 
302 tổ, giảm 160 THT so với năm 2010

• Tổ hợp tác đã có Quyết định công nhận:
172 tổ chiếm 56,9%

• Từ năm 2011 đến 2015 đã thành lập mới 
là 92 tổ và giải thể là 252 THT

• Các THT giải thể: vay vốn sản xuất nông 
nghiệp hoạt động kém hiệu quả.
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Liên kết nông dân

• Hợp tác xã nông nghiệp: 

• Đến 31/12/2014: 172 HTX, tăng 55 HTX so 

với năm 2010.

• Lợi nhuận bình quân/HTX là 92,26 triệu

đồng, không tăng so với năm 2010. 

• Kết quả phân loại HTX: tốt, khá 19,2%; 

trung bình 33,9% và loại yếu: 46,9%. 

Liên kết nông dân

• Cánh đồng lớn 2016: 1, quy mô 32 ha, trồng
ngô, 40 hộ tham gia, được bao tiêu sản phẩm

• Có sự liên kết giữa nhà máy chế biến với nông
dân: sản xuất cà phê sạch, trồng gấc, sả, … 
nhưng nhìn chung chưa bền vững

Khó khăn

• Hộ gia đình chiếm tỷ trọng rất lớn trong sản xuất
hàng hóa nông lâm thủy sản của tỉnh

• Phát triển chưa khai thác hết tiềm năng: lâm
nghiệp, thủy sản phát triển chậm

• Sản xuất manh múm, nhỏ lẻ

• Một bộ phận lớn nông dân ít có tích lũy vốn

• Ít có điều kiện đầu tư khoa học công nghệ vào
sản xuất

• Sự liên kết nông dân trong sản xuất còn thấp

Khó khăn

• Khó có khả năng áp dụng các tiêu chuẩn sản
xuất VietGap, sản xuất sạch, hữu cơ, an toàn

• Một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực: cà phê, 
tiêu, ong… thường gặp vấn đề về chất lượng

• Một lượng lớn sản phẩm còn lại chủ yếu tiêu
thụ tại chỗ, ít có cơ hội tham gia chuỗi giá trị
của thị trường

Khó khăn

• Lao động ở khu vực nông thôn đã qua đào 

tạo: 8%, bao gồm:

Sơ cấp 1,64%

Trung cấp 3,26%, 

Cao đẳng 1,44% 

Đại học trở lên 1,65% 

• Chưa qua đào tạo chiếm 92,0%

Thách thức

• Khả năng phát triển theo hướng nâng cao chất
lượng, nâng cao giá trị gia tăng, sản xuất theo các
tiêu chuẩn, an toàn môi trường – xã hội: hạn chế

• Chất lượng sản phẩm: Không đáp ứng được các
tiêu chuẩn chất lượng.

• Số lượng hàng hóa: nhỏ, chỉ có thể tiêu thụ qua 
các trung gian thu mua

Cạnh tranh (ngô)
Tẩy chay (mật ong)
Từ chối nhập khẩu (tiêu)
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Khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã
hội của hàng hóa nông lâm nghiệp quy mô nhỏ

• Với lương thực, thực phẩm: đáp ứng nhu cầu tại
chỗ và trong tỉnh

• Với các sản phẩm cây công nghiệp, chăn nuôi chủ
yếu phục vụ xuất khẩu: khó đáp ứng yêu cầu cao
của các thị trường lớn trong tương lai gần

• Giá trị hàng hóa sản xuất thấp do chỉ được tiêu
thụ với ưu thế giá rẻ

• Lợi nhuận của nông dân thấp, đời sống khó khăn, 
chậm được cải thiện


