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Các vấn đề môi trường -
xã hội trong phát triển
chuỗi hàng hóa trồng trọt
- chăn nuôi

TS. Trương Tấn Khanh
Đại học Tây Nguyên

NỘI DUNG

 Phân tích các chính sách phát triển chăn nuôi và

nguyên liệu chăn nuôi tại Đăk Lak/Tây nguyên

 Thực trạng các vấn đề môi trường và xã hội gắn liền với

phát triển chuỗi hàng hóa chăn nuôi gắn liền với trồng

trọt

 Đề xuất các sáng kiến về đảm bảo an toàn môi trường-

xã hội trong chăn nuôi

1. GIỚI THIỆU 
NGÀNH CHĂN NUÔI

Mục tiêu của ngành Chăn nuôi

 Mục tiêu của ngành chăn nuôi là chuyển hóa các chất dinh

dưỡng trong thức ăn chăn nuôi (thực vật, động vất và các

vật liệu khác) thành các sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống

và sinh hoạt của con người

Chuyển hóa các chất dinh
dưỡng trong chăn nuôi

 Ưu điểm

Chuyển các chất đinh dưỡng từ các loại thức ăn mà con 
người:

Không ăn được thành ăn được

Không ngon thành ngon hơn

Giá trị dinh dưỡng thấp – cao cấp (đầy đủ và cân
đối chất dinh dưỡng)

Sản phẩm rẻ thành thành đắt

Đáp ứng nhu cầu của con người

Lợi nhuận

Nhược điểm

 Hiệu quả chuyển hóa rất thấp: 5 – 30% (bảng sau)

 Nguy cơ ô nhiễm môi trường cao

Loại gia súc, gia

cầm

Hiệu quả 

chuyển hóa 

năng lượng (%)

Hiệu quả 

chuyển hóa 

protein (%)

Gà đẻ trứng 18 26

Gà thịt 11 23

Gà tây 9 22

Bò sữa 17 25

Bò thịt 3 6

Lợn 14 14

Cừu 2 5
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Hiệu quả nuôi dưỡng

Phân 30%

Nước
tiểu 5%

Tạo

khí

5%

Sinh nhiệt

20%

Duy trì 20%

NL tích lũy trong sản phẩm = 20%

Năng lượng 
tiêu hoá 
(DE)

Tổng 

năng 

lượng

Năng

lượng trao

đổi (ME)

Năng lượng thuần

(NE)

Ô nhiễm môi trường

 Ô nhiễm không khí: mùi hôi, Vi Sinh Vật…

 Phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính (CO2, CH4, NH3)

 Ô nhiễm môi trường nước

 Ô nhiễm đất

 Truyền lây dịch bệnh

 Tiêu hao tài nguyên (đất, nước…)

Cạnh tranh đất đai và lương
thực

 Ngành chăn nuôi đóng góp khoảng 40 GDP trong

nông nghiệp, nhưng sở hữu khoảng 70% đất đai (26% 

cho chăn nuôi trực tiếp và khoảng 33% trồng cây thức

ăn chăn nuôi) (thiennhien.net)

 Cạnh tranh đất đai lâm nghiệp: chăn nuôi dưới tán

rừng làm giảm đa dạng sinh học, thoái hóa đất do dẫm

đạp và lựa chọn thức ăn

 Cạnh tranh nguồn nước bao gồm cả nước cho chăn

nuôi và trồng cây thức ăn chăn nuôi

2. Các vấn đề môi trường -
xã hội trong phát triển
chuỗi hàng hóa trồng trọt -
chăn nuôi

Các vấn đề môi trường và xã hội gắn liền
với phát triển chăn nuôi hàng hóa

Khí thải ( 

CO2, NH3, 

NO2, H2S…)

Hiệu ứng
nhà kính

Vi khuẩn, 
vi rút, 
KST

Ô nhiễm
không khí

Bệnh
truyền
lây giữa
Người và
ĐV

Khí thải
nhà kính

Thoái hóa
đất, giảm
đa dạng
sinh học
Phá rừng

Giảm đói
nghèo,
Tăng thu
nhập
Làm giàu
Đóng góp
GDP

Dư lượng
kháng sinh, 
độc tố, chất
cấm… trong
thịt, phân…
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Chăn nuôi góp một phần không nhỏ về
phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính

 Đây là vấn đề toàn cầu, là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến BĐKH

 Methane: sinh ra từ phân giải yếm khí trong dạ cỏ, thải ra dưới dạng khí

tiêu hóa và phân giải yếm khí các chất thải chăn nuôi. Methane  (CH4)có

hiệu ứng nhà kính gấp 23 lần so với CO2. Lượng Methane tạo ra bởi ngành

CN trên thế giới ước tính khoảng 37% so với tổng lượng Methane phát

thải),

 Khí NO2: Cũng là một chất khí gây hiệu ứng nhà kính cao (200 lần so với

CO2). Ước tính khoảng 5% NO2 phát thải có nguồn gốc từ CN,

 Khí NH3: 2/3 lượng khí này phát thải từ chăn nuôi gay mưa acide,

 Khí CO2.

 Hiệu ứng nhà kính từ khí phát thải trong chăn nuôi ước tính tương đương với

hệ thống giao thông trên thế giới

Ô nhiễm môi trường sống của con người

 Mùi hôi (từ NH3, H2S…): ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của con 

người. Đây là vấn đề nan giải trong chăn nuôi, đặc biệt chăn nuôi nông

hộ

 Ô nhiễm môi trường nước gây ra từ cả chất thải rắn và lỏng của chăn

nuôi

 Ô nhiễm môi trường đất: tồn dư các chất độc như kim loại nặng có

trong thức ăn, xói mòn đất, đất nén chặt do dẫm đạp

 Truyền lây bệnh: các bệnh truyền lây từ động vật sang người, vi khuẩn

(E. coli, salmonella..), ký sinh trùng…

Giảm đa dạng sinh học

 Dẫm đạp

 Lựa chọn thức ăn

 Phá rừng trồng cây thức ăn…

Ô nhiễm thực phẩm

 Do sử dụng các chất cấm trong thức ăn chăn nuôi: kháng sinh, 

hormone, chất kích thích sinh trưởng, tạo nạc (Sabutanole)

 Do vấy nhiễm trong giết mổ, lưu thông thực phẩm: 

 Vấy nhiễm vi sinh vật: E. coli, Salmonella, Streptococcus 

 Hóa chất bảo quản: phèn chua, kháng sinh

 “Công nghệ” bơm nước trước khi mổ

 Sử dụng thuốc an thần trước khi mổ

3. CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN 

CHĂN NUÔI

VAI TRÒ CỦA CHĂN 

NUÔI

the-water-cycle.jpg
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Quan hệ giữa Trồng trọt

và Chăn nuôi

 Ngành chăn nuôi tại các tỉnh Tây Nguyên và Đắk

Lắk là điển hình của hệ thống chăn nuôi gắn liền

với trồng trọt

 Chăn nuôi, ngoài cung cấp thực phẩm và sinh

kế, là nguồn cung cấp phân hữu cơ vô cùng

quan trọng đối với sản xuất cà phê, tiêu và

các cây trồng khác

 Phụ phẩm từ ngành tròng trọt là thức ăn

quan trọng đối với ngành CN, đặc biệt là

động vật nhai lại.

 Trồng cỏ trở thành một ngành cung cấp thức

ăn xanh chủ yếu cho chăn nuôi

Đóng góp đáng kể vào phát
triển kinh tế xã hội

 Chăn nuôi đóng góp 15 – 20% GDP ngành nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2020 

đạt 25% (Tái cơ cấu ngành NN Đắk Lắk) 

 Là hoạt động quan trọng trong các chương trình xã hội: Xóa đói giảm nghèo, phát

triển nông thôn, làm giàu từ chăn nuôi.

 Là nguồn cung cấp protein động vật quan trọng nhất cho trẻ em nhà nghèo, vùng

nghèo vùng xa

 Giải quyết việc làm cho lao động vùng nông thôn

Định hướng phát triển chăn 
nuôi Đak Lak

 Từng bước chuyển chăn nuôi nông hộ nhỏ lẽ sang chăn nuôi trang trại, gia

trại có quy mô phù hợp; nâng cao hiệu quả, chuyển chăn nuôi truyền thống

sang chăn nuôi hàng hóa theo định hướng thị trường; tăng cường quản lý

tài nguyên, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,

 Chú trọng ưu tiên các ngành: bò thịt, bò sữa, lơn, gia cầm, các nước ngọt, 

ong mật

Các hệ thống chăn nuôi

 Có thể phân chia hiện trạng chăn nuôi ở Đắk Lắk thành

các hệ thống chính sau:

 Hệ thống chăn nuôi nông hộ: nhỏ, lẻ

 Hệ thống chăn nuôi trang trai, gia trại

 Hệ thống chăn nuôi công nghiệp quy mô vừa và lớn

Hệ thống chăn nuôi
nông hộ

Chính sách hỗ trợ

 Số: 984/QĐ-BNN-CN (2014) PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TÁI CƠ CẤU NGÀNH 

CHĂN NUÔI THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG”

 Cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng:

Tăng năng suất và hiệu quả, 

Đáp ứng nhu cầu thị trường,

Tổ chức sản xuất theo chuỗi

Phúc lợi xã hội cho người chăn nuôi và tiêu dùng

Bảo vệ môi trường

• Quyết định UBND tỉnh số: 24/2016/QĐ-UBND 10/06/2016: Ban hành

quy định một số nội dung hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông

hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016-2020

 Hỗ trợ cải tạo giống

 Hỗ trợ đào tạo, tập huấn

 Hỗ trợ xữ lý chất thải
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Đặc điểm của Hệ thống

 Chăn nuôi nông hộ đang đóng góp phần chủ yếu trong tổng GDP ngành

chăn nuôi

 Mặc dầu chứa đựng nhược điểm trong:

 Quản lý dịch bệnh, 

 Chất lượng sản phẩm

 Quản lý môi trường, 

 Nhưng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các chương trình xã

hội như xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển nông

thôn

 Trước mắt chưa thể xóa bỏ hệ thông này trong một thời tới.

Đặc điểm của Hệ thống
 Hiện trạng: 

 sản xuất nhỏ lẻ, thiếu hợp tác trong sản
xuất và tiêu thụ sản phẩm

 thiếu gắn kết với các bên liên quan trong
chuổi giá trị sản phẩm, 

 Chưa/không/không thể kiểm soát tốt tác
động môi trường.

 Có hai hệ thống con: 

 chăn nuôi cải thiện bữa ăn (tự cung tự
cấp), và

 Chăn nuôi hàng hóa nâng cao thu nhập, 
làm giàu

 Đang có sự chuyển hướng mạnh từ chăn nuôi
truyền thống sang chăn nuôi thâm canh, định
hướng thị trường

Ảnh hưởng của hệ thống đến
môi trường-xã hội

 Là hệ thống đang bị báo động về gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ở 

nông thôn, trong đó gây ô nhiễm không khí (mùi hôi) và nước là ở mức

độ báo động.

 Khó/không /không thể kiểm soát về xử lý chất thải

 Là hệ thống chứa đựng nhiều rủi ro về dịch bệnh

 Khó/không /không thể kiểm soát dịch bệnh (tiêm phòng, kiểm soát

dịch…)

Ảnh hưởng của hệ thống đến
môi trường-xã hội

 Là hệ thống khó chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, sản
phẩm không đáp ứng nhu cầu

 Nông hộ nhỏ, lẻ, thiếu hợp tác

 Trình độ, điều kiện không đồng đều

 Tuy nhiên đây là hệ thống có thể tận dụng nhiều tài
nguyên: lao động nhàn rỗi, phụ phẩm nông nghiệp, đất
đai… để tạo thu nhập.

 Góp phần đáng kể nhất trong xóa đói giảm nghèo nông
thôn

Hệ thống chăn nuôi
trang trại

Các chính sách hỗ trợ

 Nghị quyết số 03/2000/NQ-CP ngày 02/02/2000 của
Chính phủ về phát triển kinh tế trang trại,

 Nghị quyết HĐND tỉnh số 06/2009/NQ-HĐND về VỀ 
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRANG 
TRẠI TỈNH ĐẮK LẮK, GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

 Phát triển kinh tế trang trại nhằm

khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, lao
động, vốn và

phát triển sản xuất hàng hóa

bảo vệ tốt môi trường

giải quyết việc làm, 

tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, làm giàu

https://vanbanphapluat.co/van-ban-lien-quan?id=03/2000/NQ-CP
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Đặc điểm hệ thống

 Là hệ thống chăn nuôi đang được chú trọng tại Đắk Lắk và đang có xu thế phát

triển mạnh

 Có khả năng áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật, gắn kết tốt với các bên liên quan

trong chuỗi giá trị

 Tác động môi trường – xã hội:

 Hầu hết các trang trại có đánh giá tác động môi trường, 

 Có hệ thống xử lý chất thải theo thiết kế

 Nhược điểm:

 Hệ thống xử lý không hiệu quả

 Hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường với đối tượng này còn lỏng lẻo

 Các trang trại chăn nuôi bò: không thành công do thiếu thức ăn, thiếu đất

chăn thả, tác động xấu lên đất đai, rừng…

Hệ thống chăn nuôi
công nghiệp quy mô
lớn

Các chính sách

 Nghị định 210/2013/ NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp

đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

 Hầu hết các trang trại trong hệ thống này do các doanh nghiệp trong và

ngoài nước đầu tư

 Tỉnh Đắk Lắk đã/đang phê duyệt cho nhiều dự án đầu tư chăn nuôi từ các

doanh nghiệp trong và ngoài nước:

 Chăn nuôi bò: sao đỏ, Hoàng Anh, TH, Phước thành

 Lợn: trang trại CP groups

 Nhà máy chế biến thức ăn…

Hiện trạng

 Đang từng bước phát triển

 Tác động môi trường

 Hệ thống sản xuất, chế biến

thức ăn khép kín

 Sử dụng công nghệ cao trong

chăn nuôi

 Xa khu dân cư

 Hệ thống xử lý chất thải theo

thiết kế

Vấn đề môi trường xã hội

 Đất đai: 

 Giảm tài nguyên rừng do mở rộng đất cho chăn nuôi
quy mô lớn?

 Đất nông nghiệp của nông hộ nhỏ trong vùng, đặc
biệt là đồng bào dân tộc thiểu số bị giải tỏa?

 Giải quyết việc làm cho người nghèo trong vùng, 
chưa được đặt ra??

Đề xuất các sáng kiến
về đảm bảo an toàn
môi trường-xã hội
trong chăn nuôi
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Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung theo
địa phương

 Hiện nay hầu hết chăn nuôi nông hộ đặt trong khu vực

dân cư, nhiều trang trại đặc biệt trang trại nuôi heo, gà ở 

gần hoặc trong khu dân cư, gây ô nhiễm nặng với môi

trường không khí và nước.

 Việc quy hoach khu chăn nuôi sẽ giúp đỡ việc quản lý

các vấn đề môi trường

Tổ chức lại sản xuất chăn nuôi

 Chuyển đổi dần phương thức chăn nuôi nhỏ, phân tán
sang chăn nuôi theo hướng hợp tác xã, trang trại gắn với
công nghiệp hóa, hình thành các vùng chăn nuôi trọng
điểm an toàn sinh học

 Tăng cường quản lý tác động môi trường, xã hội bao
gồm các vấn đề hiệu quả, an toàn sinh học, thực phẩm
và bảo vệ môi trường

Nâng cao nhân thức cộng đồng
về tác động môi trường

 Đưa các hoạt động tăng cường nhân thức về tác động
môi trường và các biện pháp hạn chế đến cộng đồng
thông qua tập huấn, tuyên truyền và gắn liền với các dự
án phát triển chăn nuôi đặc biệt chăn nuôi nông hộ.

 Nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ có liên quan
về công tác bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.

Xử lý chất thải

 Đa số nông dân đặt chuồng trại gần nhà ở của mình, trong khi

các hệ thống xử lý chất thải không tốt, ảnh hưởng sức khỏe

người và động vật.

 Hầm Biogas là giải pháp tốt để giải quyết mùi hôi và việc thải

chất thải lỏng, đặc biệt trong chăn nuôi heo

 Sử dụng chế phẩm sinh học (EM)

 Sản xuất phân hửu cơ từ chất thải rắn chăn nuôi

 Đệm lót sinh học

Biện pháp xử lý chất thải hiệu quả trong
chăn nuôi bò nông hộ ở Ea Kar

 Chất thải rắn: được xử lý bằng các biên pháp ủ sinh học
với rơm, vỏ cà phê… làm phân hữu cơ để bán

 Giá 1 triệu/m3 phân bò

 Chất thải lỏng: sản xuất khí sinh học (Biogas), chất
lỏng tự hầm Biogas dùng tưới cho cỏ trồng



12/15/2017

8

Tài liệu tham khảo

 Tác động môi trường từ ngành chăn nuôi (Thiennhien.net)

 Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tăng 
trưởng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững;

 Kế hoạch số 1384/QĐ-BNN-KH ngày 18/6/2013 của Bộ 
NN&PTNT về Chương trình hành động thực hiện đề án tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 
10/6/2013;

 Chỉ thị số 2039/CT-BNN-KH ngày 20/6/2013 của Bộ 
NN&PTNT về triển khai Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

 Quyết định số 984/QĐ-BNN-CN ngày 9/5/2014 về phê duyệt 
Đề án “Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị 
gia tăng và phát triển bền vững”;

 Các tài liệu khác trên internet


