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I. PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. Sự cần thiết xây dựng đề án 

Tây Bắc là vùng có khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi, mùa đông lạnh 

khô, mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều. Địa hình núi cao, bị chia cắt sâu và mạnh, 

hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu cho phép phát triển được nhiều loại cây ăn 

quả có nguồn gốc nhiệt đới (chuối, dứa, xoài…), á nhiệt đới (cam, quýt, vải, 

nhãn…) và ôn đới (mận, lê,…), trong đó nhiều loại có năng suất và chất lượng 

khá tốt. Theo số liệu thống kê, đến năm 2018, diện tích cây ăn quả của các tỉnh 

Tây Bắc đạt 70,2 ngàn ha, chiếm gần 20% diện tích cây ăn quả các tỉnh phía Bắc 

và chiếm khoảng 8% diện tích cây ăn quả của cả nước. Hiện nay đã hình thành 

các vùng cây ăn quả tập trung quy mô lớn như: vùng trồng nhãn tập trung tại các 

huyện Mai Sơn, Sông Mã - Sơn La, Bảo Thắng - Lào Cai; vùng trồng xoài tập 

trung tại các huyện Yên Châu, Mai Sơn - Sơn La; vùng trồng chuối tập trung tại 

các huyện Mường Khương, Bảo Thắng - Lào Cai; vùng trồng cây ăn quả ôn đới 

tại các huyện Mộc Châu - Sơn La, Bắc Hà - Lào Cai … Ở một số tỉnh vùng Tây 

Bắc, cây ăn quả đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của địa 

phương như: Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái và Lào Cai. 

Trong những năm vừa qua, phát triển cây ăn quả vùng Tây Bắc đã góp 

phần khai thác tiềm năng đất đai, khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

cơ cấu mùa vụ, tăng thu nhập của nông dân trên địa bàn.Diện tích cây ăn quả ở 

một số tỉnh đã liên tục tăng trong những năm vừa qua như: Hòa Bình, Sơn La. 

Đến thời điểm hiện tại, diện tích cây ăn quả của Sơn La đã đạt tổng diện tích cây 

ăn quả của cả vùng theo số liệu của Tổng cục thống kê năm 2018. Cùng với sự 

nỗ lực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, liên kết sản xuất, mở rộng thị 

trường, một số địa phương trong vùng bước đầu tạo lập cơ sở vật chất phục vụ 

sản xuất và chế biến, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô 

lớn, thu hút được sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi 

giá trị liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, sản xuất; về tiêu thụ, cùng với thị 
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trường nội địa, thị trường xuất khẩu chính (Trung Quốc), sản phẩm trái cây đã 

bước đầu xuất khẩu vào một số thị trường khó tính (Mỹ, Anh, Úc, ...). 

Bên cạnh những thuận lợi, kết quả đã đạt được, Tây Bắc còn là vùng khó 

khăn nhất cả nước do điều kiện địa hình, cơ sở hạ tầng, giao thông đi lại, suất 

đầu tư lớn trong khi trình độ dân trí, khả năng đầu tư thâm canh của nông dân, 

thu hút đầu tư của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế so với các tỉnh có điều kiện 

địa lý, giao thông đi lại thuận lợi hơn. Sản xuất cây ăn quả của vùng đã và đang 

bộc lộ khó rõ những hạn chế của quá trình phát triển mang tính tự phát, theo 

phong trào, thiếu sự điều tiết ở tầm vĩ mô; liên kết sản xuất, thu mua, chế biến, 

bảo quản, tiêu thụ, liên kết giữa các địa phương trong vùng chưa có nhiều và 

chưa chặt chẽ; vai trò doanh nghiệp trong chuỗi giá trị chưa lớn; cơ sở chế biến, 

bảo quản chưa đáp ứng được về quy mô, công nghệ ... nên hiệu quả sản xuất 

chưa cao và bền vững, đặc biệt là trước những thách thức của biến đổi khí hậu, 

hội nhập thương mại quốc tế như hiện nay.  

 Mặc dù phát triển sản xuất cây ăn quả các tỉnh vùng Tây Bắc đã được xây 

dựng trong quy hoạch phát triển cây ăn quả của cả nước, song do vai trò của sản 

xuất cây ăn quả của vùng đã có nhiều thay đổi, càng ngày càng có vai trò lớn 

hơn trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng, rất cần có một đề án phát triển sản 

xuất cây ăn quả chi tiết hơn cho riêng vùng Tây Bắc. Được Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ và hướng dẫn của Cục Trồng trọt, Viện 

Nghiên cứu Rau quả xây dựng đề cương đề án: “Phát triển bền vững cây ăn quả 

một số tỉnh vùng Tây Bắc”, trình bộ xem xét, phê duyệt cho triển khai đề án 

nhằm góp phần phát triển sản xuất cây ăn quả vùng đạt hiệu quả cao và bền 

vững, hỗ trợ mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

các tỉnh trong vùng. 

2. Căn cứ pháp lý lập đề án 

- Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 09 năm 2018 của Chính 

phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển Nông nghiệp, nông thôn. 
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- Nghị định 98/2018/NĐ - CP ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ 

về chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp. 

- Nghị định 57/2018/NĐ - CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính 

sách khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

- Nghị quyết 53/NQ-CP giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

xây dựng đề án “Phát triển ngành chế biến rau, củ quả đứng trong 5 nước hàng 

đầu thế giới”. 

- Quyết định số 1819/QĐ - TTg ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Thủ 

tướng Chính phủ về phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 

2017 - 2020. 

- Quyết định số 824/QĐ-BNN-TT ngày 16/4/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành 

trồng trọt đến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

- Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững. 

- Quyết định số 1384/QĐ-BNN ngày 18/06/2013 của Bộ nông nghiệp và 

PTNT về việc ban hành 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 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thông báo số 1285/TB-BNN-VP ngày20/2/2020 về kết luận của Thứ 

trưởng Lê Quốc Doanh tại buổi làm việc với UBND tỉnh Sơn La về tình hình 

phát triển sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả. 

- Quyết định số 1134/QĐ-BNN-KH ngày 7 tháng 4 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phê duyệt nhiệm vụ bổ sung 

năm 2020. 

3. Phạm vi, thời kỳ lập đề án 

3.1. Phạm vi không gian: 
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Đề án được xây dựng cho 6 tỉnh, bao gồm: Hòa Bình,Sơn La, Điện Biên, Lai 

Châu, Lào Cai và Yên Bái 

3.2. Phạm vi nội dung:  

Trên cơ sở về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hiện trạng sản xuất cây ăn quả 

của các địa phương trong vùng, tập trung nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm (từ 

sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, tiêu thụ) với các sản phẩm chủ lực, đặc sản 

của vùng, sản OCOP của địa phương: Chuối, xoài, nhãn, cam, bưởi, chanh leo, 

dứa, bơ và một số cây ôn đới  (mận, hồng, ...). 

3.3. Phạm vi thời gian 

- Số liệu hiện trạng về sản xuất, chế biến, tiêu thụ được thu thập tổng hợp 

từ năm 2015 đến năm 2019.  

- Xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả chủ lực đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030.  

4. Mục tiêu của đề án 

4.1. Mục tiêu chung 

Phát triển sản xuất bền vững cây ăn quả vùng Tây Bắc trên cơ sở sử 

dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường 

4.2. Mục tiêu cụ thể 

- Đánh giá được thực trạng sản xuất, bảo quản chế biến, tiêu thụ các sản 

phẩm quả trong phạm vi các tỉnh vùng xây dựng đề án. 

- Xác định được các tiềm năng, lợi thế; những khó khăn, thách thức trong 

phát triển sản xuất cây ăn quả của các tỉnh trong vùng xây dựng đề án. 

- Xác định, đề xuất được các chủng loại cây ăn quả có lợi thế phát triển 

của từng tỉnh; quy mô diện tích, cơ cấu giống cây ăn quả, tiểu vùng/địa bàn sản 

xuất cho từng tỉnh trong vùng. 

- Đề xuất các đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất ưu tiên cho phát triển sản 

xuất cây ăn quả trong vùng. 

4.3. Yêu cầu các vấn đề chính cần giải quyết 
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- Tận dụng tối đa kết quả điều tra, nghiên cứu, đề xuất của các dự án quy 

hoạch cây ăn quả của các địa phương. 

- Điều tra, đánh giá được điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, tình hình sản 

xuất, cơ cấu giống, hiệu quả kinh tế trong sản xuất cây ăn quả … tại 6 tỉnh vùng 

Tây Bắc. Qua đó, đánh giá mặt đạt được, các mặt tồn tại, các nguyên nhân khách 

quan và chủ quan, các nguyên nhân có liên quan đến thể chế, chính sách, đến 

kinh tế - xã hội. 

- Thu thập nguồn dữ liệu thứ cấp thu thập từ các cơ quan, tổ chức có liên 

quan ở trung ương và địa phương; nguồn dữ liệu sơ cấp qua trao đổi trực tiếp 

giữa các doanh nghiệp và điều tra trực tiếp bằng phiếu câu hỏi từ nông hộ trực 

tiếp sản xuất cây ăn quả. 

- Đề án phải đề xuất được đối tượng cây ăn quả, quy mô diện tích tại từng 

tỉnh đáp ứng được tính liên vùng; xây dựng được giải pháp đặc thù để hỗ trợ nông 

dân vùng sản xuất CAQ tập trung và các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, đồng 

thời xác định rõ việc tổ chức thực hiện quy hoạch, khái toán nhu cầu vốn đầu tư. 

5. Phương pháp lập đề án 

- Phương pháp lịch sử (kế thừa nguồn tư liệu thứ cấp hiện có, tham khảo 

báo cáo, chọn lọc và phân tích số liệu đã có từ các nguồn trong các Bộ, Ngành 

và các địa phương trong vùng).  

- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa (tổ chức điều tra khảo sát tại các 

tỉnh, huyện, xã nhằm đánh giá hiện trạng kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, 

sản xuất, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu cũng như các mặt thuận lợi, khó khăn 

trong phát triển cây ăn quả). 

- Phương pháp điều tra phỏng vấn trực tiếp (thực hiện phỏng vấn trực tiếp 

bằng phiếu câu hỏi đã soạn sẵn cho các đối tượng liên quan). 

- Phương pháp chuyên gia (trao đổi với những người am hiểu nhằm tìm 

hiểu sâu về vấn đề sản xuất, chế biến, tiêu thụ CAQ).  

- Phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh để khái quát vấn đề, số liệu, 

xử lý dữ liệu đưa vào báo cáo. 
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II. PHẦN THỨ NHẤT: KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN  

TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG SẢN XUẤT, TIÊU 

THỤ CÂY ĂN QUẢ TẠI CÁC TỈNH VÙNG TÂY BẮC 

1. Hiện trạng về điều kiện, tự nhiên, kinh tế xã hội của vùng Tây Bắc. 

1.1. Điều kiện tự nhiên 

* Vị trí địa lý 

Tây Bắc là vùng miền núi phía Tây của miền Bắc Việt Nam, có chung 

đường biên giới với Lào và Trung Quốc. Vùng Tây Bắc trong phạm vi nghiên 

cứu của đề tài bao gồm sáu tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn 

La, Hòa Bình, nằm trong tọa độ địa lý từ 20O39’ đến 22 O49’ vĩ độ Bắc và 

102O10’ đến 105O49’ kinh độ Đông. Toàn vùng có diện tích 50.680 km2, chiếm 

15% tổng diện tích phần đất liền của nước ta; nhưng dân số chỉ chiếm 4,8% tổng 

dân số cả nước; mật độ dân số chỉ bằng 31,44% so với mật độ dân số trung bình 

của cả nước là 271 người/km2 (Niên giám thống kê 2013), là vùng đất rộng, 

người thưa.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Vị trí vùng miền núi Tây Bắc trên bản đồ miền Bắc Việt Nam  

* Địa hình 

Địa hình vùng miền núi Tây Bắc có sự phân dị độ cao rất lớn, bao gồm 

các dãy núi cao, trung bình đến đồi thấp. Các kiểu địa hình bao gồm núi cao, núi 

trung bình, núi thấp, đồi, bình sơn nguyên, cao nguyên, các đồng bằng, thung 
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lũng sông và trũng giữa núi. Xu thế chung của địa hình là nghiêng về phía Đông 

Nam với độ cao giảm dần. Địa hình phân bố thành các dãy núi lớn, kéo dài có 

dạng tuyến với chiều dài lớn gấp nhiều lần chiều rộng. Sự phân bố và phát triển 

các kiểu địa hình ở vùng Tây Bắc phản ánh vai trò tích cực của hoạt động dịch 

trượt dọc theo các đứt gãy Lai Châu - Điện Biên, Sông Đà và đứt gãy Sông 

Hồng trong giai đoạn tân kiến tạo hiện đại. 

Theo các đặc điểm về hình thái địa hình, về sự phân bố và phát triển địa 

hình miền núi 6 tỉnh vùng miền núi Tây Bắc có thể chia thành các vùng như sau: 

- Vùng Tây Tây Bắc thuộc địa phận các huyện Mường Tè, Mường Nhé và 

Mường Lay. Ranh giới phía đông của vùng miền núi Tây Bắc là thung lũng Lai 

Châu - Điện Biên. Tại đây, cấu trúc sơn văn rất đặc trưng bởi các dãy núi có độ 

cao từ trung bình đến thấp chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam (TB-ĐN), ở 

phần phía Tây Bắc từ biên giới Việt- Trung rồi chuyển sang phương á kinh 

tuyến ở phần phía Đông Nam với các dãy núi: dãy núi Pu Si Lung, dãy núi 

Mường Chà, dãy núi Pu Đen Đinh, nằm xen kẽ giữa 2 dãy núi Pu Si Lung và 

Mường Chà - Si Pa Phìm là dãy núi thấp Mường Tè. 

- Vùng Nam Tây Bắc thuộc lãnh thổ của tỉnh Điện Biên và Sơn La. Địa 

hình núi đây cũng phát triển có những nét đặc trưng riêng về phân bố, hình thái 

và mức độ phân cách với các dãy núi như: dãy núi Pu Sam Sao nằm ở bờ Tây 

Nam của sông Mã, chạy dọc biên giới Việt- Lào theo hướng TB-ĐN về đến phía 

Nam huyện Sông Mã (huyện Sốp Cộp) rồi chạy sang lãnh thổ Lào. Đây là dãy 

núi trung bình phân bố có dạng vòng cung lồi về phía Tây Nam. Liền kề phía 

Đông Bắc với dãy núi Pu Sam Sao là dải núi thấp đồi cao dọc sông Mã cũng có 

dạng vòng cung. Dãy núi Su Xung Chảo Chai gồm các dãy núi dạng tuyến kéo 

dài theo phương á kinh tuyến ở phía bắc huyện Tuần Giáo rồi chạy theo hướng 

TB-ĐN ở phía Nam của các huyện Thuận Châu và Sông Mã. Dọc theo thung 

lũng sông Đà nằm kẹp giữa dãy núi Hoàng Liên Sơn ở phía Đông Bắc và cao 

nguyên Sơn La là dãy núi thấp, đồi cao, phân bố cũng có dạng vòng cung từ  

Mường Trai đến Mường La, Bắc Yên và Vạn Yên. Dãy núi Pu Huổi Long chạy 
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theo phương á kinh tuyến từ phía Nam huyện Mường Chà đến huyện Điện Biên 

Đông dọc theo phía Đông thung lũng Lai Châu – Điện Biên.  

- Vùng Đông Tây Bắc thuộc vùng lãnh thổ phía Đông của tỉnh Lai Châu, 

Sơn La và Hòa Bình. Đặc điểm địa mạo ở đây cũng khác so với những vùng 

khác, với dãy núi Hoàng Liên Sơn cao nhất nước ta chạy theo hướng TB-ĐN từ 

phía Bắc huyên Phong Thổ đến huyện Phù Yên. Dãy núi này bao gồm 2 dãy núi 

chính: dãy núi Phan si Păng (cao 3.143m) và dãy núi Phu Luông (cao 2.985m). 

Các dãy núi này đều có sườn núi phía Tây Nam rất dốc, dốc hơn sườn núi phía 

Đông Bắc. Dãy núi Phong Thổ Than Uyên nằm ở rìa phía Tây Nam dãy núi 

Hoàng Liên Sơn cũng theo phương TB-ĐN. Dãy núi thấp Phù Yên - Hòa Bình 

chạy theo phương TB-ĐN và bị cắt xé bởi hệ thống các khe xói xâm thực thuộc 

phụ lưu sông Đà.  

- Vùng Đông dãy núi Hoàng Liên Sơn bao gồm dãy núi cao, thuộc sườn 

phía Đông Hoàng Liên Sơn chạy theo hướng TB-ĐN Dãy núi Po San và dãy núi 

Con Voi chạy theo hướng TB-ĐN. Vùng giữa dãy Hoàng Liên Sơn và Po San - 

Con Voi là thung lũng sông Hồng. 

Nhìn chung, 6 tỉnh vùng miền núi Tây Bắc có đặc điểm địa hình chính là 

cao nguyên và bình sơn nguyên như cao nguyên Sơn La, cao nguyên Mộc Châu 

và sơn nguyên Tà Phình. Địa hình đồng bằng thung lũng sông và trũng giữa núi 

ở đây phân bố nhỏ lẻ và hẹp, diện tích rất nhỏ. Chúng chủ yếu phân bố dọc theo 

các thung lũng: Lai Châu - Điện Biên, Tam Đường, trũng giữa núi dọc theo 

thung lũng sông Đà, sông Mã, và sông Hồng, có 3 vùng đồng bằng trù phú có 

tiềm năng cao trong sản xuất nông nghiệp là cánh đồng Mường Thanh, Mường 

Than, Mường Lò. 

 

1.1.1. Điều kiện tự nhiên tỉnh Lào Cai 

* Vị trí địa lý: Lào Cai là tỉnh vùng cao biên giới, nằm chính giữa vùng 

Đông Bắc và vùng Tây Bắc của Việt Nam, cách Hà Nội 296 km theo đường sắt và 

345 km theo đường bộ. Phía Đông giáp tỉnh Hà Giang, phía Nam giáp tỉnh Yên 
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Bái, phía Tây giáp tỉnh Lai Châu, phía Bắc giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc với 

203 km đường biên giới. 

* Đặc điểm địa hình: Địa hình Lào Cai rất phức tạp, phân tầng độ cao lớn, 

mức độ chia cắt mạnh. Hai dãy núi chính là dãy Hoàng Liên Sơn và dãy Con 

Voi cùng có hướng Tây Bắc - Đông Nam nằm về phía đông và phía tây tạo ra 

các vùng đất thấp, trung bình giữa hai dãy núi này và một vùng về phía tây dãy 

Hoàng Liên Sơn. Ngoài ra còn rất nhiều núi nhỏ hơn phân bố đa dạng, chia cắt 

tạo ra những tiểu vùng khí hậu khác nhau. 

Do địa hình chia cắt nên phân đai cao thấp khá rõ ràng, trong đó độ cao từ 

300m - 1.000m chiếm phần lớn diện tích toàn tỉnh. Điểm cao nhất là đỉnh núi 

Phan Xi Păng trên dãy Hoàng Liên Sơn có độ cao 3.143m so với mặt nước biển, 

Tả Giàng Phình: 3.090m. 

Dải đất dọc theo sông Hồng và sông Chảy gồm thành phố Lào Cai - Cam 

Đường - Bảo Thắng - Bảo Yên và phần phía đông huyện Văn Bàn thuộc các đai 

độ cao thấp hơn (điểm thấp nhất là 80 m thuộc địa phận huyện Bảo Thắng), địa 

hình ít hiểm trở hơn, có nhiều vùng đất đồi thoải, thung lũng, là địa bàn thuận 

lợi cho sản xuất nông lâm nghiệp.  

Từ đặc điểm của vị trí địa lý và địa hình của Lào Cai cho thấy việc phát 

triển cây bưởi tại tỉnh này có những thuận lợi, khó khăn sau: 

- Thuận lợi: 

+ Lào Cai có vị trí địa lý quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Côn 

Minh (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, là “cửa ngõ”, “cầu nối” của 

Việt Nam, các nước ASEAN với thị trường Vân Nam và miền Tây Nam Trung 

Quốc. Với vị trí địa lý như vậy tạo cho Lào Cai có những lợi thế phát triển kinh 

tế-xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, thuận tiện trong việc tiêu thụ sản phẩm 

(xuất khẩu và nội tiêu). 

+ Có khả năng tạo đa dạng sản phẩm cây ăn quả có chất lượng cao do có 

nhiều vùng tiểu khí hậu, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn.  
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- Khó khăn: Phần lớn diện tích đất của tỉnh Lào Cai cao trên 300 m, nên khó 

có điều kiện phát triển diện tích và nếu có cũng sẽ khó khăn trong việc canh tác.  

1.1.2. Điều kiện tự nhiên tỉnh tỉnh Điện Biên 

* Vị trí địa lý: Tỉnh Điện Biên là một tỉnh thuộc vùng miền núi Tây Bắc, 

phía Bắc giáp với tỉnh Lai Châu, phía Đông và Đông Bắc giáp với tỉnh Sơn La, 

và là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào và Trung Quốc, 

trong đó phía Tây và Tây Nam giáp với Lào có đường biên giới dài 360 km.Phía 

tây bắc giáp với tỉnh Vân Nam - Trung Quốc tại khu vực xã Sín Thầu - huyện 

Mường Nhé, có đường biên giới với Trung Quốc dài 38,5 km.  

Diện tích tự nhiên của tỉnh Điện Biên là 9.554 km2, được giới hạn bởi tọa 

độ địa lý từ 20o54' đến22o33'vĩ độ Bắc và từ 102o10' đến 103o36' kinh độ Đông. 

Tỉnh Điện Biên mới được phân tách từ tỉnh Lai Châu cũ, hiện có 9 đơn vị hành 

chính cấp huyện, bao gồm: Thành phố Điện Biên Phủ, Thị xã Mường Lay, và 

các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Mường Nhé, 

Tủa Chùa, và Tuần Giáo. Trung tâm tỉnh lỵ là thành phố Điện Biên Phủ, cách 

Thủ đô Hà Nội 502km theo đường Quốc lộ 6 và Quốc lộ 279.  

* Đặc điểm địa hình: Do ảnh hưởng của các hoạt động kiến tạo nên địa 

hình của Điện Biên rất phức tạp, được cấu tạo bởi những dãy núi chạy dài theo 

hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao biến đổi từ 200 m đến hơn 1.800 mét. 

Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và nghiêng dần từ Tây sang Đông. Ở phía 

Bắc có các điểm cao 1.085 m, 1.162 m và 1.856 m (Mường Nhé), cao nhất là 

đỉnh Pu Đen Đinh cao 1.886 m. Ở phía Tây có các điểm cao 1.127 m, 1.649 m, 

1.860 m và dãy điểm cao Mường Phăng kéo xuống Tuần Giáo. Xen lẫn các dãy 

núi cao là các thung lũng, sông suối nhỏ hẹp và dốc phân bố khắp nơi trên địa 

bàn tỉnh, trong đó đáng kể có thung lũng Mường Thanh rộng hơn 150 km2, là 

cánh đồng lớn và nổi tiếng nhất của tỉnh và toàn vùng Tây Bắc. Núi bị bào mòn 

mạnh tạo nên những cao nguyên khá rộng như cao nguyên A Pa Chải (huyện 

Mường Nhé), cao nguyên Tả Phình - Tủa Chùa. Ngoài ra còn có các dạng địa 
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hình thung lũng, sông suối, thềm bãi bồi, nón phóng vật, sườn tích, hang động, 

mô sụt võng,... phân bố rộng khắp trên địa bàn, nhưng diện tích nhỏ.   

Từ đặc điểm của vị trí địa lý và địa hình của Điện Biên cho thấy việc phát 

triển cây cây ăn quả tại tỉnh này có những thuận lợi, khó khăn sau: 

- Thuận lợi:   

+ Điện Biên là tỉnh miền núi cực Tây của tổ quốc, có chung đường biên 

giới giáp với 2 quốc gia Trung Quốc và Lào, là cơ hội rất lớn để Điện Biên đẩy 

mạnh thương mại quốc tế, thuận tiện trong việc tiêu thụ sản phẩm (xuất khẩu và 

nội tiêu). 

+ Do đặc thù của địa hình, tỉnh Điện Biên ít bị ảnh hưởng của gió 

mùa đông bắc, nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nên sản phẩm 

nông nghiệp nói chung, sản phẩm quả nói riêng thường tốt hơn so với các 

vùng khác trong cả nước. 

- Khó khăn: 

+ Phần lớn diện tích đất của tỉnh Điện Biên cao trên 200 m, nên khó có 

điều kiện phát triển diện tích và nếu có cũng sẽ khó khăn trong việc canh tác.  

1.1.3. Điều kiện tự nhiên tỉnh Lai Châu 

* Đặc điểm địa lý: Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc, 

cách Thủ đô Hà Nội khoảng 400 km về phía Đông Nam, có toạ độ địa lý từ 

21051’ đến 22049’ vĩ độ Bắc và 102019’ đến 103059’ kinh độ Đông; phía Bắc 

và Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, phía Tây giáp tỉnh Điện Biên, 

phía Đông và phía Đông Nam tiếp giáp với hai tỉnh Lào Cai và Yên Bái, phía 

Nam tiếp giáp với tỉnh Sơn La. 

* Đặc điểm địa hình:  Địa hình được tạo bởi những dãy núi chạy dài theo 

hướng Tây Bắc - Đông Nam, có nhiều đỉnh núi cao như đỉnh Pu Sa Leng cao 

3.096 m. Núi đồi cao và dốc, xen kẽ nhiều thung lũng sâu và hẹp, phía Đông là 

dãy núi Hoàng Liên Sơn, phía Tây là dãy núi Sông Mã, giữa hai dãy núi trên là 

phần đất thuộc vùng núi thấp tương đối rộng lớn thuộc lưu vực sông Đà với 

nhiều cao nguyên đá vôi dài 400 km chạy suốt từ Phong Thổ (Lai Châu) đến 
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Quan Sơn, Quan Hóa…(Thanh Hoá). Có nhiều cao nguyên, sông suối, sông có 

nhiều thác gềnh, dòng chảy lưu lượng lớn nên có tiềm năng thuỷ điện rất lớn. Có 

265,095 km đường biên giới giáp với Trung Quốc.Từ đặc điểm của vị trí địa lý 

và địa hình của Lai Châu cho thấy việc phát triển cây ăn quả tại tỉnh này có 

những thuận lợi, khó khăn sau: 

* Thuận lợi:   

+ Lai Châu là tỉnh miền núi cực Tây của tổ quốc, có chung đường biên 

giới khá dài giáp với tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, đây là cơ hội rất lớn để Lai 

Châu đẩy mạnh thương mại quốc tế, thuận tiện trong việc tiêu thụ sản phẩm 

(xuất khẩu và nội tiêu). 

+ Do đặc thù của địa hình, tỉnh Lai Châu ít bị ảnh hưởng của gió mùa 

đông bắc, nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn nên sản phẩm nông nghiệp 

nói chung, sản phẩm cây ăn quả nói riêng thường tốt hơn so với các vùng khác 

trong cả nước. 

- Khó khăn: 

+ Phần lớn diện tích đất của tỉnh Lai Châu là đồi núi, dốc và hẹp nên sẽ 

khó khăn trong việc canh tác.  

1.1.4. Điều kiện tự nhiên tỉnh Sơn La 

* Đặc điểm địa lý: Sơn La là tỉnh miền núi cao nằm ở phía tây bắc Việt 

Nam trong khoảng 20039' – 22002' vĩ độ Bắc và 103011' – 105002' kinh độ Đông. 

Phía Bắc giáp hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Phía Đông giáp Hòa Bình, Phú Thọ. 

Phía Tây giáp Lai Châu, Điện Biên. Phía Nam giáp Thanh Hóa. Sơn La có 

250km đường biên giới với nước bạn Lào. Thị xã Sơn La cách thủ đô Hà Nội  

320 km về phía tây bắc. Diện tích tự nhiên 14.055 km2, chiếm 4,27% diện tích 

cả nước. 

* Đặc điểm địa hình: Sơn La có độ cao trung bình 600 – 700 m so với 

mực nước biển. Địa hình của Sơn La bị chia cắt và tạo thành ba vùng sinh thái : 

Vùng trục quốc lộ 6, vùng lòng hồ sông Đà và vùng cao biên giới. Riêng hai cao 
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nguyên lớn Mộc Châu và Nà Sản với độ cao hàng trăm mét đã tạo nên nét đặc 

trưng cho địa hình Sơn La. Trong đó: 

- Cao nguyên Mộc Châu: Cao 1.050 m so với mực nước biển, mang đặc 

trưng của vùng khí hậu cận ôn đới có nhiệt độ trung bình hàng năm là 180C. Đất 

đai phì nhiêu, phù hợp với trồng cây công nghiệp như chè, cây ăn quả, chăn nuôi 

bò sữa, các loại gia súc ăn cỏ và phát triển du lịch. 

- Cao nguyên Nà Sản: Cao 800 m so với mực nước biển, đất đai phì nhiêu, 

thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp như mía, cà phê và cây ăn quả. 

Từ đặc điểm của vị trí địa lý và địa hình của Sơn La cho thấy việc phát 

triển cây cây ăn quả tại tỉnh này có những thuận lợi, khó khăn sau: 

* Thuận lợi:   

+ Sơn La là tỉnh miền núi có chung đường biên giới giáp với Lào, là cơ 

hội rất lớn để Sơn La đẩy mạnh thương mại quốc tế, thuận tiện trong việc tiêu 

thụ sản phẩm (xuất khẩu và nội tiêu). Bên cạnh đó, Sơn La có 2 cao nguyên Mộc 

Châu và Nà Sản có điều kiện khí hậu, đất đai phù hợp cho phát triển sản xuất 

cây ăn quả hành hóa. 

+ Do đặc thù của địa hình, tỉnh Sơn La ít bị ảnh hưởng của gió mùa đông 

bắc, nhiệt độ chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn,  nên sản phẩm nông nghiệp nói 

chung, sản phẩm quả nói riêng thường tốt hơn so với các vùng khác trong cả nước. 

* Khó khăn: 

+ Phần lớn diện tích đất của tỉnh Sơn La cao, chưa chủ động được nguồn 

tưới  nên khó khăn trong việc canh tác sản xuất các loại cây ăn quả. 

1.1.5. Điều kiện tự nhiên tỉnh tỉnh Yên Bái 

* Vị trí địa lý: 

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung 

du Bắc Bộ Việt Nam, phía Tây Bắc giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu; phía 

Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang; phía Đông Nam 

giáp tỉnh Phú Thọ và phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh 
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là  6.887,45 km2, xếp thứ 8 so với 12 tỉnh thuộc vùng núi và trung du phía Bắc 

về quy mô đất đai.  

Với vị trí địa lý là cửa ngõ miền Tây Bắc, nằm trên trung điểm của một 

trong những tuyến hành lang kinh tế chủ lực Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải 

Phòng, có hệ thống giao thông tương đối đa dạng đã tạo điều kiện và cơ hội 

thuận lợi để Yên Bái tăng cường hội nhập và giao lưu kinh tế thương mại, phát 

triển văn hóa xã hội…không chỉ với các tỉnh trong vùng, các trung tâm kinh tế 

lớn trong cả nước mà còn cả trong giao lưu kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các 

tỉnh phía Tây Nam của Trung Quốc và các nước trong khối ASEAN. 

* Đặc điểm địa hình 

Yên Bái nằm ở vùng núi phía Bắc, có đặc điểm địa hình cao dần từ Đông 

Nam lên Tây Bắc và được kiến tạo bởi 3 dãy núi lớn đều có hướng chạy Tây Bắc 

- Đông Nam: phía Tây có dãy Hoàng Liên Sơn - Pú Luông nằm kẹp giữa sông 

Hồng và sông Đà, tiếp đến là dãy núi cổ Con Voi nằm kẹp giữa sông Hồng và 

sông Chảy, phía Đông có dãy núi đá vôi nằm kẹp giữa sông Chảy và sông Lô. Địa 

hình khá phức tạp nhưng có thể chia thành 2 vùng lớn: vùng cao và vùng thấp. 

Vùng cao có độ cao trung bình 600 m trở lên, chiếm 67,56% diện tích toàn tỉnh. 

Vùng này dân cư thưa thớt, có tiềm năng về đất đai, lâm sản, khoáng sản, có khả 

năng huy động vào phát triển kinh tế - xã hội. Vùng thấp có độ cao dưới 600 m, 

chủ yếu là địa hình đồi núi thấp, thung lũng bồn địa, chiếm 32,44 % diện tích tự 

nhiên toàn tỉnh.  

1.1.6. Điều kiện tự nhiên tỉnh tỉnh Hòa Bình 

* Vị trí địa lý 

 Hòa Bình là tỉnh miền núi, trung tâm tỉnh lỵ cách trung tâm thủ đô Hà Nội 

73 km, nằm ở tọa độ 20o39’ đến 21o08’ vĩ độ Bắc, 104o48’ đến 104o51’ kinh độ 

Đông, nằm trong vùng kinh tế Tây Bắc. Phía Bắc giáp tỉnh Phú Thọ; phía Nam 

giáp tỉnh Hà Nam, Ninh Bình; phía Đông giáp thành phố Hà Nội; phía Tây giáp 

tỉnh Sơn La, Thanh Hóa. Hoà Bình là cửa ngõ giao lưu giữa các tỉnh Tây Bắc, 

đồng bằng châu thổ sông Hồng và tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội - Hải 
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Phòng - Quảng Ninh thông qua mạng lưới giao thông đường bộ (quốc lộ 6, đường 

Hồ Chí Minh, quốc lộ 12B, quốc lộ 15) và đường sông (sông Đà, sông Bôi). 

Với vị trí địa lý như trên, Hòa Bình có thị trường khá rộng lớn, đặc biệt là 

thị trường Hà Nội và các tỉnh thuộc vùng đồng bằng Sông Hồng; đây là điều 

kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa trong đó có cây  có 

múi có giá trị kinh tế cao. 

* Địa hình và địa mạo  

 Điểm nổi bật của địa hình, địa mạo ở Hòa Bình là núi cao, chia cắt phức 

tạp, độ dốc lớn, thấp dần từ Bắc xuống Nam và Tây sang Đông. Quá trình vận 

động kiến tạo của địa chất qua nhiều thế kỷ đã tạo nên các vùng địa hình, địa 

mạo khác nhau trên địa bàn tỉnh. 

 - Về địa hình được chia thành ba khu vực rõ rệt: 

 + Dạng địa hình núi cao phân bố ở phía Tây Bắc, độ cao trung bình so với 

mặt biển khoảng 600 – 700 m; có một số tỉnh núi cao trên 1.000 m, trong đó 

đỉnh cao nhất là Phu Canh, Phu Túc (huyện Đà Bắc) cao 1.373 m, tiếp đến là 

đỉnh núi Dục Nhan (huyện Đà Bắc) cao 1.320 m, đỉnh núi Psi Lung (huyện Mai 

Châu) cao 1.287 m. 

 + Dạng địa hình núi thấp, chia cắt phức tạp do đứt, gãy, lún sụt của nếp 

võng sông Hồng ở khu vực trung tâm, độ cao trung bình so với mặt biển khoảng 

250 - 300m, trong đó ở Tân Lạc là 318 m, Lạc Sơn, Kỳ Sơn 300 m, Kim Bôi 

310 m, Lương Sơn 251 m.  

 + Dạng địa hình đồi gò xen các cánh đồng, phân bố ở khu vực Đông Nam 

của tỉnh, độ cao trung bình 40 – 100 m, trong đó ở huyện Lạc Thủy 51 m, huyện 

Yên Thủy 42 m. 

 - Về địa thế, Hòa Bình là một tỉnh có độ dốc tương đối thấp so với các 

tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, kết quả xác định trên bản đồ tỷ lệ 1/100.000 của tỉnh 

cho thấy như sau: 

 + Độ dốc cấp I     (độ dốc   dưới 3o), chiếm   9,77%. 

 + Độ dốc cấp II    (độ dốc   3 –   8o), chiếm 4,07%. 
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 + Độ dốc cấp III   (độ dốc   8 – 15o), chiếm 24,91%. 

 + Độ dốc cấp IV   (độ dốc 15 – 20o), chiếm 17,45%. 

 + Độ dốc cấp V    (độ dốc 20 – 25o), chiếm 15,29%. 

 + Độ dốc cấp VI   (độ dốc 25 – 30o), chiếm 14,59%. 

 + Độ dốc cấp VII  (độ dốc 30 – 35o), chiếm 12,67%. 

 + Độ dốc cấp VIII (độ dốc  trên 35o), chiếm   1,25%. 

3.1.3. Khí hậu 

Khí hậu vùng miền núi Tây Bắc là khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi, có 

mùa đông lạnh. Đặc điểm đặc trưng nhất của khí hậu vùng miền núi Tây Bắc là 

sự phân hóa khí hậu rõ rệt theo địa hình (độ cao, hướng sườn và dạng địa hình) 

được thể hiện thông qua sự phân hóa của chế độ nhiệt, chế độ mưa ẩm và sự 

phân bố của một số hiện tượng thời tiết đặc biệt và các đặc trưng khí hậu cực 

đoan. Sườn Tây dãy Hoàng Liên Sơn được xem như một bức bình phong ngăn 

chặn không khí cực đới trực tiếp tràn vào vùng lãnh thổ, vì vậy không khí cực 

đới thường phải xâm nhập dần vào lãnh thổ ở phía sườn Tây từ đồng bằng theo 

các thung lũng sông sau khi trải qua một quá trình biến tính sâu sắc, ảnh hưởng 

của gió mùa cực đới đã bị suy giảm nhiều. 

Khí hậu nhiệt đới chịu ảnh hưởng của chế độ gió mùa, có sự tương phản 

rõ rệt giữa mùa hè và mùa đông. Biên độ nhiệt giữa ngày và đêm ở vùng cao 

nguyên là núi cao lớn hơn ở các thung lũng. Độ ẩm tương đối trung bình thường 

từ 78 - 93%, ở các tiểu vùng có độ chênh lệch từ 2 - 5%. Khu vực Tây Bắc có 

lượng mưa lớn, bình quân từ 1.800 - 2.500 mm/năm. 

Vùng miền núi Tây Bắc hình thành nên 2 vùng khí hậu với nhiều đặc điểm rất 

khác biệt. Đó là vùng khí hậu Tây Bắc và vùng khí hậu Việt Bắc - Hoàng Liên Sơn. 

Vùng khí hậu Tây Bắc có chế độ bức xạ khá dồi dào, quanh năm nhiều 

nắng và ít mây, mùa đông tương đối ấm hơn so với phía sườn Đông và suốt mùa 

đông duy trì một dạng khí hậu khô hanh điển hình của khí hậu gió mùa, còn mùa 

hè thì đến sớm và mưa nhiều. Khí hậu của vùng mang nét đặc trưng của khí hậu 

lục địa với biên độ dao động nhiệt độ ngày đêm rất lớn. 
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Vùng khí hậu Việt Bắc Hoàng Liên Sơn ở bên sườn Đông dãy Hoàng Liên 

Sơn chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa cực đới, vì vậy có lượng bức xạ tổng 

cộng rất thấp ở vùng núi cao, ít nắng và khá nhiều mây, mùa đông lạnh hơn 

vùng miền núi Tây Bắc, nửa cuối mùa đông, duy trì tình trạng thời tiết âm u, trời 

đầy mây, rất ít nắng, độ ẩm không khí rất cao thường đạt tình trạng bão hòa do 

xuất hiện nhiều ngày có mưa phùn. Độ ẩm không khí ở đây cao hơn hẳn so với 

vùng miền núi Tây Bắc. Tuy nhiên biên độ dao động nhiệt độ ở đây thấp hơn 

nhiều, đặc biệt là vào thời kỳ Đông Xuân. 

Sự phân hóa khí hậu thể hiện khá rõ rệt thông qua sự phân hóa của các đặc 

trưng khí hậu như nắng, mây, nhiệt độ, độ ẩm và các hiện tượng thời tiết đặc biệt. 

Nhìn chung, vùng miền núi Tây Bắc có nhiều khả năng xảy ra sương muối, dông, 

mưa đá và băng tuyết. Các hiện tượng thời tiết đặc biệt này thường xuất hiện với 

tần suất tương đối lớn và có ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất, đời sống, sức khỏe 

của con người như gió khô nóng, sương muối, dông lốc, mưa đá, mưa phùn, đặc 

biệt ở Sa Pa trong những năm gần đây có hiện tượng có tuyết rơi, đóng băng. 

Theo Nguyễn Khánh Vân (Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam) 06 tỉnh vùng Tây Bắc được phân thành 04 tiểu vùng khí hậu 

(TVKH) với các đặc trưng khí hậu như sau: 

Bảng 1: Một số đặc trưng khí hậu tại các tiều vùng khí hậu Tây Bắc 

TIỂU VÙNG KHÍ HẬU 

VÙNG TÂY BẮC 
Bắc Tây Bắc 

Nam Tây 

Bắc 

Phía bắc dãy 

Hoàng Liên 

Sơn (HLS) 

Phía đông 

nam dãy 

HLS 

BỨC XẠ -NẮNG     

Bức xạ (kcal.cm².năm) 120-130 120-135 90-120 100-120 

Nắng (giờ/năm) 1850-2000 1700-2100 1300-1700 1400-1600 

Số tháng>200 giờ nắng 1-2 1-2 0 0 

Số tháng<100 giờ nắng 0 0 3 4 

GIÓ     

Vận tốc (m/s) 0.5-1.8 0.8-2 1-1.8 0.7-1.5 

Vmax (m/s) 30-40 20 đến<40 20 đến<40 20-40 

NHIỆT ĐỘ     
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T tb năm (°C) 20-22.5 21-23 18-23 22-24 

Số tháng lạnh (≤18°C) 2-3 2-3 2-4 2-3 

Số tháng < 20°C 3-5 3-5 3-5 3 

Số tháng > 25°C 3-5 2-5 4-5 5-6 

T tb tháng max (°C) 25-26 25-27 27-29 28-29 

T tb tháng min (°C) 13-16 12-17 14-16 15.5-16.5 

T max tuyệt đối (°C) 37-41 38-42 35-41 40-41.8 

T min tuyệt đối (°C) (-2)-2 (-4)-2 (-3.6)-2 0.1-5 

Biên độ năm (°C) 9.5-11 10-12 12-13 11-13 

Biên độ ngày-đêm(°C) 7.5-11 8-11 6-8 6-8 

MƯA - ẨM     

Mùa mưa (tháng) IV-X IV-IX IV-X IV,V-X 

Lượng mưa (mm) 2000-2400 1300- 1700 1500-2500 1600-2000 

Số ngày mưa (ngày) 160-180 125-155 150-190 120-160 

3 tháng mưa nhiều (tháng) VI,VII,VIII VI,VII,VIII VI,VII,VIII VII,VIII,IX 

Mưa ngày max 200-550 200-400 200-400 250-700 

Mùa khô (tháng) XII-II/III XI-III XI-II XI-III 

Số tháng khô (tháng) 3 - 4 4 - 5 3 - 4 3 - 5 

Số tháng hạn (tháng) 0 2 - 4 0 - 3 0 - 3 

Độ ẩm (%) 82 - 85 80 - 84 84 - 87 83 - 85 

Bốc hơi (mm) 650 - 1050 785 - 1100 600 - 1000 650 - 1000 

THỜI TIẾT ĐẶC BIỆT     

Sương mù (ngày) 18 - 91 30 - 100 20 - 35 10 - 40 

Sương muối (ngày) 1.3 - 11.9 0 - 3 0.3 - 5 0 - 1 

Mưa phùn (ngày) 2 - 13 5 - 20 10 - 30 10 - 25 

Dông (ngày) 46 - 63 50 - 70 60 - 70 60 - 80 

Mưa đá (ngày) 1.3 - 2.2 0.5 - 1 0.3 - 1 0.1 - 0.4 

Gió khô nóng (ngày) 20 - 40 20 - 40 5 - 40 10-20 

Xoáy thuận nhiệt đới (cơn/năm) Không ảnh hưởng trực tiếp 1,59 1.59 

-TVKH Bắc Tây Bắc gồm Lai Châu, một phần phía bắc của Điện Biên có 

đặc điểm chung là: mùa đông lạnh, nắng tương đối nhiều, nhiều hơn so với 

TVKH phía bắc Hoàng Liên Sơn và TVKH phía đông nam Hoàng Liên Sơn. 

Lượng bức xạ và số giờ nắng của TVKH Bắc Tây Bắc chỉ thấp hơn so với 
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TVKH Nam Tây Bắc và cao hơn các tiểu vùng khác. Nhiệt độ trung bình năm là 

20-22,5°C, biên độ năm của nhiệt độ là 9,5-11°C (thuộc loại thấp nhất so với các 

tiểu vùng khác), biên độ nhiệt ngày-đêm khá cao, là 7,5-11°C. Lượng mưa trung 

bình năm phổ biến 2000-2400 mm (cao hơn ở khu vực núi cao biên giới Việt-

Trung). Tài nguyên mưa ẩm ở TVKH Bắc Tây Bắc khá dồi dào, tương đương 

với TVKH Hoàng Liên Sơn và cao hơn các TVKH còn lại. 

- TVKH Nam Tây Bắc gồm phía nam Điện Biên, phía nam của Lai Châu 

(huyện Than Uyên), phía tây của Yên Bái (huyện Mù Căng Chải) và toàn bộ Sơn 

La có đặc điểm trung là: mùa đông lạnh, số giờ nắng nhiều hơn so với tất cả các 

tiểu vùng khác; Chế độ bức xạ - nắng ở đây cao nhất so với các tiểu vùng khác. 

Tuy nhiên, do địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên, nên chế độ nhiệt tuy có cao 

hơn ở tiểu vùng Bắc Tây Bắc nhưng cũng chỉ tương đương với TVKH Hoàng Liên 

Sơn. Nhiệt độ không khí trung bình năm là 21-23°C, biên độ nhiệt năm là khoảng 

10-12°C (đứng thứ 2 từ dưới lên so với các tiểu vùng khác), biên độ nhiệt ngày-

đêm khá cao, phổ biến là 8-11°C. Lượng mưa phổ biến 1300- 1700 mm (và rất 

thấp, khoảng 1100 mm ở thung lũng sông Mã, Yên Châu). Tài nguyên mưa ẩm ở 

TVKH Nam Tây Bắc được đánh giá là thấp, thấp nhất trong vùng. 

- TVKH phía bắc dãy Hoàng Liên Sơn gồm các tỉnh như Lào Cai, Yên 

Bái có đặc điểm chung là mùa đông nắng ít, lạnh, đặc biệt là ở những đỉnh cao 

của dãy Hoàng Liên Sơn. Nhìn chung lượng bức xạ và nắng kém hơn so với các 

tiểu vùng ở vùng khí hậu Tây Bắc. Nhiệt độ trung bình năm 18-23°C (khu vực 

núi cao Hoàng Liên Sơn chỉ khoảng 14-18°C), biên độ nhiệt năm 12-13°C, biên 

độ nhiệt ngày đêm 6-8°C. Nền nhiệt TVKH phía bắc dãy Hoàng Liên Sơn kém 

hơn cả so với các tiểu vùng khác. Lượng mưa trung bình năm là 1500-2500 mm 

(và có thể tới 2800 mm ở khu vực núi cao của dãy Hoàng Liên Sơn). Tài nguyên 

mưa ẩm rất cao, chỉ sau TVKH Bắc Tây Bắc. 

- TVKH miền núi phía đông nam dãy Hoàng Liên Sơn là Hòa Bình có đặc 

điểm khí hậu chung là mùa hè mưa nhiều, ở khu vực thấp nóng, khu vực núi dịu 

hơn; đầu mùa đông lạnh và khô, cuối mùa đông lạnh và khá ẩm. Lượng bức 
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xạvà số giờ nắng khá thấp, tương tự như ở TVKH phía bắc dãy Hoàng Liên Sơn. 

Trị số phổ biến của nhiệt độ trung bình năm là 22-24°C, biên độnhiệt năm là 11-

13°C, biên độ nhiệt ngày-đêm là 6-8°C. Nhìn chung nền nhiệt độ của TVKH 

phía đông nam dãy Hoàng Liên Sơn khá cao, cao hơn so với các TVKH khác. 

Lượng mưa năm phổ biến là 1600-2000 mm/năm, nhìn chung, tài nguyên mưa 

ẩm của TVKH thuộc loại trung bình so với các TVKH khác. 

1.1.4. Thủy văn, sông ngòi 

Các sông lớn ở Tây Bắc đều chảy theo hướng TB-ĐN có nhiều thác 

ghềnh. Mật độ sông suối phổ biến từ 1 - 1,5km/km2. Đây là vùng có mạng lưới 

thủy văn dày đặc, do địa hình núi cao lại bị phân cách mạnh trên bề mặt đáy của 

các dòng sông thường có độ dốc lớn, thậm chí nhiều nơi phân bậc hoặc gấp khúc 

lòng dẫn. Vì vậy sông suối trong vùng thường có dòng chảy xiết với động năng 

lớn, đặc biệt trong mùa mưa. 

Trong vùng miền núi Tây Bắc có 3 hệ thống sông chính là: Sông Hồng, 

sông Đà và sông Mã. Đây là những con sông lớn cung cấp lượng nước rất lớn 

phục vụ cho sinh hoạt cũng như cho sự phát triển kinh tế của người dân. Ngoài 

ra, có rất nhiều sông nhỏ như sông Bôi, Nậm Lúa, Nậm Rốm, Nậm Khoai... 

1.1.5. Các nguồn tài nguyên 

1.1.5.1. Tài nguyên đất 

Tài nguyên đất vùng miền núi Tây Bắc rộng và đa dạng về chủng loại, 6 

tỉnh vùng miền núi Tây Bắc là nơi duy nhất ở Việt Nam có đầy đủ 4 đai cao sinh 

khí hậu, thực vật và thổ nhưỡng. Bên cạnh đó, lớp phủ thổ nhưỡng trên hai đai 

đất mùn Alit và đất mùn thô than bùn của vùng miền núi Tây Bắc là một trong 

sản phẩm đặc sắc của hệ sinh thái vùng núi cao nhất Việt Nam. Đặc trưng của 

tài nguyên đất vùng đồi núi Tây Bắc là tầng khá dày nhưng có địa hình dốc đến 

rất dốc và diện tích đất ở địa hình bằng ít dốc rất hẹp. Các tài liệu nghiên cứu và 

tổng hợp của Trung tâm Địa Môi trường và Tổ chức Lãnh thổ từ năm 2005-2010 

đã cho thấy tài nguyên đất của 6 tỉnh trong vùng miền núi Tây Bắc được phân 

loại theo phát sinh gồm 10 nhóm đất sau: Đất phù sa; Đất lầy và than bùn; Đất 
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đen vùng nhiệt đới; Đất đỏ vàng (đất Feralit); Đất mùn - vàng đỏ (đất mùn - 

feralit); Đất mùn Alit; Đất mùn thô than bùn trên núi cao; Đất xói mòn mạnh trơ 

sỏi đá; Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước; Đất dốc tụ. 

Năm 2011 - 2015, thông qua đề tài: “Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

nguyên đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam”, Viện Nông hóa Thổ 

nhưỡng đã xây dựng bản đồ đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc tỷ lệ 1/250.000. 

Trên bản đồ thể hiện đầy đủ các khoanh chi tiết theo TCVN 9487:2012. Các khoanh 

đất thể hiện các đơn vị bản đồ với cấp phân vị thấp nhất là Đơn vị đất phụ và vị trí của 

350 phẫu diện chính có lấy mẫu phân tích. Từ bản đồ đất, đã thống kê được diện tích 

các loại đất đến các đơn vị bản đồ Đơn vị đất phụ và diện tích phân theo đơn vị các 

tỉnh, được trình bày ở các bảng  và hình sau:  
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Bảng 2. Kết quả phân loại đất vùng miền núi Tây Bắc (ha) 

 

Ký hiệu TÊN ĐẤT FAO-UNESCO-WRB TÊN ĐẤT VIỆT NAM Yên Bái Lào Cai Lai Châu Điện Biên Sơn La Hòa Bình Toàn vùng 

% % 

 

DTĐT DTTN              

 LP I. LEPTOSOLS ĐẤT TẦNG MỎNG - 6.713,1 573,2 - 637,8 - 7.924,0 0,63 0,16 

 LPha 1.1. Haplic Leptosols Đất tầng mỏng điển hình - 6.713,1 573,2 - 637,8 - 7.924,0 0,63 0,16 

 LPha.hu 1. Humi- Haplic Leptosol Đất tầng mỏng điển hình, giàu mùn - 4.151,1 305,4 - 211,9 - 4.668,3 0,37 0,09 

 LPha.sk 2. Skeleti- Haplic Leptosol Đất tầng mỏng điển hình, sỏi sạn - 2.562,0 267,8 - 426,0 - 3.255,7 0,26 0,06 

 FL II. FLUVISOLS ĐẤT PHÙ SA 9.500,6 5.903,4 2.425,7 9.293,8 4.972,7 10.182,7 42.278,8 3,36 0,83 

 FLgl 2.2. Gleyic Fluvisols Đất phù sa glây 588,6 - - 1.207,8 - 861,1 2.657,5 0,21 0,05 

 FLgl.dy 3. Dystri- Gleyic Fluvisol Đất phù sa glây, chua 588,6 - - 1.207,8 - 861,1 2.657,5 0,21 0,05 

 FLst 2.3. Stagnic Fluvisols Đất phù sa đọng nước 3.968,1 2.102,0 - 1.819,2 2.355,9 2.537,2 12.782,3 1,02 0,25 

 FLst.dy 4. Dystri- Stagnic Fluvisol Đất phù sa đọng nước, chua 3.968,1 2.102,0 - 1.819,2 2.355,9 2.537,2 12.782,3 1,02 0,25 

 FLha 2.4. Haplic Fluvisols Đất phù sa điển hình 4.943,9 3.801,4 2.425,7 6.266,8 2.616,9 6.784,4 26.839,0 2,13 0,53 

 FLha.dy 5. Dystri- Haplic Fluvisol Đất phù sa điển hình, chua - 715,8 2.425,7 - - 732,9 3.874,3 0,31 0,08 

 FLha.eu 6. Eutri- Haplic Fluvisol Đất phù sa điển hình, ít chua 2.629,2 1.180,4 - 564,6 1.680,1 4.694,8 10.749,0 0,85 0,21 

 FLha.ar 7. Areni- Haplic Fluvisol Đất phù sa điển hình, cơ giới nhẹ 2.314,7 1.905,2 - 5.702,2 936,8 854,6 11.713,5 0,93 0,23 

 FLha.sl 8. Silti- Haplic Fluvisol Đất phù sa điển hình, cơ giới trung bình - - - - - 502,2 502,2 0,04 0,01 

 GL III. GLEYSOLS ĐẤT GLÂY 297,0 - - - - - 297,0 0,02 0,01 

 GLha 3.5. Haplic Gleysols Đất glây điển hình 297,0 - - - - - 297,0 0,02 0,01 

 GLha.hu 9. Humi- Haplic Gleysol Đất glây điển hình, giàu mùn 190,6 - - - - - 190,6 0,02 0,00 
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 GLha.dy 10. Dystri- Haplic Gleysol Đất glây điển hình, chua 106,5 - - - - - 106,5 0,01 0,00 

 NT IV. NITISOLS ĐẤT NÂU TÍM 596,0 - 595,7 - - - 1.191,7 0,09 0,02 

 NTha 4.6. Haplic Nitisols Đất nâu tím điển hình 596,0 - 595,7 - - - 1.191,7 0,09 0,02 

 NTha.dy 11. Dystri- Haplic Nitisol Đất nâu tím điển hình, chua 596,0 - 595,7 - - - 1.191,7 0,09 0,02 

 FR V. FERRASOLS ĐẤT ĐỎ 4.075,2 3.057,7 11.453,7 16.916,3 39.286,5 3.507,5 78.296,9 6,22 1,54 

 FRha 5.7. Haplic Ferralsols Đất đỏ điển hình 4.075,2 3.057,7 11.453,7 16.916,3 39.286,5 3.507,5 78.296,9 6,22 1,54 

 FRha.dy 12. Dystri- Haplic Ferralsol Đất đỏ điển hình, chua 2.444,8 1.843,6 - - 16.512,1 - 20.800,5 1,65 0,41 

 FRha.ro 13. Rhodi- Haplic Ferralsol Đất nâu đỏ điển hình 712,0 348,7 7.645,2 13.279,0 14.700,1 2.919,2 39.604,2 3,15 0,78 

 FRha.xa 14. Xanthi- Haplic Ferralsol Đất đỏ vàng điển hình 918,4 865,4 3.808,5 3.637,3 8.074,3 588,3 17.892,2 1,42 0,35 

 AL VI. ALISOLS ĐẤT MÙN TRÊN NÚI CAO - - 285,8 - 465,2 - 750,9 0,06 0,01 

 ALha 6.8. Haplic Alisols Đất mùn trên núi cao điển hình - - 285,8 - 465,2 - 750,9 0,06 0,01 

 ALha.sk 15. Skeleti- Haplic Alisol Đất mùn trên núi cao điển hình, sỏi sạn - - 285,8 - 465,2 - 750,9 0,06 0,01 

 CL VII. CALCISOLS ĐẤT TÍCH VÔI 354,9 - - - - - 354,9 0,03 0,01 

 CLha 7.9. Haplic Calcisols Đất tích vôi điển hình 354,9 - - - - - 354,9 0,03 0,01 

 CLha.sk 16. Skeleti- Haplic Calcisol Đất tích vôi điển hình, sỏi sạn 354,9 - - - - - 354,9 0,03 0,01 

 AC VIII. ACRISOLS ĐẤT XÁM 190.394,7 208.678,3 130.772,3 210.582,1 262.072,9 41.218,0 1.043.718,2 82,95 20,58 

 ACvt 8.10. Vetic Acrisols Đất xám nghèo bazơ 49.126,8 48.802,1 7.880,3 5.572,3 9.700,3 694,4 121.776,2 9,68 2,40 

 ACvt.ar 17. Areni- Vetic Acrisol Đất xám nghèo bazơ, cơ giới nhẹ - 7.673,9 - - - 332,1 8.006,0 0,64 0,16 

 ACvt.dyh 18. Hyperdystri- Vetic Acrisol Đất xám nghèo bazơ, rất chua 39.059,5 874,1 - - - - 39.933,6 3,17 0,79 

 ACvt.sk 19. Skeleti- Vetic Acrisol Đất xám nghèo bazơ, sỏi sạn 10.067,3 40.254,1 7.880,3 5.572,3 9.700,3 362,3 73.836,6 5,87 1,46 

 ACgl 8.11. Gleyic Acrisols Đất xám glây 331,3 - - - - - 331,3 0,03 0,01 
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 ACgl.dyh 20. Hyperdystri - Gley Acrisol Đất xám glây, rất chua 331,3 - - - - - 331,3 0,03 0,01 

 ACst 8.12. Stagnic Acrisols Đất xám đọng nước 18.166,3 10.161,2 21.999,6 4.422,2 3.069,2 14.611,3 72.429,8 5,76 1,43 

 ACst.pl 21. Plinthi- Stagnic Acrisol Đất xám đọng nước, loang lổ 437,2 - - - - - 437,2 0,03 ACst.pl 

 ACst.dyh 22. Hyperdystri- Stagnic Acrisol Đất xám đọng nước, rất chua 14.545,2 8.092,7 21.701,6 4.422,2 3.069,2 14.611,3 66.442,3 5,28 1,31 

 ACst.ar 23. Areni- Stagnic Acrisol Đất xám đọng nước, cơ giới nhẹ 1.630,0 - - - - - 1.630,0 0,13 0,03 

 ACst.fr 24. Ferri- Stagnic Acrisol Đất xám đọng nước, kết von 89,8 - - - - - 89,8 0,01 0,00 

 ACst.sk 25. Skeleti- Stagnic Acrisol Đất xám đọng nước, sỏi sạn 1.464,1 2.068,5 298,0 - - - 3.830,5 0,30 0,08 

 ACha 8.13. Haplic Acrisols Đất xám điển hình 122.770,4 149.715,0 100.892,5 200.587,6 249.303,3 25.912,2 849.180,9 67,49 16,74 

 ACha.um 26. Umbri- Haplic Acrisol Đất xám điển hình, sẫm màu 181,7 - 178,2 - 8.783,2 71,5 9.214,5 0,73 0,18 

 ACha.hu 27. Humi- Haplic Acrisol Đất xám điển hình, giàu mùn 5.844,6 21.550,8 35.558,5 42.992,5 29.855,4 2.384,4 138.186,2 10,98 2,72 

 ACha.dyh 28. Hyperdystri- Haplic Acrisol Đất xám điển hình, rất chua 47.877,1 18.477,7 33.890,4 50.987,7 66.758,5 6.440,0 224.431,4 17,84 4,43 

 ACha.sk 29. Skeleti- Haplic Acrisol Đất xám điển hình, sỏi sạn 28.637,1 89.522,2 14.923,6 42.022,3 40.635,8 8.276,3 224.017,2 17,80 4,42 

 ACha.ar 30. Areni- Haplic Acrisol Đất xám điển hình, cơ giới nhẹ 1.635,2 9.913,1 14.740,8 41.947,7 31.366,6 6.664,0 106.267,3 8,45 2,10 

 ACha.fr 31. Ferri- Haplic Acrisol Đất xám điển hình, kết von 798,2 1.223,0 - - - - 2.021,2 0,16 0,04 

 ACha.flh 32. Hyperferrali- Haplic Acrisol Đất xám điển hình, phong hóa mạnh 37.796,6 5.228,4 1.601,0 7.624,3 57.168,4 1.147,6 110.566,2 8,79 2,18 

 ACha.cr 33. Chromi- Haplic Acrisol Đất xám điển hình, sáng màu - 3.799,9 - 15.013,1 14.735,6 928,5 34.477,1 2,74 0,68 

 LV IX. LUVISOLS ĐẤT ĐEN 1.413,9 - 11.824,9 3.683,8 11.030,8 9.448,9 37.402,2 2,97 0,74 

 LVst 9.14. Stagnic Luvisols Đất đen đọng nước 1.413,9 - - - - 3.186,7 4.600,6 0,37 0,09 

 LVst.sk 34. Skeleti- Stagnic Luvisol Đất đen đọng nước, sỏi sạn 1.413,9 - - - - 3.186,7 4.600,6 0,37 0,09 

 LVha 9.15. Haplic Luvisols Đất đen điển hình - - 11.824,9 3.683,8 11.030,8 6.262,2 32.801,7 2,61 0,65 

 LVha.hu 35. Humi- Haplic Luvisol Đất đen điển hình, giàu mùn - - 66,8 3.557,7 8.152,0 - 11.776,5 0,94 0,23 
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 LVha.sk 36. Skeleti- Haplic Luvisol Đất đen điển hình, sỏi sạn - - 11.758,1 126,1 2.695,0 3.330,8 17.910,0 1,42 0,35 

 LVha.cr 37. Chromi- Haplic Luvisol Đất đen điển hình, sáng màu - - - - 183,7 2.931,4 3.115,1 0,25 0,06 

 RG X. REGOSOLS ĐẤT DỐC TỤ 13.367,8 5.674,8 2.662,5 6.685,5 1.534,2 16.057,9 45.982,5 3,65 0,91 

 RGst 10.16. Stagnic Regosols Đất dốc tụ đọng nước 236,4 2.832,6 1.238,3 - 1.335,4 12.443,1 18.085,7 1,44 0,36 

 RGst.hu 38. Humi- Stagnic Regosol Đất dốc tụ đọng nước, giàu mùn - - - - 424,1 - 424,1 0,03 0,01 

 RGst.dy 39. Dystri- Stagnic Regosol Đất dốc tụ đọng nước, chua 236,4 1.535,7 1.238,3 - 304,8 2.417,2 5.732,3 0,46 0,11 

 RGst.sk 40. Skeleti- Stagnic Regosol Đất dốc tụ đọng nước, sỏi sạn - 768,6 - - 606,4 10.025,9 11.400,9 0,91 0,22 

 RGst.ar 41. Areni- Stagnic Regosol Đất dốc tụ đọng nước, cơ giới nhẹ - 528,3 - - - - 528,3 0,04 0,01 

 RGha 10.17. Haplic Regosols Đất dốc tụ điển hình 13.131,4 2.842,2 1.424,1 6.685,5 198,8 3.614,8 27.896,8 2,22 0,55 

 RGha.ca 42. Calcari- Haplic Regosol Đất dốc tụ điển hình, tích vôi 208,4 - - - - 732,4 940,8 0,07 0,02 

 RGha.hu 43. Humi- Haplic Regosol Đất dốc tụ điển hình, giàu mùn - 343,3 - 83,8 - - 427,1 0,03 0,01 

 RGha.dy 44. Dystri- Haplic Regosol Đất dốc tụ điển hình, chua 6.544,6 1.111,3 1.424,1 - - - 9.080,0 0,72 0,18 

 RGha.sk 45. Skeleti- Haplic Regosol Đất dốc tụ điển hình, sỏi sạn 3.845,2 1.313,2 - 1.549,2 198,8 2.882,4 9.788,7 0,78 0,19 

 RGha.ar 46. Areni- Haplic Regosol Đất dốc tụ điển hình, cơ giới nhẹ 2.533,3 74,4 - 2.302,9 - - 4.910,7 0,39 0,10 

 RGha.sl 47. Silti- Haplic Regosol Đất dốc tụ điển hình, cơ giới trung bình - - - 2.749,5 - - 2.749,5 0,22 0,05 

 Tổng diện tích điều tra:  220.000,0 230.027,2 160.593,6 247.161,5 320.000,0 80.414,9 1.258.197,2 100,0 24,81 

 Tổng diện tích không điều tra:  468.628,0 408.362,8 746.285,4 709.128,5 1.097.444,0 380.457,1 3.810.305,8  75,19 

 Tổng diện tích tự nhiên:  688.628,0 638.390,0 906.879,0 956.290,0 1.417.444,0 460.872,0 5.068.503,0  100,0 

Nguồn: Kết quả Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam, do 

Viện Nông hóa Thổ nhưỡng thực hiện. 
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Hình 2: Bản đồ thổ nhưỡng đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc (do Viện Nông Hóa Thổ Nhưỡng lập) 

Bảng 3. Giá trị trung bình một số chỉ tiêu tầng đất mặt của các nhóm đất 

Nhóm đất Tỉnh 
Thành phần 

cơ giới 

pHKC

l 

 Tổng số, %  Dễ tiêu, mg/100g đất Tổng cation CEC 
BS, % 

OC N P2O5 K2O P2O5 K2O meq/100g đất 

Đất tầng 

mỏng 

(Leptosols) 

Sơn La Thịt pha sét và cát 3,6 1,72 0,15 0,26 0,16 2,15 8,04 1,43 12,42 11,50 

Lai Châu Thịt pha sét và cát 4,3 1,76 0,11 0,05 1,35 6,38 8,78 6,10 15,48 39,40 

TB chung  3,9 1,74 0,13 0,15 0,75 4,26 8,41 3,77 13,95 25,45 

Đất phù sa 

(Fluvisols) 

Lào Cai Thịt pha cát 4,0 0,75 0,10 0,15 0,65 0,25 4,90 1,39 8,25 23,50 

Yên Bái Thịt pha sét và cát 4,0 1,26 0,12 0,07 0,48 6,54 9,74 2,83 9,39 31,60 

Hòa Bình Thịt pha sét và cát 4,8 1,21 0,12 0,11 0,99 3,31 8,68 4,30 11,96 36,30 

Điện Biên Thịt pha sét 4,2 1,02 0,11 0,07 1,14 6,58 10,27 3,74 13,75 28,20 

Sơn La Thịt pha sét 4,2 1,05 0,10 0,13 1,19 0,86 15,07 3,05 13,95 21,01 

Lai Châu Thịt 3,7 1,99 0,15 0,07 0,31 0,25 2,07 1,16 8,49 14,72 

TB chung  4,1 1,21 0,12 0,10 0,79 2,97 8,46 2,74 10,96 25,89 

Đất Glây 

(Gleysols) 

Lào Cai Thịt pha sét 4,2 1,95 0,14 0,10 1,18 10,69 8,65 3,50 10,43 34,80 

Yên Bái Thịt pha sét 4,4 1,57 0,12 0,08 0,82 9,98 7,63 2,92 11,36 25,48 

TB chung  4,3 1,76 0,13 0,09 1,00 10,33 8,14 3,21 10,89 30,14 
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Đất nâu 

tím 

(Nitisols) 

Yên Bái Sét 4,3 1,29 0,11 0,08 0,94 2,74 11,44 2,25 10,56 20,25 

Lai Châu Thịt pha sét 4,3 0,74 0,07 0,05 0,84 1,83 6,60 3,03 9,12 33,19 

TB chung  4,3 1,01 0,09 0,07 0,89 2,28 9,02 2,64 9,84 26,72 

Đất đỏ 

(Ferralsols) 

Lào Cai Sét 3,8 1,88 0,20 0,11 0,61 0,25 6,61 2,21 12,56 18,90 

Yên Bái Sét 4,2 1,21 0,11 0,08 0,74 7,39 6,83 1,98 10,30 19,30 

Hòa Bình Sét 3,6 1,30 0,11 0,04 0,57 1,11 5,80 1,78 10,78 15,80 

Điện Biên Sét 3,5 1,44 0,35 0,08 1,07 6,35 9,78 1,34 11,71 11,60 

Sơn La Sét 4,3 1,69 0,19 0,20 1,34 1,17 21,67 2,57 15,80 16,02 

Lai Châu Sét 3,4 0,91 0,16 0,09 0,92 0,25 5,37 1,23 11,57 12,90 

TB chung  3,8 1,41 0,19 0,10 0,88 2,75 9,34 1,85 12,12 15,75 

Đất mùn 

trên núi 

(Alisols) 

Sơn La Thịt pha sét và cát 4,9 5,73 0,39 0,05 0,03 0,21 5,91 4,37 14,57 29,86 

Lai Châu Thịt pha cát 3,6 7,24 0,43 0,07 0,06 5,61 10,05 1,24 11,12 10,77 

TB chung  4,3 6,49 0,41 0,06 0,05 2,91 7,98 2,81 12,84 20,32 

Đất tích vôi 

(Calcisols) 

Yên Bái Thịt 5,6 1,46 0,11 0,08 0,21 1,52 9,03 7,92 13,24 59,84 

TB chung  5,6 1,46 0,11 0,08 0,21 1,52 9,03 7,92 13,24 59,84 

Đất xám 

(Acrisols) 

Lào Cai Thịt pha sét và cát 3,9 1,33 0,16 0,15 1,03 0,25 7,32 2,46 11,13 22,90 

Yên Bái Thịt pha sét và cát 4,1 1,19 0,11 0,08 0,70 4,17 8,13 2,40 10,64 22,43 

Hòa Bình Thịt pha sét và cát 3,9 1,08 0,11 0,10 1,14 2,29 13,28 2,82 11,41 25,00 

Điện Biên Thịt pha sét và cát 3,6 1,07 0,15 0,08 0,94 3,54 7,76 2,05 11,66 17,80 

Sơn La Thịt pha cát 3,9 1,18 0,13 0,10 1,03 1,10 16,78 3,37 16,11 22,18 

Lai Châu Thịt pha sét 3,7 1,67 0,18 0,11 0,91 0,64 6,76 1,80 10,63 17,10 
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TB chung  3,9 1,25 0,14 0,10 0,96 2,00 10,00 2,48 11,93 21,24 

Đất đen 

(Luvisols) 

Yên Bái Thịt pha sét 5,5 1,29 0,12 0,11 1,12 5,49 12,68 3,47 12,56 27,77 

Hòa Bình Sét 5,3 1,51 0,16 0,14 1,27 6,35 14,08 6,68 13,03 51,10 

Điện Biên Thịt pha sét 5,4 1,99 0,14 0,09 1,48 6,98 14,33 10,68 18,81 55,95 

Sơn La Sét 5,6 1,86 0,18 0,15 0,38 2,72 10,46 14,71 30,07 48,30 

Lai Châu Sét 4,6 2,15 0,23 0,15 0,71 0,68 9,79 7,56 14,90 46,50 

TB chung  5,3 1,76 0,16 0,13 0,99 4,44 12,27 8,62 17,87 45,92 

Đất dốc tụ 

(Regosols) 

Lào Cai Thịt pha sét và cát 4,1 1,29 0,12 0,05 0,52 2,83 6,26 2,52 9,33 25,60 

Yên Bái Thịt pha sét và cát 4,2 1,00 0,09 0,07 0,95 7,23 8,33 3,41 10,72 30,95 

Hòa Bình Thịt pha sét 4,8 0,95 0,16 0,13 0,85 5,54 9,15 6,70 14,74 39,80 

Điện Biên Thịt pha sét 4,2 1,06 0,10 0,06 1,32 3,63 8,07 3,01 12,17 25,33 

Sơn La Thịt pha sét 4,5 1,27 0,14 0,12 0,85 0,76 12,60 4,39 19,83 24,40 

Lai Châu Thịt pha sét và cát 4,0 1,28 0,11 0,07 1,71 5,44 12,17 2,63 13,03 20,50 

TB chung  4,3 1,14 0,12 0,08 1,03 4,24 9,43 3,78 13,30 27,76 

Nguồn: Kết quả Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam, do 

Viện Nông hóa Thổ nhưỡng thực hiện. 
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Đánh giá chung: 

Đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc rất đa dạng. Theo phân loại của 

FAO-UNESCO-WRB, đất nông nghiệp của vùng được chia thành 10 Nhóm đất 

và 17 Đơn vị đất và 47 đơn vị đất phụ. Trong 10 Nhóm đất của Tây Bắc thì có 4 

nhóm đất thuận lợi hơn cả cho sản xuất nông nghiệp là Đất phù sa, Đất đỏ, Đất 

tích vôi, và Đất đen. Nhóm đất xám có khả năng sử dụng đa dạng cho sản xuất 

nông nghiệp. Đất tầng mỏng cần đặc biệt quan tâm cải tạo, bảo vệ. Đất dốc tụ 

cần được sử dụng hợp lý cho cây trồng hoặc theo phương thức đa canh. 

Một số vùng đất tại các tỉnh Tây Bắc có các điều kiện tự nhiên tương đối 

thuận lợi cho phát triển cây ăn quả. Trong đó: 

- Cây ăn quả nhiệt đới bao gồm các loại như cam, nhãn, xoài... Nhóm cây 

trồng này phù hợp với các loại đất điển hình thuộc các nhóm phù sa, đất xám, 

đất đen và đất dốc tụ. Các loại đất này có độ phì trung bình, ở độ dốc dưới 150, 

chủ yếu phân bố ở độ cao dưới 700 m. Diện tích đề xuất phân bố nhiều nhất tại 

Sơn La, Yên Bái và Lào Cai. 

- Cây ăn quả ôn đới phù hợp với các loại đất xám điển hình, đất xám 

nghèo bazơ và một số loại đất đỏ vàng, đất nâu đỏ, phân bố ở địa hình có độ dốc 

dưới 200 và ở độ cao trên 800 m phân bố chủ yếu tại Lào Cai và Sơn La. 

1.1.5.3. Tài nguyên nước 

Tài nguyên nước mặt: Trong vùng miền núi Tây Bắc có các lưu vực sông 

chính bao gồm: sông Mã, sông Đà, sông Hồng, chi lưu sông Mê Kông và sông 

Đáy. 

 - Sông Đà bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc) qua Mường tè - Thị xã 

Mường Lay rồi chảy về Sơn La, Hòa Bình. Sông Đà là phụ lưu lớn nhất của hệ 

thống sông Hồng (chiếm 31,4%) có diện tích lưu vực là 52.900 km2, trong đó 

phần lưu vực thuộc lãnh thổ Việt Nam là 26.800 km2, chiếm 50,7% diện tích 

toàn khu vực, tổng lượng nước của lưu vực sông Đà chiếm 48% tổng lượng 

nước của toàn bộ hệ thống sông Hồng. Trong lưu vực sông Đà có 4 phụ lưu cấp 

1 có diện tích lưu vực lớn hơn 1.000 km2. Các lưu vực của sông nhỏ, độ dốc 
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bình quân lưu vực cũng như độ dốc lòng sông lớn, nằm trong khu vực có lượng 

mưa lớn và lớp phủ thực vật bị tàn phá nặng nề chưa được phục hồi dẫn tới mức 

độ tập trung nước nhanh là tiền đề gây nên những trận lũ quét lớn trong vùng, 

kéo theo những thiệt hại về người và của. Trên lưu vực sông Đà, khi các công 

trình thủy điện Sơn La và Lai Châu đi vào hoạt động, cũng như thủy điện Hòa 

Bình, chế độ dòng chảy sông Đà tại Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình không còn là 

dòng chảy tự nhiên như trước khi có đập thủy điện mà nó phụ thuộc vào quá 

trình vận hành của nhà máy thủy điện cũng như việc đóng mở các cửa xả lũ của 

các hồ. 

 - Lưu vực sông Mã nằm ở phía Tây Nam vùng miền núi Tây BắcBắc 

Bộ có diện tích lưu vực là 17.600 km2 và chiều dài dòng chính là 410 km2. Phần 

lưu vực sông Mã thuộc tỉnh Điện Biên có phụ lưu chính là sông Nậm Khoai 

thuộc các huyện Mường Ảng, Tuần Giáo và Sư Lư thuộc huyện Điện Biên 

Đông, với diện tích lưu vực là 2.550km2, đây là hệ thống sông lớn thứ 2 của tỉnh 

Điện Biên, ở phần lưu vực sông Mã thuộc tỉnh Hòa Bình có sông Bưởi. Trên 

toàn lưu vực sông Mã,ở phần thượng lưu thuộc địa phận các tỉnh Tây Bắc có 

dòng chảy phân hóa rõ rệt theo mùa, mua lũ và mùa kiệt. Trên sông Bưởi, mùa 

kiệt kéo dài 7 tháng, từ tháng 11 đến tháng 5 năm sau, nhưng lượng dòng chảy 

trong mùa kiệt chỉ chiếm xấp xỉ 20% tổng lượng dòng chảy năm. 

- Lưu vực sông Mê Kông: sông Nậm Rốm, Nậm Lúa là các nhánh 

chính của hệ thống sông Mê Kông. Dòng chảy trên lưu vực sông Nậm Rốm 

cũng phân hóa rõ rệt theo mùa: mùa lũ, mùa kiệt. 

 - Lưu vực sông Đáy, phần lưu vực sông Đáy trên địa phận Tây Bắc có 

sông Bôi và sông Bùi đều nằm ở tỉnh Hòa Bình. Sông Bôi là phụ lưu cấp 1 của 

sông Đáy, bắt nguồn từ bản Hang, xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

Sông Bùi là một nhánh sông nhỏ của sông Tích nằm ở trung lưu sông Đáy, gần 

như nằm trọn trong huyện Lương Sơn, Hòa Bình, diện tích lưu vực là 199 km2. 

Lưu lượng dòng chảy lại phân bố không đều trong năm, chủ yếu tập trung vào 

mùa lũ nên việc khai thác và sử dụng khó khăn. 
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Tài nguyên nước ngầm: 6 tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ với dãy núi cao, hiểm trở, 

các thung lũng, các trũng giữa núi gặp các tầng chứa nước lỗ hổng qh1 

(Pleistocen sớm giữa), qh2 (Pleistocen muộn), và qp1 (Holocen sớm giữa) và 

qp2 ( Holocen muộn) là các tầng chứa nước có tuổi Đệ Tứ. Ngoài ra, tại vùng 

miền núi Tây Bắc Bắc Bộ còn gặp các tầng chứa nước tuổi Neogen, Trias và các 

tầng chứa nước thuộc đới dập vỡ kiến tạo. 

  Khả năng tưới: Nước tưới là phần quan trọng nhất của sản xuất nông 

nghiệp, do vậy việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nước mặt sẽ đảm bảo 

năng suất và chất lượng nông sản. Vùng miền núi Tây Bắc là đầu nguồn của các 

con sông lớn chảy vào Việt Nam như sông Đà và sông Hồng. Thượng nguồn của 

sông Mã cũng ở trên vùng đất Tây Bắc. Tuy vậy do địa hình chia cắt với nhiều 

dãy núi cao và dốc nên diện tích đất có tưới chủ động chiếm phần nhỏ (khoảng 

20% DTĐT) so với tưới nhờ nước trời. Căn cứ vào thực tế hiện trạng nguồn 

nước, chế độ tưới được chia làm 2 cấp như Bảng 4.10. 

Bảng 4. Khả năng tưới tại các tỉnh vùng Tây Bắc (ha) 

Đơn vị Tưới chủ động Tưới nhờ nước trời Tổng 

Yên Bái 67.991,4 152.008,6 220.000,0 

Lào Cai 31.293,6 198.733,6 230.027,2 

Lai Châu 58.604,8 101.988,8 160.593,6 

Điện Biên 21.076,4 226.085,1 247.161,5 

Sơn La 13.074,1 306.925,9 320.000,0 

Hòa Bình 53.258,3 27.156,6 80.414,9 

Tổng cộng 245.298,5 1.012.898,6 1.258.197,2 

Tỷ lệ (%) 19,50 80,50 100,00 

Nguồn: Báo cáo kết quả Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

nguyên đất nông nghiệp vùng miền núi Tây Bắc Việt Nam. 

1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 

1.2.1. Dân số, lao động 

* Cơ cấu dân số 
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Tây Bắc là địa bàn cư trú bản địa lâu đời vốn gắn bó đoàn kết của hơn 30 

dân tộc như: Thái, Mường, Mông, Dao, Kinh, Hoa, Khơ Mú, La Ha, Xinh Mun, 

Lào, Lự, Hà Nhì, Kháng, La Hủ, Si La, Phù Lá, Bố Y, Mảng, Giáy,... Trong đó, 

dân tộc Kinh và Thái là chiềm nhiều nhất. Hiện nay, các dân tộc phần lớn chung 

sống xen kẽ, hòa thuận với nhau. Các dân tộc thiểu số tổ chức sinh sống chủ yếu 

theo đơn vị bản. Trong một xã có nhiều bản thì có thể có nhiều trường hợp mỗi 

bản là một dân tộc. Khi đó, các hoạt động kinh tế - xã hội và văn hóa trên địa 

bàn xã thường rất phong phú.  

* Nguồn lao động 

Tây Bắc không phải là vùng có lực lượng lao động dồi dào. Theo thống 

kê, năm 2012, tổng số lao động (trên 15 tuổi) toàn vùng vào khoảng 2,6 triệu 

người; tỷ lệ lao động nam/nữ tương đối cân bằng; số lượng lao động trong khu 

vực nhà nước chiếm chưa đến 10%; còn lại là lao động ngoài nhà nước; lao 

động thành thị chiếm khoảng 20%, còn lại khoảng 80% lao động ở nông thôn 

(Bảng 3.2). 

Về chất lượng lao động, nhìn chung, so với cả nước, chất lượng lao động 

của vùng Tây Bắc còn nhiều hạn chế. Điều này thể hiện qua các chỉ tiêu thống 

kê về số lao động qua đào tạo thể hiện ở hai bảng 2.3 đều thấp hơn con số trung 

bình của cả nước. 

1.2.2. Đời sống dân sinh 

Tây Bắc là một trong những vùng khó khăn nhất nước ta. Theo thống kê 

năm 2013, tổng GDP của các tỉnh trong vùng như sau: 
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Hình 3. Tổng GDP của các tỉnh Tây Bắc trong 3 năm 2010 - 2012 (tỷ đồng) 



 

 34 

GDP của vùng Tây Bắc trong năm 2012 đạt khoảng 100.000 tỷ đồng 

(tương đương khoảng 4,8 tỷ USD); GDP bình quân đầu người đạt khoảng 1.112 

USD/người/năm. So sánh với các con số tương tự của cả nước (136 tỷ USD và 

1.540 USD/người/ năm) thì các con số này thấp hơn rất nhiều. 

Hiện tại, số hộ nghèo đói của vùng Tây Bắc so với cả nước vẫn còn ở 

mức cao. Theo chuẩn nghèo năm 2010, thu nhập bình quân 500.000 đồng/tháng 

ở thành thị và 400.000 đồng/người/tháng ở nông thôn được xếp vào diện nghèo. 

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của vùng Tây Bắc tuy có giảm qua các năm nhưng vẫn 

ở mức cao (Hình 4). 
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Hình 4. Tỷ lệ hộ nghèo các tỉnh trong 3 năm 2010 - 2012 

1.2.3. Giáo dục 

Nhìn chung, ở các cấp tiểu học và trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh theo học 

trong vùng tương đối cao và tỷ lệ học sinh ra lớp đúng tuổi ở mức cao, khoảng 

98% với cấp tiểu học và > 75% với cấp trung học cơ sở. Tuy nhiên, ở cấp trung 

học phổ thông, lượng học sinh đi học đúng tuổi ở mức thấp ở các tỉnh khó khăn 

như Sơn La (26,7%), Điện Biên (51,6%), Lai Châu (73,35%). 

Bảng 5. Số lượng học sinh các cấp (nghìn người) 

Cấp học Lai Châu Lào Cai Sơn  La Điện Biên Yên Bái Hòa Bình 

Tiểu học 47,61 66,45 117,76 61,58 70,84 59,97 

THCS 27,12 43,63 69,59 36,055 46,34 42,67 

THPT 8,70 16,65 27,28 15,09 18,56 25,45 

Nguồn: Niên giám thống kê  
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1.2.4. Y tế 

Các bệnh viện tỉnh, huyện, các trạm đa khoa khu vực và các trạm xá của 

các cơ quan, các xã trong toàn vùng Tây Bắc đã được phát triển khá đồng bộ. 

Các mục tiêu cơ bản đã được đáp ứng. Tính đến năm 2012, toàn vùng có tổng số 

1.151 cơ sở y tế; bao gồm 72 bệnh viện, 122 phòng khám đa khoa khu vực, 2 

bệnh viện điều dưỡng và phục hồi chức năng và 952 trạm y tế xã, phường, cơ 

quan, xí nghiệp. Cơ sở vật chất cũng từng bước được tăng cường; đáp ứng yêu 

cầu. 

1.2.4. Đánh giá chung 

* Lợi thế 

 - Tây Bắc là vùng có nguồn tài nguyên phong phú, có tiềm năng nhất 

nước ta về tài nguyên thiên nhiên, thuỷ điện, đất đai, khoáng sản với các mỏ có 

giá trị như apatit, sắt, đá vôi, đất hiếm, đa kim, đa khoáng... và– đây là lợi thế để 

phát triển các ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, thuỷ điện, sản 

xuất giấy, sản xuất xi măng, chế biến gỗ. 

 - Khu vực này có chung biên giới hai quốc gia, do vậy đây là điều kiện 

thuận lợi để phát triển giao thương. 

 - Vùng có địa hình đa dạng, có quỹ đất chưa sử dụng còn lớn cùng với 

các vùng tiểu khí hậu nhiệt đới và ôn đới để phát triển đa dạng nông nghiệp cho 

phép phát triển nhiều loại cây trồng, vật nuôi rất đa dạng và phong phú, trong đó 

có những loại cây đặc sản có giá trị kinh tế cao, có thể đảm bảo cung cấp đủ 

nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến nông lâm sản. Diện tích đất cho 

phát triển nông nghiệp còn nhiều cho phép tạo lập được các vùng trồng tập trung 

lớn chuyên canh các loại cây ăn quả. 

 - Tuyến đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai đưa vào khai thác đã rút ngắn 

khoảng cách đi lại giữa vùng kinh tế năng động Hà Nội-Hải Phòng, kết nối với 

các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, đây là một lợi thế để vận chuyển hàng hóa lưu thông 

giữa các các vùng. 
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 - Vùng miền núi Tây Bắc có nhiều hang động, phong cảnh đẹp, thuận 

lợi phát triển du lịch, du lịch nông nghiệp - sinh thái. 

 - Các địa phương trong vùng miền núi Tây Bắc thuộc Danh mục các 

địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, do vậy các 

doanh nghiệp đầu tư tại các địa phương trong vùng được hưởng những ưu đãi về 

thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như thuê đất, ngoài ra nhận được sự hỗ trợ tích 

cực của các cấp chính quyền địa phương trong quá trình cấp giấy chứng nhận 

đầu tư và thực hiện dự án. 

 - Trong thời gian qua, Vùng miền núi Tây Bắc được Đảng, Chính phủ 

quan tâm đặc biệt và có nhiều chính sách đầu tư, ưu đãi nhằm nâng cao đời sống 

kinh tế-xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chính 

phủ đã giành một khối lượng vốn khá lớn tập trung vào vùng, thông qua các 

chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, các dự án Quốc gia, các dự 

án sử dụng trái phiếu Chính phủ, công trái giáo dục, các hỗ trợ có mục tiêu khác 

và thông qua các dự án, chương trình trong chương trình hành động của Chính 

phủ. Nhiều dự án quốc gia đã và đang triển khai đầu tư tại đây – là tiền đề cho 

việc phát triển Vùng. 

* Khó khăn, thách thức 

 - Vùng miền núi Tây Bắc có địa hình phân tầng lớn, chia cắt mạnh đặt 

ra thách thức lớn: suất đầu tư hạ tầng lớn; việc quy hoạch bố trí dân cư, cũng 

như xây dựng các KCN tập trung, Khu đô thị quy mô lớn, hiện đại gặp nhiều 

khó khăn; việc mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp để tạo ra các vùng 

chuyên canh sản xuất hàng hoá theo hướng CNH, HĐH cũng rất khó thực hiện. 

 - Khí hậu khu vực Tây Bắc tương đối khắc nghiệt, mùa đông thường 

lạnh và khô, tần suất xuất hiện các yếu tố thời tiết cực đoan như nhiệt độ thấp, 

sương muối, và hạn hạn kéo dài đã ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu mùa vụ và sự 

sinh trưởng của các loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây trồng dài ngày có giá 

trị kinh tế cao như cà phê, cao su. 
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 - Trữ lượng nguồn nước lớn tuy nhiên địa hình bị chia cắt, độ dốc lớn 

nên phần lớn diện tích đất không chủ động được nguồn nước tưới. 

 - Là vùng có địa hình núi cao, giao thông đi lại giữa các địa phương 

còn nhiều khó khăn. Hệ thống đường sắt cũ, năng lực vận chuyển hàng hóa, 

hành khách bị hạn chế đặc biệt là tuyến Hà Nội - Lào Cai. Hiện nay việc vận 

chuyển hàng hóa chủ yếu thông qua đường sắt và đường bộ do hạn chế về giao 

thông đường thủy và đường hàng không, bất cập về cơ sở hạ tầng đang là một 

rào cản lớn đối với môi trường đầu tư tại vùng, làm tăng chi phí sản phẩm, giảm 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

 - Tây Bắc là vùng có xuất phát điểm thấp trong cả nước, hầu hết là đều 

thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc 

thiểu số chiếm tỷ lệ cao, nên đời sống của người dân còn khó khăn, tỷ lệ hộ đói 

nghèo cao so với các Vùng trong cả nước, nên sức mua thấp. Cơ cấu dân số 

cũng đã phần nào phản ánh sự bất cập về nguồn nhân lực. Đây là vùng thiếu 

trầm trọng lao động qua đào tạo; chất lượng lao động giản đơn cũng thấp hơn 

các Vùng khác trong cả nước. 

II. Hiện trạng sản xuất cây ăn quả vùng Tây Bắc 

1. Vị trí, vai trò của sản xuất cây ăn quả trong sản xuất nông nghiệp của các 

tỉnh vùng Tây Bắc. 

1.1. Vị trí và vai trò của cây ăn quả trong đời sống 

Các loài quả là nguồn dinh dưỡng quý giá của con người ở mọi lứa tuổi. 

Trong quả có nhiều loại axit hữu cơ, protein, lipit, chất khoáng, pectin, tanin, các 

hợp chất thơm và các chất khác v.v…, có nhiều loại vitamin như A, B1, B2, B6, 

C, PP. Đặc biệt là vitamin C rất cần cho cơ thể con người, vitamin A cần cho trẻ 

em. 

Trong khẩu phần ăn của con người không những cần đủ calo, mà cần có 

vitamin, muối khoáng, các axit hữu cơ và các hoạt chất khác. Nhu cầu calo dựa 

vào việc cung cấp đạm, mỡ, hydrat cacbon từ nguồn động vật và thực vật, còn 

vitamin và các hoạt chất khác thì chủ yếu dựa vào quả và rau. 
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Bảng 6. Calo và chất dinh dưỡng trong 100 gam trái cây nhiệt đới (phần ăn 

được) so sánh với một số ngũ cốc và thực phẩm khác 

Quả và 

thực phẩm 

khác 

Nước 

(g) 

Năng 
lượng 

(KCal) 

Chất 
đạm 

(g) 

Chất 
béo 

(g) 

Chất 

xơ (g) 

Tro 

(g) 

Đường 
tổng số 

(g) 

Ca 

(mg) 

Fe 

(mg) 

P 

(mg) 

Vitamin 

A (g) 

Vitamin 

C (g) 

Cam 88,8 38,0 0,9 0,1 1,4 0,5 9,4 34,0 0,4 23,0 71,0 40,0 

Chuối 83,2 56,0 0,9 0,3 2,6 0,6 12,2 12,0 0,5 25,0 26,0 6,0 

Dứa 91,5 29,0 0,8 0,0 0,8 0,4 0,0 15,0 0,5 17,0 40,0 24,0 

Xoài 82,6 62,0 0,6 0,3 1,8 0,8 14,8 10,0 0,4 13,0 445,0 30,0 

Bưởi 91,4 30,0 0,2 0,0 0,7 0,4 0,0 23,0 0,5 18,0 0,0 95,0 

Nhãn 86,3 48,0 0,9 0,1 1,0 0,8 0,0 21,0 12,0 12,0 0,0 58,0 

Chanh leo 84,7 44,9 2,8 0,5 3,3 0,8 7,4 16,0 1,6 54,0 382,0 30,0 

Nguồn: Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế. 

Tăng khẩu phần quả tươi trong bữa ăn hàng ngày là mức phấn đấu của 

nhiều nước kinh tế phát triển. Lấy bình quân đầu người tiêu thụ các loại quả để 

nói lên sự phát triển kinh tế của một xã hội, chỉ tiêu này đứng đầu là Mỹ và 1 số 

nước châu Âu, châu Úc, Newzeland, châu Á (Nhật Bản). Nước ta còn đang ở 

mức thấp, hiện nay tiêu thụ quả ước tính vào khoảng 40- 50kg/người/năm, mà 

theo các nhà dinh dưỡng học thì nhu cầu tiêu thụ bình quân hàng năm phải cung 

cấp khoảng 100kg quả các loại/người/năm. Đó là những chỉ tiêu cơ bản để định 

kế hoạch phát triển cây ăn quả ở mỗi nước. 

Sản phẩm quả được tiêu thụ chủ yếu ở dạng quả tươi và được đánh giá là có 

rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe như giúp kiểm soát đường máu (dành cho 

người tiểu đường), bổ gan, giảm nguy cơ cao huyết áp, chữa béo phì, chữa bệnh 

đường ruột..., nhờ có lượng chất chống ôxy hóa lycopen và vitamin C cao, nhiều 

xơ, nhiều nước.  

1.2. Vị trí và vai trò của cây ăn quả cung cấp nguyên liệu cho ngành công 

nghiệp chế biến  

Sản xuất quả phục vụ và các mặt hàng chế biến ngày càng phong phú, đa 

dạng. Sản phẩm của ngành cây ăn quả cung cấp cho các nhà máy để tạo ra các 

mặt hàng: 

- Mặt hàng sấy (chuối, vải, nhãn, xoài, mít,…), mứt...  
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- Mặt hàng nước giải khát: nước quả tự nhiên, nec-ta quả, nước quả cô đặc, 

si-rô quả, squash quả, nước quả lên men (rượu)... 

Công nghiệp chế biến rượu vang mới phát triển trong những năm gần đây 

và chủ yếu là ở các tỉnh miền Bắc như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên. Các 

loại quả được dùng làm rượu như: nho, dứa, chuối, mận... 

1.3. Vị trí và vai trò cây ăn quả trong bảo vệ môi trường sinh thái 

Cây ăn quả có tác dụng lớn trong việc bảo vệ môi trường sinh thái với các 

chức năng làm sạch môi trường, làm đẹp cảnh quan. Các vùng cây ăn quả trồng 

ở miền đồi, trung du vừa là nguồn sản phẩm dinh dưỡng quý vừa có độ che phủ 

chống xói mòn, bảo vệ đất. Ở các khu dân cư, đô thị trồng cây ăn quả nhằm làm 

cây cảnh hoặc lấy bóng mát.  

1.4. Vị trí và vai trò của cây ăn quả đối với ngành trồng trọt và đối với kinh tế 

nông nghiệp 

Hiện nay cây ăn quả đã trở thành một trong những cây thế mạnh kinh tế ở 

Việt Nam. Phát triển cây ăn quả đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ 

cấu mùa vụ, tăng thêm giá trị sử dụng đất, tăng thêm thu nhập cho các hộ nông 

dân: 1ha trồng vải giá trị thu được gấp 30 - 40 lần so với trồng lúa; 1 ha trồng 

táo, trồng xoài giá trị thu được gấp 15 - 20 lần so với trồng lúa ... Đồng thời đây 

chính nơi cần nhiều lao động, giải quyết được việc làm cho người lao động ở 

nông thôn, ở vùng sâu vùng xa. Tỷ lệ diện tích cây ăn quả chiếm khoảng 25 - 

27% diện tích cây lâu năm. Sản phẩm cây ăn quả ngoài cung cấp cho thị trường 

trong nước, sản lượng quả của Việt Nam hiện nay còn được xuất khẩu tới 60 

quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có cả các thị trường được coi là khó tính 

như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu rau 

quả đứng thứ 3 trong số 5 nhà xuất khẩu chính khu vực ASEAN, chỉ sau 

Phillipines và Thái Lan. Kim ngạch xuất khẩu rau quả năm 2010 là 451 triệu 

USD (chiếm 2,3% so với kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp); năm 2015 

giá trị kim ngạch xuất khẩu rau, quả chiếm 6,1% và năm 2016 chiếm 7,7% kim 

ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp. 
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Bảng 7. Vai trò của cây ăn quả đối với ngành trồng trọt và đối với kinh tế 

nông nghiệp 

TT Hạng mục Đơn vị 2005 2010 2016 2017 

1 Diện tích cây ăn quả Ha     

- Tỷ lệ % so với DT cây lâu  năm % 25,6 27,4 26,1 27,2 

2 Kim ngạch xuất khẩu quả Tr.USD     

- 
Tỷ lệ % so với kim ngạch xuất 

khẩu ngành NN 
% 1,5 2,3 11,0 13,5 

Nguồn: Niên giám thống kê 2005, 2010, 2016, 2017. 

2. Hiện trạng sản xuất cây ăn quả vùng Tây Bắc 

Diện tích cây ăn quả cả nước và các vùng, miền đều có xu hướng liên tục 

tăng trong những năm gần đây, được thể hiện tại bảng dưới: 

 

Bảng 8. Diện tích cây ăn quả theo vùng giai đoạn 2016 - 2019 

                                                                                                        Đơn vị: 1.000 

ha 

Vùng 

2016 2017 2018 2019 

Diện 

tích 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện 

tích 

Tỷ lệ 

(%) 

Toàn quốc 859,59 100,00 927,75 100,00 989,96 100,00 1.067,00 100,00 

Miền Bắc 334,73 38,94 362,69 39,09 390,81 39,48 419,30 39,30 

Tây Bắc 69,63 8,10 89,77 9,68 108,74 10,98 124,49 11,67 

Lào Cai 9,12 1,06 9,19 0,99 10,61 1,07 11,51 1,08 

Yên Bái 12,49 1,45 15,27 1,65 16,37 1,65 17,82 1,67 

Điện Biên 1,97 0,23 2,09 0,23 2,26 0,23 3,10 0,29 

Lai Châu 5,36 0,62 5,26 0,57 5,80 0,59 5,90 0,55 

Sơn La 30,53 3,55 44,17 4,76 58,82 5,94 71,15 6,67 

Hoà Bình 10,15 1,18 13,78 1,49 14,88 1,50 15,01 1,41 

Miền Nam 524,86 61,06 565,06 60,91 599,14 60,52 647,70 60,70 

Nguồn: Tổng cục Thống kê. 
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Hình 5: Đồ thị diện tích cây ăn quả các vùng miền giai đoạn 2016-2019 

Giai đoạn 2016-2019, tổng diện tich cây ăn quả cả nước tăng bình quân 

7,47%/năm (tương ứng 69,14 nghìn ha/năm), đạt 1.067 nghìn ha năm 2019. 

Trong đó các tỉnh vùng Tây Bắc  tăng bình quân 21,51%/năm (tương ứng 18,28 

nghìn ha/năm), năm 2019 đạt 124,49 nghìn ha, chiếm 11,67% diện tích cây ăn 

quả cả nước, cụ thể: 

- Diện tích nhóm cây ăn quả chủ lực giai đoạn 2016 - 2019 tăng bình quân   

30,07%/năm. Do được áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống 

cây trồng, sản xuất chuyên canh và trình độ canh tác của các nông hộ được nâng 

cao nên sản lượng năm 2019 đạt 651,70 nghìn tấn, tăng trung bình 23,53%/năm. 

- Các cây ăn quả chủ lực (cây ăn quả ôn đới, xoài, chuối, dứa, cam, bưởi, 

nhãn, vải), chiếm khoảng hơn 86% tổng diện tích cây ăn quả của vùng. Trong đó 

nhãn có diện tích lớn nhất (20,61 nghìn ha, chiếm 16,56%); tiếp theo là chuối 

(14,63 nghìn ha, chiếm 11,75%); xoài (16,81 nghìn ha, chiếm 13,50%); cây ăn 

quả ôn đới (15,86 nghìn ha, chiếm 12,74%); cam (11,12 nghìn ha, chiếm 

8,93%); bưởi (9,67 nghìn ha, chiếm 7,77%). 

Bảng 9. Diện tích, sản lượng một số CAQ chủ lực vùng Tây Bắc 
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                                                                         Đơn vị: DT: 1.000 ha; SL: 1.000 

tấn 

TT Loại quả 
2016 2017 2018 2019 

DT SL DT SL DT SL DT SL 

Tổng CAQ vùng 

Tây Bắc 
56,83 345,94 73,14 434,36 89,31 541,69 124,49 651,70 

1 CAQ ôn đới 6,78 37,79 9,42 44,94 11,32 66,34 15,86 78,92 

2 Xoài 5,52 16,22 9,13 16,18 12,95 25,70 16,81 37,42 

3 Chuối 11,40 136,10 11,68 145,86 12,99 152,64 14,63 167,74 

4 Dứa 1,40 20,79 1,75 27,49 1,85 30,34 1,84 33,32 

5 Cam 1,85 27,11 8,38 69,25 9,70 87,90 11,12 106,67 

6 Bưởi 3,38 16,18 6,49 32,24 8,31 44,04 9,67 113,10 

7 Nhãn 13,17 51,37 15,57 53,59 18,62 78,22 20,61 74,84 

8 Vải 2,59 9,01 2,00 6,97 1,91 6,87 1,40 5,06 

9 Chanh leo 0,09 0,47 0,55 4,57 1,39 11,01 2,11 20,15 

Nguồn: Tổng cục Thống kê. 

 

 

3. Hiện trạng về chủng loại và cơ cấu các giống cây ăn quả của các tỉnh 

vùng Tây Bắc. 
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Hình 6. Biểu đồ diện tích các loại cây ăn quả chính vùng Tây Bắc năm 2019 

* Cây xoài: Có diện tích trồng khá lớn, các giống xoài gồm: Giống bản địa 

chiếm 60 – 65% diện tích (xoài Tròn, xoài Hôi), các giống mới có năng suất cao, 

chất lượng tốt chiếm từ 35 – 40% diện tích (xoài GL4, GL3, xoài Thái Lan …). 

Thời gian thu hoạch xoài tập trung từ tháng 5 đến tháng 8. 

* Cây Chuối: Các giống chuối Tiêu hồng (chiếm 35% so diện tích), Tiêu thường 

(chiếm 12% so diện tích), chuối Tây (chiếm 36% so diện tích), các giống khác 

chiếm 17%). 

* Cây Nhãn: Các giống nhãn gồm: Nhãn lồng Hưng Yên, giống nhãn chín sớm 

(PH-S99-1.1 chiếm 25% so diện tích, PH-S99-2.1 chiếm 10% so diện tích); chín 

muộn (PH-M99-1.1, PH-M99-2.1) chiếm 15% so diện tích và các giống khác. 

Thời gian thu hoạch nhãn tập trung từ tháng 7 đến tháng 9. 

* Cây Chanh leo: Giống Chanh leo Đài nông 1. Thời gian thu hoạch tập trung 

từ tháng 4 đến tháng 11.  

* Cây Bơ: Một số giống bơ chính: bơ Booth 7, TA31, TA5, TA44, TA1, GC,… 

Thời gian thu hoạch tập trung từ tháng 7 đến tháng 9.  
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* Cây Bưởi: Bưởi Diễn (diện tích chiếm trên 80%), bưởi Da xanh (diện tích 

khoảng 10%) và một số giống bưởi địa phương khác(diện tích khoảng 10%). Thời 

gian thu hoạch tập trung từ tháng 8 đến tháng 1 năm sau. 

* Cây Cam: Bộ giống đa dạng, có năng suất, chất lượng, với trên 20 giống khác 

nhau giúp kéo dài thời gian thu hoạch từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau, cụ thể:  

- Các giống chín sớm chiếm khoảng 25%  diện tích (CS1, Quýt ôn châu, 

Cam BH/cam Marrs); thu hoạch từ tháng 9 đến hết tháng 11. 

- Giống chính vụ chiếm khoảng 45% diện tích (cam Xã Đoài, cam Vân Du, 

một số giống quýt, bưởi đỏ, bưởi da xanh); thu hoạch từ cuối tháng 11 đến tháng 

1 năm sau.  

- Giống chín muộn chiếm 30% diện tích (cam đường canh, cam V2); thu 

hoạch từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. 

* Cây Hồng: Giống hồng MC1 chiếm trên 80% diện tích, còn lại là một số 

giống Hồng ngâm như hồng Lục Yên, Ngân Sơn,… Thời gian thu hoạch tập 

trung từ tháng 8 đến tháng 9. 

* Cây Na: Chủ yếu là giống Na Dai (chiếm 80%), na Bở chiếm khoảng 10% và 

na Hoàng Hậu chiếm 10%,… Mặc dù mới du nhập nhưng do có hiệu quả kinh tế 

cao nên giống na Hoàng Hậu đang được ưu tiên phát triển, thậm trí còn được 

ghép cải tạo nên gốc na Dai và na Bở. Thời gian thu hoạch tập trung từ tháng 8 

đến tháng 9. 

* Cây Mận: Chủ yếu là giống mận Tam Hoa (chiếm trên 65%), giống mận Hậu 

(khoảng 15%) còn lại là mận Cơm và một số giống khác,… Thời gian thu hoạch 

tập trung từ tháng 4 đến tháng 6. 

* Cây mơ: Chủ yếu là mơ Vân Nam (trên 85% diện tích), còn lại là mơ vàng và 

một số giống bản địa… Thời gian thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6. 

4. Hiện trạng về công tác sơ chế, bảo quản chế biến  

* Về sơ chế và bảo quản: Các biện pháp kỹ thuật chủ yếu được áp dụng 

trong công nghệ sơ chế, bảo quản quả tại Tây Bắc phân thành ba nhóm chính 

như sau: 
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- Nhóm phương pháp vật lý: Phương pháp cơ học, phương pháp bảo quản 

bằng nhiệt độ cao, nhiệt độ thấp, phương pháp chiếu xạ, ... 

- Nhóm phương pháp hóa học: Xử lý các loại hóa chất ngâm rửa, phun để 

bao quản. 

- Nhóm phương pháp sinh học: Sử dụng vi sinh vật đối kháng, enzym 

hoặc các chế phẩm có nguồn gốc sinh học. 

* Về chế biến: Hầu hết các cơ sở chế biến chủ yếu tập trung trên địa bàn 

tỉnh Sơn La tại huyện Mộc Châu, Yên Châu, Bắc Yên và Sông Mã. 

Các sản phẩm quả phần lớn sử dụng biện pháp sơ chế đơn giản như quả 

sấy khô, sấy dẻo, ... tuy nhiên chỉ dừng lại ở quy mô rất nhỏ. 

Một số sản phẩm chế biến từ quả như rượu, mứt mận, đào, nước ép, long 

nhãn,... Trên địa bàn tỉnh Sơn La có Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 19/5 tại 

tiểu khu Chiềng Đi - thị trấn Nông trường tiêu thụ 1.000 tấn quả mận/năm; Công 

ty TNHH rượu Việt Pháp tại tiểu khu 1 thị trấn Yên Châu, hàng năm đã tiêu thụ 

được trên 500 tấn chuối quả để sản xuất rượu, chuối khô, sản phẩm rượu chuối: 

4.000 lít, chuối khô 3.000 kg, Công ty TNHH Bắc Sơn sản xuất rượu Sơn tra tại 

Bắc Yên, chế biến long nhãn bằng công nghệ sấy hơi tại Sông Mã, Mai Sơn. 

- Năm 2019 đã có nhà máy chế biến quả của Công ty cổ phần Nafoods 

Tây Bắc đã đi vào hoạt động với công suất 120 tấn/ngày và hoàn thiện Nhà máy 

chế biến quả và đồ uống nước hoa quả công nghệ cao với công suất chế biến 160 

tấn quả/ngày của Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm công nghệ cao thuộc Tập 

đoàn TH. Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao - Ninh Bình đang 

triển khai xây dựng nhà máy. Đang thu hút Công ty cổ phần Lavifood, Công ty 

cổ phần Tập đoàn T&T; Công ty cổ phần Thương mại và xuất nhập khẩu Green 

Path Việt Nam; Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng đầu tư phát triển các vùng trồng 

cây ăn quả gắn với xây dựng nhà máy bảo quản, chế biến quả ứng dụng công 

nghệ cao. 

- Năm 2019, trên địa bàn tỉnh đã lắp đặt 04 dây chuyền sơ chế, đóng gói 

sản phẩm quả để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tại (Hợp tác xã Ngọc Lan, 
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huyện Mai Sơn; Công ty cổ phần Duy Khánh, thành phố Sơn La; Hợp tác xã 

Thành Đạt, huyện Mộc Châu; Hợp tác xã Nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc, 

huyện Yên Châu). 

5. Hiện trạng tiêu thụ sản phẩm trái cây của các tỉnh vùng Tây Bắc. 

Qua kết quả điều tra, khảo sát cho thấy các sản phẩm trái cây tại các tỉnh 

vùng Tây Bắc được phân phối theo 2 kênh tiêu thụ chính là: kênh tiêu thụ nội 

địa và xuất khẩu. Trong đó tiêu thụ nội địa chiếm khoảng 88,49% tổng sản 

lượng sản xuất và  xuất khẩu mới chiếm khoảng 11,51%.  

Phần lớn sản phẩm quả tiêu thụ trong nước được phân phối qua các chợ 

truyền thống do khoảng 90% người tiêu dùng Việt Nam vẫn mua rau quả ở các 

chợ này. Các kênh phân phối hiện đại như hệ thống siêu thị và các cửa hàng trái 

cây cao cấp mới chỉ phục vụ cho một phần rất nhỏ người tiêu dùng, tập trung 

chủ yếu ở các thành phố, trung tâm hành chính lớn. Mặc dù đã có sự cải thiện về 

thu nhập và mức sống,  nhưng người tiêu dùng tại trong nước vẫn chưa thay đổi 

nhiều về thói quen mua bán quả tại các địa điểm mua bán. Ngoài thị trường tiệu 

thụ tại các chợ hoặc do thương nhân thu mua, sản phẩm quả vùng Tây Bắc đã 

vào được chuỗi phân phối của các siêu thị lớn như: Vinmart, Big C, Lotte, 

Hapro, ... 

Các thị trường xuất khẩu chính là: Trung Quốc, Úc, Campuchia, các nước 

EU với các sản phẩm Xoài, Nhãn, Chanh leo, Chuối và Thanh Long. 

Bảng 10: Hiện trạng tiêu thụ  

sản phẩm quả của vùng Tây Bắc năm 2019 

Chủng 
loại cây ăn 

quả chủ yếu 

Tổng sản 
lượng 

(1000 tấn) 

Sản lượng 
tiêu thụ nội 

địa (1000 tấn) 

Tỷ lệ 

(%) 

Sản lượng 
xuất khẩu 

(1000 tấn) 

Tỷ lệ 

(%) 

Các thị trường 

xuất khẩu chính 

Tổng 579,92 513,19 88,49 66,73 11,51 
 

Xoài 37,40 31,30 83,69 6,10 16,31 
Úc, Trung 

Quốc, Anh… 

Nhãn 75,54 68,14 90,20 7,40 9,80 Trung Quốc 
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Cây có múi 170,31 170,31 100,00 - - 
 

Na 3,96 3,96 100,00 - - 
 

Cây ôn đới 77,00 76,08 98,81 0,92 1,19 
Trung  Quốc, 

Campuchia 

Chanh leo 20,76 18,76 90,37 2,00 9,63 

Trung Quốc, 

các nước EU 
(Pháp, Thụy 

Sĩ, Ba Lan...). 

Dứa 31,86 31,86 100,00 - - 
 

Thanh Long 1,60 1,59 99,41 0,01 0,59 Trung Quốc 

Chuối 161,48 111,18 68,85 50,30 31,15 Trung Quốc 

Nguồn: Kết quả điều tra tại các tỉnh vùng Tây Bắc năm 2019 

Việc tiêu thụ sản phẩm quả của nông dân chủ yếu được tiêu thụ thông qua 

thương lái/thu mua theo 3 chuỗi chủ yếu như sau: 

a. Chuỗi 1: Nông dân → Người thương lái/thu mua → Doanh nghiệp xuất 

khẩu chính ngạch/tiểu ngạch → Người tiêu dùng nước ngoài 

Qua kết quả điều tra tại các các tỉnh vùng Tây Bắc thấy các sản phẩm quả: 

Sản phẩm Nhãn tiêu thụ theo chuỗi 1 chiếm khoảng 9,8% sản lượng, tuy nhiên, chủ 

yếu là xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Sản phẩm xoài tiêu thụ theo chuỗi 1 

chiếm khoảng 16,31% sản lượng xoài; chuối chiếm khoảng 31,15% sản lượng. 

b. Chuỗi 2: Nông dân → Thương lái/thu gom → Doanh nghiệp/đại lý bán 

buôn địa phương/đại lý bán buôn ngoại tỉnh (bán buôn nhỏ) → Người bán lẻ 

→ tiêu dùng nội địa. 

Sản phẩm nhãn tiêu thụ theo chuỗi 2 chiếm khoảng trên 70% sản lượng. 

Sản phẩm cam, bưởi tiêu thụ theo chuỗi 2 chiếm khoảng 80% sản lượng. Sản 

phẩm xoài tiêu thụ theo chuỗi 2 chiếm khoảng 50%; sản lượng chuối khoảng 

40%; cây ôn đới (mận, hồng, đào) chiếm khoảng 70-80%,.… 

c. Chuỗi 3: HTX/THT → Doanh nghiệp→ người tiêu dùng (nội địa, xuất 

khẩu) 

Hiện nay một số HTX tại các vùng cây ăn quả tập trung tại các tỉnh đang 

triển khai dự án xây dựng mô hình thí điểm Doanh nghiệp - HTX nông dân tiêu 

thụ quả. Đây là chuỗi giá trị phân phối theo hướng hiện đại thực hiện theo hợp 
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đồng tiêu thụ sản phẩm quả an toàn. Theo kênh phân phối này thì việc thực hiện 

cung ứng sản phẩm cho các doanh nghiệp xuất khẩu thông qua HTX hoặc tổ hợp 

tác.  

Hợp tác xã phát triển sản phẩm của họ để có thể bán cho những khách hàng khác 

như doanh nghiệp hoặc xuất khẩu trực tiếp. Tuy nhiên, hiện nay việc tiêu thụ 

theo chuỗi giá trị này chiếm tỷ trọng rất thấp và cần có nhiều biện pháp và giải 

pháp để đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới. 

* Tại tỉnh Hòa Bình 

- Với nhóm cây ăn quả có múi: Sản phẩm cây ăn quả có múi hiện nay chủ 

yếu phục vụ ăn tươi với các kênh tiêu thụ khá đa dạng (tiêu thụ qua hợp đồng 

giữa các Cty; HTX; trang trại với các doanh nghiệp, siêu thị chiếm khoảng 18% 

sản lượng; Tiêu thụ qua hệ thống các thương lái hợp tác với nhà vườn chiếm 

60%; Tiêu thụ qua kênh bán lẻ trực tiếp từ các nhà vườn chiếm khoảng 20%; 

Tiêu thụ qua các điểm giới thiệu sản phẩm tại các khu du lịch, hội chợ chiếm 

khoảng 2-3%). 

 Thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn tập trung tại Hà Nội, các tỉnh lân cận và 

các thành phố lớn; Từ năm 2016 lại đây thị trường tiêu thụ được ở rộng vào các 

tỉnh phía nam và một phần được xuất sang Campuchia.  

Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 hợp tác xã với ngành nghề chính là sản xuất 

cây ăn quả có múi, trên diện tích 3.140 ha (chiếm trên 30% diện tích CCM toàn 

tỉnh). Một số HTX đã thực hiện khá tốt từ khâu tổ chức sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm cho thành viên HTX như HTX Nông nghiệp và Thương Mại Mường Động 

(Kim Bôi); HTX Hà Quang (Cao Phong); HTX Bưởi đỏ Giang Lộc (Tân Lạc) 

vv.  

- Cây Nhãn, Thanh Long, Chuối: việc tiêu thụ thông qua thương lái là chủ 

yếu; một phần sản lượng trong diện tích được cấp mã số vùng trồng (Chuối, 

Nhãn) đã được xuất khẩu ra thị trường Trung Quốc, với tổng số 300 tấn, trong 

đó  120 tấn nhãn Sơn Thủy và 180 tấn chuối Tiêu hồng. 

* Tỉnh Sơn La 
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- Tổng sản lượng quả năm 2019 đạt trên 240 nghìn tấn được tiêu thụ trên 

3 kênh (trong tỉnh, trong nước và xuất khẩu), số lượng quả sản xuất ra được bán 

trực tiếp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân thông qua hợp đồng tiêu 

thụ để phục vụ chế biến chiếm tỷ lệ nhỏ so với sản lượng quả sản xuất ra. Các 

sản phẩm quả sản xuất ra được bán trực tiếp cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ 

chức và cá nhân tiêu thụ trong tỉnh; Các loại quả tươi của tỉnh Sơn La đã vào 

được chuỗi phân phối của các siêu thị lớn như: Vinmart, Big C, Lotte, Hapro… 

với số lượng lớn; ngoài ra quả còn được tiêu thụ tại các tỉnh như: các tỉnh Lạng 

Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Thanh Hóa, .... So với năm 2015 sản 

lượng quả chủ yếu tiêu thụ trong nước và một phần nhỏ tiêu thụ qua đường tiểu 

ngạch sang thị trường Trung Quốc. 

- Thị trường xuất khẩu sản phẩm quả, quả tươi: Úc, Trung Quốc, Đu Bai, 

Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Hà Lan, Singapo, CamPuchia, Thụy Sĩ, Ba Lan, UAE, 

Anh,….;   

6. Tình hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, bảo quản chế biến 

Cho đến nay nhiều TBKT mới đã được nghiên cứu, áp dụng thành công đã 

thúc đẩy phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ sản xuất cây ăn quả trong thời gian 

qua: 

- Hàng trăm cây ăn quả đầu dòng đã được bình tuyển công nhận chuyển 

giao cho sản xuất góp phần bảo tồn và khai thác nguồn gen cây ăn quả bản địa có 

giá trị; 

- Nhiều giống cây ăn quả mới được chọn, tạo chuyển giao kịp thời cho 

sản xuất như vải chín sớm, nhãn chín muộn, cam không hạt, thanh long ruột đỏ, 

hồng không hạt, chanh leo, bơ,... 

Các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác như: rải vụ thu hoạch (ứng dụng các 

TBKT về giống, kỹ thuật canh tác, xử lý ra hoa trái vụ), cắt tỉa, tưới nước tiết 

kiệm, thụ phấn bổ sung, phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại, quy trình nhân và sản 

xuất chuối tiêu từ cấy mô, quy trình công nghệ tác động giai đoạn ở cận và sau 

thu hoạch cho giống nhãn chín muộn, xử lý hóa chất khắc phục hiện tượng ra 
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quả cách năm trên cây nhãn, Quy trình kỹ thuật ghép cải tạo thay thế giống cây 

ăn quả,.... áp dụng trên quy mô hàng nghìn ha. 

Công nghệ bảo quản sau thu hoạch đã có một số nghiên cứu như sau: Quy 

trình công nghệ xử lý cận thu hoạch và bảo quản vải thiều; Quy trình công nghệ 

tác động ở giai đoạn cận và sau thu hoạch cho giống nhãn chín muộn; Quy trình 

công nghệ bảo quản và chế biến quả chuối; Quy trình công nghệ bảo quản quả 

cam; Xác định độ chín thu hoạch của quả; Nhiệt độ bảo quản và phương pháp 

quản lý nhiệt độ trong bảo quản, … 

6.1. Tại tỉnh Hòa Bình 

- Với nhóm cây ăn quả có múi: Để sản xuất thâm canh cây có múi cho 

năng suất cao thì việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm tăng năng suất, 

giảm thiểu chi phí và đảm bảo chất lượng nông sản là cần thiết, một số tiến bộ 

kỹ thuật đã và đang được áp dụng tại Hòa Bình như: 

+ Lắp đặt và áp dụng biện pháp tưới nước tiết kiệm bằng biện pháp tưới 

phun, tưới nhỏ giọt với diện tích đã áp dụng khoảng trên 200 ha tập trung tại 

huyện Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy; 

+ Áp dụng biện pháp đặt bẫy pheromon đồng loạt cùng thời gian tại vùng 

sản xuất lớn nhằm phòng trừ ruồi vàng hiệu quả, việc này đã được triển khai 

đồng loạt và hàng năm tại diện tích trồng cam tập trung tại huyện Cao Phong. 

Ngoài ra kỹ thuật sử dụng túi bao qủa; bả protein và dùng bẫy dính màu vàng để 

bẫy và dự báo mật độ, thời gian phát sinh dịch hại được sử dụng phổ biến; 

+ Áp dụng quy trình kỹ thuật phòng trừ dịch hại tổng hợp phòng trừ bệnh 

vàng lá thối rễ, rệp sáp hại rễ. Trong đó đẩy mạnh sử dụng phân bón hữu cơ, phân 

bón sinh học, chế phẩm vi sinh trong phòng trừ, hạn chế dịch hại phát triển; 

+ Áp dụng đồng bộ quy trình xử lý ra hoa, đậu quả trên cam canh, cam lòng 

vàng, cam V2 bằng các biện pháp khoanh vỏ, áp dụng bổ sung dinh dưỡng, điều 

hòa sinh trưởng qua lá. Đồng thời có quy trình bón phân đồng bộ phù hợp từng giai 

đoạn. 
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+ Áp dụng quy trình phòng trừ tổng hợp nhện đỏ, nhện trắng, bệnh loét, 

bệnh thán thư... Ưu tiên sử dụng thuốc BVTV sinh học, đảm bảo thời gian cách 

ly sản phẩm.   

+ Kết quả chứng nhận VietGAP, chứng nhận ATTP:  đến tháng 8/2020, 

tổng diện tích cây có múi đủ điều kiện an toàn thực phẩm (chứng nhận 

VietGAP, chứng nhận ATTP...) là 2.119 ha với 38cơ sở được chứng nhận 

(chiếm khoảng19,2% tổng diện tích cây có múi của tỉnh). Trong đó diện tích đã 

được chứng nhận VietGAP là 1100,98 ha, chứng nhận ATTP 1028,5 ha, hữu cơ 

3,8 ha.  

- Với nhóm cây ăn quả Nhãn, chuối, Thanh Long: người sản xuất đã tăng 

cường ứng dụng các biện pháp kỹ thuật trong thâm canh, phòng trừ sâu bệnh, áp 

dụng kỹ thuật tưới tiết tiết kiệm, tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa góp phần nâng 

cao năng suất, chất lượng sản phẩm. 

6.2. Tại tỉnh Sơn La 

- Ứng dụng công nghệ vi sinh, công nghệ enzym và protein, chế phẩm vi 

sinh, công nghệ sinh học trong phòng, trừ sâu bệnh hại cây trồng. Trong những 

năm qua trên địa bàn tỉnh đã đưa vào trồng thử nghiệm các giống cây trồng mới 

có năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, ngoại cảnh bất lợi. Khảo 

nghiệm và đưa vào sản xuất bộ giống có năng suất, chất lượng cao, thời gian 

sinh trưởng phù hợp nhằm kéo dài thời gian thu hoạch, nâng cao giá trị gồm 20 

giống cây ăn quả các loại (02 giống nhãn chín muộn, 02 giống nhãn chín sớm; 

04 giống bơ; 03 giống xoài; 03 giống cam, quýt; giống hồng giòn MC1; thanh 

long ruột đỏ; Bưởi da xanh; na Hoàng hậu; giống táo 05; giống lạc tiên Đài 

Nông 1;…). 

- Ứng dụng công nghệ chiết, ghép: Nhiều tiến bộ kỹ thuật đã từng được áp 

dụng vào nhân giống cây ăn quả như: Thực nghiệm nhân giống bằng phương 

pháp ghép đoạn cành; Nhân giống vô tính sử dụng thuốc kích thích αNAA giâm 

cành cho cây thanh long ruột đỏ; Quy trình nhân giống và chăm sóc chuối chất 

lượng cao; Ghép và chuyển đổi giống nhãn, xoài chất lượng cao đối với các 



 

 52 

vườn xoài, nhãn giống địa phương. Ứng dụng kỹ thuật ghép cải tạo vườn cây ăn 

quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2019 là 13.109 ha cây ăn quả các loại bằng các 

giống cây ăn quả có năng suất, chất lượng cao, rải vụ thu hoạch. 

-  Hệ thống tưới tiết kiệm nước: Tổng diện tích cây trồng áp dụng tưới 

tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh theo loại cây trồng là 550,42 ha trong 

đó cây hàng năm 136,47, cây công nghiệp 17,4 ha, cây ăn quả 396,55 ha. 

- Chứng nhận VietGAP: Hiện có 121 doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất cây 

ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP với 2.080,3 ha, sản lượng đạt 13.595 tấn quả 

các loại. 

- Cấp mã số vùng trồng: Tính đến năm 2019, toàn tỉnh đã được Cục Bảo 

vệ thực vật cấp 119 mã số vùng trồng cây ăn quả phục vụ xuất khẩu, trong đó: 

+ Tổng số mã vùng trồng cây ăn quả đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị 

trường Trung Quốc: 68 mã với tổng diện tích đã được cấp mã 3.290,43 ha với sản 

lượng quả đạt 47.390 tấn, gồm cây Nhãn: được cấp 45 mã số vùng trồng, diện tích 

2.227,43 ha; sản lượng 33.411 tấn; cây xoài: 22 mã với diện tích 983ha, sản lượng 

12.779 tấn; cây Thanh long: 01 mã với diện tích 80 ha, sản lượng 1.200 tấn. 

+ Tổng số mã số vùng trồng cây ăn quả được cấp để xuất khẩu sang thị 

trường Úc, Mỹ,... là 51 mã với tổng diện tích 344,16 ha trong đó cây xoài: 14 

mã, diện tích 103,56 ha; cây nhãn: 34 mã, diện tích 207,60 ha; cây Mận: 2 mã, 

diện tích 27 ha; cây Bơ: 1 mã với diện tích 6 ha. 

6.3. Tại tỉnh Lai Châu 

Cục Bảo vệ thực vật đã cấp 27 mã số vùng trồng chuối xuất khẩu. 

7. Hiện trạng về cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cây ăn quả 

Đầu tư phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội vùng miền núi 

Tây Bắc là nhiệm vụ được Chính phủ ưu tiên trong nhiều năm qua. Từ năm 

2001 - 2007, tổng vốn đầu tư huy động cho vùng này khoảng 131.300 tỷ đồng, 

chủ yếu là vốn ngân sách Trung ương và địa phương, vốn tín dụng huy động 

12.240 tỷ, vốn đầu tư của doanh nghiệp trên 5.570 tỷ và 9.170 tỷ khác huy động 

dân cư và doanh nghiệp tư nhân. Nguồn vốn thu hút đầu tư đã tập trung đầu tư 
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vào những công trình quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bước đầu khai 

thác được tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên khoáng sản tạo sức cạnh tranh 

mới cho các sản phẩm và kinh tế các tỉnh. 

* Hạ tầng giao thông 

Trên phạm vi các tỉnh vùng miền núi Tây Bắc, về các tuyến đường bộ, đã 

có 13 đường Quốc lộ đi qua với tổng chiều dài khoảng 2.500 km ( gồm các 

đường: QL6, 37, 12, 279, 100, 32, 32B, 15, 21, ATK, 70, 4E, 4D, 40, cao tốc 

Nội Bài - Lào Cai) và khoảng hơn 20 tuyến tỉnh lộ dài khoảng 1.500 km. Về 

đường hàng không, có một sân bay hiện đang hoạt động là sân bay Điện Biên. 

Về đường sắt, có tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai chạy qua địa bàn 2 tỉnh Yên 

Bái và Lào Cai. Về đường thủy, tuyến đường theo sông Hồng lên đến Yên Bái, 

tuyến đường thủy theo sông Đà và lòng hồ Sơn La đến cảng Tà Hộc (tỉnh Sơn 

La). Nhìn chung, giao thông khu vực Tây Bắc đã được cải thiện một cách đáng 

kể so với những năm trước đây. 

* Hạ tầng lưới điện 

Tây Bắc với nhiều nhà máy thủy điện lớn của cả nước song nhiều khu vực 

của Tây Bắc người dân chưa được hưởng lợi ích từ nguồn thủy điện này. Đến 

năm 2012, toàn bộ các xã trong vùng đã có điện lưới quốc gia, cùng với phát 

triển thủy điện nhỏ và cực nhỏ theo quy mô bản, hộ gia đình, tuy nhiên tỷ lệ các 

hộ dùng điện lưới quốc gia mới đạt 70% số hộ. 

* Hạ tầng thủy lợi 

Vấn đề đặt ra cho vùng miền núi Tây Bắc là cần khôi phục nhanh rừng 

đầu nguồn, bảo vệ các nguồn nước trên các hồ, đầm, ao, sông suối, sửa chữa và 

xây dựng mới đập thủy lợi để chủ động nước tưới cho lúa, cây công nghiệp, cây 

ăn quả, để người dân của đô thị và nông thôn được dùng nước sạch. 

Đặc biệt, đã đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất 

và sinh hoạt cho đồng bào vùng tái định cư của hồ Sơn La, Lai Châu và các hồ 

thủy điện nhỏ trên địa bàn. Hiện vẫn đang tiếp tục xây dựng thêm công trình nhỏ 
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hoặc cụm công trình ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, cấp đủ nước tưới 

lúa, rau mầu, cây công nghiệp, nước sinh hoạt. 

Tuy vậy, do địa hình bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn, đa số các dòng suối 

nhỏ bị cạn kiệt vào mùa khô còn mùa mua lũ tập trung nhanh, lũ quét thường 

xảy ra gây tổn thất lớn cho các công trình thủy lợi nhỏ. Đất canh tác bị phân tán 

ở các thung lũng nhỏ hẹp thường thiếu nguồn nước tưới. Nguồn vốn duy tu các 

công trình rất hạn chế nên nhiều công trình xuống cấp nhanh, giảm khả năng 

tưới hoặc tự thay đổi mục đích sử dụng đã làm cho nhiệm vụ nâng cấp, cải tạo 

và làm mới các công trình thủy lợi gặp nhiều khó khăn, nhất là do giao thông đi 

lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vùng cao biên giới và điều kiện địa hình phức 

tạp nên giá thành đầu tư các công trình thủy lợi cao. 

8. Hiện trạng chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây ăn quả 

8.1. Hệ thống chính sách phát triển cây ăn quả của các cơ quan Trung ương 

Phát triển CAQ đang được được Bộ NN&PTNT và các Bộ ngành liên quan 

xác định là một ngành hàng quan trọng trong định hướng Tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp theo Quyết định 899/TTg của Thủ tướng chính phủ.. Tuy nhiên, cho đến 

nay chưa có nhiều chính sách ưu đãi riêng cho ngành hàng này. Sản xuất, chế 

biến và tiêu thụ trái cây chủ yếu chỉ được hưởng những chính sách dành cho 

ngành nông nghiệp nói chung. Cụ thể một số chính sách như sau: 

* Chính sách đất đai 

Đất đai phân tán, manh mún là cản trở chính cho việc nâng cao hiệu quả và 

giá trị gia tăng trên một diện tích đất trong quá trình tái cơ cấu nông nghiệp. Đây 

là một trong những vấn đề then chốt của ngành hàng trái cây khi không thể có 

đủ lượng hàng với chất lượng đồng đều đáp ứng yêu cầu của các thị trường cao 

cấp. 

Luật Đất đai ban hành năm 2013 trao quyền sử dụng đất cho nông dân 

thông qua các hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; 

quy định quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, trong đó mở rộng các quyền 

(chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thế chấp...) được nông dân hết sức hoan 
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nghênh, tạo động lực lớn trong phát triển sản xuất. 

Nhà nước có những chính sách nhằm tạo điều kiện cho người trực tiếp sản 

xuất nông nghiệp có đất để sản xuất: giao đất nông nghiệp cho nông dân sử dụng 

ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp để khuyến khích phát huy 

hiệu quả sử dụng đất đai; đơn giản hoá các thủ tục cho thuê đất để phát triển 

công nghiệp bảo quản, chế biến nông sản và ngành nghề ở nông thôn; tạo việc 

làm cho lao động ở nông thôn phù họp với quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng 

đất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Tuy nhiên, hiện tại chính sách đất đai vẫn còn nhiều bất cấp, ảnh hưởng 

đến việc quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất đai. Việc chuyển đổi linh 

hoạt giữa đất trồng lúa sang các các hoạt động khác có hiệu quả hơn (trồng 

cây ăn quả, chăn nuôi, thủy sản) vẫn còn hạn chế (Điều 57 Luật đất đai 2013, 

Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ- CP). Ngoài ra, hiện tại chưa có chính sách tạo 

quỹ đất xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho các công đoạn sau thu hoạch như 

phơi sấy, chế biến, kho chứa.... 

* Chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

Các nguồn vốn từ Ngân sách và các thành phần kinh tế được dành để đầu 

tư: Các công trình thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho các cây trồng có hiệu quả xuất 

khẩu cao; Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng để khuyến khích phát triển kinh tế trang 

trại và khuyến khích các doanh nghiệp ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ với 

người sản xuất, gắn kết sản xuất - chế biến với tiêu thụ nông sản; Ngân sách hỗ 

trợ một phần về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (đường giao thông, thuỷ lợi, 

điện.. .), hệ thống chợ bán buôn, kho bảo quản, mạng lưới thông tin thị trường, 

các cơ sở kiểm định chất lượng nông sản hàng hoá. 

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ hạ tầng cho doanh nghiệp đầu tư vào nông 

nghiệp dường như chưa phát huy tác dụng. Chính sách quy định khi quy hoạch 

hạ tầng cơ sở cho dự án đầu tư nông nghiệp và dự án ứng dụng công nghệ cao, 

Nhà nước sẽ đầu tư đây tư điện, đường tới chân công tình xây dựng dự án. Trên 

thực tế, hầu hết các địa phương không có ngân sách để đầu tư các công trình này 
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nên các Doanh nghiệp phải tự thực hiện, gây rất nhiều khó khăn khi đầu tư mới 

hoặc mở rộng đầu tư. 

* Chính sách về thuế 

- Thuế VAT 

Luật thuế GTGT chưa khuyến khích doanh nghiệp đầu tư chế biến và tiêu 

thụ nông sản trên thị trường nội địa. Các doanh nghiệp xuất khẩu hay bán sản 

phẩm thô thì được ưu đãi về thuế GTGT. Trong khi đó doanh nghiệp đưa công 

nghệ vào chế biến, tổ chức chuỗi phân phối tại thị trường nội địa, giúp tạo thêm 

giá trị nông sản, theo mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp thì sản phẩm đang chịu 

thuế GTGT. 

Theo Luật 106/2016/QH13 (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá 

trị gia tăng số 13/2008/QH12), doanh nghiệp, hợp tác xã mua sản phẩm trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm 

khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã khác 

có thuế GTGT phát sinh sẽ không được hoàn thuế và gặp vướng mắc trong hạch 

toán. Theo khoản 1, Điều 1 Luật 106/2016/QH13, doanh nghiệp được khấu trừ 

thuế GTGT đầu vào. Nhưng doanh nghiệp không có thuế GTGT phát sinh đầu ra 

để khấu trừ nên doanh nghiệp sẽ âm thuế GTGT. Đồng thời theo Khoản 1, Điều 

13, Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, doanh nghiệp không nói đến 

việc hoàn thuế GTGT nên phần âm chưa biết xử lý thế nào và vì vậy doanh 

nghiệp rất khó kê khai để hưởng ưu đãi hoàn thuế. 

- Về thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Các hộ có đất nông nghiệp vượt hạn mức phải đóng thuế sử dụng đất nông 

nghiệp nên không khuyến khích các hộ sản xuất giỏi tích tụ ruộng đất (khoản l 

điều 2 Nghị quyết số 55/2010/QH12, khoản 1 điều 2 Nghị định 20/2011/NĐ - 

CP, khoản 1 điều 2 Thông tư 120/2011/TT-BTC). Trong 5 năm gần đây, số thuế 

sử dụng đất nông nghiệp thu hàng năm trên cả nước vào khoảng từ 60-70 tỷ 

đồng, chiếm 0,01% tổng thu ngân sách, số thu thuế sử dụng đất nông nghiệp như 

vậy không phải là lớn trong tổng thu ngân sách quốc gia nhưng lại gây khó khăn 
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cho các doanh nghiệp, hộ gia đình đầu tư, tăng quy mô và hiệu quả sản xuất kinh 

doanh nông nghiệp. 

* Các chính sách phát triển mối liên kết có hiệu quả giữa sản xuất và tiêu thụ 

Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 về khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05 

tháng 7 năm 2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị định 116/2018/NĐ-CP ngày 7 

tháng 9 năm 2018 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn.  

Theo đó, thì có các hình thức liên kết thông qua hợp đồng như: Liên kết 

giữa người sản xuất với người sản xuất: Nông dân tự nguyện hợp tác thành các 

tổ, nhóm hợp tác, hợp tác xã; cùng nhau gieo trồng một hoặc một số loại giống 

nhất định, áp dụng cùng quy trình sản xuất tiên tiến, được cập nhập theo hướng 

thực hành nông nghiệp tốt; cùng nhau quản lý sản xuất nhằm đáp ứng yêu cầu 

về sản lượng và chất lượng nông sản do các doanh nghiệp yêu cầu thể hiện trong 

các hợp đồng nông sản được ký giữa các bên. Liên kết giữa các doanh nghiệp: 

Khuyến khích liên kết giữa các doanh nghiệp nhằm cung cấp dịch vụ đầu ra và 

đầu vào cho sản xuất. Doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm đóng vai trò chủ đạo 

trong liên kết với các doanh nghiệp khác nhằm cung cấp dịch vụ, vật tư và tín 

dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Liên kết theo chuỗi: Nông dân, các tổ chức đại diện của nông dân có hợp 

đồng nông sản ký với doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu, khuyến nông... được 

chính quyền địa phương chấp thuận nhằm tăng hiệu quả và giảm chi phí sản 

xuất. 

Luật HTX 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi 

tiết một số điều của Luật HTX, Quyết định 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 về Phê 

duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015 - 2020. Hỗ trợ xây 

dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho cộng đồng 

thành viên hợp tác xã bao gồm: trụ sở, sân phơi, nhà kho, xưởng sơ chế, chế 
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biến, điện, nước sinh hoạt, chợ, công trình thủy lợi, cơ sở hạ tầng vùng nuôi 

trồng thủy sản, cửa hàng vật tư nông nghiệp, giao thông nội đồng.  

Nguồn và mức hỗ trợ: Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa 80% tổng mức 

đầu tư của dự án, hợp tác xã đóng góp tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án. 

Hạn chế của chính sách này là (i) Chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện 

Quyết định 2261; (ii) HTX và nông dân là lực lượng quan trọng trong tái cơ cấu, 

nhưng chậm được củng cố và nâng cao năng lực quản lý, điều hành theo cơ chế 

thị trường, (iii) Một số HTX còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước 

nên chưa chủ động đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh. 

Quyết định số 01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt 

trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Theo đó, ngân sách nhà nước đầu tư 100% 

kinh phí về điều tra cơ bản, khảo sát địa hình, phân tích mẫu đất, mẫu nước, mẫu không 

khí để xác định các vùng sản xuất tập trung thực hiện các dự án sản xuất nông lâm thủy 

sản áp dụng VietGAP do cấp có thẩm quyền phê duyệt; không quá 50% tổng vốn đầu tư 

xây dựng, cải tạo: đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trạm bơm, điện hạ thế, hệ thống 

xử lý chất thải, hệ thống cấp thoát nước của vùng sản xuất tập trung để phù hợp với yêu 

cầu kỹ thuật VietGAP. Kinh phí hỗ trợ thực hiện theo Quy chế quản lý đầu tư và xây 

dựng; hỗ trợ một lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận đánh giá để được cấp Giấy 

chứng nhận sản phẩm an toàn;… Hạn chế của chính sách này là (i) Chính sách này mới 

chỉ dừng lại ở mô hình trình diễn, chưa nhân rộng do thiếu văn bản hướng dẫn về cơ chế 

hỗ trợ cụ thể và các quy phạm VietGAP; (ii) Hỗ trợ 100% kinh phí phân tích mẫu đất, 

nước cho vùng cấp giấy đủ điều kiện sản xuất an toàn chưa đảm bảo đủ điều kiện theo 

Quyết định 01; và (iii) Chi hỗ trợ 1 lần kinh phí thuê tổ chức chứng nhận là chưa 

phù họp. Sau 1 - 2 năm phải tái chứng nhận nhưng tổ chức/ cá nhân rất ngại bỏ 

kinh phí tiếp tục tham gia. 

8.2. Chính sách phát triển cây ăn quả của một số tỉnh vùng Tây Bắc. 

8.2.1. Tỉnh Sơn La 

- Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về chính sách hỗ trợ 
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phát triển hợp tác xã trồng cây ăn quả, cây dược liệu dưới tán cây ăn quả trên địa bàn 

tỉnh Sơn La giai đoạn 2017- 2020 (thay thế bằng Nghị quyết số 57/2017/NQ-

HĐND). 

- Nghị quyết số 28/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 quy định mức hỗ trợ 

cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh. (hết hiệu lực ngày 

31/12/2018) 

- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 về thông qua Đề án phát 

triển cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (thay thế bằng Nghị quyết số 

80/NQ-HĐND ngày 04/4/2018. 

- Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh về thông 

qua Đề án Phát triển cây ăn quả đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

-  Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển cây 

trồng, vật nuôi, thủy sản và chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm sạch trên địa 

bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021 (thay thế bằng Nghị quyết 76/2018/NQ-HĐND). 

- Nghị quyết 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND về chính 

sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn 

trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021 (thay thế bằng Nghị quyết 128/2020/NQ-

HĐND). 

- Nghị Quyết 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh về 

ban hành chính sách đầu tư vào Nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. 

- Quyết định 490/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Ban hành 

phương án hỗ trợ cho các Hợp tác xã, Doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp theo 

hướng hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.  

8.2.2. Tỉnh Hòa Bình 

* Các cơ chế chính sách: Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt quy hoạch 

điều chỉnh, bổ sung CCM trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 đạt khoảng 12.100 ha 

và định hướng đến 2025 khoảng 17,5 ngàn ha. Việc thúc đẩy phát triển cây ăn 

quả có múi là nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh. Một số 

cơ chế chính sách đã ban hành và triển khai hỗ trợ như:  
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- Hỗ trợ trực tiếp cho người sản xuất CCM với mức 20 triệu/ha, hỗ trợ 

toàn bộ chi phí chứng nhận VietGAP theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND 

ngày 27/4/2015. Tống kinh phí hỗ trợ đã giải ngân từ 2015 đến nay đạt gần 40 tỉ 

đồng;   

- Hỗ trợ chi phí vận chuyển sản phẩm cây có múi tiêu thụ tại thị trường 

ngoại tỉnh là 1.500/tấn/km theo Quyết định 33/2015/QĐ-UBND, ngày 

04/11/2015; 

- Bình tuyển, công nhận được 41 cây đầu dòng của các giống cây có múi chủ 

lực. đang làm hồ sơ bình tuyển công nhận cho 240 cây cam, quýt các loại. 

- Hỗ trợ tổ chức thực hiện 4 chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm quả có múi 

với kinh phí 4,5 tỷ đồng. 

* Xây dựng và khai thác thương hiệu cây có múi tỉnh Hòa Bình: Việc xây 

dựng thương hiệu và bảo hộ sản phẩm cây có múi được tỉnh Hòa Bình quan tâm 

và đẩy mạnh thực hiện. Các sản phẩm cây ăn quả có múi đã được chứng nhận sở 

hữu trí tuệ gồm: Sản phẩm cam Cao Phong được chứng nhận chỉ dẫn địa lý; Sản 

phẩm bưởi đỏ Tân Lạc, cam Lạc Thủy được chứng nhận nhãn hiệu tập thể; nhãn 

hiệu tập thể cho sản phẩm Cam, Bưởi Mường Động (Kim Bôi); nhãn hiệu chứng 

nhận Quýt Nam Sơn (Tân Lạc); Bưởi Yên Thủy, cam Lạc Thủy. Việc áp dụng 

tem thông minh truy xuất nguồn gốc và sử dụng bao bì nhãn mác ngày càng 

được các địa phương và cơ sở sản xuất quan tâm, giúp tăng giá trị sản phẩm.  

* Xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm: Tỉnh Hòa Bình đã triển khai 

giới thiệu sản phẩm tại thị trường tiêu thụ chủ lực; có chính sách hỗ trợ cho công 

tác xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực nhằm tăng giá trị 

của sản phẩm, nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ, giữ vững giá trị của các sản 

phẩm cây có múi. Một số hoạt động đã triển khai như Lễ hội cam Cao Phong 

hàng năm (từ năm 2018 là Lễ hội cây có múi tỉnh Hòa Bình); tuần lễ Cam Cao 

Phong tại Hà Nội vv. Tổ chức hội nghị nhiều buổi làm việc, hội nghị về xúc tiến 

tiêu thụ sản phẩm đã góp phần tích cực tăng nhanh tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ qua 
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hợp đồng với các khách hàng lớn; khảo sát, tìm kiếm thị trường tiềm năng suất 

khẩu; xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản phục vụ người sản xuất. 

8.2.3. Tỉnh Lai Châu 

Các có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm cây ăn quả của tỉnh Lai Châu như sau: 

- Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh Quy 

định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cơ chế, chính sách hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ tập trung đất đai: Hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất phải nộp khi 

thực hiện chuyển mục đích; hỗ trợ một lần để ổn định đời sống, sản xuất trong 

03 năm đầu do thay đổi phương thức sản xuất: Đất trồng lúa nước 02 vụ: 150 

triệu đồng/ha; Đất trồng lúa nước 01 vụ: 65 triệu đồng/ha; Đất trồng cây hàng 

năm khác và đất trồng cây lâu năm, đất thủy sản: 40 triệu đồng/ha; Đất lâm 

nghiệp và các loại đất khác: 15 triệu đồng/ha; hỗ trợ 100% kinh phí đo đạc, 

chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... 

+ Hỗ trợ tiếp cận tín dụng.... 

 - Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 của HĐND tỉnh về 

quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. Cơ chế, chính sách hỗ trợ: chi phí tư vấn xây dựng liên kết, hạ 

tầng phục vụ liên kết; khuyến nông, đào tạo tập huấn và giống, vật tư, bao bì, 

nhãn mác sản phẩm; chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới... 

 - Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của UBND tỉnh sửa 

đổi 1 số điều của quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2017-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 

29/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.  

Hỗ trợ phát triển cây ăn quả tập trung và cải tạo vườn tạp: Đối với các xã 

đặc biệt khó khăn, xã biên giới: Hỗ trợ 01 lần 100% giá giống trồng mới và 

100% phân bón lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tổng hợp). Đối với các xã, 
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phường, thị trấn còn lại: Hỗ trợ 01 lần 70% giá giống trồng mới; 100% phân bón 

lót (phân vô cơ hoặc phân vi sinh tổng hợp). 

- Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 9/4/2018 của UBND tỉnh ban 

hành quy định thực hiện một số nội dung thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia 

Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018-2020. Mức hỗ 

trợ: Hỗ trợ 100% giá giống, phân bón, thuốc BVTV… 

 Ngoài ra còn các cơ chế, chính sách hỗ trợ thuộc nguồn vốn Chương trình 

mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, Chương trình Khuyến nông, Chương 

trình hỗ trợ theo Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND 

tỉnh… 

8.2.4. Tỉnh Điện Biên 

Chính sách hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương sử dụng 

nguồn kinh phí khuyến nông của tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 

10/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND tỉnh Điện Biên; 

Chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp 

tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản theo quy định tại Quyết định số 

01/2012/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ Tướng Chính phủ và Quyết định số 

04/2017/QĐ-UBND ngày 13/02/2017 của UBND tỉnh Điện Biên Ban;  

Chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 

05/7/2018 của Chính phủ;  

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

theo quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ;  

Chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước nhằm khuyến khích phát triển 

hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 

của UBND tỉnh Điện Biên 
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Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại Quyết định số 45/2018/QĐ-

UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh Điện Biên; 

Chính sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 

03/2018/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh Điện Biên; 

9. Thực trạng về tổ chức sản xuất 

* Hợp tác xã:  

 Những năm gần đây các hình thức tổ chức sản xuất được chú trọng phát 

triển ngày càng đáp ứng tốt hơn với yêu cầu cơ cấu lại nghành nông nghiệp. Các 

tỉnh đều quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện cho hợp tác xã nông nghiệp phát triển, 

như trong công tác tuyên truyền, đào tạo lao động, kết nối doanh nghiệp, ... Đến 

hết năm 2020 vùng Tây Bắc có 2.462 HTX chiếm chiếm 9% tổng số HTX cả 

nước với 272.000 thành viên, 10 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp.  

Đa phần các HTX nông nghiệp trong vùng tổ chức tốt các khâu dịch vụ 

đầu vào như cung cấp dịch vụ vật tư phân bón, dịch vụ bảo vệ sản xuất, bảo vệ 

thực vật, chế biến sản phẩm, giúp đỡ cho thành viên trong việc liên kết sản xuất, 

tiêu thụ sản phẩm, sử dụng dịch vụ, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của 

nhà nước. Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp trong vùng gặp một số khó khăn, 

như nguồn lực còn yếu, nhiều HTX chưa chủ động tìm nguồn thu từ các hoạt 

động sản xuất, kinh doanh do HTX cung cấp… Các HTX chưa xác định được 

hướng sản xuất, tìm được sản phẩm chủ lực của HTX để đầu tư sản xuất bán ra 

thị trường, do đó chưa chú trọng đến bảo hộ, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.Thời 

tiết biến đổi thất thường, một số HTX bị ảnh hưởng do các đợt lũ lớn, làm ngập 

úng, cuốn trôi nhiều hoa màu, ao nuôi cá, vật nuôi đến ngày thu hoạch… 

* Trang trại: 

Kinh tế trang trại phát triển mạnh, năm 2019 toàn vùng có trên 1.000 

trang trại được cấp giấy chứng nhận. Vốn đầu tư của các trang trại tập trung vào 
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lĩnh vực chăn nuôi chiếm trên 60%, đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt chiếm trên 

30%, còn lại là đầu tư vào phát triển thủy sản và các lĩnh vực khác.  

- Tỉnh Hòa Bình có 180 trang trại, gồm: 89 trang trại chăn nuôi, 63 trang 

trại tổng hợp, 14 trang trại trồng trọt, 10 trang trại thủy sản và 4 trang trại lâm 

nghiệp.. Tổng diện tích đất của các trang trại là 627,26 ha. Giá trị nông, lâm, 

thủy sản bình quân một trang trại thu được hơn 1,434 tỷ đồng. 

- Tại tỉnh Lào Cai trên địa toàn tỉnh hiện có 276 trang trại hoạt động; trong 

đó 203 trang trại chăn nuôi; 12 trang trại trồng trọt; 04 trang trại thủy sản; 57 

trang trại tổng hợp. 

- Tỉnh Sơn La hiện có 337 trang trại, tổng diện tích trên 700 ha đất, sử 

dụng trên 4.600 lao động. Các trang trại có quy mô vốn bình quân trên 400 triệu 

đồng/trang trại, bằng 40% mức vốn bình quân của các HTX trên địa bàn tỉnh và 

cao gấp 8 lần so với mức vốn bình quân mô hình tế hộ gia đình. Hiệu quả các 

trang trại đạt được ở mức khá cao so với bình quân chung về kinh tế trang trại cả 

nước. Năm 2018, giá trị sản xuất bình quân của các trang trại ở tỉnh ta đạt 1,25 

tỷ đồng/trang trại/năm. Trong đó, trang trại chăn nuôi đạt mức giá trị cao nhất là 

2,07 tỷ đồng/trang trại/năm, trang trại tổng hợp đạt 1,23 tỷ đồng/trang trại/năm, 

trang trại trồng trọt đạt 727 triệu đồng/trang trại/năm.  

Sự phát triển của kinh tế trang trại đã góp phần quan trọng trong quá trình 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 

mới. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế trang trại thời gian qua vẫn chưa tương 

xứng với tiềm năng đất đai, lao động... Kinh tế trang trại phát triển chưa ổn định, 

không đồng đều giữa các vùng, chưa gắn với quy hoạch các vùng sản xuất và 

công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản. Hiện nay, sản phẩm hàng hoá của các 

trang trại có quy mô ngày càng lớn, song thị trường tiêu thụ sản phẩm còn hạn 

chế. Đầu ra, giá nông sản vẫn là nỗi lo thường xuyên của các chủ trang trại. Tình 

trạng thiếu vốn khá phổ biến, nguồn vốn vay còn nhiều khó khăn nên các trang 

trại chủ yếu đầu tư phát triển theo chiều rộng, chưa đủ sức đầu tư theo chiều sâu. 

Thiếu sự gắn kết, liên kết giữa các trang trại với nhau và với các tổ chức kinh tế 
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khác như liên kết vùng sản xuất, tiêu thụ, chế biến sản phẩm, học tập, ứng dụng 

công nghệ, vốn... 

Trình độ quản lý, chuyên môn của các trang trại còn nhiều hạn chế, phần 

lớn các chủ trang trại quen với mô hình sản xuất nhỏ, kỹ thuật sản xuất thấp, 

việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, quản lý kinh tế chủ yếu theo kinh nghiệm, 

thiếu hiểu biết về thị trường. Phát triển kinh tế trang trại còn gặp khó khăn do 

các yếu tố khách quan, mức độ rủi ro cao, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, khí hậu, 

thổ nhưỡng, dịch bệnh... 

* Hộ gia đình 

 Kinh tế hộ gia đình ở nông thôn đang tiếp tục phát triển theo cơ chế thị 

trường và có sự chuyển dịch hiệu quả. Kinh tế hộ tiếp tục được hỗ trợ và tổ chức 

theo hướng quy mô lớn hơn, công nghiệp hơn. Sản xuất quy mô lớn, theo chuỗi 

giá trị có sự hợp tác, liên kết giữa nông dân, các tổ chức nông dân (tổ hợp tác, 

hợp tác xã) với doanh nghiệp đã hình thành và nhân rộng ra nhiều địa phương, 

khẳng định cho tính hiệu quả và sự phù hợp của nền sản xuất nông nghiệp hàng 

hóa, cạnh tranh quốc tế. 

10. Đánh giá chung về các thuận lợi, khó khăn và các yếu tố rủi ro trong 

phát triển cây ăn quả ở các tỉnh vùng Tây Bắc 

10.1. Lợi thế 

*  Điểm mạnh 

- Điều kiện sinh thái đa dạng. điều kiện đất đai, ánh sáng, tổng lượng 

nhiệt, lượng mưa, sự chênh lệch biên độ nhiệt độ ngày - đêm của Tây Bắc cho 

phép phát triển được nhiều loại cây ăn quả khác nhau. 

Tây Bắc giáp với Trung Quốc, một thị trường có sức tiêu thụ khổng lồ 

nên vấn đề đầu ra cho sản phẩm rất thuận lợi. Các loại hoa quả á nhiệt đới ở 

Tây Bắc có đặc điểm chín sớm hơn vùng ôn đới của Trung Quốc, nhưng lại 

muộn hơn so với các vùng nhiệt đới tại phía Nam nước ta. Đặc điểm lệch vụ 

này cho phép hoa quả Tây Bắc gần như “độc quyền” giữa một thị trường bao la 

gồm cả Trung Quốc và nội địa nước ta. 
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- Bộ giống cây ăn quả, đặc biệt là các giống cây ăn quả chủ lực được 

chọn tạo, bảo tồn và khai thác rất đa dạng, có giá trị trong xuất khẩu và tiêu thụ 

nội địa: Tây Bắc có khả năng phát triển nhiều loại cây ăn quả, cả giống mới và 

giống bản địa nên khá đa dạng về chủng loại, thuận lợi cho tiêu thụ sản phẩm. 

- Các loại cây ăn quả chủ lực đã hình thành vùng sản xuất tập trung, 

chuyên canh. Diện tích cây ăn quả chủ lực có thể mở rộng, trên cơ sở rà soát 

chuyển đổi cơ cấu giống, chuyển đổi diện tích vườn tạp, diện tích cây trồng khác 

có hiệu quả thấp, xen canh trong vườn cây công nghiệp,... 

- Chính sách hỗ trợ phát triển CAQ của Trung ương và các địa phương, 

nhất là chính sách hỗ trợ sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi đang được triển 

khai, đặc biệt là rau quả đang được xác định là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của 

Việt Nam. 

- Vùng Tây Bắc có 3 nhà máy chế biến rau quả đã đi vào hoạt động, là cơ 

sở để ngành rau quả nâng cao giá trị gia tăng.  

* Cơ hội  

Tiềm năng tiêu dùng nội địa và xuất khẩu trái cây còn rất lớn. Thị trường 

xuất khẩu quả những năm qua cũng như triển vọng trong những năm tới có 

chiều hướng gia tăng với giá cả tương đối ổn định. 

*  Các kết quả đã đạt được 

- Diện tích, năng suất, sản lượng và hiệu quả kinh tế của cây ăn quả chủ 

lực trong các vùng trồng tập trung của các tỉnh không ngừng được nâng lên. 

- Các tỉnh trong vùng trồng tập trung đang từng bước triển khai các chính 

sách hỗ trợ đối với cây ăn quả để hình thành vùng sản xuất tập trung phục vụ xuất 

khẩu. 

- Tổ chức rải vụ thu hoạch thành công các nhóm sản phẩm trái cây chủ lực 

gồm: Xoài, Nhãn, Vải và một số cây ăn quả khác mang lại hiệu quả kinh tế cao, 

phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. 

- Thị trường xuất khẩu trái cây ngày càng mở rộng.  
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10.2. Hạn chế 

* Điểm yếu  

a. Hạn chế về sản xuất 

- Vốn đầu tư cho trồng 1 ha cây ăn quả lớn, hầu hết các hộ trồng cây ăn 

quả đều có nhu cầu vay vốn, nhưng khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng. 

- Cơ sở hạ tầng các vùng sản xuất cây ăn quả tập trung chưa được quan 

tâm đầu tư, chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển của sản xuất như hệ thống giao 

thông nội vùng, phương tiện vận chuyển chuyên dùng, kho bảo quản,... 

- Mặc dù có cải tiến nhưng còn nhiều vùng trồng cây ăn quả ở các tỉnh 

Tây Bắc không chủ động nước tưới. Bên cạnh đó, tập quán canh tác của đồng 

bào vùng cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sinh trưởng, phát triển của các loại 

cây ăn quả dẫn đến năng suất cây ăn quả của vùng Tây Bắc không đồng đều, còn 

chưa cao so với bình quân chung của thế giới và khu vực, cũng như so với năng 

suất tiềm năng. 

b. Hạn chế về chế biến, bảo quản 

- Thiếu công nghệ và nhà máy chế biến sâu.  

- Tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch còn cao; công nghệ bảo quản, xử lý sau 

thu hoạch chậm được đầu tư cải thiện. 

c. Hạn chế về tiêu thụ 

- Tổ chức liên kết sản xuất còn yếu và chưa hiệu quả.  

- Hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm chưa chuyên nghiệp, thiếu vắng 

các doanh nghiệp lớn tham gia sản xuất, xuất khẩu. 

- Chuỗi giá trị trái cây còn nhiều khâu trung gian, chủ yếu là thương lái, 

chưa hợp lý về phân chia lợi nhuận, giá thành nhiều loại trái cây cao, làm giảm 

sức cạnh tranh; 

- Hệ thống thông tin thị trường còn hạn chế, thị trường còn dựa nhiều vào 

thị trường Trung Quốc (trên 70% giá trị xuất khẩu), thiếu ổn định về sản lượng 

và giá xuất khẩu. 

- Cạnh tranh thương mại giữa các nước sản xuất, rào cản kỹ thuật từ các 
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nước nhập khẩu, đặc biệt là các yêu cầu về kiểm dịch, ATTP. 

- Chi phí xuất khẩu cao, giá cả chưa cạnh tranh.  

- Chưa có nhà máy xử lý chiếu xạ và nhà máy xử lý hơi nước sản phẩm 

trái cây trước khi xuất khẩu nên phải vận chuyển xa để xử lý dẫn đến chi phí 

cao. 

*  Thách thức 

- Tác động của biến đổi khí hậu (khô hạn, nhiệt độ bất thường, mưa trái 

mùa...), sâu bệnh hại (nhất là bệnh vàng lá Greening trên cây có múi, , bệnh hại 

chuối và chanh leo) gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, sản lượng và 

chất lượng sản phẩm. 

- Giá sản phẩm trái cây phụ thuộc rất lớn vào yếu tố mùa vụ và yếu tố thị 

trường, nhất là thị trường Trung Quốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ và rủi ro, việc mở 

rộng sang các thị trường khác gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do các rào cản kỹ 

thuật, trong khi khả năng đáp ứng về tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ sơ chế, 

bảo quản và vận chuyển đi xa chưa được cải thiện nhiều.   

- Các đối thủ cạnh tranh chính về sản xuất kinh doanh trái cây chủ lực của 

Việt Nam như Trung Quốc, Indonexia, Thái Lan, Mỹ,… đang phát triển vùng 

nguyên liệu và xâm nhập các thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc, 

Indonexia trong thời gian tới. 

- Công nghiệp chế biến sâu chưa được phát triển để đáp ứng nhu cầu thị 

trường như: rượu vang, mứt, thạch, kẹo, quả sấy khô, sấy dẻo, nước ép quả,… 

10.3. Một số vấn đề cần giải quyết đối với sản xuất cây ăn quả vùng Tây Bắc 

 Tập trung giải quyết các khâu yếu trong chuỗi giá trị để tăng sức cạnh 

tranh bao gồm: 

- Đối với sản xuất: Bố trí quy mô diện tích trồng, sản lượng và thời gian 

rải vụ thu hoạch phù hợp đến tận huyện, xã trong vùng quy hoạch trồng cây ăn 

quả; thực hiện tốt quy trình sản xuất an toàn; đa dạng hóa cơ cấu giống theo 

hướng rải vụ, năng suất, chất lượng cao và chống chịu sâu bệnh phù hợp yêu cầu 

thị trường. 



 

 69 

- Đối với khâu thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ: Làm tốt công tác 

dự báo thị trường trong nước và xuất khẩu; nghiên cứu chuyển giao kỹ thuật bảo 

quản quả tươi phục vụ xuất khẩu và đa dạng hóa sản phẩm chế biến, giảm áp lực 

tiêu thụ trái cây tươi, nâng cao hiệu quả sản xuất; xây dựng vùng nguyên liệu 

gắn với các doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu; mở rộng thị trường 

xuất khẩu đi đôi với chú trọng thị trường nội địa, phát triển hạ tầng thương mại 

trong nước.  

- Hoàn thiện quy trình thâm canh, rải vụ thu hoạch các loại cây ăn quả chủ 

lực theo hướng an toàn bền vững cho các tiểu vùng sinh thái;     

- Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực sơ chế, bảo quản 

trái cây theo hướng hiện đại, quy mô lớn, giảm chi phí để nâng cao hiệu quả 

ngành hàng cây ăn quả, phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. 

 

 

III. PHẦN THỨ HAI: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT CỦA MỘT SỐ ĐỐI 

TƯỢNG CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC TẠI 06 TỈNH VÙNG TÂY BẮC 

2.1. Cây nhãn 

2.1.1. Yêu cầu sinh thái của cây nhãn:  

Nhãn thường được trồng chủ yếu trong vĩ độ từ 15-28o Bắc và Nam của 

xích đạo. Nhiệt độ bình quân hàng năm 21-27oC thích hợp cho cây sinh trưởng 

và phát triển; lượng mưa bình quân từ 1.300 - 1.600 mm/năm. Nhãn là cây ưa 

ẩm nhưng không chịu úng và rất dễ nhạy cảm với việc ngập nước kéo dài. Cây 

nhãn sinh trưởng tốt trong điều kiện đất thoát nước, tơi xốp, pH nước khoảng 

5,5-6,5. 

2.1.2. Thực trạng sản xuất  

Những năm gần đây diện tích trồng nhãn miền Bắc có xu hướng giảm 

hoặc đi ngang do biến động thị trường tiêu thụ; sản lượng nhãn có xu hướng 

giảm nhẹ, nhưng không biến động lớn do xu hướng tăng năng suất.  

 Diện tích nhãn vùng Tây Bắc năm 2019 đạt 20,61 nghìn ha, sản lượng 

74,84 nghìn tấn, chiếm 23,9% diện tích và 14,56% sản lượng nhãn cả nước. 
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Trong đó Sơn La hiện là tỉnh sản xuất nhãn lớn nhất (14.659 ha), tiếp theo là các 

tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Lào Cai khoảng 1.000 ha. 

2.1.3. Thực trạng tiêu thụ 

- Thị trường nội địa: Nhãn chủ yếu tiêu thụ nội địa, sản lượng nhãn tiêu 

thụ nội địa chiếm khoảng 80 - 90%. Phần lớn nhãn trong nước được phân phối 

qua các chợ truyền thống. Các kênh phân phối hiện đại như siêu thị, cửa hàng 

trái cây cao cấp mới chỉ phục vụ 1 phần rất nhỏ cho người tiêu dùng tập trung 

chủ yếu ở các thành phố lớn. 

- Thị trường xuất khẩu: Giá trị xuất khẩu nhãn Việt Nam liên tục tăng thời 

gian gần đây: từ 8,1 triệu USD năm 2010 lên 108 triệu USD năm 2015 và đạt 297,2 

triệu USD năm 2018. Thị trường xuất khẩu chính là Trung Quốc, Hoa Kỳ, Úc. 

2.1.4. Hiệu quả kinh tế 

 Kết quả điều tra tại huyện Sông Mã, Yên Châu tỉnh Sơn La, huyện Bảo 

Thắng tỉnh Lào cai cho thấy: 

- Chi phí đầu tư: Đầu tư 1 ha nhãn thời kỳ kiến thiết cơ bản được tính 

trung bình khoảng 70 - 80 triệu đồng. 

- Hiệu quả kinh tế: Tổng doanh thu của 1 ha nhãn bình quân đạt 150 - 170 

triệu đồng/ha. Lợi nhuận: Bình quân 1 ha nhãn cho lợi nhuận 80 - 100 triệu đồng. 

2.1.5. Đánh giá chung 

- Thuận lợi:  

+ Sản xuất nhãn vùng Tây Bắc có lợi thế vì có nhiều vùng tiểu khí hậu có 

thể thực hiện rải vụ ở phía bằng cơ cấu giống và kỹ thuật. 

+ Chất lượng giống nhãn vùng Tây Bắc ngon, không kém các giống nhãn 

của Thái Lan; xây dựng được cơ sở giống chín sớm, chính vụ, chín muộn có thể 

rải vụ thu hoạch, nâng cao khả năng tiêu thụ, xuất khẩu. 

- Tồn tại, khó khăn:  

+ Nhãn không thuộc nhóm quả có giá trị xuất khẩu lớn trên thế giới; Thời 

gian bảo quản thu hoạch nhãn ngắn, chưa đáp ứng được yêu cầu cho xuất khẩu 

vào thị trường các nước Mỹ, Úc… bằng đường biển. 
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+ Các giống nhãn phía Bắc chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến ra 

hoa, đậu quả và hiệu quả sản xuất; quy trình kỹ thuật thâm canh nhãn chưa 

thống nhất, tình trạng sử dụng hóa chất xử lý ra hoa, thuốc BVTV chưa rõ nguồn 

gốc vẫn còn.  

2.2. Cây chuối 

2.2.1. Yêu cầu sinh thái của cây chuối:  

Cây chuối có khả năng thích ứng trong phạm vi cường độ ánh sáng tương 

đối rộng; nhiệt độ thích hợp trong khoảng từ 20-30oC, khi nhiệt độ giảm đến 

10oC thì quả chuối nhỏ, phẩm chất kém, sinh trưởng chậm; lượng mưa hàng 

tháng cần phân bổ đều và khoảng 200 - 220 mm/tháng. Đất trồng chuối không 

được quá chua, cần nhiều chất hữu cơ, có tỉ lệ đạm cao, đủ lượng kali. Đất thích 

hợp cho việc trồng chuối là đất phù sa, đất bazan... 

2.2.2. Thực trạng sản xuất  

Diện tích chuối năm 2019  toàn vùng đạt 14,63 ngàn ha, năng suất bình 

quân 13 tấn/ha , sản lượng 167,74 ngàn tấn. Diện tích chuối vùng Tây Bắc chiếm 

10% diện tích cây ăn quả toàn vùng và khoảng 7,3% sản lượng chuối cả nước.  

Tỉnh Sơn La có diện tích chuối cao nhất 4.921 ha (chiếm 33,63% diện tích 

chuối của vùng); sản lượng đạt 38.383 tấn (chiếm 22,88% sản lượng của vùng).  

Tỉnh Lai Châu có diện tích đạt 3.956 ha (chiếm 27,04% diện tích chuối của 

vùng); sản lượng đạt 45.005 tấn (chiếm 26,83% sản lượng của vùng).  

Tỉnh Lào Cai có diện tích đạt 3.209 ha (chiếm 21,93% diện tích chuối của 

vùng); sản lượng đạt 51.314 tấn (chiếm 30,59% sản lượng của vùng).  

 2.2.3. Thực trạng tiêu thụ: 

  Sản lượng chuối tiêu thụ trong nước chiếm khoảng 68,85% sản lượng, 

phần còn lại xuất khẩu chủ yếu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. 

2.2.4. Hiệu quả kinh tế 

 Kết quả điều tra tại tỉnh Lào Cai và tỉnh Sơn La, trên chuối tiêu (tiêu 

Hồng và Nam Mỹ) cho thấy: 
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- Chi phí đầu tư giai đoạn kiến thiết cơ bản cho 1ha chuối trung bình 80 - 

100 triệu đồng. 

- Hiệu quả kinh tế: Tổng doanh thu của 1 ha chuối bình quân đạt 200 - 220 

triệu đồng/ha; lợi nhuận bình quân đạt 100 triệu đồng/ha; nếu sản xuất thâm canh 

cao theo hướng VietGAP, ổn định tiêu thụ sản phẩm có thể cho lợi nhuận 150 - 

200 triệu đồng/ha. 

2.2.5. Đánh giá chung 

- Thuận lợi: Hầu hết các tỉnh vùng Tây Bắc có điều kiện sinh thái thích hợp 

cho cây chuối phát triển tạo nên vùng sản xuất lớn đáp ứng nhu cầu về thị trường 

trong nước và xuất khẩu. Vùng có nhiều giống chuối đặc sản, có giá trị sử dụng, 

ngon hơn so với giống chuối Trung Quốc và Philippines.  

- Tồn tại, khó khăn:  

+ Năng suất và sản lượng chuối còn rất thấp so với các  nước trên thế giới. 

Diện tích trồng chuối phân tán, không theo quy trình kỹ thuật nên giá thành cao, 

chất lượng mẫu mã xấu gây khó khăn cho việc thu mua, sơ chế, bảo quản, đóng 

gói và chưa đáp ứng được yêu cầu của nhà nhập khẩu. 

+ Sản xuất chuối của Việt Nam nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng chủ yếu 

tiêu thụ thị trường nội địa, xuất khẩu chiếm tỷ trọng còn thấp (chiếm 3 - 5%).  Giá 

trị xuất khẩu chuối chiếm tỷ trọng chưa đến 0,5% giá trị xuất khẩu chuối thế giới, 

còn rất khiêm tốn so với vị trí, tiềm năng lợi về phát triển cây chuối. 

2.3. Cây cam 

2.3.1. Yêu cầu sinh thái của cây cam 

Cây cam sinh trưởng và phát triển tốt trong phạm vi nhiệt độ 12 - 39oC, 

thích hợp nhất đối với 25 - 27oC; lượng mưa bình quân từ 1.200 - 1.500 

mm/năm (dưới 800 mm không thích hợp trồng cam). Đất trồng cam tốt là những 

đất bằng phẳng có cấu tượng tốt, nhiều mùn, thoáng khí giữ ẩm tốt, khi cần dễ 

thoát nước và có tầng dày: từ 1m trở lên (tối thiểu 0,7m), thành phần cơ giới cát 

pha hoặc thịt nhẹ (cát thô đến thịt nhẹ chiếm 65 - 70%), thoát nước tốt, địa hình 

hơi dốc, từ 3 -80.  
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Bảng 11. Thống kê diện tích các mức thích hợp của cam tại các tỉnh (ha) 

 
Tên tỉnh 

 Mức độ thích hợp  Tổng DT 

điều tra  S1 S2 S3 N 

 Yên Bái 50.772,4 21.634,4 126.124,9 21.468,3 220.000,0 

 Lào Cai 10.780,8 10.774,4 180.053,6 28.418,4 230.027,2 

 Lai Châu 13.933,9 6.449,4 97.226,7 42.983,6 160.593,6 

 Điện Biên 13.355,1 41.840,0 143.060,9 48.905,6 247.161,5 

 Sơn La 30.348,4 81.094,7 191.771,9 16.785,0 320.000,0 

 Hòa Bình 10.837,4 10.032,0 26.582,0 32.963,5 80.414,9 

 Tổng cộng: 130.028,0 171.824,9 764.819,9 191.524,4 1.258.197,2 

 Tỷ lệ (%) 10,33 13,66 60,79 15,22 100,00 

Trong đó: S1- Thích hợp cao; S2- Thích hợp trung bình; S3- Kém thích hợp; N- 

Không thích hợp 

Số liệu bảng cho thấy có tới 61% diện tích vùng miền núi Tây Bắc ít thích 

hợp với cây cam. Diện tích không thích hợp cũng chiếm khoảng 15%. Diện tích 

đất thích hợp cao và thích hợp trung bình chỉ có tương ứng 10% và 13%. Hiện 

tại Hòa Bình, Yên Bái là tỉnh có vùng trồng cam tập trung đang phát triển khá 

tốt. Với kết quả đánh giá Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La và Điện Biên là các tỉnh 

khá phù hợp cho phát triển diện tích trồng cây cam. 

2.3.2. Thực trạng sản xuất  

Trong những năm gần đây diện tích cam của vùng Tây Bắc có xu hướng 

tăng mạnh năm 2019 đạt 11.115,06 ha. Trong đó: Hòa Bình có diện tích đạt trên 

4.928 ha (chiếm 44,34% diện tích cam toàn vùng), sản lượng đạt trên 85.954 tấn 

(chiếm 80% sản lượng vùng); Tỉnh Yên Bái có diện tích đạt trên 2.922 ha, sản 

lượng đạt trên 11.543 tấn. 

Năng suất cam cam trung bình toàn vùng là 98 tạ/ha tuy nhiên có sự 

chênh lệch khá lớn giữa các tỉnh, tỉnh Hòa có năng suất cam cao nhất 257 

tạ/hatiếp theo là tỉnh Yên Bái và Sơn La đạt 90 tạ/ha, thấp nhất là các tỉnh Lào 

Cai, Điện Biên và Lai Châu 40-50 tạ/ha.  

2.3.3. Thực trạng tiêu thụ 
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- Thị trường nội địa: Cam chủ yếu là tiêu thụ trong nước. Cam phần lớn 

được người nông dân bán ở dạng quả tươi mà ít được sơ chế, chế biến. Mức tiêu 

thụ cam tại nước ta hiện đạt hơn 10kg/người/năm, còn thấp so bình quân chung 

của thế giới. 

- Thị trường xuất khẩu: Sản phẩm cam quả tươi nước ta chủ yếu sử dụng 

cho nhu cầu nội địa, chưa có nhiều khả năng cạnh tranh xuất khẩu do mẫu mã 

chưa hấp dẫn, giống có nhiều hạt. 

2.3.4. Hiệu quả kinh tế 

- Chi phí đầu tư: Đầu tư giai đoạn kiến thiết cơ bản cho 1 ha cam tính 

trung bình khoảng 300 - 400 triệu đồng. 

- Hiệu quả kinh tế:  

+ Đối với cam Cao Phong: Hiện nay các vùng trồng cam cho lợi nhuận 

bình quân 200 - 250 triệu đồng/ha. 

+ Tuy nhiên giá cam tiêu thụ trong nước ngày càng xuống do diện tích 

trồng cam ồ ạt mở rộng: qua kết quả điều tra tại thời điểm tháng 12/2018 giá 

cam sành, cam V2, cam Vinh, cam đường canh ở Tuyên Quang, Bắc Giang, Hòa 

Bình, Hưng Yên, Hà Nội giảm xuống chỉ còn 2/3 so với cùng thời điểm  năm 

2015. Do vậy lợi nhuận sản xuất 1 ha cam ngày càng giảm. 

2.3.5. Đánh giá chung 

- Thuận lợi:  

+ Điều kiện sinh thái vùng Tây Bắc thuận lợi cho phát triển cây cam, tạo 

nên các vùng cam đặc sản thơm ngon như cam Cao Phong (Hòa Bình), Văn 

Chấn (Yên Bái), Mộc Châu, Mai Sơn (Sơn La). 

+ Cam là cây ăn quả có nhu cầu tiêu thụ ăn tươi và nước ép liên tục tăng; 

có thể tham gia thị trường xuất khẩu với các sản phẩm cam ép. 

- Tồn tại, khó khăn:  

+ Bộ giống cam hiện trồng chủ yếu là những giống nhập nội từ lâu hoặc 

tuyển chọn từ sản xuất có năng suất, chất lượng chưa cao đặc biệt nhiều hạt nên 

thế giới không ưa chuộng, giá trị xuất khẩu thấp. 
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+ Diện tích trồng có lúc tự phát, tăng mạnh ồ ạt diện tích, không kiểm soát 

được nguồn giống, kỹ thuật trồng, chăm sóc… dẫn đến cam bị sâu bệnh, giảm 

chu kỳ cho thu hoạch; công nghệ bảo quản chưa tốt, chưa có nhiều nhà máy chế 

biến nên giá thành thấp, không ổn định, hiệu quả sản xuất chưa cao. 

2.4. Cây xoài 

2.4.1. Yêu cầu sinh thái của cây xoài 

Nhiệt độ trung bình năm từ 14 - 36oC; Lượng mưa trung bình từ 1.000 - 

1.200 mm, ẩm độ không khí tương đối từ 55 - 70%. Vùng trồng xoài phải chọn 

nơi tránh ảnh hưởng trực tiếp của bão, lốc xoáy, gió mạnh trên cấp 4, đặc biệt 

trong khoảng thời gian từ 12/4 là thời gian cây đang mang trái. Độ cao của vùng 

trồng xoài không được vượt quá 600 m so với mực nước biển. Điều kiện đất đai: 

Đất trồng xoài phải thoả mãn các yếu tố sau: độ dầy tầng canh tác ít nhất 1 m 

tính từ mặt đất trồng, có cơ cấu thịt pha cát hay thịt nhẹ với tỷ lệ sét không quá 

50%, tơi xốp, mực nước ngầm thấp hơn 80cm.  

Điều kiện sinh thái của cây xoài khá thích hợp với một số tỉnh vùng Tây 

Bắc. Đặc biệt, do có điều kiện sinh thái đặc thù tạo nên đã tạo nên vùng trồng 

xoài chất lượng cao như vùng xoài Yên Châu; Mai Sơn; Sông Mã. Đây là những 

khu vực tập trung ở ven các sông suối với nhiệt độ trung bình năm từ 22 - 250C. 

Biên độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm cao từ 8,5 - 10,50C. Đây cũng là 

nơi có địa hình chia cắt mạnh tạo nên một hệ thống sông suối vừa là nguồn nước 

tưới chính cho cây trồng vừa mang lại hàm lượng phù sa màu mỡ.  

Về mức độ thích hợp xoài không kén đất, có thể trồng trên nhiều loại đất, 

nhưng tốt nhất là đất có thành phần cơ giới nhẹ (cát hay thịt pha cát), thoát nước 

tốt, độ sâu mạch nước ngầm không quá 2,5 m. So với những cây ăn quả nhiệt 

đới khác, có lẽ xoài là loại cây chịu úng tốt nhất. Đất có thành phần cơ giới nhẹ, 

kém màu mỡ giúp cây dễ cho nhiều hoa và đậu trái; đất màu mỡ, đủ nước chỉ 

giúp cây phát triển tốt nhưng cho ít quả. Xoài thích hợp với pHH2O trong khoảng 

từ 5,5 - 7,0; đất chua làm cây phát triển kém. 
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Qua kết quả tổng hợp cho thấy, tại vùng Tây Bắc diện tích ít thích hợp với 

cây xoài chiếm nhiều nhất với gần 580 nghìn ha (46%). Sơn La là tỉnh có diện 

tích phù hợp trồng xoài lớn nhất. Trong tổng số gần 460 nghìn ha (37%) đất 

thích hợp trung bình với cây xoài, Sơn La là tỉnh có diện tích lớn nhất (khoảng 

160 nghìn ha). Nhìn chung cây xoài thích hợp với nhiều vùng đất tại Tây Bắc, 

tuy nhiên những vùng đất có tầng mỏng và độ dốc lớn thuộc diện tích đất điều 

tra không phù hợp hoặc ít phù hợp cho trồng xoài. 

Bảng 12. Thống kê diện tích các mức thích hợp của cây xoài tại các tỉnh 

(ha) 

 
Tên tỉnh 

 Mức độ thích hợp  Tổng DT 

điều tra  S1 S2 S3 K 

 Yên Bái 53.657,4 53.824,0 91.485,2 21.033,4 220.000,0 

 Lào Cai 7.707,4 80.913,3 120.028,0 21.378,6 230.027,2 

 Lai Châu 6.892,4 51.889,1 73.597,3 28.214,8 160.593,6 

 Điện Biên 2.532,2 91.532,4 142.874,6 10.222,4 247.161,5 

 Sơn La 12.490,8 160.423,1 141.963,0 5.123,2 320.000,0 

 Hòa Bình 18.247,6 21.178,0 9.887,1 31.102,2 80.414,9 

 Tổng cộng: 101.527,7 459.759,8 579.835,1 117.074,5 1.258.197,2 

 Tỷ lệ (%) 8,07 36,54 46,08 9,30 100,00 

Trong đó: S1- Thích hợp cao; S2- Thích hợp trung bình; S3- Kém thích hợp; N- 

Không thích hợp 

2.4.2. Thực trạng sản xuất xoài 

 Từ năm 2016 – nay,  diện tích xoài của vùng  có xu hướng tăng mạnh (từ 

5,52 nghìn ha năm 2016 lên 16,80 nghìn ha năm 2019 chiếm 13,50% diện tích 

cây ăn quả toàn vùng. Năng suất xoài đạt khoảng 41 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 

37,42 nghìn tấn. Trong đó: Sơn La là tỉnh sản xuất xoài chủ yếu (15,2 nghìn ha, 

chiếm khoảng 20% diện tích xoài cả nước, địa phương đi đầu đã và đang bổ 

sung, phát triển một số giống xoài mới, có giá trị tham gia xuất khẩu.  

2.4.3. Tiêu thụ xoài 

Sản lượng xoài vùng Tây Bắc tiêu thụ nội địa chiếm khoảng 83,69%, chỉ 

16,31% được xuất khẩu, thị trường xuất khẩu là Úc, Trung Quốc, Anh… 
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2.4.4. Hiệu quả kinh tế 

- Đối với giống xoài Đài Loan: Chi phí sản xuất khoảng 80 triệu/ha, tổng 

thu 200 triệu đồng, lợi nhuận đạt 120,0 triệu đồng. 

- Đối với giống xoài Yên Châu: giá bán khá thấp, năm 2019, giá bán chỉ 

đạt khoảng 10 nghìn đồng/kg, tuy nhiên, do chi phí sản xuất thấp khoảng 20– 30 

triệu/ha, tổng thu 100 triệu đồng, lợi nhuận đạt 70 -80 triệu đồng.  

2.4.5. Đánh giá chung 

a. Thuận lợi 

- Điều kiện sinh thái tạo nên những vùng xoài chất lượng thơm ngon: 

vùng xoài Yên Châu, Mai Sơn (Sơn La);... Có một số giống xoài đặc sản địa 

phương ngon, đã và đang tham gia xuất khẩu (xoài Tượng, GL4) nên hoàn toàn 

có thể gia tăng xuất khẩu trong thời gian tới. 

- Năng suất xoài tăng qua các năm, trong số 10 nước sản xuất xoài lớn 

trên thế giới, năng suất xoài Việt Nam đứng thứ 4 trong 10 nước sản xuất xoài 

lớn nhất thế giới. 

- Xoài cũng là loại quả được sản xuất, tiêu thụ khá lớn trên thế giới. 

- Sản xuất xoài tại Tây Bắc đã và đang bổ sung một số giống xoài có giá 

trị xuất khẩu. 

b. Tồn tại 

- Tiêu thụ dưới dạng trái tươi nên khó bảo quản vào chính vụ, chưa nhiều 

sản phẩm qua chế biến; công nghệ sau thu hoạch trái cây còn thô sơ và thủ công, 

tỷ lệ hao hụt trong các khâu thu hoạch, bảo quản và vận chuyển còn khá lớn. 

- Quy mô sản xuất ở dạng nông hộ, khó tạo được lượng trái cây có quy 

cách đồng nhất nên khó đạt được hiệu quả trong việc xây dựng tiêu chuẩn 

hóa ở quy mô lớn. 

- Giá thành xoài Việt Nam còn cao so với các nước do chuỗi liên kết sản 

xuất tiêu thụ có nhiều tác nhân tham gia. 

 

2.5. Cây bưởi 
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2.5.1. Yêu cầu sinh thái của cây bưởi:   

Nhiệt độ thích hợp để bưởi sinh trưởng, phát triển và cho năng suất cao ở 

23-29oC. Cây bưởi cần nhiều nước, nhất là trong thời kỳ ra hoa và kết quả 

nhưng cũng không chịu ngập úng. Điều kiện đất đai: Đất phải có tầng canh tác 

sâu ít nhất là 0,6m. Đất cần tơi xốp, thông thoáng, thoát nước tốt, độ ẩm đất 70-

80%, pH nước từ 5,5-7, có hàm lượng hữu cơ cao >3%, mực thủy cấp thấp dưới 

0,8 m. 

Bảng 13. Thống kê diện tích các mức thích hợp của bưởi tại các tỉnh (ha) 

 
Tên tỉnh 

 Mức độ thích hợp  Tổng DT 

điều tra  S1 S2 S3 N 

 Yên Bái 50.772,4 21.634,4 126.124,9 21.468,3 220.000,0 

 Lào Cai 10.780,8 10.774,4 180.053,6 28.418,4 230.027,2 

 Lai Châu 13.933,9 6.449,4 97.226,7 42.983,6 160.593,6 

 Điện Biên 13.355,1 41.840,0 143.060,9 48.905,6 247.161,5 

 Sơn La 30.348,4 81.094,7 191.771,9 16.785,0 320.000,0 

 Hòa Bình 10.837,4 10.032,0 26.582,0 32.963,5 80.414,9 

 Tổng cộng: 130.028,0 171.824,9 764.819,9 191.524,4 1.258.197,2 

 Tỷ  lệ (%) 10,33 13,66 60,79 15,22 100,00 

Nguồn: Viện thổ nhưỡng nông hóa; Trong đó: S1- Thích hợp cao; S2- Thích hợp 

trung bình; S3- Kém thích hợp; N- Không thích hợp 

Số liệu bảng cho thấy có tới 60,79% diện tích vùng miền núi Tây Bắc ít 

thích hợp với cây bưởi. Diện tích không thích hợp cũng chiếm khoảng 15,22%. 

Diện tích đất thích hợp cao và thích hợp trung bình chỉ có tương ứng 10% và 

13%. Hiện tại Hòa Bình, Yên Bái là tỉnh có vùng trồng bưởi tập trung đang phát 

triển khá tốt. Với kết quả đánh giá trên các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái và Sơn La là 

các tỉnh khá phù hợp cho phát triển diện tích trồng cây bưởi. 

2.5.2. Thực trạng sản xuất bưởi 

- Trong 5 năm từ 2015 đến nay diện tích bưởi của vùng Tây Bắc nhìn 

chung liên tục tăng, từ 3.000 ha lên hơn 9.000 ha năm 2019. Năng suất bưởi có 

sự biến động qua các năm, tuy nhiên không có sự thay đổi lớn, ở mức từ 80 - 90 

tấn/ha. Tuy nhiên năng suất có sự khác biệt lớn giữa các tỉnh, tỉnh Hòa Bình có 
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năng suất cao nhất đạt 16,3 tấn/ha; các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lào 

Cai đạt 9 tấn/ha; trong khi đó tỉnh Lai Châu đạt 4 tấn/ha. Sản lượng 11,3 nghìn 

tấn, chiếm khoảng 40% sản lượng bưởi Miền Bắc và 17% sản lượng bưởi cả 

nước.  

Trong đó: Hòa Bình là tỉnh sản xuất bưởi chủ yếu (4.840 ha, sản lượng 

44,12 nghìn tấn); tiếp theo là Yên Bái (1.628 ha, sản lượng 7.733 tấn) 

2.5.3. Thực trạng tiêu thụ bưởi 

Bưởi ở vùng Tây Bắc chủ yếu tiêu thụ trong nội địa.  

2.5.4. Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế trung bình cho 1 ha bưởi thời kỳ kinh doanh thu khoảng 

300 triệu đồng/ha. Trồng bưởi cho hiệu quả kinh tế khá cao, đặc biệt là bưởi ở 

những vùng đặc sản gốc: bưởi Đại Minh (Yên Bái) 15 - 20 nghìn đồng/quả 

tương đương 250 - 300 triệu đồng/ha; bưởi Đỏ Tân Lạc (Hòa Bình) 300 - 400 

triệu đồng/ha;  

2.5.5. Đánh giá chung 

b. Thuận lợi 

- Có vị trí khá thuận lợi để phát triển bưởi. Bên cạnh đó, bưởi có ưu thế so 

một số loại trái cây khác là dễ tồn trữ, thời gian bảo quản sau thu hoạch dài, vỏ 

dày. 

- Điều kiện sinh thái tạo nên nhiều vùng có thể trồng bưởi với các giống bưởi 

đặc sản quý có giá trị hàng hóa, chất lượng cao, trong đó một số giống đã được 

xuất khẩu (bưởi Da xanh, Năm Roi). 

- Nhu cầu thị trường về bưởi tươi tăng cao trong những năm gần đây cả 

trong và ngoài nước do những đặc tính và công dụng tốt của trái bưởi lên sức 

khỏe con người (giảm cholesterol, tăng vitamin C, chống xơ vữa thành mạch 

máu…). 

- Thị trường xuất khẩu bưởi Da xanh ngày càng rộng thông qua việc 

quảng bá thương hiệu bưởi Da xanh ở các hội chợ trong nước và quốc tế. Giá trị 

xuất khẩu bưởi toàn thế giới không lớn, khoảng 1,1 - 1,2 tỷ USD/năm từ năm 
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2015 - 2018; tuy nhiên xuất khẩu bưởi nước ta hiện mới chiếm hơn 0,1% giá trị 

xuất khẩu thế giới là còn rất khiêm tốn (chủ yếu do sản xuất phân tán vì vậy mẫu 

mã và chất lượng quả chưa đồng đều, chưa có đủ số lượng để đáp ứng yêu cầu 

thị trường). Việt Nam nói chung, vùng Tây Bắc nói riêng hoàn toàn có điều kiện 

nâng cao thị phần, vị trí trong xuất khẩu bưởi thế giới so vị trí, tiềm năng lợi thế 

hiện có và nhu cầu thị trường. 

b. Khó khăn, tồn tại 

- Diện tích đất sản xuất của hộ nông dân nhỏ lẻ, không tập trung nên bưởi 

có chất lượng tốt thường không nhiều, khó thu mua với số lượng lớn.  

- Thị trường luôn biến động, các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ và sự 

gắn kết chuỗi giá trị sản phẩm chưa thật sự chặt chẽ, còn mang tính hình thức, vì 

vậy phát huy hiệu quả chưa cao. 

- Hiện trạng khô tôm, nhiều hạt xảy ra trên khá nhiều giống bưởi đang được 

trồng tập trung, có ảnh hưởng lớn đến chất lượng quả và hiệu quả sản xuất của 

người nông dân. 

- Tuổi thọ của cây bưởi Da xanh ở các tỉnh phía Bắc ngắn hơn nhiều so với các 

tỉnh sản xuất ở các tỉnh phía Nam. 

2.6. Cây dứa 

2.6.1. Yêu cầu sinh thái của cây dứa:  

Dứa là cây ăn quả nhiệt đới, ưa nhiệt độ cao. Phạm vi nhiệt độ thích hợp 

từ 20 - 300C. Ở nhiệt độ cao trên 320C có thể làm cháy lá và vỏ quả. Cây dứa có 

thể trồng nơi lượng mưa thấp, lượng mưa phân bố hàng tháng, khoảng 80 - 100 

mm được coi là đầy đủ. Cây dứa có bộ rễ tương đối yếu và ăn nông nên muốn có 

năng suất cao đất cần có tầng mặt xốp, nhiều mùn và chất dinh dưỡng, đồng thời 

thoát nước tốt trong mùa mưa. Đất nhiều sét, thoát nước chậm, cây dứa sinh 

trưởng kém và dễ bị bệnh. Ở nước ta, dứa trồng trên nhiều loại đất như đất đỏ 

bazan, đất đỏ vàng, phù sa cổ, đất bạc màu, ... 
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2.6.2. Thực trạng sản xuất dứa 

Diện tích dứa ở vùng Tây Bắc năm 2019 mới đạt 1.843 ha chiếm 1,48% 

diện tích cây ăn quả toàn vùng. Tuy nhiên, khi các nhà máy chế biến đi vào hoạt 

động diện tích dứa sẽ tăng lên. 

2.6.3. Tiêu thụ dứa 

Sản lượng dứa sản xuất ở vùng Tây Bắc hiện tại chủ yếu là tiêu thụ trong 

nước, một phần xuất khẩu sang Trung Quốc qua đường tiểu ngạch. 

2.6.4. Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế 1 ha dứa thời kỳ kinh doanh đạt lợi nhuận trung bình khoảng 

100 - 120 triệu đồng/ha.  

2.6.5. Đánh giá chung 

a. Thuận lợi 

- Dứa là cây trồng có hiệu quả kinh tế khá, đặc biệt đối với những vùng 

đồi núi, việc trồng dứa đã tận dụng được nhiều đất đai hoang hoá (các vùng đất 

đồi tỉnh Lào Cai, Sơn La). Dứa là mặt hàng sản xuất để chế biến, xuất khẩu, có 

Nhà máy đứng ra thu mua nên đã động viên được người nông dân trồng dứa. 

- Trên thị trường thế giới, dứa thuộc nhóm quả có nhu cầu sử dụng khá, 

riêng sản phẩm quả tươi và đóng hộp có giá trị xuất khẩu trên 2,4 tỷ USD/năm 

từ năm 2015 đến 2018. Trong khi dứa Việt Nam (sản phẩm chế biến) đã được 

xuất khẩu tới nhiều thị trường, nên có điều kiện để gia tăng thị phần này. 

b. Khó khăn, tồn tại 

- Đối với một số tỉnh vùng Tây Bắc: việc xử lý ra hoa trái vụ đạt kết quả 

thấp do nhiều nguyên nhân như thời tiết bất thuận, thời điểm xử lý ra hoa trùng 

vào thời kỳ mưa nhiều (tháng 8 đến tháng 10), kỹ thuật xử lý ra hoa chưa tốt. 

Kết hợp với việc trồng rải vụ đạt kết quả thấp do thời tiết nắng hạn, chồi giống 

thiếu,... Nên đã dẫn đến tình trạng ứ đọng dứa vào các tháng chính vụ (tháng 

6,7), điều này phần nào đã ảnh hưởng đến tâm lý người trồng dứa. 

- Nhà máy chưa thực sự trở thành vai trò trung tâm trong việc xây dựng 

vùng nguyên liệu dứa; chưa tạo được sự gắn bó giữa nhà máy và người nông dân 
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nên sản lượng dứa mà nhà máy thu mua được còn thấp so với sản lượng thu hoạch 

được. 

2.7. Cây ăn quả ôn đối (đào, mơ, mận) 

2.7.1. Yêu cầu sinh thái của các giống cây ăn quả ôn đới: 

Các giông cây ăn quả ôn đới ưa khí hậu mát về mùa hè và lạnh về mùa 

đông. Ưa sáng, nhiệt độ thích hợp cho cây bình quân năm 18oC, mùa hè 22 - 

24oC, mùa đông 2 - 8oC. Cây trồng này yêu cầu lượng mưa trung bình hàng năm 

từ 1.200 đến 2.000 mm/năm. Đất trồng có thành phần cơ giới trung bình, thoát 

nước tốt và có tầng đất dày. Đào có thể trồng trên nhiều loại đất nhưng để có 

năng suất cao người ta thường trồng ở vùng đất ven đồi, ven khe suối có độ màu 

mỡ cao, không úng nước, không bị hạn.  

Bảng 14. Thống kê diện tích các mức thích hợp  

của cây ăn quả ôn đới tại các tỉnh (ha) 

Tên tỉnh 
 Mức độ thích hợp  Tổng DT 

điều tra S1 S2 S3 N 

Yên Bái 21.337,0 65.187,6 110.219,0 23.256,4 220.000,0 

Lào Cai 7.158,0 31.056,2 171.607,4 20.205,6 230.027,2 

Lai Châu 13.201,3 25.312,1 94.017,2 28.063,0 160.593,6 

Điện Biên 8.738,8 61.893,2 160.394,2 16.135,3 247.161,5 

Sơn La 6.529,4 145.010,5 161.061,8 7.398,3 320.000,0 

Hòa Bình 3.192,9 23.804,4 22.819,4 30.598,2 80.414,9 

Tổng cộng: 60.157,5 352.264,0 720.119,0 125.656,7 1.258.197,2 

Tỷ lệ (%) 4,78 28,00 57,23 9,99 100,00 

Nguồn: Viện thổ nhưỡng nông hóa; Trong đó: S1- Thích hợp cao; S2- Thích hợp 

trung bình; S3- Kém thích hợp; N- Không thích hợp 

Các giống cây ăn quả ôn đới được trồng nhiều tại vùng miền núi phía Bắc 

Việt Nam. Theo kết quả tổng hợp, khả năng thích hợp cho thấy diện tích vùng 

đất điều tra phần lớn thích hợp trung bình (chiếm 28% diện tích điều tra) và ít 

thích hợp (57% diện tích điều tra). Đất ít thích hợp cho cây mận chỉ có 10% diện 

tích điều tra. Sơn La là tỉnh có diện tích đất có thể trồng mận lớn nhất. Cũng 
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giống như đào, mận cũng bị giới hạn vùng phát triển ở những địa hình thấp nơi 

có nhiệt độ trung bình năm > 220C. 

2.7.2. Thực trạng sản xuất cây ăn quả ôn đới 

Diện tích cây ăn quả ôn đới toàn vùng Tây Bắc năm 2019 đạt 14.641,39 

ha chiếm khoảng 12,7% diện tích cây ăn quả toàn vùng, sản lượng đạt 12.804,12 

tấn. Trong đó tỉnh Sơn La có diện tích lớn nhất 11.399 ha chiếm 77,85% diện 

tích các chủng loại cây ăn quả ôn đới vùng Tây Bắc. 

2.7.3. Tiêu thụ  

Sản lượng cây ăn quả ôn đới ở vùng Tây Bắc hiện tại chủ yếu là tiêu thụ 

trong nước, một phần nhỏ được xuất khẩu quả mận xanh sang Campuchia và 

Trung Quốc với khoảng 2 – 3 ngàn tấn/năm. 

2.7.4. Hiệu quả kinh tế: 

 Kết quả điều tra tại Sơn La, Lào Cai cho thấy: Hiệu quả kinh tế 1 ha cây 

ôn đới thời kỳ kinh doanh đạt lợi nhuận trung bình khoảng 80 - 100 triệu 

đồng/ha.  

2.7.5. Đánh giá chung 

a. Thuận lợi 

Các tỉnh vùng Tây Bắc có quỹ đất dồi dào, khí hậu thuận lợi cùng lực 

lượng lao động lớn, hội tụ nhiều tiềm năng phát triển cây ăn quả ôn đới 

-  Cây ăn quả ôn đới là cây đặc sản của vùng Tây Bắc, các khu vực có khả 

năng phát triển cây ăn quả ôn đới đều là những vùng du lịch như Sa Pa, Bắc Hà 

(Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Sìn Hồ (Lai Châu) thuận lợi cho kết hợp nông 

nghiệp với du lịch sinh thái. 

b. Khó khăn, tồn tại 

Sản phẩm cây trồng ôn đới đang vướng phải sự cạnh tranh gay gắt từ hoa 

quả ôn đới có xuất xứ từ Trung Quốc. 

 Các giống cây ăn quả ôn đới thời gian thu hoạch ngắn, chín dồn dập, việc 

mua bán lại thông qua thương lái, thu gom với quy mô nhỏ lẻ nên mỗi khi quả 

chín rộ, nông dân thường bị ép giá. 
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III. PHẦN THỨ BA: KẾ HOẠCH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY 

QUẢ VÙNG TÂY BẮC ĐẾN NĂM 2025 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030. 

1. Dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất cây ăn quả chủ lực trong 

những năm tới 

1.1. Dự báo nguồn cung sản phẩm quả 

1.1.1. Sản xuất trong nước 

 Đến năm 2025 diện tích CAQ cả nước đạt 1,2 triệu ha, sản lượng trên 14 

triệu tấn. Đến năm 2030 diện tích CAQ cả nước 1,3 triệu ha, sản lượng trên 16 

triệu tấn (Báo cáo rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất 

ngành nông nghiệp toàn quốc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030). 

 Qua thực tế, nguồn quả sản xuất trong nước có thể cung cấp hầu như 

quanh năm cho thị trường; tuy nhiên các loại trái cây có sản lượng lớn nêu trên 

đều thu hoạch tập trung trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 dương 

lịch hàng năm, cụ thể như: xoài cát Hòa Lộc (tháng 4-6), xoài cát Chu (tháng 4-

5), chôm chôm (tháng 4-6); bưởi Năm roi (tháng 6-7); bưởi Da xanh (tháng 7-

8); nhãn (Miền Nam: tháng 11-12, Miền Bắc: tháng 8-9); cam sành (tháng 6-7); 

chuối (tháng 5-7); măng cụt (tháng 5-7); vải thiều (tháng 6-7),…  

1.1.2. Các loại quả nhập khẩu 

 Quả tươi vốn là sở thích và nhu cầu dinh dưỡng của tất cả mọi người trên 

thế giới. Bên cạnh khá nhiều chủng loại quả cây tươi đặc trưng mà thiên nhiên 

ưu đãi cho các nước nhiệt đới, hiện nay do điều kiện phát triển, quả nhập khẩu 

trở nên quen thuộc với thị trường. Kim ngạch nhập khẩu quả ngày càng tăng: 

năm 2013 kim ngạch nhập khẩu rau quả 413 triệu USD; năm 2019 đạt 1.778 

triệu USD (đạt tốc độ tăng trưởng 27,4%/năm giai đoạn 2014-2019). Chủng loại 

quả nhập khẩu khá phong phú và đa dạng. Hầu hết những loại quả đặc trưng ôn 

đới đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Sự phát triển của thị trường quả tươi 

nhập khẩu những năm gần đây cho người tiêu dùng cơ hội dễ dàng tiếp cận với 

những sản phẩm quả tươi chất lượng cao từ những nước có nền nông nghiệp 

phát triển, có đặc thù khí hậu khác biệt với nước ta.  
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1.2. Dự báo về thị trường tiêu thụ quả 

1.2.1. Dự báo về thị trường tiêu thụ quả nội địa 

 Thị trường nội địa vẫn sẽ tiếp tục ổn định và phát triển mở rộng. Dự báo 

mức tiêu thụ nội địa quả đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 như sau: 

 - Dự báo dân số Việt Nam đến năm 2025 là 100 triệu người, mức tiêu thụ 

bình quân là 90-95kg quả tươi /người/năm, dự kiến sản lượng quả tiêu thụ trong 

nước là 9,0 - 9,5 triệu tấn quả tươi (trong đó nhu cầu nhóm quả chủ lực dự kiến 

6,6-6,7 triệu tấn quả tươi, trong đó dự kiến sản lượng quả chủ lực nhập khẩu 

khoảng 450 - 500 ngàn tấn quả tươi, còn lại khoảng 6,1 - 6,2 triệu tấn quả chủ 

lực sản xuất phục vụ tiêu thụ trong nước ). 

 - Dự báo dân số Việt Nam đến năm 2030 là 104 triệu người, mức tiêu thụ 

bình quân là 100-110kg quả tươi /người/năm, dự kiến sản lượng quả tiêu thụ 

trong nước là 10,0-11,0 triệu tấn quả tươi (trong đó nhóm quả chủ lực dự kiến 

7,4 - 7,5 triệu tấn quả tươi, trong đó: dự kiến sản lượng quả chủ lực nhập khẩu 

khoảng 0,9 - 1,0 triệu tấn quả tươi, còn lại khoảng 6,4 - 6,5 triệu tấn quả chủ lực 

sản xuất phục vụ tiêu thụ trong nước). 

1.2.1. Dự báo về thị trường xuất khẩu 

1.2.1.1. Xu hướng tiêu dùng trái cây và trái cây chế biến trên thế giới 

a.  Xu hướng chung 

 Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO) 

(2019), 72,8% sản lượng trái cây trên thế giới năm 2013 được sử dụng cho thực 

phẩm và chế biến. Như vậy, nhu cầu trái cây bình quân đầu khoảng 

82,9kg/người/năm, tăng trưởng khoảng 1,5%/năm trong giai đoạn từ 2000-2013. 

Trong những năm gần đây tuy chưa có số liệu thống kê cụ thể, nhưng xu hướng 

tăng tiêu thụ trái cây đang tăng lên do: (i) tăng trưởng kinh tế tại các nhóm quốc 

gia thu nhập thấp và trung bình đã đẩy mạnh nhu cầu tiêu thụ thực phẩm thế 

giới; (ii) tình trạng thừa cân béo phì và tiểu đường cũng đang có xu hướng gia 

tăng trên toàn cầu, khiến cho những vấn đề về sức khỏe, cân bằng dinh dưỡng 

trong bữa ăn với thực đơn nhiều trái cây ngày càng được quan tâm chú ý. 
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 FAO cũng dự báo cho đến năm 2030 dân số thế giới sẽ tăng lên 8,3 tỷ 

người, với tốc độ tăng trưởng khoảng 1,1%/năm. Như vậy, cho đến năm 2030, 

nếu mức tiêu thụ 82,9kg/người/năm không đổi, thế giới sẽ cần sản xuất được 

945,5 triệu tấn trái cây, tăng trưởng 1,0%/năm trong kỳ 2016-2030. Nếu mức 

tiêu thụ tăng trưởng 1,5%/năm tương tự kỳ 2000-2013, mức tiêu thụ trái cây 

mới sẽ đạt 106,0kg/người/năm; như vậy, thế giới sẽ cần sản xuất được 1,2 tỷ tấn 

trái cây, tăng trưởng 2,8%/năm trong kỳ 2016-2030. 

Bảng 15. Ước tính nhu cầu trái cây thế giới năm 2030 

Năm 

Sản 

lượng 

(triệu 

tấn) 

Tăng 

trưởng 

2016 - 

2030 (%) 

Nhu cầu 

cho thực 

phẩm và 

chế biến 

(triệu tấn) 

Dân số 

(tỷ 

người) 

Tiêu thụ 

(kg/người/

năm) 

Ước tính 2030 (tiêu 

thụ không đổi) 
945,5 1,0 688,3 8,3 82,9 

Ước tính 2030 (tiêu 

thụ tăng trưởng 

1,5%/năm) 

1.208,5 2,8 879,8 8,3 106,0 

Nguồn: Ước tính dựa trên số liệu của FAO (2019) với điều kiện tỷ lệ giữa lượng 

trái cây dùng làm thực phẩm, chế biến và sản lượng trái cây vẫn giữ nguyên 
mức 72,8% của năm 2013. 

 Thị trường rau quả chế biến toàn cầu dự kiến sẽ chứng kiến tốc độ CAGR 

là 8,3% trong giai đoạn dự báo (2018-2023). Phân khúc trái cây chế biến là 65% 

của ngành chế biến rau quả, theo thị phần, Ngành rau quả chế biến bao gồm 

đông lạnh, đóng hộp, trái cây và rau quả khô và các loại khác. Với tỷ lệ nhập 

khẩu đáng kể, trung bình 35%, doanh thu cho các nhà chế biến và sản xuất từ 

lĩnh vực sản phẩm thực phẩm chế biến chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ thương mại 

quốc tế. 

b.  Xu hướng tiêu dùng các sản phẩm tươi và chế biến ở một số thị trường 

b.1. Thị trường Mỹ 

 Cơ cấu xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Hoa Kỳ tháng 2 năm 2020, 

mặt hàng rau quả tươi, khô, đông lạnh, sơ chế đạt 6,9 triệu USD (chiếm 59,2% 

thị phần, tăng 47,9% so với cùng kỳ năm 2019) và mặt hàng rau quả chế biến 
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đạt 4,8 triệu USD (chiếm 40,8% thị phần, tăng 108,5%). Năm 2019, xoài đã 

chính thức trở thành loại quả tươi thứ 6 của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường 

Hoa Kỳ sau vải, nhãn, chôm chôm, vú sữa và thanh long. Trong tháng 2 năm 

2020, giá trị xuất khẩu xoài đạt 872,3 nghìn USD (chiếm 7,5%, tăng 1,152,3%). 

Các sản phẩm chế biến có giá trị tăng nhanh gồm trái cây ngâm, cô đặc, mứt dẻo 

(mã HS, 2008) đạt 1,4 triệu USD (tăng 583%) và trái cây đông lạnh, sấy khô, 

dẻo (mã HS 2009) đạt 1,2 triệu USD (tăng 113%). 

 Dự báo nhu cầu nhập khẩu rau quả của Mỹ có thể sẽ tăng mạnh, đặc biệt 

với sản phẩm xoài, tuy nhiên Hoa Kỳ cũng là thị trường "kỹ tính" với các quy 

định khắt khe về vùng trồng, an toàn thực phẩm, từ khâu chọn giống, kỹ thuật 

chăm sóc, kỹ thuật thu hoạch và xử lý sau thu hoạch, bảo quản, vận chuyển đang 

là những thách thức đối với trái cây của Việt Nam. Xu hướng tiêu thụ rau quả 

quanh năm để đối phó với căn bệnh béo phì, đột quỵ đang gia tăng tại Mỹ và 

nhu cầu tiêu thụ món ăn truyền thống của một bộ phận người Mỹ gốc Á, Phi 

khiến cho nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm rau quả nhiệt đới ngày càng tăng tại 

Mỹ. Nước trái cây, nước rau ép đóng hộp cũng là sản phẩm được ưa chuộng do 

đây là những mặt hàng có nhu cầu cao bởi một mặt đáp ứng được yêu cầu về 

dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe, gia tăng tuổi thọ, mặt khác rất tiện dụng tại công 

sở và trong các sinh hoạt ngoài trời. Những năm gần đây, nước hoa quả chiếm tỷ 

trong cao vượt trội trong số các mặt hàng nông sản được nhập khẩu vào Mỹ, với 

khoảng 35 – 37% tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản. 

 Các nguồn nhập khẩu chính vào Hoa Kỳ là Mexico, Canada, Chi Lê, Pê-

ru, Guatemala, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam với ước tính chiếm 78,4% 

tổng kim ngạch nhập khẩu rau quả vào thị trường này. Tỷ trọng lần lượt của 

từng thị trường này là: 44,5%; 10,4%; 6,1%; 5,9%, 4,5%; 3,2%; 1,8% và 0,5%. 

 Trái cây và trái cây chế biến từ Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ sau ngày 

10/5/2019 chịu mức thuế 25% trên 200 tỉ USD trị giá hàng Trung Quốc xuất qua 

Mỹ (theo Cơ quan hải quan-biên phòng Mỹ (CBP). Đây là cơ hội cho trái cây và 

trái cây chế biến của Việt Nam tăng thị phần tại Mỹ. 
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b.2. Thị trường EU 

 Giá trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường EU năm 2019 chỉ 

đạt 175 triệu và chỉ chiếm 0,4% tổng nhập khẩu của EU nhưng tăng trưởng rất 

cao trong 5 năm gần đây, đạt bình quân 19,9%/năm. Các sản phẩm trái cây 

chính mà Việt Nam đang xuất khẩu sang EU là nước trái cây, mứt, hoa quả đông 

lạnh, dứa hộp. Tính riêng tháng 2 năm 2020, trái cây chế biến đạt 5,5 triệu USD 

(chiếm 37,2% tổng giá trị xuất khẩu) và tăng 93% về giá trị so với cùng kỳ năm 

2019. Chiếm tỷ trọng chính trong giá trị xuất khẩu là nước ép, nước cốt trái cây 

(mã HS,2009) chiếm 61,8%, tăng 115% so với cùng kỳ năm 2019 và trái cây 

đông lạnh, sấy khô, dẻo (mã HS,2008) chiếm 31,5% (tăng 107,5%). 

 Việt Nam phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ lớn như Hoa Kỳ (chiếm 

10,3% thị phần), Thổ Nhĩ Kỳ (chiếm 10,1%), Brazil (chiếm 7,1%), Morocco 

(chiếm 6,7%), Peru (chiếm 5,8%), Costa Rica (chiếm 5,4%), Nam Phi (chiếm 

5,4%), Chi Lê (chiếm 4,5%). Một số sản phẩm trái cây nhiệt đới (xoài, dứa) thì 

Việt Nam phải cạnh tranh với các nước như: Ấn Độ, Mexico, Thái Lan, 

Philippines. 

 Những năm gần đây nhu cầu về trái cây khô và trái cây đông lạnh nhiệt 

đới của EU tăng (bình quân 5 năm qua tiêu thụ trái cây nhiệt đới khô tăng 9% về 

số lượng và 18% về giá trị) do xu hướng tiêu dùng đồ ăn cho sức khỏe và sự 

đang dạng hóa các sản phẩm chế biến mới như đồ ăn nhẹ từ trái cây chế biến. 

Theo khảo sát gần đây của IRI International, hai phần ba (70%) người dân trên 

khắp châu Âu đang mua thực phẩm tốt cho sức khỏe - với ít muối, đường, chất 

béo hoặc calo. Sản xuất các thanh trái cây làm đồ ăn nhẹ là một trong những xu 

hướng mới nhất của châu Âu. 

 Một số nước đang tăng trưởng nhập khẩu như Áo, Ba Lan và Croatia bên 

cạnh các nước nhập khẩu lớn của châu Âu như Hà Lan, Đức và Anh. Công nghệ 

đông khô là một trong những ảnh hưởng chính trên thị trường trái cây sấy khô. 
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Trái cây nhiệt đới đông khô được sử dụng trong sản xuất đồ ăn nhẹ hoặc thậm 

chí nghiền thành bột. Trong ngành chế biến thực phẩm, trái cây nhiệt đới khô có 

nhiều ứng dụng trong ngũ cốc ăn sáng, công nghiệp bánh và bánh kẹo, chế biến 

trái cây cho ngành công nghiệp sữa và các quán ăn nhẹ. 

 Tiêu thụ trái cây nhiệt đới đông lạnh cũng tăng trưởng với tốc độ cao 

phục vụ đối tượng khách hàng khá đa dạng từ ngành công nghiệp chế biến bánh 

kẹo, sản xuất các bữa ăn đông lạnh, đồ uống (nước ép và sinh tố), mứt và sữa 

(kem và đồ uống từ sữa) hoặc đơn giản là chế biến sinh tố tại nhà. Tiêu thụ trái 

cây nhiệt đới đông lạnh lớn nhất là Ý, Đức và Pháp, chiếm hơn một nửa tổng 

lượng tiêu thụ của châu Âu. 

 Nhu cầu tiêu thụ và nhập khẩu trái cây của EU là rất lớn và tiềm năng 

xuất khẩu cho Việt Nam còn nhiều nhưng phần nhiều trái cây của Việt Nam còn 

chưa đáp ứng được quy định về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của 

EU. Nghị viện EU đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự 

do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và EU vào 

ngày 12/2/2020. Đây là cơ hội cho doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu 

rau quả bởi mặt hàng này sẽ được xóa bỏ thuế ngay sau khi Hiệp định có hiệu 

lực. 

 Với EVFTA, các quy định về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc sẽ 

càng chặt chẽ hơn khi giảm thuế. Những quy định về biện pháp kiểm dịch động 

thực vật (SPS) linh hoạt nhưng các mặt hàng rau quả từ Việt Nam vẫn vấp phải 

những hạn chế do thiếu tính đồng nhất trong từng lô hàng, công tác thu hoạch 

bảo quản chưa tốt nên chất lượng còn hạn chế, khó vượt được tiêu chuẩn khắt 

khe của thị trường EU về chất lượng, an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ. 

Ngoài Quy định về tăng cường kiểm tra tại các cảng đến, EC còn yêu cầu mỗi lô 

hàng xuất khẩu sang EU phải có Giấy chứng nhận của các Phòng xét nghiệm 

được ủy quyền tại nước xuất khẩu. Các lô hàng bị tái kiểm tại cảng đến sẽ bị 

tiêu hủy nếu có dư lượng các chất độc hại (ví dụ: thuốc trừ sâu, chất diệt khuẩn, 

chất diệt nấm mốc) vượt ngưỡng cho phép. Các vấn đề phổ biến nhất mà các 
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doanh nghiệp Việt Nam cần chú trọng loại bỏ: ô nhiễm với dư lượng thuốc trừ 

sâu; hàm lượng màu nhân tạo quá cao hoặc không được khai báo (điển hình là 

Sunset Yellow FCF hoặc tartazine); hàm lượng chất bảo quản quá cao hoặc 

không được khai báo (như sulphites hoặc sorbates); sử dụng sản phẩm biến đổi 

gien không được phép. Ngoài ra doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ các quy 

định về các tiêu chuẩn về sở hữu trí tuệ, trách nhiệm xã hội, vấn đề lao động, 

bình đẳng giới v,v, cùng với đó là những thách thức trong kiểm soát gian lận 

thương mại. 

b.3. Thị trường Trung Quốc 

 Kể từ sau khi thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa ASEAN và 

Trung Quốc (ACFTA), Việt Nam xuất khẩu rau quả sang Trung Quốc tăng 

nhanh ở mức 19,4%/năm trong giai đoạn 2015-2019, đạt 2,43 tỷ USD chiếm 

28,7% tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS sang thị trường Trung Quốc năm 2019. 

Tuy nhiên cơ cấu xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc chủ yếu là 

các loại trái cây chưa qua chế biến như tươi, khô, đông lạnh…, (tháng 2/2020 

chiếm 93,6%, cùng kỳ năm 2019 là 90,7%); trái cây chế biến chỉ chiếm 3% 

(cùng kỳ năm 2019 là 2,6%). 

 Việt Nam có cơ hội rất lớn trong xuất khẩu rau quả tươi sang Trung Quốc 

do có lợi thế về thương mại biên giới, nhu cầu tiêu dùng rau quả của Trung 

Quốc rất lớn và liên tục tăng (hiện nay Việt Nam chỉ chiếm 6,7% tổng lượng 

nhập khẩu rau quả của Trung Quốc). 

 Nhu cầu tiêu dùng rau quả của Trung Quốc rất lớn và liên tục tăng nhất là 

sau khi kiểm soát được dịch Covid-19; tính đến giữa tháng 3/2020, doanh số 

thực phẩm tươi qua các các nền tảng trực tuyến như MissFresh, Dada-JD 

Daojia, Dingdong, và Freshippo tăng lần lượt 300%, 374%, 220% và 330% so 

với cùng kỳ năm trước. Tác động của sự thay đổi hành vi mua sắm này có thể 

kéo dài ngay cả sau khi dịch bệnh qua đi. Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà 

thương mại và xuất khẩu trái cây tươi Thái Lan nhận định: mặc dù nền kinh tế 

đang gặp phải khủng hoảng trầm trọng, hoạt động xuất khẩu trái cây tươi từ 
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Thái Lan vẫn đang tăng trưởng do các nhu cầu liên tục từ thị trường Trung 

Quốc. Trung Quốc đã thực hiện việc giảm thuế 80 mặt hàng thực phẩm (trong 

tổng số trên 800 mặt hàng) để thúc đẩy nhập khẩu đáp ứng nhu cầu trong nước, 

trong đó nước cam giảm từ 30% xuống 15%. 

 Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp không nắm vững ưu đãi thuế AFTA 

ASEAN- Trung Quốc cũng như các thủ tục, quy định của Trung Quốc về xuất 

khẩu chính ngạch (về chất lượng, bao bì, nhãn mác, v,v,) dẫn đến vi phạm khiến 

hàng bị trả lại, đội thêm nhiều chi phí. 

b.4. Thị trường Hàn Quốc 

 Giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc năm 2019 

đạt 131,8 triệu USD, chiếm 3,5% thị phần, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 

2018. Trong 2 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường này 

đạt 27,2 triệu USD, chiếm 5,1% tổng thị phần xuất khẩu, tăng 45,6% về giá trị 

so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 18,7 triệu USD). 

 Giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường Hàn Quốc thấp, nhưng có tốc độ 

trăng trưởng bình quân 18,4%/năm trong giai đoạn 2015-2019. Năm 2019, giá 

trị xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 131,8 triệu USD chiếm khoảng 3,8% 

tổng giá trị nhập khẩu rau quả của Hàn Quốc, Việt Nam phải cạnh tranh với 

nhiều thị trường lớn như Hoa Kỳ (chiếm 30,5% thị phần), Trung Quốc (chiếm 

27,2%), Philippines (chiếm 9,5%), Chi Lê (chiếm 6,2%),… 

 Triển lãm Thực phẩm Quốc tế Seoul Food do Cơ quan Xúc tiến Thương 

mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) chủ trì, được tổ chức hàng năm tại Trung 

tâm Triển lãm Quốc tế Hàn Quốc và là một trong những Triển lãm chuyên 

ngành thực phẩm nổi tiếng hàng đầu của Châu Á. Đây là một cơ hội tốt giúp các 

doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống của Việt Nam tăng cường hoạt động xúc 

tiến thương mại, tiếp cận hiệu quả thị trường tiềm năng Hàn Quốc và các quốc 

gia khác trên thế giới. 

b.5. Thị trường Nhật Bản 
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 Giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam sang thị trường Nhật Bản năm 2019 

đạt 122,3 triệu USD, chiếm 3,3% thị phần, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2018. 

Trong 2 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu rau quả sang thị trường này đạt 

21,1 triệu USD, chiếm 4% thị phần, tăng 24,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 

2019 (đạt 16,9 triệu USD), Rau quả là nhóm có giá trị xuất khẩu thấp, thị phần 

thấp nhưng có mức tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, trung bình đạt 

13,4%/năm trong giai đoạn từ 2015-2019. 

 Việt Nam phải cạnh tranh với các thị trường nhập khẩu lớn của Nhật Bản 

như: Trung Quốc (chiếm 42,9% thị phần), Hoa Kỳ (chiếm 22,4%), Niuzilân 

(chiếm 6,8%), Thái Lan (chiếm 4,3%), Hàn Quốc (chiếm 3,2%); Australia 

(chiếm 2,6%), Italia (chiếm 2,3%), Chi lê (chiếm 2,1%). 

 Nhật Bản có nhu cầu ngày càng gia tăng với trái cây tươi nhiệt đới như 

chuối, thanh long, xoài, vải, măng cụt… Hiện Việt Nam đã được phép xuất khẩu 

dạng quả tươi gồm xoài, chuối, dừa, đặc biệt thanh long còn nhiều dư địa tăng 

trưởng do đáp ứng tốt về thị hiếu và chất lượng. Các sản phẩm trái cây chế biến 

từ xoài, vải, dứa, … của Việt Nam vẫn có tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu tại 

thị trường Nhật Bản. 

 Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 

có hiệu lực từ ngày 14/1/2019 qua đó Nhật Bản cam kết mức thuế 0% với dứa 

sau lộ trình 10 năm, quả ôn đới sau lộ trình 5-6 năm, nước ép các loại quả có lộ 

trình từ 5-11 năm. 

Đánh giá chung về dự báo thị trường xuất khẩu quả: 

 Thương mại trái cây trên thế giới có xu hướng tăng trưởng khá tốt trong 

các năm qua, đặc biệt là các mặt hàng trái cây nhiệt đới chiếm tỷ trọng lớn trong 

thương mại ngành hàng này. Đây là cơ hội lớn cho ngành trái cây Việt Nam nói 

chung, vùng Tây Bắc nói riêng, do là vùng có đa dạng khí hậu và đất đai nên  

Tây Bắc có rất nhiều loại quả cung cấp cho thị trường 

 Tuy nhiên, quả tươi đang chiếm vị trí chính trong thương mại của ngành 

hàng này, đặc biệt, tốc độ tăng trưởng của thương mại quả tươi cũng cao hơn so 
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với quả chế biến. Điều này đặt ra thách thức đối với xuất khẩu quả cây 

ViệtNam, do năng lực bảo quản và sơ chế trái cây của Việt Nam còn tương đối 

thấp.  

 Trong các năm qua, ngành trái cây Việt Nam bị phụ thuộc rất lớn vào thị 

trường Trung Quốc, do đó trở nên rất nhạy cảm khi gặp phải cú sốc từ bên ngoài. 

Thực tế trong bối cảnh dịch Covid-19, ngành trái cây đã gặp khủng hoảng khá lớn 

khi việc cấm biên, phong tỏa của Trung Quốc diễn ra nhằm ngăn chặn dịch bệnh. 

Khó khăn này đặt ra yêu cầu cấp bách cần mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây 

trong thời gian tới, tránh phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Mặc dù 

đã có một số tín hiệu tích cực như xuất khẩu được xoài, nhãn sang một số thị 

trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc; tuy nhiên, việc chuyển đổi triệt để hiện 

trạng nội tại với việc sản xuất còn thiếu an toàn, năng lực bảo quản còn yếu, sẽ còn 

là một chặng đường dài cho ngành trái cây Việt Nam nói chung, vùng Tây Bắc nói 

riêng 

 Tóm lại, vùng Tây Bắc có rất nhiều lợi thế trong sản xuất quả tươi để đáp 

ứng nhu cầu ngày một tăng cao của thế giới, tuy nhiên, sản xuất cây ăn quả cần 

phải thay đổi mạnh mẽ, triệt để hơn theo hướng an toàn, bền vững, mới có thể 

thành công mở rộng và chiếm lĩnh thị phần thương mại cao hơn trong tương lai. 

1.3. Dự báo các tiến bộ kỹ thuật có thể ứng dụng vào cây ăn quả 

1.3.1. Tiến bộ về giống:  

 Lai tạo giống mới: Các giống cây ăn quả mới đa dạng màu sắc vỏ và thịt 

quả trên thanh long; ít hạt/không hạt trên cây có múi; các giống cây ăn quả có 

chất lượng cao, kéo dài khả năng tồn trữ, chống chịu với một số sâu bệnh hại 

quan trọng, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng giá trị gia tăng và đáp ứng nhu 

cầu thị trường đòi hỏi chất lượng cao. 

1.3.2. Tiến bộ về kỹ thuật canh tác và bảo vệ thực vật: 

  Nhìn chung, quy trình canh tác CAQ chủ lực ngày càng hoàn thiện từ mật 

độ trồng đến liều lượng và kỹ thuật bón phân, ra hoa trái vụ, tưới nước,...; đồng 

thời, một số chế phẩm sinh học và thuốc bảo vệ thực vật cho việc phòng trừ dịch 
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bệnh cho CAQ rất có hiệu quả. Hiện ngành nông nghiệp đang tiến hành phổ biến 

hướng dẫn bà con sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP để đưa sản phẩm 

hàng hoá có thể xâm nhập vào các nước phát triển. 

1.4. Dự báo về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu 

Biến đổi khí hậu sẽ có những tác động trái chiều đến phát triển kinh tế - 

xã hội. Theo kịch bản biến đổi khí hậu dưới tác động của biến đổi khí hậu toàn 

cầu, đến năm 2030 nhiệt độ trung bình có thể tăng thêm 0,7oC so với nhiệt độ 

trung bình trong giai đoạn 1980 - 1999. Đến năm 2030 lượng mưa trung bình 

hàng năm tăng 2,0%/năm so với trung bình giai đoạn 1980 - 1999 đồng thời 

lượng mưa phân bố ngày càng tập trung vào mùa mưa và ít hơn vào mùa khô. 

Những thay đổi này có thể tạo ra tác động trái chiều lên sản xuất CAQ chủ lực 

như sau:  

- Nhiệt độ tăng làm nhu cầu nước cho sản xuất CAQ cũng tăng theo. Theo 

tính toán, khi nhiệt độ tăng lên 10C thì nhu cầu nước tăng lên 10% và điều này, 

trên thực tế vượt quá mức đáp ứng của hệ thống thủy lợi hiện nay. 

- Nhiệt độ tăng cũng làm giảm nghiêm trọng năng suất CAQ. Nhiệt độ 

tăng lên 10C làm giảm 10% năng suất lúa, giảm 5-20% năng suất CAQ, các loại 

cây họ đậu cũng ở tình trạng tương tự. 

- Thời tiết thay đổi thất thường, hạn hán làm tăng áp lực dịch hại trên 

CAQ. Mật số sâu bệnh tăng cao thậm chí có thể phát sinh một số loại sâu bệnh 

mới gây hại trong sản xuất cũng như trong quá trình bảo quản, sơ chế. 

- Biến đổi khí hậu gây rối loạn chế độ mưa nắng, nguy cơ nắng nóng 

nhiều hơn, lượng mưa thay đổi, lượng dinh dưỡng trong đất bị mất cao hơn 

trong suốt các đợt mưa dài, gây ra hiện tượng xói mòn nhiều hơn. 

 

2. Quan điểm phát triển cây ăn quả ở vùng Tây Bắc 

- Phát triển cây ăn quả đạt hiệu quả cao và bền vững, gắn với cơ cấu lại 

ngành nông nghiệp của từng địa phương. 
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- Tổ chức lại sản xuất, hình thành các vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực 

tập trung; đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất an toàn và rải vụ thu hoạch; tạo 

liên kết đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả cao giữa sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu 

thụ sản phẩm. 

- Vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung gắn với đầu tư cơ sở hạ tầng, 

phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm. 

- Huy động được các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển cây ăn quả chủ 

lực. 

3. Mục tiêu 

3.1. Đến năm 2025 

- Đến năm 2025 diện tích CAQ vùng Tây Bắc đạt 170 nghìn ha, sản lượng 

đạt khoảng 2 triệu tấn, trong đó các loại CAQ chủ lực đạt 110 (nhãn, xoài, cam, 

bưởi, chuối) ngàn ha, sản lượng đạt 1,3 triệu tấn. 

- Dự kiến kim ngạch xuất khẩu quả của vùng đạt trên 300 triệu USD. 

Trong đó, tỷ trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm quả chế biến đạt 15-

20% trở lên. 

- Trên 30% cơ sở chế biến, bảo quản quả xuất khẩu đạt trình độ và năng 

lực công nghệ sản xuất tiên tiến; 

3.2. Đến năm 2030 

- Đến năm 2030 diện tích CAQ vùng Tây Bắc đạt 200 nghìn ha, sản lượng 

trên 3 triệu tấn. Trong đó diện tích các loại CAQ chủ lực (hãn, xoài, cam, bưởi, 

chuối) đạt 120 ngàn ha, sản lượng 1,5 triệu tấn.  

- Dự kiến kim ngạch xuất khẩu quả đạt trên 500 triệu USD. Trong đó, tỷ 

trọng giá trị kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến đạt 30% trở lên. 

- Trên 70% cơ sở chế biến, bảo quản rau quả xuất khẩu đạt trình độ và 

năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến 

- Công suất chế biến rau quả đạt 2 triệu tấn sản phẩm/năm. 

4. Phát triển cây ăn quả chủ lực đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

4.1. Các căn cứ chủ yếu xác định  
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Định hướng phát triển vùng cây ăn quả chủ lực đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 được dựa vào các căn cứ chủ yếu sau: 

- Điều kiện điều kiện sinh thái của các loại cây ăn quả; 

- Điều kiện về đất đai;  

- Điều kiện tưới, tiêu; 

- Căn cứ vào quỹ đất (theo quy hoạch sử dụng đất) của các tỉnh; 

- Căn cứ vào dự báo thị trường tiêu thụ quả;  

4.2. Định hướng phát triển cây ăn quả (diện tích, sản lượng CAQ chủ 

lực của 6 tỉnh, chi tiết phần phụ lục 1) 

(1) Cây xoài 

Đến năm 2025 diện tích 18.920 ha, sản lượng 280 ngàn tấn. Đến năm 

2030 diện tích 20.985  ha, sản lượng 320 ngàn tấn. Tỉnh sản xuất xoài trọng 

điểm của vùng: tỉnh Sơn La; tỉnh Điện Biên. 

Rải vụ thu hoạch xoài: Các tỉnh sử dụng các giống có thời gian ra hoa, 

đậu quả khác nhau, kết hợp biện pháp thâm canh (giống và vùng trồng) có thể 

kéo dài thời gian thu hoạch từ 2 - 3 tháng. Diện tích xoài rải vụ thu hoạchvùng 

tập trung dự kiến 30%; diện tích xoài chính vụ 70%.  

(2) Cây chuối  

Đến năm 2025 diện tích 17.205 ha, sản lượng 500 ngàn tấn. Đến năm 

2030 diện tích 19.500 ha, sản lượng lượng 600 ngàn tấn tấn. Các tỉnh sản xuất 

chuối trọng điểm: Sơn La, Lai Châu, Lào Cai. 

(3) Cây nhãn 

Đến năm 2025 diện tích 21.850 ha, sản lượng 160 ngàn tấn. Đến năm 

2030 diện tích 22.058  ha, sản lượng 170 ngàn tấn. Tỉnh sản xuất nhãn trọng 

điểm của vùng: tỉnh Sơn La, Hòa Bình. 

Rải vụ thu hoạch nhãn: Các tỉnh sử dụng các giống có thời gian ra hoa, 

đậu quả khác nhau, kết hợp biện pháp thâm canh (giống và vùng trồng) có thể 

kéo dài thời gian thu hoạch từ 2 - 4 tháng. Diện tích nhãn rải vụ thu hoạch tại 

vùng tập trung vùng Tây Bắc dự kiến 30%; diện tích nhãn chính vụ 70%. 
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 (4) Cây cam 

Đến năm 2025 diện tích là 11.524,7 ha, sản lượng 120 -140 ngàn tấn. Đến 

năm 2030 diện tích 11.331,7 ha, sản lượng 130 -150 ngàn tấn tấn Các tỉnh sản 

xuất cam trọng điểm: Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La. 

Rải vụ thu hoạch: diện tích cam chính vụ 70-75%; diện tích cam rải vụ 

25-30%.  

(5). Cây bưởi 

Đến năm 2025 diện tích 11.200 ha, sản lượng 150 - 160 nghìn tấn. Đến 

năm 2030 diện tích 12.970 ngàn ha, sản lượng 170 - 180 nghìn tấn. Các tỉnh sản 

xuất bưởi trọng điểm: Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái. 

Rải vụ thu hoạch: diện tích bưởi chính vụ 50%; diện tích rải vụ 50%;  

 (6) Cây Mận 

Đến năm 2025 diện tích 11.939,9 ha, sản lượng 72 - 75 nghìn tấn. Đến 

năm 2030 diện tích 12.448,4 ha, sản lượng 78 - 80 nghìn tấn. Các vùng sản xuất 

mận tập trung là: Sơn La, Lào Cai. 

Rải vụ thu hoạch: tỷ lệ diện tích mận chính vụ 70%; rải vụ 30%. 

(7) Cây Na 

Đến năm 2025 diện tích 1.324 ha, sản lượng 9 nghìn tấn. Đến năm 2030 

diện tích 1.645 ha, sản lượng 12 nghìn tấn. Các vùng sản xuất na tập trung là: 

Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình 

Rải vụ thu hoạch: Rải vụ thu hoạch na chủ yếu bằng kỹ thuật canh tác, 

đảm bảo rải vụ thu hoạch từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm. 

(8) Cây Vải 

Đến năm 2025 diện tích 1.531 ha, sản lượng 9 nghìn tấn. Đến năm 2030 

diện tích 1.539 ha, sản lượng 10 nghìn tấn. Các vùng sản xuất vải tập trung là: 

Lào Cai, Hòa Bình. 

Rải vụ thu hoạch: vải chính vụ 70%; rải vụ 30%. 

(9) Dứa 
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Đến năm 2025 diện tích 6.898 ha, sản lượng 100 ngàn tấn. Đến năm 2030 

diện tích 9.793 ngàn ha, sản lượng 120 - 130 ngàn tấn. Các tỉnh sản xuất dứa 

trọng điểm là: Lào Cai, Điện Biên, Sơn La.  

Trồng dứa rải vụ thu hoạch: Để phục vụ nhu cầu dứa quanh năm, đáp ứng 

công suất cho các nhà máy chế biến dứa đóng hộp và nhu cầu sử dụng dứa tươi 

thời điểm trái vụ từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Bố trí tỷ lệ diện tích dứa trái 

vụ chiếm từ 30 - 40% diện tích trồng dứa.  

(10) Chanh leo 

Đến năm 2025 diện tích 3.528 ha, sản lượng 45 ngàn tấn. Đến năm 2030 

diện tích 4.478 ha, sản lượng 50 - 60 ngàn tấn. Các tỉnh sản xuất chanh leo trọng 

điểm là: Sơn La, Hòa Bình. 

 (11) Cây ăn quả khác 

Đến năm 2025 diện tích 26.607 ha sản lượng 250 ngàn tấn. Đến năm 2030 

diện tích 27.568 ha, sản lượng 260 ngàn tấn. Các tỉnh sản xuất chanh leo trọng 

điểm là: Sơn La, Lào Cai, Hòa Bình. 

V. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC 

 Nhằm tiếp tục phát triển sản xuất, tiêu thụ cây ăn quả hiệu quả cao, bền 

vững trong thời gian tới, cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp. 

1. Xác định quy mô vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung  

 Căn cứ  Đề án được phê duyệt, các tỉnh tiến hành xác định quy mô cụ thể 

vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực tập trung (đến cấp xã), gắn sản xuất, thu mua, 

sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ. 

 Quản lý chặt chẽ quy mô vùng trồng, địa bàn phát triển cây ăn quả chủ 

lực sau khi đã được xác định.  

2. Tổ chức sản xuất đáp ứng đủ nhu cầu, đảm bảo chất lượng nguyên liệu 

cây ăn quả gắn với chế biến, tiêu thụ 

2.1. Liên kết sản xuất, hình thành vùng sản xuất rau quả tập trung 

 Triển khai có kết quả Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của 

Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất 
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và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp để tăng cường liên kết giữa các bên tham gia, 

nhất là giữa doanh nghiệp chế biến với người nông dân và hợp tác xã;  

 Khuyến khích các địa phương quy hoạch và xây dựng các khu, vùng sản 

xuất rau quả; ưu tiên dành diện tích đất đủ lớn và ổn định để phát triển, hình 

thành vùng sản xuất nguyên liệu rau quả tập trung, đồng bộ với mạng lưới các 

nhà máy chế biến đã được quy hoạch; trước mắt cần đáp ứng ngay cho các nhà 

máy chế biến xuất khẩu hiện có và các dự án đã triển khai đầu tư xây dựng;   

 Đẩy mạnh dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất, phát huy vai trò HTX kiểu 

mới sản xuất rau quả để có thể áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm giảm giá 

thành sản phẩm như: Khâu làm đất, chăm sóc, tưới tiêu và phòng trừ dịch bệnh.  

 Các doanh nghiệp chế biến rau quả phối hợp chặt chẽ với chính quyền các 

địa phương tổ chức liên kết vùng, liên kết khu vực và hỗ trợ nông dân để xây 

dựng, phát triển vùng nguyên liệu đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. 

2.2. Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất quả 

 Thực hiện từng bước chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất rau quả 

dựatrên nền tảng dữ liệu về đất đai, cây trồng, môi trường, thời tiết… để người 

nông dân nâng cao năng suất và chất lượng rau quả; 

 Đẩy mạnh nghiên cứu, chọn tạo các loại giống cây trồng có năng suất và 

chất lượng cao, chống chịu tốt với hạn, mặn, sâu bệnh và đáp ứng với yêu cầu đa 

dạng hóa thị trường; áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất rau quả để có thể 

thu hoạch rải vụ, khắc phục và hạn chế bớt tính thời vụ của nguyên liệu một số 

loại rau quả;  

 Triển khai áp dụng thực hành nông nghiệp tốt VietGAP, GlobalGAP và 

sản xuất nông nghiệp hữu cơ; thực hiện tốt các biện pháp thâm canh bền vững. 

2.3. Phát triển các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất, tiêu thụ 

Thúc đẩy hình thành, phát triển các hợp tác xã sản xuất cây ăn quả theo 

chuỗi giá trị, liên kết với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ xuất khẩu; thực 

hiện tiêu thụ thông qua hợp đồng khoảng 30 - 35% vào năm 2025 và đạt 70 - 

80% vào năm 2030 tại các vùng sản xuất tập trung. 
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Đẩy mạnh hình thành các liên kết vùng trong sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu 

Khuyến khích doanh nghiệp, đầu tư liên kết với nông dân trong chuỗi giá 

trị cây ăn quả chủ lực trồng tập trung, từ sản xuất, thu mua, bảo quản, chế biến, 

tiêu thụ, xuất khẩu;  

Tổ chức các hiệp hội ngành hàng nhằm tăng cường trao đổi thông tin thị 

trường, hợp tác sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu. 

3. Nâng cao năng lực chế biến và bảo quản quả 

3.1. Đẩy mạnh đầu tư phát triển cơ sở chế biến tại các vùng sản xuất quả:  

 Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích đầu tư vào 

chế biến, bảo quản nông sản đã ban hành, điển hình như: Luật số 04/2017/QH14 

Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 

17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu 

tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

 Xây dựng, hình thành các cụm liên kết gắn cơ sở chế biến với vùng sản 

xuất nguyên liệu, cụ thể: 

- Cụm liên kết gắn cơ sở chế biến với vùng cây ăn quả nhiệt đới và á nhiệt 

đới tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc (lấy tỉnh 

Sơn La là trung tâm); 

- Các cụm liên kết vùng sản xuất, chế biến và tiêu thụ trong nội bộ của các 

tỉnh có các mặt hàng quả chủ lực và đặc sản của địa phương.  

 Tập trung nâng cấp và đầu tư mới cơ sở chế biến quy mô lớn tại các vùng 

sản xuất quả trọng điểm với công nghệ tiên tiến, chế biến sâu nguyên liệu tạo ra 

sản phẩm có giá trị gia tăng cao; chuyển dịch cơ cấu sản phẩm từ sản phẩm thô 

sang sản phẩm chế biến tinh như: Thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và 

các ngành công nghiệp khác với nhiều chủng loại phong phú cung cấp cho thị 

trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. 

 Phát triển mạnh các cơ sở chế biến, bảo quản quả với quy mô cỡ vừa và 

nhỏ, công suất tương ứng với khả năng sản xuất nguyên liệu bằng công nghệ 
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thiết bị có thể chế biến đa dạng chủng loại mặt hàng tại các địa phương không 

có thế mạnh sản xuất quả. 

 Khuyến khích chế biến phế, phụ phẩm trong sản xuất, chế biến quả để tạo 

ra các sản phẩm có giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường, hình thành các mô hình 

kinh tế tuần hoàn trong doanh nghiệp chế biến quả. 

3.2. Đẩy mạnh chế biến các sản phẩm quả chủ lực 

 Tập trung chế biến những mặt hàng quả còn nhiều dư địa về thị trường mà 

Việt Nam có lợi thế về sản xuất và những ngành hàng mà tỷ lệ nguyên liệu được 

đưa vào chế biến còn thấp như: nhãn, chanh leo, xoài, chuối, quả có múi hoặc 

chế biến tổng hợp các loại  quả. 

 Trên cơ sở thị trường tiêu thụ (bao gồm: thị phần, thị hiếu, giá cả), các 

doanh nghiệp chú trọng đa dạng hoá sản phẩm chế biến, tập trung vào các nhóm 

sản phẩm rau quả chế biến chủ lực sau: (i) quả đóng hộp; (ii) quả đông lạnh; (iii) 

Nước ép quả; (iv) quả sấy khô và quả muối; 

 Quan tâm phát triển chế biến rau quả truyền thống (đặc sản địa phương, 

vùng miền và sản phẩm OCOP) nhằm ổn định, nâng cao chất lượng, an toàn 

thực phẩm và kéo dài thời gian bảo quản như: Sản phẩm quả lên men, muối 

chua; sản phẩm quả ngâm đường; các loại ô mai, mứt cũng như các loại bánh có 

thành phần quả phục vụ thị trường nội địa và hướng đến xuất khẩu. 

3.3. Phát triển cơ sở sơ chế, bảo quản nguyên liệu quả tươi sau thu hoạch:  

 Đẩy mạnh đầu tư để đến năm 2030 đảm bảo tại những khu vực sản xuất 

tập trung, HTX sản xuất quả lớn và tại các cơ sở, đại lý thu gom có ít nhất một 

xưởng sơ chế đóng gói và kho mát với quy mô phù hợp nhằm nâng cao chất 

lượng, hạn chế hư hỏng, kéo dài thời gian bảo quản; 

 Khuyến khích các cơ sở sản xuất quả chuyển đổi và áp dụng công nghệ, 

kỹ thuật tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường trong bảo quản quả tươi 

nhằm giảm nhanh tổn thất sau thu hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. 

4. Về khoa học công nghệ và khuyến nông  
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-Tiếp tục đầu tư nghiên cứu chọn tạo giống cây ăn quả năng suất, chất 

lượng cao, rải vụ thu hoạch, chống chịu sâu bệnh hại, thích ứng điều kiện biến 

đổi khí hậu. Xây dựng và khai thác hiệu quả hệ thống sản xuất, cung ứng giống cây 

ăn quả chất lượng, sạch bệnh cho trồng mới, tái canh và ghép cải tạo. 

- Tiếp tục hoàn thiện quy trình nhân giống cây ăn quả sạch bệnh; kỹ thuật rải 

vụ thu hoạch, quy trình canh tác tiên tiến, công nghệ xử lý, bảo quản, chế biến 

sau thu hoạch phù hợp với từng điều kiện cụ thể. 

- Nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu chăm sóc và 

thu hái; nghiên cứu công nghệ và thiết kế, chế tạo các dây chuyền thiết bị bảo 

quản, chế biến phục vụ xuất khẩu.  

- Nghiên cứu dự báo thị trường để định hướng cho người sản xuất và 

doanh nghiệp chế biến. 

- Ban hành hệ thống các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cây ăn 

quả phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.  

 - Xây dựng các chương trình khuyến nông về canh tác tiên tiến, liên kết 

sản xuất theo chuỗi giá trị; ưu tiên chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh cây 

ăn quả chủ lực trồng tập trung theo GAP, hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao trong 

sản xuất, chế biến, bảo quản sản phẩm.  

- Đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao và áp dụng khoa học, công nghệ tiên 

tiến vào chế biến, bảo quản quả 

+ Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiến tiến, công nghệ sạch thân thiện 

môi trường vào chế biến, bảo quản quả: 

* Công nghệ bảo quản bằng chế phẩm sinh học và hóa học thân thiện môi 

trường; 

* Công nghệ xử lý, bảo quản ứng dụng các kỹ thuật vật lý an toàn: Kỹ 

thuật chiếu xạ thực phẩm (Food irradiation techniques); kỹ thuật xử lý bằng hơi 

nước nóng (Vapor Heat Treatment); công nghệ bảo quản bằng kỹ thuật CA 

(Controlled Atmosphere); công nghệ lạnh chân không (Vacuum cooling 

technology); kỹ thuật xử lý xông hơi khử trùng; 
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* Công nghệ bảo quản ứng dụng kỹ thuật vật liệu: Công nghệ bao gói khí 

điều biến MAP (Modified Atmosphere Packaging) và Công nghệ bảo quản bằng 

chế phẩm tạo màng phủ; 

+ Công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm  quả chế biến: 

* Công nghệ chế biến nước ép trái cây sử dụng các thiết bị: Thiết bị lọc ly 

tâm; tổ hợp thiết bị cô đặc chân không; hệ thống thiết bị tiệt trùng UHT; hệ 

thống máy đóng rót vô trùng; hệ thống thiết bị sấy phun; hệ thống CIP…; 

* Công nghệ chế biến quả lạnh đông nhanh: Công nghệ lạnh đông CAS 

(Cells Alive system) và công nghệ lạnh đông siêu tốc bằng chất lỏng (Liquid 

freezer) TOMIN;  

* Các công nghệ phục vụ chế biến quả khác: Chế biến khô quả (sấy phun, 

sấy thăng hoa nhiệt độ thấp, sấy lạnh và sấy nhanh); công nghệ chiết xuất tinh 

chất từ quả; công nghệ lên men, công nghệ sinh và vi sinh sản xuất chế phẩm 

sinh học và các chất màu, chất phụ gia thiên nhiên dùng trong công nghiệp thực 

phẩm và các ngành công nghiệp khác; 

* Công nghệ chế biến phế phụ phẩm trong sản xuất quả: Công nghệ sản 

xuất khí sinh học; công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi; chế biến phân hữu cơ 

và phân hữu cơ vi sinh. 

* Công nghệ bảo quản sản phẩm  quả khô: Công nghệ bảo quản trong môi 

trường lạnh khô; công nghệ bảo quản bằng silo; công nghệ bảo quản bằng chế 

phẩm và phụ gia thực phẩm. 

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật: Rà 

soát, hoàn thiện hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn quốc 

gia về sản phẩm quả, ưu tiên các mặt hàng quả chế biến có khối lượng lớn; hài 

hòa tiêu chuẩn quốc tế, các tiêu chuẩn khu vực và thị trường lớn để quả Việt 

Nam dễ dàng hội nhập với thị trường quốc tế.  

5. Đầu tư cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả chủ lực 

 Cải tạo và xây dựng hệ thống thuỷ lợi cho vùng cây ăn quả tập trung:  

Đầu tư cải tạo, xây dựng hệ thống thủy lợi vùng sản xuất cây ăn quả chủ lực tập 
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trung đáp ứng được yêu cầu tưới, tiêu chủ động; đáp ứng được các yêu cầu về 

mặt kỹ thuật và có khả năng tích hợp cho các công nghệ tưới tiên tiến hiện đại, 

tiết kiệm nước như tưới nhỏ giọt, tươi phun sương trong hiện tại và tương lai. 

Nâng cấp và hoàn chỉnh hệ thống giao thông trục chính và nội đồng cho 

vùng cây ăn quả chủ lực tập trung. 

Cải tạo và xây dựng hệ thống truyền tải điện cho vùng cây ăn quả chủ lực 

tập trung thông qua việc xây dựng hệ thống điện hạ thế cho từng vùng sản xuất 

bao gồm: Trạm biến áp hạ thế, đường trục chính hạ thế để phục vụ sản xuất.   

  Xây dựng hệ thống bể chứa vỏ bao bì thuốc BVTV cho vùng cây ăn quả 

tập trung nhằm giảm ô nhiễm môi trường.   

  Xây dựng hệ thống nhà sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm. 

6. Thị trường tiêu thụ 

 6.1. Đối với thị trường xuất khẩu: 

 Tăng cường năng lực nghiên cứu, dự báo thị trường; cập nhật thông tin về 

chính sách thương mại của các quốc gia và của từng thị trường về thị phần, thị 

hiếu, giá cả, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, các rào cản kỹ thuật, thuế quan để 

nhà quản lý và doanh nghiệp định hướng cho sản xuất, chế biến rau quả;  

 Đa dạng hóa thị trường nhất là phát triển các thị trường tiềm năng, trong 

đó quan tâm đặc biệt quan tâm đến thị trường trọng điểm gần nước ta; tiếp tục 

tìm kiếm, khai thác các thị trường mới, thị trường “ngách” mà rau quả Việt Nam 

có lợi thế về chủng loại, chất lượng, mùa vụ; định hướng  thị trường cho các sản 

phẩm như sau: 

 (i) Sản phẩm rau quả tươi tập trung vào thị trường có khoảng cách địa lý 

gần hoặc tương đối gần để giảm chi phí dịch vụ logictis và hư hao sản phẩm 

như: Trung Quốc, Đài Loan (TQ), Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước Asean…;  

 (ii) Sản phẩm rau quả chế biến tập trung vào thị trường các nước phát 

triển có khoảng cách địa lý xa như: Châu Âu, Mỹ, Úc, Trung Đông…;   

 (iii) Các sản phẩm rau quả đặc sản, rau gia vị tập trung vào thị trường các 

nước phát triển có nhiều người Việt Nam sinh sống.  
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 Tập trung tháo gỡ rào cản kỹ thuật để mở rộng thị trường, thúc đẩy các 

sản phẩm có tiềm năng còn dư địa xuất khẩu:  

 - Đẩy nhanh việc hoàn tất các hồ sơ kỹ thuật cho phép nhập khẩu nông 

sản Việt Nam vào một số thị trường trọng tâm như: Trung Quốc (sầu riêng, 

bưởi, chanh leo, khoai lang, roi, na); Hoa Kỳ (bưởi); Nhật Bản (nhãn);  

 - Theo dõi và có giải pháp ứng phó kịp thời đối với các rào cản kỹ thuật 

của một số thị trường EU, Hoa Kỳ, Ấn Độ; hỗ trợ doanh nghiệp về các vấn đề 

pháp lý giải quyết tranh chấp thương mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập kinh 

tế quốc tế; 

 - Đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc để đáp ứng 

yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý 

các sản phẩm rau quả nổi tiếng của Việt Nam;  

 Tổ chức tốt các hoạt động xúc tiến thương mại đối với sản phẩm rau quả 

chủ lực, sản phẩm mới, sản phẩm giá trị gia tăng đến nhà phân phối lớn, hệ 

thống siêu thị, người tiêu dùng các nước.  

6.2. Đối với thị trường trong nước: 

 Tiếp tục thực hiện hiệu quả, thiết thực cuộc vận động “Người Việt Nam 

ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tôn vinh sản phẩm rau quả Việt trên cơ sở đảm 

bảo chất lượng cao, an toàn thực phẩm, giá cả cạnh tranh và phù hợp thị hiếu 

người tiêu dùng trong nước; 

 Xây dựng mạng lưới bán sản phẩm rau quả tươi và chế biến (chợ đầu mối, 

siêu thị, hệ thống bán buôn, bán lẻ…) được trang bị hệ thống bảo quản (quầy 

lạnh và kho lạnh) để đáp ứng nhu cầu cho các thành phố, thị xã, thị trấn và khu 

tập trung đông người như: khu công nghiệp, khu chế xuất, khu du lịch…  

7. Chính sách  

7.1. Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh rau quả thuận lợi 

 Hỗ trợ mạnh mẽ các nhà đầu tư để xây dựng, hình thành các công ty, tập 

đoàn lớn về sản xuất, chế biến và xuất khẩu quả hiện đại, có thương hiệu nổi 

tiếng mang tầm cỡ khu vực và thế giới; khuyến khích phát triển các cơ sở chế 
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biến, bảo quản rau quả có quy mô vừa và nhỏ để tiêu thụ quả được sản xuất tại 

chỗ cho người nông dân 

 Tiếp tục cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa thủ tục tạo ra môi 

trường thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư; rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ 

chế, chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp chế biến, bảo quản quả phát triển 

như:   

 - Các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển doanh nghiệp chế biến quả, có 

tính tới đặc thù của các vùng, miền, ngành hàng; cơ chế xây dựng, hình thành 

các khu, cụm nhà máy chế biến tại các địa phương, khu vực gắn với  vùng sản 

xuất quả tập trung; 

 - Chính sách hỗ trợ đầu tư kho lạnh và giá điện vận hành kho lạnh trong 

bảo quản quả 

 - Chính sách khuyến khích doanh nghiệp chế biến đầu tư đổi mới công 

nghệ tiên tiến, công nghệ sạch thân thiện môi trường; thu hút đầu tư sản xuất 

móc máy móc, thiết bị chế biến và bảo quản quả.  

7.2. Về các chính sách khác 

 Về đất đai: Xây dựng cơ chế thuận lợi, minh bạch cho doanh nghiệp 

chế biến rau quả có thể thuê, mua quyền sử dụng đất, liên kết với nông dân 

để hình thành vùng sản xuất tập trung, đầu tư chiều sâu tạo nguồn nguyên 

liệu rau quả ổn định;  

 Về thuế, tín dụng: Rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách về thuế giá trị gia 

tăng theo hướng áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi cho các lĩnh vực 

chế biến, sơ chế, bảo quản rau quả; đẩy mạnh tín dụng cho vay theo chuỗi giá trị 

nông sản;  

 Về thương mại, hội nhập: Triển khai công tác cảnh báo sớm về các rào 

cản thương mại của các nước nhập khẩu rau quả; thực hiện các biện pháp phòng 

vệ thương mại thích hợp.  

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 
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- Vốn xã hội hóa: Chủ yếu của các doanh nghiệp, nguồn tài trợ, viện trợ, 

nguồn huy động hợp pháp khác từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo 

quy định của pháp luật; 

- Vốn ngân sách: Chủ yếu thông qua việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

xây dựng các dự án, đề án, tư vấn kỹ thuật và cơ sở hạ tầng của các Bộ ngành, 

địa phương và lồng ghép từ chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội, kinh phí khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, 

các dự án ODA và chương trình khoa học và công nghệ khác có liên quan. 

 VII. CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN ƯU TIÊN  

TT 
Tên đề tài, dự án 

Đề xuất 

chủ dự án 
Nguồn vốn 

Thời gian 

thực hiện 

1 

Đề tài: Hoàn thiện quy 

trình kỹ thuật canh tác hiệu 

quả, bền vững các cây ăn 
quả chủ lực cho các tiểu 

vùng tại Tây Bắc 

Viện 

Nghiên cứu 
cây ăn quả 

Ngân sách 2021-2025 

2 

Dự án: Nghiên cứu phát 

triển giống mới và cải tạo 

cơ cấu, chất lượng giống 

cây ăn quả chủ lực vùng 
Tây Bắc 

Viện 

Nghiên cứu 

cây ăn quả 

Ngân sách 
Trung ương 

2021-2025 

3 

Các dự án xây dựng mô 
hình cơ sở chế biến rượu, 

sấy khô, bánh kẹo, mứt từ 

quả tại các vùng sản xuất 

tập trung 

Các HTX, 

Doanh 

nghiệp 

- Ngân sách: 
15% 

2020-2030 - Vay: 35% 

- Tự có: 50% 

4 

Các dự án đầu tư xây dựng 

kho lạnh, dây chuyền công 
nghệ, sơ chế biến quả phục 

vụ xuất khẩu 

Các HTX, 

Doanh 

nghiệp 

- Vay NH: 

50% 
2021-2030 

- Tự có: 50% 

5 

Các dự án đầu tư cơ sở hạ 

tầng: điện, giao thông, 

thủy lợi vùng trồng cây ăn 
quả tập trung 

Các Sở, 

ngành 
- Ngân sách 2021-2030 
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VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Cục Trồng trọt  

  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn các địa phương  

thực hiện Đề án. 

 Chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị đề xuất các chính sách, đề tài 

nghiên cứu, dự án cụ thể thuộc lĩnh vực trồng trọt để thực hiện Đề án. 

 2. Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản  

 Chủ trì đề xuất, xây dựng các chính sách hỗ trợ bảo quản, chế biến và xuất 

khẩu trái cây vùng Tây Bắc.   

 Đề xuất các đề tài nghiên cứu, dự án cụ thể thuộc lĩnh vực bảo quản, chế 

biến, thương mại để thực hiện Đề án. 

3. Cục Bảo vệ thực vật 

Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh cấp mã số vùng trồng, mở 

cửa thị trường xuất khẩu các loại trái cây của vùng.   

4. Các đơn vị khác thuộc Bộ: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối 

hợp với Cục Trồng trọt, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Cục 

Bảo vệ thực vật thực hiện các nội dung có liên quan trong Đề án. 

5. Sở Nông nghiệp và PTNT  

        Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung của Đề án.  

        Căn cứ vào định hướng phát triển chung, mỗi tỉnh, thành phố chọn một số 

chủng loại cây ăn quả chủ lực, phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến 

và xuất khẩu trái cây, xây dựng vùng sản xuất tập trung, đầu tư phát triển ngành 

hàng theo chuỗi giá trị, gắn với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nông 

thôn mới trên địa bàn. 

Đề xuất cơ chế, chính sách thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

Hàng năm báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án về Bộ Nông nghiệp 

và PTNT./. 
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PHỤ LỤC 1: TỔNG HỢP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CAQ VÙNG TÂY BẮC 

 

Địa 

phương 

Diện tích năm  2019 Diện tích năm  2025 Diện tích năm  2030 

Tổng DT 
CAQ chủ 

lực 
CAQ khác Tổng DT 

CAQ chủ 

lực 

CAQ 

khác 

Tăng, giảm 

tổng DT so 

2019 (%) 

Tổng DT 
CAQ chủ 

lực 

CAQ 

khác 

Tăng, 

giảm tổng 

DT so 

2019 (%) 

Lào Cai 11.506,00 7.717,00 3.789,00 14.115,00 9.608,00 4.507 + 22,68 19.590,00 14.973,00 4.617 +70,26 

Yên Bái 9.083,34 7.615,85 1.467,49 10.757,74 8.857,74 1.900 +18,43 12.397,34 10.497,34 1.900 +36,48 

Sơn La 57.760,00 47.126,00 10.634,00 66.007,00 54.107,00 11.900 +14,28 69.158,00 57.158,00 12.000 +19,73 

Lai Châu 5.903,89 5.445,73 458,16 7.059,90 6.309,90 750 +19,58 8.467,40 7.717,40 750 +43,42 

Điện Biên 4.564,88 1.969,01 2.595,88 5.539,34 2.539,34 3.000 +21,35 5.913,34 2.863,34 3.050 +29,54 

Hòa Bình 14.933,94 13.284,46 1.649,48 16.720,00 15.020,00 1.700 +11,96 18.470,00 16.720,00 1.750 +23,68 

Tổng 103.752,05 83.158,05 20.594,00 120.198,98 96.441,98 23.757 15,85 133.996,08 109.929,08 24.067 29,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 110 

PHỤ LỤC 2: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC 

1. CÂY CAM 

A. Tổng hợp chung cho cả vùng 

Tỉnh 
Diện tích 

2019(ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 
Năm 2025 so 2019 (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so 2019 

(%) 

Lào Cai 1.128,0 1.128,0 - 1.205,0 + 6,8 

Yên Bái 2.922,2 2.922,2 - 2.922,2 - 

Sơn La 1.700,0 1.700,0 - 1.700,0 - 

Lai Châu 301,5 304,5 + 1,0 304,5 + 1,0 

Điện Biên 192,4 200,0 + 4,0 200,0 + 4,0 

Hòa Bình 4.840,  0 5.000,0 + 3,3 5.000,0 + 3,3 

Tổng 11.084,2 11.254,7  11.331,7  

B. Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Lào Cai 

TT Địa điểm Diện tích 2019 (ha) 

Diện tích (ha) 

Tới năm 2025 
Năm 2025 so 

2019 (%) 
Tới năm 2030 

Năm 2030 so 2019 

(%) 

1 TP Lào Cai 17,00 17,00 - 17,00 - 

2 Bát Xát 19,00 19,00 - 19,00 - 

3 Mường Khương 559,00 559,00 - 600,00 + 7,33 

4 Si Ma Cai 25,00 25,00 - 25,00 - 

5 Bắc Hà 160,00 160,00 - 180,00 + 12,50 

6 Bảo Thắng 164,00 164,00 - 180,00 + 9,76 

7 Bảo Yên 109,00 109,00 - 110,00 
 

8 Thị xã Sa Pa 64,00 64,00 - 64,00 - 

9 Văn Bàn 11,00 11,00 - 10,00 
 

 
Tổng 1.128,00 1.128,00 

 
1.205,00 
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- Tỉnh Yên Bái 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện 

tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích đến 

2025 (ha) 

Năm 2025 so 2019 

(%) 

Diện tích đến 

2030 (ha) 
Năm 2030 so 2019 (%) 

1 T.phố Yên Bái 7,50 7,50 - 7,50 - 

2 Tx Nghĩa Lộ 0,53 0,53 - 0,53 - 

3 Lục Yên 720,37 720,37 - 720,37 - 

4 Văn Yên 25,70 25,70 - 25,70 - 

5 Mù Cang Chải 
     

6 Trấn Yên 279,14 279,14 - 279,14 - 

7 Trạm Tấu 
     

8 Văn Chấn 1.802,85 1.802,85 - 1.802,85 - 

9 Yên Bình 86,15 86,15 - 86,15 - 

 
Tổng 2.922,24 2.922,24 

 
2.922,24 

 
 

- Tỉnh Sơn La 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 
Năm 2025 so 2019 (%) 

Diện tích đến 

2030 (ha) 
Năm 2030 so 2019 (%) 

1 Thành phố 21 21 - 21 - 

2 Quỳnh Nhai 25 25 - 25 - 

3 Thuận Châu 51 51 - 51 - 

4 Mường La 50 50 - 50 - 

5 Bắc Yên 10 10 - 10 - 

6 Phù Yên 265 265 - 265 - 

7 Mộc Châu 200 200 - 200 - 

8 Yên Châu 135 135 - 135 - 

9 Mai Sơn 250 250 - 250 - 

10 Sông Mã 125 125 - 125 - 

11 Sốp Cộp  218 218 - 218 - 

12 Vân Hồ 350 350 - 350 - 

 
Tổng 1.700 1.700 

 
1.700 
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- Tỉnh Lai Châu 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích đến 2025 

(ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích đến 

2030 (ha) 
Năm 2030 so 2019 (%) 

1 TP Lai Châu 10,30 10,30 - 10,30 - 

2 Tam Đường 177,90 180,00 + 1,18 180,00 + 1,18 

3 Tân Uyên 2,10 2,50 + 19,05 2,50 + 19,05 

4 Than Uyên      

5 Phong Thổ 23,00 23,00 - 23,00 - 

6 Sìn Hồ 76,73 77,00 + 0,35 77,00 + 0,35 

7 Nậm Nhùn 6,99 7,00 + 0,14 7,00 + 0,14 

8 Mường Tè 4,50 5,00  + 11,11 5,00  + 11,11 

 
Tổng 301,52 304,80  304,80  

 

- Tỉnh Điện Biên 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích đến 2025 

(ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích đến 

2030 (ha) 

Năm 2030 so với 

2019 (%) 

1 TP.Điện Biên Phủ 1,39 10,00 + 619,42 10,00 + 619,42 

2 TX. Mường Lay 0,16 10,00 + 6.150,00 10,00 + 6.150,00 

3 Mường Nhé 28,20 50,00 + 77,30 50,00 + 77,30 

4 Mường Chà - 
    

5 Tủa Chùa - 
    

6 Tuần Giáo 4,16 10,00  + 140,38 10,00  + 140,38 

7 Điện Biên 45,50 50,00 + 9,89 50,00 + 9,89 

8 Điện Biên Đông 56,50 60,00 + 6,19 60,00 + 6,19 

9 Mường Ảng 70,00 70,00 
 

70,00 
 

10 Nậm Pồ 11,00 20,00 + 81,82 20,00 + 81,82 

 
Tổng 216,91 280,00 

 
280,00 
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2. CÂY BƯỞI   

A. Tổng hợp chung cho cả vùng 

Tình 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích đến 2025 

(ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích đến 2030 

(ha) 

Năm 2030 so với 

2019 (%) 

Lào Cai  469,0 585,0 + 24,7 620,0 + 32,2 

Yên Bái 1.628,04 2.109,0 + 29,5 2.500,0 + 53,6 

Sơn La 2.713,0 3.000,0 + 10,6 3.000,0 + 10,6 

Lai Châu 180,91 206,0 + 13,9 500,0 + 176,4 

Điện Biên 184,33 260,0 + 41,1 285,0 + 54,6 

Hòa Bình 4.840,0 5.000,0 + 3,3 6.000,0 + 24,0 

Tổng 10.015,3 11.160,0  12.905,0  

 

 

B. Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Lào Cai 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

1 TP Lào Cai 15,00 25,00 + 66,67 30,00 + 100,00 

2 Bát Xát 15,00 20,00 + 33,33 30,00 + 100,00 

3 Mường Khương 
     

4 Si Ma Cai 25,00 25,00 - 50,00 + 100,00 

5 Bắc Hà 15,00 15,00 - 20,00 + 33,33 

6 Bảo Thắng 259,00 300,00 + 15,83 300,00 + 15,83 

7 Bảo Yên 50,00 50,00 - 100,00 + 100,00 

8 Thị xã Sa Pa 65,00 100,00 + 53,85 100,00 + 53,85 

9 Văn Bàn 25,00 50,00 + 100,00 50,00 + 100,00 

 
Tổng 469,00 585,00 

 
680,00 
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- Tỉnh Yên Bái 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

1 T.phố Yên Bái 25,50 30,00 +17,65 30,00 + 100,00 

2 Tx Nghĩa Lộ 2,33 5,00 +114,59 5,00 + 114,59 

3 Lục Yên 35,98 40,00 +11,17 50,00 + 38,97 

4 Văn Yên 76,10 80,00 + 5,12 100,00 + 31,41 

5 Mù Cang Chải 
     

6 Trấn Yên 370,54 400,00 +7,95 450,00 + 21,44 

7 Trạm Tấu 1,30 
    

8 Văn Chấn 52,50 53,00 + 0,95 53,00 + 0,95 

9 Yên Bình 1.063,79 1.500,00 + 41,01 2.000,00 + 88,01 

 
Tổng 1.628,04 2.108,00 

 
2.688,00 

 
 

 

- Tỉnh Sơn La 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

1 Thành phố 58 60 +3,45 60 +3,45 

2 Quỳnh Nhai 54 65 +20,37 65 +20,37 

3 Thuận Châu 58 80 +37,93 80 +37,93 

4 Mường La 103 120 +16,50 120 +16,50 

5 Bắc Yên 25 25 - 25 - 

6 Phù Yên 384 450 +17,19 450 +17,19 

7 Mộc Châu 608 650 +6,91 650 +6,91 

8 Yên Châu 160 180 +12,50 180 +12,50 

9 Mai Sơn 350 400 +14,29 400 +14,29 

10 Sông Mã 172 175 +1,74 175 +1,74 

11 Sốp Cộp 186 200 +7,53 200 +7,53 

12 Vân Hồ 555 595 +7,21 595 +7,21 

 
Tổng 2.713 3.000 

 
3.000 
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- Tỉnh Lai Châu 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

1 TP Lai Châu 51,40 60,00 +16,73 100,00 +94,55 

2 Tam Đường 9,70 15,00 +54,64 50,00 +415,46 

3 Tân Uyên 9,40 10,00 +6,38 50,00 +431,91 

4 Than Uyên 53,13 60,00 +12,93 100,00 +88,22 

5 Phong Thổ 27,30 30,00 +9,89 50,00 +83,15 

6 Sìn Hồ 12,88 13,00 +0,93 50,00 +288,20 

7 Nậm Nhùn 15,50 16,00 +3,23 50,00 +222,58 

8 Mường Tè 1,60 2,00 +25,00 50,00 +3.025,00 

 
Tổng 180,91 206,00 

 
500,00 

 
 

 

 

- Tỉnh Điện Biên 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 

2019 (%) 

1 TP.Điện Biên Phủ 10,35 20,00 +93,24 20,00 +93,24 

2 TX. Mường Lay 0,43 10,00 +2.225,58 10,00 +2.225,58 

3 Mường Nhé 4,30 10,00 +132,56 10,00 +132,56 

4 Mường Chà 28,20 50,00 +77,30 50,00 +77,30 

5 Tủa Chùa - 
    

6 Tuần Giáo 39,22 50,00 +27,49 50,00 +27,49 

7 Điện Biên 61,38 100,00 +62,92 100,00 +62,92 

8 Điện Biên Đông 12,30 30,00 +143,90 30,00 +143,90 

9 Mường Ảng 24,00 50,00 +108,33 50,00 +108,33 

10 Nậm Pồ 4,15 10,00 +140,96 10,00 +140,96 

 
Tổng 184,33 330,00 

 
330,00 
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3. CÂY MẬN 

A. Chung cho cả vùng 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

Lào Cai 958,0 1.000,0 +4,4 1.000,0 +4,4 

Yên Bái 127,3 127,3 - 127,3 - 

Sơn La 10.360,0 10.463,0 +1,0 10.963,0 +5,8 

Lai Châu 175,4 179,6 +2,4 188,1 +7,2 

Điện Biên 48,1 50,0 +4,0 50,0 +4,0 

Hòa Bình 118,7 120,0 +1,1 120,0 +1,1 

Tổng 11.787,5 11.939,9  12.448,4  

 

 

B. Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Sơn La 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện 

tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so  

với hiện tại (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng so 

 với hiện tại (%) 

1 Thành phố         345,0          400,0              +     15,9                400,0               +    15,9  

2 Quỳnh Nhai         250,0          250,0                       -                  250,0                       -    

3 Thuận Châu         350,0          350,0                       -                  350,0                       -    

4 Mường La         240,0          240,0                       -                  240,0                       -    

5 Bắc Yên         150,0          200,0                 +  33,3                200,0                +   33,3  

6 Phù Yên         280,0          280,0                       -                  280,0                       -    

7 Mộc Châu         450,0          450,0                       -                  450,0                       -    

8 Yên Châu         250,0          250,0                       -                  250,0                       -    

9 Mai Sơn         500,0          550,0                  + 10,0                550,0                 +  10,0  

10 Sông Mã         234,0          234,0                       -                  234,0                       -    

11 Sốp  Cộp         150,0          150,0                       -                  150,0                       -    

12 Vân Hồ         300,0          300,0                       -                  300,0                       -    

 

 Tổng       3.499,0      3.654,0               3.654,0    
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4. CÂY NA 

Tổng hợp chung cho cả vùng 

 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

Lào Cai      363,0       400,0          +  10,2       500,0          +   37,7  

Yên Bái      104,4       160,0          +  53,2       280,0           +168,1  

Sơn La      285,0       404,0          +  41,8       505,0          +   77,2  

Lai Châu         2,9         10,0           +244,8         10,0          + 244,8  

Điện Biên        44,6         50,0        +    12,1         50,0         +    12,1  

Hòa Bình      278,5       300,0           +   7,7       300,0           +    7,7  

Tổng  1.078,5   1.324,0      1.645,0    

 

5. CÂY VẢI 

Tổng hợp chung cho cả vùng 

 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

Lào Cai         473,0           586,0        +     23,9      594,0         +  25,6  

Yên Bái         317,5           317,5                -         317,5                -   

Sơn La  -  -  -  -  -  

Lai Châu         127,6           127,6                -         127,6                -   

Điện Biên  -  -  -    -  

Hòa Bình         479,0           500,0        +      4,4       500,0            +  4,4  

 
    1.397,0        1.531,0     1.539,0  
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6. CÂY DỨA 

A. Tổng hợp chung cho cả vùng 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

Lào Cai 1.205,0 2.157,0 +79,0 3.157,0 +162,0 

Yên Bái 44,0 290,0 +558,9 775,0 +1.661,0 

Sơn La 124,0 2.600,0 +1.996,8 4.000,0 +3.125,8 

Lai Châu 52,9 251,0 +374,6 561,0 +960,7 

Điện Biên 323,8 800,0 +147,1 1.200,0 +270,6 

Hòa Bình 43,6 800,0 +1.737,0 800,0 +1.737,0 

Tổng 1.793,3 6.898,0   10.493,0   

 

 

 

B. Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Lào Cai 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện 

tại (ha) 

Diện tích  (ha) 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

1 TP Lào Cai 50,00 50 - 50 - 

2 Bát Xát 45 200 +344,44 500 +1.011,11 

3 Mường Khương 786 1.200 +52,67 1.500 +90,84 

4 Si Ma Cai 
     

5 Bắc Hà 
     

6 Bảo Thắng 317 600 +89,27 800 +152,37 

7 Bảo Yên 7 7 - 7 - 

8 Thị xã Sa Pa 
     

9 Văn Bàn 
 

100 
 

300 
 

 
Tổng 1.205,00 2.157 

 
3.157 
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- Tỉnh Yên Bái 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện 

tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 
Năm 2025 so với 2019 (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 
Năm 2030 so với 2019 (%) 

1 T.phố Yên Bái 2,3 10,00 +334,78 10,00 +100,00 

2 Tx Nghĩa Lộ 1,28 100,00 +7.712,50 300,00 +23.337,50 

3 Lục Yên 9,52 50,00 +425,21 100,00 +950,42 

4 Văn Yên 2,6 5,00 +92,31 5,00 +92,31 

5 Mù Cang Chải 
     

6 Trấn Yên 9 10,00 +11,11 10,00 +11,11 

7 Trạm Tấu 
     

8 Văn Chấn 6,5 100,00 +1.438,46 300,00 +4.515,38 

9 Yên Bình 12,81 15,00 +17,10 50,00 +290,32 

 
Tổng 44,01 290 

 
775 

 
 

- Tỉnh Sơn La 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 so với 2019 

(%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 so với 2019 

(%) 

1 Thành phố 1            100         +  9.900,00                   100         +  9.900,00  

2 Quỳnh Nhai 31            100          +    222,58                   200             + 545,16  

3 Thuận Châu 9            100          + 1.011,11                   200          + 2.122,22  

4 Mường La 6            100        +   1.566,67                   100         +  1.566,67  

5 Bắc Yên 3              50        +   1.566,67                      50       +    1.566,67  

6 Phù Yên 7              50       +       614,29                      50         +     614,29  

7 Mộc Châu 7            500        +   7.042,86                   800        + 11.328,57  

8 Yên Châu 14            500       +    3.471,43                   800        +   5.614,29  

9 Mai Sơn 17            500         +  2.841,18                   800        +   4.605,88  

10 Sông Mã 8 200         + 2.400,00                   500         +  6.150,00  

11 Sốp Cộp 15 100           +  566,67                   100        +      566,67  

12 Vân Hồ 6 300        +  4.900,00                   300       +    4.900,00  

 

 Tổng              124          2.600                  4.000    
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- Tỉnh Lai Châu 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

hiện tại (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với hiện tại (%) 

1 TP Lai Châu 0,25                1         +     300,00                        1           +   300,00  

2 Tam Đường 13,3            200         +  1.403,76                   500        +   3.659,40  

3 Tân Uyên 2,1                5         +     138,10                        5        +      138,10  

4 Than Uyên 3                5         +       66,67                        5        +        66,67  

5 Phong Thổ           

6 Sìn Hồ 3,88                5           +     28,87                        5          +      28,87  

7 Nậm Nhùn 27,36              30             +      9,65                      40          +      46,20  

8 Mường Tè 3                5            +    66,67                        5         +       66,67  

 

 Tổng                53             251                     561    

 

 

 

- Tỉnh Điện Biên 

TT  Địa điểm  
 Diện tích hiện 

tại (ha)  

 Diện tích  (ha)  

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1  TP.Điện Biên Phủ                       4                  100         2.701,1                  200            5.502,2  

2  TX. Mường Lay                       1                    50            8.909,0                  100         17.918,0  

3  Mường Nhé                       9                  100               998,9                  200            2.097,8  

4  Mường Chà                  193                  300                 55,5                  500               159,2  

5  Tủa Chùa                     -            

6  Tuần Giáo                    45                  100               122,2                  200               344,4  

7  Điện Biên                    46                  100               116,9                  200               333,8  

8  Điện Biên Đông                       6                    50               762,1                  100            1.624,1  

9  Mường Ảng                     -            

10  Nậm Pồ                    12                    50               334,8                  100               769,6  

 

 Tổng                  314                  850                 1.600    
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7. CÂY CHANH LEO 

A. Tổng hợp chung cho cả vùng 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

Lào Cai 0,0         

Yên Bái 25,0 300,0 1.100,0 500,0 1.900,0 

Sơn La 2.023,0 2.378,0 17,5 2.578,0 27,4 

Lai Châu 1,8 50,0 2.677,8 100,0 5.455,6 

Điện Biên 65,1 300,0 360,8 500,0 668,0 

Hòa Bình 65,7 500,0 661,0 800,0 1.117,7 

Tổng 2.180,6 3.528,0   4.478,0   

 

B. Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Sơn La 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 Thành phố 13              30              130,77                      30              130,77  

2 Quỳnh Nhai 7              30              328,57                      30              328,57  

3 Thuận Châu 183            200                   9,29                   250                36,61  

4 Mường La 5                5                       -                          5                       -    

5 Bắc Yên 12              15                25,00                      15                25,00  

6 Phù Yên 137            150                   9,49                   150                   9,49  

7 Mộc Châu 679            700                   3,09                   750                10,46  

8 Yên Châu 241            300                24,48                   300                24,48  

9 Mai Sơn 347            500                44,09                   500                44,09  

10 Sông Mã 22 30               36,36                      30                36,36  

11 Sốp Cộp 18 18                      -                        18                       -    

12 Vân Hồ 359 400               11,42                   500                39,28  

   Tổng          2.023          2.378                  2.578    
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- Tỉnh Điện Biên 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện 

tại (ha) 

Diện tích quy hoạch (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 TP.Điện Biên Phủ 2,5                 100         3.900,00                  200         7.900,00  

2 TX. Mường Lay 0         

3 Mường Nhé 0         

4 Mường Chà 0         

5 Tủa Chùa 0         

6 Tuần Giáo 23                 100             334,78                  300         1.204,35  

7 Điện Biên 0                 100                    200    

8 Điện Biên Đông 0         

9 Mường Ảng                   23                  100             334,78                  300         1.204,35  

10 Nậm Pồ 0         

  Tổng 48,5 400   1.000   
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8. CÂY XOÀI 

A. Tổng hợp chung cho cả vùng 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

Lào Cai         994,0          1.142,0              14,9          1.150,0  15,7 

Yên Bái         297,0             463,0              55,9             863,0  190,6 

Sơn La    15.176,0        16.900,0              11,4        17.900,0  17,9 

Lai Châu         362,4             377,0                4,0             442,0  22,0 

Điện Biên         526,0             600,0              14,1          1.000,0  90,1 

Hòa Bình         208,5             300,0              43,9             500,0  139,8 

Tổng    17.563,8       19.782,0         21.855,0    

 

 

B. Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Lào Cai 

TT Địa điểm 
Diện tích 

hiện tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so với 2019 (%) 

1 TP Lào Cai 34 34,00 - 35,00 2,94 

2 Bát Xát 76 76,00 - 80,00 5,26 

3 Mường Khương 22 22,00 - 25,00 13,64 

4 Si Ma Cai 
     

5 Bắc Hà 198 200,00 1,01 200,00 1,01 

6 Bảo Thắng 396 500,00 26,26 500,00 26,26 

7 Bảo Yên 88 90,00 2,27 90,00 2,27 

8 Thị xã Sa Pa 
     

9 Văn Bàn 180 220,00 22,22 220,00 22,22 

 
Tổng 994 1142 

 
1150 
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- Tỉnh Yên Bái 

TT Địa điểm 
Diện tích 

hiện tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so với 2019 (%) 

1 T.phố Yên Bái 9,20 10,00 8,70 10,00 100,00 

2 Tx Nghĩa Lộ 7,70 50,00 549,35 100,00 1198,70 

3 Lục Yên 88,03 100,00 13,60 150,00 70,40 

4 Văn Yên 30,50 50,00 63,93 100,00 227,87 

5 Mù Cang Chải 2,90 3,00 3,45 3,00 3,45 

6 Trấn Yên 26,00 50,00 92,31 100,00 284,62 

7 Trạm Tấu   0,00   0,00   

8 Văn Chấn 57,12 100,00 75,07 200,00 250,14 

9 Yên Bình 75,11 100,00 33,14 200,00 166,28 

  Tổng 296,56 463,00 

 

863,00 

  

- Tỉnh Sơn La 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so với 2019 (%) 

1 Thành phố 809            900                11,25                   900                11,25  

2 Quỳnh Nhai 424            500                17,92                   500                17,92  

3 Thuận Châu 1.302         1.500                15,21                1.500                15,21  

4 Mường La 1.866        2.000                  7,18               2.000                  7,18  

5 Bắc Yên 1.494        1.500                  0,40               1.500                  0,40  

6 Phù Yên 642            800                24,61                   800                24,61  

7 Mộc Châu 1.228        1.300                  5,86               1.300                  5,86  

8 Yên Châu 2.297        2.500                  8,84               3.000                30,61  

9 Mai Sơn 2.739        3.000                  9,53               3.500                27,78  

10 Sông Mã 1.220 1500               22,95               1.500                22,95  

11 Sốp Cộp 387 400                  3,36                   400                   3,36  

12 Vân Hồ 768 1000               30,21                1.000                30,21  

 

 Tổng        15.176       16.900                17.900    
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- Tỉnh Lai Châu 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 TP Lai Châu 6,8                7                   2,94                        7                   2,94  

2 Tam Đường 46,1              50                   8,46                      50                   8,46  

3 Tân Uyên 14              15                   7,14                      15                   7,14  

4 Than Uyên 18,51              20                   8,05                      50              170,12  

5 Phong Thổ 33,2              35                   5,42                      40                20,48  

6 Sìn Hồ 99,33            100                   0,67                   120                20,81  

7 Nậm Nhùn 123,34            125                   1,35                   130                   5,40  

8 Mường Tè 21,1              25                18,48                      30                42,18  

 

 Tổng              362,0             377                     442    

 

 

- Tỉnh Điện Biên 

TT  Địa điểm  
 Diện tích hiện 

tại (ha)  

 Diện tích 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1  TP.Điện Biên Phủ               36,27                    50               37,85                  100             175,71  

2  TX. Mường Lay                 4,20                    50         1.090,48                  100         2.280,95  

3  Mường Nhé               36,50                    50               36,99                  100             173,97  

4  Mường Chà                 7,20                    50             594,44                  100         1.288,89  

5  Tủa Chùa               12,70                    50             293,70                  100             687,40  

6  Tuần Giáo               45,34                  100             120,56                  200             341,11  

7  Điện Biên               90,61                  200             120,73                  400             341,45  

8  Điện Biên Đông               42,30                    50               18,20                  100             136,41  

9  Mường Ảng               90,00                  100               11,11                  200             122,22  

10  Nậm Pồ               26,50                    50               88,68                  100             277,36  

 

 Tổng             391,62                  750                 1.500    
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9. CÂY NHÃN 

A. Tổng hợp chung cho cả vùng 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

Lào Cai        994,0         1.142,0  14,9       1.150,0  15,7 

Yên Bái        994,0            994,0  0,0         994,0  0,0 

Sơn La    16.685,0        17.621,0  5,6     17.621,0  5,6 

Lai Châu        283,5            293,0  3,4         293,0  3,4 

Điện Biên        434,0            500,0  15,2         500,0  15,2 

Hòa Bình      1.218,8         1.300,0  6,7       1.500,0  23,1 

Tổng    20.609,3      21.850,0       22.058,0    

 

 

B. Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Lào Cai 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so với 2019 (%) 

1 TP Lào Cai 34,00 34,00 - 35,00 2,94 

2 Bát Xát 76,00 76,00 - 80,00 5,26 

3 Mường Khương 22,00 22,00 - 25,00 13,64 

4 Si Ma Cai 
     

5 Bắc Hà 198,00 200,00 1,01 200,00 1,01 

6 Bảo Thắng 396,00 500,00 26,26 500,00 26,26 

7 Bảo Yên 88,00 90,00 2,27 90,00 2,27 

8 Thị xã Sa Pa 
     

9 Văn Bàn 180,00 220,00 22,22 220,00 22,22 

 
Tổng 994,00 1.142,00 

 
1.150,00 
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- Tỉnh Yên Bái 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so với 2019 (%) 

1 T.phố Yên Bái 7,8 7,80 - 7,80 - 

2 Tx Nghĩa Lộ 16,18 16,18 - 16,18 - 

3 Lục Yên 134,41 134,41 - 134,41 - 

4 Văn Yên 98,9 98,90 - 98,90 - 

5 Mù Cang Chải 12,99 12,99 
 

12,99 
 

6 Trấn Yên 13,1 13,10 - 13,10 - 

7 Trạm Tấu 56,68 56,68 
 

56,68 
 

8 Văn Chấn 620,5 620,50 - 620,50 - 

9 Yên Bình 33,43 33,43 - 33,43 - 

 
Tổng 993,99 993,99 

 
993,99 

 
 

- Tỉnh Sơn La 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích 

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019  (%) 

Diện tích 

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so với 2019 (%) 

1 Thành phố 478         478                  -              478                  -    

2 Quỳnh Nhai 259         259                  -              259                  -    

3 Thuận Châu 607         607                  -              607                  -    

4 Mường La 614         614                  -              614                  -    

5 Bắc Yên 544         544                  -              544                  -    

6 Phù Yên 416         416                  -              416                  -    

7 Mộc Châu 1409      1.500              6,46        1.500              6,46  

8 Yên Châu 2020      2.500            23,76        2.500            23,76  

9 Mai Sơn 2635      3.000            13,85        3.000            13,85  

10 Sông Mã 7014 7014                 -          7.014                  -    

11 Sốp Cộp 148 148                 -              148                  -    

12 Vân Hồ 541 541                 -              541                  -    

   Tổng      16.685     17.621        17.621    
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- Tỉnh Lai Châu 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 TP Lai Châu         4,50         5,00            11,11           5,00            11,11  

2 Tam Đường       37,70       40,00              6,10        40,00              6,10  

3 Tân Uyên       62,00       65,00              4,84        65,00              4,84  

4 Than Uyên         8,05         9,00            11,80           9,00            11,80  

5 Phong Thổ       53,90       54,00              0,19        54,00              0,19  

6 Sìn Hồ       42,68       45,00              5,44        45,00              5,44  

7 Nậm Nhùn       61,65       62,00              0,57        62,00              0,57  

8 Mường Tè       13,00       13,00                  -          13,00                  -    

 

 Tổng      283,48     293,00        293,00    

 

 

- Tỉnh Điện Biên 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so 

với 2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 TP.Điện Biên Phủ 65,24                 65                     -                   65                     -    

2 TX. Mường Lay 1,16                 10             762,07                 10            762,07  

3 Mường Nhé 16                 20               25,00                 20               25,00  

4 Mường Chà 6,4                 10               56,25                 10               56,25  

5 Tủa Chùa 0         

6 Tuần Giáo 31,87                 50               56,89                 50               56,89  

7 Điện Biên 304,1              304                     -                 304                     -    

8 Điện Biên Đông 26,3                 50               90,11                 50               90,11  

9 Mường Ảng                   -            

10 Nậm Pồ 15 50            233,33  50           233,33  

  Tổng 466,07 559,34   559,34   
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10. CÂY CHUỐI 

A. Tổng hợp chung cho cả vùng 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

Lào Cai     3.209,0      3.730,0          16,2      5.260,0          63,9  

Yên Bái     1.156,8      1.425,0          23,2      1.850,0          59,9  

Sơn La     4.921,0      5.850,0          18,9      6.200,0          26,0  

Lai Châu     3.956,9      4.500,0          13,7      5.100,0          28,9  

Điện Biên       284,8         500,0          75,6         800,0         180,9  

Hòa Bình     1.103,3      1.200,0            8,8      1.500,0          36,0  

Tổng 14.631,8 17.205,0 

 

20.710,0 

  

 

B/ Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Lào Cai 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so 

với 2019  (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 TP Lào Cai 53,00 60,00 13,21 60,00 13,21 

2 Bát Xát 1.003,00 1.200,00 19,64 1.500,00 49,55 

3 Mường Khương 1.372,00 1.500,00 9,33 2.000,00 45,77 

4 Si Ma Cai 38,00 40,00 5,26 100,00 163,16 

5 Bắc Hà 25,00 30,00 20,00 100,00 300,00 

6 Bảo Thắng 426,00 500,00 17,37 1.000,00 134,74 

7 Bảo Yên 188,00 200,00 6,38 300,00 59,57 

8 Thị xã Sa Pa 
     

9 Văn Bàn 104,00 200,00 
 

200,00 
 

 
Tổng 3.209,00 3.730,00 

 
5.260,00 
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- Tỉnh Yên Bái 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện 

tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 T.phố Yên Bái 140,45 200,00 200,00 200,00 42,40 

2 Tx Nghĩa Lộ 22,00 50,00 127,27 50,00 127,27 

3 Lục Yên 140,49 200,00 42,36 200,00 42,36 

4 Văn Yên 287,00 300,00 4,53 300,00 4,53 

5 Mù Cang Chải 25,40 25,40 - 50,00 96,85 

6 Trấn Yên 198,80 200,00 0,60 200,00 0,60 

7 Trạm Tấu 20,53 50,00 143,55 50,00 143,55 

8 Văn Chấn 152,97 200,00 30,74 200,00 30,74 

9 Yên Bình 169,14 200,00 18,25 200,00 18,25 

 
Tổng 1.156,78 1.425,40 

 
1.450,00 

 
 

 

- Tỉnh Sơn La 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện 

tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 Thành phố       114,0       150,0              31,6        150,0              31,6  

2 Quỳnh Nhai       154,0       200,0              29,9        200,0              29,9  

3 Thuận Châu       420,0       500,0              19,0        600,0              42,9  

4 Mường La    1.100,0    1.500,0              36,4     1.500,0              36,4  

5 Bắc Yên      650,0      650,0                 -          700,0                7,7  

6 Phù Yên      426,0      500,0             17,4        500,0             17,4  

7 Mộc Châu       771,0       800,0                3,8        800,0                3,8  

8 Yên Châu      652,0      800,0             22,7    1.000,0             53,4  

9 Mai Sơn       154,0       200,0              29,9        200,0              29,9  

10 Sông Mã       284,0       300,0                5,6        300,0                5,6  

11 Sốp Cộp         45,0         50,0              11,1           50,0              11,1  

12 Vân Hồ       151,0       200,0              32,5        200,0              32,5  

 

 Tổng     4.921,0    5.850,0       6.200,0    
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- Tỉnh Lai Châu 

TT Địa điểm Diện tích hiện tại (ha) 

Diện tích  

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so với 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 TP Lai Châu                             14,00                50,00                        257,14              100,00                        614,29  

2 Tam Đường                             45,00              100,00                        122,22              200,00                        344,44  

3 Tân Uyên                             12,70                50,00                        293,70              100,00                        687,40  

4 Than Uyên                             34,87                50,00                          43,39              100,00                        186,78  

5 Phong Thổ                       3.686,00          4.000,00                            8,52          4.200,00                          13,94  

6 Sìn Hồ                           120,00              150,00                          25,00              200,00                          66,67  

7 Nậm Nhùn                             21,92                50,00                        128,10              100,00                        356,20  

8 Mường Tè                             22,45                50,00                        122,72              100,00                        345,43  

 

 Tổng                         3.956,94           4.500,00             5.100,00    

 

 

- Tỉnh Điện Biên 

TT Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so 

với 2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng  

so với 2019 (%) 

1 TP.Điện Biên Phủ             16,37            50,00             205,44          100,00            510,87  

2 TX. Mường Lay                   -            

3 Mường Nhé             36,00            50,00               38,89          100,00            177,78  

4 Mường Chà                   -            

5 Tủa Chùa                   -            

6 Tuần Giáo             25,00            50,00             100,00          100,00            300,00  

7 Điện Biên           128,00          200,00               56,25          500,00            290,63  

8 Điện Biên Đông             51,50          100,00               94,17          100,00               94,17  

9 Mường Ảng                   -            

10 Nậm Pồ             45,74          100,00             118,63          100,00            118,63  

  Tổng           302,61          550,00        1.000,00    
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11. CÂY KHÁC 

A. Tổng hợp chung cho cả vùng 

 

Tỉnh 
Diện tích  

hiện tại (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so 

năm 2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030  

Tăng so năm 2019 (%) 

Lào Cai      4.258,0          4.507,0              5,8          4.617,0  8,4 

Yên Bái      2.779,0          2.800,0               0,8          3.000,0  8,0 

Sơn La    10.634,0         11.500,0                8,1        12.000,0  12,8 

Lai Châu      2.984,1          3.100,0                3,9          3.150,0  5,6 

Điện Biên      2.595,9          3.000,0              15,6          3.050,0  17,5 

Hòa Bình      1.649,5          1.700,0                3,1          1.750,0  6,1 

Tổng   24.900,4       26.607,0         27.567,0    

 

 

B. Chi tiết cho từng tỉnh 

- Tỉnh Lào Cai 

Địa điểm 
Diện tích hiện tại 

(ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so 

năm 2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so năm 2019 (%) 

TP Lào Cai 111 115,00 3,60 115,00 3,60 

Bát Xát 319 390,00 22,26 400,00 25,39 

Mường Khương 145 150,00 3,45 150,00 3,45 

Si Ma Cai 561 600,00 6,95 600,00 6,95 

Bắc Hà 886 900,00 1,58 950,00 7,22 

Bảo Thắng 1.044 1.100,00 5,36 1.100,00 5,36 

Bảo Yên 359 400,00 11,42 400,00 11,42 

Thị xã Sa Pa 546 552,00 1,10 552,00 1,10 

Văn Bàn 287 300,00 4,53 350,00 21,95 

Tổng 4.258,00 4.507,00 
 

4.617,00 
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- Tỉnh Yên Bái 

Địa điểm Diện tích hiện tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so năm 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so năm 2019 (%) 

T.phố Yên Bái 51,47 100,00 94,29 100,00 94,29 

Tx Nghĩa Lộ 12,76 50,00 291,85 50,00 291,85 

Lục Yên 494,04 500,00 1,21 500,00 1,21 

Văn Yên 101,80 150,00 47,35 150,00 47,35 

Mù Cang Chải 45,30 50,00 10,38 50,00 
 

Trấn Yên 110,06 200,00 81,72 200,00 81,72 

Trạm Tấu 39,04 50,00 28,07 50,00 
 

Văn Chấn 408,46 500,00 22,41 500,00 22,41 

Yên Bình 203,67 300,00 47,30 300,00 47,30 

Tổng 1466,60 1900,00 
 

1900,00 
 

 

- Tỉnh Sơn La 

Địa điểm 
Diện tích hiện 

tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so năm 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so năm 2019 (%) 

Thành phố 807 900 11,52 1.000 23,92 

Quỳnh Nhai 633 800 26,38 800 26,38 

Thuận Châu 1.422 1.500 5,49 1.500 5,49 

Mường La 853 1.000 17,23 1.000 17,23 

Bắc Yên 301 400 32,89 400 32,89 

Phù Yên 776 800 3,09 800 3,09 

Mộc Châu 1.681 2.000 18,98 2.000 18,98 

Yên Châu 679 800 17,82 800 17,82 

Mai Sơn 1.834 2.000 9,05 2.000 9,05 
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Sông Mã 484 500 3,31 500 3,31 

Sốp Cộp 399 400 0,25 400 0,25 

Vân Hồ 765 800 4,58 800 4,58 

Tổng 10.634 11.900 
 

12.000 
 

 

- Tỉnh Lai Châu 

Địa điểm Diện tích hiện tại (ha) 

Diện tích (ha) 

Diện tích  

đến 2025 (ha) 

Năm 2025 tăng so năm 

2019 (%) 

Diện tích  

đến 2030 (ha) 

Năm 2030 tăng 

so năm 2019 (%) 

TP Lai Châu 60,51 100 65,26 100 65,26 

Tam Đường 163,29 200 22,48 200 22,48 

Tân Uyên 69,8 100 43,27 100 43,27 

Than Uyên 56,51 100 
 

100 
 

Phong Thổ 48,9 100 104,50 100 104,50 

Sìn Hồ 35,35 50 41,44 50 41,44 

Nậm Nhùn 17,73 50 182,01 50 182,01 

Mường Tè 6,06 50 725,08 50 725,08 

Tổng 458,2 750 
 

750 
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PHỤ LỤC III. SỐ LIỆU KHÍ HẬU CỦA MỘT SỐ TRẠM KHÍ TƯỢNG 

 

TT Tên trạm đo 
    Nhiệt độ trung bình theo tháng, (độ)     

TB năm 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

   

1 Lai Châu 17,3 19,5 22,3 24,9 26,0 26,3 26,2 26,4 25,7 23,6 19,8 17,8 23,0 

2 Mường Tè 17,1 18,9 21,1 24,0 25,5 26,4 26,0 26,5 25,9 23,5 19,9 17,7 22,7 

3 Sìn Hồ 10,6 12,6 15,4 18,4 19,3 20,1 20,0 20,2 18,6 16,7 12,9 10,8 16,3 

4 Tam Đường 13,7 16,3 18,5 21,5 22,3 23,2 23,0 23,0 22,3 20,3 17,3 14,6 19,7 

5 Điện Biên 17,0 19,2 21,6 23,8 25,3 26,5 26,0 25,7 24,8 23,2 19,2 17,3 22,5 

6 Tuần Giáo 16,0 18,0 20,4 23,5 24,9 25,7 25,4 25,3 24,4 22,4 18,7 16,5 21,8 

7 Sơn La 15,3 18,4 20,5 23,5 24,6 25,4 25,1 24,9 24,0 22,1 18,8 16,1 21,6 

8 Quỳnh Nhai 17,3 20,1 22,1 25,2 26,7 27,5 27,5 27,5 26,3 24,4 20,3 18,2 23,6 

9 Sông Mã 17,2 19,6 21,8 24,9 25,7 26,4 26,1 25,8 25,0 23,3 19,5 17,8 22,7 

10 Cò Noi 15,1 18,3 20,3 23,6 24,8 25,4 25,0 24,8 23,7 21,9 18,7 15,9 21,5 

11 Phù Yên 16,9 19,7 21,4 24,9 27,2 28,5 28,2 27,5 26,2 24,4 20,3 18,1 23,6 

12 Mộc Châu 12,5 15,2 17,2 21,0 22,6 23,5 23,2 22,7 21,4 19,5 17,0 13,6 19,1 

13 Yên Châu 16,5 19,8 22,4 25,6 26,7 27,3 27,0 26,5 25,3 23,5 19,9 17,4 23,2 

14 Bắc Yên 14,8 17,2 19,2 22,9 24,2 25,5 25,1 24,4 23,8 22,2 17,7 15,8 21,1 

15 Sa Pa 8,5 11,4 13,8 16,9 18,7 19,9 19,7 19,0 17,8 15,6 13,8 9,8 15,4 

16 Lào Cai 16,8 19,4 21,4 25,0 27,4 28,9 28,8 28,1 27,1 24,7 20,8 18,1 23,9 

17 Than Uyên 11,7 14,4 16,3 20,0 23,8 24,2 24,1 23,3 21,8 19,6 16,5 12,9 19,0 

18 Bắc Hà 16,4 18,6 20,1 24,1 27,0 28,5 28,2 27,8 26,7 24,8 20,3 17,7 23,3 

19 Yên Bái 13,6 16,4 18,4 21,5 22,8 23,7 23,5 23,3 22,0 20,2 17,1 14,2 19,7 

20 Mù Cang Chải 15,5 17,7 19,8 23,2 24,7 25,4 25,3 25,4 24,4 22,5 18,0 16,8 21,6 

21 Lục Yên 16,2 18,5 20,3 24,1 26,9 28,3 28,3 27,6 26,5 24,3 20,1 17,4 23,2 

22 Hòa Bình 17,2 19,5 21,4 25,3 27,8 28,9 28,7 28,0 26,9 24,9 21,2 18,4 24,0 

23 Mai Châu 17,5 19,4 22,0 25,3 27,3 28,1 27,8 27,1 25,7 23,5 20,9 18,4 23,6 

24 Kim Bôi 16,9 19,5 20,9 24,8 27,2 28,6 28,5 27,7 26,4 24,5 21,1 18,4 23,7 

25 Chi Nê 17,0 19,2 21,0 24,8 27,5 29,2 29,1 28,0 27,0 24,7 21,5 18,3 23,9 
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TT Tên trạm đo 
    Lượng mưa trung bình theo tháng, (mm)     Cả năm 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 (mm) 
  

1 Lai Châu 45,5 30,7 65,0 133,1 361,4 444,7 501,4 385,0 118,9 73,0 44,6 23,8 2.227,1 

2 Mường Tè 56,5 27,4 65,9 102,0 391,7 462,1 591,1 478,6 157,0 111,3 41,8 18,9 2.504,4 

3 Sìn Hồ 60,3 44,1 94,3 175,4 424,4 516,0 588,4 464,0 158,4 128,8 61,5 21,8 2.737,6 

4 Tam Đường 28,0 19,7 96,9 183,4 364,3 443,7 538,0 281,4 104,3 98,2 69,3 16,2 2.243,4 

5 Điện Biên 15,3 18,1 60,0 114,1 244,1 249,6 336,9 284,1 133,9 39,0 26,6 36,0 1.557,8 

6 Tuần Giáo 32,8 22,9 67,6 154,7 259,3 257,3 325,7 241,3 95,1 61,3 36,0 21,5 1.575,5 

7 Sơn La 20,2 20,6 51,1 132,1 205,9 186,9 257,9 238,9 101,1 64,4 20,7 14,8 1.314,5 

8 Quỳnh Nhai 35,7 22,4 83,2 153,3 283,4 293,9 377,0 339,0 222,3 63,0 25,0 20,3 1.918,4 

9 Sông Mã 22,2 27,2 42,7 124,7 186,7 164,7 228,1 230,1 66,1 44,0 16,0 31,5 1.184,1 

10 Cò Noi 13,7 26,7 46,9 119,9 212,4 188,3 251,4 214,9 126,6 49,0 19,6 18,1 1.287,3 

11 Phù Yên 28,8 36,0 49,1 88,7 199,1 200,6 277,1 290,3 194,3 95,0 27,5 5,5 1.492,1 

12 Mộc Châu 17,7 30,8 48,3 120,6 213,3 207,1 305,6 335,9 292,0 138,8 27,1 14,0 1.751,2 

13 Yên Châu 13,7 25,5 44,0 115,1 209,6 194,9 228,4 233,7 133,3 66,6 29,0 23,0 1.316,8 

14 Bắc Yên 33,3 25,6 47,9 115,7 214,1 212,6 290,9 196,6 138,9 64,2 39,8 12,8 1.392,3 

15 Sa Pa 81,1 77,9 118,6 234,4 419,3 335,9 440,6 442,3 274,1 182,8 77,8 51,3 2.736,1 

16 Lào Cai 39,2 47,4 69,7 127,9 259,7 257,7 282,6 390,6 193,4 70,0 39,0 25,5 1.802,7 

17 Than Uyên 57,2 34,4 83,9 134,9 323,5 384,8 403,1 259,7 113,6 59,2 36,2 23,7 1.914,1 

18 Bắc Hà 68,4 43,9 73,3 119,6 280,0 266,3 257,3 366,0 190,4 64,2 46,8 20,3 1.796,5 

19 Yên Bái 24,6 35,4 63,9 125,1 222,9 228,6 245,6 381,6 425,7 77,3 23,0 17,0 1.870,6 

20 Mù Cang Chải 32,2 25,1 78,0 130,7 283,6 360,6 367,6 319,0 102,4 60,5 34,2 19,2 1.813,1 

21 Lục Yên 26,0 43,6 48,9 110,6 234,4 250,0 303,6 423,7 228,4 66,0 20,8 23,2 1.779,1 

22 Hòa Bình 13,7 29,0 35,0 84,2 329,2 300,5 430,7 391,5 276,5 119,6 37,4 18,6 2.065,8 

23 Mai Châu 7,2 30,2 26,4 88,3 248,9 281,6 350,7 346,1 298,3 188,3 35,2 12,4 1.913,5 

24 Kim Bôi 14,6 41,1 54,4 87,6 318,1 291,7 342,6 333,4 275,9 184,2 23,8 25,8 1.993,3 

25 Chi Nê 11,9 26,0 41,4 60,1 247,7 209,4 344,0 347,9 323,6 187,2 32,9 24,8 1.856,9 
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TT Tên trạm đo 

    Độ ẩm trung bình theo tháng, (%)     TB năm 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 (%) 
  

1 Lai Châu 78,7 74,4 72,0 74,4 77,9 81,9 84,1 83,6 80,6 83,3 83,2 79,5 79,5 

2 Mường Tè 83,4 81,7 81,4 80,1 85,3 87,9 88,7 87,3 85,4 86,2 85,3 84,2 84,7 

3 Sìn Hồ 80,0 77,0 75,1 76,0 83,9 88,1 89,6 87,9 85,1 87,0 85,3 85,3 83,4 

4 Tam Đường 79,5 76,2 76,6 77,0 84,9 88,6 89,0 89,4 84,7 86,4 82,7 82,3 83,1 

5 Điện Biên 81,7 82,3 84,6 83,9 85,3 85,7 87,3 88,3 86,0 83,2 80,8 80,7 84,1 

6 Tuần Giáo 80,7 79,3 78,3 80,0 83,6 85,1 85,9 85,6 83,7 84,0 81,3 80,8 82,4 

7 Sơn La 78,1 75,1 74,7 75,0 81,3 84,1 86,3 86,6 83,4 81,0 80,8 78,7 80,4 

8 Quỳnh Nhai 82,6 80,6 80,6 82,4 83,6 85,9 88,4 88,3 86,9 86,0 84,0 83,5 84,4 

9 Sông Mã 76,0 73,4 73,3 74,7 80,1 82,3 84,3 85,4 82,3 80,5 77,3 75,2 78,7 

10 Cò Noi 76,1 73,9 73,9 72,9 79,1 84,0 87,3 86,7 82,6 79,0 77,3 76,8 79,1 

11 Phù Yên 79,9 80,0 79,7 78,7 78,3 79,0 82,0 85,1 83,7 82,0 79,0 79,7 80,6 

12 Mộc Châu 86,3 87,3 84,0 81,7 82,0 85,0 87,6 89,6 87,1 86,2 82,2 85,8 85,4 

13 Yên Châu 77,6 76,9 76,3 75,3 77,6 82,1 85,0 86,5 83,5 83,2 78,8 78,7 80,1 

14 Bắc Yên 80,7 82,1 82,9 77,7 79,3 77,0 85,9 87,0 84,2 81,8 79,8 79,7 81,5 

15 Sa Pa 84,3 86,1 84,6 81,3 86,4 87,4 88,4 89,9 88,7 91,2 86,0 89,0 86,9 

16 Lào Cai 83,0 82,1 80,6 80,7 80,1 80,6 82,7 84,1 82,4 84,3 83,2 83,5 82,3 

17 Than Uyên 77,6 76,0 78,4 77,7 82,8 86,4 87,9 86,0 81,7 84,0 81,3 79,7 81,6 

18 Bắc Hà 88,7 88,0 88,0 85,4 85,3 85,9 87,1 88,0 87,1 86,3 87,0 87,5 87,0 

19 Yên Bái 85,4 88,3 88,6 87,1 84,0 84,1 84,7 86,6 85,1 85,2 83,2 85,7 85,7 

20 Mù Cang Chải 79,9 76,0 75,7 73,7 79,4 83,7 86,0 85,0 82,7 82,7 80,5 80,5 80,5 

21 Lục Yên 86,7 88,4 87,9 86,4 84,4 84,6 85,9 87,4 85,6 86,0 84,2 86,3 86,1 

22 Hòa Bình 80,8 83,2 82,2 81,7 80,8 82,7 84,5 85,8 84,5 83,0 79,6 80,6 82,4 

23 Mai Châu 80,0 80,4 82,0 79,7 81,6 83,6 84,9 87,7 86,6 85,6 80,7 80,3 82,8 

24 Kim Bôi 81,9 85,9 83,7 83,9 84,0 83,6 80,9 88,3 83,1 83,8 81,3 82,5 83,6 

25 Chi Nê 78,6 85,9 84,1 83,4 81,6 81,6 83,0 86,7 84,9 84,7 80,7 82,2 83,1 
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TT Tên trạm đo 
    Lượng bốc hơi trung bình theo tháng, (mm)     Cả năm 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 (mm) 
  

1 Lai Châu 69,6 78,1 92,1 92,0 72,6 54,5 57,4 62,6 67,1 61,2 59,5 65,0 831,7 

2 Mường Tè 49,5 58,4 67,7 81,3 62,4 49,0 48,5 55,6 57,6 59,1 48,5 50,2 687,7 

3 Sìn Hồ 49,7 80,5 102,3 103,6 62,0 44,7 39,3 41,8 47,5 37,3 44,2 39,1 692,0 

4 Tam Đường 62,8 70,1 109,9 110,0 72,0 46,7 44,1 36,4 56,0 49,3 67,5 66,1 790,7 

5 Điện Biên 72,1 79,6 79,0 79,3 84,4 78,8 62,3 48,2 63,4 81,0 74,3 75,4 877,7 

6 Tuần Giáo 55,2 68,9 81,9 83,4 56,8 56,3 53,2 53,0 57,1 55,6 60,0 54,3 735,9 

7 Sơn La 79,8 96,5 113,1 120,4 83,2 67,0 63,6 61,4 68,9 70,3 76,6 76,1 976,9 

8 Quỳnh Nhai 64,9 71,7 83,3 86,9 76,8 69,7 64,1 66,2 69,2 67,1 66,2 61,9 847,8 

9 Sông Mã 87,0 96,6 110,3 120,0 117,0 116,5 114,3 113,8 94,6 103,0 71,2 85,8 1230,1 

10 Cò Noi 93,8 105,5 125,7 143,3 108,9 76,9 60,5 63,1 75,7 88,1 90,7 87,2 1119,4 

11 Phù Yên 66,8 65,6 77,7 92,3 107,9 107,8 91,9 66,6 67,2 74,3 81,5 69,4 968,9 

12 Mộc Châu 59,5 54,0 74,1 103,6 93,1 81,0 68,5 53,8 60,3 64,4 76,0 55,8 844,1 

13 Yên Châu 101,4 111,2 129,3 148,6 113,6 75,8 81,5 62,8 150,4 64,9 76,9 89,3 1205,5 

14 Bắc Yên 85,7 85,7 104,3 135,7 123,6 82,8 71,9 44,1 67,2 55,3 96,2 92,6 1045,2 

15 Sa Pa 53,3 80,9 83,6 84,2 68,6 55,0 50,1 49,0 40,6 27,3 46,9 55,0 694,5 

16 Lào Cai 57,3 64,5 80,1 93,7 104,8 97,9 92,3 80,9 86,1 69,3 67,9 59,9 954,6 

17 Than Uyên 57,4 60,1 76,9 90,8 62,2 50,8 51,2 53,5 63,6 62,1 57,6 66,5 752,7 

18 Bắc Hà 47,4 36,2 40,4 56,3 61,4 54,8 52,0 47,1 51,5 50,1 51,0 39,3 587,7 

19 Yên Bái 49,7 41,2 47,1 61,8 86,5 83,5 81,1 72,2 79,1 76,3 78,5 54,9 812,0 

20 Mù Cang Chải 73,2 62,4 103,7 110,5 81,4 55,9 58,8 58,8 75,0 69,1 70,5 71,3 890,7 

21 Lục Yên 40,2 37,8 45,7 57,6 73,3 69,7 67,2 58,5 63,5 59,8 60,9 43,9 678,1 

22 Hòa Bình 65,8 54,0 68,3 81,7 93,1 90,6 75,8 71,8 74,1 77,7 75,0 66,0 893,7 

23 Mai Châu 75,6 69,9 86,4 97,9 93,3 72,1 76,1 60,8 63,3 55,9 76,8 73,2 901,2 

24 Kim Bôi 52,8 41,5 50,7 62,4 70,6 74,7 70,0 55,0 60,9 54,2 61,6 52,8 707,2 

25 Chi Nê 64,8 46,6 59,4 74,4 93,7 94,0 82,5 103,4 67,4 63,7 81,9 68,8 900,5 

Trung bình 10 năm (2010-2019) 

Nguồn: Tổng hợp từ nguồn tài liệu của Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 
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PHỤ LỤC IV: ĐIỀU TRA THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TẠI CÁC HỘ TRỒNG 

CÂY ĂN QUẢ CHỦ LỰC Ở 6 TỈNH VÙNG TÂY BẮC 

1. Tỉnh Sơn La  

Tổng số phiếu điều tra là 50 phiếu, kết quả điều tra như sau: 

 - Trình độ văn hóa của các hộ: Hầu hết trình độ văn hóa của chủ hộ là 9/12 chiếm 

57,3%; 12/12 chiếm 10,4%; trình độ 9 đến dưới 12 chiếm 32,3%. 

 - Lao động: Bình quân lao động/hộ khoảng 3,15 lao động/hộ. 

 - Diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân 2,15 ha/hộ. 

 - Tổng thu nhập bình quân 1 hộ đạt: 230 triệu đồng/hộ; tổng chi 10,5 triệu đồng; 

lợi nhuận bình quân đạt 124,5 triệu. 

 - 70% số hộ điều tra đã từng học qua lớp đào tạo về sản xuất cây ăn quả. 

 - 90,4%  các hộ đều có nguyện vọng tham gia hợp tác xã. 

 - 100% số hộ yêu cầu hỗ trợ về cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông và điện. 

 - 100% số hộ điều tra đều không ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn 

vị, doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm tiêu thụ qua thương lái. 

2. Tỉnh Hòa Bình 

Tổng số phiếu điều tra là 50 phiếu, kết quả điều tra như sau: 

- Trinh độ văn hóa của các hộ: Hầu hết trình độ văn hóa của chủ hộ là 9/12 chiếm 

47,3%; 12/12 chiếm 12,4%; trình độ 9 đến dưới 12 chiếm 40,3%. 

- Lao động: Bình quân lao động/hộ khoảng 3, 00 lao động/hộ. 

- Diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân 1,93 ha/hộ. 

- Tổng thu nhập bình quân 1 hộ đạt: 320 triệu đồng/hộ; tổng chi 175 triệu đồng; 

lợi nhuận bình quân đạt 145 triệu. 

- 100% số hộ điều tra đã từng học qua lớp đào tạo về sản xuất cây ăn quả. 

- 85,4%  các hộ đều có nguyện vọng tham gia hợp tác xã. 

- 100% số hộ yêu cầu hỗ trợ về cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông và điện. 

- 100% số hộ điều tra đều không ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn 

vị, doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm tiêu thụ qua thương lái. 
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3. Tỉnh Yên Bái  

Tổng số phiếu điều tra là 50 phiếu, kết quả điều tra như sau: 

- Trinh độ văn hóa của các hộ: Hầu hết trình độ văn hóa của chủ hộ là 9/12 chiếm 

52,7 %; 12/12 chiếm 22,4%; trình độ 9 đến dưới 12 chiếm 24,9%. 

- Lao động: Bình quân lao động/hộ khoảng 3,04 lao động/hộ. 

- Diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân 1,53 ha/hộ. 

- Tổng thu nhập bình quân 1 hộ đạt: 250 triệu đồng/hộ; tổng chi 130 triệu đồng; 

lợi nhuận bình quân đạt 120 triệu. 

- 90% số hộ điều tra đã từng học qua lớp đào tạo về sản xuất cây ăn quả. 

- 87,4%  các hộ đều có nguyện vọng tham gia hợp tác xã. 

- 100% số hộ yêu cầu hỗ trợ về cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông và điện. 

- 100% số hộ điều tra đều không ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn 

vị, doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm tiêu thụ qua thương lái. 

4. Tỉnh Lai Châu 

Tổng số phiếu điều tra là 50 phiếu, kết quả điều tra như sau: 

- Trinh độ văn hóa của các hộ: Hầu hết trình độ văn hóa của chủ hộ là 9/12 chiếm 

57,2 %; 12/12 chiếm 20,4%; trình độ 9 đến dưới 12 chiếm 22,4%. 

- Lao động: Bình quân lao động/hộ khoảng 3,25 lao động/hộ. 

- Diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân 2,35 ha/hộ. 

- Tổng thu nhập bình quân 1 hộ đạt: 130 triệu đồng/hộ; tổng chi 60 triệu đồng; 

lợi nhuận bình quân đạt 70 triệu. 

- 72% số hộ điều tra đã từng học qua lớp đào tạo về sản xuất cây ăn quả. 

- 95,4%  các hộ đều có nguyện vọng tham gia hợp tác xã. 

- 100% số hộ yêu cầu hỗ trợ về cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông và điện. 

- 100% số hộ điều tra đều không ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn 

vị, doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm tiêu thụ qua thương lái. 

5. Tỉnh Điện Biên 

Tổng số phiếu điều tra là 50 phiếu, kết quả điều tra như sau: 

- Trinh độ văn hóa của các hộ: Hầu hết trình độ văn hóa của chủ hộ là 9/12 chiếm 

62,2 %; 12/12 chiếm 18,4%; trình độ 9 đến dưới 12 chiếm 19,4%. 
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- Lao động: Bình quân lao động/hộ khoảng 3,36 lao động/hộ. 

- Diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân 2,05 ha/hộ. 

- Tổng thu nhập bình quân 1 hộ đạt: 120 triệu đồng/hộ; tổng chi 55 triệu đồng; 

lợi nhuận bình quân đạt 65 triệu. 

- 67% số hộ điều tra đã từng học qua lớp đào tạo về sản xuất cây ăn quả. 

- 95,4%  các hộ đều có nguyện vọng tham gia hợp tác xã. 

- 100% số hộ yêu cầu hỗ trợ về cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông và điện. 

- 100% số hộ điều tra đều không ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn 

vị, doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm tiêu thụ qua thương lái. 

6. Tỉnh Lào Cai 

Tổng số phiếu điều tra là 50 phiếu, kết quả điều tra như sau: 

- Trinh độ văn hóa của các hộ: Hầu hết trình độ văn hóa của chủ hộ là 9/12 chiếm 

42,8%; 12/12 chiếm 21,6%; trình độ 9 đến dưới 12 chiếm 35,6%. 

- Lao động: Bình quân lao động/hộ khoảng 2,14 lao động/hộ. 

- Diện tích sản xuất nông nghiệp bình quân  1,35 ha/hộ. 

- Tổng thu nhập bình quân 1 hộ đạt: 170 triệu đồng/hộ; tổng chi 80 triệu đồng; 

lợi nhuận bình quân đạt 90 triệu. 

- 77% số hộ điều tra đã từng học qua lớp đào tạo về sản xuất cây ăn quả. 

- 92,4%  các hộ đều có nguyện vọng tham gia hợp tác xã. 

- 100% số hộ yêu cầu hỗ trợ về cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông và điện. 

- 100% số hộ điều tra đều không ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các đơn 

vị, doanh nghiệp, toàn bộ sản phẩm tiêu thụ qua thương lái. 
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