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Giới thiệu tổng quan

- Hải Dương Và Bắc Giang là 2 vùng nông dân trồng vải
thiều diện tích lớn nhất, Thái Nguyên là vùng chè chuyên
canh phía Bắc

- Trong cùng một thị trường phân khúc, giá bán chè của 
Việt Nam trên thế giới chỉ bằng 65% so với các nước khác, 
thậm chí chỉ 50% giá xuất khẩu của Kenya (nước xuất 
khẩu chè lớn nhất) (To Linh Huong, 2017)

- Trong xuất khẩu, Việt Nam chủ yếu dựa vào khai thác lợi 
thế cạnh tranh sẵn có (lao động giá rẻ, đất đai, nguồn lực)



Phương pháp và mô hình nghiên cứu

- PP định lượng: Hồi quy tuyến tính OLS cho giá vải thiều và
giá chè

- PP định tính: so sánh, diễn dịch, quy nạp, giải thích, logic, 
duy vật biện chứng

- Phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị: bao gồm cung ứng 
đầu vào - sản xuất - thu gom. Xử lý - tiêu thụ); mối liên kết 

sản xuất kinh doanh của các tác nhân liên quan (nông 
dân, doanh nghiệp, hiệp hội, nhà nước...); tiếp cận theo 

cách nâng cấp giá trị gia tăng trong chuỗi



Kết quả nghiên cứu

A) Tóm tắt mô hình nhân tố ảnh hưởng sự phát
triển bền vững

Lãi suất, 
LP, GDP, 
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B) Các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển bền vững

Biến số Giá vải thiều - Hệ số tương quan

CPI -21.4

G 11.9

IM 0.004

R 6.2

Rf -0.13

VNIndex 0.003

C -0.13

R-squared 0.93

SER 0.47



B) Các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển bền vững

Biến số Giá vải thiều - Hệ số tương quan

CPI -9.8

Ex_rate -1.7

Trade balance 6.02E

VnIndex 0.003

C 5.5

R-squared 0.79

SER 0.59



B) Các nhân tố ảnh hưởng sự phát triển bền vững

Trường hợp giá chè



C) Một số vấn đề trong quản lý chuỗi cung ứng –
chuỗi giá trị vải thiều và chè

- Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp còn theo quy mô hộ gia
đình, tự cung tự cấp làm việc sử dụng đất kém hiệu quả

- Giá vải thiều Lục Ngạn-Bắc Giang cao hơn các vùng khác
- Trong nhiều lĩnh vực của các huyện trồng vải chưa thực sự hiệu 

quả nên họ chuyển sang trồng các loại cây ăn quả khác (bưởi, 
cam, na, ...).

- Điều kiện nghiêm ngặt để áp dụng VIETGAP và GLOBAL GAP để 
có chất lượng tốt hơn trong nông nghiệp, bao gồm: Điều kiện 
đất đai, nước tưới, phân bón, kiểm soát dịch hại, v.v.

- Tuy nhiên quả vải hiện nay vẫn chủ yếu tập trung trên 2 thị 
trường truyền thống: Trung Quốc và thị trường phi chính thức 
trong nước chợ (bán hàng rong, vỉa hè, chợ truyền thống) hệ 
thống). Hầu hết các yếu tố hỗ trợ cho cây vải tham gia trong 
chuỗi giá trị toàn cầu vẫn còn yếu. Covid làm gãy chuỗi cung ứng

- Ngoại trừ đầu vào cho sản xuất (thuốc trừ sâu sinh học, phân vi 
sinh, sinh kế, công cụ sản xuất, v.v.) nông dân dễ tiếp cận, hầu 
hết các yếu tố hỗ trợ còn lại chẳng hạn như các dịch vụ hỗ trợ 
sau thu hoạch (cơ sở hạ tầng, nghiên cứu, thử nghiệm, hậu cần, 
..); tổ chức sản xuất, năng lực của các doanh nghiệp còn nhiều 
yếu kém.



Thảo luận

- Giá vải thiều tăng khi lạm phát giảm và GDP tăng và SXCN 
tăng

- Giá vải thiều tăng khi tỷ giá giảm và VNIndex tăng



Thảo luận

- So với giá vải thiều, Giá trà biến động thuận chiều mạnh
hơn với tăng trưởng GDP



Thảo luận

- So với giá vải thiều, Giá trà biến động nghịch chiều mạnh
hơn với lãi suất



Thảo luận
- Xem xét tương quan giữa giá chè và vải thiều và CPI (nghịch

chiều), độ phân tán của đồ thị giá vải thiều –CPI cao hơn



Một số Giải pháp

- Trong giai đoạn tới, Việt Nam cần ưu tiên đầu tư phát 
triển cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp lĩnh vực (đường kết 
nối; thủy lợi; khu chế biến nông sản / các cụm; xem xét 
các trung tâm dịch vụ. đất, nước, nông sản, ...)

- Ý nghĩa đối với các nhà hoạch định chính sách, Bộ Nông 
nghiệp là chúng ta cần phải phù hợp hóa giữa tiêu chuẩn 
VIETGAP với tiêu chuẩn xuất khẩu để mở rộng thị trường 
cho Việt Nam sản phẩm nông nghiệp.

- Ngoài Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Châu
Phi , Châu Âu, Mỹ là các TT tiềm năng



Kết luận

- Tính bền vững của chuỗi giá trị nông nghiệp Việt Nam sẽ 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như như kỹ năng và 
kinh nghiệm của nông dân, công nghệ tiên tiến, kỹ thuật 
nông nghiệp, tiêu chuẩn và các mô hình như VIETGAP 
hoặc GLOBAL GAP 

- Ngoài ra, còn phụ thuộc cả nhân tố bên trong và bên ngoài
tác động lên giá chè và vải thiều như đã trinh bày



Hàm ý chính sách

-Kết quả hồi quy cho thấy chúng ta cần kiểm soát lạm phát ở 
mức thấp, GDP ổn định tăng trưởng và cán cân thương mại

và tỷ giá hối đoái để ổn định giá vải thiều

- Ngân hàng cần chia sẻ rủi ro với nông dân trước diễn biến 
bất ngờ của giá sản phẩm • Ngân hàng cần cung cấp các 
công cụ phái sinh cho nông dân và tạo cơ chế chia sẻ rủi 
ro với họ • Mô hình HTX trong nông nghiệp cần có sự 
tham gia của các ngân hàng thương mại để đầu tư và tài 
trợ

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội để đóng góp 
nhiều hơn nữa vào sự phát triển của “Tam nông” (NN-ND-
NT);


