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PHẦN MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Đồng Nai là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, có vị thế địa chính chính trị và an ninh quốc 

phòng quan trọng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Bộ, Tỉnh có vị trí, vai trò đặc 

biệt quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của cả nƣớc và của 

vùng Đông Nam Bộ; hội tụ phần lớn các điều kiện và lợi thế nổi trội để phát triển 

các ngành kinh tế trong đó có ngành chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế xã hội 

cao trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của 

Tỉnh. 

Chăn nuôi heo là ngành kinh tế nông nghiệp truyền thống và lâu đời tại 

Đồng Nai, là ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh đóng góp vào việc cung cấp 

lƣơng thực thực phẩm, tạo công ăn việc làm và thu thập cho ngƣời lao động, 

đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh nói chung. Ngành chăn nuôi ở 

Đồng Nai hiện phát triển mạnh và đứng đầu cả nƣớc do Đồng Nai có nhiều điều 

kiện thuận lợi để phát triển ngành chăn nuôi đặc biệt là ngành chăn nuôi heo nhƣ 

điều kiện tự nhiên và giao thông thuận lợi, có truyền thống sản xuất chăn nuôi lâu 

đời, có nguồn nguyên liệu thức ăn phụ thêm dồi dào (cám, bắp), có các công ty 

nƣớc ngoài chuyên về lĩnh vực chăn nuôi chăn nuôi đóng trên địa bàn tỉnh nhƣ 

CP, Emivest, Japfa,... Ngành chăn nuôi tỉnh Đồng Nai phát triển mạnh từ mô 

hình chăn nuôi hộ gia đình đến chăn nuôi trang trại từ năm 2000 trở lại đây. Theo 

số liệu của Tổng cục thống kê năm 2013, toàn tỉnh Đồng Nai có 1.172 trang trại 

chăn nuôi chiếm 14,4%  so với cả nƣớc và chiếm 61,58% so với tổng số trang 

trại chăn nuôi của vùng Đông Nam Bộ. Đến năm 2015, toàn tỉnh Đồng Nai có 

1.423 trang trại chăn nuôi heo, chiếm 17,78% tổng số trang trại chăn nuôi của cả 

nƣớc và chiếm 63,41% so với tổng số trang trại chăn nuôi của vùng Đông Nam 

Bộ, tốc độ tăng trƣởng chăn nuôi giai đoạn 2010 – 2015 bình quân đạt 7,8%/năm. 

Giá trị sản phẩm ngành chăn nuôi năm 2015 chiếm 42,01% trong tổng giá trị sản 

xuất ngành nông nghiệp của Tỉnh. Tổng đàn lợn của Tỉnh đến hết năm 2015 có 

trên 1,2 triệu con, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm hơn 50%,  hàng năm cung 

cấp cho thị trƣờng 2,5 triệu con lợn thƣơng phẩm. Đồng Nai là một trong những 
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tỉnh đi đầu vùng Đông Nam Bộ và của cả nƣớc về số lƣợng các trang trại chăn 

nuôi heo.   

Ngành chăn nuôi heo theo mô hình trang trại ở Đồng Nai đã đạt đƣợc nhiều 

thành tựu trong những năm vừa qua, phát triển nhanh cả về số lƣợng và chất 

lƣợng do Đồng Nai có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển mô hình trang trại 

chăn nuôi heo. Sự phát triển của mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai đã 

góp phần giúp ngƣời dân phát huy đƣợc lợi thế so sánh, mở rộng quy mô sản 

xuất nông nghiệp hàng hoá, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh trong 

cơ chế thị trƣờng. Đối với mô hình chăn nuôi heo trang trại trên địa bàn tỉnh đã 

đƣợc nhiều đơn vị tham gia đầu tƣ nhƣ các công ty cổ phần hóa từ Nhà nƣớc, các  

trang trại chăn nuôi cổ phẩn nhƣ công ty chăn nuôi Phú Sơn, các doanh nghiệp có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài nhƣ CP, Emivest, các nông hộ đã tham gia đầu tƣ cơ sở hạ 

tầng, chuồng trại, thức ăn, con giống, quy trình chăn nuôi hiện đại nhƣ các mô 

hình chuồng lạnh, mô hình chăn nuôi theo hƣớng công nghiệp, chăn nuôi heo sử 

dụng đệm lót sinh học,… cùng với kinh nghiệm trong chăn nuôi, các trang trại đã 

đƣợc trang bị kiến thức về chăn nuôi, quy trình chăn nuôi và nhiều sự hỗ trợ nhƣ 

vốn, công tác khuyến nông từ các cơ quan của Tỉnh nên đã đạt đƣợc nhiều kết 

quả nhất định. Tuy nhiên, chăn nuôi heo theo mô hình trang trại ở Đồng Nai vẫn 

còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, có thể kể đến nhƣ tình trạng sản xuất nhỏ, 

phân tán, lạc hậu, năng suất thấp, dịch bệnh nhiều, sản phẩm hàng hóa có giá trị 

gia tăng thấp, phần lớn ngƣời nông dân vẫn sản xuất chăn nuôi theo mô hình nhỏ 

lẻ, theo hình thức tự phát và gặp phải rất nhiều những hạn chế nhƣ  chất lƣợng 

con giống, kiểm soát dịch bệnh, giá cả đầu ra chƣa ổn định, vốn đầu tƣ ban đầu 

khá lớn, nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thịt sạch tăng, cung sản phẩm trong nƣớc 

chƣa đáp ứng đủ cầu, giá thành sản xuất chăn nuôi trong nƣớc còn cao hơn so với 

các doanh nghiệp FDI, các nƣớc trong khu vực và thế giới, hiện tƣợng nhập khẩu 

các mặt hàng thực phẩm chăn nuôi đông lạnh từ nƣớc ngoài vào Việt Nam cũng 

tạo nên thách thức không nhỏ đối với ngành chăn nuôi heo tỉnh Đồng Nai nên 

hiệu quả sản xuất chƣa cao và việc chăn nuôi gây ô nhiễm môi trƣờng, các trang 

trại chăn nuôi còn phổ biến ở vùng dân cƣ. Cũng theo Hiệp Hội Chăn nuôi tỉnh 

Đồng Nai, chi phí đầu vào cao, đầu ra lúc giảm, lúc tăng thất thƣờng khiến ngƣời 

chăn nuôi gặp nhiều rủi ro, có khoảng 20% các hộ chăn nuôi heo trang trại ở 
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Đồng Nai là theo hình thức gia công cho các công ty nƣớc ngoài nên hiệu quả 

kinh tế chƣa cao, chủ yếu bị chi phối bởi các doanh nghiệp FDI đóng trên địa 

bàn. Ngoài ra, ngành chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh phải phụ thuộc hầu hết vào 

nguồn thức ăn do các công ty nƣớc ngoài cung cấp nên giá bán thức ăn chăn nuôi 

thƣờng xuyên thay đổi theo chiều hƣớng tăng, khi giá bán thịt heo trên thị trƣờng 

tăng thì giá thức ăn cũng tăng. Hơn nữa, ở Đồng Nai ngành chăn nuôi heo phát 

triển mạnh nhất cả nƣớc nhƣng lại chƣa có một trung tâm quản lý và cải tiến di 

truyền giống heo quy chuẩn để hỗ trợ cho ngành chăn nuôi heo của tỉnh nên chất 

lƣợng heo giống kém đã dẫn đến chi phí sản xuất cao, hiệu quả kinh tế thấp. 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực và thế giới, cạnh tranh thƣơng mại 

diễn ra quyết liệt hơn nên đòi hỏi nông sản hàng hóa phải có sức cạnh tranh cao. 

Do vậy theo chƣơng trình hành động số 2418/QĐ-UBND của Tỉnh ủy Đồng Nai 

thực hiện về ban hành chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

trên địa bàn vùng nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011 – 2015 và định hƣớng 

đến năm 2020 đã xác định mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi cần đƣợc chú 

trọng  phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa bền vững vì tính hiệu quả về mặt 

kinh tế, xã hội và môi trƣờng. Các trang trại chăn nuôi đƣợc hình thành là nhân 

tố quyết định thúc đẩy phát triển sản xuất, chăn nuôi hàng hóa. Qua đó, góp phần 

thúc đẩy phát triển nông lâm ngƣ nghiệp, xây dựng nông thôn mới, làm cho dân 

giàu, nƣớc mạnh. Chăn nuôi heo theo mô hình trang trại sẽ mang lại hiệu quả rất 

lớn cho ngƣời chăn nuôi và cho sự phát triển kinh tế xã hội ở Đồng Nai.  

Từ những thực trạng trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Phát triển 

mô hình trang trại chăn nuôi heo theo hƣớng hội nhập quốc tế ở Đồng Nai” 

nhằm đánh giá thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai trong những năm vừa qua; phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, 

cơ hội, thách thức của trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh; đánh giá khả năng đáp 

ứng yêu cầu hội của các trang trại chăn nuôi ở Đồng Nai để từ đó làm cơ sở đề 

xuất một số giải pháp góp phần phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở tỉnh 

Đồng Nai theo hƣớng hội nhập kinh tế quốc tế. 
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2. Mục ti u nghi n cứu của luận án 

2.1. Mục ti u tổng quát: 

Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai trong quá trình hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp 

khuyến nghị góp phần phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn 

nghiên cứu theo hƣớng hội nhập quốc tế. 

2.2. Mục ti u cụ thể: 

Luận án tập trung giải quyết các mục tiêu cụ thể sau:  

So sánh hiệu quả sản xuất kinh doanh của các mô hình trang trại chăn nuôi 

heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Đánh giá sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai thông 

qua các yếu tố ảnh hƣởng.  

Phân tích ma trận SWOT (điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức) của 

các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

Đề xuất giải pháp góp phần phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo trên 

địa bàn nghiên cứu. 

Để đạt đƣợc mục tiêu trên, những câu hỏi nghiên cứu sẽ đƣợc làm rõ 

trong luận án là:  

Một là, mô hình trang trại ở tỉnh Đồng Nai phát triển nhƣ thế nào? Các 

trang trại chăn nuôi heo hộ gia đình có hiệu quả hơn so với các trang trại chăn 

nuôi heo của các doanh nghiệp FDI, các trang trại HTX và các trang trại chăn 

nuôi heo của các công ty cổ phần đóng trên địa bàn tỉnh hay không? 

Hai là, các nhân tố nào ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại chăn 

nuôi heo trên địa bàn nghiên cứu nhƣ thế nào?  

Ba là, năng lực sản xuất kinh doanh của các trang trại, sự kết hợp giữa sản 

xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, chất lƣợng sản phẩm, khả năng cạnh 

tranh của các trang trại đang cần đƣợc quan tâm giải quyết nhƣ thế nào để đáp 

ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế? 

Bốn là, những giải pháp, khuyến nghị nào góp phần phát triển mô hình 

trang trại chăn nuôi heo theo hƣớng hội nhập quốc tế trên địa bàn nghiên cứu? 
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3. Đối tƣợng và Phạm vi nghi n cứu 

3.1. Đối tƣợng nghi n cứu: 

Các trang trại chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai (các trang trại chăn nuôi heo 

của các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi heo của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài, các trang trại chăn nuôi heo của HTX và các trang trại chăn nuôi heo 

của các công ty cổ phần). 

Các đơn vị, tổ chức quản lý có liên quan nhƣ Hiệp hội Chăn nuôi, Chi cục 

Thú ý, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Kinh nghiệm của một số nƣớc và một số địa phƣơng về  mô hình trang trại 

chăn nuôi heo. 

Đối tƣợng nghiên cứu đƣợc đặt trong mối quan hệ với sự phát triển kinh tế 

xã hội và xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế của đất nƣớc. 

3.2. Phạm vi nghi n cứu: 

Về nội dung: Nghiên cứu phát triển các mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai tập trung vào các nội dung sau: 

Một số vấn đề lý luận về phát triển mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi heo. 

Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của kinh tế trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai. 

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (ma trận SWOT) của 

các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai. 

Phạm vi thời gian: luận án tập trung nghiên cứu các trang trại chăn nuôi heo 

trên địa bàn nghiên cứu trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2015. Số liệu điều 

tra khảo sát thực tế các trang trại chăn nuôi heo đƣợc thực hiện vào tháng 8 năm 

2015. 

Phạm vi không gian: các huyện có chăn nuôi trang trại chủ yếu của tỉnh 

Đồng Nai (Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu, Tân Phú, Thống Nhất, 

Xuân Lộc, Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch).  
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4. Phƣơng pháp nghi n cứu 

4.1. Phƣơng pháp nghi n cứu: 

Để đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đề ra, luận án sử dụng kết hợp nhiều 

phƣơng pháp khác nhau: 

Phƣơng pháp nghiên cứu định tính đƣợc thực hiện trên cơ sở  kế thừa có 

chọn lọc và vận dụng các kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trên thế 

giới nhằm xác định các nhân tố ảnh hƣởng sự phát triển của các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai (đƣợc sử dụng ở chƣơng 1 và chƣơng 2). 

Phƣơng pháp thảo luận trực tiếp đƣợc tiến hành với các chuyên gia đang 

làm việc tại các cơ quan Nhà nƣớc có liên quan đến các trang trại chăn nuôi nhƣ 

Sở NN&PTNT Đồng Nai, Chi Cục thú y Đồng Nai, Hiệp hội chăn nuôi Đồng 

Nai, cán bộ kỹ thuật các công ty chăn nuôi, các hợp tác xã chăn nuôi, một số 

trang trại chăn nuôi điển hình nhằm thu thập những ý kiến đóng góp, những nhận 

định về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai (chƣơng 3) và làm cơ sở đề xuất các giải pháp phát triển mô hình 

trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo hƣớng hội nhập quốc tế (chƣơng 4). 

Ngoài ra, ý kiến của các chuyên gia giúp tác giả điều chỉnh nội dung phiếu điều 

tra khảo sát phù hợp với địa bàn nghiên cứu.  

Phƣơng pháp phân tích, so sánh, tổng hợp đƣợc sử dụng để phân tích và 

tổng hợp các số liệu điều tra thu thập đƣợc trên các đơn vị thống kê theo tiêu 

thức lựa chọn; đánh giá khả năng, so sánh kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của các mô hình trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (chƣơng 3) 

và phân tích năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế 

của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn nghiên cứu (chƣơng 3). 

Phƣơng pháp định lƣợng sử dụng mô hình hồi quy đa biến với hàm sản xuất 

Cobb-Douglas để xác định mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố tác động đến kết 

quả chăn nuôi của các trang trại (chƣơng 3). 
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4.2. Quy trình nghi n cứu của luận án: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.1: Quy trình nghiên cứu của luận án 

Quy trình nghiên cứu của luận án đƣợc mô tả qua sơ đồ 1.1 nhƣ trên 

5. Tính mới và những đóng góp của luận án 

Điểm mới trong nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sự 

phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai; phân tích những điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn 

nghiên cứu; đƣa ra đƣợc mô hình chăn nuôi trang trại nào là hiệu quả nhất ở 

Đồng Nai để có thể trở thành bài học kinh học kinh nghiệm cho các địa phƣơng 

khác. Chỉ ra đƣợc lợi thế so sánh, ƣu thế của mô hình trang trại chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai. Đề xuất các giải pháp góp phần phát triển mô hình trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai theo hƣớng hội nhập quốc tế. 

Luận án có những đóng góp sau:  

Về phương diện học thuật:  

Xác định mô hình trang trại chăn nuôi heo hiệu quả trên địa bàn nghiên 

cứu, là cơ sở đề xuất các giải pháp khả thi. 

Câu hỏi nghiên cứu 

Mục tiêu nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Phƣơng pháp định tính 

- Tổng hợp các cơ sở lý thuyết liên 

quan đến vấn đề nghiên cứu. 

- Phƣơng pháp tổng hợp 

- Phƣơng pháp chuyên gia 

Phƣơng pháp định lƣợng 

- Phƣơng pháp thống kê kinh tế: thu 

thập và tổng hợp số liệu. 

- Phƣơng pháp kinh tế lƣợng. 

- Phƣơng pháp phân tích số liệu 

Đề  xuất giải pháp và khuyến nghị 

Kết luận chung 

Phƣơng pháp nghi n cứu 
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Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai 

Về phương diện thực tiễn:  

Là tài liệu tham khảo và luận cứ cho các nhà lãnh đạo hoạch định chính 

sách vĩ mô trong việc phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo theo hƣớng hội 

nhập trên địa bàn nghiên cứu. 

Là luận cứ cho nhà lãnh đạo xây dựng chƣơng trình, chiến lƣợc phát triển 

kinh tế xã hội của địa phƣơng trong quá trình hội nhập. 

Từ những khảo sát thực tế có thể nhân rộng mô hình trang trại chăn nuôi 

heo ra các tỉnh khác. 

Giải quyết các vấn đề khó khăn, vƣớng mắc trong quá trình sản xuất kinh 

doanh của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn nghiên cứu trong quá trình 

hội nhập quốc tế. 

Là tài liệu tham khảo cho các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn nghiên 

cứu nắm rõ về thực trạng, thuận lợi, khó khăn, những yêu cầu đặt ra đối với các 

trang trại chăn nuôi heo theo hƣớng hội nhập quốc tế nhằm phát huy những thế 

mạnh, hạn chế những khó khăn góp phần phát triển các mô hình trang trại chăn 

nuôi heo này. 

Là nguồn cung cấp tài liệu cho những ngƣời quan tâm đến lĩnh vực này. 

6. Kết cấu các chƣơng mục của luận án 

Chƣơng 1: Tổng quan tình hình và phƣơng pháp nghiên cứu  

Chƣơng 2: Cơ sở lý luận về phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo theo 

hƣớng hội nhập quốc tế 

Chƣơng 3: Thực trạng phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng 

Nai 

Chƣơng 4:  Giải pháp phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng 

Nai   
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CHƢƠNG 1:  TỔNG QUAN TÌNH HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

 

Nội dung chương này đề cập tình hình nghiên cứu trong nước và ngoài 

nước. Nêu những kết quả đạt được và những hạn chế của các công trình nghiên 

cứu này nhằm xác định lỗ hổng nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo của 

luận án. Ngoài ra, phương pháp nghiên cứu cũng được đề cập trong nội dung 

chương này, bao gồm nguồn số liệu thu thập và phương pháp nghiên cứu định 

tính lẫn phương pháp nghiên cứu định lượng.  

1.1. Tình hình nghi n cứu li n quan đến đề tài  

1.1.1. Tình hình nghi n cứu ngoài nƣớc 

Công trình nghiên cứu của Harwood và cộng sự, (2006).“An Economic 

Analysis of The Social Costs of the industrialized Production of Pork in the 

United States”- Phân tích kinh tế về chi phí sản phẩm chăn nuôi heo công nghiệp 

(trang trại) ở Mỹ -  đƣợc trình bày tại báo cáo hội nghị sản phẩm trang trại vật 

nuôi công nghiệp của Mỹ. Nghiên cứu đánh giá thực trạng ngành chăn nuôi heo 

trang trại ở Mỹ giai đoạn 1997 – 2005  thông qua các số liệu về sản lƣợng ngành 

chăn nuôi heo, năng suất chăn nuôi heo, thị trƣờng tiêu dùng trong nƣớc và xuất 

khẩu, thị hiếu của ngƣời tiêu dùng.Nghiên cứu đã chỉ ra các yếu tố tác động đến 

hiệu quả chăn nuôi heo trang trại là giống, thuốc thú ý, môi trƣờng nuôi sạch sẽ 

(không khí, nƣớc), thức ăn. Nghiên cứu cũng cho thấy ngành chăn nuôi heo trang 

trại ở Mỹ đạt hiệu quả cao cũng nhờ vào nguồn thức ăn dồi dào sẵn có và rẻ nhƣ 

bắp, đậu nành, các thức ăn khác dồi dào vitamin và khoáng chất mà có chi phí 

thấp cũng đƣợc phân tích kỹ tỷ lệ từng loại thức ăn chiếm trong tổng số. Trong 

chi phí chăn nuôi heo nghiên cứu cho thấy chi phí thức ăn chiếm tỷ lệ cao nhất 

(50 – 70 tổng chi phí) và yếu tố giá bán ảnh hƣởng đến hiệu quả của chăn nuôi 

heo. Nghiên cứu còn đánh giá chi phí cụ thể cho từng mô hình chăn nuôi heo 

trang trại: nhỏ, trung bình, lớn, công nghiệp (cực lớn). Nghiên cứu còn chỉ ra tác 

động của chăn nuôi heo đến sức khỏe cộng đồng, ô nhiễm không khí, đất, nƣớc 

do khí gas và tính toán cụ thể các khoản chi phí này để so sánh với chi phí sản 

xuất. Thông qua lý thuyết khung “Theoretical framework” nghiên cứu tính đƣợc 

lợi nhuận ngƣời chăn nuôi đƣợc hƣởng sau khi trừ đi tất cả chi phí và khoản thuế. 
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Tuy nhiên, nghiên cứu còn hạn chế khi đánh giá các yếu tố tác động đến hiệu quả 

chăn nuôi heo chỉ bao gồm 4 yếu tố: thức ăn, giống, thuốc thú y, môi trƣờng 

nuôi. Các yếu tố khác chƣa đƣợc đề cập trong mô hình nhƣ giá bán, kinh nghiệm 

chăn nuôi, kiến thức ngƣời nuôi, mô hình chăn nuôi,... Ngoài ra nghiên cứu này 

chƣa đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả ngành chăn nuôi heo mà 

chỉ mang tính kết luận chung chung. 

Nghiên cứu của Cher Brethour, Beth Spaling, (12/2006). “Environmental and 

Economic impact Assessment of Environmental Regulation for the Agricuture 

sector – A case study of hog farming” – Tác động kinh tế và môi trƣờng của khu 

vực nông nghiệp, trƣờng hợp nghiên cứu trang trại chăn nuôi heo - Mục đích của 

nghiên cứu này là đánh giá tác động kinh tế và tác động môi trƣờng của chăn 

nuôi heo trang trại ở Canada. Nghiên cứu đánh giá ngành chăn nuôi heo trang trại 

ở Canada thông qua các số liệu minh họa phong phú, đa dạng về sản lƣợng heo 

sản xuất, tỷ lệ tăng trƣởng, số lƣợng từng loại heo, số lƣợng và loại hình công ty 

tham gia chăn nuôi heo. Nghiên cứu đánh giá lợi nhuận và chi phí xã hội của việc 

chăn nuôi heo. Nghiên cứu còn sử dụng mô hình hiệu quả kinh tế theo quy mô 

của các trang trại chăn nuôi heo, các yếu tố đầu vào là số lƣợng heo, tỷ lệ heo 

sống, thời gian nuôi, lao động (quản lý, có trình độ), chi phí (thức ăn, giống, 

thuốc, lao động, cố định…), thuế và yếu tố đầu ra là lợi nhuận. Nghiên cứu đánh 

giá tác động đến môi trƣờng và sức khỏe của con ngƣời do các loại virus và các 

chất độc hại (nitrogen, phosphorus),  ô nhiễm không khí và nguồn nƣớc, tiếng ồn. 

Nghiên cứu cũng so sánh các chính sách, biện pháp của 16 quốc gia nhƣ Hà Lan, 

Đức, Mỹ, Italia, Úc,… nhằm hạn chế tác động môi trƣờng của việc chăn nuôi 

nhƣ biện pháp đánh thuế đối với ngƣời nuôi, phí môi trƣờng, tiêu chuẩn kỹ thuật, 

quy định số lƣợng nuôi, tiêu chuẩn nuôi. Nghiên cứu nêu các chƣơng trình quốc 

gia phục vụ phát triển ngành chăn nuôi heo nhƣ: chƣơng trình trang trại quốc gia, 

chƣơng trình chăn nuôi xanh, chƣơng trình cung cấp nguồn nƣớc sạch cho chăn 

nuôi, chƣơng trình tín dụng cho vay. Nghiên cứu còn hạn chế khi đánh giá tác 

động của chăn nuôi heo đến môi trƣờng chỉ đánh giá chung chung nhƣ ô nhiễm 

không khí, nguồn nƣớc, tiếng ồn mà chƣa tính toán thành những con số chi phí 

cụ thể và chƣa có mô hình hay đồ thị minh họa rõ ràng những tác động này. 

Ngoài ra, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tác động môi trƣờng 
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của việc chăn nuôi đều mang tính bắt  buộc nhƣ đánh thuế, phí, quy định số 

lƣợng, chƣa chú trọng đến những biện pháp mang tính tự nguyện lâu dài nhƣ sự 

khuyến khích, tuyên truyền kiến thức,… 

Nghiên cứu của A.S.Channabasavanna và cộng sự, (2009). “Development 

of profitable integrated farming system model for small and medium farmers of 

Tungabhadra project area of Karnataka”. Nghiên cứu về mô hình trang trại vừa 

và nhỏ nuôi heo và cá ở Karnataka. Các yếu tố đƣợc nghiên cứu bao gồm: diện 

tích chăn nuôi, năng suất chăn nuôi, chi phí chăn nuôi, lao động, lợi nhuận, tỷ 

suất lợi nhuận trên chi phí. Các chỉ tiêu đƣợc tính toán cụ thể và tác giả so sánh 

giữa hai nhóm trang trại vừa và nhỏ với nhau. Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày 

bằng bảng biểu và đƣợc thể hiện qua các chỉ tiêu cụ thể. Bên cạnh, yếu tố giá cả 

sản phẩm cũng đƣợc thể hiện trong nghiên cứu của tác giả, sự biến động của giá 

cả tác động đến lợi nhuận của trang trại. Tuy nhiên, nghiên cứu này chƣa nêu cụ 

thể yếu tố nào tác động đến kết quả chăn nuôi. 

Nghiên cứu của Abatania và cộng sự, (2012). “ Phân tích hiệu quả kỹ thuật 

của kinh tế trang trại hộ gia đình ở miền bắc Ghana”. Nghiên cứu đã xem xét 

hiệu quả kỹ thuật của 189 trang trại ở miền bắc Ghana. Sử dụng phƣơng pháp 

phân tích bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis –DEA). Kết quả nghiên cứu 

cho thấy hiệu quả kỹ thuật bình quân của mẫu nghiên cứu là 77,26% tức là ứng 

với một đơn vị đầu vào nhất định, bình quân các trang trại tại miền bắc Ghana 

tạo ra đƣợc 0,7726 đơn vị đầu ra. Nhƣ vậy, số đơn vị phi hiệu quả là 0,2274. Để 

tìm ra các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kỹ thuật của các trang trại, nghiên cứu 

tiếp tục sử dụng phân tích hồi qui ở giai đoạn 2, kết quả cho thấy trình độ lao 

động, vị trí địa lý của trang trại, giới tính và tuổi tác của chủ trang trại có ảnh 

hƣởng đáng kể đến hiệu quả kỹ thuật. Từ đó, nghiên cứu đƣa ra các giải pháp 

nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại ở Ghana. 

Nghiên cứu của Key Nigel, McBride W (2003). “Production Contracts and 

Productivity in the US Hog Sector”– sản xuất và năng suất sản phẩm của khu vực 

chăn nuôi heo ở Mỹ. Nghiên cứu đã sử dụng cả số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp 

trong phân tích. Dữ liệu thứ cấp thu thập từ Cơ quan quản lý nông nghiệp của Mỹ 

để phân tích thực trạng ngành chăn nuôi heo ở Mỹ thông qua số liệu minh họa về 

số lƣợng đàn heo nuôi, sản lƣợng thịt heo, năng suất, chi phí nuôi heo đƣợc tính 
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cho 1kg. Dữ liệu sơ cấp đƣợc điều tra từ nông hộ với 233 quan sát và sử dụng số 

liệu này để phân tích và chạy mô hình định lƣợng. Mô hình hàm tuyến tính tác 

giả sử dụng là : y = Xi +CiXi + i. Với biến phụ thuộc là năng suất chăn nuôi 

heo, biến độc lập là trình độ chuyên môn (bao gồm tuổi của nông hộ, trình độ, 

kinh nghiệm chăn nuôi), quy mô chăn nuôi ( <1000 con, 1000-2000 con, 2000-

5000 con, 5000-10.000 con, >10.000 con), vùng chăn nuôi (các địa phƣơng), 

tổng chi phí đầu vào (khấu hao chuồng trại, thức ăn, giống, thuốc thú y, lao động, 

khác). Tác giả chạy mô hình và kiểm định sự phù hợp của mô hình và có những 

kết luận về các yếu tố tác động đến năng suất chăn nuôi heo theo từng khu vực 

nuôi. Nghiên cứu cũng giải thích yếu tố kỹ thuật công nghệ đóng vai trò quan 

trọng trong việc nâng cao năng suất chăn nuôi heo nhƣng không đƣa yếu tố này 

vào mô hình vì khó định lƣợng. Nghiên cứu này đã đi sâu phân tích mô hình định 

lƣợng thông qua dữ liệu thứ cấp điều tra từ nông hộ. Tuy nhiên, nghiên cứu chƣa 

phân loại các nhóm theo quy mô và đánh giá năng suất các nhóm này để so sánh 

nhóm nào hiệu quả hơn hay địa phƣơng nào hiệu quả hơn mà chỉ phân loại nhóm 

khi chạy mô hình. 

Nghiên cứu của Faizal Adams and K. Ohene-Yankyera, (2015). 

“Determinants of Small Ruminant Livestock Production Decisions in Northern 

Ghana: Application of Discrete Regression Model”. Mục đích của nghiên cứu 

này là tìm ra các yếu tố ảnh hƣởng đến sản phẩm gia súc ở Ghana. Nghiên cứu sử 

dụng cả số liệu sơ cấp và số liệu thứ cấp. Số liệu thứ cấp thu thập từ các cơ quan 

nhƣ FAO về sản lƣợng thịt và nhu cầu tiêu dùng thịt gia súc ở Ghana từ năm 

1970 đến năm 2009. Số liệu sơ cấp đƣợc thu thập từ 300 trang trại chăn nuôi về 

diện tích chăn nuôi, tuổi, giới tính của trang trại, thu nhập của trang trại, trình độ 

học vấn của chủ trang trại, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, quản lý của cơ quan 

chức năng. Nghiên cứu nêu cách phân chia lấy mẫu ở các địa phƣơng của Ghana 

và sử dụng mô hình đa nhân tố trong phân tích, dựa trên những phân tích trƣớc 

đây nhƣ của Bates, 1988; Greene, 2003,  Dossa et al., 2008; nghiên cứu mô tả chi 

tiết các biến trong mô hình, biến phụ thuộc là sản lƣợng gia súc, biến độc lập là 

diện tích chăn nuôi trang trại, tuổi, giới tính, trình độ của chủ trang trại, chi phí 

chăn nuôi, tín dụng. Kết quả nghiên cứu đƣợc trình bày cụ thể thông qua bảng, 

giải thích ý nghĩa của các biến và kiểm định sự phù hợp của mô hình thông qua 
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các giả thiết đặt ra. Nghiên cứu này đã chỉ ra các yếu tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng 

chăn nuôi gia súc của các trang trại Ghana và đi đến kết luận cần có sự liên kết 

giữa các trang trại với sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật và tín dụng của cơ quan nhà 

nƣớc để tăng sản lƣợng chăn nuôi gia súc và tăng thu nhập cho trang trại. Nghiên 

cứu này chƣa đi sâu phân tích về chi phí, lợi nhuận chăn nuôi đặc biệt là giá cả 

các yếu tố đầu vào ảnh hƣởng đến sản lƣợng chăn nuôi. 

Công trình nghiên cứu của Chia-Lin Chang and Biing-Wen, (2009). “ 

Modelling the Asymmetric Volatility in Hog Prices in Taiwan: The Impact of 

Joining the WTO”- Mô hình không đối xứng trong giá heo ở Đài Loan: tác động 

của việc gia nhập WTO. Nghiên cứu chỉ ra trong và sau khi Đài Loan gia nhập 

WTO sẽ tác động mạnh mẽ đến giá cả của ngành chăn nuôi heo trang trại – là 

ngành công nghiệp chăn nuôi lớn nhất ở Đài Loan với 12.508 trang trại heo, gần 

7 triệu con heo, đóng góp 45,5% lƣợng thực phẩm (2007) và là ngành xuất khẩu 

lớn, sản lƣợng xuất khẩu tăng đều qua các năm. Nguyên liệu thức ăn chủ yếu là 

nhập khẩu với lƣợng lớn là từ Mỹ. Từ khi Đài Loan gia nhập WTO trong thập 

niên 1990s thì thuế nhập khẩu giảm nên chi phí nguyên liệu giảm. Về giá cả heo 

đƣợc quyết định bởi hệ thống bán đấu giá nội địa, có 23 thị trƣờng bán buôn ở 

Đài Loan. Ở Đài Loan cũng thành lập Tổ chức công nghiệp động vật quốc gia 

năm 2000 (NAIF) với nhiệm vụ chính là cung cấp thông tin về giá heo và có 

những khuyến cáo cho ngƣời chăn nuôi khi thấy giá cả bất lợi. Nghiên cứu cũng 

phân tích độ nhạy về giá ảnh hƣởng đến đầu ra. Nghiên cứu này vẫn còn hạn chế 

khi chƣa đề cập đến những giải pháp cụ thể nhƣ giải pháp về nguồn nguyên liệu 

nhập khẩu, về chính sách,… để nâng cao hiệu quả của ngành chăn nuôi heo. 

Nghiên cứu của Zhao Liange & Han Hongyun, (2014). “Structural changes of 

hog farming in China: good or bad? A case study of Wuxue City in Hubei 

Province”. Nghiên cứu đã nêu phƣơng pháp thu thập số liệu ở các vùng nghiên 

cứu của thành phố Wuxue thuộc tỉnh Hubei vào năm 2009. Kết quả 134 phiếu 

quan sát trên 140 phiếu đã đƣợc thu thập. Thông qua các nghiên cứu của các tác 

giả đi trƣớc và việc tính toán cụ thể các khoản chi phí, lợi nhuận của các nhóm 

trang trại từ kết quả điều tra, nghiên cứu đã nêu lên việc cần thiết phải thay đổi 

cấu trúc của các trang trại chăn nuôi về quy mô chăn nuôi, môi trƣờng, thay đổi 

yếu tố kỹ thuật đặc biệt các tác giả đã tính toán đƣợc hiệu quả do kỹ thuật đem lại 
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đối với các trang trại chăn nuôi. Qua đó, nghiên cứu hàm ý một số chính sách 

giúp thay đổi cấu trúc sản phẩm trang trại ở Trung Quốc 

Nghiên cứu của Dr. EncarnaciÃ and Dr Francisco, (2014). “ The Effects of 

Economic Policies on Mexican Pig and Pork Production”. Nghiên cứu đã nêu lên 

sự phát triển của ngành chăn nuôi heo ở Mexico từ năm 1990 đến nay, ngành 

chăn nuôi heo của Mexico chiếm 1,61% GDP của cả nƣớc, đóng vai trò quan 

trọng trong việc cung cấp nguồn thực phẩm, sử dụng nguồn nguyên liệu trong 

nƣớc, giải quyết việc làm cho nông dân. Nghiên cứu đã phân tích các nguyên 

nhân dẫn đến rủi ro của ngành chăn nuôi heo và sản phẩm thịt heo bao gồm: sự 

gia tăng nhu cầu lƣơng thực thực phẩm của thế giới đồng thời là sự giảm giá của 

sản phẩm nông nghiệp nói chung, chi phí đầu vào của ngành chăn nuôi tăng; sự 

thất bại trong chính sách đầu tƣ công của chính phủ với vai trò là ngƣời cung cấp 

tín dụng, bảo hiểm, thị trƣờng, kỹ thuật. Chính sách phát triển ngành chăn nuôi 

heo Mexico bao gồm ba nhóm lớn và sáu nhóm nhỏ nhằm mục đích tăng việc 

làm cho nông dân để giảm tình trạng di cƣ tìm việc làm và gia tăng nguồn cung 

thực phẩm. Ba chính sách bao gồm: chính sách hỗ trợ tín dụng dƣới sự tài trợ của 

ngân hàng trung ƣơng, chính sách về giá và chính sách về thị trƣờng. Nhìn chung 

nghiên cứu chỉ ra đƣợc những tác động tích cực của ngành chăn nuôi Mexico 

dƣới tác động của các chính sách của Nhà nƣớc. Tuy nhiên nghiên cứu này chƣa 

trình bày cụ thể các số liệu bằng bảng biểu, đồ thị để ngƣời đọc dễ hiểu hơn và 

không đƣa ra khuyến nghị nào nào chính sách (thêm hay không) để nâng cao tác 

động tích cực hơn nữa của các chính sách này. 

Nghiên cứu của S. McOrist,  K. Khampee  & A. Guo, (2011). “Modern pig 

farming in the People’s Republic of China: growth and veterinary challenges”. 

Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp từ năm 1975-2010 thu thập từ tổ chức lƣơng 

thực thế giới và sử dụng phƣơng pháp thống kê mô tả để phân tích thông qua các 

bảng biểu, đồ thị minh họa phong phú. Cụ thể nguồn số liệu về năng suất heo ở 

Trung Quốc, giá bán lẻ heo ở Trung Quốc, số liệu và sản lƣợng và thị trƣờng 

cung cấp thịt heo chủ yếu của Trung Quốc. Nghiên cứu phân tích các mô hình 

trang trại chăn nuôi heo ở Trung Quốc bao gồm lớn, trung bình và nhỏ. Trong đó, 

có hình thức đầu tƣ vào trang trại chăn heo của Nhà nƣớc, tƣ nhân (công ty), hộ 

nông dân (nhỏ lẻ). Bên cạnh nghiên cứu còn phân tích những thách thức đang tồn 
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tại đối với các trang trại chăn nuôi heo ở Trung Quốc là: áp dụng khoa học kỹ 

thuật công nghệ thấp, chủ trang trại thiếu kiến thức đào tạo chuyên môn và kinh 

nghiệm thực tế, tác động của bệnh truyển nhiễm đến các trang trại chăn nuôi heo, 

sự bất ổn về thị trƣờng vacsin, thiếu đại diện ý kiến phản hồi từ các trang trại 

chăn nuôi 

Các công trình nghiên cứu trên đều nghiên cứu trang trại chăn nuôi heo 

trong mối quan hệ chặt chẽ với thị trƣờng, với việc sử dụng cả phƣơng pháp 

nghiên cứu định tính và phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng, nêu cơ sở lựa chọn 

mô hình nghiên cứu từ các tác giả khác và đƣa ra mô hình kinh tế sử dụng trong 

nghiên cứu nhƣ các yếu tố đầu vào (giống, thức ăn, thuốc thú y, lao động, môi 

trƣờng nuôi) ảnh hƣởng đến đầu ra là năng suất, sản lƣợng chăn nuôi heo, nghiên 

cứu nhân tố giá bán ảnh hƣởng đến lợi nhuận. Ngoài ra, các công trình nghiên 

cứu này còn chú trọng việc nghiên cứu các tác động môi trƣờng, tác động xã hội 

của ngành chăn nuôi heo. Những nghiên cứu này cũng đề xuất các giải pháp phát 

triển ngành chăn nuôi heo dựa trên thực trạng nghiên cứu. Tuy nhiên, trong các 

nghiên cứu này cũng chƣa có nghiên cứu nào đƣa ra mô hình định lƣợng phân 

tích các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của kinh tế trang trại. 

1.1.2 Tình hình nghi n cứu trong nƣớc 

Nghiên cứu của Nguyễn Đình Hƣơng, (2000). “Nghiên cứu về thực trạng và 

giải pháp phát triển kinh tế trang trại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

ở Việt Nam”. Đây là công trình nghiên cứu công phu nhất về kinh tế trang trại ở 

Việt Nam trong giai đoạn này. Nghiên cứu đã đánh giá thực trạng phát triển kinh 

tế trang trại ở Việt Nam trên các lĩnh vực về đất đai, về vốn, về nguồn nhân lực, 

khoa học công nghệ, thị trƣờng,… đã đánh giá những thành tựu và những hạn 

chế của kinh tế trang trại. Nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp chung và giải 

pháp cụ thể về đất đai, về vốn, về công nghệ, về hạ tầng nông thôn, về phát triển 

công nghiệp chế biến nhằm phát triển kinh tế trang trại đáp ứng yêu cầu công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nƣớc. 

Nghiên cứu của Trƣơng Thị Minh Sâm, (2002). “Nghiên cứu về kinh tế 

trang trại ở khu vực Nam Bộ: thực trạng và giải pháp”. Nghiên cứu đã trình bày 

những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự phát triển kinh tế trang trại trên thế giới 

và Việt Nam. Thông qua phân tích thực trạng và xu hƣớng phát triển kinh tế 
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trang trại ở Nam Bộ, tác giả đã nhấn mạnh hiệu quả kinh tế và những tác động 

tích cực về môi trƣờng và xã hội khi phát triển kinh tế trang trại ở địa phƣơng 

này. Nghiên cứu cũng phân tích khó khăn cản trở sự phát triển của mô hình này 

chính là thói quen, tập quán sản xuất manh mún, nhỏ lẻ của nông dân, trình độ 

dân trí chƣa cao ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả chuyển giao công nghệ cho nông 

dân vùng nông thôn. Trên cơ sở phân tích thực trạng, đánh giá nghiên cứu cũng 

đề xuất những giải pháp thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển vững mạnh và đúng 

hƣớng. Tuy nhiên, nghiên cứu chƣa đánh giá đƣợc loại hình trang trại nào là hiệu 

quả nhất ở Nam Bộ để nhân rộng mô hình.  

Nghiên cứu của Lê Thanh Hải, (2008) nghiên cứu về “ Chăn nuôi trang trại 

và một số giải pháp sản xuất lợn hàng hoá bền vững” đăng trên tạp chí khoa học 

kỹ thuật chăn nuôi, số 7/2008. Nghiên cứu đã đánh giá hiện trạng ngành chăn 

nuôi Việt Nam thông qua những số liệu minh họa phong phú về tổng số hộ nuôi, 

quy mô đàn, số lƣợng trang trại chăn nuôi, sản lƣợng thịt ngành chăn nuôi cung 

cấp cho thị trƣờng,... Nghiên cứu cũng cho thấy Phát triển chăn nuôi bền vững, 

nhất là chăn nuôi lợn hàng hóa nhƣ thế nào trong hoàn cảnh cuộc sống của phần 

lớn các hộ nông dân còn chật vật khó khăn, đại bộ phận ngƣời dân chăn nuôi theo 

kinh nghiệm; thiếu kiến thức chuyên môn, ít quan tâm về thông tin thị trƣờng, 

nếu có thì thiếu cụ thể; hiểu biết về sản xuất hàng hóa chƣa trở thành tiềm thức; 

kinh tế phát triển chƣa đồng đều giữa các vùng,... là những rào cản trong phát 

triển chăn nuôi lợn hàng hóa hiện nay. Trên cơ sở đó nghiên cứu đã đề xuất các 

giải pháp góp phần phát triển chăn nuôi trang trại bao gồm: các giải pháp quy 

hoạch, giải pháp thú y, giải pháp huấn luyện kỹ thuật cho nông dân, giải pháp về 

giống, về chuồng trại, giải pháp về tổ chức ngành hàng trong chăn nuôi lợn hàng 

hóa. 

Nghiên cứu của Nguyễn Ngọc Xuân và Nguyễn Hữu Ngoan, (2014). 

“Nghiên cứu về hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn tập trung theo hƣớng thực hành 

nông nghiệp tốt (VietGap) của các hộ nông dân ngoại thành Hà Nội”. Nghiên 

cứu cho thấy chăn nuôi lợn theo hƣớng thực hành nông nghiệp tốt (VietGAP) là 

phƣơng thức chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trƣờng, đáp ứng 

yêu cầu thực phẩm an toàn cho ngƣời tiêu dùng. Hộ nông dân các huyện ngoại 

thành Hà Nội đã và đang áp dụng qui trình kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt tập trung 
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theo tiêu chuẩn VietGAP. Nghiên cứu đƣa ra các khoản chi phí cụ thể của mô 

hình chăn nuôi lợn VietGap và so sánh chi phí mô hình này với mô hình chăn 

nuôi thông thƣờng. Nghiên cứu cũng đã tính toán hiệu quả kinh tế của mô hình 

chăn nuôi VietGap theo các chỉ tiêu và theo từng nhóm. Nghiên cứu đã nêu các 

nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển chăn nuôi lợn tập trung theo hƣớng VietGAP 

bao gồm: nhận thức của ngƣời dân, công tác quy hoạch khu vực chăn nuôi (xa 

khu dân cƣ), quy trình nuôi chặt chẽ (chọn giống, thức ăn, thú y, chuồng trại), 

thƣơng hiệu cho sản phẩm, các chính sách về phát triển chăn nuôi và các chính 

sách chống nhập lậu, công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó, nghiên cứu cũng 

đề xuất 4 giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế theo mô hình chăn nuôi lợn tập 

trung Vietgap. Tuy nhiên nghiên cứu này còn hạn chế là chƣa có mô hình đánh 

giá cụ thể từng nhân tố tác động hiệu quả chăn nuôi mà chỉ nêu lên thực trạng. 

Nghiên cứu của Huỳnh Minh Trí, (2014) nghiên cứu về “Tác động của TPP 

đối với ngành chăn nuôi Việt Nam” Tạp chí Hội nhập và phát triển, số 18/2014 . 

Nghiên cứu đã giới thiệu sơ lƣợc về Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng 

(TPP), các quốc gia tham gia Hiệp định này. Cơ hội và thách thức đối với ngành 

chăn nuôi khi ƣu đãi thuế quan trong TPP. Ngành chăn nuôi Việt Nam đƣợc đánh 

giá sức cạnh tranh rất yếu có thể thua ngay trên thị trƣờng Việt Nam. Đáng lo 

hơn, sau khi tham gia TPP, mức thuế nhập khẩu bò, thịt gà, heo vào nƣớc ta sẽ 

giảm từ 5% xuống còn 0%, tức giá thành sản phẩm nhập khẩu sẽ còn giảm 

xuống. Đây chính là một thách thức rất lớn cho các lĩnh vực chăn nuôi của ta khi 

năng suất thấp, hiệu quả thấp và giá thành quá cao nhƣ hiện nay. Sau 4 năm triển 

khai mô hình trang trại, từ năm 2011, nhờ phong trào phát động, kinh tế trang trại 

thu hút các nhà đầu tƣ khiến  mô hình này cực kỳ phát triển và đến năm 2012 

bƣớc vào tình trạng “dƣ thừa mạnh mẽ”. Đến nay, kinh tế trang trại đã bị lỗ  

57.000 tỷ đồng. Nghiên cứu cũng đƣa ra hàm ý phát triển ngành chăn nuôi khi 

Việt Nam gia nhập TPP. Nghiên cứu này còn hạn chế vì chỉ nêu lên đƣợc thực 

trạng ngành chăn nuôi Việt Nam thông qua những số liệu minh họa cụ thể. 

Chẳng hạn nhƣ số lƣợng vật nuôi, sản lƣợng thịt xuất nhập khẩu, xuất nhập khẩu 

thức ăn,... để so sánh khi Việt Nam gia nhập TPP thì các chỉ tiêu này nhƣ thế 

nào,... 
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Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Hoàn (2014) nghiên cứu về “Thực trạng sản 

xuất hàng hóa của các trang trại ở Thừa Thiên Huế” Tạp chí NN&PTNT, số 

55/2005 . Nghiên cứu đã nêu những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển kinh 

tế trang trại, phân tích thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở Thừa Thiên Huế, 

phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển kinh tế trang trại bao gồm nhân tố 

thị trƣờng và nhân tố nội tại; phân tích ảnh hƣởng của các nhân tố nội tại đến kết 

quả kinh doanh của trang trại bằng hàm sản xuất Cobb-Douglas. Nghiên cứu nêu 

cụ thể phƣơng pháp nghiên cứu, nguồn số liệu sử dụng trong nghiên cứu bao 

gồm số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp qua khảo sát thực tế, hệ thống các chỉ tiêu 

dùng trong nghiên cứu. Ngoài ra, nghiên cứu còn nêu định hƣớng và những giải 

pháp kinh tế chủ yếu để phát triển kinh tế trang trại ở Thừa Thiên Huế. Tuy 

nhiên, hạn chế của nghiên cứu này chƣa nêu cơ sở lý thuyết về phát triển trang 

trại và cơ sở đề xuất giải pháp. 

 Nghiên cứu của Hoàng Thị Bích Hằng (2015) “Đánh giá lợi thế so sánh của 

chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Tạp chí NN&PTNT, số 23/2005. 

Nghiên cứu đã sử dụng số liệu điều tra 249 hộ gồm: 59 hộ chăn nuôi lợn thịt qui 

mô trang trại, 172 hộ chăn nuôi lợn thịt qui mô nhỏ lẻ và 18 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh liên quan. Sử dụng phƣơng pháp phân tích lợi ích – chi phí (Benefit – Cost 

Analysis) để phân tích hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi, đồng thời sử dụng 

phƣơng pháp ma trận phân tích chính sách (policy analysis matrix - PAM) để 

phân tích tác động của chính sách của Chính phủ đến ngành chăn nuôi lợn thịt. 

Kết quả phân tích cho thấy: Chăn nuôi lợn thịt qui mô trang trại mang lại hiệu 

quả kinh tế cao hơn nuôi qui mô nhỏ lẻ, cụ thể: hộ chăn nuôi lợn qui mô trang 

trại tạo ra giá trị sản phẩm, giá trị gia tăng, lãi gộp và lãi ròng, thu nhập trên ngày 

công cao hơn hộ chăn nuôi lợn qui mô nhỏ lẻ. Chính sách hiện hành của Chính 

phủ Việt Nam là bảo hộ, trợ giúp cho ngành chăn nuôi lợn thịt (NPC>1, EPC >1, 

SRP >0). Ngành chăn nuôi lợn thịt có lợi thế so sánh, có thể cạnh tranh với các 

ngành hàng khác ( (DRC <1). 

Nghiên cứu của Lê Quang Vĩnh, Bùi Đức Công (2016) về “Phát triển kinh 

tế trang trại ở địa bàn huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh” Tạp chí NN&PTNT, số 

5/2016. Đề tài thực hiện các phƣơng pháp mô tả thống kê, hạch toán kinh tế, 

đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) và phân tích SWOT với các chỉ tiêu 
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phân tích tƣơng ứng để đánh giá tình hình phát triển trang trại trên địa bàn Trà 

Sơn. Nghiên cứu cho thấy điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn Trà 

Sơn thuận lợi cho phát triển trang trại đa dạng với nhiều loại hình (lâm nghiệp, 

trồng trọt, tổng hợp và chăn nuôi). Diện tích đất của các trang trại phần lớn đã 

đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đƣợc sử dụng phát triển khá đa 

dạng các loại cây trồng, vật nuôi. Các chủ trang trại có trình độ chuyên môn từ 

trung cấp đến đại học chiếm tỷ lệ thấp (23%) và hầu hết chƣa đƣợc đào tạo chính 

quy về quản lý, chuyên ngành kỹ thuật trong trang trại. Các trang trại sử dụng lao 

động trong gia đình là chính (70,4%), lao động làm thuê chiếm tỷ lệ thấp 

(29,6%). Nguồn vốn đầu tƣ chủ yếu là vốn tự có, vốn vay có sự hỗ trợ của Nhà 

nƣớc thƣờng hạn chế, nên các chủ trang trại khó mở rộng sản xuất. Sản phẩm do 

trang trại làm ra còn nhiều chủng loại nhỏ lẻ, chƣa đủ số lƣợng lớn tạo thành 

vùng nguyên liệu tập trung cho nhà máy chế biến. Các loại cam, bƣởi đã trở 

thành đặc sản của Trà Sơn, nhƣng chƣa đƣợc xây dựng thƣơng hiệu nên thị 

trƣờng không ổn định và giá bán không cao. Sản phẩm của các trang trại chủ yếu 

đƣợc tiêu thụ ở thị trƣờng nội tỉnh và phần lớn đƣợc bán cho tƣ thƣơng nên dễ bị 

ép giá, chỉ có một số ít có hợp đồng liên kết bao tiêu sản phẩm với các công ty 

trên địa bàn. Tổng doanh thu bình quân của các trang trại ở địa bàn Trà Sơn là 

khá cao, nhƣng so với tiêu chí đề ra thì giá trị sản phẩm hàng hóa ở phần lớn các 

trang trại chƣa đáp ứng đƣợc. Các yếu tố chính ảnh hƣởng đến phát triển trang 

trại gồm: vấn đề giao đất, vốn đầu tƣ, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, trình độ của 

các chủ trang trại và mối liên kết giữa các doanh nghiệp và nhà nông; do vậy trên 

địa bàn Trà Sơn cần bổ sung các giải pháp giải quyết các vấn đề đã nêu để tạo 

điều kiện cho các trang trại phát triển thuận lợi 

Tóm lại, các công trình, mô hình nghiên cứu trên ở Việt Nam đã đóng góp 

những vấn đề lý luận về ngành chăn nuôi trang trại, đánh giá thực trạng ngành 

chăn nuôi trang trại của Việt Nam và một số địa phƣơng. Nêu những vấn đề lý 

luận cơ bản về kinh tế trang trại, những bài học kinh nghiệm đƣợc rút ra từ thực 

tế phát triển kinh tế trang trại của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. Thông 

qua đó rút ra những thành công và hạn chế và các nguyên nhân ảnh hƣởng đến 

quá trình phát triển của kinh tế trang trại; đƣa ra những định hƣớng và giải pháp 

để phát triển kinh tế trang trại, đề nghị những chính sách vĩ mô và vi mô để thúc 
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đẩy phát triển kinh tế trang trại ở Việt Nam và một số địa phƣơng. Các nghiên 

cứu này cũng đã sử dụng cả phƣơng pháp nghiên cứu định tính lẫn phƣơng pháp 

định lƣợng để đánh giá thực trạng phát triển kinh tế trang trại. Trong đó đã sử 

dụng nguồn dữ liệu phong phú cả dữ liệu thứ cấp lẫn dữ liệu sơ cấp từ điều tra 

khảo sát trực tiếp các trang trại để sử dụng trong phân tích, đánh giá. Các nghiên 

cứu này cũng đã phân tích các yếu tố tác động đến năng suất, sản lƣợng trong 

chăn nuôi của trang trại thƣờng gồm các biến thức ăn, trình độ lao động, thuốc 

thú y, đào tạo, kinh nghiệm để đƣa ra giải pháp nhằm phát triển các trang trại 

chăn nuôi. Tuy nhiên, các nghiên cứu này còn hạn chế khi chƣa có nghiên cứu 

nào đề cập đến lý thuyết kinh tế học giải thích các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát 

triển của các trang trại chăn nuôi, cũng nhƣ chƣa quan tâm đến nghiên cứu hình 

thức chăn nuôi nào có hiệu quả nhất, chƣa phân tích cụ thể và chi tiết những 

điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các trang trại chăn nuôi và đặc 

biệt là chƣa đánh giá sự phát triển của các trang trại chăn nuôi trong quá trình hội 

nhập quốc tế, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập của các trang trại chăn 

nuôi để có cơ sở đề xuất giải pháp khả thi. Đây chính là lỗ hổng của các nghiên 

cứu này. Trong đó, đáng chú ý là ở tỉnh Đồng Nai là một đơn vị phát triển mạnh 

các trang trại chăn nuôi heo ở nƣớc ta hiện nay nhƣng chƣa có nghiên cứu nào đi 

sâu phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các mô hình trang trại 

chăn nuôi heo theo hƣớng hội nhập quốc tế đặc biệt là ở Đồng Nai nên đây là vấn 

đề cần quan tâm và có những hƣớng nghiên cứu tiếp theo. 

1.1.3. Những điểm kế thừa và hƣớng nghi n cứu của luận án 

Nhƣ vậy, thông qua các nghiên cứu trong và ngoài nƣớc nói trên, ở những 

mức độ khác nhau, đã giúp tác giả có một số tƣ liệu và kiến thức cần thiết để có 

thể hình thành những hiểu biết chung, giúp tiếp cận và đi sâu nghiên cứu vấn đề. 

Với sự phát triển của mạnh mẽ của kinh tế trang trại chăn nuôi heo hiện nay đã 

đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế -xã hội của các địa phƣơng và quốc 

gia. Tuy nhiên, hiện nay các trang trại chăn nuôi heo phát triển nhƣ thế nào và 

những nhân tố chủ yếu nào ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại đặc 

biệt là các trang trại chăn nuôi heo đã đáp ứng đƣợc yêu cầu của quá trình hội 

nhập quốc tế hay chƣa. Từ đó, luận án xin trình bày những điểm kế thừa và 

hƣớng nghiên cứu tiếp theo nhƣ sau: 
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Thứ nhất, các công trình nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam đã tiếp cận 

một cách có hệ thống những vấn đề lý luận liên quan đến phát triển trang trại 

chăn nuôi heo. Đây là điểm mà luận án sẽ kế thừa khi trình bày những vấn đề lý 

luận chung về kinh tế trang trại và sự phát triển của kinh tế trang trại. Các công 

trình nghiên cứu cũng đã khẳng định vai trò và ý nghĩa của các trang trại chăn 

nuôi heo đối với sự phát triển ngành nông nghiệp nói riêng và đóng góp vào sự 

phát triển kinh tế xã hội nói chung. Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo 

trên cơ sở kết hợp của các yếu tố trong quá trình sản xuất bao gồm vốn, lao động, 

các yếu tố đầu vào do công nghiệp cung cấp,… và đặc biệt là yếu tố công nghệ 

đã đƣợc đƣa vào sản xuất của các trang trại chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế 

cao.  

Thứ hai, các phƣơng pháp nghiên cứu đã đƣợc trình bày cụ thể bao gồm cả 

nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lƣợng, trong đó nguồn số liệu sử dụng 

để phân tích, đánh giá khá phong phú bao gồm cả dữ liệu thứ cấp thu thập từ các 

cơ quan ban ngành và nguồn dữ liệu sơ cấp thu thập từ điều tra, khảo sát trực tiếp 

các trang trại chăn nuôi. Phƣơng pháp phân tích định lƣợng đƣợc sử dụng trong 

việc phân tích các yếu tố nhƣ đất đai, lao động, thuốc thú ý, con giống,… ảnh 

hƣởng đến biến phụ thuộc là sản lƣợng hay năng suất của các trang trại chăn 

nuôi. Trong đó, xác định những yếu tố nào tác động mạnh nhất cũng nhƣ không 

tác động đến sản lƣợng hay năng suất của các trang trại chăn nuôi để làm cơ sở 

đề xuất giải pháp khả thi. Luận án cũng đã kế thừa các phƣơng pháp nghiên cứu 

này, vừa sử dụng nguồn số liệu thứ cấp lẫn số liệu sơ cấp từ điều tra khảo sát trực 

tiếp các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn nghiên cứu để có cơ sở phân tích, 

đánh giá thực trạng của các trang trại.  

Thứ ba, các mô hình nghiên cứu cụ thể đã làm nền tảng  cho nghiên cứu 

của tác giả. Nghiên cứu của Key Nigel, McBride W đã sử dụng mô hình hàm 

tuyến tính là: y = Xi +CiXi + i. Với biến phụ thuộc là năng suất chăn nuôi heo, 

biến độc lập là trình độ chuyên môn (bao gồm tuổi của nông hộ, trình độ, kinh 

nghiệm chăn nuôi), quy mô chăn nuôi (<1000 con, 1000-2000 con, 2000-5000 

con, 5000-10.000 con, >10.000 con), vùng chăn nuôi (các địa phƣơng), tổng chi 

phí đầu vào (khấu hao chuồng trại, thức ăn, giống, thuốc thú y, lao động, khác; 

hay nghiên cứu của Faizal Adams and K. Ohene-Yankyera cũng sử dụng hàm 
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tuyến tính với biến phụ thuộc là sản lƣợng gia súc, biến độc lập là diện tích chăn 

nuôi trang trại, tuổi, giới tính, trình độ của chủ trang trại, chi phí chăn nuôi, tín 

dụng. Nghiên cứu của Nguyễn Khắc Hoàn (2014) đã sử dụng mô hình hàm sản 

xuất Cobb-Douglas Y =  A X1
1

 X2
2

 X3
3

  e
dĐ +Ui

 

Hay LnY = LnA +  1LnX1 + 2 LnX2 + 3 LnX3  + dĐ + Ui 

Trong đó:  

Y   là thu nhập của trang trại (triệu đồng)  

A   là hằng số 

X1 : Diện tích đất nông nghiệp (nông nghiệp, lâm nghiệp, mặt nƣớc 

NTTS) đƣa vào sử dụng (ha) 

X2   : Tổng lao động của trang trại (ngƣời) 

X3   : Tổng vốn trang trại đƣa vào sản xuất kinh doanh (triệu đồng)  

Đ:  Biến giả thể hiện trình độ chuyên môn của chủ trang trại 

d : Hệ số biến giả (d = 0 chƣa qua đào tạo; d = 1 đã qua đào tạo)  

i (i = 1 -  3) là hệ số ảnh hƣởng của biến độc lập đến biến phụ thuộc 

Nhƣ vậy, về mô hình định lƣợng tác giả cũng đã học hỏi đƣợc việc sử dụng 

hàm tuyến tính hay hàm sản xuất Cobb-Douglas để xác định các yếu tố ảnh 

hƣởng đến sản lƣợng hay năng suất của các trang trại là hợp lý.  

Thứ tư, trên cơ sở phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh và sự 

phát triển của các trang trại chăn nuôi, các nghiên cứu cũng đã đƣa ra kết luận và 

hàm ý chính sách để phát triển các trang trại chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Trên cơ 

sở đó, luận án cũng tiến hành đánh giá đúng thực trạng phát triển của các trang 

trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai, xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển 

của các trang trại làm cơ sở đề xuất giải pháp khả thi.  

Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trƣớc, tác giả nhận thấy đƣợc vị trí, vai 

trò quan trọng của các trang trại chăn nuôi heo đối với sự phát triển của nền kinh 

tế nói chung và ở tỉnh Đồng Nai nói riêng. Trên cơ sở đó luận án xác định đƣợc 

hƣớng nghiên cứu tiếp theo nhƣ sau:  

Thứ nhất, tiếp tục kế thừa và nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến sự 

phát triển của kinh tế trang trại đặc biệt là sự phát triển của kinh tế trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai. 
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Thứ hai, xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại 

chăn nuôi heo ở Đồng Nai trên dựa trên lý thuyết kinh tế học giải thích về các 

yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi làm nền tảng 

phân tích thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

Thứ ba, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (phân tích ma 

trận SWOT) trên cơ sở tham khảo ý kiến của các chuyên gia và các nhà khoa học 

thuộc lĩnh vực chuyên môn. Đây là cơ sở để đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ 

hội, thách thức của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai.  

Thứ tư, phân tích khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập của các trang trại 

chăn nuôi heo ở Đồng Nai dựa trên các tiêu chí đánh giá.  

Thứ năm, trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng thực trạng phát triển của các 

trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai, luận án đề xuất các giải pháp ở tầm vĩ mô 

và vi mô nhằm góp phần phát triển các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai đáp 

ứng đƣợc yêu cầu hội nhập quốc tế.  

Tóm lại, thông qua việc hệ thống hóa và khái quát hóa các nghiên cứu trong 

và ngoài nƣớc liên quan đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi, tác giả đã 

xác định đƣợc khoảng trống của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hƣởng 

đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai trong quá trình hội 

nhập quốc tế; phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các trang 

trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai và đề xuất giải pháp khả thi góp phần pháp triển 

các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Điều này giúp cho tác giả tiếp tục nghiên cứu để hoàn thành luận án. 

1.2. Nguồn số liệu và phƣơng pháp nghi n cứu 

1.2.1. Nguồn số liệu 

1.2.1.1. Số liệu thứ cấp 

Các dữ liệu thứ cấp sẽ đƣợc thu thập từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau. 

Trƣớc hết là các thông tin về sản xuất nông nghiệp, về kinh tế trang trại chăn 

nuôi đƣợc thể hiện trong các nghị quyết, chính sách của Đảng và Nhà nƣớc cả ở 

cấp Trung ƣơng và địa phƣơng. Các thông tin từ các công trình nghiên cứu, kết 

quả nghiên cứu, các bài báo, tạp chí của các tác giả trong và ngoài nƣớc cũng 

đƣợc tham khảo một cách hệ thống. Các nguồn thông tin từ các báo cáo tổng kết, 

điều tra thống kê của các cơ quan khác nhau nhƣ Sở Nông nghiệp và Phát triển 
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nông thôn Đồng Nai, cục Thống kê tỉnh, số liệu thống kê các huyện, thị trong 

tỉnh, các số liệu nghiên cứu của các trƣờng đại học,... là nguồn thông tin quý giá 

cho nghiên cứu này, cụ thể nhƣ sau: 

Các số liệu thống kê về quy mô, số lƣợng và loại hình trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai qua các năm, số liệu về sản lƣợng thịt heo tiêu thụ nội địa và 

xuất khẩu, số liệu về giá cả sản phẩm heo qua các năm, giá cả thức ăn công 

nghiệp, tình hình lao động,… đƣợc thu thập từ Cục thống kê tỉnh Đồng Nai, Sở 

nông nghiệp và phát triển nông thôn Đồng Nai, Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, 

Tập san khoa học và công nghệ Đồng Nai, các tạp chí chuyên ngành. 

Các chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh Đồng Nai, chiến lƣợc phát 

triển ngành chăn nuôi tỉnh Đồng Nai của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Các báo cáo liên quan đến ngành chăn nuôi Việt Nam và Đồng Nai và các 

chính sách liên quan đến sự phát triển của ngành chăn nuôi. 

Các thông tin về tỉ giá hối đoái, lãi suất thị trƣờng đƣợc cập nhật từ các 

phƣơng tiện thông tin đại chúng 

1.2.1.2. Số liệu sơ cấp 

Số liệu sơ cấp sẽ đƣợc thu thập thông qua điều tra, phỏng vấn các chủ trang 

trại chăn nuôi heo theo bảng câu hỏi đƣợc chuẩn bị sẵn. Phạm vi điều tra là các 

trang trại chăn nuôi heo trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai. Với số phiếu điều tra 

(quy mô mẫu) đƣợc xác định nhƣ sau: 

Áp dụng công thức xác định số mẫu điều tra: 

2)(1 eN

N
n


 ; với n: số mẫu điều tra, N số lƣợng tổng thể; e là sai số chuẩn. 

Với tổng số trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh Đồng Nai, N = 1.423 trang 

trại và độ chính xác là 93% (tức sai số cho phép là 7%) thì ta tính đƣợc n=178. 

Tác giả sẽ chọn n=200 phiếu điều tra nhằm loại bỏ những phiếu không đạt yêu 

cầu và sai sót. Việc chọn mẫu này có hạn chế vì trên thực tế điều tra thƣờng chọn 

độ chính xác là 95% (tức sai số 5%). Tuy nhiên với độ chính xác này thì tính toán 

ta đƣợc n=312, số mẫu này quá lớn so với kinh phí hạn hẹp của tác giả. Nên tác 

giả chọn số phiếu điều tra là 200. 

Mẫu điều tra đƣợc tiến hành thu thập theo phƣơng pháp điều tra chọn mẫu, 

sau đó số mẫu đƣợc chọn ngẫu nhiên theo tỷ lệ đại diện cho các mô hình trang 
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trại chăn nuôi. Với cách thức điều tra là phỏng vấn trực tiếp các trang trại chăn 

nuôi nhằm thu thập thông tin theo bảng hỏi thiết kế sẵn. Cụ thể, căn cứ vào số 

liệu về trang trại chăn nuôi heo của từng huyện, từng loại hình trang trại do Sở 

NN&PTNT tỉnh cung cấp, tác giả tính toán phân bổ mẫu điều tra cho từng loại 

hình trang trại chăn nuôi và phân bổ điều tra tại các huyện theo tỷ lệ phù hợp. 

Sau đó, các mẫu điều tra đƣợc xác định ngẫu nhiên theo địa chỉ các trang trại 

đƣợc cung cấp từ Sở NN&PTNT tỉnh. 

Trƣớc khi điều tra chính thức, điều tra thử 5 mẫu nghiên cứu đã đƣợc tiến 

hành nhằm rút kinh nghiệm cho ngƣời phỏng vấn và điều chỉnh, bổ sung phiếu 

tra cho phù hợp với nghiên cứu.Phiếu điều tra cũng đƣợc góp ý kiến từ các 

chuyên gia bao gồm Phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Đồng Nai phụ trách về lĩnh vực chăn nuôi, Cục trƣởng cục thú y Đồng Nai, Chủ 

tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, Giảng viên hƣớng dẫn, đại diện công ty chăn 

nuôi CP, Nupark. Mục đích này nhằm tập trung vào những nội dung phù hợp cho 

việc điều tra. Trên cơ sở đó, điều chỉnh và bổ sung bảng hỏi cho phù hợp với 

thực tiễn. 

Điều tra thông tin về trang trại chăn nuôi bao gồm thông tin về đặc điểm 

của hộ nông dân nhƣ giới tính, kinh nghiệm chăn nuôi, trình độ văn hóa, kiến 

thức nông nghiệp,… Các đầu vào bao gồm: Lao động, con giống, vốn, số lƣợng 

thức ăn, thuốc thú y, diện tích nuôi, mô hình chăn nuôi (chuồng lạnh, gia công, 

công nghiệp, bình thƣờng), đầu ra bao gồm: Sản lƣợng chăn nuôi heo, lƣợng tăng 

trọng heo hơi/tháng nuôi/đầu heo, thu nhập trang trại, giá heo,… 

Các trang trại điều tra đƣợc lựa chọn ngẫu nhiên theo các mô hình trang trại 

chăn nuôi heo trên phạm vi toàn tỉnh. Các loại hình trang trại chăn nuôi hiện có ở 

tỉnh Đồng Nai bao gồm: chăn nuôi heo theo mô hình công nghiệp (chuồng kín) 

và chăn nuôi heo mô hình bình thƣờng (chuồng hở). Các thành phần tham gia sản 

xuất kinh doanh của các trang trại là các doanh nghiệp FDI, các công ty cổ phần, 

các hợp tác xã, các hộ gia đình. Tỷ lệ mẫu điều tra trung bình là 14,4% và đƣợc 

phân bố theo một tỷ lệ hợp lý trên tất cả các loại hình trang trại chăn nuôi heo 

của Tỉnh.  

Về loại hình trang trại chăn nuôi heo bao gồm trang trại chăn nuôi heo theo 

mô hình công nghiệp (chuồng kín, chuồng hở), trang trại chăn nuôi heo bình 
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thƣờng (thông thƣờng, kết hợp vƣờn ao chuồng) và thành phần tham gia sản xuất 

kinh doanh của các trang trại bao gồm: các doanh nghiệp FDI, các công ty cổ 

phần, các hộ gia đình. Việc xác định các trang trại điều tra căn cứu trên các tiêu 

chí sau: 

Tiêu chí xác định kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn và Tổng cục Thống kê ban hành theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các báo cáo về tình hình kinh tế 

trang trại hàng năm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai 

cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng xác định các loại hình chăn 

nuôi heo cơ bản này. Từ kết quả nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế, chúng tôi 

nhận thấy rằng về cơ bản ở tỉnh Đồng Nai có các loại hình kinh tế trang trại chăn 

nuôi heo nêu trên. 

Để xác định là một trang trại chăn nuôi heo ngoài việc xác định quy mô giá 

trị sản phẩm hàng hóa từ 1tỷ đồng trở lên tính bình quân 1 năm, chúng tôi xác 

định số đầu con nuôi từ 100 con trở lên. Ngoài chăn nuôi ra, một số các trang trại 

(chủ yếu của nông hộ) còn có trồng thêm một số loại cây trồng phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng của trang trại và phục vụ cho chăn nuôi. Các loại sản phẩm sản xuất 

phụ thêm này có qui mô sản phẩm nhỏ, giá trị sản phẩm hàng hóa thấp. Còn đối 

với các trang trại phát triển sản xuất kinh doanh đa ngành (chăn nuôi kết hợp trồn 

trọt hay chế biến, công nghiệp và dịch vụ. Cơ cấu giá trị sản phẩm của loại hình 

trang trại này khá đa dạng, tỷ lệ giá trị từng loại sản phẩm không chênh lệch nhau 

nhiều, giá trị sản phẩm hàng hóa của các ngành cũng gần nhƣ tƣơng đƣơng nhau. 

Do đó, đối với loại hình này chúng tôi chỉ tiến hành điều tra khảo sát trên phạm 

vi chăn nuôi heo của các trang trại này.  

Tình hình phân bổ các trang trại điều tra: Với phƣơng pháp điều tra chọn 

mẫu đủ lớn và thuận tiện, số liệu đƣợc thu thập có thể đánh giá đƣợc tình hình 

phát triển và phân tích đƣợc những yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả, hiệu quả của 

các trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh. Tiến hành điều tra 200 trang trại và từng 

loại hình trang trại chăn nuôi heo đƣợc phân bổ cho các thành phố, huyện thị của 

Tỉnh nhƣ sau: (Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành 

phố, 1 thị xã và 9 huyện. Trong đó có 8 thị trấn, 29 phƣờng và 136 xã) 
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Bảng 1.1. Phân bổ điều tra trang trại chăn nuôi heo 

Đơn vị  
Số lƣợng 

trang trại  

Số mẫu 

điều tra 

Tp Biên Hòa 49 8 

Tân Phú 27 0 

Định Quán 76 10 

Vĩnh Cửu 85 12 

Long Thành 151 23 

Trảng Bom 269 36 

Thống Nhất 320 48 

Long Khánh 124 17 

Nhơn Trạch 13 0 

Xuân Lộc 131 20 

Cẩm Mỹ 178 26 

Tổng 1.423 200 

(Nguồn: Số liệu về số trang trại chăn nuôi heo của Sở NN&PTNT Đồng Nai ; Số mẫu 

điều tra và khảo sát theo tính toán của tác giả, 2015) 

Số trang trại chăn nuôi heo đƣợc tập trung điều tra nhiều ở các huyện 

Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, huyện Trảng Bom, huyện Vĩnh Cửu vì những 

địa phƣơng này có ngành chăn nuôi heo tƣơng đối phát triển và tập trung số 

lƣợng lớn các trang trại chăn nuôi. Ngoài ra, việc điều tra còn đƣợc tiến hành 

theo tỷ lệ phù hợp giữa các trang trại chăn nuôi heo của các đơn vị tham gia nhƣ 

công ty có vốn FDI, HTX, Công ty cổ phần, Hộ gia đình với mô hình chăn nuôi 

theo kiểu chuồng kín và kiểu chuồng hở nhƣ sau: 

Bảng 1.2: Phân bổ phiếu điều tra theo loại hình trang trại chăn nuôi heo  

Số phiếu điều tra Kiểu trại hở Kiểu trại kín Tổng 

FDI 0 11 11 

HTX 12 2 14 

Công ty CP 2 2 4 

Hộ gia đình 164 7 190 

Tổng  178 22 200 

(Nguồn: Tính toán của tác giả, 2015) 



 
28 

  

Kết quả 178 bảng câu hỏi đƣợc thu về từ 200 bảng câu hỏi phát ra. Sau khi 

loại bỏ các bảng câu hỏi không hợp lệ do có nhiều ô trống hoặc đáp viên chọn 

hơn một trả lời, 178 bảng câu hỏi sử dụng để phân tích và kiểm định, mẫu nghiên 

cứu đƣợc chọn đáp ứng đƣợc các tiêu chuẩn về số lƣợng và nội dung đã đề ra. 

1.2.2. Phƣơng pháp nghi n cứu 

1.2.1.1. Phƣơng pháp nghi n cứu định tính 

Phƣơng pháp tổng hợp: 

Lƣợc khảo các tài liệu trong và ngoài nƣớc để tìm ra khung phân tích về 

phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

Lƣợc khảo các tài liệu, các công trình nghiên cứu liên quan đến luận án 

nghiên cứu để để tìm ra những ƣu điểm và những hạn chế của các nghiên cứu 

này và làm cơ sở cho hƣớng nghiên cứu của luận án. 

Tổng hợp kinh nghiệm của các nƣớc về phát triển mô hình chăn nuôi làm 

bài học kinh nghiệm cho địa bàn nghiên cứu và làm căn cứ xây dựng mô hình lý 

thuyết. 

Tổng hợp các cơ sở lý thuyết, lựa chọn các lý thuyết kinh tế học phù hợp 

với đề tài nghiên cứu về phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

Phƣơng pháp chuyên gia: đây là phƣơng pháp điều tra qua đánh giá của các 

chuyên gia về sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. Cụ thể 

là xin ý kiến, nhận định của các chuyên gia về điểm mạnh, điểm yếu, cơ yếu, cơ 

hội, thách thức (phân tích SWOT) các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

Phƣơng pháp này đƣợc tiến hành qua các bƣớc nhƣ sau: 

Bƣớc 1: Lựa chọn chuyên gia 

Do lĩnh vực nghiên cứu của đề tài là các trang trại chăn nuôi heo trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai nên tác giả lựa chọn các chuyên gia và các nhà khoa học hiện 

đang tham gia trong lĩnh vực nông nghiệp mà cụ thể lĩnh vực chăn nuôi và hiện 

đang công tác tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Danh sách các chuyên 

gia đƣợc trình bày cụ thể ở phụ lục 3. 

Bƣớc 2: Trƣng cầu ý kiến chuyên gia 

Tác giả thực hiện điều tra lấy ý kiến các chuyên gia bằng bảng hỏi đƣợc 

thiết kế sẵn (phụ lục 3) 



 
29 

  

Bƣớc 3: Thu thập và xử lý, tổng hợp các đánh giá, nhận định của các 

chuyên gia thông qua bảng tổng hợp những điểm chung hay kết luận của các 

chuyên gia về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai (phụ lục 3)  

Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp: 

Đƣợc sử dụng trong toàn bộ quá trình thực hiện luận án. Tổng hợp tất cả 

những dữ liệu thu thập, tiến hành phân tích, đánh giá sự phát triển của các mô 

hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc 

tế. 

Trình bày và giải thích một cách khách quan và khoa học qua mô tả các sự 

kiện, các hoàn cảnh, các mối quan hệ của đề tài trên cơ sở đánh giá, mô tả đƣợc 

thực tế số lƣợng loại hình sản xuất, sự phân bố, tình hình sử dụng đất đai, sử 

dụng lao động, vốn và nguồn vốn, tình hình thu nhập, kết quả và hiệu quả của 

trang trại,... nhằm làm rõ nội dung và các yêu cầu đặt ra đối với sự phát triển của 

các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo hƣớng hội nhập quốc tế. 

Nêu và đánh giá những khuyến nghị của cá nhân. 

Phƣơng pháp so sánh đối chiếu: sử dụng trong việc đánh giá sự phát triển 

các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai so với cả nƣớc; so sánh một số các chỉ 

tiêu kinh tế giữa các nhóm trang trại với nhau. 

Phương pháp so sánh: chủ yếu đƣợc sử dụng trong việc so sánh các chỉ tiêu 

về các yếu tố đầu vào, kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

trang trại chăn nuôi. 

Phương pháp phân tích và xử lý số liệu: 

Phân tích và tổng hợp các số liệu điều tra thu thập đƣợc trên các đơn vị 

thống kê theo các tiêu thức lựa chọn. Các chỉ tiêu giá trị đƣợc hiện tại hoá bằng 

đơn giá thống nhất theo giá hiện hành của năm điều tra. Sử dụng thống kê mô tả 

và so sánh, số tuyệt đối, số tƣơng đối để phân tích đánh giá thực trạng kinh tế 

trang trại chăn nuôi heo của tỉnh. 

Số liệu đƣợc xử lý bằng các chƣơng trình phần mềm excel, eview 

1.2.1.2. Phƣơng pháp nghi n cứu định lƣợng 

 Sử dụng lý thuyết sản xuất, phƣơng pháp OLS với hàm sản xuất Cobb - 

Douglas để xác định mức độ ảnh hƣởng của các yếu tố tác động đến sản lƣợng 
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chăn nuôi của các trang trại. Thuận lợi của hàm này có thể dùng để ƣớc lƣợng tác 

động của từng yếu tố đầu vào đến sản lƣợng chăn nuôi heo tại các trang trại 

nghiên cứu. 

Mô hình các yếu tố đầu vào tác động đến yếu tố đầu ra dự kiến: 

Y = F(Xi) = a.X1
1 

* X2
2 

* X3
3 

* X4
4 

* X5
5 

* X6
6 

*e
(D) 

. 

 Trong đó : Y là biến phụ thuộc,  với a là hằng số  

 X1,  X2,X3,  X4 , X5, là biến độc lập phản ánh nguyên nhân. 

 D là biến giả định mang tính định tính 

 1,  2,  3, 4, n  là hệ số của biến số X 

  là hệ số của D. 

Sau đó chúng ta dựa trên phƣơng pháp hàm năng suất tối đa (Maximum 

likelihood Estimation-MLE) và phƣơng pháp bình phƣơng tối thiểu (Ordiniary 

Least Squares-OLS) để xây dựng xây dựng mô hình kinh tế lƣợng để xác định 

nhân tố ảnh hƣởng đến năng suất chăn nuôi heo: Với cơ sở lý thuyết về mô hình 

nhƣ trên, hàm hồi quy tuyến tính dạng Logarith đƣợc sử dụng thể hiện mối tƣơng 

quan giữa sản lƣợng chăn nuôi heo và các yếu tố ảnh hƣởng: 

 Ln Y = a0+1LnX1+2LnX2+3LnX3+4LnX4+5LnX5+1D1+2D2 

 Với: Kỳ vọng dấu của các biến độc lập (Xi) với biến phụ thuộc (Y) 

Các biến Định nghĩa Kỳ vọng dấu 

Y Biến phụ thuộc: sản lƣợng chăn nuôi (kg)  

X1 Diện tích nuôi (m
2
) + 

X2 Quy mô của trang trại (số đầu con) + 

X3 Vốn sản xuất  

X4 Chi phí đầu vào do công nghiệp cung cấp + 

X5 Lao động + 

D1
 

Biến giả, Kiến thức nông nghiệp của chủ trang trại 

Dummy = 1 nếu chủ trang trại đƣợc đào tạo kiến thức 

chuyên môn, ngƣợc lại Dummy =0 

+ 

D2 

Biến giả, công nghệ. Dummy=1 nếu trang trại sử 

dụng công nghệ tiến tiến (chuồng lạnh), Dummy=0 

nếu ngƣợc lại 

+ 
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Dựa vào nguồn số liệu điều tra của các trang trại chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng 

Nai trong năm 2015 để xác định kết quả hồi quy. 

Hệ thống kiểm định: Để mô hình hồi quy đảm bảo khả năng tin cậy, ta cần 

thực hiện các kiểm định sau: 

Kiểm định tƣơng quan từng phần của các hệ số hồi quy 

Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình 

Tóm tắt chƣơng 1 

Chƣơng 1 đã nêu tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nƣớc. Các 

công trình nghiên cứu liên quan đến luận án đã đƣợc nghiên cứu, trong đó đã rút 

ra đƣợc phƣơng pháp nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu, mô hình nghiên cứu và nội 

dung nghiên cứu cũng nhƣ những điểm đã làm đƣợc và những điểm mà các 

nghiên cứu này chƣa đi sâu. Trên cơ sở đó, tác giả rút ra đƣợc khoảng trống để 

luận án tiếp tục nghiên cứu và đây là cơ sở đó để có hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

của luận án. 

Phƣơng pháp sử dụng trong nghiên cứu luận án bao gồm: phƣơng pháp 

nghiên cứu định tính và phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng. Các số liệu thứ cấp 

và sơ cấp đƣợc sử dụng trong nghiên cứu, trong đó số liệu sơ cấp đƣợc thu thập 

từ điều tra phỏng vấn các trang trại chăn nuôi theo bảng hỏi thiết kế sẵn và nguồn 

số liệu này đƣợc sử dụng để phân tích các yếu tố tác động đến sản lƣợng chăn 

nuôi, mô hình các yếu tố tác động này đã đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng các lý 

thuyết kinh tế học về phát triển, kỳ vọng dấu của các biến đã đƣợc đặt ra và kết 

quả nghiên cứu sẽ đƣợc kiểm định để đảm bảo sự tồn tại của mô hình nghiên 

cứu. 

Sau khi thực hiện nghiên cứu các công trình nghiên cứu trong và ngoài 

nƣớc, tìm ra khoảng trống nghiên cứu làm cơ sở cho hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

của đề tài, luận án tiếp tục việc nghiên cứu các vấn đề lý luận chung về phát triển 

mô hình kinh tế trang trại và đƣợc thực hiện tiếp theo ở chƣơng 2. 
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CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRANG  

TRẠI CHĂN NUÔI HEO THEO HƢỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

Nội dung của chương này đề cập đến những vấn đề lý luận về phát triển mô 

hình trang trại chăn nuôi heo theo hướng hội nhập quốc tế, làm nền tảng lý 

thuyết để đánh giá thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng 

Nai. Cụ thể là đề cập đến một số khái niệm về trang trại và phát triển kinh tế 

trang trại, vị trí và vai trò của các trang trại chăn nuôi heo; khung lý thuyết về 

sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo; những yêu cầu đặt ra đối với các 

trang trại chăn nuôi heo trong quá trình hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, kinh 

nghiệm thực tiễn phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở một số nước trên 

thế giới , một số địa phương và bài học kinh nghiệm cho tỉnh Đồng Nai cũng 

được đề cập. 

2.1 Một số vấn đề lý luận về mô hình, trang trại và kinh tế trang trại  

2.1.1. Khái niệm mô hình, trang trại , kinh tế trang trại  và phát triển kinh tế 

trang trại  

2.1.1.1. Khái niệm mô hình 

Mô hình là một vật cùng hình dạng nhƣng làm thu nhỏ lại nhiều, mô phỏng 

cấu tạo và hoạt động của một vật khác để trình bày, nghiên cứu. (2) Hay mô hình 

là hình thức diễn đạt hết sức gọn theo một ngôn ngữ nào đó các đặc trƣng chủ 

yếu của một đối tƣợng, để nghiên cứu đối tƣợng ấy. (3) Mô hình là mô tả về cách 

thức tổ chức hoạt động của đơn vị, cơ quan, tổ chức, cộng đồng 54,tr1 

Mô hình: là một hệ thống các yếu tố vật chất hoặc ý niệm (tƣ duy) để biểu 

diễn, phản ánh hoặc tái tạo đối tƣợng cần nghiên cứu, nó đóng vai trò đại diện, 

thay thế đối tƣợng thực sao cho việc nghiên cứu mô hình cho ta những thông tin 

mới tƣơng tự đối tƣợng thực 46,tr1. 

Như vậy, mô hình là hình thức mô tả về cách thức tổ chức hoạt động của 

đơn vị, cơ quan, tổ chức, cộng đồng. 

2.1.1.2 Khái niệm trang trại  

Trang trại là một cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa nông lâm ngƣ nghiệp, 

có nguồn gốc hình thành và phát triển từ kinh tế nông hộ nhƣng vào giai đoạn có 

trình độ tổ chức quản lý sản xuất hàng hóa cao hơn. Khai thác và sử dụng các 

nguồn lực kinh tế ở địa phƣơng (đất đai, vốn, lao động, ứng dụng khoa học công 

nghệ). Hoạt động sản xuất kinh doanh luôn gắn liền với nền kinh tế thị trƣờng 

52, tr10. 



 
33 

  

Trang trại là loại hình cơ sở sản xuất nông nghiệp của các hộ gia đình nông 

dân, hình thành và phát triển chủ yếu trong điều kiện kinh tế thị trƣờng khi 

phƣơng thức sản xuất tƣ bản thay thế phƣơng thức sản xuất phong kiến. Một số 

tác giả khi nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển kinh tế trang trại trên thế 

giới cho rằng, các trang trại đƣợc hình thành từ cơ sở của các hộ tiểu nông sau 

khi từ bỏ sản xuất tự cung tự cấp khép kín, vƣơn lên sản xuất hàng hóa đáp ứng 

nhu cầu thị trƣờng trong điều kiện cạnh tranh [1, tr 62]. 

Trang trại là cơ sở sản xuất nông nghiệp gắn với hộ gia đình nông dân. Các 

nội dung cùng những hoạt động của trang trại chính là những việc làm của ngƣời 

nông dân trên đồng ruộng, của ngƣời chủ hộ gia đình sản xuất kinh doanh nông 

nghiệp…[4, tr1]. 

Trang trại là một hình thức tổ chức sản xuất cơ sở trong nông nghiệp (bao 

gồm cả nông, lâm, ngƣ nghiệp) mà tƣ liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng của một ngƣời chủ độc lập. Sản xuất đƣợc tiến hành với quy mô 

ruộng đất và các yếu tố sản xuất tập trung đủ lớn cùng phƣơng thức tổ chức quản 

lý sản xuất tiến bộ và trình độ kỹ thuật cao, hoạt động tự chủ để sản xuất ra các 

loại sản phẩm hàng hoá phù hợp với yêu cầu đặt ra của cơ chế thị trƣờng.…[4, 

tr2]. 

Hiện nay, trong các tài liệu nghiên cứu khoa học kinh tế, trang trại và kinh 

tế trang trại đƣợc nhìn nhận dƣới nhiều quan điểm khác nhau. Tuy nhiên, phần 

lớn các học giả đều thống nhất quan điểm cho rằng, trang trại là một loại hình tổ 

chức sản xuất cơ sở trong nông, lâm, thủy sản có mục đích chính là sản xuất 

hàng hóa, có tư liệu sản xuất thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của một 

chủ độc lập, sản xuất được tiến hành trên quy mô ruộng đất và các yếu tố sản 

xuất tiến bộ và trình độ kỹ thuật cao, hoạt động tự chủ và luôn gắn với thị 

trường. 31, tr18 

Ngoài mặt kinh tế, trang trại còn đƣợc nhìn nhận dƣới góc độ xã hội và môi 

trƣờng nhƣ sau: 52, tr12 

Về mặt xã hội : trong trang trại có các quan hệ xã hội đan xen nhau nhƣ 

quan hệ chủ trang trại với ngƣời làm thuê, quan hệ giữa các thành viên trong gia 

đình chủ trang trại (với tƣ cách tế bào xã hội). 
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Về mặt môi trƣờng : trang trại là không gian sinh sống, trong đó diễn ra các 

quan hệ sinh thái đa dạng. 

 

 

 

 (Nguồn :31, tr20)  

Sơ đồ 2.1 : Các quan hệ kinh tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của trang trại 

Các quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình tồn tại và phát triển của trang 

trại có thể tóm lƣợc thành hai nhóm đó là quan hệ giữa trang trại với môi trƣờng 

bên ngoài và quan hệ giữa trang trại với môi trƣờng bên trong. Quan hệ giữa 

trang trại với môi trƣờng bên ngoài bao gồm hai cấp độ, môi trƣờng vĩ mô (cơ 

chế, chính sách chung của nhà nƣớc,…) và môi trƣờng vi mô (các đối tác, khách 

hàng, bạn hàng, đối thủ cạnh tranh,...). Các quan hệ nội tại bên trong trang trại rất 

đa dạng và phức tạp nhƣ các quan hệ về đầu tƣ, phân bổ nguồn lực cho các 

ngành, các bộ phận trong trang trại, các quan hệ lợi ích kinh tế liên quan đến việc 

phân phối kết quả làm ra, trong đó lợi ích của chủ trang trại với tƣ cách là ngƣời 

chủ sở hữu tƣ liệu sản xuất và lợi ích của ngƣời lao động làm thuê là rất quan 

Quan hệ bên ngoài 

Thị trƣờng vốn 

Thị trƣờng lao động 

Thị trƣờng TLSX 

Thị trƣờng thông tin 

Các cơ quan quản lý nhà 

nƣớc về kinh tế 

Chính quyền địa phƣơng 

Tìm kiếm hiệu quả 

hạn chế rủi ro 

Liên kết các trang trại 

Quan hệ khách hàng, các tổ 

chức trung gian 

Tìm kiếm thị trƣờng, tiêu 

thụ sản phẩm 

Trang trại 

Vị trí địa lý 

        Địa hình 

        Đặc điểm thời tiết khí hậu 

        Điều kiện giao thông 

Các quan hệ  kinh tế  phát sinh trong quá trình hoạt 

động SXKD của trang trại 

Quan hệ bên trong 

Đầu tƣ 

Bố trí cơ cấu sản xuất 

Lợi ích chủ trang trại 

Lợi ích ngƣời lao 

động 

  

Trang trại phải đồng thời giải quyết tất cả các quan hệ kinh tế 

trên một cách thỏa đáng, hài hòa 
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trọng. Để tạo ra động lực thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển thì các quan hệ về 

lợi ích phải đƣợc giải quyết một cách thỏa đáng 22, tr19. Các quan hệ kinh tế 

phát sinh trong quá trình tồn tại và phát triển của trang trại đƣợc tóm luợc ở sơ đồ 

2.1 

2.1.1.3 Khái niệm kinh tế trang trại  

Kinh tế trang trại là một loại hình kinh tế sản xuất hàng hóa phát triển trên 

cơ sở kinh tế hộ nhƣng ở quy mô lớn hơn, đƣợc đầu tƣ nhiều hơn về cả vốn và kỹ 

thuật, có thể thuê mƣớn nhân công để sản xuất ra một hoặc vài loại sản phẩm 

hàng hóa từ nông nghiệp với khối lƣợng lớn cho thị trƣờng. [1, tr.8] 

Kinh tế trang trại là tổng thể các yếu tố vật chất và các quan hệ kinh tế nảy 

sinh trong quá trình tồn tại và hoạt động của trang trại. [52, tr.12] 

Như vậy, tác giả cho rằng mô hình kinh tế trang trại là hình thức mô tả về 

cách thức tổ chức hoạt động của các trang trại với mục đích chủ yếu là sản xuất 

hàng hóa. Với qui mô đất đai, các yếu tố sản xuất đủ lớn, có trình độ kỹ thuật 

cao, có tổ chức và quản lý tiến bộ, mô hình kinh tế trang trại sẽ sản xuất ra nhiều 

sản phẩm hàng hóa với với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. 

Từ đó cho thấy dƣới góc độ vĩ mô, kinh tế trang trại đƣợc xem là một thành 

phần kinh tế trong số những thành phần kinh tế đang phát triển hiện nay. Và dƣới 

góc độ vi mô, mô hình kinh tế trang trại đƣợc xem nhƣ một loại hình doanh 

nghiệp, đang tồn tại và phát triển trong nền kinh tế.  

2.1.1.4. Khái niệm phát triển kinh tế, phát triển mô hình trang trại  

Vấn đề cơ bản của lý thuyết phát triển: Có nhiều quan niệm khác nhau về 

phát triển. Theo Raaman Weitz (1995), “Phát triển là một quá trình thay đổi liên 

tục làm tăng trưởng mức sống của con người và phân phối công bằng những 

thành quả tăng trưởng trong xã hội”. Ngân hàng thế giới đã đƣa ra khái niệm 

phát triển với ý nghĩa rộng hơn bao gồm cả những thuộc tính quan trọng có liên 

quan đến hệ thống giá trị của con ngƣời, đó là “Sự bình đẳng hơn về cơ hội, sự tự 

do về chính trị và các quyền tự do công dân để củng cố niềm tin trong cuộc sống 

của con người trong các mối quan hệ với nhà nước, với cộng đồng”. Nhìn chung 

các ý kiến đều nhất trí cho rằng mục tiêu chung của phát triển là nâng cao các 

quyền lợi về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và quyền tự do công dân của mọi 

nguời dân.[31, tr.30] 
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Tăng trƣởng kinh tế là một trong những vấn đề cốt lõi của lý luận phát triển 

kinh tế. Các nhà kinh tế đều thống nhất cho rằng, tăng trƣởng kinh tế là sự tăng 

thêm hay gia tăng về quy mô sản lƣợng của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất 

định. Theo lý thuyết tăng trƣởng và phát triển kinh tế của kinh tế học phát triển: 

Phát triển kinh tế là khái niệm có nội dung phản ánh rộng hơn so với khái niệm 

tăng trưởng kinh tế. Nếu nhƣ tăng trưởng kinh tế về cơ bản chỉ là sự gia tăng 

thuần tuý về mặt lƣợng của các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp: GNP, GNP/đầu ngƣời 

hay GDP, GDP/đầu ngƣời,… thì phát triển kinh tế ngoài việc bao hàm quá trình 

gia tăng đó, còn có một nội hàm phản ánh rộng lớn hơn, sâu sắc hơn, đó là những 

biến đổi về mặt chất của nền kinh tế – xã hội, mà trƣớc hết là sự chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hƣớng CNH - HĐH và kèm theo đó là việc không ngừng nâng 

cao mức sống toàn dân, trình độ phát triển văn minh xã hội thể hiện ở hàng loạt 

tiêu chí nhƣ: thu nhập thực tế, tuổi thọ trung bình, tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh, trình 

độ dân trí, bảo vệ môi trƣờng, và khả năng áp dụng các thành tựu khoa học – kỹ 

thuật vào phát triển kinh tế – xã hội. 

Phát triển kinh tế hiểu một cách chung nhất là một quá trình lớn lên hay 

tăng tiến về mọi mặt của nền kinh tế trong một thời kỳ nhất định, trong đó bao 

gồm cả sự tăng thêm về quy mô sản lƣợng và sự tiến bộ về cơ cấu kinh tế - xã hội 

[31, tr.30] 

Phát triển kinh tế trang trại là việc gia tăng mức độ đóng góp về giá trị sản 

lƣợng và sản lƣợng hàng hoá nông sản của các trang trại cho nền kinh tế, đồng 

thời phát huy vai trò tiên phong của nó trong việc thúc đẩy tăng trƣởng, giải 

quyết việc làm ở khu vực nông nghiệp, nông thôn theo hƣớng hiện đại gắn với 

yêu cầu bền vững. [31, tr.31] 

Trên cơ sở nghị quyết 06 Bộ Chính trị - Chính phủ có NQ 03/2000/NQ-CP 

ngày 2/2/2000: Phát triển kinh tế trang trại là hoạt động nhằm khai thác, sử dụng 

có hiệu quả đất đai, vốn kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển nông 

nghiệp bền vững, phân bố lại lao động dân cƣ, tạo việc làm, tăng thu nhập, 

khuyến khích làm giàu đi đôi với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

Phát triển kinh tế trang trại là hình thức phát triển nông nghiệp hàng hóa. 

Phát triển kinh tế trang trại không chỉ tăng về số lƣợng mà còn tăng cả về chất 

lƣợng các trang trại, bảo đảm sự phát triển kinh tế theo hƣớng chuyên môn hóa, ở 
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đó diễn ra sự phân công lao động mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế cao, cũng 

nhƣ bảo đảm việc khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên một cách hợp lý và có 

hiệu quả. Phát triển kinh tế trang trại là phát triển nền nông nghiệp hợp lý, tiên 

tiến và hiện đại. [31, tr.33] 

 Như vậy, có thể hiểu rằng phát triển mô hình trang trại là hình thức phát 

triển về cách thức tổ chức hoạt động của các trang trại với mục đích chủ yếu là 

sản xuất hàng hóa. Phát triển mô hình trang trại không chỉ tăng về số lượng mà 

còn tăng cả về chất lượng các trang trại, bảo đảm sự phát triển kinh tế theo 

hướng chuyên môn hóa, dựa trên  qui mô đất đai, các yếu tố sản xuất đủ lớn, có 

trình độ kỹ thuật cao, có tổ chức và quản lý tiến bộ, mô hình kinh tế trang trại sẽ 

sản xuất ra nhiều sản phẩm hàng hóa với với năng suất, chất lượng và hiệu quả 

cao. 

2.1.2. Tiêu chí xác định trang trại  

Theo thông tƣ liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN.TCTK ngày 23-6-2000 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Thống kê quy định 

tiêu chí kinh tế trang trại xác định nhƣ sau: 

Về định tính căn cứ vào 3 đặc trưng : 

(1) Mục đích sản xuất của trang trại là sản xuất nông, lâm, thủy sản hàng 

hóa với quy mô lớn. 

(2) Mức độ tập trung hóa và chuyên môn hóa các điều kiện và yếu tố sản 

xuất cao hơn hẳn (vƣợt trội) so với sản xuất của nông hộ, thể hiện ở quy mô sản 

xuất nhƣ: đất đai, đầu con gia súc, lao động, giá trị nông lâm thủy sản hàng hóa. 

(3) Chủ trang trại có kiến thức và kinh nghiệm trực tiếp điều hành sản 

xuất, biết áp dụng khoa học kỹ thuật; tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới vào 

sản xuất; sử dụng lao động gia đình và thuê lao động bên ngoài sản xuất hiệu 

quả cao, có thu nhập vƣợt trội so với kinh tế hộ.     

Về định lượng căn cứ vào hai tiêu chí sau: 

(1 ) Giá trị sản lƣợng hàng hóa và dịch vụ bình quân một năm: 

Đối với phía Bắc và duyên hải miền Trung từ 40 triệu đồng trở lên. 

Đối với các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên từ 50 triệu đồng trở lên. 

(2) Quy mô sản xuất phải tƣơng đối lớn và vƣợt trội so với kinh tế nông hộ 

tƣơng ứng với từng ngành sản xuất và vùng kinh tế.  
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Đối với trang trại trồng trọt:  

Thứ nhất, trang trại trồng cây hàng năm: 

Từ 2 ha trở lên đối với các tỉnh phía Bắc và duyên hải miền Trung. 

Từ 3 ha trở lên đối với các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. 

Thứ hai, trang trại trồng cây lâu năm: 

Từ 3 ha trở lên đối với các tỉnh phía Bắc và duyên hải miền Trung. 

Từ 5 ha trở lên đối với các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. 

Trang trại trồng hồ tiêu 0,5 ha  trở lên 

Thứ ba, Trang trại lâm nghiệp: Từ 10 ha trở lên đối với các vùng trong cả nƣớc 

Đối với trang trại chăn nuôi: 

Chăn nuôi đại gia súc: chăn nuôi sinh sản, lấy sữa có thƣờng xuyên từ 

10 con trở lên; chăn nuôi lấy thịt có thƣờng xuyên từ 50 con trở lên. 

Chăn nuôi gia súc thƣờng: chăn nuôi sinh sản có thƣờng xuyên đối với 

hơn 20 con trở lên, đối với dê, cừu thịt từ 100 con trở lên; chăn nuôi lợn thịt có 

thƣờng xuyên từ 100 con trở lên, dê thịt có từ 200 con trở lên. 

Chăn nuôi gia cầm có thƣờng xuyên từ 2.000 con trở lên. 

Trang trại nuôi trồng thủy sản: diện tích mặt nƣớc để nuôi trồng thủy sản 

có có từ 2 ha trở lên. 

Theo Thông tƣ số 69/2000/TTLT kinh tế hộ đƣợc xác định là kinh tế trang 

trại phải hội đủ cả 2 tiêu chí giá trị sản xuất hàng hoá và quy mô trên. 

Để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý và khích thích phát triển 

kinh tế trang trại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Thông 

tƣ số 74/2003/TT-BNN nhằm hƣớng dẫn phƣơng pháp định lƣợng để xác định 

kinh tế trang trại nhƣ sau: 

Một hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản đƣợc xác 

định là trang trại phải đạt một trong hai tiêu chí về giá trị sản lƣợng hàng hoá, 

dịch vụ bình quân một năm, hoặc về quy mô sản xuất của trang trại nhƣ đã trình 

bày ở trên. 

Đối với hộ sản xuất, kinh doanh tổng hợp có nhiều loại sản phẩm hàng hoá 

của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản thì tiêu chí để xác định trang 

trại là giá trị sản lƣơng dịch vụ  bình quân năm 40 triệu đồng. 
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Nhƣ vậy, những hộ tuy quy mô sản xuất nhỏ hơn quy định nhƣng đạt giá 

trị hàng hoá bình quân từ 40 triệu đồng trở lên và ngƣợc lại những trang trại tuy 

chƣa đạt mức giá trị hàng hoá trên vẫn đƣợc công nhận là trang trại. 

Đến năm 2011 theo Thông tƣ số 27/2011/TT-BNN&PTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiêu chí xác định kinh tế trang trại bao gồm điều 

kiện về diện tích, giá trị sản lƣợng hàng hóa. Tiêu chí này sẽ đƣợc điều chỉnh 

phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nƣớc trong từng thời kỳ, ổn định 

trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Thông tƣ này có hiệu lực từ ngày 28/05/2011 

và thay thế Thông tƣ liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 13/06/2000 

và Thông tƣ số 74/2003/TT-BNN ngày 04/07/2000. 

Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng 

thủy sản đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải thỏa mãn một số điều kiện theo quy 

định sau:  

Đối với cơ sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tổng hợp phải có diện 

tích trên mức hạn điền, tối thiểu là 3,1 ha nếu thuộc vùng Đông Nam Bộ và Đồng 

bằng Sông Cửu Long và 2,1 ha đối với các tỉnh còn lại. Bên cạnh đó, giá trị sản 

lƣợng hàng hóa phải đạt 700 triệu đồng/năm.  

Đối với cơ sở chăn nuôi phải đạt giá trị sản lƣợng hàng hóa từ 1.000 triệu 

đồng/năm trở lên.  

Cơ sở sản xuất lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại phải có diện tích 

tối thiểu 31 ha và giá trị sản lƣợng hàng hóa bình quân đạt 500 triệu đồng/năm 

trở lên.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quy định, trong trƣờng hợp trang 

trại có diện tích đất sử dụng giảm xuống dƣới mức quy định hoặc trong 3 năm 

liền không đạt tiêu chuẩn quy định về giá trị sản phẩm hàng hóa nông, lâm, thủy 

sản,... sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại. 

2.1.3. Đặc trƣng của kinh tế trang trại  

Kinh tế trang trại có những đặc trƣng sau đây:  

Một là, mục đích của kinh tế trang trại là sản xuất hàng hoá nông, lâm 

nghiệp, thuỷ sản đáp ứng nhu cầu thị trƣờng  

Hai là, tƣ liệu sản xuất của trang trại thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng lâu 

dài của chủ trang trại.  
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Ba là, trong trang trại các yếu tố sản xuất đặc biệt quan trọng là đất đai và 

tiền vốn đƣợc tập trung tới một quy mô nhất định theo yêu cầu phát triển của sản 

xuất hàng hoá  

Bốn là, kinh tế trang trại có hình thức tổ chức và quản lý điều hành sản xuất 

tiến bộ với sự ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu mới của khoa học kỹ thuật, khoa 

học quản lý và kiến thức về thị trƣờng.  

Năm là, chủ trang trại là những ngƣời có ý chí làm giàu, có điều kiện làm 

giàu và biết làm giàu, có vốn, trình độ kỹ thuật và khả năng quản lý, có hiểu biết 

nhất định về thị trƣờng, bản thân và gia đình thƣờng trực tiếp tham gia lao động 

quản lý, sản xuất của trang trại đồng thời có thuê mƣớn thêm lao động để sản 

xuất, kinh doanh.  

Sáu là, các trang trại đều có thuê mƣớn lao động: Quy mô thuê mƣớn lao 

động trong các trang trại khác nhau phụ thuộc vào loại hình và quy mô sản xuất 

của trang trại. 

Bảy là, tổ chức quản lý sản xuất của trang trại tiến bộ hơn, trang trại có nhu 

cầu cao hơn nông hộ về ứng dụng kỹ thuật và thƣờng xuyên tiếp cận thị trƣờng. 

Điều này biểu hiện: 

Tám là, do mục đích của trang trại là sản xuất hàng hóa nên hầu hết các 

trang trại đều kết hợp giữa chuyên môn hóa với phát triển tổng hợp. Đây là điểm 

khác biệt giữa trang trại so với nông hộ tự túc, tự cấp. Cũng do sản xuất hàng 

hóa, đòi hỏi phải ghi chép, hạch toán kinh doanh, tổ chức sản xuất khoa học trên 

cơ sở những kiến thức về nông học, về kinh tế thị trƣờng. 

Chín là,sự hoạt động của trang trại đòi hỏi phải tiếp cận với thị trƣờng, để 

biết đƣợc thị trƣờng cần loại sản phẩm nào, số lƣợng bao nhiêu, chất lƣợng và 

chủng loại, giá cả và thời điểm cung cấp thế nào… Nếu chủ trang trại không có 

những thông tin về các vấn đề trên, hoạt động kinh doanh sẽ không hiệu quả. Vì 

vậy, tiếp cận thị trƣờng là yêu cầu cấp thiết của trang trại. 

2.1.4. Nội dung của phát triển kinh tế trang trại  

Kinh tế trang trại là tổng thể các yếu tố vật chất của trang trại và những mối 

quan hệ kinh tế nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của trang 

trại. Nhƣ vậy có thể hiểu phát triển kinh tế trang trại là quá trình tăng cƣờng các 

yếu tố vật chất của trang trại cả về mặt số lƣợng và chất lƣợng, đồng thời là quá 
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trình giải quyết hài hoà hơn các mối quan hệ kinh tế trong quá trình hoạt động 

sản xuất kinh doanh của trang trại. Phát triển kinh tế trang trại phải đuợc đặt 

trong mối quan hệ hài hòa với yếu tố xã hội và bảo vệ môi trƣờng là cơ sở bảo 

đảm cho sự phát triển bền vững của kinh tế trang trại. Nội dung của phát triển 

kinh tế trang trại bao gồm:  

Thứ nhất, tăng cường các yếu tố thể hiện phát triển quy mô bề rộng của 

trang trại: kinh tế trang trại phát triển hay không đƣợc thể hiện thông qua quy 

mô sản xuất kinh doanh của trang trại ngày càng đƣợc mở rộng và phụ thuộc vào 

các yếu tố sau:  

Chi phí sản xuất của trang trại: đây là toàn bộ các khoản chi phí mà trang 

trại bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh để mua các yếu tố đầu vào cần thiết 

cho quá trình sản xuất kinh doanh, cụ thể là các yếu tố đất đai, vốn, lao dộng, 

máy móc thiết bị,…  

Công nghệ sản xuất: đƣợc ứng dụng vào quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của trang trại. Mức độ đầu tƣ công nghệ và trình độ công nghệ đƣợc các 

trang trại đƣa vào sử dụng càng cao, các biện pháp kỹ thuật tiến tiến trong trồng 

trọt, chăn nuôi, ngành ngề dịch vụ đuợc áp dụng ngày càng nhiều sẽ là những yếu 

tố có tính quyết định đến năng suất lao động, năng suất cây trồng, vật nuôi, và 

trực tiếp ảnh huởng đến chất luợng sản phẩm của trang trại, một yếu tố tạo nên 

sức mạnh cạnh tranh của kinh tế trang trại trên thƣơng trƣờng. 

Số lượng các nhà sản xuất (các trang trại): sự phát triển của trang trại cũng 

đƣợc thể hiện qua số lƣợng (qui mô) các trang trại tham gia vào hoạt động sản 

xuất kinh doanh.  

Giá bán sản phẩm: đây là một trong những nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động 

sản xuất kinh doanh của trang trại, giá cả hàng hóa có thể kích thích hay hạn chế 

cung cầu trên thị trƣờng và do đó ảnh hƣởng đến tiêu thụ. Xác định giá đúng sẽ 

thu hút đƣợc khách hàng đảm bảo khả năng tiêu thụ thu đƣợc lợi nhuận cao nhất 

hay tránh đƣợc ứ đọng, hạn chế thua lỗ. Tuỳ từng môi trƣờng, từng đoạn thị 

trƣờng mà các trang trại nên đặt giá cao hay thấp để có thể thu hút đƣợc nhiều 

khách hàng và do đó sẽ bán đƣợc nhiều hàng hóa, tăng doanh số bán hàng cho 

trang trại mình. Hơn nữa giá cả phải đƣợc điều chỉnh linh hoạt trong từng giai 

đoạn kinh doanh, từng thời kỳ phát triển hay chu kỳ kinh doanh để nhằm thu hút 
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khách hàng và kích thích sự tiêu dùng của họ, làm tăng tốc độ tiêu thụ sản phẩm 

hàng hóa của đơn vị. 

Chính sách thuế: thuế là chính sách ảnh hƣởng trực tiếp đến tình hình sản 

xuất kinh doanh của các trang trại, khuyến khích các trang trại sản xuất kinh 

doanh theo định hƣớng của Nhà nƣớc, đảm bảo sự phát triển cân đối của nền 

kinh tế và nâng cao sức cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế.  

Thể chế: thể chế có vai trò quyết định đối với phát triển kinh tế nói chung và 

phát triển kinh tế trang trại nói riêng. Đối với kinh tế trang trại, thể chế đảm bảo 

cho các chủ thể xã hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ và kiểm soát các nguồn 

lực trong xã hội, góp phần tạo ra những tiền đề điều kiện hạn chế những khuyết 

tật của tiến trình phát triển. 

Thứ hai, Nâng cao kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của trang trại  

Năng suất, sản lƣợng các loại cây trồng, vật nuôi, các loại sản phẩm ngành 

nghề, dịch vụ,... ngày càng tăng lên. Giá trị sản lƣợng, giá trị sản lƣợng hàng hoá, 

doanh thu, thu nhập của trang trại là những chỉ tiêu kết quả nói lên sự phát triển 

của kinh tế trang trại. Phát triển kinh tế trang trại là quá trình nâng cao hiệu quả 

sản xuất kinh doanh của các trang trại nhƣ lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, mức tích 

luỹ hàng năm của trang trại, mức sống và thu nhập của các thành viên trang trại, 

tạo ra ngày càng nhiều việc làm cho xã hội. 

  Thứ ba, giải quyết hài hoà các lợi ích: thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà 

nƣớc, bảo đảm lợi ích của chủ trang trại, của ngƣời lao động, của cộng đồng, chú 

trọng đến bảo vệ môi sinh, môi trƣờng, phong tục tập quán, truyền thống, tăng 

việc làm và những vấn đề kinh tế xã hội khác trong nông thôn. 28,tr31 

2.1.5 Vai trò của kinh tế trang trại trong sự phát triển nông nghiệp của Việt 

Nam 

Kinh tế trang trại có vị trí đặc biệt quan trọng trong hệ thống kinh tế nông 

nghiệp, có vai trò to lớn và quyết định trong sản xuất nông nghiệp, là lực lƣợng 

sản xuất ra phần lớn sản phẩm nông nghiệp trong xã hội, tiêu thụ sản phẩm cho 

các ngành công nghiệp, cung cấp nguyên liệu cho chế biến và thƣơng nghiệp. 

Trong sự phát triển của nông nghiệp ở nƣớc ta, vai trò của kinh tế trang trại đƣợc 

thể hiện nhƣ sau:28,tr34 
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Vai trò thúc đẩy sản xuất hàng hóa phát triển, góp phần đưa sản xuất nông 

nghiệp lên công nghiệp hóa hiện đại hóa: Kinh tế trang trại làm ra sản phẩm để 

bán theo yêu cầu của thị trƣờng, nên kích thích sản xuất và đòi hỏi cạnh tranh để 

tồn tại, phát triển. Để giành thắng lợi trong cạnh tranh, các trang trại phải nâng 

cao năng suất lao động, phải nâng cao chât lƣợng sản phẩm, giảm giá thành sản 

phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Muốn vậy các trang trại phải 

biết đầu tƣ qui mô sản xuất hợp lý, đầu tƣ khoa học cộng nghệ, đầu tƣ máy móc 

thiết bị, tăng cƣờng quản lý,...nhƣ vậy kinh tế trang trại đã góp phần thúc đẩy 

nhanh việc sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp nông thôn.   

Vai trò chuyển dịch cơ cấu kinh tế và hình thành quan hệ sản xuất mới 

trong nông nghiệp và nông thôn: Sự hình thành và phát triển kinh tế trang trại ở 

nƣớc ta hiện nay là xu hƣớng tất yếu của tập trung hóa, chuyên môn hóa và thị 

trƣờng hóa sản xuất trong nông nghiệp, góp phần tích cực trong quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, phát triển các loại cây trồng, vật 

nuôi có giá trị hàng hoá cao, khắc phục dần tình trạng manh mún, phân tán, tạo 

nên những vùng chuyên canh hóa, tập trung hàng hóa và thâm canh cao, tạo điều 

kiện thúc đẩy công nghiệp phát triển nhất là công nghiệp chế biến, thƣơng mại và 

dịch vụ, góp phần làm nông thôn phát triển, tạo thu nhập ổn định trong một bộ 

phận dân cƣ làm nông nghiệp.  

Vai trò huy động, khai thác các nguồn lực trong dân, giải quyết việc làm 

cho lao động xã hội, làm giàu cho nông dân, làm giàu cho đất nước: Kinh tế 

trang trại là sự đột phá trong bƣớc chuyển sang sản xuất nông nghiệp hàng hoá, 

lấy việc khai thác tiềm năng và lợi thế so sánh phục vụ nhu cầu xã hội làm 

phƣơng thức chủ yếu nên các trang trại đang nổ lực tìm mọi biện pháp để phát 

huy tiềm năng đất đai, huy động và khai thác đƣợc nguồn lực về vốn, lao động, 

kinh nghiệm và kĩ thuật trong dân một cách đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả để mở 

rộng và phát triển sản xuất, tăng thêm lợi nhuận. Sự tích tụ, tập trung đất đai và 

vốn đầu tƣ cho sản xuất của các trang trại ngày một lớn hơn. 

Ngoài việc góp phần làm giàu đất nƣớc, kinh tế trang trại đã mở ra khả 

năng làm giàu cho các hộ gia đình nông dân. Kết quả và hiệu quả kinh tế - xã hội 

rõ nét nhất là các chủ trang trại đã biến những vùng kinh tế trù phú, mang đậm 

tính chất sản xuất hàng hóa quy mô lớn, đầu tƣ cao, phát triển các loại hình dịch 
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vụ phục vụ sản xuất, đời sống và sinh hoạt của nông dân, tận dụng sức lao động, 

tạo việc làm cho dân để phát triển sản xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp, tạo thêm 

nhiều của cải vật chất cho xã hội và làm giàu đất nƣớc, cho chính bản thân của 

mình. 

Vai trò sử dụng hiệu quả và bảo vệ tài nguyên đất đai: Phát triển kinh tế 

trang trại đã góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nông nghiệp 

(đất, mặt nƣớc, khí hậu, thời tiết), đƣa đất đai hoang hóa vào phát triển sản xuất, 

nhất là vùng trung du, miền núi và ven biển. Ngoài ra, trang trại còn góp phần 

tăng nhanh diện tích rừng bao phủ, bảo vệ môi trƣờng, sinh thái thông qua việc 

trồng và bảo vệ rừng, tận dụng mặt nƣớc nuôi trồng thuỷ sản, chăn nuôi. 

Vai trò bảo vệ môi trường sinh thái: phát triển kinh tế trang trại góp phần 

cải thiện và bảo vệ môi trƣờng sinh thái. Thực hiện phát triển kinh tế trang trại 

đem lại nhiều kết quả về kinh tế-xã hội và môi trƣờng. Thực hiện công tác quy 

hoạch, đƣa các trang trại ra khỏi các khu dân cƣ; vận động ngƣời dân đầu tƣ xây 

dựng các mô hình chăn nuôi tiên tiến nhƣ nuôi lợn trên nền đệm lót sinh thái, sử 

dụng công nghệ khí sinh học biogas để xử lý chất thải... Ngoài ra, kinh tế trang 

trại đƣợc phát triển nhanh đối với những vùng mật độ dân cƣ thấp nhƣ ven biển, 

đồi núi, vùng sâu của đồng bằng góp phần thay đổi nhanh chóng bộ mặt kinh tế 

xã hội, tạo ra môi trƣờng tự nhiên trong lành, làm phong phú thêm cảnh quan 

thiên nhiên và môi trƣờng sinh thái. Hơn nữa, thông qua hoạt động, các trang trại 

tác động đến dân cƣ nông thôn trong vùng quan tâm đến bảo vệ môi trƣờng và 

giữ gìn nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

2.2. Vị trí, vai trò, đặc điểm của các trang trại chăn nuôi heo  

2.2.1 Vị trí của các trang trại chăn nuôi heo 

Các trang trại chăn nuôi heo có vị trí hàng đầu trong ngành chăn nuôi ở 

nƣớc ta. Phát triển mô hình trang trại chăn nuôi trang trại ở nƣớc ta hiện nay là 

rất cần thiết, đúng hƣớng. Trang trại chăn nuôi giữ vai trò quan trọng trong sản 

xuất nông nghiệp, đang trở thành một hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu, một 

mô hình làm ăn kinh tế phổ biến, có hiệu quả và không lâu sẽ trở thành một bộ 

phận kinh tế quan trọng ở nƣớc ta. 

Trang trại chăn nuôi heo là một bộ phận của  nền  nông nghiệp sản xuất 

hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trƣờng, có sự quản lý của 
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nhà nƣớc nên nó cũng đƣợc hƣởng tất cả chính sách đổi mới của Đảng và Nhà 

nƣơc đối với nông nghiệp; đồng thời, kinh tế trang trại cũng phải thực hiện tất cả 

nghĩa vụ nhƣ các thành phần kinh tế khác trong nông nghiệp. Ngoài ra, trang trại 

chăn nuôi heo mang nhiều yếu tố sản xuất hàng hoá lớn, thực hiện sự phân công 

sâu sắc hơn và hợp tác rộng hơn, cùng với các thành phần, lĩnh vực kinh tế khác 

trong phát triển sản xuất nông- lâm- ngƣ nghiệp, chế biến nông sản thực phẩm, 

mở mang ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn theo cơ cấu hợp lý, góp phần đẩy 

nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đaị hoá nông nghiệp nông thôn. 

2.2.2 Vai trò của các trang trại chăn nuôi heo  

Mô hình trang trại chăn nuôi xuất hiện đang góp phần đáng kể vào việc phát 

huy nội lực, khơi dậy tiềm năng lao động, đất đai, vốn trong dân vào sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn. Trang trại chăn nuôi heo 

hiện là tế bào kinh tế quan trọng để phát triển nông nghiệp nông thôn, thực hiện 

sự phân công lao động xã hội. Trong điều kiện nền kinh tế nƣớc ta chuyển từ cấp, 

tự túc sang sản xuất hàng hóa, sự hình thành và phát triển các trang trại chăn nuôi 

heo có vai trò cực kỳ quan trọng, biểu hiện:  

Trang trại là hình thức tổ chức sản xuất lấy việc khai thác tiềm năng và lợi 

thế so sánh phục vụ nhu cầu xã hội làm phƣơng thức sản xuất chủ yếu. Vì vậy, 

nó cho phép huy động, khai thác đất đai, sức lao động và các nguồn lực khác một 

cách đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả. Nhờ vậy, nó góp phần tích cực thúc đẩy sự 

tăng trƣởng, phát triển của nông nghiệp và kinh tế nông thôn. 

Các trang trại chăn nuôi heo chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị ngành chăn 

nuôi, chiếm trên 70%, cung cấp lƣợng thịt lớn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng 

thực phẩm của ngƣời dân và xuất khẩu. 

Trang trại với kết quả và hiệu quả sản xuất cao góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị hàng hóa cao, khắc 

phục dần tình trạng manh mún, tạo vùng chuyên môn hóa, tập trung hóa cao, đẩy 

nhanh nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa. 

Qua thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế trang trại chăn nuôi heo tạo ra 

nhiều nông sản làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến, vì vậy trang trại góp 

phần thúc đẩy công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến và dịch vụ sản xuất ở 

nông thôn phát triển. 
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Trang trại chăn nuôi heo là đơn vị sản xuất và quản lý kinh doanh tiên tiến, 

là nơi tiếp nhận và truyền tải các tiến bộ khoa học và công nghệ đến hộ thông qua 

chính hoạt động sản xuất của mình. 

Về mặt xã hội, phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi heo làm tăng hộ giàu 

trong nông thôn, tăng tính an ninh cho các hộ gia đình nông dân trong các hoạt 

động xã hội và chi tiêu trong gia đình, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập góp 

phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, là tấm gƣơng cao cho các hộ 

nông dân về cách thức tổ chức kinh doanh tiên tiến và có hiệu quả,… Tấc cả các 

điều đó góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nông thôn. 

2.2.3. Đặc điểm của các trang trại chăn nuôi heo 

Chăn nuôi heo thuộc một trong hai ngành sản xuất chủ yếu của nông nghiệp 

với đối tƣợng sản xuất là các loại động vật nuôi nhằm cung cấp các sản phẩm đáp 

ứng nhu cầu của con ngƣời. Ngành chăn nuôi cung cấp các sản phẩm có giá trị 

kinh tế cao nhằm đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của ngƣời 

dân. Chăn nuôi là ngành cung cấp nhiều sản phẩm làm nguyên liệu quí giá cho 

các ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và dƣợc liệu. Chăn nuôi là ngành 

ngày càng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp các sản phẩm đặc sản tƣơi 

sống và sản phẩm chế biến có giá trị cho xuất khẩu. 

Xã hội càng phát triển, mức tiêu dùng của ngƣời dân về các sản phẩm chăn 

nuôi ngày càng tăng lên cả về số lƣợng, chất lƣợng và cơ cấu sản phẩm. Do vậy 

mức đầu tƣ của xã hội cho ngành chăn nuôi ngày càng có xu hƣớng tăng nhanh ở 

hầu hết mọi nền nông nghiệp. Sự chuyển đổi có tính qui luật trong đầu tƣ phát 

triển sản xuất nông nghiệp là chuyển dần từ sản xuất trồng trọt sang phát triển 

chăn nuôi, trong ngành trồng trọt, các hoạt động trồng ngũ cốc cũng chuyển 

hƣớng sang phát triển các dạng hạt và cây trồng làm thức ăn chăn nuôi. 

Kinh tế trang trại chăn nuôi heo sản xuất các sản phẩm thịt là chủ yếu. 

Trong điều kiện nền kinh tế thị trƣờng hội nhập quốc tế mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh của các trang trại chăn nuôi heo đều xuất phát từ thị trƣờng. Chính vì 

vậy tất cả các yếu tố đầu vào nhƣ vốn, lao động, giống, khoa học công 

nghệ,…cũng nhƣ các yếu tố đầu ra đều là sản phẩm hàng hóa. 

Do đặc trƣng sản xuất hàng hoá nên các đòi hỏi các trang trại chăn nuôi heo 

phải tạo ra ƣu thế cạnh tranh trong sản xuất và kinh doanh, để thực hiện yêu cầu 
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tái sản xuất mở rộng, hoạt động kinh tế trang trại chăn nuôi heo diễn ra theo xu 

thế tích tụ, tập trung sản xuất kinh tế ngày càng cao, tạo ra tỷ xuất hàng hoá cao, 

khối lƣợng hàng hoá ngày càng nhiều, chất lƣợng tốt. Đi đôi với việc tập trung, 

nâng cao năng lực sản xuất của từng trang trại còn diễn ra xu thế tập trung các 

trang trại thành các vùng chuyên môn hoá về từng loại nhƣ vùng chuyên canh 

nuôi nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt với mục đích tạo ra khối lƣợng hàng hóa lớn. 

Kinh tế trang trại chăn nuôi cũng có nhiều loại hình khác nhau trong đó 

trang trại gia đình vẫn là phổ biến, có đặc trng rất linh hoạt trong từng hoạt động, 

vì có thể dung nạp các trình độ sản xuất khác nhau về xã hội hoá, chuyên môn 

hoá. Dung nạp các quy mô sản xuất trang trại chăn nuôi khác nhau nhƣ các trang 

trại chăn nuôi nhỏ, vừa và lớn và thậm chí đến cực lớn. Dung nạp các cấp độ 

công nghệ sản xuất khác nhau từ thô sơ đến hiện đại, riêng biệt hoặc đan xen. 

Liên kết các loại hình kinh tế khác nhau cá thể, tƣ nhân, hợp tác quốc 

doanh,…Với các hình thức hợp tác sản xuất kinh doanh đa dạng. Chính vì vậy 

mà kinh tế trang trại chăn nuôi có khả năng thích ứng với các nƣớc đang phát 

triển và ở các nƣớc công nghiệp phát triển . 

Kinh tế trang trai chăn nuôi heo có đặc trƣng là tạo ra năng lực sản xuất cao 

về nông sản hàng hoá mà chủ yếu là sản phẩm thịt, do đặc điểm về tính chất quản 

lý sản xuất kinh doanh của trang trại quyết định. Chủ trang trại là ngƣời có ý chí, 

có năng lực tổ chức quản lý, có kiến thức và có kinh nghiệm trong sản xuất chăn 

nuôi, cũng nhƣ kinh doanh trong cơ chế thị trƣờng. 

2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi 

heo 

2.3.1 Một số lý thuyết kinh tế học, học thuyết có liên quan 

Nông nghiệp là lĩnh vực sản xuất có những nét đặc thù, là ngành sản xuất 

gắn với sinh vật (cây trồng, vật nuôi), bị chi phối bởi quy luật sinh học, các điều 

kiện ngoại cảnh (đất đai, thời tiết - khí hậu) và là ngành sản xuất ra sản phẩm tất 

yếu để xã hội tồn tại và phát triển, vì thế từ lâu nông nghiệp đã đƣợc các nhà kinh 

tế học quan tâm và đƣợc đề cập nhiều trong các lý thuyết kinh tế, nhất là trong 

các mô hình phát triển kinh tế của các nƣớc chậm phát triển hiện đang tiến hành 

công nghiệp hóa. Trong đó đáng chú ý một số lý thuyết kinh tế có liên quan đến 

sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo nhƣ sau: 
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2.3.1.1. Lý thuyết sản xuất: 

         Lý thuyết sản xuất đề cập đến các khái niệm xoay quanh hàm sản xuất. 

Hàm sản xuất là một phƣơng trình biểu thị mối quan hệ đầu ra (sản phẩm hay 

dịch vụ) theo sự kết hợp của các yếu tố đầu vào (lao động, vốn) trong một 

khoảng thời gian nhất định. Hàm sản xuất một mặt cho biết sản lƣợng đầu ra từ 

việc kết hợp một lƣợng các yếu tố đầu vào, mặt khác cũng cho biết lƣợng yếu tố 

đầu vào cần sử dụng ứng với mỗi kỹ thuật để sản xuất ra mức sản lƣợng đầu ra 

theo ý muốn. Tuy nhiên, mối quan hệ phụ thuộc giữa sản lƣợng đầu ra và các yếu 

tố đầu vào trong ngắn hạn và dài hạn có những đặc tính riêng do khả năng thay 

đổi các yếu tố đầu vào trong ngắn hạn (chi phí biến đổi) và dài hạn (chi phí cố 

định) khác nhau. 

          Hàm số tổng quát: Q = f(x1,x2,x3,….xn)  

Với Q là sản lƣợng đầu ra và xi là các yếu tố vào  

           Nhƣ vậy đối với các trang trại để tạo ra sản lƣợng cần phải có sự kết hợp 

của các yếu tố đầu vào nhƣ lao động, vốn, đất đai, khoa học công nghệ,… 

2.3.1.2. Lý thuyết lợi thế theo quy mô 

          Theo lý thuyết lợi thế theo quy mô của Robert S.Pindyck và Daniel 

Rubinfeld cho rằng việc đo lƣờng sản lƣợng gia tăng tƣơng ứng với sự gia tăng 

của tất cả các yếu tố đầu vào. Hiệu suất tăng dần theo quy mô khi sản lƣợng tăng 

hơn hai lần trong khi các yếu tố đầu vào tăng gấp đôi. Điều này xảy ra khi quy 

mô sản xuất lớn hơn, cho phép công nhân và nhà quản lý chuyên môn hóa các 

nhiệm vụ của họ và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực sử dụng trong quá trình 

sản xuất nhƣ đất đai, máy móc thiết bị, nhà xƣởng, phƣơng tiện vận chuyển,… 

Sự tồn tại của các xí nghiệp có hiệu suất tăng dần theo quy mô sẽ có lợi thế kinh 

tế hơn là để nhiều cơ sở sản xuất nhỏ tồn tại bởi vì chi phí tổ chức sản xuất cùng 

một loại nông sản của từng hộ cá thể sẽ cao hơn thay vì với quy mô lớn hơn, tạo 

điều kiện ứng dụng cơ giới hóa, tổ chức sản xuất đồng loạt, tiết kiệm chi phí. 

Nhƣ vậy, trên thực tế sản xuất sản xuất kiểu nông hộ với quy mô nhỏ lẻ sẽ gây 

khó khăn cho việc cơ giới hóa nên kinh tế trang trại với diện tích đất tập trung 

lớn hơn sẽ thuận lợi cho việc cơ giới hóa, giải phóng sức lao động, vốn đƣợc tập 

trung với mật độ cao và việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật mới thuận tiện 
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hơn nên dễ dàng đạt mức năng suất cao hơn. Do vậy, kinh tế trang trại có hiệu 

suất cao hơn và có lợi thế kinh tế theo quy mô.  

2.3.1.3. Lý thuyết lợi thế cạnh tranh của Michael Porter 

Michael Porter đã cung cấp một khung lý thuyết để phân tích về cạnh tranh, 

trong đó ông mô hình hóa các ngành kinh doanh và cho rằng ngành kinh doanh 

nào cũng phải chịu tác động của năm lực lƣợng cạnh tranh:  

Một là, sức mạnh của nhà cung cấp đƣợc thể hiện ở những đặc điểm:  

Mức độ tập trung của các nhà cung cấp, 

Tầm quan trọng của số lƣợng sản phẩm đối với nhà cung cấp, 

Sự khác biệt của các nhà cung cấp, 

Ảnh hƣởng của các yếu tố đầu vào đối với chi phí hoặc sự khác biệt hóa 

sản phẩm, 

Chi phí chuyển đổi của các doanh nghiệp trong ngành, 

Sự tồn tại của các nhà cung cấp thay thế, 

Nguy cơ tăng cƣờng sự hợp nhất của các nhà cung cấp, 

Chi phí cung ứng so với tổng lợi tức của ngành. 

Hai là, nguy cơ thay thế, thể hiện ở các đặc điểm: 

Các chi phí chuyển đổi trong sử dụng sản phẩm, 

Xu hƣớng sử dụng hàng thay thế của khách hàng, 

Tƣơng quan giữa giá cả và chất lƣợng của các mặt hàng thay thế. 

 Ba là, các rào cản gia nhập, thể hiện ở các đặc điểm: 

Các lợi thế chi phí tuyệt đối, 

Sự hiểu biết về chu kỳ dao động thị trƣờng, 

Khả năng tiếp cận các yếu tố đầu vào, 

Chính sách của chính phủ, 

Tính kinh tế theo quy mô, 

Các yêu cầu về vốn, 

Tính đặc trƣng của nhãn hiệu hàng hóa, 

Các chi phí chuyển đổi ngành kinh doanh, 

Khả năng tiếp cận với kênh phân phối, 

Khả năng bị trả đũa, 

Các sản phẩm độc quyền. 
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Bốn là, sức mạnh của khách hàng, thể hiện ở đặc điểm: 

Vị thế mặc cả, 

Số lƣợng ngƣời mua, 

Thông tin mà ngƣời mua có đƣợc, 

Tính đặc trƣng của nhãn hiệu hàng hóa, 

Tính nhạy cảm đối với giá, 

Sự khác biệt hóa sản phẩm, 

Mức độ tập trung của khách hàng trong ngành, 

Mức độ sẵn có của hàng hóa thay thế, 

Động cơ của khách hàng. 

Năm là, mức độ cạnh tranh, thể hiện ở đặc điểm: 

Các rào cản nếu muốn “thoát ra” khỏi ngành, 

Mức độ tập trung của ngành, 

Chi phí cố định/giá trị gia tăng, 

Tình trạng tăng trƣởng của ngành, 

Tình trạng dƣ thừa công suất, 

Khác biệt giữa các sản phẩm, 

Các chi phí chuyển đổi, 

Tính đặc trƣng của nhãn hiệu hàng hóa, 

Tính đa dạng của các đối thủ cạnh tranh, 

Tình trạng sàng lọc trong ngành. 

Nhƣ vậy, các trang trại cũng chịu sự tác động của năm lực lƣợng cạnh tranh 

trên và để có đƣợc lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ khác thì cũng theo 

Michael Porter các trang trại có thể thực hiện các biện pháp nhƣ thay đổi giá bán, 

tăng hoặc giảm giá trong ngắn hạn, đổi mới quá trình sản xuất và đổi mới sản 

phẩm để tạo sự khác biệt của sản phẩm, sử dụng kênh phân phối một cách sáng 

tạo.  

2.3.1.4. Lý thuyết về chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp 

Wharton C cho rằng nông dân không sẵn lòng áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới 

là do những nguyên nhân sau: (1) Không biết hoặc không hiểu kỹ thuật mới nên 

không dám áp dụng; (2) Không có đủ năng lực để thực hiện vì không có kiến 

thức và kỹ năng mới để thực hiện kỹ thuật mới; (3) Không đƣợc chấp nhận về 
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mặt tâm lý văn hóa và xã hội do nông dân sản xuất theo tập quán nông nghiệp 

truyền thống với cách tính toán chủ yếu theo kinh nghiệm và suy nghĩ riêng; (4)       

Không thích nghi do không biết kỹ thuật mới có thích nghi với điều kiện địa 

phƣơng không; (5) Không khả thi về kinh tế do chi phí tăng cùng với sản lƣợng 

tăng nhƣng lợi nhuận thấp hơn và (6) Không sẵn có điều kiện để áp dụng. Nhƣ 

vậy trong các yếu tố trên thì có đến 3 yếu tố ảnh hƣởng chính đến việc áp dụng 

tiến bộ kỹ thuật là do kiến thức yếu kém của nông dân. Có thể thấy rằng ngoài 

các yếu tố đầu vào quan trọng của quá trình sản xuất nhƣ giống mới, phân bón, 

thuốc thú ý, vốn,… thì kiến thức nông nghiệp là yếu tố quan trọng trong quá trình 

sản xuất nông nghiệp. 

      Ngoài ra, Alfred Marshall (1890) cũng cho rằng kiến thức là động lực mạnh 

mẽ nhất của sản xuất. S C Hsiesh (1963) cho rằng kiến thức nông nghiệp của 

nông dân phụ thuộc vào mức độ họ tiếp cận với các hoạt động ở vùng cộng đồng 

nông thôn. C R Wharton(1963) cho rằng nông dân phải có đủ kiến thức để kết 

hợp các nguồn lực thì sản xuất mới có hiệu quả nhất là các chủ trang trại với quy 

mô sản xuất lớn nếu không có kiến thức để kết hợp các nguồn lực thì sẽ gặp hiện 

tƣợng lợi thế giảm dần theo quy mô.  

Nhƣ vậy, các tác giả nêu trên đều đƣa ra nhận định yếu tố kiến thức nông 

nghiệp có ảnh hƣởng quan trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong đó 

có các trang trại. 

2.3.1.5. Lý thuyết mô hình kinh tế hai khu vực 

Lý thuyết này đƣợc giải thích bởi các nhà kinh tế học thuộc trƣờng phái tân 

cổ điển, Lewis và T.O Shima. Lý thuyết này cho rằng nguồn gốc của tăng trƣởng 

kinh tế chính là khả năng thu hút lao động nông nghiệp của khu vực công nghiệp. 

         Mô hình của Lewis (1955): theo mô hình này đất đai trong nông nghiệp 

ngày càng khan hiếm trong khi lao động ngày càng tăng và hệ quả là có tình 

trạng dƣ thừa lao động trong nông nghiệp, lao động có thể giảm đi nhƣng không 

ảnh hƣởng đến tổng sản phẩm nông nghiệp. Trong khi mức tiền lƣơng của khu 

vực công nghiệp cao hơn mức tiền lƣơng của khu vực nông nghiệp. Vì tiền lƣơng 

trong ngắn hạn không đổi, tổng sản phẩm tăng làm cho lợi nhuận nhà sản xuất 

công nghiệp tăng, từ đó giúp gia tăng tích lũy và thúc đẩy tái sản xuất mở rộng. 

Nhƣng nếu khu vực công nghiệp tiếp tục thu hút lao động từ khu vực nông 
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nghiệp thì đến một lúc nào đó tiền lƣơng sẽ tăng, lợi nhuận của khu vực công 

nghiệp sẽ giảm nên để mở rộng tổng sản phẩm nhà sản xuất công nghiệp sẽ lựa 

chọn yếu tố khác thay thế lao động (công nghiệp thâm dụng vốn),… Nhƣ vậy, 

mô hình của Lewis cho thấy tăng trƣởng của nền kinh tế đƣợc thực hiện trên cơ 

sở tăng trƣởng của công nghiệp thông qua tích lũy vốn từ thu hút lao động dƣ 

thừa của khu vực nông nghiệp. Do vậy, để thực hiện tăng trƣởng nông nghiệp 

cần tăng sản lƣợng trên cơ sở tăng năng suất lao động và kinh tế trang trại đáp 

ứng đƣợc yêu cầu này. 

Mô hình của Harry T.O Shima: mô hình này cho rằng khu vực nông 

nghiệp có dƣ thừa lao động nhƣng chỉ thời vụ và việc đầu tƣ theo chiều sâu cả 

nông nghiệp và công nghiệp là không khả thi vì nguồn lực và trình độ của lao 

động ở các nƣớc đang phát triển là có giới hạn. Mô hình trình bày 3 giai đoạn của 

sản xuất nông nghiệp nhƣ sau: 

         Giai đoạn 1: đầu tƣ cho nông nghiệp phát triển theo chiều rộng nhằm đa 

dạng hóa sản xuất, thu hút lao động tại nông nghiệp. Hƣớng này phù hợp vì đòi 

hỏi vốn không lớn, trình độ kỹ thuật nông nghiệp không cao và không đòi hỏi 

đầu tƣ lớn nhƣ đầu tƣ cho công nghiệp, nông nghiệp mở rộng sản lƣợng, xuất 

khẩu tạo nguồn thu ngoại tệ. Kết thúc giai đoạn này nông nghiệp có chủng loại 

sản phẩm đa dạng với quy mô lớn nên đòi hỏi phát triển công nghiệp với quy mô 

lớn. 

        Giai đoạn 2: cùng với việc đầu tƣ phát triển theo chiều rộng các ngành nông 

nghiệp, công nghiệp và dịch vụ là tiếp tục đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp, ứng 

dụng công nghệ sinh học, sản xuất theo quy mô lớn nhằm mở rộng quy mô sản 

lƣợng, phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp cung cấp đầu vào cho nông 

nghiệp và các ngành công nghiệp thâm dụng lao động. Nhƣ vậy, phát triển nông 

nghiệp để tạo điều kiện mở rộng thị trƣờng công nghiệp, tăng thêm quy mô sản 

xuất công nghiệp và nhu cầu về các hoạt động dịch vụ. Kết thúc giai đoạn 2 tốc 

độ tăng trƣởng việc làm lớn hơn tốc độ tăng trƣởng lao động. 

       Giai đoạn 3: phát triển kinh tế theo chiều sâu nhằm giảm nhu cầu lao động. 

Sự phát triển của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ của giai đoạn 2 

làm cho hiện tƣợng thiếu lao động ngày càng phổ biến. Do đó, trong nông nghiệp 

cần đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ sinh học để tăng nhanh năng 
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suất lao động. Từ đó có thể giảm số lao động của khu vực nông nghiệp chuyển 

sang khu vực công nghiệp mà không ảnh hƣởng đến tổng sản phẩm nông nghiệp. 

Trong công nghiệp thì tiếp tục phát triển theo hƣớng thay thế nhập khẩu và 

hƣớng về xuất khẩu, thu hẹp ngành công nghiệp thâm dụng lao động và mở rộng 

ngành công nghiệp thâm dụng vốn để nâng sức cạnh tranh và giảm nhu cầu về 

lao động. 

     Tóm lại, mô hình này cho thấy phát triển sản xuất theo quy mô lớn với hình 

thức kinh tế trang trại là cần thiết cho quá trình phát triển nông nghiệp nhất là 

giai đoạn 2 và 3 khi cần ứng dụng công nghệ sinh học, sản xuất theo quy mô lớn 

để tăng sản lƣợng và cơ giới hóa để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lao động 

nông thôn, giải phóng lao động nông thôn để cung cấp cho khu vực công nghiệp. 

2.3.1.6. Lý thuyết tăng trƣởng nông nghiệp theo các giai đoạn 

         Mô hình của ba giai đoạn phát triển nông nghiệp (Todaro, 1990): 

Theo Todaro phát triển nông nghiệp trải qua ba giai đoạn tuần tự từ thấp 

đến cao, đó là: 

Giai đoạn 1: nền nông nghiệp tự cung tự cấp, đặc trƣng cơ bản của giai 

đoạn này là đất, lao động là những yếu tố sản xuất chủ yếu, đầu tƣ vốn còn thấp. 

Do đó, xu hƣớng lợi nhuận giảm dần đƣợc thể hiện rõ khi sản xuất mở rộng trên 

diện tích đất không màu mở. 

Giai đoạn 2: chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hƣớng đa dạng hóa, đặc 

trƣng của giai đoạn này sử dụng giống mới kết hợp với phân bón hóa học và 

nƣớc tƣới tiêu làm tăng năng suất trong nông nghiệp. Sản lƣợng nông nghiệp gia 

tăng chủ yếu từ nâng cao sản lƣợng trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp và 

sản xuất hƣớng tới thị trƣờng, thoát khỏi tự cung tự cấp. 

Giai đoạn 3: Nông nghiệp hiện đại, đây là giai đoạn phát triển cao nhất của 

nông nghiệp. Đặc trƣng của giai đoạn này đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

Trong các trang trại đƣợc chuyên môn hóa, sản xuất đƣợc cung ứng hoàn 

toàn cho thị trƣờng và lợi nhuận thƣơng mại là mục tiêu của ngƣời sản xuất. 

Yếu tố vốn và công nghệ trở thành yếu tố quyết định đối với việc tăng sản 

lƣợng nông nghiệp. 

Dựa vào lợi thế về quy mô, áp dụng tối đa công nghệ mới, hƣớng vào sản 

xuất một vài loại sản phẩm riêng biệt. 
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Như vậy, từ mô hình này liên hệ với phát triển trang trại là tất yếu khách 

quan để có thể dựa vào lợi thế theo quy mô, áp dụng tối đa công nghệ mới, 

hƣớng vào sản xuất một vài sản phẩm cho năng suất cao nhƣ các trang trại chăn 

nuôi heo theo mô hình công nghiệp ở Đồng Nai. 

Mô hình hàm sản xuất tăng trƣởng nông nghiệp theo các giai đoạn 

phát triển Park Sung Sang (1992): 

Sung Sang Park cũng chia quá trình phát triển nông nghiệp thành 3 giai 

đoạn: sơ khai, đang phát triển và phát triển. Mỗi giai đoạn phát triển, sản lƣợng 

nông nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau và đƣợc mô tả dƣới dạng hàm 

sản xuất. 

Giai đoạn sơ khai: ngƣời sản xuất nông nghiệp chƣa sử dụng yếu tố đầu vào 

đƣợc sản xuất từ khu vực công nghiệp. Trong giai đoạn đầu sản lƣợng nông 

nghiệp phụ thuộc vào các yếu tố tự nhiên nhƣ đất đai, thời tiết khí hậu và lao 

động. Mối quan hệ đầu ra với đầu vào đƣợc khái quát bởi hàm sản xuất nhƣ sau: 

Y = F ( N,L) 

Sản lƣợng nông nghiệp = F (Yếu tố tự nhiên, lao động) 

Giai đoạn đang phát triển: trong giai đoạn này sản lƣợng nông nghiệp còn 

phụ thuộc vào các yếu tố đầu vào đƣợc sản xuất từ các khu vực công nghiệp 

(phân bón, thuốc hóa học). Mối quan hệ này đƣợc khái quát bởi hàm sản xuất: 

R: đầu vào do công nghiệp cung cấp. Park nhấn mạnh sản lƣợng trên 1 ha 

đất rất phụ thuộc vào khả năng cung cấp các yếu tố đầu vào (R) từ khu vực công 

nghiệp. 

Giai đoạn phát triển: nền kinh tế đạt mức toàn dụng, sản lƣợng nông nghiệp 

phụ thuộc vào công nghệ thâm dụng vốn (máy móc) sử dụng trong nông nghiệp. 

Mối quan hệ này đƣợc khái quát bởi hàm sản xuất sau: 

K: vốn sản xuất 

Sản lƣợng = F (Yếu tố tự nhiên, lao động, đầu vào do công nghiệp cung 

cấp, vốn sản xuất) 

Hàm sản xuất của giai đoạn phát triển cho thấy để tăng năng suất đất cần 

tăng đầu tƣ cho khu vực công nghiệp để tăng khả năng cung cấp các yếu tố đầu 

vào cho nông nghiệp. Vậy muốn tăng thu nhập cho ngƣời lao động trong nông 

nghiệp cần tăng đầu tƣ vốn cho nông nghiệp dƣới dạng máy móc, trang thiết bị 
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hiện đại. Hình thức kinh tế trang trại với lợi thế về quy mô sẽ hấp thụ tốt đầu tƣ 

máy móc trang bị hiện đại, sẽ đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ mới, đáp 

ứng yêu cầu tăng năng suất lao động trong nông nghiệp. 

2.3.2 Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi 

heo 

 Nông nghiệp là ngành sản xuất đặc thù, sản xuất gắn với sinh vật (cây 

trồng, vật nuôi) và bị chi phối bởi quy luật sinh học, các điều kiện ngoại cảnh 

(đất đai, thời tiết - khí hậu). Do đó, các trang trại chăn nuôi heo cũng không nằm 

ngoài quy luật trên. Sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo chịu sự tác 

động của các nhân tố tự nhiên và kinh tế xã hội. Ngoài ra, các lý thuyết kinh tế 

học nêu trên cũng đã giải thích các yếu tố tác động đến sự phát triển của nông 

nghiệp nói chung và phát triển của trang trại nói riêng bao gồm các yếu tố đầu 

vào nhƣ đất đai, vốn, lao động, kiến thức, công nghệ,… Bên cạnh đó, các nghiên 

cứu thực nghiệm cũng chỉ rõ các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các 

trang trại, cụ thể:  

         Ngô Xuân Toản và Nguyễn Thị Xuân Vinh (2014), nghiên cứu về phát 

triển mô hình kinh tế trang trại trên địa bàn huyện Hƣng Nguyên đã chỉ ra các 

yếu tố số lƣợng trang trại, quy mô sản xuất (m
2
), lao động, vốn sản xuất, hiệu quả 

sản xuất, hình thức tiêu thụ sản phẩm, chính sách hỗ trợ đều có ảnh hƣởng đến sự 

phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn nghiên cứu. 

       Trần Ngọc Cuông (2005), nghiên cứu về những nhân tố mới tác động đến 

quá trình phát triển kinh tế trang trại ở Hà Nội cho thấy những yếu tố ảnh hƣởng 

đến sự phát triển của kinh tế trang trại trên địa bàn nghiên cứu bao gồm: nhân tố 

về môi trƣờng – kinh tế, xã hội (hệ thống cơ chế, chính sách), nhân tố về khoa 

học công nghệ, nhân tố về công nghiệp hóa -đô thị hóa, nhân tố về nguồn nhân 

lực, nhân tố về hội nhập kinh tế. 

      Nguyễn Khắc Hoàn (2005), nghiên cứu về những giải pháp kinh tế chủ yếu 

nhằm phát triển kinh tế trang trại ở Thừa Thiên Huế đã cho thấy các yếu tố thị 

trƣờng tiêu thụ sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại, vốn 

đầu tƣ.  

       Bùi Bằng Đoàn (2013), nghiên cứu “hệ thống chỉ tiêu kinh tế sử dụng trong 

phân tích các trang trại” bao gồm: 
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(1) Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất 

Chỉ tiêu hiện vật 

Chỉ tiêu giá trị 

(2) Chỉ tiêu phản ánh chi phí sản xuất kinh doanh 

Chi phí biến đổi 

Chi phí cố định 

(3) Chỉ tiêu phản ánh lợi nhuận của trang trại 

(4) Khả năng thu hồi vốn của trang trại 

           Hoàng Thị Việt Hà (2012), nghiên cứu “Bƣớc đầu xây dựng hệ thống tiêu 

chí đánh giá sự phát triển nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp theo hƣớng bền vững” 

Tạp chí KHĐH Sƣ phạm số 35/2012, nghiên cứu đã nêu hệ thống tiêu chí đánh 

giá sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp theo hƣớng bền vững bao gồm: 

(1) Các tiêu chí về kinh tế: 

Tốc độ tăng trƣởng GDP trong nông nghiệp 

GTSX nông nghiệp và cơ cấu GTSX nông nghiệp phân theo ngành 

(2) Các tiêu chí về xã hội:  

GDP bình quân đầu ngƣời khu vực nông thôn 

Năng suất lao động nông nghiệp 

Tỷ lệ lao động trong tổng số lao động đang làm việc của tỉnh 

(3) Các tiêu chí về môi trƣờng:  

Số lƣợng phân bón, thuốc trừ sâu trên một diện tích đất canh tác. 

Bùi Minh Vũ và Nguyễn Thị Lai nghiên cứu về trang trại và những đặc trƣng 

cơ bản của nó đã nêu lên các điều kiện để hình thành và phát triển trang trại, bao 

gồm:  

(1) Loại điều kiện thuộc về môi trƣờng pháp lý 

Tác động của nhà nƣớc. 

Ruộng đất và chính sách ruộng đất 

Chế biến nông sản 

Hạ tầng cơ sở 

Sản xuất vùng chuyên môn hóa 

Liên kết kinh tế 

Môi trƣờng, hành lang pháp lý 
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(2) Loại điều kiện thuộc về nội tại của trang trại 

Chủ trang trại 

Quy mô trang trại 

Quản lý, hạch toán kinh doanh (phân tích kinh doanh)  

Nhƣ vậy, có thể cho rằng cho sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo 

chịu sự tác động của các yếu tố sau: 

Điều kiện tự nhiên: Vị trí địa lý; điều kiện thời tiết, khí hậu; điều kiện đất 

đai; môi trƣờng sinh thái đều có ảnh hƣởng đến quá trình hình thành và phát triển 

của các trang trại chăn nuôi heo cụ thể là ảnh hƣởng đến quy mô, cơ cấu, năng 

suất vật nuôi, mức độ ổn định trong chăn nuôi. 

Điều kiện về kinh tế - xã hội: Các yếu tố về dân số, lao động, truyền thống 

văn hóa, nguồn vốn đầu tƣ, thị trƣờng công nghệ sản phẩm, trình độ phát triển 

kết cấu hạ tầng, trình độ khoa học công là các nhân tố ảnh hƣởng trực tiếp và có 

tính quyết định đến quá trình sản xuất, nâng cao năng suất, chất lƣợng, hiệu quả 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản của các trang trại. 

Chính sách vĩ mô của Nhà nước: Chính sách của nhà nƣớc là yếu tố quan 

trọng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự ra đời và phát triển các loại hình sản 

xuất kinh doanh trong nông nghiệp, trong đó hình thức kinh tế trang trại đƣợc 

khuyến khích phát triển mạnh mẽ. Thực tế cho thấy các trang trại ở các nƣớc tiên 

tiến phát triển mạnh mẽ không chỉ so trình độ sản xuất kinh doanh của trang trại 

mà một yếu tố hết sức quan trọng đó là có sự tác động và hỗ trợ mạnh mẽ của các 

chính sách tích cực từ nhà nƣớc. Nhà nƣớc khuyến khích phát triển kinh tế trang 

trại thông qua các chính sách nhƣ chính sách đất đai, chính sách thuế, chính sách 

tín dụng,… tạo điều kiện cho các trang trại phát triển. Một số chính sách cụ thể 

nhƣ sau: chính sách đất đai; chính sách thuế; chính sách đầu tƣ, tín dụng; chính 

sách lao động; chính sách khoa học công nghệ môi trƣờng; chính sách thị trƣờng; 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại; thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm; hội 

nhập. 

Các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất của các trang trại bao gồm:  

Diện tích đất đai: Đất đai là một tài nguyên thiên nhiên quý giá của mỗi 

quốc gia và nó cũng là yếu tố mang tính quyết định sự tồn tại và phát triển của 

con ngƣời và các sinh vật khác trên trái đất. Đất đai một tƣ liệu sản xuất gắn liền 
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với hoạt động của trang trại nhằm thu đƣợc sản phẩm để phục vụ cho các nhu cầu 

của cuộc sống 

Vốn: vốn là yếu tố quan trọng cho sản xuất của các trang trại. Có vốn các 

trang trại có thể đầu tƣ và mở rộng sản xuất kinh doanh, mua sắm các trang thiết 

bị hay triển khai các kế hoạch khác trong tƣơng lai. 

Lao động: Việc quản lý sản xuất kinh doanh của kinh tế trang trại trên thực 

tế là quản lý một doanh nghiệp. Vì vậy, chủ trang trại phải có trình độ quản lý, 

điều hành sản xuất kinh doanh để đảm bảo cho trang trại hoạt động có hiệu quả. 

Yếu tố đầu vào của chăn nuôi (giống, thức ăn, thuốc thú y, kỹ thuật chăn 

nuôi,…):  

Giống: Giống là yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả chăn nuôi heo. 

Việcchọn giống heo tốt để nuôi cũng góp phần hạn chế một số rủi ro nhƣ: thời 

gian nuôi dài, tăng trƣởng chậm, heo bị bệnh,… 

Thức ăn: Đây chính là yếu tố quan trọng trong chăn nuôi heo thịt vì nó 

chiếm tỷtrọng khoảng 70% giá thành sản phẩm nuôi heo. Vì vậy, việc chọn thức 

ăn có chất lƣợng và tiết kiệm là nguồn quan trọng trong việc giảm đƣợc giá thành 

trong chăn nuôi. 

Thuốc thú y: Là yếu tố không kém phần quan trọng trong chăn nuôi heo. 

Nếu việc sử dụng không đúng thuốc, đúng lúc thì sẽ ảnh hƣởng đến việc sinh 

trƣởng, phát triển đồng thời làm giảm năng suất trong chăn nuôi heo.Đây là yếu 

tố rất quan trọng ảnh hƣởng rất lớn kết quả chăn nuôi cũng nhƣ chất lƣợng vật 

nuôi. Cho nên để chăn nuôi đạt hiệu quả đòi hỏi các trang trại chăn nuôi phải hết 

sức chú trọng đến công tác này.  

Cách thức, thời gian chăm sóc và kinh nghiệm chăn nuôi: Việc chăm sóc 

cũng phần nào ảnh hƣởng không nhỏ đến năng suất chăn nuôi heo. Nếu chăm sóc 

thƣờng xuyên thì có thể phát hiện sớm các triệu chứng của heo để dễ dàng điều 

trị sớm. Bên cạnh đó khâu vệ sinh chuồng trại, nhiệt độ, ánhsáng của chuồng 

chăn nuôi cần phải thƣờng xuyên quan tâm. 

Tiến bộ khoa học kỹ thuật: ảnh hƣởng đến năng suất, chất lƣợng, sản lƣợng 

chăn nuôi. Khoa học kỹ thuật có ảnh hƣởng rất mạnh mẽ đến sự phát triển của 

kinh tế trang trại. Trong những năm qua nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật đã 

đƣợc áp dụng mạnh mẽ vào nông nghiệp. Nhờ sự phát triển của khoa học kỹ 
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thuật đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá nhƣ là những yếu tố đầu vào cho sản 

xuất của các trang trại đó là các loại vật tƣ, phân bón, giống cây con các loại,  

máy móc thiết bị,... Chính những yếu tố đầu vào có chất lƣợng tốt đã tạo ra một 

khả năng to lớn góp phần tăng năng suất, sản lƣợng và chất lƣợng của sản phẩm 

nông nghiệp..    

Trình độ của chủ trang trại : Việc quản lý sản xuất kinh doanh của kinh tế 

trang trại trên thực tế là quản lý một doanh nghiệp. Vì vậy, chủ trang trại phải có 

trình độ quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh để đảm bảo cho trang trại hoạt 

động có hiệu quả.. 

Các yếu tố đầu ra bao gồm:  

Sản lượng: phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại.  

Giá bán sản phẩm chăn nuôi: Giá cả hàng hóa là một trong những nhân tố 

chủ yếu tác động tới hoạt động tiêu thụ. Giá bán sản phẩm ảnh hƣởng đến kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại. 

Thị trường tiêu thụ: Thị trƣờng là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua 

bán hàng hoá dịch vụ giữa ngƣời mua và ngƣời bán hay nói một cách ngắn gọn 

hơn thị trƣờng là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu. Tiêu thụ sản phẩm là một khâu 

quan trọng của quá trình hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của trang trại 

Hiệu quả kinh tế trang trại: thể hiện qua các chỉ tiêu lợi nhuận, nhóm các 

chỉ tiêu về tỷ suất lợi nhuận. 

Liên kết giữa các trang trại: các trang trại chăn nuôi liên kết với nhau trong 

sản xuất, chế biến, tiêu thụ để có thể chia sẻ đƣợc quyền lợi và trách nhiệm với 

nhau, đảm bảo cho việc điều tiết cung cầu thị trƣờng và truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm thực phẩm. Đây cũng là giải pháp phù hợp với xu thế và định hƣớng tái cơ 

cấu ngành chăn nuôi theo hƣớng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

 Yếu tố hội nhập quốc tế: khi đất nƣớc hội nhập vào nền kinh tế thế giới, 

ngành chăn nuôi nói chung và các trang trại chăn nuôi heo sẽ có nhiều cơ hội mở 

rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, các trang trại chăn nuôi sẽ phải 

đối mặt với nhiều thách và sự cạnh tranh của các đối tác nƣớc ngoài. Điều này 

ảnh hƣởng không nhỏ đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi. 

Nhƣ vậy, quá trình phát triển của kinh tế trang trại chịu ảnh hƣởng của rất 

nhiều yếu tố từ môi trƣờng vĩ mô đến môi trƣờng vi mô. Các trang trại tiến hành 
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các hoạt động sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trƣờng, tất yếu chịu sự tác 

động ảnh hƣởng của thị trƣờng với nhiều yếu tố cấu thành của nó. Có thể tóm 

lƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của kinh tế trang trại thông qua sơ đồ 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Mô hình kinh tế lƣợng phân tích các yếu tố tác động đến sự phát triển 

của các trang trại chăn nuôi heo 

2.3.3.1 Lựa chọn mô hình lý thuyết 

Với mục tích nhằm phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của 

các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai thông qua mô hình phân tích định lƣợng. 

Nhƣ phân tích ở trên, các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của kinh tế trang 

trại bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó có cả những nhân tố mang tính chất định 

lƣợng lẫn định tính. Những yếu tố định tính có thể kể đến nhƣ đặc điểm tự nhiên, 

kinh tế xã hội của Đồng Nai ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại, yếu 

tố môi trƣờng, yếu tố hội nhập, yếu tố chính sách vĩ mô, thị trƣờng tiêu thụ hay 

liên kết giữa các trang trại. Việc phân tích các yếu tố này tác động đến sự phát 

KINH TẾ THỊ  TRƢỜNG 

 

1. Các quy luật 

  Quy luật giá trị 

  Quy luật cung cầu 

  Quy luật cạnh tranh 

 

2. Các yếu tố thị trƣờng 

  Cấu trúc 

  Hành vi 

  Hiệu quả 

 

3. Đặc điểm, tính chất 

  Đa hình thức sở hữu 

  Cạnh tranh 

  Xu hƣớng tiêu dùng 

  Sự can thiệp của  

  chính phủ 

KINH TẾ TRANG TRẠI 

Đáp 

ứng 
Đòi 

hỏi 

P
h
ù
 h

ợ
p

 

Kinh tế trang trại phát triển 

1. Các quan hệ kinh tế 

giữa trang trại với: 

 

Tổ chức kinh tế 

Các tổ chức tài chính 

Các loại hình KDNN 

Các cơ quan công 

quyền 

Các trang trại khác. 

Ngƣời lao động 

Quan hệ kinh tế nội tại  

 

2. Các yếu tố vật chất: 

 Năng lực các yếu tố SX 

 Kết quả và hiệu quả         

SXKD 

Quy mô SP 

Chất lƣợng SP 

Giá cả 

Kênh phân 

phối 

Chiêu thị 

K
h
ô
n

g
 p

h
ù
 h

ợ
p
 

Kinh tế trang trại trì trệ 

(Nguồn :21, tr 41) 

Sơ đồ 2.2.   Mối quan hệ giữa kinh tế trang trại và kinh tế thị trƣờng 
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triển của các trang trại chăn nuôi thông qua mô hình định lƣợng gặp nhiều khó 

khăn. Do đó, tác giả lựa chọn các yếu tố còn lại tác động đến sự phát triển của 

các trang trại chăn nuôi heo nhƣ các yếu tố đầu vào (đất đai, vốn, lao động, chi 

phí đầu vào, công nghệ, kiến thức) và các yếu tố đầu ra là sản lƣợng, giá bán, thu 

nhập, hiệu quả kinh tế.  

Các mô hình lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm  nêu trên đã chỉ ra 

các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại, cụ thể nhƣ Todaro, 

Park Sung Sang và Oshima đều đƣa ra những yếu tố tác động đến phát triển cho 

từng giai đoạn, trong đó cụ thể nhất là Park Sung Sang đã đƣa ra mô hình hàm 

sản xuất tăng trƣởng nông nghiệp theo các giai đoạn phát triển. Cụ thể nhƣ sau: 

(1) Các lý thuyết phát triển nông nghiệp mà điển hình là Park Sung Sang đã 

đƣa ra hàm sản xuất các yếu tố tác động sản lƣợng nông nghiệp:  

Y = F (N,L) + F (R) + K 

Với: + Y: sản lƣợng 

+ N: yếu tố tự nhiên (đất đai, khí hậu, nguồn nƣớc,...) 

+ R: đầu vào do nông nghiệp cung cấp 

+ K: vốn sản xuất 

(2) Todaro trình bày trong mô hình ba giai đoạn phát triển cho rằng đất đai, 

lao động, vốn sản xuất là những yếu tố sản xuất chủ yếu và quyết định tăng sản 

lƣợng nông nghiệp. Park Sung Sang khẳng định yếu tố tự nhiên trong đó có đất 

đai, vốn sản xuất tác động đến sản lƣợng. Harrod- Domar cho rằng nguồn gốc 

của tăng trƣởng kinh tế chính là lƣợng vốn sản xuất tăng thêm có đƣợc từ đầu tƣ 

và tiết kiệm của quốc gia. Vốn trong sản xuất nông nghiệp là toàn bộ tiền đầu tƣ, 

mua hoặc thuê các yếu tố nguồn lực trong sản xuất nông nghiệp (trích Đinh Phi 

Hổ, 2003). Mô hình Tân cổ điển khẳng định nguồn gốc của tăng trƣởng tùy thuộc 

vào cách thức kết hợp hai yếu tố đầu vào vốn (K) va lao động (L) 

(3) Park Sung Sang khẳng định đầu vào do công nghiệp cung cấp ảnh 

hƣởng đến sản lƣợng nông nghiệp, đối với ngành chăn nuôi nói chung đầu vào 

do công nghiệp cung cấp là thức ăn, giống, thuốc thú y,… 

(4) Marshall (1890) cho rằng kiến thức là động lực mạnh mẽ nhất của sản 

xuất. Hsieh (1963) cho rằng kiến thức nông nghiệp của nông dân phụ thuộc vào 

mức độ mà họ tiếp cận với các hoạt động cộng đồng ở vùng nông thôn. Wharton 
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(1959) nhận định với tất cả các nguồn lực đầu vào giống nhau, hai nông dân với 

sự chênh lệch về trình độ kỹ thuật nông nghiệp sẽ có kết quả sản xuất khác nhau, 

kiến thức nông nghiệp cũng là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất. Theo Đinh 

Phi Hổ (2008) thì trình độ kiến thức nông nghiệp tác động cùng chiều đến thu 

nhập của nông dân ở Việt Nam.  

(5) Quy mô trang trại: ở giai đoạn 3 trong mô hình ba giai đoạn phát triển 

của Todaro khẳng định trong sản xuất nông nghiệp dựa vào lợi thế theo quy mô 

hƣớng tới sản xuất sản phẩm riêng biệt. Lý thuyết lợi thế kinh tế theo qui mô 

(Robert S.Pindyck và DanielL Rubinfeld khẳng định sự phát triển các xí nghiệp, 

nhà máy có hiệu suất tăng dần theo qui mô sẽ có lợi thế kinh tế hơn là để nhiều 

cơ sở sản xuất nhỏ cùng tồn tại. 

(6) Công nghệ: Todaro khẳng định áp dụng công nghệ mới hƣớng vào sản 

xuất một vài sản phẩm riêng biệt. Mô hình Kaldor cho rằng tăng trƣởng kinh tế 

phụ thuộc phát triển kỹ thuật hoặc trình độ công nghệ. Ý kiến của các chuyên gia 

qua khảo sát cũng cho rằng trình độ khoa học công nghệ là nhân tố ảnh hƣởng sự 

phát triển của các trang trại chăn nuôi heo. 

(7) Các công trình nghiên cứu trƣớc đây ở nƣớc ngoài nhƣ: Ph.D Harwood 

D.Schaffer (2006). Daryll E.Ray(12/2006), Cher Brethour,Beth Spaling (2006), 

Danske Slagterier (2010) đã chỉ ra các yếu tố tác động đến sản lƣợng chăn nuôi 

heo trang trại là giống, thuốc thú ý, môi trƣờng nuôi sạch sẽ (không khí, 

nƣớc),thức ăn, lao động (có kinh nghiệm), thời gian chăm sóc, mật độ nuôi (diện 

tích thích hợp 0,54con/m
2
). 

(8) Các công trình nghiên cứu ở Việt Nam nhƣ: Vũ Đình Tôn, Võ Trọng 

Thành (2004), Trần Ngọc Cuông (2006) Hoàng Nghĩa Duyệt (2008), Lê Đình 

Phùng, Phan Hữu Tuấn (2008), Lê Thanh Hải (2008), Trần Thanh Mai (2010), 

Nguyễn Ngọc Xuân, Nguyễn Hữu Ngoan (2014)  đã chỉ ra các yếu tố ảnh hƣởng 

đến năng suất chăn nuôi heo là: diện tích nuôi, thức ăn, giống, độ tuổi của chủ 

trang trại, thuốc thú y, chuồng trại tốt. 

Nhìn chung các nghiên cứu trên đã đƣa ra các yếu tố tác động đến kết quả 

chăn nuôi heo nhƣ sau: 

(1) Diện tích chăn nuôi: đây là yếu tố tự nhiên quan trọng ảnh hƣởng đến sản 

lƣợng chăn nuôi. 
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(2) Quy mô của trang trại (số đầu con): theo lý thuyết lợi thế quy mô thì các 

trang trại chăn nuôi sẽ tận dụng lợi thế quy mô để tăng sản lƣợng. 

(3) Vốn sản xuất 

(4) Chi phí đầu vào do công nghiệp cung cấp (thức ăn, con giống, thuốc thú y) 

(5) Lao động đƣợc thể hiện qua số lƣợng lao động 

 (6) Kiến thức nông nghiệp của chủ trang trại 

(7) Công nghệ: đƣợc thể hiện qua việc đầu tƣ máy móc thiết bị dùng cho kỹ 

thuật chăn nuôi thể hiện qua các mô hình chăn nuôi (chuồn lạnh, bình thƣờng) 

Thông qua xem xét các mô hình lý thuyết đã đƣợc nêu trên, đồng thời đối 

chiếu với đặc điểm tự nhiên, điều kiện về kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai và 

qua khảo sát ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực chăn nuôi, tác giả nhận thấy 

rằng ứng dụng mô hình của Park Sung Sang và kết hợp với các lý thuyết trên để 

đánh giá sự phát triển mô hình trang trại chăn nuôi ở Đồng Nai về mặt định 

lƣợng và lựa chọn yếu tố sản lƣợng là biến phụ thuộc phản ánh sự phát triển của 

các trang trại chăn nuôi. 

2.3.3.2 Mô hình kinh tế lƣợng 

Tác giả đề xuất sử dụng lý thuyết sản xuất, phƣơng pháp OLS với hàm sản 

xuất Cobb - Douglas để xác định mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố tác động 

đến kết quả chăn nuôi của các trang trại, cụ thể là sản lƣợng của các trang trại 

chăn nuôi heo. Thuận lợi của hàm  này có thể dùng để ƣớc lƣợng tác động của 

từng yếu tố đầu vào đến sản lƣợng chăn nuôi heo tại các trang trại nghiên cứu. 

 Mô hình các yếu tố đầu vào tác động đến yếu tố đầu ra dự kiến: 

Y = F(Xi) = a.X1
1 

* X2
2 

* X3
3 

* X4
4 

* X5
5 

e
(1D1) 

e
(2D2)

. 

Trong đó :  

Y: là biến phụ thuộc tức là sản lƣợng (tấn)  

a: là hằng số 

X1,  X2,X3,  X4 , X5,  : là biến độc lập phản ánh nguyên nhân. 

X1 : diện tích chăn nuôi (m
2
)  

X2 : quy mô trang trại (số đầu con) 

X3 : vốn sản xuất (triệu đồng)  

X4 : chi phí đầu vào (triệu đồng)  

X5 : lao động (ngƣời)  
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D1: biến giả, kiến thức nông nghiệp tức là đào tạo về chuyên môn 

D2: biến giả, trình động công nghệ thể hiện qua kiểu chuồng lạnh hay 

chuồng hở 

1,  2,  3, 4, n :  là hệ số của biến số X 

: là hệ số của D. 

Với giả thuyết đƣợc đặt ra các biến độc lập đều tác động cùng chiều tới biến 

phụ thuộc tức là làm cho sản lƣợng chăn nuôi tăng. 

2.4. Hội nhập quốc tế và những y u cầu đặt ra đối với các trang trại chăn 

nuôi heo 

2.4.1. Hội nhập quốc tế 

Một số các học thuyết kinh tế của các nhà kinh tế đã chứng minh vai trò và 

hiệu quả của việc hội nhập quốc tế của các quốc gia. Ricardo (1817) nhấn mạnh 

tới lợi thế so sánh tƣơng đối và tác dụng của thƣơng mại quốc tế giữa các nƣớc. 

Theo nhƣ khung lý thuyết của Heckscher-Ohlin-Samuelson, tự do hoá toàn cầu 

sẽ giúp cho các nƣớc đạt đƣợc cấu trúc sản xuất, thƣơng mại và phân công lao 

động theo đúng lợi thế so sánh tƣơng đối của họ, và điều này giúp tăng hiệu quả 

của việc phân bổ nguồn lực và tăng phúc lợi toàn cầu. Ethier (1998) lập luận rằng 

hội nhập vùng hỗ trợ hội nhập đa phƣơng và là bằng chứng cho thấy các nƣớc 

nhỏ muốn tham gia vào hệ thống thƣơng mại đa phƣơng hiện đang bị thống trị 

bởi các nƣớc đã phát triển. Lý thuyết của Viner (1950) và Meade (1955) là cơ sở 

cho các lý luận về việc thiết lập các khối kinh tế vào những năm 1950-1960. Lý 

thuyết này tập trung vào các khái niệm tĩnh nhƣ “tạo ra thƣơng mại” và “chệch 

hƣớng thƣơng mại”. Sự “tạo ra thƣơng mại” xảy ra khi một nƣớc thành viên của 

khối kinh tế vùng tăng nhập khẩu hàng hoá từ các nƣớc thành viên khác trong 

khối có chi phí sản xuất thấp hơn so với các nƣớc ngoài khối và giảm sản xuất 

các mặt hàng có thể nhập khẩu đó ở trong nƣớc. Mô hình tân cổ điển thì ngƣời ta 

cho rằng sẽ có nhiều thƣơng mại giữa các nƣớc có cấu trúc đầu vào khác nhau. 

Ở Việt Nam, thuật ngữ hội nhập (đƣợc hiểu là hội nhập kinh tế quốc tế) mới 

chỉ đƣợc sử dụng rộng rãi từ thập niên 1990 trở lại đây khi nƣớc ta thực hiện 

chính sách đa phƣơng hoá, đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động và 

tích cực hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Tuy nhiên hiện nay có những định 

nghĩa khác nhau về hội nhập. Theo Nguyễn Bá Ngọc và Trần Văn Hoan (2002) 
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cho rằng hội nhập kinh tế quốc tế là quá trình liên kết kinh tế có mục tiêu, định 

hƣớng cụ thể gắn với phạm vi, cấp độ cũng nhƣ điều kiện cụ thể của mỗi nƣớc. 

Toàn cầu hoá kinh tế là xu thế khách quan do sự phát triển cao của lực lƣợng sản 

xuất, của phân công lao động quốc tế quyết định. Còn hội nhập kinh tế thể hiện 

sự thích ứng của các nền kinh tế quốc gia với xu thế toàn cầu hoá kinh tế. Hội 

nhập kinh tế quốc tế là quá trình liên kết nền kinh tế và thị trƣờng của từng nƣớc 

với kinh tế khu vực và thế giới thông qua các nỗ lực thực hiện tự do hoá nền kinh 

tế của mỗi nƣớc trên các cấp độ đơn phƣơng, song phƣơng và đa phƣơng. Hội 

nhập kinh tế quốc tế đƣợc thực hiện thông qua hoạt động có ý thức của các chủ 

thể kinh tế xã hội và cả ngƣời dân, trƣớc hết là nhà nƣớc. Nhà nƣớc chủ động 

thực hiện chính sách tự do hoá kinh tế. 

Hiện nay Việt Nam đã bƣớc vào giai đoạn hội nhập quốc tế sâu sắc và toàn 

diện. Tính đến hết năm 2015, chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 180 quốc 

gia, có quan hệ kinh tế, thƣơng mại, đầu tƣ với hơn 220 quốc gia và vùng lãnh 

thổ. Việc Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO) năm 2007 đã 

đƣa quá trình hội nhập của đất nƣớc từ cấp độ khu vực (ASEAN năm 1995) và 

liên khu vực (ASEM năm 1996, APEC năm 1998) lên đến cấp độ toàn cầu. Việt 

Nam đã đảm nhận thành công vị trí Ủy viên không thƣờng trực Hội đồng bảo an, 

cơ quan quyền lực hàng đầu của Liên hợp quốc, nhiệm kỳ 2008 - 2009. Việt Nam 

cũng đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm ASEAN 2010. 

Triển khai đƣờng lối đối ngoại rộng mở, đa phƣơng hóa, đa dạng hóa, Đảng và 

Nhà nƣớc Việt Nam coi trọng xây dựng và phát triển quan hệ với các nước 

ASEAN. Gia nhập ASEAN trở thành bƣớc đột phá trong chính sách đối ngoại và 

hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho thấy rõ ƣu tiên của Việt Nam đối với khu vực. 

Từ sau sự kiện này, Việt Nam bƣớc vào giai đoạn hội nhập khu vực mạnh mẽ, 

đồng thời cải thiện rõ thế mạnh và quan hệ với các nƣớc lớn. Bên cạnh việc phát 

triển quan hệ với các nƣớc láng giềng và khu vực, Việt Nam còn năng động cải 

thiện quan hệ với các nƣớc, nhất là các nƣớc lớn và các tổ chức quốc tế trong quá 

trình hội nhập.  

Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu 

trong quá trình hội nhập quốc tế của nƣớc ta. Việt Nam đẩy mạnh việc tham gia 

hội nhập kinh tế với khu vực và quốc tế từ khi tham gia ASEAN (1995) và các 



 
66 

  

định chế kinh tế, tài chính thƣơng mại của ASEAN nhƣ: Khu vực mậu dịch tự do 

ASEAN (AFTA), Khu vực đầu tƣ ASEAN (AIA); ký Hiệp định khung với EU 

(1995); tham gia Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM) năm 1996, Diễn đàn APEC 

năm 1998; ký Hiệp định Thƣơng mại với Hoa Kỳ (2000) dựa trên những nguyên 

tắc cơ bản của WTO và năm 2007 đã chính thức trở thành thành viên thứ 150 của 

WTO và vào cuối năm 2015 sẽ trở thành thành viên của Cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC). Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của nƣớc ta đã đạt đƣợc  

những kết quả đáng ghi nhận. Việt Nam đã mở rộng quan hệ kinh tế với nhiều 

quốc gia và khu vực, trở thành thành viên của các tổ chức kinh tế, thƣơng mại 

chủ chốt, tạo điều kiện thuận lợi cho hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng hiệu quả 

hơn. Trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã mở rộng quan hệ thƣơng mại 

với 220 quốc gia trên thế giới, thu hút đƣợc hơn 8.000 dự án FDI từ 80 nƣớc và 

lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký hơn 100 tỷ USD; tiếp thu khoa học và công 

nghệ, kỹ năng quản lý, từng bƣớc đƣa hoạt động của các doanh nghiệp và cả nền 

kinh tế vào môi trƣờng cạnh tranh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao 

hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Hội nhập quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội cho phát triển các ngành kinh tế nói 

chung, trong đó có ngành chăn nuôi. Ngành chăn nuôi có điều kiện nâng cao 

năng lực sản xuất chế biến, hoàn thiện quy trình sản xuất, mở rộng thị trƣờng tiêu 

thụ trong và ngoài nƣớc, các đơn vị chăn nuôi có cơ hội giao lƣu, học hỏi kinh 

nghiệm quản lý, tiếp thu trình độ khoa học công nghệ, kỹ thuật chăn nuôi hiện 

đại của các nƣớc trong khu vực và trên thế giới giúp tăng năng suất vật nuôi. 

Ngoài ra, các rào cản thuế quan, phi thuế quan dần đƣợc tháo gỡ và sẽ đƣợc 

hƣởng ƣu đãi, môi trƣờng đầu tƣ thuận lợi sẽ giúp các đơn vị chăn nuôi hƣớng 

tới việc sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu, cắt giảm chi phí nhập khẩu, hạ giá 

thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh với các nƣớc trong khu vực và 

trên thế giới. 

Bên cạnh những thuận lợi khi hội nhập, ngành chăn nuôi đƣợc xem là một 

trong những ngành sẽ phải chịu nhiều ảnh hƣởng nhất trƣớc sức ép cạnh tranh từ 

các sản phẩm thịt nhập khẩu, các tập đoàn chăn nuôi đa quốc gia muốn đầu tƣ 

vào Việt Nam. Với việc đẩy mạnh tự do hóa thƣơng mại, hàng rào thuế quan và 

phi thuế quan giữa các quốc gia nhƣ thành viên AEC sẽ dần xóa bỏ, mức thuế 
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nhập khẩu thịt gia súc và gia cầm phải giảm theo thì ngành chăn nuôi sẽ bị cạnh 

tranh gay gắt trƣớc những sản phẩm ngoại nhập nên nguy cơ thị phần của ngành 

chăn nuôi sẽ bị giảm. Do đó, bên cạnh những cơ hội mà hội nhập quốc tế đem lại 

thì ngành chăn nuôi đặc biệt là các trang trại chăn nuôi heo phải đối mặt với 

không ít những thách thức bởi vì trình độ công nghệ và điểm xuất phát của nƣớc 

ta còn thấp so với các nƣớc trong khu vực nhƣ Singapore, Thái Lan, Malaysia,… 

nếu nhƣ chúng ta không hạ giá thành và nâng cao chất lƣợng sản phẩm chăn nuôi 

trong những năm tới thị trƣờng nội địa về sản phẩm chăn nuôi cũng sẽ bị thu hẹp 

bởi sức ép của chất lƣợng sản phẩm từ nƣớc ngoài vào Việt Nam. 

2.4.2 Đặc điểm và những y u cầu đặt ra đối với trang trại chăn nuôi heo 

theo hƣớng hội nhập quốc tế 

2.4.2.1 Đặc điểm của các trang trại chăn nuôi theo hƣớng hội nhập quốc tế  

       Các trang trại chăn nuôi phát triển theo hƣớng hội nhập quốc tế có những 

đặc điểm nhƣ sau:  

      Các trang trại có quy mô sản xuất lớn, sản xuất theo chuỗi giá trị gia tăng từ 

khâu đầu vào cho đến đầu ra (tiêu thụ sản phẩm), sản phẩm chăn nuôi đạt năng 

suất cao.  

       Giá thành của các sản phẩm chăn nuôi thấp hơn các nƣớc trong khu vực và 

thế giới, tạo đƣợc sự cạnh tranh trên thị trƣờng. 

        Công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch trong lĩnh vực chăn nuôi phát 

triển mạnh. Sự phát triển của các doanh nghiệp, nhà máy chế biến các sản phẩm 

thịt, trứng, sữa quy mô lớn, đƣa ra thị trƣờng những sản phẩm đa dạng. Từ đó, 

góp phầnhỗ trợ cho quá trình phá triển của các trang trại chăn nuôi. 

       Vấn đề truy xuất nguồn gốc, đảm bảo chất lƣợng an toàn thực phẩm đƣợc 

triển khai rộng rãi và ngƣời tiêu dùng tin tƣởng về chất lƣợng khi tiếp cận các sản 

phẩm chăn nuôi. 

        Kinh nghiệm thƣơng mại, tiếp cận thị trƣờng tốt, các sản phẩm chăn nuôi 

đƣợc triển khai tiêu thụ toàn bộ.  

2.4.2.2 Những y u cầu đặt ra đối với trang trại chăn nuôi heo theo hƣớng hội 

nhập quốc tế 

Hội nhập quốc tế là một xu hƣớng tất yếu hiện nay. Nền kinh tế hội nhập 

vận động theo xu hƣớng toàn cầu hoá. Điều này đƣợc thực hiện thông qua quốc 
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tế hoá thƣơng mại, quốc tế hoá vốn và quốc tế hoá sản xuất. Sự phát triển của sản 

xuất mang tính quốc tế, làm cho mỗi quốc gia riêng biệt – dù là một quốc gia lớn 

– có nền kinh tế phát triển nhất cũng không thể tự đảm bảo cho mình mọi nhu 

cầu để phát triển sản xuất. Sản xuất lớn chỉ có thể đạt đƣợc hiệu quả cao khi có 

sự chuyên môn hoá sản xuất sâu sắc và đòi hỏi sự hợp tác sản xuất quốc tế. 

Trong nền kinh tế hội nhập, rất ít có sản phẩm do một nƣớc sản xuất ra mà là kết 

quả hợp tác của nhiều nƣớc. Điều này cũng có nghĩa là quy mô của các trang trại 

chăn nuôi heo phải đƣợc mở rộng, phải có sự chuyên môn hóa trong sản xuất để 

đạt hiệu quả cao. 

Bên cạnh đó, yêu cầu đặt ra đối với lao động của các trang trại chăn nuôi 

theo hƣớng hội nhập quốc tế là khả năng thích ứng, tính linh hoạt trở thành một 

yêu cầu cấp thiết tham gia vào quá trình sản xuất chuyên môn hoá. Đặc biệt đối 

với ngƣời chủ trang trại, là ngƣời quản lý cần phải có những kiến thức nhất định 

về chuyên môn về kỹ thuật và kiến thức về hội nhập quốc tế, hiểu biết về thƣơng 

mại, về sản phẩm, về thị trƣờng và những yêu cầu, tiêu chuẩn mà quốc tế đặt ra 

đối với sản phẩm của mình. 

Hội nhập quốc tế kéo theo sự dịch chuyển cơ cấu kinh tế theo hƣớng hiện 

đại và sự phát triển vƣợt bậc về trình độ áp dụng khoa học – công nghệ hiện đại 

của các ngành trong nền kinh tế. Đặc biệt, các trang trại chăn nuôi heo cần có 

phải có sự đổi mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình chăn nuôi tiên 

tiến nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu của thị trƣờng trong quá trình chuyển 

dịch này. Do đó, chủ trang trại và các lao động tham gia trong quá trình sản xuất 

của các trang trại chăn nuôi heo cần phải chủ động học tập, bồi dƣỡng kiến thức 

chuyên môn kỹ thuật đáp ứng đƣợc những yêu cầu của công việc. 

Trong quá trình hội nhập các trang trại chăn nuôi heo cần có sự liên kết với 

nhau để ngành chăn nuôi phát triển theo hƣớng sản xuất hàng hóa, hiệu quả, bền 

vững, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng, vệ sinh an toàn thực phẩm thì các cơ sở, trang 

trại chăn nuôi, công ty, doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chăn nuôi và cơ 

sở giết mổ gia súc cần liên kết hỗ trợ nhau tạo ra chuỗi sản xuất – chế biến - tiêu 

thụ sản phẩm chăn nuôi. Với cách liên kết này, sẽ làm giảm chi phí chăn nuôi, 

ngƣời tiêu dùng đƣợc sử dụng sản phẩm sạch và phần lợi nhuận cũng đƣợc chia 

đều cho những ngƣời trực tiếp tạo ra vật nuôi. Bên cạnh đó, sản phẩm chăn nuôi 
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còn có khả năng cạnh tranh với các nƣớc trong khu vực và thế giới và việc chăn 

nuôi theo liên kết chuỗi giá trị sẽ tạo thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nƣớc 

trong việc kiểm tra chất lƣợng sản phẩm thực phẩm cung cấp ra thị trƣờng. 

Các trang trại chăn nuôi heo cần hƣớng đến việc sản xuất các sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn chất lƣợng cao nhằm phục vụ cho nhu cầu trong nƣớc và tiêu thụ ở thị 

trƣờng nƣớc ngoài. Do đó, cần phải tuân thủ quy trình sản xuất nghiêm ngặt, 

chọn giống tốt, thức ăn, thuốc thú y hợp lý và cần chú trọng đến việc xử lý môi 

trƣờng trong chăn nuôi. Các sản phẩm chăn nuôi của nƣớc ta phải đáp ứng đƣợc 

yêu cầu ngày càng cao của thị trƣờng quốc tế về chất lƣợng, vệ sinh an toàn thực 

phẩm; mẫu mã phải đa dạng, giá thành hợp lý; bảo đảm nguồn hàng để cung ứng 

kịp thời cho nhà nhập khẩu… Bên cạnh đó, phải đầu tƣ nhiều hơn trong nghiên 

cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp trong nƣớc 

đầu tƣ vào chăn nuôi, nâng cao năng lực cho các trang trại để tổ chức sản xuất 

nhằm nâng cao năng suất, chất lƣợng. 

2.4.3. Các tiêu chí đánh giá khả năng đáp ứng y u cầu hội nhập của các 

trang trại chăn nuôi  

Theo Michel Porter cho rằng lợi thế cạnh tranh đƣợc hiểu là những nguồn 

lực, lợi thế của ngành, quốc gia mà nhờ có chúng các doanh nghiệp kinh doanh 

trên thị trƣờng quốc tế tạo ra một số ƣu việt vƣợt trội hơn so với các đối thủ cạnh 

tranh trực tiếp. Bốn yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh: hiệu quả, chất lƣợng, sự 

cải tiến và sự đáp ứng khách hàng. 

Tác giả Lê Xuân Bá (2007) nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế và Nguyễn Thị Huyền Trâm 

(2015) nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam 

trong thời kì hội nhập đã nêu các tiêu chí phản ánh khả năng cạnh tranh của các 

doanh nghiệp trong quá trình hội nhập quốc tế bao gồm: (1) Khả năng duy trì và 

mở rộng thị phần; (2) Khả năng cạnh tranh của sản phẩm; (3) Khả năng duy trì 

và nâng cao hiệu quả kinh doanh;(4) Năng suất các yếu tố sản xuất; (5) Khả năng 

thích ứng và đổi mới; (6) Khả năng thu hút nguồn lực và (7) Khả năng liên kết và 

hợp tác.  

Dựa vào các chỉ tiêu nghiên cứu trên, tác giả vận dụng vào việc đánh giá 

năng lực cạnh tranh của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai trong quá trình 
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hội nhập quốc tế. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu của các trang 

trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai bao gồm 7 chỉ tiêu cụ thể nhƣ sau: 

Thứ nhất, khả năng duy trì và mở rộng thị phần: chỉ tiêu này gồm hai thành 

phần: 

(1) Doanh nghiệp nào có thị phần lớn hơn thì năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp đó cũng lớn hơn. Tiêu chí này thƣờng đƣợc đo bằng tỷ lệ doanh 

thu hay số lƣợng sản phẩm tiêu thụ trên thị trƣờng 

(2) Tốc độ tăng thị phần của doanh nghiệp: Chỉ tiêu này phản ánh sự thay 

đổi đầu ra của DN theo thời gian. 

Thứ hai, Khả năng cạnh tranh của sản phẩm: Đây là chỉ tiêu phản ánh kết 

quả hoạt động của doanh nghiệp. Năng lực cạnh tranh của sản phẩm dựa trên các 

thành phần: 

(1) Chất lƣợng cao: là một chỉ tiêu tổng hợp gồm các nhóm chỉ tiêu thành 

phần: các chỉ tiêu kinh tế, các chỉ tiêu kỹ thuật, các chỉ tiêu về thẩm mỹ, tiện 

dụng… 

(2) Giá cả hợp lý: Chỉ tiêu này thƣờng đƣợc xác định trên cơ sở so sánh giá 

của các hàng hóa cùng loại hoặc tƣơng đƣơng. Nếu có sự khác biệt về chất lƣợng 

thì giá cả đƣợc đặt trong sự so sánh với lợi ích do hàng hóa mang lại, độ bền, 

thẫm mỹ… 

(3) Mẫu mã hợp thời 

(4) Đáp ứng nhu cầu khách hàng: chỉ tiêu thể hiện việc cung cấp cho khách 

hàng đúng hàng hóa, đúng thời điểm với mức giá hợp lý. Nó là một chỉ tiêu định 

tính phản ánh khả năng kinh doanh, uy tín của doanh nghiệp;  

(5) Dịch vụ đi kèm: bao gồm việc hƣớng dẫn sử dụng, các dịch vụ hậu mãi 

(bảo trì, bảo hành…) 

Thứ ba, Khả năng duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh: Tiêu chí này 

thể hiện qua một số chỉ tiêu nhƣ: 

(1) Tỷ suất lợi nhuận: là một chỉ tiêu tổng hợp, đƣợc tính bằng trị số tuyệt 

đối 

(2) Chi phí trên một đơn vị sản phẩm,… 

Thứ tư, Năng suất các yếu tố sản xuất: Các chỉ tiêu liên quan đến năng suất 

gồm có: năng suất lao động, hiệu suất sử dụng vốn, năng suất yếu tố tổng hợp,… 
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Năng suất phản ánh lƣợng sản phẩm đầu ra so với đơn vị yếu tố đầu vào, là chỉ 

tiêu phản ánh năng lực khai thác, sử dụng các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp. 

Đồng thời, chỉ tiêu này còn phản ánh năng lực đáp ứng yêu cầu của khách hàng, 

chi phí trên đơn vị sản phẩm và đơn vị thời gian 

Thứ năm, Khả năng thích ứng và đổi mới: Doanh nghiệp phải thích ứng với 

sự thay đổi của thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế (sở thích, nhu cầu, chất lƣợng, 

mẫu mã,…) và môi trƣờng kinh doanh nhƣ chính sách của Nhà nƣớc, sự thay đổi 

của đối tác kinh doanh, đối thủ cạnh tranh. Chỉ tiêu này đƣợc xác định bởi một số 

chỉ tiêu thành phần nhƣ: số lƣợng cải tiến, sáng tạo sản phẩm, cải tiến quy trình 

sản xuất, cải tiến kỹ thuật,… 

Thứ sáu, Khả năng thu hút nguồn lực: Khả năng thu hút nguồn lực không 

chỉ nhằm đảm bảo cho điều kiện để hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc tiến 

hành bình thƣờng mà còn thể hiện năng lực cạnh tranh thu hút đầu vào của doanh 

nghiệp. Đây là điều kiện để đảm bảo năng lực cạnh tranh trong dài hạn 

Thứ bảy, Khả năng liên kết và hợp tác: Khả năng liên kết hợp tác là tiền đề 

cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, đồng thời đây cũng là một tiêu chí định tính 

của năng lực của doanh nghiệp. Tiêu chí này thể hiện qua chất lƣợng và số lƣợng 

các mối quan hệ với đối tác, các liên doanh, hệ thống mạng lƣới kinh doanh theo 

lãnh thổ.  

2.5. Kinh nghiệm thực tiễn phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở 

một số nƣớc tr n thế giới và bài học cho tỉnh Đồng Nai  

2.5.1 Kinh nghiệm của các nƣớc tr n thế giới về phát triển trang trại chăn 

nuôi heo 

2.5.1.1. Đan Mạch:  

Ngành chăn nuôi heo ở Đan Mạch có lịch sử phát triển hơn 120 năm, đặc 

biệt chăn nuôi heo theo mô hình trang trại phát triển mạnh. Ngành chăn nuôi heo 

Đan Mạch phát triển mạnh và có uy tín hàng đầu thế giới. Đan Mạch có tổng đàn 

lợn là 26 triệu con (dân số Đan Mạch chỉ bằng 1/17 so với dân số Việt Nam). 

Đan Mạch là nƣớc xuất khẩu lợn hàng đầu trên thế giới, 75% sản lƣợng lợn sản 

xuất trong nƣớc đƣợc xuất khẩu. Có đƣợc những thành tựu này do Đan Mạch có 

một số biện pháp sau: 
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Đan Mạch thành lập Hiệp hội các nhà chăn nuôi heo bao gồm các hầu hết 

các nhà sản xuất heo ở Đan Mạch. Hiệp hội có trung tâm nghiên cứu lợn giống 

và trung tâm nghiên cứu thịt. Các trung tâm này góp phần vào việc nghiên cứu 

giống và chất lƣợng thịt và cải thiện mỗi tuần. Hiệp hội sở hữu lò giết mổ hiện 

đại và lớn nhất thế giới hiện nay với công suất 7 triệu con mỗi năm. Các trang 

trại chăn nuôi heo mua con giống từ trung tâm nghiên cứu giống và đƣợc đảm 

bảo về chất lƣợng và tƣ vấn kỹ thuật chăm sóc. 

Các trang trại chăn nuôi heo đƣợc trang bị hệ thống chuồng trại khép kín và 

sử dụng máy móc tự động theo quy trình chăn nuôi tự động hóa hiện đại, chuyên 

môn hóa cao. Hệ thống chuồng trại chăn nuôi đƣợc thiết kế xây dựng hiện đại và 

thân thiện với môi trƣờng. Chủ trang trại và nhân viên đƣợc đào tạo có kiến thức 

chuyên môn về quản lý trang trại, quy trình chăm sóc hiện đại. Các trang trại 

chăn nuôi heo đều trang bị một số phần mềm về thức ăn gia súc, khẩu phần thức 

ăn cho gia súc từng lứa tuổi đều đƣợc máy móc điều chỉnh và lên phác đồ hoàn 

toàn tự động. Tƣơng tự, việc điều trị các loại bệnh thông thƣờng trên gia súc 

cũng đƣợc lên chƣơng trình cụ thể và vận hành hoàn toàn tự động. 

Theo luật môi trƣờng của Đan Mạch thì quy mô chăn nuôi lợn của một trại 

phải cân bằng với diện tích đất cần có để sử dụng hết lƣợng phân của trại đó. 

Ngƣỡng cân bằng đƣợc luật pháp Đan Mạch quy định là 1,7 đơn vị chăn nuôi/ha 

đất (1 đơn vị chăn nuôi đƣợc định nghĩa là một trại lợn có 3 lợn nái cùng lợn con 

và 30 lợn thịt). Nếu số lƣợng lợn lớn hơn diện tích cần có thì chủ trại phải tìm 

cách đƣa phân của lợn thải ra sang các trại khác. Nhƣ vậy ở Đan Mạch để phát 

triển chăn nuôi quy mô lớn cần phải có đủ đất để tiêu thụ phân, điều này đã giúp 

cho Đan Mạch bảo vệ đƣợc môi trƣờng khi phát triển chăn nuôi. 

Đan Mạch còn phát triển mạnh ngành chăn nuôi heo bằng cách mở rộng 

dịch vụ cung ứng giống, kỹ thuật, công nghệ sang các quốc gia khác, trong đó có 

cả Việt Nam thông qua các tập đoàn chăn nuôi nổ tiếng và lớn mạnh. Hoạt động 

này đem lại lợi nhuận lớn và ngày càng nâng cao uy tín về chất lƣợng thƣơng 

hiệu của ngành chăn nuôi heo Đan Mạch. 
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2.5.1.2.Canada:  

Là quốc gia có ngành chăn nuôi heo tiến tiến với quy mô lớn phát triển 

mạnh.Canada đã xuất khẩu 22,8 triệu con lợn hàng năm qua 143 quốc gia (năm 

2013) với giá trị khoảng 9,9 tỷ USD.   

Canada thành lập các Hiệp hội nhƣ: Hiệp hội các nhà xuất khẩu heo 

Canada, Hiệp hội các nhà chăn nuôi heo Canada, Liên hiệp cải thiện giống heo 

của trung tâm. 

Canada, Hiệp hội di truyền vật nuôi Canada. Mỗi Hiệp hội có chức năng và 

nhiệm vụ riêng biệt, hỗ trợ cho ngành chăn nuôi phát triển.  

Các trang trại chăn nuôi heo ở Canada đƣợc đầu tƣ theo quy trình chăn nuôi 

công nghiệp hiện đại, sử dụng hệ thống tự động trong chăn nuôi gắn với hệ thống 

xử lý môi trƣờng.  

Nhằm hạn chế tác động môi trƣờng của việc chăn nuôi họ đƣa ra một số 

biện pháp đánh nhƣ thuế đối với ngƣời nuôi heo, phí môi trƣờng, tiêu chuẩn kỹ 

thuật, quy định số lƣợng nuôi, tiêu chuẩn nuôi cụ thể. 

Để hỗ trợ ngành chăn nuôi heo phát triển, hàng năm có các chƣơng trình 

quốc gia phục vụ phát triển ngành chăn nuôi heo nhƣ: chƣơng trình trang trại 

quốc gia, chƣơng trình chăn nuôi xanh, chƣơng trình cung cấp nguồn nƣớc sạch 

cho chăn nuôi, chƣơng trình tín dụng cho vay. 

Canada chú trọng phát triển hệ thống giáo dục và đào tạo các ngành chăn 

nuôi, kỹ thuật chăn nuôi ở các trƣờng đại học, cao đẳng nhằm đào tạo nguồn 

nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật chăn nuôi, có khả năng quản lý trang 

trại chăn nuôi. 

2.5.1.3. Hoa Kỳ:  

Hoa Kỳ có quy mô chăn nuôi heo rất lớn và tập trung chủ yếu vào các công 

ty quản lý các trang trại. Các trang trại chăn nuôi quy mô lớn thƣờng chăn nuôi 

kết hợp cả 3 loại heo trong một trại là lợn nái, lợn cai sữa sớm và lợn thịt. Các 

trại này thƣờng có nhà máy thức ăn và đội xe vận tải riêng; một số ít trại khác 

còn đảm nhiệm cả phần sản xuất giống và giết mổ. Các trang trại chăn nuôi heo 

đều trang bị một số phần mềm về thức ăn gia súc, khẩu phần thức ăn cho gia súc 

từng lứa tuổi đều đƣợc máy móc điều chỉnh và lên phác đồ hoàn toàn tự động. 
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Tƣơng tự, việc điều trị các loại bệnh thông thƣờng trên gia súc cũng đƣợc lên 

chƣơng trình cụ thể và vận hành hoàn toàn tự động. 

Ngành chăn nuôi heo tại Mỹ phát triển ở trình độ rất cao với sự liên kết chặt 

chẽ của "bốn nhà": nhà nƣớc, nhà khoa học, nhà kinh doanh và nhà chăn nuôi. 

Để tạo đƣợc những con giống chất lƣợng cao phải mất hàng chục năm nghiên 

cứu, lai tạo. Nếu thiếu sự phối hợp hay hỗ trợ của một trong “bốn nhà”, không 

chỉ con giống mà cả hệ thống chuồng trại hiện đại, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi,... 

cũng không thể cùng phát triển ở trình độ ngang nhau, hỗ trợ lẫn nhau. 

Các trang trại chăn nuôi heo ở Mỹ đạt hiệu quả cao cũng nhờ vào nguồn 

thức ăn dồi dào sẵn có và rẻ nhƣ bắp, đậu nành, các thức ăn khác dồi dào vitamin 

và khoáng chất có chi phí thấp.  

Các trang trại chăn nuôi heo tuyển chọn con giống cho chăn nuôi rất kỹ 

lƣỡng, dựa vào các chỉ tiêu của con giống bố, mẹ, ông bà,... Những thông số này 

đƣợc đƣa vào máy tính chấm điểm. Con giống đạt chất lƣợng sẽ đƣợc trang trại 

tuyển chọn nuôi. 

Hàng năm Mỹ tổ chức hội chợ chăn nuôi heo World Pork Expo với hơn 400 

gian hàng triển lãm cùng những thành tựu lớn nhất về ngành chăn nuôi heo và 

công nghiệp phụ trợ đƣợc trình bày và giới thiệu đến du khách, các trang trại 

chăn nuôi, các nhà sản xuất và kinh doanh lĩnh vực chăn nuôi ở phạm vi toàn cầu 

nhằm tạo cơ hội giao lƣu, hợp tác, thƣơng mại và quảng bá thành tựu của ngành 

chăn nuôi heo ở Mỹ về con giống, trang trại, thực phẩm, công nghệ thu hoạch và 

chế biến, xử lý nƣớc thải chăn nuôi và cải tạo môi trƣờng. 

Ở Mỹ không chỉ có những chuyên gia tại các tổ chức khoa học mà ngay cả 

các doanh nghiệp cũng đầu tƣ cho công tác nghiên cứu vừa phục vụ cho hoạt 

động kinh doanh, vừa hỗ trợ trang trại chăn nuôi heo. Các công trình nghiên cứu 

này tập trung vào các lĩnh vực nhƣ đánh giá và nghiên cứu kỹ thuật nuôi mới kết 

hợp với việc đánh giá dinh dƣỡng cả trên vật nuôi tại các trang trại lẫn vật nuôi 

trong phòng thí nghiệm, đặc biệt các vấn đề liên quan đến hiệu suất của vật nuôi 

nhƣ lƣợng thức ăn tiêu tốn, trọng lƣợng gia tăng, hiệu suât sử dụng thức ăn... 

Ngoài ra các vấn đề nhƣ tiêu hóa dinh dƣỡng, mức hấp thụ, ảnh hƣởng của từng 

vùng khí hậu...cũng đƣợc nghiên cứu. 
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Các công ty chăn nuôi heo của Mỹ có chiến lƣợc đầu tƣ phát triển mạnh 

trên toàn cầu điển hình nhƣ công ty Cargill, Greenfeed ở Việt Nam, cung cấp 

nhiều dịch vụ cho ngành chăn nuôi heo quy mô trang trại nhƣ con giống, kỹ 

thuật, thức ăn chăn nuôi. 

2.5.1.4. Brazil: 

Là quốc gia có chi phí chăn nuôi heo thấp nhất thế giới, Brazil đứng thứ 4 

về sản lƣợng nuôi, xuất khẩu thịt lợn. Brazil có điều kiện địa hình, khí hậu, đất 

đai thuận lợi và chính sách phát triển đúng hƣớng, ngành chăn nuôi của Brazil đã 

đạt đƣợc nhiều thành tựu to lớn. 

Brazil tiến hành thay đổi cơ cấu nông nghiệp trƣớc khi gia nhập WTO để 

đáp ứng yêu cầu xã hội và thích ứng nền kinh tế toàn cầu. Quá trình này bắt đầu 

diễn ra từ việc thay đổi ở một địa phƣơng sang hoạt động kinh tế toàn cầu; tiếp 

đến là thay đổi từ cung sang cầu; từ kiêm dụng và phi mậu dịch sang lƣơng thực 

và hàng hóa và cuối cùng là thay đổi từ nông thôn, trang trại mặt đất sang công 

nghiệp đô thị. Từ những đặc điểm này, các trang trại chăn nuôi heo ở Brazil phải 

đầu tƣ vốn để phát triển hệ thống chăn nuôi công nghiệp năng suất cao, quay 

vòng nhanh. Vùng chăn nuôi công nghiệp sẽ đƣợc tập trung vào một khu, thuận 

tiện tiếp cận thị trƣờng. Tiếp theo là những dây chuyền sản xuất dài bao gồm các 

hoạt động đa dạng từ trang trại đến siêu thị đƣợc hình thành. Mật độ các công ty 

lớn sẽ bắt đầu chi phối thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. 

Chính phủ có chính sách khoanh vùng khu vực sản xuất tiềm năng nhất để 

tạo điều kiện cho các trang trại phát triển thuận lợi. Chính phủ quy hoạch ở miền 

Bắc, ngành công nghiệp chăn nuôi heo cung cấp thực phẩm cho thị trƣờng nội 

địa, trong khi đó, miền Nam lại đƣợc định hƣớng tập trung xuất khẩu sang Trung 

Đông, Trung Quốc và Mỹ. 

2.5.1.5. Đài Loan:  

Ngành công nghiệp chăn nuôi lớn nhất ở Đài Loan với 12.508 trang trại 

heo, gần 7 triệu con heo, đóng góp 45,5% lƣợng thực phẩm và là ngành xuất 

khẩu lớn, sản lƣợng xuất khẩu tăng đều qua các năm. 

Đài Loan đƣa ra chính sách giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi nên giúp cho các trang trại chăn nuôi heo giảm chi phí nguyên liệu giảm vì 

hầu hết nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đƣợc nhập chủ yếu từ Mỹ. 
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Các trang trại chăn nuôi heo đầu tƣ chuồng trại tiên tiến đa phần theo mô 

hình chăn nuôi công nghiệp, có hệ thống chăn nuôi khép kín, có hệ thống xử lý 

môi trƣờng. 

Các trang trại và ngƣời lao động tại các trang trại đƣợc trang bị kiến thức 

chăn nuôi, quy trình kỹ thuật chăn nuôi. 

Đài Loan có các trung tâm nhƣ trung tâm nghiên cứu và tạo giống heo, 

trung tâm nghiên cứu thuốc thú y đạt tiêu chuẩn chất lƣợng cao, trực tiếp cung 

cấp cho các trang trại chăn nuôi con giống, thuốc thu ý và tƣ vấn kỹ thuật chăm 

sóc nên chất lƣợng con giống đƣợc đảm bảo và chi phí thấp do không phải nhập 

khẩu từ nƣớc ngoài. 

Đài Loan có hệ thống bán đấu giá nội địa, hệ thống này quyết định giá bán 

heo với 23 thị trƣờng bán buôn ở Đài Loan nhằm tránh những bất ổn về giá cho 

các trang trại chăn nuôi. Ở Đài Loan cũng thành lập Tổ chức công nghiệp động 

vật quốc gia năm 2000 (NAIF) với nhiệm vụ chính là cung cấp thông tin về giá 

heo và có những khuyến cáo cho ngƣời chăn nuôi khi thấy giá cả bất lợi. 

2.5.1.6. Trung Quốc:  

Là quốc gia có đàn heo lớn nhất thế giới, hơn một nửa số heo trên thế giới 

hiện nay đƣợc nuôi ở Trung Quốc. Mô hình trang trại chăn nuôi bao gồm trang 

trại chăn nuôi lớn và trang trại chăn nuôi nhỏ. 

Các trang trại chăn nuôi heo ở Trung Quốc đa phần có quy mô nhỏ về diện 

tích nuôi và chuồng trại nhƣng lƣợng heo lại rất lớn (hàng nghìn con). Các trang 

trại chăn nuôi này theo mô hình chăn nuôi đại trà và thƣờng không đƣợc đầu tƣ 

cơ bản về chuồng trại đạt tiêu chuẩn, không có hệ thống xử lý môi trƣờng, kỹ 

thuật chăm sóc chủ yếu theo kinh nghiệm của các chủ trang trại nên các trang trại 

chăn nuôi thƣờng phải đối mặt với dịch bệnh nhƣ dịch bệnh tai xanh gây thiệt hại 

nặng nề vào năm 2007 và ô nhiễm môi trƣờng.  

Nguồn nguyên liệu sử dụng cho chế biến thức ăn chăn nuôi heo ở Trung 

Quốc phải nhập từ các nƣớc nhƣ Mỹ (Trung Quốc là nƣớc nhập khẩu 60% lƣợng 

đậu tƣơng đang đƣợc giao dịch trên toàn thế giới và cũng là nƣớc nhập khẩu ngô 

lớn thứ 6 thế giới) vì nguồn nguyên liệu trong nƣớc không cung cấp đủ. Điều này 

làm tăng chi phí trong chăn nuôi heo dẫn đến việc các trang trại giảm lƣợng gia 

súc hoặc dẫn đến một số các trang trại chăn nuôi heo thƣờng lạm dụng các chất 
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kích thích, thuốc kháng sinh nhƣ chất tăng trọng, siêu nạc, vỗ béo …mà ít quan 

tâm đến chất lƣợng sản phẩm và sức khỏe ngƣời tiêu dùng, làm ảnh hƣởng đến 

uy tín của ngành chăn nuôi Trung Quốc nói chung và sức khỏe của ngƣời tiêu 

dùng. 

Chính phủ Trung Quốc đã phải can thiệp vào thị trƣờng để ổn định giá thịt 

lợn khi thị trƣờng có những biến động nhƣ trƣờng hợp dịch lợn tai xanh,v.v 

Để khuyến khích các trang trại chăn nuôi heo phát triển đàn heo, Trung 

Quốc đƣa ra các biện pháp tăng cƣờng hỗ trợ nhƣ chính phủ trợ cấp mua thức ăn, 

heo giống, cải thiện điều kiện bảo hiểm cho ngƣời nuôi heo, hỗ trợ vay vốn, gỡ 

bỏ những khoản thuế “vô lý” và thƣởng tiền cho những địa bàn nuôi heo giỏi. 

Nhà nƣớc cũng sẽ chích văcxin miễn phí. 

Để học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi tiến tiến từ các nƣớc, Trung Quốc đã 

đƣa ra nhiều chính sách nhƣ gửi chủ trang trại, công nhân và những ngƣời nông 

dân đến Mỹ để học hỏi về kĩ thuật chăn và sản xuất thịt lợn của ngƣời Mỹ, mua 

lại công ty chăn nuôi của Mỹ (Tập đoàn thực phẩm Smithfield Foods)  

Trung Quốc chƣa có biện pháp và chế tài mạnh đối với các trang trại chăn 

nuôi heo sử dụng chất kích thích, chất tạo nạc, ô nhiễm môi trƣờng, tiêu thụ heo 

chết do có sự tham gia của các trang trại chăn nuôi và công ty thực phẩm mua 

thịt từ các băng nhóm tội phạm thƣờng không bị trừng phạt hoặc hối lộ cơ quan 

chuyên môn. Theo luật pháp Trung Quốc quy định heo bệnh chết không đƣơc 

đem bán mà phải đƣợc xử lý theo cách thân thiện với môi trƣờng, tuy nhiên để 

xử lý theo cách trên thì phải có 200 nhân dân tệ (gần 700.000 đồng), nhƣng chính 

quyền chỉ hỗ trợ 80 nhân dân tệ. Do đó, nhiều ngƣời chọn cách bán heo bệnh 

hoặc bỏ chúng xuống sông. 

2.5.1.7. Thái Lan:  

Thái Lan đƣa ra tiêu chí chọn địa điểm chăn nuôi là phải xa khu dân cƣ và 

xa các trại chăn nuôi khác, bảo đảm an toàn dịch bệnh. Chú trọng ƣu tiên những 

khu vực đất bạc màu, năng suất cây trồng thấp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 

phân bón hữu cơ, tăng năng suất cây trồng và thúc đẩy hình thành hệ thống cây 

trồng - vật nuôi mới. 

Thái Lan đã thành công khi đƣa ra chính sách đánh thuế rất cao đối với 

những trang trại trong vùng có bán kính cách trung tâm thủ đô Bangkok 100 km, 



 
78 

  

nhờ vậy, trong hơn một thập kỉ qua, số lƣợng gia súc trong khu vực này đã giảm 

đi rõ rệt và chuyển sang chăn nuôi ở xa vùng dân cƣ nhằm bảo vệ môi trƣờng. 

Hệ thống chăn nuôi của các trang trại đƣợc tổ chức theo mô hình đa điểm 

gồm điểm chăn nuôi heo nái sinh sản để sản xuất heo con cai sữa và điểm chăn 

nuôi heo thịt. Mô hình này có ƣu thế trong phòng dịch bệnh, đồng thời tạo điều 

kiện cho nhiều trang trại tham gia hợp tác đầu tƣ tùy theo nguồn vốn. 

Các trang trại chăn nuôi heo đƣợc đầu tƣ theo quy trình kỹ thuật, hệ thống 

chuồng kín chủ động kiểm soát nhiệt độ, phù hợp với đặc tính sinh lý của mỗi 

loại heo, giúp vật nuôi khỏe mạnh, đạt năng suất cao. Chuồng nuôi bảo đảm tiện 

lợi cho hoạt động chăm sóc, nuôi dƣỡng, quản lý theo chế độ cùng vào, cùng ra, 

tiết kiệm lao động và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng. 

Các trang trại chăn nuôi thƣờng liên kết với các công ty chăn nuôi theo mô 

hình “Sản xuất - Phân phối - Tiêu thụ”. Các công ty cung cấp giống, thuốc thú y, 

thức ăn gia súc, tƣ vấn kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Các trang trại chủ yếu đầu 

tƣ chuồng trại, công lao động và chăm sóc.  

Các trang trại luôn tìm hiểu các giải pháp kỹ thuật về con giống, dinh 

dƣỡng, thức ăn, chăm sóc, nuôi dƣỡng, quản lý, vệ sinh thú y và phòng bệnh luôn 

đƣợc nghiên cứu cải tiến và hoàn thiện quy trình kỹ thuật. 

Các trang trại chăn nuôi công nghệ cao (theo mô hình chuồng lạnh) cũng 

đang đƣợc phát triển mạnh ở Thái Lan và chủ yếu do các công ty chăn nuôi lớn 

đầu tƣ vì mô hình này đòi hỏi chi phí lớn. 

Và một số địa phƣơng ở Việt Nam nhƣ:  

2.5.1.8. Hà Nội:  

Năm 2015 tổng đàn heo ở Hà Nội đạt 1,45 triệu con. Hà Nội tiếp tục thực 

hiện chƣơng trình phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm và chăn nuôi 

quy mô lớn ngoài khu dân cƣ. Theo đó, đã phát triển đƣợc 04 vùng chăn nuôi heo 

tập trung với 835 trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ngoài khu dân cƣ với tổng đàn 

385.752 con.Các trang trại chăn nuôi heo ở Hà Nội đã ứng dụng công nghệ cao 

trong quá trình sản xuất, cụ thể nhƣ sử dụng hệ thống chống nóng, máy trộn thức 

ăn hợp TMR, sử dụng thức ăn công nghiệp, hầm biogas, chế phẩm xử lý môi 

trƣờng. Tại các trại chăn nuôi lợn quy mô lớn ngoài khu dân cƣ, có tới 40% ứng 

dụng chăn nuôi trong chuồng kín; 80% sử dụng máng ăn, uống tự động; 83% sử 
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dụng thức ăn công nghiệp; 13% sử dụng thức ăn sinh học; 64% có hầm biogas; 

29% sử dụng chế phẩm trong chăn nuôi; 16 trang trại sử dụng phần mềm quản lý 

sinh sản, quản lý chăn nuôi. 

Công tác phát triển giống đƣợc chú trọng phát triển nhằm đảm đảm nguồn 

giống tốt cho các trang trại. 

Hà Nội còn phát triển chăn nuôi heo theo hƣớng công nghệ sinh học nhằm 

giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, đáp ứng thị hiếu ngƣời tiêu dùng. 

Công tác xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm đƣợc TP.Hà 

Nội xác định là hƣớng đi bền vững cho ngành chăn nuôi. Từ năm 2013 đến nay, 

Hà Nội tập trung vào công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn việc xây dựng chuỗi liên 

kết chăn nuôi - tiêu thụ sản phẩm. Bƣớc đầu đã hình thành, phát triển 21 chuỗi 

liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 8 chuỗi liên kết về lợn thịt. 

2.5.1.9. Nam Định:  

Tỉnh đã thực hiện một số biện pháp sau để phát triển các trang trại chăn 

nuôi heo: 

Lập quy hoạch phát triển các sản phẩm thịt lợn mảnh, lợn sữa, thịt. Theo 

đó, tỉnh hình thành 139 vùng chăn nuôi tập trung tại các xã thuần nông. Mỗi 

vùng sẽ có từ 1 đến 2 trang trại hạt nhân làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp, 

sản xuất, cung ứng con giống, bao tiêu sản phẩm. 

Thực hiện Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách 

khuyến khích doanh nghiệp đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn, tỉnh Nam Định 

đã tích cực triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, 

cá nhân đầu tƣ vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn nhƣ hƣởng miễn, giảm tiền 

sử dụng đất, hỗ trợ thuê đất, đào tạo nhân lực, phát triển thị trƣờng… Các dự án 

đầu tƣ vào lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ tập trung công nghiệp đƣợc hỗ trợ kinh 

phí xây dựng hạ tầng điện, nƣớc, xử lý chất thải…  

Bên cạnh thuận lợi đƣợc tiếp cận các chính sách khuyến khích đầu tƣ chăn 

nuôi của Nhà nƣớc, nhiều trang trại trên địa bàn tỉnh cũng chủ động tìm tòi 

phƣơng thức, kỹ thuật và nắm bắt nhu cầu thị trƣờng để đầu tƣ hiệu quả. 

Cùng với việc khuyến khích đầu tƣ theo quy mô tập trung, ngành chăn nuôi 

toàn tỉnh đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nhƣ cải tạo và nâng cao 

chất lƣợng giống để nâng cao chất lƣợng đàn gia súc, áp dụng khoa học công 
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nghệ tiên tiến nâng cao năng suất, hiệu quả chăn nuôi đàn lợn. Với nhiều tiềm 

năng về quỹ đất, nguồn cung ứng giống, thức ăn, kĩ thuật. 

2.5.1.10. Bình Dƣơng: 

Các trang trại chăn nuôi áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, các trang 

trại chăn nuôi hep trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đầu tƣ đồng bộ từ con giống, 

chuồng trại, thức ăn, thú y và xử lý chất thải chăn nuôi với trang thiết bị hiện đại, 

quy mô lớn. Đặc biệt, chủ các trại nuôi gia công đã thiết kế chuồng nuôi kín, chủ 

động kiểm soát nhiệt độ, giảm thiểu dịch bệnh và cho năng suất cao. 

 Tỉnh đã thành lập Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch đối với bệnh lở 

mồm, long móng trâu, bò, heo và dịch tả heo giai đoạn 2012 - 2015”. Điều đó 

cho thấy hƣớng đi đúng đắn của ngành chăn nuôi tỉnh nhà trong việc thay đổi tƣ 

duy trong chăn nuôi gia súc, gia cầm trƣớc xu thế hội nhập. Qua 3 năm thực hiện 

đề án nói trên, đến nay toàn tỉnh đã có 48 cơ sở giết mổ tập trung; 65 cơ sở an 

toàn dịch bệnh tại 9 huyện, thị, thành phố; đồng thời xây dựng thành công 3 xã 

an toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó, công tác giám sát, phúc 

kiểm cũng đƣợc chi cục tăng cƣờng trong thời gian qua, với gần 6,8 triệu con heo 

đƣợc kiểm soát. 

Ngành chăn nuôi của Tỉnh đã hết sức chú trọng công tác tuyên truyền. Cụ 

thể là trong 5 năm qua, chi cục đã phát hơn 20.000 tờ bƣớm tuyên truyền về dịch 

bệnh; mở 18 lớp tập huấn về bệnh lở mồm, long móng cho các hộ chăn nuôi 

tham gia; các trạm thú y đã thực hiện 569 bài phát thanh, tố chức 145 lớp tập 

huấn cho các đối tƣợng tham gia dự án. Điều quan trọng là công tác tuyên truyền 

đã từng bƣớc đƣợc nâng cao về nội dung và hình thức, từ đó giúp ngƣời dân ý 

thức đƣợc tác hại dịch bệnh, tích cực khai báo tình hình dịch bệnh, chấp hành 

tiêm phòng vắc xin… 

2.5.2. Bài học kinh nghiệm cho tỉnh Đồng Nai  

Những kinh nghiệm thực tiễn về quản lý để phát triển trang trạichăn nuôi 

heo của một số quốc gia trên giới nhất là các quốc gia có nền chăn nuôi tiên tiến 

và một số địa phƣơng ở Việt Nam  có thể tham khảo và áp dụng cho tỉnh Đồng 

Nai. Tuy nhiên, trƣớc khi áp dụng một phƣơng pháp mới chúng ta cần phải cân 

nhắc và tính toán cho phù hợp với điều kiện tự nhiên và thực tiễn của Đồng Nai. 

Cần có sự vận dụng và phối hợp linh hoạt giữa các chính sách cụ thể về phát 
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triển trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai với các chính sách kinh tế vĩ mô và sự 

phát triển của ngành nông nghiệp nói chung. Các chính sách phải đƣợc áp dụng 

trong một môi trƣờng có sự phối hợp đúng đắn và hợp lý vơi các chính sách kinh 

tế vĩ mô. Đối tƣợng và mục đích quản lý phải rõ ràng. Đặc biệt luôn chú trọng 

đến biện pháp quản lý từ đầu vào tức là nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đến 

đầu ra là thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Để phát triển trang trại chăn 

nuôi, các bài học cho tỉnh Đồng Nai là: 

Các trang trại chăn nuôi heo đƣợc đầu tƣ theo quy trình kỹ thuật, hệ thống 

chuồng trại tiên tiến chủ động kiểm soát nhiệt độ, phù hợp với đặc tính sinh lý 

của mỗi loại heo và điều kiện tự nhiên khí hậu của Đồng Nai, giúp vật nuôi khỏe 

mạnh, đạt năng suất cao. Chuồng nuôi bảo đảm tiện lợi cho hoạt động chăm sóc, 

nuôi dƣỡng, quản lý theo chế độ cùng vào, cùng ra, tiết kiệm lao động và giảm 

thiểu ô nhiễm môi trƣờng. 

Tỉnh có chính sách khoanh vùng khu vực sản xuất tiềm năng nhất để tạo 

điều kiện cho các trang trại phát triển thuận lợi. Địa điểm chăn nuôi nên đƣợc 

chọn theo tiêu chí là phải xa khu dân cƣ và xa các trại chăn nuôi khác, bảo đảm 

an toàn dịch bệnh. 

Có sự liên kết chặt chẽ của "bốn nhà": nhà nƣớc, nhà khoa học, nhà kinh 

doanh và các trang trại chăn nuôi để tạo đƣợc những con giống chất lƣợng cao và 

cả hệ thống chuồng trại hiện đại, thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi…để các trang trại 

chăn nuôi có thể cùng phát triển ở trình độ ngang nhau, hỗ trợ lẫn nhau. 

Tỉnh quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông nghiệp cung cấp nguồn 

nguyên liệu đầu vào cho chăn nuôi nhƣ vùng trồng bắp, mì, khoai, đậu nành ,... 

Chính sách vĩ  mô của Nhà nƣớc cần tập trung vào các mặt: ƣu đãi thuế, 

đảm bảo cho chủ trang trại có lợi nhuận thỏa đáng. Khuyến khích chủ trang trại 

đầu tƣ mở rộng sản xuất. Đối với những trang trại sản xuất sản phẩm theo hƣớng 

chất lƣợng cao và xuất khẩu có thị trƣờng tiêu thụ, cần đƣợc hỗ trợ tín dụng ƣu 

đãi nhƣ đƣợc ngân sách bù đắp một phần chí phí, ƣu tiên vay vốn . Khuyến khích 

liên kết giữa các công ty kinh doanh vật tƣ, nông sản và các trang trại. Các chính 

sách thuế và hỗ trợ tín dụng đặc biệt nên áp dụng đối với các công ty kinh doanh 

vật tƣ và nông sản có hợp đồng ký kết với chủ trang trại trong liên kết chuyển 

giao công nghệ mới, cung ứng vật tƣ và đảm bảo tiêu thụ sản phẩm. 
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Chính phủ và các sở ban ngành của Tỉnh có những chính sách hỗ trợ các 

trang trại chăn nuôi nhƣ hỗ trợ tín dụng, con giống, kỹ thuật chăn nuôi, ổn định 

đầu ra và giá cả sản phẩm ,... để các trang trại phát triển và hạn chế sự phụ thuộc 

quá lớn vào các công ty chăn nuôi nƣớc ngoài dƣới dạng bao tiêu toàn bộ. 

Tóm tắt chƣơng 2 

Chƣơng 2 đã nêu lên những vấn đề mang tính chất tổng quan lý luận, khái 

quát về những vấn đề liên quan đến phát triển trang trại chăn nuôi heo, có thể rút 

ra một số kết luận tóm tắt nhƣ sau: 

Nêu một số vấn đề lý luận về trang trại và kinh tế trang trại nhƣ: khái niệm 

trang trại, kinh tế trang trại, phát triển kinh tế trang trại, tiêu chí xác định trang 

trại, đặc trƣng của kinh tế trang trại, nội dung của phát triển kinh tế trang trại, vai 

trò của kinh tế trang trại trong sự phát triển của nông nghiệp. 

Nêu vị trí, vai trò, đặc điểm của các trang trại chăn nuôi heo 

Nêu các nhân tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi 

heo dựa trên các lý thuyết kinh tế học và một số nghiên cứu thực nghiệm 

Nêu việc Hội nhập quốc tế và những yêu cầu đặt ra đối trang trại chăn nuôi 

heo. Nêu các chỉ tiêu đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập của các trang 

trại chăn nuôi. 

Kinh nghiệm thực tiễn phát triển ngành chăn nuôi heo theo mô hình trang 

trại ở một số nƣớc trên thế giới, một số địa phƣơng và bài học cho tỉnh Đồng Nai   

        Nhƣ vậy, căn cứ vào cơ sở lý thuyết về phát triển các mô hình kinh tế trang 

trại ở chƣơng 2 đã làm nền tảng lý thuyết để luận án tiếp tục phân tích thực trạng  

phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai và đƣợc thực hiện ở 

chƣơng 3. 
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Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRANG TRẠI 

CHĂN NUÔI HEO Ở TỈNH ĐỒNG NAI 

Nội dung chương này đề cập đến thực trạng phát triển của các trang trại 

chăn nuôi heo ở Đồng Nai thông qua việc phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

sự phát triển của các trang trại; đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập 

của các trang trại dựa trên các tiêu chí đánh giá và phân tích những điểm mạnh, 

điểm yếu, cơ hội, thách thức của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

3.1 Đặc điểm tự nhi n, kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai ảnh hƣởng đến các 

trang trại  chăn nuôi heo ở Đồng Nai  

3.1.1 Điều kiện tự nhi n 

 

Hình 3.1: Bản đồ vị trí địa lý tỉnh Đồng Nai 

Vị trí địa lý: Tỉnh Đồng Nai nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, 

với diện tích tự nhiên là 5.907,2 km². Đồng Nai có tọa độ từ 10
0
30’03 đến 
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11
0
34’57’’B và từ 106

0
45’30 đến 107

0
35’00"Đ. Phía Đông giáp tỉnh Bình Thuận, 

phía Nam giáp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh, Phía Bắc 

giáp tỉnh Lâm Đồng và Bình Dƣơng. Đồng Nai có vị trí hết sức quan trọng, là 

cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh và là một trung tâm kinh tế lớn của 

cả phía Nam, nối Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên với toàn bộ vùng Đông Nam 

Bộ bởi các tuyến giao thông huyết mạch nhƣ quốc lộ 1A, quốc lộ 51 và tuyến 

đƣờng sắt Thống Nhất,… Vì thế, Đồng Nai đƣợc coi nhƣ là “bản lề chiến lƣợc” 

giữa bốn vùng của các tỉnh phía Nam, vừa có vai trò trọng yếu trong phát triển 

kinh tế, vừa có ý nghĩa đặc biệt về kinh tế kết hợp an ninh quốc phòng và môi 

trƣờng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Thời tiết khí hậu: thời tiết khí hậu có ảnh hƣởng rất lớn đến sản xuất nông 

nghiệp. Khí hậu Đồng Nai là khí hậu nhiệt đới gió mùa, có hai mùa tƣơng phản 

nhau là mùa khô và mùa mƣa. Mùa khô thƣờng bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 

năm sau, mùa mƣa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Khoảng kết thúc mùa mƣa 

dao động từ đầu tháng 10 đến tháng 12. Nhiệt độ trung bình năm 25 - 27
o
C, nhiệt 

độ cao nhất khoảng 30,5
0
C, số giờ nắng trong năm 2.500 – 2.700 giờ, độ ẩm 

trung bình 80 – 82%. Đồng Nai có lƣợng mƣa cao nhất vùng Đông Nam Bộ, 

trung bình từ 1500 – 2700 mm phân bố theo vùng. Chính điều đó đã tạo thuận lợi 

cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của Tỉnh. 

Thủy văn: Đồng Nai là tỉnh có nguồn nƣớc khá phong phú bao gồm cả 

nguồn nƣớc trên mặt và nƣớc ngầm, thuận lợi cho sản xuất, sinh hoạt và thủy 

điện. Đồng Nai có mạng lƣới sông ngòi dày đặc với trên 60 sông suối lớn nhỏ, 

mật độ sông suối khoảng 0,5km/km
2
. Trong đó sông Đồng Nai là sông lớn dài 

294km, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của Đồng Nai và vùng 

Đông Nam Bộ, là nguồn cung cấp nƣớc dồi dào cho hoạt động nông nghiệp, nuôi 

trồng thủy sản và phát triển hoạt động giao thông đƣờng sông. Đồng Nai cũng là 

tỉnh có nhiều hồ nhân tạo với 23 hồ, trong đó có hồ Trị An lớn nhất, rộng 

323km
2
.  

Đất đai: Đồng Nai là tỉnh có quỹ đất khá phong phúbao gồm nhiều loại đất 

nhƣ đất xám (chiếm 40%), đất đen (chiếm 22,4%), đất đỏ bazan (chiếm 19,27%) 

và đất khác. Trong cơ cấu sử dụng đất của tỉnh có nhiều thay đổi theo thời gian 

nhƣng đất nông nghiệp vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất (46,8%) . 
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Qua bảng 3.1 cho thấy Đồng Nai là tỉnh có quy mô đất nông nghiệp lớn 

nhất vùng Đông Nam Bộ, tạo điều kiện để đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, hình 

thành các vùng chuyên canh nông nghiệp với quy mô lớn và là điều kiện tốt để 

nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.  

Bảng 3.1:Tình hình đất đai của tỉnh Đồng Nai năm  2015 

Loại đất Diện tích (ha) Cơ cấu (%) 

Tổng diện tích đất tự nhi n 590.723,63 100,00 

1.Diện tích đất nông nghiệp                    276.457,01 46,80 

2.Diện tích đất lâm nghiệp 181.503,39 30,73 

3.Diện tích đất chuyên dùng 50.605,88 8,57 

4.Diện tích đất ở 16.938,49 2,87 

5.Diện tích đất chƣa sử dụng, 

sông suối, núi đá  
65.218,86 11,03 

(Nguồn:  Niên giám thống kê Đồng Nai, 2015) 

Nhƣ vậy, với ƣu thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên (địa hình, đất đai, 

khí hậu, thủy văn) đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của Đồng 

Nai hơn hẳn các tỉnh trong vùng, giúp Đồng Nai phát triển một nền nông nghiệp 

đa dạng với hình thức tổ chức tiến bộ là các trang trại. Loại hình kinh tế này có 

xu hƣớng phát triển nhanh tại Đồng Nai trong những năm gần đây, một mặt giúp 

khai thác tốt những thuận lợi về mặt tự nhiên của Tỉnh, mặt khác giúp giải quyết 

nhiều vấn đề về mặt xã hội ở địa phƣơng.  

3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội  

Dân cƣ và lao động: Tỉnh Đồng Nai là địa bàn có thành phần dân tộc cộng 

cƣ khá đông đảo. Theo số liệu thống kê của tổng cục thống kê Đồng Nai, tính 

đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, toàn tỉnh Đồng Nai có đủ 54 dân tộc cùng ngƣời 

nƣớc ngoài sinh sống. Trong đó dân tộckinh có 2.311.530 ngƣời, chiếm tỷ lệ 

81,42%; còn lại là ngƣời hoa có 95.107 ngƣời, ngƣời Nùng có 19.021 ngƣời, 

ngƣời Tày có 15.899 ngƣời, ngƣời Khơme có 7.098 ngƣời còn lại là những dân 

tộc khác nhƣ mƣờng, Dao, Chăm, Thái, ngƣời Si La và Ơ Đu. Dân số của tỉnh 

năm 2015 là 2.839.020 ngƣời, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Bộ sau 

thành phố Hồ Chí Minh. Mật độ dân số trung bình khoảng 480,54 ngƣời/km
2
, 
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dân số phân bố không đồng đều cao nhất là ở Biên Hòa có mật độ 3.430 

ngƣời/km
2
, thấp nhất là ở huyện Vĩnh Cửu 130,57 ngƣời/km

2
. 

Bảng 3.2: Dân số tỉnh Đồng Nai tính đến ngày 31/12/2015 

Dân tộc 
Số lƣợng 

(ngƣời) 
Tỷ lệ (%) 

Kinh 2.311.530 81,42 

Hoa 95.107 3,35 

Nùng 19.021 0,67 

Tày 15.899 0,56 

Khơ Me 7.098 0,25 

Khác 390.081 13,74 

Tổng 2.839.020 100 

(Nguồn:  Niên giám thống kê Đồng Nai , 2015) 

Cơ cấu lao động trong các ngành kinh tế năm 2015: Dân số Đồng Nai nhìn 

chung thuộc loại trẻ, số ngƣời trong độ tuổi lao động là 1,716 triệu ngƣời (chiếm 

60,45% dân số).  

 

Hình 3.2: Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của Tỉnh Đồng Nai 2015 

Ngoài ra, tốc độ tăng nguồn lao động khoảng 3,5%/năm nhờ có tiềm năng 

phát triển to lớn và sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp nên thu hút 

đông đảo lực lƣợng lao động từ các địa phƣơng khác. Đây chính là nguồn lao 

động phong phú phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lao động trong 

Lao động 
ngành CN: 

42,49% 

Lao động 
ngành NN: 

37,61% 

Lao động 
ngành DV: 

19,90% 
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các ngành nông lâm ngƣ nghiệp chiếm 37,61%, cho thấy lực lƣợng lao động 

trong ngành nông nghiệp khá cao, lực lƣợng lao động dồi dào là điều kiện thuận 

lợi để đa dạng hóa các hình thức sản xuất nông nghiệp. 

Cơ sở hạ tầng: Cơ sở hạ tầng ở Đồng Nai khá tốt do có vị trí thuận lợi so 

với nhiều địa phƣơng khác, cách thành phố Hồ ChíMinh 25 km, một cửa ngõ 

giao lƣu đồng thời là một trung tâm kinh tế và thị trƣờng tiêu thụ lớn nên từ lâu 

Đồng Nai đƣợc xem là tỉnh có nhiều lợi thế phát triển. 

Trong nhiều năm qua Đồng Nai đã thu hút mạnh nguồn vốn đầu tƣ trong và 

ngoài nƣớc vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi, góp phần 

thúc đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 

theo tinh thần nghị quyết V của Trung ƣơng (khóa VII) và nghị quyết 25 của tỉnh 

ủy Đồng Nai. 

Giao thông: Tỉnh có vị trí giao thông đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy 

quốc gia, trong đó có hệ thống đƣờng quốc lộ 1A dài 244,5 km, quốc lộ 20, quốc 

lộ 51 nên thuận tiện liên lạc với các địa phƣơng khác. Hệ thống đƣờng giao thông 

đƣợc nâng cấp, mở rộng, tạo thành mạng lƣới liên hoàn đến các cơ sở, là điều 

kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh hiện đại hóa nông nghiệp. 

Hệ thống thông tin liên lạc: đang đƣợc đầu tƣ và có sự phát triển mạnh, 

100% xã phƣờng, thị trấn có điện thoại. Ngoài ra, hệ thống mạng internet phát 

triển mạnh tạo cơ hội cho ngƣời nông dân nâng cao trình độ sản xuất, nắm bắt 

thông tin thị trƣờng và tiến bộ khoa học kỹ thuật,... 

Chính sách phát triển nông nghiệp của Tỉnh: giai đoạn 1991-1995 thực hiện 

chính sách mở cửa của Đảng, mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nƣớc. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp Tỉnh đã ban hành nghị quyết số 25/TU ngày 10 

tháng 7 năm 1993 về cải tạo giống cây trồng, vật nuôi, là cơ sở để khai thác tốt 

lợi thế của từng vùng, tiến đến hình thành các vùng sản xuất chuyên môn hóa 

nông nghiệp. Các chƣơng trình cơ giới hóa nông nghiệp, điện khí hóa nông thôn, 

hủy lợi hóa, chƣơng trình 135, đã đƣa nông nghiệp từ tự túc tự cấp chuyển sang 

sản xuất hàng hóa toàn diện ổn định trong cả lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi.   

Những đóng góp của các nhân tố kinh tế xã hội (dân cƣ, kết cấu hạ tầng, 

giao thông, thông tin liên lạc, chính sách phát triển nông nghiệp) vào phát triển 

nông nghiệp là rất đáng kể, đặc biệt là đối với loại hình kinh tế trang trại. Nhiều 
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vấn đề cơ bản trong sản xuất nông nghiệp đã đƣợc giải quyết nhƣ hệ thống thủy 

lợi, nguồn thức ăn chăn nuôi, vấn đề phòng trừ dịch bệnh đƣợc triển khai, nhiều 

giống mới cho năng suất cao, nền nông nghiệp đang dần đƣợc hiện đại hóa, đáp 

ứng kịp thời cho sự phát triển của một nền nông nghiệp hàng hóa; các chính sách 

nông nghiệp đƣợc cởi mở và mang tính hội nhập đang thu hút đƣợc nhiều tầng 

lớp dân cƣ đầu tƣ vào nông nghiệp. 

Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, cùng với sự phát triển chung 

của cả nƣớc, Đồng Nai cũng đã đạt đƣợc những thành tựu quan trọng trên nhiều 

lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hƣớng công nghiệp&xây dựng - dịch vụ - 

nông nghiệp. Giá trị tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 11%/năm. Trong 

đó, các ngành công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 18,6%/năm, dịch vụ tăng 

22,7%/năm, nông nghiệp tăng 11,15%/năm. GDP bình quân đầu ngƣời năm 

2015đạt 59,18 triệu đồng, tƣơng đƣơng 2.785,49 USD, tăng 12,9% so với năm 

2014 và tăng gấp 2 lần so với năm 2010. So với cả nƣớc (GDP bình quân đầu 

ngƣời của Việt Nam là 45,7 triệu đồng tƣơng đƣơng2.109 USD năm 2015, Tổng 

cục thống kê) GDP bình quân đầu ngƣời của Đồng Nai cao hơn 676,49 

USD/ngƣời/năm. 

Bảng 3.3:  Giá trị, Cơ cấu và Tốc độ tăng trƣởng RGDP của Đồng Nai  

thời kỳ 2005– 2015(theo giá hiện hành) 

 

Chỉ ti u 

2005 2010 2015 

Giá trị 

(tỷ 

VNĐ) 

Cơ  

cấu 

(%) 

Tốc 

độ 

tăng 

(%) 

Giá trị 

(tỷ 

VNĐ) 

Cơ  

cấu 

(%) 

Tốc 

độ 

tăng 

(%) 

Giá trị 

(tỷ VNĐ) 

Cơ  

cấu 

(%) 

Tốc 

độ 

tăng 

(%) 

Tổng 

GRDP 
30.897,2 100 14,07 76.024,7 100 13,06 191.942,0 100 11,51 

1. CN & 

XD 
17.612,5 57,00 16,98 43.488,3 57,20 13,15 109.234,2 56,91 11,47 

2. Dịch vụ 8.661,2 28,03 13,33 25.999,3 34,20 16,67 71.248,9 37,12 13,03 

3. Nông 

nghiệp 
4.623,5 14,96 4,93 6.537,1 8,60 4,22 11.458,9 5,97 3,26 

(Nguồn:  Niên giám thống kê Đồng Nai , 2015) 
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Qua bảng 3.3, ta thấy sản xuất nông nghiệp của Tỉnh phát triển nhanh với 

tốc độ tăng cao, bình quân giai đoạn 2005-2015 đạt 11,15%, tăng cao hơn so với 

tốc độ tăng bình quân của cả nƣớc trong nông nghiệp (3,46%/năm). Mặc dù 

chiếm tỷ lệ thấp, 5,97% vào năm 2015 nhƣng giá trị của ngành nông nghiệp đóng 

góp ngày càng tăng trong tổng GRDP của Tỉnh và đạt giá trị 11.458,9 tỷ VNĐ. 

Sản xuất nông nghiệp phát triển nhờ Đồng Nai có vị trí địa lý và điều kiện tự 

nhiên thuận lợi, có nền sản xuất nông nghiệp truyền thống và lâu đời, có nguồn 

nguyên liệu dồi dào,… Đây cũng chính là những điều kiện thuận lợi cho nông 

nghiệp tỉnh Đồng Nai chuyển dịch theo hƣớng sản xuất hàng hóa và tăng giá trị 

thu nhập.  

Tóm lại, với lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên, điều kiện kinh 

tế xã hội và thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam. Đồng Nai có điều kiện và 

tiềm lực phát triển ngành chăn nuôi heo theo mô hình trang trại mang lại hiệu quả 

kinh tế xã hội cao trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh 

tế quốc tế. 

3.1.3. Lợi thế của Đồng Nai đối với việc phát triển các mô hình trang trại 

chăn nuôi heo 

Thông qua việc nghiên cứu các văn bản, chính sách của Nhà nƣớc và địa 

phƣơng, theo dõi tình hình phát triển của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian vừa qua, cùng với việc tham khảo ý kiến của các gia trong 

lĩnh vực chăn nuôi nhằm nêu lên những lợi thế của tỉnh Đồng Nai về phát triển 

các mô hình trang trại chăn nuôi heo nhƣ sau: 

Các nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai luôn coi trọng việc đầu 

tƣ cho phát triển nông nghiệp tiên tiến hiện đại, công nghệ cao. Đặc biệt là phát 

triển các loại hình trang trại, trong đó có nhấn mạnh đến trang trại chăn nuôi heo. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ 10 đã tiếp tục khẳng định 

mục tiêu trên. Nghị quyết đã đề ra kế hoạch cụ thể trong năm 2016 tỉnh Đồng 

Nai sẽ đầu tƣ khoảng 1,6 nghìn tỷ đồng cho chƣơng trình phát triển kinh tế trang 

trại của tỉnh cụ thể triển khai nhiều chƣơng trình khuyến khích phát triển kinh tế 

trang trại nhƣ hỗ trợ mô hình cơ giới hóa, bảo bảo chế biến nông sản, tập huấn 

nâng cao trình độ quản lý, kỹ thuật cho chủ trang trại. Ngoài ra, Ủy ban tỉnh luôn 

quan tâm tạo mọi điều kiện ƣu đãi về chính sách phát triển kinh tế trang trại 
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thông qua ƣu đãi về thủ tục hành chính, đất đai, tín dụng, qui hoạch phát triển 

kinh tế trang trại,... 

Đồng Nai có lợi thế về điều kiện tự nhiên, nguồn tài nguyên, điều kiện kinh 

tế xã hội và thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam thuận lợi cho phát triển các 

mô hình trang trại chăn nuôi heo. Trong đó, Đồng Nai có thế mạnh về đất đai, lao 

động, cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý,… đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

hiệu quả kinh tế trang trại trong địa bàn tỉnh.  

Tỉnh Đồng Nai đã qui hoạch và triển khai xây dựng 139 vùng chăn nuôi tập 

trung thuộc 8 huyện, thị xã với tổng diện tích trên 15.674ha. Tỉnh cũng đang triển 

khai thực hiện đề án “ Quản lý, phát triển giống cây nông lâm nghiệp, giống vật 

nuôi và thủy sản đến năm 2020”. Trong đó, tỉnh Đồng Nai đã có chủ chƣơng 

thành lập trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai với diện tích 208ha. 

Riêng năm 2015 Đồng Nai và Nhật Bản đã kỹ kết xây dựng chuỗi nông nghiệp từ 

khâu sản xuất, sơ chế, chế biến đến lƣu thông phân phối nhằm tạo điều kiện cho 

nông nghiệp Đồng Nai phát triển theo chiều sâu, năng suất chất lƣợng. 

Đồng Nai với lợi thế về đất đai, thổ nhƣỡng, khí hậu,… tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc sản xuất nông sản, cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho chăn 

nuôi với các loại nông sản chủ yếu nhƣ sau: 

Bảng 3.4: Sản lƣợng nông sản chủ yếu của tỉnh Đồng Nai qua các năm 

    

(ĐVT:1.000tấn) 

Loại nông sản 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Lúa 336,22 342,74 334,63 337,29 337,15 

2. Bắp 305,39 328,09 340,15 354,31 369,90 

3. Khoai mì 243,40 246,04 245,10 249,76 252,74 

4. Rau, đậu các loại 192,78 198,11 197,80 218,69 215,18 

5. Khoai loang 2,71 3,01 3,06 2,91 2,78 

(Nguồn: Niên giám Thống kê Đồng Nai, 2015) 

Các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh trong những năm qua luôn  

mạnh dạn đầu tƣ vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống mới và cách 

thức tổ chức quản lý mới vào qui trình sản xuất nhằm mở rộng qui mô sản xuất, 

nâng cao năng suất, hiệu quả của mô hình kinh tế trang trại. Trong tổng số 1.423 

trang trại chăn nuôi heo của tỉnh năm 2015 đã có 131 trang trại áp dụng mô hình 



 
91 

  

chăn nuôi công nghiệp hiện đại chiếm 9,2% trong tổng số các trang trại chăn 

nuôi heo ở tỉnh. 

Đồng Nai là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí thuận lợi cho việc 

tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. Bên cạnh đó, Đồng Nai còn tiếp giáp với tỉnh Bình 

Dƣơng, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Thành Phố Hồ Chí Minh nên có thị trƣờng tiêu 

thụ rộng lớn, tạo điều kiện cho ngành chăn nuôi của tỉnh phát triển. 

3.1.4. Vị trí và vai trò của các trang trại nuôi heo đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội của tỉnh Đồng Nai  

Đồng Nai là tỉnh có ngành chăn phát triển mạnh với số lƣợng đàn gia súc, 

gia cầm và giá trị ngành chăn nuôi cao nhất cả nƣớc. Trong đó, các trang trại 

chăn nuôi heo chiếm gần 70% so với vùng Đông Nam Bộ và chiếm gần 15% so 

với cả nƣớc. Trong tổng số các loại hình trang trại của Tỉnh, trang trại chăn nuôi 

heo đạt 1.023 trang trại vào năm 2005, chiếm 36,06% trong tổng số trang trại của 

Tỉnh. Đến năm 2010, các trang trại chăn nuôi heo tăng lên 1.581 trang trại và 

chiếm 46,32% trong tổng số các trang trại của tỉnh.  

Bảng 3.5: Tình hình trang trại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2015 

Loại trang 

trại  

2005 2010 2012 2015 

S.lƣợng 

(T. trại) 

Cơ 

cấu 

(%) 

S.lƣợng 

(T. trại) 

Cơ 

cấu 

(%) 

S.lƣợng 

(T. trại) 

Cơ 

cấu 

(%) 

S.lƣợng 

(T. trại) 

Cơ 

cấu 

(%) 

1. Cây hàng 

năm 
188 6,63 222 6,50 68 4,19 83 3,20 

2. Cây lâu 

năm 
1.225 43,18 1.175 34,43 338 20,85 311 12,00 

3. Chăn nuôi 1.206 42,51 1.865 54,64 1.172 72,30 2.145 82,79 

Trong đó 

T.trại chăn 

nuôi heo  

1.023 36,06 1.581 46,32 1.118 68,97 1.423 54,92 

4. Nuôi trồng 

thủy sản 
218 7,68 151 4,42 43 2,65 52 2,01 

  Tổng số  2.837 100 3.413 100 1.621 100 2.591 100 

(Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai và Sở NN&PTNT Đồng Nai, 2005-2015) 
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Ghi chú: từ năm 2010 trở về trước trang trại được xác định theo tiêu chí cũ nên 

số trang trại toàn tỉnh cao, từ 2011 về sau trang trại của Tỉnh được xác định theo 

tiêu chí mới 

Đến năm 2011, tiêu chí xác định qui mô trang trại thay đổi, số lƣợng trang 

trại chăn nuôi heo của tỉnh theo tiêu chí mới toàn tỉnh còn 1.046 trang trại. Năm 

2012, tiếp tục sắp xếp lại theo tiêu chí mới thì tổng số trang trại là 1.118 trang 

trại, chiếm 68,97% trong tổng số trang trại của tỉnh. Năm 2015, tổng số trang trại 

chăn nuôi heo đạt 1.423 trang trại, tăng 2,52% so với năm 2014 và chiếm 54,92% 

trong tổng số trang trại của Tỉnh. 

Trong những năm vừa qua trang trại chăn nuôi heo giữ vai trò quan trọng 

trong sản xuất nông nghiệp của Tỉnh, đang trở thành một hình thức tổ chức sản 

xuất chủ yếu, một mô hình kinh tế nông nghiệp phổ biến, có hiệu quả và đang 

dần trở thành một bộ phận kinh tế quan trọng của Tỉnh.  

Bảng 3.6:Tổng giá trị sản xuất và cơ cấu giá trị chăn nuôi heo trong 

Tổng giá trị sản xuất tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2015 

Năm 

Tổng giá trị SX (tỷ VNĐ) Cơ cấu trong Tổng giá trị SX (%) 

Tổng  

số 

Ngành  

CN 

Dịch 

Vụ 

Nông  

nghiệp 

Ngành 

chăn  

nuôi 

heo 

Tổng  

số 

Ngành  

CN 

Dịch 

Vụ 

Nông  

nghiệp 

Ngành 

chăn  

nuôi 

heo 

2005 136.595 110.183 17.364 9.048 2.835 100 80,66 12,71 6,62 2,08 

2006 173.734 142.571 21.158 10.005 3.096 100 82,06 12,18 5,76 1,78 

2007 216.504 177.240 27.049 12.215 4.384 100 81,86 12,49 5,64 2,02 

2008 289.693 234.866 37.721 17.106 6.664 100 81,07 13,02 5,90 2,30 

2009 339.300 275.018 45.320 18.962 7.596 100 81,05 13,36 5,59 2,24 

2010 394.384 325.690 47.174 21.520 8.190 100 82,58 11,96 5,46 2,08 

2011 530.998 442.538 58.129 30.331 11.538 100 83,34 10,95 5,71 2,17 

2012 619.242 519.982 68.047 31.213 12.177 100 83,97 10,99 5,04 1,97 

2013 709.717 602.220 75.251 32.246 12.550 100 84,85 10,60 4,54 1,77 

2014 820.056 700.878 84.789 34.389 14.361 100 85,47 10,34 4,19 1,75 

2015 892.573 760.943 95.006 36.624 15.386 100 85,25 10,64 4,10 1,72 

(Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai và Sở NN&PTNT Đồng Nai, 2005-2015)  
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Trong tổng số các loại hình trang trại của tỉnh thì trang trại chăn nuôi heo 

luôn chiếm tỷ lệ cao, đạt 54,92% vào năm 2015. Giá trị của trang trại chăn nuôi 

heo chiếm hơn 70 % trong tổng giá trị ngành chăn nuôi toàn tỉnh và chiếm 1,72 

% giá trị sản xuất so với giá trị sản xuất của toàn tỉnh. Trang trại chăn nuôi heo 

của Tỉnh đang là một bộ phận của  nền  nông nghiệp sản xuất  hàng hoá nhiều 

thành phần, vận hành theo cơ chế thị trƣờng, có sự quản lý của nhà nƣớc và các 

cơ quan ban ngành có liên quan nhƣ Sở NN&PTNT, Chi cục Thú y, Hiệp hội 

Chăn nuôi tỉnh. Trang trại chăn nuôi heo mang nhiều yếu tố sản xuất hàng hoá 

lớn, thực hiện sự phân công sâu sắc hơn và hợp tác rộng hơn, cùng với các thành 

phần, lĩnh vực kinh tế khác trong phát triển sản xuất nông- lâm- ngƣ nghiệp, chế 

biến nông sản thực phẩm, mở mang ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn theo cơ cấu 

hợp lý, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, hiện đaị hoá nông nghiệp 

nông thôn. 

Các trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh đã và đang góp phần đáng kể vào 

việc phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng lao động, đất đai, vốn trong dân vào sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn. Trang trại chăn 

nuôi heo hiện là tế bào kinh tế quan trọng để phát triển nông nghiệp nông thôn, 

thực hiện sự phân công lao động xã hội trong toàn Tỉnh. Trong điều kiện nền 

kinh tế nƣớc ta hiện nay nói chung và điều kiện của Đồng Nai nói riêng, sự hình 

thành và phát triển các trang trại chăn nuôi heo có vai trò cực kỳ quan trọng đƣợc 

thể hiện qua một số nội dung sau: 

Trong quá trình sản xuất, các trang trại chăn nuôi heo lấy việc khai thác 

tiềm năng và lợi thế so sánh phục vụ nhu cầu xã hội làm phƣơng thức sản xuất 

chủ yếu. Vì vậy, nó huy động, khai thác đất đai, sức lao động và các nguồn lực 

khác một cách đầy đủ, hợp lý và có hiệu quả. Nhờ vậy, các trang trại chăn nuôi 

heo đã và đang góp phần tích cực thúc đẩy sự tăng trƣởng, phát triển của nông 

nghiệp và kinh tế nông thôn của Tỉnh Đồng Nai. 

Các trang trại chăn nuôi heo chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị ngành chăn 

nuôi, chiếm trên 70%, cung cấp lƣợng thịt lớn đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng 

thực phẩm của ngƣời dân trong tỉnh, các tỉnh lân cận nhƣ thành phố Hồ Chí 

Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dƣơng và xuất khẩu. 
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Các trang trại chăn nuôi heo có giá trị sản xuất cao góp phần chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, tạo vùng sản xuất chuyên môn hóa tập trung hóa cao, đẩy nhanh 

nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa. Qua thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

trang trại chăn nuôi heo tạo ra nhiều nông sản làm nguyên liệu cho công nghiệp 

chế biến, vì vậy trang trại chăn nuôi heo góp phần thúc đẩy công nghiệp, nhất là 

công nghiệp chế biến và dịch vụ sản xuất ở nông thôn phát triển. 

Trang trại chăn nuôi heo là đơn vị sản xuất và quản lý kinh doanh tiên tiến, 

là nơi tiếp nhận và truyền tải các tiến bộ khoa học và công nghệ đến hộ thông qua 

chính hoạt động sản xuất của mình. 

Về mặt xã hội, phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi heo làm tăng hộ giàu 

trong nông thôn, tăng tính an ninh cho các hộ gia đình nông dân trong các hoạt 

động xã hội và chi tiêu trong gia đình, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập góp 

phần thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, là tấm gƣơng cao cho các hộ 

nông dân về cách thức tổ chức kinh doanh tiên tiến và có hiệu quả,… Tất cả 

những điều đó góp phần quan trọng giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội nông 

thôn. 

Ngoài ra, ở Đồng Nai trong số các trang trại chăn nuôi heo có loại hình 

trang trại của các doanh nghiệp có vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài. Điều này góp 

phần vào việc thu hút vốn cho đầu tƣ phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và đƣa 

Đồng Nai trở thành tỉnh có thế mạnh về phát triển ngành chăn nuôi mạnh nhất 

vùng Đông Nam Bộ và cả nƣớc (về con giống, thuốc thú y, thức ăn gia súc, sản 

lƣợng thịt heo, kỹ thuật chăn nuôi,…)  

3.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo 

ở Đồng Nai. 

3.2.1. Số lƣợng, qui mô của các trang trại  chăn nuôi heo tỉnh Đồng Nai  

Kể từ năm 1986, thực hiện đƣờng lối đổi mới theo tinh thần nghị quyết đại 

hội đại biểu lần thứ VI của Đảng, Đồng Nai là một trong những tỉnh đi đầu trong 

việc chuyển đổi nhanh qua nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. Các loại hình 

kinh tế trang trại đƣợc bắt đầu phát triển nhanh từ năm 1990, đặc biệt từ năm 

1993 khi luật đất đai đƣợc quốc hội ban hành và Tỉnh đã ban hành nghị quyết 

25/TU ngày 10-7-1993 về cải tạo cơ cấu cây trồng vật nuôi, là cơ sở để khai thác 

tốt hơn lợi thế của tỉnh, tiến đến hình thành các vùng sản xuất chuyên môn hóa 
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nông nghiệp. Là Tỉnh có điều kiện thuận lợi về mặt tự nhiên cũng nhƣ kinh tế xã 

hội cho phát triển sản xuất nông nghiệp với những vùng chuyên canh lớn, mang 

tính sản xuất hàng hóa cao. Đến năm 2000 Đồng Nai đã có 469 trang trại các 

loại, trong đó các trang trại chăn nuôi heo cũng đƣợc hình thành và phát triển 

mạnh. Trong khoảng thời gian từ năm 2005 đến nay, các loại hình kinh tế trang 

trại của tỉnh Đồng Nai đã có những bƣớc phát triển đáng kể, nhất là sự phát triển 

nhanh về số lƣợng các trang trại chăn nuôi heo. 

Bảng 3.7 : Qui mô trang trại heo của Tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2015 

Năm 

Số lƣợng trang trại tỉnh Đồng 

Nai 
Số lƣợng heo của tỉnh Đồng Nai 

Tổng số 

trang trại 

chăn 

nuôi 

 (trang 

trại) 

Tổng 

số 

trang 

trại 

chăn 

nuôi 

heo 

Cơ cấu 

chăn nuôi 

heo/ Tổng 

trang trại 

chăn nuôi 

tỉnh Đồng 

Nai (%) 

Tổng Số 

lƣợng 

heo toàn 

tỉnh 

(con) 

Tổng Số 

lƣợng heo 

của trang 

trại 

(con) 

Cơ cấu 

heo  

trang 

trại/số 

lƣợng  

heo toàn 

tỉnh (%) 

Số lƣợng 

heo bình 

quân trên 

1 trang 

trại 

(con/trang 

trại) 

2005 1.206 1.023 84,83 1.140.092 781.191 68,52 764 

2006 1.310 1.064 81,22 1.273.003 885.346 69,55 832 

2007 1.282 1.089 84,95 1.105.150 777.831 70,38 714 

2008 1.275 1.126 88,31 1.024.261 708.789 69,20 629 

2009 1.557 1.313 84,36 1.225.678 869.481 70,94 662 

2010 1.865 1.581 84,77 1.119.733 797.138 71,19 504 

2011 1.046 976 93,27 1.329.330 934.253 70,28 957 

2012 1.172 1.118 95,39 1.306.490 947.205 72,50 847 

2013 1.429 1.212 84,79 1.377.710 1.035.048 75,13 854 

2014 2.029 1.388 68,41 1.499.940 1.243.300 82,89 896 

2015 2.074 1.423 68,62 1.672.433 1.504.186 89,94 1.057 

(Nguồn: Tính toán từ Niên giám Thống kê Đồng Nai, (2005-2015)) 

Theo số liệu ở bảng 3.7 cho thấy, số lƣợng trang trại chăn nuôi heo ở Đồng 

Nai tăng dần qua các năm. Cụ thể năm 2010 số lƣợng trang trại chăn nuôi heo đạt 

1.865 trang trại, tăng 308 trang trại so với năm 2009, tức tăng 20 % và so với 

năm 2005, số lƣợng trang trại chăn nuôi heo năm 2010 tăng 659 trang trại tức 
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tăng 55%. Từ năm 2010 trở về trƣớc tiêu chí kinh tế trang trại đƣợc xác định theo 

Thông tƣ liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-TCTK ngày 13/06/2000 và Thông tƣ 

số 74/2003/TT-BNN ngày 04/07/2003. Đến tháng 5/2011, tiêu chí kinh tế trang 

trại đƣợc xác định theo Thông tƣ số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo thông tƣ mới này thì một trong những tiêu 

chí để xác định kinh tế trang trại chăn nuôi là phải đạt giá trị từ 1.000 triệu 

đồng/năm. Kể từ năm 2011, Đồng Nai đã xác định trang trại theo tiêu chí mới và 

năm 2011 số lƣợng trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai đạt 976 trang trại, đến 

năm 2015 số lƣợng trang trại chăn nuôi heo đạt 1.423 trang trại, tăng 35 trang trại 

so với năm 2014 tức tăng 3%. Trong tổng số các loại hình trang trại chăn nuôi ở 

Đồng Nai, trang trại chăn nuôi heo chiếm 68,62%. So sánh với số liệu công bố 

của Tổng cục thống kê đến hết năm 2015 thì số lƣợng trang trại chăn nuôi heo 

của Đồng Nai chiếm 13,16% trong tổng số trang trại chăn nuôi của cả nƣớc và 

chiếm 54,99% trong tổng số trang trại chăn nuôi của Vùng ĐôngNam Bộ. Điều 

này cho thấy số lƣợng trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai chiếm tỷ lệ lớn trong 

Vùng Đông Nam Bộ và của cả nƣớc. 

 

Hình 3.3: Tổng số trang trại và tốc độ tăng của trang trại chăn nuôi heo của 

tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2015. 

Về số lƣợng heo bình quân 1 trang trại năm 2005 đạt 764 con/trang trại. 

Đến năm 2010 đạt 504 con/trang trại và năm 2015 bình quân 1 trang trại đạt 

1.057 con/trang trại, tăng 161 con/trang trại so với năm 2014, tức tăng 18%. 
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Cũng theo số liệu của Sở NN&PTNT Đồng Nai, các trang trại chăn nuôi heo của 

các công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có số lƣợng đàn heo lớn nhất, bình quân 

18.500 con/trang trại, trang trại lớn nhất đạt 25.000 con/trang trại; các trang trại 

nông hộ bình quân 247 con/trang trại;, công ty cổ phần bình quân 13.000 

con/trang trại và hợp tác xã 456 con/trang trại. Ngoài ra, qui mô của các trang trại 

chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai còn đƣợc phân theo đơn vị hành chính và phân 

theo loại hình kiểu chuồng trại nhƣ sau: 

Bảng 3.8: Số lƣợng trang trại chăn nuôi heo phân theo đơn vị hành chính 

STT Đơn vị  

Số lƣợng trang trại chăn nuôi heo 

năm 2015 

Số  

trang trại  

Tỷ lệ 

(%) 

1 Tp Biên Hòa 49 3,46 

2 Tân Phú 27 1,87 

3 Định Quán 76 5,33 

4 Vĩnh Cửu 85 5,98 

5 Long Thành 151 10,59 

6 Trảng Bom 269 18,88 

7 Thống Nhất 320 22,48 

8 Long Khánh 124 8,72 

9 Nhơn Trạch 13 0,94 

10 Xuân Lộc 131 9,22 

11 Cẩm Mỹ 178 12,54 

  Tổng 1.423 100 

(Nguồn: Sở NN&PTNT Đồng Nai, 2015)  

Ở Đồng Nai các trang trại chăn nuôi heo tập trung nhiều nhất ở các huyện 

Thống Nhất chiếm 22,48% trong tổng số trang trại chăn nuôi heo toàn tỉnh, 

Trảng Bom (chiếm 18,88%), Cẩm Mỹ (chiếm 12,54%), Long Thành (10,59%).  

3.2.2. Quy mô sử dụng nguồn lực sản xuất: (Diện tích chăn nuôi; Vốn; Lao 

động) 

Để đánh giá quy mô sử dụng các nguồn lực sản xuất, chúng tôi sử dụng các 

chỉ tiêu về quy mô vốn, diện tích, lao động đƣợc sử dụng trong các loại hình 

trang trại. Từ số liệu điều tra khảo sát, chúng tôi tổng hợp và tính toán một số chỉ 

tiêu kinh tế cơ bản nêu trên của các mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai, 
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trên cơ đó có sự đánh giá, so sánh các chỉ tiêu kinh tế giữa các mô hình trang trại 

chăn nuôi này. 

Từ bảng 3.9 cho thấy các trang trại chăn nuôi heo của các công ty có vốn 

FDI có các chỉ tiêu về vốn đầu tƣ, số lƣợng heo, diện tích chăn nuôi bình quân 1 

trang trại cao hơn các trang trại chăn nuôi của các đơn vị khác, vì đầu tƣ chăn 

nuôi theo mô hình khép kín nên chi phí của các trang trại chăn nuôi của mô hình 

này cao. Tuy nhiên, với mô hình chăn nuôi khép kín này giúp giảm lƣợng thức ăn 

chăn nuôi, tăng năng suất vật nuôi do nhiệt độ chăn nuôi thấp và hạn chế ô nhiễm 

môi trƣờng. Điều này phản ánh trình độ sản xuất kinh doanh của các trang trại 

chăn nuôi heo của các công ty FDI ở mức cao và theo mô hình chăn nuôi công 

nghiệp hiện đại.  

Bảng 3.9: Một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản của các trang trại chăn nuôi 

heo tỉnh Đồng Nai tính bình quân cho 1 trang trại 

Chỉ ti u ĐVT FDI 
Hợp tác 

xã  

Công ty 

cổ  phần 

Hộ gia 

đình 

1. Lao động Lđ 9 3 12 2 

2. Diện tích chăn nuôi ha 4,2 3,8 4,4 0,58 

3. Số lƣợng heo con 13.011 456 7.802 247 

4. Vốn đầu tƣ Tr.đ 169.143 2.736 53.053 1.284 

5. Tổng thu nhập Tr.đ 58.679,61 2.052,91 35.140,21 1.111,50 

6. Thu nhập bq /1 con heo Tr.đ 4,51 4,502 4,504 4,5 

(Nguồn: Tính toán từ khảo sát thực tế của tác giả, 2015) 

Quy mô về vốn, lao động, thu nhập và số lƣợng heo của các trang trại chăn 

nuôi hộ gia đình có số lƣợng thấp nhất kể cả chỉ tiêu về thu nhập. Các trang trại 

chăn nuôi này chủ yếu dựa vào mô hình chăn nuôi cũ, theo kinh nghiệm từ trƣớc 

tới nay, quy trình chăn nuôi từ con giống, nguồn thức ăn, thuốc thú y chƣa đƣợc 

chuẩn bị tốt và hạn chế về nguồn vốn đầu tƣ cho chăn nuôi. Ngoài ra do có nhiều 

biến động về thị trƣờng tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm nên quy mô chăn nuôi ít 

đƣợc mở rộng. Từ đó cho thấy trình độ sản xuất kinh doanh của các trang trại 

chăn nuôi này còn thấp kém so với các trang trại khác. Ngoài ra những vấn đề về 

môi trƣờng và phát triển bền vững đang là những thách thức đối với các trang trại 

chăn nuôi này. 
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Riêng đối với nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì 

hầu hết các trang trại đều có nhu cầu vay vốn để mở rộng quy mô đàn hoặc 

chuyển từ mô hình kiểu chuồng hở sang kiểu chuồng kín. Hầu hết các chủ trang 

trại điều vay vốn ngân hàng nhƣng số lƣợng vốn còn phụ thuộc vào tài sản thế 

chấp của chủ trang trại. Theo kết quả khảo sát thực tế cho thấy các trang trại chỉ 

vay đƣợc khoảng 50% trên tổng vốn đầu tƣ, lãi suất tiền vay có thấp hơn so với lãi 

suất ngân hàng niêm yết, có hỗ trợ cho sả xuất nông nghiệp vàchăn nuôi nhƣng 

thời gian vay ngắn, thƣờng dao động 1-1,5 năm. Vì vậy để có thể mở rộng quy mô 

chăn nuôi, tạo điều kiện cho ngƣời dân tham gia vào chăn nuôi hay chuyển đổi từ 

chăn nuôi chuồng hở sang chăn nuôi chuồng lạnh ngƣời chăn nuôi cần có nguồn 

vốn lớn, đây cũng là nguyện vọng cần đƣợc hỗ trợ nhiều nhất của chủ trang trại. 

Thời gian qua hệ thống ngân hàng thƣơng mại đã tạo điều kiện cho ngƣời chăn 

nuôi vay vốn nhƣng theo phân tích tỷ lệ vốn vay sử dụng tại các trang trại hiện 

nay còn thấp và lãi suất cho vay còn cao, thời gian cho vay cò ngắn, nghĩa là 

trong thời gian tới các chủ trang trại cần sự hỗ trợ của các ngành chức năng và 

ngân hàng trung ƣơng, ngân hàng thƣơng mại.  

3.2.3 Kiến thức và các yếu tố đầu vào trong chăn nuôi của các trang trại  

3.2.3.1.Yếu tố kiến thức   

Qua việc điều tra khảo sát thực tế, chúng tôi còn tiến hành đánh giá về trình 

độ chuyên môn của chủ trang trại và của lực lƣợng lao động trong trang trại. 

Tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn nuôi 

heo, chủ trang trại và ngƣời lao động tại trang trại có cơ hội nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng đƣợc yêu cầu của công việc. Số liệu ở bảng 3.10 

cho thấy trình độ chuyên môn của các chủ trang trại và của lao động trong các 

trang trại thuộc các công ty có vốn FDI cao hơn các đơn vị khác. Cụ thể các chủ 

trang trại cũng nhƣ lực lƣợng lao động trong các trang trại FDI hầu hêt là đã qua 

đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của quy trình chăn nuôi hiện đại. Điều này cho 

thấy năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ khoa học kỹ thuật và khả 

năng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh ở các trang 

trại này rất cao và luôn đƣợc tiến hành theo đúng quy trình chăn nuôi. 
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Bảng 3.10: Trình độ chuy n môn của chủ trang trại và lao động của các 

trang trại chăn nuôi heo  (ĐVT: %) 

Chỉ ti u 

Chủ trang trại  Lao động của trang trại  

FDI HTX 

Công 

ty  

cổ 

phần 

Hộ  

gia 

đình 

FDI HTX 

Công 

ty  

cổ 

phần 

Hộ  

gia 

đình 

1.Chƣa qua đào tạo 0 26,6 0 70 1,7 13,5 5,3 91,3 

2.Sơ cấp, công nhân kỹ 

thuật 
28 53,3 25 17 75 52,6 57,5 5,4 

3.Trung cấp, cao đẳng 46 13,4 50 9,1 23 32,1 35,5 2,6 

4.Đại học trở lên 26 6,7 25 4,8 1,2 1,8 1,7 0,7 

(Nguồn: Tính toán từ khảo sát thực tế của tác giả, 2015) 

Đối với các trang trại chăn nuôi của các hợp tác xã thì trình độ chuyên môn 

chủ trang trại và lao động của trang trại ở mức chƣa qua đào tạo còn chiếm tỷ lệ 

cao hơn so với của công ty FDI và công ty cổ phần, vì các trang trại tham gia vào 

hợp tác xã chủ yếu là các hộ gia đình có nhu cầu liên kết và tự nguyện tham gia 

hợp tác xã nên vẫn còn tồn tại hình thức sản xuất cũ của hộ gia đình. Trình độ 

chuyên môn của các chủ trang trại và của lao động trong các trang trại thuộc hộ 

gia đình còn thấp, chủ yếu chƣa qua đào tạo. Với trình độ lao động thấp mà hầu 

hết các trang trại đang sử dụng cho thấy trình độ máy móc thiết bị và công nghệ 

đƣợc ứng dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các  trang trại là rất thấp 

kém, lạc hậu, điều này có ảnh hƣởng mạnh mẽ đến năng suất lao động, kết quả 

và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại. 

3.2.3.2 Các yếu tố đầu vào của chăn nuôi: Giống, thuốc thú y, thức ăn chăn 

nuôi 

Về khâu giống: Trong chăn nuôi heo của các trang trại, con giống là yếu tố 

quan trọng quyết định năng suất và chất lƣợng sản phẩm. Ngành chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai có số lƣợng và quy mô lớn nhất cả nƣớc nhƣng chƣa có một trung tâm 

quản lý và cải tiến di truyền giống heo quy chuẩn để hỗ trợ cho ngành chăn nuôi 

heo. Chất lƣợng heo giống ở Việt Nam nói chung kém đã dẫn đến chi phí sản 

xuất quá cao, hiệu quả kinh tế thấp. Theo Chi Cục thú y Đồng Nai, trong khi ở 
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Canada, một con heo nái thƣơng phẩm đẻ ra đƣợc khoảng 26-27 heo con/năm 

trong khi đó tại Đồng Nai một con heo nái chỉ đẻ đƣợc khoảng 16-18 heo 

con/năm. Heo giống có thể trạng tốt sẽ giảm đƣợc chi phí thức ăn, thuốc thú y và 

các chi phí khác. Ở Đồng Nai, con giống chủ yếu do 3 doanh nghiệp FDI cung 

cấp cho thị trƣờng (vừa sản xuất thức ăn, vừa sản xuất con giống) là Japfa, CP 

Việt Nam và Emivest. Không chỉ cung cấp con giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

mà ba đơn vị này còn cung cấp cho các tỉnh thành lân cận nhƣ Bình Dƣơng, 

thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phƣớc v.v Ba đơn vị này cung cấp con giống chủ 

yếu cho các doanh nghiệp FDI chăn nuôi trên địa bàn Đồng Nai và các trang trại 

chăn nuôi gia công cho họ. Ngoài ra, họ còn cung cấp con giống cho các trang 

trại chăn nuôi heo của hợp tác xã và các trang trại chăn nuôi của nông hộ trên địa 

bàn tỉnh có nhu cầu. Do các doanh nghiệp FDI có tiềm lực mạnh về vốn, công 

nghệ và kinh nghiệm trong chăn nuôi nên các đơn vị trong tỉnh nhƣ công ty cổ 

phần chăn nuôi Phú Sơn, các hợp tác xã, các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia 

đình khó cạnh tranh và khó có khả năng cung cấp con chất lƣợng tốt nhƣ các 

doanh nghiệp FDI.  

Về thuốc thú y: Ở Đồng Nai thị trƣờng vắc xin cho chăn nuôi tăng trƣởng 

mạnh mẽ đặc biệt sau dịch cúm gia cầm năm 2003 - 2004. Sau năm 2004 khi 

nhiều loại bệnh khác trên vật nuôi xuất hiện nhƣ bệnh lở mồm long móng trên 

gia súc (bùng phát năm 2005), bệnh heo tai xanh bùng phát năm 2010,... thị 

trƣờng này càng tăng trƣởng và từ đó đến nay gần nhƣ chủ yếu rơi vào tay các 

doanh nghiệp (DN) nƣớc ngoài. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuốc thú ý 

dạng vacsin đƣợc sử dụng phổ biến trong chăn nuôi heo thì chủ yếu do các doanh 

nghiệp FDI cung cấp (chiếm khoảng 80% thị phần), còn lại thuốc kháng sinh thì 

các doanh nghiệp FDI này cung cấp khoảng 40% của thị trƣờng. Các doanh 

nghiệp FDI này có thế mạnh về vốn, công nghệ và phát triển mạnh hệ thống phân 

phối theo tiêu chuẩn và chất lƣợng nên các doanh nghiệp trong nƣớc khó có khả 

năng cạnh tranh. Giá cả thuốc thú y thay đổi theo chiều hƣớng tăng khi có những 

biến động về tỷ giá, nguyên liệu nhập khẩu v.v làm tăng chi phí cho các trang trại 

chăn nuôi heo. Hiện nay, chi phí thuốc thú y bình quân cho 1 con heo khoảng 

20.000 đồng/con heo, chiếm khoảng 8% trong giá thành chăn nuôi. Do đó, các 
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trang trại chăn nuôi heo của các công ty FDI có lợi thế sử dụng nguồn thuốc thú 

ý sẵn có của công ty nên chất lƣợng đảm bảo và giá cả ổn định.  

Thực trạng thức ăn chăn nuôi (TĂCN): Hiện nay, các trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai chủ yếu sử dụng thức ăn hỗn hợp đƣợc chế biến sẵn từ các cơ sở 

sản xuất thức ăn chăn nuôi. Trong chăn nuôi heo, chi phí thức ăn chiếm từ 60-

70% trong tổng chi phí nên TĂCN ảnh hƣởng lớn đến giá thành và lợi nhuận của 

các trang trại chăn nuôi heo. Trong những năm vừa qua giá thức ăn chăn nuôi 

biến động liên tục và theo chiều hƣớng tăng mạnh nên ảnh hƣởng đến giá thành 

và lợi nhuận của các trang trại chăn nuôi. Giá TĂCN trong nƣớc nhìn chung luôn 

ở mức cao một phần vì phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, sự biến động của 

tỷ giá và phụ thuộc vào giá cả TĂCN từ các doanh nghiệp nƣớc ngoài cung cấp. 

Ngoài ra, các nhà máy trong nƣớc thƣờng có quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu nên 

chi phí sản xuất cao, giá thành cao. Ở Đồng Nai, TĂCN gần nhƣ các công ty 

nƣớc ngoài chi phối giá cả và thị trƣờng cũng nhƣ bản thân họ tổ chức chăn nuôi 

tại Việt Nam. Hiện toàn tỉnh có 25 công ty, cơ sở chế biến TĂCN. Trong đó các 

doanh nghiệp nƣớc ngoài có 12 công ty tham gia sản xuất TĂCN nhƣng sản 

lƣợng chiếm hơn 70%, có thể kể đến một số công ty sản xuất kinh doanh TĂCN 

của các doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai nhƣ CP, Nurpark, Cargill, Proconco, 

Woosung Vina,… Hiện các doanh nghiệp FDI đƣợc hƣởng nhiều ƣu đãi về thuế 

đất đai, đặc biệt là ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nên khi hết thời gian ƣu đãi 

thuế thì họ lại lập công ty mới để không phải nộp thuế. Ngoài ra,do vốn của của 

các doanh nghiệp này rất dồi dào, với chi phí lãi vay thấp từ các ngân hàng nƣớc 

ngoài nên họ đầu tƣ bài bản từ khâu sản xuất và hệ thống đại lý phân phối nên 

sản phẩm cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trƣờng nội địa. 

Bảng 3.11: Số lƣợng cơ sở chế TĂCN tr n địa bàn tỉnh Đồng Nai đến tháng 

8/2015 

Cơ sở chế biến TĂCN FDI Nội địa Tổng 

Số lƣợng  12 13 25 

Tỷ lệ sản lƣợng (%)  70 30 100 

Nguồn:http://yellowpages.vnn.vn/class/98510/th%E1%BB%A9c-%C4%83n-gia-

s%C3%BAc-%E1%BB%9F_%C4%91%E1%BB%93ng-nai.html 
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Các cơ sở chế biến TĂCN nội địa hiện có 13 đơn vị, chiếm 52 % trong tổng 

số cơ sở chế biến TĂCN trên địa bàn tỉnh nhƣng sản lƣợng TĂCN chỉ chiếm 

khoảng 30% thị trƣờng. Các cơ sở chế biến TĂCN nội địa có hạn chế là nguồn 

lực tài chính yếu, công nghệ thiếu đồng bộ; năng lực và kinh nghiệm quản lý hạn 

chế. Trong khi các doanh nghiệp FDI đƣợc vay vốn dễ dàng với mức lãi suất 

thấp từ công ty mẹ hoặc từ thị trƣờng vốn của các ngân hàng nƣớc ngoài ở trong 

nƣớc. Còn các cơ sở chế biến TĂCN nội địa khó tiếp cận nguồn vốn rẻ, khiến chi 

phí tài chính không cạnh tranh và chính điều này đã cản trở hoạt động kinh doanh 

của họ. Ngoài ra, đa số cơ sở chế biến TĂCN nội địa đều có quy mô vừa và nhỏ 

nên khả năng xây dựng chiến lƣợc kinh doanh dài hạn rất khó khăn; đồng thời 

tiềm lực hạn chế cũng khiến họ chƣa làm tốt công tác thị trƣờng, hệ thống phân 

phối,… Vì thế, việc cạnh tranh đối với các doanh nghiệp FDI này là thực sự khó 

khăn. Một số cơ sở chế biến TĂCN nội địa còn gia công cho các công ty vì họ 

chỉ tiêu thụ đƣợc rất ít số lƣợng sản phẩm sản xuất ra. 

3.2.4. Công nghệ, môi trƣờng 

Mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai hiện có hai kiểu chuồng trại: 

kiểu chuồng hở và kiểu chuồng kín. Loại trang trại chuồng hở là loại hình trang 

trạng chăn nuôi heo thông thƣờng, trang trại chăn nuôi kiểu chuồng hở không 

hoàn toàn đảm bảo an toàn dịch bệnh, chất lƣợng sản phẩm thấp không đồng đều, 

chƣa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và không đủ điều kiện để đƣa vào tiêu 

thụ trong các siêu thị và hƣớng đến thị trƣờng xuất khẩu, môi trƣờng xả thải,... 

Để hạn chế những nhƣợc điểm trên cùng với sự phát triển khoa học công nghệ đã 

tạo ra mô hình chăn nuôi mới là mô hình chăn nuôi chuồng kín. Kiểu chuồng này 

đòi hỏi chi phí vốn lớn và có hệ thống máy lạnh, quạt làm mát và chủ yếu trang 

trại của các đơn vị có tiềm lực về vốn.  

Theo số liệu thống kê ở bảng 3.12 cho thấy số trang trại hở chiếm chủ yếu 

với trên 90% tổng số trang trại, tuy nhiên theo sở NN&PTNT Đồng Nai qui mô 

của các trang trại kiểu hở này chỉ chiếm 57,8 % tổng đàn. Do mô hình chăn nuôi 

trại hở còn phân tán, qui mô nhỏ lẻ, chƣa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ từ khâu sản 

xuất – thu mua – chế biến – bảo quản – tiêu thụ, đồng thời chƣa ứng dụng nhanh 

các tiến bộ kỹ thuật về giống, thức ăn, thú y, qui trình nuôi dƣỡng để nâng cao 

năng suất, chất lƣợng, hạ giá thành sản phẩm, không chủ động kiểm soát, khống 
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chế đƣợc dịch bệnh và tình trạng ô nhiễm môi trƣờng nên trang trại chăn nuôi 

heo kiểu chuồng kín chiếm ƣu thế hơn.  

Bảng 3.12: Số lƣợng trang trại chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai phân theo 

loại hình sở hữu tính đến hết năm 2015 

Loại hình sở hữu Trang 

trại kiểu 

chuồng 

hở 

Trang 

trại 

kiểu 

chuồng 

kín 

Tổng số 

trang 

trại Loại hình Số lƣợng 

1. HTX 6 83 8 91 

2. Nông hộ (trang trại) 1.214 1.203 42 1.245 

3. Các doanh nghiệp có vốn FDI 9 0 78 78 

4. Công ty Nhà nƣớc cổ phần  2 6 3 9 

Tổng    1.292 131 1.423 

(Nguồn: Sở NN&PTNN Đồng Nai, 2015) 

Đối với các hợp tác xã chỉ có 8/131 trang trại chuồng kín, chiếm tỷ lệ 

6,25%, các trang trại của nông hộ có 42 trang trại kiểu chuồng kín chiếm 32,03% 

trong tổng số trang trại kiểu chuồng kín ở Đồng Nai nhƣng chỉ chiếm 3,37% 

trong tổng số các trang trại của nông hộ. Các trang trại của các công ty FDI có 78 

trang trại thì toàn bộ là trang trại kiểu chuồng kín vì họ có tiềm lực mạnh về vốn 

và công nghệ, đầu tƣ quy trình chăn nuôi khép kín có nhiều lợi ích cả về mặt kinh 

tế lẫn môi trƣờng. Các trang trại chăn nuôi heo của họ đều tuân thủ và kiểm soát 

quy trình sản xuất nghiêm ngặt từ khâu chọn giống, nguồn thức ăn, dịch bệnh, 

quy trình giết mổ. 

Vấn đề môi trƣờng của các trang trại chăn nuôi: Theo khảo sát thực tế của 

tác giả, hoạt động sản xuất của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai có liên 

quan đến vấn đề môi trƣờng nhƣ sau : các trang trại chăn nuôi heo tạo ra nguồn 

phân hữu cơ lớn. Tuy nhiên nguồn phân này đƣợc các trang trại chăn nuôi heo 

của các công ty FDI, các công ty cổ phần có hệ thống xử lý và chuyển thành 

phân hữu cơ tiêu thụ cho các vùng chuyên canh cây trồng. Riêng các trang trại 

chăn nuôi của hộ gia đình có sử dụng hệ thống biogas để xử lý và bảo vệ môi 

trƣờng. Còn lại phần lớn các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình không đầu 
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tƣ hệ thống biogas cũng nhƣ hệ thống xử lý ô nhiễm môi trƣờng từ chăn nuôi nên 

ảnh hƣởng nghiêm trọng đến môi trƣờng sinh thái. Do đó, các trang trại chăn 

nuôi heo của hộ gia đình trong quá trình sản xuất chƣa gắn với phát triển kinh tế 

bền vững, môi trƣờng sống, môi trƣờng tự nhiên, cân bằng sinh thái phải đƣợc 

chƣa bảo vệ và đƣợc cải thiện cùng với tăng trƣởng kinh tế. 

Nhƣ vậy hiện nay ở Đồng Nai hầu hết các trang trại chăn nuôi heo chƣa áp 

dụng công nghệ dây chuyền sản xuất tự động, đồng bộ và tiêu chuẩn hóa. Đây 

cũng là một trong những điểm yếu của của kinh tế trang trại chăn nuôi heo của 

tỉnh.  

3.2.5. Sản lƣợng của các trang trại  chăn nuôi  

Trong giai đoạn từ năm 2005-2015, các trang trại chăn nuôi heo của tỉnh 

Đồng Nai đã có sự gia tăng đáng kể về số lƣợng heo của trang trại và sản lƣợng 

thịt heo cung cấp theo thị trƣờng.  

Bảng 3.13 Sản lƣợng của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai giai đoạn 

2005-2015 

Năm 

Tổng số lƣợng 

heo của trang trại 

(1000 con) 

Sản lƣợng heo cuả 

trang trại 

(tấn) 

Giá trị SX heo cuả 

trang trại 

(trđ) 

2005 781.191 70.307.193 2.624,80 

2006 885.346 81.451.793 2.974,76 

2007 777.831 73.893.926 2.800,19 

2008 708.789 72.296.502 2.551,64 

2009 869.481 85.209.111 3.130,13 

2010 797.138 76.525.241 2.915,13 

2011 934.253 98.096.578 3.416,56 

2012 947.205 100.403.757 3.504,66 

2013 1.035.048 108.680.040 3.891,78 

2014 1.243.300 131.789.828 4.724,54 

2015 1.504.186 154.931.192 5.791,12 

(Nguồn: Niên giám thống kê Đồng Nai, 2015) 

Cụ thể, số lƣợng heo của các trang trại bình quân giai đoạn 2005-2010 tốc 

độ tăng về số lƣợng heo của các trang trại đạt 1,33% và bình quân giai đoạn 

2010-2015 đạt 13,79%. Riêng năm 2015 số lƣợng heo của các trang trại đạt 
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1.504.186 nghìn con, tăng gần gấp hai lần so với năm 2005, so với năm 2010 

tăng 88%.  Về sản lƣợng heo của các trang trại cũng có sự gia tăng đáng kể. Đến 

hết năm 2015, sản lƣợng heo của các trang trại đạt 154.931.192 tấn, sản lƣợng 

này đã tăng hơn 1,2 lần so với năm 2005 và tăng 1,024 lần so với năm 2010. So 

với sản lƣợng heo của toàn tỉnh, sản lƣợng heo của các trang trại chiếm 82%. 

Đây là tỷ lệ tƣơng đối cao và cho thấy các trang trại chăn nuôi heo đã đóng góp 

phần lớn sản lƣợng thịt heo cho toàn tỉnh. 

3.2.6. Hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn nuôi heo 

Thông qua việc đánh giá kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của các trang trại chăn nuôi heo của các đơn vị chăn nuôi heo ở Đồng Nai nhằm 

so sánh, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng loại hình trang 

trại chăn nuôi heo. Từ đó, rút ra những lợi thế, ƣu thế trong sản xuất kinh doanh, 

cụ thể về chi phí và lợi nhuận giữa các trang trại chăn nuôi heo.  

Ngoài ra, chúng tôi còn tính toán hiệu quả kinh tế của các trang trại chăn 

nuôi heo của từng loại hình theo một số chỉ tiêu sau đây. 

Bảng 3.14: Hiệu quả chăn nuôi heo giữa các trang trại tr n địa bàn tỉnh 

Đồng Nai tại thời điểm tháng 8/2015 

Chỉ ti u  ĐVT FDI HTX 
Công ty  

Cổ phần 

Hộ gia 

đình 

Năng suất heo bq Kg/con 95 94 94 93,5 

Giá bán bq đồng/Kg 45.000 45.000 45.000 44.123 

Doanh thu đồng/con 4.275.000 4.230.000 4.230.000 4.125.501 

Chi phí đồng/con 3.792.050 3.825.205 3.838.353 3.909.732 

Lợi nhuận đồng/con 482.950 404.795 391.647 215.769 

Phụ thu đồng/con 6.432 6.118 6.213 4.852 

Thu nhập đồng/con 489.382 410.913 397.860 220.621 

Lợi nhuận/Chi phí SX lần 0,13 0,11 0,10 0,06 

Lợi nhuận/Doanh Thu lần 0,11 0,10 0,09 0,05 

Doanh Thu/Chi phí lần 1,13 1,11 1,10 1,06 

Thu nhập/Chi phí sản 
xuất 

lần 0,13 0,11 0,10 0,06 

(Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên khảo sát thực tế, 2015)  
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Lợi nhuận của các trang trại chăn nuôi heo của công ty FDI cao nhất trong 

các trang trại chăn nuôi heo, trung bình đạt 482.950 đồng/con. Các trang trại 

chăn nuôi heo của công ty FDI có đầu ra ổn định nên  hầu hết đều có lợi nhuận. 

Ngoài ra, các trang trại chăn nuôi nói chung còn có nguồn phụ thu từ biogas hoặc 

bán phân heo. Các trang trại chăn nuôi của hợp tác xã và của công ty cổ phần 

cũng có đầu ra tƣơng đối ổn định nên nguồn thu nhập của các trang trại này ổn 

định. Riêng lợi nhuận của các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình phụ thuộc 

rất lớn vào giá bán sản phẩm và giá bán này biến động thƣờng xuyên theo thị 

trƣờng và còn phụ thuộc vào thƣơng lái. Tại thời điểm tháng 8/2015 chúng tôi 

khảo sát thực tế giá bán heo trên thị trƣờng dao động 44.000 – 45.000 đồng/kg, 

với mức giá bán này thì các trang trại có lợi nhuận bình quân 220.621 đồng/kg 

nhƣng có điểm giá bán thấp ở mức dƣới 39.000 đồng/kg dẫn đến các trang trại 

chăn nuôi heo của hộ gia đình sẽ bị lỗ. 

Bảng 3.15: Kết quả chăn nuôi heo giữa các trang trại theo kiểu chuồng kín 

và chuồng hở tr n địa bàn tỉnh Đồng Nai tại thời điểm tháng 8/2015 

Chỉ ti u  ĐVT 

Chuồng kín Chuồng hở 

Giá trị 

Tỷ 

trọng  
(%) 

Giá trị 

Tỷ 

trọng 
 (%) 

1. Chi phí khả biến bq   3.752.312 98,67 3.848.500 99,26 

1.1 Chi phí thức ăn đồng/con 2.350.000 61,80 2.500.000 64,48 

1.2.Chi phí giống đồng/con 1.200.000 31,56 1.200.000 30,95 

1.3.Chi phí lao động đồng/con 21.312 0,56 10.000 0,26 

1.4.Chi phí thú y đồng/con 160.000 4,21 130.000 3,35 

1.5. Chi khác (điện, nƣớc..) đồng/con 21.000 0,55 8.500 0,22 

2 Chi phí cố định   50.446 1,33 28.516 0,74 

2.1. Khấu hao đồng/con 47.793 1,26 24.902 0,64 

2.2. Lãi suất đồng/con 2.653 0,07 3.614 0,09 

3. Tổng chi phí đ/con/100kg 3.802.758 100 3.877.016 100 

4.Tỷ lệ chết % 5,0   7,2   

5.Năng suất bình quân kg/con 95,0   92,8   

(Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên khảo sát thực tế, 2015)  

Qua bảng 3.15 còn cho thấy các trang trại chăn nuôi của các công ty FDI có 

hiệu quả hơn với tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất thu nhập là 0,13 lần, trong khi đó 
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các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình có tỷ suất lợi nhuận và tỷ suất thu 

nhập là 0,06 lần. Nhƣ vậy, khi bỏ ra 1 đồng chi phí thì lợi nhuận của các trang 

trại chăn nuôi heo FDI đạt 0,13 đồng lợi nhuận, trong khi các trang trại của nông 

hộ chỉ đạt 0,06 đồng lợi nhuận với điều kiện giá bán trên thị trƣờng cao hơn chi 

phí nhƣ tại thời điểm nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, để có cái nhìn tổng quát hơn về chi phí và kết quả trong chăn 

nuôi của các trang trại, chúng tôi tiến hành tính toán và so sánh giữa các  trang 

trại chăn nuôi heo theo kiểu chuồng kín và kiểu chuồng hở theo bảng 3.16. 

Chi phí đầu tƣ cho một trại nuôi heo chuồng kín rất lớn bao gồm xây dựng 

chuồng trại, hệ thống máng ăn tự động, hệ thống làm mát, trang thiết bị phụ trợ, 

dụng cụ, máy phát điện,… Chi phí bình quân 1 trang trại khoảng 1,5 tỷ đồng để 

nuôi 2.400 con heo. Toàn bộ các chi phí này đƣợc tính vào chi phí đầu tƣ và 

đƣợc khấu trong thời gian 15 – 20 năm. Trong thời gian sử dụng cũng có tu bổ, 

sửa chữa nhƣng không đáng kể và chi phí này đƣợc tính trong mỗi kỳ nuôi.   

Bảng 3.16: Hiệu quả chăn nuôi heo giữa các trang trại theo kiểu chuồng kín 

và kiểu chuồng hở tr n địa bàn tỉnh Đồng Nai tại thời điểm tháng 8/2015 

Chỉ ti u  ĐVT Chuồng kín Chuồng hở 

Năng suất heo bình quân Kg/con 95,0 92,8 

Giá bán bình quân đồng/Kg 46.000 44.000 

Doanh thu đồng/con 4.370.000 4.083.200 

Chi phí đồng/con 3.802.758 3.877.016 

Lợi nhuận đồng/con 567.242 206.184 

Phụ thu đồng/con 15.000 10.000 

Thu nhập đồng/con 582.242 216.184 

Doanh Thu/Chi phí % 114,9 105,3 

Lợi nhuận/Chi phí % 14,9 5,3 

Lợi nhuận/Doanh Thu % 13,0 5,0 

Thu nhập/Chi phí  % 15,3 5,6 

(Nguồn: tính toán của tác giả dựa trên khảo sát thực tế, 2015) 
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Từ bảng 3.16 cho thấy các trang trại chăn nuôi theo kiểu chuồng kín có 

tổng chi phí thấp hơn kiểu chuồng hở bình quân 74.258 đồng/con heo/100kg. 

Tuy nhiên trong quá trình điều tra khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy chi phí 

lao động của các trang trại kiểu chuồng hở có thể còn cao hơn do một số các 

trang trại của hộ nông dân thƣờng hạch toán không đầy đủ công lao động. Do 

chuồng kín có hệ thống làm mát và đƣợc áp dụng quy trình chăn nuôi theo đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật nên tiết kiệm thức ăn chăn nuôi, vật nuôi cho năng suất cao 

và tỷ lệ chết thấp. Từ đó chúng ta nhận thấy chăn nuôi heo theo kiểu chuồng kín 

cho năng suất cao hơn kiểu chuồng hở. Ngoài ra, kiểu chuồng kín giúp bảo vệ 

môi trƣờng tốt hơn. Tuy nhiên, nhƣợc điểm của hình thức này là đòi hỏi nguồn 

vốn đầu tƣ lớn và đây là một trong những khó khăn nhất của nông hộ. Ngoài ra, 

các siêu thị, công ty thực phẩm và ngƣời tiêu dùng hiện nay đang có xu hƣớng 

tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng nên các trang trại chăn nuôi 

theo kiểu chuồng kín sẽ chiếm ƣu thế và hƣớng đến thị trƣờng khu vực và trên 

thế giới, do tuân theo các tiêu chuẩn an toàn, năng suất cao, giá thành thấp mới 

có thể tiếp cận với yêu cầu khắt khe của thị trƣờng bên ngoài.  

Lợi nhuận của các trang trại chăn nuôi heo theo kiểu chuồng kín cao hơn 

kiểu chuồng hở bình quân 361.058 đồng/con vì các trang trại kiểu chuồng kín có 

chi phí thấp hơn và năng suất cao hơn. Ngoài ra, các trang trại kiểu chuồng kín 

chủ yếu của công ty FDI nên có thị trƣờng tiêu thụ ổn định, giá bán thƣờng 

không bị biến động và rủi ro, còn các trang trại kiểu chuồng kín gia công cho các 

công ty FDI cũng tƣơng tự vì có thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm đầu ra ổn định. 

Hiện các thị trƣờng nƣớc ngoài và thành phố Hồ Chí Minh đang hƣớng tới việc 

tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi heo có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng và áp dụng 

quy trình chăn nuôi chặt chẽ nên mô hình chăn nuôi heo của các trang trại kiểu 

chuồng kín là có ƣu thế hơn hẳn. 

Qua bảng 3.16 còn cho thấy các trang trại chăn nuôi kiểu chuồng kín có 

hiệu quả hơn với tỷ suất lợi nhuận là 14,9% và tỷ suất thu nhập là 15,3%, trong 

khi đó các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình có tỷ suất lợi nhuận là 5,3% 

và tỷ suất thu nhập là 5,6%. Nhƣ vậy, khi bỏ ra 1 đồng chi phí thì thu nhập của 

các trang trại chăn nuôi heo FDI đạt 0,153 đồng thu nhập, trong khi các trang trại 
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của nông hộ chỉ đạt 0,053 đồng thu nhập với điều kiện giá bán trên thị trƣờng cao 

hơn chi phí nhƣ tại thời điểm nghiên cứu. 

Nhƣ vậy thông qua việc tính toán chi phí, kết quả và hiệu quả trong chăn 

nuôi của các trang trại nêu trên, chúng tôi nhận thấy các trang trại chăn nuôi heo 

của các công ty có vốn FDI đầu tƣ theo mô hình kiểu chuồng kín nên chiếm ƣu 

thế hơn hẵn các đơn vị khác. Riêng các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình 

chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai (87,46%) 

có nhiều khó khăn về vốn đầu tƣ chuồng trại, không chủ động đƣợc con giống, 

thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, thị trƣờng đầu ra không ổn 

định nên hiệu quả sản xuất kinh doanh thấp hơn hẳn so với các mô hình khác. 

Ngoài ra, mô hình chăn nuôi heo theo kiểu chuồng kín có nhiều ƣu thế về giá 

thành, năng suất sản phẩm, ít gây ô nhiễm môi trƣờng. Đây là mô hình chăn nuôi 

heo theo kiểu công nghiệp hiện đại mà các quốc gia tiên tiến trên thế giới đang 

áp dụng. 

Ngoài ra hiệu quả của các trang trại chăn nuôi heo còn thể hiện qua tỷ lệ 

đóng góp vào ngành nông nghiệp của tỉnh. 

 

Hình 3.4: Tỷ lệ đóng góp của kinh tế trang trại chăn nuôi heo đối với ngành 

nông nghiệp của tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2005-2015 

Trong những năm vừa qua, các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai đã 

đóng góp tỷ lệ quan trọng vào việc gia tăng giá trị sản xuất của ngàng nông 

nghiệp Tỉnh, với tỷ lệ đóng góp từ 13,42% đến 18,78% trong cơ cấu giá trị sản 
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xuất ngành nông nghiệp Tỉnh Đồng Nai trong giai đoạn 2005-2015. Cụ thể, năm 

2015 các trang trại chăn nuôi heo đạt giá trị sản xuất 6.878,4 tỷ đồng, tăng 411,5 

tỷ đồng so với năm 2011, tức tăng 6,4%. So với năm 2010, giá trị sản xuất của 

năm 2015 tăng 2912,1 tỷ đồng, tức tăng 73,4%. 

3.2.7. Giá bán sản phẩm và thị trƣờng ti u thụ sản phẩm  

3.2.7.1 Giá bán sản phẩm  

Giá bán sản phẩm là nhân tố có ảnh hƣởng lớn, trực tiếp tới doanh thu, lợi 

nhuận của các trang trại chăn nuôi. Đối với giá bán sản phẩm thịt heo của các 

trang trại phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ chi phí sản xuất, nhu cầu của khách 

hàng, quan hệ cung cầu trên thị trƣờng, thông tin về thị trƣờng,… Đối với các 

trang trại chăn nuôi heo của các công ty có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thì có giá bán 

sản phẩm tƣơng đối ổn định do sản phẩm đầu ra đƣợc bao tiêu vì các công ty này 

có hệ thống sản xuất khép kín từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm. Đối 

với các trang trại chăn nuôi heo của các công ty cổ phần và của các hợp tác xã có 

giá bán cũng tƣơng đối ổn định trong những năm vừa qua vì họ kí kết các hợp 

đồng tiêu thụ với các công ty chế biến thực phẩm ở các địa phƣơng khác. Riêng 

giá bán sản phẩm của các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình luôn có nhiều 

biến động và còn chịu sự chi phối về giá bởi thƣơng lái. Trong những năm vừa 

qua giá bán thịt heo trên thị trƣờng thay đổi thƣờng xuyên và có nhiều nguyên 

nhân có thể kể đến nhƣ yếu tố cung cầu thịt heo, chất lƣợng sản phẩm, thông tin 

sản phẩm,… Giá bán sản phẩm biến động ảnh hƣởng trực tiếp đến tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn nuôi. 

3.2.7.2 Thị trƣờng ti u thụ sản phẩm 

Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm là nhân tố có tính quyết định đến sự tồn tại và 

phát triển của các trang trại chăn nuôi heo. Đồng Nai là tỉnh có thế mạnh về phát 

triển ngành chăn nuôi heo và có thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi rộng lớn. 

Ngoài thị trƣờng tiêu thụ trong tỉnh, sản phẩm chăn nuôi của các trang trại còn 

đƣợc tiêu thụ rộng rãi với số lƣợng lớn ở các thị trƣờng nhƣ thành phố Hồ Chí 

Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dƣơng nhƣng chủ yếu cung cấp cho thị trƣờng 

trong nƣớc.  

Sản phẩm heo thịt của các trang trại đƣợc tiêu thụ trong tỉnh khoảng 29.337 

tấn/năm, chiếm 21,7 % tổng sản lƣợng thịt heo của các trang trại. Còn lại chủ yếu 
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là tiêu thụ ở ngoài tỉnh và sản lƣợng heo thịt của Đồng Nai xuất khẩu ra nƣớc 

ngoài hầu nhƣ không đáng kể. Do đó, các trang trại chăn nuôi heo còn có nhiều 

cơ hội mở rộng tiêu thụ sản phẩm ở thị trƣờng các nƣớc trên thế giới nhằm gia 

tăng giá trị sản phẩm sản xuất của các trang trại.  

Bảng 3.17: Sản lƣợng heo thịt tiêu thụ của các trang trại chăn nuôi heo 

tỉnh Đồng Nai tính bình quân 1 năm 

Thị trƣờng ti u thụ Sản lƣợng heo thịt (tấn) Tỷ lệ (%) 

Trong tỉnh 29.337 21,7 

Ngoài tỉnh 105.854 78,3 

Tổng 135.191 100 

(Nguồn: Sở NN&PTNT Đồng Nai, 2015) 

Tình hình tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai 

nhƣ sau:  

Đối với các trang trại chăn nuôi của các công ty FDI: chỉ riêng đối với 

công ty CP, sản phẩm đƣợc sản xuất và đƣợc công ty chế biến tiêu thụ theo mô 

hình sản xuất khép kín. Heo đƣợc nuôi từ trang trại của CP và các trang trại gia 

công đƣợc chuyển về cơ sở giết mổ tập trung và nhà máy chế biến của CP, sản 

phẩm đƣợc chế biến dƣới dạng thịt tƣơi hoặc đồ hộp. Sau đó sản phẩm đƣợc đem 

tiêu thụ tại các cửa hàng của CP nhƣ hệ thống cửa hàng Fresh Mark, cửa hàng 

CP shop, thức ăn nhanh. Với quy trình sản xuất khép kín này, trang trại chăn nuôi 

heo của CP hoàn toàn yên tâm về đầu ra đối với thị trƣờng tiêu thụ. Tuy nhiên, 

hình thức này đòi hỏi nhà đầu tƣ phải có vốn lớn nên rất ít đơn vị có khả năng 

đầu tƣ theo mô hình sản xuất khép kín này. Các doanh nghiệp chăn nuôi FDI còn 

lại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng chƣa đầu tƣ đƣợc hệ thống sản xuất tiêu thụ 

khép kín nhƣ CP, mà sản phẩm heo thịt thƣơng phẩm đều đƣợc xuất bán cho 

công ty CP và một số tiêu thụ trực tiếp tại thị trƣờng thành phố Hồ Chí Minh. 

Kênh tiêu thụ chủ yếu qua hai kênh sau: 

Kênh 1: chiếm 90% là sản phẩm của các trang trại chăn nuôi của các công 

ty FDI và các trang trại chăn nuôi heo gia công cho các công ty FDI đƣợc ký kết 

hợp đồng bao tiêu toàn bộ sản phẩm. Sau khi xuất chuồng, sản phẩm đƣợc đƣa 
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vào lò mổ và chế biến của công ty CP. Sau đó sản phẩm đƣợc đƣa vào hệ thống 

các cửa hàng của CP để bán cho ngƣời tiêu dùng.  

Kênh 2: chiếm 10%, là các sản phẩm của các công ty FDI khác ngoài công 

ty CP, sản phẩm đƣợc thƣơng lái thu mua và chuyển đến các công ty chế biến 

thực phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh để đến ngƣời tiêu dùng. 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

(Nguồn: Công ty CP, Nurpark, Evimest và tham khảo thị trường của tác giả, 2015) 

Sơ đồ 3.1: Kênh tiêu thụ sản phẩm của các  trang trại chăn nuôi heo của các 

công ty FDI  

Đối với các trang trại chăn nuôi heo của các hợp tác xã: Năm 2012 trở về 

trƣớc, các nhà sản xuất và kinh doanh của TP.Hồ Chí Minh và Đồng Nai đã liên 

kết với nhau để tạo sự liên kết thành chuỗi cung ứng thực phẩm từ nhà sản xuất 

đến ngƣời tiêu dùng đã đƣợc một số đơn vị thực hiện. Nhƣng chuỗi liên kết này 

không bền chặt đƣợc bởi các bên đều chƣa thực sự chia sẻ lợi ích cho nhau, khi 

giá heo xuống thấp và ngƣời chăn nuôi đang bị lỗ thì không nhận đƣợc sự chia sẻ 

của đơn vị kinh doanh, nên sau đó mối liên kết này phải dừng. Kể từ năm 2012 

sản phẩm chăn nuôi của các hợp tác xã đƣợc xuất bán cho một số công ty ở thành 

phố Hồ Chí Minh nhƣ công ty Vissan, Phạm Tôn, Sơn Hà với số lƣợng và giá cả 

tƣơng đối ổn định. Các hợp tác xã ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm cho các 

công ty trên theo các hợp đồng trên nguyên tắc các xã viên có quyền thƣơng thảo 

và quyết định giá trị nông sản của mình làm ra. Qua đây cũng cho thấy vai trò 

của các hợp tác xã càng trở nên quan trọng, nhất là trong việc tập hợp, liên kết 

nông dân cùng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Ngoài ra, các 

Hệ thống cửa 

hàng của CP 

(67,5%) 
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trang trại chăn nuôi heo của các hợp tác xã và các đơn vị khác ở Đồng Nai có 

nhiều cơ hội để tiêu thụ sản phẩm vào thị trƣờng thành phố Hồ Chí Minh vì 

TP.Hồ Chí Minh hiện có những chính sách hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp 

của mình để tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi bằng cách mở rộng các kênh phân phối. 

Điều này có thể thấy đƣợc qua việc tăng nhanh các điểm bán hàng bình ổn giá. 

Nếu nhƣ năm 2008, TP.Hồ Chí Minh chỉ có gần 250 điểm bán hàng bình ổn giá 

thì đến hết năm 2014 đã có hơn bốn ngàn điểm. Từ năm 2010 trở về trƣớc, hàng 

bình ổn giá chỉ đƣợc bán vào dịp Tết Nguyên đán, nhƣng từ năm 2011 đến nay 

đã thực hiện suốt cả năm. Giá bán ở các điểm bình ổn luôn thấp hơn từ 5-10% 

nên lựợng hàng tiêu thụ đƣợc khá lớn. Ngoài ra, thành phố đang đẩy mạnh bán 

hàng vào các khu công nghiệp bằng hệ thống cửa hàng tiện ích. Các hệ thống 

siêu thị cũng đang đƣợc tạo điều kiện để phát triển thêm. Về sản phẩm thịt gia 

súc, gia cầm nói chung năng lực giết mổ của thành phố cũng không thể đáp ứng 

nhu cầu vì chỉ có 26 cơ sở nên rất cần đến những lò mổ ở các tỉnh lân cận. Nhƣ 

vậy, những sản phẩm chăn nuôi mà Đồng Nai đang có thế mạnh nhƣ thịt gia súc 

có cơ hội để tiêu thụ tốt hơn ở thị trƣờng TP.Hồ Chí Minh. 

Đối với các trang trại chăn nuôi heo của công ty cổ phần: sản phẩm heo 

con đƣợc tiêu thụ theo các hợp đồng của Tỉnh, cụ thể là cung cấp sản phẩm phục 

vụ cho các chƣơng trình hỗ trợ chăn nuôi, hỗ trợ ngƣời nghèo của Tỉnh. Đối với 

các sản phẩm là heo thịt đƣợc bán cho thƣơng lái tiêu thụ về các tỉnh nhƣ trƣờng 

hợp của các trang trại hộ gi đình. 

Đối với các trang trại chăn nuôi heo của nông hộ: đầu ra của sản phẩm 

chăn nuôi của các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình là sản phẩm heo con 

giống và heo thịt. Heo con giống thƣờng đƣợc trang trại sử dụng để chăn nuôi, 

còn heo thịt các trang trại tự tiêu thụ sản phẩm, chủ yếu thông qua thƣơng lái nên 

giá cả biến động thƣờng xuyên.  

Qua đây cho thấy việc tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi heo 

của hộ gia đình hầu hết thông qua thƣơng lái nên tồn tại nhiều nguy cơ rủi ro và 

biến động về giá cả, thƣờng bị thƣơng lái ép giá, chƣa có đơn vị hay cơ quan nào 

đứng ra tổ chức tiêu thụ sản phẩm hoặc làm cầu nối tiêu thụ sản phẩm cho họ. 

Nhƣ vậy, việc tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi heo của nông hộ có 
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nhiều biến động và rủi ro nhất so với các trang trại chăn nuôi heo của các đơn vị 

khác nêu trên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: khảo sát của tác giả,2015) 

 

Sơ đồ 3.2: Kênh tiêu thụ heo thịt của các trang trại chăn nuôi heo hộ gia 

đình 

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận những vấn đề đang tồn tại về thị trƣờng 

tiêu thụ heo thịt tại Đồng Nai nhƣ sau:  

Đồng Nai phát triển mạnh ngành chăn nuôi nhƣng nhìn chung ngành chăn 

nuôi của tỉnh hiện đang thiếu thông tin về thị trƣờng khi chƣa có những nghiên 

cứu chi tiết, chính xác về nhu cầu thị trƣờng của các cơ quan ban ngành. Đây 

cũng là một trong những nguyên nhân của tình trạng phát triển ồ ạt các trang trại 

chăn nuôi heo dẫn tới tình trạng thua lỗ trong thời gian qua. Hiện Tỉnh cũng chƣa 

có đơn vị nào đƣa ra số liệu thống kê chính xác về giá cả thị trƣờng, về số lƣợng, 

sản lƣợng heo cung cấp cho thị trƣờng trong và ngoài tỉnh cũng nhƣ nhu cầu xuất 

khẩu về thịt heo v.v, các số liệu thống kê mang tính chung chung và thiếu chi tiết 

nên các nhà sản xuất, các trang trại chăn nuôi tiếp tục phát triển đàn mà không 

xuất phát từ nhu cầu của thị trƣờng. 

Thị trƣờng xuất khẩu thịt heo của Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói 

riêng  hiện nay rất hạn hẹp, khả năng cạnh tranh thấp do chất lƣợng còn thấp và 
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giá thành chăn nuôi cao, các yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nuôi đến 

chế biến chƣa bảo đảm yêu cầu, nhất là thị trƣờng yêu cầu cao về chất lƣợng. Do 

đó, khi Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới sẽ mở ra nhiều cơ 

hội và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ cho sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai nhƣ 

heo thịt qua các quốc gia trong khu vực ASEAN và các khu vực khác. 

Sản phẩm tiêu thụ của các trang trại chăn nuôi chủ yếu là sản phẩm thô và 

đƣợc bán trực tiếp là chủ yếu. Điều này chứng tỏ các trang trại vẫn còn rất bị 

động trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, và trong nhiều trƣờng hợp sản phẩm của 

các trang trại bị bên mua ép giá. Đối với thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, hầu hết các 

sản phẩm đƣợc tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh lân cận, sản phẩm để dành cho xuất 

khẩu còn rất hạn chế. 

Bảng 3.18: Kim ngạch XK công nghiệp chế biến nông sản đến 2015 và 2020 

Sản phẩm  

xuất khẩu 

Hiện trạng 
Quy hoạch  

2008-2015 

Quy hoạch  

2016-2020 

2007 

Tăng 

BQ 

(%) 

Dự báo 

tăng BQ 

(%) 

Giá trị  

(1000USD) 

Dự báo  

tăng BQ 

 (%) 

Giá trị  

(1000USD) 

Tổng cộng : 228.838 15,20 7,67 413.468 8,50 621.597 

Chế biến, bảo 

 quản thịt heo  
0   0 200 5 255 

(Nguồn: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm 

Đồng Nai đến năm 2020 – Sở Công Thương Đồng Nai) 

Qua bảng 3.18 ta thấy, công tác chế biến, bảo quản thịt heo rất hạn chế. 

Tỉnh quy hoạch đến năm 2020 giá trị xuất khẩu thịt heo chế biến là rất thấp 

255.000 USD. Điều này phản ánh một thực trạng khả năng sản xuất sản phẩm 

chăn nuôi heo của Đồng Nai đủ về số lƣợng và chất lƣợng để xuất khẩu rất nhỏ. 

Mặt khác vấn đề tổ chức các hoạt động tiêu thụ, hệ thống kênh phân phối và sự 

trợ giúp của Nhà nƣớc từ trung ƣơng đến địa phƣơng trong việc tổ chức tiêu thụ 

sản phẩm cho các trang trại còn rất hạn chế. Ngoài ra, Một đặc điểm hết sức quan 

trọng trong kinh doanh nông nghiệp nosichung đó là chịu nhiều rủi ro cả về tự 

nhiên và kinh tế. Chính vì vậy mà các trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh thƣờng 

chọn giải pháp an toàn là bán ngay sản phẩm trang trại nên giá trị không cao và 

giá cả thƣờng biến động thất thƣờng. 
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Đồng Nai chƣa xây dựng đƣợc chuỗi tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi nói 

chung và chuỗi tiêu thụ heo nói riêng từ việchình thành vùng nguyên liệu đòi hỏi 

có sự quy hoạch chăn nuôi, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng để cấp giấy 

chứng nhận cho cơ sở, giấy chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh 

đó là khó khăn trong việc thay đổi nhận thức của ngƣời tiêu dùng sử dụng những 

sản phẩm sạch, xử lý những sản phẩm không đúng, hàng kém chất lƣợng trôi nổi 

trên thị trƣờng. 

Sản phẩm của các trang trại chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai có tham gia 

vào sàn giao dịch rau quả & thực phẩm an toàn do Sở Công Thƣơng Đồng Nai tổ 

chức nhằm tạo chuỗi giá trị đạt hiệu quả hơn, sản phẩm đƣợc gia tăng giá trị qua 

từng khâu trong chuỗi cũng nhƣ gia tăng giá trị cho toàn chuỗi và giới thiệu sản 

phẩm đến các tỉnh lân cận khác. Tuy nhiên, sàn giao dịch này không đƣợc tổ 

chức thƣờng xuyên với số lƣợng 1-2 lần/năm nên khó góp phần tạo nên chuỗi giá 

trị sản phẩm chăn nuôi hiệu quả. 

Các thƣơng lái, các nhà sản xuất vì những lợi ích trƣớc mắt đã sử dụng chất 

kích thích, chất tạo nạc hay bơm nƣớc vào heo trƣớc khi tiêu thụ đã làm ảnh 

hƣởng đến uy tín, chất lƣợng sản phẩm của ngành chăn nuôi Đồng Nai nói chung 

và tạo nên sự cạnh tranh không lành mạnh với các đơn vị chăn nuôi khác, gây 

ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời tiêu dùng, ảnh hƣởng đến việc xuất khẩu sản 

phẩm heo thịt sang thị trƣờng các nƣớc.  

Mặc dù đã đƣợc Ủy Ban nhân dân tỉnh và các cơ quan ban ngành có nhiều 

chính sách quan tâm hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ nhƣng vẫn tồn tại những vấn đề 

về bảo quản sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện ở Đồng Nai cũng đang 

tồn tại số lƣợng lớn các lò giết mổ heo lậu với 261 cơ sở giết mổ heo chƣa có 

giấy phép kinh doanh. Bình quân 1 lò giết mổ 10 con heo/ngày thì có khoảng hơn 

2600 con heo với hơn 1200 tấn thịt heo không có kiểm dịch đƣa ra thị trƣờng. 

Điều này cho thấy các lò mổ này tiêu thụ lợn lớn heo thịt và cung cấp sản phẩm 

chƣa đƣợc kiểm dịch thú y ra thị trƣờng, gây ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời tiêu 

dùng, ảnh hƣởng đến uy tín, chất lƣợng sản phẩm của các đơn vị chăn nuôi heo 

uy tín. 

Nhìn tổng thể chăn nuôi  gia súc của Đồng Nai vẫn là nuôi phân tán, chƣa 

phải là một nền chăn nuôi công nghiệp, quy mô lớn để giảm giá thành, tăng sức 
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cạnh tranh trên thị trƣờng. Hiện nay, nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi nhƣ 

bắp, đậu nành,… lại rất thiếu, phải nhập khẩu. Hầu hết giá những nguyên liệu 

này đều cao, nên chi phí đầu vào của chăn nuôi cao hơn so với khu vực từ 10%-

20%, nếu so với thế giới con số này lên đến 20%-25%. Với những bất lợi này và 

sắp tới, khi mức thuế nhập khẩu thịt gia súc và gia cầm phải giảm theo cam kết 

gia nhập WTO thì ngay cả thị trƣờng trong nƣớc cũng sẽ bị cạnh tranh gay gắt 

trƣớc những sản phẩm ngoại nhập, dẫn đến hệ quả mất dần thị phần.  

Từ tình hình chung về phát triển các mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai theo những phân tích trên, có thể rút ra những nhận xét sau: 

Kinh tế trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh phát triển nhanh về số lƣợng và 

đa dạng về loại hình trang trại theo đặc trƣng của đơn vị tham gia vào quá trình 

sản xuất kinh doanh trang trại. 

Quy mô trang trại, năng lực sản xuất kinh doanh của các trang trại không 

đồng đều giữa các nhóm, trong đó các trang trại chăn nuôi heo của các công ty có 

vốn FDI có quy mô lớn mạnh về vốn, năng lực sản xuất. Trong khi đó, quy mô 

và năng lực sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình 

còn hạn chế.  

Trình độ của các chủ trang trại và lao động trong các trang trại còn thấp và 

có sự chênh lệch lớn giữa các trang trại. 

Phƣơng thức sản xuất của các trang trại còn lệ thuộc nhiều vào điều kiện tự 

nhiên, năng suất, sản lƣợng chăn nuôi còn thấp. Trong những năm vừa qua dịch 

bệnh trên vật nuôi diễn ra khá phức tạp ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất của các 

trang trại. 

Chi phí của các yếu tố đầu vào nhƣ thức ăn chăn nuôi, con giống, thuốc thú 

y có xu hƣớng tăng cao, gây ảnh hƣởng đến quá trình sản xuất kinh doanh của 

các trang trại. 

Phần các trang trại chăn nuôi của hộ gia đình thiếu vốn mua thức ăn, con 

giống trực tiếp với giá thấp và để đầu tƣ mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài nguồn 

vốn tự có, các trang trại này rất cần những nguồn vốn vay từ các nguồn hỗ trợ 

của nhà nƣớc. 

Chƣa có sự liên kết chặt chẽ theo chuỗi giá trị gia tăng của sản phẩm giữa 

các trang trại chăn nuôi. 
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Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất của các trang trại còn hạn 

chế, trình độ chuyên môn của chủ trang trại chƣa cao nhất là các trang trại của hộ 

gia đình, thiếu thông tin về thị trƣờng, thƣờng lúng túng và chịu thua thiệt khi giá 

vật nuôi xuống thấp. Do vậy, khi nền kinh tế hội nhập sâu rộng với các nƣớc và 

khu vựa sẽ có nhiều khó khăn và thách thức cho các trang trại. 

Kết quả và hiệu quả sản xuất kinh trong quá trình chăn nuôi giữa các mô 

hình trang trại không đồng đều. Trong đó các trang trại chăn nuôi của các công ty 

có vốn FDI chiếm ƣu thế nên có kết quả, hiệu quả chăn nuôi cao hơn hẵn các 

trang trại của các đơn vị khác. 

Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm còn nhiều biến động, nhất là đối với các trang 

trại chăn nuôi heo của hộ gia đình còn phụ thuộc nhiều vào khâu trung gian. 

Năng lực tiếp cận thị trƣờng của các trang trại còn hạn chế, nhất là chủ các trang 

trại của hộ gia đình xuất thân từ nông dân với truyền thống sản xuất nhỏ lẻ, trình 

độ văn hoá thấp, quen với sản xuất nhỏ, chƣa am hiểu nhiều về khoa học kỹ thuật 

và quản lý sản xuất kinh doanh.  

Sự hình thành và tham gia vào mô hình hợp tác xã của các trang trại tuy đạt 

đƣợc nhiều kết quả song vẫn mang tính tự phát, địa vị pháp lý, tƣ cách pháp nhân 

của trang trại chƣa rõ ràng, quyền lợi và nghĩa vụ của trang trại không đƣợc 

khẳng định. 

Sự hình thành và phát triển tự phát của các trang trại chăn nuôi không quy 

hoạch gây ảnh hƣởng ô nhiễm môi trƣờng và quy hoạch phát triển chung của 

toàn ngành. 

Vấn đề quản lý Nhà nƣớc đối với các trang trại bên cạnh những mặt đạt 

đƣợc thì còn nhiều bất cập nhất là thị trƣờng đầu ra cho nông sản nói chung và 

thông tin về thị trƣờng.  

3.2.8.Thực trạng li n kết trong sản xuất của các trang trại chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai  

Liên kết và tổ chức sản xuất các trang trại chăn nuôi heo theo các chuỗi giá 

trị là phƣơng thức sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, là xu thế phát triển tất 

yếu trong nền kinh tế thị trƣờng và hội nhập quốc tế nhằm tăng thu nhập cho các 

trang trại chăn nuôi, giúp ngƣời tiêu dùng đƣợc sử dụng sản phẩm có chất lƣợng 

và an toàn. Hiện ở Đồng Nai có hai hình thức liên kết đặc trƣng trong chăn nuôi 
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hiện nay. Đó là liên kết theo đƣờng đi của sản phẩm từ ngƣời sản xuất đến ngƣời 

tiêu dùng (liên kết dọc) và liên kết các đối tƣợng cùng tham gia trong quá trình 

sản xuất kinh doanh (liên kết ngang). Đối với mô hình liên kết dọc, doanh nghiệp 

đóng vai trò nhà đầu tƣ, ngƣời tổ chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đảm 

bảo thị trƣờng tiêu thụ. Ngƣời chăn nuôi nhận khoán theo định mức chi phí và 

đƣợc hỗ trợ một phần chi phí xây dựng cơ bản ban đầu, chi phí lao động và sản 

xuất trên đất đai của họ. Hình thức này chủ yếu đƣợc các doanh nghiệp chăn nuôi 

có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài FDI đầu tƣ cho các trang trại. Hình thức này hiện nay 

phát triển mạnh ở Đồng Nai với 19,45% trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh 

chuyển sang nuôi gia công cho các công ty FDI. Các doanh nghiệp FDI có tiềm 

năng về vốn, cách đầu tƣ bài bản, chủ động từ giống đến thức ăn, thuốc thú y, kỹ 

thuật nên năng suất cao, giá thành hạ hơn nhiều so với các trang trại khác. Trong 

khi đó, các trang trại chăn nuôi heo của nông hộ không đủ vốn để đầu tƣ và cũng 

không chịu nổi sự biến động lớn của thị trƣờng chăn nuôi (biến động giá thức ăn, 

giá thịt heo hơi ,...). Đối với hình thức liên kết này các trang trại chăn nuôi heo 

phụ thuộc hoàn toàn vào các doanh nghiệp FDI từ đầu vào cho đến đầu ra, không 

có cơ quan chức năng giám sát chủ yếu là thỏa thuận giữa hai bên nên các trang 

trại sẽ gặp rủi ro nếu các doanh nghiệp FDI thay đổi chính sách chăn nuôi hoặc 

rút vốn đầu tƣ. 

Thứ hai, hình thức liên kết ngang, ngƣời sản xuất và đơn vị kinh doanh 

(điển hình là các tổ hợp tác, hợp tác xã…) liên kết lại nhằm hỗ trợ nhau đƣa hoạt 

động sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn. Điển hình nhƣ Hợp tác xã (HTX) dịch 

vụ chăn nuôi Đồng Hiệp (huyện Thống Nhất) với 25 trang trại chăn nuôi heo tại 

huyện Thống Nhất vừa ký văn bản ghi nhớ cung cấp sản phẩm thịt lợn, gà cho 

Công ty TNHH một thành viên Việt Nam kỹ nghệ súc sản (VISSAN). Hiện hai 

bên đang thống nhất số lƣợng cung cấp lợn hàng ngày cho phía VISSAN. Mục 

tiêu của việc ký kết nhằm tạo ra chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thịt 

lợn sạch cho thị trƣờng phía Nam. Hiện lƣợng thịt heo của các thành viên của 

HTX cung cấp ra thị trƣờng từ 500 - 700 con lợn thịt/ngày.  

Mặc dù là tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển mạnh của cả nƣớc nhƣng việc 

hình thành chuỗi liên kết trong chăn nuôi ở Đồng Nai còn rất khó khăn. Nhiều 

trang trại nhất là các trang trại của nông hộ vẫn trong tình trạng tự mua heo giống 
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giá rẻ, kém chất lƣợng, không có xuất xứ từ nhiều thƣơng lái khác nhau, khiến 

dịch bệnh xuất hiện trên diện rộng, ảnh hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, gây thiệt 

hại cho chủ trại và làm mất uy tín của cả vùng chăn nuôi. Ngoài ra, việc kết nối 

các doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản phẩm cho các trang trại gặp nhiều khó 

khăn do không có kế hoạch ký kết bao tiêu sản phẩm với các doanh nghiệp tiêu 

thụ từ thời điểm bắt đầu nhập giống; sản phẩm vẫn chủ yếu đƣợc tiêu thụ theo 

phƣơng thức bán buôn qua thƣơng lái nên hiệu quả chăn nuôi chƣa cao. Bên cạnh 

đó, chƣa xây dựng đƣợc nhãn hiệu cho sản phẩm nên chƣa tạo đƣợc dấu hiệu 

nhận biết sản phẩm đối với ngƣời tiêu dùng dẫn đến sản phẩm chăn nuôi an toàn 

có nguồn gốc vẫn phải cạnh tranh thiếu lành mạnh với sản phẩm không đảm bảo 

chất lƣợng, sản lƣợng tiêu thụ còn thấp, chƣa tác động mạnh đến ngƣời chăn nuôi 

để mở rộng sản xuất. Đặc biệt, ngƣời chăn nuôi cũng nhƣ các doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực giết mổ, chế biến, tiêu thụ sản phẩm khó tiếp cận đƣợc với 

các nguồn vốn vay ƣu đãi của Nhà nƣớc. 

Vai trò của mối liên kết "4 nhà" đƣợc đặt ra từ năm 2002 với Quyết định 

80/2002/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản 

thông qua hợp đồng (Quyết định 80). Tiếp theo đó là các chính sách bổ trợ, thúc 

đẩy việc thực hiện nhƣ: Chỉ thị 25/2008/CT-TTg về việc tăng cƣờng chỉ đạo tiêu 

thụ nông sản thông qua hợp đồng; Chỉ thị 1965/CT-BNN-TT năm 2013 về việc 

đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo mô hình cánh đồng mẫu lớn... 

Tuy nhiên, mối liên kết "4 nhà" ở Đồng Nai vẫn chƣa thắt chặt nhƣ mong muốn, 

các mối liên kết dọc và ngang hình thành và phát triển khó khăn. Cụ thể, mối liên 

kết giữa doanh nghiệp và nông dân, nông dân và nông dân trong các HTX, tổ hợp 

tác, câu lạc bộ khuyến nông vẫn khá lỏng lẻo, không gắn kết đƣợc lợi ích và 

trách nhiệm của các bên với nhau, hợp đồng tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi thể hiện 

tính pháp lý thấp, chƣa ràng buộc rõ ràng giữa ngƣời bán và ngƣời mua. Trong 

khi đó, vai trò liên đới giữa "4 nhà" lại thiếu chặt chẽ và chƣa mang tính đồng bộ. 

Tỉnh chƣa có chế tài cụ thể nên khó xử lý khi xảy ra vi phạm hợp đồng giữa các 

bên. Vì vậy, thời gian qua còn xảy ra tình trạng doanh nghiệp và nông dân phá vỡ 

hợp đồng khi có sự biến động về giá, thị trƣờng tiêu thụ… 

Hiện Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai kiến nghị với UBND tỉnh hỗ trợ cho dự 

án “Xây dựng, phát triển chuỗi sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi 
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an toàn”. Dự án đƣợc thực hiện theo một quy trình khép kín, có sự kiểm soát chặt 

chẽ từ khâu sản xuất con giống, chế biến thức ăn, đến khâu chăn nuôi, giết mổ, 

chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, các hộ chăn nuôi sẽ ký hợp đồng với các 

đơn vị để đảm bảo cung cấp con giống, thức ăn, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu 

sản phẩm với mức giá ổn định. Theo đề án (đang đƣợc thực hiện từ tháng 

7/2015) UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cùng phối hợp chặt chẽ xây dựng 

chuỗi liên kết bền vững trong chăn nuôi. Cụ thể, Sở Công thƣơng sẽ là cầu nối để 

đƣa những sản phẩm chăn nuôi an toàn vào các bếp ăn công nghiệp; Chi cục Thú 

y giám sát chất lƣợng toàn bộ quy trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ để đảm bảo 

đạt tiêu chuẩn.  

Ngoài ra, tỉnh đã triển khai thực hiện Đề án “hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia 

súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 

2020” cũng đã và đang đƣợc thực hiện. Theo đó, mục tiêu của tỉnh Đồng Nai là 

sẽ đầu tƣ gần 3.000 tỷ đồng cho chăn nuôi lợn, gà và thủy sản, nhằm tạo vùng 

chăn nuôi lớn an toàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Phát triển chăn nuôi theo chuỗi là mô hình đƣợc nhiều nƣớc trên thế giới áp 

dụng thành công. Trong đó, doanh nghiệp ký hợp đồng kinh tế với ngƣời nông 

dân. Nông dân chỉ cần có nhà, đất, lao động và đƣợc trả công tính theo theo hợp 

đồng. Sản phẩm chăn nuôi khi xuất chuồng đƣợc đƣa đến nhà máy giết mổ, kết 

nối với nhà máy chế biến rồi đƣa ra thị trƣờng bán lẻ, siêu thị. .Do đó, Nhà nƣớc 

nên hỗ trợ cho những mối liên kết này để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh cho 

ngành chăn nuôi. 

3.2.9 Chính sách vĩ mô của nhà nƣớc ảnh hƣởng đến sự phát triển của các 

trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai  

Chính sách đất đai: Hộ gia đình có nhu cầu và khả năng sử dụng đất để phát 

triển trang trại đƣợc Nhà nƣớc giao đất và đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định tại nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 

28/8/1999 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về việc giao đất 

nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài.  

Chính sách thuế: để khuyến khích và tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân 

đầu tƣ phát triển kinh tế trang trại, chính phủ thực hiện miễn thuế thu nhập cho 

các trang trại với thời gian tối đa theo nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 
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8/7/1999. Quy định đối tƣợng nộp thuế là những hộ làm kinh tế trang trại đã sản 

xuất kinh doanh ổn định, có giá trị hàng hóa lớn và lãi lớn, giảm thấp nhất mức 

thuế suất nhằm khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. Ngoài ra, chính phủ 

còn giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn xuống còn 0% nhằm tạo 

điều kiện cho ngành chăn nuôi phát triển. 

Chính sách đầu tƣ, tín dụng: các trang trại phát triển sản xuất, kinh doanh 

trong lĩnh vực thuộc đối tƣợng quy định tại điều 8,mục I, chƣơng II của nghị định 

43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 đƣợc vay vốn từ quỹ đầu tƣ phát triển của nhà 

nƣớc hay chủ trang trại đƣợc dùng tài sản hình thành từ vốn vay để đảm bảo tiền 

vay,... 

Chính sách lao động: Nhà nƣớc khuyến khích và hỗ trợ các trang trại mở 

rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho lao động nông thôn, ƣu 

tiên sử dụng lao động của hộ nông dân không đất, thiếu đất sản xuất nông nghiệp, 

hộ nghèo. Chủ trang trại đƣợc thuê lao động không hạn chế về số lƣợng, trả công 

lao động trên cơ sở thỏa thuận với ngƣời lao động theo quy định của pháp luật về 

lao động. 

Chính sách khoa học công nghệ môi trƣờng: Bộ Nông nghiệp &Phát triển 

nông thôn cùng các địa phƣơng có kế hoạch, quy hoạch xây dựng các công trình 

thủy lợi để tạo nguồn nƣớc cho phát triển sản xuất. Chủ trang trại xây dựng các 

công trình thủy lợi, sử dụng nƣớc mặt, nƣớc ngầm trong phạm vi trang trại theo 

quy hoạch không phải nộp thuế tài nguyên nƣớc. 

Chính sách thị trƣờng: Bộ Thƣơng mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Ủy ban các tỉnh thành phố trực thuộc trung ƣơng tổ chức tốt việc cung cấp 

thông tin thị trƣờng, khuyến cáo khoa học kỹ thuật, giúp các trang trại định 

hƣớng sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trƣờng trong và ngoài nƣớc. 

Chính sách bảo hộ tài sản đã đầu tƣ của trang trại: tài sản và vốn đầu tƣ hợp 

pháp của chủ trang trại không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp 

hành chính. Trong trƣờng hợp vì lý do quốc phòng an ninh, vì lợi ích quốc gia, 

Nhà nƣớc cần thu hồi đất đƣợc giao, đƣợc thuê của trang trại thì chủ trang trại 

đƣợc thanh toán hoặc bồi thƣờng theo giá thị trƣờng tại thời điểm công bố quyết 

định thu hồi. 
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Tóm lại, thông qua các chính sách, các nghị định của Chính phủ, các rào 

cản đối với kinh tế trang trại từng bƣớc đƣợc tháo gỡ, trƣớc hết là đối với các yếu 

tố đầu vào (đất đai, lao động, vốn,...) của sản xuất nông nghiệp. Nhà nƣớc đã 

thừa nhận vai trò của kinh tế trang trại và có các chính sách khuyến khích kinh tế 

trang trại phát triển. Cơ chế chính sách chung của nhà nƣớc tạo ra định hƣớng và 

môi trƣờng cho sự  tồn tại và phát triển của kinh tế trang trại. Đây là điều kiện 

xúc tác có thể làm cho kinh tế trang trại chăn nuôi heo phát triển 

3.3. Đánh giá khả năng đáp ứng y u cầu hội nhập của các trang trại  chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai  

3.3.1 Hội nhập quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai  

Cùng với nhiều hiệp định thƣơng mại tự do FTA song phƣơng và đa 

phƣơng mà Việt Nam đã và sắp ký kết, tốc độ hội nhập kinh tế quốc tế của nƣớc 

ta đang đƣợc đẩy mạnh nhanh chóng. Là quốc gia có nhiều thế mạnh để phát 

triển, ngành nông nghiệp nƣớc ta đang đứng trƣớc nhiều cơ hội phát triển trƣớc 

xu thế hội nhập của đất nƣớc. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, ngành nông 

nghiệp phải đối mặt với không ít thách thức, đặc biệt là ngành chăn nuôi , trong 

đó có các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai vì khi tham gia vào các Hiệp định 

này đòi hỏi Việt Nam phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu nhƣ đã cam kết. Điển 

hình nhƣ là Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) và Cộng đồng Kinh 

tế ASEAN (AEC)  

Thứ nhất, Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dƣơng (Trans Pacific 

Strategic Economic Partnership Agreement –TPP) là một hiệp đinh thƣơng mại 

tự do đƣợc ký kết giữa 12 quốc gia bao gồm: New Zealand, Brunei, Chile, 

Singapore, Australia, Peru, Mỹ, Malaysia, VietNam, Canada, Mexico và Nhật 

Bản với mục đích hội nhập các nền kinh tế thuộc khu vực châu Á-Thái Bình 

Dƣơng. Sau nhiều lần đàm phán vào ngày 5 tháng 10 năm 2015 tại Atlanta, Hoa 

Kỳ, tiến trình đàm phán hiệp định đã kết thúc thành công. Sau khi đàm phán kết 

thúc và chính thức đi vào hoạt động, TPP dự kiến sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các 

nền kinh tế trên, trong đó có Việt Nam nhất là đối với ngành nông nghiệp sẽ có 

rất nhiều cơ hội cho nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam hiện đã và đang có mặt 

tại thị trƣờng các quốc gia thuộc TPP nhƣ việc các thị trƣờng lớn nhƣ Mỹ, Nhật 
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Bản, Canada, Australia… Trong các nội dung đàm phán của TPP, các đàm phán 

về thuế quan, SPS – TBT, đầu tƣ và lao động là những nội dung có ảnh hƣởng 

trực tiếp đến lĩnh vực nông nghiệp. Trong đó, thủy sản đƣợc đánh giá là có thế 

mạnh nhất, tiếp đến là trồng trọt, chăn nuôi xếp vị trí thứ ba. Cả ba ngành này 

đều có xu hƣớng chịu tác động khá rõ của các đàm phán liên quan đến nội dung 

thuế quan, SPS – TBT, đầu tƣ và lao động; trong đó bao gồm cả những mặt thuận 

lợi và khó khăn. Bên cạnh đàm phán về thuế quan, đàm phán về các biện pháp 

SPS – TBT đặt ra những thách thức không nhỏ đối với chăn nuôi và trong đó có 

các trang trại chăn nuôi ở Đồng Nai. Những rào cản dƣới dạng quy định kỹ thuật, 

vệ sinh dịch tễ rất có thể sẽ vô hiệu hóa lợi ích từ việc giảm thuế quan đối với 

hàng hóa Việt Nam; bởi dù thuế nhập khẩu vào các nƣớc có đƣợc xóa bỏ nhƣng 

việc kiểm dịch, kiểm tra dƣ lƣợng kháng sinh, các đòi hỏi về nhãn mác bao bì... 

của các nƣớc vẫn ngăn chặn khả năng xuất khẩu của nông sản Việt Nam, thậm 

chí là còn rủi ro hơn nhiều so với thuế quan,...  Đàm phán về vấn đề lao động đặt 

ra thử thách không nhỏ cho nông thôn nói chung và nông nghiệp nói riêng. Cụ 

thể là trong dự thảo chƣơng lao động, nếu điều khoản về việc chặn và buộc trả lại 

toàn bộ hàng xuất khẩu đƣợc làm từ lao động trẻ em tại biên giới không đƣợc đấu 

tranh loại bỏ, những làng nghề thủ công, với những sản phẩm đƣợc làm ra trong 

quy mô hộ gia đình, với sự tham gia của trẻ em nông thôn Việt Nam sẽ là nhóm 

đầu tiên phải chịu thiệt thòi. Thông qua những nội dung đàm phán của TPP liên 

quan đến ngành nông nghiệp, chúng ta có thể nhận thấy rằng TPP là hình thức 

hội nhập thƣơng mại sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Với mục tiêu cắt giảm 90% thuế 

xuất khẩu, nhập khẩu giữa các nƣớc cũng tạo ra cơ hội lớn cho nông nghiệp Việt 

Nam và các trang trại chăn nuôi ở Đồng Nai tiếp cận thị trƣờng, thu hút đầu tƣ và 

hợp tác trong nông nghiệp.  

Thứ hai, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) đƣợc thành lập với mục tiêu “ 

tạo dựng một khu vực kinh tế ASEAN ổn định, thịnh vƣợng và cạnh tranh cao, 

nơi có sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và đầu tƣ, di chuyển tự do hơn 

của các luồng vốn, phát triển kinh tế đồng đều và giảm nghèo, thu hẹp khoảng 

cách chênh lệch về kinh tế - xã hội”. Về tự do hóa thƣơng mại khu vực tính đến 

ngày 1/1/2010 các nƣớc ASEAN-6 đã hoàn thành mục tiêu xóa bỏ thuế quan đối 

với 99,65% số dòng thuế. ASEAN – 4 (Việt Nam, Lào, Myanma, Campuchia) đã 
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đƣa 98,86% số dòng thuế tham gia chƣơng trình ƣu đãi thuế quan về mức 0-5%. 

AEC đã đƣợc thành lập vào tháng 12 năm 2015 và việc Việt Nam là thành viên 

chính thức của AEC sẽ tạo điều kiện cho nhiều ngành kinh tế phát triển trong đó 

kể các trang trại chăn nuôi của tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận 

lợi mà AEC dự kiến sẽ đem lại thì tồn tại không ít những thách thức đối với 

ngành chăn nuôi, cụ thể là:  

Với việc đẩy mạnh tự do hóa thƣơng mại, hàng rào thuế quan và phi thuế 

quan giữa các quốc gia thành viên AEC sẽ dần xóa bỏ. Tính đến tháng 7/2013 

Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu cho hơn 10.000 dòng thuế xuống mức 0-5%, 

chiếm khoảng 98% số dòng thuế trong biểu thuế.Với mức giảm thuế này, trong 

tƣơng lai hàng hóa của ASEAN sẽ tràn ngập vào thị trƣờng Việt Nam, mức thuế 

nhập khẩu thịt gia súc và gia cầm phải giảm theo thì ngay cả thị trƣờng trong 

nƣớc sẽ bị cạnh tranh gay gắt trƣớc những sản phẩm ngoại nhập nên thị phần của 

ngành chăn nuôi trong nƣớc sẽ bị giảm. 

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi ở Việt Nam lại phụ thuộc vào thị 

trƣờng nƣớc ngoài hoặc các công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi của nƣớc ngoài 

nhƣ CP chiếm tới 65% thị phần thức ăn gia súc ở Việt Nam. Điều này khiến giá 

thức ăn chăn nuôi ở trong nƣớc luôn cao hơn các nƣớc trong khu vực từ 10 đến 

15% đã đẩy giá thành sản phẩm chăn nuôi cao hơn các nƣớc khác, giá thức ăn 

chiếm 65-75% giá thành sản phẩm so với khu vực.  

Xét trên bình diện chung, quy mô chăn nuôi chủ yếu vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, 

tính đến năm 2014, theo số liệu của Tổng cục Thống kê cả nƣớc chỉ có 12.242 

trang trại chăn nuôi, ít hơn nhiều so với các quốc gia khác và chƣa đáp ứng đủ 

nhu cầu tiêu dùng trong nƣớc thì với thuế suất 0% trong trƣờng hợp Việt Nam 

gia nhập AEC và trong bối cảnh ngành chăn nuôi trong nƣớc đang có quá nhiều 

yếu thế về giá thịt heo, thịt gà cao hơn so với các nƣớc, thuế xuất nhập khẩu thịt 

và các sản phẩm liên quan của các nƣớc nhập vào Việt Nam với thuế suất bằng 

0%, giá thành thậm chí sẽ còn thấp hơn thịt nội, ngành chăn nuôi trong nƣớc khó 

cạnh tranh. Hệ lụy là không chỉ ngƣời chăn nuôi, mà những nông dân trồng cây 

lƣơng thực làm nguyên liệu thức ăn cho ngành chăn nuôi cũng bị ảnh hƣởng. 

Để chuẩn bị cho AEC, các nƣớc trong ASEAN đã xâm nhập vào chuỗi bán 

lẻ của Việt Nam thông qua mua bán - sáp nhập hay đầu tƣ mới. Các chuỗi đại 
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siêu thị nhƣ Metro, Parkson, Giant,... đang chờ đợi khi thuế suất nhập khẩu vào 

Việt Nam bằng 0% thì một lƣợng hàng hóa lớn của nƣớc họ sẽ tràn vào. Lúc đó, 

không chỉ hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mà cả hàng nông sản của Việt 

Nam cũng bị đe dọa nghiêm trọng. Ngành chăn nuôi cũng không ngoại lệ khi các 

cơ sở chăn nuôi lớn rơi vào tay các tập đoàn nƣớc ngoài và khi việc sử dụng đồ 

đông lạnh trong cuộc sống công nghiệp trở nên phổ biến thì những mặt hàng 

chăn nuôi nhƣ heo đông lạnh, gà vừa sạch vừa rẻ sẽ từ các nƣớc lân cận tràn vào. 

Đây sẽ là những nguy cơ đối với ngành chăn nuôi bò, heo và gà. 

Hiện nay đa phần các trang trại chăn nuôi chƣa hiểu biết đầy đủ về Cộng 

đồng kinh tế ASEAN cũng nhƣ chƣa chuẩn bị đầy đủ cho việc cạnh tranh trên thị 

trƣờng trong nƣớc.  

Nhƣ vậy, trong xu thế hội nhập sâu rộng hiện nay, các trang trại chăn nuôi ở 

Đồng Nai có nhiều có hội để phát triển nhƣng cũng sẽ phải đối mặt với nhiều khó 

khăn và mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng khốc liệt hơn nhất 

là sự cạnh tranh của các nƣớc trong khu vực ASEAN khi mà Cộng đồng kinh tế 

ASEAN đƣợc thành lập và Hiệp định TPP đã đƣợc ký kết chính thức. 

3.3.2 Đánh giá khả năng đáp ứng y u cầu hội nhập của các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai  

Thông qua việc phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai đã đƣợc trình bày ở những nội dung trên, 

chúng tôi nhận thấy hiện ở Đồng Nai có 4 đơn vị tham gia đầu tƣ vào sản xuất 

chăn nuôi heo theo mô hình trang trại là các công ty có vốn FDI, các hợp tác xã, 

các công ty cổ phần và hộ gia đình. Các trang trại chăn nuôi heo của các công ty 

có vốn FDI đƣợc đầu tƣ theo quy trình chăn nuôi hiện đại khép kín nên có nhiều 

ƣu thế hơn các đơn vị khác. Các trang trại chăn nuôi của hợp tác xã, của các công 

ty cổ phần và đặc biệt là của các hộ gia đình (chiếm số lƣợng lớn) còn gặp nhiều 

khó khăn từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Do đó, trƣớc những yêu cầu đặt ra 

của quá trình hội nhập quốc tế thì liệu các trang trại chăn nuôi heo của Đồng Nai 

có thể đáp ứng đƣợc những yêu cầu này hay không xét theo các tiêu chí cụ thể 

nhƣ sau:  
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Thứ nhất, khả năng duy trì và mở rộng thị phần:  

Cùng với sự tăng trƣởng về mặt số lƣợng và quy mô, các trang trại chăn 

nuôi heo của Tỉnh Đồng Nai đã duy trì và mở rộng thị trƣờng tiêu thụ trong và 

ngoài tỉnh, sản phẩm chăn nuôi của các trang trại đƣợc tiêu thụ rộng rãi với số 

lƣợng lớn ở các thị trƣờng ngoài tỉnh nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng 

Tàu, Bình Dƣơng. Thị phần tiêu thụ ngoài tỉnh chiếm tỷ trọng hơn 78% trong 

tổng số sản lƣợng thịt heo tiêu thụ của các trang trại. Với những lợi thế vốn có, 

các trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh tiếp tục duy trì và mở rộng thị phần tiêu thụ 

trong và ngoài tỉnh nhƣng chủ yếu vẫn chỉcung cấp cho thị trƣờng trong nƣớc. 

Tiềm năng suất khẩu sản phẩm của các trang trại chăn nuôi heo thấp, phần lớn 

các sản phẩm thịt của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai đƣợc tiêu thụ trên 

thị trƣờng nội địa, chỉ có một lƣợng nhỏ đƣợc xuất khẩu, hoàn toàn là sản phẩm 

thịt lợn. Tuy nhiên xuất khẩu thịt của Đồng Nai còn rất bấp bênh, không ổn định 

và phụ thuộc chủ yếu vào thị trƣờng các nƣớc. Do đó, khả năng mở rộng thị phần 

tiêu thụ sản phẩm ở nƣớc ngoài đối với các trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh là 

rất thấp và gặp nhiều khó khăn. 

Thứ hai, Khả năng cạnh tranh của sản phẩm:   

Thông qua việc so sánh một số chỉ tiêu trong chăn nuôi heo giữa Việt Nam 

nói chung và Đồng Nai nói riêng nhƣ bảng saucho thấy khả năng cạnh tranh của 

các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai so với các nƣớc trong khu vực còn thấp, 

cụ thể là giá thành sản xuất trong chăn nuôi heo của Việt Nam khá cao , điều này 

sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của sản phẩm và chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của quá trình hội nhập quốc tế.  

Việc sử dụng thức ăn công nghiệp và thuốc thú y trong chăn nuôi của các 

trang trại đã làm cho nền chăn nuôi Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng 

phụ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên liệu thức ăn và nguồn dƣợc liệu nƣớc 

ngoài. Hàng năm giá trị nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y 

lên tới hàng tỷ đô la, trong khi đó giá trị xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi lợn, bò, 

gà hầu nhƣ không đáng kể. Điều này làm tăng chi phí trong chăn nuôi, tăng giá 

thành sản xuất heo nên khả năng cạnh tranh với các nƣớc khác trong khu vực là 

khó khăn. Ngoài ra, khi chính sách bảo hộ bị dỡ bỏ, sản phẩm thịt heo của Thái 

Lan, Indonesia hay Malaysia có thể xuất khẩu tự do vào thị trƣờng Việt Nam mà 
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không qua bất cứ rào cản nào thì sản phẩm của các trang trại chăn nuôi heo của 

Đồng Nai khó có thể cạnh tranh với các sản phẩm ngoại nhập này. Cụ thể, trên 

cơ sở các thỏa thuận đã ký kết khi Việt Nam gia nhập AEC, Tính đến hết năm 

2014, Việt Nam đã thực hiện cắt giảm thuế nhập khẩu về 0% cho gần 6.900 dòng 

thuế có xuất xứ ASEAN, chiếm khoảng 72% trong tổng số 9.558 dòng thuế nhập 

khẩu. Thông tƣ 165/2014/TT-BTC cũng quy định cụ thể lộ trình cắt giảm thuế 

đối với 7% số mặt hàng nhạy cảm trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2018. 

Qua đó, đã đảm bảo rằng, đến năm 2018, ngoại trừ danh mục 3% dòng thuế trong 

danh mục loại trừ, toàn bộ số dòng thuế còn lại đƣợc thực hiện cắt giảm đúng 

cam kết ATIGA. Từ đó cho thấy, khi Việt Nam thực hiện các cam kết gia nhập 

vào các tổ chức kinh tế thế giới thì sẽ tạo ra sự cạnh tranh gay gắt cho các trang 

trại chăn nuôi của Đồng Nai. 

Bảng 3.19: So sánh một số chỉ ti u trong chăn nuôi heo giữa Việt Nam và 

Thái Lan 

Nội dung Việt Nam Thái Lan 

Con giống chăn nuôi 
Giống cao sản chủ yếu nhập khẩu 

từ nƣớc ngoài 
Chủ động 

Năng suất sinh sản heo mẹ  

bình quân 1 năm 
16 con 26 con 

Nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi 

Nhập khẩu 90% từ nƣớc ngoài 

(năm 2014 nhập khẩu 11,7 triệu tấn 

thức ăn chăn nuôi tƣơng đƣơng với 

kim ngạch nhập khẩu 4,8 tỷ USD 

Chủ động 

Số lƣợng lao động làm việc 

tại trang trại chăn nuôi heo 

nái quy mô 1.000 con  

15-20 ngƣời 1 ngƣời 

Giá thành sản xuất 1kg thịt 

heo bình quân (USD)  
2,08 1,41 

( Nguồn: Đoàn Xuân Trúc,Hội chăn nuôi Việt Nam,  2015) 

http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/nang-sua-t- lao-do-ng-ba-ng-1-20-nguo-i-my-nga-nh-chan-

nuoi-lo-thua-tren-san-nha-20151028144954211.chn 
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Thứ ba, Khả năng duy trì và nâng cao hiệu quả kinh doanh: 

Thông qua việc tính toán các chỉ tiêu về chi phí trên một sản phẩm, lợi 

nhuận, tỷ suất lợi nhuận giữa các loại hình trang trại chăn nuôi heo ở bảng3.16 

cho thấy các trang trại chăn nuôi heo của các công ty có vốn đầu tƣ FDI có lợi 

nhuận, các tỷ suất lợi nhuận cao nhất. Đây là mô hình chăn nuôi có hiệu quả chăn 

nuôi cao nhất trong các nhóm. Các trang trại chăn nuôi heo còn lại đặc biệt là của 

hộ gia đình có các chỉ tiêu về lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận là thấp nhất. Điều 

này cho thấy các trang trại này khó có khả năng đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt ra của 

quá trình hội nhập quốc tế. 

Thứ tư, Năng suất các yếu tố sản xuất: 

Năng suất lao động: tham gia trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các trang trại chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai giúp cho ngƣời lao 

động nâng cao năng suất. Đây là nhân tố quan trọng góp phần làm cho giá thành 

sản phẩm giảm vì tiết kiệm đƣợc chi phí tiền lƣơng cho một đơn vị sản phẩm; 

Năng suất lao động tăng tạo điều kiện cho việc mở rộng quy mô sản xuất, tăng 

tốc độ của tổng sản phẩm và thu nhập của ngƣời lao động đang làm việc tại các 

trang trại.  

 

(Nguồn: Tính toán của tác giả từ số liệu của Cục thống kê Đồng Nai) 

Hình 3.5: Năng suất lao động của trang trại chăn nuôi heo, của ngành chăn 

nuôi và của ngành nông nghiệp Đồng Nai 
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Theo số liệu tính toán từ Cục thống kê Đồng Nai cho thấy năng suất lao 

động của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh trong năm 2015 đạt 76,11 

triệu đồng/lao động. Trong khi đó năng suất lao động của ngành chăn nuôi của 

tỉnh trong năm 2015 đạt 68,1 triệu đồng/lao động và năng suất lao động của 

ngành nông nghiệp tỉnh đạt 56,74 triệu đồng/lao động. So với năm 2010, năng 

suất lao động làm việc tại các trang trại chăn nuôi heo của tỉnh tăng 29,58 triệu 

đồng/lao động, tức tăng 77%. 

Mặc dù NSLĐ của các trang trại chăn nuôi heo cao hơn so NSLĐ của 

ngành chăn nuôi và của ngành nông nghiệp Tỉnh nhƣng so với Thái Lan (bảng 

3.19) thì năng suất lao động của các trang trại chăn nuôi vẫn còn thấp.  

Thứ năm, Khả năng thích ứng và đổi mới:  

Trƣớc những yêu cầu về sự thay đổi của thị trƣờng trong nƣớc và quốc tế 

(sở thích, nhu cầu, chất lƣợng, mẫu mã…) và môi trƣờng kinh doanh nhƣ chính 

sách của Nhà nƣớc, sự thay đổi của đối tác kinh doanh, đối thủ cạnh tranh thì các 

trang trại chăn nuôi heo phải cải tiến, sáng tạo sản phẩm, cải tiến quy trình sản 

xuất, cải tiến kỹ thuật…Trên cơ sở phân tích thực trạng sản xuất của các trang 

trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai ở các nội dung trên cho thấy các trang trại chăn 

nuôi heo của các công ty có vốn FDI có quy trình chăn nuôi công nghiệp hiện 

đại, tiên tiến, đáp ứng đƣợc những yêu cầu của thị trƣờng. Trong khi đó, các 

trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình chủ yếu sản xuất theo mô hình bình 

thƣờng, chƣa áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến, hiện đại, chƣa áp dụng quy 

trình chăn nuôi nghiêm ngặt, sản phẩm chƣa đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng nên 

khả năng đáp ứng đƣợc yêu cầu của thị trƣờng nƣớc ngoài là khó khăn và ngay 

cả thị trƣờng thành phố Hồ Chí Minh đang đặt ra yêu cầu về chất lƣợng sản 

phẩm thịt heo nhập từ các tỉnh trong đó có Đồng Nai. Nhìn chung, các trang trại 

chăn heo của Đồng Nai vẫn đang ở trong tình trạng manh mún, nhỏ lẻ; chủ trang 

trại, doanh nghiệp chủ yếu vẫn áp dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ chăn 

nuôi lạc hậu; chịu sự chi phối về nguồn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi từ nƣớc 

ngoài nên khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế 

giới, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Kinh tế đối tác chiến lƣợc xuyên Thái Bình 

Dƣơng (TPP) đang tiến gần hơn đến ký kết và Cộng đồng kinh tế ASEAN đã 

đƣợc thành lập thì các trang trại chăn nuôi này sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực. 
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Ngoài ra, các trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh vẫn còn thiếu kiến thức về hội 

nhập, thiếu năng động và linh hoạt với thị trƣờng, thiếu khả năng tìm kiếm thị 

trƣờng tiêu thụ ngoài nƣớc để gia tăng giá trị của sản phẩm. 

Thứ sáu, Khả năng thu hút nguồn lực: 

Khả năng thu hút nguồn lực không chỉ nhằm đảm bảo cho điều kiện để hoạt 

động sản xuất kinh doanh đƣợc tiến hành bình thƣờng mà còn thể hiện năng lực 

cạnh tranh thu hút đầu vào của doanh nghiệp. Các trang trang trại chăn nuôi heo 

ở Đồng Nai đều có khả năng thu hút nguồn lực nhƣ đất đai, vốn, lao động, công 

nghệ vào trong quá trình sản xuất. Đây là điều kiện để đảm bảo năng lực cạnh 

tranh trong dài hạn của các trang trại. 

Thứ bảy, Khả năng liên kết và hợp tác:  

 Thông qua nội dung phân tích về liên kết giữa các trang trại chăn nuôi heo 

ở Đồng Nai trong quá trình sản xuất kinh doanh cho thấy giữa các trang trại chăn 

nuôi heo chƣa có sự liên kết chặt chẽ với nhau nên để tạo nên sức mạnh và chuỗi 

liên kết nhằm phát huy hết hiệu quả trong chăn nuôi. Liên kết chuỗi sản phẩm là 

giải pháp quan trọng để hạn chế các khâu trung gian, hạ giá thành, tạo sản phẩm 

đảm bảo chất lƣợng và an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, hạn chế nguy cơ 

dịch bệnh và có điều kiện khi cần vay vốn ngân hàng. Tuy nhiên, việc liên kết 

này của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai còn hạn chế vì còn gặp nhiều 

khó khăn từ liên kết giữa ngƣời chăn nuôi và nhà máy sản xuất thức ăn chăn 

nuôi; liên kết khép kín từ chăn nuôi sản xuất thức ăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ. Nhƣ 

vậy, các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai thiếu tính liên kết theo chuỗi sản 

phẩm này sẽ hạn chế khả năng hội nhập của ngành nói chung.  

3.4 Phân tích các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của các 

trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai  theo mô hình định lƣợng 

Sự phát triển của các trang trại chịu tác động bởi rất nhiều nhân tố khác 

nhau. Trong nghiên cứu này chúng tôi chúng tôi lấy chỉ tiêu sản lƣợng để phản 

ánh kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại. Từ cơ sở lý thuyết đã phân tích ở 

chƣơng 1 và 2, chúng tôi đã xác định đƣợc những yếu tố cơ bản ảnh hƣởng đến 

sản lƣợng của các trang trại là diện tích chăn nuôi, quy mô trang trại, vốn sản 

xuất, chi phí đầu vào do công nghiệp cung cấp (thức ăn, giống, thuốc thú ý), lao 

động, kiến thức nông nghiệp, công nghệ đƣợc thể hiện qua kiểu chuồng hiện đại 
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(chuồng lạnh) hay chuồng hở. Để thực hiện kiểm định mô hình lý thuyết này, 

thông qua nguồn số liệu sơ cấp thu thập đƣợc từ các trang trại chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai, chúng tôi sử dụng sử dụng mô hình hàm sản xuất Cobb-Douglas, 

trong đó biến phụ thuộc là sản lƣợng từ chăn nuôi của các trang trại (kg); các 

biến độc lập là diện tích chăn nuôi, quy mô trang trại, vốn sản xuất, chi phí đầu 

vào do công nghiệp cung cấp, số lƣợng lao động, kiến thức của chủ trang trại và 

công nghệ. Trong đó, kiến thức của trang trại đƣợc thể hiện qua trình độ chuyên 

môn của chủ trang trại là biến giả đƣợc xem ở hai mức độ là đƣợc đào tạo và 

chƣa đƣợc đào tạo về chuyên môn kỹ thuật và biến công nghệ là biến giả cũng 

đƣợc xem xét ở hai mức độ là công nghệ chăn nuôi hiện đại (kiểu chuồng lạnh) 

và công nghệ chăn nuôi bình thƣờng (kiểu chuồng hở). 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của các yếu tố đến sản lƣợng của các trang trại chăn 

nuôi heo sẽ sát thực hơn khi mô hình nghiên cứu đƣợc cụ thể hoá cho từng loại 

hình trang trại chăn nuôi heo của các các công ty có vốn FDI, của hợp tác xã, của 

các công ty cổ phần và của hộ gia đình. Do quy mẫu cho từng loại hình trang trại 

là rất nhỏ nên không đủ tin cậy để chạy riêng cho từng loại hình trang trại, do vậy 

chúng tôi gộp chung thành một nhóm trang trại để nghiên cứu với 178 quan sát.  

Kết quả ƣớc lƣợng mô hình các yếu tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng của các 

trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai (phụ lục 1) cho thấy P(F- statistic) = 

0.000000 rất nhỏ so với mức ý nghĩa 10%. Nhƣ vậy mô hình ƣớc lƣợng thật sự  

tồn tại. Cũng từ kết quả kết xuất cho thấy các biến diện tích nuôi (X1), số lao 

động (X5) không có ý nghĩa thống kê trong mô hình vì có giá trị t-Statistic rất 

nhỏ hay Prob. lớn, ta dùng kiểm định Wald để kiểm tra. Kết quả kiểm định cho 

thấy (xem kết quả kiểm định WALD- phần phụ lục) Prob(F-Statistic) = 0,68> 

0,1. Nhƣ vậy các biến X1, X5, không cần thiết trong mô hình. Loại biến không có 

ý nghĩa ra khỏi mô hình, mô hình còn lại (xem kết quả kết xuất mô hình 1 - phần 

phụ lục) với các tham số ƣớc lƣợng thể hiện ở bảng 3.20 
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Bảng 3.20: Kết quả ƣớc lƣợng các yếu tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng của 

trang trại chăn nuôi heo  

Các biến Hệ số  

hồi quy 

Giá trị  

t  tính 

Giá trị  

P value 

Qui mô đàn heo LOG(X2) 0,663143 4,240126 0,0001 

Vốn sản xuất  LOG(X3) 0,404891 1,728982 0,0072 

Chi phí đầu vào LOG(X4)  0,413540 1,518268 0,0061 

 Trình độ chuyên môn    D1 0,399471 1,680351 0,0348 

Công nghệ   D2 0,421908 1,737089 0,0494 

C 3,092781 4,062581 0.0002 

   Nguồn: Tính toán và ƣớc lƣợng từ phần mềm eview  

Ghi chú :           P value < 0,01tƣơng ứng mức ý nghĩa 99% 

          P value < 0,05  tƣơng ứng mức ý nghĩa 95% 

                                        P value < 0,1   tƣơng ứng mức ý nghĩa 90% 

Dựa vào kết xuất của mô hình 2A – phần phụ lục 1, ta thấy Adjusted R-

squared= 0.8317 có nghĩa là 83,17% sản lƣợng của trang trại đƣợc giải thích bởi 

các biến độc lập trong mô hình. P(F- statistic) = 0.000000 rất nhỏ nên mô hình 

thật sự tồn tại. Ta cũng thấy mức độ kiểm định của các hệ số các biến trong mô 

hình đều nhỏ hơn 5% nên các biến đều tồn tại có ý nghĩa thống kê. Dấu của các 

hệ số trong mô hình đều phù hợp với kỳ vọng dấu của chúng ta, nó phù hợp với 

lý thuyết kinh tế và kinh nghiệm phát triển kinh tế trang trại trên thế giới. Tiếp 

tục kiểm tra sự vi phạm giả thuyết của mô hình. Dựa vào ma trận tƣơng quan cặp 

(phụ lục) ta thấy mối quan hệ từng cặp biến độc lập có mối quan hệ không đáng 

kể ( <80%), hơn nữa các R-squared của các phƣơng trình hồi qui phụ đều nhỏ 

hơn R-squared mô hình chính. Vì vậy, không có hiện tƣợng đa cộng tuyến trong 

mô hình. Dựa vào kiểm định White Test (mục lục) ta thấy không có hiện tƣợng 

phƣơng sai không đều. Ta có 1,5  <Durbin-Watson stat =2,3  < 2,5 nên không có 

hiện tƣợng tự tƣơng quan, mô hình không vi phạm các giả thuyết. Nhƣ vậy các 

biến đầu vào đã xây dựng giải thích cho biến sản lƣợng của các trang trại chăn 

nuôi heo.  
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Từ kết quả trên, ta có đƣợc phƣơng trình của hàm sản xuất Cobb – 

Douglas khi thay thế các hệ số vào ta có: 

LOG(Y) =  3,092781 + 0,663143 LOGX2+ 0,404891LOG X3 + 0,413540 

LOGX4 + 0,399471 D1 + 0,421908 D2 

 Tức là:Y = 10
3,09

 X2
  0,663 

X3
0,404  

X4
0,431  

10
0,399 D1 

10
0,421 D2

 

Hệ số co giãn là:   E (x2) = 0,663;E (x3) = 0,404; E (x4) = 0,431  

Nhận xét:  

Quy mô đàn heo là tiêu chí của các đơn vị chăn nuôi theo mô hình kinh tế 

trang trại. Quy mô đàn heo có ý nghĩa lớn đối với sản lƣợng của trang trại. Khi 

qui mô đàn heo tăng 1%, với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi thì làm 

sản lƣợng của trang trại tăng 0,66%.  

Quan hệ giữa biến vốn sản xuất và sản lƣợng là đồng biến nhƣ kỳ vọng đặt 

ra ban đầu. Theo quan hệ này, khi vốn sản xuất tăng 1% với điều kiện các yếu tố 

khác không đổi thì sản lƣợng chăn nuôi tăng 0,404%. Vốn là một yếu tố rất cần 

thiết trong sản xuất kinh doanh, đối với những trang trại có đƣợc nguồn vốn thì 

họ có thể đầu tƣ xây dựng chuồng trại theo tiêu chuẩn, mua đƣợc nguồn thức ăn 

chăn nuôi giá rẻ từ công ty chăn nuôi, hoặc đại lý cấp I, còn đối với trang trại 

thiếu vốn thì phải mua chịu thức ăn chăn nuôi với giá cao nên sẽ ảnh hƣởng đến 

kết quả chăn nuôi. 

Quan hệ giữa biến chi phí đầu vào do công nghiệp cung cấp có quan hệ 

đồng biến với sản lƣợng của các trang trại chăn nuôi. Theo kết quả trên thì khi 

chi phí đầu vào do công nghiệp cung cấp tăng 1% với điều kiện các yếu tố khác 

không đổi thì sản lƣợng chăn nuôi tăng 0,431%. Các yếu tố đầu vào nhƣ con 

giống, thức ăn, thuốc thú y thật sự có tác động mạnh đến việc tăng sản lƣợngchăn 

nuôi heo, phù hợp với lý thuyết lẫn thực tế. Tuy nhiên việc tăng thêm thức ăn, 

thuốc thú y cũng chỉ thực hiện trong giới hạn cho phép không thể vƣợt quá giới 

hạn về mặt kỹ thuật. Mặt khác việc tăng thức ăn, thuốc thú y dẫn đến tăng giá 

thành sản phẩm nên việc tăng lƣợng đầu vàocần theo tiêu chuẩn để đạt hiệu quả 

kinh tế cao nhất. 

Trình độ chuyên môn của chủ trang trại nói lên khả năng tiếp cận và áp 

dụng kỹ thuật chăn nuôi của chủ trang trại, tổ chức sản xuất  kinh doanh, khả 

năng tiếp thu kiến thức nông nhiệp. Đối với chủ các trang trại đƣợc đào tạo 
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chuyên môn từ sơ cấp trở lên có sản lƣợng cao hơn trang trại chƣa đào tạo 0,399 

% . 

Yếu tố công nghệ góp phần quan trọng vào việc tăng sản lƣợng chăn nuôi 

thông qua việc sử dụng chuồng trại chăn nuôi, các trang trại chăn nuôi theo kiểu 

chuồng kín (lạnh) sẽ giảm thức ăn chăn nuôi, năng suất cao và tỷ lệ sống cao. 

Nên theo kết quả ở trên thì đối với các trang trại áp dụng công nghệ tiên tiến 

trong chăn nuôi sẽ có sản lƣợng cao hơn các trang trại không có áp dụng công 

nghệ tiên tiến là 0,42%.  

Từ kết quả phân tích cho thấy, để tăng sản lƣợng chăn nuôi cho trang trại, 

chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai thì cần có những giải pháp để tăng mô đàn để tận 

dụng đƣợc lợi thế kinh tế nhờ qui mô, cần có những chính sách hỗ trợ vốn sản 

xuất cho các trang trại, các chính sách hỗ trợ về các yếu tố đầu vào, chính sách 

nâng cao kiến thức chuyên môn cho chủ trang trại và tạo điều kiện, hỗ trợ, hƣớng 

các trang trại tiến tới chăn nuôi theo mô hình công nghiệp hiện đại công nghệ 

cao.  

3.5. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức (phân tích ma trận 

SWOT) của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai  

Thông qua khảo sát ý kiến của các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi, 

chúng tôi nhận thấy hiện nay các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai có những 

điểm mạnh, những hạn chế, cơ hội và thách thức nhƣ sau: 

Thứ nhất, về điểm mạnh:  

Đồng Nai có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển các trang trại 

chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Với vị trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh tế 

trọng điểm phía nam và tiếp giáp các tỉnh thành nhƣ thành phố Hồ Chí Minh, Bà 

Rịa Vũng Tàu, Bình Dƣơng v.v có vị trí chiến lƣợc và vai trò trọng yếu trong 

phát triển kinh tế nói chung, là cửa ngõ giao lƣu về kinh tế nên có nhiều lợi thế 

cho việc tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, với điều kiện thuận lợi về  thời tiết, khí hậu, 

thủy văn và quỹ đất nông nghiệp lớn nhất vùng Đông Nam Bộ, tạo điều kiện để 

đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp 

với quy mô lớn và là điều kiện tốt để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp. 

Nhƣ vậy, với ƣu thế về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên (địa hình, đất đai, khí 

hậu, thủy văn) đã tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của Đồng 
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Nai hơn hẳn các tỉnh trong vùng, giúp Đồng Nai phát triển một nền nông nghiệp 

đa dạng với hình thức tổ chức tiến bộ là các trang trại. Loại hình kinh tế này có 

xu hƣớng phát triển nhanh tại Đồng Nai trong những năm gần đây, một mặt giúp 

khai thác tốt những thuận lợi về mặt tự nhiên của Tỉnh, mặt khác giúp giải quyết 

nhiều vấn đề về mặt xã hội ở địa phƣơng.  

Đồng Nai có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi cho các trang trại phát triển. 

Cụ thể Đồng Nai hiện có nguồn lực lƣợng lao động thuộc loại trẻ số ngƣời trong 

độ tuổi lao động là 1,7 triệu ngƣời (chiếm 60% dân số). Ngoài ra, tốc độ tăng 

nguồn lao động khoảng 3,5%/năm nhờ có tiềm năng phát triển to lớn và sự phát 

triển mạnh mẽ của các khu công nghiệp nên thu hút đông đảo lực lƣợng lao động 

từ các địa phƣơng khác. Đây chính là nguồn lao động phong phú phục vụ cho 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lao động trong các ngành nông lâm ngƣ nghiệp 

chiếm 44%, cho thấy lực lƣợng lao động trong ngành nông nghiệp khá cao, lực 

lƣợng lao động dồi dào là điều kiện thuận lợi để đa dạng hóa các hình thức sản 

xuất nông nghiệp. Đối với hệ thống giao thông liên lạc, Tỉnh có vị trí giao thông 

đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thủy quốc gia, trong đó có hệ thống đƣờng quốc lộ 

1A dài 244,5 km, quốc lộ 20, quốc lộ 51 nên thuận tiện liên lạc với các địa 

phƣơng khác. Hệ thống đƣờng giao thông đƣợc nâng cấp, mở rộng, tạo thành 

mạng lƣới liên hoàn đến các cơ sở, là điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh hiện 

đại hóa nông nghiệp. Hệ thống thông tin liên lạc đang đƣợc đầu tƣ và có sự phát 

triển mạnh, 100% xã phƣờng, thị trấn có điện thoại. Ngoài ra, hệ thống mạng 

internet phát triển mạnh tạo cơ hội cho ngƣời nông dân nâng cao trình độ sản 

xuất, nắm bắt thông tin thị trƣờng và tiến bộ khoa học kỹ thuật ,... Bên cạnh, Tỉnh 

đã ban hành nhiều chính sách nông nghiệp tạo điều kiện cho kinh tế trang trại 

phát triển. Nhƣ vậy, những đóng góp của các nhân tố kinh tế xã hội (dân cƣ, kết 

cấu hạ tầng, giao thông, thông tin liên lạc, chính sách phát triển nông nghiệp) vào 

phát triển nông nghiệp là rất đáng kể, đặc biệt là đối với loại hình kinh tế trang 

trại. Nhiều vấn đề cơ bản trong sản xuất nông nghiệp đã đƣợc giải quyết nhƣ hệ 

thống thủy lợi, nguồn thức ăn chăn nuôi, vấn đề phòng trừ dịch bệnh đƣợc triển 

khai, nhiều giống mới cho năng suất cao, nền nông nghiệp đang dần đƣợc hiện 

đại hóa, đáp ứng kịp thời cho sự phát triển của một nền nông nghiệp hàng hóa; 
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các chính sách nông nghiệp đƣợc cởi mở và mang tính hội nhập đang thu hút 

đƣợc nhiều tầng lớp dân cƣ đầu tƣ vào nông nghiệp. 

Tỉnh Đồng Nai tạo mọi điều kiện và môi trƣờng đầu tƣ tốt nhất cho các đơn 

vị, cá nhân, tập thể tham gia đầu tƣ trên địa bàn Tỉnh vào lĩnh vực nông nghiệp 

nói chung và lĩnh vực chăn nuôi heo nói riêng. Hiện tỉnh đã triển khai thực hiện 

Đề án về hỗ trợ phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản bền 

vững đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 của Tỉnh. Theo đó, mục tiêu của 

tỉnh Đồng Nai là sẽ đầu tƣ gần 3.000 tỷ đồng cho chăn nuôi lợn, gà và thủy sản, 

nhằm tạo vùng chăn nuôi lớn an toàn, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh đã quy 

hoạch và triển khai xây dựng 139 vùng chăn nuôi tập trung thuộc 8 huyện, thị xã 

Long Khánh với tổng diện tích trên 15.674 ha và trong nhiều năm qua, tỉnh quan 

tâm, đốc thúc các địa phƣơng triển khai thực hiện. Tỉnh cũng đang triển khai đề 

án phát triển chăn nuôi bền vững theo hƣớng an toàn dịch bệnh, giảm chi phí, 

tăng sức cạnh tranh nhằm xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm chăn nuôi an toàn của 

Đồng Nai. 

Các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai có nhiều kinh nghiệm trong quản 

lý và trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại đƣợc thể 

hiện qua trình độ chuyên môn của các chủ trang trại và của lao động trong các 

trang trại là đã qua đào tạo các lớp chuyên môn ngắn hạn cũng nhƣ dài hạn nhằm 

đáp ứng yêu cầu của quy trình chăn nuôi hiện đại. Điều này cho thấy năng lực 

quản lý sản xuất kinh doanh, trình độ khoa học kỹ thuật và khả năng ứng dụng 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh ở các trang trại chăn nuôi 

này rất cao và đƣợc áp dụng từ quy trình xây dựng chuồng trại, chăm sóc, lƣợng 

thức ăn sử dụng, tiêm chủng phòng bệnh, ứng dụng các mô hình chăn nuôi mới, 

có nhiều sáng kiến trong chăn nuôi ,... . Ngoài ra, với lịch sử phát triển lâu đời 

của ngành chăn nuôi nói chung ở Đồng Nai đã tạo điều kiện cho các trang trại 

chăn nuôi có bề dày kinh nghiệm trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Nguồn vốn đầu tƣ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại 

chăn nuôi khá phong phú và đa dạng, ngoài nguồn vốn tự có của chính các trang 

trại và các nguồn vốn góp khác. Nhà nƣớc còn hỗ trợ cho các trang trại vay vốn 

ƣu đãi nhƣ nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn: cơ chế mới đƣợc xây dựng theo hƣớng thúc đẩy tổ 
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chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, mô hình ứng dụng công nghệ 

cao thông qua việc quy định các tổ chức đầu mối (doanh nghiệp, hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã) tham gia mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất nông nghiệp. Các nhu cầu vay loại này đƣợc tổ chức tín dụng áp cơ chế 

không có tài sản bảo đảm lên đến 70-80% giá trị dự án, phƣơng án sản xuất, kinh 

doanh và mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các đối tƣợng là cá 

nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ trang trại, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã... lên 

gấp 1,5 đến 2 lần so với quy định hiện nay. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai các trang 

trại còn đƣợc vay vốn ở nhiều hệ thống tổ chức tín dụng nhƣ các ngân hàng 

thƣơng mại của nhà nƣớc, các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thƣơng mại khác. 

Thứ hai, về điểm yếu:  

Các trang trại phát triển nhìn chung chƣa theo quy hoạch, còn manh mún 

chủ yếu tập trung ở các vùng đông dân cƣ và gần vùng nguyên liệu; chƣa tập 

trung vào vùng quy hoạch chăn nuôi. Mặc dù Tỉnh đã triển khai thực  hiện quy 

hoạch 139 vùng chăn nuôi tập trung thuộc 8 huyện, thị xã và thực tế, việc quy 

hoạch chỉ mới dừng lại ở mức khoanh vùng chăn nuôi mà chƣa đƣợc đầu tƣ cơ sở 

hạ tầng. Các trang trại chăn nuôi không mấy quan tâm vì họ thƣờng đầu tƣ xây 

dựng hệ thống chuồng trại nuôi ngay sau nhà và e ngại bất tiện khi phải dời khu 

chăn nuôi, cách xa khu dân cƣ, cách xa vùng nguyên liệu, khó khăn thuê mƣớn 

lao động, vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm ,... 

Quy mô trang trại, năng lực sản xuất kinh doanh của các trang trại không 

đồng đều giữa các nhóm, trong đó các trang trại chăn nuôi heo của các công ty có 

vốn FDI có quy mô lớn mạnh về vốn, năng lực sản xuất, áp dụng quy trình công 

nghệ sản xuất hiện đại đem lại hiệu quả kinh tế cao. Trong khi đó, quy mô và 

năng lực sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình 

còn hạn chế, chủ yếu chăn nuôi theo truyền thống và gia công nên hiệu quả kinh 

tế chƣa cao. Quy mô về vốn, lao động, thu nhập và số lƣợng heo của các trang 

trại chăn nuôi hộ gia đình có số lƣợng thấp nhất kể cả chỉ tiêu về thu nhập so với 

các loại hình trang trại chăn nuôi của các đơn vị khác. Các trang trại chăn nuôi 

này chủ yếu dựa vào mô hình chăn nuôi cũ, theo kinh nghiệm từ trƣớc tới nay, 

quy trình chăn nuôi từ con giống, nguồn thức ăn, thuốc thú y chƣa đƣợc chuẩn bị 

tốt và hạn chế về nguồn vốn đầu tƣ cho chăn nuôi. Ngoài ra do có nhiều biến 
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động về thị trƣờng tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm nên quy mô chăn nuôi ít đƣợc 

mở rộng. Từ đó cho thấy trình độ sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn 

nuôi này còn thấp kém so với các trang trại khác.  

Đồng Nai hiện chƣa có trung tâm quản lý và cải tiến di truyền giống heo 

quy chuẩn để hỗ trợ cho các trang trại chăn nuôi heo.Chất lƣợng heo giống kém 

đã dẫn đến chi phí sản xuất cao, hiệu quả kinh tế thấp. Ngoài ra, con giống, thuốc 

thú y và nguyên liệu phục vụ chế biến thức ăn chăn nuôi hầu hết phụ thuộc từ các 

doanh nghiệp nƣớc ngoài nên làm cho chi phí sản xuất kinh doanh của các trang 

trại tăng cao.  

Trình độ chuyên môn của các chủ trang trại và của lao động trong các trang 

trại còn thấp, chủ yếu chƣa qua đào tạo. Với trình độ lao động thấp mà hầu hết 

các trang trại đang sử dụng cho thấy trình độ máy móc thiết bị và công nghệ 

đƣợc ứng dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của các  trang trại là rất thấp 

kém, lạc hậu, điều này có ảnh hƣởng mạnh mẽ đến năng suất lao động, kết quả 

và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các trang trại. 

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng nhƣ hiện nay, các trang trại chăn nuôi ở 

Đồng Nai đã và đang lộ rõ điểm yếu nhƣ quy mô nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao, năng 

suất thấp, giá thành sản phẩm cao, chƣa giải quyết triệt để dịch bệnh, bị cạnh 

tranh bởi các đơn vị nƣớc ngoài. Việc hình thành chuỗi liên kết trong chăn nuôi ở 

Đồng Nai còn rất khó khăn, nhiều trang trại nhất là các trang trại của nông hộ 

vẫn trong tình trạng tự mua heo giống giá rẻ, kém chất lƣợng, không có xuất xứ 

từ nhiều thƣơng lái khác nhau, khiến dịch bệnh xuất hiện trên diện rộng, ảnh 

hƣởng đến sức khỏe con ngƣời, gây thiệt hại cho chủ trại và làm mất uy tín của 

cả vùng chăn nuôi. Ngoài ra, việc kết nối các doanh nghiệp tham gia bao tiêu sản 

phẩm cho các trang trại gặp nhiều khó khăn do không có kế hoạch ký kết bao tiêu 

sản phẩm với các doanh nghiệp tiêu thụ từ thời điểm bắt đầu nhập giống; sản 

phẩm vẫn chủ yếu đƣợc tiêu thụ theo phƣơng thức bán buôn qua thƣơng lái nên 

hiệu quả chăn nuôi chƣa cao. Bên cạnh đó, chƣa xây dựng đƣợc nhãn hiệu cho 

sản phẩm nên chƣa tạo đƣợc dấu hiệu nhận biết sản phẩm đối với ngƣời tiêu 

dùng dẫn đến sản phẩm chăn nuôi an toàn có nguồn gốc vẫn phải cạnh tranh 

thiếu lành mạnh với sản phẩm không đảm bảo chất lƣợng, sản lƣợng tiêu thụ còn 

thấp, chƣa tác động mạnh đến ngƣời chăn nuôi để mở rộng sản xuất. 



 
141 

  

Đồng Nai phát triển mạnh ngành chăn nuôi nhƣng nhìn chung ngành chăn 

nuôi của tỉnh hiện đang thiếu thông tin về thị trƣờng khi chƣa có những nghiên 

cứu chi tiết, chính xác về nhu cầu thị trƣờng của các cơ quan ban ngành. Đây 

cũng là một trong những nguyên nhân của tình trạng phát triển ồ ạt các trang trại 

chăn nuôi heo dẫn tới tình trạng thua lỗ trong thời gian qua. Hiện Tỉnh cũng chƣa 

có đơn vị nào đƣa ra số liệu thống kê chính xác về giá cả thị trƣờng, về số lƣợng, 

sản lƣợng heo cung cấp cho thị trƣờng trong và ngoài tỉnh cũng nhƣ nhu cầu xuất 

khẩu về thịt heo v.v, các số liệu thống kê mang tính chung chung và thiếu chi tiết 

nên các nhà sản xuất, các trang trại chăn nuôi tiếp tục phát triển đàn mà không 

xuất phát từ nhu cầu của thị trƣờng. Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm còn nhiều biến 

động, nhất là đối với các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình còn phụ thuộc 

nhiều vào khâu trung gian. Năng lực tiếp cận thị trƣờng của các trang trại còn 

hạn chế, nhất là chủ các trang trại của hộ gia đình xuất thân từ nông dân với 

truyền thống sản xuất nhỏ lẻ, trình độ văn hoá thấp, quen với sản xuất nhỏ, chƣa 

am hiểu nhiều về khoa học kỹ thuật và quản lý sản xuất kinh doanh.  

Các trang trại chăn heo của Đồng Nai vẫn đang ở trong tình trạng manh 

mún, nhỏ lẻ; chủ trang trại, doanh nghiệp chủ yếu vẫn áp dụng khoa học kỹ thuật 

và công nghệ chăn nuôi lạc hậu; chịu sự chi phối về nguồn nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi từ nƣớc ngoài nên khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh 

tế khu vực và thế giới, nhất là trong bối cảnh Hiệp định Kinh tế đối tác chiến 

lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) đi đến ký kết và Cộng đồng kinh tế ASEAN 

đã đƣợc thành lập thì các trang trại chăn nuôi này sẽ chịu nhiều tác động tiêu cực. 

Thứ ba, về cơ hội phát triển: 

Các trang trại chăn nuôi có cơ hội tiếp cận đƣợc với khoa học công nghệ 

mới, giống mới, sản phẩm mới, phƣơng thức tổ chức quản lý mới tiên tiến cũng 

nhƣ làn sóng đầu tƣ mới vào ngành chăn nuôi heo. Nếu nắm bắt đƣợc cơ hội, các 

trang trại chăn nuôi heo của Đồng Nai sẽ sớm hội nhập đƣợc cùng với các sản 

phẩm tiên tiến của thế giới. 

Các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai có cơ hội mở rộng quy mô chăn 

nuôi, tăng quy mô đàn, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các trang trại 

vì nhu cầu tiêu thụ thịt heo của ngƣời dân Việt Nam ngày càng gia tăng theo sự 

phát triển của kinh tế.  
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Hội nhập tạo cơ hội cho các sản phẩm của trang trại chăn nuôi tiếp cận thị 

trƣờng, mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm có chất lƣợng cao qua các nƣớc 

trong khu vực và trên thế giới. Bên cạnh, hội nhập kinh tế cũng tạo áp lực buộc 

ngành chăn nuôi phải đẩy mạnh tái cơ cấu và thay đổi cách làm để có khả năng 

tham gia hội nhập và phát triển bền vững. Đây là tác động có lợi và là cơ hội tốt 

cho các trang trại chăn nuôi ở Đồng Nai. 

Thứ tư, về thách thức:  

Khi Hiệp định TPP đi đến kết thúc giai đoạn đàm phán và Cộng đồng kinh 

tế ASEAN (AEC) đƣợc thành lập thì các trang trại chăn nuôi sẽ gặp áp lực từ hội 

nhập quốc tế, khi hàng rào thuế quan nhập vào Việt Nam và các biện pháp phi 

thuế quan đƣợc cắt giảm và bãi bỏ hoàn toàn thì các trang trại chăn nuôi heo cạnh 

tranh gay gắt hơn của các nhà cung cấp từ nƣớc ngoài. Trong khuôn khổ của 

TPP, thuế quan nhập khẩu của tất cả các mặt hàng sẽ đƣa về không. Điều này sẽ 

gây bất lợi cho các trang trại chăn nuôi cụ thể là hai sản phẩm thịt gà và thịt lợn 

khi phải đối mặt với các sản phẩm từ Hoa Kỳ và Canada. Trong khi, đây là 2 sản 

phẩm nhập khẩu ngày càng tăng kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO. 

Hiện nay, các trang trại chăn nuôi của Đồng Nai có sức cạnh tranh còn thấp, 

đa phần là hình thức chăn nuôi sản xuất nhỏ lẻ, phụ thuộc vào phần lớn vào việc 

nhập khẩu giống và thức ăn từ nƣớc ngoài. Bên cạnh đó, tình trạng bệnh tật còn 

phổ biến, ý thức đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trƣờng còn 

nhiều yếu kém. Điều này sẽ tạo cơ hội ngày càng tăng đối với việc nhập khẩu các 

sản phẩm chăn nuôi vào Đồng Nai do có lợi thế về giá, về an toàn thực phẩm, 

trực tiếp cản trở sản xuất chăn nuôi trong Tỉnh, dễ tạo tình trạng cạnh tranh 

không cân sức và gây áp lực không nhỏ đối với các trang trại chăn nuôi của tỉnh. 

Bên cạnh đó, những thời điểm dịch bệnh chính là cơ hội để cho các đối thủ cạnh 

tranh mở rộng thị trƣờng Việt Nam và từng bƣớc tiếp cận cũng nhƣ thay đổi dần 

thị hiếu của ngƣời tiêu dùng đối với các sản phẩm chăn nuôi nói chung. 

Tác động của hội nhập có thể thu hút nguồn nhân lực có chất lƣợng của các 

trang trại chăn nuôi (cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nhân có trình độ, kinh 

nghiệm) sang làm việc tại các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài và làm việc tại 

các nƣớc đối tác. Đây cũng là một thách thức cho các trang trại chăn nuôi của 

tỉnh trong quá trình hội nhập. 
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Giá cả thức ăn chăn nuôi có xu hƣớng tăng do nguồn nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi trong nƣớc chƣa chủ động đƣợc, chủ yếu nhập khẩu, sự biến động của 

tỷ giá, các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi trong nƣớc khó có khả năng mở rộng 

quy mô và thị trƣờng tiêu thụ. Hầu hết các giống lợn cao sản ở nƣớc ta đều phải 

nhập từ nƣớc ngoài và trong thời gian gần đây, Việt Nam phải nhập tới 90% loại 

nguyên liệu thức ăn giàu đạm nhƣ: khô dầu đậu tƣơng, bột thịt – xƣơng, bột cá; 

riêng khóang vi lƣợng, vitamin nhập 100%. Việc phụ thuộc 50% nguyên liệu 

nhập khẩu khiến giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi ở nƣớc ta cao hơn 10% so 

với nhiều nƣớc trong khu vực Từ đó, có thể làm cho chi phí chăn nuôi của các 

trang trại gia tăng, giảm khả năng cạnh tranh sản phẩm với các đơn vị nƣớc 

ngoài. 

Ngành chăn nuôi của Đồng Nai nói chung và các trang trại chăn nuôi nói 

riêng đang ngày trở nên phụ thuộc nhiều hơn vào các tập đoàn nƣớc ngoài khi xu 

hƣớng làm gia công cho các công ty nƣớc ngoài của các trang trại ngày càng lớn. 

Mặc dù Đồng Nai là một tỉnh đứng đầu về ngành chăn nuôi, nhƣng có trên 60% 

trang trại chuyển qua gia công cho các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. Khi 

gia công cho các tập đoàn nƣớc ngoài các trang trại chăn nuôi có thể đảm bảo 

đƣợc thu nhập ổn định, giải quyết đƣợc tình trạng vốn thiếu vốn đầu tƣ và có đầu 

vào, đầu ra ổn định, đƣợc hỗ trợ về kỹ thuật chăn nuôi. Tuy nhiên, rủi ro của các 

trang trại cũng rất lớn do quyết định ký tiếp hợp đồng gia công phụ thuộc chủ 

yếu vào doanh nghiệp, trong khi chi phí đầu tƣ ban đầu mà các trang trại công 

đầu tƣ là khá lớn. 

Qua phân tích thực trạng sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai và khảo sát ý kiến của các chuyên gia, chúng tôi tổng hợp lại 

những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các trang trại chăn nuôi 

heo theo ma trận SWOT nhƣ sau: 
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Bảng 3.21: Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thứcđối với sự 

phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai 

 

Điểm mạnh: 

Đồng Nai có điều kiện tự nhiên 

thuận lợi cho việc phát triển các trang 

trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Với vị 

trí địa lý thuận lợi, nằm trong vùng kinh 

tế trọng điểm phía nam có vị trí chiến 

lƣợc và vai trò trọng yếu trong phát 

triển kinh tế nên có nhiều lợi thế cho 

việc tiêu thụ sản phẩm. 

 Đồng Nai có điều kiện tự nhiên, khí 

hậu, thổ nhƣỡng, nguồn nƣớc thích hợp 

cho sự phát triển các trang trại chăn 

nuôi heo. 

Đồng Nai có điều kiện kinh tế xã hội 

thuận lợi cho các trang trại phát triển. 

Cụ thể Đồng Nai hiện có nguồn lực 

lƣợng lao động thuộc loại trẻ và số 

ngƣời trong độ tuổi lao động chiếm 

60% dân số.  

Tỉnh Đồng Nai tạo mọi điều kiện và 

môi trƣờng đầu tƣ tốt nhất cho các đơn 

vị, cá nhân, tập thể tham gia đầu tƣ trên 

địa bàn Tỉnh vào lĩnh vực nông nghiệp 

nói chung và lĩnh vực chăn nuôi heo 

nói riêng. Hiện tỉnh đã triển khai thực 

hiện Đề án về hỗ trợ phát triển chăn 

nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng 

thủy sản bền vững đến năm 2015, tầm 

nhìn đến năm 2020 của Tỉnh. 

Điểm yếu:  

Thiếu vốn để đầu tƣ mở rộng sản xuất.  

Sự quy hoạch vùng sản xuất tập trung 

chuyên cho các trang trại chăn nuôi heo 

của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn và đề án 

quy hoạch chƣa đi vào áp dụng thực tiễn. 

Đồng Nai chƣa có trung tâm quản lý và 

cải tiến di truyền giống heo quy chuẩn để 

hỗ trợ cho các trang trại chăn nuôi 

heo.Chất lƣợng heo giống kém đã dẫn 

đến chi phí sản xuất cao, hiệu quả kinh tế 

thấp. 

Chƣa có sự liên minh hợp tác, liên kết 

giữa các chủ trang trại.  

Chi phí sản xuất của các trang trại còn 

cao và năng suất sản phẩm thấp nên giảm 

khả năng cạnh tranh của sản phẩm. 

Thị trƣờng xuất khẩu sản phẩm nhỏ, 

kênh tiêu thụ sản phẩm không hiệu quả.  

Trình độ học vấn và trình độ chuyên 

môn của các chủ trang trại còn thấp. Các 

chủ trang trại chủ yếu sản xuất theo kinh 

nghiệm bản thân, chƣa có trình độ để lập 

dự án đầu tƣ sản xuất, chƣa có hồ sơ ghi 

chép trong trang trại, chƣa áp dụng triệt 

để các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 

xuất. 

Sự liên kết theo chuỗi sản xuất – tiêu 

thụ sản phẩm của trang trại thấp nên 
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     Đồng Nai có nguồn nguyên liệu 

phong phú, là nguồn nguyên liệu đầo 

vào chế biến thức ăn chăn nuôi. 

  Các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng 

Nai có truyền thống chăn nuôi lâu đời, 

có kinh nghiệm trong chăn nuôi. 

Tỉnh Đồng Nai đã có kế hoạch và đang 

triển khai xây dựng 139 vùng chăn nuôi 

tập trung trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện 

cho các trang trại chăn nuôi heo tập 

trung và mở rộng quy mô chăn nuôi ở 

vùng chăn nuôi tập trung. 

Năm 2015, Đồng Nai đã kí kết với 

Nhật Bản xây dựng chuỗi nông nghiệp 

từ sản xuất, chê biến đến tiêu thụ, tạo 

điều kiện cho các trang trại chăn nuôi 

phát triển, ổn định đầu ra 

Các trang trại chăn nuôi heo có tiềm 

năng vốn lớn, có sức cạnh tranh trên thị 

trƣờng.  

Chủ trang trại là ngƣời có ý chí làm 

giàu và tích luỹ đƣợc nhiều kinh 

nghiệm trong quá trình sản xuất. 

Tỉnh có nguồn lực lao động nông 

thôn dồi dào.  

không khai thác đƣợc tiềm năng và 

những lợi thế sẵn có của các trang trại.  

Quy trình chăn nuôi của các trang trại 

chƣa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, công tác vệ 

sinh thú y còn kém nên vật nuôi cho 

năng suất chƣa cao, tỷ lệ chết cao và 

nguy cơ dịch bệnh bùng phát. 

Các chủ trang trại ít tham gia các 

chƣơng trình đào tạo về kinh tế, kỹ thuật 

và các ngành có liên quan.  

Thiếu thông tin về hội nhập quốc tế 

Công nghệ chế biến còn thô sơ chƣa 

phát triển, chất lƣợng hàng hoá nông sản 

nói chung còn thấp. 

Công tác kiểm soát chất lƣợng đầu vào 

trong chăn nuôi của các trang trại (con 

giống, thuốc thú ý, thức ăn…) và kiểm 

soát sản phẩm đầu ra thấp (chất lƣợng 

thịt, vệ sinh an toàn thực phẩm). 

     Công tác xử lý môi trƣờng và dịch 

bệnh còn yếu. 

    Thức ăn chăn nuôi chƣa chủ động, phụ 

thuộc vào nƣớc ngoài. 

    Thiếu tính liên kết giữa khâu sản xuất 

và thị trƣờng 

Cơ hội:  

   Tiếp cận đƣợc với khoa học công 

nghệ mới, giống mới, sản phẩm mới 

cũng nhƣ làn sóng đầu tƣ mới vào 

ngành chăn nuôi heo. Nếu nắm bắt 

đƣợc cơ hội, các trang trại chăn nuôi 

Thách thức:  

Thị trƣờng nông sản nói chung phức 

tạp không ổn định. 

  Giá cả sản phẩm chăn nuôi biến động 

có xu hƣớng bất lợi cho các trang trại.  

  Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các 
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heo của Đồng Nai sẽ sớm hội nhập 

đƣợc với các sản phẩm tiên tiến của thế 

giới. 

Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản 

phẩm. 

Thu nhập của ngƣời dân tăng sẽ có 

khả năng tăng nhu cầu sản phẩm thịt 

heo.  

  Nâng cao năng lực sản xuất và kinh 

doanh của các trang trại chăn nuôi heo. 

   Hội nhập tạo cơ hội cho các sản 

phẩm của trang trại tiếp cận thị trƣờng, 

mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 

qua các nƣớc trong khu vực và trên thế 

giới. 

Nâng cao trình độ quản lý, kinh 

nghiệm cho chủ trang trại. 

Hội nhập tạo cơ hội cho các trang trại 

chăn nuôi heo của Tỉnh phát triển, có 

cơ hội cạnh tranh với các sản phẩm tiên 

tiến của thế giới. 

      Có cơ hội xuất khẩu các sản phẩm 

lợi thế nhƣ thịt heo và các sản phẩm thịt 

heo sang các nƣớc khu vực và thế giới. 

trang trại trong và ngoài nƣớc và nhất là 

các trang trại của các công ty có vốn FDI 

khi Việt Nam gia nhập TPP, AEC 

Giá cả thức ăn chăn nuôi có xu hƣớng 

tăng do nguồn nguyên liệu thức ăn chăn 

nuôi trong nƣớc chƣa chủ động đƣợc, 

chủ yếu nhập khẩu, sự biến động của tỷ 

giá, các cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi 

trong nƣớc khó có khả năng mở rộng quy 

mô và thị trƣờng tiêu thụ. 

Dịch bệnh trên vật nuôi chƣa hoàn toàn 

đƣợc kiểm soát. 

 Quy hoạch chăn nuôi heo của các 

trang trại gắn với chế biến và thị trƣờng 

tiêu thụ sản phẩm chƣa đƣợc triển khai 

thực tế. 

  Thông tin về thị trƣờng chƣa đầy đủ,  

kinh nghiệm thƣơng mại, tiếp cận thị 

trƣờng của các trang trại chăn nuôi ít, 

  Áp lực từ hội nhập quốc tế, khi hàng 

rào thuế quan nhập vào Việt Nam đƣợc 

bãi bỏ hoàn toàn thì các trang trại chăn 

nuôi heo cạnh tranh gay gắt hơn với các 

sản phẩm từ nƣớc ngoài. 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả) 

 

 

 

 

 



 
147 

  

 

Tóm tắt chƣơng 3 

Chƣơng 3 đã nêu lên những nội dung cơ bản nhƣ sau: 

Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai ảnh hƣởng đến ngành 

chăn nuôi heo, cụ thể nêu đặc điểm về điều kiện tự nhiên nhƣ vị trí địa lý, đất đai, 

thời tiết, khí hậu, thủy văn và điều kiện kinh tế xã hội nhƣ dân cƣ lao động, cơ sở 

hạ tầng, giao thông liên lạc. 

Nêu vị trí, vai trò của các trang trại nuôi heo đối với sự phát triển kinh tế xã 

hội của tỉnh Đồng Nai 

Đánh giá thực trạng phát triển của các mô hình trang trại chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai thông qua đánh giá thực trạng các yếu tố, cụ thể các yếu tố về qui mô, 

sản lƣợng, các yếu tố đầu vào, hiệu quả chăn nuôi, giá bán, thị trƣờng, liên kết 

giữa các trang trại, chính sách vĩ mô của Nhà nƣớc  

Đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai thông qua các chỉ tiêu đánh giá. 

Xác định các yếu tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng của các trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai thông qua phân tích định lƣợng. 

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai.  

Nhƣ vậy, sau khi đánh giá thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai dựa trên các yếu tố tác động; phân tích những điểm mạnh, điểm 

yếu, cơ hội, thách thức của các trang trại; đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu hội 

nhập của các trang trại. Từ đó làm cơ sở để luận án đề xuất các giải pháp góp 

phần phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 
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Chƣơng 4:  GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH TRANG TRẠI CHĂN 

NUÔI HEO TỈNH ĐỒNG NAI 

Nội dung chương này đề cập đến các giải pháp phát triển mô hình trang 

trại chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai dựa trên một số căn cứ về quan điểm, mục 

tiêu, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Đồng Nai về phát triển kinh tế 

trang trại. Một số giải pháp đề xuất bao gồm giải pháp ở tầm vĩ mô và vi mô.  

4.1 Căn cứ đề xuất giải pháp phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo 

tỉnh Đồng nai theo hƣớng hội nhập 

4.1.1 Căn cứ vào quan điểm, chủ trƣơng phát triển kinh tế trang trại của 

Đảng và Việt Nam 

Những chủ trƣơng, chính sách, nghị quyết của Đảng đã tạo tiền đề, cơ sở 

pháp lý cho việc hình thành và phát triển kinh tế trang trại ở nƣớc ta: 

Một là, chỉ thị 100 CT-TƢ ngày 13 tháng 1 năm 1991 của Ban chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khóa IV chủ trƣơng khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và 

ngƣời lao động thì kinh tế hộ mới dần đƣợc khẳng định là đơn vị kinh tế tự chủ. 

Đây là điều kiện cơ bản cho kinh tế trang trại ở Việt Nam ra đời và phát triển. 

Hai là, nghị quyết 10-NQ/ TW của Ban chấp hành TW Đảng khóa VI 

(tháng 1/1998) về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Nghị quyết này đã có tác 

dụng trực tiếp và sâu sắc, tạo ra những chuyển biến căn bản, sâu rộng trong quá 

trình phát triển nông nghiệp, nông thôn ở nƣớc ta. Đến tháng 11/1998 Bộ Chính 

trị ban hành nghị quyết 06 về một số vấn đề nông nghiệp, kinh tế nông thôn và 

trong nghị quyết này lần đầu tiên kinh tế trang trại chính thức đƣợc thừa nhận 

trong nghị quyết của Đảng , tạo điều kiện cho các ngành, các địa phƣơng, các chủ 

trang trại yên tâm đầu tƣ phát triển sản xuất hàng hóa, làm giàu chính đáng. 

Ba là, trên cơ sở nghị quyết 06 của Bộ chính trị, Chính phủ có nghị quyết 

03 ngày 02 tháng 02 năm 2000, nghị quyết xác định quan điểm về kinh tế trang 

trại: 

Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp, 

nông thôn, chủ yếu dựa vào hộ gia đình, nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu 

quả sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng, 

gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông lâm thủy sản. 
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Phát triển kinh tế trang trại nhằm khai thác sử dụng có hiệu quả đất đai, vốn 

kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, phân 

bố lại lao động, dân cƣ, tạo việc làm, tăng thu nhập; khuyến khích làm giàu đi đôi 

với xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. 

 Quá trình chuyển dịch, tích tụ ruộng đất, hình thành các trang trại gắn liền 

với quá trình phân công lại lao động ở nông thôn, từng bƣớc chuyển dịch lao 

động nông nghiệp chuyển sang các ngành phi nông nghiệp, thúc đẩy tiến trình 

công nghiệp hóa trong nông nghiệp và nông thôn.   

Nghị quyết đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để phát triển kinh tế trang trại ở 

Việt Nam và từ đó các Bộ, Ngành có những chính bƣớc đầu về khuyến khích 

kinh tế trang trại phát triển, đặc biệt là các chính sách cụ thể về đất đai, ƣu đãi về 

thuế, về đầu tƣ tín dụng, về sử dụng lao động, về tiêu thụ sản phẩm, về bảo hộ 

các tài sản đầu tƣ của trang trại ,... 

Hội nghị Trung ƣơng VI (khóa VIII) đã khẳng định: “Nhà nƣớc khuyến 

khích phát triển trang trại gia đình, riêng với trang trại tƣ nhân (kể cả tƣ nhân ở 

nơi khác hoặc thành phố) đƣợc khuyến khích phát triển theo quy định của pháp 

luật để khai thác đất trống đồi núi trọc, đất hoang hóa ở trung du, miền núi và ven 

biển”. 

Ngoài ra, nghị quyết còn xác định một số chính sách lâu dài của Nhà nƣớc 

đối với kinh tế trang trại nhƣ sau: 

Nhà nƣớc khuyến khích phát triển và bảo hộ kinh tế trang trại. Các hộ gia 

đình, các cá nhân đầu tƣ phát triển kinh tế trang trại đƣợc nhà nƣớc giao đất, cho 

thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ổn định, lâu dài theo pháp luật 

để sản xuất kinh doanh. 

Nhà nƣớc đặc biệt khuyến khích việc đầu tƣ khai thác và sử dụng có hiệu 

quả đất trống, đồi núi trọc ở trung du, miền núi, biên giới, hải đảo, tận dụng khai 

thác các loại đất còn hoang hóa để sản xuất nông lâm ngƣ nghiệp theo hƣớng 

chuyên canh với tỷ suất hàng hóa cao. Đối với vùng đất hẹp, ngƣời đông khuyến 

khích phát triển kinh tế trang trại sử dụng ít đất, nhiều lao động, thâm canh cao 

gắn với chế biến thƣơng mại dịch vụ, tạo ra nông sản có giá trị kinh tế lớn. Ƣu 

tiên giao đất, cho thuê đất đối với những hộ nông dân có vốn, kinh nghiệm sản 

xuất, quản lý, có yêu cầu mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp hàng hóa và 
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những hộ không có đất sản xuất nông nghiệp mà có nguyện vọng tạo dựng cơ 

nghiệp lâu dài trong nông nghiệp. 

Nhà nƣớc thực hiện nhất quán chính sách phát huy kinh tế tự chủ của hộ 

nông dân, phát triển kinh tế trang trại đi đôi với chuyển đổi hợp tác xã cũ, mở 

rộng các hình thức kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh giữa các hộ nông 

dân, các trang trại, các nông lâm trƣờng quốc doanh, doanh nghiệp nhà nƣớc và 

các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác để tạo động lực và sức mạnh 

tổng hợp cho nông nghiệp, nông thôn phát triển. 

Nhà nƣớc hỗ trợ về vốn, khoa học công nghệ, chế biến tiêu thụ sản phẩm, 

xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho các trang trại phát triển bền 

vững. 

Tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc để các trang trại phát triển bền 

vững. 

4.1.2 Căn cứ vào quan điểm, mục ti u, định hƣớng phát triển kinh tế trang 

trại của tỉnh Đồng Nai  

4.1.2.1 Căn cứ vào quan điểm phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Đồng 

Nai 

Căn cứ vào đề án quy hoạch quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội 

của Tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 và quyết định điều 

chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn 

2025 theo quyết định số 734/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 5 năm 2015 của Thủ tƣớng 

chính phủ. UBND tỉnh đã đƣa ra quan điểm về phát triển kinh tế trang trại nói 

chung nhƣ sau: 

Thứ nhất: Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh chứ 

không phải là mục tiêu của nền sản xuất xã hội. Vì vậy, cần tránh nhìn nhận thái 

quá dẫn đến tình trạng hình thành trang trại bằng mọi giá, theo phong trào chạy 

đua số lƣợng mà bỏ qua chất lƣợng hoặc phủ nhận các loại hình sản xuất kinh 

doanh khác. 

Thứ hai: Phát triển kinh tế trang trại phải góp phần thúc đẩy quá trình 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn của vùng, của địa phƣơng theo 

định hƣớng thâm canh, tăng tỷ trọng các loại sản phẩm hàng hoá, gắn sản xuất 

với chế biến và lƣu thông hàng hóa cho tiêu dùng xuất khẩu. 
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Thứ ba: Phát triển kinh tế trang trạiphải gắn liền với phát triển xã hội và 

bảo vệ môi trƣờng sinh thái, góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hƣớng bền 

vững. 

Thứ tư: Phát triển kinh tế trang trại trên cơ sở vừa phát huy triệt để nội lực 

tại chỗ trong dân vừa thu hút và khai thác có hiệu quả các nguồn lực từ bên 

ngoài. 

Thứ năm: Đa dạng hoá các loại hình trang trại, kết hợp các trang trại quy 

mô lớn, vừa và nhỏ. Kết hợp giữa trang trại gia đình và trang trại tập thể, nhóm. 

Đa dạng hoá các loại hình trang trại theo hƣớng sản xuất kinh doanh (VACR, 

VCR, RAC...). 

Thứ sáu, lấy hiệu quả kinh tế xã hội làm tiêu chuẩn lựa chọn các phƣơng án 

phát triển của kinh tế trang trại. 

4.1.2.2 Căn cứ vào mục ti u phát triển kinh tế trang trại của Tỉnh Đồng Nai  

Phát triển kinh tế trang trại là bƣớc chuyển từ kinh tế nông hộ sản xuất nhỏ 

lẻ sang áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, sản xuất hàng 

hóa mũi nhọn, tập trung với quy mô lớn, chất lƣợng cao, giá thành hạ, đủ sức 

cạnh tranh trong cơ chế thị trƣờng, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ 

cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn. Là tiền đề cho việc phát triển ngành công 

nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và là động lực thúc đẩy các loại hình dịch 

vụ cùng phát triển, khai thác triệt để, có hiệu quả diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp, thu hút và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại chỗ, đồng thời huy 

động đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi ít sinh lời để đầu tƣ cho phát triển trang trại mang 

lại hiệu quả cao. 

4.1.2.3 Căn cứ vào định hƣớng phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Đồng 

Nai 

Về định hướng trước mắt: Khuyến khích các cá nhân, hộ gia đình trong tỉnh 

phát triển kinh tế trang trại nếu có điều kiện thuận lợi về đất đai, vốn…Từ đó, 

nhằm khai thác tốt những tiềm năng hiện có vào phát triển kinh tế trang trại để 

vừa tạo việc làm, vừa tăng thu nhập cho ngƣời nông dân. 

Phát triển các loại hình trang trại theo đúng quy hoạch góp phần hình thành 

các vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh, chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp. 
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Từ đó, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn 

Đồng Nai. 

Thực hiện tốt vai trò quản lý của Nhà nƣớc đối với kinh tế trang trại, có 

những chính sách và giải pháp đồng bộ vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã 

hội, đồng thời khuyến khích chủ trang trại làm giàu chính đáng. 

Xây dựng các cơ sở nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi có chất lƣợng 

cao, thích nghi với điều kiện sinh thái của Tỉnh. Đồng thời đẩy mạnh công tác 

khuyến nông, tăng cƣờng công tác thú y…tạo điều kiện cho kinh tế trang trại 

phát triển.  

Thực hiện việc kết nối giữa sản xuất với thị trƣờng tiêu thụ và công nghệ 

chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm 

nông nghiệp. 

Về định hướng phát triển lâu dài: 

Những vùng, huyện có quỹ đất lớn (Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu), các 

loại đất trống đồi trọc, đất hoang hóa dồi dào thì phát triển theo hƣớng quãng 

canh. 

Khuyến khích xây dựng thêm nhiều trang trại mới và mở rộng, hoàn thiện 

các trang trại hiện có. 

Những khu vực quỹ đất không lớn hay không còn nhiều đất hoang hóa thì 

tập trung cũng cố các trang trại đã có và phát triển theo hƣớng thâm canh, tăng 

năng suất cây trồng vật nuôi bằng cách sử dụng hiệu quả hơn những thành tựu, 

tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học hiện đại. 

Phát triển theo hƣớng hợp tác (liên doanh liên kết hơn với mọi hình thức) 

Phát triển theo chiều sâu (đi vào thâm canh, chuyên môn hóa) 

Sử dụng đa dạng sinh học trong quy hoạch và phát triển kinh tế trang trại. 

Đồng thời tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về quy luật kinh tế trong phát triển bền 

vững. 

Tóm lại, căn cứ vào định hƣớng phát triển kinh tế trang trại của Tỉnh Đồng 

Nai, về quy mô phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi của Tỉnh, thực trạng phát 

triển kinh tế trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai nhƣ đã phân tích ở trên và căn 

cứ vào xu thế hội nhập của nền kinh tế và của ngành chăn nuôi. Chúng tôi, đề 

xuất định hƣớng cho phát triển các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai nhƣ sau: 
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Một là, phát triển các trang trại chăn nuôi heo theo hƣớng sản xuất hàng 

hóa, áp dụng quy trình chăn nuôi hiện đại theo hƣớng sản xuất công nghiệp 

(chuồng kín), sản xuất sản phẩm đáp ứng đƣợc nhu cầu trong và ngoài tỉnh và 

hƣớng đến xuất khẩu ra nƣớc ngoài. Để phát triển chăn nuôi quy mô lớn theo 

hƣớng công nghiệp, Tỉnh có chính sách quy hoạch đất đai, định hƣớng lâu dài, ổn 

định các vùng chăn nuôi công nghiệp.UBND tỉnh và các ngành chức năng có liên 

quan đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở hạ tầng đến các vùng khuyến khích phát triển 

chăn nuôi nằm ở các khu vực trọng điểm nhằm tạo tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

tổ chức thực hiện việc di dời các trang trại chăn nuôi heo vào các vùng khuyến 

khích phát triển chăn nuôi. Để khuyến khích các trang trại chăn nuôi di dời, 

UBND Tỉnh cần tiếp tục chính sách hỗ trợ di dời theo quyết định số 

36/2013/QĐ-UBND  nhƣng cần rà soát lại các trang trại chăn nuôi heo đƣợc tổ 

chức theo hƣớng gắn sản xuất với thị trƣờng, bảo đảm an toàn dịch bệnh, vệ sinh 

thú y, bảo vệ môi trƣờng và cải thiện điều kiện an sinh xã hội, nhằm nâng cao 

năng suất, chất lƣợng, hiệu quả và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Hai là, phát triển các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo hƣớng bền 

vững, an toàn sinh học. Để các trang trại chăn nuôi của Tỉnh phát triển bền vững, 

UBND Tỉnh tiếp tục triển khai và duy trì đề án “phát triển chăn nuôi gia súc, gia 

cầm và nuôi trồng thủy sản bền vững đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020” 

theo quyết định số 296/QĐ/UBND. Mục tiêu của đề án là phấn đấu năm 2020 

nâng tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh lên 2,2 triệu con, sản lƣợng thịt đạt 250.000 

tấn/năm, chăn nuôi trang trại chiếm 80%; Đồng thời, tỉnh hỗ trợ xây dựng các 

chuỗi sản phẩm thịt lợn, gà, trứng gà an toàn, tỉnh sẽ hỗ trợ 4-5,6 tỷ đồng/năm 

cho một số doanh nghiệp và trang trại chăn nuôi trong tỉnh để sản xuất giống 

nhằm tạo ra nguồn giống tốt đảm bảo chất lƣợng góp phần nâng tổng đàn lợn trên 

địa bàn tỉnh lên 1,8 triệu con, trong đó, có đàn lợn nái khoảng 222.000 con. Các 

địa phƣơng có lợi thế phát triển ngành chăn nuôi nhƣ huyện Trảng Bom, Biên 

Hòa, Vĩnh Cửu…cần huy động các nguồn lực đầu tƣ tại địa bàn: Các dự án nƣớc 

ngoài, chính sách đầu tƣ của tỉnh, nguồn lực địa phƣơng hỗ trợ ngành chăn nuôi 

phát triển. Cần chú trọng đầu tƣ phát triển các sản phẩm mà địa phƣơng có lợi 

thế, từng bƣớc xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng thƣơng hiệu, tạo lợi thế cạnh 

tranh cho sản phẩm. 
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Ba là, phát triển các trang trại theo hƣớng mở rộng quy mô, phát triển tổng 

đàn gắn với nâng cao chất lƣợng sản phẩm. Trƣớc tiên phải quy hoạch vùng chăn 

nuôi, xác định chăn nuôi để làm tăng giá trị gia tăng, xác định đƣợc quy mô phát 

triển của từng vùng, huyện, xã và của từng trang trại. Bên cạnh, cần chú trọng 

công tác tuyển chọn giống tốt, có chất lƣợng vì giống là một nhân tố cơ bản, một 

khâu quan trọng quyết định đến năng suất và chất lƣợng sản phẩm;  Ngoài ra, cần 

phải xây dựng những cơ chế, chính sách hỗ trợ ngƣời chăn nuôi, trƣớc hết là các 

địa phƣơng (cấp xã, cấp huyện rồi đến cấp tỉnh) và kêu gọi các doanh nghiệp, các 

nhà đầu tƣ, các dự án nƣớc ngoài… chính sách hỗ trợ ngƣời chăn nuôi trong việc 

làm chuồng, kỹ thuật chăn nuôi, giống, cơ sở hạ tầng, xử lý chất thải... Đối với 

các cơ sở chăn nuôi trang trại công nghiệp, bán công nghiệp cần áp dụng công 

nghệ tự động hoá từng khâu và toàn bộ quá trình sản xuất; các cơ sở chăn nuôi 

phải có sổ sách theo dõi quản lý, lƣu giữ số liệu về giống, thuốc thú y và dịch 

bệnh. Bên cạnh đó, để nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, cần phải 

hình thành chuỗi giá trị, từ việc cung cấp đầu vào, sản xuất, thu gom, chế biến và 

cuối cùng là bán sản phẩm cho ngƣời tiêu dùng. Đặc biệt đẩy mạnh mối liên kết 

“bốn nhà” theo hƣớng doanh nghiệp, trang trại đầu tƣ vào chăn nuôi cần phải lập 

dự án cụ thể, phát triển chăn nuôi theo quy hoạch và chăn nuôi quy mô lớn ứng 

dụng công nghệ cao, đầu tƣ đồng bộ về công nghệ, thiết bị, giống, thức ăn... để 

nâng cao năng suất, chất lƣợng vật nuôi; sản xuất chăn nuôi gắn với thị trƣờng 

tiêu thụ ổn định, tổ chức liên kết (hợp đồng) chặt chẽ giữa ngƣời chăn nuôi với 

đơn vị tiêu thụ sản phẩm. Chăn nuôi đảm bảo giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng, an 

toàn vệ sinh thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm xác nhận đƣợc nguồn gốc sản 

phẩm chăn nuôi khi đƣa ra thị trƣờng tiêu thụ 

Bốn là, Phát triển các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo hƣớng hội 

nhập quốc tế. Trong xu hƣớng hội nhập sâu rộng hiện nay, Hiệp định đối tác 

chiến lƣợc xuyên Thái Bình Dƣơng (TPP) đƣợc ký kết, Cộng đồng kinh tế 

ASEAN đƣợc hình thành, các trang trại chăn nuôi của tỉnh sẽ tiếp tục phải đối 

mặt với nhiều khó khăn và mức độ cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu ngày càng 

khốc liệt hơn nên yêu cầu đặt ra cho các trang trại hiện nay là phải đẩy mạnh tái 

cơ cấu để nâng cao hiệu quả sản xuất và tăng sức cạnh tranh. Trong đó, việc tạo 

lợi thế cạnh tranh chính là con đƣờng duy nhất để tồn tại trong xu thế hiện nay 
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thông qua việc ứng dụng đồng bộ công nghệ cao về giống, thiết bị, chuồng trại... 

để nâng sức cạnh tranh đƣợc với sản phẩm của các nƣớc trong khu vực và thế 

giới khi hội nhập ngày càng sâu rộng. 

4.1.2.3 Căn cứ vào thực trạng phát triển kinh tế trang trại của tỉnh trong 

những năm qua 

Thông qua việc phân tích thực trạng phát triển của các trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai cho thấy một số điểm nổi bật nhƣ sau: 

Qui mô về sản lƣợng, số lƣợng heo, diện tích chăn nuôi, vốn của các trang 

trại chăn nuôi heo của Đồng Nai chiếm tỷ lệ lớn ở vùng Đông Nam bộ và cả 

nƣớc. Tuy nhiên, qui mô sản lƣợng phân bố không đồng đều giữa các loại hình 

trang  trại, cụ thể trang trại của các doanh nghiệp FDI và các công ty cổ phần có 

quy mô lớn và chênh lệch khá xa so với các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia 

đình. 

Trình độ chuyên môn của chủ trang trại và lao động làm việc tại các trang 

trại có sự chênh lệch đáng kể. Các trang trại chăn nuôi heo của các công ty có 

vốn FDI có trình độ chuyên môn cao hơn, thể hiện qua tỷ lệ đƣợc đào tạo cao 

hơn nhiều so với các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình.  

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, các trang trại chăn nuôi heo của tỉnh 

gặp nhiều khó khăn về giống, thuốc thú ý, thức ăn chăn nuôi vì chi phí cao và 

phụ thuộc vào các đơn vị cung cấp. 

Các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số 

trang trại chăn nuôi heo của Tỉnh nhƣng đa phần là chăn nuôi theo kiểu chuồng 

hở, hiệu quả thấp hơn so với các trang trại chăn nuôi khác, không hoàn toàn đảm 

bảo an toàn dịch bệnh, chất lƣợng sản phẩm thấp không đồng đều, vấn đề ô 

nhiễm môi trƣờng chƣa đƣợc xử lý theo quy trình. 

Việc tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi đặc biệt là các trang trại 

chăn nuôi của hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn, sản phẩm tiêu thụ phụ thuộc 

nhiều vào thƣơng lái, giá bán sản phẩm thƣờng xuyên biến động. 

Sự liên kết giữa các trang trại còn lỏng lẻo, chƣa có sự phối hợp đồng bộ và 

xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất. 

Các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai còn có nhiều hạn chế trƣớc yêu 

cầu hội nhập quốc tế. 
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Ngoài ra, từ kết quả phân tích mô hình định lƣợng cho thấy các nhân tố quy 

mô đàn, vốn sản xuất, chi phí đầu vào, trình độ chuyên môn của chủ trang trại, 

công nghệ có ảnh hƣởng đến sản lƣợng của các trang trại. Đây cũng chính là căn 

cứ để đề xuất giải pháp phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

4.2. Giải pháp pháp triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo 

hƣớng hội nhập quốc tế 

Trang trại nói chung và trang trại chăn nuôi ở Đồng Nai nói riêng là một tổ 

chức vừa mang tính chất kinh tế, vừa mang tính chất xã hội. Quá trình hình thành 

và phát phát triển của các trang trại đƣợc quyết định bởi những điều kiện bên 

ngoài và những điều kiện bên trong (năng lực kinh doanh của trang trại). Chính 

vì vậy, các giải pháp phát triển kinh tế trang trại phải đƣợc tác động từ hai phía 

(từ bên ngoài - các giải pháp vĩ mô và từ bên trong - các giải pháp vi mô). Các 

giải pháp vĩ mô đƣợc thực hiện trƣớc hết bởi các cơ quan quản lý Nhà nƣớc các 

cấp nhằm tạo tiền đề, điều kiện và môi trƣờng thuận lợi nhất cho sự ra đời và 

phát triển kinh tế trang trại theo đúng định hƣớng và quan điểm đã đƣợc xác 

định. Các giải pháp vi mô đƣợc đƣa ra để giải quyết những vấn đề cụ thể của các 

trang trại từ việc tìm kiếm các yếu tố đầu vào, quá trình tổ chức sản xuất kinh 

doanh cho đến việc chế biến và tiêu thụ sản phẩm của trang trại. Những giải pháp 

cụ thể này đƣợc áp dụng và thực hiện bởi các chủ trang trại trong những điều 

kiện và tình hình cụ thể của từng trang trại nhằm đạt đƣợc hiệu quả kinh doanh 

cao, kinh tế trang trại ngày càng phát triển vững chắc và bền vững. 

Căn cứ vào những quan điểm, định hƣớng phát triển nêu trên và việc phân 

tích, đánh giá thực trạng phát triển trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai tác giả đề 

xuất một số giải pháp sau nhằm tiếp tục thúc đẩy sự hình thành và phát triển kinh 

tế trang trại của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.  

4.2.1 Các giải pháp vĩ mô 

4.2.1.1 Đối với Nhà nƣớc 

Giải pháp về quy hoạch: 

Quy hoạch xây dựng các chợ đầu mối, các trung tâm hội chợ giao dịch mua 

bán vật tƣ, nguyên liệu chăn nuôi, thú y, đấu giá con giống và các sản phẩm chăn 

nuôi trong phạm vi vùng, khu vực. 
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Tăng cƣờng năng lực quản lý nhà nƣớc về chăn nuôi đƣợc thể hiện trên các 

mặt: củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức ngành chăn nuôi từ Trung ƣơng đến 

các địa phƣơng. Hoàn thiện hệ thống pháp luật quản lý ngành chăn nuôi; Đầu tƣ, 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định giống và 

thức ăn chăn nuôi quốc gia, bao gồm một trung tâm quốc gia và các trung tâm 

vùng, đảm bảo thuận lợi nhất cho việc phối hợp với các địa phƣơng trong các 

hoạt động kiểm soát chất lƣợng con giống và thức ăn chăn nuôi; Hoàn thiện hệ  

thống thống kê, giám sát chuyên ngành cảnh báo chất lƣợng và thị trƣờng các sản 

phẩm chăn nuôi. Xây dựng hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hàng 

rào kỹ thuật về chăn nuôi 

Giải pháp về vốn:  

Nhu cầu về vốn là một trong những đặc trƣng quan trọng của kinh tế trang 

trại. Điều đó đòi hỏi phải có chính sách vay vốn, tín dụng phù hợp với loại hình 

kinh tế này. Nhà nƣớc cần tăng thêm nguồn vốn đầu tƣ cho vay trung và dài hạn 

cho các trang trại với mức lớn hơn và mức lãi suất ƣu đãi cho các trang trại chăn 

nuôi nhằm đáp ứng yêu cầu phát triểncủa các trang trại. Nhà nƣớc cần dành một 

phần vốn thỏa đáng từ các chƣơng trình, dự án nhƣ vốn tín dụng ƣu đãi, vốn 

chƣơng trình nông nghiệp, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn viện trợ quốc 

tế... cho các trang trại vay để đầu tƣ sản xuất. Ngoài ra, Nhà nƣớc hỗ trợ một 

phần vốn xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng nhƣ thủy lợi, giao thông, điện, 

nƣớc sinh hoạt, thông tin, chợ và các tổ chức thu mua, cung ứng vật tƣ... cho các 

khu vực có trang trại chăn nuôi theo phƣơng châm "Nhà nƣớc và nhân dân cùng 

làm. 

Giải pháp chủ động thức ăn chăn nuôi:  

         Để xây dựng đƣợc vùng nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi thì 

Nhà nƣớc cần sớm có chính sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng. Nhà 

nƣớc và các tổ chức tín dụng nên có những chính sách ƣu đãi cho doanh nghiệp 

vay vốn đầu tƣ tạo vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, nhất là 

doanh nghiệp chế biến TĂCN phải là cầu nối, ký kết hợp đồng tiêu thụ để ngƣời 

trồng có thể hoàn toàn yên tâm sản xuất. Khi nguồn nguyên liệu chế biến TĂCN 

đƣợc tự chủ thì các doanh nghiệp chế biến TĂCN sẽ không phải tốn thêm các chi 

phí vận chuyển, thuế nhập khẩu nguyên liệu… Điều này vừa góp phần giảm chi 
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phí sản xuất, vừa kích thích sản xuất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, thu nhập 

cho ngƣời nông dân. Bên cạnh đó, cần đa dạng nguồn nguyên liệu TĂCN nhập 

khẩu thông qua việc cho phép các doanh nghiệp nƣớc ngoài nhập khẩu và phân 

phối trực tiếp tới các doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng sàn giao dịch TĂCN, 

tăng cƣờng năng lực dự trữ các nguyên liệu nhƣ: ngô, khô dầu đậu tƣơng, bột 

cá… trong thời gian dài. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn sử dụng 

TĂCN công nghiệp nhằm tăng tỷ lệ sử dụng loại thức ăn này trong chăn nuôi;Ở 

góc độ vĩ mô, Nhà nƣớc cần có chính sách ổn định nền kinh tế vĩ mô, ổn định 

chính sách tiền tệ (tỷ giá, lãi suất) và các mặt hàng thiết yếu nhƣ xăng dầu;  có 

chính sách ƣu đãi đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực TĂCN nhƣ 

đơn giản hoá các thủ tục nhập khẩu, miễn giảm thuế nhập khẩu v.v  

Các viện nghiên cứu, các nhà khoa học cần tập trung nghiên cứu các công 

thức phối trộn thức ăn phù hợp với điều kiện chăn nuôi nƣớc ta, sớm đƣa cây 

trồng biến đổi gen vào sản xuất; khuyến khích chế biến bột cá; khuyến khích 

nghiên cứu tạo nguyên liệu mới nhƣ: thức ăn bổ sung, thức ăn phụ gia. 

Giải pháp về thị trường tiêu thụ:  

Nhà nƣớc hỗ trợ thông tin cho các trang trại thông qua việc tổ chức hệ thống 

thông tin thị trƣờng từ trung ƣơng đến địa phƣơng với mọi phƣơng tiện truyền 

thông đại chúng, Internet, kết hợp với hệ thống thông tin của tờ in, bản tin về sản 

xuất, kinh doanh, thị trƣờng, giá cả sản phẩm chăn nuôi giúp các trang trại nắm 

thông tin kịp thời về thị trƣờng. 

         Đẩy mạnh việc đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng trong nông thôn để nâng 

cao hiệu quả của thị trƣờng 

Nhà nƣớc cần ban hành, bổ sung, sửa đổi các văn bản luật phù hợp với hệ 

thống luật quốc tế và những cam kết trong hiệp định thƣơng mại giữa Việt Nam 

với các nƣớc nhằm tạo môi trƣờng pháp lý ổn định, minh bạch giúp cho các các 

trang trại trong và ngoài nƣớc yên tâm đầu tƣ kinh doanh.Thông tin tuyên truyền 

về hội nhập kinh tế quốc tế để các trang trại hiểu rõ những thuận lợi, khó khăn, 

thách thức đối với lĩnh vực thƣơng mại khi Việt Nam hội nhập ngày càng sâu 

rộng với kinh tế khu vực và quốc tế. 
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4.2.1.2 Đối với Tỉnh Đồng Nai  

Sự hình thành kinh tế trang trại gắn liền với tự tập trung và tích tụ đất đai. 

Chính sách đất đai phù hợp là khâu cơ bản để tạo tiền đề cho sự phát triển bền 

vững và có hiệu quả của các trang trại. Trƣớc hết, UBND Tỉnh tiếp tục thực hiện 

công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trang trại để họ có đƣợc 

đầy đủ quyền lợi về kinh tế, bảo đảm cho họ yên tâm đầu tƣ, huy động vốn và 

tháo gỡ các khó khăn khác, khuyến khích việc khai thác có hiệu quả các điều 

kiện về tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội của Tỉnh.  

          Triển khai nhanh chóng việc di dời các trang trại chăn nuôi vào vùng quy 

hoạch chăn nuôi tập trung ở các huyện có diện tích chăn nuôi lớn nhƣ Thống 

Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu nhằm tạo vùng chăn nuôi tập trung và giảm ô 

nhiễm môi trƣờng. Từ đó đầu tƣ xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp các cơ sở chế 

biến công nghiệp để thu hút sản phẩm nguyên liệu từ các trang trại chăn nuôi. 

Trên thực tế Tỉnh đã và đang thực hiện quy hoạch và di dời các đơn vị chăn nuôi 

tập trung vào các vùng quy hoạch nhƣng việc quy hoạch này còn nhiều bất cập 

nhƣ vị trí quy hoạch xa khu dân cƣ gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng 

hóa, thuê mƣớn lao động, xa vùng nguyên liệu, khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm; 

UBND Tỉnh và địa phƣơng chƣa có chính sách hỗ trợ các trang trại di dời đến 

các vùng chăn nuôi tập trung, chƣa có chích sách khuyến khích các trang trại di 

dời, cơ sở hạ tầng ở các vùng chăn nuôi tập trung chƣa đƣợc hoàn thiện v.v. Do 

đó, cần phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể và những chính sách hỗ trợ các trang trại 

chăn nuôi heo thực hiện việc di dời vào vùng quy hoạch chăn nuôi trong thời 

gian tới 

 Tỉnh cần tập trung đầu tƣ nhiều hơn nữa cho khoa học và công nghệ, có 

biện pháp hữu hiệu khuyến khích huy động tối đa sự tham gia mọi thành phần, 

tầng lớp trong xã hội nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ 

nông nghiệp- nông thôn. Tăng cƣờng nhập khẩu công nghệ tiên tiến của nƣớc 

ngoài, nhất là các loại giống, vật nuôi, máy móc, thiết bị có năng suất, chất 

lƣợng cao phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phƣơng, từng trang trại về vốn, 

nhân lực và các yếu tố khác. 

            Nhằm đảm bảo, chủ động nguồn thuốc thú ý phục vụ cho quá trình sản 

xuất kinh doanh của các trang trại, một số đề xuất nhƣ sau: Tỉnh và ngành nông 
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nghiệp cần đầu tƣ chiều sâu cho lĩnh vực thú y mang tính lâu dài cả về đội ngũ 

cán bộ có kỹ thuật cao với các phòng thí nghiệm trọng điểm đồng bộ kết hợp với 

các chƣơng trình hợp tác quốc tế về các bệnh liên quan đến viêm gây bệnh ; 

Nghiên cứu sản xuất đƣợc các loại vác xin để chủ động trong phòng chống có 

hiệu quả cho các bệnh đã có và sẽ có trong tƣơng lai trên địa bàn Tỉnh; Cơ quan 

chức năng tăng cƣờng giám sát thị trƣờng thuốc thú y trên địa bàn Tỉnh về chất 

lƣợng thuốc, giá bán thuốc để đảm bảo quyền lợi của các trang trại chăn nuôi. 

Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm tra để bảo vệ môi trƣờng, đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm qua đó giúp cho trang trại chăn nuôi sản xuất phát triển bền 

vững và nâng cao giá trị sản phẩm.Chính quyền địa phƣơng cần phải có chính 

sách quản lý chăn nuôi, hạn chế tối đa xảy ra dịch bệnh, có biện pháp phòng 

chống dịch bệnh. Phải nâng cao nhận thức cho ngƣời nông dân thông qua nhiều 

lớp học hơn nữa về kinh nghiệm bảo vệ an toàn trong chăn nuôi.  

           Hình thành các mô hình trình diễn, hƣớng dẫn khuyến nông để áp dụng 

các kỹ thuật tiên tiến giúp cho các trang trại chăn nuôi an toàn và hiệu quả kinh 

tế 

         UBND Tỉnh quy hoạch, xây dựng, cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang 

thiết bị các chợ tiêu thụ thực phẩm tƣơi sống, đảm bảo vệ sinh môi trƣờng và an 

toàn vệ sinh thực phẩm, trƣớc hết là ở các đô thị và khu công nghiệp. 

          Tỉnh có chính sách kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp có vốn FDI 

đầu tƣ trong lĩnh vực chăn nuôi hỗ trợ, giúp đỡ, chia sẽ với các trang trại chăn 

nuôi heo khác trên địa bàn tỉnh về kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi, công nghệ, thị 

trƣờng tiêu thụ. 

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội, ngành nông nghiệp cùng với 

các ngành liên quan và các địa phƣơng trong tỉnh phải tiếp tục xây dựng, bổ sung 

hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất đai, đầu tƣ nghiên cứu để xây dựng vùng 

nguyên liệu nhằm phát huy tối đa các lợi thế về khí hậu, đất đai của Tỉnh và 

nhằm chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi cho các trang trại. Bộ NN&PTNT cùng 

sở NN&PTNT Tỉnh có kế hoạch khuyến khích mở rộng diện tích trồng đậu 

tƣơng, ngô, mỳ, khoai… trong nƣớc và trong Tỉnh để giảm nhập khẩu nguyên 

liệu từ nƣớc ngoài. Để làm đƣợc điều này, trong dự thảo Chiến lƣợc phát triển 

ngành trồng trọt đến năm 2020, Cục Trồng trọt đã đề xuất ƣu tiên tăng diện tích 



 
161 

  

trồng ngô từ 1,1 triệu ha lên 1,5- 2 triệu ha, có áp dụng thâm canh, đƣa tiến bộ kỹ 

thuật, giống mới vào sản xuất. Theo đó, sẽ chuyển một phần diện tích lúa kém 

hiệu quả sang trồng ngô, đồng thời điều chuyển thời vụ cây trồng vụ hè thu, tăng 

diện tích ngô đông. Bên cạnh, cần sớm ứng dụng công nghệ mới để tăng năng 

suất cây trồng, phát triển giống vật nuôi sử dụng nguồn TĂCN chế biến từ nguồn 

nguyên liệu trong nƣớc. 

4.2.1.3 Đối với Hiệp hội chăn nuôi của Tỉnh 

Hiệp hội chăn nuôi và các sở ban ngành của tỉnh định kỳ tổ chức các 

chƣơng trình triển lãm, các buổi hội chợ nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm 

chất lƣợng, tiên tiến điển hình, các thiết bị, công nghệ chăn nuôi tiên tiến hiện 

nay mà các công ty FDI đang áp dụng để các trang trại khác học tập kinh 

nghiệm. Tổ chức các buổi giao lƣu, học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm giữa các trang 

trại chăn nuôi, trong đó khuyến khích các công ty có vốn FDI tham gia tích cực 

hoạt động này nhằm chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm chăn nuôi cho các trang trại 

chăn nuôi khác. 

Cần cung cấp thông tin đầy đủ về giá cả, thị trƣờng, nguyên liệu đầu vào, 

thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nƣớc để các trang trại chủ động sản 

xuất kinh doanh thông qua các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm.  

Hiệp hội là cầu nối để các trang trại chăn nuôi của Tỉnh trao đổi thông tin, 

phản ảnh những thông tin, những yêu cầu của các trang trại về tình hình sản xuất 

tiêu thụ sản phẩm tới các cơ quan ban ngành có liên quan cũng nhƣ phổ biến, 

tuyên truyền những chủ trƣơng, chính sách, văn bản luật liên quan đến ngành 

chăn nuôi. Kịp thời nắm bắt khó khăn, nguyện vọng của các trang trại để có biện 

pháp đề xuất lên các cơ quan chức năng cấp trên  giúp đỡ kịp thời. 

4.2.2 Các giải pháp vi mô 

4.2.2.1 Giải pháp về tăng qui mô đàn 

Tăng qui mô đàn là điều kiện để đƣa những kỹ thuật tiên tiến, hiện đại vào 

sản xuất, hƣớng đến sản xuất hóa đáp ứng nhu cầu của thị trƣờng. Bên cạnh đó 

qui mô đàn ảnh hƣởng lớn đến hiệu quả của chăn nuôi do tận dụng đƣợc lợi thế 

nhờ qui mô.  

Nhằm quy hoạch tổng thể ngành chăn nuôi nói chung trong phạm toàn tỉnh, 

hình thành các vùng chăn nuôi trọng điểm đối với những loại vật nuôi chủ yếu 
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nhƣ lợn, nhằm tăng qui mô đàn của các trang trại chăn nuôi. Do đó, một số giải 

pháp đề xuất nhằm tăng nhƣ sau:  

Trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của 

ngành nông nghiệp và các ngành liên quan, UBND Tỉnh và các huyện cần triển 

khai quy hoạch lâu dài, ổn định các vùng chăn nuôi công nghiệp, tập trung trang 

trại đến tận huyện, xã. Tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện quy hoạch sử dụng 

đất đai, đầu tƣ nghiên cứu để xác định cụ thể cho đƣợc các vùng chuyên canh 

chăn nuôi để phát huy tối đa các lợi thế về khí hậu, đất đai của từng vùng khác 

nhau. Trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi 

cho từng vùng, từng địa phƣơng một cách cụ thể, khoa học.  Bên cạnh đó, 

khuyến khích chuyển đổi, chuyển nhƣợng, dồn điền, đổi thửa,... tạo quỹ đất để 

giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tƣ khả thi đã 

đƣợc các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Chuyển đổi diện tích canh tác kém 

hiệu quả, nhất là tại các vùng trung du, đồi gò,... sang phát triển chăn nuôi trang 

trại. Ngoài ra, sự hình thành kinh tế trang trại gắn liền với tự tập trung và tích tụ 

đất đai. Chính sách đất đai phù hợp là khâu cơ bản để tạo tiền đề cho sự phát 

triển bền vững và có hiệu quả của kinh tế trang trại. Trƣớc hết, tỉnh, huyện cần 

chú trọng và khẩn trƣơng thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho các trang trại có đƣợc đầy đủ quyền lợi về kinh tế bảo đảm cho họ yên 

tâm đầu tƣ, huy động vốn và tháo gỡ các khó khăn khác, khuyến khích việc khai 

thác có hiệu quả các vùng gò đồi, hoang hóa, đồng thời phải tính đến hiệu quả xã 

hội, môi trƣờng sinh thái lâu dài nhằm mục đích mở rộng qui mô chăn nuôi, tăng 

qui mô đàn. 

Triển khai nhanh chóng việc di dời các trang trại chăn nuôi vào vùng quy 

hoạch chăn nuôi tập trung  với 139 vùng chăn nuôi tập trung thuộc 8 huyện, thị 

xã Long Khánh với tổng diện tích trên 15.674 ha ở các huyện có diện tích chăn 

nuôi lớn nhƣ Thống Nhất, Trảng Bom, Vĩnh Cửu nhằm tạo vùng chăn nuôi tập 

trung và giảm ô nhiễm môi trƣờng. Tiếp tục thực hiện nghị quyết 04 về đầu tƣ 

xây dựng cơ sở hạ tầng tại các vùng thí điểm phát triển chăn nuôi tập trung của 

UBND. Theo đó, tỉnh sẽ đầu tƣ theo hƣớng có chọn lọc và tập trung làm các dự 

án điểm chứ không đầu tƣ mang tính dàn trải nhƣ trƣớc. Cụ thể, toàn tỉnh có 4 

huyện, gồm: Thống Nhất, Trảng Bom, Xuân Lộc, Cẩm Mỹ đƣợc chọn làm điểm 
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để thực hiện. Mỗi huyện cũng chọn lọc dự án điểm để triển khai đầu tƣ hiệu quả. 

Hiện 3/4 huyện đã ban hành kế hoạch triển khai đầu tƣ thí điểm hạ tầng và bƣớc 

đầu mang lại hiệu quả. Cụ thể, huyện Thống Nhất đã đầu tƣ đƣợc gần 12km 

đƣờng giao thông và 20km đƣờng điện tại 5/10 vùng quy hoạch và cần tiếp tục 

thực hiện ở các vùng còn lại.Từ đó đầu tƣ xây dựng mới, mở rộng, nâng cấp các 

cơ sở chế biến công nghiệp để thu hút sản phẩm nguyên liệu từ các trang trại 

chăn nuôi. Trên thực tế Tỉnh đã và đang thực hiện quy hoạch và di dời các đơn vị 

chăn nuôi tập trung vào các vùng quy hoạch nhƣng việc quy hoạch này còn nhiều 

bất cập nhƣ vị trí quy hoạch xa khu dân cƣ gây khó khăn trong việc vận chuyển 

hàng hóa, thuê mƣớn lao động, xa vùng nguyên liệu, khó khăn khi tiêu thụ sản 

phẩm; UBND Tỉnh và địa phƣơng chƣa có chính sách hỗ trợ các trang trại di dời 

đến các vùng chăn nuôi tập trung, chƣa có chích sách khuyến khích các trang trại 

di dời, cơ sở hạ tầng ở các vùng chăn nuôi tập trung chƣa đƣợc hoàn thiện,... Do 

đó, cần phải có kế hoạch chi tiết, cụ thể và những chính sách hỗ trợ các trang trại 

chăn nuôi heo thực hiện việc di dời vào vùng quy hoạch chăn nuôi trong thời 

gian tới nhƣ hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các vùng chăn nuôi tập trung, hỗ trợ 

kinh phí cho việc di dời theo quyết định số 36/2013/QĐ-UBND với mức từ 

5.000.000 đồng/tháng/trang trại chăn nuôi tùy theo quy mô chăn nuôi và hỗ trợ 

trong 3 tháng, tạo thị trƣờng tiêu thụ ổn định cho các trang trại,… nhằm giúp cho 

các trang trại chăn nuôi yên tâm mở rộng sản xuất.  

Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận trang trại: Khi đƣợc cấp giấy chứng 

nhận trang trại sẽ có điều kiện hƣởng đƣợc những chính sách ƣu đãi trong quá 

trình sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho họ yên tâm tăng quy mô đàn. 

Chính quyền địa phƣơng cần phải có chính sách quản lý chăn nuôi, hạn chế 

tối đa xảy ra dịch bệnh, có biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phải nâng cao nhận 

thức cho ngƣời nông dân thông qua nhiều lớp học hơn nữa về kinh nghiệm bảo 

vệ an toàn trong chăn nuôi. Nhà nƣớc cần có chính sách bảo hiểm cho trang trại 

chăn nuôi nhằm hạn chế rủi ro cho trang trại, lúc đó họ mới mạnh dạn mở rộng 

qui mô chăn nuôi. 
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4.2.2.2 Giải pháp về các yếu tố đầu vào 

Thứ nhất, về thức ăn chăn nuôi: nhằm chủ động nguồn thức ăn trong chăn 

nuôi và hạn chế sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu chế biến TĂCN từ nƣớc 

ngoài. Một số giải pháp đề xuất nhƣ sau: 

Bộ NN&PTNT cùng sở NN&PTNT Tỉnh có kế hoạch khuyến khích mở 

rộng diện tích trồng đậu tƣơng, ngô, mỳ, khoai,… trong nƣớc và trong Tỉnh để 

giảm nhập khẩu nguyên liệu từ nƣớc ngoài. Để làm đƣợc điều này, trong dự thảo 

Chiến lƣợc phát triển ngành trồng trọt đến năm 2020, Cục Trồng trọt đã đề xuất 

ƣu tiên tăng diện tích trồng ngô từ 1,1 triệu ha lên 1,5- 2 triệu ha, có áp dụng 

thâm canh, đƣa tiến bộ kỹ thuật, giống mới vào sản xuất. Theo đó, sẽ chuyển một 

phần diện tích lúa kém hiệu quả sang trồng ngô, đồng thời điều chuyển thời vụ 

cây trồng vụ hè thu, tăng diện tích ngô đông. Bên cạnh, cần sớm ứng dụng công 

nghệ mới để tăng năng suất cây trồng, phát triển giống vật nuôi sử dụng nguồn 

TĂCN chế biến từ nguồn nguyên liệu trong nƣớc. Để xây dựng đƣợc vùng 

nguyên liệu dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi thì Nhà nƣớc cần sớm có chính 

sách hỗ trợ nông dân chuyển đổi cây trồng. Nhà nƣớc và các tổ chức tín dụng nên 

có những chính sách ƣu đãi cho doanh nghiệp vay vốn đầu tƣ tạo vùng nguyên 

liệu. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp chế biến TĂCN phải 

là cầu nối, ký kết hợp đồng tiêu thụ để ngƣời trồng có thể hoàn toàn yên tâm sản 

xuất. Khi nguồn nguyên liệu chế biến TĂCN đƣợc tự chủ thì các doanh nghiệp 

chế biến TĂCN sẽ không phải tốn thêm các chi phí vận chuyển, thuế nhập khẩu 

nguyên liệu,… Điều này vừa góp phần giảm chi phí sản xuất, vừa kích thích sản 

xuất nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho ngƣời nông dân. 

Cần đa dạng nguồn nguyên liệu TĂCN nhập khẩu thông qua việc cho phép 

các doanh nghiệp nƣớc ngoài nhập khẩu và phân phối trực tiếp tới các doanh 

nghiệp Việt Nam, xây dựng sàn giao dịch TĂCN, tăng cƣờng năng lực dự trữ các 

nguyên liệu nhƣ: ngô, khô dầu đậu tƣơng, bột cá… trong thời gian dài. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn sử dụng TĂCN công nghiệp nhằm tăng tỷ lệ sử 

dụng loại thức ăn này trong chăn nuôi; Ở góc độ vĩ mô, Nhà nƣớc cần có chính 

sách ổn định nền kinh tế vĩ mô, ổn định chính sách tiền tệ (tỷ giá, lãi suất) và các 

mặt hàng thiết yếu nhƣ xăng dầu;  có chính sách ƣu đãi đối với các doanh nghiệp 
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hoạt động trong lĩnh vực TĂCN nhƣ đơn giản hoá các thủ tục nhập khẩu, miễn 

giảm thuế nhập khẩu,... 

Các viện nghiên cứu, các nhà khoa học cần tập trung nghiên cứu các công 

thức phối trộn thức ăn phù hợp với điều kiện chăn nuôi nƣớc ta, sớm đƣa cây 

trồng biến đổi gen vào sản xuất; khuyến khích chế biến bột cá; khuyến khích 

nghiên cứu tạo nguyên liệu mới nhƣ: thức ăn bổ sung, thức ăn phụ gia. 

UBND Tỉnh và cơ quan chuyên ngành có chính sách hỗ trợ về vốn giúp cho 

các cơ sở chế biến TĂCN nội địa nâng cao nguồn lực tài chính, công nghệ, năng 

lực và kinh nghiệm quản lý cũng nhƣ mở rộng quy mô sản xuất và xây dựng 

chiến lƣợc kinh doanh dài hạn, đáp ứng nhu cầu về TĂCN của các trang trại 

nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào TĂCN của các cơ sở chế biến nƣớc ngoài. Bên 

cạnh đó các cơ sở chế biến TĂCN nội địa cần thay đổi tƣ duy sản xuất, có chiến 

lƣợc kinh doanh dài hạn, sáng tạo, tận dụng các lợi thế về hiểu biết thị trƣờng, 

văn hóa, tâm lý khách hàng và hạn chế sản xuất gia công cho các doanh nghiệp 

có vốn FDI để nâng cao năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Thực hiện mô hình 3 bên: ngân hàng – trang trại – cơ sở chế biến TĂCN, 

trong đó ngân hàng hỗ trợ vốn và lãi suất cho các cơ sở chế biến TĂCN và các 

trang trại chăn nuôi, các cơ sở chế biến TĂCN cung cấp TĂCN cho các trang trại 

với nhiều hình thức hỗ trợ nhƣ hỗ trợ, bao tiêu sản lƣợng TĂCN trong suốt chu 

kỳ chăn nuôi của trang trại, áp dụng giá bán hợp lý, tránh tăng giá đột biến. Bên 

cạnh đó, cơ quan chức năng chuyên môn của Tỉnh tăng cƣờng kiểm tra, giám sát 

các cơ sở chế biến TĂCN trên địa bàn Tỉnh về chất lƣợng sản phẩm, giá bán sản 

phẩm, niêm yết công khai giá bán sản phẩm; xử phạt nghiêm những cơ sở chế 

biến TĂCN, đại lý TĂCN có hành vi đầu cơ trực lợi, tăng giá bán gây lũng đoạn 

thị trƣờng. 

Thứ hai, về con giống: Nhằm chuẩn bị và chủ động nguồn giống tốt cho 

các trang trại chăn nuôi, một số đề xuất khuyến nghị nhƣ sau: 

Ngành chăn nuôi nói chung và các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai ứng 

dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác giống. Tăng cƣờng phát 

triển đàn heo giống, nâng cấp cơ sở tạo giống gia súc của Tỉnh để bảo đảm chủ 

động nguồn giống thông qua việc quản lý tốt nguồn giống từ bên ngoài, làm chặt 

chẽ công tác kiểm dịch gia súc, hạn chế tối đa dịch bệnh từ bên ngoài, bảo đảm 
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chất lƣợng con giống. Chú ý tới biện pháp lai tạo những giống con nuôi tốt, phấn 

đấu chủ động đƣợc con giống tại địa phƣơng. Tỉnh có chính sách khuyến khích 

các nhà đầu tƣ trong nhà tỉnh xây dựng các trang trại quy mô lớn chuyên cung 

cấp heo giống có chất lƣợng cao đáp ứng nhu cầu con giống của các trang trại 

chăn nuôi trên địa bàn Tỉnh.  

Ngoài ra, cần có những biện pháp nhằm động viên, thúc đẩy các doanh 

nghiệp, cơ quan nghiên cứu khoa học nghiên cứu chọn tạo giống và nhập các loại 

giống tiên tiến trên thế giới về để lai tạo ra bộ giống tốt, tạo điều kiện từng bƣớc 

giúp sản phẩm chăn nuôi của Đồng Nai có sức cạnh tranh tốt hơn. 

Thứ ba, về thuốc thú y: Nhằm đảm bảo, chủ động nguồn thuốc thú ý phục 

vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh của các trang trại, một số đề xuất nhƣ sau:  

Tỉnh và ngành nông nghiệp cần đầu tƣ chiều sâu cho lĩnh vực thú y mang 

tính lâu dài cả về đội ngũ cán bộ có kỹ thuật cao với các phòng thí nghiệm trọng 

điểm đồng bộ kết hợp với các chƣơng trình hợp tác quốc tế về các bệnh liên quan 

đến viêm gây bệnh. Trung tâm nghiên cứu thuộc Chi cục thú y của Tỉnh cần 

nghiên cứu sản xuất đƣợc các loại vác xin để chủ động trong phòng chống có 

hiệu quả cho các bệnh đã có và sẽ có trong tƣơng lai trên địa bàn Tỉnh. Để thực 

hiện đƣợc điều này đòi hỏi có sự đầu tƣ hỗ trợ từ ngân sách của UBND tỉnh để 

xây dựng phòng thí nghiệm, đầu tƣ trang thiết bị dụng cụ phục vụ nghiên cứu; có 

chính sách tạo điều kiện và hỗ trợ cán bộ nghiên cứu nhƣ cử đi đào tạo nghiên 

cứu chuyên sâu ở các Trƣờng đại học và các viện nghiên cứu, chế độ phụ cấp đối 

với cán bộ nghiên cứu. 

Cơ quan chức năng tăng cƣờng giám sát thị trƣờng thuốc thú y trên địa bàn 

Tỉnh về chất lƣợng thuốc, giá bán thuốc để đảm bảo quyền lợi của các trang trại 

chăn nuôi. Cụ thể là thƣờng xuyên kiểm tra các cửa hàng, đại lý kinh doanh 

thuốc thú y về việc niêm yết giá bán, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm; các đơn vị vi 

phạm tùy theo mức độ có mức phạt thích đáng. 

Chủ trang trại cần phối hợp với cơ quan thú y của Tỉnh và địa phƣơng trong 

việc phòng và chống bệnh thông qua việc giám sát và thông tin dịch bệnh  kịp 

thời và chính xác đến cơ quan thú y Tỉnh nhằm có biện pháp xử lý kịp thời. Hệ 

thống giám sát và thông tin phải đƣợc xây dựng từ tỉnh đến huyện và cần phải 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, chặt chẽ. 
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Chi cục thú y của Tỉnh tăng cƣờng các hoạt động phòng chống dịch, nâng 

cao năng lực tổng hợp, phân tích số liệu, dự báo, cảnh báo dịch bệnh, xây dựng 

kế hoạch, chiến lƣợc, chƣơng trình phòng, khống chế và thanh toán dịch bệnh, 

xây dựng các vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Nâng cao năng lực chẩn đoán nhằm 

phát hiện nhanh và chính xác mầm bệnh. 

4.2.2.3 Giải pháp về vốn sản xuất, tín dụng 

Nhu cầu về vốn là một trong những đặc trƣng quan trọng của kinh tế trang 

trại. Nhu cầu vốn đầu tƣ phát triển trang trại rất lớn, trong khi đó khả năng tiếp 

cận nguồn vốn của trang trại gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân do tài sản thế 

chấp của các trang trại là đất đai. Giá trị đất đai ở những nơi đầu tƣ chăn nuôi 

thƣờng có giá trị thấp, những tài sản khác nhƣ thiết bị, con giống thƣờng không 

đƣợc ngân hàng chấp nhận nên khả năng vay bằng tài sản thế chấp bị hạn chế rất 

nhiều. Thời gian vay vốn ngắn chƣa phù hợp với chu kỳ chăn nuôi, gây khó khăn 

cho chủ trang trại khi định hƣớng phát triển lâu dài. Điều đó đòi hỏi phải có 

chính sách vay vốn, tín dụng phù hợp với loại hình kinh tế này. Nhằm tạo điều 

kiện về vốn đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của các trang trại chăn 

nuôi, một số đề xuất kiến nghị nhƣ sau: 

Nhà nƣớc cần tăng thêm nguồn vốn đầu tƣ cho vay trung và dài hạn cho các 

trang trại với mức lớn hơn đáp ứng yêu cầu của các trang trại. Về mức cho vay 

bình quân một trang trại tối thiểu là 150 triệu đồng và các trang trại chăn nuôi lớn 

có thể vay với mức hàng chục tỷ đồng, thời hạn cho vay ngắn hạn là 12 tháng, 

trung hạn từ 12 đến 60 tháng và dài hạn trên 60 tháng. Về lãi suất cho vay đối với 

trang trại nông nghiệp đƣợc hƣởng lãi suất cho vay ƣu đãi hiện nay khoảng 

10%/năm đối với khoản vay dài hạn và 7,5%/năm đối với khoản vay ngắn hạn. 

Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 423/2000 –QĐ- NHNN, ngày 22 tháng 9 

năm 2000 về chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại và Nghị 

định 41 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đối 

tƣợng chủ trang trại đƣợc xét cho vay không có bảo đảm bằng tài sản với mức tối 

đa 500 triệu đồng. Hình thức trả nợ là trả góp, lãi suất giảm dần theo số dƣ để 

khỏi tạo áp lực cho ngƣời chăn nuôi khi đến kỳ trả nợ và mức lãi suất ƣu đãi cho 

sản xuất nông nghiệp. Mặt khác trong những trƣờng hợp do nguyên nhân khách 

quan mà ngƣời chăn nuôi không trả nợ đƣợc thì ngân hàng xem xét cho gia hạn 
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nợ điều chỉnh kỳ hạn trả nợ phù hợp với chu kỳ chăn nuôi. Với những trang trại 

cần vốn để mở rộng sản xuất hay những trang trại hở muốn chuyển đổi sang trại 

lạnh thì ngân hàng nên xem xét cho vay vốn bổ sung sản xuất. Tạo điều kiện cho 

ngƣời chăn nuôi vay ngắn hạn mua thức ăn trong kỳ chăn nuôi để họ không phải 

phụ thuộc vào các công ty gia công. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trƣơng của Chính phủ 

theo Quyết định 67/1999 ngày 30/3/1999 của Thủ tƣớng Chính phủ về một số 

chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn; QĐ 

148/1999 ngày 7/7/1999 của Thủ tƣớng Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số 

điểm trong Quyết định 67, Nghị định 178/1999 ngày 29/12/1999 của Chính phủ 

về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng, các thông tƣ hƣớng dẫn của Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nƣớc đặc biệt là Quyết định 423/2000 của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nƣớc về chính sách tín dụng ngân hàng đối với kinh tế trang trại. Uỷ 

ban nhân dân Tỉnh bố trí ngân sách áp dụng các hình thức huy động vốn thích 

hợp để phát triển kinh tế trang trại theo thông tƣ 82/2000 ngày 14/8/2000 của Bộ 

Tài chính. Đồng thời thực hiện chính sách cho ngƣời chăn nuôi vay vốn với lãi 

suất thấp với thời hạn vay theo chu kỳ sản xuất của vật nuôi (Theo nghị định 

108/2006/NĐ – CP ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tƣ và quyết định 394/QĐ 

– TTg ngày 13/3/2006 của Thủ tƣớng Chính phủ. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ của 

Nhà nƣớc nên tập trung vào các trang trại chăn nuôi hàng hóa, hình thức chăn 

nuôi này sẽ giúp chi phí dịch vụ thức ăn, thú y, kiểm soát vệ sinh môi trƣờng 

chăn nuôi đƣợc thuận lợi. 

UBND Tỉnh hỗ trợ một phần vốn xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng 

nhƣ thủy lợi, giao thông, điện, nƣớc sinh hoạt, thông tin, chợ và các tổ chức thu 

mua, cung ứng vật tƣ,... cho các khu vực có trang trại theo phƣơng châm "Nhà 

nƣớc và nhân dân cùng làm". Bên cạnh, Tỉnh cần dành một phần vốn thỏa đáng 

từ các chƣơng trình, dự án nhƣ vốn tín dụng ƣu đãi, vốn chƣơng trình trồng rừng, 

quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn viện trợ quốc tế,... cho các trang trại vay để 

đầu tƣ sản xuất.  

Khuyến khích các chủ trang trại tự huy động các nguồn vốn trong gia đình, 

bạn bè, ngƣời thân để đầu tƣ và phát triển nhằm phát huy nội lực. Trên cơ sở 
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Luật Dân sự, Uỷ ban nhân dân và cơ quan pháp luật các cấp ban hành các quy 

định cụ thể tạo điều kiện và bảo vệ các quan hệ huy động vốn phát triển kinh tế 

trang trại trong cộng đồng dân cƣ, đảm bảo an toàn cho ngƣời đầu tƣ vốn. Thực 

tế cho thấy, nguồn vốn cho vay hiện nay không thiếu. Vấn đề là khả năng tiếp 

cận đƣợc với các nguồn vốn này. Để tháo gỡ phần nào tình trạng này, chúng tôi 

cho rằng, cần thực hiện tốt chính sách về đất đai và bảo vệ các quan hệ huy động 

vốn trong cộng đồng dân cƣ, coi đây là biện pháp tích cực thúc đẩy sự hình thành 

và phát triển kinh tế trang trại, giúp các chủ trang trại giải quyết đƣợc nhu cầu về 

vốn thông qua việc thực hiện quyền thế chấp theo Luật Đất đai. Ngoài ra, tạo 

điều kiện thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tƣ vốn vào phát triển 

trang trại chăn nuôi (giống, thức ăn, sản xuất, chế biến và tiêu thụ,...). 

4.2.2.4 Giải pháp về nâng cao trình độ chuy n môn cho chủ trang trại và 

ngƣời lao động tại trang trại  

Qua phân tích thực trạng về trình độ chuyên môn của các chủ trang trại 

chăn nuôi heo và lao động làm việc ở các trang trại cho thấy chất lƣợng nguồn 

nhân lực khó có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế, lao 

động có trình độ nông nghiệp công nghệ cao, trình độ chuyên môn kỹ thuật còn 

chiếm tỷ lệ thấp. Chính vì vậy phải xây dựng chƣơng trình đào tạo nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu phát triển của các trang trại chăn nuôi heo trƣớc yêu cầu hội 

nhập. Để tiếp cận với các kỹ thuật cao, công nghệ mới của khu vực và thế giới áp 

dụng vào chăn nuôi, việc đào tạo nguồn nhân lực cho các trang trại chăn nuôi là 

rất cần thiết, cụ thể nhƣ sau: 

Đối với chủ trang trại: UBND Tỉnh và ngành nông nghiệp có kế hoạch đào 

tạo nâng cao kiến thức và kỹ năng sản xuất nông nghiệp cho chủ trang trại để họ 

có thể quản lý tốt trang trại của mình. Thông qua việc tổ chức các khóa đào tạo 

chuyên môn dƣới hình thức đào tạo tập trung tại chỗ hoặc tập trung tại các địa 

điểm thích hợp (xã, huyện, tỉnh) với chƣơng trình đào tạo mang tính thực tiễn 

cao, đầy đủ và ngắn gọn. Bên cạnh  tăng cƣờng đào tạo, phổ biến kiến thức khoa 

học kỹ thuật, quản lý, năng lực thị trƣờng, tuyên truyền kiến thức về hội nhập, về 

những yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế đối với ngành chăn nuôi nói chung 

cho các chủ trang trại. Xây dựng các chƣơng trình giáo dục, đào tạo phù hợp và 

các chƣơng trình tập huấn kỹ năng cho chủ trang trại. Đƣa nội dung đào tạo bồi 



 
170 

  

dƣỡng chủ trang trại vào chƣơng trình khuyến nông, phát triển nguồn nhân lực ở 

nông thôn. 

Khuyến khích các chủ trang trại tham gia học tập nâng cao trình độ ngoại 

ngữ, tin học để đáp ứng yêu cầu cập nhật và xử lý những thông tin chung về thị 

trƣờng trong và ngoài nƣớc. Đồng thời, áp dụng công nghệ thông tin trong chăn 

nuôi nhằm mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi.  

UBND tỉnh cần tăng cƣờng về năng lực và cơ sở vật chất phát triển trƣờng 

dạy nghề tại Tỉnh và phối hợp với viện chăn nuôi, các trƣờng có ngành chăn nuôi 

trong tỉnh nhƣ Trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Trung tâm dạy nghề Tỉnh, huyện…, 

để đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kỹ  thuật về chuyên ngành chăn nuôi.  

Hiện nay hoạt động khuyến nông cho chủ trang trại chƣa đƣợc chú trọng 

đúng mức, mặc dù hàng năm có tổ chức một số lớp tập huấn chuyên đề trang trại 

nhƣng chủ yếu chỉ để phổ biến chính sách, quy định, thủ tục xin cấp giấy chứng 

nhận trang trại. Các nội dung khác liên quan đến nâng cao năng lực chuyên môn, 

trình độ quản lý, kiến thức hội nhập quốc tế…hầu nhƣ chƣa đƣợc đề cập đến. Do 

vậy, trung tâm Khuyến nông Tỉnh cần sớm hình thành bộ phận chuyên trách 

công tác khuyến nông phát triển trang trại, chịu trách nhiệm về nội dung và 

phƣơng pháp tập huấn những kiến thức, kỹ năng cần thiết cho các chủ trang trại 

đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, tổ chức nghiên cứu, dự báo và khuyến cáo về 

thị trƣờng tiêu thụ nông sản trong và ngoài nƣớc. Ngoài ra, tạo điều kiện cho các 

chủ trang trại tham gia giao lƣu, học hỏi kinh nghiệm của các trang trại tiên tiến, 

điển hình, các trang trại chăn nuôi của các công ty nƣớc ngoài. 

Đối với lao động làm việc tại trang trại: Các trang trại cử lao động đào tạo 

trực tiếp, tham gia các khóa huấn luyện cơ bản về kỹ thuật chăn nuôi và quản lý, 

sử dụng thức ăn, các biện pháp đảm bảo an toàn dịch bệnh, phòng và trị bệnh cho 

heo trong các khu trại chăn nuôi công nghiệp tập trung, kỹ thuật sử dụng một số 

thiết bị chuyên dụng và tổ chức triển khai các hoạt động phòng chống dịch, xử lý 

vệ sinh thú y. Việc đào tạo cần sự hỗ trợ của trung tâm khuyến nông, chi cục thú 

y của Tỉnh, huyện chủ trì đảm nhận theo kế hoạch hàng năm gắn với các mô hình 

trình diễn hoặc lồng ghép trong các chƣơng trình dự án hỗ trợ nông nghiệp – 

nông thôn. 
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Chủ trang trại ký hợp đồng với ngƣời lao động, tạo điều kiện thuận lợi 

nhằm đảm bảo lợi ích để họ có khả năng hợp tác lâu dài với chủ trang trại, nâng 

cao kỹ năng và kinh nghiệm cho ngƣời lao động. 

4.2.2.5 Giải pháp về li n kết trong sản xuất giữa các trang trại  

Liên kết chuỗi sản phẩm là giải pháp quan trọng để hạn chế các khâu trung 

gian, hạ giá thành, tạo sản phẩm đảm bảo chất lƣợng và an toàn thực phẩm, truy 

xuất nguồn gốc, hạn chế nguy cơ dịch bệnh và có điều kiện khi cần vay vốn ngân 

hàng. Điều này cũng đã đƣợc minh chứng qua khảo sát của Hội chăn nuôi Việt 

Nam trong năm 2014 và cụ thể là việc liên kết giữa ngƣời chăn nuôi và nhà máy 

sản xuất thức ăn chăn nuôi đã góp phần hạ giá thành từ 5-8% do bỏ các đại lý cấp 

1,2,3; liên kết khép kín từ chăn nuôi đến sản xuất thức ăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ 

có thể hạ giá thành từ 12-15%. Chính vì vậy, cần đa dạng hóa các hình thức liên 

kết trong chăn nuôi theo đặc điểm và tình hình sản xuất kinh doanh của các trang 

trại nhằm đem lại những lợi ích thiết thực cho các trang trại chăn nuôi. Một số 

mô hình liên kết đề xuất nhƣ sau: 

- Mô hình liên kết dọc: Doanh nghiệp đóng vai trò là nhà đầu tƣ, ngƣời tổ 

chức sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm. Các trang trại 

chăn nuôi nhận khoán theo định mức, đƣợc hỗ trợ một phần chi phí xây dựng cơ 

bản ban đầu, chi phí lao động và sản xuất trên đất đai của họ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nguồn: Tác giả) 

                                        (Nguồn: tác giả ) 

Sơ đồ 4.1: Mô hình liên kết giữa các trang trại chăn nuôi và các công ty 

 

Thị trƣờng các yếu tố đầu vào 

Công ty cung cấp dịch vụ 

các yếu tố đầu vào 

Trang trại chăn nuôi 

Công ty dịch vụ tiêu thụ SP  

Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 

trong nƣớc và xuất khẩu 
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Ƣu điểm của mô hình này là các trang trại chăn nuôi hoàn toàn yên tâm về 

thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm. Ðây là mô hình liên kết khép kín từ cung cấp thức 

ăn đến thu mua sản phẩm, với tinh thần hợp tác, chia sẻ lợi nhuận với ngƣời chăn 

nuôi. Trên thực tế ở Đồng Nai hiện đang phát triển mạnh hình thức liên kết này 

là trƣờng hợp các trang trại chăn nuôi hợp đồng gia công cho các công ty có vốn 

đầu tƣ FDI. Theo hình thức này hầu hết các chủ trang trại  đều có lãi, do không 

phải lo lắng về đầu ra của sản phẩm và giá cả thị trƣờng. Bên cạnh đó, các trang 

trại còn học hỏi đƣợc nhiều kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến khi hết hợp đồng gia 

công.Tuy nhiên, cần mở rộng các doanh nghiệp trong nƣớc tham gia đầu tƣ theo 

hình thức này để tránh tình trạng thao túng thị trƣờng hoặc thay đổi chính sách 

chăn nuôi của các doanh nghiệp có vốn FDI. 

- Mô hình liên kết ngang: các trang trại chăn nuôi liên kết lại theo hình thức 

các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm hỗ trợ nhau để đƣa hoạt động sản xuất kinh 

doanh đạt hiệu quả hơn. Hợp tác xã sẽ đại diện các trang trại thực hiện các hợp 

đồng mua các yếu tố đầu vào, các hợp đồng tín dụng, các hợp đồng tiêu thụ sản 

phẩm cho các trang trại chăn nuôi. Hiện ở Đồng Nai có 6 hợp tác xã đang hoạt 

động và việc mở rộng các thành viên tham gia còn gặp nhiều khó khăn do năng 

lực quản lý còn hạn chế trƣớc quy mô lớn, thị trƣờng đầu ra chƣa ổn định. Do 

vậy, UBND tỉnh cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành chuyên môn có kế 

hoạch hỗ trợ vốn, thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, đào tạo năng lực quản lý để các 

trang trại mạnh dạn liên kết với nhau theo hình thức hợp tác xã. 

- Mô hình liên kết trực tiếp giữa các trang trại chăn nuôi và thị trường tiêu 

thụ: gồm các siêu thị, nhà hàng, chợ và các bếp ăn tập thể. Sản phẩm của các 

trang trại chăn nuôi đƣợc tiêu thụ trực tiếp cho các đơn vị nêu trên và hạn chế 

thông qua trung gian thƣơng lái. Để thực hiện mô hình này đòi hỏi các trang trại 

chăn nuôi phải cung cấp sản phẩm đạt chất lƣợng, uy tín. Để mỗi khâu trong 

chuỗi liên kết thực sự phát huy giá trị cần hình thành vùng sản xuất nguyên liệu 

ổn định tại các địa phƣơng có quy mô chăn nuôi lớn, có nguồn gốc sản phẩm rõ 

ràng và Nhà nƣớc phải là khâu trung gian tạo điều kiện giúp đỡ các trang trại 

trong việc ký kết hợp đồng với hệ thống siêu thị, cửa hàng để đầu ra ổn định.  

- Mô hình liên kết chăn nuôi - tiêu thụ thực phẩm sạch: Ðây là chuỗi điển 

hình nhất hiện nay và đƣợc triển khai tại 12 tỉnh tham gia dự án LIFSAP (dự án 
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cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm) đƣợc triển khai từ năm 2011 

bao gồm Hà Nội, Thái Bình, Hƣng Yên, Hải Dƣơng, Hải Phòng, Cao Bằng, 

Thanh Hoá, Nghệ An, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Long An và Lâm 

Đồng. Liên kết đƣợc xây dựng bao gồm các hộ chăn nuôi theo quy trình GAHP, 

các cơ sở giết mổ, các chợ và sản phẩm phải bảo đảm về an toàn vệ sinh thực 

phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Các chuỗi liên kết theo hƣớng này sẽ tạo 

ra sự khác biệt của sản phẩm chăn nuôi GAHP đối với các sản phẩm thông 

thƣờng khác, ngƣời tiêu dùng dễ nhận biết và lựa chọn các sản phẩm mong 

muốn, thông qua hình thức tuyên truyền đối với sản phẩm an toàn cũng góp phần 

nâng cao nhận thức của ngƣời tiêu dùng. Giá cả sản phẩm cũng sẽ có sự khác biệt 

đối với các sản phẩm thông thƣờng nên góp phần nâng cao giá trị gia tăng của 

sản phẩm. Dự án đã hỗ trợ trang thiết bị an toàn sinh học cho 9.856 hộ, chiếm 

88% tổng số hộ GAHP. Hệ thống quản lý chất thải và nâng cấp các biện pháp an 

toàn sinh học đƣợc tăng cƣờng với việc hƣớng dẫn kỹ thuật, đào tạo chuyển giao 

công nghệ và hỗ trợ xây dựng hầm Biogas hố ủ phân hữu cơ và các trang thiết bị. 

Hỗ trợ 24 hệ thống trộn thức ăn cho các nhóm GAHP tại Đồng Nai giúp giảm chi 

phí, giá thành. Tuy nhiên dự án chỉ mới dừng lại thí điểm ở 12 tỉnh thành và chủ 

yếu cho đối tƣợng nông hộ chăn nuôi. Do đó, trong thời tới Bộ NN&PTNT phối 

hợp với Cục chăn nuôi cần mở rộng mô hình này sang các trang trại chăn nuôi. 

- Mô hình liên kết 4 nhà: nhà quản lý – nhà khoa học – nhà sản xuất – ngân 

hàng: chuỗi liên kết này đƣợc thực hiện với hình thức cơ quan quản lý nhà nƣớc 

quản lý mọi hoạt động, ngƣời chăn nuôi đƣợc sử dụng thức ăn chăn nuôi với giá 

ƣu đãi của doanh nghiệp, đƣợc ngân hàng cho vay vốn ƣu đãi hoặc bảo lãnh cho 

họ mua thức ăn chăn nuôi trả chậm của doanh nghiệp; các doanh nghiệp cung 

ứng thức ăn cho ngƣời chăn nuôi theo giá đại lý, tiêu thụ sản phẩm chất lƣợng 

cho họ với hình thức bán buôn, bán lẻ và bao tiêu theo hợp đồng. 

4.2.2.6 Giải pháp về thị trƣờng ti u thụ 

Nhằm tạo thị trƣờng tiêu thụ ổn định cho các trang trại chăn nuôi. Một số 

đề xuất kiến nghị nhƣ sau:  

Ngành chức năng của Tỉnh nhƣ Sở NN&PTNT, Hiệp hội chăn nuôi cần có 

cơ chế và hình thức cụ thể để tăng cƣờng dự báo thị trƣờng và cung cấp thông tin 

liên quan đến các sản phẩm tiêu thụ và thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm của các trang 
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trại chăn nuôi, dự báo ngắn hạn và dài hạn về xu hƣớng thị trƣờng trong và ngoài 

nƣớc, nhu cầu các sản phẩm chăn nuôi cũng nhƣ thị hiếu của khách hàng trong 

và ngoài nƣớc để họ có kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Giúp đỡ các 

trang trại xây dựng thƣơng hiệu sản phẩm. Để thực hiện điều này cần xây dựng 

hệ thống thông tin chuyên ngành từ Tỉnh đến các địa phƣơng, xác định rõ ràng cơ 

chế hoạt động, trách nhiệm của các tổ chức chuyên cung cấp thông tin về nhu cầu 

thị trƣờng sản phẩm nông nghiệp cho các trang trại chăn nuôi, các thông tin liên 

quan đến chăn nuôi phải đƣợc cung cấp kịp thời, chính xác, thƣờng xuyên và liên 

tục nhƣ số liệu về tổng đàn, về sản lƣợng dự kiến bán ra ở các thời điểm nhất 

định, giá bán sản phẩm, nhu cầu tiêu thụ trong tỉnh, ngoài tỉnh, xuất khẩu ,... 

Mở rộng và phát triển mạnh hệ thống tiêu thụ với các tỉnh thành lân cận 

nhƣ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận; cần tiếp tục kí kết và phát triển 

mạnh hệ thống tiêu thụ với các công ty chế biến thực phẩm, các siêu thị, các chợ 

đầu mối ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Ngoài ra, cần chú trọng đến thị 

trƣờng tiêu thụ ở nƣớc ngoài nhằm nâng cao giá trị của sản phẩm thông qua việc 

tìm kiếm các đối tác tiêu thụ ở nƣớc ngoài. Để thực hiện đƣợc điều này, UBND 

tỉnh và Hiệp hội chăn nuôi của Tỉnh cần thành lập trung tâm nghiên cứu và dự 

báo thị trƣờng nông sản, đặc biệt là sản phẩm thịt heo, tổ chức hệ thống thông tin 

thị trƣờng từ ttỉnh đến địa phƣơng với mọi phƣơng tiện truyền thông đại chúng, 

Internet, kết hợp với hệ thống thông tin của tờ in, bản tin khoa học công nghệ của 

Tỉnh về sản xuất, kinh doanh, thị trƣờng, giá cả nông sản và vật tƣ nông 

nghiệp,... 

Tổ chức và hỗ trợ các trang trại trong công tác xúc tiến thƣơng mại, mở 

rộng thị trƣờng xuất khẩu, UBND Tỉnh có chính sách hỗ trợ một phần hoặc toàn 

bộ các chi phí này trong một, hai năm đầu để mở rộng thị trƣờng xuất khẩu hoặc 

trang trại cần chuyển đổi thị trƣờng hoặc chủng loại mặt hàng xuất khẩu phải lập 

lại các thủ tục có liên quan. Việc nghiên cứu, nắm bắt thông tin thị trƣờng là 

công việc cần đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, kể cả các thông tin về những thay 

đổi trong chăn nuôi – chế biến thịt, về thị hiếu tiêu dùng, phƣơng thức mua – 

bán… Ngoài ra, khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia vào việc tiêu thụ 

sản phẩm cho các trang trại chăn nuôi. 
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 Tăng cƣờng vai trò của các cơ quan quản lý thị trƣờng và địa phƣơng trong 

việc kiểm tra, kiểm soát sản phẩm chăn nuôi trên các mặt giá cả, chất lƣợng, 

nguồn gốc hàng hóa; có biện pháp xử lý nghiêm những đối tƣợng có hành vi kinh 

doanh trục lợi nhƣ gian lận thƣơng mại, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi trƣớc 

khi tiêu thụ sản phẩm gây ảnh hƣởng đến uy tín của các trang trại chăn nuôi.  

Khuyến khích các trang trại tham gia hoạt động hội chợ ở trong, ngoài nƣớc 

nhằm giới thiệu, quảng bá, kí hợp đồng tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi cũng 

nhƣ tìm hiểu các thị trƣờng tiêu thụ trong và ngoài nƣớc.  

Ngoài việc liên kết, hợp tác với các công ty tiêu thụ sản phẩm, Tỉnh cần 

khuyến khuyến khích thành lập hệ thống các cửa hàng bán sản phẩm thịt sạch có 

sự quản lý giám sát chặt chẽ của ngành chức năng, bƣớc đầu nhắm vào phân 

khúc thị trƣờng những khách hàng có yêu cầu cao về chất lƣợng, quan tâm về 

nguồn gốc sản xuất sản phẩm. Bên cạnh, cần củng cố và phát triển thêm các chợ 

nông thôn, chợ đầu mối, các trung tâm công nghiệp, thị trấn nhằm tiêu thụ các 

sản phẩm của các trang trại. 

4.2.2.7 Giải pháp về tăng khả năng đáp ứng y u cầu hội nhập của các trang 

trại  

Nhằm giúp cho các trang trại chăn nuôi của Tỉnh tăng khả năng đáp ứng 

yêu cầu hội nhập quốc tế, một số đề xuất kiến nghị nhƣ sau: 

Sở NN&PTNT phối hợp với các Trƣờng Đại học và các Viện tổ chức tuyên 

truyền, tập huấn, bồi dƣỡng nâng cao những hiểu biết của chủ trang trại về hội 

nhập và những yêu cầu đặt ra của quá trình hội nhập quốc tế đối với kinh tế Việt 

Nam nói chung và các trang trại chăn nuôi ở Đồng Nai nói riêng. Đẩy mạnh 

tuyên truyền, phổ biến các thông tin, kiến thức về các cam kết của Việt Nam 

trong WTO và các Hiệp định thƣơng mại (FTA), Hiệp định TPP và AEC đối với 

ngành chăn nuôi từ đó có các giải pháp chủ động hội nhập kinh tế.  

Các thƣ viện huyện, xã, phƣờng, bƣu điện văn hóa tăng cƣờng các tài liệu, 

sách tham khảo, về hội nhập quốc tế, về ngành chăn nuôi, về kinh tế trang trại, 

trang bị máy vi tính, hệ thống mạng internet,…cho các trang trại tìm hiểu và 

tham khảo. 

Các trang trại chăn nuôi heo của Đồng Nai cần chủ động hội nhập quốc tế 

thông qua việc nâng cao năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giảm chi phí sản 
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xuất và nâng cao chất lƣợng sản phẩm, tổ chức sản xuất theo hƣớng liên kết 

chuỗi giá trị giữa các trang trại, áp dụng đúng quy trình chăn nuôi công nghiệp 

hiện đại, chủ động khống chế dịch bệnh, tận dụng mọi cơ hội để xuất khẩu sản 

phẩm ra thị trƣờng nƣớc ngoài. 

Ngoài ra, cũng từ phân tích thực trạng phát triển các trang trại chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai nhƣ ở trên, chúng tôi nhận thấy các trang trại chăn nuôi heo của 

các công ty có FDI hoạt động hiệu quả nhất và là mô hình trang trại tiên tiến điển 

hình hiện nay vì các trang trại này sản xuất theo quy trình công nghiệp hiện đại, 

khép kín, nắm bắt kịp và đáp ứng thời xu hƣớng hội nhập của thế giới. Các trang 

trại chăn nuôi của các công ty cổ phần và của các hợp tác xã cũng là loại hình 

trang trại hoạt động có hiệu quả và góp phần vào sự phát triển chung của ngành 

nông nghiệp Tỉnh.  

Trong khi đó, các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình hoạt động kém 

hiệu quả và với phƣơng thức chăn nuôi thông thƣờng sẽ gây ô nhiễm môi trƣờng. 

Do đó, chúng tôi đề xuất cần hƣớng các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình 

tham gia vào hợp tác xã và sản xuất theo hƣớng chăn nuôi công nghiệp kết hợp 

với bảo vệ môi trƣờng. Việc liên kết này có ƣu điểm giúp cho các trang trại chăn 

nuôi tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế thị trƣờng và trong quá trình hội 

nhập của nền kinh tế, có thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm ổn định, tạo thế mạnh và 

nâng cao chất lƣợng nhằm khai thác đƣợc yếu tố thị trƣờng từ hội nhập TPP, 

AEC,…Mô hình đề xuất cụ thể theo sơ đồ 4.1. 

Để thực hiện theo mô hình đề xuất trên, tác giả nhận thấy cần phải có lộ 

trình thực hiện và theo chủ trƣơng của Nhà nƣớc, của ngành và của Tỉnh đến năm 

2020. Theo đó, trƣớc mắt Tỉnh cần thực hiện các ƣu đãi để các trang trại chăn 

nuôi di dời vào vùng chăn nuôi tập trung, hỗ trợ vốn để các trang trại đầu tƣ 

chuồng trại, chuyển đổi dần từ mô hình chăn nuôi thông thƣờng sang mô chăn 

nuôi công nghiệp khép kín. Tỉnh khuyến khích các trang trại chủ động tham gia 

vào hợp tác xã với những qui định cụ thể về quyền lợi và nghĩa vụ của các trang 

trại và đặc biệt Tỉnh có biện pháp ổn định đầu ra cho các hợp tác xã để các trang 

trại yên tâm và chủ động tham gia theo mô hình này. 
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(Nguồn: Tác giả) 

Sơ đồ 4.2: Mô hình đề xuất các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình 

tham gia vào hợp tác xã 

4.3 Kết luận và đề xuất khuyến nghị  

4.3.1 Kết luận 

Các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai đã đạt đƣợc nhiều thành tựu trong 

những năm vừa qua thể hiện qua việc gia tăng quy mô, số lƣợng trang trại chăn 

nuôi, gia tăng đàn, sản phẩm đƣợc tiêu thụ rộng rãi trong tỉnh, năng lực và quy 

mô sản xuất của các trang trại chăn nuôi đã đƣợc nâng cao, góp phần vào sự 

thành công của ngành chăn nuôi toàn tỉnh và đóng góp vào sự phát triển của 

ngành nông nghiệp Tỉnh nói chung.  

Các mô hình kinh tế trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai khá đa dạng, bao 

gồm các trang trại chăn nuôi heo của các công ty cổ phần, của hợp tác xã, của hộ 

nông dân và của các công ty có vốn FDI. Phát triển các mô hình kinh tế trang trại 

Trang trại chăn nuôi heo 

của hộ gia đình 

Hợp tác xã  

Thƣơng lái  Công ty chế biến thực 

phẩm  

Công ty chế biến thực 

phẩm TP.HCM 

Công ty chế biến 

thực phẩm 

TP.HCM 

Ngƣời tiêu dùng 

Hệ thống cửa hàng tiêu 

thụ sản phẩm  

Ngƣời tiêu dùng 

Chế phẩm từ 

thịt heo 

Ngƣời tiêu dùng 
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chăn nuôi heo ở Đồng Nai đã góp phần khai thác có hiệu quả diện tích đất đai, 

đất hoang hoá, khai thác các điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội vốn có 

của Đồng Nai áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, 

thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, điều kiện cho công nghiệp chế 

biến nông sản phát triển, tăng khối lƣợng sản phẩm hàng hoá cho xã hội, giải 

quyết việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phƣơng. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc thì các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai đang phải đối mặt với nhiều vấn đề cần giải quyết nhƣ vấn 

đề thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm chƣa ổn định, giá cả sản phẩm đầu ra thƣờng 

xuyên biến động, sự phát triển không đồng đều giữa các mô hình trang trại chăn 

nuôi; giá cả các yếu tố đầu vào cho chăn nuôi còn cao và chịu sự chi phối của các 

doanh nghiệp có vốn FDI làm cho chi phí chăn nuôi của các trang trại tăng cao 

và giảm khả năng cạnh tranh; phần lớn các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia 

định đƣợc hình thành một cách tự phát, thiếu định hƣớng rõ ràng, cơ sở vật chất 

kỹ thuật thô sơ, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, trình độ chuyên môn của 

chủ trang trại và lao động trang trại, khả năng quản lý, tiếp cận thị trƣờng, kiến 

thức hội nhập còn thấp hơn nhiều so với các công ty có vốn FDI. Đây đang là 

một cản  trở lớn cho sự phát triển kinh tế trang trại của tỉnh nói chung. 

4.3.2 Khuyến nghị  

Trên cơ sở một số phân tích nêu trên, chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị 

nhƣ sau:  

Đối với UBND Tỉnh: Cần tăng cƣờng đầu tƣ cơ sở hạ tầng, nhất là đƣờng 

giao thông, hệ thống thông tin liên lạc cho các cơ sở chế biến nông sản,... nhằm 

tạo cơ hội cho kinh tế trang trại phát triển, gia tăng giá trị sản phẩm 

Chính sách cho vay vốn đối với trang trại cần đƣợc điều chỉnh cho phù hợp 

với đặc điểm của ngành nông nghiệp. Cho vay và thu hồi nợ phải dựa vào chu kỳ 

sản xuất kinh doanh của vật nuôi.  

Chính sách thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm giúp cho trang trại ổn định và mở 

rộng sản xuất kinh doanh. 

Tuyên truyền phổ biến thông tin về hội nhập quốc tế và những yêu cầu của 

hội nhập quốc tế nhằm giúp các trang trại nắm bắt kịp thời và có sự chuẩn bị chu 

đáo. 
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Cần chú ý hơn đến việc đầu tƣ hình thành các trung tâm kinh tế, cơ sở sản 

xuất tƣ liệu sản xuất phục vụ sản xuất nông nghiệp, hệ thống các tổ chức cung 

cấp dịch vụ cho trang trại. Nhà nƣớc cần có chính sách cụ thể về bảo vệ môi 

trƣờng và phát triển bền vững kinh tế trang trại.  

Bằng nhiều biện pháp cụ thể, hình thức thích hợp cần tuyên truyền, vận 

động mọi đối tƣợng có khả năng tham gia phát triển kinh tế trang trại chăn nuôi. 

Địa phƣơng tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết các thủ tục liên quan đến 

đất đai, giấy phép hoạt động , tích cực giúp đỡ các trang trại trong các hình thức 

hợp tác mới, giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến cung ứng đầu vào, 

tiêu thụ đầu ra cho kinh tế trang trại. 

 Đối với các chủ trang trại: Cần tích cực và chủ động hơn trong việc tìm 

kiếm thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin về thị trƣờng, phƣơng pháp quản lý 

kinh doanh bằng cách mạnh dạn tiếp xúc với các cơ quan quản lý chuyên môn, 

các cơ quan khoa học trên địa bàn, đồng thời cần học hỏi kinh nghiệm các mô 

hình trang trại kinh doanh có hiệu quả trong vùng và các địa phƣơng khác. 

Tóm tắt chƣơng 4: 

Nội dung chính của chƣơng 4: 

Nêu căn cứ đề xuất giải pháp phát triển mô hình trang trại chăn nuôi heo 

tỉnh Đồng nai theo hƣớng hội nhập dựa vào quan điểm, chủ trƣơng phát triển 

kinh tế trang trại của Đảng và Nhà nƣớc ta. Căn cứ vào quan điểm, định hƣớng 

phát triển kinh tế trang trại của tỉnh Đồng Nai và căn cứ vào thực trạng phát triển 

kinh tế trang trại của tỉnh trong những năm qua 

Qua việc nghiên cứu thực trạngphát triển của các mô hình kinh tế trang trại 

trên địa bàn Tỉnh. Dựa vào các quan điểm, định hƣớng và mục tiêu phát triển của 

Tỉnh nhằm đề ra một số giải pháp pháp triển mô hình trang trại chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai theo hƣớng hội nhập quốc tế cụ thể là các giải pháp vĩ mô và các giải 

pháp vi mô:  Giải pháp về quy hoạch; giải pháp về các yếu tố đầu vào; giải pháp 

về vốn sản xuất, tín dụng; giải pháp về nâng cao trình độ chuyên môn cho chủ 

trang trại và ngƣời lao động tại trang trại; giải pháp về liên kết trong sản xuất 

giữa các trang trại; giải pháp về thị trƣờng tiêu thụ; giải pháp về tăng khả năng 

đáp ứng yêu cầu hội nhập của các trang trại. 
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KẾT LUẬN 

Tóm lại những kết quả nghiên cứu đạt đƣợc chủ yếu trong luận án có thể 

đƣợc tóm tắt nhƣ sau: 

Tổng kết các vấn đề lý luận tổng quan liên quan đến sự phát triển của các 

trang trại chăn nuôi heo, xác định đƣợc các yếu tố ảnh hƣởng đến sự phát triển 

của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai; nêu các tiêu chí đánh giá khả năng 

đáp ứng yêu cầu hội nhập của các trang trại; nêu kinh nghiệm của các quốc gia 

và một số địa phƣơng trong việc phát triển các trang trại chăn nuôi heo. Từ đó, 

làm bài học kinh nghiệm cho Đồng Nai. 

Nêu vị trí, vai trò của các trang trại chăn nuôi heo đối với sự phát triển kinh 

tế xã hội ở Đồng Nai. 

Đánh giá sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai trên 

nhiều khía cạnh khác nhau: chỉ tiêu về tăng trƣởng của các trang trại, chỉ tiêu về 

chuyển dịch cơ cấu, chỉ tiêu về tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trƣờng; đánh giá 

thực trạng liên kết trong sản xuất chế biến của các trang trại chăn nuôi, trực trạng 

về thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm, về khả năng đáp ứng yêu cầu hội nhập của các 

trang trại chăn nuôi … ảnh hƣởng đến sự phát triển của trang trại chăn nuôi trong 

quá trình hội nhập quốc tế. 

Đánh giá kết quả, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất, lợi thế so sánh 

và ƣu thế của các mô hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. Qua đó sử dụng 

mô hình định lƣợng phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả sản xuất kinh 

doanh của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. Từ đó, đƣa ra những kết 

luận,  đánh giá chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của các loại hình trang 

trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. 

Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai.  

Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển của các trang chăn nuôi chăn nuôi 

heo ở Đồng Nai, phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến kết quả sản xuất kinh doanh 

của các trang trại chăn nuôi heo;  các yếu tố thị trƣờng, lao động, yếu tố đầu vào, 

yếu tố hội nhập quốc tế,... ảnh hƣởng đến sự phát triển của các trang trại chăn 

nuôi làm cơ sở đề xuất một số giải pháp khuyến nghị góp phần phát triển các mô 

hình trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai theo hƣớng hội nhập quốc tế. 
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Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo: 

Trong quá trình nghiên cứu, luận án còn tồn tại một số hạn chế sau: 

Mặc dù nghiên cứu sự phát triển của các mô hình trang trại chăn nuôi heo ở 

Đồng Nai với 4 nhóm trang trại chủ yếu là nông hộ, công ty cổ phần, hợp tác xã, 

công ty có vốn FDI nhƣng tác giả chủ yếu nghiên cứu nhóm trang trại là nông hộ, 

mẫu điều tra cho các nhóm đối tƣợng còn lại tƣơng đối ít vì những lý do khách 

quan và chủ quan. 

Việc đánh thực trạng phát triển của kinh tế trang trại sẽ cụ thể và chi tiết 

hơn nếu đánh giá đầy đủ các chỉ tiêu về phát triển của các trang trại chăn nuôi 

heo trên địa bàn tỉnh. 

 Việc chạy mô hình để phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến sản lƣợng của 

các trang trại chăn nuôi heo đƣợc thực hiện chung cho tất cả các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai, nghiên cứu chƣa thực hiện đƣợc việc chạy mô hình cho 

từng nhóm trang trại để phân tích các nhân tố ảnh hƣởng đến năng suất chăn nuôi 

của từng trang trại vì kích cỡ mẫu của các trang trại chăn nuôi FDI và của công 

ty cổ phần quá nhỏ không đáp ứng đƣợc yêu cầu về số lƣợng mẫu tối thiểu. Do 

đó, giải pháp đề xuất sẽ khả thi hơn nếu phân tích đƣợc các nhân tố ảnh hƣởng 

đến sản lƣợng chăn nuôi của từng loại hình trang trại. 

Số liệu sử dụng trong phân tích là số liệu điều tra kinh tế trang trại của Sở 

NN&PTNT tỉnh và số liệu điều tra thực tế của tác giả. Trong đó, số liệu khó có 

độ tin cậy cao nhƣ số liệu của các công ty có vốn FDI hầu hết kê khai hoạt động 

sản xuất kinh doanh bị thua lỗ, khó tiếp cận trực tiếp với các trang trại này. Số 

liệu điều tra của tác giả nhất là với nhóm đối tƣợng là các trang trại của hộ gia 

đình khó có độ chính xác cao vì họ thƣờng không ghi chép đầy đủ các khoản chi 

phí trong chăn nuôi, chi phí lao động thƣờng tận dụng lao động nhà nên khó hạch 

toán chính xác chi phí này.  

Các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục điều tra khảo sát với số lƣợng mẫu 

lớn hơn và phân đều cho các trang trại điều tra, có thể tìm thêm những nhân tố 

mới để hoàn thiện cho việc đánh giá sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo 

ở Đồng Nai theo hƣớng hội nhập quốc tế cũng nhƣ đánh giá đầy đủ thực trạng 

phát triển các trang trại chăn nuôi heo, trong đó bao gồm cả đánh giá về chỉ tiêu 

môi trƣờng. Ngoài ra, do hạn chế về nguồn lực và kinh phí nên luận án không thể 
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khảo sát các đơn vị liên quan nhƣ các doanh nghiệp, cơ sở chế biến thức ăn chăn 

nuôi, cơ sở chế biến giết mổ gia súc, cơ sở chế biến thực phẩm, doanh nghiệp 

phân phối, tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi của các trang trại,... để có sự phân tích, 

đánh giá cụ thể và chi tiết hơn.   
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PHỤ LỤC 1:  

 

Mô hình 1. Ước lượng sản lượng chăn nuôi heo bằng mô hình OLS  

--> READ;file="G:\du lieu\Book7.xls";format=xls;names$ 

 this is record 512. expect len=10, found  10 

--> FRONTIER;Lhs=LogY;Rhs=ONE,LogX1,LogX2,LogX3,LogX4,LogX5,D1,D2 

+---------------------------------------------------------------------

--+ 

| Limited Dependent Variable Model - FRONTIER   Regression              

| 

| Ordinary    least squares regression    Weighting variable = none     

| 

| Dep. var. = LogY     Mean=   1.316903805    , S.D.=   .4972801619E-

01 | 

| Model size: Observations =      178, Parameters =   32, Deg.Fr.=  

146 | 

| Residuals:  Sum of squares= .7609382405E-02, Std.Dev.=         

.01362 | 

| Fit:        R-squared=  .8217201, Adjusted R-squared =         

.82495 | 

| Model test: F[  32,     146] =   76.48,    Prob value =        

.00000 | 

| Diagnostic: Log-L =    148.8130, Restricted(b=0) Log-L =      

79.6175 | 

|             LogAmemiyaPrCrt.=   -8.426, Akaike Info. Crt.=     -

5.593 | 

+---------------------------------------------------------------------

--+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+--------

--+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of 

X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+--------

--+ 

 Constant  .2228446275      .16700816        1.334   .1821 

LogX1      .3599597215E-01  .26874348E-01    1.339   .1804  .93370135 

LogX2      .2017507233E-01  .25573726E-01    -.789   .4302  1.4616139 

LogX3      .4649231869E-01  .14305928E-01    3.250   .0012 -.29007424 

LogX4      .2017421232E-01  .12973132E-01    1.555   .1199  .71453486 

LogX5      .6339278879      .97016983E-01    6.534   .0000  1.7245837 

   D1      .7450635473E-02  .44385990E-02   -1.679   .0932  .54000000 

   D2       .2176058441E-01  .67819628E-02    3.209   .0013  .48000000 

 

Normal exit from iterations. Exit status=0. 

 

              +---------------------------------------------+ 

              | Limited Dependent Variable Model - FRONTIER | 

              | Maximum Likelihood Estimates                | 

              | Dependent variable                 LogY     | 

              | Weighting variable                  ONE     | 

              | Number of observations               178    | 

              | Iterations completed                 15     | 

              | Log likelihood function        148.8368     | 

              | Variances: Sigma-squared(v)=       .00012   | 



              |            Sigma-squared(u)=       .00009   | 

              +---------------------------------------------+ 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+--------

--+ 

|Variable | Coefficient  | Standard Error |b/St.Er.|P[|Z|>z] | Mean of 

X| 

+---------+--------------+----------------+--------+---------+--------

--+ 

          Primary Index Equation for Model 

 Constant  .2467805817      .18053676        1.367   .1716 

LogX1      .5600135058E-01  .30661339E-01    1.201   .2297  .93370135 

LogX2     -.2002758749E-01  .29213792E-01    -.686   .4930  1.4616139 

LogX3      .5649517794E-01  .15206367E-01    3.127   .0018 -.29007424 

LogX4      .3017057546E-01  .15692084E-01    1.273   .2029  .71453486 

LogX5      .64392263039     .96043251E-01    6.497   .0000  1.7245837 

   D1      -.7356011128E-02  .47193060E-02   -1.567   .1171  .54000000 

   D2       .2176921047E-01  .89917252E-02    2.422   .0154  .48000000 

          Variance parameters for compound error 

 Lambda    .8535068920      2.3641956         .361   .7181 

 Sigma     .1442871854E-01  .80667557E-02    1.789   .0737 

Mô hình 2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sản lượng chăn nuôi của trang trại  

Mô hình 2A 

 

Dependent Variable: LOG(Y) 

Method: Least Squares  

Date: 17/09/15   Time: 21:04 

Sample: 1 178 

Included observations: 178 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(X1) -0.089570 0.189058 -0.473770 0.6382 

LOG(X2) 0.680723 0.216717 3.879350 0.0004 

LOG(X3) 0.416663 0.315738 1.351321 0.1840 

LOG(X4) 0.425746 0.423518 1.146930 0.2581 

LOG(X5) 0.075988 0.205807 0.369220 0.7139 

D1 0.440429 0.257436 1.710831 0.0947 

D2 0.370855 0.227424 1.630679 0.1106 

C 3.423741 1.324330 4.095460 0.0002 

R-squared 0.831737     Mean dependent var 10.73418 

Adjusted R-squared 0.830974     S.D. dependent var 0.982296 

S.E. of regression 0.391721     Akaike info criterion 1.125014 

Sum squared resid 6.291251     Schwarz criterion 1.469178 

Log likelihood -19.12535     F-statistic 33.39071 

Durbin-Watson stat 2.265607     Prob(F-statistic) 0.000000 

Wald Test: 

Equation: Untitled 

Null Hypothesis: C(1)=0 

 C(5)=0 

  

F-statistic 0.445937  Probability 0.681478 

Chi-square 1.337811  Probability 0.680175 



Dependent Variable: LOG(Y) 

Method: Least Squares  

Date: 17/09/15   Time: 21:58 

Sample: 1 178 

Included observations: 178 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

LOG(X2) 0.663143 0.203566 4.240126 0.0001 

LOG(X3) 0.404891 0.281378 1.728982 0.0972 

LOG(X4) 0.413540 0.384346 1.518268 0.1361 

D1 0.399471 0.237803 1.680351 0.1000 

D2 0.429108 0.219855 1.737089 0.0894 

C 3.092781 1.252358 4.062581 0.0002 

R-squared 0.821796     Mean dependent var 10.73418 

Adjusted R-squared 0.816981     S.D. dependent var 0.982296 

S.E. of regression 0.384251     Akaike info criterion 1.037123 

Sum squared resid 6.496532     Schwarz criterion 1.266565 

Log likelihood -19.92806     F-statistic 55.24454 

Durbin-Watson stat 2.300159     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

 X1 X3 X5 D1 D3 

      

X2  1.000000  0.495157  0.670974  0.445488  0.483932 

X3  0.495157  1.000000  0.560264  0.684282  0.753603 

X4  0.670974  0.560264  1.000000  0.531990  0.747048 

D1  0.445488  0.684282  0.531990  1.000000  0.702955 

D3  0.483932  0.753603  0.747048  0.702955  1.000000 

 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 1.003386     Probability 0.476915 

Obs*R-squared 16.36372     Probability 0.427877 

 

Mô hình 2B: Kiểm định sự tồn tại của mô hình  

H0:  1= 0....32    

H1: coù ít nhaát moät  j khaùc 0 (j = 1…7) 

Trị giá thống kê kiểm định:   

F = 
ESS/ (K-1) 

= 
ESS/ (7-1) 

=83.48740 
RSS/(n-k)  RSS (178-1)  

  

So saùnh F vôùi F
*

(

 

7-1, 178-7) 
 =5% < F

*

(

 

6, 40) 
 =5%=2,34 

Ta thaáy  F >F
* 

 thì baùc boû H0 , chaáp nhaän H1  neân moâ hình thaät söï toàn taïi 

 

 

 

 



3: Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 

3.1 Ma trận tương quan cặp (phụ lục mô hình 2A)   
Qua ma trận tương quan cặp ta thấy mối quan hệ  đôi một của các biến 

độc lập ít có sự tương quan với nhau bởi vì ở đây chúng đã lấy giá trị trung bình 

và lấy log. Ở đây chúng ta mới xét mối quan hệ theo cặp với nhau thì dấu hiệu 

của hiện tượng đa cộng tuyến không đáng kể. Tuy nhiên, khi chúng ta đưa tất cả 

các biến này vào trong mô hình thì liệu chúng có quan hệ với nhau hay không 

muốn vậy chúng ta tiến hành chạy các mô hình hồi qui phụ.  

3.2  Các phương trình hồi qui phụ 

Ta thấy R
2 

hiệu chỉnh của các mô hình hồi qui phụ nhỏ hơn R
2 

hiệu chỉnh 

của mô hình gốc nên chúng ta kết luận rằng mô hình chúng ta mức độ đa cộng 

tuyến không đáng kể.  

4. Kiểm định hiện tượng phương sai không đổi (Kiểm định White) 

Giả thuyết:  H0 : không có phương sai thay đổi (ai =bi = ci … = 0) 

H1 : Phương sai thay đổi (có ít nhất ai , bi, ci    …≠0 ) 

Trong đó : ai , bi, ci    … là các hệ số của mô hình nhân tạo 

Kiểm định White test 

Ho : Không có phương sai thay đổi  

H1 : Phương sai thay đổi 

Ta thấy Wstat =16.36372< 
2

10%, df =26 = 17.5632  nên chấp nhận giả thuyết 

H0 . Vậy không có hiện tượng phương sai không đồng đều ở mức ý nghĩa  = 

10%. 

5. Kiểm tra hiện tượng tự tương quan 

H0 : Không có hiện tượng tự tương quan (  = 0 ) 

H1 : Có hiện tượng tự tương quan            (  ≠0) 

Trị thống kê Durbin-Watson stat : 1.5  < d = 2.300159 < 2.5  nên chấp 

nhận H0 vậy không có hiện tượng tự tương quan. 

 



STT

Y

(Sản lượng ) 

 kg

X1(DT 

nuôi)

ha

X2 (quy mô 

TT)

 con

X3

(vốn SX)

triệu đồng

X4 (Chi phí 

đầu vào) 

(Triệu đồng)

X5 

(Lao 

động) 

D1 (Kiến 

thức NN) 

D2 

(Công 

nghệ) 

1 1358000 5,0 14000 175210 51800 13 1 1

2 1764000 5,5 18000 169143 66600 13 1 1

3 1274000 4,7 13000 169143 48100 9 1 1

4 874000 4,8 9200 57310 34040 13 1 1

5 1406500 5,3 14500 175210 53650 15 1 1

6 1274000 4,2 13000 169143 48100 9 1 1

7 793800 4,4 8100 53000 29970 12 1 1

8 764400 4,4 7800 53000 28860 12 1 1

9 1254400 4,2 12800 169143 47360 9 1 1

10 767340 4,4 7830 53000 28971 12 1 1

11 874000 4,8 9200 57310 34040 13 1 1

12 874000 4,8 9200 57310 34040 13 1 0

13 1406500 5,3 14500 175210 53650 15 1 1

14 1274000 4,2 13000 169143 48100 9 1 1

15 764400 4,4 7800 53000 28860 12 1 0

16 740880 4,4 7560 53000 27972 10 1 1

17 1280400 4,8 13200 16800 48840 11 1 1

18 902100 4,1 9300 14800 34410 10 1 1

19 863300 3,9 8900 13500 32930 9 1 1

20 698400 3,2 7200 11200 26640 7 1 1

21 659600 3,5 6800 13500 25160 7 1 1

22 843900 3,8 8700 17100 32190 6 1 1

23 436500 3,1 4500 13100 16650 5 1 1

24 688700 3,9 7100 14300 26270 7 1 1

25 615950 3,7 6350 13600 23495 5 1 1

26 593640 3,9 6120 13400 22644 4 1 1

27 714599 3,85 7367 13200 27257,9 4 1 1

28 824500 4,2 8500 14100 31450 7 1 1

29 882700 4,4 9100 15100 33670 9 1 1

30 21146 0,43 218 2100 806,6 3 0 0

31 24206 0,58 247 1284 913,9 3 0 0

32 19306 0,42 197 897 728,9 2 0 0

33 21070 0,48 215 1120 795,5 3 0 0

34 31066 0,52 317 1432 1172,9 4 1 0

35 18810 0,38 198 57311 732,6 8 0 0

36 31137 0,62 321 2100 1187,7 4 1 0

37 44688 0,56 456 2736 1687,2 3 1 0

38 41258 0,51 421 1850 1557,7 3 1 0

39 31556 0,43 322 1743 1191,4 3 1 0

40 30380 0,39 310 1768 1147 3 1 0

41 19306 0,25 197 980 728,9 2 0 0

42 20776 0,29 212 1000 784,4 2 0 0

43 31752 0,38 324 1268 1198,8 2 1 0

44 30380 0,38 310 1150 1147 2 1 0

45 24206 0,39 247 1284 913,9 2 0 0

46 24500 0,37 250 1284 925 2 0 0

47 31137 0,59 321 2100 1187,7 4 1 0

48 21146 0,48 218 2100 806,6 3 0 0



49 19885 0,37 205 2100 758,5 2 1 0

50 18810 0,41 198 57311 732,6 8 0 0

51 26410 0,41 278 57311 1028,6 8 0 0

52 44688 0,78 456 2736 1687,2 3 1 0

53 16954 0,27 173 2736 640,1 2 1 0

54 23422 0,55 239 1284 884,3 3 0 0

55 23030 0,55 235 1187 869,5 3 0 0

56 24206 0,62 247 2750 913,9 4 1 0

57 26264 0,57 268 2700 991,6 4 1 0

58 20776 0,49 212 1284 784,4 3 0 0

59 23422 0,51 239 1310 884,3 3 0 0

60 30380 0,53 310 1284 1147 3 0 0

61 23618 0,48 241 1305 891,7 3 0 0

62 23716 0,46 242 1298 895,4 3 1 0

63 23422 0,55 239 1278 884,3 3 0 0

64 23814 0,59 243 1310 899,1 3 1 0

65 27244 0,62 278 1398 1028,6 4 0 0

66 28714 0,62 293 1420 1084,1 3 1 0

67 31360 0,67 320 1510 1184 3 1 0

68 40180 0,78 410 1630 1517 3 0 0

69 23030 0,55 235 1280 869,5 3 1 0

70 33418 0,51 341 1359 1261,7 3 0 0

71 34496 0,68 352 1420 1302,4 4 1 0

72 23422 0,55 239 1284 884,3 3 0 0

73 37240 0,62 380 1378 1406 3 1 0

74 38122 0,68 389 1430 1439,3 4 1 0

75 24206 0,49 247 1320 913,9 3 0 0

76 23324 0,55 238 1210 880,6 3 1 0

77 23716 0,57 242 1267 895,4 3 0 0

78 38906 0,61 397 1410 1468,9 3 1 0

79 41160 0,55 420 1430 1554 4 1 0

80 42826 0,63 437 1320 1616,9 3 0 0

81 31654 0,49 323 1220 1195,1 3 0 0

82 41160 0,58 420 1325 1554 4 1 0

83 44786 0,59 457 1387 1690,9 5 1 0

84 45276 0,68 462 1320 1709,4 3 0 0

85 20580 0,47 210 1189 777 3 0 0

86 22834 0,52 233 1287 862,1 3 1 0

87 23128 0,55 236 1310 873,2 3 0 0

88 23716 0,58 242 1267 895,4 3 1 0

89 911400 4,3 9300 59310 34410 7 1 1

90 23618 0,52 241 1305 891,7 4 0 0

91 24794 0,61 253 1376 936,1 4 1 0

92 24402 0,52 249 1325 921,3 3 0 0

93 24108 0,54 246 1286 910,2 3 1 0

94 22246 0,43 227 1292 839,9 3 1 0

95 950600 4,6 9700 56800 35890 6 1 1

96 735000 3,7 7500 52300 27750 5 1 1

97 18522 0,28 189 987 699,3 2 0 0

98 18326 0,27 187 899 691,9 2 1 0

99 24206 0,48 247 1107 913,9 3 0 0

100 23324 0,52 238 1284 880,6 3 1 0



101 548800 3,5 5600 5430 20720 5 1 1

102 31556 0,48 322 1120 1191,4 3 0 0

103 29890 0,43 305 1090 1128,5 3 1 0

104 24304 0,48 248 990 917,6 3 0 0

105 23618 0,43 241 1010 891,7 3 0 0

106 26362 0,62 269 1520 995,3 4 1 0

107 23422 0,55 239 1281 884,3 3 0 0

108 24206 0,58 247 1294 913,9 3 1 0

109 661500 4,6 6750 6920 24975 7 1 1

110 20580 0,33 210 987 777 3 0 0

111 23814 0,47 243 1189 899,1 3 1 0

112 28126 0,44 287 1289 1061,9 3 1 0

113 22638 0,38 231 1121 854,7 3 0 0

114 23226 0,55 237 1284 876,9 3 1 0

115 18522 0,36 189 1130 699,3 3 0 0

116 23030 0,52 235 1276 869,5 3 1 0

117 23618 0,53 241 1107 891,7 3 1 0

118 30576 0,58 312 1329 1154,4 3 0 0

119 37044 0,59 378 1284 1398,6 3 1 0

120 31556 0,54 322 1289 1191,4 3 0 0

121 20384 0,34 208 1098 769,6 2 1 0

122 24304 0,57 248 1320 917,6 3 1 0

123 23422 0,51 239 1284 884,3 3 0 0

124 19306 0,29 197 970 728,9 2 1 0

125 17248 0,29 176 890 651,2 2 0 0

126 25382 0,63 259 1309 958,3 3 1 0

127 23520 0,53 240 1273 888 3 0 0

128 27734 0,58 283 1294 1047,1 3 1 0

129 27342 0,57 279 1280 1032,3 3 1 0

130 20580 0,48 210 1121 777 3 0 0

131 22834 0,46 233 1112 862,1 3 1 0

132 23422 0,55 239 1279 884,3 3 0 0

133 778120 4,3 7940 53210 29378 5 1 1

134 20090 0,38 205 989 758,5 2 0 0

135 22246 0,39 227 1078 839,9 3 0 0

136 28322 0,55 289 1307 1069,3 3 1 0

137 23128 0,46 236 1189 873,2 3 0 0

138 24304 0,62 248 1293 917,6 3 1 0

139 23226 0,55 237 1284 876,9 3 1 0

140 24892 0,57 254 1309 939,8 3 1 0

141 26166 0,63 267 1326 987,9 3 1 0

142 22638 0,55 231 1284 854,7 3 0 0

143 23030 0,54 235 1193 869,5 3 1 0

144 24304 0,57 248 1284 917,6 3 0 0

145 19404 0,31 198 890 732,6 2 1 0

146 24598 0,63 251 1410 928,7 3 1 0

147 24402 0,59 249 1320 921,3 3 1 0

148 21070 0,38 215 1080 795,5 2 0 0

149 23324 0,43 238 1234 880,6 3 1 0

150 23324 0,55 238 1284 880,6 3 0 0

151 480200 3,8 4900 32100 18130 5 1 0

152 23128 0,49 236 1238 873,2 3 1 0



153 23814 0,58 243 1232 899,1 3 0 0

154 26166 0,61 267 1284 987,9 4 1 0

155 19404 0,33 198 895 732,6 3 0 0

156 17248 0,27 176 897 651,2 3 1 0

157 28322 0,57 289 1322 1069,3 4 1 0

158 22638 0,55 231 1284 854,7 3 1 0

159 24892 0,57 254 1302 939,8 3 0 0

160 27244 0,62 278 1309 1028,6 3 1 0

161 19012 0,31 194 1010 717,8 3 1 0

162 25676 0,61 262 1297 969,4 3 1 0

163 23422 0,52 239 1284 884,3 3 1 0

164 24304 0,58 248 1299 917,6 3 0 0

165 23618 0,53 241 1206 891,7 3 1 0

166 33712 0,65 344 1284 1272,8 3 0 0

167 44688 0,68 456 2736 1687,2 3 1 0

168 47922 0,64 489 2640 1809,3 3 1 0

169 24206 0,53 247 1193 913,9 2 0 0

170 20580 0,27 210 1284 777 2 0 0

171 31137 0,59 321 2100 1187,7 4 1 0

172 21146 0,48 218 1879 806,6 3 0 0

173 28033 0,48 289 2100 1069,3 3 0 0

174 18810 0,41 198 890 732,6 8 0 0

175 37240 0,41 392 1349 1450,4 8 0 0

176 44688 0,78 456 2736 1687,2 3 1 0

177 46844 0,78 478 2832 1768,6 3 1 0

178 24304 0,52 248 1284 917,6 3 0 0



PHỤ LỤC 2:  Phiếu điều tra khảo sát 

Trường ĐH Quốc Gia TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Trường Đại học Kinh tế Luật 

……….………. 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

……….………. 

 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2015  

  

PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 

Nhằm tìm hiểu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại 

chăn nuôi heo tại tỉnh Đồng Nai hiện nay, chúng tôi tiến hành điều tra thu thập 

số liệu thực tế về tình hình sản xuất chăn nuôi tại đơn vị. Kính mong quý cơ 

quan, cá nhân cung cấp thông tin theo bảng câu hỏi dưới đây. Tất cả các thông 

tin trong phiếu điều tra này sẽ được sử dụng duy nhất cho mục đích  nghiên cứu. 

Chúng tôi cam kết không công khai các thông tin mà trang trại cung cấp. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn! 

 

Tên chủ trang trại: ……………………………………          � Nam      � Nữ 

Tuổi: ………………………………………………… 

Địa chỉ: …………………………………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………….  

Mô hình trang trại : Công nghiệp (chuồng kín)    Bình thường           

PHẦN I : THÔNG TIN CHUNG 

 1. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trình độ văn hóa của chủ  trang trại: 

Lớp………………………………………………………………………….. 

2. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trình độ chuyên môn của chủ trang trại: 

Chưa qua đào tạo         � Sơ cấp                          � 

Trung cấp, cao đẳng     � Đại học trở lên             � 

3. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết số năm hoạt động chăn nuôi heo của trang 

trại:……………………năm 

4a. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trang trại đã được cấp giấy chứng nhận chưa? 

Được �                  Chưa được �                          Đang chờ � 

Nếu trả lời CHƯA hỏi tiếp câu 5, nếu ĐƯỢC hỏi câu 6. 

 4b. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết lý do tại sao chưa được cấp giấy chứng nhận? 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

  



5a. Ông/Bà quản lý trang trại theo hình thức nào? 

Trực tiếp quản lý � Thuê người quản lý � 

5b. Trình độ của người quản lý trang trại (nếu có) 

Chưa qua đào tạo � 

Sơ cấp � 

Trung cấp, cao đẳng � 

Đại học trở lên � 

6. Trang trại của Ông/Bà có bao nhiêu đất ? ……….. m
2 

7. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết nguồn gốc đất của trang trại là từ đâu? 

Đất chuyển nhượng � ……………m
2 

Đất có sẳn của gia đình � ……………..m
2 

Đất thuê mướn � ……………………m
2 

 8a. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết 

một số thông tin về đất đai của 

/trang trại? 

8b. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đất đai của 

trang trại Ông/Bà đã có sổ đỏ chưa?  

Loại đất  Diện tích 

(m
2
) 

Đã có Chưa có Đang  chờ 

Đất thổ cư 

Đất trang trại 

Đất nông nghiệp 

Đất khác 

 � 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

9 Ông/Bà vui lòng cho biết tình hình lao động của các thành viên của trang trại 

9a. Số nhân khẩu  :…………………..người;  trong đó: Nữ ………người 

   Số người trong độ tuổi lao động……………người.; trong đó: Nữ …….…người  

      (Nam từ 16 đến 60; Nữ từ 16 đến 55 tuổi) 

9b.Tình hình lao động của trang trại Số người 

-Lao động gia đình 

-Lao động thuê mướn thường xuyên 

- Lao động thuê mướn thời vụ 

…………………………………………. 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

 

 10. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết đối với lao động thuê mướn thường xuyên 

Ông/Bà có ký hợp đồng không? 

� 3 tháng         � 6 tháng               � 12 tháng                  � Không ký hợp đồng 

 



11. Ông/Bà có gặp khó khăn trong việc thuê mướn lao động hay không? 

      Có �                                                              Không � 

Nếu có, đó là những khó khăn gì và vào thời điểm nào trong năm: 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

12.  Xin Ông/Bà vui lòng cho biết một số thông tin cơ bản về lao động thuê 

mướn thường xuyên tại trang trại  

STT Giới tính Tuổi  Trình độ văn hóa Trình độ chuyên môn 

     

     

     

 

PHẦN II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀ CÁC YẾU TỐ 

KHÁC 

I. CHI PHÍ CHĂN NUÔI HEO  

 13. Chi phí chuồng trại : 

Khoản mục Thành tiền (đồng) 

1. Chi phí xây dựng ban đầu  

2. Sửa chữa hàng năm  

Tổng cộng  

14. Ước tính thời gian sử dụng chuồng trại:…….năm  

15. Chi phí thuê đất cho trang trại chăn nuôi heo …………………đồng  

16. Chi phí thức ăn  của trang trại 

Loại thức ăn Tự sản xuất trong trang trại Mua từ bên ngoài Tổng 

tiền SL(kg) Đ. Giá 

(đ/Kg) 

T.Tiền 

(đồng) 

SL 

(kg) 

T.Tiền 

(đồng) 

 1.Thứcăn CN       

2. Bắp(Xay)       

3.Tinh bột sắn        

4.Gạo       

 5.cám gạo       

 6. Khác       



17. Chi phí giống  

Khoản mục Đàn 1 Đàn 2 Đàn 3 Đàn 4 

SL   

con 

T.Tiền 

(đồng) 

SL 

(con) 

T.Tiền 

(đồng) 

SL 

con 

T.Tiền 

(đồng) 

SL 

(con) 

T.Tiền 

(đồng) 

1. Tự sản xuất          

2.Mua Giống         

3.Chi  phí vận 

chuyển 

        

 Tổng cộng         

18. Ông bà cho biết giống heo nuôi ………………………. 

19.Chi phí thuốc thú y 

Khoản mục Đàn 1 Đàn  2 Đàn 3 Đàn 4 

1.Tiêm phòng     

2.Tẩy KST     

3.B/sthuốc bổ     

4.Chữa bệnh     

5.Chi phí khác     

Tổng cộng      

20. Chi phí nhân công nuôi heo 

Lao động   Số lượng (người) Đơn giá (đồng/tháng) Thành tiền 

- Lao động thuê ngoài     

- Lao động nhà     

II.  KẾT QUẢ CHĂN NUÔI  HEO  

21. Doanh thu từ bán heo 

Chỉ tiêu  Đvt Đàn 1 Đàn 2 Đàn 3 Đàn 4 

1. Thời gian nuôi Tháng     

2. Trọng lượng heo giống  

trung bình  ban đầu  

Kg/con     

3. Trọng lượng trung bình 

khi xuất chuồng  

Kg/con     

4. Đơn giá  Đồng/kg     

5. Doanh thu Đồng      



22. Các khoản thu khác từ chăn nuôi heo 

Khoản mục Số lượng Đ/giá(đồng) Giá trị (đồng) Ghi chú 

1. Bán phân     

2. Khí ga     

3. Khác     

 Tổng thu     

 

III.  NGUỒN VỐN CHO SẢN XUẤT, KINH DOANH  

23. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trang trại có vay vốn từ hệ thống ngân hàng 

nhà nước và các quỹ dự án để sản xuất kinh doanh không?    

                   � Có                      � Không 

24. Nếu không xin Ông/Bà vui lòng cho biết lý do tại sao: 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

25. Nếu có xin Ông/Bà vui lòng cho biết các thông tin sau đây 

Mục đích vay Nơi vay 
Số tiền vay 

1000đ 

Lãi suất 

% 

Thời gian 

vay 

Số tiên lãi 

phải trả trong 

năm 2015 

Số tiền còn 

lại 

 

1.Chăn nuôi heo 

 

 

      

26. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết những khó khăn gặp phải khi vay tiền từ các tổ 

chức trên? (Lưu ý: có thể có nhiều chọn lựa) 

� Thời hạn vay ngắn       � Lãi suất cao                              � Thủ tục rườm rà 

� Đi lại nhiều lần            � Phải có tài sản thế chấp            � Mất nhiều thời gian 

� Lý do khác 

27. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết trang trại có vay tiền từ các nguồn vay khác 

(người thân, vay nóng trên thị trường.......) để sản xuất kinh doanh không? 

� Có                                                                          � Không 

  

 



28. Nếu không xin Ông/Bà vui lòng cho biết lý do tại sao: 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

29. Nếu có xin Ông/Bà vui lòng cho biết các thông tin sau đây 

Mục đích vay  Nơi 

 vay  

Số tiền  

Vay  1000đ 

Lãi suất 

%  

Thời gian 

vay 

Số tiên lãi 

phải trả trong 

năm  

Số tiền  

còn lại 

1.Chăn nuôi heo 

 

 

      

 

30. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết  trang trại Ông/Bà có từng được hưởng chính 

sách hỗ trợ sản xuất từ nhà nước hoặc các tổ chức nào khác không? 

                              � Có                                           � Không 

Câu 32. Nếu có xin Ông/Bà vui lòng cho biết các thông tin sau đây: 

Tên tổ 

chức 

Mục đích Số tiền 

vay 

1000đ 

Thời  

điểm 

Số tiền 

cho vay/ 

hổ trợ 

(1.000đ) 

Lãi suất 

% 

Thời hạn 

vay 

(tháng) 

 

 

      

 

IV. KIẾN THỨC NÔNG NGHIỆP 

31. Xin vui lòng cho biết trang trại Ông/Bà nắm bắt, học hỏi thông tin kỹ thuật 

sản xuất nông nghiệp từ những nguồn nào? (Lưu ý: có thể có nhiều chọn lựa) 

� Tự học hỏi và tích lũy kinh nghiệm   � Bạn bè, nông dân trong vùng 

� Cán bộ nông nghiệp                         � Cán bộ khuyến nông / khuyến nông viên 

� Các đoàn thể, tổ chức                       � Phát thanh, truyền hình, sách báo 

� Các điểm trình diễn                        � Công ty KD vật tư-sản phẩm nông nghiệp 

� Nguồn khác (.....................................................................................................)  

32. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết Ông/Bà có bao giờ tiếp xúc, học hỏi kỹ thuật 

sản xuất và quản lý sản xuất từ Cán bộ khuyến nông / khuyến nông viên không? 

      � Có                                                           � Không 

 



33. Nếu có xin Ông/Bà vui lòng cho biết mức độ tiếp xúc với Cán bộ khuyến 

nông / khuyến nông viên?  

� Hàng tuần         � Hàng tháng    � Hàng quý               � Hàng năm 

34. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết thông tin và hình thức truyền đạt nào sau đây 

được Cán bộ  khuyến nông / khuyến nông viên giới thiệu và hướng dẫn cho 

Ông/Bà? 

Hình thức truyền đạt    Thông tin 

� Tọa đàm 

� Huấn luyện, hội thảo 

� Tiếp xúc tại nhà 

� Tiếp xúc tại điểm trình diễn, đồng ruộng 

� Hình thức khác......................................... 

 

� Khuyến cáo kỹ thuật 

� Khuyến cáo chọn qui trình kỹ thuật 

� Khuyến cáo kỹ năng quản lý sản xuất 

� Khuyến cáo, giới thiệu giống mới 

� Các vấn đề về vệ sinh môi trường, nông sản 

an toàn VSTP 

35. Khi được giới thiệu, hướng dẫn thông tin, kỹ thuật mới Ông/Bà có cảm thấy 

chúng có ích cho việc sản xuất của mình không? 

 � Rất có ích     � Có ích    � Bình thường    � Không có ích      � Không biết 

36. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết Ông/Bà có tham gia sinh hoạt CLB Nông dân, 

hợp tác xã sản xuất, tổ nông dân liên kết sản xuất không? 

            � Có                      � Không 

37 Ông/Bà có theo dõi các chương trình về nông nghiệp và hội nhập quốc tế trên 

các phương tiện thông tin đại chúng không? 

            � Có                      � Không 

V. TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

38. Sản phẩm của Ông/Bà được tiêu thụ chủ yếu ở đâu? 

� Trong tỉnh � Ngoài tỉnh � Không biết 

39. Ai là người thu mua sản phẩm của Ông/Bà? (có thể có nhiều lựa chọn) 

� Thương lái địa phương              � Hợp tác xã 

� Thương lái từ tỉnh khác đến      � Công ty, cơ sở chế biến nông súc sản 

� Khác ………………………………………………………………….. 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

 



40. Các công ty, cơ sở chế biến nông sản có ký hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm 

của Ông/Bà không? 

     � Có                                              � Không 

41. Ông/Bà có muốn ký hợp đồng để tiêu thụ sản phẩm với các công ty, cơ sở 

chế biến nông sản không? 

       � Rất muốn                � Cũng muốn 

      � Chưa biết                 � Không muốn 

VI  LIÊN KẾT, HỢP TÁC TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 

42. Ông/Bà có tham gia liên kết, hợp tác trong sản xuất với các tổ chức khác 

không? 

� Trang trại  khác             � Hợp tác xã 

� Công ty kinh doanh nông sản, vật tư nông nghiệp 

� Khác (ghi rõ) …………………………………………………………… 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................    

VII. TÁC ĐỘNG VỀ  XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG 

43. Có ai phàn nàn về ô nhiễm môi trường do chăn nuôi heo của ông/ bà hay 

không ? 

� Có                                              � Không 

44. Ông/ bà có sử dụng phân heo để làm khí BIOGA không ? 

� Có                                              � Không 

45. Nếu không nuôi heo thi ông bà  có phương án sản xuất khác hay không ?  

� Có                                              � Không 

VIII KHÁC 

46. Xin Ông/Bà vui lòng cho biết những khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm của các loại vật nuôi trên? (Lưu ý: có thể có nhiều chọn lựa)  

  � Giá cả không ổn định    � Giá thấp     †               � Giá thức ăn, thuốc TY cao  

†  � Thiếu vốn     †             � Thiếu nguồn tiêu thụ    � Thiếu kiến thức kỹ thuật  

†  � Thiếu lao động   †      � Thiếu thông tin thị trường       � Thiếu đất  

†  � Thiếu nguồn nước      � Thiên tai, dịch bệnh            � Môi trường ô nhiễm   



 

  47. Theo ông bà, để phát triển trang trại chăn nuôi heo nhà nước cần hỗ trợ 

chính sách gì ?  Chọn 5 chính sách mà ông bà cho là quan trọng nhất theo thứ tự 

ưu tiên: 

� Hỗ trợ giống            

� Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 

� Cho vay vốn ưu đãi              

� Hỗ trợ thông tin   

� Hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ      

� Các chính sách khác     

 

48. Dự định trong năm tới của ông bà là ( chỉ chọn 1 ý): 

- Mở rộng qui môi chăn nuôi �  - Thu hẹp qui mô   � 

- Giữ nguyên như hiện tại      �       - Ngừng hẳn           � 

 

Xin chân thành cảm ơn Ông (bà) đã trả lời phỏng vấn./. 

 



 
 

 

 

Đại học Quốc Gia TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Trường Đại học Kinh tế - Luật Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày   tháng   năm 2015 

  

PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA 

 
Kính gửi: QUÝ CHUYÊN GIA, CÁC ANH CHỊ GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC VÀ 

CÁC TRƯỞNG PHÒNG HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI HEO Ở 

ĐỒNG NAI  

 

Nhằm tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi 

heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng như tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách 

thức và giải pháp phát triển triển các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh theo hướng 

hội quốc tế. Em xin kính nhờ các chuyên gia cho ý kiến trên các phương diện sau để em có cơ 

sở cho bài báo cáo luận án tiến sĩ: 

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai  

2. Lợi thế cạnh tranh của các trang trại 

3. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các trang trại khi Việt Nam 

hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. 

4. Giải pháp phát triển triển ngành chế biến gỗ bền vững trong thời gian tới 

Phiếu trả lời vui lòng gửi trực tiếp cho cá nhân hoặc qua email 

maihuongbd@gmail.com. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của các chuyên gia. 

 

 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý chuyên gia! 
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NỘI DUNG KHẢO SÁT CHUYÊN GIA 
 

1. Sự phát triển của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai phục thuộc vào các yếu tố 

sau:  

 Nhu cầu thị trường 

 Các yếu tố đầu vào trong chăn nuôi (giống, thức ăn, thuốc thú y) 

 Trình độ nguồn nhân lực 

 Trình độ khoa học công nghệ (kiểu chuồng trại)  

 Khác: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

2. Lợi thế cạnh tranh của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

 Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi 

 Có truyền thống lâu đời, kinh nghiệm trong chăn nuôi 

 Chính sách hỗ trợ của Nhà nước 

 Thị trường tiêu thụ mở rộng khi Việt Nam hội nhập  

 Nguồn nguyên liệu thuận lợi 

 Nguồn lao động dồi dào 

 Khác: ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của ngành khi tham gia vào chuỗi 

giá trị toàn cầu 

 Điểm mạnh:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



 
 

 

 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 Điểm yếu:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 Cơ hội:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 Thách thức:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

4. Giải pháp phát triển triển các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 

theo hướng hội nhập quốc tế 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 
 

 

 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA 

STT Họ Và Tên Cơ quan làm việc Điện thoại  

1 KS.Phan Ngọc Tùng 
Phó phòng thanh tra – Sở NN&PTNT 

Đồng Nai 
0919473366 

2 Th.S Trần Văn Quang 
Chi cục trưởng chi cục thú y tỉnh Đồng 

Nai  
0613822890 

3 KS.Nguyễn Thị Thanh Mai 
Trưởng phòng chăn nuôi – Chi cục thú 

y tỉnh Đồng Nai  
0613822890 

4 KS. Nguyễn Chí Công 
Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng 

Nai  
0613822769 

5 KS.Nguyễn Kim Đoán 
Phó chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi tỉnh 

Đồng Nai  
0913675300 

6 Bs.Trần Văn Thành 
Trạm trưởng trạm thú ý huyện Trảng 

Bom-ĐN 
0977279009 

7 Bs. Phan Đình Công 
Trưởng phụ trách vùng Đông Nam Bộ 

công ty chăn nuôi Nurpark  

0987.398.76

4 

8 Th.S Nguyễn Thị Chuyên 
Trưởng Bộ Môn Chăn Nuôi – Thú Y – 

Trường ĐH Lâm Nghiệp 
0979529533 

9 Bs.Phạm Trung Thủy 
Bộ môn chăn nuôi thú ý – Trường ĐH 
Lâm Nghiệp 

0909607014 

10 CN.Trương Mạnh Hùng 
Phụ trách Vùng nguyên liệu – Công ty 

CP   
0933611306 

11 CN.Huỳnh Thị Diệu Hương 
Chủ trang trại chăn nuôi heo huyện 
Trảng Bom 

0613866554 

12 KS.Nguyễn Xuân Khá 
Chủ trang trại chăn nuôi heo xã Bình 

Minh, TB 
0913795781 

13 KS. Trần Văn Tiến Quản lý HTX chăn nuôi heo Gia Tân 1 0937004889 

14 KS.Dìn Dìn Chúng 
Quản lý HTX chăn nuôi môi trường 
xanh, Thống Nhất, Đồng Nai 

0976930792 

15 Ông Hà Văn Sơn 
Giám đốc công ty cổ phần chăn nuôi 

Phú Sơn 
0613869064 
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BẢNG TỔNG HỢP Ý KIẾN CHUYÊN GIA 

 

Chỉ tiêu Số ý kiến Tỷ lệ (%) 

1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của các trang trại 

chăn nuôi heo ở Đồng Nai  
    

 - Nhu cầu thị trường 14 93,33 

 - Các yếu tố đầu vào trong chăn nuôi 15 100,00 

 - Trình độ nguồn nhân lực 11 73,33 

 - Trình độ khoa học công nghệ 13 86,67 

 -  Khác:     

 + Chính sách phát triển của ngành, của Nhà nước 11 73,33 

 + Điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi 14 93,33 

  - Giá cả thị trường ổn định 15 100,00 

 + Nguồn nguyên liệu phong phú 12 80,00 

2. Lợi thế cạnh tranh của ngành     

 - Có truyền thống và nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi 14 93,33 

 - Thị trường tiêu thụ mở rộng khi Việt Nam hội nhập  13 86,67 

 - Nguồn nguyên liệu phong phú 12 80,00 

 - Nguồn lao động dồi dào 12 80,00 

 - Khác: (Chính trị ổn định, Tỉnh có chính sách hỗ trợ các trang trại 

phát triển) 
14 80,00 

3. Những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của các trang 

trại chăn nuôi heo  
    

 - Điểm mạnh:  

+ Đồng Nai có điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý thuận lợi cho sự phát 

triển của các trang trại chăn nuôi heo 

+ Các trang trại chăn nuôi heo có tiềm lực về vốn và năng lực sản 
xuất kinh doanh 

+ Chủ trang trại có ý chí, kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn 

10 66,67 

 - Điểm yếu: 
+ Thiếu vốn để nâng cao qui mô, chuyển đổi mô hình sản suất 

+ Giá cả các yếu tố đầu vào không ổn định 

+ Thị trường tiêu thụ không ổn định 

+ Thiếu sự liên kết, hợp tác giữa các trang trại 

+ Quy trình chăn nuôi chưa đạt chuẩn, còn gây ô nhiễm môi trường 

12 80,00 
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 - Cơ hội: 

 + Thị trường tiêu thụ rộng lớn khi đất nước hội nhập 

+ Nâng cao năng lực sản xuất, cạnh tranh của các trang trại chăn 
nuôi  

11 73,33 

 - Thách thức: 
+ Sự cạnh tranh của các đơn vị nước ngoài khi Việt Nam hội nhập 

+ Giá cả các yếu tố đầu vào tăng làm giảm khả năng cạnh tranh của 

các trang trại 

12 80,00 

4. Giải pháp     

 - Ổn định yếu tố đầu vào 15 100,00 

 - Mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước 14 93,33 

 - Nâng cao chất lượng sản phẩm 12 80,00 

 - Áp dụng qui trình chăn nuôi công nghiệp, hiện đại gắn với bảo 

vệ môi trường 
15 100,00 

 - Liên kết giữa các trang trại trong quá trình sản xuất 14 93,33 

 - Các ngân hàng hỗ trợ vốn đế các trang trại đầu tư gia tăng qui  15 100,00 

 


