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1. ĐẶT VẤN ĐỀ   

1.1  Tính cấp thiết của ñề tài 

Bưởi quả Đoan Hùng là một đặc sản của tỉnh Phú Thọ, đặc trưng bởi 

hương vị thơm ngon, ngọt, mát. Từ năm 2000 trở lại đây, tỉnh Phú Thọ và huyện 

Đoan Hùng có chủ trương khôi phục và mở rộng diện tích trồng bưởi, nhằm mục 

đích tạo thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung, qui mô lớn, chủ yếu với hai 

giống bưởi đặc sản là bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân.   

Đến hết năm 2007, diện tích trồng mới bưởi của các dự án triển khai trên địa 

bàn huyện Đoan Hùng đạt khoảng 1.000 ha, và diện tích bưởi trong độ tuổi sản xuất 

kinh doanh được trồng từ những năm về trước được thống kê là 205 ha [13]. Sản 

lượng bưởi quả thương phẩm một số năm gần đây dao động từ 300 – 400 vạn quả 

tương đương 3.000 – 4.000 tấn, bưởi trở thành nguồn nông đặc sản quý cung cấp ra 

thị trường các tỉnh phía Bắc. Chủ trương mở rộng sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ 

bưởi hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phát triển sản xuất trên địa bàn huyện, giải quyết 

công ăn việc làm và tạo thu nhập ổn định cho người dân trong huyện. 

Tháng 02 năm 2006, sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng được Cục sở hữu trí 

tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia tên gọi xuất 

xứ hàng hoá (nay là hình thức bảo hộ chỉ dẫn địa lý) và được Nhà nước bảo hộ 

vô thời hạn tại quyết định số 73/QĐ-SHTT. Từ đây, sản phẩm bưởi quả Đoan 

Hùng trở thành tài sản quốc gia và là sản phẩm thứ tư được Nhà nước bảo hộ về 

chỉ dẫn địa lý. Khai thác tốt lợi thế ở khía cạnh này sẽ góp phần nâng cao giá trị 

của sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng trên thị trường.  

Trên thực tế, thị trường bưởi hiện nay vẫn trong giai đoạn phát triển tự 

phát, hoàn toàn chưa có sự quản lý và định hướng. Người mua thì không phải ai 

cũng biết phân biệt đâu là bưởi đặc sản Đoan Hùng, đâu là các giống bưởi khác. 

Vì lợi nhuận người bán thu mua nhiều loại bưởi rồi trà trộn với nhau dẫn đến 

người tiêu dùng mất dần niềm tin khi lựa chọn tìm mua bưởi đặc sản Đoan Hùng. 

Hộ trồng bưởi còn thiếu các biện pháp kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh và 

đang gặp phải khó khăn do tình trạng năng suất, chất lượng bưởi quả không ổn 

định trong một vài năm gần đây... Khi chưa giải quyết triệt để được những tồn tại 
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này, việc phát triển ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng gặp rất nhiều khó khăn và 

thiếu tính bền vững. 

Cho đến nay đã có một số đề tài nghiên cứu trên địa bàn huyện Đoan 

Hùng cũng chọn cây bưởi, bưởi quả làm đối tượng nghiên cứu. Nội dung của các 

đề tài nghiên cứu này thường tập trung vào các vấn đề kỹ thuật canh tác, phòng 

trừ sâu bệnh, bảo quản và phân tích đặc điểm thổ nhưỡng và sinh thái vùng trồng 

bưởi. Các kết quả đạt được mới chỉ giải quyết một phần những khó khăn hiện nay 

mà ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng đang đối mặt. Để có sự nhìn nhận tổng 

quan chung và đề xuất các giải pháp giải quyết những khó khăn từ sản xuất đến 

tiêu thụ bưởi quả đang gặp phải hiện nay, cần thiết phải nghiên cứu cụ thể về 

ngành hàng này. 

Nghiên cứu ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng ở tỉnh Phú Thọ sẽ giúp 

cho nhà quản lý và các tác nhân liên quan trả lời các câu hỏi: tác nhân nào tham 

gia trong ngành hàng? cơ chế giao dịch, phân chia giá trị gia tăng và lợi nhuận 

giữa các tác nhân tham gia ngành hàng như thế nào? những hạn chế, khó khăn và 

yếu tố ảnh hưởng trong quá trình phát triển ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng là 

gì?... Trả lời các câu hỏi này, sẽ góp phần tìm ra các giải pháp phát triển bền 

vững ngành hàng, góp phần gìn giữ, phát triển thương hiệu bưởi Đoan Hùng 

trong thời gian tiếp theo. 

1.2  Mục tiêu nghiên cứu 

1.2.1 Mục tiêu chung 

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ thực trạng các tác nhân tham gia trong ngành 

hàng bưởi quả Đoan Hùng, phát hiện điểm hạn chế và những khó khăn trong phát 

triển ngành hàng này, từ đó ñề xuất các giải pháp khả thi nhằm khai thác tốt tiềm 

năng, lợi thế của địa phương trong phát triển sản xuất bưởi một cách có hiệu quả. 

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 

- Hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về ngành hàng nói chung và ngành hàng 

bưởi quả nói riêng. 

- Đánh giá thực trạng hoạt động và mối quan hệ giữa các tác nhân tham gia 

ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng những năm qua. 
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- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của ngành hàng bưởi quả 

Đoan Hùng và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành hàng này. 

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành hàng bưởi quả Đoan 

Hùng một cách có hiệu quả trong thời gian tiếp theo. 

1.3  ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1 ðối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn ñề lý luận và thực tiễn về 

ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng. 

Sản phẩm của ngành hàng là bưởi quả. Tên sản phẩm gồm bưởi Bằng Luân 

và bưởi Sửu (bưởi Chí Đám), là 2 giống bưởi đặc sản truyền thống trên địa bàn 

huyện Đoan Hùng.  

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 

1.3.2.1  Về không gian 

Đề tài nghiên cứu trên địa bàn huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Một số 

nội dung chuyên sâu được khảo sát ở các khu vực tập trung thương mại bưởi ở xã 

Phú Hộ - thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì, thành phố Hà Nội và một số xã nằm 

trong khu vực quy hoạch vùng trồng bưởi đặc sản Đoan Hùng được bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý, gồm các xã: Bằng Luân, Quế Lâm, Ngọc Quan, Bằng Doãn, Chí Đám. 

1.3.2.2  Về thời gian 

Các dữ liệu, thông tin được sử dụng để đánh giá thực trạng sản xuất bưởi 

ở địa phương, hộ trồng bưởi được thu thập trong 3 năm 2005 – 2007, trong đó tập 

trung tìm hiểu tình hình sản xuất, tiêu thụ bưởi quả năm 2007. Các giải pháp, đề 

xuất tháo gỡ khó khăn từ khâu sản xuất đến tiêu thụ để phát triển ngành hàng 

bưởi quả Đoan Hùng áp dụng đến năm 2010. 

1.3.2.3  Về nội dung 

Nghiên cứu tập trung vào hai giống bưởi đặc sản ở Đoan Hùng đã được 

nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý là bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu. 

Nghiên cứu tập trung các lĩnh vực sản xuất, thu gom, buôn bán bưởi quả 

Đoan Hùng trên địa bàn huyện Đoan Hùng, xã Phú Hộ - thị xã Phú Thọ, thành 
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phố Việt Trì và nhu cầu tiêu dùng bưởi Đoan Hùng ở các khu vực trên và ở thành 

phố Hà Nội. 

Theo những kết quả điều tra bước đầu, toàn bộ lượng sản phẩm bưởi quả 

Đoan Hùng được tiêu thụ ở trong nước, do vậy trong phần phân tích hoạt động 

của các tác nhân, đề tài chỉ tập trung vào nội dung phân tích tài chính trong 

ngành hàng. 
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2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ðỀ TÀI 

2.1  Cơ sở lý luận 

2.1.1 Lý luận về ngành hàng  

2.1.1.1  Ngành hàng và những khái niệm liên quan 

a) Ngành hàng 

Vào những năm 1960 phương pháp phân tích ngành hàng (Filiere) sử 

dụng nhằm xây dựng các giải pháp thúc đẩy các hệ thống sản xuất nông nghiệp. 

Các vấn đề được quan tâm nhiều nhất đó là làm thế nào để các hệ thống sản xuất 

tại địa phương được kết nối với công nghiệp chế biến, thương mại, xuất khẩu và 

tiêu dùng nông sản. Bước sang những năm 1980, phân tích ngành hàng được sử 

dụng và nhấn mạnh vào giải quyết các vấn đề chính sách của ngành nông nghiệp, 

sau đó phương pháp này được phát triển và bổ sung thêm sự tham gia của các 

vấn đề thể chế trong ngành hàng. 

Đến những năm 1990, có một khái niệm được cho là phù hợp hơn trong 

nghiên cứu ngành hàng nông sản do J.P Boutonnet đưa ra đó là: "Ngành hàng là 

một hệ thống được xây dựng bởi các tác nhân và các hoạt động tham gia vào sản 

xuất, chế biến, phân phối một sản phẩm và bởi các mối quan hệ giữa các yếu tố 

trên cũng như với bên ngoài" (J.P Boutonnet, INRA.France). 

Theo Fabre: “Ngành hàng được coi là tập hợp các tác nhân kinh tế (hay 

các phần hợp thành các tác nhân) quy tụ trực tiếp vào việc tạo ra các sản phẩm 

cuối cùng. Như vậy, ngành hàng đã vạch ra sự kế tiếp của các hành động xuất 

phát từ điểm ban đầu tới điểm cuối cùng của một nguồn lực hay một sản phẩm 

trung gian, trải qua nhiều giai đoạn của quá trình gia công, chế biến để tạo ra một 

hay nhiều sản phẩm hoàn tất ở mức độ của người tiêu thụ [8]. 

Nói một cách khác, có thể hiểu ngành hàng là “Tập hợp những tác nhân 

(hay những phần hợp thành tác nhân) kinh tế đóng góp trực tiếp vào sản xuất tiếp 

đó là gia công, chế biến và tiêu thụ ở một thị trường hoàn hảo của sản phẩm nông 

nghiệp” [7]. 

Như vậy, nói đến ngành hàng là ta hình dung đó là một chuỗi, một quá 

trình khép kín, có điểm đầu và điểm kết thúc, bao gồm nhiều yếu tố động, có 
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quan hệ móc xích với nhau. Sự tăng lên hay giảm đi của yếu tố này có thể ảnh 

hưởng tích cực hay tiêu cực tới các yếu tố khác. Trong quá trình vận hành của 

một ngành hàng đã tạo ra sự dịch chuyển các luồng vật chất trong ngành hàng đó.  

Sự dịch chuyển được xem xét theo 3 dạng sau [7]: 

- Sự dịch chuyển về mặt thời gian 

Sản phẩm được tạo ra ở thời gian này lại được tiêu thụ ở thời gian khác. 

Sự dịch chuyển này giúp ta điều chỉnh mức cung ứng thực phẩm theo mùa vụ. Để 

thực hiện tốt sự dịch chuyển này cần phải làm tốt công tác bảo quản và dự trữ 

thực phẩm. 

- Sự dịch chuyển về mặt không gian 

Trong thực tế, sản phẩm được tạo ra ở nơi này nhưng lại được dùng ở nơi 

khác. Ở đây đòi hỏi phải nhận biết được các kênh phân phối của sản phẩm. Sự 

dịch chuyển này giúp ta thoả mãn tiêu dùng thực phẩm cho mọi vùng, mọi tầng 

lớp của nhân dân trong nước và đó là cơ sở không thể thiếu được để sản phẩm trở 

thành hàng hoá. Điều kiện cần thiết của chuyển dịch về mặt không gian là sự 

hoàn thiện của cơ sở hạ tầng, công nghệ chế biến và chính sách mở rộng giao lưu 

kinh tế của Chính phủ. 

- Sự dịch chuyển về mặt tính chất (hình thái của sản phẩm) 

Hình dạng và tính chất của sản phẩm bị biến dạng qua mỗi lần tác động 

của công nghệ chế biến. Chuyển dịch về mặt tính chất làm cho chủng loại sản 

phẩm ngày càng phong phú và nó được phát triển theo sở thích của người tiêu 

dùng và trình độ chế biến. Hình dạng và tính chất của sản phẩm bị biến dạng 

càng nhiều thì càng có nhiều sản phẩm mới được tạo ra. 

Trong thực tế, sự chuyển dịch của các luồng vật chất này diễn ra rất phức 

tạp và phụ thuộc vào hàng loạt các yếu tố về tự nhiên, công nghệ và chính sách. 

Hơn nữa, theo Fabre thì “ngành hàng là sự hình thức hoá dưới dạng mô hình đơn 

giản làm hiểu rõ tổ chức của các luồng (vật chất hay tài chính) và của các tác 

nhân hoạt động tập trung vào những quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và các phương 

thức điều tiết” [7]. 
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b) Tác nhân 

Tác nhân là một tế bào sơ cấp với các hoạt động kinh tế, độc lập và tự 

quyết định hành vi của mình. Có thể hiểu rằng, tác nhân là những hộ, những 

doanh nghiệp, những cá nhân tham gia trong ngành hàng thông qua hoạt động 

kinh tế của họ. Tác nhân được phân ra làm hai loại: 

- Tác nhân có thể là người thực (hộ nông dân, hộ kinh doanh,...) 

- Tác nhân là đơn vị kinh tế (các doanh nghiệp, công ty, nhà máy...) 

Theo nghĩa rộng người ta phân tác nhân thành từng nhóm để chỉ tập hợp 

các chủ thể có cùng một hoạt động. Ví dụ tác nhân “ nông dân” để chỉ tập hợp tất 

cả các hộ nông dân; tác nhân “thương nhân” để chỉ tập hợp tất cả các hộ thương 

nhân; tác nhân “bên ngoài” chỉ tất cả các chủ thể ngoài phạm vi không gian phân 

tích. 

Mỗi tác nhân trong ngành hàng có những hoạt động kinh tế riêng, đó 

chính là chức năng của nó trong chuỗi hàng. Tên chức năng thường trùng với tên 

tác nhân. Ví dụ, hộ sản xuất có chức năng sản xuất, hộ chế biến có chức năng chế 

biến, hộ bán buôn có chức năng bán buôn... Một tác nhân có thể có một hay 

nhiều chức năng. Các chức năng kế tiếp nhau tạo nên sự chuyển dịch về mặt tính 

chất của luồng vật chất trong ngành hàng. Các tác nhân đứng sau thường có chức 

năng hoàn thiện sản phẩm của các tác nhân đứng trước kế nó cho đến khi chức 

năng của tác nhân cuối cùng ở từng luồng hàng kết thúc thì ta đã có sản phẩm 

cuối cùng của ngành hàng. 

c) Mạch hàng 

Mạch hàng là khoảng cách giữa hai tác nhân. Mạch hàng chứa đựng quan 

hệ kinh tế giữa hai tác nhân và những hoạt động chuyển dịch về sản phẩm. Qua 

từng mạch hàng, giá trị của sản phẩm được tăng thêm và do đó giá cả cũng được 

tăng thêm do các khoản giá trị mới sáng tạo ra ở từng tác nhân. Điều đó thể hiện 

sự đóng góp của từng tác nhân trong việc tạo nên giá trị gia tăng (VA) của ngành 

hàng. 

Mỗi tác nhân có thể tham gia vào nhiều mạch hàng. Mạch hàng càng 

phong phú, quan hệ giữa các tác nhân càng chặt chẽ, chuỗi hàng càng bền vững. 
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Điều đó cũng có nghĩa là nếu có một vướng mắc nào đó làm cản trở sự phát triển 

của mạch hàng nào đó thì sẽ gây ảnh hưởng có tính chất dây chuyền đến các 

mạch hàng sau nó và sẽ ảnh hưởng chung đến hiệu quả của luồng hàng và toàn 

bộ chuỗi hàng. 

d) Luồng hàng 

Những mạch hàng liên tiếp được sắp xếp theo trật tự từ tác nhân đầu tiên 

đến tác nhân cuối cùng sẽ tạo nên các luồng hàng trong một ngành hàng. 

Luồng hàng thể hiện sự lưu chuyển các luồng vật chất do kết quả hoạt 

động kinh tế của hệ thống tác nhân khác nhau ở từng công đoạn sản xuất, chế 

biến và lưu thông đến từng chủng loại sản phẩm cuối cùng. Chủng loại sản phẩm 

cuối cùng càng phong phú thì luồng hàng trong một ngành hàng càng nhiều. Điều 

đó có ý nghĩa lớn trong quá trình tổ chức và phát triển sản xuất vì sự luân chuyển 

của luồng vật chất qua từng tác nhân trong các luồng hàng đã làm cho mọi tác 

nhân trong ngành hàng trở thành người sản xuất sản phẩm hàng hoá.  

Mặt khác, việc bố trí lại lao động giữa các khâu trong quá trình phát triển 

của chuỗi hàng tạo nên sự chuyển dịch lao động từ khâu sản xuất đến khâu chế 

biến và lưu thông để nối dài chuỗi hàng, từ đó sẽ tạo điều kiện cho sự phân công 

lao động xã hội phát triển và kích thích quá trình sản xuất hàng hoá, tạo ra nhiều 

loại sản phẩm phong phú hơn, thoả mãn đầy đủ hơn thị hiếu tiêu dùng của xã hội. 

Mọi luồng hàng đều bắt đầu từ một tác nhân ở khâu sản xuất đầu tiên và kết thúc 

ở một địa chỉ tiêu thụ cuối cùng. 

e) Sản phẩm 

Trong ngành hàng, mỗi tác nhân đều tạo ra sản phẩm riêng của mình. Trừ 

những sản phẩm bán lẻ cuối cùng, sản phẩm của mọi chức năng khác chưa phải 

là sản phẩm cuối cùng của ngành hàng mà chỉ là kết quả của hoạt động kinh tế, là 

“đầu ra” của quá trình sản xuất kinh doanh của từng tác nhân. Sản phẩm của tác 

nhân trước là chi phí trung gian của các tác nhân kề sau nó. Chỉ có sản phẩm của 

tác nhân cuối cùng trước khi đến tay người tiêu dùng mới là sản phẩm cuối cùng 

của ngành hàng. Chủng loại sản phẩm khá đa dạng, nên trong phân tích ngành 

hàng thường chỉ phân tích sự vận hành của các sản phẩm chính. 
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f) Luồng vật chất 

Luồng vật chất bao gồm một tập hợp liên tiếp những sản phẩm do các tác 

nhân tạo ra được lưu chuyển từ tác nhân này qua tác nhân khác kề sau nó trong 

từng luồng hàng. Ví dụ: vải quả tươi từ hộ sản xuất đến hộ chế biến, vải quả chế 

biến (vải khô) từ hộ chế biến đến hộ bán buôn rồi bán lẻ và đến người tiêu dùng. 

Mỗi khi dịch chuyển đến một tác nhân khác, luồng vật chất có thể thay đổi 

về số lượng tuỳ theo các hệ số kỹ thuật; thay đổi về chất lượng đôi khi cả về hình 

thái tuỳ theo công nghệ chế biến ở từng mạch hàng. Trong phân tích ngành hàng 

thông thường người ta chỉ đề cập đến luồng vật chất của những sản phẩm chính. 

g) Hệ số kỹ thuật 

Đó là các hệ số quy đổi sản phẩm (hay tỷ lệ về lượng giữa các sản phẩm 

của các tác nhân) hoặc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.  

Các hệ số kỹ thuật được quy định bởi các cơ quan đo lường, thiết kế của 

Nhà nước hay tổng hợp qua khảo sát thực tế. Hệ số kỹ thuật sẽ giúp tính toán suy 

rộng từ các kết quả điều tra mẫu. Vì vậy, chúng cần được đảm bảo tính chính xác 

và chỉ được sử dụng trong phạm vi cho phép. 

2.1.1.2  Nội dung chính trong nghiên cứu ngành hàng 

Ngành hàng nói chung và ngành hàng nông sản nói riêng, khi tiến hành 

nghiên cứu chúng ta cần quan tâm tới những nội dung sau: 

- Hiện trạng chung của sản phẩm thuộc ngành hàng: phải xác định được đối 

với một ngành hàng thì các vùng sản xuất chính, các vùng tiêu thụ và các 

vùng cung ứng đầu vào cho ngành hàng. 

- Các công đoạn kỹ thuật của ngành hàng: Mô tả tất cả các công đoạn kỹ 

thuật chế biến từ một nông sản cho tới tiêu dùng, có để ý tới sự đa dạng 

của các loại sản phẩm cuối cùng trước khi tiêu dùng. 

- Các tác nhân tham gia ngành hàng: Xác định được các tác nhân tham gia 

ngành hàng trong thương mại hóa cũng như là chế biến sản phẩm. Họ làm 

chức năng gì? làm như thế nào? ở đâu? mối quan hệ của họ ra sao? ở đây 

cũng phải chú ý đến việc đánh giá tầm quan trọng của các tác nhân theo 

khối lượng hàng hóa mà họ lưu thông trong ngành hàng.  
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Các kết quả chính cần đưa ra được: (i) Sơ đồ hoạt động của ngành hàng 

với các kiểu tác nhân và mối liên hệ giữa các tác nhân; (ii) Các bảng cân đối tài 

chính của các tác nhân (giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị gia tăng…); 

(iii) Mô tả các thái độ ứng xử của các kiểu tác nhân và giải thích rõ nguyên nhân 

tại sao họ lại có những ứng xử như vậy; (iv) Người tiêu dùng: phải đi đến một 

phân kiểu về người tiêu dùng liên quan đến ngành hàng theo thu nhập, thói quen 

tiêu dùng, xu hướng thay đổi của họ; (v) Sự hình thành giá: phải giải thích được 

các yếu tố quyết định đến mức giá của sản phẩm và giá biến đổi ra sao từ vùng 

này qua vùng khác, từ tác nhân này tới tác nhân khác; (vi) Ảnh hưởng của chính 

sách nhà nước và của thị trường thế giới... 

Những kết quả trên sẽ được sử dụng nhằm xây dựng các giải pháp tác 

động, hỗ trợ, cụ thể: (i) Chiến lược của các doanh nghiệp chế biến, thương mại, 

các tác nhân thương mại lớn: mở rộng thị trường sản phẩm, tăng trưởng bên 

ngoài, dự đoán và phân tích thị trường...; (ii) Phát triển địa phương: quan hệ 

ngành hàng, lãnh thổ và chiến lược quy hoạch phát triển vùng; (iii) Chính sách và 

ngành hàng: quản lý, đổi mới nghiên cứu, thay đổi về kỹ thuật, mục tiêu, tổ chức 

thị trường… 

Trong khi đề cập đến các nội dung chủ yếu của phương pháp phân tích 

ngành hàng, lưu ý đến nội dung phân tích kết quả hoạt động của các tác nhân 

trong ngành hàng thông qua hệ thống chỉ tiêu kết quả và hiệu quả kinh tế với hai 

nội dung chính là phân tích tài chính và phân tích kinh tế.  

- Phân tích tài chính 

Đây là một nội dung quan trọng và chủ yếu của phân tích ngành hàng. 

Mục đích của phân tích tài chính là thông qua hệ thống tài khoản kế toán sẽ giúp 

cho người ta sử dụng thông tin dự đoán tương lai bằng cách so sánh, đánh giá và 

xem xét xu hướng phát triển của sản phẩm. 

Phân tích tài chính trong phân tích ngành hàng chủ yếu xem xét phần tài 

chính tương ứng và luồng vật chất được lượng hoá đối với từng tác nhân tham 

gia trong các giai đoạn khác nhau của quá trình sản xuất kinh doanh. Khi phân 

tích tài chính có thể phân tích theo một đơn vị khối lượng sản phẩm của từng tác 
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nhân đầu tiên trong ngành hàng, sau đó suy rộng cho ngành hàng. Phân tích tài 

chính của ngành hàng được tiến hành từ những tài khoản riêng biệt của các tác 

nhân hợp vào tài khoản hợp nhất của toàn bộ ngành hàng. Phân tích tài chính 

xuất phát từ những tài khoản trên được thiết lập cho từng tác nhân và sau đó rút 

ra kết luận sơ bộ chung về ngành hàng trên giác độ tài chính. Mặt khác các chỉ 

tiêu tổng hợp như TR, IC, VA, MI có thể thấy được vị trí của từng tác nhân trong 

ngành hàng và sự đóng góp vào việc tạo nên VA của ngành hàng và phân chia lợi 

ích kinh tế cho từng tác nhân đó. Trong phân tích tài chính giá cả sử dụng là giá 

thực tế mà từng tác nhân đã sử dụng trong quá trình sản xuất, kinh doanh (giá thị 

trường). 

Khi phân tích tài chính, chúng tôi chỉ phân tích một đơn vị khối lượng sản 

phẩm chính của tác nhân đầu tiên của ngành hàng (ở đây là 100 kg bưởi quả), sau 

đó chúng tôi mới suy rộng ra cả ngành hàng. 

- Phân tích kinh tế 

Phân tích kinh tế trong ngành hàng là phân tích đầy đủ tất cả các hoạt 

động kinh tế của các tác nhân diễn ra trong một thời kỳ nhất định và hiệu quả của 

sản xuất kinh doanh phải được coi trọng. Vì vậy, trong phân tích kinh tế phải tính 

được đầy đủ các khoản mục kể cả tự sản, tự tiêu trong nội bộ cũng như phần chi 

phí công lao động gia đình bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh. 

Trong phân tích kinh tế, giá cả sử dụng trong tính toán các chỉ tiêu là giá 

cả qui đổi hay mức giá chung được quy định trên cả nước. 

2.1.1.3  Điều kiện phân tích ngành hàng 

Phân tích ngành hàng là một phương pháp tĩnh và những tài liệu thu thập 

được là những thông tin trong quá khứ. Mặt khác, so với phương pháp nghiên 

cứu truyền thống trước đây, phân tích ngành hàng là một phương pháp mới, hiện 

đại và có nhiều ưu thế hơn trong việc tính toán hiệu quả kinh tế của từng khâu 

trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Điều kiện của phương pháp này là chỉ cho 

phép phân tích một ngành hàng độc lập. 

Với yêu cầu của sự phát triển hiện nay cần thiết phải xét đến hoạt động đa 

dạng và tính phân tán của những quyền lợi cùng quyết định của tất cả các tác 
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nhân tham gia vào ngành hàng ở mọi mức độ khác nhau. Phân tích ngành hàng 

chỉ là một sự mô hình hoá hạn chế sự liên kết kinh tế và kế toán. Vì vậy, nó phải 

được phân tích bằng những phân tích ngang và đặc biệt là việc điều tra và phân 

tích kinh tế - xã hội trong dân chúng. Nếu không có quan điểm biện chứng và 

thông thoáng thì chúng ta sẽ có những giải pháp không ăn khớp với sự phát triển 

kinh tế chung và cản trở đến ngành hàng chúng ta đang nghiên cứu. Đôi khi 

những giải pháp cho sự phát triển về những ngành hàng được nghiên cứu riêng rẽ 

lại mâu thuẫn với nhau, thậm chí triệt tiêu lẫn nhau. Chính vì vậy, khi phân tích 

ngành hàng cần kết hợp với dự báo kinh tế cần thiết và các dự kiến về quyết định 

có liên quan tới ngành hàng trong tương lai. 

2.1.1.4  Vai trò của phát triển kinh tế theo quan điểm ngành hàng 

Nếu không đứng trên quan điểm toàn diện thì quá trình phát triển kinh tế 

sẽ không đạt được hiệu quả cao và đảm bảo tính bền vững. Thực tế đã chứng 

minh, nguyên nhân gây ra các cuộc khủng hoảng thừa hay khan hiếm nguồn 

nguyên liệu cho các nhà máy chế biến là do không có sự gắn kết giữa các khâu, 

các công đoạn trong quá trình sản xuất. Chẳng hạn phát triển sản xuất mà không 

chú ý đến tiêu thụ, phát triển sản xuất mà lại không chú trọng đến chế biến..., 

điều đó đã gây nên sự mất cân đối giữa các khâu, thậm chí có lợi cho khâu này 

lại làm thiệt hại khâu khác.  

Gần đây, quan điểm trong phát triển kinh tế đã được nhìn nhận dưới góc độ 

toàn diện hơn. Sự phát triển các ngành hàng nông sản đảm bảo sức cạnh tranh 

không chỉ trong sản xuất mà cả trong phân phối, bán lẻ với chi phí giao dịch thấp, 

giá rẻ, khả năng cung ứng kịp thời và ổn định. Chúng ta đã có những ngành hàng 

nông sản có sức cạnh tranh trên thị trường trong khu vực và thế giới: ngành hàng 

hồ tiêu, ngành hàng cà phê, ngành hàng thủy sản... Sự phát triển của các ngành 

hàng nông sản góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển nông nghiệp nông 

thôn. Nông dân và các tác nhân nhỏ thông qua ngành hàng có thể tham gia tốt hơn 

vào thị trường để cải thiện sinh kế và vai trò trong sự phát triển của ngành hàng. 

Bên cạnh đó, phương pháp phân tích ngành hàng được cho là phương 

pháp có hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm chỉ dẫn địa lý cho 
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các mặt hàng nông sản - một lĩnh vực vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Phương 

pháp phân tích ngành hàng sẽ làm nổi bật sự liên kết giữa các tác nhân từ sản 

xuất, phân phối trong xây dựng, bảo vệ và phát triển chỉ dẫn địa lý. Phương pháp 

này còn cho phép phân tích những quy trình công nghệ, hệ thống quản lý chất 

lượng theo ngành hàng của các sản phẩm chỉ dẫn địa lý. 

Tóm lại, sự phát triển của các ngành hàng nông sản có mối quan hệ chặt 

chẽ với quá trình phát triển nông nghiệp nông thôn, cải thiện khả năng tham gia 

của các tác nhân nhỏ vào thị trường, bảo tồn và phát triển các sản phẩm chỉ dẫn 

địa lý... Trong quá trình hội nhập kinh tế, nếu ngành hàng nào không có sức cạnh 

tranh sẽ mất thị trường và chắc chắn giá trị sản phẩm của nó trong cơ cấu kinh tế 

sẽ giảm xuống. Muốn xây dựng được một ngành hàng mạnh và bền vững cần tạo 

ra sự liên kết chặt chẽ giữa các tác nhân tham gia. 

2.1.1.5  Một số khái niệm dùng cho tính toán 

- Doanh thu (TR) 

Doanh thu được tính bằng lượng sản phẩm nhân với đơn giá. Để đơn giản, 

người ta chỉ xem xét những sản phẩm chính. Trong phân tích ngành hàng, doanh 

thu sản phẩm sẽ được phân tích khác nhau trong phân tích tài chính và phân tích 

kinh tế. 

- Chi phí trung gian (IC) 

Là chi phí về những yếu tố vật chất tham gia vào quá trình sản xuất, kinh 

doanh. Chi phí trung gian trong ngành hàng được tính theo chi phí vật chất của 

luồng vật chất tạo nên sản phẩm. Sản phẩm của các tác nhân đứng trước thuộc 

chi phí trung gian của các tác nhân đứng liền kề sau nó. Các chi phí trung gian 

khác là những chi phí ngoài ngành. Chi phí trung gian sẽ được tính khác nhau 

trong phân tích tài chính và phân tích kinh tế. 

- Giá trị gia tăng (VA) 

Là giá trị mới tạo thêm của mỗi tác nhân do hoạt động kinh tế về việc sử 

dụng tài sản cố định, vốn và đầu tư lao động dưới ảnh hưởng của chính sách thuế 

của Nhà nước. 

Công thức tính: VA = TR – IC. Giá trị gia tăng VA có thể bằng 0, dương 
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hoặc âm.  

Giá trị gia tăng là phần không tính trùng giữa các tác nhân. Vì vậy, trong nền 

kinh tế quốc dân, tập hợp toàn bộ giá trị gia tăng của mọi tác nhân sẽ tạo nên tổng 

sản phẩm quốc dân của đất nước (GNP = ∑VA). Như vậy, nếu một tác nhân nào đó 

có VA > 0 thì nghĩa là tác nhân đó đã góp phần tạo nên GNP cho nền kinh tế.  

Giá trị gia tăng VA cũng sẽ được tính khác nhau trong phân tích tài chính 

và phân tích kinh tế. 

- Thu nhập hỗn hợp (MI) 

Là phần thu nhập hộ nhận được sau khi lấy phần giá trị gia tăng (VA) trừ 

đi phần khấu hao tài sản cố định (A) và thuế (T). 

Công thức tính: MI = VA – (A + T) 

- Khấu hao tài sản cố định (A) 

Có 3 phương pháp tính khấu hao, đó là: khấu hao đường thẳng, khấu hao 

theo số dư giảm dần, khấu hao theo số lượng sản phẩm dựa trên tổng số đơn vị 

sản phẩm ước tính tài sản có thể tạo ra. 

Theo qui định của VAS (03) thì tài sản cố định là vườn cây lâu năm (có 

chu kỳ khai thác từ 6 – 40 năm) được tính khấu hao theo phương pháp khấu hao 

đường thẳng. Mức khấu hao trung bình hàng năm của vườn cây lâu năm được 

tính = (Nguyên giá tài sản cố định/số năm khai thác).  

Để tính nguyên giá TSCĐ là vườn cây phải tập hợp tất cả các chi phí vào 

tài khoản 241 sau đó mới hình thành tài sản cố định. Thời điểm ghi nhận TSCĐ 

là thời điểm kết thúc giai đoạn trồng mới, đưa vườn cây vào khai thác. Các chi 

phí chăm sóc vườn cây trong giai đoạn trồng mới tính vào nguyên giá TSCĐ. Chi 

phí chăm sóc trong giai đoạn thu hoạch tính vào chi phí hoạt động trong kỳ. 

2.1.2 ðặc điểm kinh tế – kĩ thuật cây bưởi Đoan Hùng 

2.1.2.1  Giống và đặc thù chất lượng bưởi quả  Đoan Hùng 

Trên địa bàn huyện Đoan Hùng có khoảng 11 giống bưởi khác nhau, tuy 

nhiên mức độ phổ biến và được trồng với số lượng nhiều thì chủ yếu là hai giống 

bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu. Đây là hai giống bưởi của huyện Đoan Hùng được 

Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm bưởi quả. Dưới đây là mô tả chi 
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tiết đặc điểm của hai giống bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu trên địa bàn huyện 

Đoan Hùng. 

• Bưởi Bằng Luân 

 Ở độ tuổi trung bình 50 – 70 năm, cây bưởi Bằng Luân vẫn cho thu quả 

ổn định, đạt chất lượng ngon, ngọt và mọng nước. Giống bưởi Bằng Luân trồng 

thích hợp với loại đất phát triển trên phù sa cổ, đất phát triển trên đá biến chất có 

sự xen kẹp với thềm phù sa cổ.  

Theo kết quả phân tích và đánh giá các yếu tố tạo nên những đặc trưng của 

sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng thì các xã có diện tích đất thích hợp với cây bưởi 

Bằng Luân, bao gồm: Bằng Luân, Minh Lương, Quế Lâm, Bằng Doãn, Phúc Lai, 

Tây Cốc, Ngọc Quan, Đông Khê, Nghinh Xuyên, Phương Chung và Phong Phú.  

Theo bản thuyết minh đăng bạ chỉ dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản phẩm 

bưởi quả thì quả bưởi Bằng Luân có các đặc điểm nhận biết như sau: 

Bảng 2.1:Đặc điểm đặc thù về cảm quan và các chỉ tiêu phân tích chất lượng 

của bưởi quả Bằng Luân 

Stt Tiêu chí Diễn giải 

1 Hình dáng Hình cầu 

2 Kích thước Quả nhỏ 

3 Vỏ quả Mỏng, màu vàng xám, hơi nâu, túi dầu nhỏ, mịn 

4 Thịt quả Trắng, mỏng 

5 Múi Trục quả nửa rỗng, múi dễ tách 

6 Tép múi Trắng xanh, mọng nước 

7 Mùi Mùi thơm đặc trưng 

8 Vị Ngọt đậm, không he đắng 

9 Trữ lượng nước (%) 87,25 – 89,43 

10 Vitamin C 

(mg/100g) 

80,55 – 98,46 

11 Axit tổng số (%) 0,09 – 0,14 

12 Độ Brix 10,25 – 11,54 

(Nguồn: Bản thuyết minh đăng bạ chỉ dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản phẩm bưởi quả) 
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Theo sự phân loại, đánh giá của hộ trồng bưởi và người buôn bán bưởi lâu 

năm thì bưởi Bằng Luân được chia làm 3 loại quả với các tiêu chí khác nhau. Cơ 

sở của sự phân chia thành các loại quả chất lượng khác nhau là dựa vào tuổi cây 

và một số các đặc điểm của quả về màu sắc, hình dáng, kích thước, trọng lượng, 

rôm quả, độ nhẵn vỏ quả,…  

Từ cách phân loại như vậy, mỗi loại bưởi quả Bằng Luân có các mức giá 

khác nhau. Mức giá này có thể chênh lệch từ 2 – 3 lần, thậm chí có thể lên tới 10 

lần khi phân loại để bán. Thường thì rất ít hộ trồng bưởi lựa chọn hình thức bán 

chọn quả vì họ sẽ gặp phải khó khăn khi tiêu thụ các loại bưởi phẩm cấp thấp, bởi 

vậy hình thức bán vo hay bán cả vườn là phổ biến. 

Bảng 2.2: Đặc điểm phân loại bưởi quả Bằng Luân 

Loại bưởi Mô tả đặc điểm nhận biết chủ yếu 

Loại 1 (A) Trọng lượng quả từ 0,8 – 1,2 kg; đường kính 12 – 13 cm, núm 

nhỏ, quả đều, thấp thành, chắc, da mịn, dai tôm, mọng nước, vị 

ngọt đậm. Có thể bảo quản được lâu từ 4 – 6 tháng. 

Độ tuổi cây trên 20 năm 

Loại 2 (B) Trọng lượng quả dưới 0,7 kg hoặc trên 1,3 kg; đường kính lớn 

hơn 13 cm, hoặc dưới 10 cm, vị ngọt mát. Có thể bảo quản 

được nhưng thường không quá 3 tháng. 

Độ tuổi cây từ 10 – 20 năm 

Loại 3 (C) Quả bi, quả ngốp, vỏ xấu, vẹo đầu, vị nhạt, tép bưởi khô 

Độ tuổi cây từ 6 - 10 năm 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Các tiêu chí nhận biết quả bưởi Bằng Luân loại 1 theo đánh giá của hộ 

trồng bưởi: đúng giống, trồng trong khu vực được bảo hộ chỉ dẫn địa lý của sản 

phẩm, quả ngon nhất, quả trên cây có độ tuổi trên 20 năm. 

Để khẳng định chắc chắn hơn về các kết quả điều tra, chúng tôi tiến hành 

tổ chức các hội nghị PRA với sự tham gia của các hộ trồng bưởi có kinh nghiệm. 

Kết quả xác định các tiêu chí nhận biết bưởi quả loại 1 giống Bằng Luân như sau: 

- Hình dáng quả: dạng quả lê, tròn đều, thấp thành và núm quả nhỏ 
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- Kích thước: Đường kính 10 – 13 cm; chiều cao quả 10 – 12 cm 

- Trọng lượng quả: dao động từ 0,8 – 1,0 kg/quả 

- Vỏ quả: nhẵn, mỏng vỏ, ít có đốm nâu đen, màu vàng đều 

- Múi: đều múi, dóc múi và nhiều hạt lép 

- Tôm bưởi: tôm mềm, mượt, không nát tôm 

- Vị: ngọt lịm  

- Số hạt: số hạt trong mỗi múi là trung bình, nhưng đa số là hạt lép, rất ít hạt 

chắc. 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

• Bưởi Sửu 

Nguồn gốc từ xã Chí Đám - huyện Đoan Hùng – Phú Thọ. Bưởi Sửu thích 

hợp với loại đất phát triển trên phù sa cổ, đất phù sa được bồi và ít được bồi trung 

tính, ít chua. Do vậy, bưởi Sửu được trồng chủ yếu ở các xã có diện tích đất bãi, 

phát triển dọc theo bờ sông Chảy. 

Hiện nay, số lượng cây bưởi Sửu trong độ tuổi sản xuất kinh doanh còn rất 

ít, phân tán rải rác trong vườn hộ với số lượng khoảng 6 - 10 cây/hộ. Sau khi 

huyện Đoan Hùng và tỉnh Phú Thọ triển khai chương trình phát triển cây bưởi 

đặc sản cho đến nay diện tích cây bưởi Sửu không ngừng tăng lên. Hiện nay, diện 

tích bưởi Sửu đã được phát triển rộng thêm ngoài địa bàn xã Chí Đám, ở một số 

xã khác như: Vân Du, Phương Chung, Hùng Quan, Phong Phú và Hữu Đô. 

Đặc điểm của cây bưởi Sửu: cây thấp tán, phân nhánh mạnh, lá dày màu 

xanh đậm. Gân lá lồi, lá mọc mau (khoảng cách các lá ngắn). Theo phân loại của 

người trồng bưởi có kinh nghiệm và người buôn bưởi thì bưởi Sửu được chia làm 

2 loại:  

- Loại 1 (A): Trọng lượng quả từ 1,4 – 1,7 kg; quả đều, cân đối, mầu vàng 

sáng, đẹp; vị ngọt thanh. Độ tuổi cây trên 6 năm 

- Loại 2 (B): Quả nhỏ, quả không cân đối, dưới 1,3 kg 

Theo bản thuyết minh đăng bạ chỉ dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản phẩm 

bưởi quả thì quả bưởi  Sửu có các đặc điểm nhận biết như sau: 



 18 

Bảng 2.3: Đặc điểm đặc thù về cảm quan và các chỉ tiêu phân tích chất 

lượng của bưởi quả Sửu 

Stt Tiêu chí Diễn giải 

1 Hình dáng Hình cầu lồi phía cuống quả 

2 Kích thước Quả to, hình thức đẹp 

3 Vỏ quả Mỏng, khi chín có màu vàng xanh, túi tinh dầu nhỏ, 

mịn 

4 Thịt quả Trắng, mỏng 

5 Múi Trục quả rỗng, múi dễ tách 

6 Tép múi Hồng, mềm, mọng nước 

7 Mùi Mùi thơm mạnh đặc trưng 

8 Vị Ngọt thanh, không he đắng 

9 Trữ lượng nước (%) 87,09 – 89,41 

10 Vitamin C 

(mg/100g) 
55,81- 82,00 

11 Axit tổng số (%) 0,10 – 0,15 

12 Độ Brix 8,72 – 10,92 

(Nguồn: Bản thuyết minh đăng bạ chỉ dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản phẩm bưởi quả) 

Tiêu chí chí phân loại chất lượng bưởi Sửu bao gồm: giống, kích thước, trọng 

lượng quả, khu vực chỉ dẫn địa lý... Kết quả đánh giá đặc điểm nhận biết quả bưởi 

Sửu đúng giống, chất lượng loại A qua hội nghị PRA hộ trồng bưởi như sau: 

- Hình dáng quả: dạng quả lê 

- Kích thước: Đường kính 15 – 17 cm; chiều cao quả 17 – 19 cm 

- Trọng lượng quả: Từ 1,2 – 1,6 kg/quả 

- Vỏ quả: Hơi sần sùi, màu vàng sáng 

- Múi: Đều và dóc múi, dóc hạt 

- Tôm: Giòn, ráo tôm, róc tôm 

- Mùi: Mùi thơm đặc trưng 

- Vị: Ngọt mát 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Kết quả này được đưa ra trong hội nghị PRA với sự tham gia của hộ trồng 

bưởi, các tiêu chí đánh giá đối với quả giống bưởi Sửu loại A đều đạt được sự 

đồng thuận rất cao. 

2.1.2.2  Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi đặc sản Đoan Hùng [6] 

Bưởi Đoan Hùng trồng chủ yếu trên các loại đất như: đất phù sa, đất xám 

và đất đỏ, có địa hình bằng hoặc có độ dốc dưới 15
0
, có thành phần cơ giới nhẹ 

hoặc trung bình, đất tơi xốp, thấm, thoát nước tốt. Tầng canh tác trên 70 cm, mực 

nước ngầm trên 1 m và độ pH thích hợp từ 5,5 – 6. 

- Mật độ và khoảng cách  

Mật độ trồng từ 280 – 300 cây/ha, khoảng cách trồng 6 x 6 m hoặc 6 x 5 m 

(cây cách cây 5 – 6 m, hàng cách hàng 6 m). 

- Đào hố và bón lót 

Đối với đất phù sa ven sông kích thước hố đào tối thiểu 60 x 60 x 60 cm, 

với đất đồi: 80 x 80 x 80 cm. Mỗi hố bón 50 kg phân chuồng hoai mục, 0,2 kg 

lân super, 0,3 kg phân kali sunfat và 1,0 kg vôi bột. Trồng bằng cây ghép hoặc 

chiết. Dùng cuốc, xẻng trộn lẫn phân với đất san phẳng hố. Khoét một lỗ tròn ở 

giữa hố, cho bầu cây xuống. Để cổ rễ bằng hoặc cao hơn mặt đất 3 - 5 cm, sau 

khi trồng xong tưới đẫm nước. 

Lưu ý: toàn bộ công việc đào hố, bón phân lót, lấp hố phải hoàn thành 

trước khi trồng cây bưởi giống ít nhất 30 ngày.  

- Chăm sóc bưởi từ 1 – 3 tuổi 

Thường xuyên làm cỏ sạch quanh gốc phạm vi bán kính 40 – 50 cm. 

Trồng xen cây họ đậu, tủ phủ và tưới nước định kỳ, tạo độ ẩm thường xuyên cho 

cây đặc biệt vào mùa khô.  

Lượng phân bón hữu cơ và vô cơ cho cây bưởi trong giai đoạn này thay 

đổi theo từng năm, năm thứ 3 có lượng bón nhiều hơn năm thứ nhất và thứ hai 

(xem bảng 2.4).  
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Bảng 2.4: Lượng phân bón 3 năm đầu sau trồng cho cây bưởi Đoan Hùng 

(Tính cho 1 cây) 

Lượng phân bón 

Tuổi cây Phân hữu 

cơ (kg/cây) 

Đạm urea 

(g/cây) 

Lân super 

(g/cây) 

Kaliclorua 

(g/cây) 

Vôi bột 

(g/cây) 

Năm 1 - 120 – 200 - 100 – 400 - 

Năm 2 25 150 – 300 400 – 500 150 – 500 500 – 1.000 

Năm 3 25 300 - 600 800 – 1.200 250 - 800 800 – 1.000 

 (Nguồn: Sách hướng dẫn bưởi đặc sản Đoan Hùng - kỹ thuật trồng và 

chăm sóc, Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ). 

Nếu tưới nước phân loãng, nên làm sạch cỏ dại, xới nhẹ sâu 5 – 7 cm quanh 

gốc theo hình chiếu tán vào phía gốc cây sau đó tưới nước phân, tưới xong tủ lại gốc 

cây để giữ ẩm. Nếu bón phân vô cơ riêng rẽ, cuốc 3 – 4 hố sâu 5 – 7 cm quanh tán bón 

phân rồi lấp đất, hoặc rạch một rãnh xung quanh hình chiếu tán rộng 15 – 20 cm, sâu 

5 – 7 cm rồi rắc phân đều vào rãnh, tưới nước để phân tan sau đó tủ gốc lại.  

 Lượng phân bón cho bưởi chia ra 4 lần trong năm vào các tháng: tháng 2 

thúc cành xuân, tháng 5 thúc cành hè, tháng 8 thúc cành thu, tháng 11 bón phân 

hữu cơ + lân + vôi + kali để tăng cường khả năng chống rét, chống hạn cho cây. 

 Giai đoạn cây bưởi từ 1 – 3 tuổi, cần lưu ý việc cắt tỉa, tạo hình. Bao gồm: 

tạo cành cấp 1, tạo cành cấp 2, tạo cành cấp 3. Việc cắt tỉa cành ở giai đoạn này 

sẽ giúp định hình được cây bưởi, loại bỏ các cành không hợp lý, cành bị sâu bệnh 

làm cho tán cây thông thoáng giảm sâu, bệnh hại. 

- Chăm sóc bưởi thời kỳ thu hoạch 

Cây phải được cung cấp đủ nước ở các thời kỳ quan trọng là: thời kỳ phân 

hoá mầm hoa (tháng 11 – 12), thời kỳ ra hoa (tháng 1 – 2), thời kỳ quả non, rụng 

quả sinh lý (tháng 4). Thường xuyên làm sạch cỏ dại xung quanh gốc theo hình 

chiếu tán. Không để đọng nước gây rụng quả và bệnh phát triển. 

Lưu ý đến giai đoạn cắt tỉa sau thu hoạch. Có 2 cách cắt tỉa là tỉa thưa và 

cắt ngắn nhằm loại bỏ những cành sâu bệnh, cành khô, cành vượt, các cành mọc 

quá dày hoặc cắt bỏ những đầu cành để hãm bớt tốc độ sinh trưởng vươn cao. 
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Bảng 2.5: Lượng phân bón cho thời kỳ kinh doanh  

(Tính cho 1 cây) 

Lượng phân bón 

Năng suất Phân hữu cơ 

(kg/cây) 

Đạm urea 

(g/cây) 

Lân super 

(g/cây) 

Kaliclorua 

(g/cây) 

20 kg/cây 30 500 800 500 

40 kg/cây 30 750 1.000 750 

60 kg/cây 50 850 1.500 850 

100 kg/cây 50 1.000 2.000 1.000 

120 kg/cây 70 1.200 2.500 1.200 

160 kg/cây 70 1.500 3.000 1.500 

(Nguồn: Sách hướng dẫn bưởi đặc sản Đoan Hùng - kỹ thuật trồng và chăm sóc, 

Trung tâm khuyến nông tỉnh Phú Thọ) 

Lượng phân bón cho bưởi chia ra bón làm 3 lần trong năm vào các tháng: 

tháng 1 – 2 bón thúc hoa, tháng 4 – 5 bón thúc quả, tháng 11 – 12 bón sau thu 

hoạch. Đối với phân hữu cơ: đào rãnh xung quanh cây theo hình chiếu tán, rộng 

30 – 40 cm, sâu 25 – 30 cm, rải phân, lấp đất và tưới nước. Đối với phân hữu cơ: 

xới nhẹ quanh cây theo hình chiếu tán, rải phân sau đó tưới nước.   

Trong cả hai giai đoạn cần đặc biệt quan tâm đến các loại sâu bệnh hại để 

có cách phòng trừ kịp thời và hiệu quả. Cây bưởi thường gặp các loại sâu bệnh 

chính như: sâu vẽ bùa, sâu đục thân, đục cành, nhện hại, rệp, bệnh chảy gôm, 

bệnh loét, bệnh sẹo, bệnh greenning... 

- Thu hoạch, bảo quản 

Thu hoạch khi vỏ quả chuyển từ mầu xanh chuyển sang mầu vàng từ 20 – 

30% diện tích vỏ quả. Nên thu hoạch quả vào những ngày trời tạnh ráo, vào buổi 

sáng hoặc chiều mát, tránh làm quả bị dập nát.  

Sau khi thu hoạch, tiến hành phân loại và bảo quản bưởi. Quả bưởi được 

bảo quản phải không bị dập nát, vẹo vọ, không bị sâu bệnh, được làm sạch bằng 

khăn mềm. Tuỳ theo điều kiện cụ thể có thể áp dụng các biện pháp bảo quản như 

bảo quản trong hòm gỗ, bảo quản trong cót, bảo quản trong hộp catton, bảo quản 
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trong túi nilon đục lỗ hay tráng màng phủ sinh học ngoài vỏ. Áp dụng tốt một 

trong các biện pháp trên có thể bảo quản bưởi được từ 3 đến 6 tháng.  

2.1.2.3  Thời vụ 

• Thời vụ trồng bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu thích hợp: 

- Vụ xuân: từ 5/2 – 15/4 dương lịch.  

- Vụ thu: từ 15/8 – 15/10 dương lịch  

• Thời vụ thu hoạch: 

- Bưởi Bằng Luân: trong khoảng tháng 10 – tháng 11 dương lịch 

- Bưởi Sửu: trong khoảng tháng 11 – tháng 12 dương lịch 

2.2  Vai trò của nghiên cứu ngành hàng bưởi quả 

2.2.1 Tình hình sản xuất và tiêu thụ bưởi quả trên thế giới và Việt Nam 

2.2.1.1  Trên thế giới 

• Nguồn gốc cây bưởi 

Cây bưởi có nguồn gốc từ Đông Nam Á và Malaysia, mọc hoang ở dọc bờ 

sông trên đảo Fiji và Frendly. Có thể cây bưởi được đưa vào Trung Quốc từ 

khoảng 100 năm trước công nguyên. Bưởi được trồng nhiều ở Nam Trung Quốc 

(các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến) và đặc biệt là ở miền nam Thái 

Lan dọc bờ sông Tha Chine, cũng như ở Đài Loan, cực nam Nhật Bản, nam Ấn 

Độ, Malaysia, Indonesia, New Guinea và Tahiti. 

Người ta cho rằng Thuyền trưởng Shaddock đã dừng lại ở Barbados trên 

đường đến nước Anh là người mang những hạt giống bưởi đầu tiên đến Châu Mỹ 

từ cuối thế kỷ 17. Vào năm 1696, cây bưởi đã được trồng ở Barbados và Jamaica. 

Tiến sĩ David Fairchild rất say mê với vị quả bưởi lần đầu tiên ông được nếm thử 

trên chuyến tàu đi từ Batavia đến Singapore năm 1899. Vào năm 1902, Bộ nông 

nghiệp Mỹ đã thu thập được một số giống bưởi từ Thái Lan (S.P.I số 9017, 9018, 

9019), nhưng chỉ có giống bưởi mang số 9017 là sống được và đã được trồng ở 

trong nhà kính ở Washington, chồi của nó đã được chuyển tới Florida, California, 

Puerto Rico, Cuba, và Trinidad. Khi các cây ra quả, mùi vị và chất lượng đều rất 

thấp và không hề hấp dẫn. Một sự thử nghiệm khác được thực hiện vào năm 
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1911, nhưng tất cả các cây đều bị chết ở dọc đường.  

Vào năm 1913, một người làm vườn ở Cục Nông nghiệp Philippin được 

giao nhiệm vụ thu thập tất cả các giống bưởi ngon nhất Thái Lan. Anh ta đã 

mang đến San Francisco một cây của giống "Bangkok" mà đã được giới thiệu ở 

Philippin năm 1912, và cây đó được trồng ở trong nhà kính của vườn giới thiệu 

thực vật ở Chicago. Nhưng sau vài năm ra quả, chất lượng của cây kém đến nỗi 

gần như không sử dụng được. Tuy nhiên, chồi cây của nó được gửi tới Riverside 

và ghép với gốc cam chua thành hai cây bưởi. Một trong hai cây bị chết, nhưng 

cây còn lại cho quả có chất lượng ngon một cách đáng ngạc nhiên. Chồi cây cũng 

được gửi tới các nơi khác ở Florida nữa. Vào năm 1919, hai cây bưởi giống tốt 

(có thể là giống “Hao Phuang”) của Thái Lan mà đã trồng đạt kết quả tốt ở 

Philippin, đã được mang tới trồng ở trạm kiểm định ở Bethesda, Maryland, Mỹ, 

và một cây đã sống được. Thêm vào đó, các hạt giống từ Thái Lan và hạt các quả 

bưởi mua ở chợ Trung Quốc đã được mang về Washington và được trồng trong 

nhà kính. 

Trong khi đó, tiến sĩ Fairchild đang rất nóng lòng muốn được giới thiệu 

giống bưởi lõi đỏ mà ông đã được ăn vào năm 1899. Vào năm 1926, ông thu thập 

các chồi cây ở một khách sạn ở Bandoeng và gửi cả hạt bưởi về Bộ Nông nghiệp 

Mỹ, nhưng chúng đã không sống được qua chuyến đi. Tuy nhiên, từ hạt của một 

cây trồng ở Kediri đem trồng ở Trạm kiểm định giống cam ở Bethesda, Maryland 

(S.P.I số 67641) đã cho quả có ruột quả gần giống màu đỏ mà ông mong muốn, 

và các cây giống con ở đó đều phát triển rất tốt. 

Trong những năm tiếp theo, cây bưởi chưa bao giờ đạt tới chất lượng đặc 

biệt ở bán cầu này. Nói chung, nó chỉ được trồng như là một loài cây lạ ở trong 

các vườn cây tư nhân ở Florida và khu vực Caribe, còn các cuộc thử nghiệm và 

nhân giống chủ yếu là ở các Trung tâm nghiên cứu ở Orlando, Leesburg, Florida, 

Indio, California, Mayaguez, Puerto Rico, và ở Trung tâm thử nghiệm các giống 

cam của trường Đại học California. Cũng có một số cây trồng phục vụ cho mục 

đích buôn bán nhỏ ở miền Nam Mehico, tức là cung cấp bưởi cho các chợ ở địa 

phương. Về sau, có một người trồng vườn ở Lady-lake, Florida đã chính thức 
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đưa bưởi vào lĩnh vực thương mại. Anh ta đã vận chuyển bưởi đến khu Hoa kiều 

ở New York trong ngày tết cổ truyền Trung Quốc và bán với giá 3 đô la một quả. 

Những quả bưởi đó phải có đường kính từ 12,5 cm trở lên. 

• Phân loại 

Cây bưởi thuộc nhóm cây có múi, họ Rutaceae. Sơ đồ phân loại của 

Aurantinoideae (xem phụ lục 1). 

Cam, chanh, quýt, bưởi đều thuộc họ cam (Rutaceae); họ phụ cam, quýt 

(Aurantoideae). Theo Varonopo, Steiman (1982) có gần 250 loài được chia ra 

làm nhiều chi khác nhau, trong đó chi Citrus là chi quan trọng nhất và nó được 

chia làm 2 chi phụ là Eucitrus (các loại quan trọng gồm: cam, quýt, chanh, bưởi) 

và Papeda. 

Hệ thống phân loại đầu tiên của Line (1753) đến nay được nhiều tác giả 

bổ sung, điều chỉnh trên căn bản thống nhất với hệ thống phân loại của Swingle 

(1915, 1948, 1957) [5]. 

• Các giống bưởi và diện tích trồng bưởi 

Trong cuốn sách "Các giống bưởi Thái Lan và cách trồng", giáo sư 

G.Weidman Groff đã liệt kê khoảng 20 giống bưởi Thái Lan, và đưa ra số liệu về 

ngày và mã số đã đưa giới thiệu ở Mỹ, trong đó, ông mô tả chín loại. 

Trong cuốn sách "Các loại quả ở Đông Ấn và cách chăm sóc", tiến sĩ 

J.J.Ochse cũng mô tả 8 loại bưởi được trồng nhiều ở Batavia. Tất cả đều có lõi 

màu hồng hoặc đỏ, hầu hết đều có vị chua, hoặc hơi có vị ngọt se sau khi ăn. 

Nhưng dường như không có loại nào đạt được chất lượng thật sự nổi bật.  

Trong cuốn sách "Kinh doanh các giống cam", trong các tập 1,2,…, 

Webber và Batchelor đã mô tả 14 giống bưởi, bao gồm cả những loại nổi tiếng 

nhất ở Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Tahiti và các cây ghép tạo ra ở California.  

22 giống bưởi sau đây được lấy từ các nguồn trên và một số nguồn khác, sẽ được 

được liệt kê theo trình tự ABC: giống bưởi Banpeiyu; giống bưởi Chandler; 

giống bưởi Daang Ai Chaa; giống bưởi Double; giống bưởi Hirado; giống bưởi 

Hom Bai Toey; giống bưởi Kao Lang Sat; giống bưởi Kao Pan; giống bưởi Kao 

Phuang; giống bưởi Kao Ruan Tia; giống bưởi Kao Yai; giống bưởi Khun Nok; 
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giống bưởi Mato; giống bưởi Nakhon; giống bưởi Pandan Bener; giống bưởi 

Pandan Wangi; giống bưởi Reinking; giống bưởi Siamese Sweet; giống bưởi 

Tahitian; giống bưởi Thong Dee; giống bưởi Tresca. (Tham khảo chuyên mục 

nghiên cứu và phát triển của UTFANET
1
). 

Do nhu cầu của thị trường và đặc điểm nguồn gốc là cây nhiệt đới mà hiện 

nay bưởi nói chung được trồng nhiều ở các nước trên thế giới.  

Theo số liệu thống kê của FAO thì năm 2005, nước có diện tích trồng 

bưởi lớn nhất là Trung Quốc (với 55.000 ha chiếm 21%), tiếp theo là Mỹ (50.000 

ha chiếm 19,17%), Cu Ba (18.000 ha chiếm 6,90%), Nam Phi (15.000 ha), 

Mêxicô (13.000 ha), Thái Lan (12.000 ha), Argentina (12.000 ha),... 

• Giá trị của bưởi 

Bưởi chùm (grapefruit) là mặt hàng bưởi xuất nhập khẩu phổ biến ở châu 

Âu, châu Mỹ. Bưởi chùm có dạng trái nhỏ với hương vị chua, ngọt và hơi the, 

đắng nhưng là thứ “khoái khẩu”, quen dùng của người tiêu dùng Âu Mỹ và nhiều 

nước công nghiệp khác. Hai chỉ tiêu thuộc tính của bưởi chùm là trái nhỏ gọn 

(400 – 600 g/trái), đủ dùng một lần cho một người và cách dùng bưởi vắt nước 

như uống nước cam tươi.  

Trên thị trường thế giới kể cả châu Âu và châu Mỹ cũng phổ biến một số 

giống bưởi trái to (pummelo hay pomelo) với hương vị khác nhau, bằng cách 

thưởng thức lột vỏ, tách múi ăn.  

Bưởi là một trong các loại quả cao cấp được nhiều người ưa chuộng và 

được sản xuất ở nhiều nước trên thế giới. Bưởi có nhiều chất dinh dưỡng cho nên 

giá trị sử dụng rất cao. Bưởi chứa nhiều vitamin C, chất khoáng và dầu thơm... 

(xem bảng 2.6). 

 

                                         
 
1
 UTFANET (Underutilised Tropical Fruits in Asia Network) được thành lập năm 1995 như là một 

chương trình của ICUC bao gồm 9 nước thành viên là Bangladesh, India, Indonesia, Nepal, Pakistan, 

Philippines, Sri Lanka, Thailand và Viet nam. Mục tiêu của chương trình này là trở thành một mạng lưới 

hiệu quả nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ cộng tác giữa các nước trong khu vực về bảo tồn đa 

dạng sinh học, sử dụng hiệu quả nguồn gen, chuyên môn, công nghệ và trợ giúp Chính phủ các nước này 

phát triển các chính sách phù hợp để thúc đẩy hoa quả nhiệt đới. 
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Bảng 2.6: Thành phần dinh dưỡng trên 100g bưởi quả ăn được 

Thành phần Diễn giải Thành phần Diễn giải 

Calo 25 - 58 Phốt pho 20 - 27 mg 

Nước 84,82 - 94,1 g Sắt 0,3 - 0,5 mg 

Protein 0,5 - 0,74 g Vitamin A 20 I.U 

Chất béo 0,2 - 0,56 g Vitamin B 0,04 - 0,07 mg 

Carbohydrat 6,3 - 12,4 g Vitamin B2 0,02 mg 

Chất xơ 0,3 - 0,82 g Niaxin 0,3 mg 

Canxi 21 - 30 mg Vitamin C 30 - 43 mg 

(Nguồn: Theo nghiên cứu của Trung Quốc và Mỹ) [28] 

- Giá trị sử dụng 

Mặc dù hơi mất công một chút, nhưng cũng là đáng giá khi bóc một quả 

bưởi ngon, tách múi, và ăn những tép bưởi mọng nước. Các múi bưởi đã bóc vỏ 

có thể tách ra, dùng làm salad, để làm món tráng miệng hoặc để làm mứt. Nước 

ép bưởi là một thứ nước uống rất tuyệt vời. Vỏ bưởi có thể dùng để tẩm ướp 

đường. Hoa bưởi được thu thập lại để chế tạo nước hoa. Gỗ bưởi nặng, cứng, dai, 

thớ gỗ tốt rất thích hợp để làm các dụng cụ cầm tay. 

- Giá trị dược liệu 

Ở Philippin và Đông Nam Á, nước sắc từ lá bưởi, hoa bưởi, và vỏ cây 

bưởi được dùng có tác dụng giảm đau trong điều trị chứng động kinh, co giật và 

chứng ho. Nước sắc nóng từ lá bưởi được chườm lên chỗ bị sưng, bị tấy. Nước 

ép quả bưởi thì được dùng để hạ nhiệt, giảm sốt. Hạt bưởi được dùng để trị ho, 

chứng khó tiêu, và chứng đau lưng. Ở Brazil, nhựa ứa ra từ các cây bưởi già được 

thu lại và sử dụng như thuốc ho. 

- Giá trị kinh tế 

Bưởi là một trong những loại cây lâu năm, nhanh cho thu hoạch. Một số 

giống có thể cho thu hoạch quả bói ở năm thứ 2 sau khi trồng. Bưởi không chỉ 

được tiêu dùng nội địa mà còn là một mặt hàng nông sản xuất khẩu có giá trị. Sản 

lượng bưởi và bưởi chùm (năm 2005) trên thế giới là 3.645.775 tấn, giảm 
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22,18% so với năm 2004. Trên thế giới, chỉ tính riêng 20 nước đứng đầu về sản 

lượng, giá trị sản xuất của ngành trồng bưởi mang lại đạt 542,479 triệu đô la [28]. 

Năm 2005, nước đứng đầu về sản lượng bưởi là Mỹ (914.440 tấn) chiếm 

25,10%, sau đó là Trung Quốc (443.000 tấn) chiếm 12,15%, Mêxicô (257.711 tấn), 

Israel (250.000 tấn), Cu Ba (226.000 tấn),... [28] 

Sản xuất bưởi chùm ở Mỹ chiếm tới 90% sản lượng bưởi chùm trên 

toàn thế giới. Bưởi chùm đã trở thành một trong các hàng hoá thương mại của 

Mỹ trong nhiều năm với các giống khác nhau như giống ruột trắng, giống ruột 

hồng,... Giá trị sản xuất ngành trồng bưởi mang lại ở Mỹ năm 2005 đạt 155,94 

triệu đô la [28]. 

Trung Quốc được biết đến là nước có diện tích trồng bưởi lớn nhất thế 

giới, tuy nhiên về giá trị sản xuất thì vẫn xếp sau nước Mỹ. Tại Trung Quốc bưởi 

được trồng nhiều ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Chiết 

Giang, Phúc Kiến và Đài Loan,... Một số giống bưởi nổi tiếng của Trung Quốc 

được biết đến như bưởi Sa Điền, Văn Đán, bưởi ngọt Quân Khê,... [25]. 

2.2.1.2  Ở Việt Nam 

Các giống bưởi Việt Nam thuộc nhóm Citrus maxima. Bưởi được trồng 

phổ biến khắp các vùng, từ đồng bằng đến miền núi, ở cả miền Bắc lẫn miền 

Nam của Việt Nam. Một số vùng trồng bưởi nổi tiếng đã được hình thành cho 

đến ngày nay. 

Bảng 2.7: Các giống bưởi nổi tiếng ở Việt Nam 

Giống bưởi Địa phương 

Bưởi Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ 

Bưởi đường Hương Sơn Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Bưởi Phúc Trạch Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Bưởi Thanh Trà Thành phố Huế 

Bưởi Biên Hoà Tỉnh Đồng Nai 

Bưởi Năm Roi Tỉnh Vĩnh Long 

Bưởi Long Truyền Tỉnh Hậu Giang 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả (RIFV)) 
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Để có cơ sở phát triển những giống bưởi tốt, một quy trình tuyển chọn 

trong phạm vi của UTFANET đã được thực hiện bởi viện Nghiên cứu Rau 

quả (RIFV). Viện nghiên cứu đã thực hiện một số nghiên cứu về các giống 

bưởi ở các vùng sinh thái khác nhau của Việt Nam và đã thu được một số kết 

quả chính như sau: 

• Đặc điểm sinh trưởng và dạng của tán lá 

Bưởi là loài họ cam, hình thức bề ngoài rất đa dạng và phong phú. Sự sinh 

trưởng và hình dạng của tán lá không thay đổi nhiều trong các điều kiện khác 

nhau. Có 4 dạng lá phổ biến, đó là: dạng thuôn chữ nhật, dạng bán nguyệt, dạng 

hình nón và dạng hình trụ (xem phụ lục 2). 

• Lá cây 

Đặc điểm về lá cây là một trong những tiêu chí để phân biệt các giống 

bưởi với các loài cây họ cam. So với các cây họ cam khác, lá bưởi và đường kính 

lá to hơn. Tuy nhiên mỗi giống bưởi khác nhau lại có kích cỡ lá, hình dạng lá, 

màu sắc lá khác nhau (xem phụ lục 3). 

• Thời gian ra hoa và thu hoạch 

Hoa bưởi có màu trắng và lớn hơn so với hoa của các cây họ cam khác. 

Thời gian ra hoa có thể thay đổi, sớm hơn hoặc muộn hơn phụ thuộc vào thời tiết, 

tuy nhiên vẫn chỉ nằm trong một khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, việc chăm 

sóc cây cũng có thể điều chỉnh được thời gian ra hoa, ví dụ: bưởi Năm Roi được 

trồng trên đất có mạch nước ngầm, đắp luống nổi cao là để điều chỉnh thời gian 

ra hoa của cây (xem phụ lục 4). 

• Chất lượng bưởi 

Mỗi loại bưởi khi ăn đều có những vị ngon riêng: bưởi Phúc Trạch, Thanh 

Trà, đường Núm, Đường Lá Cam, Năm Roi đều có vị ngọt hơi chua; bưởi Kinh, 

bưởi Sửu, bưởi Đường Hương Sơn thì chỉ có vị ngọt, đặc biệt bưởi Kinh còn 

được xếp là có vị rất ngọt, bưởi Sửu, bưởi Đường Hương Sơn thì chỉ có vị ngọt 

dịu (xem phụ lục 5). 

Trong bảng 2.8 sẽ đề cập đến chất lượng của từng giống bưởi, trên cơ sở 

lượng nước, tỷ lệ axit, đường và vitamin C. Kết quả nghiên cứu chỉ ra, nhóm 
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giống bưởi có độ đường và hàm lượng vitamin C cao nhất là bưởi Kinh, bưởi 

Sửu và bưởi Phúc Trạch. Các giống bưởi có hàm lượng nước cao nhất là bưởi 

Núm, bưởi Đường lá cam, bưởi Năm roi... 

Bảng 2.8: Chỉ tiêu phân tích chất lượng các loại bưởi quả 

Giống bưởi Tỷ lệ nước 

(%) 

 Axit 

(%) 

Đường (%) Vitamin C 

(mg/100g) 

Kinh  86,0 0,230 11,6 46,20 

Sửu 88,0 0,576 10,0 37,40 

Phúc Trạch 86,0 0,512 12,0 53,20 

Đường Hương Sơn 84,0 0,380 7,4 31,68 

Thanh Trà 87,0 0,510 8,2 25,48 

Đường Núm  90,0 0,480 8,0 - 

Đường lá cam 90,0 0,470 8,2 - 

Năm Roi 90,0 0576 8,6 23,44 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả (RIFV)) 

• Sản xuất và thị trường bưởi quả ở Việt Nam 

Việt Nam có khoảng 25.000 ha trồng bưởi, trong đó có 15.000 ha đang 

cho quả với sản lượng ước 145.000 tấn [26]. Mức tiêu thụ bưởi ở Việt Nam tăng 

lên rõ rệt khi các phương tiện thông tin đại chúng đồng loạt đăng tải thương hiệu 

bưởi Năm Roi (Vĩnh Long), bưởi Tân Triều (Đồng Nai), bưởi Phúc Trạch (Hà 

Tỉnh), bưởi Diễn (Hà Nội), bưởi Đoan Hùng (Phú Thọ)...  

Trong 5 năm qua, bưởi Việt Nam là trái cây Việt Nam được Châu Âu đặt 

hàng nhiều nhất nhưng không thể thực hiện được các hợp đồng vì nguồn cung 

không đều đặn, quy chuẩn theo hợp đồng. Thị trường Hồng Kông, Đức có nhu 

cầu cao về bưởi dạng hình cầu, vỏ láng, ruột hồng, ngọt thanh. Thị trường Trung 

Quốc có nhu cầu cao về bưởi Năm Roi, ngay cả với loại hàng chất lượng thấp, 

thậm chí một số siêu thị Châu Âu vẫn chấp nhận cả bưởi có hạt miễn sao đồng 

đều về chất lượng và kích cỡ. 

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản 
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lượng bòng bưởi năm 2007 cả nước là 211,6 nghìn tấn, tăng 10,4% so với năm 

2006 [27]. 

Tóm lại, nguồn gen bưởi ở Việt Nam là rất phong phú, có nhiều giống 

bưởi đạt năng suất cao và chất lượng tốt. Tuy nhiên, tình hình sản xuất các 

giống bưởi này vẫn còn nhiều hạn chế. Hiện nay, các giống bưởi này vẫn chỉ 

được trồng tập trung ở những vùng mà chúng được trồng từ trước. Vì thế, rất 

cần có sự hỗ trợ đầu tư của Chính phủ, các tổ chức, cá nhân trong việc tuyển 

chọn, nhân rộng các giống cây để cung cấp cho các vùng có tiềm năng trồng 

bưởi trong cả nước. 

Dưới đây là tình hình sản xuất và tiêu thụ một số giống bưởi chính ở 

Việt Nam: 

- Bưởi Năm Roi 

Theo viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, diện tích bưởi Năm Roi ở 

đồng bằng sông Cửu Long hiện vào khoảng 10.000 ha, sản lượng hơn 60.000 

tấn/năm.. Đây là giống bưởi đầu tiên xuất khẩu và được tiêu thụ dưới nhãn mác 

thương hiệu riêng cả ở trong và ngoài nước [25]. 

Doanh nghiệp Hoàng Gia đã đăng ký độc quyền kinh doanh thương hiệu 

bưởi Năm Roi Hoàng Gia và lập trang web http://www.5roi.com nhằm quảng bá 

cho loại trái cây này. Mấy năm gần đây cứ đến khoảng tháng 10 doanh nghiệp lại 

tiến hành thu mua trên 600 tấn bưởi Năm Roi của nông dân ở huyện Bình Minh 

đưa vào các siêu thị lớn ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và đại lý ở 

các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Nha Trang, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng... 

với đầy đủ tem, nhãn. Ngoài ra, còn xuất khẩu qua thị trường Đông Âu, Pháp, 

Đức…[25]. 

Hiện nay, thông qua doanh nghiệp Hoàng Gia, bưởi Năm Roi không chỉ 

nổi tiếng cả nước mà còn được nhiều nước trên thế giới ưa chuộng. Bưởi Năm 

Roi được xuất khẩu sang thị trường Hà Lan, với lượng xuất khẩu là 14 tấn, ở mức 

giá 8.000 đồng/kg. Ngoài ra, bưởi Năm Roi còn được xuất sang các thị trường 

khác như: Đức, Hoa Kỳ, Phần Lan, Nga, Trung Quốc…Ngoài việc xuất khẩu 

trực tiếp hiện nay bưởi Năm Roi đã được đa dạng hóa sản phẩm bằng cách chế 
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biến nước ép bưởi đóng lon. Sản phẩm này được tiêu thụ rộng khắp trên thị 

trường trong nước và xuất khẩu sang Đức, Tây Ban Nha, Pháp…Trong tương lai 

nhằm đa dạng hóa sản phẩm bưởi Năm Roi hơn nữa, các chuyên gia đang tiếp tục 

nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm mới bưởi cắt đông và chiết xuất 

tinh dầu bưởi. Việc đa dạng hóa các sản phẩm từ bưởi sẽ tạo tâm lý yên tâm cho 

các nhà sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung. 

- Bưởi Phúc Trạch 

Năm 2002, bưởi Phúc Trạch được Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

công nhận là một trong 7 loại cây ăn quả quí hiếm cấm không được xuất khẩu 

giống. Năm 2004, bưởi Phúc Trạch được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và 

công nghệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hoá. 

Tổng diện tích bưởi Phúc Trạch đã trồng đến tháng 5 năm 2007 khoảng 

1.423 ha, trong đó diện tích đã cho thu hoạch 1.180 ha, được phân bố tại bốn xã 

trọng điểm bao gồm Lộc Yên, Hương Đô, Hương Trạch và Phúc Trạch (chiếm tỉ 

lệ 43%) và 10 xã phụ cận khác (chiếm 39,3%) [29]. 

- Bưởi đường Thanh Trà 

Theo điều tra của Viện nghiên cứu rau quả (năm 2004) cho biết: vùng 

bưởi Thanh Trà có diện tích khoảng 185 ha, được trồng chủ yếu trên đất phù sa 

được bồi dọc theo sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu thuộc các xã: Thuỷ Biều, 

Hương Long, Kim Long (thành phố Huế); Hương Hồ, Hương Thọ, Hương An, 

Hương Vân, thị trấn Hương Trà (huyện Hương Trà); Dương Hoà, Thuỷ Bằng, 

Thuỷ Vân (huyện Hương Thuỷ); Phong Thu, Phong An, Phong Sơn, Phong Hoà, 

thị trấn Phong Điền (huyện Phong Điền). Giống bưởi Thanh Trà cũng chỉ tập 

trung phát triển được ở những xã kể trên, không phát triển được thêm các địa 

phương khác ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế [25]. 

- Bưởi Tân Triều 

Bưởi Tân Triều nổi tiếng từ xưa đến nay vì "thanh mà không chua, rất đặc 

trưng của vùng Nam bộ". Có 2 giống nổi tiếng là bưởi đường lá cam và bưởi 

đường núm cao, với diện tích trên 300 ha ở vùng đất cù lao Tân Triều (xã Tân 

Bình) và 5 xã lân cận khác của huyện Vĩnh Cửu được bồi lắng phù sa hàng năm 
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của con sông Đồng Nai. Mang ra khỏi cù lao Tân Triều giống bưởi này không 

còn mang hương vị đặc trưng nữa. Gần đây người dân Tân Triều đã mạnh dạn 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng từ lúa sang trồng bưởi, cuộc sống được cải thiện 

nhờ giống bưởi Tân Triều đã tìm được chỗ đứng trên thị trường [25]. 

- Bưởi Diễn 

Bưởi Diễn được trồng nhiều ở Phú Diễn, Phú Minh (Từ Liêm, Hà Nội). 

Bưởi Diễn có hình dáng quả tròn, vỏ trái nhẵn khi chín mầu vàng cam. Trọng 

lượng trung bình từ 0,8 - 1 kg/trái. Múi và vách múi dễ tách rời nhau. Thịt quả 

mầu vàng xanh, ăn giòn, ngọt [25]. 

Thời gian thu hoạch muộn hơn bưởi Đoan Hùng, thường trước Tết nguyên 

đán khoảng nửa tháng. Theo kinh nghiệm, bưởi Diễn càng già, vỏ càng thẫm. 

Ðấy là bưởi ngon nhất. Bưởi này nhẹ, tròn, nây đều. Khi ăn bưởi thấy mượt hơn, 

không sệu sệu, không gạo mấy, ngọt lịm, cùi mỏng.  

Phú Diễn hiện có 53 ha trồng bưởi, với khoảng 500 đến 600 hộ trồng. Một 

người dân quê gốc vùng Diễn đã quyết định đưa bưởi Diễn lên mạng internet với 

trang web http//:www.camcanhbuoidien.com mới được thành lập.  

Tại website này, khách hàng có thể mua được bưởi Diễn chính hiệu và 

một số nông sản khác, như cam Canh, bưởi Phúc Trạch, bưởi Đoan Hùng... 

2.2.2 Một số chủ trương và chính sách có liên quan ñến phát triển ngành 

hàng bưởi quả 

Trong bối cảnh nước ta đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức 

thương mại thế giới (WTO), các biện pháp phi thuế quan như hạn chế nhập khẩu, 

trợ cấp xuất khẩu trong lĩnh vực nông nghiệp không còn hợp lệ và cần phải xoá 

bỏ. Theo đó, thuế quan và hạn ngạch dần được thay thế bởi các biện pháp về hỗ 

trợ nghiên cứu phát triển, tiêu chuẩn chất lượng và môi trường đối với hàng nông 

sản; nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp an toàn, sản phẩm hữu cơ có chứng nhận 

vệ sinh an toàn thực phẩm của thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu tăng lên. 

Trong thời gian tới, các giải pháp, chính sách để phát triển ngành hàng rau 

quả nói chung và ngành hàng bưởi quả nói riêng sẽ tập trung vào khuyến khích 

phát triển sản xuất như: chuyển dịch cơ cấu sản xuất; hỗ trợ việc đầu tư phát triển 
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cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ lãi suất đầu tư cho các dự án phát 

triển sản xuất, bảo quản, chế biến nông lâm sản; hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, khuyến nông, chọn lọc, lai tạo và sản xuất giống, áp dụng khoa học 

công nghệ, giống mới vào sản xuất; hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại... 

Xác định được vai trò và tiềm năng phát triển của ngành hàng rau quả nói 

chung và ngành hàng bưởi quả nói riêng trong việc tạo công ăn việc làm, nâng 

cao thu nhập và đời sống cho nông dân, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu nông 

lâm sản, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 182/1999/QĐ-TTg, ngày 

03/9/1999 phê duyệt Đề án phát triển rau, quả và hoa, cây cảnh thời kỳ 1999 - 

2010 làm định hướng cho việc phát triển ngành hàng rau quả. Chương trình phát 

triển rau quả đã đạt được những thành tựu nhất định, diện tích tăng nhanh, chủng 

loại đa dạng, phong phú, ngày càng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước, 

xuất khẩu rau quả từng bước được mở rộng… 

2.2.3 Một số công trình nghiên cứu mới gần đây về ngành hàng bưởi quả ở 

Việt Nam 

- Nghiên cứu chuỗi giá trị cho bưởi Vĩnh Long, được thực hiện bởi công ty 

nghiên cứu thị trường Axis Research, năm 2006. 

Nghiên cứu này không chỉ giúp cho tỉnh Vĩnh Long có một sự bao quát và 

hệ thống về sản phẩm và thị trường tiêu thụ mà còn giúp cho các tổ chức quốc tế 

có thể có các chương trình giúp đỡ phù hợp cho bưởi Vĩnh Long phát triển trong 

thời gian tới thông qua kết quả phân tích chuỗi giá trị này, các cơ cấu trong chuỗi 

giá trị, các quan hệ gắn kết, ảnh hưởng trong từng cơ cấu, các điểm yếu cần thay 

đổi và hướng hỗ trợ cũng như các phương pháp tiếp cận cần thiết.  

- Dự án sản xuất "Hoàn thiện công nghệ sản xuất cây có múi đặc sản (cam, 

quýt, bưởi) sạch bệnh greenning và các bệnh virus khác ở các tỉnh phía 

Bắc". Dự án được thực hiện bởi Viện bảo vệ thực vật. 

Dự án được Hội đồng nghiệm thu của bộ Khoa học và công nghệ đánh giá 

xuất sắc năm 2003. Kỹ thuật sản xuất cây giống có múi sạch bệnh trên cơ sở hệ 

thống nhà lưới 3 cấp chuyển giao công nghệ áp dụng ở Hà Giang, Tuyên Quang, 
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Nghệ An... có công suất 150.000 cây giống/năm đã được Chương trình giống cây 

trồng và vật nuôi quốc gia tặng bằng khen năm 2003. Công nghệ này đang được 

chuyển giao cho các tỉnh vùng cao, vùng núi như: Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lạng Sơn, Hà Tĩnh...  

- Nghiên cứu cải thiện giống cây có múi sạch bệnh bằng công nghệ vi ghép, 

chủ nhiệm đề tài: Tiến sĩ Lê Thị Thu Hồng, Viện nghiên cứu cây ăn quả 

Miền Nam. 

Đề tài có ý nghĩa ứng dụng lớn trong việc bình tuyển, bảo tồn các giống 

cây có múi đặc sản, góp phần khôi phục và phát triển vườn cây có múi của vùng, 

nâng cao năng suất chất lượng và hiệu quả sản xuất cho nhà vườn, đáp ứng nhu 

cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu sản phẩm cây có múi trong thời gian tới. 

- Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ “Chỉ dẫn địa lý – các khía cạnh thương 

mại trong xuất khẩu”. Chủ nhiệm đề tài PGS.TS.Đỗ Thị Loan, Trường đại 

học ngoại thương. 

Đề tài đã đi sâu nghiên cứu và hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ 

bản của chỉ dẫn địa lý. Đánh giá thực trạng xuất khẩu một số sản phẩm mang chỉ 

dẫn địa lý trong mối tương quan với những sản phẩm không mang chỉ dẫn địa lý. 

Tìm ra những mặt mạnh, yếu của việc khai thác các khía cạnh thương mại của 

chỉ dẫn địa lý rồi từ đó đề xuất các giải pháp cho việc xây dựng, khai thác và bảo 

hộ chỉ dẫn địa lý cho hàng hóa Việt Nam lưu thông trong nước và xuất khẩu.  

- Đề tài nghiên cứu giống cây ăn quả có năng suất. Ths.Phan Nhựt Ái, sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long. 

Nghiên cứu, ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật sản xuất  giống, sưu tập 

dòng/giống cây có múi có năng suất và chất lượng cao, nghiên cứu một số biện 

pháp công nghệ sau thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất, đề xuất mô hình sản 

xuất và tiêu thụ bưởi Năm Roi, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh 

tranh trên thị trường. Kết quả đề tài mang tính thực tiễn rất cao, đáp ứng được 

nhu cầu bức xúc  trong việc nâng cao năng suất, phẩm chất, hiệu quả đầu tư sản 

xuất và thu nhập cho các nhà vườn sản xuất cây có múi trong tỉnh, đang được các 

hộ nông dân và doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm cây có múi áp dụng. 
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Các đề tài, nghiên cứu về bưởi Đoan Hùng đã và đang triển khai trên địa 

bàn huyện 

- Đề tài tuyển chọn, phục tráng và xác định biện pháp kỹ thuật chủ yếu 

thâm canh một số giống bưởi đặc sản Đoan Hùng của sở Khoa học và 

công nghệ tỉnh Phú Thọ. 

- Đề tài nghiên cứu, ứng dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại chính trên 

giống bưởi đặc sản Đoan Hùng của chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ. 

- Đề tài nghiên cứu cải thiện mã quả bưởi, của viện Cơ điện và công nghệ 

sau thu hoạch. 

- Đề tài thử nghiệm phương án bón phân vi sinh và phân lân nhằm tăng sức 

đề kháng cho cây của Viện nghiên cứu phân bón của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn... 

Các đề tài trên thường tập trung vào các vấn đề liên quan đến mảng sản 

xuất: kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, cải thiện mã quả bưởi... Một số kết 

quả của các nghiên cứu trên đã được áp dụng trong thực tế sản xuất và chứng 

minh được tính hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng mở rộng và áp dụng rộng rãi 

những kết quả nghiên cứu cho hộ trồng bưởi trên thực tế vẫn còn hạn chế.  

2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến ngành hàng bưởi quả 

Quá trình nghiên cứu tổng quan ngành hàng bưởi quả trên thế giới và Việt 

Nam, chúng tôi rút ra một số nhân tố ảnh hưởng đến ngành hàng bưởi quả như 

sau: 

- Nhu cầu tiêu dùng bưởi quả trên thị trường thế giới và trong nước ngày 

càng tăng.  

- Hiệu quả kinh tế của việc trồng bưởi, xuất khẩu bưởi, cùng với tính thích 

nghi rộng của cây bưởi làm cho diện tích trồng bưởi trên thế giới liên tục 

tăng qua các năm [28]. 

- Yêu cầu về sản phẩm có thương hiệu, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng và được 

sản xuất theo qui trình sạch bệnh, an toàn ngày càng trở nên phổ biến và 

dần trở thành những yêu cầu bắt buộc khi đưa sản phẩm ra thị trường. 
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Thông tin xung quanh vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm cũng có nhiều tác 

động tới thị trường bưởi. 

- Thời tiết và ảnh hưởng của sâu bệnh làm giảm khả năng cung ứng bưởi 

của các quốc gia trồng bưởi trên thế giới.  

- Khả năng phát triển những vùng trồng bưởi tập trung, qui mô lớn cũng 

ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành hàng bưởi quả.  

- Sự gắn kết giữa các tác nhân trong ngành hàng trong các công đoạn từ sản 

xuất – tiêu thụ sẽ giúp cho ngành hàng bưởi quả vận hành trơn chu và có 

hiệu quả hơn. 

2.2.5 Vai trò phân tích ngành hàng trong đẩy mạnh sản xuất và nâng cao 

hiệu quả sản xuất bưởi  

Trên quan điểm toàn diện, phân tích ngành hàng bưởi quả sẽ cho phép chỉ 

ra những tồn tại, bất cập trong quá trình sản xuất và tiêu thụ bưởi quả, hạn chế 

trong quá trình giao dịch của các tác nhân để đưa ra giải pháp khắc phục. 

Thành công của mô hình doanh nghiệp tư nhân chế biến rau quả xuất khẩu 

Hoàng Gia trong việc khâu nối các công đoạn trong ngành hàng bưởi Năm Roi là 

một ví dụ điển hình. Doanh nghiệp liên kết với hộ trồng bưởi, phối hợp với 

ngành chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn canh tác, chăm sóc cây 

bưởi cho hộ trồng bưởi... sau đó tổ chức thu mua và tiêu thụ bưởi có chất lượng 

cao với thương hiệu riêng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Sự liên kết này 

mang lại cả lợi ích cho người trồng, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng 

bưởi. Thành công này bước đầu góp phần nâng cao sức cạnh tranh của hoa quả 

của Việt Nam trên thị trường thế giới.  

Gần đây, ở một số địa phương trong nước, đã bước đầu xây dựng các 

ngành hàng bưởi quả mang chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể... Đây là hướng đi 

mới nhằm mục đích bảo tồn nguồn gen bưởi quý, phát triển sản xuất và tổ chức 

lại hoạt động thương mại tránh sự trà trộn để đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 

Trong thời gian tới, bưởi Đoan Hùng, bưởi Phúc Trạch, bưởi Thanh Trà... sẽ 

được giới thiệu, cung ứng cho thị trường trong và ngoài nước theo các kênh phân 

phối đa dạng và người tiêu dùng sẽ có điều kiện thưởng thức sản phẩm mang 
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hương vị đặc trưng của vùng, miền đảm bảo về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng 

đặc thù riêng có. 

Một số giống bưởi đặc sản ở các vùng miền khác cũng đang xúc tiến các 

thủ tục nộp đơn đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ như: bưởi da xanh tỉnh Bến Tre 

đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý, bưởi Biên Hoà tỉnh Đồng Nai đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu tập thể,... Đây sẽ là tiền đề để xây dựng các ngành hàng bưởi chất 

lượng cao, góp phần cải thiện thu nhập cho hộ trồng bưởi, người kinh doanh 

bưởi, cũng như đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng bưởi. 

2.3  Những vấn ñề rút ra từ nghiên cứu tổng quan 

2.3.1 Những kết quả đạt được 

Xung quanh khái niệm ngành hàng có nhiều quan điểm, nhưng tựu chung 

lại có thể hiểu ngành hàng là một hệ thống được xây dựng bởi các tác nhân và 

các hoạt động tham gia vào sản xuất, chế biến, phân phối một sản phẩm và bởi 

các mối quan hệ giữa các yếu tố trên cũng như với bên ngoài.  

 Quá trình vận hành của một ngành hàng đã tạo ra sự dịch chuyển các 

luồng vật chất trong ngành hàng đó theo 3 dạng: sự dịch chuyển về mặt thời gian, 

không gian và hình thái sản phẩm. 

Kết quả của quá trình phân tích các ngành hàng nông sản sẽ góp phần đưa 

ra các giải pháp phát triển hài hoà các công đoạn từ sản xuất đến tiêu thụ và giúp 

đề xuất các chiến lược phát triển của các tác nhân, của địa phương và rộng hơn là 

phạm vi vùng và quốc gia. 

Bưởi Đoan Hùng hội tụ nhiều yếu tố đặc trưng về chất lượng, về các điều 

kiện tự nhiên, con người vùng trồng bưởi. Các yếu tố đặc thù này làm cho bưởi 

Đoan Hùng trở nên khác biệt so với các loại bưởi trồng ở địa phương khác. Đây 

chính là lợi thế của ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng trong quá trình phát triển. 

Nghiên cứu tổng quan chỉ rõ nguồn gốc, phân loại giống và quá trình phát 

triển cây bưởi trên thế giới và Việt Nam. Qua đó chỉ ra được cây bưởi thuộc 

nhóm cây có múi, họ Rutaceae và các giống bưởi Việt Nam thuộc nhóm Citrus 

maxima. 

 Cây bưởi có nhiều giá trị, bao gồm giá trị sử dụng, giá trị dược liệu, giá trị 

kinh tế. Cũng bởi vậy mà diện tích bưởi và hoạt động thương mại bưởi trên thị 
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trường thế giới ngày càng mở rộng. Thế giới tập trung vào sản xuất các giống 

bưởi có giá trị cao, và hướng tới áp dụng qui trình sản xuất sản phẩm sạch, an 

toàn. 

 Chính phủ, bộ ngành và các địa phương đã có những chủ trương chính 

sách nhằm đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ bưởi, xây dựng thương hiệu và tổ chức 

lại các ngành hàng để đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.  

 Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến cây bưởi, đã góp phần đưa ra 

các giải pháp đẩy mạnh sản xuất thông qua việc bảo tồn nguồn gen, ứng dụng các 

qui trình kỹ thuật, phòng trừ sâu bệnh và cải thiện mã quả. Tuy nhiên, trên thực 

tế sản xuất luôn phát sinh rất nhiều vấn đề về kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh. Do vậy, cần tiếp tục triển khai các nghiên cứu trên từng giống bưởi, ở từng 

vùng sinh thái khác nhau nhằm đưa ra các giải pháp phù hợp. 

 Trong quá trình phát triển, ngành hàng bưởi chịu tác động của một số 

nhân tố như: nhu cầu tiêu dùng bưởi quả, hiệu quả kinh tế trồng và xuất khẩu 

bưởi, vấn đề vệ sinh an toàn, thời tiết và sâu bệnh, mối quan hệ giữa các tác nhân 

trong ngành hàng... 

2.3.2 Những hạn chế rút ra 

Phương pháp phân tích ngành hàng là một phương pháp tĩnh và những tài 

liệu thu thập được là thông tin trong quá khứ, và phương pháp này chỉ cho phép 

phân tích một ngành hàng độc lập. 

 Số liệu từ các nguồn thống kê tình hình sản xuất và tiêu thụ bưởi trên thế 

giới trong thống kê của FAO đăng trên trang web chính thức http://www.fao.org 

chưa được cập nhật đến năm 2007. Thông tin về hoạt động và hình thức tổ chức 

của các tác nhân trong ngành hàng bưởi quả của các quốc gia trên thế giới cũng ít 

được đề cập. 

 Đến nay vẫn có khá ít các công trình nghiên cứu về ngành hàng bưởi quả 

ở Việt Nam. Đặc biệt chưa có nghiên cứu cụ thể về việc xây dựng và vận hành 

các ngành hàng và các kênh hàng bưởi quả mang chỉ dẫn địa lý hay nhãn hiệu tập 

thể được bảo hộ. 

Số liệu thống kê về diện tích, năng suất và sản lượng bưởi nói chung ở 

phạm vi địa phương và quốc gia chưa được phân tách rõ ràng từ nhóm cây có 
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múi, dẫn tới hạn chế cho việc phân tích các biến động theo một giai đoạn và dự 

báo cho tương lai. 

2.3.3 Đề xuất nghiên cứu tiếp theo và phạm vi ñề tài đóng góp 

Để khắc phục hạn chế khi áp dụng phương pháp phân tích ngành hàng, 

chúng tôi tham khảo các dự báo kinh tế cần thiết và các dự kiến về quyết định có 

liên quan tới ngành hàng bưởi quả trong tương lai.  

 Kết hợp phương pháp phân tích ngành hàng với các phương pháp điều tra 

định tính và định lượng khác nhằm thu thập đầy đủ thông tin để phản ánh chính 

xác về vị trí, vai trò và sự phát triển của ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng. 

 Đưa ra quan điểm về ngành hàng bưởi quả, ngành hàng bưởi quả chỉ dẫn 

địa lý làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo và các nghiên cứu có liên quan. 

 Phân tích ngành hàng gắn với việc xây dựng và quản lý các sản phẩm chỉ 

dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể của các giống bưởi đặc sản ở các địa phương. 

Đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành hàng bưởi quả Đoan 

Hùng một cách có hiệu quả trong tương lai. 
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3 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1  Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 

3.1.1 Điều kiện tự nhiên 

3.1.1.1  Vị trí địa lý 

Đoan Hùng là một huyện miền núi nằm ở phía Bắc của tỉnh Phú Thọ, là cửa 

ngõ của 4 tỉnh: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, cách trung tâm thành phố 

Việt Trì 56 km về phía Tây Bắc. Trên địa bàn huyện có một số tuyến đường đóng vai 

trò quan trọng trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ bưởi là tuyến đường bộ (Quốc lộ 2 

và Quốc lộ 70) và đường thuỷ (hợp lưu sông Lô và sông Chảy).  

Vị trí địa lý chính là điều kiện thuận lợi trong quá trình thương mại hoá 

sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng. Bởi theo các dịch vụ vận tải, bưởi quả Đoan 

Hùng được nhiều người tiêu dùng ở các tỉnh trong nước biết đến. 

 

3.1.1.2  Đất đai 

Trên địa bàn huyện, nguồn đất thích hợp phát triển cây bưởi là khá đa 

dạng, chủ yếu là đất vườn tạp, đất mầu đồi và một phần từ đất trồng cọ và cây 

lâm nghiệp. Tổng diện tích đất còn có khả năng trồng bưởi đặc sản vào khoảng 
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1.630,45 ha [22], trong đó diện tích đất trồng bưởi Sửu là 535,28 ha và diện 

tích đất trồng bưởi Bằng Luân là 1.095,17 ha. Đất trong vùng có hàm lượng 

dinh dưỡng từ trung bình đến khá, gồm đất phù sa và đất đỏ rất thích hợp cho 

cây bưởi.  

Kết quả nghiên cứu hiện trạng vùng trồng bưởi trên địa bàn huyện Đoan 

Hùng cho thấy, bưởi tập trung chủ yếu trên đất thổ cư, chủ yếu là đất vườn và đồi 

thấp. Bưởi được trồng chủ yếu theo hình thức xen ghép với chè, cây rau mầu và 

các cây ăn quả khác, ít có những vườn chuyên canh bưởi. Gần đây, huyện Đoan 

Hùng cũng chú trọng đến một số giải pháp như dồn đổi ruộng đất, chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất và qui hoạch đất ở những khu đất công để tạo ra các vùng 

trồng bưởi tập trung, điển hình là ở xã Chí Đám, Bằng Luân, Nghinh Xuyên và 

Ngọc Quan. 

§Êt x¸m
78.72%

§Êt ®á
7.18%

§Êt phï sa
13.57%

§Êt c¸t
0.53%

§Êt phï sa

§Êt ®á

§Êt x¸m

§Êt c¸t

 

Đồ thị 3. 1: Tỷ lệ các nhóm đất có khả năng trồng bưởi đặc sản trên địa bàn 

huyện Đoan Hùng 

Diện tích, phân bố và đặc tính của các loại đất trong vùng trồng bưởi của 

huyện Đoan Hùng được thể hiện cụ thể như sau [3]: 

Nhóm đất phù sa: có diện tích chiếm 13,57% tổng diện tích đất có khả 

năng trồng bưởi đặc sản, được hình thành từ sự bồi tụ của hai con sông, sông 
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Chảy và sông Lô, phân bố dọc theo bờ hai con sông mà chủ yếu tập trung ở các 

xã Chí Đám, Đông Khê, Hùng Quan, Quế Lâm, Nghinh Xuyên, Phương Chung, 

Phong Phú và Hữu Đô. Nhóm đất này có địa hình bằng phẳng, tơi xốp, hàm 

lượng các bon hữu cơ và đạm tổng số thường chỉ đạt ở mức thấp, nhưng lân và 

kali tổng số lại đạt ở mức độ khá. 

Nhóm đất đỏ: có diện tích chiếm 7,18% tổng diện tích đất có khả năng 

trồng bưởi đặc sản; được hình thành tại chỗ do sự phong hoá của đá mẹ. Phân bố 

ở địa hình đồi thấp, chủ yếu tập trung ở các xã Bằng Luân, Minh Lương, Phúc 

Lai, Ca Đình. Nhóm đất này tơi xốp, thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng, 

chua, hàm lượng đạm, lân, kali trung bình đến thấp. 

Nhóm đất xám: diện tích chiếm 78,72% tổng diện tích đất có khả năng 

trồng bưởi đặc sản, được hình thành do sự phong hoá của đá phiến sét, đá biến 

chất và trên thềm phù sa cổ. Phân bố trên nhiều dạng địa hình khác nhau, có ở tất 

cả các xã trong vùng trồng bưởi. Đất này có thành phần cơ giới nhẹ đến trung 

bình, khá tơi xốp, chua đến chua vừa, hàm lượng dinh dưỡng ở mức trung bình 

tuỳ theo các điều kiện hình thành. 

Nhóm đất cát: chỉ chiếm 0,53% tổng diện tích đất có khả năng trồng bưởi 

đặc sản, được hình thành từ sự bồi đắp của sông Lô, tập trung ở các xã Chí Đám. 

Nhóm đất này có thành phần cơ giới từ cát pha, ít chua nhưng có hàm lượng dinh 

dưỡng chỉ đạt mức nghèo. 

 Sự khác biệt về chất lượng bưởi quả Đoan Hùng so với các loại bưởi khác 

phụ thuộc nhiều vào các yếu tố đặc thù về tự nhiên, trong đó nổi bật nhất là đặc 

điểm thổ nhưỡng vùng trồng bưởi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, yêu cầu về loại 

đất, độ dốc canh tác, thành phần cơ giới của hai giống bưởi Bằng Luân và bưởi 

Sửu là khác nhau (xem bảng 3.1). 
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Bảng 3.1: Tổng hợp các yếu tố đặc thù về tự nhiên quyết định tính đặc thù 

về chất lượng bưởi quả Đoan Hùng 

Định tính, định lượng Stt Các chỉ tiêu 

đặc thù Bưởi Bằng Luân Bưởi Sửu 

1 Loại đất Đất phát triển trên phù sa 

cổ, đất phát triển trên đá 

biến chất có sự xen kẹp với 

thềm phù sa cổ. 

Đất phát triển trên phù sa 

cổ, đất phù sa được bồi và 

ít được bồi trung tính, ít 

chua. 

2 Độ dốc 0 - 15
0 

0 - 8
0 

3 Thành phần 

cơ giới 
Thịt pha cát đến thịt pha sét. 

Thịt pha cát đến thịt pha 

cát và sét. 

4 pH H2O 4,73 - 5,78 5,15 - 6,25 

5 pH KCl 3,64 - 4,94 4,18 - 6,21 

6 OC, % 0,64 - 1,17 0,45 - 0,95 

7 N, % 0,06 - 0,10 0,06 - 0,10 

8 P2O5, % 0,06 - 0,18 0,06 - 0,18 

9 K2O5, % 0,54 -1,12 0,54 - 1,12 

10 B, ppm 9,80 - 26,26 9,80 - 26,26 

11 Co, ppm 9,51 - 23,76 6,90 - 17,77 

(Nguồn: Dự án xác lập và quản lý quyền đối với tên gọi xuất xứ Đoan Hùng cho 

sản phẩm Bưởi của tỉnh Phú Thọ) 

Tóm lại, huyện Đoan Hùng khá đa dạng với các loại đất khác nhau, nhìn 

chung các loại đất đều có thành phần cơ giới nhẹ, địa hình tương đối bằng phẳng 

khá thuận lợi cho các hoạt động cải tạo đất, chăm bón cho các loại cây trồng. 

Hàm lượng dinh dưỡng của các loại đất ở đây đều ở mức trung bình, vì vậy trong 

quá trình canh tác bưởi nói chung người trồng cần có các biện pháp chăm sóc 

hợp lý, đặc biệt các hoạt động chăm sóc bưởi, nhằm duy trì và nâng cao độ phì 

của đất. 

Theo bản thuyết minh đăng bạ chỉ dẫn địa lý “Đoan Hùng” cho sản phẩm 

bưởi quả, đất trồng hai giống bưởi Sửu và Bằng Luân có các yếu tố đặc thù về tự 
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nhiên quyết định tính đặc thù về chất lượng sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng. 

Các yếu tố đặc điểm đất trên kết hợp với tiểu vùng khí hậu, nguồn nước tưới, 

kỹ thuật chăm sóc,... đã tạo nên tính đặc thù cho sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng.  

Đoan Hùng là huyện vùng trung du, có nhiều đặc thù về sản xuất nông 

lâm nghiệp thể hiện ở sự đa dạng trong bố trí và phân bố các loại cây trồng. 

Trong nhóm ngành trồng trọt, cây lương thực chiếm diện tích lớn nhất, đóng vai 

trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực cho người dân trong vùng. 

Diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện đứng ở vị trí thứ hai và thể hiện xu 

hướng tăng khá nhanh giai đoạn 2001 - 2007. Điều này được giải thích bởi sự 

tăng lên của diện tích bưởi sau khi triển khai các chương trình dự án của tỉnh và 

trung ương đã và đang triển khai trên địa bàn huyện.   
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Đồ thị 3. 2: Biến động diện tích các loại cây trồng giai đoạn 2001 – 2007 [11], 

[12], [13] 

Trong nhóm các cây trồng, diện dích cây ăn quả có sự biến động lớn nhất 

(gồm cả diện tích và cơ cấu). Sự biến động này theo chiều hướng giảm diện tích 

các loại cây nhãn, vải, hồng và tăng mạnh diện tích trồng bưởi. Diện tích các loại 

cây khác biến động không nhiều (xem đồ thị 3.3). 
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Đồ thị 3. 3: Biến động diện tích các loại cây ăn quả giai đoạn 2001 – 2007 

[11], [12], [13] 

3.1.1.3  Điều kiện khí hậu, thời tiết 

Khí hậu huyện Đoan Hùng có các đặc trưng của khí hậu vùng trung du và 

miền núi phía Bắc, một năm có hai mùa rõ rệt. Mùa hạ kéo dài từ tháng 4 đến 

tháng 10, có nhiệt độ khá cao, lượng mưa cao với cường độ mạnh. Mùa đông kéo 

dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Mùa này thường có các đợt gió mùa xen kẽ 

với các đợt nắng ấm, độ ẩm không khí thấp, có nắng hanh và sương muối [3]. 

Nhiệt độ: Nhiệt độ trung trung bình các tháng trong năm dao động trong 

khoảng 17
0
 – 29

0
C. Nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 15,5

0
C xảy ra vào tháng 1 và 

tháng 2 hàng năm, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 29,7
0
C diễn ra vào tháng 6, 

tháng 7 hàng năm. Nhìn chung nhiệt độ khu vực huyện Đoan Hùng thuận lợi cho 

sinh trưởng phát triển của cây bưởi. 

Bản thân cây bưởi cũng có đòi hỏi khác với các loại cây có múi khác ở 

đặc điểm cây bưởi yêu cầu nhiệt độ tương đối cao vào giai đoạn cây ra hoa hoặc 

đậu quả vì vậy yếu tố nhiệt độ không khí vào giai đoạn cây ra hoa, đậu quả được 

đánh giá là một trong những yếu tố liên quan đến tỷ lệ đậu quả hàng năm. 

Ẩm độ không khí: Qua số liệu theo dõi khí tượng của Trạm khí tượng thuỷ 
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văn Phú Hộ cho thấy, ẩm độ không khí trung bình hàng năm dao động trong 

khoảng 84,53% ± 1,84; ẩm độ thấp nhất trong năm thường xảy ra vào các tháng 

mùa khô là tháng 11 và tháng 12, ẩm độ cao nhất xảy ra vào tháng mùa mưa 

(tháng 6, 7). Vào giai đoạn tháng 2 và tháng 3 hàng năm cũng thường xuyên có 

ẩm độ cao (vào khoảng 86,7% ± 2,89), không ảnh hưởng xấu đến việc ra hoa, 

đậu quả của bưởi. Tuy nhiên, ẩm độ không khí cao sẽ là môi trường thuận lợi cho 

sự phát triển của các loại sâu bệnh hại hoa và quả non. 

Lượng mưa: Khu vực huyện Đoan Hùng tổng lượng mưa trong năm bình 

quân dao động trong khoảng 1.482,68 ± 220,3 mm, tập trung nhiều vào tháng 5, 6 

và tháng 7 hàng năm, điều này rất thuận lợi cho việc sinh trưởng của quả bưởi. 

Đồng thời đây cũng là giai đoạn cây tập trung ra lộc hè (giai đoạn quan trọng cho 

việc ra quả năm sau), chính vì vậy cần có biện pháp nhằm đảm bảo cung cấp cho 

cây có đủ dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển của quả và sinh trưởng của lộc hè. 

Trong quá trình chăm sóc, người trồng bưởi nếu không đảm bảo cung cấp đủ dinh 

dưỡng cho cây bưởi vào giai đoạn này và ngay sau mùa mưa, sẽ dễ dẫn tới chất 

lượng bưởi quả khi thu hoạch giảm. Vào giai đoạn quả chuẩn bị chín (tháng 11, 

12), nhìn chung lượng mưa có giảm đáng kể, điều này rất thuận lợi cho quá trình 

tích luỹ các chất (chất thơm, đường,…) góp phần nâng cao chất lượng bưởi quả. 

Tóm lại, các yếu tố tự nhiên có những ảnh hưởng khác nhau đến việc canh 

tác, hình dáng, mẫu mã và chất lượng bưởi quả. Trong quá trình canh tác, người 

trồng phải lưu ý đến các đặc điểm này để có biện pháp tác động phù hợp. 

3.1.1.4 Các điều kiện đặc thù quyết định chất lượng đặc thù của bưởi quả Đoan Hùng 

Theo kết quả nghiên cứu đã công bố và những ý kiến đánh giá của các 

chuyên gia, các điều kiện tự nhiên sau đây có ảnh hưởng quyết định đến chất 

lượng đặc thù của bưởi Đoan Hùng [3]. 

• Địa hình, khí hậu 

Sự có mặt của hai con sông lớn là sông Lô và sông Chảy tạo ra một kiểu 

khí hậu đặc trưng cho vùng thượng huyện của huyện Đoan Hùng. Đây chính là 

một trong những yếu tố tạo nên hương vị đặc trưng của bưởi quả Đoan Hùng. 

Điều này được giải thích bởi sự tác động của những con sông đến các đặc trưng 
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vi khí hậu tạo nên chất lượng của hoa quả đặc sản. Bên cạnh đó, chế độ nước 

trong đất cũng được đánh giá là yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến chất lượng 

hoa quả đặc sản. 

Khí hậu Đoan Hùng có tính chất phù hợp với điều kiện sinh trưởng và 

phát triển của cây bưởi Đoan Hùng, cụ thể như sau: 

- Các tiêu chuẩn về nhiệt độ trung bình, tối cao và tối thấp và diễn biến 

nhiệt độ các tháng đều thích hợp với sự phát triển của cây bưởi, đặc biệt 

tại các thời kỳ sinh trưởng của cây bưởi như ra lộc, ra hoa và đậu quả. 

- Chế độ mưa ở Đoan Hùng rất phù hợp với chu trình sinh trưởng phát triển 

của cây bưởi Đoan Hùng. Đây cũng là điều kiện lý tưởng để đảm bảo chất 

lượng tốt nhất của bưởi Đoan Hùng, cụ thể là: tháng 11 có số ngày mưa ít 

nhất, đây cũng là thời kỳ bưởi chín, do vậy đảm bảo giữ được hàm lượng 

tối đa các chất sinh hoá trong bưởi và lượng mưa tập trung chủ yếu vào 

mùa hè, đây cũng là thời kỳ cây bưởi cần nhiều nước cho quá trình tích 

luỹ đường, Axit, vitamin C và dịch quả. 

- Với độ ẩm tương đối đạt cực đại vào các tháng 3, tháng 4 và cực tiểu vào 

các tháng 11 và 12. Độ ẩm ở Đoan Hùng là điều kiện lý tưởng nâng cao 

chất lượng bưởi quả Đoan Hùng. Độ ẩm đạt cực đại vào tháng cây bưởi ra 

hoa và đạt cực tiểu vào tháng bưởi chín. 

• Đất trồng bưởi:  

Các kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng [22]: 

- Chất lượng bưởi Sửu được quyết định chủ yếu bởi: độ chua, cacbon hữu 

cơ tổng số, đạm tổng số, lân tổng số, Bo và Coban. 

- Chất lượng bưởi Bằng Luân được quyết định chủ yếu bởi: độ chua, đạm 

tổng số, lân tổng số và hàm lượng Bo 

Các số liệu phân tích thành phần đất cũng chỉ ra rằng hàm lượng các chất đa 

lượng, vi lượng hoàn toàn phù hợp với yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây 

bưởi và có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng bưởi quả Đoan Hùng . Đây chính 

là các yếu tố tạo nên chất lượng đặc thù của bưởi Đoan Hùng. 
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3.1.2 Điều kiện kinh tế – xã hội 

3.1.2.1  Nhân khẩu, lao động 

Tổng dân số toàn huyện Đoan Hùng năm 2007 là 107.771 người, trong đó 

trên 90% là dân số nông thôn. Tổng số lao động của huyện là 54.359 người, trong 

đó lao động nông lâm nghiệp chiếm 70,85% (38.516 người), còn lại là các lao 

động trong ngành kinh tế khác chiếm 29,15% (15.843 người) tổng số lao động. 

Trong một vài năm gần đây huyện đã đạt được nhiều kết quả trong việc chuyển 

dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, sản 

xuất vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, buôn bán kinh doanh... [11], [12], [13]. 

Bảng 3.2: Tình hình dân số và lao động của huyện Đoan Hùng 

Số lượng (người) Tốc độ phát triển (%) 

Diễn giải Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

Bình 

quân 

1. Tổng số nhân 

khẩu 

107.757 107.754 107.771 100,00 

 

100,02 

 

100,01 

 

2. Tổng số lao động 52.557 53.000 54.359 100,84 102,56 101,70 

+ Nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản 

39.939 39.395 38.516 98,64 

 

97,77 

 

98,20 

 

+ Các ngành khác 12.618 13.605 15.843 107,82 116,45 112,05 

 (Nguồn: Phòng thống kê huyện Đoan Hùng) 

3.1.2.2  Cơ cấu các ngành kinh tế 

Liên tục vài năm gần đây tốc độ phát triển kinh tế của Đoan Hùng giao 

động từ 10 – 11,5%, riêng trong lĩnh vực nông nghiệp đạt 4 – 5%. Cơ cấu kinh tế 

của huyện có sự chuyển dịch tích cực. Tỷ trọng ngành nông nghiệp từ 50,2% 

năm 2005, giảm xuống còn 46,7% năm 2007. Tỷ trọng các ngành công nghiệp – 

xây dựng và thương mại - dịch vụ đều chuyển dịch theo chiều hướng tăng lên 

(xem bảng 3.3). 
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Bảng 3.3: Cơ cấu kinh tế các ngành của huyện Đoan Hùng  

Đơn vị tính: % 

Stt Diễn giải 2005 2006 2007 

1 Nông - lâm nghiệp và thuỷ sản 50,2 49,7 46,7 

2 Công nghiệp – xây dựng 29,0 29,3 30,9 

3 Thương mại - dịch vụ 20,8 21,0 22,4 

 (Nguồn: Phòng thống kê huyện Đoan Hùng) 

Tỷ trọng nông - lâm nghiệp và thuỷ sản vẫn chiếm chiếm gần 50% trong 

cơ cấu kinh tế địa phương, phản ánh vai trò quan trọng của lĩnh vực này. Giá trị 

thu nhập do trồng bưởi mang lại đóng góp một phần không nhỏ trong sự tăng 

trưởng của lĩnh vực nông nghiệp, mang lại nguồn thu nhập nhiều hơn cho người 

dân, ở nhiều xã trong huyện cây bưởi đã trở thành cây “xoá đói, giảm nghèo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.3  Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp 

Qua số liệu thống kê về giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện Đoan 

Hùng trong 3 năm 2005 – 2007, chúng ta thấy có sự chuyển dịch theo hướng tích 

cực khi tỷ trọng ngành chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp tăng lên. Tuy nhiên, 

mức độ tăng của ngành dịch vụ nông nghiệp là rất chậm chạp, sự chuyển dịch cơ 

Hộp 1: Giầu lên nhờ trồng bưởi 

Nhờ có bưởi mà kinh tế gia đình tôi có nhiều đổi khác, gia đình tôi được được nhiều 

người dân trong huyện biết đến bởi giầu lên từ trồng bưởi. Trong vườn nhà tôi có 60 cây bưởi 

giống Bằng Luân trong độ tuổi từ 15 – 30 năm, là độ tuổi có năng suất và chất lượng quả khá 

ổn định. Vụ thu hoạch bưởi năm 2007, trong khi nhiều vườn bưởi ở địa phương bị mất mùa thì 

vườn bưởi của nhà tôi vẫn ra nhiều quả. Sau khi thoả thuận với người mua bưởi, cũng là một 

chủ buôn lớn ở địa phương, vườn bưởi của nhà tôi được định giá là 38 triệu đồng, là vườn 

bưởi có giá trị cao nhất ở xã Bằng Luân. 

Trước kia gia đình tôi sống chủ yếu dựa vào mấy sào ruộng trồng lúa, khoảng 1 mẫu 

đất đồi và chăn nuôi. Khi cây bưởi còn nhỏ, nguồn thu từ bưởi hầu như không có, kinh tế gia 

đình tôi gặp không ít khó khăn, lúc đó gia đình cũng chưa thể sắm sửa các vật dụng đắt tiền và 

sửa sang lại nhà cửa. 

Nhờ nguồn thu từ cây bưởi vài năm gần đây, nhà tôi đã có thể mua sắm xe máy mới, 

ti vi và các vận dụng trong gia đình, xây dựng được một căn nhà cấp 4 khang trang. Ngoài gia 

đình tôi, nhiều hộ khác trong vùng cũng có thu nhập cao từ cây bưởi. 

(Ông Vũ Ngọc Ninh, thôn 2 - xã Bằng Luân) 
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cấu trong ngành nông nghiệp chỉ diễn ra mạnh mẽ giữa ngành trồng trọt và ngành 

chăn nuôi. Sự phát triển ngành chăn nuôi tạo ra một nguồn phân chuồng khá lớn 

cung cấp cho các vườn bưởi trong vùng. 

Bảng 3.4: Cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Đoan Hùng 

Đơn vị tính: % 

Stt Diễn giải 2005 2006 2007 

1 Trồng trọt 69,3 61,1 53,8 

2 Chăn nuôi 29,5 36,5 43,8 

3 Dịch vụ nông nghiệp 1,2 2,4 2,4 

 (Nguồn: Phòng thống kê huyện Đoan Hùng) 

3.1.2.4  Tập quán canh tác của người trồng bưởi ở huyện Đoan Hùng 

Đa dạng các hoạt động sản xuất nông nghiệp là lựa chọn chủ yếu của các 

hộ trồng bưởi trên địa bàn huyện Đoan Hùng. Họ vừa kết hợp làm ruộng, trồng 

cây với chăn nuôi, trồng rừng và tham gia các hoạt động phi nông nghiệp khác.  

Đối với cây bưởi đặc sản Đoan Hùng, tập quán canh tác của người trồng 

bưởi còn nhiều hạn chế. Hình thức nhân giống bằng phương pháp chiết cành còn 

khá phổ biến, đây là phương pháp đơn giản nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây 

bệnh. Biện pháp kỹ thuật thâm canh cũng không đồng bộ, triệt để. Trong đó, việc 

chăm sóc và phòng trừ dịch hại còn hạn chế, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Đây 

là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng quả bưởi nhỏ lại, dị hình, nhiều hạt, hương vị 

không còn được như trước. Có khá nhiều hộ trong quá trình trồng bưởi không áp 

dụng bất kỳ một biện pháp tác động nào. 

Bưởi trong thời kỳ sản xuất kinh doanh ở vườn hộ chiếm đa số là hình 

thức xen ghép. Cho đến khi triển khai các dự án trồng mới, diện tích trồng 

chuyên canh mới tăng lên. Nhờ được tập huấn và hướng dẫn qui trình chăm sóc, 

nhiều hộ đã dần thay đổi tập quán canh tác cây bưởi như: trồng cây ghép sạch 

bệnh, sử dụng phân bón hoá học một cách cân dối, phun thuốc phòng chống sâu 

bệnh, cắt tỉa cành, tưới nước thường xuyên hơn... Qua khảo sát cũng thấy rằng, 

kinh nghiệm và kỹ thuật trồng, chăm sóc bưởi của những hộ trồng bưởi trong khu 

vực truyền thống tốt hơn các hộ trồng bưởi ở những vùng khác. 
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3.2  Phương pháp nghiên cứu  

3.2.1 Phương pháp tiếp cận 

Trong quá trình thực hiện đề tài, phương pháp tiếp cận được sử dụng 

xuyên suốt là phương pháp tiếp cận ngành hàng. Phương pháp này chủ yếu dùng 

để mô tả hoạt động của các tác nhân, phân tích tài chính, phân tích kinh tế để 

thấy được vai trò, mức độ đóng góp giá trị gia tăng (VA) của các tác nhân trong 

ngành hàng. Ngoài ra, trong đề tài còn sử dụng các phương pháp tiếp cận khác 

như phương pháp tiếp cận có sự tham gia, phương pháp tiếp cận hệ thống... nhằm 

đảm bảo thực hiện được đầy đủ các mục tiêu đề tài đặt ra. 

3.2.2 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 

Khi lựa chọn điểm nghiên cứu chúng tôi dựa trên cơ sở kết quả phân vùng 

trồng bưởi trên địa bàn huyện Đoan Hùng, lựa chọn các xã đảm bảo tính đại diện 

cho thực trạng sản xuất bưởi trên địa bàn huyện để khảo sát sâu một số nội dung. 

Xã Bằng Luân, xã Quế Lâm, xã Chí Đám đại diện cho vùng trồng bưởi 

truyền thống cho hai giống bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu. 

Xã Ngọc Quan và Bằng Doãn đại diện cho các xã nằm trong vùng trồng 

bưởi mới phát triển khoảng 10 năm trở lại đây. Ở các xã này, diện tích trồng bưởi 

phát triển nhanh trong những năm qua, đặc biệt khi có sự tác động của các dự án 

trồng bưởi mới của tỉnh Phú Thọ và của bộ Khoa học và công nghệ. 

Trên cơ sở lựa chọn các xã, chúng tôi lựa chọn hộ trồng bưởi phân theo 

giống, độ tuổi cây bưởi và phân vùng trồng bưởi. Từ đó, chúng tôi điều tra 200 hộ 

trồng bưởi, trong đó có 50 hộ trồng bưởi Sửu và 150 hộ trồng bưởi Bằng Luân, 

phân theo các độ tuổi cây khác nhau. 

Với nhóm tác nhân thương mại, trên cơ sở khảo sát các kênh hàng chúng 

tôi lựa chọn điều tra toàn bộ nhóm chủ buôn, đại lý và một số hộ thu gom, bán lẻ 

trên địa bàn huyện Đoan Hùng và các khu vực tập trung thương mại bưởi ở xã 

Phú Hộ - thị xã Phú Thọ, thành phố Việt Trì.  

Với nhóm người tiêu dùng: chúng tôi điều tra các khu vực tiêu dùng bưởi 

ở huyện Đoan Hùng, thành phố Việt Trì, thành phố Hà Nội. 

Dưới đây là bảng tổng hợp số lượng các tác nhân thương mại và người 
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tiêu dùng được điều tra trên địa bàn huyện Đoan Hùng và các khu vực khác. 

Bảng 3.5: Số lượng các tác nhân thương mại và người tiêu dùng điều tra 

Diễn giải Số lượng (người) 
1. Chủ buôn trong huyện 5 

2. Chủ buôn ngoài huyện (buôn thuyền) 2 

3. Đại lý huyện 14 

4. Bán lẻ 67 

5. Thu gom địa phương 5 

6. Người tiêu dùng bưởi 40 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

3.2.3 Phương pháp thu thập các thông tin 

3.2.3.1  Thông tin thứ cấp 

• Thu thập các báo cáo, các tài liệu nghiên cứu có liên quan đến cây bưởi, 

các văn bản chính sách của địa phương, số liệu liên quan đến phát triển 

kinh tế địa phương và liên quan đến cây bưởi. 

• Các thông tin về tình hình phát triển kinh tế địa phương, tình hình phát 

triển sản xuất và tiêu thụ bưởi quả ở địa phương được thu thập trong 

khoảng thời gian 3 năm (2005 – 2007). 

3.2.3.2  Thông tin sơ cấp 

• Phỏng vấn các tác nhân trong ngành hàng bằng bộ câu hỏi thu thập thông 

tin cấu trúc và bán cấu trúc (xem phụ lục 12). 

Nguồn thông tin sơ cấp chủ yếu được thu thập từ quá trình phỏng vấn hộ 

trồng bưởi, tác nhân thương mại và người tiêu dùng. Chúng tôi tiến hành phỏng 

vấn các tác nhân bằng bộ câu hỏi điều tra bao gồm các câu hỏi cấu trúc và bán 

cấu trúc. Thời gian tiến hành một cuộc phỏng vấn từ 1 – 1,5 giờ, địa điểm phỏng 

vấn thường tại nhà hoặc cửa hàng của các đối tượng điều tra. 
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• Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA) 

Phương pháp này được sử dụng chủ yếu ở giai đoạn đầu của quá trình nghiên 

cứu. Thông qua việc đi thực địa để quan sát, thăm hộ và họp dân để có những thông 

tin về vấn đề nghiên cứu và vùng nghiên cứu. Từ đó lên kế hoạch cho những công 

việc nghiên cứu tiếp theo và đưa ra hướng giải quyết sơ bộ. Đánh giá nông thôn có 

tính chuyên đề bằng một số câu hỏi xoay quanh việc sản xuất, áp dụng kỹ thuật của 

hộ trồng bưởi, quá trình thương mại hoá sản phẩm bưởi quả trên thị trường. 

Đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân nhằm tìm ra toàn bộ 

những yếu tố sản xuất trong toàn bộ hệ thống sản xuất kinh doanh của từng hộ 

hay từng tác nhân.   

• Phương pháp chuyên khảo 

Phương pháp này nhằm tham khảo ý kiến của những chuyên gia nghiên 

cứu về kỹ thuật trồng, chăm sóc cây bưởi, chuyên gia quản lý chất lượng và phát 

triển ngành hàng. Tham khảo cách thức tiến hành điều tra, tiến hành nghiên cứu 

kinh tế - xã hội về những đặc điểm hộ trồng bưởi, các tác nhân thương mại và 

những vấn đề liên quan đến ngành hàng bưởi quả. 

Tham khảo ý kiến chuyên môn của các nhà quản lý địa phương: lãnh đạo 

UBND huyện Đoan Hùng, lãnh đạo các phòng chuyên môn (phòng kinh tế, 

phòng thống kê, trạm khuyến nông huyện,...) về tình hình phát triển cây bưởi, 

tình hình sâu bệnh, các khó khăn thuận lợi của sản xuất và kinh doanh bưởi quả. 

Bên cạnh đó, thông tin về những hộ sản xuất hay hộ buôn bán bưởi có kinh 

nghiệm cũng được chúng tôi khai thác nhằm đưa ra sự nhìn nhận chi tiết hơn về 

ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng.  

3.2.4 Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin 

Thông tin sau khi thu thập, được phân loại và sắp xếp theo các chủ đề 

khác nhau. Trong trường hợp, lượng thông tin nhiều thì cần tóm tắt lại để đảm 

bảo không bỏ sót thông tin. Các thông tin thứ cấp khi sử dụng cần được trích dẫn 

nguồn rõ ràng. 

Số liệu điều tra được phân tổ và xử lý trên máy tính bằng chương trình 

SPSS và chương trình Excel. Việc tính toán bao gồm hai chỉ tiêu chính là kết quả 

và hiệu quả. 
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3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 

3.2.5.1  Thống kê mô tả 

Vận dụng các chỉ tiêu như số tuyệt đối, số tương đối, số bình quân, tốc độ 

phát triển liên hoàn, tốc độ phát triển bình quân để phân tích mức độ và xu hướng 

biến động về diện tích trồng bưởi cũng như hiệu quả kinh tế của các tác nhân qua 

các năm giữa các nhóm hộ hoặc giữa các tiêu thức nghiên cứu khác nhau. 

3.2.5.2  Phân tích ngành hàng 

Phân tích ngành hàng bao gồm phân tích tài chính và phân tích kinh tế để 

thấy được vai trò, mức độ đóng góp VA của các tác nhân trong ngành hàng. Trong 

giới hạn của đề tài, chúng tôi chỉ dừng lại ở việc phân tích tài chính trong ngành 

hàng. Các số liệu để hạch toán hiệu quả kinh tế và tài chính ngành hàng được thu 

thập chủ yếu trong năm 2007 và giá dùng để tính toán là giá tài chính năm 2007. 

Một số yếu tố tham gia trong tính toán kết quả và hiệu quả kinh tế của 

từng tác nhân chúng tôi xác định trong nghiên cứu này như sau: 

Khấu hao vườn bưởi được tính theo phương pháp khấu hao đường thẳng 

vì cây bưởi là cây lâu năm có chu kỳ khai thác dài. Mức khấu hao vườn bưởi 

được tính bằng nguyên giá TSCĐ chia cho số năm khai thác. Với bưởi Bằng 

Luân chu kỳ khai thác bình quân là 50 năm, với bưởi Sửu chu kỳ khai thác bình 

quân là 20 năm. Thời điểm ghi nhận TSCĐ là vườn cây bưởi là thời điểm kết 

thúc giai đoạn trồng mới, đưa vườn bưởi vào khai thác. 

Công lao động trồng, chăm sóc, thu gom, buôn bán bưởi... được tính qui 

đổi về ngày lao động. Trong quá trình thu thập thông tin lao động sản xuất và 

kinh doanh bưởi chúng tôi tiến hành điều tra theo giờ và qui về ngày lao động. 

Qui định 1 ngày lao động 8 tiếng. Yếu tố lao động của hộ sẽ được xử lý và thể 

hiện trong bảng chi phí hoạt động của từng tác nhân trong ngành hàng. 

Tỷ lệ hao hụt là tỷ lệ sản phẩm thối hỏng trong quá trình thu hoạch, vận 

chuyển và bảo quản sản phẩm bưởi quả. Quá trình điều tra thực tế thấy rằng mức 

độ hao hụt trong các công đoạn sản xuất – thương mại bưởi quả là nhỏ, do vậy 

trong quá trình tính toán chúng tôi mặc nhận tỷ lệ rủi ro bằng không. 
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3.2.5.3  Phân tích SWOT 

Sử dụng phương pháp SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, 

thách thức của các tác nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh và phân tích 

trong bối cảnh tổng thể ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng. Trong quá trình phân 

tích, chúng tôi đi sâu vào phân tích hai sự kết hợp: mặt mạnh với thách thức và 

phân tích mặt yếu với cơ hội nhằm đưa ra một số kết luận chủ yếu về các giải 

pháp phù hợp cho từng tác nhân và cả ngành hàng. 

3.2.6 Hệ thống chỉ tiêu dùng trong nghiên cứu  

3.2.6.1  Nhóm chỉ tiêu thể hiện điều  kiện sản xuất  kinh doanh 

- Diện tích đất nông nghiệp (m
2
, ha) 

- Diện tích đất lâm nghiệp (m
2
, ha) 

- Diện tích đất trồng bưởi (m
2
, ha) 

- Số cây bưởi được phân theo giống và các độ tuổi cây khác nhau  

- Vốn đầu tư trồng và kinh doanh bưởi (1.000đ) 

- Tổng số lao động gia đình (người) 

- Năng suất và sản lượng bưởi thu hoạch hàng năm (quả/năm) 

- Doanh thu từ hoạt động sản xuất và kinh doanh bưởi (1.000đ) 

3.2.6.2  Nhóm chỉ tiêu thể hiện kết quả và  hiệu quả 

- Doanh thu (TR) (1.000đ) 

- Chi phí trung gian (IC) (1.000đ) 

- Giá trị gia tăng (VA) (1.000đ) 

- Thu nhập hỗn hợp (MI) (1.000đ) 

- TR/IC (lần) 

- VA/IC (lần) 

- MI/IC (lần) 

 



 56 

4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

4.1  Thực trạng sản xuất và tiêu thụ bưởi quả Đoan Hùng của toàn huyện 

những năm qua 

4.1.1 Diện tích, năng suất và sản lượng 

4.1.1.1  Diện tích 

Chỉ tính diện tích vùng trồng tập trung đến năm 2007, tổng diện tích hai 

giống bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân cho thu hoạch khoảng 205 ha [13], trong đó 

có 95 ha bưởi ở độ tuổi trên 20 năm, 88 ha bưởi ở độ tuổi từ 10 – 20 năm, 22 ha 

bưởi ở độ tuổi từ 6 – 10 năm. Diện tích được xác định cho chất lượng ổn định và 

có chất lượng vào khoảng 150 ha bưởi Bằng Luân và khoảng 15 ha bưởi Sửu. Số 

lượng cây bưởi Sửu trên 10 năm còn lại không nhiều, do bị nhiễm bệnh và không 

được chú ý đầu tư chăm sóc. 

Bảng 4.1: Diện tích sản xuất kinh doanh bưởi Đoan Hùng  

(Tính đến năm 2007) 

Diễn giải Diện tích (ha) 

1. Phân theo độ tuổi cây  

+ Từ  6 - 10 năm 22 

+ Từ 10 - 20 năm 88 

+ Trên 20 năm 95 

2. Phân theo giống   

+ Bưởi Sửu 15 

+ Bưởi Bằng Luân 190 

Cộng 205 

 (Nguồn: Phòng thống kê huyện Đoan Hùng) 

Diện tích bưởi Bằng Luân trong giai đoạn sản xuất - kinh doanh của huyện 

tập trung các khu vực lân cận làng Khả Lĩnh, xã Đại Minh, huyện Yên Bình – 

Yên Bái, bao gồm các xã: Bằng Luân, Quế Lâm, Đông Khê, Nghinh Xuyên. 

Diện tích trồng bưởi Sửu trong giai đoạn sản xuất kinh doanh tập trung chủ yếu ở 

xã Chí Đám. Đây là các khu vực trồng bưởi truyền thống, trên bản đồ phân vùng 

trồng bưởi thể hiện là vùng 1. 
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Quá trình phát triển mở rộng quy mô vùng trồng bưởi đã hình thành các 

vùng khác nhau, được thể hiện qua bản đồ phân vùng trồng bưởi trên địa bàn 

huyện.  

• Vùng 2: là vùng trồng bưởi lan rộng giới hạn 1 (phát triển trồng bưởi 

trong khoảng 10 năm trở lại đây) 

Là vùng phát triển tự nhiên do người dân tự chiết ghép nhân giống và tác 

động của các dự án gồm các xã như Bằng Doãn, Hùng Quan, Tây Cốc,... Các khu 

vực này đặc trưng bởi sự tồn tại của các vườn bưởi trong giai đoạn sản xuất kinh 

doanh  (tuổi cây từ 7 – 10 năm) xen kẽ các vườn bưởi mới, cũng nhiều hộ có các 

vườn bưởi trên 20 năm nhưng số lượng không nhiều. 

• Vùng 3: là vùng trồng bưởi lan rộng giới hạn 2 (phát triển trồng bưởi mới 

khoảng 5 năm trở lại đây) 

Là vùng phát triển bưởi có sự tác động của các chương trình dự án phát triển 

cây bưởi, gồm các xã: Phúc Lai, Ca Đình, Phong Phú, Ngọc Quan,... 

BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG TRỒNG BƯỞI TRONG HUYỆN 
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Việc triển khai các dự án phát triển cây bưởi đặc sản đã tạo một cú huých 

rất lớn mở rộng quy mô diện tích và hình thành những vùng chuyên canh bưởi 

Đoan Hùng trên địa bàn huyện. 

Bảng 4.2: Diện tích trồng mới bưởi Đoan Hùng qua 3 năm 

Diện tích (ha) Tốc độ phát triển (%) 

Diễn giải 
Số 

xã 2005 2006 2007 
2006/ 

2005 

2007/ 

2006 

Bình 

quân 

1. Vùng 1 5 14,01 65,27 180,79 465,88 276,99 359,23 

2. Vùng 2 5 47,3 163,27 143,67 345,18 88,00 174,28 

3. Vùng 3 8 39,27 167,6 113,87 426,79 67,94 170,28 

Cộng 18 100,6 396,14 438,34 393,78 110,65 208,74 

- Dự án 1000 ha  100,6 396,14 138,34 393,78 34,92 117,27 

- Dự án bộ Khoa học 

và công nghệ  

0 0 300  -  -  - 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án phát triển cây bưởi đặc sản Đoan 

Hùng, UBND huyện Đoan Hùng, tháng 3/2008) 

Nếu như năm 2005, diện tích bưởi trồng mới bưởi mới chỉ đạt 100,6 ha, 

thì sang năm 2006 và năm 2007 diện tích bưởi tăng lên rất nhanh, lần lượt là 

396,14 ha và 438,34 ha. Tốc độ tăng bình quân năm là 208,74%. Sở dĩ có sự gia 

tăng nhanh như vậy là do địa phương đã làm tốt công tác chỉ đạo và thông tin 

tuyên truyền, ở mỗi xã trên địa bàn đều có ban chỉ đạo dự án, người dân được hỗ 

trợ giống và phân bón, được tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây bưởi... 

Phân theo vùng trồng bưởi, tốc độ tăng bình quân diện tích trồng bưởi mới 

ở vùng 1 lớn hơn 2 vùng còn lại. Tuy nhiên, nếu xét số tuyệt đối số lượng tăng 

diện tích trồng bưởi mới ở vùng trồng 1 lại thấp hơn 2 vùng còn lại. Đối với từng 

xã, tuỳ theo quỹ đất còn có khả năng trồng bưởi và kế hoạch của huyện giao, việc 

phát triển cây bưởi cũng diễn ra với tốc độ nhanh trong 3 năm, tăng nhanh nhất 

trong 2 năm 2006 và 2007 (xem phụ lục 11). 

Theo đánh giá của ban quản lý dự án trồng bưởi mới của huyện Đoan 
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Hùng, trong tổng số diện tích bưởi dự án trồng mới đến năm 2007 là 1.071,58 ha, 

chỉ có 40% diện tích trồng chuyên canh, còn lại chủ yếu là trồng trong vườn tạp 

xen chè và cây ăn quả khác. Tỷ lệ số cây bưởi dự án trồng mới được đánh giá là 

phát triển tốt đạt 30 – 40% [17]. Bởi vậy, vấn đề mở rộng nhanh diện tích cũng đặt 

ra bài toán về mức độ đầu tư chăm sóc cho cây bưởi ở hiện tại và giải quyết đầu ra 

trong tương lai. 

Theo số liệu hiện trạng đất đai năm 2003 và kết quả nghiên cứu của viện thổ 

nhưỡng và nông hoá, diện tích đất có khả năng trồng bưởi của các xã trong huyện còn 

có khả năng mở rộng thêm nhưng chủ yếu dưới dạng xen ghép hay cải tạo vườn tạp 

(xem phụ lục 6 và phụ lục 7).  

4.1.1.2  Năng suất 

Khoảng 5 năm trở lại đây, đặc tính về sự ổn định năng suất và chất lượng 

sản phẩm của hai giống bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu không còn như trước. Có 

nhiều nguyên nhân được đưa ra nhưng đến nay chưa có một kết quả nghiên cứu 

nào đưa ra được các giải pháp thực sự phù hợp để mang lại sự ổn định về hai đặc 

tính của hai giống bưởi trên. Điều này dẫn đến sự không ổn định trong nguồn 

cung ứng, làm cho giá bưởi trên thị trường tăng cao, chất lượng sản phẩm chưa 

đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. 

Trong hai giống bưởi được bảo hộ chỉ dẫn địa lý, giống bưởi Bằng Luân 

có ưu thế hơn về sự ổn định năng suất so với bưởi Sửu. Khả năng thích ứng của 

giống bưởi Bằng Luân rộng hơn, bởi vậy tốc độ phát triển diện tích bưởi giống 

bưởi này nhanh hơn. Cho đến nay, phần lớn sản phẩm bưởi quả thương mại trên 

thị trường đều là giống bưởi Bằng Luân.  

Ở mỗi giai đoạn tuổi cây bưởi thì năng suất và chất lượng khác nhau, hay 

nói cách khác với cùng điều kiện chăm sóc và chất đất thì tuổi cây bưởi càng cao 

thì chất lượng bưởi quả càng ngon hơn. Năng suất quả cũng phụ thuộc vào tuổi 

cây bưởi (xem bảng 4.3). Điều này đúng với cả hai giống Bằng Luân và Sửu. 

Phần lớn hộ trồng bưởi và người buôn bán đồng ý với nhận định này. 
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Bảng 4.3: Năng suất giống bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân năm 2007 

(Phân theo tuổi cây) 

Diễn giải 

Số 

quả/cây 

(quả) 

Khối lượng 

1 quả (kg) 

Khối lượng 

quả/cây (kg) 

Khối lượng 

quả/1 ha 

(tấn) 

1. Bưởi Bằng Luân 

+ Từ 6 - 10 năm 10 1,0 10,0 2,5 

+ Từ 10 - 20 năm 20 0,9 18 4,5 

+ Trên 20 năm 30 0,8 24 6 

2. Bưởi Sửu  

+ Từ 6 - 10 năm 10 1,3 13 3,25 

+ Trên 10 năm 30 1,2 36 9 

(Nguồn: Tổng hợp và tính toán từ số liệu điều tra) 

Trung bình 1 ha trồng bưởi trong độ tuổi sản xuất kinh doanh có số lượng 

cây là 250 cây. Trên thực tế biên độ biến động năng suất trong những năm gần 

đây là rất lớn, năng suất bưởi Bằng Luân cao nhất ở cây 15 tuổi có thể đạt 200 – 

250 quả, tuy nhiên trong vụ bưởi năm 2007, trung bình một cây bưởi chỉ có 

khoảng 20 quả.  

Năng suất thực tế năm 2007, được tổng hợp từ năng suất thực tế của 135 

hộ trồng bưởi có vườn bưởi trong giai đoạn sản xuất kinh doanh. Bình quân năng 

suất cho quả/cây ở tất cả các giống, các độ tuôi chỉ ở mức 18 kg/cây tương đương 

4,5 tấn/ha. Rõ ràng là thấp hơn nhiều so với các mức năng suất trong điều kiện 

được mùa, khi đó sản lượng bưởi quả trong huyện gấp 3-4 lần sản lượng hiện tại. 

Chính bởi vậy, thu nhập của hộ trồng bưởi không ổn định qua các năm, bởi vậy 

hộ không thực sự yên tâm để đầu tư sản xuất.. 

Biến động năng suất đối với giống bưởi Sửu còn lớn hơn, khi lượng quả 

thu hoạch là rất ít, bình quân chỉ đạt 10 – 20 quả/cây, nhiều cây bưởi Sửu chỉ thu 

hoạch được 2 - 3 năm là bị bệnh vàng lá, cây ra quả nhưng chất lượng kém.  
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4.1.1.3  Sản lượng 

Sản lượng bưởi quả của huyện Đoan Hùng được ước tính dựa trên số liệu 

về diện tích bưởi trong giai đoạn sản xuất kinh doanh đã được thống kê và năng 

suất thực tế năm 2007 trên những vùng trồng bưởi tập trung. 

Do năm 2007, bưởi bị mất mùa nên trong quá trình điều tra cũng xác định 

năng suất của năm 2006, năm mà bưởi được đánh giá có năng suất cao hơn, ước 

lượng sản lượng bưởi quả Đoan Hùng đạt 300 – 400 vạn quả (tương đương 

khoảng 3.500 tấn), với mức năng suất trung bình 40 – 50 quả cây. 

Sản lượng và giá trị bưởi quả Đoan Hùng năm 2007 ước tính chỉ bằng 1/3 

sản lượng và giá trị năm 2006. 

Bảng 4.4: Sản lượng và giá trị bưởi của huyện Đoan Hùng năm 2007 

Diễn giải Đơn vị Khối lượng Tỷ lệ (%) 

1. Sản lượng tấn 953 100,00 

 + Bưởi Sửu tấn 30,5 3,20 

 + Bưởi Bằng Luân tấn 922,5 96,80 

2. Giá trị  triệu đồng 9.416.346,15 100,00 

 + Bưởi Sửu triệu đồng 703.846,15 7,47 

 + Bưởi Bằng Luân triệu đồng 8.712.500,00 92,53 

(Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của phòng thống kê  huyện và số liệu 

điều tra) 

Một phương pháp khác để ước tính sản lượng bưởi quả Đoan Hùng trên 

địa bàn huyện là dựa vào việc tính toán sản lượng bưởi quả mua bán của các tác 

nhân thương mại trên địa bàn. Ở phương pháp thứ hai, kết quả gần xấp xỉ với kết 

quả tính toán dựa trên số liệu thống kê về diện tích, năng suất bưởi qua điều tra. 

4.1.2 Tiêu thụ bưởi quả Đoan Hùng 

4.1.2.1  Nguồn cung cấp 

Trên thực tế, qui mô và giá trị ngành hàng bưởi Đoan Hùng còn lớn hơn 

những con số được ước tính trên bảng 4.4. Bởi vì còn có một lượng bưởi khá lớn 

từ các khu vực khác được thu gom, vận chuyển và tiêu thụ trên thị trường Đoan 
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Hùng. Từ việc xác định đầu vào của toàn bộ các chủ buôn và đại lý trên địa bàn 

huyện thấy rằng, lượng bưởi quả từ các khu vực khác đưa vào chiếm khoảng 

35% sản lượng bưởi quả trên thị trường Đoan Hùng (xem đồ thị 4.1). 

Con số này cũng giải thích được vì sao trong những năm gần đây mặc dù 

bưởi Đoan Hùng mất mùa mà sản lượng bưởi quả cung ứng trên địa bàn huyện 

vẫn khá dồi dào. Trong các nguồn sản phẩm ở ngoài huyện, chỉ có khu vực ở xã 

Đại Minh là cho chất lượng quả bưởi tương đương với bưởi Bằng Luân, còn lại 

các khu vực khác đều có chất lượng quả kém hơn, đây cũng chính là một nguyên 

nhân làm mất đi thương hiệu của bưởi Đoan Hùng. 

65%

25%

10%

Trong ®Þa bµn huyÖn

X7 §¹i Minh, huyÖn Yªn
B×nh, Yªn B¸i

C¸c vïng kh¸c

Đồ thị 4.1: Các khu vực cung ứng bưởi quả cho thị trường Đoan Hùng, 2007 

(* Các vùng khác: Hán Đà, Cẩm Nhân - Thác Bà, Hàm Yên – Tuyên Quang, 

Trấn Yên – Yên Bái,...) 

Bưởi quả là loại sản phẩm có khả năng bảo quản lâu hơn so với các loại 

quả khác do vậy thời vụ tiêu thụ bưởi trong năm thường kéo dài. Cây bưởi càng 

nhiều năm thì càng cho quả có thời gian bảo quản lâu, những loại bưởi quả được 

thu hoạch từ những cây tuổi còn ít không bảo quản được phải tiêu thụ ngay sau 

khi bán để tránh bị khô quả và thối hỏng. Theo kết quả điều tra, bưởi Bằng Luân 

có thời gian thu hoạch sớm hơn bưởi Sửu, những cây bưởi Bằng Luân ở độ tuổi 

dưới 10 năm có thể thu được quả từ giữa tháng 9 dương lịch. Do thời gian bảo 

quản bưởi quả có thể kéo dài từ 3 – 6 tháng, nên khung thời gian tiêu thụ bưởi 

trong năm của các đại lý trên địa bàn là khá dài. 
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Dưới đây là khung thời gian tiêu thụ bưởi quả Đoan Hùng trong năm của 

một đại lý/chủ buôn trên địa bàn huyện. 

Diễn giải T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1. Bưởi Bằng Luân             

2. Bưởi Sửu             

(Ghi chú: 

Tháng có tiêu bưởi tiêu thụ  

Tháng có lượng bưởi tiêu thụ nhiều nhất  

 

4.1.2.2  Thị trường tiêu thụ bưởi quả Đoan Hùng 

a) Đặc điểm thị trường tiêu thụ bưởi quả Đoan Hùng 

Bưởi quả từ các vùng khác nhau được đưa về huyện Đoan Hùng sau đó 

được tiêu thụ ở các thị trường khác nhau. Các thị trường chính vẫn là tại huyện 

Đoan Hùng, ngã ba Phú Hộ, thành phố Việt Trì và các tỉnh (Hà Nội, Vĩnh Phúc, 

Hưng Yên). Bưởi quả Đoan Hùng mới chỉ dừng lại ở việc tiêu thụ trong nước, 

chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc. Hiện tại, theo kết quả khảo sát chưa có hoạt động 

xuất khẩu bưởi quả Đoan Hùng. 

Mỗi thị trường tiêu thụ bưởi quả Đoan Hùng có một đặc điểm riêng, đó là 

sự khác nhau về chủng loại sản phẩm, thời điểm cung ứng và tính cạnh tranh với 

các loại bưởi khác (xem bảng 4.5). 

Riêng đối với nhóm sản phẩm bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu loại 1 thì 

phạm vi thị trường nhỏ và hẹp hơn. Khoảng 50% lượng bưởi quả Đoan Hùng loại 

1 được tiêu thụ ở ngay tại huyện Đoan Hùng, 30% được tiêu thụ ở thành phố Việt 

Trì, 15% ở Phú Hộ, còn lại là các vùng khác. Theo những người buôn bán bưởi 

thì chủng loại sản phẩm Bằng Luân và bưởi Sửu loại 1 chiếm từ 30 – 40% tổng 

sản lượng. 

Nhóm sản phẩm loại 3 chủ yếu đi về các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng 

Yên. Nhóm sản phẩm này được vận chuyển theo đường thuỷ, được các chủ buôn 
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thuyền thu mua của hộ trồng bưởi, hộ thu gom và đại lý huyện với giá rẻ, sau đó 

tổ chức tiêu thụ qua mạng lưới bán hàng rong.  

Bảng 4.5: Đặc điểm thị trường tiêu thụ bưởi quả Đoan Hùng 

Thị trường 

tiêu thụ 

Tỷ lệ 

(%) 

Đặc điểm thị trường (loại sản phẩm, giá cả, thời 

điểm cung ứng, sự cạnh tranh với các loại bưởi 

khác...) 

1. Huyện 

Đoan Hùng 

(ngã ba Cát 

Lem, thị 
trấn, chợ 

Chí Đám) 

45 - Loại sản phẩm: 30% sản phẩm loại 1, 50% sản phẩm 

loại 2,  20 % sản phẩm loại 3 

- Thời điểm cung ứng: Từ tháng 9 -  tháng 4 dương lịch 

(năm sau); 

- Có tính cạnh tranh do uy tín và chất lượng sản phẩm, 

sản phẩm được bảo hộ thương hiệu 

2. Ngã ba 

Phú Hộ 

(Phú Thọ) 

10 - Loại sản phẩm: 15% sản phẩm loại 1; 45% sản phẩm 

loại 2 và  45% sản phẩm loại 3 

- Thời điểm cung ứng: từ tháng 11 – tháng 3 

- Ít chịu sự cạnh tranh của các loại bưởi khác, nhưng bị 
trà trộn bởi nhiều loại bưởi địa phương 

3. Thành 

phố Việt Trì 

20 - Loại sản phẩm: 40% sản phẩm loại 1; 60% sản phẩm 

loại 2; không có sản phẩm loại 3 

- Thời điểm cung ứng: từ tháng 11 – tháng 1 

- Bưởi Đoan Hùng bị cạnh tranh bởi các bưởi Năm Roi, 

bưởi Da Xanh trong miền Nam đưa ra 

4. Hà Nội, 

Vĩnh Phúc, 

Hưng Yên, 

Hải Phòng 

20 - Loại sản phẩm: 5% sản phẩm loại 1; 25% sản phẩm 

loại 2, 70% sản phẩm loại 3 

- Thời điểm cung ứng: từ tháng 9 – tháng 11 

- Bưởi Đoan Hùng bị cạnh tranh bởi các bưởi Năm Roi, 

bưởi Da Xanh trong miền Nam đưa ra. Đặc biệt, vào dịp 

Tết nguyên đán, bưởi Đoan Hùng chịu sự cạnh tranh rất 

mạnh của bưởi Diễn (từ Hà Nội, Hoà Bình và các tỉnh 

lân cận đưa về) 

5. Thị 
trường khác 

(Lào Cai, 

Yên Bái...) 

5 - Khó xác định chủng loại 

- Thời điểm cung ứng tập trung vào dịp Tết nguyên đán 

và sản phẩm chịu sự cạnh tranh của các sản phẩm cùng 

loại có xuất xứ ở xã Đại Minh, Yên Bình... 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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b) Tỷ lệ % khối lượng tiêu thụ theo các thị trường 

Tỷ lệ % khối lượng bưởi quả Đoan Hùng tiêu thụ theo các thị trường khác 

nhau được thể hiện khái quát trong biểu đồ 4.2. Qua đây thấy rằng thị trường 

trong huyện vẫn đóng một vai trò rất quan trọng. 

45%

10%
20%

20%
5%

HuyÖn §oan Hïng (ng7 ba
C¸t Lem, thÞ trÊn, chî ChÝ
§¸m)

Ng7 ba Phó Hé

Thµnh phè ViÖt Tr×

Hµ Néi, VÜnh Phóc

ThÞ tr−êng kh¸c 

Đồ thị 4.2: Cơ cấu thị trường tiêu thụ của bưởi Đoan Hùng  

Tỷ lệ bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân trên thị trường là rất chênh lệch, trên 

96% lượng bưởi quả thương phẩm hiện nay là giống bưởi Bằng Luân. 

B−ëi Söu

3.2%

B−ëi B»ng Lu©n

96.8%

 Đồ thị 4.3: Cơ cấu bưởi Đoan Hùng trên thị trường 

c)  Giá bán 

Giá bán bưởi quả Đoan Hùng những năm qua trên thị trường đều biến 

động theo chiều hướng tăng lên, bình quân giá bán bưởi quả Bằng Luân năm 
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2007 tăng 1,7 lần so với mức giá bán năm 2002, còn giá bưởi Sửu tăng 3,75 lần 

(xem bảng 4.6). 

Bảng 4.6: Giá bán bưởi quả Đoan Hùng trên thị trường 

ĐVT: đ/quả 

Năm 2002 Năm 2007 

Diễn giải 
Giá 

trung 

bình 

Giá 

thấp 

nhất 

Giá cao 

nhất 

Giá 

trung 

bình 

Giá 

thấp 

nhất 

Giá cao 

nhất 

+ Bằng Luân 5.000 1.000 8.000 8.500 2.500 18.000 

+ Bưởi Sửu 8.000 5.000 12.000 30.000 18.000 50.000 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

 
d) Thương hiệu, tem, nhãn bưởi Đoan Hùng 

Sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng vừa được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa 

học và Công nghệ ghi nhận vào sổ đăng ký quốc gia Tên gọi xuất xứ hàng hoá và 

được Nhà nước bảo hộ vô thời hạn tại quyết định số 73/QĐ-SHTT. 

Theo quyết định này, đã có 2 trong tổng số 11 giống bưởi được trồng tại 

huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ được bảo hộ là bưởi Bằng Luân và bưởi Sửu. Hai 

giống bưởi này hiện được trồng tại địa bàn của 16 xã. Chất lượng của 2 giống được 

mô tả trong bản đăng bạ sản phẩm chỉ dẫn địa lý (Bảng 2.1 và 2.3). Trên thực tế 

việc buôn bán bưởi quả có thương hiệu mới chỉ dừng ở bước thử nghiệm 

• Tem chỉ dẫn địa lý 

Tem chỉ dẫn địa lý là loại tem được quy định sử dụng làm dấu hiệu nhận biết 

cho các sản phẩm chỉ dẫn địa lý, được cơ quan nhà nước quản lý về chỉ dẫn địa lý 

quy định mẫu mã, chất liệu... và cấp theo kế hoạch đăng kí hàng năm. Việc cấp tem 

và kiểm soát việc gắn tem nhãn trên thị trường được thực hiện theo một qui trình 

nghiêm ngặt. Hiện tại qui trình cấp và kiểm soát tem mới trong giai đoạn đầu vận 

hành thử nghiệm và hoàn thiện, đơn vị thực hiện là chi cục Tiêu chuẩn đo lường - sở 

Khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ. 
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Tem liền Tem vỡ 

Nhãn mác, bao bì chỉ dẫn địa lý là nhãn mác, bao bì sử dụng cho các sản 

phẩm chỉ dẫn địa lý, được cơ quan nhà nước quản lí về chỉ dẫn địa lý quy định 

một số nội dung bắt buộc như: thông tin, chất liệu, kích thước, hình ảnh... 

• Nhãn hàng hoá bưởi Đoan Hùng 

 

Nhãn hàng hoá bưởi Sửu Nhãn hàng hoá bưởi Bằng Luân 
 

• Bao bì sản phẩm bưởi Đoan Hùng 

 

 

 

Bao bì trực tiếp Bao bì ngoài 
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4.1.3 Vai trò của các cơ quan hữu quan đến phát triển sản xuất, tiêu thụ bưởi 

quả Đoan Hùng 

Trước năm 2000, vai trò của các cơ quan hữu quan trong việc phát triển 

bưởi Đoan Hùng là không nhiều. Việc trồng bưởi và kinh doanh bưởi là hoạt 

động truyền thống và phát triển tự phát. Trong kế hoạch chỉ đạo sản xuất của 

huyện Đoan Hùng lúc đó cũng chỉ đề cập chung cho nhóm cây có múi. 

Sau năm 2000, các cơ quan nhà nước có nhiều tác động lên các tác nhân 

trong ngành hàng bưởi Đoan Hùng. Đặc biệt sau khi bưởi quả Đoan Hùng được 

nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Trong thời gian qua các Bộ, ngành, tỉnh Phú Thọ 

và huyện Đoan Hùng tập trung nhiều chính sách, giải pháp hướng vào vấn đề 

khôi phục và mở rộng diện tích bưởi thông qua trồng mới, tập trung vào xây 

dựng và tổ chức các hoạt động khuyến nông hướng dẫn người dân trồng, chăm 

sóc và phòng trừ sâu bệnh hại bưởi (xem phụ lục 8). 

Tuỳ theo vai trò và nhiệm vụ của các cơ quan hữu quan mà phạm vi và 

mức độ tác động lên ngành hàng bưởi quả là khác nhau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 4.1: Sơ đồ Veen xác định ảnh hưởng của các cơ quan hữu quan đến sự 

mở rộng và phát triển sản xuất bưởi Đoan Hùng. 

 
Mở rộng và phát 

triển sản xuất bưởi 

Đoan Hùng 

 

Ban quản lý dự 

án trồng bưởi 

cấp xã, huyện 

 

Trạm 

khuyến 

nông 

huyện 

 

Hội phụ 

nữ xã 
 

Phòng kinh 

tế huyện 

    Sở Khoa 

học và công 

nghệ tỉnh 

Phú Thọ 

 
 

Sở nông nghiệp 

và PTNT 

Các viện 

nghiên cứu 

của Trung 

ương 

Các tổ 

chức 

khác 

Đoàn 

thanh 

niên 
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UBND tỉnh Phú Thọ, UBND huyện Đoan Hùng đưa ra các nghị quyết, 

quyết định và các đề án phát triển rau quả nói chung và phát triển cây bưởi Đoan 

Hùng nói riêng. Những quyết sách này sẽ là cơ sở để các đơn vị chuyên môn 

triển khai ở các khía cạnh cụ thể: 

- Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, phòng nông nghiệp, trạm khuyến 

nông huyện Đoan Hùng hướng dẫn cụ thể về các kỹ thuật canh tác, cung 

ứng giống sạch bệnh và biện pháp nâng cao cải thiện mã quả. 

- Sở Khoa học và công nghệ trợ giúp các thủ tục đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa 

lý, các dự án xây dựng mô hình thâm canh bưởi, dự án quản lý và phát 

triển chỉ dẫn địa lý. Sau khi sản phẩm được bảo hộ, dự kiến sở Khoa học 

và công nghệ sẽ là cơ quan được Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ trao, thực 

hiện quyền quản lý chỉ dẫn địa lý “Đoan Hùng” cho sản phẩm bưởi quả 

của tỉnh. 

- Bên cạnh các cơ quan trên, các viện nghiên cứu: Viện Khoa học kỹ thuật 

nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, Viện Chính sách và chiến lược phát 

triển nông nghiệp nông thôn, Viện Thổ nhưỡng nông hoá, Viện Cơ điện và 

công nghệ sau thu hoạch... cũng góp phần trong việc chuyển giao các tiến 

bộ kỹ thuật cho các hộ trồng bưởi, các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Phối 

hợp và thực hiện triển khai các dự án liên quan đến cây bưởi trên địa bàn 

huyện Đoan Hùng. 

- Ngoài các cơ quan trên, chương trình hợp tác đặc biệt Việt Nam - Thuỵ Sỹ 

về sở hữu trí tuệ (chương trình SPC) cũng trợ giúp kinh phí để thực hiện 

một số nội dung liên quan đến các thủ tục nhằm xác lập chỉ dẫn địa lý cho 

bưởi quả Đoan Hùng. 

Đối tượng tác động chính của các cơ quan hữu quan lên ngành hàng bưởi quả 

Đoan Hùng là hộ trồng bưởi. Các mảng nội dung triển khai liên quan nhiều đến vấn 

đề kỹ thuật và mở rộng diện tích trồng bưởi mới bằng các giống cây ghép sạch bệnh. 

Các tác động lên các tác nhân còn lại, đặc biệt là tác nhân thương mại và người tiêu 

dùng là rất yếu và thiếu. Những khó khăn của người kinh doanh và nhu cầu của 

người tiêu dùng chưa được thu thập và phân tích (xem bảng 4.7). 
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Bảng 4.7: Mức độ tác động của các cơ quan, tổ chức lên các tác nhân trong 

ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

                        Cơ quan 
Đối tượng 

Cơ quan, tổ chức 
nhà nước 

Tổ chức quốc tế 

+ Hộ trồng bưởi Tác động mạnh Thiếu tác động 

+ Hiệp hội sản xuất và kinh 

doanh bưởi Đoan Hùng 

Tác động mạnh Tác động yếu 

+ Hộ kinh doanh Tác động yến Thiếu tác động 

+ Người tiêu dùng Thiếu tác động Thiếu tác động 

(Nguồn: Tổng hợp từ hội nghị PRA với các nhà quản lý địa phương) 

4.2  Thực trạng ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

4.2.1 Xác định ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

Trong quá trình điều tra, chúng tôi không xác định được kênh hàng xuất 

khẩu, bưởi Đoan Hùng chỉ được tiêu thụ ở trong nước. Từ hộ trồng bưởi, sản 

phẩm bưởi quả qua một số tác nhân thương mại tới người tiêu dùng. Sơ đồ ngành 

hàng bưởi Đoan Hùng sẽ phản ánh tổng thể mối quan hệ giữa các tác nhân và sự 

lưu chuyển bưởi quả qua các kênh hàng. 

4.2.1.1  Sơ đồ ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 4.2: Sơ đồ ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng  

4.2.1.2  Xác định các kênh chính tiêu thụ bưởi quả Đoan Hùng  

Từ sơ đồ ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng nêu trên, các kênh tiêu thụ 

Hộ trồng 
bưởi 

 

Hộ thu gom 
 

 

Chủ buôn  
ngoài huyện 

 

Đại lý, chủ 
buôn trong 

huyện 
 

Người  
tiêu dùng 

55% 

 

15% 

20% 

10% 

10% 

26% 29,25% 

24,75% 

64% 

9,75% 

10% 

5% 10% 

 

Hộ  
bán lẻ 
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bưởi quả Đoan Hùng chủ yếu gồm 3 kênh: 

- Kênh cấp 0: Hộ trồng bưởi → người tiêu dùng 

Kênh này áp dụng chủ yếu cho giống bưởi Sửu, lượng tiêu thụ bưởi Sửu 

chiếm đến 70% sản lượng sản xuất ra. Đặc điểm chính, qui mô và khả năng quản 

lý của kênh này được tổng hợp trên bảng 4.8. 

Bảng 4.8: Đặc điểm kênh tiêu thụ bưởi quả cấp 0 (trực tiếp) 

Stt Nội dung Diễn giải 
1 Đặc điểm hoạt 

động 

- Thị trường bó hẹp ở khu vực xã Chí Đám. 

- Không có sự tham gia của đại lý/chủ buôn.  

- Người tiêu dùng trực tiếp mua tại vườn, đối 

tượng là các cơ quan, chủ doanh nghiệp, mua 

làm quà biếu. 

- Nhu cầu của thị trường về loại bưởi Sửu rất 

cao, hiện đang ở tình trạng khan hiếm. 

2 Qui mô hoạt động - Bình quân 1 hộ có dưới 10 cây bưởi cho thu 

quả, sản lượng bưởi quả thương mại ít. 

- Tương lai, diện tích trồng mới mở rộng diện 

tích tăng lên; qui mô 35 – 65 cây/hộ. 

3 Khả năng về quản 

lý phân loại chất 

lượng sản phẩm 

- Hộ trồng bưởi trực tiếp là người phân loại chất 

lượng. 

- Khả năng chỉ áp dụng với các hộ có lượng sản 

phẩm hoặc qui mô diện tích bưởi tương đối lớn. 

  (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

- Kênh cấp 1: Hộ trồng bưởi → Đại lý/chủ buôn → Hộ bán lẻ →Người tiêu 

dùng 

Kênh này áp dụng chủ yếu cho giống bưởi Bằng Luân, lượng tiêu thụ bưởi 

quả Bằng Luân chiếm tỷ lệ khá lớn sản lượng sản xuất ra. Lượng bưởi quả Bằng 

Luân tiêu thụ qua kênh này chiếm tỷ lệ nhỏ. Những hộ trồng bưởi trong vùng 1 

thường lựa chọn bán theo kênh này. 

- Kênh cấp 2: Hộ trồng bưởi → hộ thu gom → đại lý/chủ buôn → hộ bán lẻ 

→ người tiêu dùng. 

Kênh hàng này cũng áp dụng chủ yếu cho giống bưởi Bằng Luân, lượng 

tiêu thụ bưởi quả Bằng Luân chiếm 20% sản lượng sản xuất ra. 
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Đặc điểm, qui mô hoạt động và khả năng quản lý sản phẩm của kênh cấp 1 

và cấp 2 được tổng hợp thể hiện ở bảng 4.9. 

 Bảng 4.9: Đặc điểm kênh hàng bưởi Bằng Luân 

Stt Nội dung Kênh cấp 1 Kênh cấp 2 

1 Đặc điểm 

hoạt động 

- Đã hình thành mạng lưới 

quan hệ hộ trồng bưởi đại 

lý/chủ buôn qua nhiều năm 

- Là kênh hàng có phạm vi 

hoạt động bao trùm thị 

trường bưởi ở Đoan Hùng 

- Hoạt động dưới sự điều 

phối của tác nhân đại lý/chủ 

buôn huyện 

- Đã hình thành mạng lưới 

quan hệ hộ thu gom bưởi, 

bán lẻ với đại lý/chủ buôn 

huyện qua nhiều năm 

- Địa điểm bán hàng cố định, 

uy tín qua nhiều năm ở một 

số thị trường ngoài huyện 

- Hoạt động dưới sự điều 

phối của tác nhân đại lý/chủ 

buôn huyện 

2 Qui mô 

hoạt động 

- Chủng loại sản phẩm đa dạng (theo giống và độ tuổi cây) 

- Qui mô diện tích bưởi kinh doanh và diện tích trồng mới 

của các tác nhân ngày càng mở rộng. 

3 Khả năng 

về quản lý 

phân loại 

chất lượng 

sản phẩm 

- Đại lý/chủ buôn là người 

đóng vai trò chính trong việc 

phân loại 

- Hộ trồng bưởi tham gia 

- Đại lý/chủ buôn huyện và 

thu gom phân loại 

- Hộ trồng bưởi tham gia 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

4.2.1.3  Các tác nhân chủ yếu tham gia ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

Các tác nhân chính trong ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng bao gồm: hộ 

trồng bưởi, hộ thu gom, đại lý/chủ buôn huyện, hộ bán lẻ, người tiêu dùng. Trong 

đề tài này, chúng tôi mô tả hoạt động, mối quan hệ giao dịch, phân tích tài chính 

của 5 tác nhân trên. Trong ngành hàng, tác nhân đại lý/chủ buôn huyện đóng vai 

trò chính cung cấp bưởi tới các thị trường ngoài huyện Đoan Hùng như ở xã Phú 

Hộ và thành phố Việt Trì, các tỉnh miền xuôi.  
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4.2.2 Đặc điểm và kết quả hoạt động của các tác nhân 

4.2.2.1  Hộ trồng bưởi 

Hộ trồng bưởi phần lớn là những hộ sản xuất nông nghiệp, hộ thường lựa 

chọn đa dạng các hoạt động trồng trọt (sản xuất rau mầu, lúa, cây công nghiệp, 

cây ăn quả) và đa dạng các hoạt động chăn nuôi (trâu cày, bò thịt, lợn, gia cầm)... 

Chính sự đa dạng về hoạt động sản xuất nông nghiệp mà hộ luôn có nguồn thu 

nhập khá ổn định. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp ngoài sản xuất bưởi ít 

nhiều có sự bổ trợ và xen lẫn là sự cạnh tranh với hoạt động trồng bưởi. Ví dụ: 

hoạt động chăn nuôi tạo ra phân chuồng dùng để bón cho cây bưởi, nhưng hoạt 

động trồng lúa – màu lại cạnh tranh với trồng bưởi để sử dụng lượng phân 

chuồng đó.  

Trong quá trình điều tra, không xác định được một hộ trồng bưởi nào mà 

thu nhập của gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào cây bưởi. 

• Đặc điểm  

Các đặc điểm của hộ trồng bưởi được mô tả như giới tính của chủ hộ, trình 

độ học vấn của chủ hộ, mức độ kinh tế của hộ gia đình và tuổi của chủ hộ được 

phân loại và tổng hợp qua bảng 4.10. 

Quá trình khảo sát hộ trồng bưởi thấy rằng người trực tiếp tham gia và 

cũng là người có nhiều thông tin về quá trình trồng và chăm sóc bưởi là nam giới. 

Người tham gia phỏng vấn nhằm cung cấp thu thập thông tin về tình hình sản 

xuất bưởi là nam giới chiếm 92,1%. Do vậy, trong quá trình triển khai các hoạt 

động chuyển giao kỹ thuật cần tác động đến nhóm đối tượng này. 

Độ tuổi của những người được điều tra rất khác nhau, trung bình 51 tuổi, 

cao nhất là 86 tuổi và thấp nhất 27 tuổi. Độ tuổi trung bình của những người 

tham gia chăm sóc bưởi chính ở nhóm tuổi 40 – 60 tuổi (chiếm 77%); nhóm độ 

tuổi dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ thấp (chiếm 5,6%), nhóm trên 60 tuổi chiếm 17%. 

Như vậy, những người tham gia chăm sóc bưởi chính của hộ đa số nằm trong 

khoảng độ tuổi 40 – 60 tuổi, đây là nhóm tuổi có điều kiện và khả năng tiếp thu 

các tiến bộ khoa học kỹ thuật canh tác bưởi. 

Trình độ học vấn chung của những người được phỏng vấn đa số học hết 
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cấp 2 (chiếm 77,3% trong tổng số những người được điều tra), còn lại là cấp 3 

(chiếm 16%), trung cấp (2,2%), cao đẳng và đại học (chiếm 1,1%), tỷ lệ mù chữ 

thấp (chiếm 3,4%).   

Bảng 4.10: Đặc điểm của hộ trồng bưởi Đoan Hùng điều tra 

(Bình quân 1 hộ điều tra) 

Diễn giải Chia ra Đơn vị Chung 

Nam % 92,1 
1.Giới tính của chủ hộ 

Nữ  % 7,9 

Mù chữ % 3,4 

Cấp 1, cấp 2 % 77,3 

Cấp 3 % 16 

Trung cấp, trung học 

nghề  

% 

2,2 

2.Trình độ học vấn 

của chủ hộ 

Cao đẳng, đại học  % 1,1 

Nghèo  % 8,5 

Trung bình % 76,2 3. Mức độ kinh tế hộ 

Khá  % 15,3 

Lớn nhất năm 86 

Trung bình năm 51 4. Độ tuổi chủ hộ 

Thấp nhất năm 27 

 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Cây bưởi trong giai đoạn KTCB đòi hỏi đầu tư khá thường xuyên. Thường 

thì sau khi trồng, phải mất 3 – 4 năm mới bắt đầu cho quả, do vậy việc duy trì 

đầu tư thường xuyên cho vườn bưởi, nhóm hộ kinh tế khó khăn sẽ khó có thể duy 

trì sự đầu tư cần thiết cho vườn bưởi. Đối với nhóm các hộ có vườn bưởi trong 

giai đoạn sản xuất kinh doanh thì việc đầu tư cho bưởi sẽ mang lại thu nhập, một 

phần tái đầu tư cho việc chăm sóc bưởi.  

Theo tiêu chí đánh giá của địa phương, trên 75% số hộ trồng bưởi ở mức 

độ kinh tế trung bình. Kết quả phân loại hộ theo ngành nghề sản xuất cũng chỉ ra 
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có 51,2% hộ trồng bưởi có các hoạt động phi nông nghiệp khác ngoài hoạt động 

sản xuất nông nghiệp. 

• Phương pháp thu hoạch quả, xử lý quả sau thu hoạch và bảo quản của hộ 

trồng bưởi 

Phương pháp thu hoạch quả chủ yếu là kết hợp giữa thu hái bằng tay và 

rọ. Đây là cách thu hoạch bưởi quả truyền thống của các hộ trồng bưởi trong 

vùng, khoảng 60% vườn bưởi được thu hoạch theo cách này. Thông thường 

người tổ chức việc thu hoạch bưởi là người kinh doanh, họ có đội ngũ chuyên 

nghiệp trong thu hoạch bưởi, 65% số vườn bưởi được thu hoạch theo hình thức 

này. Hộ tự thu hoạch bưởi chiếm khoảng 20%, và 15% là hình thức hộ tham gia 

cùng với người mua trong quá trình thu hoạch bưởi. 

Hình thức xử lý quả sau thu hoạch và bảo quản rất đơn giản, có một số 

hình thức chủ yếu như để bưởi quả héo vài ngày trước khi bảo quản bưởi trong 

cót, hòm hoặc chấm vôi vào cuống quả. Sau khi thu hoạch, khoảng 70% số hộ có 

giữ lại và bảo quản một lượng bưởi với các mục đích khác nhau, chủ yếu là phục 

vụ tiêu dùng gia đình và để làm quà biếu.  

Hình thức bán, khoảng 77% hộ trồng bưởi lựa chọn hình thức bán vo, 

trong khi đó chỉ có 20% lựa chọn hình thức bán chọn quả. Hộ lựa chọn hình thức 

bán vo là phổ biến vì sẽ giải quyết được ngay toàn bộ lượng bưởi quả thu hoạch, 

có tiền mặt ngay. Theo kết quả điều tra, những hộ có diện tích bưởi ít, bưởi chất 

lượng thì lựa chọn hình thức bán chọn quả. 

Hộ trồng bưởi có quan hệ với các tác nhân còn lại trong ngành hàng bưởi 

bao gồm cả người tiêu dùng trực tiếp, thu gom địa phương, đại lý huyện, chủ 

buôn trong và ngoài huyện (xem sơ đồ 4.2). Nhưng mối quan hệ chủ yếu và 

thường xuyên nhất là với tác nhân thu gom, đại lý huyện/chủ buôn, gần 80% 

lượng bưởi quả được bán cho các tác nhân này. 

• Khó khăn của hộ điều tra 

Thiếu vốn đầu tư, thiếu lao động có kinh nghiệm và kỹ thuật dành cho 

chăm sóc bưởi là vấn đề khó khăn nhất được nhóm hộ trồng bưởi mới và hộ 

trồng bưởi Bằng Luân. Đối với hộ trồng bưởi Sửu, thì sâu bệnh hại nhiều chính là 

khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải. Các khó khăn khác của hộ được tổng hợp ở 

bảng phụ lục 9. 
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• Diện tích, sản lượng bưởi quả 

Trung bình mỗi hộ trồng bưởi được điều tra có từ 4 đến 8 mảnh đất, trong 

đó có từ 1 đến 2 mảnh vườn trồng bưởi, hộ nhiều nhất có đến 4 mảnh trồng bưởi. 

Diện tích bưởi bình quân chung 1 hộ là 2.798 m
2
, trong đó diện tích trồng mới là 

2.023,6 m
2
, diện tích đã cho thu hoạch là 594,4 m

2
. Diện tích trồng bưởi Bằng 

Luân bình quân 1 hộ lớn hơn diện tích trồng bưởi Sửu, do quỹ đất phù hợp với 

trồng bưởi Bằng Luân lớn hơn quỹ đất trồng bưởi Sửu (xem phụ lục 7). 

Diện tích trồng bưởi được tính ở đây bao gồm cả diện tích xen ghép, trong 

giai đoạn KTCB, trên diện tích trồng bưởi có thể trồng xen ghép một số loại cây 

như chè, cam, quýt hoặc cây công nghiệp ngắn ngày (đậu tương, lạc). 

Bình quân 1 hộ trồng bưởi có 73,5 cây, trong đó số cây bưởi trồng mới 

gần gấp 4 lần số diện tích bưởi đã cho thu hoạch. Tuy nhiên, ở thời điểm điều tra 

năng suất thu hoạch của các vườn bưởi là rất thấp, bình quân 1 cây cho sản lượng 

thu hoạch 18 kg và sản lượng bưởi trung bình 1 hộ chỉ đạt 297 kg.  

Bảng 4.11: Diện tích, sản lượng bưởi quả của hộ điều tra năm 2007 

(Bình quân 1 hộ điều tra) 

Diễn giải ĐVT Chung Sửu Bằng Luân 

1. Diện tích bưởi 1 hộ m
2 2.798,0 2.087,6 3.034,8 

 +  KTCB m
2 2.203,6 1.855,7 2.319,6 

 +  Sản xuất kinh doanh m
2 594,4 232,0 715,2 

2. Số cây bình quân 1 hộ cây 73,5 54,0 80,0 

 +  KTCB cây 57,0 48,0 60,0 

 +  Sản xuất kinh doanh cây 16,5 6,0 20,0 

3. Năng suất trung bình        

 +  1 cây kg 18,0 15,0 20,0 

 +  1 ha sản xuất kinh doanh tấn 4,5 3,8 5,0 

4. Sản lượng bưởi quả 1 hộ kg 297,0 90,0 400,0 

 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Tóm lại, đa số hộ trồng bưởi Đoan Hùng hiện vẫn trồng và canh tác bưởi 

theo qui mô gia đình, diện tích bưởi chủ yếu vẫn trong giai đoạn KTCB. 



 77 

• Đầu tư phí sản xuất bưởi  

Cây bưởi là cây lâu năm, có chu kỳ khai thác dài, lại được trồng phân tán 

và theo hình thức xen ghép, do đó khó tách được các chi phí đầu tư cho cây bưởi. 

Thêm vào đó năng suất bưởi không ổn định làm cho việc tính toán chi phí sản 

xuất và hạch toán hiệu quả kinh tế của hộ trồng bưởi là rất khó khăn. 

Để đơn giản cho việc tính toán, chúng tôi sử dụng phương pháp hiện tại 

hoá các dòng đầu tư và thu nhập từ bưởi qua các giai đoạn khác nhau. Dựa trên 

số liệu về đầu tư và thu nhập từ trồng bưởi của nhiều hộ được điều tra phân theo 

các giai đoạn và độ tuổi để hạch toán kinh tế sản xuất bưởi. 

Trong nội dung hạch toán chi phí sản xuất, số liệu được phân loại, xử lý 

và tính qui đổi bình quân trên 1ha (trung bình 1 ha trồng 300 cây) bưởi Đoan 

Hùng các loại, phân theo độ tuổi cây. Dựa vào đặc tính cây bưởi, chúng tôi tính 

mức đầu tư chi phí cho 2 giai đoạn KTCB và giai đoạn sản xuất kinh doanh. 

Trên thực tế, sau khi trồng từ 3 - 4 năm cây bưởi mới cho thu quả, chi phí 

chăm sóc bưởi trong thời gian này sẽ được tính vào giai đoạn KTCB. Trong giai 

đoạn này hộ trồng bưởi chưa quan tâm đến mức đầu tư riêng cho từng giống, bởi 

vậy trong giai đoạn KTCB chúng tôi không tách chi phí riêng cho từng giống. 

Bảng 4.12: Chi phí sản xuất cho 1 ha bưởi Đoan Hùng thời kỳ KTCB 

 Diễn giải Giá trị (1000đ) Tỷ lệ (%) 

1. Đào hố, trồng cây 450 2,07 

2. Giống 3.060 14,04 

3. Phân hữu cơ  12.000 55,07 

4. Phân hoá học 3.318 15,23 

5. Thuốc BVTV, thuốc diệt cỏ 1.000 4,59 

6. Tưới nước 462 2,12 

7. Chi phí khác (vôi bột, mua cậy 

dặm…) 1.500 6,88 

Cộng 21.790 100,00 
(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của bưởi Bằng Luân trung bình khoảng 50 

năm, của bưởi Sửu là 20 năm. Hai giá trị này được sử dụng để tính mức khấu hao 
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hàng năm trên một đơn vị diện tích (1 ha), phương pháp tính khấu hao cho vườn 

bưởi đã được trình bày cụ thể ở phần 3.2.5. 

Trong giai đoạn sản xuất kinh doanh, mỗi giai đoạn tuổi cây khác nhau thì 

mức độ đầu tư chi phí cho cây bưởi là khác nhau. Chúng tôi tiến hành phân loại 

các vườn cây và tính toán chi phí sản xuất phân theo từng độ tuổi cây. 

Bảng 4.13: Chi phí sản xuất bình quân 1 ha bưởi Đoan Hùng trong giai đoạn 

sản xuất kinh doanh   

Bưởi Sửu Bưởi Bằng Luân 
Diễn giải ĐVT 6 – 10 

năm 
Trên 10 

năm 
6 - 10 
năm 

10 – 20 
năm 

trên 20 
năm 

1. Chi phí trung 

gian (IC) 1000đ 4.365,0 7.456,3 4.915,0 7.600,0 10.612,5 

  Phân chuồng 1000đ 1.250,0 2.500,0 1.875,0 3.125,0 4.375,0 

  Phân đạm 1000đ 825,0 1.375,0 687,5 1.168,8 1.650,0 

  Phân lân 1000đ 540,0 1.350,0 540,0 1.012,5 1.687,5 

  Phân kali 1000đ 687,5 1.168,8 687,5 1.168,8 1.650,0 

  Thuốc BVTV 1000đ 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  Tưới nước 1000đ 312,5 312,5 250,0 250,0 250,0 

  Khác 1000đ 250,0 250,0 375,0 375,0 500,0 

2. Công lao động 

(V) 

ngày 

LĐ 

37,5 25,0 37,5 25,0 25,0 

3. Khấu hao vườn 

cây (A) 

1000đ 1.089,5 1.089,5 435,8 435,8 435,8 

Bình quân 100 kg bưởi quả 

1. Chi phí trung 

gian (IC) 

1000đ 174,60 99,42 181,6 144,5 134,83 

2. Công lao động 

(V) 

ngày 

LĐ 

1,5 1 1,5 1 1 

3. Khấu hao vườn 

cây (A) 

1000đ 17,43 9,68 18,16 33,52 12,11 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Từ bảng 4.13 nhận thấy chi phí trung gian trong sản xuất bưởi tăng dần 

theo tuổi cây, cao nhất ở nhóm cây bưởi Bằng Luân ở độ tuổi trên 20 năm. Trong 
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các hợp phần tạo nên chi phí trung gian, thì chi phí phân chuồng có giá trị lớn 

nhất. Điều này cũng phản ánh trong thực tế là hộ trồng bưởi sử dụng nhiều phân 

chuồng ở các dạng khác nhau để bón cho bưởi. 

Dựa trên các kết quả tính toán chi phí sản xuất bình quân 1 ha bưởi trong 

giai đoạn sản xuất kinh doanh, chúng tôi tính toán mức chi phí trung gian, khấu 

hao và lao động trên 100 kg bưởi quả các loại. Tuy nhiên,  

Chi phí trung gian để sản xuất ra 100 kg bưởi của nhóm cây bưởi Bằng 

Luân có độ tuổi 6 – 10 năm là lớn nhất, tiếp đó là nhóm bưởi Sửu có độ tuổi 6 – 

10 năm. Chi phí sản xuất của nhóm bưởi Sửu có độ tuổi trên 10 năm thấp nhất. 

Như vậy, từ kết quả tính toán chi phí sản xuất bưởi của các hộ điều tra 

chúng tôi thấy rằng, giữa chi phí sản xuất và tuổi cây bưởi có mối quan hệ với 

nhau. Tuổi cây bưởi càng cao thì các hộ có xu hướng giảm dần các khoản chi phí 

đầu tư cho cây bưởi.  

Thực tế diễn ra ở nhiều hộ trồng bưởi, khi cây bưởi vào độ tuổi thu hoạch 

quả ổn định thì hộ giảm hẳn đầu tư hoặc không đầu tư nữa. Chính điều này cũng 

là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ đậu quả thấp, quả bưởi nhỏ lại, mã quả xấu [17]. 

• Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất bưởi 

Từ bảng 4.14 cho thấy, với mức giá bán bưởi năm 2007 cho từng loại quả 

phân theo độ tuổi cây, thì kết quả sản xuất bưởi của các nhóm cây trong độ tuổi từ 

6 – 10 năm và trên 10 năm với bưởi Sửu và trên 20 năm với bưởi Bằng Luân có 

hiệu quả cao.  

Nhóm cây bưởi Bằng Luân ở độ tuổi từ 6 – 10 năm khi hạch toán thì thấy 

thu nhập từ bưởi quả không bù đắp được các chi phí sản xuất. Rõ ràng là với giống 

bưởi Bằng Luân, hộ trồng bưởi phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn trong 

những năm đầu để đạt được hiệu quả cao hơn trong các năm về sau.  

Doanh thu tạo ra trên 1 nghìn đồng chi phí trung gian của nhóm bưởi Sửu 

trong độ tuổi trên 10 năm là 29,17 nghìn đồng, như vậy là hiệu quả sản xuất 

giống bưởi Sửu ở độ tuổi này là rất cao.  
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Bảng 4.14: Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất bưởi Đoan Hùng của 
hộ điều tra 

(Tính cho 100 kg bưởi quả theo giá tài chính năm 2007) 

Bưởi Sửu Bưởi Bằng Luân 

Diễn giải ĐVT 6 – 10 

năm 

trên 10 

năm 

6 – 10 

năm 

10 – 20 

năm 

trên 20 

năm 

1. Giá bán (P) 1000đ 20,8 29 1,1 7,2 15 

2. Doanh thu (TR) 1000đ 2.080 2.900 110 720 1.500 

3. Chi phí trung gian 

(IC) 1000đ 174,60 99,42 181,6 144,5 134,83 

4. Giá trị gia tăng 

(VA) 1000đ 1.905,4 2.800,58 -71,6 575,5 1.365,17 

5. Thu nhập hỗn hợp 

(MI) 1000đ 1.871,88 2.788,48 -89,03 565,82 1.347,01 

6. TR/IC lần 11,91 29,17 0,61 4,98 11,12 

7. VA/IC lần 10,91 28,17 -0,39 3,98 10,12 

8. MI/IC lần 10,72 28,05 -0,49 3,92 9,99 

 (Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Nếu so sánh giữa hai giống bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân thì các chỉ tiêu 

phản ánh hiệu quả sản xuất bưởi Sửu đều cao hơn. Lý do là trên thực tế giá bưởi 

Sửu cao hơn rất nhiều so với giá bưởi Bằng Luân. Giá bưởi Sửu cao được giải 

thích bởi hai nguyên nhân: thứ nhất, sản lượng bưởi Sửu thương phẩm còn lại rất 

ít; thứ hai, nhu cầu về bưởi Sửu trên thị trường cao.  

4.2.2.2  Hộ thu gom  

• Đặc điểm 

Là những người dân địa phương, có thể là hộ trồng bưởi hoặc không trồng 

bưởi, phần lớn hộ thu gom đều có kinh nghiệm lựa chọn bưởi quả Đoan Hùng. 

Thời gian hoạt động của tác nhân này tập trung từ tháng 10 đến hết tháng 11 

(dương lịch). 

Phạm vi hoạt động là các xã trồng nhiều bưởi trong huyện, ngoài ra những 

hộ thu gom còn tổ chức hoạt động thu mua bưởi ở một số khu vực khác như: 

Thác Bà, Bảo Yên, Bảo Ái, huyện Yên Bình,... giống bưởi chủ yếu là bưởi giống 
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Bằng Luân, ngoài ra còn tổ chức thu mua một số loại bưởi khác. 

Phương tiện vận chuyển chủ yếu là xe máy hoặc thuê công nông trong 

trường hợp mua bưởi với số lượng lớn. Thường thì cứ 2 -3 hộ thu gom góp chung 

vốn vào tổ chức hoạt động thu mua bưởi của các hộ trồng bưởi, giữa họ thường 

có mối quan hệ gia đình hoặc là người trong cùng một thôn, xóm. 

• Qui mô hoạt động và mối quan hệ giao dịch 

Đối tượng mua chủ yếu là người dân, sản phẩm thu về được phân loại sơ 

bộ rồi bán cho lái buôn thuyền và các đại lý trên địa bàn huyện. Thông thường 

những hộ thu gom thường đi đến các khu vực xa các khu vực sản xuất trong 

huyện để mua bưởi. 

Hình thức thu mua của họ là mua vo, sau đó về phân loại và bán cho các 

đại lý/chủ buôn trên địa bàn huyện và chủ buôn thuyền, không bán trực tiếp đến 

người tiêu dùng. Đặc điểm và qui mô hoạt động của hộ thu gom được tổng hợp 

và thể hiện qua bảng 4.15. 

Bảng 4.15: Đặc điểm và qui mô hoạt động hộ thu gom bưởi 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng 

1 Tổng vốn kinh doanh bưởi/năm triệu đồng 10 

2 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 

bưởi/năm 

triệu đồng 4,5 

3 Tổng khối lượng bưởi/năm kg  

 - Bưởi Bằng Luân kg 2.700 

 - Các loại bưởi khác kg 650 

 + Bưởi chua Bằng Luân kg 500 

 + Bưởi đào kg 150 

4 Số lượng hộ trồng bưởi cung ứng người 10 

5 Số lượng các đại lý, chủ buôn tiêu thụ người 2 - 3 

6 Khối lượng/lần giao dịch kg 180 – 270 

7 Thời điểm kinh doanh bưởi  -  tháng 10 – tháng 12 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Những rủi ro mà hộ thu gom gặp phải trong quá trình tổ chức hoạt động 
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chủ yếu là do đánh giá sai về phẩm cấp và chất lượng bưởi quả khi mua, từ đó 

dẫn tới định giá không chính xác, dẫn tới thu thiệt. 

• Kết quả và hiệu quả kinh tế hoạt động thu gom bưởi 

Trong thực tế, không có tác nhân thu gom nào tiến hành hoạt động thu gom 

bưởi Sửu vì sản phẩm này chủ yếu được phân phối trực tiếp qua kênh cấp 0 từ hộ 

trồng bưởi đến người tiêu dùng. Nội dung này, chúng tôi chỉ trình bày các chi phí liên 

quan đến việc thu gom bưởi quả Bằng Luân theo các nhóm tuổi (xem bảng 4.16).  

Để tiến hành hoạt động thu gom thì hộ cần có am hiểu về thị trường và 

tiêu chí nhận biết chất lượng quả, hộ thu gom phải đầu tư một số vốn dành cho 

việc thu mua và vận chuyển bưởi quả. Chi phí mua bưởi so với chi phí trung gian 

giao động từ 79,97% đến 98,35% tuỳ nhóm tuổi cây bưởi. 

Khấu hao TSCĐ của hộ thu gom được tính cho các phương tiện vận 

chuyển để tổ chức hoạt động thu gom. Thường mỗi chuyến thu gom, hộ thu gom 

có thể vận chuyển từ khoảng 180 – 270 kg, thời gian để thực hiện 1 lần thu gom 

khoảng 6 – 8 tiếng (được qui đổi thành 1 ngày lao động). 

Bảng 4.16: Chi phí hoạt động của hộ thu gom 

(Tính cho 100 kg bưởi quả theo giá tài chính năm 2007) 

Bưởi Bằng Luân 
Diễn giải ĐVT 

6 - 10 năm 10 - 20 năm Trên 20 năm 

1.  Chi phí trung gian (IC)   138,80 828,90 1.695,95 

+ Chi phí mua bưởi 1000 đ 111 800 1.667 

+ Chi phí vận chuyển 

mua và bán sản phẩm 1000 đ 12,2 12,2 12,2 

+ Chi phí bao tải 1000 đ 3,85 3,85 3,85 

+ Chi phí khác (điện 

thoại, ăn uống,...) 1000 đ 7,5 7,5 7,5 

2. Công lao động (V) công 0,25 0,35 0,4 

3. Khấu hao TSCĐ (A) 1000 đ 4 4 4 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Kết quả và hiệu quả kinh tế của hộ thu gom bưởi được tính toán và thể 

hiện qua bảng 4.17.  

Bảng 4.17: Kết quả và hiệu quả kinh tế của hộ thu gom bưởi 

(Tính cho 100 kg bưởi quả theo giá tài chính năm 2007) 

Bưởi Bằng Luân 
Diễn giải ĐVT 

6 - 10 năm 10 - 20 năm Trên 20 năm 

1. Giá bán (P) 1000đ 1,67 8,33 17,78 

2. Doanh thu (TR) 1000đ 167 833 1.778 

3. Chi phí trung gian (IC) 1000đ 139 828 1.695 

4. Giá trị gia tăng (VA) 1000đ 28,20 5,10 83,05 

5. Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000đ 24,20 1,10 79,05 

6. TR/IC lần 1,20 1,01 1,05 

7. VA/IC lần 0,20 0,01 0,05 

8. MI/IC lần 0,17 0,00 0,05 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Thu nhập hỗn hợp trên 100 kg bưởi quả Bằng Luân các nhóm độ tuổi từ 6 

– 10 năm, 10 – 20 năm và trên 20 năm lần lượt là 24,20 nghìn đồng, 1,1 nghìn 

đồng, 79,05 nghìn đồng.  

Doanh thu tạo ra trên 1 nghìn đồng chi phí trung gian của nhóm bưởi 

Bằng Luân trong nhóm cây từ 6 – 10 năm là 1,21 nghìn đồng, nhóm cây 10 – 20 

năm là 1,01 nghìn đồng và nhóm cây trên 20 năm là 1,05 nghìn đồng. Mặc dù các 

chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của tác nhân thu gom là thấp, tuy nhiên do khối lượng 

họ thu gom hàng vụ nhiều nên hoạt động thu gom cũng góp phần mang lại một 

nguồn thu nhập không nhỏ cho hộ. 

4.2.2.3  Đại lý/chủ buôn huyện 

• Đặc điểm 

Là những người sinh sống trên địa bàn huyện, tập trung ở một số khu vực 

như: Ngã ba Cát Lem, ngã ba thị trấn Đoan Hùng, xã Chí Đám. Thường thì 

những đại lý/chủ buôn huyện không chỉ thu gom sản phẩm trên địa bàn huyện 

Đoan Hùng mà còn tổ chức hoạt động thu mua tại các khu vực khác, trong phạm 
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vi bán kính dưới 100 km nằm ở khu vực: xã Đại Minh, Thác Bà, Cẩm Nhân, 

Xuân Long, Ngọc Trấn, Hàm Yên - Tuyên Quang, Yên Bình – Yên Bái, Thanh 

Ba – Phú Thọ... 

Những năm mà bưởi Đoan Hùng mất mùa, thì phạm vi hoạt động mua sản 

phẩm của những tác nhân này ngày càng mở rộng, nhằm tìm kiếm lượng bưởi 

quả bù đắp vào lượng thiếu hụt trên địa bàn. Thường thì khi vào đầu vụ bưởi, đại 

lý và người buôn không đi mua bưởi trên địa bàn ngay mà tiến hành mua sản 

phẩm ở các vùng xa Đoan Hùng, sau đó mới tổ chức mua bưởi trên địa bàn 

huyện Đoan Hùng. Theo một số chủ buôn, nếu như trước kia hoạt động thu gom 

và mua bưởi ở những vùng ngoài địa bàn huyện là dễ dàng, lợi nhuận thu được 

lớn thì nay do nguồn cung trên địa bàn huyện không ổn định và có xu hướng 

giảm nên đã xuất hiện sự cạnh tranh mua khá gay gắt giữa tại những vùng đó. 

Theo chủng loại mặt hàng kinh doanh, có thể chia đại lý/chủ buôn huyện 

thành hai loại: đại lý chuyên kinh doanh bưởi (chiếm 10%); còn lại là các đại lý 

kinh doanh bưởi cùng với các mặt hàng khác, phổ biến là mặt hàng tạp hoá, bánh 

kẹo, nước giải khát (chiếm 60%) và một số mặt hàng khác: chè tươi, gỗ, hàng ăn 

(chiếm 30%). 

Giải thích cho sự đa dạng trong các hoạt động kinh doanh của các đại 

lý/chủ buôn huyện, có hai nguyên nhân:  

(i) Thứ nhất, tính chất mùa vụ, bưởi quả chỉ được tập trung buôn bán 

trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 3 (năm sau). 

(ii) Thứ hai, rủi ro trong kinh doanh bưởi quả, các đại lý không thể chỉ phụ 

thuộc vào thu nhập từ bưởi mà cần có nhiều nguồn thu nhập khác. 

(iii) Có nhiều đại lý vốn kinh doanh các mặt hàng khác, nay mới chuyển 

sang kinh doanh bưởi nhằm tìm kiếm thêm lợi nhuận...  

(iv) Qui mô hoạt động và mối quan hệ giao dịch với các tác nhân trong ngành 

hàng 

Về bản chất, chủ buôn huyện và đại lý huyện không khác nhau về chức 

năng, cách thức tổ chức hoạt động và vai trò trong ngành hàng bưởi quả Đoan 

Hùng. Tuy nhiên, dựa trên lượng vốn và số lượng bưởi quả tiêu thụ hàng năm thì 

phân biệt được hai đối tượng này. Chủ buôn huyện có phạm vi hoạt động mua và 



 85 

bán xa hơn so với các đại lý, số vốn của một chủ buôn bình quân khoảng 150 triệu 

đồng/vụ, sản lượng bưởi/vụ từ 20 – 30 vạn quả (tương đương 180 – 270 tấn). 

• Qui mô hoạt động và quan hệ giao dịch 

Đại lý/chủ buôn huyện là những người có thâm niên trong hoạt động buôn 

bán bưởi. Qui mô hoạt động và mối quan hệ giao dịch thể hiện vai trò quan trọng 

của tác nhân này trong ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng.  

Bảng 4.18: Qui mô hoạt động của đại lý/chủ buôn huyện 

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng 
1 Tổng vốn kinh doanh bưởi/năm triệu đồng 80 - 150 

2 Thu nhập từ hoạt động kinh doanh 

bưởi/năm 

triệu đồng 15 - 35 

3 Tổng khối lượng bưởi/năm   

 - Bưởi Bằng Luân kg 9.000 – 13.500 

 - Các loại bưởi khác   

 + Bưởi chua Bằng Luân kg 3.000 – 3.500 

 + Bưởi Diễn, bưởi chua, bưởi đào... kg 1.000 – 1.300 

4 Số lượng thu gom, hộ trồng bưởi cung 

ứng thường xuyên 

người 20 - 50 

5 Số lượng tác nhân đầu ra (bán lẻ) người 4 - 5 

6 Khối lượng/lần giao dịch kg 360 - 540 

7 Thời điểm kinh doanh bưởi quả -  Từ tháng 8 đến 

tháng 3 (năm sau) 

8 Trung bình số năm buôn bán sản phẩm 

bưởi quả Đoan Hùng 

 12 năm 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Trong quá trình kinh doanh bưởi, hầu như không có đại lý nào chỉ buôn 

bán một loại bưởi hay một giống bưởi. Họ thường chọn phương án đa dạng, bán 

hàng theo nhu cầu và thời điểm chọn mua của khách hàng. Sản lượng tiêu thụ 

bưởi của các đại lý thường biến động phụ thuộc vào tính ổn định của mùa vụ và 

lượng vốn kinh doanh hàng năm (xem đồ thị 4.4). 
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Đồ thị 4.4: Sản lượng bưởi tiêu thụ của một chủ buôn trên địa bàn huyện, 

qua 2 năm 2006 - 2007 

• Đầu tư chi phí 

Các chi phí cho hoạt động buôn bán bưởi quả của tác nhân đại lý/chủ buôn 

được tập hợp và thể hiện ở bảng 4.19. 

Bảng 4.19: Chi phí của đại lý/chủ buôn kinh doanh bưởi quả Đoan Hùng 

(Tính cho 100 kg bưởi quả theo giá tài chính năm 2007) 

Bưởi Bằng Luân 
Diễn giải ĐVT 

6 - 10 năm 10 - 20 năm Trên 20 năm 

1.  Chi phí trung gian (IC) 1000đ 190 856 1.801 

+ Chi phí mua bưởi 1000đ 167 833 1.778 

+ Chi phí vận chuyển 

mua và bán sản phẩm 1000đ 

8,72 8,72 8,72 

+ Chi phí thuê lao động 1000đ 4,5 4,5 4,5 

+ Chi phí túi nilon, bao 

tải, thùng catton 1000đ 

4,78 4,78 4,78 

+ Chi phí khác (điện 

thoại, giao dịch…) 1000đ 5 5 5 

2. Công lao động (V) công 0,20 0,20 0,20 

3. Khấu hao TSCĐ (A) 1000đ 3,25 3,25 3,25 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Tương tự như tác nhân thu gom, chi phí mua sản phẩm trong hoạt động 

của đại lý/chủ buôn cũng chiếm phần lớn trong chi phí trung gian, tỷ lệ này giao 

động từ 87,89% đến 98,72%. Chi phí trung gian trong hoạt động của các tác nhân 

đại lý/chủ buôn phụ thuộc vào chủng loại bưởi quả kinh doanh.  

Các chi phí khấu hao TSCĐ tính trên 100 kg bưởi quả bình quân là 3,25 

nghìn đồng, bao gồm khấu hao xe máy vận chuyển bưởi, khấu hao tủ và kệ bày 

bán hàng. 

Kết quả và hiệu quả kinh tế của đại lý/chủ buôn được thể hiện qua bảng 

4.20, từ bảng này cho thấy thu nhập hỗn hợp tính trên 100 kg bưởi quả của các 

đại lý là khá cao. Thu nhập hỗn hợp có được từ các việc buôn bán các loại bưởi 

quả được thu hoạch từ các cây có độ tuổi càng cao thì càng lớn. Tuy nhiên, nếu 

xét các chỉ tiêu hiệu quả thì việc buôn bán bưởi trong độ tuổi 6 – 10 năm cho 

hiệu quả cao nhất (xem bảng 4.20). 

Bảng 4.20: Kết quả và hiệu quả kinh tế của đại lý/chủ buôn huyện 

(Tính cho 100 kg bưởi quả theo giá tài chính năm 2007) 

Bưởi Bằng Luân 
Diễn giải ĐVT 

6 - 10 năm 10 - 20 năm Trên 20 năm 

1. Giá bán (P) 1000đ 2,22 8,89 18,89 

2. Doanh thu (TR) 1000đ 222 889 1.889 

3. Chi phí trung gian (IC) 1000đ 190 856 1.801 

4. Giá trị gia tăng (VA) 1000đ 32 33 88 

5. Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000đ 29 30 85 

6. TR/IC lần 1,17 1,04 1,05 

7. VA/IC lần 0,17 0,04 0,05 

8. MI/IC lần 0,15 0,03 0,05 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Doanh thu tạo ra trên 1 nghìn đồng chi phí trung gian của nhóm bưởi 

Bằng Luân trong nhóm cây từ 6 – 10 năm là 1,17 nghìn đồng, nhóm cây 10 – 20 

năm là 1,04 nghìn đồng và nhóm cây trên 20 năm là 1,05 nghìn đồng.  
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4.2.2.4  Hộ bán  lẻ 

• Đặc điểm  

Hộ bán lẻ mua bưởi quả của những chủ buôn và đại lý trên địa bàn huyện 

Đoan Hùng bán lại cho người tiêu dùng trong khu vực. Họ thường phân bố tại 

các ngã ba đường, các khu vực tập trung hoạt động thương mại (các chợ, trung 

tâm hội nghị...). 

Theo kết quả điều tra, phần lớn những hộ bán lẻ bưởi quả Đoan Hùng đều 

có cửa hàng hay kiốt bán cố định. Bưởi quả Đoan Hùng chỉ là một trong những 

mặt hàng hoa quả được bày bán trong sạp hàng, thông thường thì cơ cấu vốn 

dành cho kinh doanh bưởi chỉ chiếm từ 5 - 10% tổng vốn kinh doanh hàng năm 

của hộ. Ngoài bưởi quả Đoan Hùng, trong sạp hàng của những hộ bán lẻ còn có 

nhiều loại bưởi khác (bưởi Năm Roi, bưởi địa phương...). Mục đích là để kéo dài 

thời gian kinh doanh và đa dạng chủng loại bưởi quả đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. 

• Qui mô hoạt động và mối quan hệ giao dịch 

Hình thức giao dịch mua – bán sản phẩm, hộ bán lẻ mua bưởi của các đại 

lý, chủ buôn ở Đoan Hùng (ngã ba Cát Lem), thông qua các thoả thuận miệng. Qua 

điện thoại, hộ bán lẻ xác định số lượng và đặt giá để chủ buôn căn cứ vào đó gửi 

hàng. Tiếp đó, quá trình nhận hàng gửi theo xe khách (tiền cước xe thường do chủ 

buôn trả), giao hàng tại nhà hoặc tại cửa hàng. Thanh toán theo phương thức gối 

đầu. Phương thức bảo quản quả bưởi của những hộ bán lẻ là bọc trong túi nilon, tải 

hoặc để trong thùng catton, tỷ lệ hao hụt không đáng kể. 

Thường thì không mấy hộ bán lẻ quan tâm đến việc nhận biết bưởi quả 

Đoan Hùng, qua các mối làm ăn thường xuyên mà họ xây dựng họ hoàn toàn tin 

tưởng ở các chủ buôn, các hộ bán lẻ cũng không nắm được nguồn gốc, xuất xứ 

của sản phẩm. Khi có vấn đề về chất lượng thì gửi trả lại cho chủ buôn trên ở thị 

trấn Đoan Hùng và nhận lấy lô hàng khác.  

- Tiêu chí nhận biết chất lượng bưởi: Bưởi ngon ngọt, có đặc điểm: thơm, 

nhiều nước, vỏ nhẵn; Các tiêu chí khác về tuổi cây, trọng lượng quả, màu 

sắc vỏ quả ít người nhận biết được. 

Đối tượng mua hàng là người tiêu dùng 
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Trong quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh, những khó khăn mà hộ bán 

lẻ gặp phải là do chất lượng kém, khách hàng không chấp nhận dẫn tới sản phẩm 

không bán được, phải gửi trả lại các đại lý cung ứng hoặc chấp nhận bán với giá 

thấp hơn. 

Bảng 4.21: Qui mô hoạt động của hộ bán lẻ 

TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số lượng 
1 Tổng vốn kinh doanh bưởi/năm triệu đồng 17,5 – 22,5 

2 Thu nhập từ hoạt động kinh 

doanh bưởi/năm 

triệu đồng 4,5 – 6  

3 Tổng khối lượng bưởi/năm kg  

 - Bưởi Bằng Luân kg 1.350 

 - Các loại bưởi khác kg  

 + Bưởi Năm roi kg 925 

 + Bưởi Diễn, bưởi chua, bưởi 

đào... 

kg 1.250 

4 Số lượng đại lý cung ứng hàng 

năm 

người 1 - 2 

5 Số lượng người tiêu dùng bưởi 

thường xuyên 

người không xác định

6 Khối lượng/lần giao dịch kg 125 - 175

7 Thời điểm kinh doanh bưởi  -  Các tháng trong năm; tập 

trung tháng 8 -  tháng 2 

(năm sau) 

8 Trung bình số năm buôn bán sản 

phẩm bưởi Đoan Hùng 

 5  - 10 năm 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

• Chi phí hoạt động 

Chi phí của hộ bán lẻ bao gồm các khoản: chi phí mua bưởi, chi phí thuê 

cửa hàng, chi phí bao bì, túi nilon..., trong đó chi phí mua bưởi chiếm tỷ lệ bình 

quân 97,2% chi phí trung gian với các nhóm độ tuổi. Riêng với hộ bán lẻ, do việc 

buôn bán bưởi chỉ là một trong nhiều hoạt động kinh doanh chiếm tỷ lệ nhỏ nên 

trong quá trình tính toán chúng tôi coi khấu hao TSCĐ (A) bằng không (xem 

bảng 4.22). 
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Bảng 4.22: Chi phí của hộ bán lẻ bưởi quả Đoan Hùng 

(Tính cho 100 kg bưởi quả theo giá tài chính năm 2007) 

Bưởi Bằng Luân 
Diễn giải ĐVT 

6 - 10 năm 10 - 20 năm Trên 20 năm 

1.  Chi phí trung gian (IC) 1000đ 236,30 903,30 1.903,30 

+ Chi phí mua bưởi 1000đ               222,0  889 1.889 

+ Chi phí bao bì, túi nilon 1000đ 2 2 2 

+ Chi phí thuê cửa hàng, 

vé chợ 1000đ 7,5 7,5 7,5 

+ Chi phí khác (thối, hỏng, 

khách hàng trả lại…) 1000đ 4,8 4,8 4,8 

2. Công lao động (V) công 0,50 0,50 0,50 

3. Khấu hao TSCĐ (A) 1000đ 0 0 0 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Kết quả và hiệu quả kinh tế của hộ bán lẻ thể hiện qua bảng 4.23, các kết 

quả được tính toán cho thấy kết quả và hiệu quả tính trên 100 kg bưởi quả các 

loại của hộ bán lẻ là khá cao. 

Bảng 4.23: Kết quả và hiệu quả kinh tế hộ bán lẻ 

(Tính cho 100 kg bưởi quả theo giá tài chính năm 2007) 

Bưởi Bằng Luân 
Diễn giải ĐVT 

6 - 10 năm 10 - 20 năm Trên 20 năm 

1. Giá bán (P) 1000đ 2,78 9,44 20 

2. Doanh thu (TR) 1000đ 278 944 2.000 

3. Chi phí trung gian (IC) 1000đ 236 903 1.903 

4. Giá trị gia tăng (VA) 1000đ 42 41 97 

5. Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000đ 42 41 97 

6. TR/IC lần 1,18 1,05 1,05 

7. VA/IC lần 0,18 0,05 0,05 

8. MI/IC lần 0,18 0,05 0,05 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Mức thu nhập hỗn hợp được trên 100 kg bưởi là 42 nghìn đồng đối với 

nhóm cây bưởi 6 – 10 năm, 41 nghìn đồng đối với nhóm 10 – 20 năm và 97 

nghìn đồng với nhóm bưởi trên 20 năm. Đầu tư 1 nghìn đồng giá trị trung gian 

thu được 0,18 nghìn đồng thu nhập hỗn hợp với nhóm 6 – 10 năm, 0,05 nghìn 

đồng thu nhập hỗn hợp với nhóm 10 – 20 năm và nhóm trên 20 năm. 

4.2.2.5  Người tiêu dùng 

Trong quá trình thu thập thông tin về nhu cầu tiêu dùng bưởi, nhóm 

nghiên cứu lựa chọn điều tra nhóm người tiêu dùng thường xuyên mua hoa quả 

và tiến hành phỏng vấn ngay tại sạp hàng của các đại lý và hộ bán lẻ. Người dùng 

bưởi được lựa chọn ở 3 khu vực: thị trấn Đoan Hùng, thành phố Việt Trì và thành 

phố Hà Nội. 

• Đặc điểm và phân loại người tiêu dùng 

Có thể chia người tiêu dùng bưởi thành 2 nhóm theo mục đích khi chọn 

mua bưởi:  

- Một là, những người mua bưởi với mục đích chủ yếu là để biếu, không 

phải để tiêu dùng với lượng bưởi quả mua/lần khá lớn. 

Nhóm người tiêu dùng này bao gồm: cán bộ địa phương, người kinh 

doanh, người có thu nhập cao ở Việt Trì, Hà Nội, người có người thân ở huyện 

Đoan Hùng. 

- Hai là, những người mua bưởi với mục đích chủ yếu là để ăn.  

Nhóm người tiêu dùng này bao gồm: khách đi đường, nhóm người tiêu 

dùng thường xuyên, chiếm chủ yếu trong người tiêu dùng bưởi quả Đoan Hùng. 

Hai nhóm người tiêu dùng này có nhiều đặc điểm khác nhau, được tổng 

hợp qua bảng 4.24. 
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Bảng 4.24: Phân loại người tiêu dùng bưởi quả Đoan Hùng 

Chỉ tiêu 

phân nhóm 

Nhóm mua để biếu, lễ Tết là 

chính 

Nhóm mua để ăn là chính 

1. Nhận biết 

tiêu chí bưởi 

Đoan Hùng 

Có thể mô tả chi tiết các tiêu chí về 

trọng lượng quả, màu sắc vỏ quả, 

núm, múi và tép múi... 

Còn hạn chế, chủ yếu dựa 

trên sự giới thiệu của hộ bán 

lẻ, đại lý. 

2. Quan tâm 

đến mức giá 

bán bưởi  

Không quan tâm.  Sẵn sàng trả giá 

cao để có được sản phẩm đúng 

giống và có chất lượng ngon nhất.  

Quan tâm nhiều đến giá bán.  

3. Yêu cầu 

về chất 

lượng bưởi 

- Bưởi được trồng khu vực các xã: 

Bằng Luân, Quế Lâm, Chí Đám, 

Đông Khê. 

- Bưởi được thu hoạch từ những 

cây bưởi trên 20 năm (Bằng  Luân), 

trên 6 năm (bưởi Sửu). 

- Mua quả trong vườn hộ ngay sau 

khi được bứt xuống, sau đó tự tổ 

chức vận chuyển hoặc mua có sự 

bảo đảm của chủ đại lý (nếu không 

đảm bảo chất lượng gửi trả lại). 

- Yêu cầu về tem nhãn chỉ dẫn địa lý. 

- Ít có sự biệt xuất xứ vùng 

trồng bưởi. 

- Mua hàng của đại lý hoặc 

các cửa hàng bán lẻ hoa quả, 

thường lựa chọn loại bưởi 

có giá bán trung bình. 

- Ít vào vườn mua trực tiếp 

của hộ trồng bưởi. 

- Mua sản phẩm sau quá 

trình bảo quản và bày bán ở 

các cửa hàng bản lẻ, đại lý. 

4. Số lượng 

quả/lần giao 

dịch 

18 – 90 kg (tương đương 20 – 100 

quả/lần) 

4,5 – 9 kg (tương đương 5 – 

10 quả) 

5. Thời 

điểm mua 

tháng 12–tháng 1 (năm sau) thường 

trước tết Nguyên Đán 15-20 ngày 

Từ tháng 8- tháng 3 (năm 

sau), mua nhiều vào dịp tết. 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

• Đánh giá của người tiêu dùng về chất lượng bưởi 

Theo kết quả điều tra người tiêu dùng bưởi được tiến hành thời điểm giáp 

tết Nguyên Đán, thấy rằng có 86,11% số người được hỏi biết là bưởi Đoan Hùng 

là sản phẩm đặc sản, nổi tiếng của tỉnh Phú Thọ. 
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Tuy nhiên, chỉ có một phần nhỏ người tiêu dùng được phỏng vấn đưa ra 

được các tiêu chí lựa chọn và phân biệt bưởi Đoan Hùng với các loại bưởi khác. 

Người tiêu dùng ở càng xa khu vực huyện Đoan Hùng thì lại càng có ít thông tin 

hơn về bưởi, rất ít người có thể đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng bưởi Đoan 

Hùng. Đặc biệt với giống bưởi Sửu, thì hầu như không có người tiêu dùng nào 

đưa ra được tiêu chí do họ chưa từng được ăn sản phẩm này. 

Trả lời cho câu hỏi: “Ông/bà cho biết một quả bưởi Bằng Luân đúng 

giống, có chất lượng ngon nhất được nhận biết qua những tiêu chí nào?”  

Kết quả chỉ có khoảng 20% người tiêu dùng đưa ra các tiêu chí: Vị ngọt 

đậm, vỏ quả mỏng, màu vàng xám và có xuất hiện một ít đốm đen, quả nhỏ vừa 

tầm tay (dưới 1 kg), dóc tôm.  

• Riêng đối với nhóm người tiêu dùng Hà Nội 

Bưởi quả Đoan Hùng chiếm thị phần rất nhỏ trong cơ cấu các loại bưởi 

trên trên thị trường Hà Nội (dưới 5%). Trước kia bưởi quả Đoan Hùng dễ tiêu thụ 

trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên vài năm trở lại đây thì việc tiêu thụ bưởi quả gặp 

rất nhiều khó khăn bởi tính cạnh tranh kém của loại bưởi này.  

Những vấn đề mà người tiêu dùng Hà Nội gặp phải, đó là:  

- Chất lượng sản phẩm không đồng đều như: quả bị khô, ăn nhạt, tôm nát, 

không nhận biết được các tiêu chí phản ánh chất lượng bưởi. 

- Quả nhiều chấm đen, vỏ quả xấu, không có mùi thơm, khó lựa chọn địa 

điểm mua hàng thường xuyên và uy tín, dễ tiếp cận.  

- Mất lòng tin vào người bán hàng, đặc biệt là tác nhân bán hàng rong.  

Khi được hỏi “Nếu có nhu cầu mua bưởi ngọt để ăn và làm quà biếu, 

ông/bà lựa chọn sản phẩm?” thì có khoảng 75% người tiêu dùng trả lời lựa chọn 

tìm mua bưởi Diễn. Điều này cho thấy, muốn tăng khả năng cạnh tranh trên thị 

trường bưởi Hà Nội thì bưởi quả Đoan Hùng cần được khắc phục các nhược 

điểm như đã nêu và phải lựa chọn một hình thức cung ứng phù hợp. 

• Đề xuất từ phía người tiêu dùng bưởi quả 

Trong quá trình điều tra người tiêu dùng, chúng tôi cũng thu thập những 

thông tin liên quan đến các vấn đề người tiêu dùng gặp phải trong quá trình mua, 
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tiêu dùng bưởi Đoan Hùng. Họ cũng đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện các 

vấn đề đó. Những thông tin này được tổng hợp và thể hiện qua bảng 4.25. 

Bảng 4.25: Đề xuất từ phía người tiêu dùng bưởi quả Đoan Hùng 

Những vấn đề người 

tiêu dùng gặp phải 

Hướng khắc phục theo đề xuất của người tiêu dùng 

- Không nhận biết được 

các tiêu chí phản ánh 

chất lượng bưởi quả 

Đoan Hùng. 

- Mất lòng tin vào 

người bán hàng (do sự 

trộn lẫn với các loại 

bưởi kém chất lượng). 

- Giá cả bưởi cao, khó 

lựa chọn địa điểm mua 

hàng thường xuyên và 

uy tín, dễ tiếp cận. 

- Chất lượng sản phẩm 

không đồng đều (quả bị 

khô, không ngọt). 

- Xây dựng hệ thống chỉ tiêu chất lượng bưởi Đoan 

Hùng cho hai giống bưởi Sửu và bưởi Bằng Luân, 

công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. 

- Xây dựng trang web và hệ thống cửa hàng phân phối 

bưởi quả Đoan Hùng ở một số trung tâm thương mại 

bưởi, thử nghiệm các kênh hàng bưởi chất lượng cao 

qua hệ thống siêu thị. 

- Xây dựng hệ thống thông tin đa chiều giữa người tiêu 

dùng - người buôn bán – hộ trồng bưởi để quản lý chất 

lượng sản phẩm.  Xây dựng các quy chế quản lý tem 

nhãn cho sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng (kèm theo 

đó là hệ thống quản lý chất lượng nội bộ và hệ thống 

quản lý bên ngoài chặt chẽ). 

- Hỗ trợ hộ trồng bưởi các biện pháp kỹ thuật nhằm 

tăng tỷ lệ đậu quả, cải thiện mẫu mã và chất lượng 

bưởi quả. 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

4.2.3 Mối quan hệ giữa các tác nhân trong ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

Do tính chất truyền thống và đặc trưng của sản phẩm bưởi quả Đoan 

Hùng, trong quá trình phát triển ngành hàng mối quan hệ giữa các tác nhân được 

qui định và gắn kết với nhau bởi một số đặc điểm: về nguồn hàng, thông tin, tổ 

chức quản lý, giá cả... 

Mối quan hệ giữa các tác nhân trong ngành hàng được tổng hợp và thể 

hiện qua bảng 4.26 dưới đây. 
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Bảng 4.26: Mối quan hệ giữa các tác nhân trong ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

 Hộ trồng bưởi Hộ thu gom Đại lý/chủ buôn Hộ bán lẻ Người tiêu dùng 

Về nguồn 

hàng 

- Cung ứng cho thị 

trường các chủng 

loại, chất lượng khác 

nhau 

- Khâu nối giữa các 

hộ trồng bưởi xa 

trung tâm thương 

mại với đại lý huyện 

- Điều tiết lượng 

bưởi quả đi các thị 

trường trong và 

ngoài huyện 

- Phân phối nguồn 

bưởi quả đến tay 

người tiêu dùng 

- Tiêu dùng sản phẩm, 

góp phần định hướng 

cho sản xuất và 

thương mại bưởi quả 

Về thông 

tin 

- Những hộ trồng 

bưởi trong vùng 1 có 

nhiều thông tin về kỹ 

thuật, tiêu chí đánh 

giá chất lượng bưởi 

- Hộ trồng bưởi ở 

các vùng 2 và vùng 3 

ít kinh nghiệm và 

khả năng nhận biết 

tiêu chí hạn chế hơn 

- Nắm rõ thông tin về 

tiêu chí chất lượng, 

nguồn cung ứng 

- Có nhiều thông tin 

về các vùng trồng 

bưởi trên địa bàn 

- Cung cấp thông tin 

về giá sản phẩm cho 

hộ trồng bưởi 

 

- Nắm rõ thông tin về 

tiêu chí chất lượng, 

nguồn cung ứng 

- Thiếu thông tin về 

các thị trường ngoài 

huyện 

- Cung cấp thông tin 

cho hộ bán lẻ, hộ thu 

gom và hộ trồng bưởi 

- Chỉ nhận biết được 

một số tiêu chí phân 

loại và nhận biết 

bưởi quả Đoan Hùng 

- Ghi nhận phản ứng 

của người tiêu dùng 

và phản ánh với đại 

lý/chủ buôn huyện  

- Thiếu thông tin về 

tiêu chí phân loại và 

nhận biết bưởi quả 

Đoan Hùng 

- Mong muốn nhận 

được nhiều thông tin, 

đặc biệt là thông tin 

về xuất xứ của sản 

phẩm. 
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Về tổ 

chức, quản 

lý chất 

lượng 

trong 

ngành 

hàng 

Tự tổ chức thu 

hoạch, phân loại và 

bán sản phẩm khi 

bán sản phẩm qua 

kênh cấp 0. 

Không tham gia 

trong việc phân loại, 

quản lý chất lượng 

trong các kênh hàng 

cấp 1 và cấp 2. 

Tham gia Hiệp hội 

bưởi Đoan Hùng 

Phân loại sơ bộ tại 

vườn. 

Hiện tại chưa tham 

gia và hình thức hợp 

tác giữa người sản 

xuất và người thương 

mại trong Hiệp hội 

bưởi Đoan Hùng 

 

 

 

 

Tổ chức thu mua, 

phân loại sản phẩm, 

đóng bao và vận 

chuyển về cửa hàng 

Tham gia và hình 

thức hợp tác giữa 

người sản xuất và 

người thương mại 

trong Hiệp hội bưởi 

Đoan Hùng 

 

Phân loại tại giá 

Hiện tại chưa tham 

gia và hình thức hợp 

tác giữa người sản 

xuất và người thương 

mại trong Hiệp hội 

bưởi Đoan Hùng 

 

Chưa có tổ chức 

đứng ra đại diện cho 

quyền lợi của người 

tiêu dùng bưởi chỉ 

dẫn Đoan Hùng 

Về giá Thoả thuận miệng, ít 

vai trò trong việc 

quyết định giá 

Ít tác động đến giá 

bưởi quả trong vùng 

Có vai trò quan trọng 

trong việc quyết định 

giá bưởi trong vùng 

Ít tác động đến giá 

bưởi quả trong vùng 

Người tiêu dùng sẵn 

sàng trả giá cao để có 

sản phẩm chất lượng 

Về các 

lĩnh vực 

khác 

- Chưa có hình thức hợp đồng tiêu thụ, mua bán theo hình thức thoả thuận miệng, “mua bán vo” là chủ yếu. 

- Thiếu thông tin về các hình thức liên kết tổ chức hợp tác sản xuất 

- Nhu cầu được sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi quả mang chỉ dẫn địa lý (sản phẩm có thương hiệu) khá rõ nét 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra)
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4.2.4 Phân tích tài ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

Trên thị trường, sản phẩm đóng vai trò chính trong hoạt động thương mại 

bưởi Đoan Hùng là bưởi Bằng Luân. Sản phẩm bưởi Sửu có số lượng ít và chỉ 

được cung ứng theo các kênh cấp 0 hay kênh hàng trực tiếp từ hộ trồng bưởi đến 

người tiêu dùng. Do đó, trong nội dung này chúng tôi chỉ lựa chọn sản phẩm 

bưởi Bằng Luân để tính toán quá trình hình thành giá và phân chia giá trị gia tăng 

giữa các tác nhân tham gia trong ngành hàng. Quá trình này được tính toán trên 

một số kênh hàng đặc trưng và có vai trò quan trọng nhất trong ngành hàng. Sản 

phẩm để tính toán là 3 loại quả trong các giai đoạn tuổi cây khác nhau. Các giá trị 

và số liệu tính toán trên 100 kg bưởi Bằng Luân các loại. 

4.2.4.1  Theo từng tác nhân 

Số liệu phản ánh kết quả và hiệu quả trong sản xuất và buôn bán bưởi quả 

Đoan Hùng của từng tác nhân riêng lẻ trong ngành hàng được tổng hợp ở các 

bảng 4.27, bảng 4.28 và bảng 4.29. Kết quả và hiệu quả kinh tế của các tác nhân 

ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng được tính toán phân theo các nhóm tuổi cây 

khác nhau. 

Bảng 4.27: Kết quả và hiệu quả kinh tế của các tác nhân tham gia ngành 
hàng bưởi quả Đoan Hùng 

(Nhóm cây bưởi có tuổi cây từ 6 – 10 năm) 

Diễn giải ĐVT 
Hộ trồng  

bưởi 
Thu gom 

Đại lý/ 

Bán buôn 
Bán lẻ 

1. Giá bán (P) 1000đ 1,10 1,67 2,22 2,78 

2. Doanh thu (TR) 1000đ 110,00 167,00 222,00 278 

3. Chi phí trung gian (IC) 1000đ 181,60 138,80 190,00 236,3 

4. Giá trị gia tăng (VA) 1000đ -71,60 28,20 32,00 41,7 

5. Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000đ -89,03 24,20 28,75 41,7 

6. TR/IC lần 0,61 1,20 1,17 1,18 

7. VA/IC lần -0,39 0,20 0,17 0,18 

8. MI/IC lần -0,49 0,17 0,15 0,18 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Như vậy, đối với nhóm cây bưởi Bằng Luân có độ tuổi từ 6 – 10 năm, giá 

trị gia tăng của hộ bán lẻ tạo ra trên 100 kg bưởi quả là lớn nhất (41,7 nghìn 

đồng). Người sản xuất trong giai đoạn này chưa tạo ra giá trị gia tăng (hay giá trị 

gia tăng nhỏ hơn không). Tương tự, hộ bán lẻ cũng có thu nhập hỗn hợp cao nhất 

so với các tác nhân còn lại trong ngành hàng. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả của 

tác nhân thu gom là lớn nhất, tiếp đó là tác nhân bán lẻ và đại lý. 

Bảng 4.28 thể hiện kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất và buôn bán bưởi 

của các tác nhân trong ngành hàng, tính cho nhóm bưởi có tuổi cây từ 10 - 20 năm. 

Bảng 4.28: Kết quả và hiệu quả kinh tế của các tác nhân tham gia ngành 

hàng bưởi quả Đoan Hùng 

(Nhóm cây bưởi có tuổi cây từ 10 – 20 năm) 

Diễn giải ĐVT Hộ trồng bưởi Thu gom Đại lý Bán lẻ 

1. Giá bán (P) 1000đ 7,20 8,33 8,89 9,44 

2. Doanh thu (TR) 1000đ 720,00 833,00 889,00 944 

3. Chi phí trung gian (IC) 1000đ 144,50 827,90 856,00 903,3 

4. Giá trị gia tăng (VA) 1000đ 575,5 5,10 33,00 40,7 

5. Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000đ 565,82 1,10 29,75 40,7 

6. TR/IC lần 4,98 1,01 1,04 1,05 

7. VA/IC lần 3,98 0,01 0,04 0,05 

8. MI/IC lần 3,92 0,00 0,03 0,05 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Đối với nhóm cây bưởi Bằng Luân trong độ tuổi từ 10 – 20 năm, giá trị 

gia tăng do hộ trồng bưởi tạo ra là lớn nhất (575,5 nghìn đồng). Tương tự, thu 

nhập hỗn hợp do hộ trồng bưởi tạo ra cũng có giá trị lớn nhất (565,82 nghìn 

đồng) so với các tác nhân còn lại trong ngành hàng. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu 

quả sản xuất – kinh doanh bưởi của hộ trồng bưởi cũng lớn hơn rất nhiều so với 

các tác nhân còn lại. 

Bảng 4.29 thể hiện kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất và buôn bán bưởi 

của các tác nhân trong ngành hàng, tính cho nhóm bưởi có tuổi cây trên 20 năm.  
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Bảng 4.29: Kết quả và hiệu quả kinh tế của các tác nhân tham gia ngành 

hàng bưởi quả Đoan Hùng 

(Nhóm cây bưởi có tuổi cây trên 20 năm) 

Diễn giải ĐVT Hộ trồng bưởi Thu gom Đại lý Bán lẻ 

1. Giá bán (P) 1000đ 15,00 17,78 18,89 20 

2. Doanh thu (TR) 1000đ 1.500,00 1.778,00 1.889,00 2.000 

3. Chi phí trung gian (IC) 1000đ 134,83 1.694,95 1.801,00 1.903,3 

4. Giá trị gia tăng (VA) 1000đ 1.365,17 83,05 88,00 96,7 

5. Thu nhập hỗn hợp (MI) 1000đ 1.347,01 79,05 84,75 96,7 

6. TR/IC lần 11,12 1,05 1,05 1,05 

7. VA/IC lần 10,12 0,05 0,05 0,05 

8. MI/IC lần 9,99 0,05 0,05 0,05 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Chi phí trung gian của các tác nhân phía cuối ngành hàng cao hơn các tác 

nhân đầu sản xuất, chi phí sản xuất của các tác nhân phụ thuộc chủ yếu vào giá 

mua sản phẩm. Giá trị gia tăng do hộ trồng bưởi tạo ra là lớn nhất (1.365,17 

nghìn đồng), tác nhân thu gom tạo ra giá trị gia tăng nhỏ nhất (79,05 nghìn 

đồng). 

4.2.4.2  Giá trị gia tăng của từng tác nhân trong ngành hàng 

Như đã phân tích trong phần xác định kênh hàng bưởi quả Đoan Hùng 

(mục 4.2.1.2), chúng tôi lựa chọn hai kênh hàng quan trọng để phân tích, với sản 

phẩm lưu thông trong kênh hàng đó là bưởi Bằng Luân. Các giá trị tính toán trên 

100 kg bưởi, phân theo các nhóm độ tuổi cây khác nhau. 

- Kênh cấp 1: Hộ trồng bưởi → Đại lý/chủ buôn → Hộ bán lẻ → Người 

tiêu dùng; 

- Kênh cấp 2: Hộ trồng bưởi → Hộ thu gom → Đại lý/chủ buôn → Hộ 

bán lẻ → Người tiêu dùng; 

Cơ cấu giá trị gia tăng phản ánh đóng góp của từng tác nhân trong tổng giá 

trị gia tăng của cả ngành hàng. Các giá trị này được thể hiện trong đồ thị 4.5 và 

đồ thị 4.6 dưới đây. 
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Về cơ cấu giá trị gia tăng, đồ thị 4.5 cho biết, ở nhóm cây bưởi có độ 

tuổi từ 6 – 10 năm hộ trồng bưởi không có đóng góp về giá trị gia tăng. Lúc 

này, hộ bán lẻ đóng vai trò là tác nhân đóng góp giá trị gia tăng trong ngành 

hàng là lớn nhất (40,92%).  Ở nhóm cây bưởi có độ tuổi khác, người sản xuất 

đóng vai trò là tác nhân quan trọng nhất đóng góp giá trị gia tăng trong ngành 

hàng, chiếm 87,96% với nhóm cây bưởi 10 – 20 năm và 83,6% với nhóm cây 

bưởi trên 20 năm. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hé b¸n lÎ

§¹i lý

Hé thu gom

Hé trång b−ëi

Hé b¸n lÎ 40.92 6.22 5.92

§¹i lý 31.40 5.04 5.39

Hé thu gom 27.67 0.78 5.09

Hé trång b−ëi 0 87.96 83.60

1 2 3

 

Đồ thị 4.5: Cơ cấu giá trị gia tăng giữa các tác nhân trong kênh cấp 2,  

ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng (Giá thực tế năm 2007) 

Tiếp theo, đồ thị 4.6 cho biết, ở nhóm cây bưởi có độ tuổi từ 6 – 10 năm 

hộ trồng bưởi cũng không có đóng góp về giá trị gia tăng. Hộ bán lẻ đóng góp 

56,58% và đại lý đóng góp 43,42% vào giá trị gia tăng trong ngành hàng. Ở 

nhóm cây bưởi có độ tuổi khác, người sản xuất tiếp tục đóng vai trò là tác nhân 

quan trọng nhất đóng góp giá trị gia tăng trong ngành hàng, chiếm 88,65% với 

nhóm cây bưởi 10 – 20 năm và 88,08% với nhóm cây bưởi trên 20 năm. 



 101 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Hé b¸n lÎ

§¹i lý

Hé trång b−ëi

Hé b¸n lÎ 56.58 6.27 6.24

§¹i lý 43.42 5.08 5.68

Hé trång b−ëi 0.00 88.65 88.08

1 2 3

 

Đồ thị 4.6: Cơ cấu giá trị gia tăng giữa các tác nhân trong kênh cấp 1, ngành 

hàng bưởi quả Đoan Hùng (Giá thực tế năm 2007) 

Như vậy, ở các kênh hàng ngắn hơn (kênh cấp 1) giá trị gia tăng do hộ 

trồng bưởi đóng góp trong ngành hàng có xu hướng tăng lên. Chính vì vậy, trên 

thực tế hộ trồng bưởi và đại lý/chủ buôn trên địa bàn huyện có xu hướng tìm đến 

với nhau để thực hiện giao dịch sản phẩm bưởi quả, chủ yếu là các sản phẩm 

được thu hoạch từ vườn cây trên 20 năm. Các đại lý cũng dần tạo ra một số mạng 

lưới hộ cung ứng khá thường xuyên qua nhiều năm, tuy nhiên mối quan hệ này 

chưa có căn cứ pháp lý mà chủ yếu là các thoả thuận miệng.  

Nói như vậy, nhưng các kênh hàng dài (với đầy đủ sự tham gia của các tác 

nhân trong ngành hàng -  kênh cấp 2) vẫn có nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là 

các hoạt động thu gom ở các xã xa khu vực đại lý/chủ buôn kinh doanh hoặc đối 

với các loại bưởi có phẩm cấp thấp hơn. 

4.3  Phân tích điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - thách thức và các yếu tố ảnh 

hưởng đến ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

4.3.1 Đánh giá chung về ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

4.3.1.1  Khó khăn trong sản xuất bưởi Đoan Hùng 

Kết quả điều tra về thực trạng sản xuất bưởi của các hộ trên địa bàn huyện 

Đoan Hùng, đã chỉ ra những khó khăn mà hộ trồng bưởi thường gặp phải hiện 

nay. Từ những khó khăn này, dẫn tới nguồn cung ứng và chất lượng sản phẩm 
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không đảm bảo, làm giảm thu nhập của hộ và ảnh hưởng đến quá trình thương 

mại sản phẩm (Phụ lục 10). 

Đối với những hộ có vườn bưởi trong giai đoạn KTCB, khó khăn mà hộ 

gặp phải là tỷ lệ sâu bệnh nhiều, thiếu hiểu biết về các kỹ thuật trồng và chăm 

sóc... Ngoài ra, thiếu vốn đầu tư dẫn đến quá trình chăm sóc của hộ không đáp 

ứng được các điều kiện nêu trong qui trình hướng dẫn, thiếu nguồn nước tưới ổn 

định, đặc biệt vào mùa khô làm cho cây bưởi chậm phát triển mạnh, còi cọc. 

Đối với những hộ trồng bưởi trong giai đoạn sản xuất kinh doanh, khó 

khăn hộ gặp phải là vấn đề sâu bệnh, tỷ lệ đậu quả thấp, chất lượng quả không 

đồng đều... Ở các xã thuộc vùng bưởi truyền thống, khoảng 5 năm trở lại đây, thu 

nhập của hộ từ bưởi giảm rõ rệt (xem phụ lục 10). 

4.3.1.2  Khó khăn trong quá trình thương mại bưởi quả Đoan Hùng 

Trong quá trình hoạt động buôn bán bưởi, tác nhân thương mại cũng gặp 

rất nhiều khó khăn. Khó khăn họ thường gặp phải là vấn đề nguồn cung ứng và 

chất lượng sản phẩm không ổn định.  

Bảng 4.30: Khó khăn của tác nhân thương mại bưởi quả Đoan Hùng 

Stt Vấn đề khó khăn 
Số hộ điều 

tra (hộ) 

Số hộ đồng 

thuận (hộ) 

Tỷ lệ đồng 

thuận (%) 

1 Nguồn cung ứng sản phẩm 

không đảm bảo 

93 18 19,35 

2 Chất lượng sản phẩm cung ứng 

giảm (khô quả, chất lượng quả 

không đồng đều...)  

29 31,18 

3 Sản phẩm không có tem nhãn  2 2,15 

4 Giá cả cao nên khó bán  5 5,38 

5 Không quản lý được nguồn sản 

phẩm đầu vào của các đại lý  19 20,43 

6 Thiếu vốn kinh doanh  19 20,43 

7 Khó khăn khác...  6 6,45 

(Nguồn: Nguồn tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Chất lượng sản phẩm cung ứng theo đánh giá của các tác nhân thương mại 

có xu hướng giảm, nguyên nhân theo họ là vấn đề thời tiết và khâu chăm sóc của 

hộ trồng bưởi không được đảm bảo. Có 31,18% đồng thuận với quan điểm này. 

Chất lượng sản phẩm không ổn định dẫn tới một số người buôn bán bị phá sản do 

đánh giá sai chất lượng bưởi quả trong quá trình thu mua tại vườn hộ hoặc lượng 

khách hàng mua bưởi giảm. 

Ngoài ra, vấn đề năng suất bưởi quả cũng quyết định đến việc hoạt động 

của người buôn, nếu như năm 2006 hoạt động của người đại lý/chủ buôn huyện 

đến tháng 6 năm sau, thì sang năm 2007 họ chỉ hoạt động đến hết tháng 3 là không 

còn sản phẩm để tiêu thụ. Rất nhiều đại lý lựa chọn kinh doanh mặt hàng khác thay 

thế, cũng có chủ đại lý hoặc chủ buôn trong thời gian chờ đợi một vụ bưởi mới 

tham gia hoạt động trồng trọt hay chăn nuôi để duy trì thu nhập của gia đình. 

Khó khăn về vốn và quản lý nguồn bưởi quả đầu vào để tránh sự trà trộn 

cũng là vấn đề gặp phải của khoảng 20% số hộ kinh doanh. Theo họ, hiện tại chưa 

có chế tài đề quản lý vấn đề này nên tình trạng “đánh lẫn” các loại bưởi ở các vùng 

dẫn tới người tiêu dùng khó mua được loại bưởi quả đúng xuất xứ Đoan Hùng. 

Bên cạnh đó, một tỷ lệ nhỏ người kinh doanh cho rằng việc bưởi quả Đoan 

Hùng không có tem nhãn cũng làm cho sản phẩm khó tiêu thụ, khi giao dịch phải 

mất nhiều thời gian hơn để giải thích với người tiêu dùng về xuất xứ của bưởi. 

4.3.1.3  Những điểm hạn chế trong giao dịch của các tác nhân trong ngành hàng 

bưởi quả Đoan Hùng 

Trong quá trình thực hiện các giao dịch giữa các tác nhân trong ngành 

hàng bưởi quả Đoan Hùng tồn tại một số điểm hạn chế. 

Hình thức “mua bán vo” giữa hộ trồng bưởi và tác nhân thương mại thuận 

tiện về mặt giao dịch và thanh toán, tuy nhiên, không có sự ràng buộc trách 

nhiệm giữa hai tác nhân này trong quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm bưởi 

quả thông qua việc cải thiện các biện pháp kỹ thuật, đánh giá và phân loại chất 

lượng sản phẩm. Hình thức này hàm chứa các rủi ro cho cả hai bên, đó là: rủi ro 

cho hộ trồng bưởi khi không xác định được chính xác sản lượng và nắm bắt diễn 

biến giá cả thị trường và rủi ro cho người buôn bán khi không xác định chuẩn xác 
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chất lượng bưởi quả hoặc do đánh giá sai về sản lượng của vườn bưởi.  

Các tác nhân ở nửa cuối ngành hàng không nhận biết sản phẩm bưởi quả 

Đoan Hùng có chất lượng. Quá trình điều tra các tác nhân ở cuối ngành hàng, có 

đến hơn 2/3 hộ bán lẻ ở thành phố Việt Trì và Hà Nội không có đầy đủ thông tin 

về nguồn gốc và xuất xứ sản phẩm. Việc đánh giá và phân loại chất lượng bưởi 

quả của các tác nhân này rất hạn chế, chủ yếu là dựa trên uy tín kinh doanh với 

những người cung ứng. 

Từ việc người bán không xác định được xuất xứ và các chỉ tiêu đánh giá chất 

lượng bưởi do đó không giải thích được đầy đủ cho người tiêu dùng về thông tin 

trên. Do đó, người tiêu dùng vẫn chưa chắc chắn rằng khi mua có lựa chọn được sản 

phẩm bưởi quả có xuất xứ từ Đoan Hùng và đảm bảo chất lượng hay không? 

4.3.1.4  Các nhân tố tác động ñến ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng, những 

yếu tố này có thể xuất phát từ các quan hệ giao dịch giữa các tác nhân trong 

ngành hàng, xuất phát từ những khó khăn trong lĩnh vực sản xuất hay sự thiếu 

vắng những giải pháp và chiến lược phát triển ngành hàng bưởi quả cụ thể: 

• Ổn định về mặt sản xuất, sản lượng bưởi cung ứng trên thị trường 

Vài 5 năm trở lại đây, việc sản lượng bưởi tăng giảm không ổn định, và 

thường là theo xu hướng giảm năm sau so với năm trước. Sản lượng giảm làm 

cho qui mô và thời gian hoạt động các tác nhân ngành hàng thu hẹp, bưởi quả ở 

các vùng khác có cơ hội tràn về. 

Sản lượng bưởi quả giảm được giải thích bởi nhiều nguyên nhân, nhưng 

đến nay vẫn chưa có giải pháp nào về mặt kỹ thuật thực sự có hiệu quả được 

khuyến cáo cho hộ trồng bưởi. 

• Vấn đề xác định nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm bưởi quả 

Các nghiên cứu về sản xuất và thị trường bưởi Đoan Hùng cho thấy, các khu 

vực sản xuất trong huyện (tập trung chủ yếu ở các xã nằm trong vùng chỉ dẫn địa lý) 

chỉ đáp ứng được khoảng 65% lượng bưởi cho thị trường. Như vậy, sẽ còn một 

lượng lớn bưởi các loại từ các khu vực khác được đưa về, điều này dẫn tới việc kiểm 

soát xuất xứ Đoan Hùng cho sản phẩm bưởi quả gặp rất nhiều khó khăn.  
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Trong các nguồn đưa về, lượng bưởi Bằng Luân, được đưa về từ xã Đại 

Minh chiếm tới 25%, nguồn bưởi này có chất lượng vì đây cũng là vùng có lịch 

sử trồng bưởi từ rất lâu, nằm ở làng Khả Lĩnh. Do vậy, người mua cần mua bưởi 

Đoan Hùng thì người bán sẵn sàng đưa những sản phẩm có nguồn gốc ở Đại 

Minh, rất khó để phân biệt chất lượng bưởi quả ở hai vùng.  

• Vấn đề quản lý đầu ra cho sản phẩm bưởi quả 

Trong quá trình thương mại, bưởi được đưa đến nhiều thị trường khác 

nhau, xa nhất là thị trường Hà Nội, Vĩnh Phúc. Vì tỷ lệ bưởi Đoan Hùng loại 1 

chỉ chiếm từ 30 – 40%, nên người tiêu dùng không phải ai cũng mua được loại 

bưởi có chất lượng này.  

Theo kết quả nghiên cứu, thị trường bưởi loại 1 được tiêu thụ chủ yếu ở 

trên địa bàn huyện, xa hơn là đến Việt Trì và xã Phú Hộ - thị xã Phú Thọ. Còn 

phần lớn các loại bưởi được đưa về xuôi là sản phẩm loại 2 và loại 3, được phân 

phối đến người tiêu dùng qua mạng lưới người bán rong. 

Giả thiết để quản lý chỉ dẫn địa lý “Đoan Hùng” thì việc kiểm soát và tìm 

hướng giải quyết đầu ra cho các sản phẩm loại 2 và loại 3 như thế nào cũng là 

một câu hỏi đặt ra cho các nhà chức trách địa phương. 

• Chất lượng và mã quả bưởi 

Theo kết quả điều tra người tiêu dùng bưởi, Tết nguyên đán thường là thời 

điểm có nhu cầu tiêu dùng bưởi cao nhất cho các mục đích khác nhau (ăn, biếu, 

thờ Tết). Chính vì vậy, ngoài chỉ tiêu về chất lượng thì việc cải thiện mã quả bưởi 

để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cao hơn cũng là vấn đề quan trọng. Hơn 90% 

người tiêu dùng được phỏng vấn cho rằng, mã quả bưởi Đoan Hùng quá xấu, và 

tỷ lệ đồng đều về chất lượng tương đối thấp. Về hai chỉ tiêu này, bưởi Đoan 

Hùng thua kém rất nhiều so với bưởi Diễn (làng Phú Diễn – Hà Nội, nay được 

phát triển rộng khắp các huyện ngoại thành Hà Nội). 

Những nghiên cứu để cải thiện mã quả cũng cần tiến hành với mục đích 

nâng cao giá trị thương mại và tính cạnh tranh của bưởi quả Đoan Hùng. 

Bên cạnh đó, để người tiêu dùng nhận biết được sản phẩm bưởi quả Đoan 

Hùng cần xây dựng một hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng bưởi quả Đoan 

Hùng. Hệ thống tiêu chí này được xây dựng dựa trên những thông tin mà người 
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thương mại và hộ trồng bưởi sử dụng trong quá trình phân loại chất lượng sản phẩm. 

• Đã hình thành mối quan hệ hợp tác mua giữa hộ trồng bưởi và đại lý/chủ 

buôn huyện nhưng chưa bền chặt 

Phần lớn hình thức mua bưởi của hộ thu gom hay đại lý/chủ buôn huyện 

đều là hình thức “mua bán vo” hay bán cả vườn. Sở dĩ hộ trồng bưởi lựa chọn 

hình thức này bởi vì trong vườn hộ có nhiều cây bưởi ở các độ tuổi khác nhau, hộ 

gặp phải khó khăn khi tiêu thụ các sản phẩm bưởi có phẩm loại 2 và loại 3. 

Trong hoạt động kinh doanh nhiều đại lý/chủ buôn huyện đã tạo được một 

mạng lưới hộ trồng bưởi cung ứng sản phẩm đều đặn hàng năm. Tuy nhiên, do 

biến động về sản lượng và giá bán mà đôi khi mối quan hệ hợp tác này bị phá vỡ. 

Hiện tượng khống chế mua, hoặc bán tháo cho người trả giá cao hơn... vì thế vẫn 

xảy ra trong thực tế. 

Hiện tại, đã có một số thoả thuận mua – bán bưởi quả trên địa bàn huyện 

dựa trên các giấy tờ biên nhận, chưa có hợp đồng với các điều khoản cụ thể.  

4.3.2 Phân tích điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - thách thức của ngành hàng 

bưởi quả Đoan Hùng 

Nội dung này sẽ khái quát lại những điểm mạnh - điểm yếu, cơ hội - thách 

thức của ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng trong bối cảnh chung của tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội huyện Đoan Hùng, tình hình phát triển và định hướng 

tổ chức sản xuất cây ăn quả của tỉnh Phú Thọ hiện nay. 

 Điểm mạnh Điểm yếu 

Giống - Giống bưởi Sửu và Bằng Luân 

được người tiêu dùng ưa chuộng. 

- Qui trình sản xuất giống được 

hoàn thiện với sự trợ giúp của các 

cơ quan nghiên cứu. 

- Theo nhiều phương thức, người 

dân được trợ giá khi mua giống. 

- Hộ trồng bưởi vẫn quen với việc 

chiết ghép nhân giống, dễ nhiễm 

sâu bệnh trong quá trình nhân 

giống. 

- Qui trình trồng và chăm sóc 

chưa được người dân tuân thủ 

triệt để. 

Đất đai - Diện tích đất phù hợp với việc 

trồng bưởi Sửu và bưởi Bằng 

Luân khoảng 1.500 ha. 

- Tiềm năng mở rộng diện tích 

vùng trồng bưởi Đoan Hùng là 

khả thi. 

- Diện tích trồng bưởi của hộ vẫn 

còn manh mún, rất ít hộ sản xuất 

với qui mô trên 1 ha. 

- Hình thức trồng xen ghép cây 

tạp, gây khó khăn cho việc chăm 

sóc và phòng trừ sâu bệnh 
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Lợi 
nhuận 

- Khi được mùa và đảm bảo cây 

cho quả chất lượng ngon, thu 

nhập từ trồng bưởi rất lớn, thu 

nhập một cây có thể đạt từ 1 – 3 

triệu/vụ. 

- Thu nhập từ bưởi cao hơn các 

cây trồng khác. 

- Lợi nhuận hộ trồng bưởi bấp 

bênh do không giải quyết tốt các 

vấn đề về kỹ thuật canh tác và 

thời tiết. 

- Do sản lượng ít, giá một số loại 

bưởi cao, làm người tiêu dùng ít 

tiếp cận được với sản phẩm. 

Thương 
hiệu 

- Giống bưởi Bằng Luân và bưởi 

Sửu được nhà nước bảo hộ về chỉ 
dẫn địa lý. 

- Các qui chế quản lý sản phẩm 

chỉ dẫn địa lý và các kênh hàng 

sản phẩm chỉ dẫn địa lý đang dần 

được xây dựng và vận hành. 

- Chất lượng bưởi ngon, mang 

tính đặc thù. 

- Bưởi trên thị trường vẫn chưa 

được quản lý, tình trạng lạm dụng 

thương hiệu còn phổ biến. 

- Sản lượng bưởi quả bấp bênh, 

chất lượng kém ổn định gây khó 

khăn cho quản lý thương hiệu. 

- Đang bị cạnh tranh mạnh với 

bưởi Diễn, đặc biệt vào dịp Tết 

nguyên đán. 

Thu 
hoạch 
và bảo 
quản 

- Thời gian bảo quản bưởi dài, có 

thể tới 6 tháng mà vẫn đảm bảo 

chất lượng. 

- Hình thức bảo quản bưởi khá 

đơn giản so với các loại sản phẩm 

khác. 

- Mã quả bưởi sau bảo quản xấu. 

- Người dân không bảo quản bưởi 

vì phần lớn sản lượng thu hoạch 

đều bán vo, người buôn vì lượng 

sản phẩm nhiều nên khâu phân 

loại và bảo quản không được đảm 

bảo theo qui trình. 

Vai trò 
của các 
tổ chức 

- Nhiều cơ quan, tổ chức tham gia 

vào quá trình mở rộng diện cây 

bưởi ở địa phương. 

- Một số kỹ thuật mới được 

nghiên cứu và chuyển giao. 

- Thiếu các nghiên cứu và tác 

động lên các tác nhân thương mại 

và người tiêu dùng 

- Quan điểm phát triển toàn diện 

ngành hàng chưa được lưu ý. Các 

nghiên cứu về người tiêu dùng và 

nhu cầu bưởi Đoan Hùng chưa 

được quan tâm 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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 Cơ hội Thách thức 

Nguồn 

cung 

ứng 

bưởi và 

thị 

trường 

- Huyện Đoan Hùng đã hoàn 

thành dự án trồng mới 1000 ha, 

bao gồm nhiều vùng chuyên canh 

bưởi, giống bảo đảm sẽ góp phần 

tạo ra nguồn cung ứng ổn định. 

- Mô hình liên kết hộ trồng bưởi 

và tác nhân thương mại sẽ góp 

phần tạo ra một ngành hàng bưởi 

có chất lượng và được quản lý 

phân loại chất lượng rõ ràng. 

- Những diện tích trồng bưởi cho 

thu hoạch vẫn ở tình trạng manh 

mún, gây khó khăn cho việc quản 

lý chất lượng, nâng cao độ đồng 

đều của sản phẩm. 

- Vốn đầu tư chăm sóc bưởi trồng 

mới của hộ còn gặp khó khăn 

- Vận hành ngành hàng bưởi với 

hệ thống kiểm soát nội bộ và 

kiếm soát chất lượng bên ngoài là 

mô hình rất khó, rất mới ở Việt 

Nam hiện nay. 

Thương 

hiệu và 

sự cạnh 

tranh 

- Bưởi Đoan Hùng được bảo hộ 

chỉ dẫn địa lý trên toàn lãnh thổ 

Việt Nam. 

- Nhu cầu về tiêu dùng bưởi Đoan 

Hùng trên thị trường có nhãn 

mác, thương hiệu lớn, đến nay 

chưa đáp ứng được. 

 

- Chưa hình thành các điểm bán 

bưởi có đăng ký chỉ dẫn địa lý, 

biển hiệu và tài liệu hướng dẫn 

cho khách hàng. 

- Người tiêu dùng không có tiêu 

chí phân biệt bưởi Đoan Hùng. 

- Sự cạnh tranh của các giống 

bưởi khác trên địa bàn và tại các 

thị trường tiêu thụ (đặc biệt là 

bưởi Diễn). 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

Theo lý thuyết, phương pháp SWOT có thể chia thành 4 cặp để phân tích 

và đưa ra các kết luận cho từng nội dung kết hợp. Các cặp được kết hợp với nhau 

là: điểm mạnh và cơ hội; điểm yếu và thách thức; điểm mạnh và thách thức; điểm 

yếu và cơ hội. Tuy nhiên, trong quá trình phân tích chúng tôi chỉ tập trung vào 

hai sự kết hợp giữa điểm mạnh và thách thức, điểm yếu và cơ hội để đưa ra các 

kết luận cần thiết.  
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4.3.2.1  Điểm mạnh và thách thức 

Sự nổi tiếng của bưởi Đoan Hùng qua nhiều năm và nhất là gần đây khi 

được Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý, sản phẩm này ngày càng được nhiều người 

tiêu dùng biết đến. Tuy nhiên, việc quản lý chất lượng sản phẩm bưởi quả gặp 

nhiều khó khăn do diện tích bưởi thu hoạch ở thời điểm hiện nay rất manh mún, 

qui trình kỹ thuật chưa được chuẩn hoá,... 

 Thời gian bảo quản bưởi dài và phương pháp bảo quản cũng khá đơn giản 

cho nên bưởi Đoan Hùng không chịu nhiều áp lực phải tiêu thụ trong thời điểm 

chính vụ. Gần đây, thì việc phát triển bưởi Diễn ở Hà Nội và các tỉnh phụ cận Hà 

Nội làm gia tăng áp lực cạnh tranh cho bưởi Đoan Hùng. Người tiêu dùng chưa 

có tiêu chí bưởi Đoan Hùng để phân biệt với các loại bưởi khác. 

 Trong tương lai, khả năng cung ứng bưởi Đoan Hùng sẽ ngày càng lớn và 

ổn định hơn.Tuy nhiên, nếu không giải quyết các tồn tại xung quanh các vấn đề 

kỹ thuật trồng và canh tác, đầu tư cho cây bưởi, hệ thống quản lý chất lượng, 

thương mại sản phẩm... thì ngành hàng sẽ khó có thể phát triển bền vững. 

Những vấn đề đặt ra trong phân tích này là:  

- Quản lý diện tích vườn bưởi đã cho thu hoạch ổn định thông qua hệ 

thống hồ sơ sổ sách ghi chép của hộ và bản đồ giải thửa. 

- Chuẩn hoá các qui trình chăm sóc cho từng nhóm cây phân theo các độ 

tuổi và hình thức canh tác khác nhau. 

- Xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng bưởi Đoan Hùng một cách 

đơn giản và hiệu quả. 

- Hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng đồng bộ từ sản xuất – tiêu 

thụ và triển khai áp dụng rộng rãi cho mọi tác nhân tham gia. 

4.3.2.2  Điểm yếu và cơ hội 

Người trồng bưởi vẫn canh tác theo lối sản xuất truyền thống, quy mô sản 

xuất còn nhỏ, hình thức trồng xen ghép vẫn còn phổ biến... làm cho chất lượng và 

mẫu mã bưởi Đoan Hùng giảm xuống, năng suất và sản lượng không ổn định. Sự 

liên kết từ khâu sản xuất – thu hoạch còn ở mức độ rất thấp, các hình thức “mua 

bán vo” không có tác dụng ràng buộc trách nhiệm giữa các bên trong vấn đề quản 

lý chất lượng bưởi quả 
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 Tuy nhiên, cơ hội lại mở ra cho Đoan Hùng khi đến hết năm 2007 việc 

trồng mới 1000 ha đã hoàn thành, tạo ra nhiều vùng chuyên canh bưởi với chất 

lượng giống bảo đảm, bên cạnh đó hộ trồng bưởi có thêm nhiều kiến thức thông 

qua việc tập huấn của các dự án. Hiệp hội sản xuất và kinh doanh bưởi Đoan 

Hùng ra đời, sẽ là cơ sở để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa những hộ trồng 

bưởi và người kinh doanh với nhau, nhằm thoả mãn các lợi ích chung. Nhu cầu 

bưởi Đoan Hùng có nhãn mác, đảm bảo chất lượng của người tiêu dùng là một 

động lực để tác động trở lại sản xuất và tổ chức cung ứng sản phẩm. 

Những vấn đề đặt ra trong phân tích này là:  

- Tăng cường đầu tư, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật mới nhằm khắc phục 

những hạn chế của bưởi Đoan Hùng. 

- Tăng cường hợp tác giữa các tác nhân trong ngành hàng để bảo vệ lợi 

ích hợp pháp của các thành viên. 

- Tổ chức tốt việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. 

4.4  Định hướng và một số giải pháp chủ yếu phát triển ngành hàng bưởi quả 

Đoan Hùng 

4.4.1 Cơ sở của việc ñề ra định hướng và giải pháp phát triển ngành hàng 

bưởi quả Đoan Hùng 

- Thực trạng phát triển sản xuất và tiêu thụ bưởi quả trên địa bàn huyện 

Đoan Hùng trong 3 năm 2005 – 2007 và kế hoạch phát triển trong những 

năm tiếp theo. 

- Các kết quả phân tích tài chính trong sản xuất và kinh doanh của các tác 

nhân cũng như xác định những thuận lợi, khó khăn, điểm mạnh, điểm yếu, 

cơ hội, thách thức khi tham gia vào ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng. 

- Các chủ trương và chính sách phát triển cây bưởi đặc sản của UBND tỉnh 

Phú Thọ, UBND huyện Đoan Hùng đến năm 2010. 

- Bưởi Đoan Hùng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý trên toàn lãnh thổ Việt 

Nam theo quyết định số số 73/QĐ-SHTT của cục Sở hữu trí tuệ - bộ Khoa 

học và công nghệ. 
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4.4.2 Định hướng phát triển ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng 

Tỉnh Phú Thọ và huyện Đoan Hùng chủ trương phát triển cây bưởi gắn với 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, tăng giá trị thu nhập trên đơn 

vị diện tích, hình thành vùng sản xuất bưởi tập trung có khối lượng hàng hoá lớn.  

Nghiên cứu ngành hàng gắn với việc tìm thị trường cho bưởi quả Đoan 

Hùng, khai thác tốt lợi thế cạnh tranh của sản phẩm sau khi được nhà nước bảo 

hộ chỉ dẫn địa lý. 

Dự kiến diện tích sản xuất bưởi trong giai đoạn sản xuất kinh doanh và 

lượng sản phẩm bưởi thương mại trên thị trường như sau: 

• Qui mô sản xuất diện tích bưởi sản xuất kinh doanh dự kiến 2010 

Dựa trên nguồn số liệu về phát triển diện tích trồng bưởi của phòng thống 

kê, UBND huyện Đoan Hùng và những tính toán dự báo về số diện tích có khả 

năng thu được sản phẩm (dựa trên tuổi cây), thì tổng số diện tích cho thu hoạch 

khoảng 600 ha, trong đó có khoảng 50% số diện tích sẽ cho sản phẩm đạt chất 

lượng tốt. 

• Lượng bưởi quả được tiệu thụ trên thị trường 

Như vậy, tổng lượng bưởi trên thị trường sẽ gấp 2 – 3 lần tổng lượng hiện 

tại, khoảng 600 – 800 vạn quả với nhiều chủng loại khác nhau. Nhưng tỷ lệ sản 

phẩm loại 1 cũng chỉ được xác định khoảng 30% - 40% sản lượng bưởi do phần 

lớn diện tích mới đưa vào khai thác chỉ cho sản phẩm loại 3. 

4.4.3 Các giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng  

4.4.3.1  Giải pháp đối với từng tác nhân ngành hàng 

Trên cơ sở phân tích đặc điểm và kết quả hoạt động của từng tác nhân 

trong ngành hàng, phân tích điểm mạnh - yếu, cơ hội – thách thức của các tác 

nhân tham gia vào ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng, chúng tôi đề xuất một số 

giải pháp cho từng tác nhân như sau:  

• Hộ trồng bưởi 

Thông qua các hình thức khuyến nông (hội nghị đầu bờ, tập huấn kỹ 
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thuật...) phổ biến kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại bưởi cho các hộ. 

Tập trung vào nhóm nam giới, trong độ tuổi 40 – 50, ở các khu vực sản xuất bưởi 

ở vùng 2 và vùng 3. 

Khuyến khích người sản xuất áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm 

tăng năng suất và hạn chế sự tác động của thời tiết. 

Cho hộ trồng bưởi vay vốn đầu tư trong giai đoạn đầu trồng cây (giai đoạn 

KTCB), và một số năm tiếp theo trong khi cây bưởi chưa cho thu hoạch hoặc mức thu 

nhập từ bưởi còn thấp, đặc biệt là sự hỗ trợ cho nhóm hộ trồng bưởi Bằng Luân. 

Khuyến khích hộ trồng bưởi tham gia Hiệp hội sản xuất và kinh doanh bưởi 

Đoan Hùng hay một số hình thức hợp tác khác nhằm quản lý được chất lượng sản 

phẩm, bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. 

• Đại lý/chủ buôn 

Cho hộ kinh doanh bưởi vay vốn để mở rộng qui mô và phạm vi thương mại 

sản phẩm, góp phần giải quyết đầu ra cho hộ trồng bưởi. Khuyến khích hộ kinh 

doanh tham gia vào Hiệp hội sản xuất và kinh doanh bưởi Đoan Hùng để đảm 

bảo nguồn cung ứng ổn định nhằm tổ chức tốt hoạt động thương mại sản phẩm 

của Hiệp hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. 

Khuyến khích hộ thương mại tham gia vào việc vận hành hệ thống quản lý 

chất lượng nội bộ và kiểm soát bên ngoài nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm 

bưởi quả theo quy trình khép kín từ sản xuất – tiêu dùng. 

Hỗ trợ các đại lý xây dựng các gian hàng để quảng bá sản phẩm bưởi Đoan 

Hùng đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đến người tiêu dùng. Hỗ trợ các đại lý tạo lập 

các kênh hàng sản phẩm chỉ dẫn địa lý, với đầy đủ tem, nhãn và bao bì sản phẩm. 

• Bán lẻ 

Cung cấp thông tin cho các hộ bán lẻ về các tiêu chí đánh giá chất lượng 

bưởi Đoan Hùng. Trên cơ sở đó họ sẽ đóng vai trò hướng dẫn người tiêu dùng 

trong việc lựa chọn chủng loại sản phẩm theo các nhu cầu khác nhau. 

4.4.3.2  Giải pháp về kỹ thuật 

Chuẩn hoá các kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản bưởi quả 

theo từng giống phân theo nhóm tuổi khác nhau. Phát hành sổ tay hướng dẫn kỹ 
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thuật cho các hộ trồng bưởi trong huyện nhằm giúp bà con có thêm thông tin và 

nâng cao hiệu quả trong sản xuất.  

Tiếp tục triển khai các thí nghiệm nhằm theo dõi và đánh giá chính xác 

nguyên nhân gây ra tình trạng bưởi mất mùa trong vài năm trở lại đây để có 

khuyến cáo kịp thời cho hộ trồng bưởi. 

Xây dựng các tổ kỹ thuật bưởi ở các xã với thành phần chủ yếu là các hộ 

trồng bưởi có kinh nghiệm, phát hiện kịp thời các vấn đề về sâu bệnh và mùa vụ 

để khuyến cáo cho các hộ trồng bưởi trong xã các biện pháp phòng trừ kịp thời. 

4.4.3.3  Giải pháp về thị trường 

Nâng cao năng lực của các tác nhân trong việc tiếp cận thị trường thông qua 

đào tạo và phổ biến kiến thức. Xác định các thị trường tiềm năng và thị trường mục 

tiêu trên cơ sở phân tích đầy đủ thực trạng về thị trường và ngành hàng.  

Mở rộng các kênh hàng dài, đưa sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng đến các 

thị trường tiềm năng ở Hà Nội, Vĩnh Phúc, Yên Bái. Xây dựng các điểm bán 

hàng cố định tại các thị trường trên để người tiêu dùng dễ tiếp cận. Trong thời 

gian tới, tiếp tục nghiên cứu khả năng đưa bưởi Đoan Hùng tới các thị trường xa 

Hà Nội (Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng...). 

Đẩy mạnh quảng bá thương hiệu bưởi Đoan Hùng trên nhiều phương tiện 

đại chúng để khẳng định chất lượng cũng như giới thiệu tiêu chuẩn sản phẩm đến 

với người tiêu dùng. 

Hỗ trợ Hiệp hội sản xuất và kinh doanh bưởi Đoan Hùng các công cụ tổ 

chức hoạt động và vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ, ký kết các hợp đồng tiêu 

thụ bưởi vào các siêu thị lớn ở Hà Nội, Việt Trì, nhằm tạo lập đầu ra và mạng 

lưới phân phối ổn định và có uy tín. 

4.4.3.4  Giải pháp về hoàn thiện hệ thống giám sát nội bộ và  hệ thống giám sát 

từ bên ngoài 

Hệ thống kiểm soát nội bộ được vận hành bởi tổ chức tập thể của những 

hộ trồng bưởi và hộ kinh doanh nhằm mục đích quản lý khép kín các quy trình từ 

sản xuất – tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, để vận hành được hệ thống kiểm soát 

nội bộ đòi hỏi cần phải có sự hỗ trợ nhiều từ các cơ quan nghiên cứu và chính 
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quyền địa phương trong các vấn đề hỗ trợ kinh phí hoạt động ban đầu, tổ chức 

xây dựng quy chế và đưa vào vận hành. 

Ngoài hình thức tổ chức Hiệp hội bưởi Đoan Hùng hiện nay, trong tương 

lai cũng cần thiết xây dựng các hình thức hợp tác khác: tổ hợp tác, hợp tác xã sản 

xuất và kinh doanh bưởi Đoan Hùng... Mục đích chính là để hộ trồng bưởi và hộ 

buôn bán lựa chọn các hình thức tổ chức phù hợp trong điều kiện của mình. 

Hệ thống kiểm soát bên ngoài được xây dựng và vận hành bởi các cơ quan 

chuyên môn như: sở Khoa học và công nghệ, sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn, sở Công thương... sẽ giúp kiểm soát tốt hơn thị trường và đóng vai trò 

hướng dẫn hộ trồng bưởi, hộ kinh doanh và các hình thức hợp tác của họ hoạt 

động tốt hơn, đảm bảo quyền được sử dụng chỉ dẫn địa lý “Đoan Hùng” cho các 

sản phẩm của mình. Đồng thời, hệ thống này còn đóng vai trò làm trọng tài khi 

xảy ra các tranh chấp liên quan đến quá trình thương mại bưởi trên địa bàn, giúp 

thị trường hoạt động tốt hơn. 
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5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1 Kết luận 

Nghiên cứu này đã hệ thống hoá một số lý luận cơ bản về ngành hàng nói 

chung và ngành hàng bưởi quả nói riêng từ đó giúp cho các nhà hoạch định chính 

sách vận dụng trong thực tiễn nhằm đưa ra những giải pháp phù hợp để thúc đẩy 

sự phát triển của các ngành hàng nông sản ở Việt Nam. 

Nghiên cứu ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng là vấn đề rất cần thiết, bởi 

ngành hàng bưởi quả ngày càng trở nên quan trọng trong sự phát triển kinh tế 

huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ, cụ thể: (i) Số hộ và qui mô diện tích trồng bưởi 

ngày càng mở rộng, đến nay đã có khoảng 1.300 ha bao gồm cả diện tích trồng 

mới và diện tích bưởi trong giai đoạn sản xuất kinh doanh; (ii) Thu nhập từ sản 

xuất bưởi đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế nông hộ trong vùng, tuy 

nhiên nguồn thu này chưa thực sự ổn định. 

Nghiên cứu các chính sách liên quan đến sự phát triển ngành hàng bưởi 

quả Đoan Hùng thấy rằng những chính sách được quan tâm nhất hiện nay là tập 

trung vào việc khuyến khích mở rộng diện tích sản xuất bưởi trên địa bàn huyện. 

Các chính sách nhằm giải quyết các hạn chế trong giao dịch giữa các tác nhân 

trong ngành hàng, quản lý chất lượng bưởi và lưu thông sản phẩm chưa được 

quan tâm đúng mức. 

Ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng hiện nay có một số đặc điểm chính như 

sau: (i) qui mô diện tích sản xuất bưởi của hộ còn nhỏ, diện tích phân tán manh 

mún và được trồng theo hình thức xen ghép; (ii) nguồn cung ứng bưởi quả trong 

huyện đáp ứng được khoảng 65% lượng bưởi quả tiêu thụ trên thị trường, lượng 

bưởi còn lại được thu mua và vận chuyển từ vùng khác về; (iii) các kênh hàng bưởi 

quả Đoan Hùng là những kênh hàng ngắn, hiện tại thị trường tiêu thụ mới đến 

Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên. Đặc biệt, kênh hàng bưởi quả Đoan Hùng loại 1 

chỉ tập trung ở thị trường huyện Đoan Hùng, thành phố Việt Trì và một khối lượng 

nhỏ ở Phú Hộ; (iv) tác nhân hộ trồng bưởi và đại lý/chủ buôn huyện đóng vai trò 

quan trọng nhất trong sự phát triển của ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng. 

Ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng được thể hiện qua 3 kênh tiêu thụ chính 
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với sự tham gia của 4 tác nhân chính là hộ trồng bưởi, hộ thu gom, đại lý/chủ 

buôn, hộ bán lẻ. Đặc điểm, qui mô hoạt động và kết quả hoạt động của các tác 

nhân này cũng khác nhau. Hộ trồng bưởi Bằng Luân trong giai đoạn tuổi cây từ 6 

– 10 năm chưa có thu nhập, còn ở các giai đoạn tuổi cây khác giá trị gia tăng do 

hộ trồng bưởi tạo ra là lớn nhất. Trong số các tác nhân thương mại bưởi quả, kết 

quả và hiệu quả buôn bán bưởi của tác nhân hộ bán lẻ cao hơn các kết quả của 

đại lý/chủ buôn và hộ thu gom. 

Lợi nhuận sản xuất bưởi và buôn bán bưởi quả khá hấp dẫn, tuy nhiên các 

tác nhân trong ngành hàng phải đối mặt với một số rủi ro, xuất phát chủ yếu từ 

vấn đề nguồn cung và chất lượng sản phẩm không ổn định, tình trạng “đánh lẫn” 

các loại bưởi quả có phẩm cấp khác nhau,... Chính điều này đã dẫn tới thương 

hiệu bưởi quả Đoan Hùng dần bị mai một, làm giảm sự ưu tiên trong sự lựa chọn 

của người tiêu dùng bưởi. 

Hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng bưởi quả Đoan Hùng chưa rõ ràng, 

sản phẩm không có tem nhãn chỉ dẫn địa lý làm cho các tác nhân phía cuối ngành 

hàng, người tiêu dùng rất khó để nhận biết. Xu hướng hiện nay, người tiêu dùng 

thường tìm đến trực tiếp mua bưởi quả tại các hộ trồng bưởi... Ở ngoài phạm vi 

huyện, bưởi Đoan Hùng bị cạnh tranh mạnh bởi các loại bưởi khác như bưởi 

Diễn, bưởi Năm Roi cả về giá và chất lượng. 

Trong quá trình phát triển, ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng chịu tác động 

của các yếu tố, đó là sự ổn định của khâu sản xuất, nguồn gốc xuất xứ của sản 

phẩm bưởi quả, chất lượng sản phẩm bưởi quả, các tác nhân ở cuối ngành hàng 

không biết được tiêu chí để nhận biết chất lượng bưởi quả Đoan Hùng... Hiện tại, 

ngành hàng bưởi quả đang đứng trước nhiều cơ hội như bưởi Đoan Hùng đã 

được nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nhu cầu thị trường về các sản phẩm có 

thương hiệu, nhưng ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng cũng phải đối mặt với 

không ít thách thức như áp lực cạnh tranh với các loại bưởi khác trên thị trường, 

tính không ổn định về năng suất và chất lượng bưởi quả. 

Để phát triển ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng một cách có hiệu quả trong 

những năm tiếp theo cần nghiên cứu thực hiện tốt 3 giải pháp đề tài đã nêu, bao 
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gồm: giải pháp về kỹ thuật, giải pháp về thị trường, giải pháp về hoàn thiện hệ 

thống giám sát nội bộ và hệ thống giám sát từ bên ngoài đối với các sản phẩm bưởi 

quả mang chỉ dẫn địa lý Đoan Hùng. Lưu ý đến nhưng giải pháp cụ thể cho từng 

tác nhân tham gia trong ngành hàng. 

5.2  Kiến nghị 

5.2.1 Đối với tỉnh, huyện 

- Hỗ trợ hộ trồng bưởi và các hộ kinh doanh vay vốn ưu đãi, tiếp tục chính 

sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các hộ trồng trồng bưởi trong giai đoạn 

KTCB. 

- Cung cấp giống chuẩn, sạch bệnh cho những hộ trồng bưởi trong vùng. 

Hỗ trợ kinh phí in phát tài liệu hướng dẫn kỹ thuật để phổ biến rộng rãi 

đến với các hộ. 

- Hỗ trợ nhân lực giúp vận hành các hình thức hợp tác trong sản xuất và 

kinh doanh bưởi Đoan Hùng 

- Vận hành tốt mô hình kiểm soát bên ngoài và định hướng trong việc tổ 

chức vận hành mô hình kiểm soát nội bộ 

5.2.2 Đối với các xã và các tác nhân trong ngành hàng 

- Các tác nhân trong ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng cần nâng cao tính 

chủ động trong việc tham gia các hình thức hợp tác, nhằm hỗ trợ nhau 

trong sản xuất và quản lý thương hiệu bưởi Đoan Hùng 

- Các xã cần tạo mọi điều kiện tốt nhất trong quá trình tổ chức các hoạt 

động của các tác nhân và các hình thức hợp tác của họ . 

- Tham gia tích cực cùng với cơ quan kiểm soát bên ngoài, làm tốt nhiệm 

vụ hướng dẫn, tuyên truyền cho các tác nhân trong ngành hàng hiểu lợi ích 

của việc sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và sự cần thiết phải quản lý 

tốt thương hiệu bưởi Đoan Hùng. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Sơ đồ phân loại của Aurantinoideae 

 

Rutaceae          Aurantoideae 

                                (250 loài) 

(1) 

   Clauseenae 

(2) 

Citreae 

Micromelineae Merrinilneae Clousenise 

Triphasineae 
Ctrineae 

Balsamocitrineae 

A B C 

Microcitrus Citrus 

Eucitrus Papeda 

Các loài quan trọng 

(Cam, chanh, quýt, bưởi 
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Phụ lục 2: Đặc điểm sinh trưởng và hình dạng tán lá 

Giống bưởi 
Sinh 

trưởng 

Sự phân 

cành 

Góc 

cành 

Hình dạng tán 

lá 

Kinh  Trung bình ít Nhỏ Thuôn chữ nhật 

Sửu Mạnh Nhiều Lớn Bán nguyệt 

Phúc Trạch Rất mạnh Nhiều Lớn Bán nguyệt 

Đường Hương Sơn Yếu ít Nhỏ Thuôn chữ nhật 

Thanh Trà Trung bình ít Nhỏ Hình nón 

Đường Núm  Mạnh ít Nhỏ Hình nón 

Đường lá cam Rất mạnh Nhiều Lớn Bán nguyệt 

Năm Roi Mạnh Rất ít Nhỏ Hình trụ 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả (RIFV)) 
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Phụ lục 3: Đặc điểm về lá của các giống bưởi khác nhau 

Giống 

bưởi 

Chiều 

dài  (cm) 

Chiều 

rộng   

(cm) 

Tỷ lệ 

chiều 

dài/chiều 

rộng 

Đường 

kính 

chiều 

dài 

(cm) 

Đường 

kính 

chiều 

rộng 

(cm) 

Hình 

dạng 

lá 

Màu 

sắc lá 

Kinh  

9.24 ± 

0.37 

5.72 ± 

0.38 1.61 

2.29 ± 

0.19 

2.2 ± 

0.29 Oval  

Xanh 

đen 

Sửu 

8.66 ± 

0.68 

4.73 ± 

0.55 1.83 

2.38 ± 

0.32 

2.01 ± 

0.47 Oval  

Xanh 

đen 

Phúc 

Trạch 

10.7 ± 

0.91 

5.59 ± 

0.65 1.91 

2.91 ± 

0.26 

2.77 ± 

0.44 Oval  

Xanh 

sẫm 

Đường 

Hương 

Sơn 

9.37 ± 

0.51 

5.32 ± 

0.48 1.76 

2.67 ± 

0.18 

1.73 ± 

0.22 Oval  

Xanh 

nhạt 

Thanh 

Trà 

9.45 ± 

0.38 

6.17 ± 

0.22 1.52 

2.38 ± 

0.15 

1.62 ± 

0.23 

Thuôn 

dài 

Xanh 

nhạt 

Đường 

Núm  

9.76 ± 

0.50 

5.45 ± 

0.29 1.79 

3.00 ± 

0.44 

2.42 ± 

0.44 Oval  

Xanh 

nhạt 

Đường lá 

cam 

7.3 ± 

0.17 

4.51 ± 

0.11 1.62 

2.98 ± 

0.25 

2.50 ± 

0.14 

Hình 

cầu 

Xanh 

sẫm 

Năm Roi 

9.56 ± 

0.38 

4.8 ± 

0.60 1.97 

3.23 ± 

0.22 

2.08 ± 

0.24 Oval 

Xanh 

nhạt 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả (RIFV)) 
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Phụ lục 4: Hoa và thời gian thu hoạch của các giống bưởi 

Giống bưởi Thời gian ra 
hoa 

Thời gian thu hoạch Thời gian từ lúc 
ra quả đến lúc 

quả chín 
Kinh  tháng 2 - tháng 3 tháng 9 - tháng 10 7 - 8 tháng 

Sửu tháng 2 - tháng 3 tháng 10 -tháng 11 8 - 9 tháng 

Phúc Trạch tháng 1 - tháng 2 tháng 8 - tháng 9 7 - 8 tháng 

Đường Hương 

Sơn 

tháng 1 - tháng 2 tháng 7 - tháng 8 6 - 7 tháng 

Thanh Trà tháng 2 - tháng 3 tháng 8 - tháng 9 6 - 7 tháng 

Đường Núm  tháng 3 - tháng 4 tháng 12 - tháng 1 9 - 10 tháng 

Đường lá cam tháng 3 - tháng 4 tháng 12 - tháng 1 9 - 10 tháng 

Năm Roi tháng 3 - tháng 4 tháng 11 - tháng 12 8 - 9 tháng 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả (RIFV)) 
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Phụ lục 5: Đặc điểm về quả bưởi của các giống khác nhau 

Giống 
bưởi 

Hình dạng 
quả 

Màu sắc 
vỏ tại 
thời 
điểm 
chín 

Màu 
sắc túi 

dầu 

Đặc 
tính 
túi 
dầu 

Mùi vị Hậu vị 

Kinh  Hình cầu Vàng 

nâu 

Vàng Mềm Ngọt  Rất đắng 

Sửu Hình cầu 

phẳng 

Vàng 

xám 

Vàng 

sáng 

Mềm Hơi ngọt đắng 

Phúc Trạch Hình cầu Vàng Hồng 

sáng 

Mềm Hơi ngọt Không 

đắng 

Đường 

Hương Sơn 

Hình quả 

lê 

Vàng Vàng 

sáng 

Mềm Hơi ngọt Hơi đắng 

Thanh Trà Hình quả 

lê 

Vàng Trắng Hơi 

khô 

Hơi ngọt Không 

đắng 

Đường 

Núm  

Hình quả 

lê 

Sáng Trắng Hơi 

rắn 

Hơi ngọt Không 

đắng 

Đường lá 

cam 

Hình quả 

lê 

Vàng Trắng Mềm Hơi ngọt Không 

đắng 

Năm Roi Hình quả 

lê 

Vàng Trắng Mềm Hơi ngọt Không 

đắng 

(Nguồn: Viện Nghiên cứu Rau quả (RIFV)) 
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Phụ lục 6: Hiện trạng đất đai huyện Đoan Hùng năm 2003 

Đất  nông nghiệp 

Trong đó 

Stt Đơn vị 

DT tự 

nhiên 

(ha) 
Tổng số 

Đất 
vườn 
tạp 

Đất 
cọ 

Đất 
màu 

Đất 

lâm 

nghiệp 

Đất 

có 

khả 

năng 

trồng 

bưởi 

1 Minh Lương 1.301,5 334,4 94,6     876,9 47 

2 Bằng Luân 1.764,4 476,4 214 6,6   1.119,4 233 

3 Quế Lâm 1.485 701,7 112,6 191,2   627,2 118 

4 Bằng Doãn 1.436 355 103,4 14   958,4 103 

5 Phúc Lai 1.486,8 647,2 88,8     710 85 

6 Tây Cốc 2.951 1.100,7 235,7 13,6 30 1.516,2 67 

7 Ngọc Quan 1.420 562,5 109,4 17,1 36,3 636,1 76 

8 Đông Khê 542,6 311,4 102   8,7 85,8 91 

9 Nghinh Xuyên 1.065 373,1 77,8 89,1   461,8 74 

10 Hùng Quan 1.176 556,8 231,8     210,8 92 

11 Vân Du 902,5 480,2 159,2 27,4 10,7 155,7 78 

12 Chí Đám 1.276 539,7 215,9   17,8 119 121 

13 Hữu Đô 495,8 223,9 80,1     29,4 36 

14 TT Đoan Hùng 513,2 190,9 89,6     102,1 10 

15 Phương Chung 849,6 300,1 64,1 39   412,6 51 

16 Phong Phú 640,2 316,6 96,2 5,5 9,7 196,6 37 

  Cộng 19.305,6 7.470,6 2.075,2 403,5 113,2 8.218 1.319 

 (Nguồn: Niên giám thống kê Đoan Hùng, 2003; Viện thổ nhưỡng và nông hoá) 
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Phụ lục 7: Diện tích trồng bưởi đặc sản Đoan Hùng 

Diện tích đề xuất trồng bưởi 
(ha) 

TT Xã 

Bưởi Chí Đám 
Bưởi Bằng 

Luân 

Tổng diện tích trồng 
bưởi (ha) 

1 TT. Đoan 

Hùng 
- - - 

2 Đông Khê - 91,71 91,71 

3 Bằng Luân - 325,62 325,62 

4 Nghinh Xuyên 8,98 82,98 91,96 

5 Hùng Quan 61,81 - 61,81 

6 Quế Lâm - 114,56 114,56 

7 Phương Chung 51,13 42,55 93,68 

8 Minh Lương - 51,41 51,41 

9 Vân Du 72,68 - 72,68 

10 Chí Đám 273,91 - 273,91 

11 Tây Cốc - 73,02 73,02 

12 Phong Phú 22,30 22,73 45,03 

13 Bằng Doãn - 111,98 111,98 

14 Hữu Đô 44,47 - 44,47 

15 Phúc Lai - 74,84 74,84 

16 Ngọc Quan - 94,19 94,19 

17 Ca Đình - 9,60 9,60 

 Tổng cộng 535,28 1.095,17 1.630,45 

(Nguồn: Viện thổ nhưỡng và nông hoá) 
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Phụ lục 8: Các chương trình, dự án phát triển bưởi Đoan Hùng của huyện 
những năm gần đây 

TT Tên chính sách/chương 
trình/dự án 

Số quyết định/cơ 
quan ban 
hành/thực hiện 

Đối tượng hưởng 
lợi 

1 Một số chính sách khuyến 

khích phát triển cây ăn quả  

Số 3036/2002/QĐ-

UB của UBND tỉnh 

Phú Thọ 

Hộ gia đình, nhóm 

hộ, Hợp tác xã, các 

doanh nghiệp 

2 Nghị quyết về chương trình 

phát triển cây ăn quả giai đoạn 

2001 - 2005 

Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện 

Đoan Hùng lần thứ 

15 

Hộ gia đình, tổ 

chức có liên quan 

3 Nghị quyết về việc thực hiện 

các chương trình sản xuất nông 

nghiệp trọng điểm giai đoạn 

2006 - 2010 

Số 10-NQ/TU của 

ban thường vụ Tỉnh 

uỷ Phú Thọ 

Hộ gia đình, tổ 

chức có liên quan 

4 Dự án phát triển cây bưởi đặc 

sản huyện Đoan Hùng giai 

đoạn 2003 – 2005 và đến 2010. 

UBND tỉnh Phú 

Thọ 

Hộ gia đình, nhóm 

hộ, Hợp tác xã, các 

doanh nghiệp 

5 Dự án phát triển 1000ha bưởi 

đặc sản Đoan Hùng 

Quyết định số 

3336/2002/QĐ-CT 

và 3959/QĐ-CT của 

chủ tịch UBND tỉnh 

Phú Thọ 

Hộ gia đình, nhóm 

hộ, Hợp tác xã, các 

doanh nghiệp 

6 Dự án trồng và thâm canh 

300ha bưởi đặc sản Đoan Hùng 

Quyết định số 

2502/QĐ-BKHCN 

Hộ gia đình, tổ 

chức có liên quan 

7 Dự án xác lập và quản lý quyền 

đối với tên gọi xuất xứ Đoan 

Hùng cho sản phẩm Bưởi của 

tỉnh Phú Thọ 

Cục Sở hữu trí tuệ, 

Chương trình SPC, 

Sở KH&CN tỉnh 

Phú Thọ 

Hộ gia đình, các tổ 

chức, cá nhân kinh 

doanh bưởi 

8 Dự án quản lý và phát triển chỉ 
dẫn địa lý Đoan Hùng cho sản 

phẩm bưởi quả của tỉnh Phú 

Thọ 

Bộ khoa học và 

công nghệ 

Hộ gia đình, Hiệp 

hội sản xuất và 

kinh doanh bưởi,  

9 Đề tài tuyển chọn, phục tráng 

và xác định biện pháp kỹ thuật 

chủ yếu thâm canh một số 

giống bưởi đặc sản Đoan Hùng 

UBND huyện Đoan 

Hùng, sơ Khoa học 

và công nghệ 

Hộ gia đình, tổ 

chức có liên quan 

10 Nghiên cứu, ứng dụng biện 

pháp phòng trừ sâu bệnh hại 

chính trên giống bưởi đặc sản 

Đoan Hùng 

Chi cục BVTV, sở 

Khoa học và công 

nghệ 

Hộ gia đình, tổ 

chức có liên quan 

(Nguồn: Tổng hợp từ nguồn số liệu thứ cấp thu thập) 
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Phụ lục 9: Khó khăn của các hộ trồng bưởi Đoan Hùng 

(Tính % trên tổng số hộ điều tra) 

Diễn giải 
Nhóm hộ trồng 

bưởi Bằng Luân 

Nhóm hộ trồng 

bưởi Sửu 

1. Sâu bệnh hại nhiều 3,29 35,48 

2. Tỷ lệ đậu quả kém 17,11 - 

3. Thiếu hiểu biết về kỹ thuật  28,95 16,13 

4. Giống không đảm bảo 0,00 6,45 

5. Giá bán thấp 2,63 - 

6. Bị ép cấp, ép giá 1,32 - 

7. Thiếu vốn đầu tư và lao động 36,18 22,58 

8. Khác (không có khó khăn) 10,53 19,35 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 

 

Phụ lục 10: So sánh thu nhập của các nhóm hộ trồng bưởi kinh doanh năm 
2002 và 2007 

Stt 
Chỉ tiêu 

Đơn vị 
tính 

Năm 
2002 

Năm 
2007 

1 Thu nhập hàng năm 1000đ 32.052,54 27.902,47 

1.1 Trồng trọt 1000đ 6.878,62 10.580,19 

1.2 Chăn nuôi 1000đ 8.362,66 10.572,28 

1.3 Phi nông nghiệp  1000đ 9348,80 6.750,00 

2 Cây ăn quả 1000đ 6.316,31 5.409,76 

3 Thu từ trồng bưởi 1000đ 3.547,6 2.951,1 

4 Tỷ lệ thu nhập bưởi/thu nhập trồng 

trọt  (%) 34,07 15,90 

5 Tỷ lệ thu nhập bưởi/tổng thu nhập 

của hộ  (%) 22,12 8,82 

(Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra) 
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Phụ lục 11: Diện tích trồng mới bưởi Đoan Hùng của các xã qua các năm 

Diện tích (ha) Tốc độ phát triển (%) 
Diễn giải 

2005 2006 2007 
2006/ 
2005 

2007/ 
2006 

Bình 
quân 

Minh Lương 11,6 22,7 42,13 195,69 185,59 190,58 

Bằng Luân 6,53 19,03 33,81 291,42 177,67 227,54 

Quế Lâm 0 0,83 37,15  -  -  - 

Bằng Doãn 23,43 64,11 43,9 273,62 68,48 136,88 

Phúc Lai 11,1 33,97 22,06 306,04 64,94 140,97 

Tây Cốc 4,78 39,12 22,07 818,41 56,42 214,88 

Ca Đình 9,11 7,1 18,52 77,94 260,85 142,58 

Ngọc Quan 3,7 37,27 27,45 1007,30 73,65 272,38 

Nghinh Xuyên 3,3 14,34 39,16 434,55 273,08 344,48 

Đông Khê 3,85 14,92 26,6 387,53 178,28 262,85 

Hùng Quan 6,16 25,56 17,37 414,94 67,96 167,92 

Vân Du 3,48 39,1 0 - -  - 

Hữu Đô 7,58 18,78 18,13 247,76 96,54 154,66 

Chí Đám 0,33 16,15 44,07 4893,94 272,88 1155,62 

TT Đoan Hùng 1,2 10,46 1 871,67 9,56 91,29 

Phương Chung 1,33 11,78 18,2 885,71 154,50 369,92 

Phong Phú 3,1 20,92 14,71 674,84 70,32 217,83 

Sóc Đăng 0 0 12  -  -  - 

Cộng 100,6 396,14 438,34 393,78 110,65 208,74 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện dự án phát triển cây bưởi đặc sản Đoan 

Hùng, UBND huyện Đoan Hùng, tháng 3/2008)
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Phụ lục 12: Bộ câu hỏi điều tra tác nhân thương mại bưởi quÈ §oan Hïng 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN TÁC NHÂN THƯƠNG MẠI BƯỞI 

(Nghiên cứu ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng ở tỉnh Phú Thọ ) 

 

  

 

 

 

 

 

      Mã số phiếu: 

      Ngày phỏng vấn: 

      Họ tên người phỏng vấn: 
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I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Những thông cơ bản của chủ buôn, đại lý 

Họ và tên người được điều tra: ....................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................... .. 

Số điện thoại ............................................................................................................... .. 

Tuổi:............................... Giới tính.........................Trình độ............................................ 

- Số năm tham gia buôn bán sản phẩm này: ……………….......................… 

- Hình thức kinh doanh (Đại lý/chủ buôn, hộ thu gom, hộ bán lẻ…..):......................... 

 

2. Quy mô hoạt động 

Vốn  - Thu nhập  Số lượng 

1. Tổng vốn dành cho hoạt động kinh doanh  

- Vốn hoạt động kinh doanh bưởi Đoan Hùng  

- Vốn hoạt động kinh doanh khác  

2. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh  

- Tổng thu/năm  

- Thu từ hoạt động kinh doanh bưởi Đoan Hùng  

- Thu từ hoạt động kinh doanh khác  

 

3. Cơ cấu khối lượng sản phẩm buôn bán hàng năm 

Loại sản phẩm 
Khối 

lượng 

Giá mua 

vào 

(đồng/kg) 

Giá bán 

ra 

(đồng/kg) 

Thời điểm kinh 

doanh 

(số tháng/năm) 

Tổng khối lượng/năm     

- Bưởi Đoan Hùng     

   + Bưởi Bằng Luân     

   + Bưởi Sửu (Chí Đám)      

- Các loại bưởi khác     

   +      
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   + 

4. Lao động tham gia trong các công đoạn kinh doanh bưởi quả Đoan Hùng 

Lao động tham gia 
Nội dung hoạt động 

Số lượng Hình thức 
Thời gian hoạt 

động trong năm 

Mua sản phẩm    

Vận chuyển    

Dự trữ, bảo quản    

Bán sản phẩm    

    

 

II. HOẠT ĐỘNG THU MUA SẢN PHẨM BƯỞI QUẢ ĐOAN HÙNG 

1. Khối lượng sản phẩm thu mua 

1.1. Sản lượng bưởi ông/bà thu mua hàng năm là bao nhiêu?  

Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 
Loại sản phẩm 

SL Giá SL Giá SL Giá 

       

       

       

 

1.2. Trong vòng 5 năm trở lại đây có sự thay đổi về sản lượng và giá thu mua của 

ông/bà không? Sự biến động của năm nào là đáng kể nhất? Nguyên nhân? (do mùa 

màng, chất lượng, do kiểm định, yêu cầu khách hàng, tài chính của cơ 

sở,...)?................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

1.3. Hoạt động mua bưởi quả Đoan Hùng hàng năm của ông/bà? (Lấy ví dụ cụ thể năm 

2007) 

Tháng 
Khối 
lượng 

Giá mua Loại  
Nguồn gốc, cơ 

cấu 
Đặc tính mùa 

vụ 
      

      

      

      

      

Tổng      
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1.4. Nguồn gốc sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng thu mua? (ghi rõ xã nào, vùng nào?) 

Số lượng người 
mua/năm 

Mua của 
ai? 

Từ địa 
phương 

nào? 

Loại sản 
phẩm 
mua 

Khối 
lượng/năm 

Giá mua 
bình 
quân 
(đ/kg) 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Hộ trồng 

bưởi 
  

 
   

Hộ thu 

gom 
  

 
   

Đại lý/chủ 

buôn 
  

 
   

Khác       

1.5. Có hay không sự thay đổi nguồn cung ứng sản phẩm trong những năm gần đây 

của ông bà?  

Năm 
Vùng cung 

cấp  
Tỷ lệ 
(%) 

Đặc điểm chất lượng 
của từng nguồn 

Nguyên nhân chính? 

     

     

     

 

2. Cách đánh giá chất lượng sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng khi thu mua 

2.1. Những tiêu chuẩn chất lượng nào của quả bưởi được ông/bà quan tâm khi mua? 

Loại SP 
Đặc điểm chất 

lượng* 

Nguồn gốc sản phẩm  
(Mua từ ai/địa phương 

nào) 

Thời 
điểm 
mua 

Giá mua 
(đồng/kg) 

     

     

     

(* Cần mô tả chi tiết đặc điểm về chất lượng của từng loại: Màu sắc, hình dáng, kích 

thước, mùi vị,.... đặc biệt là chất lượng vệ sinh ATTP, sử dụng hoá chất,....) 

 

2.2. Những chỉ tiêu trên do ai quy định? (Kinh nghiệm của ông bà, yêu cầu khách 

hàng, tiêu chuẩn nhà nước).............................................................................................. 

........................................................................................................................................... 
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3. Hình thức thu mua bưởi quả Đoan Hùng 

Loại tác nhân 

(đầu vào) 
Số lượng hàng/lần 

giao dịch 
Hình thức giao 

dịch 
Phương thức 
thanh toán  

    

    

    

 

3.1. Ông/bà thường mua bưởi quả hàng bằng cách nào? Ông/bà tự đến cơ sở mua hay 

người bán tự chuyển đến điểm thu mua? Bằng phương tiện 

gì.......................................... 

........................................................................................................................................... 

3.2. Phương thức giao hàng của ông/bà (giao tại cửa hàng, tại nhà, tại 

chợ…………….) 

........................................................................................................................................... 

3.3. Ông/bà trao đổi thông tin thị trường với người bán như thế nào, bằng hình thức 

nào? (giá cả, khối lượng cung cấp, chất lượng sản phẩm)................................................ 

........................................................................................................................................... 

3.4. Phương thức mua như thế nào? Có hợp đồng bằng văn bản không hay chỉ thoả 

thuận miệng? Nội dung chính của hợp đồng?................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3.5. Chi phí thu mua sản phẩm 

Loại sản phẩm 
Chỉ tiêu ĐVT 

Tổng số Loại 1 Loại 2 Loại 3 

Chi phí bao bì, túi nilon, 

xăng xe đi lại 

     

Chi nhân công (thuê 

người hái) 

     

Chi vận chuyển (thuê 

công nông, ô tô vận 

chuyển) 

     

Tỷ lệ hao hụt      

Điện, nước, thuê cửa 

hàng.... 
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Chi khác       

Tổng chi phí      

III. HOẠT ĐỘNG DỰ TRỮ, BẢO QUẢN BƯỞI QUẢ ĐOAN HÙNG 

1. Sau khi mua ông/bà có bán ngay không? Nếu không bán ngay thì để lại bao nhiêu 

lâu mới bán?…………................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

2. Ông/bà có bảo quản sản phẩm trước khi bán không? Hình thức như thế nào? Mục 

đích chính là gì? Tại sao?……….................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Tỷ lệ sản phẩm đem bảo quản của ông/bà là bao nhiêu? áp dụng cho loại sản phẩm 

nào?.................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

Loại SP được 
bảo quản 

Khối lượng 
của từng loại 

Đặc điểm của sản 
phẩm 

Nguồn gốc của sản 
phẩm 

    

    

4. Cách thức bảo quản  của ông/bà như thế nào? ……………................. 

........................................................................................................................................... 

Loại sản 
phẩm 

Mục 
đích 

Thời 
gian 

Công 
suất 

Công 
nghệ 

Phương pháp bảo quản 
(dụng cụ bảo quản) 

      

      

 

5. Chi phí bảo quản 

Loại sản phẩm Chỉ tiêu ĐVT 
Loại 1 Loại 2 Loại 3 

Chi nhân công, bao bì, cót ép     

Thuê cửa hàng     

Tỷ lệ hao hụt     

Điện, nước,....     
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Chi khác (hoá chất)     

Tổng chi phí     

 

IV. HOẠT ĐỘNG BÁN SẢN PHẨM BƯỞI QUẢ ĐOAN HÙNG 

1. Thị trường bán sản phẩm và tác nhân bán 

Loại sản phẩm Bán đi đâu Tỷ trọng 
(%) 

Thời gian bán Khối lượng  

     

     

     

2. Thời điểm bán hàng năm của ông/bà thường bắt đầu và kết thúc khi nào? (lấy VD cụ 

thể năm 2007)........................................................................................................... 

Tháng 
Khối 
lượng 

Giá mua 
Loại sản 

phẩm 
Nguồn gốc, cơ 

cấu 
Đặc tính mùa vụ 

      

      

      

      

Tổng      

 

3. Ông/bà thường bán sản phẩm cho ai, ở đâu?  

Số lượng người 
mua/năm 

Bán cho 
ai? 

Từ địa 
phương 

nào? 

Loại sản 
phẩm 
bán 

Khối 
lượng/năm 

Giá bán 
bình 
quân 
(đ/kg) 

Thường 
xuyên 

Không 
thường 
xuyên 

Hộ 

trồng 

bưởi 

  

 

   

Thu 

gom 
  

 
   

Đại lý       

Bán lẻ       

Khác       
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4. Lý do nào mà sản phẩm tiêu thụ được ở những nơi đó? 

............................................... 

........................................................................................................................................... 

5. Sản phẩm họ mua để làm gì (ăn, bán lẻ, bán buôn, xuất khẩu hay bảo quản 

?)........................................................................................................................................ 

6. Có hay không sự thay đổi nguồn bán sản phẩm trong những năm gần đây của 

ông/bà? Nguyên nhân chính?............................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

Năm 
Vùng bán sản 

phẩm  
Tỷ lệ 
(%) 

Khối 
lượng bán 

Giá bán 
bình quân 

Nguyên nhân chính? 

      

      

      

      

 

7. Chất lượng bưởi quả Đoan Hùng khi tiêu thụ 

7.1. Những tiêu chuẩn chất lượng nào của sản phẩm được quan tâm đến khi bán? 

Loại 
SP 
bán 

Đặc điểm chất 
lượng* 

Nguồn bán SP  
(Bán cho ai? ở 

đâu?) 

Thời 
điểm 
bán 

Khối 
lượng 
bán 

Giá bán 
(Đồng/kg) 

      

      

      

* Cần mô tả chi tiết đặc điểm về chất lượng của từng loại: Màu sắc, hình dáng, kích 

thước, mùi vị,.... đặc biệt là chất lượng vệ sinh ATTP, sử dụng hoá chất,.... 

 

7.2. Những chỉ tiêu trên do ai quy định? (Kinh nghiệm của ông/bà, yêu cầu khách 

hàng, tiêu chuẩn nhà nước)............................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

7.3. Các chỉ tiêu này có sự thay đổi như thế nào trong khoảng 5 năm trở lại đây? 

Tương lai sẽ như thế 

nào?..................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 
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........................................................................................................................................... 

7.4. Khách hàng có yêu cầu bắt buộc phải có chứng nhận vệ sinh ATTP hay không? Ai 

quy định? Quy định với loại sản phẩm nào? Vùng nào? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

7.5. Thái độ của khách hàng như thế nào nếu sản phẩm không có chứng nhận về vệ 

sinh ATTP? Họ có sẵn sàng trả giá cao hơn không ? Bao nhiêu? Tại sao?.................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

8. Hình thức bán sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng 

8.1. Phương thức bán như thế nào? Có hợp đồng bằng văn bản không hay chỉ thoả 

thuận miệng? Nội dung chính của hợp đồng?........................................................... 

........................................................................................................................................... 

8.2. Ông bà thường bán hàng bằng cách nào? Ông/bà bán tại nhà hay phải vận chuyển 

đến nơi bán? Bằng phương tiện gì?............ ........................................................... 

........................................................................................................................................... 

8.3. Ông/bà trao đổi thông tin thị trường với người mua như thế nào, bằng hình thức 

nào? (giá cả, khối lượng cung cấp, chất lượng sản phẩm)........................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

8.4. Ông/bà làm gì để giữ các mối hàng (chất lượng sản phẩm, hình thức thanh toán, 

quan hệ, ưu tiên,.....)?................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

8.5. Chi phí bán sản phẩm 

Loại sản phẩm 
Chỉ tiêu ĐVT 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 
Chi nhân công     

Chi vận chuyển     

Thuê cửa hàng     

Tỷ lệ hao hụt     

Điện, nước,....     

Bao bì (nếu có)     

Chi khác      

Tổng chi phí     
 

V. KHÓ KHĂN, TRONG QUÁ TRÌNH KINH DOANH BƯỞI ĐOAN HÙNG 

Vấn đề Khó khăn Mong muốn, đề xuất 
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Nguồn cung ứng sản phẩm   

Chất lượng sản phẩm cung ứng   

Yêu cầu chất lượng SP đầu ra   

Quản lý kinh doanh   

Kỹ thuật bảo quản   

Kiến thức VSATTP   

Kiến thức về nhãn mác hàng hoá   

Thị trường, đối tác   

Giá cả   

Khác   

 

VI. NHU CẦU THAM GIA HIỆP HỘI CÁC NHÀ SẢN XUẤT VÀ KINH 

DOANH BƯỞI ĐOAN HÙNG 

1. Nhận biết của tác nhân thương mại về việc bưởi Đoan Hùng được bảo hộ thương 

hiệu; những lợi ích mà người dân địa phương được hưởng........................................ 

........................................................................................................................................... 

2.  Nhận biết của tác nhân thương mại về Hiệp hội bưởi Đoan Hùng, hoạt động của 

Hiệp hội và vai trò của Hiệp hội trong việc gìn giữ và phát triển thương hiệu 

bưởi................................................................................................................................... 

3.   Nhu cầu tác nhân thương mại tham gia Hiệp hội........................................................ 

........................................................................................................................................... 

VII. SỰ HỖ TRỢ CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG Ở ĐỊA PHƯƠNG 

1. Tín dụng:....................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

2. Kỹ thuật:........................................................................................................................ 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

3. Thể chế:......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

4. Khác:............................................................................................................................. 
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........................................................................................................................................... 

VII. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA GIA ĐÌNH ÔNG/BÀ? 

........................................................................................................................................... 

 

                                 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông (bà)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ TRỒNG BƯỞI 

(Nghiên cứu ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng ở tỉnh Phú Thọ ) 

 

  

 

 

 

 

 

      Mã số phiếu: 

      Ngày phỏng vấn: 

      Họ tên người phỏng vấn: 
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PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

1  Tỉnh ………………………………….......... 

2 Tên huyện:……………………………….....      

3 Tên xã:…………….………………..............      

4 Tên thôn:……………………………………      

Điện thoại (nếu có): ...................................... 

5 Tên chủ hộ: ................................................... 

6 Giới tính:  1:    Nam  2:    Nữ  

7 Tuổi: ............................................................. 

8  Trình độ học vấn của chủ hộ: 

+ Mù chữ    [    ] 1 

+ Cấp 1    [    ] 2 

+ Cấp 2    [    ] 3 

+ Cấp 3    [    ] 4 

+ Trung cấp, trung học nghề [    ] 5 

+ Cao đẳng, đại học   [    ] 6 

9 Mức độ kinh tế của hộ (Theo phân loại của địa phương) 

 1.Nghèo  2. Trung bình   3. Khá 

10 Số lượng lao động trong gia đình 

 

Mã  Số người 

1 Trẻ nhỏ hoặc người tàn tật   
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2 Trẻ từ 10 đến 14 tuổi  

3 Người cao tuổi (trên 60)  

4 Người trong độ tuổi lao động  

 Tổng  

11 Các hoạt động phi nông nghiệp 

Ngoài các hoạt động sản xuất nông nghiệp, gia đinh ông/bà có tham gia các hoạt động 

phi nông nghiệp không?   0. Không  1. Có 

Cụ thể là hoạt động gì? .................................................................................................... 

 

12 Thu nhập trung bình 01 năm của gia đình ông/bà? (1000 đ) 

Mã Hoạt động Có/không 
(y/n) 

Thu nhập hàng 
năm 

  (a) (b) 

 Trồng trọt   

1 Cây lương thực (lúa,ngô,khoai,…)   

2 Cây màu (lạc, đậu tương, rau,…)   

3 Cây công nghiệp dài ngày (chè,…)   

4 Cây ăn quả (bưởi,cam,chanh,…)   

 Trồng bưởi   

 Chăn nuôi   

6 Gia súc (lợn, trâu, bò,..)   

7 Gia cầm (gà,ngan,…)   

8 Chăn nuôi khác   

 Phi nông nghiệp   

9 Buôn bán   

10 Nghề phụ   

11 Lương   

12 Khác   

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG TRỒNG BƯỞI CỦA GIA ĐÌNH 

II.1. Đặc điểm hoạt động trồng bưởi 

1 Diện tích đất sản xuất của hộ 

- Tổng diện tích đất canh tác của hộ là bao nhiêu? (không tính diện tích đất lâm 

nghiệp) (m
2
)…… 

- Gia đình ông/bà có mấy thửa đất?.................... 
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- Bao nhiêu thửa trồng bưởi?.............................. 

- Diện tích mỗi thửa?.......................................... 

2 Mô tả về các thửa đất có trồng bưởi của ông/bà? 

2.1. Phân theo tuổi cây, vườn bưởi của ông/bà chia làm mấy loại? và đặc điểm từng loại? 

Loại vườn kiến thiết cơ bản (KTCB):………………………………………………….. 

Loại vườn có cây trong độ tuổi  từ (6 – 10 năm)……………………………………..... 

Loại vườn có cây trong độ tuổi  từ (10 – 20 năm)…………………………………… 

Loại vườn có cây trong độ tuổi trên 20 năm................................................................. 

Loại khác....................................................................................................................... 

 

3 Phân loại thửa (vườn) theo tuổi cây bưởi và hình thức trồng  

Số cây bưởi phân theo giai đoạn Hình thức trồng Loại 
vườn 
 
 
 
Thửa 

 

KTCB 

 

Loại…. 

 

Loại…. 

 

Loại…. 
Chuyên 

canh 

Xen 

canh 

Cây 

trồng 

xen 

chính 

P....        

P....        

P…        

 

II.2. Chi phí và kết quả hoạt động trồng bưởi 

1 Chi phí từng thửa trồng bưởi trong giai đoạn KTCB 

Công lao động (công) 

Phân hoá học 

(kg) 

(N,P,K,NPK) 

Thuốc hoá 

học 

(1000đ) 

Trồng 

Làm 

cỏ,tưới 

nước 

Phun 

thuốc 

Phân 

chuồng 

(kg) 
   

Bảo 

vệ 

thực 

vật 

Kích 

thích 

Giống 

cây 

(1000đ) 

Chi phí 

khác 

(1000đ) 

           

           

           

2 Chi phí từng thửa trồng bưởi trong giai đoạn sản xuất kinh doanh (năm 2007) 

Đầu tư chi phí 
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Công lao động (công) 

Phân hoá học 

(kg) 

(N,P,K,NPK) 

Thuốc hoá 

học 

(1000đ) 

Trồng 

Làm 

cỏ,tưới 

nước 

Phun 

thuốc 

Phân 

chuồng 

(kg) 
   

Bảo 

vệ 

thực 

vật 

Kích 

thích 

Tưới 

nước 

Chi phí 

khác 

(1000đ) 
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3 Kết quả hoạt động trồng bưởi (năm 2007) 

Năm 2007 (quả) 

Tổng số Loại….. Loại….. 

Loại cây 

 

 

 

 

Thửa 

Sản 

lượn

g 

Giá 

bán 

bình 

quân 

Số 

lượng 

cây 

Năng 

suất 

(quả/cây

) 

Giá 

bán 

Số 

lượng 

cây 

Năng 

suất 

(quả/cây

) 

Giá 

bán 

P...         

P...         

P...         

II.3. Một số nội dung khác liên quan đến quá trình phân loại, thu hoạch, bảo 
quản bưởi quả 

1 Khi bán ông/bà có phân loại chất lượng quả không?  

0. Không  1. Có 

2 Yếu tố căn cứ để phân loại chất lượng bưởi quả? 

1. Tuổi cây                  2. Phương pháp nhân giống 

3. Giống bưởi  4. Khác…… 

3 Khi thu hoạch bưởi quả ông/bà chia theo chất lượng quả làm mấy loại?  ..........      

Cụ thể là những loại nào?......... 

Đặc điểm chất lượng các loại quả theo tiêu chí phân loại của ông/bà? 

Loại …….. ........................................................................................................

.....................................................................................................................................  

Loại ...................................................................................................................  

Loại ……... .......................................................................................................

.....................................................................................................................................  

      Loại 

……...............................................................................................................................

       

4 Sự khác nhau về tỷ lệ (theo năng suất) các loại bưởi quả giữa các loại cây (phân 

chia theo chất lượng) khác nhau: 

Có loại quả? Giá bán các loại bưởi quả (phân theo chất lượng là bao nhiêu)? 

- Giá năm 2007 

- Giá năm 2006 
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5 Hoạt động thu hoạch 

- Bưởi chín vào khoảng tháng mấy?(tính theo dương lịch)…………... 

- Ông/bà có thu hoạch bưởi đúng vào thời gian đó không?   

0. Không  1. Có 

- Nếu không thì tại sao?  

1. Được giá  2. Sợ ảnh hưởng đến cây vụ sau 

   3. Khác…….. 

- Đặc điểm quả các giống bưởi khi thu hoạch đúng thời điểm (khi chín)? 

- Thu hoạch sớm/muộn có ảnh hưởng đến năng suất quả không?  

0. Không  1. Có 

- Nếu sớm có, vì sao?.......................................................................................................... 

- Nếu muộn có, vì sao?....................................................................................................... 

- Thu hoạch sớm/muộn có ảnh hưởng đến chất lượng của bưởi không?......................... 

   0. Không  1. Có 

- Ảnh hưởng như thế nào đến chất lượng của bưởi quả?................................................ 

- Phương pháp thu hoạch quả bưởi mà gia đình ông bà áp dụng? 

1. Bằng tay  2. Bằng rọ  

3. Kết hợp tay và rọ 4. Phương pháp khác................... 

- Ai là người thu hoạch bưởi của gia đình ông/bà? 

1. Các thành viên trong gia đình  

2. Người  mua bưởi   3.  Kết hợp 1 và 2 

- Số lượng bưởi mà ông/bà bán? 

1. Bán toàn bộ   2. Giữ lại một phần   

3. Giữ lại toàn bộ 

- Nếu, lựa chọn (2) hoặc (3), ông/bà có xử lý quả sau thu hoạch không? 

0. Không   1. Có 

- Nếu có, thì cách thức ông/bà sử dụng như thế nào? 

1. Để quả hơi héo  2. Chấm vôi cuống,rửa sạch, 

3. Dùng thuốc bảo quản 4. Hình thức khác… 

6 Hoạt động bảo quản 

- Quả được bảo quản với quả của loại cây nào?  

1. Cây già (bao nhiêu tuổi?. 2. Cây nửa đời  

3. Cây bưởi tơ   4. Khác 
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- Loại quả nào?......................... 

- Đặc điểm loại quả được chọn để bảo quản?.................................................................... 

- Kỹ thuật bảo quản bưởi của gia đình ông/bà như thế nào? 

- Thời gian bảo quản bao nhiêu tháng? ............ 

Tỷ lệ hao hụt là bao nhiêu? ...........................(%) 

Dụng cụ bảo quản…………………………... 

Nơi bảo quản ................................................. 

- Những lưu ý trong quá trình bảo quản sản phẩm............................................................ 

- Kỹ thuật bảo quản bưởi của gia đình ông/bà có ảnh hưởng như thế nào đến chất 

lượng và mã quả bưởi?  

a/ Chất lượng:    1. Ngon hơn      2. Kém hơn     3. Ko ảnh hưởng 

b/ Mã quả:  1. Đẹp hơn    2. Xấu hơn      3. Không ảnh hưởng 

c/ Giá bán:  1. Đắt hơn .?đ)  2. Rẻ hơn (đ)   3. Không ảnh hưởng 

- Mô tả cách thức bảo quản từ khi hái, xử lý, bảo quản?................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

- Khó khăn của ông bà trong việc thu hoạch và bảo quản sản phẩm bưởi quả?............ 

…………………………………………………………………………………… 

II.4.  Hoạt động bán sản phẩm bưởi quả Đoan Hùng 

1 Nguồn thông tin ông/bà tham khảo khi bán sản phẩm bưởi quả là? 

1. Hàng xóm 

2. Bạn bè, người thân 

3. Đại lý, thu gom 

4. Tivi, đài, báo 

5. Chính quyền địa phương 

6. Nguồn khác..... 

2 Giá bán bưởi phụ thuộc vào những yếu tố nào? 

1. Giá cả thị trường  

2. Thời điểm bán (bán khi quả non, bán khi chín,…) 

3. Hình thức bán  

4. Chất lượng quả (tuổi cây, giống,….) 

5. Số lượng  

6. Khác…. 

3 Cách thức bán sản phẩm 

1. Bán vo  2. Bán quả  3. khác.................... 

- Nếu là hình thức bán quả thì khi bán ông/bà có phân loại chất lượng quả không? 

 0. Không  1. Có 
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- Đến thời điểm thu hoạch ông/bà có bán bưởi ngay không?   

0. không  1. Có 

Nếu không, vì sao?   

1. Để nhà ăn   2. Để biếu   3. Chờ lên giá 

Nếu có, ông/bà thường bán cho ai? (ghi tên và địa chỉ cụ thể của người mua) 

1. Thu gom 

2. Đại lý lớn 

3. Đại lý nhỏ 

4. Người tiêu dùng trực tiếp 

5. Khác......  

- Hình thức bán là gì?      1. Hợp đồng  2. Thoả thuận miệng   

3. Khác……… 

- Nếu có hợp đồng, thì  hợp đồng được ký vào thời điểm nào? 

  1. Quả non (tháng nào?)…. 2. Quả chín…..  3. Khác 

 
II.5. Các tiêu chí đánh gía và yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bưởi Đoan Hùng 

- Theo ông/bà thì quả bưởi ngon nhất, đúng giống có những đặc điểm gì? (cố gắng ước 

lượng đúng các chỉ tiêu đo đếm được): 

Đặc điểm Giống bưởi........ 
Hình dáng  

Kích thước  

Trọng lượng quả  

Vỏ quả  

(màu sắc, rôm, độ tươi) 
 

Thịt quả (cùi - độ dày)  

Múi (độ dóc)  

Tép múi (tôm)  

Mùi  

Vị (ngọt, chua…)  

Số hạt/múi  

Tiêu chí khác...  

(Ghi cụ thể cho từng giống: Sửu và Bằng Luân) 

                                 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông (bà)! 
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PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI MUA BƯỞI 
(Nghiên cứu ngành hàng bưởi quả Đoan Hùng ở tỉnh Phú Thọ ) 

 

  

 

 

 

 

 

      Mã số phiếu: 

      Ngày phỏng vấn: 

      Họ tên người phỏng vấn: 
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I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:.................................................................. 

2. Địa chỉ: ..................................................................... 

3. Giới tính   0. Nữ  1. Nam 

4. Nghề nghiệp của người được phỏng vấn: ............................................................. 
 

II. HOẠT ĐỘNG MUA BƯỞI 

1. Mục đích của ông/bà khi chọn mua bưởi là gì? 

1. Ăn  2. Quà biếu  3. Thờ, lễ Tết    4. Khác.... 

2. Nếu có, số lượng lần mua bưởi trong năm? 

MĐ Mục đích chọn mua (đánh dấu x 

vào lựa chọn) 

Số lần mua hàng 

tháng (tuần/năm) 

Bình quân số quả 

/lần mua tháng 

(tuần/năm) 

1 Ăn   

2 Quà biếu   

3 Thờ, lễ Tết   

4 Khác...   

3. Những tháng nào trong năm ông/bà thường mua bưởi? Khối lượng là bao 

nhiêu? (quả) 

 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

Đánh dấu (x)             

Quả/tháng             

Mục đích mua 

chủ yếu nhất trong 

tháng 1 ÷ 4 

            

4. Theo các mục đích chọn mua khác nhau, ông/bà ưa thích lựa chọn loại bưởi nào 

nhất (đánh dấu x vào lựa chọn)? 

Stt Loại bưởi Ăn Quà 

biếu 

Thờ, lễ Tết... Khác Lý do 

1 Bưởi Đoan 
Hùng 

     

2 Bưởi Diễn      

3 Bưởi Năm Roi      

4 Bưởi Da Xanh      

5 Bưởi Trung 

Quốc 

     

6 Bưởi khác.... 

 

     



 

 

153

PHẦN II: HOẠT ĐỘNG MUA BƯỞI ĐOAN HÙNG 

1. Ông/bà có biết về sản phẩm bưởi đặc sản Đoan Hùng của tỉnh Phú Thọ?  

0. Không  1. Có 

2. Trong thời gian qua ông/bà có mua bưởi Đoan Hùng hay không? 

0. Không 1. Có 

3. Ông/bà có nhận biết bưởi Đoan Hùng với các loại bưởi khác không? 

0. Không 1. Có 

4. Nếu có, thì các tiêu chí ông/bà sử dụng để nhận biết đó là gì 

Tiêu chí chọn 

mua 

Đánh 

dấu 

(x) 

Mức độ quan 

trọng (1 -3) 

Mô tả chi tiết bưởi Đoan Hùng (nếu có thể thì mô 

tả theo từng giống bưởi Đoan Hùng) 

Hình dáng   Bưởi Sửu Bưởi Bằng Luân 

Kích thước     

Trọng lượng 

quả 

    

Vỏ quả (màu 

sắc, rôm, độ 

tươi) 

    

Thịt quả     

Múi (độ dóc)     

Tép múi     

Mùi     

Vị (ngọt, 

chua.. 

    

Tiêu chí 

khác... 

    

5. Ông/bà phân biệt bưởi Đoan Hùng và giống bưởi khác như thế nào? 

Tiêu chí chọn mua Bưởi Đoan Hùng Bưởi khác 

Hình dáng   

Kích thước   

Trọng lượng quả   

Vỏ quả (màu sắc, rôm, độ 

tươi) 

  

Thịt quả   

Múi (độ dóc)   

Tép múi   

Mùi   

Vị (ngọt, chua..   

Tiêu chí khác...   
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6. Ông/bà có thể cho biết nguồn gốc, xuất xứ (địa phương/xã) nào trên huyện 

Đoan Hùng có các giống bưởi đó không? 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

7. Xin ông/bà cho biết giá các loại bưởi mà ông bà mua lần gần nhất (tại thời điểm 

điều tra) 

Đvt: đ/quả 

Stt Loại bưởi Giá đặc 

biệt 

Giá loại 1 Giá loại 2 Giá loại 3 

1 Bưởi Đoan Hùng     

2 Bưởi Diễn     

3 Bưởi Năm Roi     

4 Bưởi Da Xanh     

5 Bưởi Trung Quốc     

6 Bưởi khác:     

8. So với các loại bưởi khác ông/bà thường mua thì giá bưởi Đoan Hùng thường 

cao hơn hay thấp hơn? 

1. Cao hơn 1. Thấp hơn 3. Không có ý kiến 

9. Theo ông/bà thì sự biến động sản lượng bưởi của Trung Quốc, miền Nam, các 

vùng khác về Hà Nội có làm thay đổi giá của bưởi Đoan Hùng không? 

0. Không 1. Có  2. Không có ý kiến 

10. Theo ông/bà sự biến động giá của các loại bưởi khác trên thị trường có làm thay 

đổi gia của bưởi Đoan Hùng không? 

0. Không 1. Có  2. Không có ý kiến 

11. Theo ông/bà thì tính chất mùa vụ của bưởi Đoan Hùng có làm thay đổi giá bưởi 

không?  

0. Không 1. Có  2. Không có ý kiến 

12. Theo ông/bà thì chất lượng bưởi Đoan Hùng có ảnh hưởng đến giá bưởi như thế 

nào? 

0. Không 1. Có  2. Không có ý kiến 

13. Liệu hình thức, mẫu mã, tem nhãn có ảnh hưởng đến giá bưởi Đoan Hùng 

không? 

0. Không 1. Có  2. Không có ý kiến 

14. Yếu tố khác ảnh hưởng đến giá bưởi Đoan Hùng (ghi rõ.....) 

...................................................................................................................................... 
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15. Ông/bà thường mua bưởi Đoan Hùng ở địa điểm nào (chợ, siêu thị,...) 

Stt Địa điểm mua Tỷ lệ (%) Lý do chọn địa điểm mua là gì? 

1 Siêu thị   

2 Chợ   

3 Cửa hàng bán hoa 

quả 

  

4 Khác (ghi rõ)   

 Tổng 100  

15.1. Ông/bà có biết thông tin bưởi Đoan Hùng đã được bảo hộ "chỉ dẫn địa lý" 

(hay Nhà nước công nhận và bảo hộ thương hiệu ) hay không? 

0. Không  1. Có 

Nếu có, nguồn thông tin ông bà nhận được là từ đâu? 

1. Ti vi, đài   2. Báo, tạp chí  3. Người bán hàng   

4. Bạn bè, hàng xóm 5.Nguồn khác.... 

15.2. Ông/bà có sẵn sàng trả tiền cao hơn khi mua bưởi Đoan Hùng có bao bì, 

tem nhãn chứng minh xuất xứ và đảm bảo chất lượng sản phẩm hay không? 

0. Không  1. Có 

Nếu có, ông/bà có thể trả cao hơn bao nhiêu cho một quả?.......................(đ/quả) 

 

                                 Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông (bà)! 
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