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TÓM TẮT 

Nghiên cứu chuỗi giá trị thịt bò tại huyện Tuần Giáo nhằm mục tiêu sơ đồ hóa chuỗi giá trị, mô tả hoạt động của 

các tác nhân và phân tích các khó khăn trong chuỗi từ đó chỉ ra điểm nút và tác nhân có vai trò quyết định chuỗi làm 

cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo. Nghiên cứu sử dụng phương pháp sơ đồ chuỗi giá trị và phương pháp thống kê 

mô tả, nghiên cứu đã khảo sát 45 hộ chăn nuôi bò thịt, phỏng vấn sâu đối với 1 người thu gom, 3 người thu gom vừa 

giết mổ, 2 người bán lẻ, 2 người bán buôn và 1 cán bộ thú y phụ trách kiểm tra về giết mổ và mua bán bò, 1 thảo 

luận nhóm trọng tâm (FGDs) người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuỗi giá trị thịt bò gồm các tác nhân là 

người chăn nuôi, người thu gom, người giết mổ, bán buôn, bán lẻ và người tiêu dùng. Có 5 kênh chủ yếu tiêu thụ thịt 

bò và chủ yếu tiêu thụ tại Huyện. Dựa trên phân tích chuỗi và các tác nhân trong chuỗi cho thấy tác nhân giết mổ có 

vai trò quyết định trong chuỗi giá trị thịt bò tại Tuần Giáo. Các tác nhân trong chuỗi chủ yếu hoạt động độc lập, chưa 

có sự chia sẻ thông tin và liên kết để cùng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 

Từ khóa: Chuỗi giá trị, thịt bò, tác nhân. 

Studies on the Beef Value Chain in Tuan Gi District, Dien Bien Province 

ABSTRACT 

The study of beef value chain in Tuan Giao district aimed to show value chain mapping, described the activities 

of the actors and analyzed the difficulties in the chain to propose “bottleneck” point and leader of value chain basing 

for the future research. Mapping value chain and descriptive statistics methods were used in the study, interviewed 

45 farmers raising cattle, in-depth interview with 1 collector, 3 collectors and slaughterhouses, 2 retailers, 2 

wholesalers and 1 veterinarian who has been responsible for examination slaughter and purchasing cattle, and 1 

FGDs with consumers. The results of the study showed that the value chain of beef cattle includes actors from 

producers, collectors, slaughterers, wholesalers, retailers and consumers. There are five channels to sell beef and 

selling at Tuan Giao district. Base on the value chain and actor analysis indicated that slaughterhouses play decisive 

role in the beef value chain in Tuan Giao. The actors in the chain mainly operate independently and do not have a 

link to increase the value of the chain and meet the needs of customers. 

Keywords: Value chain, beef, actors. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiện nay, chën nuôi bñ thðt có vai trò quan 

trọng trong đời sống cûa ngþời dân tộc ở vùng 

cao Tây Bíc. Bên cänh chức nëng cung cçp sức 

kéo, làm đçt cho hộ trong sân xuçt nông nghiệp, 

nó là tài sân có giá trð lớn đối với hộ. Bên cänh 

đò, nhu cæu tiêu dùng thðt bò và các sân phèm 

tÿ thðt bñ ngày càng tëng thì việc phát triển 

chën nuôi bñ thðt cò ý nghïa to lớn đối với các 

vùng dân tộc vì nó vÿa täo ra việc làm, tëng thu 

nhêp, tÿng bþớc câi thiện đời sống và giúp thoát 

nghèo bền vững cho ngþời dân tộc ở vùng cao 

Tây Bíc. 

Tuæn Giáo là huyện miền núi phía nam 

tînh Điện Biên, nơi sinh sống cûa nhiều đồng 

bào dân tộc thiểu số nhþ Thái, H’Mông, Dao, 

Kinh, Kháng,„ Huyện có nhiều điều kiện thuên 

lợi cho phát triển ngành chën nuôi, đặc biệt là 

chën nuôi đäi gia súc (cý thể là bò thðt). Nëm 
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2017, đàn bñ cûa huyện đät 7.878 con (UBND 

Tuæn Giáo, 2017) và cò xu hþớng tëng qua các 

nëm. Chën nuôi bñ thðt đþợc coi là sân phèm có 

lợi thế nhçt trên đða bàn huyện và nìm trong 

chiến lþợc tái cơ cçu nông nghiệp cûa tînh 

(UBND tînh Điện Biên, 2018). Phát triển chën 

nuôi bò thðt có thể giúp tëng thu nhêp, câi thiện 

cuộc sống và góp phæn xoá đòi giâm nghèo cho 

bà con dân tộc. Tuy nhiên, chën nuôi tråu bñ ở 

đåy chþa phát triển vì nhiều lý do khác nhau. 

Theo Garcia (1996, chën nuôi tråu bñ ở vùng cao 

chðu ânh hþởng cûa nhiều yếu tố bao gồm kinh 

tế, xã hội và điều kiện sinh thái cûa vùng. Cý 

thể, chën nuôi bñ thðt gặp khò khën do thiếu 

nguồn thức ën và vêt nuôi phâi trâi qua mùa 

đông giá länh khíc nghiệt kéo dài. Hơn nữa, ở 

vùng cao, chën nuôi đäi gia súc nhþ tråu, bñ 

phâi cänh tranh trong sử dýng đçt với sân xuçt 

trồng trọt, do việc chuyển đổi một phæn diện 

tích sang trồng có và các bãi chën thâ bð thu hẹp 

do chuyển đổi sang trồng trọt. Bên cänh đò, tråu 

bñ đþợc nuôi giữ có giá trð nhþ tài sân và chën 

nuôi trâu bò gín liền với bân síc vën hòa dån 

tộc cûa các cộng đồng thiểu số. Dân tộc thiểu số 

vùng såu vùng xa thþờng khó tiếp cên với thð 

trþờng thành thð, ít chðu tác động cûa cơ chế 

cung – cæu và hän chế các thông tin về chuỗi giá 

trð thðt bò. Bên cänh đò, Theo Viện công nghệ 

Sáng täo (2017), nhu cæu thðt bñ trong nþớc tëng 

lên hơn 4 læn, tÿ 1 kg/ngþời/nëm nëm 2001 lên 

4,3 kg/ngþời/nëm vào 2017 dén đến sự thiếu hýt 

nguồn cung thðt bò. Sự thâm hýt nguồn cung 

này dén tới việc nhêp bò sống tÿ các nþớc láng 

giềng nhþ Thái Lan, Campuchia và Lào, thðt bò 

đông länh tÿ các nþớc nhþ Australia và Mỹ. 

Cùng với đò, hiện nay các tác nhân thu gom, 

giết mổ täi huyện vén phâi đi thu mua bñ tÿ các 

huyện khác do không đû nguồn cung täi chỗ. 

Chính vì vêy, nghiên cứu này nhìm phân tích 

hiện träng chuỗi giá trð thðt bò täi huyện Tuæn 

Giáo và xác đðnh các thuên lợi khò khën cüng 

nhþ những điểm thít trong chuỗi nhìm phát 

triển chuỗi giá trð thðt bò täi Huyện trong thời 

gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Lý thuyết về chuỗi giá trð cûa Raikes & cs. 

(2000), Kaplinsky & Morris (2001), M4P (2008) 

và phþơng pháp thống kê mô tâ đã đþợc sử dýng 

trong nghiên cứu. Trong đò, phþơng pháp sơ đồ 

chuỗi giá trð đþợc sử dýng để sơ đồ hóa chuỗi giá 

trð thðt bò täi huyện Điện Biên. Nghiên cứu này 

chî têp trung vào các kênh phân phối thðt bò 

trong huyện do các kênh ngoài huyện chû yếu là 

sân phèm bò sống. Các chî tiêu thống kê dùng 

mô tâ về các tác nhån nhþ quy mô, mối liên kết 

và các đặc điểm sân xuçt. Các thông tin thu 

thêp cho nghiên cứu bao gồm điều tra 45 hộ 

chën nuôi bñ thðt täi các xã Quài Nþa và Chiềng 

Sinh là các xã têp trung chën nuôi bñ cûa huyện 

Tuæn Giáo. Hai xã này cò điều kiện thuên lợi 

cho chën nuôi bñ thðt nhþ cò bãi chën thâ và 

thuên tiện cho việc mua bán bò thðt (gæn đþờng 

giao thông liên huyện, liên tînh). Phóng vçn sâu 

đối với các tác nhån trung gian cüng đþợc sử 

dýng (1 ngþời thu gom, 3 ngþời giết mổ (vÿa thu 

gom vÿa giết mổ), bán lẻ, 2 ngþời bán buôn và 1 

cán bộ thú y phý trách kiểm tra về giết mổ và 

mua bán trâu bò). Thông tin về ngþời tiêu dùng 

đþợc khâo sát thông qua thâo luên nhóm trọng 

tåm (1 FGD ngþời kinh doanh quán ën và ngþời 

tiêu dùng hộ gia đình).  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng chuỗi giá trị thịt bò tại 

huyện Tuần Giáo  

3.1.1. Sơ đồ chuỗi giá trị thịt bò tại huyện 

Tuần Giáo 

Chuỗi giá trð thðt bò là một chuỗi các quá 

trình tÿ khâu sân xuçt (cung cçp đæu vào, con 

giống, để chën nuôi bñ), sau quá trình chën nuôi 

thì ngþời chën nuôi bán bñ cho thu gom, giết 

mổ, bán lẻ đến ngþời tiêu dùng. Là tác nhân 

đæu tiên trong chuỗi, hộ nông dân sử dýng các 

dðch vý cung cçp đæu vào (thú y, thức ën, con 

giống) để chën nuôi (cò thể là chën nuôi bñ sinh 

sân để lçy con giống, nuôi bê, nuôi bò thðt và vỗ 

béo để bán; hoặc mua bê hoặc bò về nuôi vỗ béo 

để bán). Sau khi đþợc nuôi vỗ béo để bán, bò sẽ 

đþợc chuyển đến các tác nhân tiếp theo là: thu 

gom nhó, thu gom lớn, giết mổ, bán lẻ, chế biến 

và cuối cùng là đến tay ngþời tiêu dùng.  

Sân phèm thðt bò ở Tuæn Giáo đþợc tiêu thý 

qua các kênh 1-5. 
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Ghi chú: * Kênh phân phối thịt bò ra ngoài huyện không nằm trong phạm vi nghiên cứu 

Hình 1. Chuỗi giá trị thịt bò huyện Tuần Giáo 

Trong các kênh phân phối trên, kênh 4 và 

kênh 5 là hai kênh thð trþờng chính cûa chuỗi 

giá trð thðt bñ. Đối với hai kênh này, do ngþời 

chën nuôi bán bñ trực tiếp cho ngþời giết mổ 

nên giá bán cao hơn bán qua thu gom. Qua sơ đồ 

chuỗi giá trð cho thçy tác nhân giết mổ có vai trò 

quan trọng trong chuỗi do đåy là tác nhån kết 

nối giữa sân xuçt và tiêu dùng, ním đþợc câ 

thông tin về nhu cæu cûa khách hàng và đặc 

điểm sân xuçt cûa ngþời chën nuôi. 

3.1.2. Các tác nhân tham gia chuỗi giá trị 

Người tiêu dùng: Dựa trên thâo luên nhóm 

với các tác nhân trong chuỗi, thðt bò täi huyện 

Tuæn Giáo đþợc chia ra làm 3 loäi A, B và C. 

Thðt loäi A là ngon nhçt bao gồm thðt bíp đùi, 

vai, thðt thën. Thðt loäi B là thðt có mỡ ba chî, 

thðt výn. Thðt loäi C là các loäi nội täng, gân và 

da. Đối với các hộ gia đình, trung bình 1-2 tuæn 

mới mua thðt bò 1 læn, mỗi læn mua có thể 1-2kg 

để ën dæn hoặc làm khô, các hộ làm cán bộ 

thþờng đi chợ thþờng xuyên hơn (2-3 ngày/læn) 

loäi thðt tiêu thý cûa các hộ gia đình là thðt loäi 

B và C vì có mỡ ngêy, thơm và phù hợp để chế 

biến các mòn ën cûa ngþời Thái. Đôi khi hộ gia 

đình muốn mua thðt loäi A phâi đặt trþớc. Đối 

với các quán ën: Täi thð trçn Tuæn Giáo có 

khoâng 60 quán ën, trong đò cò 10 quán cò 

khách đông thþờng xuyên. Quán ít bình quân 2 

kg/ngày, quán nhiều 25-30 kg/ngày, các quán ën 

chî tiêu thý thðt loäi A. Hæu hết, ngþời tiêu 

dùng täi Tuæn Giáo không biết về nguồn gốc cûa 

thðt bñ, ngþời mua đánh giá thðt bò thông qua 

quan sát màu síc, thớ thðt và độ þớt. Sở thích 

cûa ngþời tiêu dùng là thðt cñn tþơi và 100% 

ngþời tiêu dùng trâ lời không thích thðt đòng gòi 

hoặc đông länh. Hiện nay, ngþời tiêu dùng lo 

líng về vçn đề vệ sinh an toàn thực phèm trong 

quá trình giết mổ. 

Người bán lẻ thịt bò: Các hộ bán lẻ chû yếu 

là ngþời dân tộc Thái sinh sống ở đða phþơng và 

tham gia bán lẻ thðt bò täi các chợ nhþ: chợ 

trung tâm huyện, chợ phiên và các cửa hàng 

bán lẻ thðt ở các xã. Những ngþời bán lẻ này lçy 

Sản xuất Thu gom Chế biến Thương mại Tiêu dùng 

Người  

chăn nuôi  

bò thịt 

Thu gom  

trong huyện 

Hộ  

gia đình 

Lò 

sấy 

Người  

giết mổ 

Người 

bán lẻ 
Người 

bán 

buôn 

Thu gom  

ngoài huyện 

30% 

60% 

70% 

25% 

15 % 

50% 

30% 

Người  

tiêu dùng 

ngoài huyện * 

10% 
10% 

Phòng NN và PTNT 
Trạm khuyến nông 

Hội Nông dân Huyện 
Chương trình/dự án 

 
 

Trạm Thú Y, Ngân hàng 
 
 

Nhà 

hàng 

30% 

70% 
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läi thðt tÿ những ngþời giết mổ ở xã Quài Cang. 

Ở chợ trung tâm thð trçn Tuæn Giáo có khoâng 

10 ngþời bán lẻ thðt bò, và gæn nhþ ngày nào họ 

cüng bán, nhþng đông nhçt là vào buổi sáng, 

buổi chiều chî có khoâng 3-4 hộ bán. Các hộ này 

chuyên bán thðt bò hoặc trâu chứ không bán lẻ 

các loäi thðt khác. Trung bình mỗi hộ hàng ngày 

bán đþợc khoâng 10-20kg thðt bò các loäi. 

Người bán buôn thịt bò: Täi huyện Tuæn 

Giáo có tÿ 2 hộ bán buôn têp trung ở xã Quài 

Tở. Ngþời bán buôn 100% là phý nữ, hàng ngày, 

ngþời bán buôn mua trung bình 30kg thðt tÿ 

ngþời giết mổ và đi giao läi cho các quán ën vào 

buổi sáng sớm. Ngþời thu gom mua cố đðnh tÿ 1 

hộ giết mổ và chî mua thðt loäi A và dä sách. 

Người giết mổ địa phương: Täi huyện Tuæn 

Giáo cò 12 ngþời giết mổ thì cò 10 ngþời giết mổ 

ở xã Quài Cang và đåy đþợc coi là khu giết mổ 

và cung cçp thðt bò chính cho toàn huyện. Các 

hộ làm giết mổ này chû yếu là ngþời dân ở xã có 

nhà cänh đþờng hoặc xuống làm lán ở cänh 

đþờng để giết mổ bò. 

Kênh 1: 

 
Kênh 2: 

 
Kênh 3:  

 
Kênh 4: 

 

Kênh 5: 

 

Hình 2. Các kênh tiêu thụ thịt bò ở huyện Tuần Giáo  

Người  
chăn nuôi 

Thu gom Giết mổ Bán lẻ Tiêu dùng 

Chăn nuôi bò thịt, 
bò vỗ béo 

Mua bò trực tiếp 
từ người  
chăn nuôi 

Mua bò từ người 
thu gom nhỏ về 

giết mổ 

Mua lại thịt bò  
từ người giết mổ 

Tiêu dùng tại nhà 
hoặc biếu, cho 

Người  
chăn nuôi Thu gom Giết mổ Bán buôn Tiêu dùng 

Chăn nuôi bò thịt, 
bò vỗ béo 

Mua bò trực tiếp 
từ người  
chăn nuôi 

Mua bò từ người 
thu gom nhỏ về 

giết mổ 

Mua lại thịt bò từ 
người giết mổ Nhà hàng 

Người chăn nuôi 
 

Chăn nuôi bò thịt, bò vỗ béo 

Giết mổ 
 

Mua bò từ người chăn nuôi về giết mổ 

Người tiêu dùng 
 

Hộ gia đình, nhà hàng 

Người chăn nuôi Giết mổ Bán buôn Tiêu dùng 

Chăn nuôi bò thịt, 
bò vỗ béo 

Mua bò từ người chăn nuôi  
về giết mổ 

Mua lại thịt bò 
từ người giết mổ Nhà hàng 

Người chăn nuôi Giết mổ Bán lẻ Tiêu dùng 

Chăn nuôi bò thịt, 
bò vỗ béo 

Mua bò từ người chăn 
nuôi về giết mổ 

Mua lại thịt bò  
từ người giết mổ 

Hộ gia đình 
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Nguồn hàng ở các hộ nông dân trong huyện 

cung cçp đþợc khoâng 50% nhu cæu cûa ngþời 

giết mổ, còn khoâng 50% là tÿ các hộ nông dân ở 

huyện khác (huyện Tûa Chùa hoặc tÿ tînh Lai 

Chåu). Ngþời giết mổ chû yếu đi “mua rong” täi 

các hộ nông dân không có mối liên hệ với các hộ 

nông dân. Do vêy, đôi lúc không mua đþợc bò 

cûa ngþời nông dån thì ngþời giết mổ ở đåy cüng 

mua läi bò cûa ngþời thu gom täi đða phþơng 

hoặc thu gom ngoäi huyện để về giết mổ, nhþng 

cüng không cò mối liên hệ với tác nhân này, chû 

yếu là tiện và gặp thì mua. 

Thời gian giết mổ là khoâng 3-5h sáng, sau 

khi giết mổ xong thì ngþời giết mổ xẻ thðt để 

bán ngay täi nơi giết mổ cho ngþời tiêu dùng ở 

đða phþơng hoặc cung cçp cho ngþời bán lẻ ở các 

nơi; nhà hàng, quán ën ở thð trçn Tuæn Giáo. Số 

lþợng bò giết mổ cûa các hộ phý thuộc vào 

nguồn hàng cûa ngþời giết mổ, khách hàng 

thþờng xuyên và điều kiện cûa tÿng hộ, nhþng 

trung bình mỗi hộ giết mổ khoâng 10-15 con 

bò/tháng. Hàng ngày chî có khoâng 5-6 hộ giết 

mổ bò. Hiện nay, theo đánh giá, trọng lþợng bò 

thðt quá nhó và tỷ lệ thðt không cao. 

Hình thức thanh toán ngay là chû yếu khi 

giao dðch với hộ nông dân, khách hàng là hộ gia 

đình. Đối với khách hàng là ngþời bán lẻ thì họ 

thþờng trâ chêm sau 1 ngày, hoặc buổi sáng lçy 

hàng thì buổi chiều trâ tiền; khách hàng là các 

nhà hàng, quán ën, quán phở cüng thþờng trâ 

tiền ngay hoặc trâ sau 1 vài ngày. 

Người thu gom bò thịt: 

Trong chuỗi giá trð thðt bò ở huyện Tuæn 

Giáo có 2 loäi hình thu gom bñ, đò là thu gom 

nhó ở đða phþơng và thu gom lớn (thþờng gọi là 

lái buôn). Hai tác nhân này có những đặc điểm 

khác nhau, cách thức hoät động khác nhau, mức 

độ đæu tþ khác nhau, trong đò cung cçp bò thðt 

cho các hộ giết mổ täi huyện Tuæn Giáo là các 

thu gom nhó ở đða phþơng. 

Qua nghiên cứu, trên đða bàn các xã điều 

tra đều cò ngþời thu gom chuyên đi thu mua bñ 

cûa các hộ nông về bán cho thu gom lớn. Các thu 

gom này có thể gọi là hệ thống “chån rết” cûa 

các lái buôn bò lớn ở nơi khác về mua để chuyển 

bñ đi tiêu thý cho các lò mổ lớn, ở những thành 

phố lớn. Nhóm hộ này thþờng là nhóm hộ có 

kinh tế khá, cò điều kiện về vốn để đi thu mua 

bò về tích trữ läi trong hộ. Mỗi tháng họ làm 

việc khoâng 20 ngày, họ thþờng đi mua bñ ở các 

hộ nông dån trên đða bàn xã hoặc các xã lân cên. 

Họ thþờng tích trữ bñ trong gia đình khoâng 3-5 

ngày để vỗ béo läi bñ và tích đû số lþợng 

(khoâng 10-15 con bò) thì gọi điện cho các thu 

gom lớn (thþờng là thu gom ở Thuên Châu, 

Bình Thuên - tînh Sơn La) mang xe lên mua. 

Chi phí cûa các tác nhân này chû yếu là chi phí 

xëng xe đi läi, điện thoäi, giao dðch và chi phí 

thuê dít bò. 

Người chăn nuôi: 

Hộ nông dân ở Tuæn Giáo chû yếu là ngþời 

dân tộc H’Mông và ngþời dân tộc Thái với 

truyền thống chën nuôi cò tÿ låu đời với 2 

phþơng thức chën nuôi bñ chû yếu là nuôi nhốt 

chuồng và chën thâ hoàn toàn. Täi hai điểm 

nghiên cứu thì xã Quài Nþa và xã Chiềng Sinh 

(nìm dọc đþờng quốc lộ 6) chû yếu là ngþời dân 

tộc Thái. 

Bảng 1. Thông tin chung về hộ chăn nuôi 

Chỉ tiêu ĐVT 
Xã Chiềng Sinh 

(n = 16) 
Xã Quài Nưa 

(n = 29) 
Tính chung 

(n = 45) 

Tuổi trung bình chủ hộ năm 46,25 43,07 44,20 

Giới tính chủ hộ là nữ % 56,25 44,83 48,89 

Số năm đi học năm 2,81 5,86 4,78 

Số khẩu người/hộ 5,06 5,17 5,13 

Số lao động người/hộ 3,06 3,41 3,29 

Lao động chăn nuôi bò người/hộ 1,88 2,03 1,98 

Diện tích đất trồng cỏ m
2 

637,50 624,14 628,89 
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Bảng 2. Tình hình tiêu thụ bò thịt của các hộ qua 3 năm từ 2016 đến 2018 

(ĐVT: Con/hộ/nëm) 

Chỉ tiêu Xã Chiềng Sinh Xã Quài Nưa Tính chung 

Số lượng bò hiện tại 6,94 3,93 5,00 

Số lượng bò bán năm 2016 1,25 0,21 0,58 

Số lượng bò bán năm 2017 0,69 0,21 0,38 

Số lượng bò bán năm 2018 1,38 0,24 0,64 

 

Qua nghiên cứu chúng tôi nhên thçy, đa số 

chû hộ là ngþời ra quyết đðnh sân xuçt kinh 

doanh trong hộ. Nhþng có thể dễ dàng nhên 

thçy độ tuổi trung bình cûa chû hộ là gæn 44 

tuổi và trình độ rçt thçp, tÿ trung bình là cçp 1 

còn chû hộ cò trình độ tÿ trung cçp trở lên là rçt 

ít (qua nghiên cứu chî cò 1 ngþời cò trình độ đäi 

học và 2 ngþời học hết lớp 12). Do trình độ cûa 

chû hộ thçp nên ânh hþởng nhiều đến quyết 

đðnh sân xuçt kinh doanh cûa hộ và việc tiếp 

cên thð trþờng, áp dýng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuêt về chëm sòc, cách cho ën, trồng có lçy 

thức ën cho tråu bñ, cách chống rét và phòng 

chữa bệnh cho bò cûa ngþời dân.  

Do trình độ cûa ngþời dân còn hän chế, đời 

sống kinh tế cñn khò khën nên diện tích đçt 

cûa hộ chû yếu đþợc sử dýng để trồng các lþơng 

thực phýc vý nhu cæu và đời sống hàng ngày 

cûa gia đình. 

Xã Quài Nþa và Chiềng Sinh đều có bãi 

chën thâ têp trung. Diện tích trồng có cûa các 

hộ chû yếu đþợc hỗ trợ tÿ dự án cûa tînh và tổ 

chức quốc tế. Nhþ vêy, täi các xã đã bít đæu 

xuçt hiện hình thức nuôi nhốt têp trung và vỗ 

béo để phát triển chën nuôi bñ thðt theo hþớng 

hàng hóa. 

Số bò hiện täi cûa mỗi hộ trung bình là 5,0 

con bò/hộ, và chû yếu các hộ chën nuôi bñ với 

mýc đích sinh sân là chính; nguồn gốc đa số là 

do bñ nhà đẻ ra. Đäi đa số các hộ nông dån đều 

mua hoặc đþợc cho 1 con bò cái và họ nuôi con 

bñ đò với mýc đích sinh sân và khi bñ đẻ thì hộ 

nông dân để läi nuôi. Số bò bán cûa các hộ là 

khá thçp (tÿ nëm 2016 đến nay trung bình mỗi 

hộ bán 1,5 con bò), có những hộ chþa bao giờ 

bán bñ. Nguyên nhån là do ngþời dân có trình 

độ thçp, nên khâ nëng lựa chọn thời điểm để 

phối giống bñ chþa phù hợp nên khâ nëng sinh 

sân cûa bò thçp. Các hộ coi bò là tài sân nên chî 

bán khi có việc cæn nhþ làm nhà, cþới xin cho 

con cái. Hän chế trong chën nuôi cûa các hộ là 

thiếu kiến thức chën nuôi, thú y, giống bò nhó 

và có hiện tþợng thoái hóa giống bò do giao phối 

cên huyết, chën nuôi nhó lẻ và không có kế 

hoäch bán bò rõ ràng. 

3.2. Liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi 

giá trị thịt bò tại huyện Tuần Giáo 

Trao đổi thông tin và liên kết trong chuỗi 

giá trð thðt bò täi Tuæn Giáo cho thçy, ngþời 

chën nuôi thiếu sự đðnh hþớng về thð trþờng do 

không có sự trao đổi thông tin với các tác nhân 

thu gom và giết mổ. Mối quan hệ thð trþờng 

giữa ngþời chën nuôi và thu gom chî xuçt hiện 

khi ngþời chën nuôi cæn bán bò. Sau khi bán bò, 

ngþời chën nuôi không biết bò sẽ tiếp týc đþợc 

bán đi đåu và không có sự trao đổi thông tin với 

các tác nhân khác trong chuỗi. 

Ngþợc läi, ngþời giết mổ và ngþời bán buôn 

có mối quan hệ rçt chặt chẽ. Họ trao đổi với 

nhau về số lþợng và chçt lþợng thðt bò hàng 

ngày. Khi ngþời giết mổ täm nghî hoặc không có 

thðt bò, họ sẽ thông báo cho ngþời bán buôn để 

có kế hoäch mua cûa ngþời giết mổ khác. Bên 

cänh đò, những ngþời bán buôn có sự liên kết 

với nhau trong việc mua thðt bò và phân chia 

việc bán thðt cho các quán ën. Tþơng tự, ngþời 

giết mổ và nhà hàng có mối quan hệ chặt chẽ 

trong việc trao đổi về số lþợng và loäi thðt hàng 

ngày. Đồng thời, các phân hồi cûa khách về chçt 

lþợng thðt bò sẽ đþợc nhà hàng trao đổi läi ngay 

với các lò mổ để đâm bâo chçt lþợng cho læn giao 

hàng tiếp theo. 
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Hình 3. Trao đổi thông tin và quan hệ giữa các tác nhân 

Nhþ vêy, việc trao đổi thông tin và mối 

quan hệ giữa các tác nhân trong chuỗi còn yếu 

và thiếu đðnh hþớng thð trþờng, đặc biệt là 

ngþời chën nuôi. Điều đò dén tới việc không có 

tác nhân nào dén dít chuỗi trong việc mở rộng 

thð trþờng.  

3.3. Phân tích các thuận lợi, khó khăn và 

nút thắt trong chuỗi giá trị thịt bò tại 

huyện Tuần Giáo 

Thuên lợi lớn nhçt trong chuỗi giá trð thðt 

bò täi huyện Tuæn Giáo đến tÿ nhu cæu cûa 

ngþời tiêu dùng thðt bñ ngày càng tëng, đặc biệt 

nhu cæu về thðt bò loäi A. Đåy là cơ sở để nâng 

cçp chuỗi giá trð theo hþớng tëng chçt lþợng sân 

phèm. Cùng với đò, việc xuçt hiện các hộ chën 

nuôi theo hþớng thâm canh nhìm tëng chçt 

lþợng sân phèm là cơ sở cho việc phát triển 

chuỗi. Bên cänh đò, täi tînh có các chính sách hỗ 

trợ và khuyến khích sân xuçt theo chuỗi nhþ: 

Quyết đðnh số 45/2018/QĐ-UBND về hỗ trợ 

phát triển sân xuçt nông nghiệp, trong đò cò hỗ 

trợ phát triển chën nuôi bñ bìng phối giống trực 

tiếp và thý tinh nhân täo, hỗ trợ về thú y.  

Tuy nhiên, tÿ những phân tích ở phæn thực 

träng đã chî ra các hän chế trong chuỗi giá trð, 

cý thể nhþ sau: 

Về sân phèm, giống bò hiện nay các hộ sử 

dýng là giống bñ vàng đða phþơng, đã xuçt hiện 

tình träng thoái hóa giống nên trọng lþợng và tỷ 

lệ thðt xẻ thçp. Tþ duy về sân xuçt hàng hóa cûa 

các hộ chën nuôi cñn hän chế, ânh hþởng ânh 

hþởng tới lþợng cung bò thðt có chçt lþợng và 

mức độ thþờng xuyên. Thêm vào đò các lñ mổ täi 

huyện đều chþa đáp ứng đþợc yêu cæu về vệ 

sinh và an toàn vệ sinh thực phèm, trong khi 

ngþời tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn 

đến vçn đề vệ sinh thực phèm. 

Về liên kết trong chuỗi, các tác nhân trong 

chuỗi có mối liên kết yếu, đặc biệt là mối liên 

kết giữa ngþời chën nuôi với các tác nhân khác. 

Điều đò dén tới việc ngþời sân xuçt không ním 

đþợc thð hiếu ngþời tiêu dùng để thay đổi sân 

xuçt nhìm đáp ứng nhu cæu đò. 

4. KẾT LUẬN 

Chuỗi giá trð thðt bò täi huyện Tuæn Giáo 

bao gồm các tác nhân gồm ngþời chën nuôi, 

ngþời thu gom, giết mổ, bán buôn, bán lẻ và 

ngþời tiêu dùng. Ngþời sân xuçt theo hþớng 

hàng hóa mới xuçt hiện và số lþợng chþa nhiều. 

Các hộ chû yếu chën nuôi theo phþơng thức 

truyền thống và bán bò khi có việc cæn. Ngþời 

thu gom vén chû yếu đi “mua rong” và dựa vào 

mäng lþới “cñ” täi các bân. Về nhu cæu tiêu thý 

Người  

chăn nuôi  

bò thịt 

Hộ  

gia đình 

Người giết mổ 
Thu gom trong 

huyện 

Người bán lẻ 

Người  

bán buôn 

Thịt sấy 

Nhà hàng 

Các yếu tố (parameter) chính Mức độ của các yếu tố 

Dòng sản phẩm Không có sự trao đổi 

Dòng thông tin 

Mức cân bằng của các yếu tố 

Cân bằng 

Mối quan hệ 

Yếu 

Trung bình 

Mạnh 

Không cân bằng 

Một chiều 
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thðt bò cûa ngþời dân täi huyện ngày càng tëng 

về số lþợng và yêu cæu cao hơn về chçt lþợng.  

Để chuỗi giá trð thðt bò täi huyện Tuæn Giáo 

phát triển hơn đáp ứng tốt hơn, nhu cæu cûa 

ngþời tiêu dùng, cæn có tác nhân dén dít chuỗi 

nhìm kết nối giữa ngþời sân xuçt và ngþời tiêu 

dùng. Täi huyện Tuæn Giáo, lò mổ là tác nhân 

có thể dén dít chuỗi do tác nhân này có nhiều 

chức nëng tÿ thu gom, giết mổ và bán thðt bò, 

cüng nhþ đåy là tác nhån có mối quan hệ chặt 

chẽ với tác nhân bán buôn và bán lẻ nên ním 

đþợc nhu cæu, thð hiếu cûa ngþời tiêu dùng. Giâi 

pháp đối với tÿng tác nhân trong chuỗi nhþ sau. 

Về phía ngþời chën nuôi bñ thðt: (i) Khuyến 

khích các mô hình nuôi bò vỗ béo để ngþời dân 

thçy đþợc hiệu quâ, tÿ đò cò sự thay đổi tÿ 

phþơng thức chën nuôi truyền thống sang thâm 

canh; (ii) Chuyển đổi các diện tích vþờn täp, ven 

ao, suối sang trồng có để đáp ứng đû thức ën cho 

bò; (iii) Câi täo con giống nhìm täo ra giống bò 

to hơn và cò lþợng thðt xẻ nhiều hơn. Đối với các 

hộ giết mổ và thu gom: (i) Cæn thêm sự hỗ trợ để 

nâng cçp lò mổ đâm bâo an toàn vệ sinh thực 

phèm; (ii) Tìm hiểu khâ nëng mở rộng thð 

trþờng sang tînh Sơn La. 
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