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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của các mô hình trồng xoài ứng dụng 

công nghệ cao (CNC) trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả 

và thống kê so sánh, phương pháp đánh giá hiệu quả kinh tế và phương pháp cho điểm để phân tích hiệu quả của 

các mô hình trồng xoài dựa trên việc điều tra 60 hộ trồng xoài. Kết quả nghiên cứu cho thấy các mô hình trồng xoài 

ứng dụng CNC đều mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường cao hơn mô hình canh tác truyền thống, đặc biệt 

là mô hình áp dụng đồng thời nhiều loại CNC. Về mặt kinh tế, các mô hình trồng xoài ứng dụng CNC cho năng suất, 

doanh thu, thu nhập hỗn hợp và hiệu quả đồng vốn cao hơn mô hình trồng truyền thống. Về mặt xã hội, việc ứng 

dụng công nghệ cao trong trồng xoài giúp nâng cao trình độ và kỹ năng sản xuất của nông dân, tạo việc làm và tăng 

thu nhập cho các hộ sản xuất, tăng mức độ an toàn thực phẩm của sản phẩm xoài. Về mặt môi trường, trồng xoài 

ứng dụng CNC giúp giảm thiểu việc sử dụng một số yếu tố đầu vào gây ảnh hưởng xấu tới môi trường như thuốc 

BVTV, nước và điện. Các mô hình này cũng góp phần bảo vệ môi trường đất. 

Từ khóa: Công nghệ cao, hiệu quả, hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường, xoài, Yên Châu. 

The Efficiency of High-Tech Mango Production Models  
in Yen Chau District, Son La Province 

ABSTRACT 

This research aimed to evaluate the economic, social, and environmental efficiency of high-tech mango 

production models in Yen Chau district, Son Lan province. We applied the descriptive statistics, economic efficiency 

evaluating methods, and scoring technique to analyze those models' efficiency based on information from 

interviewing 60 households by a semi-structured questionnaire. The results showed that high-tech production models 

have brought higher efficiency in all aspects compared with the traditional cultivation techniques, especially, the 

model which applied multiple high-technologies attained the highest efficiency. On the economic side, high 

technologies' application increased farm's productivity, revenue, mixed-income and efficient capital. Meanwhile, in the 

social aspect, high-tech applications helped households enhance their production capability, created more job 

opportunities, and increased their income. As for environmental efficiency, high-tech production models minimized 

the used quantity of inputs such as pesticides, water, and electricity. Those models have also contributed to 

protecting the environment of soil. 

Keywords: High technology, efficiency, economic-social-environmental efficiency, mango production, Yen Chau. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nông nghiệp là một trong những ngành sản 

xuất quan trọng ở huyện Yên Châu. Năm 2018, 

giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

(theo giá so sánh năm 2010) đạt 1.063 tỷ đồng, 

chiếm 31,6% tổng giá trị sản xuất toàn huyện 

(Nguyễn Hằng, 2018). Thực hiện Chương trình 

Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, 

huyện Yên Châu coi phát triển sản xuất nông 

nghiệp là nhiệm vụ then chốt, là điều kiện 

quyết định để nâng cao thu nhập cho người dân. 
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Trong đó, ứng dụng công nghệ cao được coi là 

giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao giá trị, nâng 

cao chất lượng và tăng khả năng cạnh tranh của 

nông sản.  

Xoài là cây trồng truyền thống và chủ lực 

của huyện Yên Châu. Diện tích trồng xoài của 

huyện tính đến tháng 10/2020 là 2.830ha, chiếm 

28% tổng diện tích trồng cây ăn quả toàn huyện 

(Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La, 2020). 

Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây 

ăn quả trên đất dốc, thời gian qua, huyện Yên 

Châu đã triển khai nhiều chính sách về phát 

triển cây ăn quả và phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao bao gồm: Kế hoạch số 

01/KH-UBND ngày 07/01/2016 của UBND 

huyện về thực hiện “Tái cơ cấu ngành trồng trọt 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững đến năm 2020”; Kế hoạch số 

147/KH-UBND ngày 24/7/2018 của UBND 

huyện về triển khai thực hiện Đề án phát triển 

cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế 

hoạch số 98/KH-UBND ngày 07/6/2018 của 

UBND huyện về việc phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 

huyện Yên Châu giai đoạn 2018-2020. Đã có 

một số nghiên cứu về hiệu quả trồng cây ăn quả 

trên đất dốc (Nguyễn Đăng Học, 2020) và hiệu 

quả trồng xoài như đánh giá hiệu quả tài chính 

giữa hai mô hình canh tác xoài truyền thống và 

theo quy trình VietGap (Dương Ngọc Thành & 

Nguyễn Vũ Phong, 2014), hiệu quả kỹ thuật, 

hiệu quả phân phối, hiệu quả chi phí trồng xoài 

(Hà Thị Ngọc Châu & Trần Thị Thu Hà, 2017). 

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào thực hiện 

trên địa bàn huyện Yên Châu và chưa có nghiên 

cứu nào đánh giá toàn diện hiệu quả của các mô 

hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao. Vì vậy, 

nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả kinh 

tế, xã hội và môi trường của các mô hình trồng 

xoài ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện 

Yên Châu, tỉnh Sơn La. Tiêu chí đánh giá hiệu 

quả các mô hình trồng xoài được tổng hợp dựa 

trên các nghiên cứu có liên quan. Hiệu quả kinh 

tế được phản ánh bằng một số chỉ tiêu như chi 

phí, năng suất, giá bán, doanh thu, thu nhập 

hỗn hợp, hiệu quả đồng vốn. Hiệu quả xã hội 

được phản ánh bởi việc nâng cao trình độ và kỹ 

năng sản xuất của hộ (Santiteerakul & cs., 

2020; Nguyễn Anh Phong, 2019), tạo việc làm 

và nâng cao thu nhập cho người dân (Nguyễn 

Đăng Học, 2020); cải thiện vấn đề vệ sinh, an 

toàn thực phẩm (Nguyễn Anh Phong, 2019). 

Trong đó, chỉ tiêu an toàn thực phẩm được phản 

ánh bởi dư lượng thuốc trừ sâu và chất hóa học 

bảo vệ thực vật, phân bón nông nghiệp, quy 

trình chế biến, bảo quản, bày bán sản phẩm 

(Viện Kiểm nghiệm và Kiểm định chất lượng, 

2021). Để đánh giá mức độ an toàn của sản 

phẩm, bài viết sử dụng tiêu chí tỷ lệ sản phẩm 

được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap và tỷ 

lệ sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiệu quả 

môi trường được xem xét ở việc giảm các yếu tố 

đầu vào của quá trình sản xuất có ảnh hưởng 

xấu đến môi trường như phân bón và thuốc 

BVTV hóa học, nhiên liệu (Reinhard & cs., 1999; 

Nguyễn Thùy Trang, 2019).  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chọn điểm nghiên cứu 

Trên địa bàn huyện Yên Châu, xoài được 

trồng ở hầu hết các xã. Tuy nhiên, các xã có diện 

tích trồng xoài lớn bao gồm: Tú Nang, Chiềng 

Hặc, Sặp Vạt, Chiềng Khoi, Viêng Lán và 

Chiềng Pằn. Trong số đó, đề tài lựa chọn ba xã 

để khảo sát bao gồm: Chiềng Hăc, Sặp Vạt và 

Chiềng Pằn. Đây là các xã tập trung nhiều hộ 

ứng dụng công nghệ cao trong trồng xoài. 

2.2. Thu thập thông tin 

2.2.1. Thông tin thứ cấp 

Thông tin liên quan tới cơ sở lý luận và thực 

tiễn về hiệu quả các mô hình sản xuất nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thu thập 

từ các nghiên cứu, bài báo có liên quan. Thông 

tin về thực trạng trồng xoài ứng dụng công nghệ 

cao, kết quả ứng dụng công nghệ cao được lấy từ 

các tài liệu, báo cáo có liên quan của Ủy ban 

nhân dân huyện Yên Châu.  

2.2.2. Thông tin sơ cấp 

Do ở Yên Châu, các mô hình trồng xoài ứng 

dụng công nghệ cao chủ yếu ở hai loại công nghệ 

là (ghép mắt) được áp dụng ở hầu hết các hộ 

trồng xoài. Kỹ thuật ghép mắt và được chứng 
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nhận đạt tiêu chuẩn VietGap trong trồng xoài 

có 65 hộ, áp dụng đồng thời ghép mắt, VietGap 

và tưới tiết kiệm có 7 hộ. Do đó tác giả lựa chọn 

50 mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao 

và 10 mô hình trồng xoài chưa ứng dụng công 

nghệ cao ở 3 xã để nghiên cứu và so sánh. Đối 

với các hộ trồng xoài ứng dụng công nghệ cao, 

nghiên cứu chọn mẫu bằng phương pháp phân 

tầng theo các tiêu chí: xã khảo sát, tuổi vườn 

xoài (độ tuổi 5-6 năm tuổi tức là xoài cho thu 

hoạch năm thứ 3 và thứ 4), loại công nghệ cao 

áp dụng. Ở mỗi tầng, các hộ được chọn bằng 

phương pháp ngẫu nhiên. Đối với các hộ trồng 

xoài theo phương pháp truyền thống được lựa 

chọn bằng phương pháp thuận tiện xung quanh 

các hộ trồng xoài áp dụng công nghệ cao. 

Ngoài ra, đề tài còn phỏng vấn sâu 03 cán 

bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Yên 

Châu để có đánh giá đa chiều về hiệu quả các 

mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao. 

2.3. Xử lý và phân tích thông tin 

Toàn bộ thông tin, số liệu được chọn lọc và 

xử lý bằng phần mềm SPSS (Version 20). Các 

phương pháp truyền thống như phương pháp 

phân tổ, phương pháp thống kê so sánh, phương 

pháp hạch toán được sử dụng để phân tích hiệu 

quả các mô hình trồng xoài ứng dụng CNC. 

Nghiên cứu sử dụng kiểm định t-test nhằm 

kiểm định sự khác nhau về giá trị trung bình về 

hiệu quả kinh tế giữa các nhóm hộ trồng xoài. 
 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát thực trạng trồng xoài ứng 

dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện 

Yên Châu 

Trong thời gian qua, huyện Yên Châu đã 

triển khai nhiều chủ trương chính sách về phát 

triển cây ăn quả và phát triển nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao bao gồm: Kế hoạch số 

01/KH-UBND ngày 07/01/2016 của UBND 

huyện về thực hiện “Tái cơ cấu ngành trồng trọt 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững đến năm 2020”; Kế hoạch số 

147/KH-UBND ngày 24/7/2018 của UBND 

huyện về triển khai thực hiện Đề án phát triển 

cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế 

hoạch số 98/KH-UBND ngày 07/6/2018 của 

UBND huyện về việc phát triển hợp tác xã nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 

huyện Yên Châu giai đoạn 2018-2020. Đối với 

cây xoài, kết quả là có trên 80% diện tích trồng 

xoài của huyện đã áp dụng công nghệ cao. Theo 

quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, có 4 loại công nghệ cao ứng dụng 

trong nông nghiệp bao gồm: 1) Công nghệ sinh 

học gồm nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào; 

công nghệ triết, ghép nhân giống vô tính…; 2) 

Công nghệ kỹ thuật canh tác, bảo quản gồm ứng 

dụng canh tác không dùng đất, công nghệ tưới 

phun, tưới nhỏ giọt có hệ thống điều khiển tự 

động, bán tự động, công nghệ nhà kính, nhà 

lưới, nhà màng, công nghệ sản xuất cây trồng, 

vật nuôi, thủy sản an toàn theo VietGap…; 3) 

Công nghệ tự động hóa bao gồm cơ giới hóa đồng 

bộ, công nghệ tự động trong tưới tiêu, công nghệ 

tự động, bán tự động trong chăn nuôi…; 4) Công 

nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp như công 

nghệ nano trong sản xuất phân bón, thuốc 

BVTV, công nghệ sản xuất giá thể, chất bảo 

quản, màng bao quả… (Bộ NN&PTNT, 2017; 

2018). Tuy nhiên, canh tác xoài ở Yên Châu mới 

chỉ tập trung ứng dụng công nghệ sinh học và 

công nghệ kỹ thuật canh tác và hàm lượng công 

nghệ cao còn thấp. Đối với công nghệ sinh học, 

huyện Yên Châu đã cải tạo vườn xoài tròn địa 

phương già cỗi, năng suất thấp bằng kỹ thuật 

ghép mắt xoài Đài Loan. Hiện nay, diện tích 

trồng xoài ghép mắt đạt 86,3%. Với công nghệ 

kỹ thuật canh tác, bảo quản trong trồng xoài, 

các hộ chủ yếu áp dụng quy trình VietGap và hệ 

thống tưới tiết kiệm nhưng tỷ lệ áp dụng còn 

thấp (dưới 5% diện tích). 

3.2. Đặc điểm của các đối tượng điều tra 

Đối tượng được phỏng vấn hầu hết là chủ hộ 

có độ tuổi trung niên và là nam (chiếm 83,3%). 

Trong đó, 2/3 số người được hỏi là dân tộc Thái, 

chỉ có 1/3 là dân tộc Kinh. Về trình độ học vấn, 

đa số các đối tượng phỏng vấn tốt nghiệp trung 

học cơ sở với số năm đi học bình quân là 7,3. Tuy 

nhiên, một số trường hợp mới tốt nghiệp tiểu học 

và một số tốt nghiệp trung học phổ thông. Số 

nhân khẩu BQ/hộ là 5,6 người, tuy nhiên mỗi hộ 

chỉ có trung bình 2,6 lao động. Năm 2019, thu 
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nhập BQ/hộ trên 50 triệu đồng/năm. Trong số đó 

có hộ sản xuất cây ăn quả hàng hóa với quy mô 

lớn cho thu nhập 564 triệu đồng. Diện tích trồng 

xoài của các hộ được phỏng vấn chiếm chủ yếu 

trong tổng diện tích đất nông nghiệp, bình quân 

mỗi hộ có khoảng gần 1ha đất trồng xoài được cải 

tạo từ vườn xoài già cỗi có độ tuổi trên 20 năm và 

chuyển đổi từ đất trồng lúa, ngô sang. 

Bảng 1. Cách thức lựa chọn mẫu điều tra 

Chỉ tiêu Số lượng (hộ) Tỉ lệ (%) 

Chia theo xã khảo sát   

Sặp Vạt 20 33,3 

Chiềng Hặc 20 33,3 

Chiềng Pằn 20 33,3 

Chia theo loại công nghệ cao   

Ghép mắt 30 50 

Áp dụng đồng thời Ghép mắt và VietGap 15 25 

Áp dụng đồng thời Ghép mắt, VietGap và tưới tiết kiệm 5 8,3 

Canh tác truyền thống  10 16,7 

Tổng 60 100 
 

Bảng 2. Thực trạng trồng xoài ứng dụng công nghệ cao huyện Yên Châu năm 2019 

Chỉ tiêu Số lượng (ha) Tỷ lệ (%) 

Tổng diện tích trồng xoài 2.830 100 

Diện tích trồng xoài ứng dụng công nghệ cao   

Công nghệ sinh học (Ghép mắt xoài) 2.443 86,3 

Kỹ thuật canh tác   

Quy trình VietGap 134,1 4,7 

tưới tiết kiệm 7 0,25 

Nguồn: UBND huyện Yên Châu (2020). 

Bảng 3. Thông tin chung về đối tượng được điều tra năm 2019 

Chỉ tiêu ĐVT Giá trị BQ Nhỏ nhất Lớn nhất 

Thông tin về người được phỏng vấn     

Độ tuổi Năm 46,6 31 52 

Giới tính   - - 

Nam % 83,3   

Nữ % 16,7   

Dân tộc     

Thái % 66,7   

Kinh % 33,3   

Số năm đi học Năm 7,3 5 12 

Thông tin chung về hộ     

Số nhân khẩu Người 5,6 4 7 

Số lao động Người 2,6 2 5 

Thu nhập bình quân của hộ năm 2019 Triệu đồng 58,6 5 564 

Diện tích trồng xoài Ha 0,8 0,5 3 
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3.3. Hiệu quả kinh tế các mô hình trồng 

xoài ứng dụng công nghệ cao  

3.3.1. Chi phí trồng xoài ứng dụng công 

nghệ cao 

Chi phí trồng xoài bao gồm ba loại chi phí: 

Chi phí kiến thiết phân bổ, chi phí đầu tư hàng 

năm và chi phí khấu hao công nghệ cao. Trong 

đó, chi phí giai đoạn kiến thiết bao gồm: chi phí 

giống, làm đất, chăm sóc trong giai đoạn 2 năm 

đầu. Chi phí này được phân bổ cho 12 năm thu 

hoạch của cây xoài. Chi phí đầu tư hàng năm 

được là chi phí chăm sóc tính từ lúc cây xoài bắt 

đầu cho thu hoạch (không bao gồm công lao động 

gia đình). Kết quả điều tra cho thấy, không có sự 

khác biệt nhiều về chi phí kiến thiết phân bổ 

giữa ba mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ 

cao là ghép mắt, áp dụng đồng thời ghép mắt và 

quy trình VietGap và mô hình áp dụng cả ba loại 

công nghệ cao là ghép mắt, VietGap và tưới tiết 

kiệm. Nguyên nhân là cả ba mô hình này đều sử 

dụng giống xoài ghép và có chế độ chăm sóc giai 

đoạn kiến thiết như nhau. Mô hình truyền thống 

do trồng xoài tròn địa phương đã lâu năm nên chi 

phí kiến thiết phân bổ đã được phân bổ hết cho 

các giai đoạn trước. Chi phí phân bón giữa các mô 

hình ứng dụng CNC và không ứng dụng CNC 

không có sự khác biệt. Nguyên nhân là, giữa các 

mô hình sử dụng loại và lượng phân bón tương 

đương, chỉ có sự khác biệt về thời gian cách ly. 

Các mô hình trồng xoài áp dụng đồng thời các 

công nghệ cao có chi phí thuốc BVTV thấp hơn 

các mô hình khác do các hộ không sử dụng thuốc 

trừ cỏ. Chi phí điện, nước ở mô hình áp dụng 

đồng thời ghép mắt, VietGap và tưới tiết kiệm là 

thấp nhất do tiết kiệm nước và thời gian tưới. 

Bên cạnh đó, mô hình trồng xoài truyền thống 

cũng có chi phí điện, nước thấp do các hộ ít chú 

trọng đến việc tưới nước cho cây xoài. Chi phí 

khấu hao công nghệ cao, chỉ phát sinh đối với mô 

hình áp dụng đồng thời ghép mắt, VietGap và 

tưới tiết kiệm. Chi phí này dao động khoảng 20-

30 triệu/ha và có thời gian khấu hao khoảng 5 

năm. Do vậy, đây là mô hình có tổng chi phí đầu 

tư lớn nhất. 

3.3.2. Kết quả và hiệu quả trồng xoài ứng 

dụng công nghệ cao 

Đánh giá kết quả và hiệu quả các mô hình 

trồng xoài cho thấy, việc ứng dụng CNC trong 

trồng xoài cho năng suất cao hơn hẳn so với mô 

hình canh tác truyền thống (gấp hơn 1,3 lần). 

Điều này cho thấy việc cải tạo vườn xoài tròn 

già cỗi bằng giống xoài ghép Đài Loan đã mang 

lại hiệu quả. Không những thế, giống xoài ghép 

cũng có giá bán cao hơn xoài địa phương. Đối với 

các mô hình trồng áp dụng đồng thời các công 

nghệ cao có giá bán cao hơn mô hình chỉ ghép 

mắt. Lý do là, loại này được cấp chứng nhận đạt 

tiêu chuẩn VietGap nên có thể tiêu thụ ở hệ 

thống siêu thị lớn tại Hà Nội và các tỉnh Thanh 

Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên... Bên 

cạnh đó, một số diện tích xoài còn được cấp mã 

vùng trồng, chứng nhận đủ tiêu chuẩn xuất 

khẩu sang các nước Trung Quốc, Anh, Mỹ, Úc 

nên giá bán cao hơn. 

Bảng 4. Chi phí các mô hình trồng xoài năm 2019  (triệu đồng/ha) 

Chi phí 

Mô hình có ƯDCNC Mô hình 
không DCNC 

(4) 

So sánh 

Ghép mắt 
(1) 

Ghép mắt và 
VietGap (2) 

Ghép mắt, VietGap 
và tưới tiết kiệm (3) 

(1) - (4) (2) - (4) (3) - (4) 

Chi phí kiến thiết phân bổ 8,2 8,3 8,2 - 8,2(
***

) 8,3(
***

) 8,2(
***

) 

Chi phí đầu tư hàng năm        

Phân bón 21,8 21,7 22 22 0,2(
ns

) 0,3(
ns

) 0 

Thuốc BVTV 5,4 5,1 5 5,6 0,2(
ns

) -0,5(
*
) 0,6(

**
) 

Bao quả 6,6 6,7 6,6 5,7 1,1(
ns

) 1(
*
) 1,1(

ns
) 

Điện, nước 4,2 4,3 2,5 3,3 0,9(
*
) 1(

**
) -0,8(

ns
) 

Khấu hao công nghệ cao 0 0 4,8 0 - - 4,8(
***

) 

Tổng chi phí 46,2 46,1 49,1 36,6 - - - 
 

 

Ghi chú: *, **, ***: Tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5%, 1%; ns: không có ý nghĩa thống kê; 
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 Nhờ năng suất và giá bán cao nên doanh 

thu xoài của các hộ áp dụng công nghệ cao 

cũng cao hơn các hộ trồng theo phương thức 

truyền thống (gấp hơn 3 lần). Xét về hiệu quả 

sử dụng vốn, mặc dù mô hình xoài không ứng 

dụng công nghệ cao có chi phí thấp nhưng do 

doanh thu thấp nên hiệu quả sử dụng đồng vốn 

thấp nhất, chỉ đạt 1,5 lần tức là 1 đồng chi phí 

bỏ ra chỉ tạo ra 1,5 đồng thu nhập hỗn hợp. Mô 

hình áp dụng đồng thời hai loại công nghệ cao 

là ghép mắt và VietGap có hiệu quả sử dụng 

vốn cao nhất. Mô hình tưới tiết kiệm mặc dù 

tiết kiệm được chi phí điện, nước nhưng không 

đáng kể, tiết kiệm công lao động nhưng chủ 

yếu là lao động gia đình nên có hiệu quả đồng 

vốn thấp hơn (Bảng 5). 

Ngoài ra, hiệu quả kinh tế của việc ứng 

dụng công nghệ cao trong trồng xoài còn được 

phản ánh bằng khả năng tiêu thụ sản phẩm 

(Hộp 1). 

Kết quả này tương đồng với kết quả của 

Emmanuel & John (2017) khi họ cho rằng việc 

áp dụng tiêu chuẩn sản xuất sạch (trong trường 

hợp này là GlobalGAP) mang lại hiệu quả kinh 

tế cao hơn cho các hộ trồng xoài. 

Hộp 1. Khả năng tiêu thụ xoài ứng dụng công nghệ cao 

“Sử dụng xoài ghép mắt, quả to, dài, trọng lượng quả từ 0,8-1kg. Hơn nữa chúng tôi còn bao 

quả bằng túi, xoài không bị ảnh hưởng bởi thời tiết nên có màu xanh bắt mắt và không bị sâu, bọ 

đục vỏ nên mẫu mã đẹp hơn. Việc tuyệt đối tuân thủ quy trình sản xuất VietGap giúp sản phẩm 

của chúng tôi đảm bảo an toàn nên dễ dàng tiếp cận với thị trường khó tính trong và ngoài nước 

và bán được với giá cao hơn”. 

Ghi chú: Phỏng vấn bà Hà Thị Điệp, xã Chiềng Hặc 

Bảng 5. Kết quả và hiệu quả các mô hình trồng xoài năm 2019 (triệu đồng/ha) 

Kết quả ĐVT 

Mô hình có ƯDCNC Mô hình 
không 

ƯDCNC 
(4) 

So sánh 

Ghép mắt 
(1) 

Ghép mắt và 
VietGap (2) 

Ghép mắt, 
VietGap và  

tưới tiết kiệm(3) 
(1) - (4) (2) - 4) (3) - (4) 

Năng suất Tấn/ha 12,6 12,9 12,8 9,3 3,3(
***

) 3,6(
***

) 3,5(
**
) 

Giá bán bình quân Nghìn đồng/kg 17,5 18 18 10 7,5(
***

) 8(
***

) 8(
***

) 

Doanh thu Triệu đồng 220,5 232,2 230,4 93 127,5(
***

) 139,2(
***

) 137,4(
***

) 

Thu nhập hỗn hợp Triệu đồng 174,3 186,1 181,3 56,4 117,9(
***

) 129,7(
***

) 124,9(
***

) 

Hiệu quả đồng vốn Lần 3,7 4 3,7 1,5 - - - 
 

 

Ghi chú: *, **, ***: Tương ứng với các mức ý nghĩa thống kê ở 10%, 5%, 1%; ns: không có ý nghĩa thống kê;  

Bảng 6. Hiệu quả mô hình trồng xoài ứng dụng CNC đối với trình độ,  

kỹ năng sản xuất của hộ n? (% số hộ) 
 

Chỉ tiêu 

Hộ áp dụng công nghệ cao 

Ghép mắt 
Ghép mắt  

và VietGap 
Ghép mắt, VietGap  

và tưới tiết kiệm 

Áp dụng thành thạo kỹ thuật ghép mắt  83,3 86,7 80 

Nắm rõ và vận dụng đúng quy trình sản xuất VietGap 0 66,7 60 

Vận hành thành thạo hệ thống tưới tiết kiệm 0 0 60 

Thay đổi được tập quán canh tác 66,7 93,3 100 

Tham gia liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 0 66,7 100 
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3.4. Hiệu quả xã hội các mô hình trồng xoài 

ứng dụng công nghệ cao 

3.4.1. Về trình độ, kỹ năng sản xuất của hộ 

Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất 

nông nghiệp ngoài việc giúp nâng cao năng 

suất, sản lượng còn góp phần cải thiện trình độ 

và kỹ năng sản xuất của người nông dân. Kết 

quả điều tra cho thấy, cả ba mô hình áp dụng 

CNC đều giúp người dân cải thiện trình độ và 

kỹ năng sản xuất. Trong đó, tỉ lệ hộ có khả năng 

áp dụng thành thạo kỹ thuật ghép mắt xoài ở cả 

ba nhóm hộ đều đạt trên 80%. Tuy nhiên, quy 

trình VietGap theo đánh giá của các hộ khá 

phức tạp nên chỉ có 66,7% hộ áp dụng công nghệ 

ghép mắt và VietGap nắm rõ và vận dụng đúng. 

Con số này ở nhóm hộ áp dụng đồng thời cả ba 

loại công nghệ là 60%. Hộ chỉ áp dụng kỹ thuật 

ghép mắt chưa tiếp cận quy trình sản xuất 

VietGap nên không nắm rõ kỹ thuật này. Có 3/5 

hộ (chiếm 60%) áp dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm 

cho rằng họ có khả năng vận hành thành thạo 

hệ thống tưới nhỏ giọt có đầu tưới tự động. Số 

còn lại nhận định kỹ thuật này còn mới và họ 

cần học hỏi thêm. Đáng chú ý là áp dụng công 

nghệ cao trong trồng xoài đã giúp đa số các hộ 

thay đổi được tập quán canh tác cũ là bón phân, 

trừ cỏ không theo hướng dẫn kỹ thuật, chưa chú 

trọng tới việc tưới nước cho xoài mà chủ yếu dựa 

vào nước mưa. Việc áp dụng quy trình sản xuất 

an toàn còn giúp các hộ có khả năng tham gia 

liên kết với các hợp tác xã và doanh nghiệp. 

100% số hộ áp dụng đồng thời cả ba công nghệ 

và 66,7% số hộ áp dụng kỹ thuật ghép mắt và 

VietGap có tham gia ký hợp đồng với các HTX 

trong việc bao tiêu sản phẩm. 

Việc tăng năng suất và sản lượng ở các hộ 

trồng xoài áp dụng công nghệ cao, đặc biệt là 

các hộ áp dụng tiêu chuẩn Gap, tương đồng với 

nghiên cứu của Kavitha & Gowri (2020). Nghiên 

cứu này chỉ ra rằng việc áp dụng Gap giúp hộ 

trồng xoài giảm chi phí bảo vệ thực vật, nâng 

cao năng suất thông qua việc sử dụng hiệu quả 

phân bón và các nguồn lực khác. 

3.4.2. Về thu nhập và việc làm 

Thu nhập và việc làm của nông dân là một 

trong những chỉ tiêu phản ánh hiệu quả xã hội 

của các mô hình sản xuất áp dụng công nghệ 

cao. Kết quả tính toán ở bảng 5 cho thấy, các hộ 

áp dụng công nghệ cao trong sản xuất xoài có 

thu nhập cao hơn hẳn so với hộ canh tác theo 

phương thức truyền thống. Thu nhập hỗn hợp 

của hộ áp dụng kỹ thuật ghép mắt, áp dụng kỹ 

thuật ghép mắt và VietGap và áp dụng đồng 

thời cả ba loại công nghệ cao hơn thu nhập hỗn 

hợp của các hộ sản xuất theo phương thức 

truyền thống lần lượt là 3,1 lần; 3,3 lần và 3,2 

lần. Kết quả này cũng được ủng hộ bởi nghiên 

cứu của Nguyễn Đăng Học (2020) khi tác giả 

cho rằng sản xuất xoài mang lại thu nhập cao 

hơn cho người dân. Dương Ngọc Thành & 

Nguyễn Vũ Phong (2014) cũng cho rằng trồng 

xoài theo tiêu chuẩn Gap mang lại thu nhập cao 

hơn cho người dân. 

Về việc làm, các mô hình áp dụng công nghệ 

cao trong trồng xoài ít có vai trò trong việc giải 

quyết việc làm cho lao động. Dương Ngọc Thành 

& Nguyễn Vũ Phong (2014) cũng chỉ ra điều 

tương tự khi phân tích sự khác biệt về chi phí 

lao động giữa hộ trồng xoài theo Gap và không. 

Lý do là hầu hết các hộ đều sử dụng lao động 

gia đình trong trồng xoài. Tuy nhiên, việc tham 

gia vào các HTX sản xuất an toàn, lao động của 

các hộ thành viên có cơ hội việc làm thời vụ. Mỗi 

hộ được ưu tiên một lao động làm việc trong 

khoảng 1-2 tháng cho các HTX với công việc 

phân loại, dán tem, nhãn và bao gói sản phẩm 

trước khi tiêu thụ sản phẩm và mức lương bình 

quân là 3,7 triệu đồng/lao động/tháng.  

3.4.3. Về mức độ an toàn của sản phẩm 

Hiệu quả xã hội của các mô hình ứng dụng 

công nghệ cao còn được phản ánh thông qua 

những lợi ích của người tiêu dùng sản phẩm. 

Theo khảo sát, sản lượng xoài trên diện tích áp 

dụng công nghệ cao, nhóm hộ áp dụng công 

nghệ ghép mắt và VietGap và nhóm hộ áp dụng 

đồng thời cả ba công nghệ có 100% sản lượng 

được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGap. Trong 

số đó, một tỉ lệ nhỏ sản lượng đã đáp ứng được 

các tiêu chí về an toàn thực phẩm của các thị 

trường khó tính như Anh, Mỹ, Úc. Điều đó cho 

thấy, việc áp dụng công nghệ cao vào sản xuất 

đã cung cấp cho thị trường các sản phẩm an 

toàn hơn. 



Hiệu quả các mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 

1132 

Bảng 8. Hiệu quả mô hình trồng xoài ứng dụng CNC  

đối với vấn đề an toàn thực phẩm năm 2019 

Mô hình áp dụng công nghệ cao 
Tỷ lệ sản phẩm được chứng nhận  

đạt tiêu chuẩn VietGap (%) 
Tỷ lệ sản phẩm  

đủ tiêu chuẩn xuất khẩu (%) 

Ghép mắt 0 0 

Ghép mắt và VietGap 100 8,7 

Ghép mắt, VietGap và tưới tiết kiệm 100 13,2 
 

 

Hình 1. Lý do sản phẩm xoài ứng dụng CNC cải thiện được độ an toàn thực phẩm 

Giải thích cho lý do sản phẩm xoài được 

chứng nhận an toàn sản phẩm, có 80% số hộ 

ứng dụng CNC trả lời, sản phẩm của họ được 

bao trái sớm nên giảm sự xâm nhập của sâu 

bệnh. Có 60% số hộ cho rằng do giảm việc sử 

dụng thuốc trừ cỏ; 40% cho rằng họ sử dụng 

phân bón, thuốc BVTV đúng liều lượng quy 

định nên giảm sự độc hại và 36% cho rằng tuân 

thủ thời gian cách ly sau khi bón phân hóa học 

và phun thuốc BVTV nên an toàn đối với người 

sử dụng. 

3.5. Hiệu quả về môi trường 

Qua khảo sát cho thấy, giữa mô hình trồng 

xoài ứng dụng CNC và mô hình canh tác truyền 

thống ít có sự khác biệt về chủng loại phân bón 

và lượng phân bón sử dụng. Tất cả các mô hình 

đều sử dụng kết hợp hai loại phân bón là phân 

hóa học kết hợp với phân hữu cơ. Bình quân, 

trong một năm mỗi mô hình sử dụng khoảng 

1.300kg phân bón các loại cho một ha trồng 

xoài. Đối với thuốc BVTV do các mô hình áp 

dụng đồng thời các công nghệ cao không sử 

dụng thuốc trừ cỏ và sử dụng hợp lý liều lượng, 

thời điểm phun thuốc BVTV nên giảm thiểu 

được nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Đối với 

mô hình áp dụng đồng thời cả ba công nghệ cao 

còn giảm được 40% lượng nước tưới do đó giảm 

được nguồn gây phát thải khí nhà kính. 

Yên Châu là một huyện miền núi, với địa 

hình đồi núi dốc, hiệu quả môi trường của các 

mô hình trồng xoài ứng dụng công nghệ cao còn 

được thể hiện ở việc giảm tình trạng sói mòn và 

suy thoái đất. Theo nhận định của các hộ sản 

xuất và cơ quan chuyên môn, các mô hình công 

nghệ cao đang áp dụng cho trồng xoài ở Yên 

Châu có vai trò đáng kể trong việc bảo vệ môi 

trường đất. 
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Bảng 9. Hiệu quả mô hình trồng xoài ứng dụng CNC 

đối với tình trạng xói mòn đất năm 2019 

Tiêu chí Tỷ lệ giảm phân bón hóa học (%) 
Tỷ lệ giảm 

thuốc BVTV 
hóa học (%) 

Tỷ lệ  
giảm nước tưới 

(%) 

 Mô hình Ghép mắt 0 6,7 0 

 Mô hình áp dụng đồng thời ghép Mắt và VietGap 0 30 0 

Mô hình áp dụng đồng thời Ghép Mắt, VietGap và tưới tiết kiệm 0 33,3 40 
 

Hộp 2. Hiệu quả đối với môi trường đất của các mô hình trồng xoài ứng dụng CNC 

“Chúng tôi cải tạo vườn tạp và vườn xoài già cỗ bằng giống xoài ghép mắt Đài Loan theo hình 

thức canh tác ruộng bậc thang nên giảm được tình trạng rửa trôi đất khi có mưa lớn. Hơn nữa, 

giống xoài này có tán rộng nên hạn chế được dòng chảy của nước. 

Mô hình tưới tiết kiệm chỉ tưới ẩm đất, lượng nước tưới có sự quản lý của người trồng nên 

tránh được tình trạng xói mòn đất”. 

“Các hộ áp dụng quy trình sản xuất VietGap nên không sử dụng thuốc trừ cỏ. Vì vậy, không 

phá vỡ kết cấu của đất do đó giảm được tình trạng sói mòn đất”. 

 

Ghi chú: Phỏng vấn ông Mè Văn Dũng, 36 tuổi, xã Sặp Vạt; Phỏng vấn ông Lò Văn Đón, Cán bộ Trung tâm dịch 

vụ Nông nghiệp huyện Yên Châu. 

Không chỉ có vai trò trong việc giảm tình 

trạng xói mòn đất, các mô hình trồng xoài ứng 

dụng công nghệ cao còn góp phần bảo vệ kết cấu 

đất. Nguyên nhân được giải thích cho tác dụng 

bảo vệ đất của các mô hình này là do phương 

pháp canh tác theo đường đồng mức, sử dụng 

lượng nước tưới vừa đủ và không sử dụng thuốc 

diệt cỏ. 

4. KẾT LUẬN 

Xoài là cây trồng chủ lực và có vai trò quan 

trọng trong việc phát triển kinh tế ở huyện Yên 

Châu. Thực hiện chủ trương phát triển cây ăn 

quả và đẩy mạnh ứng dụng CNC trong sản xuất 

nông nghiệp, trong những năm vừa qua, huyện 

đã hỗ trợ và khuyến khích các hộ áp dụng công 

nghệ cao trong trồng xoài. Tính đến tháng 

10/2020, có trên 80% diện tích xoài đã được áp 

dụng CNC với hai nhóm công nghệ chủ yếu là 

công nghệ sinh học (ghép mắt) và công nghệ kỹ 

thuật sản xuất (quy trình VietGap và tưới tiết 

kiệm). Nghiên cứu đã cho thấy, cả ba mô hình 

áp dụng CNC đều mang lại hiệu quả kinh tế, xã 

hội và môi trường so với môi trường canh tác 

xoài truyền thống. Về hiệu quả kinh tế, mặc dù 

các mô hình áp dụng CNC có chi phí đầu tư cao 

hơn mô hình không ứng dụng CNC nhưng cho 

năng suất cao hơn, xoài dễ tiêu thụ và giá bán 

cao gấp gần 2 lần giống xoài tròn địa phương 

nên doanh thu, thu nhập hỗn hợp và hiệu quả 

đồng vốn từ các mô hình ứng dụng CNC cao gấp 

hơn 2 lần mô hình canh tác thông thường. Về 

hiệu quả xã hội, các mô hình trồng xoài áp dụng 

CNC góp phần cải thiện trình độ và kỹ năng của 

người sản xuất, đặc biệt là khả năng áp dụng 

khoa học kỹ thuật, hợp tác và liên kết của nông 

dân. Các mô hình này còn góp phần tạo việc làm 

và nâng cao thu nhập cho các hộ. Bên cạnh đó, 

áp dụng công nghệ cao đặc biệt là quy trình sản 

xuất VietGap còn góp phần tăng độ an toàn 

thực phẩm của sản phẩm xoài. Điều này góp 

phần làm tăng uy tín và khả năng cạnh tranh 

của xoài Yên Châu ở thị trường trong nước và 

quốc tế. Về hiệu quả môi trường, không có sự 

khác biệt về khối lượng và chủng loại phân bón 

sử dụng giữa mô hình trồng xoài ứng dụng CNC 

và mô hình không ứng dụng CNC. Tuy nhiên, 
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các yếu tố đầu vào khác có ảnh hưởng xấu đến 

môi trường như thuốc BVTV, điện, nước ở các 

mô hình CNC đều giảm so với mô hình truyền 

thống. Đặc biệt, việc áp dụng CNC trong trồng 

xoài còn có vai trò trong việc bảo vệ kết cấu đất 

và góp phần giảm tình trạng xói mòn đất. Vì 

vậy, trong thời gian tới UBND tỉnh Sơn La nói 

chung và huyện Yên Châu nói riêng cần tăng 

cường ban hành và triển khai các biện pháp 

nhằm mở rộng diện tích xoài ứng dụng CNC, 

khuyến khích các hộ áp dụng đồng thời các loại 

CNC để nâng cao hiệu quả sản xuất. 
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