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TÓM TẮT 

Sản xuất bí xanh đã đóng góp vào cải thiện sinh kế cho nhiều nông dân ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình nhưng 

sản xuất còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị bí 

xanh, từ đó đề xuất giải pháp phát triển chuỗi giá trị bí xanh trong huyện. Nghiên cứu sử dụng số liệu thứ cấp kết 

hợp với nguồn dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 120 tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị bí xanh bao gồm các hộ sản 

xuất, người thu gom, người bán buôn, người bán lẻ và cán bộ địa phương năm 2018. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra 

chuỗi giá trị sản phẩm bí xanh trong huyện vận hành chủ yếu thông qua 3 kênh thị trường chính. Nông hộ là tác 

nhân tạo ra giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi giá trị, kế đến là tác nhân bán buôn và bán lẻ. Nghiên cứu cũng chỉ 

ra một số yếu tố ảnh hưởng tới phát triển chuỗi sản xuất bí xanh trên địa bàn huyện bao gồm thị trường, thể chế 

chính sách, điều kiện tự nhiên, trình độ của các tác nhân trong chuỗi, cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất và đề 

xuất các giải pháp nhằm cải thiện chuỗi giá trị bí xanh tại huyện Kỳ Sơn trong thời gian tới. 

Từ khóa: Chuỗi giá trị, bí xanh, Kỳ Sơn, Hòa Bình. 

A Study on Value Chains of Winter Melon in Ky Son District, Hoa Binh  

ABSTRACT 

Winter melon production has contributed to improving livelihoods for many farmers in Ky Son district, Hoa Binh 

province, but production remain weakness. The study aims to assess the current situation and the factors affecting 

the value chain of wintermelon to propose solutions to develop the value chain of winter melon in the district. The 

study used secondary data in combination with secondary data. Primary data was gathered through the survey with 

120 actors in value chains of winter melon including farm households, collectors, wholesalers, retailers and local 

leaders in 2018. The research results have shown that the value chain of winter melon in the district operates mainly 

through 3 main market channels. Farmers are the agents that create the highest value added in the value chain, 

followed by wholesale and retail actors. The study also pointed out a number of factors affecting the development of 

winter melon production value chain in the district, including market, policy institutions, natural conditions, the level of 

actors in the chain, and infrastructure and technology and proposing solutions to improve the value chain of winter 

melon in Ky Son district in the coming time. 

Keywords: Value chains, winter melon, Ky Son, Hoa Binh. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Kinh tế phát triển đi liền với yêu cæu cûa 

ngþời tiêu dùng ngày càng cao về chçt lþợng, 

méu mã, sân phèm theo mùa vý và an toàn 

thực phèm, đặc biệt các sân phèm rau xanh 

(Nguyễn Hữu Nhuæn & cs., 2020). Huyện Kỳ 

Sơn, nìm ở phía Đông Bíc cûa tînh Hòa Bình 

với điều kiện tự nhiên thuên lợi, đã phát triển 

thành vùng sân xuçt rau hàng hóa với quy mô 

lớn, với diện tích toàn huyện đät 641ha, têp 

trung chû yếu vào chûng loäi nhþ dþa chuột, bí 

xanh và mþớp đíng. Trong đò, diện tích cây bí 

xanh nëm 2018 þớc đät 195ha, chiếm 30,4% cơ 

cçu diện tích rau cûa câ huyện và đät khoâng 

1.100ha nëm 2020 (UBND huyện Kỳ Sơn, 

2020). Những nëm gæn đåy, nhiều đða phþơng 

trong huyện Kỳ Sơn đã mänh dän chuyển đổi 

diện tích canh tác lúa kém hiệu quâ sang trồng 

bí xanh và nhiều nông hộ đã thoát nghèo và 
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vþơn lên làm giàu (Hà Hoàng, 2019). Do vð trí 

đða lý thuên lợi, sân phèm rau cûa huyện đã cò 

thể tiếp cên các thð trþờng lớn nhþ thành phố 

Hòa Bình, Hà Nội và Quâng Ninh. Tuy nhiên, 

sân xuçt bí xanh cûa huyện Kỳ Sơn chþa thực 

sự tþơng xứng với tiềm nëng và hiệu quâ kinh 

tế chþa cao do nhiều nguyên nhân xuçt phát tÿ 

câ gòc độ sân xuçt và tiêu thý sân phèm. 

Đã cò cò nhiều nghiên cứu về chuỗi giá trð 

cüng nhþ hiệu quâ kinh tế cûa các sân phèm 

nông nghiệp nhþ nghiên cứu về chuỗi giá trð chè 

cûa tác giâ Træn Công Thíng & cs. (2004), chuỗi 

giá trð lúa gäo cûa tác giâ Võ Thð Thanh Lộc & 

Nguyễn Ngọc Châu (2009), chuỗi giá trð dứa cûa 

tác giâ Nguyễn Quốc Nghi (2015), chuỗi giá trð 

rau an toàn cûa Lê Đình Hâi (2018) và Nguyễn 

Hữu Nhuæn & cs. (2020). Tuy nhiên, có rçt ít 

những nghiên cứu về chuỗi giá trð bí xanh ở 

huyện vùng cao nhþ Kỳ Sơn. Bài báo trình bày 

kết quâ nghiên cứu nghiên cứu chuỗi giá trð bí 

xanh huyện Kỳ Sơn, tînh Hòa Bình. Bài báo têp 

trung vào phån tích đặc điểm và quan hệ giữa 

các tác nhân, kết quâ hoät động và phân chia tài 

chính giữa các tác nhân, các yếu tố ânh hþởng 

đến phát triển chuỗi, trên cơ sở đò đề xuçt một số 

giâi pháp phát triển chuỗi và nâng cao thu nhêp 

cho hộ nông dân và các tác nhân tham gia chuỗi 

giá trð bí xanh täi huyện trong thời gian tới.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin 

Nghiên cứu sử dýng tài liệu thứ cçp bao gồm 

các chû trþơng, chính sách, báo cáo nghiên cứu 

khoa học và täp chí chuyên ngành có liên quan về 

phát triển sân xuçt rau và bí xanh trên đða bàn 

huyện Kỳ Sơn. Số liệu sơ cçp đþợc thu thêp nëm 

2018 thông qua điều tra tác nhân trong chuỗi giá 

trð bí xanh bao gồm ngþời sân xuçt, thu gom, bán 

buôn và bán lê. Do hän chế về nguồn lực tài 

chính và thời gian, đề tài trung khâo sát 90 hộ 

trồng bí xanh và các tác nhân thu gom, bán buôn, 

bán lê trên đða bàn huyện và Hà Nội. Các hộ sân 

xuçt bí xanh đþợc lựa chọn cho khâo sát täi 3 xã 

có diện tích trồng bí xanh lớn nhçt trong huyện. 

Cơ cçu méu đþợc phân bổ theo quy mô sân xuçt 

cûa các hộ trong các xã nghiên cứu. Tác nhân bán 

buôn và ngþời bán lê đþợc xác đðnh thông qua 

khâo sát hộ sân xuçt và các tác nhân này phân 

tán và chû yếu tÿ các xã khác trên đða bàn 

huyện. Ngoài ra, nghiên cứu tiến hành phóng 

vçn sâu các cán bộ khuyến nông, cán bộ quân lý 

trên đða bàn huyện Kỳ Sơn. Lþợng méu chi tiết 

đþợc thể đþợc thể hiện qua bâng 1. 

2.2. Phân tích thông tin 

Phþơng pháp nghiên cứu và phân tích chuỗi 

giá trð cûa Kaplinsky & Morris (2001) đþợc sử 

dýng trong nghiên cứu này nhìm sơ đồ hóa chuỗi 

giá trð, mối liên kết giữa các tác nhân và hiệu 

quâ kinh tế cûa tÿng tác nhân. Tiếp cên theo 

chuỗi đã đþợc sử dýng trong nhiều nghiên cứu để 

đánh giá vai trñ, sự liên kết cûa các tác nhân 

tham gia chuỗi (Nguyễn Anh Minh & cs., 2014), 

chia sê lợi nhuên (Lê Đình Hâi, 2018) và các yếu 

tố ânh hþởng đến phát triển chuỗi giá trð nông 

sân (Đỗ Quang Giám & cs., 2015). Phþơng pháp 

thống kê mô tâ và thống kê so sánh đþợc sử dýng 

để phân tích các chî tiêu thống kê phân ánh hoät 

động, kết quâ, hiệu quâ kinh tế cûa các tác nhân 

trong chuỗi, phân tích tài chính trong chuỗi và 

các yếu tố ânh hþởng đến phát triển chuỗi giá trð 

bí xanh. Đåy là cơ sở quan trọng để đþa ra các 

đðnh hþớng phát triển và đánh giá tiềm nëng 

phát triển chuỗi giá trð bí xanh chçt lþợng cao 

cûa huyện Kỳ Sơn trong thời gian tới. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thực trạng chuỗi giá trị bí xanh huyện 

Kỳ Sơn, tînh Hòa BÌnh 

3.1.1. Sơ đồ chuỗi giá trị bí xanh của huyện 

Kỳ Sơn 

Chuỗi giá trð bí xanh täi huyện Kỳ Sơn, tînh 

Hòa Bình bao gồm 3 kênh tiêu thý chính: qua 

thu gom têp thể, thu gom cá nhân và tiêu thý 

trực tiếp (Hình 1). Trong đò, trên 90% lþợng bí 

xanh sân xuçt ra đþợc tiêu thý thông qua kênh 

thu gom cá nhân, tiếp đò là kênh thu gom qua 

HTX với khâ nëng tiêu thý là khoâng 6% tổng 

sân lþợng. Chî một phæn nhó (3%) tổng sân 

lþợng đþợc ngþời tiêu dùng mua trực tiếp täi 

cûa ngþời sân xuçt. Nhìn chung, sân phèm bí 

xanh cûa huyện Kỳ Sơn chû yếu đþợc tiêu thý 

trực tiếp dþới hình thức quâ tþơi chþa chế biến. 
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Bảng 1. Thông tin cơ bản về mẫu điều tra 

Loại tác nhân 
Tổng 

số phiếu 

Địa điểm điều tra (xã) 

Độc Lập Yên Quang Dân Hạ Ngoài 3 xã trên địa bàn huyện 

Người trồng bí xanh 90 40 30 20 - 

Người thu gom 10 5 3 2  

Người bán buôn 7 2 - - 5 

Người bán lẻ 8 - - - 8 

Nhà quản lý 2 - - - 2 

Cán bộ khuyến nông 3 1 1 1 0 

Tổng cộng 120 48 34 23 15 

 

Hình 1. Sơ đồ chuỗi giá trị bí xanh huyện Kỳ Sơn 

3.1.2. Đặc điểm và kết quả hoạt động  

của các tác nhân tham gia vào chuỗi giá 

trị bí xanh 

- Hộ trồng bí xanh: Kết quâ nghiên cứu cho 

thçy có khoâng 62% số hộ có kinh nghiệm tÿ 3-5 

nëm trong sân xuçt bí xanh. Trung bình tuổi 

cûa chû hộ là 44 tuổi. Phæn lớn số hộ cò trình độ 

vën hòa cçp 2. Diện tích trồng bí xanh bình 

quån hàng nëm cûa hộ là 5 sào, trên tổng số 7,6 

sào diện tích trồng cåy hàng nëm và mang läi 

phæn lớn thu nhêp cho hộ (59,9% tổng thu nhêp) 

(Bâng 2). Do đặc điểm bí xanh yêu cæu đæu tþ 

cao nên phæn lớn số hộ có mức sống trung bình. 

Trong chuỗi giá trð, ngþời sân xuçt tiếp nhên 

đæu vào và thông tin tÿ thð trþờng lao động, đäi 

lý vêt tþ và cơ quan nông nghiệp, đồng thời tiêu 

thý sân phèm cho các tác nhân thu gom hoặc bán 

trực tiếp sân phèm cho ngþời tiêu dùng. Bình 

quân hộ trồng bí xanh thu đþợc 4,8 triệu 

đồng/tçn bí xanh. Trong đò chi phí đæu tþ cơ bân 

là 2 triệu đồng/tçn. Chi phí trung gian chiếm tî 

trọng lớn nhçt trong cơ cçu chi phí, lên đến 

55,7% tþơng ứng 1,1 triệu đồng triệu đồng/tçn. 

Lợi nhuên thuæn bình quân/hộ đät khoâng 2,7 

triệu đồng/tçn, mang läi tî suçt lợi nhuên theo 

chi phí tþơng ứng mức 2,38 læn (Bâng 3).  

- Tác nhân thu gom: Trên đða bàn huyện 

phổ biến 2 nhòm thu gom chính đò là HTX dðch 

vý nông nghiệp Yên Quang và thu gom cá nhân. 

HTX Yên Quang đþợc thành lêp tÿ nëm 2015 

với 10 sáng lêp viên sau đò tëng lên 25 hộ xã 

Các yếu tố đầu vào 

Người sản xuất 

Thu gom tập thẻ:  
HTX NN Yên Quang 

Người thu gom 
cá nhân 

Người bán buôn 

Người bán lẻ 

Người tiêu dùng 

6,3% 90,4% 

78,3% 

21,7% 

1,1% 

3,3% 

100% 

14,4% 

85,6% 
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viên nëm 2018. Tổng diện tích sân xuçt nông 

nghiệp cûa các xã viên tham gia HTX là 5ha. 

HTX cò 1 xþởng với diện tích với diện tích 

223m2 và đã đæu tþ kho länh, tham gia không 

chî sân xuçt và tiêu thý nông sân cûa các hộ xã 

viên và các hộ khác trên đða bàn huyện để tiêu 

thý sang các đða phþơng khác và ngoäi tînh. Các 

hộ thu gom cá nhân phæn lớn là ngþời đða 

phþơng, ở gæn đþờng, hoặc gæn khu vực trồng bí 

xanh quy mô têp trung. Những tác nhân thu 

gom này hoät động chuyên nghiệp và thþờng 

xuyên. Những hộ này cüng cò thåm niên trong 

việc thu gom, bình quân một hộ có 3,8 nëm kinh 

nghiệm. Mỗi vý, trung bình 1 ngþời thu gom có 

thể tiêu thý lên đến 26,8 tçn bí xanh. Tác nhân 

thu gom có 2 hình thức tiêu thý chính là bán 

cho ngþời mua buôn täi huyện hoặc bán lê täi 

chợ đæu mối trên đða bàn Hà Nội, Hâi Phòng và 

Quâng Ninh. Trong 2 kênh tiêu thý cûa tác 

nhân thu gom, kênh tiêu thý trực tiếp cho ngþời 

bán lê đem läi lợi nhuên thuæn lên đến 3,5 triệu 

đồng/tçn bí xanh so với 0,29 triệu đồng/tçn khi 

bán trực tiếp cho tác nhân bán buôn (Bâng 3). 

Tuy nhiên, việc tiêu thý qua kênh thứ nhçt yêu 

cæu vốn đæu tþ lớn và mối quan hệ so với bán 

trực cho tác nhân bán buôn. 

Bảng 2. Thông tin chung của hộ điều tra trồng bí xanh (2018) 

Diễn giải ĐVT 
Các xã điều tra Bình quân 

chung Độc Lập Yên Quang Dân Hạ 

Tổng số hộ điều tra hộ 40 30 20   

Tuổi bình quân chủ hộ tuổi 45,4 42,3 44,6 44,1 

Số năm kinh nghiệm của chủ hộ năm         

Dưới 3 năm % 25 33 55 37,7 

Từ 3-5 năm % 75 67 45 62,3 

Trên 6 năm %         

Trình độ văn hóa chủ hộ           

Cấp I % 29 27 27 27,7 

Cấp II % 63 69 67 66,3 

Cấp III % 8 4 6 6,0 

Diện tích đất trồng bí xanh sào 7,2 4,2 3,5 5,0 

Bảng 3. Phân tích tài chính người bán lẻ bí xanh (2018) 

Diễn giải 
Người sản xuất kiêm người bán lẻ tại Hòa Bình Bán lẻ tại Hà Nội Bình quân chung 

Giá trị (1.000đ) CC (%) Giá trị (1.000đ) CC (%) Giá trị (1.000đ) CC (%) 

Giá bán/kg sản phẩm 10,7   13,5   13,4   

Doanh thu 10.700 100,0 13.500 100,0 13.444 100,0 

Chi phí trung gian  3.818 35,7 10.920 80,9 10.778 80,2 

Giá vốn bí xanh 2.088 19,5 10.500 77,8 10.332 76,9 

Vận chuyển 1.200 11,2 100 0,7 122 0,9 

Công cụ, dụng cụ nhỏ 30 0,3 20 0,1 20,2 0,2 

Thuê kiot 100 0,9 100 0,7 100 0,7 

Chi phí khác 400 3,7 200 1,5 204 1,5 

Giá trị gia tăng 6.882 64,3 2.580 19,1 2.666 19,8 

Chi phí lao động 3.000 28,0 200 1,5 256 1,9 

KHTSCĐ 30 0,3 50 0,4 49,6 0,4 

Thu nhập thuần 3.852 36,0 2.330 17,3 2.360 17,6 
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- Tác nhân bán buôn: Tác nhân bán buôn có 

vai trò kết nối giữa thð trþờng bí xanh cûa 

huyện và thð trþờng bên ngoài. Họ mua bí xanh 

cûa hộ sân xuçt cüng nhþ hộ thu gom huyện Kỳ 

Sơn và bán läi cho các đæu mối tiêu thý bí xanh 

täi các tînh, thành khác nhþ Hà Nội, Quâng 

Ninh và Hâi Phòng. Kết quâ khâo sát cho thçy 

100% tác nhån bán buôn cò phþơng tiện chuyên 

chở là xe tâi nên khối lþợng vên chuyển lớn, 

trung bình 6,8 tçn/chuyến. Nhþng tác nhån này 

có thâm niên trong nghề, với 5,7 nëm kinh 

nghiệm, số tháng hoät động bình quân trong 

nëm là 8 tháng. Số vốn đæu tÿ cho mỗi chuyến 

hàng bí xanh là 50 triệu đồng/chuyến. Trên 98% 

lþợng bí xanh đþợc ngþời bán buôn nhêp tÿ tác 

nhân thu gom. Kết quâ điều tra cho thçy doanh 

thu trên 1 tçn bí xanh cûa tác nhân bán buôn là 

10,5 triệu đồng. Sau khi trÿ đi chi phí trung 

gian, bình quân họ có thể thu đþợc 3,5 triệu 

đồng giá trð gia tëng, chiếm tî trọng 33,3% cơ 

cçu doanh thu. Thu nhêp thuæn cûa tác nhân 

bán buôn là 2,15 triệu đồng cho 1 tçn bí xanh 

đþợc tiêu thý (Bâng 3). 

- Tác nhân bán lẻ: Tác nhân bán lê có thể là 

ngþời sân xuçt, cüng cò thể là tác nhân bán lê 

chuyên nghiệp. Tuy nhiên, kết quâ điều tra cho 

thçy sân phèm bí xanh đþợc tiêu thý trực tiếp 

bởi ngþời sân xuçt chiếm tî lệ rçt nhî (dþới 2% 

tổng sân phèm), chû yếu là sân phèm không đät 

phèm cçp yêu cæu bởi thu gom và lái buôn do 

vêy hộ tự tiêu thý täi chợ đða phþơng. Bình 

quân 1 ngày hộ bán lê chuyên nghiệp có thể tiêu 

thý 45kg bí xanh, với số vốn lþu động là 30 triệu 

đồng. Tiêu thý bí xanh täi thð trþờng nội tînh 

đem läi hiệu quâ kinh tế cao hơn với lợi nhuên 

đät mức 3,8 triệu đồng/tçn so với 2,3 triệu 

đồng/tçn, mặc dù giá bán sân phèm täi Hà Nội 

cao hơn (Bâng 3). 

3.1.3. Phân tích tài chính chuỗi giá trị sản 

phẩm bí xanh ở huyện Kỳ Sơn 

Trong chuỗi giá trð bí xanh huyện Kỳ Sơn 

đang tồn täi 3 kênh tiêu thý chính theo hình 2. 

Để thçy rõ sự hình thành giá trð gia tëng và thu 

nhêp thuæn cûa các tác nhân theo các kênh 

hàng, nghiên cứu tiến hành phân tích tài chính 

(Hình 2). Qua mỗi kênh tiêu thý khác nhau thì 

giá trð gia tëng và thu nhêp thuæn cho 1 tçn bí 

xanh së khác nhau. Kênh tiêu thý càng ít tác 

nhân tham gia thì giá trð gia tëng và lợi nhuên 

thuæn cûa mỗi công đoän càng cao. 

Phân tích phân phối thu nhêp giữa các tác 

nhân trong chuỗi täi bâng 4 cho thçy giá trð thu 

nhêp thuæn tính trên 1 tçn sân phèm cûa hộ sân 

xuçt và hộ bán lê là cao nhçt so với các tác nhân 

khác, song do quy mô sân xuçt và khâ nëng tiêu 

thý dén đến khối lþợng sân phèm cho 1 vý sân 

xuçt kinh doanh nhó đã làm cho mức thu nhêp 

bình quân cûa các tác nhân này läi ít hơn so với 

các tác nhån khác. Ngþợc läi, mức thu nhêp 

thuæn cûa tác nhân mua buôn là cao nhçt, gçp 

nhiều læn so với mức thu nhêp cûa các tác nhân 

khác nhờ khối lþợng tiêu thý bình quân cho mỗi 

tác nhân lớn. 

3.1.4. Liên kết giữa các tác nhân trong 

chuỗi giá trị bí xanh huyện Kỳ Sơn 

a. Liên kết dọc  

Giữa hộ trồng bí xanh, ngþời thu gom và lái 

buôn: Hộ trồng bí xanh trên đða bàn huyện tổ 

chức sân xuçt theo 2 hình thức: có thóa thuên về 

giá câ và cam kết bao tiêu sân phèm với ngþời 

thu gom và bán buôn là HTX dðch vý Nông 

nghiệp Yên Quang, tuy nhiên hình thức này 

chiếm khối lþợng nhó, không nhiều trên tổng 

diện tích trồng bí xanh cûa huyện. Kết quâ điều 

tra cho thçy trên 90% số hộ trồng bí xanh tổ chức 

sân xuçt hoàn toàn theo tính tự phát, giữa hộ 

trồng bí xanh và lái buôn không có thóa thuên 

nào về việc cam kết bao tiêu sân phèm ban đæu, 

mọi giao dðch chî diễn ra khi bí xanh chuèn bð 

đến thời kỳ thu hoäch và đþa đi tiêu thý. 

Giữa tác nhân thu gom và lái buôn ngoài 

tînh: Tác nhân thu gom kết nối với ngþời mua 

buôn thông qua các quan hệ buôn bán kinh 

doanh tÿ nhiều nëm và cò sự rõ ràng trong việc 

phân chia lợi nhuên. Ngþời thu gom täo đþợc 

niềm tin cho ngþời mua buôn khi là tác nhân 

trung gian thóa thuên các điều khoân với ngþời 

sân xuçt. Dù tçt câ các thóa thuên chî đþợc tiến 

hành bìng miệng song giữa họ có sự liên kết 

chặt thông qua % đặt cọc, điều này vô hình 

chung đã täo nên một bân hợp đồng kinh tế giữa 

các tác nhân này. Tuy nhiên kết quâ điều tra 90 

hộ sân xuçt bí cho thçy chî có khoâng 7% số hộ 

có thóa thuên ban đæu với ngþời mua về số 

lþợng và giá câ. 
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Hình 2. Phân tích tài chính của người bản lẻ bí xanh 

Bảng 4. Mức thu nhập bình quân tính trên 1 tấn bí xanh  

của các tác nhân trong chuỗi giá trị bí xanh của huyện Kỳ Sơn 

Chỉ tiêu 
Thu nhập BQ/tấn  

(triệu đồng) 
Sản lượng bình quân  

của 1 hộ/vụ (tấn) 
Thu nhập BQ  

1 hộ/vụ (triệu đồng) 
Cơ cấu thu nhập BQ 

1 hộ/vụ (%) 

Hộ trồng bí xanh 2,76 7,63 21,07 14,6 

Tác nhân thu gom 0,99 26,8 26,54 18,4 

Bán buôn 1,98 45,6 90,29 62,6 

Bán lẻ 2,36 2,7 6,37 4,4 

Tổng cộng     144,27 100,0 

 

Giữa lái buôn, ngþời bán lê và chợ đæu mối: 

Täi các chợ đæu mối, giá câ mỗi chûng loäi hàng 

do thð trþờng thu mua quyết đðnh. Täi chợ đæu 

mối, mọi lái buôn đều tham gia bình đîng và chî 

Kênh hàng 1: 

Hộ sản xuất 
bí xanh 

Người 
thu gom 

Người 
bán buôn 

Người 
bán lẻ 

Tiêu  
dùng 

Giá bán: 4,85 

IC: 1,162 

VA: 3,688 

GPr: 2,862 

Giá bán: 5,50 

IC: 4,99 

VA: 0,51 

GPr: 0,29 

Giá bán: 10,50 

IC: 7,17 

VA: 3,33 

GPr: 1,98 

Giá bán: 13,50 

IC: 10,92 

VA: 2,58 

GPr: 2,33 

Kênh hàng 2: 

Hộ trồng 
bí xanh 

Người 
thu gom 

Người 
bán lẻ 

Tiêu  
dùng 

Giá bán: 4,85 

IC: 1,162 

VA: 3,688 

GPr: 2,862 

Giá bán: 10,50 

IC: 6,1 

VA: 4,4 

GPr: 3,5 

Giá bán: 13,50 

IC: 10,92 

VA: 2,58 

GPr: 2,33 

 

Kênh hàng 3: 

Hộ trồng 
bí xanh 

Tiêu  
dùng 

Giá bán: 4,85 

IC: 1,162 

VA: 3,688 

GPr: 2,862 

Giá bán: 10,7 

IC: 3,788 

VA: 6,912 

GPr: 3,882 

Người 
bán lẻ 
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đòng phí theo quy đðnh cûa quân lý chợ. Hoät 

động mua bán bí xanh giữa ngþời bán lê và 

ngþời bán buôn diễn ra bình đîng theo quy luêt 

thð trþờng. Qua phóng vçn 8 ngþời bán buôn 

trên đða bàn huyện cho thçy tçt câ những ngþời 

bán buôn này là những ngþời có thâm niên và 

kinh nghiệm låu nëm nên cò mối quan hệ khá 

rộng với nhiều đối tþợng bán lê. Trþớc khi 

chuèn bð hàng, ngþời bán buôn đều khâo sát thð 

trþờng qua điện thoäi, giao dðch về giá câ và số 

lþợng hàng bí xanh cûa một số tác nhân bán lê 

truyền thống, tÿ đò ngþời mua buôn đã xác đðnh 

đþợc một lþợng hàng bí xanh nhçt đðnh trþớc 

khi chuèn bð hàng. 

b. Mối liên kết ngang 

Giữa các hộ trồng bí xanh: Theo số liệu điều 

tra thì cò 55% ngþời trồng bí xanh học têp kỹ 

thuêt trồng bí xanh tÿ ngþời dân trong vùng, 

30% ngþời dån đþợc tiếp cên với các lớp têp 

huçn cûa khuyến nông huyện và Hội Nông dân, 

15% ngþời dân học têp kinh nghiệm trồng bí 

xanh tÿ các mô hình ngoài tînh. Giữa các hộ 

trồng bí xanh cüng hình thành một số hình thức 

liên kết ở mức sơ khai và tự phát nhþ: khåu làm 

đçt, phun thuốc, thu hoäch có sự trao đổi, làm 

đổi công cho nhau để nâng cao hiệu quâ trong 

quá trình sân xuçt. Ngoài hình thức trên, liên 

kết giữa các hộ trên đða bàn huyện còn có góp 

đçt tham HTX. Tuy nhiên, hoät động cûa HTX 

vén còn gặp nhiều khò khën, đặc biệt là việc tìm 

kiếm đæu ra ổn đðnh cho xã viên. 

Giữa các tác nhân thu gom: Các tác nhân 

thu gom đều là ngþời đða phþơng, cò vð trí thuên 

lợi để thu mua bí xanh trên đða bàn huyện và 

cung cçp cho các lái buôn. Việc trao đổi, liên kết, 

trao đổi thông tin và hỗ trợ nhau giữa các tác 

nhån thu gom tþơng đối lóng lêo do sự cänh 

tranh về việc thu gom sân phèm trên đða bàn và 

các mối cung cçp cho các lái buôn. Không có tác 

nhân nào có quan hệ ký kết hợp đồng bìng vën 

bân khi tiêu thý bí xanh. 

Giữa các tác nhân lái buôn ngoäi tînh: Giữa 

các lái buôn đều có sự trao đổi thông tin về giá 

câ thu mua và thð trþờng tiêu thý. Đa phæn các 

lái buôn đều có thð trþờng tiêu thý riêng nên 

việc trao đổi thông tin chû yếu là việc thống 

nhçt giá câ thu mua bí xanh trên đða bàn huyện 

Kỳ Sơn. Các lái buôn đều ở tînh khác đến và mối 

quan hệ cûa họ rçt khò xác đðnh. 

Giữa các cở sở bán lê: Các hộ bán lê có mối 

liên kết chặt chë với nhau täi các chợ đæu mối 

nhìm ním bít thông tin giá câ, số lþợng sân 

phèm, thời gian hàng về,... Họ cüng cò sự cänh 

tranh trong việc buôn bán, song sự liên kết cûa 

họ không chî do mối quan hệ låu nëm, mà cñn với 

mýc đích bổ trợ cho nhau trong việc cung cçp 

thông tin, tiêu thý sân phèm, nhêp sân phèm. 

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển 

chuỗi giá trị bí xanh huyện Kỳ Sơn 

- Thð trþờng 

Giá câ sân phèm ânh hþởng lớn đến sân 

xuçt và tiêu thý, trong những nëm qua giá bí 

xanh thþờng lên xuống thçt thþờng theo nëm, 

theo vý và tùy tÿng thời điểm trong một vý, đã 

tác động đến tâm lý cûa hộ trong việc mở rộng 

quy mô sân xuçt và tëng sân lþợng. Theo điều 

tra, 100% các hộ nông dân cho rìng giá bán 

đþợc thóa thuên giữa hai bên nhþng chû yếu là 

dựa vào giá thð trþờng täi thời điểm bán. Hơn 

nữa, hiện nay täi huyện, hæu hết ngþời sân xuçt 

có ít thông tin vể ngþời tiêu dùng. Nếu có sự liên 

kết theo chuỗi, ním bít rõ nhu cæu cûa ngþời 

tiêu dùng, hiệu quâ sân xuçt và tiêu thý së đþợc 

nång cao hơn. 

Qua điều tra cho thçy, ngþời tiêu dùng bí 

xanh huyện Kỳ Sơn chû yếu là ở ngoài tînh 

Hòa Bình, trong đò thð trþờng Hà Nội chiếm tî 

lệ lớn. Nhþ vêy, mặc dù sân xuçt bí xanh cûa 

huyện có tiềm nëng thð trþờng rçt lớn nhþng 

läi bð cänh tranh cao do nhiều vùng cüng đang 

sân xuçt bí xanh. 

- Chû trþơng chính sách cûa nhà nþớc 

Trên đða bàn huyện Kỳ Sơn và tînh Hòa 

Bình đã cò nhiều chính sách khuyến khích phát 

triển sân xuçt và tiêu thý rau an toàn nói chung 

và cây bí xanh nói riêng. Cý thể nhþ: Quyết 

đðnh số 1340/QĐ-UBND ngày 5/6/2018 cûa 

UBND tînh Hòa Bình về phê duyệt Đề án “Xåy 

dựng và phát triển sân xuçt nông sân hàng hóa 

chû lực theo chuỗi giá trð đâm bâo an toàn thực 

phèm” giai đoän 2018-2020, đðnh hþớng đến 

2025 trên đða bàn tînh Hòa Bình; Quyết đðnh số 

2515/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 cûa UBND 
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huyện Kỳ Sơn về việc phê duyệt đề án “Tái cơ 

cçu ngành nông nghiệp theo hþớng nâng cao giá 

trð gia tëng và phát triển bền vững giai đoän 

2018-2021 và tæm nhìn đến nëm 2030”. Các chû 

trþơng, chính sách cûa tînh và huyện đều têp 

trung khuyến khích phát triển sân xuçt nông 

nghiệp theo hþớng hàng hóa có giá trð kinh tế 

cao, trong đò cò bí xanh để nâng cao thu nhêp 

cho hộ nong dân 

- Điều kiện tự nhiên 

Huyện Kỳ Sơn với điều kiện khí hêu, thời 

tiết thuên lợi cò tác động tích cực đến quá trình 

trồng bí xanh và ngþợc läi. Tuy nhiên, nghiên 

cứu cho thçy trong những nëm qua, diễn biến 

thời tiết có nhiều bçt thþờng, rét thþờng đến 

muộn hơn và kéo dài, mþa đæu mùa bçt thþờng, 

nhiệt độ cao, thời tiết níng nóng gây ânh hþởng 

đến nëng suçt và sân lþợng bí xanh. Những 

thay đổi bçt thþờng cûa thời tiết đã tác động 

trực tiếp đến ngþời sân xuçt cüng nhþ các tác 

nhân khác trong chuỗi giá trð bí xanh do nëng 

suçt và chçt lþợng sân phèm không ổn đðnh.  

- Cơ sở hä tæng và khoa học công nghệ 

Hiện nay täi huyện Kỳ Sơn, việc áp dýng kỹ 

thuêt và công nghệ vén còn ở mức hän chế. Chî 

có duy nhçt HTX nông nghiệp Yên Quang, mới 

đæu tþ nhà kho länh bâo quân rau quâ còn läi 

các cơ sở hä tæng khác nhþ: nhà kính, nhà lþới 

để sân xuçt cây con säch bệnh„ hæu nhþ chþa 

có. Những hän chế này dén tới nëng suçt, chçt 

lþợng sân phèm và hiệu quâ kinh tế sân xuçt bí 

xanh chþa cao. 

- Sự tþơng tác, liên kết giữa các tác nhân 

trong chuỗi giá trð 

Các tác nhân trong chuỗi giá trð bí xanh cûa 

huyện Kỳ Sơn mặc dù đã cò sự tþơng tác, liên 

kết. Tuy nhiên, hình thức liên kết còn hän chế. 

Cý thể sự liên kết giữa các tác nhân là ngþời 

trồng bí xanh mới dÿng läi ở mức hợp tác sân 

xuçt ở một số khâu nhçt đðnh, tự phát, chþa cò 

các hợp đồng bìng vën bân hoặc đặt cọc. Liên 

kết sân xuçt theo HTX mới phát triển manh 

nha ở quy mô nhó và chþa phát huy hiệu quâ rõ 

rệt. Nguyên nhân chû yếu là khâ nëng tiếp cên 

thð trþờng đæu vào và đæu ra cho sân phèm cûa 

HTX còn yếu, chþa thể hiện đþợc vai trò kết nối 

thð trþờng. Các tác nhån khác cüng cò sự tþơng 

tác không chặt chë, chþa thúc đèy phát triển 

sân xuçt theo chuỗi giá trð trên đða bàn.  

- Trình độ cûa các tác nhân trong chuỗi  

giá trð 

Với độ tuổi trung bình tÿ 35-45 tuổi, tác 

nhân trong chuỗi giá trð cò trình độ học vçn 

khác nhau nhþng têp trung chû yếu ở trình độ 

cçp I. Nghiên cứu cüng cho thçy số lþợng hộ áp 

dýng các phþơng pháp kỹ thuêt tiên tiến trong 

sân xuçt bí xanh mới chî đät 54,67%. Những 

nông hộ khác mặc dù đã cò những tiếp cên ban 

đæu với kỹ thuêt mới, phæn lớn vén sân xuçt 

dựa trên kinh nghiệm là chính. Qua nghiên cứu 

chuỗi giá trð bí xanh huyện Kỳ Sơn, những điểm 

mänh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với 

phát triển chuỗi giá trð bí xanh cûa huyện đþợc 

tổng hợp trong bâng 5. 

3.3. Giải pháp phát triển chuỗi giá trị bí 

xanh huyện Kỳ Sơn, tînh Hòa Bình 

Tÿ phân tích kết quâ và các yếu tố ânh 

hþởng đến phát triển chuỗi giá trð bí xanh cûa 

huyện Kỳ Sơn, chúng tôi đþa ra các nhòm giâi 

pháp sau: 

- Đæu tþ ứng dýng tiến bộ khoa học kỹ 

thuêt: Đða phþơng cæn tëng cþờng công tác quân 

lý, tổ chức sân xuçt và cung ứng giống bí xanh 

mới có chçt lþợng cao cho các hộ sân xuçt. Cý 

thể, vùng sân xuçt bí xanh có thể liên kết với 

các nhà khoa học, viện nghiên cứu, công ty 

giống cây trồng cò uy tín để khâo nghiệm, đþa 

vào trồng các giống bí xanh cò nëng suçt, chçt 

lþợng phù hợp với đặc điểm đða bàn và thð hiếu 

thð trþờng. Thþờng xuyên tổ chức các đoàn kiểm 

tra việc sân xuçt kinh doanh hät giống, kinh 

doanh phân bón, thuốc BVTV„ để hän chế các 

loäi giống, phân bón, thuốc BVTV chçt lþợng 

kém, ngoài danh mýc cho phép gây thiệt häi cho 

ngþời sân xuçt. 

- Câi thiện cơ sở hä tæng sân xuçt và tổ 

chức tiêu thý theo chuỗi: Đða phþơng cæn đæu tþ 

đồng bộ hệ thống giao thông nông thôn và nội 

đồng, täo điều kiện cho tiếp cên thð trþờng, 

nång cao nëng lực cänh tranh sân phèm, đem 

läi giá trð kinh tế lớn hơn. Thành lêp và phát 

triển các chuỗi giá trð bí xanh theo hþớng liên 

kết kinh tế bền vững. 



Nguyễn Hữu Nhuần, Hoàng Hữu Thành, Đỗ Huy Hùng 

1291 

Bảng 5. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và  

thách thức đới với phát triển chuỗi giá trị bí xanh của huyện Kỳ Sơn 

Điểm mạnh Điểm yếu Cơ hội Thách thức 

Là địa bàn có điều kiện đất 
đai, thủy lợi thuận lợi cho 
trồng bí xanh, hộ nông dân 
có kinh nghiệm với nguồn 
lực lao động dồi dào 

Giá cả thị trường không ổn 
định, người dân chưa yên 
tâm đầu tư cho sản xuất 

Nhà nước có nhiều chính 
sách ưu đãi, khuyến khích 
phát triển nông sản 

Cạnh tranh với các sản phẩm 
bí xanh được trồng ở các 
vùng khác ngoài huyện. 

Người dân hưởng ứng mở 
rộng sản xuất 

Việc áp dụng các kỹ thuật 
mới chưa đồng đều và còn 
hạn chế 

Các quy trình sản xuất rau an 
toàn đã được công bố và 
ứng dụng rộng 

Nông hộ đã tìm kênh tiêu thụ 
sản phẩm qua HTX nhưng 
chưa có sự liên kết chặt chẽ, 
tiềm ẩn rủi ro thị trường. 

Mạng lưới tác nhân thu gom 
và bán buôn trong chuỗi giá trị 
bí xanh trên địa bàn huyện có 
kinh nghiệm nghề khá cao 

Nông hộ còn sử dụng nhiều 
thuốc BVTV để phòng trừ 
sâu bệnh cho bí xanh 

Huyện có vị trí cách trung 
tâm Hà Nội không xa, do vậy 
có tiềm năng thị trường tiêu 
thụ rộng lớn 

Sâu bệnh hại ngày càng gia 
tăng làm giảm năng suất và 
chất lượng bí xanh.  

Huyện có chiến lược phát 
triển và khuyến khích sản 
xuất rau an toàn, trong đó có 
bí xanh. 

Mối liên kết giữa các tác 
nhân, đặc biệt giữa các hộ 
sản xuất với các tác nhân 
khác còn lỏng lẻo. 

Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bí 
xanh trong và ngoài huyện có 
xu hướng tăng. 

 

 

- Phát triển và mở rộng diện tích sân xuçt 

theo tiêu chuèn VietGAP: Xác đðnh vùng trọng 

tâm phát triển các loäi rau và cây bí xanh: Yêu 

cæu phát triển bí xanh phâi nìm trong vùng 

phát triển nông nghiệp ổn đðnh, lâu dài; gín 

chặt với quy hoäch phát triển kinh tế xã hội cûa 

đða phþơng; kết hợp chặt chë với phát triển dðch 

vý hình thành các vùng sân xuçt chuyên môn 

hóa cao. Xây dựng các vùng trồng và thâm canh 

bí xanh theo tiêu chuèn VietGAP để đëng ký 

thþơng hiệu, tÿng bþớc nâng cao chçt lþợng và 

giá trð sân phèm. Tÿ đò tiếp cên tới những thð 

trþờng cao cçp nhþ siêu thð hay cửa hàng 

chuyên kinh doanh thực phèm an toàn. 

- Thành lêp nhóm sở thích, hợp tác xã sân 

xuçt và tiêu thý sân phèm: Tích cực đæu tþ cho 

việc thành lêp và tëng cþờng vai trò cûa các 

HTX sân xuçt và dðch vý nông nghiệp để làm 

cæu nối liên kết giữa ngþời sân xuçt với thð 

trþờng đæu vào và đæu ra cho sân phèm, tÿng 

bþớc täo ra thð trþờng ổn đðnh và bền vững. 

Thông qua các lớp đào täo cán bộ kỹ thuêt và hộ 

nông dân về các kỹ nëng cæn thiết cho trồng, 

chëm sòc, chế biến và tiêu thý rau an toàn nói 

chung và đối với cåy bí xanh nòi riêng để nâng 

cao nëng suçt và chçt lþợng cây bí. 

- Xây dựng thþơng hiệu sân phèm cûa đða 

phþơng và xúc tiến thþơng mäi: Chính quyền 

đða phþơng cæn huy động nguồn lực hỗ trợ phát 

triển sân xuçt bí xanh theo hþớng bền vững 

bìng cách: xây dựng thþơng hiệu sân phèm gín 

liền với đða phþơng nhþ chî dén đða lý, hoặc hệ 

thống tem nhãn, truy xuçt nguồn gốc sân phèm. 

Cùng với đò là xåy dựng các chþơng trình quâng 

bá sân phèm đða phþơng thông qua kênh hội 

chợ, hoặc các kênh truyền thông đa phþơng tiện. 

4. KẾT LUẬN 

Phát triển sân xuçt bí xanh theo chuỗi giá 

trð là một trong những hþớng đi đæy tiềm nëng 

giúp thúc đèy kinh tế và gia tëng mức sống cho 

ngþời dån đða phþơng. Nghiên cứu chî ra rìng 

hình thức tiêu thý sân phèm bí xanh cûa huyện 

Kỳ Sơn chû yếu là tiêu thý quâ tþơi không qua 

sơ chế, bâo quân. Chuỗi giá trð bí xanh cûa 

huyện Kỳ Sơn đþợc tiêu thý chû yếu qua 3 kênh 

chính, trong đò tác nhån bán buôn (chû yếu là 

ngþời ngoài huyện) tiêu thý đến trên 90% sân 

lþợng bí xanh cûa huyện. Thu nhêp thuæn cûa 

hộ trồng bí xanh/một tçn sân phèm là 2,76 triệu 

đồng. Mức thu nhêp bình quân hộ thu đþợc/vý 

là 7,63 triệu đồng. Kết quâ nghiên cứu chuỗi giá 

trð bí xanh đã chî ra thu nhêp thuæn cûa tác 

nhân sân xuçt cao nhçt so với các tác nhân khác 

trong chuỗi giá trð bí xanh. Tuy nhiên, nếu tính 

cho tÿng tác nhân trong câ vý thì tác nhân bán 
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buôn có thu nhêp cao hơn 4,2 læn tác nhân 

ngþời sân xuçt. Điều đò cho thçy, trong chuỗi 

giá trð bí xanh cûa huyện, hộ kinh doanh bán 

buôn vén có thu nhêp cao hơn nhiều so với các 

tác nhân khác trong chuỗi. Nghiên cứu cüng chî 

ra một số yếu tố ânh hþởng tới phát triển chuỗi 

giá trð bí xanh täi Kỳ Sơn nhþ: thð trþờng chþa 

ổn đðnh, trình độ cûa các tác nhân trong chuỗi 

còn hän chế, liên kết giữa các tác nhân cò lóng 

lêo và một số tồn täi về thể chế chính sách, cơ sở 

hä tæng và công nghệ. Nghiên cứu đã đề xuçt 

một số giâi pháp têp trung vào việc tëng cþờng 

áp dýng tiến bộ khoa học kï thuêt, nâng cao 

chçt lþợng sân phèm và tëng cþờng liên kết 

giữa các tác nhân, câi thiện cơ sở hä tæng sân 

xuçt và tổ chức tiêu thý theo chuỗi, xây dựng 

thþơng hiệu sân phèm và tëng cþờng xúc tiến 

thþơng mäi, tÿng bþớc phát triển các đa däng 

các chuỗi giá trð sân xuçt bí xanh có hiệu quâ 

kinh tế cao cho huyện trong trong tþơng lai. 
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