
Vietnam J. Agri. Sci. 2021, Vol. 19, No. 10: 1334-1342 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(10): 1334-1342 
www.vnua.edu.vn 

 

1334 

 

NGHIÊN CỨU CHUỖI GIÁ TRỊ BÒ THỊT HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Trần Thế Cường
*
, Nguyễn Thị Dương Nga, Phạm Văn Hùng,  

Dương Nam Hà, Đỗ Huy Hùng, Ninh Xuân Trung, Bùi Văn Quang 

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*
Tác giả liên hệ: ttcuong@vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 05.05.2021 Ngày chấp nhận đăng: 31.08.2021 

TÓM TẮT  

Khu vực ngoại thành Hà Nội có ưu thế cho phát triển sản xuất nông nghiệp do gần một thị trường lớn có khách 

hàng đa dạng. Sự thiếu hụt về nguồn cung thịt bò cho thị trường Hà Nội là cơ hội cho việc phát triển các chuỗi giá trị bò 

thịt. Nghiên cứu này sử dụng thông tin phỏng vấn các tác nhân trong chuỗi giá trị thịt bò tại huyện Chương Mỹ vào năm 

2020. Kết quả cho thấy chuỗi giá trị bò thịt tại huyện hoạt động với quy mô nhỏ với các tác nhân từ sản xuất, thu gom, 

giết mổ, bán buôn và bán lẻ. Hoạt động của chuỗi có hiệu quả về mặt tài chính và mang lại thu nhập đáng kể cho các 

hộ chăn nuôi có quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, hầu hết các hộ có quy mô nhỏ, năng suất chăn nuôi chưa cao, chưa có 

liên kết chính thức giữa các tác nhân, chuỗi giá trị bò thịt huyện Chương Mỹ đang phải cạnh tranh với các chuỗi sản 

phẩm thịt bò không chỉ ở trong nước, mà còn từ các chuỗi sản phẩm nhập khẩu. Để giải quyết vấn đề này, một số giải 

pháp được đề xuất nhằm nâng cấp chuỗi giá trị bò thịt huyện Chương Mỹ trong thời gian tới. 

Từ khóa: Chuỗi giá trị, thịt bò, Hà Nội. 

Beef Cattle Value Chain Analysis in Chuong My District, Hanoi 

ABSTRACT 

The suburban area of Hanoi has advantages for the development of agricultural production, particularly beef 

products, due to its vicinity to the large market and diverse customer segments. The present study analyzed the beef 

cattle value chain in Chuong My district using interview data with actors involed in the chain in 2020. The findings 

showed that the beef cattle value chain in the district operated on a small-scale basis with actors across various 

stages of production, collection, slaughtering, wholesale, and retail, in which farmers contributed the most in the total 

value-added production. The chain operations were financially efficient and generated significant income for medium 

and large-scale producers. However, restricted by its weaknesses of being small-scale, low livestock productivity, 

informal linkages between actors, Chuong My district beef cattle value chain has been competing with beef product 

chains from not only other suburban districts in Hanoi and other provinces but also chains of imported products. To 

overcome these challenges, some solutions were proposed to upgrade the beef cattle value chain in Chuong My 

district in the future. 

Keywords: Beef cattle value chain, Chuong My district, Hanoi. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo müt sù nghiên cứu, lượng thịt trâu, bò 

tiêu thụ trong nëm 2013 cÿa Hà Nüi là 30.783 

tçn và đã tëng lín 36.011 tçn, tương đương 100 

tçn/ngày vào nëm 2015 (Mai Linh & Hà Anh, 

2016; Nguyñn Ngöc Sơn, 2014). Trong bùi cânh 

nhu cæu thịt bò tëng nhanh chóng, Hà Nüi đang 

đèy mänh lai täo, nâng cao chçt lượng giùng bò 

thịt nhìm nâng cao hiòu quâ kinh tï cho người 

chën nu÷i; phát triðn chuûi liên kït và xây dựng 

thương hiòu “Bò thịt Hà Nüi”. Nguyñn Thị 

Thanh Thuý (2012) nghiên cứu vî chuûi giá trị 

thịt bò trín địa bàn thành phù Hà Nüi cho thçy 

tính liên kït trong các chuûi bò thịt còn thiïu 

chặt chë, mức đü phát triðn cÿa các chuûi còn ở 

mức thçp. Tuy nhiên, nghiên cứu têp trung 

chônh vào các tác nhån thương mäi trong chuûi 
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như lò mú, bán buôn và bán lê đð đánh giá mức 

đü phát triðn cÿa chuûi giá trị thịt bò. Những 

nëm gæn đåy, nghiên cứu vî chuûi giá trị bò thịt 

phục vụ phát triðn ngành chën nu÷i cho vùng 

ven thành phù Hà Nüi còn thiïu víng. 

Nëm 2020, huyòn Chương Mỹ có dân sù 

337,6 nghón người, bao gøm 32 xã và thị trçn. 

Theo sù liòu cÿa Chi cục Thùng kê huyòn 

Chương Mỹ, bò được nuôi ở tçt câ các xã, thị 

trçn trong huyòn (trừ thị trçn Chþc Sơn) với 

túng sù hü chën nu÷i là 4.282 hü. Với vị trí cæu 

nùi giao thương quan tröng giữa Hà Nüi với các 

tõnh khác, huyòn Chương Mỹ có lợi thï trong 

phát triðn các nông sân thực phèm, nhçt là thịt 

bò. Cơ cçu vêt nuôi trong nüi bü ngành chën 

nuôi läi mçt cån đùi nghiêm tröng, túng đàn lợn 

và đàn gia cæm quá lớn trong khi đàn bò phát 

triðn chêm. Tuy sân lượng thịt cÿa huyòn liên 

tục tëng, nhưng kh÷ng đøng đîu, cơ cçu sân 

xuçt thịt có tình träng mçt cån đùi với tõ tröng 

thịt gia sþc ën cô thçp (Cục Thùng kê Hà Nüi, 

2019). Trong khi đó, cơ cçu thịt bò trong rú hàng 

hóa thịt tiêu dùng cÿa người Viòt đã đät khoâng 

6% vào nëm 2019 (Phúc Nguyñn, 2020). Bên 

cänh đó, các kính tiíu thụ bò thịt và thịt bò trên 

địa bàn được vên hành theo chuûi cung ứng 

truyîn thùng, khó cänh tranh với những chuûi 

được tú chức bài bân như thịt bò Ba Vì hay thịt 

nhêp khèu. Do vêy, nghiên cứu này têp trung 

phân tích chuûi giá trị bò thịt hiòn có täi huyòn 

Chương Mỹ đð đî xuçt các chiïn lược phát triðn 

chuûi giá trị phù hợp.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu sử dụng lý thuyït chuûi giá trị 

cÿa Kaplinsky & Morris (2000), phương pháp 

tiïp cên chuûi giá trị M4P (tiïp cên thị trường 

tùt hơn cho người nghèo) và phương pháp tiïp 

cên chuûi giá trị cÿa Eschborn (2007) do dữ liòu 

nghiên cứu được thu thêp chÿ yïu từ các hü 

chën nu÷i có quy mô nhô (Bâng 1). 

Sù liòu sơ cçp dùng cho nghiên cứu này 

được thu thêp vào nëm 2020 với phương pháp 

điîu tra và phông vçn sâu trực tiïp. Túng sù 

méu điîu tra hü chën nu÷i được xác định theo 

công thức Slovin (Mahbubi & cs., 2019) với sai 

sù 10% là 98 hü, được chön ngéu nhiên theo câ 

ba nhóm quy mô (nông hü, träi nhô và vừa) trên 

tçt câ các xã có chën nu÷i bò trín ba výng địa lí. 

Phông vçn hü chën nu÷i sử dụng câu hôi cçu 

trúc, sù phiïu hợp lò dùng trong nghiên cứu này 

là 91. Ngoài ra, các tác nhân thu gom (03 thu 

gom/thương lái), hü giït mú (05 hü), bán lê thịt 

bò (06 hü) được phông vçn sử dụng bâng câu hôi 

bán cçu trþc. Các tác nhån được lựa chön khâo 

sát dựa trên thông tin nhóm hü chën nu÷i đã 

cung cçp, đåy là phương pháp vë sơ đø chuûi 

theo cách tiïp cên cÿa Collins & cs. (2015) nhìm 

đánh giá chônh xác hơn thuüc tính cÿa các tác 

nhân trong chuûi. 

Phương pháp phån tôch sù liòu là thùng kê 

mô tâ nhìm tính toán các chõ tiêu phục vụ phân 

tích kinh tï, tài chính cÿa các tác nhân trong 

chuûi giá trị và các chõ tiêu thùng kí được so 

sánh giữa các nhóm hü chën nu÷i theo quy m÷ 

và giữa các tác nhân. Müt sù chõ tiêu nghiên cứu 

quan tröng được kiðm định bìng các kiðm định 

phù hợp gøm t-test và chi-square test đð đâm 

bâo đü tin cêy. Nhóm tác giâ cũng lựa chön 

phương pháp phån tôch SWOT nhìm phân tích 

các điðm mänh, điðm yïu, cơ hüi, thách thức 

trong chuûi giá trị bò thịt Chương Mỹ, làm cën 

cứ đî xuçt các giâi pháp phát triðn chuûi. Đåy là 

müt trong các công cụ quan tröng trong phân 

tích chuûi giá trị được müt sù tác giâ sử dụng 

như Nguyñn Phú Son & cs. (2020) trong nghiên 

cứu vî giâi pháp nâng cçp chuûi giá trị tôm, Võ 

Thị Thanh Lüc (2016) trong nghiên cứu vî chuûi 

giá trị nông sân výng đøng bìng sông Cửu Long 

và Nguyñn Vën Nhiîu Em & Nguyñn Thanh 

Bình (2018) trong nghiên cứu vî chuûi giá trị 

ngành hàng bò thịt täi tõnh Sóc Trëng. Các 

phân tích trong quá trình nghiên cứu kït hợp 

với nhên định cÿa các chuyên gia trong ngành 

được sử dụng làm đæu vào cho ma trên SWOT. 

Do hän chï vî thời gian và nguøn lực, 

nghiên cứu này chưa thu thêp được thông tin vî 

trung gian phân phùi bò sùng nhêp khèu từ Úc 

cũng như người tiíu dýng đð bú sung cho chuûi 

giá trị bò thịt địa phương. Ngoài ra, viòc phân 

tích tài chính mới chõ dựa trín phương thức 

chën nu÷i vû béo và tônh được bình quân trên 1 

con bò, do các sân phèm giït mú khá đa däng 

song các tác nhân quan tâm chÿ yïu tới hiòu 

quâ bình quân trên 1 con bò vû béo. 
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Bảng 1. Số lượng hộ chăn nuôi khảo sát 

Quy mô Vùng đồi gò Vùng bãi sông Đáy Vùng đồng bằng Tổng 

Quy mô nông hộ (< 10 con) 47 14 13 74 

Quy mô trại nhỏ (10-30 con) 5 6 1 12 

Quy mô trại vừa (< 30 con) 2 1 2 5 

Tổng 54 21 16 91 

Bảng 2. Một số chỉ tiêu về kết quả chăn nuôi bò thịt huyện Chương Mỹ  

Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 Tăng trưởng bình quân (%) 

Tổng đàn bò (nghìn con) 16,12 15,22 15,97 16,22 16,51 0,6 

Khối lượng thịt bò hơi xuất chuồng (tấn) 1.649 1.497 1.929 1.991 2.171 7,1 

Tỉ trọng thịt bò/Tổng sản lượng thịt (%) 3,22 2,72 3,35 3,30 3,48  

 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả nghiên cứu 

3.1.1. Tổng quan ngành chăn nuôi bò tại 

huyện Chương Mỹ 

Huyòn Chương Mỹ có ngành chën nu÷i khá 

phát triðn, nhçt là đàn lợn và gia cæm, với túng 

đàn nëm 2019 cao hơn nëm 2017 hơn 40%. Trong 

khi đó, đàn tråu, bò chõ tëng 3% từ 15.970 con 

lín 16.510 con trong cýng giai đoän (Bâng 2). 

Trong 5 nëm sân lượng thịt liên tục tëng, 

trong đó sân lượng thịt bò tëng trung bónh 7,1%. 

Nhưng cơ cçu thị bò xu hướng tëng kh÷ng rõ 

ràng và biðu hiòn sự mçt cån đùi với tõ tröng 

thịt bò thçp, chõ chiïm 3,48% trong túng sân 

lượng thịt nëm 2019 cÿa toàn huyòn. 

3.1.2. Sơ đồ chuỗi giá trị bò thịt huyện 

Chương Mỹ và liên kết trong chuỗi 

Như nhiîu chuûi nông sân khác, chuûi giá 

trị bò thịt huyòn Chương Mỹ cũng có 7 nhóm tác 

nhån tương ứng với các chức nëng cơ bân, từ 

cung cçp đæu vào, chën nu÷i, thu gom, giït mú, 

bán buôn, bán lê và tiêu dùng. Con giùng chÿ 

yïu được hü tự sân xuçt hoặc mua từ các nông 

dån khác, người thu gom khác. Theo sù liòu cÿa 

Chi cục Thùng kê huyòn nëm 2020, toàn bü bò 

thịt được chën nu÷i ở nông hü. Các doanh 

nghiòp chưa tham gia vào hoät đüng giït mú, 

chï biïn, tiêu thụ thịt bò trín địa bàn huyòn. 

Bởi vêy, nghiên cứu này chõ têp trung cho chuûi 

giá trị bò thịt quy mô nông hü. Täi huyòn 

Chương Mỹ, kênh tiêu thụ chính bò thịt là qua 

các cơ sở giït mú trong huyòn (Hình 1). Do các 

kênh tiêu thụ khác chiïm tỷ tröng không lớn 

nên bài viït này së mô tâ các tác nhân trong 

chuûi thay vì têp trung vào từng kênh cụ thð. 

Đæu vào chën nu÷i bò: Trong nëm 2020, 

huyòn Chương Mỹ có 11 hü nu÷i bò đực giùng 

trong đó có 4 hü phục vụ mục đôch kinh doanh 

còn 7 hü chÿ yïu phục vụ nüi bü. Câ huyòn có 62 

cơ sở kinh doanh thuùc thþ y, trong đó 10 cơ sở 

kh÷ng có đëng kô kinh doanh và 15 cơ sở chưa 

được cçp giçy chứng nhên đÿ điîu kiòn buôn 

bán thuùc thú y. Bên cänh đó, trong sù 100 cơ sở 

kinh doanh thức ën chën nu÷i trín địa bàn thì 

có tới 50 cơ sở chưa có đëng kô kinh doanh. Đåy 

là müt khó khën trong quân lô đæu vào chën 

nuôi cÿa huyòn đïn nay. 

Hü chën nu÷i: Chën nu÷i bò täi huyòn 

Chương Mỹ chÿ yïu là quy mô nông hü, trong 

khu dån cư, mûi hü nuôi từ 1 đïn 3 con, chën 

nuôi quy mô lớn däng trang träi têp trung chõ có 

müt sù trang träi ở xã Lam Điîn, Træn Phú, 

Xuân Mai với quy mô khoâng 20-50 con/träi. 

Nhìn chung các hü chën nu÷i có kinh nghiòm 

trong vû béo bò thịt bìng các kỹ thuêt ÿ cô kït 

hợp với nguøn thức ën tên dụng như bã bia, bã 

rượu cùng với đó là kiïn thức vî thú y ở mức tùt. 

Người thu gom: Tác nhân thu gom chõ thực 

hiòn thu gom bò sùng và chuyðn ra ngoài huyòn. 

Các hü thu gom này đ÷i khi cũng bán bò sùng 

cho các cơ sở giït mú trong huyòn và cho người 

chën nu÷i khác đð vû béo hoặc nuôi sinh sân. 
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Bảng 3. Đặc điểm kinh tế - xã hội của các nhóm hộ 

Chỉ tiêu ĐVT 
Quy mô nông hộ 

(n = 74) 
Quy mô trại vừa 
và nhỏ (n = 17) 

Chung 
t-test and  

Chi-squared 

Tuổi năm 53,54 50,82 53,03 1,14
ns 

Kinh nghiệm năm 15,87 9,47 14,68 2,45*** 

Học vấn chủ hộ      

Dưới cấp III/THPT % 77,38 88,23 73,62 -1,65* (Chi) 

Tổng lao động người 3,17 3,41 3,21 -0,74
ns

 

Lao động nuôi bò người 1,54 1,64 1,56 -0,70
ns

 

Lao động thuê nuôi bò người 0,05 0,41 0,12 -3,36*** 

Thu nhập từ chăn nuôi bò trong tổng thu nhập hộ  50% % 18,92 64,70 27,47 -4,11*** (Chi) 

Ghi chú: *** và * có ý nghĩa thống kê ở mức 1 và 10%; ns là không có ý nghĩa thống kê.  

 

Hình 1. Chuỗi giá trị bò thịt huyện Chương Mỹ 

Giït mú: Trong huyòn Chương Mỹ hiòn täi 

có 2 cơ sở giït mú đã được thùng kê, song còn các 

hü dån khác cũng tham gia giït mú nhô lê, 

nhưng kh÷ng đëng kô. Nguøn bò sùng chÿ yïu 

cho các cơ sở giït mú này là bò địa phương, bò 

nhêp khèu từ Úc qua têp đoàn Hoàng Anh Gia 

Lai hoặc têp đoàn Hòa Phát th÷ng qua các đäi 

lý, trung gian. Người giït mú cũng có thð kiêm 

câ chức nëng bán bu÷n, bán lê trong chuûi. 

Bán buôn thịt bò: Người bán bu÷n thường 

xuyín đi nhên hàng từ sáng sớm (3-4 giờ sáng) 

ở lò mú vî quæy hàng cÿa mónh đð phân phùi läi 

cho các tác nhân bán lê khác trín địa bàn huyòn 

(70-80% sân lượng giao dịch). Viòc phân phùi 

cho bán lê này thường kït thþc trước 5h sáng. 

Những người bán lê từ địa phương khác (như 

nüi thành Hà Nüi) cũng nhêp hàng từ những 

người bán bu÷n này nhưng chiïm tõ tröng nhô 

trong cơ cçu bán hàng.  

Bán lê: Người bán lê lçy thịt bò từ người 

bán buôn hoặc trực tiïp từ cơ sở giït mú nhô lê, 

bán thịt ở các chợ truyîn thùng, hö có thð có müt 

vài người cung cçp khác nhau. Tiêu chí lựa chön 

thịt cÿa người bán lê là màu síc thịt đô đìp, 

tươi, dêo và khô dính. 

Tiêu dùng: Hü gia đónh là khu vực tiêu 

dùng nhiîu nhçt thực phèm và thịt bò cÿa 

Huyòn với quy mô khoâng trên 80 nghìn hü nëm 

2020. Ngoài ra, toàn huyòn có 707 cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ën uùng. Täi Hà Nüi, trung bình 

müt nhà hàng, quán ën có thð tiêu thụ 1-5 

kg/ngày (Phúc Nguyñn, 2018).  
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3.1.3. Về thực trạng liên kết của các hộ 

chăn nuôi với các tác nhân trong chuỗi 

Kït quâ khâo sát chuûi giá trị bò thịt cho 

thçy chưa có mùi liên kït chính thùng nào (có hợp 

đøng) giữa các tác nhân trong chuûi giá trị bò thịt 

täi huyòn Chương Mỹ, không có hợp tác xã chën 

nuôi hay tiêu thụ bò thịt nên chuûi này chưa có 

liên kït ngang trong sân xuçt hay tiêu thụ. 

Với thực träng chën nu÷i quy m÷ n÷ng hü 

nhô lê, sân lượng thçp, chçt lượng kh÷ng đøng 

đîu do giùng, phương thức chën nu÷i, đæu tư„ 

nên không có doanh nghiòp nào liên kït chính 

thùng thu mua, chï biïn, giït mú. Thím vào đó, 

các lò mú thu gom không có hợp đøng và tương 

tự cũng bán cho người bán lê không có hợp đøng. 

Viòc giao dịch giữa các tác nhân chÿ yïu là theo 

thị trường tự do, đã hónh thành các mùi quan hò 

lâu dài giữa müt sù tác nhân. Các hü chën nu÷i 

và người tiêu thụ chÿ yïu trao đúi với nhau vî 

giùng bò và tröng lượng bò trước khi giao dịch đð 

quyït định giá mua và chõ có 01 hü có hình thức 

thoâ thuên trước với người mua vî quy trình 

chën nu÷i theo hướng an toàn nhưng quy m÷ 

tiêu thụ cÿa hü nhô và kh÷ng thường xuyên. 

Ngoài ra, sân phèm thịt bò bán ngoài thị 

trường hoặc ở chợ truyîn thùng chưa có nhãn 

hiòu và chưa có quy chuèn sân phèm trong toàn 

chuûi. Do đó, các mùi quan hò trong chuûi hiòn 

täi chõ dựa trên kinh nghiòm làm ën låu nëm và 

niîm tin cÿa các tác nhân với nhau. 

3.1.4. Phân tích tài chính 

Häch toán tài chính cho thçy bình quân thu 

nhêp/tháng cho 1 con bò vû béo cÿa hü là 1,53 

triòu đøng với thời gian vû béo bình quân là 18 

tháng (Bâng 5). Các hü chën nu÷i đîu đã trøng 

cô đð chÿ đüng nguøn thức ën cho vû béo bò thịt. 

Ngoài ra, các hü chën nu÷i còn tên dụng triòt đð 

bã bia, bã rượu từ nghî nçu rượu phú biïn täi 

địa phương. 

Với sù lượng bò thịt nhô, nông hü có thð tiït 

kiòm chi phí vû béo thông qua nguøn thức ën 

tên dụng giþp tëng thu nhêp dù giá bán có thçp 

hơn müt chút do tõ lò thịt xê thçp (Bâng 6). Tuy 

nhiên, viòc định giá này thường th÷ng qua ước 

lượng bìng mít và thôa thuên giữa người mua 

và người bán, trong khi và khâ nëng mặc câ giá 

cÿa thu gom và lò mú thường tùt hơn n÷ng dån 

nhờ có kinh nghiòm và thông tin thị trường. 

Ngoài ra, các nông hü nhô thường ít chú tröng 

vào thþ y hơn nín chi phô thþ y cũng ôt hơn. 

Ngoài ra, các träi quy mô vừa và nhô thường 

mới đæu tư chuøng träi nên chi khçu hao cũng 

lớn hơn các quy m÷ n÷ng hü khác. 

Vî cơ bân, các tác nhån đang có thu nhêp 

tương đùi tùt, người chën nu÷i täo ra giá trị gia 

tëng cao trín müt con bò nhưng tùc đü quay 

vòng kh÷ng nhanh như các tác nhån sau chuûi. 

Tuy nhiên, khâ nëng täo ra giá trị gia tëng đã 

đät giới hän, thêm chô có nguy cơ suy giâm trước 

sự thay đúi vî thị hiïu cÿa người tiêu dùng và 

cänh tranh từ nguøn thịt bò nhêp khèu. 

3.2. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội 

và thách thức 

Thông qua ý kiïn đánh giá cÿa các tác nhân 

trong chuûi, nhóm nghiên cứu vên dụng các 

kiïn thức chuyên môn cùng sự hû trợ cÿa các 

chuyín gia đð túng hợp và phân loäi điðm mänh 

(S), điðm yïu (W), cơ hüi (O) và thách thức (T) 

trong phát triðn chuûi giá trị bò thịt. 

Bảng 4. Thực trạng liên kết của các hộ chăn nuôi với tác nhân tiêu thụ bò thịt 

Liên kết 
Thoả thuận trước Người mua quen Mua vãng lai hoặc người quen giới thiệu 

Số hộ Cơ cấu (%) Số hộ Cơ cấu (%) Số hộ Cơ cấu (%) 

Hình thức 1 1,09 22 24,18 68 74,73 

Trao đổi thông tin       

Về giống  1 100 16 72,73 15 22,06 

Về trọng lượng 1 100 6 27,27 29 42,65 

Về tiêu chuẩn VietGAHP 1 100 0 0 0 0 

Về chăn nuôi hữu cơ 0 0 1 4,55 0 0 
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Bảng 5. Một số chỉ tiêu tài chính trong chăn nuôi bò thịt của hộ chăn nuôi  

(bình quân 1 con bò vû béo) 

Chỉ tiêu Đơn vị tính Quy mô nông hộ Quy mô trại vừa và nhỏ Giá trị t-test 

Tổng chi phí Triệu đồng 24,52 29,99 -1,90* 

Trọng lượng hơi xuất bán BQ Kg 592,08 606,15 -0.34
ns 

Giá bán Triệu đồng 0,085 0,088 -1,34
ns 

Doanh thu Triệu đồng 50,43 51,35 -0,73
ns

 

Thu nhập Triệu đồng 25,90 23,02 1,03
ns

 

Ghi chú: * là có ý nghĩa thống kê ở mức 10%; ns là không có ý nghĩa thống kê. 

Bảng 6. Chỉ tiêu tài chính cơ bản trong toàn chuỗi bò thịt  

(bình quân 1 con bò vû béo, triòu đøng) 

Chỉ tiêu Chăn nuôi Thu gom Giết mổ Bán lẻ 

Chi phí 25,66 54,84 60,43 75,16 

Doanh thu 53,19 57,12 71,89 83,93 

Giá trị tăng thêm 29,17 3,17 11,27 12,22 

Thu nhập 27,53 1,28 7,87 8,77 

 

3.2.1. Điểm mạnh, điểm yếu 

Cơ cçu giùng bò ở huyòn đã có xu hướng câi 

thiòn sang hướng bò có tæm vóc to hơn. Tõ tröng 

bò lai Sind chiïm khoâng 72,5% và giùng BBB 

đã chiïm gæn 25% trong túng đàn. Sự chuyðn 

dịch cơ cçu giùng bò này là tiîn đî cho phát 

triðn chën nu÷i quy m÷ hàng hóa, thåm canh và 

chuyên môn hóa.  

Tuy nhiên, hiòn täi, các hü chën nu÷i và 

trøng cô còn manh mþn và đa phæn mang tính 

chçt tên dụng, không có doanh nghiòp nào tham 

gia chën nu÷i bò thịt. Do chưa có liín kït chính 

thùng nào trong toàn bü chuûi giá trị bò thịt 

cũng như bò sùng täi huyòn, vị thï cänh tranh 

cÿa thịt bò Chương Mỹ trở nên kém so với 

những chuûi được tú chức bài bân. Vî hoät đüng 

giït mú, nhìn chung vçn đî vò sinh thú y trong 

khâu giït mú chưa được đâm bâo, đặc biòt täi 

các hü giït mú nhô lê. 

3.2.2. Cơ hội và thách thức 

Các chính sách hû trợ phát triðn sân xuçt 

nông nghiòp theo liên kït chuûi giá trị là các cơ hüi 

cho viòc nâng cçp chuûi giá trị bò thịt huyòn 

Chương Mỹ. Nhu cæu tiêu dùng thịt bò cÿa Hà Nüi 

cũng có xu hướng gia tëng vó nhiîu lý do: (i) thu 

nhêp cÿa người tiíu dýng tëng, (ii) cơ cçu tiêu 

dùng thịt bò trong túng tiêu dùng thịt còn khá 

thçp và (iii) sự thay đúi thói quen tiêu dùng và (iv) 

sự sẵn có cÿa các sân phèm thịt bò nhêp khèu. 

Bên cänh đó, các liîu tinh bò hiòn đang 

được hû trợ miñn phí từ Nhà nước. UBND thành 

phù Hà Nüi đã cụ thð hoá Nghị định 

98/2018/NĐ-CP thông qua Nghị quyït 

10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018. Tônh đïn 

tháng 10/2020, Hà Nüi đã có 17 đơn vị xây dựng 

dự án liên kït, 21 đơn vị xác lêp kï hoäch liên 

kït dưới sự hû trợ cÿa các chính sách trên. 

Vî xu hướng tiêu dùng cÿa người tiêu dùng, 

các nghiên cứu gæn đåy (Cho & cs., 2016; Muriel 

& Nicolas, 2018) cho thçy người tiêu dùng Viòt 

Nam đang có xu hướng mua täi các siêu thị, cửa 

hàng hiòn đäi hơn. Các cửa hàng đø ën chï biïn 

kiðu phương Tåy, Hàn Quùc và Nhêt Bân đang 

làm thay đúi thị hiïu người tiêu dýng, đặc biòt 

là tæng lớp trê. Trong khi, nguøn bò sùng chÿ 

yïu cho các hü giït mú lớn trên địa bàn huyòn 

đîu nhêp khèu từ Úc qua các têp đoàn lớn như 

Hoàng Anh Gia Lai, Hòa Phát. 

3.3. Một số giải pháp phát triển chuỗi giá 

trị bò thịt huyện Chương Mỹ 

Trên cơ sở phân tích phân tích ma trên 

SWOT, nhóm nghiên cứu túng hợp thành các 

nhóm giâi pháp chiïn lược đð phát triðn chuûi 

giá trị bò thịt huyòn Chương Mỹ. 
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Bảng 7. Ma trận SWOT 

SWOT O1: Nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm 
thịt, thịt bò tăng. 

O2: Hỗ trợ của Nhà nước cho các hoạt 
động liên kết chuỗi theo quy hoạch vùng 
sản xuất. 

T1: Xu hướng tiêu dùng thực phẩm 
chuyển dịch sang các hệ thống bán lẻ 
hiện đại. 

T2: Các sản phẩm thịt bò nhập khẩu 
ngày càng được ưa chuộng. 

T3: Các doanh nghiệp lớn tham gia cung 
cấp bò thịt cho các chuỗi thịt bò tại  
Hà Nội. 

S1: Điều kiện thuận lợi để phát triển 
chăn nuôi gia súc ăn cỏ. 

S2: Gần thị trường tiêu thụ lớn, nằm 
trong quy hoạch vùng chăn nuôi tập 
trung của Hà Nội. 

S3: Cơ cấu giống bò đã được cải thiện 
sang hướng bò có tầm vóc lớn hơn. 

S1 – 3 + O1: Phát triển chăn nuôi bò thịt tập 
trung, quy mô vừa và lớn với các giống 
bò có tầm vóc lớn, chất lượng thịt cao. 

S2,3 + O2: Xây dựng chuỗi liên kết thịt bò 
phục vụ yêu cầu của thị trường nhằm ổn 
định đầu ra. 

S1,2 + T1,3: Kêu gọi các doanh nghiệp lớn 
đầu tư chăn nuôi bò thịt trên địa bàn. 

S3+ T2: Khuyến khích chuyển đổi giống 
bò thịt, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi 
sang các giống bò cho thịt chất lượng 
cao. 

W1: Liên kết giữa các tác nhân trong 
chuỗi thịt bò còn lỏng lẻo. 

W2: Hoạt động chăn nuôi bò thịt ở quy 
mô nhỏ, chưa có liên kết ngang. 

W3: Hoạt động giết mổ gia súc lớn 
không đạt tiêu chuẩn và một số lò mổ 
không nằm trong quy hoạch. 

W1,2 + O1: Xây dựng cơ chế chính sách 
tạo điều kiện cho các hộ chăn nuôi tăng 
cường liên kết giữa các hộ chăn nuôi 
theo mô hình Tổ hợp tác, HTX. 

W3 + O2: Lựa chọn các doanh nghiệp, 
HTX có quy mô giết mổ, chăn nuôi vừa 
và lớn để xây dựng các chuỗi liên kết. 

W1,2 + T1,2: Hướng dẫn các tác nhân trong 
chuỗi xây dựng hệ thống ghi chép sổ 
sách và giao nhận cho các tác nhân làm 
cơ sở cho các liên kết chuỗi hiện đại. 

W3 + T3: Hỗ trợ xây dựng các lò giết mổ 
quy mô vừa và lớn với quy trình quản lý 
hiện đại. 

 

3.3.1. Cải thiện và đổi mới sản phẩm 

Tiïp tục đèy mänh các chính sách khuyïn 

khích chuyðn đúi giùng bò thịt sang các giùng bò 

cho thịt chçt lượng cao như BBB, Wagyu đð đáp 

ứng nhu cæu thị trường ngày càng tëng đùi với 

các sân phèm thịt bò cho các chuûi hàng ën chï 

biïn theo phương pháp cÿa Nhêt Bân, Hàn 

Quùc và Âu Mỹ. 

Bên cänh đó, th÷ng qua hû trợ các mô hình 

ứng dụng khoa höc kỹ thuêt mới trong chën nu÷i 

bò BBB cao sân, bò Wagyu, các hü chën nu÷i, hợp 

tác xã, doanh nghiòp có khâ nëng đáp ứng quy 

trình kỹ thuêt trong chën nu÷i các giùng bò cao 

sân, vừa cho sân lượng thịt xê lớn, vừa có chçt 

lượng đâm bâo yêu cæu cÿa thị trường.  

3.3.2. Đầu tư và chuyển giao công nghệ 

Khâu giït mú đóng vai trò quan tröng trong 

viòc quyït định chçt lượng thịt bò, đáp ứng các 

quy định vî vò sinh an toàn thực phèm ngày 

càng cao. Bên cänh đó, các cơ sở giït mú có quy 

m÷ đÿ lớn và đâm bâo các quy định vò sinh an 

toàn thực phèm së là khâu kït nùi quan tröng 

điîu hành hoät đüng cÿa chuûi giá trị, kït nùi 

hoät đüng chën nu÷i với các kênh bán lê truyîn 

thùng và hiòn đäi. 

Ngoài ra, đð tëng cường khâ nëng truy 

xuçt nguøn gùc sân phèm, các tác nhân trong 

chuûi cæn được hướng dén xây dựng hò thùng 

ghi chép sú sách trong chën nu÷i, thu gom, giït 

mú và giao nhên làm cơ sở cho các liên kït 

chuûi hiòn đäi. Viòc ghi chép bên cänh giúp 

đáp ứng các điîu kiòn đät Chứng nhên 

VietGap cho chën nu÷i còn là nîn tâng cơ sở dữ 

liòu giúp áp dụng các công nghò truy xuçt 

nguøn gùc hiòn đäi như Blockchain. 

3.3.3. Cải thiện kênh phân phối 

Thứ nhçt, lựa chön các doanh nghiòp có quy 

mô giït mú, chën nu÷i vừa và lớn đð xây dựng các 

chuûi liên kït từ chën nu÷i tới tiêu thụ sân phèm 

thịt bò là hướng đi cæn thiït đð nâng cçp chuûi, 

câi thiòn hiòu nëng cÿa kênh phân phùi. Điîu 

này giúp khâ nëng quân lý chuûi tùt hơn, thôch 

ứng nhanh hơn với các thay đúi cÿa thị trường.  

Thứ hai, xây dựng chuûi liên kït bò thịt 

phục vụ yêu cæu cÿa thị trường với sự điîu hành 

cÿa doanh nghiòp, hợp tác xã vừa giúp ún định 

đæu ra cho các hü, tú nhóm chën nu÷i, vừa giúp 

các hû trợ từ chônh sách đïn đþng người được 

hưởng lợi và đät đþng mục tiêu phát triðn chën 

nuôi qua hình thức liên kït chuûi giá trị cÿa cơ 

quan quân lý địa phương. 
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3.3.4. Cắt giảm chi phí sản xuất 

Thứ nhçt, xây dựng cơ chï chính sách täo 

điîu kiòn cho các hü chën nu÷i mở rüng quy mô 

sân xuçt, tëng cường liên kït giữa các hü chën 

nuôi theo mô hình Tú hợp tác, hợp tác xã giúp 

tëng cường các hoät đüng hû trợ kỹ thuêt giữa 

các hü thành viên, tiïp cên vùn đð phát triðn 

chën nu÷i, từ đó giþp giâm chi phô chën nu÷i 

và tëng sức cänh tranh cÿa bò thịt huyòn 

Chương Mỹ. 

Thứ hai, UBND huyòn có thð tëng cường 

xúc tiïn đæu tư với các doanh nghiòp lớn đæu tư 

chën nu÷i bò thịt đáp ứng nhu cæu ngày càng 

tëng cÿa thị trường Hà Nüi, theo hướng đæu tư 

m÷ hónh chën nu÷i mới hoặc kït hợp với các mô 

hónh chën nu÷i hiòn có trín địa bàn, hướng tới 

tính hiòu quâ theo quy m÷ trong chën nu÷i bò 

thịt. Đåy cũng là tiîn đî đð hình thành các 

chuûi với liên kït chặt chë trín địa bàn.  

4. KẾT LUẬN 

Huyòn Chương Mỹ có lợi thï tự nhiên và thị 

trường trong phát triðn chën nu÷i bò thịt. Tuy 

vêy, mức đü phát triðn chưa tương xứng với 

tiîm nëng. Các tác nhån trong chuûi giá trị bò 

thịt huyòn Chương Mỹ đang có thu nhêp tương 

đùi tùt, song khâ nëng täo ra giá trị nhiîu hơn 

đã đät giới hän và có nguy cơ suy giâm trước sự 

thay đúi vî nhu cæu thị trường, thị hiïu cÿa 

người tiêu dùng và cänh tranh từ nguøn thịt bò 

nhêp khèu. Trong khi đó, chuûi giá trị bò thịt 

cÿa huyòn chưa có mùi liên kït chính thùng nào 

giữa các tác nhân. Viòc giao dịch giữa các tác 

nhân chÿ yïu là tự phát dý đã hónh thành các 

mùi quan hò lâu dài giữa müt sù tác nhån như 

thu gom, giït mú, bán lê. Sân phèm bò thịt bán 

ngoài thị trường truyîn thùng, chưa có nhãn 

hiòu và không có quy chuèn sân phèm trong 

toàn chuûi. Müt sù giâi pháp phát triðn chuûi cơ 

bân gøm: Câi thiòn chçt lượng sân phèm qua 

chuyðn đúi giùng và đæu tư giït mú hiòn đäi; 

Đæu tư c÷ng nghò têp trung vào quân lý giït mú, 

chứng nhên chën nu÷i an toàn và truy xuçt 

nguøn gùc sân phèm; Câi thiòn kênh phân phùi 

thông qua khuyïn khôch đæu tư trong giït mú và 

xây dựng chuûi với hợp tác xã hoặc doanh 

nghiòp đóng vai trò điîu hành và Cít giâm chi 

phí thông qua khuyïn khích liên kït ngang 

trong chën nu÷i và kíu göi doanh nghiòp lớn 

đæu tư theo chuûi giá trị.  
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