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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất chè Shan tuyết tại huyện Bắc 

Yên, tỉnh Sơn La. Nghiên cứu đã khảo sát 90 tác nhân là hộ sản xuất chè Shan tuyết, 15 cán bộ quản lý nhà nước 

và 5 đơn vị cung ứng đầu vào và tiêu thụ chè Shan tuyết tại huyện Bắc Yên. Phương pháp thống kê mô tả, so sánh 

và hạch toán chi phí và kết quả sản xuất được sử dụng nhằm đánh giá thực trạng phát triển sản xuất chè Shan tuyết 

tại huyện Bắc Yên. Kết quả cho thấy, năng suất chè Shan tuyết của huyện còn thấp, công nghệ chế biến và bảo 

quản chủ yếu là thủ công và còn lạc hậu. Bên cạnh đó, các hỗ trợ thời gian qua còn chưa kịp thời và định mức còn 

thấp, hạ tầng vùng chè còn thiếu và yếu, kết nối thị trường yếu nên hiệu quả sản xuất chè Shan tuyết còn thấp so với 

tiềm năng. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất chè Shan tuyết ở huyện Bắc Yên được đề xuất gồm: quy 

hoạch vùng chè, đầu tư cho hạ tầng, tăng cường khuyến nông và chuyển giao cộng nghệ, hỗ trợ vốn, xúc tiến 

thương mại và phát triển chè gắn với phát triển du lịch. 

Từ khóa: Chè Shan tuyết, phát triển sản xuất, Bắc Yên. 

Current Situation and Solutions for Developing Shan Tuyet Tea Production  
in Bac Yen District, Son La Province 

ABSTRACT 

The present study analyzed the current situation and proposed solutions to develop Shan tuyet green tea 

production in Bac Yen district, Son La province. The study surveyed 90 Shan tuyet tea producing households, 15 

government officials, 5 input suppliers and consumers in Bac Yen district. Descriptive and comparative statistics and 

costs and returns analysis were used to assess the current situation of Shan tuyet tea production development in Bac 

Yen district. The results showed that the productivity of Shan tuyet tea in Bac Yen was low and the processing and 

preservation technology were backward. In addition, the supports in the past time were not timely and at low level; 

the infrastructure of the tea production area was still lacking and weak together with a weak market connectivity 

rendering lower efficiency of Shan tuyet tea production as compared to its potential. Therefore, a number of solutions 

for the development of Shan tuyet tea production in Bac Yen district were proposed such as planning tea areas, 

investing in infrastructure, strengthening agricultural extension and technology transfer, capital support, trade 

promotion, and tea production development associated with tourism development. 

Keywords: Shan tuyet green tea, development of Shan tuyet tea production. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Chè là một trong những cây trồng quan 

trọng ở Viòt Nam, vÿa là mặt hàng xuçt khèu 

vÿa là mặt hàng tiêu dùng nội địa (Le & cs., 

2021). Theo thống kê cûa Hiòp hội Chè, nëm 

2020 Viòt Nam hiòn đứng thứ 5 trên thï giới vî 

xuçt khèu chè và đứng thứ 7 vî sân xuçt chè 

toàn cæu, trong đó chè Shan tuyït là giống chè 

quý, chè đặc sân và phát triðn låu đời với khoâng 

24% tổng diòn tích trồng chè câ nþớc (Lê Anh, 

2021). Chè Shan tuyït có giá trị kinh tï cao, góp 
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phæn xóa đói giâm nghèo cho ngþời dân vùng cao 

Tây Bíc (Nguyñn Thị Phþơng Loan, 2016). Một 

số nghiên cứu trþớc đåy cûa Tran & cs. (2016), To 

The & Nguyen Tuan (2019), Bui & Nguyen 

(2021), Huong & cs. (2022) đã chõ ra rìng những 

cây chè Shan tuyït cổ thý hàng trëm nëm tuổi 

đþợc tìm thçy ở độ cao trên 1.000m täi huyòn 

Hoàng Su Phì (Hà Giang), huyòn Bíc Yín (Sơn 

La), Suối Giàng (Yín Bái) đang täo ra những sân 

phèm có nhiîu đặc tính quý và là nguyên liòu 

không thð thiïu đð sân xuçt chè hữu cơ, chè säch, 

chè đặc sân, cüng nhþ các sân phèm chè chï biïn 

có giá trị gia tëng cao. 

Bíc Yên là huyòn vùng cao ở phôa Đông cûa 

tõnh Sơn La, với 90% giống chè là chè Shan 

tuyït đặc sân, mặc dù cây chè Shan tuyït chõ 

chiïm gæn 0,6% tổng diòn tôch đçt sân xuçt 

nông nghiòp nhþng đþợc coi là một trong những 

cây trồng chû lực, góp phæn tích cực trong phát 

triðn kinh tï, câi thiòn đời sống và xóa đói giâm 

nghèo cûa các hộ đồng bào dân tộc thiðu số 

(DTTS) cûa huyòn (Phòng NN&PTNT huyòn 

Bíc Yín, 2020b). Tuy nhiín, nëng suçt chè 

Shan tuyït cûa huyòn vén còn thçp, công nghò 

chï biïn và bâo quân còn hän chï, viòc hình 

thành chuỗi giá trị sân phèm chè Shan tuyït 

còn gặp nhiîu khó khën, nín hiòu quâ đæu tþ 

cho phát triðn sân xuçt chè chþa cao. Ngoài ra, 

các khu đþợc quy hoäch mới mặc dù đþợc 

nghiên cứu rçt kỹ lþỡng trong giai đoän lêp quy 

hoäch nhþng khi triðn khai còn nhiîu bçt cêp, 

cânh quan cûa các khu du lịch trâi nghiòm hái 

chè chþa thực sự phát triðn nên giá trị mang läi 

cho ngþời sân xuçt chè còn thçp.  

Câu hôi đặt ra là cæn các giâi pháp nào đð 

phát triðn sân xuçt chè Shan tuyït trở nên ổn 

định, bîn vững cho ngþời dân ở huyòn Bíc Yên 

trong thời gian tới? Nghiên cứu đánh giá thực 

träng phát triðn và đð xuçt các giâi pháp thúc 

đèy phát triðn sân xuçt chè Shan tuyït ở huyòn 

Bíc Yên, tõnh Sơn La trong thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin 

Thông tin thứ cấp: đþợc thu thêp tÿ hò 

thống các vën bân, tài liòu có liín quan đã đþợc 

công bố cûa các cơ quan, ban ngành cûa tõnh 

Sơn La và huyòn Bíc Yên vî quy hoäch, hỗ trợ 

sân xuçt, kinh doanh và tiêu thý sân phèm chè 

Shan tuyït cûa huyòn Bíc Yên. 

Thông tin sơ cấp: Hiòn nay, 90% diòn tích 

chè täi huyòn Bíc Yên là chè Shan tuyït đặc 

sân, các gốc chè có tuổi đời khác nhau tÿ 2, 3 

tuổi đïn vài trëm tuổi. Diòn tích chè Shan tuyït 

cûa huyòn chû yïu têp trung täi 2 xã Tà Xùa và 

Háng Đồng (trên 80%) (Phòng NN&PTNT 

huyòn Bíc Yên, 2020b). Vì vêy, nghiên cứu lựa 

chọn 2 xã đäi diòn gồm xã Tà Xùa và xã Háng 

Đồng. Phþơng pháp điîu tra chọn méu ngéu 

nhiên có phân tæng đþợc sử dýng kït hợp bâng 

hôi có chuèn bị sẵn với các nhóm đối tþợng gồm: 

phông vçn bán cçu trúc 90 tác nhân là hộ sân 

xuçt chè đþợc chia theo quy mô sân xuçt và tuổi 

cây chè; phông vçn sâu 15 cán bộ quân lý cçp 

huyòn, xã và 5 đơn vị đäi diòn cho cung ứng đæu 

vào và tiêu thý sân phèm chè Shan tuyït ở 

huyòn Bíc Yên.  

2.2. Phân tích số liệu 

Nghiên cứu sử dýng các phþơng pháp thống 

kê mô tâ, phþơng pháp so sánh, phþơng pháp 

häch toán chi phí và kït quâ sân xuçt nhìm 

đánh giá thực träng phát triðn sân xuçt chè 

Shan tuyït täi huyòn Bíc Yín đð làm cơ sở đî 

xuçt các giâi pháp cho thời gian tới. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng triển khai các giải pháp 

phát triển sản xuất chè Shan tuyết ở huyện 

Bắc Yên, tỉnh Sơn La thời gian qua 

3.1.1. Quy hoạch vùng sản xuất chè và cải 

tạo vườn chè 

Thời gian qua, huyòn Bíc Yên thực hiòn 

giâi pháp vî quy hoäch vùng sân xuçt và câi täo 

vþờn chè thông qua Nghị quyït số 25/2011/NQ-

HĐND ngày 23/12/2011 cûa HĐND huyòn Bíc 

Yên vî đî án “Câi tạo phục tráng, phát triển xây 

dựng nhãn hiệu hàng hoá Chè Shan tuyết đặc 

sân Tà Xùa -Bắc Yên giai đoạn 2013-2018”. Đïn 

nay, đî án đã đät đþợc nhiîu kït quâ tích cực 

nhờ nguồn kinh phí lồng ghép tÿ nhiîu chþơng 
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trình, dự án nhþ: Chþơng trónh 30a, 135; dự án 

KFW7; dự án QSAEP; vốn góp cûa doanh 

nghiòp và nhån dån. Đïn cuối nëm 2020 huyòn 

đã câi täo, thåm canh đþợc 70ha và tiïn hành 

trồng mới 156,28ha chè Shan tuyït, nâng tổng 

diòn tích chè Shan tuyït trín địa bàn huyòn đïn 

nëm 2020 là 239,5ha (Bâng 1). 

Với mýc tiêu, câi täo, phýc tráng nhiîu 

vùng chè Shan tuyït cổ thý (trồng trþớc nëm 

1960) và trồng mới nhiîu vùng chè Shan tuyït 

trên các diòn tôch đçt đồi trống, đồng thời phát 

triðn chè gín với khai thác tiîm nëng du lịch 

cûa địa phþơng. Đïn nëm 2020, diòn tích vùng 

chè Shan tuyït trồng mới đã vþợt 20% so với kï 

hoäch đî ra và câi täo đþợc hơn 97% diòn tích 

chè hiòn có theo kï hoäch, tÿ đó giúp tëng diòn 

tích và câi thiòn đáng kð nëng suçt vùng chè. 

Tuy nhiên, công tác quy hoäch vùng trồng mới 

chþa tônh toán hït tiîm nëng khai thác du lịch 

sẵn có cûa địa phþơng (du lịch trâi nghiòm, du 

lịch sinh thái và du lịch nông nghiòp) nên viòc 

trồng vén còn manh mún, chþa chú ý đïn thiït 

kï theo các hình thức täo ruộng bêc thang, 

trồng chè theo đþờng đồng mức đð täo vê đìp 

cânh quan có thð khai thác phýc vý du lịch gín 

với vùng chè.  

3.1.2. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng sản 

xuất chè  

Vùng chè Shan tuyït cûa huyòn Bíc Yên 

đþợc trồng chû yïu trên núi cao khoâng 1.600m 

so với mặt nþớc biðn. Do vêy, hò thống cơ sở hä 

tæng còn rçt khó khën, nhçt là hä tæng vî giao 

thông. Khoâng cách trung bình tÿ nhà cûa hộ 

đïn đồi chè (3,2km) và đïn điðm thu mua 

nguyên liòu têp trung (3,8km) là khá xa. Bên 

cänh đó, các trýc đþờng thôn bân và đþờng đïn 

các đồi chè chû yïu vén là đþờng đçt, còn læy lội 

vào mùa mþa nín vên chuyðn chû yïu vén bìng 

sức ngþời hoặc ngựa thồ, ânh hþởng lớn đïn 

nëng suçt và chçt lþợng chè Shan tuyït. 

Thời gian qua, huyòn Bíc Yín cüng đã quan 

tåm đïn đæu tþ cơ sở hä tæng vùng chè nhþ: hò 

thống đþờng giao thông liên xã, liên bân; đþờng 

xþơng cá; hò thống ống nþớc tþới cho vþờn þơm, 

vùng sân xuçt chè (Bâng 2). Tuy nhiên, do 

nguồn vốn hỗ trợ đæu tþ còn hän chï nên hò 

thống cơ sở hä tæng vùng sân xuçt chè Shan 

tuyït vén còn yïu và chþa đáp ứng nhu cæu thực 

tiñn. Vì vêy viòc thu hút đæu tþ cûa các doanh 

nghiòp vào sân phèm chè Shan tuyït cûa địa 

phþơng còn khó khën. 

Bảng 1. Kết quả cải tạo và trồng mới vùng chè Shan tuyết  

ở huyện Bắc Yên giai đoạn 2013-2020 

Chỉ tiêu ĐVT 
Giai đoạn 
2013-2018 

Kết quả 
đến năm 2020 

Diện tích cải tạo vùng chè Shan tuyết  ha 71,7 70,0 

Kinh phí thực hiện cải tạo Triệu đồng 2.908,2 525,8 

Diện tích trồng mới vùng chè Shan tuyết  ha 130,0 156,3 

Kinh phí thực hiện trồng mới Triệu đồng 6.137,3 7.015,8 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên (2012, 2020a).  

Bảng 2. Đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất chè Shan tuyết  

tập trung trên địa bàn huyện Bắc Yên giai đoạn 2013-2020 

Hạng mục Quy mô đầu tư 
Kinh phí ĐT  
(triệu đồng) 

Nguồn vốn 

Đường giao thông phục vụ 
sản xuất  

Dài 5km; rộng 3m; kết cấu đường bê tông 3.200 NSNN, các dự án 
và doanh nghiệp 

Đường xương cá Dài 4,5km; rộng 2,5m; kết cấu là đường đất cứng 950 Doanh nghiệp 

Hệ thống nước tưới Hệ thống dẫn nước dài 11,5km bằng ống nhựa 
HDPE D32 tưới theo phương pháp thủ công 

950 Doanh nghiệp 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên (2020a). 
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3.1.3. Hỗ trợ tiếp cận các yếu tố đầu vào 

cho sản xuất chè 

Kinh phô đæu tþ hỗ trợ phát triðn sân xuçt 

vùng chè Shan tuyït đặc sân cûa huyòn Bíc 

Yín đþợc lồng ghép tÿ Chþơng trónh 30a, Nghị 

quyït số 25/2011/NQ-HĐND, Nghị quyït 

76/2018/NQ-HĐND, Nghị quyït số 

128/2020/NQ-HĐND cho các hộ sân xuçt khá 

lớn. Nội dung chû yïu têp trung hỗ trợ vî cây 

giống, phân bón, vêt tþ, lao động kỹ thuêt cho 

công tác câi täo, nâng cao nëng suçt, chçt lþợng 

vùng chè Shan tuyït (Bâng 3). 

Khâo sát cho thçy, hơn 71% các hộ sân xuçt 

chè nhên đþợc hỗ trợ phát triðn sân xuçt, các hộ 

chû yïu đþợc hỗ trợ vêt tþ đæu vào (cây giống, 

phân bón) và hỗ trợ vî kỹ thuêt sân xuçt 

(54,45%). Một số hộ đþợc hỗ trợ vî vay vốn þu 

đãi (38,89%) và kinh phô trong quá trónh sân 

xuçt kinh doanh (24,44%) (Hình 1). Tuy nhiên, 

vén còn nhiîu hộ đánh giá là mức hỗ trợ còn 

thçp, chçt lþợng cây giống và vêt tþ nhiîu lúc 

không đâm bâo vî chçt lþợng, nhiîu hộ còn e 

ngäi khi vay vốn vì cho rìng thû týc còn rþờm 

rà, mức vay còn thçp và lãi suçt cao. 

3.1.4. Hỗ trợ bảo tồn và phát triển giống chè  

Hiòn nay, toàn huyòn Bíc Yên có khoâng 

400-500 cây chè Shan tuyït cổ thý có số tuổi tÿ 

30-50 nëm và 60 cåy chè Shan tuyït đæu dòng đäi 

cổ thý có tuổi đời trín 200 nëm (Phòng 

NN&PTNT huyòn Bíc Yên, 2020a). Viòc câi täo, 

bâo tồn và phát triðn giống chè không chõ nâng 

cao nëng suçt, mà còn giữ đþợc giống chè Shan 

tuyït đặc sân có chçt lþợng cao, đáp ứng nhu cæu 

thị trþờng. Đð bâo tồn và nhân rộng giống chè 

quý täo thành vùng sân xuçt chè Shan tuyït 

thâm canh, huyòn Bíc yín đã quy hoäch xây 

dựng 2 vþờn þơm giống với tổng diòn tích 

6.000m2, mỗi nëm sân xuçt khoâng 700.000 cây 

giống. Kït quâ giai đoän 2014-2020, vþờn þơm đã 

cung cçp gæn 1,9 triòu hom giống đð phýc vý 

trồng mới hơn 156ha chè Shan tuyït trín địa bàn 

huyòn và một số địa phþơng lån cên (Bâng 4). 

Bảng 3. Kết quả hỗ trợ các đầu vào cho sản xuất chè Shan tuyết  

ở huyện Bắc Yên giai đoạn 2013-2020 

Hạng mục 

Cải tạo vùng chè Trồng mới vùng chè 

Thành tiền 
(Triệu đồng) 

Nguồn Vốn 
Thành tiền 

(Triệu đồng) 
Nguồn Vốn 

Giống 186,1 Vốn dự án và Chương trình 30a 2.495,2 Vốn dự án 

Vật tư - phân bón 208,4 Chương trình 30a 1.219,8 Ngân sách NN 

Công lao động 131,2 Chương trình 30a và dân góp công 3.066,8 Dân góp công 

Lao động Kỹ thuật - - 234 Ngân sách NN 

Tổng cộng 525,79  7.015,78  

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên (2020a). 

 

Hình 1. Đánh giá của hộ về tiếp cận chính sách  

hỗ trợ phát triển sản xuất chè Shan tuyết ở huyện Bắc Yên  
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Bảng 4. Kết quả sản xuất giống chè Shan tuyết tại các vườn ươm  

ở huyện Bắc Yên giai đoạn 2014-2020 

Năm Diện tích trồng mới (ha) Lượng giống cung cấp(hom) 

2014 12,4 148.800 

2015 12,4 148.800 

2016 - - 

2017 21,4 256.800 

2018 49,0 588.000 

2019 61,1 732.960 

2020 - - 

Tổng  156,3 1.875.360 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên (2020a). 

3.1.5. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chè  

Shan tuyết 

Nhìm kït nối tiêu thý sân phèm cho vùng 

chè Shan tuyït đặc sân, huyòn Bíc Yín đã chû 

động kêu gọi và hỗ trợ Công ty TNHH Trà và đặc 

sân Tây Bắc đæu tþ. Nëm 2017, doanh nghiòp đã 

đi vào hoät động với nhà máy quy mô trên 200m2, 

công suçt chï biïn và đóng gói đät 20 tçn/chè 

khô/nëm. Bín cänh đó, huyòn đã đþợc công nhên 

nhãn hiòu têp thð “Chè Tà Xùa” vào nëm 2017 

và xây dựng đþợc 02 sân phèm chè OCOP đät 4 

sao cçp tõnh Sơn La (Trà xanh måy Tà Xùa, Trà 

xanh Thiòn). Qua đó góp phæn nâng cao chçt 

lþợng sân phèm, thúc đèy quâng bá, giới thiòu 

đặc sân cûa địa phþơng, täo thu nhêp ổn định 

cho ngþời dân vùng chè Shan tuyït. 

Tuy nhiên, các hộ sân xuçt chè Shan tuyït 

hæu hït ở vùng núi cao và là ngþời đồng bào 

DTTS nên hình thức sân xuçt chè chû yïu vén 

là sân xuçt tự do (78,89%), số hộ kí kït hợp đồng 

và tuân thû theo quy trình cûa nhà máy là rçt 

thçp. Mặt khác, sân xuçt chè cûa hộ còn nhô lê, 

manh mún nên kênh tiêu thý chû yïu qua 

thþơng lái thu mua (54,44%), điîu này khiïn 

cho giá chè rçt bçp bính và thþờng xuyên xây 

ra tình träng ép giá (Hình 2). 

Ngoài ra, viòc thiïu các đơn vị trung gian 

đứng ra kït nối giữa ngþời dân và doanh 

nghiòp nhþ hợp tác xã hay tổ hợp tác nín đïn 

nay nhà máy chï biïn chè mới chõ thu mua 

đþợc khoâng 45-50% sân lþợng chè Shan tuyït 

cûa huyòn. Công tác xúc tiïn thþơng mäi, hội 

chợ và quâng bá sân phèm ở huyòn Bíc Yên 

những nëm qua chþa đþợc quan tåm đúng mức 

và chþa thþờng xuyên. 

3.2. Thực trạng sản xuất chè Shan tuyết 

trên địa bàn huyện Bắc Yên 

3.2.1. Cơ cấu giống, số lượng hộ trồng chè 

Chè là loäi cåy låu nëm với thời gian sinh 

trþởng rçt dài trín 30 nëm hoặc låu hơn với các 

giống chè Shan tuyït cổ thý lín đïn vài trëm 

nëm. Giống chè chû yïu ở Bíc Yên hiòn nay là 

chè Shan tuyït đặc sân, chiïm hơn 90%  

(Hình 3). Cùng với các chính sách hỗ trợ và giá 

trị kinh tï cao mà cây chè Shan tuyït mang läi, 

thời gian qua số hộ trồng chè cûa huyòn đang có 

xu hþớng tëng nhanh, tÿ 126 hộ (2016) lên 361 

hộ (2020) (Hình 4). 

3.2.2. Diện tích, sản lượng, năng suất chè 

Shan tuyết 

Giai đoän 2015-2020, tổng diòn tích chè 

Shan tuyït cûa toàn huyòn tëng khá, trong đó 

diòn tích chè trồng mới tëng 33,9%/nëm và diòn 

tích cho thu hoäch tëng 3,7%/nëm. Bên cänh đó, 

nhờ công tác câi täo và nâng cao kỹ thuêt trong 

sân xuçt chè, sân lþợng và nëng suçt chè Shan 

tuyït cüng đät nhiîu kït quâ tích cực (diòn tích 

tëng bónh quån 22,1%/nëm, sân lþợng tëng bónh 

quan 3,1%/nëm) (Bâng 6). Tuy nhiên, do vùng 

chè Shan tuyït ở Bíc Yên là những vùng núi 
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cao, còn gặp nhiîu khó khën, là nơi cþ trú cûa 

các hộ DTTS nín trónh độ kỹ thuêt sân xuçt 

hän chï và mang tính truyîn thống. Vì vêy, 

nëng suçt chè mặc dù đþợc câi thiòn hàng nëm 

song vén còn ở mức thçp so với một số vùng chè 

Shan tuyït ở các địa phþơng khác nhþ Hoàng 

Su Phì (Hà Giang), Suối Giàng (Yên Bái), Tûa 

Chùa (Điòn Biên). 

Bảng 5. Đầu tư cơ sở hạ tầng cho chế biến  

và tiêu thụ chè Shan tuyết ở huyện Bắc Yên thời gian qua 

Công trình Quy mô 
Kinh phí 

(Triệu đồng) 
Nguồn đầu tư 

Cơ sở chế biến 01 nhà máy kết cấu khung thép quy mô 200m
2
 1.600 Doanh nghiệp 

Đường điện 35kV = 450m; 01 trạm hạ thế 50KVA 900 Doanh nghiệp 

Trụ sở, phòng trưng bày sản phẩm Trụ sở + phòng trưng bày GTSP  
(nhà mái bàng lợp tôn) quy mô 90m

2
 

850 Doanh nghiệp 

Xây dựng nhãn hiệu Xây dựng nhãn hiệu chè Shan tuyết Tà Xùa 500 Ngân sách nhà nước 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên (2020a).  

  

Hình 2. Hình thức sản xuất và tiêu thụ chè của các hộ điều tra 

 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên (2020a). 

Hình 3. Cơ cấu giống chè của huyện Bắc Yên giai đoạn 2016-2020 
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Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên (2020a) 

Hình 4. Số hộ trồng chè của huyện Bắc Yên giai đoạn 2016-2020 

Ngoài ra, các hộ trồng chè Shan tuyït đîu 

hän chï vî trónh độ kỹ thuêt thu hái, sơ chï và 

chï biïn chè, làm ânh hþởng lớn đïn chçt lþợng 

chè thþơng phèm. Ngoài một phæn bán búp tþơi, 

sân phèm chè Shan tuyït hiòn nay chû yïu vén 

đþợc chï biïn theo kiðu sao thû công bìng tay 

hoặc lên men bán phæn (chè vàng) nín thþờng 

mçt nhiîu thời gian (6-8 tiïng cho 10kg chè), 

cùng với kỹ thuêt läc hêu, bâo quân và đóng gói 

chþa đâm bâo khiïn cho hþơng vị và chçt lþợng 

chè khô bị giâm đáng kð, thþờng bán lê cho 

khách du lịch làm quà, thiïu liên kït theo chuỗi 

giá trị bîn vững (Bâng 7). 

Hình 5 cho thçy, do mức đæu tþ và kỹ thuêt 

chëm sóc khác nhau giữa các nhóm hộ nên có sự 

chênh lòch lớn vî nëng suçt theo quy mô sân 

xuçt, trong đó hộ sân xuçt quy mô lớn (diòn tích 

chè trên 1,5 ha/hộ) cho nëng suçt chè cao nhçt, 

sau đó là hộ quy mô sân xuçt trung bình (diòn 

tích tÿ 1 ha đïn 1,5ha) và thçp nhçt là các hộ 

quy mô nhô (diòn tôch chè dþới 1 ha/hộ). Bên 

cänh đó, tuổi cûa chè cüng ânh hþởng đïn sân 

lþợng cho búp chè. Trong khi chè Shan tuyït cổ 

thý trín 25 nëm là giống chè đặc sân quý, chçt 

lþợng cao, hiòn có nëng suçt trên 4,72 tä/ha, thì 

chè Shan tuyït đþợc trồng tÿ nëm 1995 đïn nay 

chõ cho nëng suçt khoâng 4,6 tä/ha hoặc thçp 

hơn do lþợng tán và búp chè không đîu (Hình 6). 

3.3. Kết quả và hiệu quả sản xuất chè Shan 

tuyết tại huyện Bắc Yên 

Kết quâ và hiệu quâ về kinh tế: Chè Shan 

tuyït täi huyòn Bíc Yên với têp quán kỹ thuêt 

canh tác chè đơn giân, chi phí trồng mới chè 

Shan tuyït thþờng gồm chi phí vî giống chè, vêt 

tþ, phån bón và công lao động, bình quân chi 

phí cho 1ha chè kiïn thiït cơ bân khoâng 36,19 

triòu đồng (Bâng 8). Hàng nëm, các hộ chõ bón 

bổ sung phân chuồng, đốn tõa, làm cô và chëm 

sóc chè, không sử dýng thuốc bâo vò thực vêt 

nên có nhiîu lợi thï trong sân xuçt búp chè tþơi 

đät tiêu chuèn chè an toàn, bình quân khoâng 

3,75 triòu/ha/nëm (Bâng 9). Giá bán búp chè 

Shan tuyït tþơi hiòn nay khá cao so với các loäi 

chè khác, dao động tÿ 40-50 nghón đồng/kg đối 

với chè dþới 25 tuổi (trồng sau nëm 1995) và tÿ 

50-60 nghón đồng/kg đối với chè trên 25 tuổi 

(trồng trþớc nëm 1995). Ngþời thu mua cüng 

ânh hþởng lớn đïn giá bán chè khi mà các 

thþơng lái thu mua täi vþờn së có giá thþờng 

thçp hơn tÿ 3-5 nghón đồng/kg so với nhà máy 

chï biïn chè. 

Theo quy mô sân xuçt, giá trị sân xuçt (GO) 

đät đþợc giữa các nhóm hộ là khác nhau do có 

khác nhau vî nëng suçt chè, giá bán và chi phí 

sân xuçt. Thu nhêp hỗn hợp cûa các hộ trồng 

chè Shan tuyït ở huyòn Bíc Yín đät gæn 19,1 

triòu đồng/ha. Trong đó, cao nhçt là nhóm hộ 

quy mô lớn (đät hơn 22,2 triòu đồng/ha) và thçp 

nhçt là nhóm hộ quy mô nhô (đät gæn 17,2 triòu 

đồng/ha). Bên cänh đó, chè Shan tuyït dþới 25 

nëm tuổi së có giá bán thçp hơn và chi phô đæu 

tþ läi cao hơn (do chè mới phâi câi täo nhiîu) 

nên thu nhêp hỗn hợp mang läi së thçp hơn, chõ 

đät 15,63 triòu đồng/ha, thçp hơn gæn 6 triòu 
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đồng/ha so với chè Shan tuyït trín 25 nëm tuổi. 

Thu nhêp hỗn hợp trín chi phô (MI/IC) đät 7,54 

læn, nïu bô ra 1 đồng chi phí trung gian thì các 

hộ sân xuçt chè Shan tuyït së thu läi đþợc 7,54 

đồng thu nhêp hỗn hợp. Công lao động gia đónh 

cûa các hộ hiòn nay cüng khá cao, đät bình quân 

240 nghón đồng/công (Bâng 10). Nïu xét theo 

quy mô, hiòu quâ càng cao khi quy mô sân xuçt 

chè càng lớn, do viòc đæu tþ và chëm sóc, cüng 

nhþ kỹ thuêt cûa các hộ có quy mô lớn cao hơn 

dén đïn nëng suçt chè cao hơn. Bín cänh đó, 

các hộ quy mô lớn do sân lþợng cao và ổn định 

hơn trong khâu tiêu thý (có liên kït với ngþời 

bán), vì vêy giá bán cüng cao hơn, nín thu nhêp 

bónh quån cao hơn. Xét theo tuổi chè, tuổi chè 

càng cao thì cho hiòu quâ kinh tï càng cao do 

chçt lþợng chè thu hoäch tốt hơn, nëng suçt và 

giá bán đîu cao hơn. 

Bảng 6. Diện tích chè Shan tuyết tại huyện Bắc Yên, giai đoạn 2015-2020 

Chỉ tiêu ĐVT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TĐBQ (%) 

Tổng diện tích Ha 108,0 108,0 129,4 178,4 239,5 293,0 122,1 

Diện tích trồng mới Ha 12,4 0,0 21,4 49,0 61,1 53,5 133,9 

Diện tích cho thu hoạch Ha 85,0 85,0 95,0 95,0 95,0 102,0 103,7 

Sản lượng Tấn 43,0 38,0 43,0 45,0 47,0 50,0 103,1 

Năng suất Tạ/ha 5,0 4,5 4,5 4,7 4,9 4,9 99,6 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên (2020a). 

Bảng 7. Một số hạn chế của hộ sản xuất chè Shan tuyết ở huyện Bắc Yên 

Chỉ tiêu 

Hộ sản xuất chè 
(n = 90) 

Cán bộ quản lý và các tác nhân khác 
(n = 20) 

Số lượng % Số lượng % 

Kỹ thuật chăm sóc, cải tạo vườn chè còn hạn chế 70 77,8 11 55,0 

Kỹ thuật thu hái, sơ chế, chế biến còn thô sơ 72 80,0 13 65,0 

Công nghệ ứng dụng trong khâu sơ chế, chế biện còn đơn giản 
và kém hiệu quả 

76 84,4 15 75,0 

Ứng dụng cộng nghệ nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm còn 
hạn chế 

78 86,7 15 75,0 

Thiếu liên kết thị trường và chưa hình thành chuỗi giá trị sản 
phẩm chè đặc sản bền vững 

80 88,9 16 80,0 

 

Hình 5. Năng suất chè búp tươi Shan tuyết bình quân 1ha 

tại các hộ điều tra theo quy mô sản xuất  
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Hình 6. Năng suất chè búp tươi Shan tuyết bình quân 1ha  

của các hộ điều tra theo tuổi chè  

Bảng 8. Chi phí trồng mới bình quân 1ha chè Shan tuyết của các hộ điều tra 

Chi phí ĐVT Khối lượng 
Đơn giá 

(nghìn đồng) 
Thành tiền 

(nghìn đồng) 

Giống  Cây 12.000 1,5 18.000 

Vật tư - phân bón    6.140 

Phân chuồng bón lót Tấn 5 500 2.500 

Đạm Ure Kg 90 12 1.080 

Supe lân  Kg 100 6,0 600 

Kali Kg 80 12 960 

Thuốc BVTV Kg 5 200 1.000 

Lao động đi thuê    11.000 

Công rạch hàng Công 25 200 5.000 

Vận chuyển và trồng Công 30 200 6.000 

Lao động gia đình Công 90 - - 

Chi phí khác 1.000đ - - 1.500 

Tổng chi phí     36.190 

Bảng 9. Chi phí sản xuất chè bình quân 1ha ở giai đoạn kinh doanh  

của các hộ điều tra theo quy mô (triòu đồng) 

Chỉ tiêu 
QMN 

(n = 36) 
QMV 

(n = 31) 
QML 

(n = 23) 
Tính chung 

(n = 90) 

Tổng chi phí  3,30 3,73 4,50 3,75 

Chi phí trung gian 2,30 2,53 2,90 2,53 

Chi phí phân bón 1,10 1,20 1,50 1,24 

Chi phí khác 1,20 1,33 1,40 1,29 

Chi phí thuê lao động  1,00 1,20 1,60 1,22 

 

Hiệu quâ về xã hội: Nhờ cây chè, thu nhêp 

cûa ngþời dân tÿng bþớc đþợc câi thiòn, hiòu 

quâ kinh tï cûa cåy chè đóng góp một phæn thu 

nhêp quan trọng trong công tác xóa đói giâm 

nghèo cûa địa phþơng. Tõ lò hộ nghèo cûa huyòn 

Bíc Yên những nëm qua liín týc giâm mänh, tÿ 
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37,19% nëm 2016 xuống chõ còn 18,38% nëm 

2020 (Hónh 7). Đời sống ngþời dân ngày càng 

đþợc câi thiòn tốt hơn, đặc biòt cây chè giúp 

nâng cao ý thức cûa ngþời dân vî các vçn đî bâo 

vò môi trþờng, bâo vò rÿng, an ninh quốc phòng. 

3.4. Một số khó khăn, hạn chế trong sản 

xuất chè Shan tuyết tại huyện Bắc Yên 

Một là, các chính sách hỗ trợ phát triðn sân 

xuçt chè Shan tuyït hiòn nay do nguồn kinh phí 

hän hìp nín chþa thực sự đáp ứng nhu cæu cûa 

ngþời sân xuçt; viòc thực hiòn các chính sách 

chþa đþợc đồng bộ; chþa quan tåm đúng mức 

với chính sách hỗ trợ tiêu thý sân phèm, thiïu 

hò thống tổ chức thu mua, chï biïn, đóng gói và 

bâo quân. 

Hai là, huyòn Bíc Yên hiòn chþa hoàn thiòn 

quy hoäch vùng sân xuçt chè, đặc biòt là gín với 

phát triðn du lịch; sân xuçt còn tự phát, nhô lê, 

chþa có mô hónh liín kït hiòu quâ và bîn vững. 

Cơ sở hä tæng vùng sân xuçt chè còn khó khën. 

Công nghò sân xuçt và chï biïn chè cûa ngþời 

dân vén chû yïu là thû công, theo kinh nghiòm 

truyîn thống nên chçt lþợng chè chþa cao. 

 Bảng 10. Kết quả và hiệu quả kinh tế sản xuất 1 ha chè Shan tuyết của các hộ điều tra  

Chỉ tiêu ĐVT 

Theo quy mô sản xuất Theo tuổi chè 

QMN 
(n = 36) 

QMV 
(n = 31) 

QML 
(n = 23) 

Chè dưới 25 tuổi 
(n = 37) 

Chè trên 25 tuổi 
 (n = 53) 

Tính chung 

Giá bán (P) Nghìn đồng/kg 48 50 54 45 54 50 

Sản lượng Kg/ha 440 468 508 460 472 467 

Tổng GTSX (GO) Triệu đồng 21,12 23,40 27,43 20,70 25,49 23,52 

CP trung gian (IC) Triệu đồng 2,30 2,53 2,9 2,81 2,34 2,53 

Giá trị gia tăng (VA) Triệu đồng 18,82 20,87 24,53 17,89 23,15 20,99 

Khấu hao TSCĐ Triệu đồng 0,63 0,68 0,72 0,78 0,60 0,67 

Chi phí thuê LĐ Triệu đồng 1,00 1,20 1,60 1,48 1,04 1,22 

Thu nhập HH (MI) Triệu đồng 17,19 18,99 22,21 15,63 21,51 19,09 

Công LĐ gia đình Công/ha 82 79 74 76 81 79 

GO/IC Lần 9,18 9,25 9,46 7,37 10,89 9,29 

VA/IC Lần 8,18 8,25 8,46 6,37 9,89 8,29 

MI/IC Lần 7,47 7,51 7,66 5,56 9,19 7,54 

MI/L gia đình Triệu đồng/công 0,21 0,24 0,30 0,21 0,27 0,24 

 

Nguồn: UBND huyện Bắc Yên (2020). 

Hình 7. Tỉ lệ hộ nghèo của huyện Bắc Yên giai đoạn 2016-2020 
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Ba là, đa phæn các hộ trồng chè Shan tuyït ở 

vùng núi cao và vùng DTTS bị hän chï vî trình 

độ nhên thức, học vçn, nên hän chï trong tiïp 

thu kiïn thức kỹ thuêt và công nghò. Kït quâ 

khâo sát các hộ trồng chè Shan tuyït täi huyòn 

Bíc Yín có đïn gæn 19% chû hộ không đþợc đi 

học, còn läi chû yïu các chû hộ có trónh độ tiðu 

học (45,56%) và là trung học cơ sở (26,67%). 

Bốn là, huyòn Bíc Yên vén là một trong 

những huyòn nghèo cûa tõnh Sơn La nên nhìn 

chung nîn kinh tï còn phát triðn chêm; các hộ 

sân xuçt chè Shan tuyït phæn lớn đời sống còn 

nghèo và nhiîu khó khën. Do vêy, lþợng vốn 

đæu tþ sân xuçt chè cûa các hộ còn rçt hän chï, 

song tâm lý e ngäi khi vay vốn đã ânh hþởng rçt 

lớn đïn mức độ đæu tþ, tÿ đó làm giâm nëng 

suçt và chçt lþợng chè. 

Năm là, thiïu thông tin thị trþờng, thiïu 

liên kït chặt chë với các tổ chức trung gian 

(Công ty, HTX, tổ hợp tác,…) trong sân xuçt và 

tiêu thý khiïn sân phèm chè Shan tuyït täi Bíc 

Yên, nên gặp nhiîu khó khën trong tiíu thý và 

thþờng xuyên bị ép giá.  

3.5. Một số giải pháp phát triển sản xuất 

chè Shan tuyết ở huyện Bắc Yên trong thời 

gian tới 

Thứ nhất, hoàn thiện quy hoạch vùng sân 

xuất và phát triển chè Shan tuyết đặc sân theo 

hướng hữu cơ. Cën cứ vào quy hoäch phát triðn 

kinh tï - xã hội cûa huyòn, quy hoäch phát triðn 

nông nghiòp nông thôn, lêp quy hoäch phát 

triðn sân xuçt vùng chè Shan tuyït đặc sân theo 

hþớng hữu cơ, đâm bâo phát triðn chè an toàn 

và bîn vững và gín với khai thác lợi thï phát 

triðn du lịch.  

Thứ hai, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật ngành chè, đặc biòt têp trung cho đþờng 

giao thông và hò thống thûy lợi phýc vý tþới 

tiêu cho vùng chè (nhçt là các vùng chè trồng 

mới) và täo nguồn sinh thûy, câi täo sinh thái 

đồi chè nhìm phát triðn sân xuçt chè Shan 

tuyït theo tiêu chuèn hữu cơ gín với du lịch 

sinh thái, du lịch trâi nghiòm. 

Thứ ba, đèy mänh công tác khuyïn nông và 

tëng cþờng hỗ trợ vî cộng nghò, kỹ thuêt sân 

xuçt chè Shan tuyït theo tiêu chuèn hữu cơ. 

Nhón chung trónh độ sân xuçt chè cûa các hộ 

chþa cao, nhên thức vî khoa học công nghò còn 

hän chï, vì vêy cæn đèy mänh công tác đào täo, 

têp huçn vî kỹ thuêt chëm sóc, khai thác và chï 

biïn sân phèm chè ở quy mô hộ. Nång cao nëng 

lực cho đội ngü cán bộ khuyïn nông cơ sở. Đồng 

thời, tëng cþờng hỗ trợ vî khoa học công nghò 

mang tính têp trung, tránh triðn khai theo 

phong trào và dàn trâi. 

Thứ tư, tăng cường tiếp cận vốn vay cho các 

hộ sân xuất chè Shan tuyết. Vốn ngoài têp trung 

cho đæu tþ sân xuçt còn đóng vai trò quan trọng 

trong ứng dýng công nghò và phát triðn thị 

trþờng. Tuy nhiên, cæn phâi gín liîn viòc cho vay 

vốn với hþớng dén các hộ sử dýng vốn vay cho 

hiòu quâ. Tëng cþờng nguồn vốn vay þu đãi và 

điîu chõnh lãi suçt vay phù hợp với tÿng nhóm hộ. 

Thứ nëm, đèy mänh hoät động xúc tiïn 

thþơng mäi, tëng cþờng liên kït sân xuçt và 

tiêu thý sân phèm chè Shan tuyït theo chuỗi 

giá trị. Hỗ trợ các mô hình liên kït theo chuỗi 

giữa doanh nghiòp với các nhóm hộ thông qua 

các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đa däng hóa các hoät 

động xúc tiïn thþơng mäi và hþớng đïn truy 

xuçt nguồn gốc đối với sân phèm, đèy mänh 

hoät động thþơng mäi hóa thông qua ứng dýng 

công nghò số. 

Thứ sáu, bâo tồn và phát triển sân xuất chè 

Shan tuyết gắn với phát triển du lịch của huyện 

Bắc Yên. Tiîm nëng phát triðn du lịch sinh thái 

kït hợp trâi nghiòm trín vùng đồi chè Shan 

tuyït cổ thý cûa Bíc Yên là rçt lớn, vì thï thời 

gian tới cæn bâo tồn và phát triðn giống chè 

Shan tuyït đặc sân gín với phát triðn du lịch. 

4. KẾT LUẬN 

Phát triðn sân xuçt chè Shan tuyït đóng vai 

trò quan trọng góp phæn xóa đói giâm nghèo và 

phát triðn kinh tï chung cûa huyòn Bíc Yên. 

Huyòn Bíc Yín đã thực hiòn nhiîu chþơng trónh, 

chính sách nhìm hỗ trợ phát triðn sân xuçt vùng 

chè Shan tuyït đặc sân và đät đþợc nhiîu kït 

quâ tích cực. Tổng diòn tích chè Shan tuyït toàn 

huyòn đïn 2020 đät 293ha, tëng hơn 2,7 læn so 

với nëm 2015. Nëng suçt búp chè tþơi bónh quån 

đät 4,67 tä/ha, công lao động gia đónh đät 240 

nghón đồng/công. Tuy nhiên, kït cçu hä tæng còn 



Hồ Ngọc Ninh, Trương Ngọc Tín, Lại Phương Thảo, Mùa A Chinh
 

1539 

thiïu và yïu chþa đáp ứng đþợc yêu cæu sân xuçt 

(nhçt là đþờng giao thông và cơ sở chï biïn chè); 

các hỗ trợ còn nhô lê, manh mún và thiïu thông 

tin nín chþa có nhiîu hộ dån đþợc thý hþởng; kït 

nối thị trþờng và thu hút đæu tþ vào ngành chè 

còn hän chï; ngþời dân chû yïu vén phâi bán cho 

thþơng lái hoặc tự sao chè khô dén đïn giá bán 

không cao, hiòu quâ kinh tï thçp, chþa phát 

triðn đþợc thþơng hiòu chè. 

Một số giâi pháp nhìm phát triðn sân xuçt 

chè Shan tuyït täi huyòn Bíc Yên, tõnh Sơn La 

thời gian tới nhþ sau: (i) Hoàn thiòn quy hoäch 

vùng sân xuçt và phát triðn chè Shan tuyït theo 

hþớng hữu cơ; (ii) Đæu tþ phát triðn cơ sở hä 

tæng kỹ thuêt ngành chè; (iii) Đèy mänh công 

tác khuyïn nông và tëng cþờng hỗ trợ vî cộng 

nghò, kỹ thuêt sân xuçt chè Shan tuyït theo 

tiêu chuèn hữu cơ; (iv) Tëng cþờng tiïp cên vốn 

vay cho các hộ sân xuçt chè Shan tuyït; (v) Đèy 

mänh hoät động xúc tiïn thþơng mäi, liên kït 

sân xuçt và tiêu thý sân phèm chè Shan tuyït 

theo chuỗi giá trị; (vi) Bâo tồn và phát triðn sân 

xuçt chè Shan tuyït gín với phát triðn du lịch 

cûa huyòn Bíc Yên. 
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