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TÓM TẮT 
Nghiên cứu này nhằm đánh giá thực trạng sản xuất, thị trường và đề xuất các giải pháp đến các tác nhân 

nhằm thúc đẩy phát triển cây ăn quả ôn đới ở vùng Tây Bắc, Việt Nam. Sử dụng phương pháp thống kê kinh 

tế để làm rõ các đặc trưng cơ bản về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: 

Giai đoạn 2016-2018, diện tích cây ăn quả ôn đới có xu hướng tăng, đặc biệt trong năm 2018, đã tăng mạnh ở 

khu vực Tây Bắc (tăng 1,8 lần so với năm 2017), đạt 11,3 nghìn ha. Thu nhập từ 1 ha mận tại Bắc Hà, Lào 

Cai khoảng 41 triệu đồng/năm; con số này khoảng hơn 90 triệu đồng/năm đối với huyện Mộc Châu và Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La. Quả ôn đới cung cấp cho thị trường thông qua người thu gom, thu gom lớn và bán buôn. 

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối quả ôn đới, có ít sự tham gia của các hợp tác xã, doanh 

nghiệp. Xu hướng tiêu dùng quả ôn đới của người tiêu dùng ở Hà Nội có dấu hiệu tăng, họ quan tâm đến 

sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc. Giá bán buôn hồng ngâm của Việt 

Nam có xu hướng tăng trong những năm gần đây, giai đoạn 2017 – 2018, giá hồng ngâm của Việt Nam tăng 

khoảng 59% so với giai đoạn 2015 – 2016; con số này là 35% đối với sản phẩm mận Tam Hoa Sơn La. Việc đa 

dạng giống cây ăn quả ôn đới không những giúp giá cả ổn định mà còn kéo dài thời gian cung cấp cho thị 

trường. Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển cây ăn quả ôn đới, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp 

đối với nông hộ sản xuất, tổ chức và doanh nhân phân phối, các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao và với các 

cơ quan quản lý nhà nước.  

Từ khoá: Giải pháp, quả ôn đới, sản xuất, thị trường, thực trạng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Vùng miền núi phía Bắc có khoảng 150.000 ha 

đất canh tác thích hợp cho phát triển các loại cây ăn 

quả ôn đới. Trong giai đoạn 2016-2018, diện tích cây 

ăn quả ôn đới có xu hướng tăng trên cả nước, đặc 

biệt trong năm 2018, diện tích cây ăn quả đới đã tăng 

mạnh ở khu vực Tây Bắc (tăng 1,8 lần so với năm 

2017), đạt 11,3 nghìn ha năm 2018 (Tổng cục Thống 

kê năm 2018). Trong thời gian qua, sự biến động độ 

lạnh ở các tỉnh miền núi phía Bắc không theo quy 

luật giảm thấp theo thời gian, tuy nhiên nhiều tiểu 

vùng miền núi vẫn đáp ứng được yêu cầu sinh thái 

của khá nhiều giống của một số chủng loại cây ăn 

quả ôn đới có giá trị, trong đó cây mận, cây lê, cây 

đào, cây hồng có lợi thế cạnh tranh tốt hơn các loại 

cây trồng khác (dẫn theo Lê Quốc Thanh và cs., 

2018). Trong đó đã hình thành nhiều vùng sản xuất 

hàng hoá tập trung như mận Mộc Châu (Sơn La), 

mận Bắc Hà (Lào Cai).   
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mận xanh cho sơ chế, chế biến ở thị trường Trung 

Quốc khoảng 60.000 tấn/năm, tuy nhiên, sản phẩm 

mận xanh Mộc Châu mới chỉ đáp ứng được dưới 10% 

công suất chế biến (Nicetic, O., 2015). Trong khi đó, 

mận chín được tiêu thụ chủ yếu ở thị trường trong 

nước (VNUA, FAVRI and CASRAD, 2018). Phát triển 

cây ăn quả ôn đới còn trở thành một sản phẩm du 

lịch chất lượng cao, chẳng hạn tại huyện Mộc Châu, 

hàng năm đã tổ chức ngày hội hái quả mận thu hút 

nhiều khách du lịch tham quan. 

Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, phát triển 

cây ăn quả ôn đới ở các tỉnh Tây Bắc cũng có những 

trở ngại nhất định như: (i) Quy mô nhỏ lẻ, phân tán, 

khó khăn trong việc tổ chức liên kết sản xuất, kiểm 

soát chất lượng và tiêu thụ sản phẩm; (ii). Rào cản kỹ 

thuật từ các nước nhập khẩu, đặc biệt từ ngày 

01/01/2019, Cục Giám sát kiểm dịch động thực vật 

thuộc Tổng cục Hải quan Trung Quốc sẽ chính thức 

áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng và nguồn gốc 

hàng hóa nông sản xuất khẩu từ Việt Nam sang 

Trung Quốc (Cục Bảo vệ Thực vật, 2019). Điều này 

đồng nghĩa với việc Trung Quốc đang ngày càng siết 

chặt thương mại nông sản theo hình thức trao đổi 

biên mậu và nâng cao hàng rào về kiểm dịch thực 
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vật, quy định ngày càng khắt khe hơn đối với nông 

sản nhập khẩu.  

Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ 

dự án: Cải thiện tiếp cận thị trường và nâng cao khả 

năng cạnh tranh của các sản phẩm trái cây ôn đới của 

Tây Bắc trên thị trường (AGB/2012/60) với mục 

tiêu: (i) Đánh giá thực trạng sản xuất, thị trường quả 

ôn đới ở vùng Tây Bắc, Việt Nam (ii) đề xuất các giải 

pháp đến các tác nhân nhằm thúc đẩy phát triển cây 

ăn quả ôn đới ở vùng Tây Bắc.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   

2.1. Phương pháp thu thập số liệu 

- Số liệu thứ cấp: Thu thập từ các tài liệu đã công 

bố liên quan đến sản xuất và thị trường sản phẩm cây 

ăn quả ôn đới ở một số tỉnh Tây Bắc. 

- Số liệu sơ cấp: Thu thập thông qua việc phỏng 

vấn 279 hộ nông dân sản xuất mận; thu thập giá bán 

mận, hồng, lê từ 6 người bán buôn tại chợ Long Biên, 

Hà Nội; khảo sát 65 người bán lẻ quả ôn đới; khảo sát 

115 người tiêu dùng hồng, 154 người tiêu dùng lê. 

Bên cạnh đó, phương pháp thảo luận nhóm được sử 

dụng để thảo luận 06 nhóm tiêu dùng nam và nữ tiêu 

dùng mận, hồng tại Hà Nội và các đơn vị sản xuất cây 

ăn quả ôn đới tại Sơn La.  

2.2. Phương pháp phân tích 

Sử dụng phương pháp thống kê kinh tế để làm 

rõ các đặc trưng cơ bản về mặt lượng của hiện tượng 

nghiên cứu. Phương pháp tiếp cận chuỗi giá trị được 

sử dụng để tìm hiểu các tác nhân tham gia chuỗi giá 

trị cây ăn quả ôn đới.  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Thực trạng sản xuất cây ăn quả ôn đới ở 

vùng Tây Bắc, Việt Nam 

3.1.1. Diễn biến diện tích, năng suất cây ăn quả 
ôn đới tại vùng Tây Bắc, Việt Nam 

Theo Tổng cục Thống kê, diện tích cây ăn quả 

của cả nước và các vùng, miền nhìn chung có xu 

hướng tăng liên tục trong những năm gần đây. Trong 

10 năm, từ 2009-2018, tổng diện cây ăn quả tăng bình 

quân 2,8% năm (tương ứng 23,9 nghìn ha/năm), đạt 

989,3 nghìn ha năm 2018. Trong giai đoạn 2016-2018, 

diện tích cây ăn quả ôn đới có xu hướng tăng trên cả 

nước, đặc biệt trong năm 2018, diện tích cây ăn quả 

đới đã tăng mạnh ở khu vực Tây Bắc (tăng 1,8 lần so 

với năm 2017), đạt 11,3 nghìn ha năm 2018. Đó là kết 

quả của việc gia tăng diện tích trồng mới của nhóm 

cây ăn quả ôn đới trong năm 2018, đặc biệt ở tỉnh 

Sơn La, diện tích trồng mới năm 2018 tăng 1,4 lần so 

với năm 2017 (Hình 1). Tuy nhiên, năng suất cây ăn 

quả ôn đới ở vùng này chưa thật sự cao so với mức 

trung bình của cả nước. Chẳng hạn, năm 2018, táo 

đạt năng suất 58,23 tạ/ha (bằng 41% năng suất chung 

của cả nước), mận đạt 61,58 tạ/ha (bằng 72% năng 

suất trung bình của cả nước), mơ đạt 49,30 tạ/ha 

(bằng 93% năng suất trung bình của cả nước), hồng 

đạt 65,56 tạ/ha (bằng 75% năng suất trung bình của 

cả nước). Trong đó, Sơn La là tỉnh có năng suất bình 

quân các loại cây ăn quả ôn đới cao nhất. 

           Nguồn: Tổng cục Thống kê giai đoạn 2016-2018 

Hình 1. Diễn biến diện tích cây ăn quả ôn đới theo khu vực và theo tỉnh ở vùng Tây Bắc  

trong giai đoạn 2016-2018 

3.1.2. Thực trạng sản xuất và thu nhập từ một số 

cây ăn quả ôn đới của nông hộ  
- Diện tích, số cây và năng suất mận 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, tại Mộc Châu các 

nông hộ có diện tích vườn mận lớn nhất với bình 

quân mỗi hộ có khoảng 1,01ha mận, cao gấp 5 lần 
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so với các hộ ở Vân Hồ và Bắc Hà lần lượt là 0,2ha 

và 0,19ha. Năng suất mận chín cao nhất tại huyện 

Vân Hồ, đạt tới 10,05 tấn/ha, tiếp đến là huyện Mộc 

Châu đạt 7,2 tấn/ha và thấp nhất tại huyện Bắc Hà, 

chỉ đạt 2,50 tấn/ha, song bù lại, chất lượng mận ở 

Bắc Hà được đánh giá ngon nổi tiếng. Điều này cho 

thấy tiềm năng về mở rộng diện tích và năng suất 

trong việc phát triển sản xuất mận tại các vùng này. 

Bảng 1. Diện tích và số cây mận bình quân một nông hộ tại các điểm điều tra năm 2016  

Địa bàn Số mẫu Diện tích (ha) Số cây (cây) Năng suất mận chín (tấn/ha) 

Huyện Mộc Châu 123 1,01 ± 0,09 277,23 ± 208,91 7,20 

Huyện Vân Hồ 81 0,20 ± 0,03 76,02 ± 74,74 10,05 

Huyện Bắc Hà 75 0,19 ± 0,02 95,07 ± 58,31 2,50 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của PPRI và CASRAD, 2016). 
Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, 

để mở rộng diện tích, người nông dân ở cả 3 vùng 

mận đều chủ yếu nhân giống bằng phương pháp 

chiết cành. Việc này có thể dẫn đến không đảm bảo 

chất lượng giống do làm không đúng kỹ thuật và sai 

phương pháp, dẫn đến năng suất và chất lượng quả 

giảm sút. Tỷ lệ số hộ nông dân tìm đến các cơ sở 

nhân giống đảm bảo điều kiện còn khá thấp chỉ 

chiếm 16,67% và 26,27% lần lượt ở Vân Hồ và Mộc 

Châu, duy chỉ có Bắc Hà do trên địa bàn có trại nhân 

giống cây ăn quả (thuộc Trung tâm Giống cây trồng 

nông lâm nghiệp Lào Cai) nên số hộ dân tìm đến đây 

để mua giống khá nhiều, chiếm 41,33%. Như vậy, 

việc cung cấp giống mới, giống đảm bảo chất lượng 

cho người nông dân nhằm mở rộng diện tích trồng là 

hết sức quan trọng. 

-Tuổi cây 

Tuổi cây là một yếu tố quan trọng quyết định 

đến năng suất và chất lượng quả. Tổng hợp từ số 

liệu phỏng vấn nông hộ cho thấy tại Bắc Hà tỷ lệ 

cây già (>15 năm tuổi) chiếm tỷ lệ khá lớn 29,33%, 

tiếp đến là Vân Hồ, 19,67% và thấp nhất ở Mộc 

Châu, chiếm 18,72%. Như vậy, việc cải tạo và trồng 

mới vườn mận cần phải quan tâm trong thời gian tới 

tại các vùng này.  

Bảng 2. Tỷ lệ tuổi cây mận theo các điểm điều tra vào năm 2016 

Tỷ lệ tuổi cây (%) Địa bàn 

< 5 năm 5 – 15 năm > 15 năm 

Bắc Hà 41,94 28,74 29,33 

Mộc Châu 27,23 54,06 18,72 

Vân Hồ 14,96 65,37 19,67 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của PPRI và CASRAD, 2016). 

Đối với cây lê thì mới được trồng nhiều tại các 

huyện Bắc Hà, Si Ma Cai và Sa Pa  trong những năm 

gần đây. Diện tích lê bình quân cao nhất ở Si Ma Cai, 

lên tới trên 3400 m2/hộ. 

Bảng 3. Tuổi, diện tích, số cây lê theo các điểm điều tra vào năm 2016 

Địa bàn Tuổi cây Diện tích/hộ (m2) Số cây/hộ 

Bắc Hà 5,21 770,2 35 

Si Ma Cai 3,61 3433,3 112 

Sa Pa 1,97 2094,2 43 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của PPRI và CASRAD, 2016). 

- Các biện pháp kỹ thuật canh tác được áp dụng  

Kết quả nghiên cứu 279 hộ nông dân cho thấy, 

tỷ lệ các hộ áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong 

trồng và chăm sóc vườn quả như sau: có đến 98% số 

nông dân tại Bắc Hà được hỏi có sử dụng phân bón 

cho cây, tỷ lệ này lại Mộc Châu và Vân Hồ là khoảng 

94% và 67%. Qua điều tra cũng có thể thấy các nông 

hộ cũng đã bắt đầu quan tâm đến công tác bảo vệ 

thực vật, với khoảng từ 50-80% số hộ được hỏi có sử 

dụng thuốc trừ sâu. Tuy nhiên, rất ít các hộ sử dụng 

phân bón lá và tưới nước cho cây. Có thể thấy đây là 

một tín hiệu ban đầu đáng mừng khi người nông dân 

đã thay đổi trong việc đầu tư chăm sóc vườn cây ăn 

quả so với trước đây không chăm sóc. 

- Thu nhập từ mận, lê của các nông hộ tại các 

vùng điều tra 
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Các số liệu cho thấy mặc dù năng suất thấp 

nhưng 1ha mận tại Bắc Hà có thu nhập khoảng 41 

triệu đồng/ha/năm; còn đối với Mộc Châu và Vân 

Hồ là khoảng hơn 90 triệu đồng/ha/năm. Hay như 

đối mận xanh, với mỗi ha cũng có thể mang về thu 

nhập từ 16 cho đến hơn 40 triệu đồng. Con số này là 

trên 27 triệu đồng/ha/năm đối với cây lê ở Bắc Hà và 

Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. 

Như vậy, qua các số liệu nghiên cứu trường hợp 

đối với cây mận ở hai tỉnh Sơn La và Lào Cai cho thấy 

giá trị và tiềm năng của cây mận đối với sinh kế của 

các hộ nói riêng và sự phát triển chung của cả vùng 

nói chung khi xét đến các khía cạnh kinh tế, xã hội 

và môi trường. 

Như vậy, việc cải tạo vườn cây ăn quả ôn đới 

(đặc biệt với mận), sử dụng đa dạng các giống cây ăn 

quả ôn đới, giống mới thay thế các vườn già cỗi, tăng 

cường hơn nữa các biện pháp kỹ thuật trong đầu tư 

chăm sóc góp phần quan trọng trong việc tăng năng 

suất, chất lượng của vườn cây ăn quả ôn đới tại các 

tỉnh vùng Tây Bắc.  

3.2. Thực trạng phân phối và tiêu dùng quả ôn 

đới ở các tỉnh phía Bắc  

3.2.1. Thực trạng các kênh phân phối một số quả  

ôn đới 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, sản phẩm mận 

xanh được thu mua, vận chuyển và xuất khẩu khoảng 

6.000 tấn/năm sang thị trường Trung Quốc (chiếm 

100%) thông qua tác nhân thu gom nhỏ, thu gom lớn 

và bán buôn từ phía Việt Nam. Trong khi đó, sản 

phẩm mận chín, với sản lượng khoảng 8.000 tấn/năm 

được cung cấp chủ yếu cho thị trường trong nước, 

chiếm trên 95%, phần còn lại cung cấp cho thị trường 

Trung Quốc. Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, 

phân phối mận, có ít sự tham gia của các hợp tác xã, 

doanh nghiệp. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Sản phẩm mận xanh          Sản phẩm mận chín         Sản phẩm mận chín có chứng nhận 

 

Hình 2. Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm mận 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của VNUA, FAVRI và CASRAD, 2018) 
3.2.2. Thực trạng bán lẻ một số loại quả ôn đới  

Kết quả khảo sát 65 cửa hàng bán lẻ truyền 

thống tại Hà Nội cho thấy: Trong số các sản phẩm 

cây ăn quả ôn đới được bán bởi người bán lẻ, khối 

lượng mận bán ra là cao nhất, khoảng 15,92 

kg/ngày/người, tiếp đến là sản phẩm lê, hồng và 

thấp nhất là sản phẩm đào, chỉ khoảng 6,0 

kg/ngày/người. Bảng 3 chỉ ra rằng, đối với người 

bán lẻ có kinh nghiệm trên 5 năm thì lượng sản 

phẩm mận, lê, hồng bán bình quân/ngày thường cao 

hơn so với người bán lẻ có kinh nghiệm dưới 5 năm. 

Chẳng hạn đối với sản phẩm mận, lượng mận bán 

bình quân/ngày của người bán lẻ đạt tới 17,79 

kg/ngày với kinh nghiệm kinh doanh trên 5 năm và 

chỉ đạt 13,80 kg/ngày đối với kinh nghiệm kinh 

doanh dưới 5 năm. Qua bảng này cũng cho thấy, hoạt 

động kinh doanh sản phẩm trái cây ăn quả ôn đới 

ngày càng có nhiều người bán lẻ mới tham gia. 
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Chẳng hạn, đối với sản phẩm lê, khi phỏng vấn 54 

người bán lẻ, thì có tới gần 52% người bán lẻ mới kinh 

doanh trong vòng 5 năm trở lại đây.    

Bảng 4. Khối lượng chủng loại cây ăn quả ôn đới bán ra 

của người bán lẻ chia theo năm kinh nghiệm kinh doanh 
 

         
3.2.3. Thực trạng tiêu dùng một số quả ôn đới 

- Đối với sản phẩm mận: Kết quả thảo luận 06 

nhóm tiêu dùng mận tại Hà Nội cho thấy: Theo người 

tiêu dùng thì quả mận ngon là phải có nguồn gốc rõ 

ràng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, truy 

xuất được nguồn gốc. Sở thích của người tiêu dùng 

về nguồn gốc mận được thể hiện như sau: Thích các 

loại mận có nguồn gốc ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

của Việt Nam do sản phẩm an toàn, ngon, giá cả hợp 

lý. Nhưng còn một số nhược điểm như mẫu mã chưa 

đẹp (quả nhỏ, xấu), thời gian bảo quản mận ngắn, 

khi xanh ăn chua và khi chín ăn mềm quá. Tần suất 

mua mận và mức tiêu dùng mận của người tiêu dùng 

phụ thuộc vào mùa vụ, sở thích, số lượng thành viên 

trong gia đình, chất lượng và giá bán mận. Trong 

mùa mận, người tiêu dùng mua mận thường  mua với 

tần suất hàng ngày. Tuy nhiên mức tiêu thụ mận lại 

không nhiều, họ chỉ thường mua từ 1-2 kg/hộ/lần. 

○ Đối với sản phẩm lê: Kết quả nghiên cứu 154 

người tiêu dùng tại Hà Nội chỉ ra rằng, người tiêu 

dùng không ăn lê thường xuyên. Tần suất ăn lê phổ 

biến nhất là ít hơn một lần một tháng. Chẳng hạn, 

khoảng 76,6% số người được hỏi ăn lê ít hơn một lần 

một tháng. 11,7% người tiêu dùng đã ăn lê ít hơn hai 

tuần một lần. Có khoảng 1,9% những người ăn lê 

nhiều hơn một lần một tuần.  

Bảng 5. Xếp hạng mức độ ưa thích tiêu dùng quả ôn đới theo nguồn gốc, xuất xứ 

ĐVT: % 

Thứ tự xếp hạng nguồn gốc sản xuất đối với  người tiêu dùng 

 Vùng sản xuất 

Số mẫu 

(n) Thứ nhất Thứ hai Thứ ba Thứ tư 

Việt Nam  85 30,6 20,0 48,2 1,2 

Trung Quốc  85 0,0 20,0 4,7 75,3 

Nam Phi  67 50,7 23,9 23,9 1,5 

Hàn Quốc và Nhật Bản  69 36,2 50,7 11,6 1,4 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của VNUA và FAVRI, 2017). 

Khi được hỏi về vùng sản xuất lê mà người tiêu 

dùng coi là quan trọng nhất, kết quả nghiên cứu đã 

chỉ ra rằng: Người tiêu dùng cho rằng lê có nguồn gốc 

sản xuất từ Nam Phi là tốt nhất. Thứ hai là Hàn Quốc 

và Nhật Bản và thứ ba là lê sản xuất tại Việt Nam. 

Trung Quốc sản xuất lê được xếp hạng là thứ tư.  

- Đối với sản phẩm hồng: Kết quả nghiên cứu 

115 người tiêu dùng hồng tại Hà Nội cho thấy, người 

tiêu dùng hồng không ăn hồng thường xuyên. Tần 

suất ăn hồng phổ biến nhất là ít hơn một lần một 

tuần. Cụ thể, khoảng 74% số người được hỏi ăn hồng 

đỏ ít hơn một lần một tuần. Con số này đối với hồng 

ngâm và hồng giòn lần lượt là 71% và 81%.  

3.2.4. Cơ hội thị trường và giá một số quả ôn đới 
- Đối với sản phẩm mận:  
Số liệu ở bảng 6 cho thấy, giá bán buôn mận của

Việt Nam hầu hết có xu hướng tăng trong những 

năm gần đây, chẳng hạn giai đoạn 2017 – 2018, giá 

bán buôn mận Tam Hoa Sơn La tăng khoảng 35% so 

với giai đoạn 2015 – 2016, tương ứng với lượng tăng 

6.848 đ/kg. Giá bán buôn mận Tam Hoa Sơn La bình 

quân năm 2018 khoảng 26.638 đ/kg, cao hơn so với 

mận Tam Hoa Trung Quốc, chỉ có 24.133 đ/kg.    

Kết quả nghiên cứu các năm 2015, 2016 và 2017 

cũng cho thấy, vào thời gian từ tháng 4 đến cuối 

tháng 6, tại chợ Long Biên chỉ có 2 giống mận là mận 

Tam Hoa và mận cơm có nguồn gốc từ Mộc Châu, 

Sơn La và Lạng Sơn. Trong khi đó thời gian này có 

tới 6 giống mận từ Trung Quốc, đó là giống mận 

cơm, mận hậu, mận xanh, mận đỏ, mận vàng và mận 

tím. Thời gian từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 10, khi ở 

Việt Nam không có sản phẩm mận để bán thì Trung 

Kinh nghiệm kinh doanh 

trái cây Sản 

phẩm ≤ 5 năm > 5 năm 

Bình quân 

chung 

Mận 
13,80 

(n = 30) 

17,79 

(n = 34) 

15,92 

(n = 64) 

Lê 
7,89 

(n = 28) 

8,27 

(n = 26) 

8,07 

(n = 54) 

Hồng 
7,23 

(n = 22) 

7,40 

(n = 30) 

7,33 

(n = 52) 

Đào 
6,60 

(n = 15) 

5,57 

(n = 21) 

6,00 

(n = 36 ) 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của FAVRI và VNUA, 

2017). 
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Quốc có tới 9 giống mận nhằm đáp ứng nhu cầu cho 

thị trường Hà Nội (Hình 3). Như vậy, việc đa dạng 

giống mận trồng của Trung Quốc không những giúp 

họ xuất khẩu với số lượng lớn, giá cả ổn định mà còn 

kéo dài thời gian cung cấp cho thị trường Hà Nội. 

Đây cũng chính là cơ hội cho sản phẩm mận của Việt 

Nam trong việc đa dạng giống mận trồng nhằm kéo 

dài thời vụ cung cấp sản phẩm mận cho thị trường. 

Bảng 6. Giá bán buôn trung bình hàng năm của sản phẩm mận 

 theo giống tại chợ Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 

ĐVT: 1.000 đ/kg 

Giống mận Việt Nam Giống mận Trung Quốc 

 Năm Tam Hoa 

Sơn La 

Cơm Sơn 

La 

Cơm Lạng 

Sơn 
Tam Hoa  Cơm Mận xanh Mận đỏ 

2015 – 2016 19,790 14,927  22,409 13,055 17,010 25,285 

2016 – 2017 22,897 17,213 17,447 18,819 12,708  18,331 

2017 – 2018 26,638 16,610 12,308 24,133 13,439 11,186 19,720 

Thay đổi + 6,848 1,683  1,725 384 -5,823 -5,565 

 % 35 11  8 3 -34 -22 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của VNUA, 2015 - 2018). 

 
Hình 3. Đồ thị về số chủng loại giống mận xuất hiện tại chợ Long Biên, Hà Nội 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của VNUA, 2015, 2016 và 2017) 

- Đối với sản phẩm hồng 

Số liệu  bảng 7 cho thấy, sản phẩm hồng có 

nguồn gốc từ Việt Nam cung cấp cho chợ bán buôn 

Long Biên rất hạn chế, chỉ có sản phẩm hồng ngâm 

Lạng Sơn. Trong khi đó, sản phẩm hồng của Trung 

Quốc có tới 05 giống. Mặc dù vậy, giá hồng ngâm 

của Việt Nam có xu hướng tăng trong những năm 

gần đây, giai đoạn 2017 – 2018, giá bán buôn hồng 

ngâm tăng khoảng 59% so với giai đoạn 2015 – 2016, 

tương ứng với lượng tăng 9.946 đ/kg.   

Bảng 7. Giá bán buôn trung bình hàng năm của sản phẩm hồng 

 theo giống tại chợ Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 

ĐVT: 1.000 đ/kg 

Sản phẩm hồng từ Trung Quốc 

Năm Hồng giòn Hồng ngâm Hồng dẹt Hồng dài Hồng đỏ 

Hồng ngâm 

Lạng Sơn 

2015-2016 10,120 9,089 12,945 - 18,383 16,948 

2016-2017 9,415 13,432 10,887 7,500 25,646 15,476 

2017-2018 13,319 19,816 - - 22,896 26,894 

Thay đổi 3,199 10,727 - - 4,513 9,946 

% 32 118   25 59 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của VNUA, 2015 - 2018). 
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- Đối với sản phẩm lê:  

Số liệu bảng 8 cho thấy, trên thị trường bán 

buôn, chưa thấy xuất hiện sản phẩm lê có nguồn gốc 

Việt Nam. Sản phẩm lê chủ yếu từ Trung Quốc, Hàn 

Quốc và Mỹ. Giá bán buôn lê hầu hết có xu hướng 

giảm trong những năm gần đây, chẳng hạn giai đoạn 

2017 – 2018, giá bán buôn lê ngọt Trung Quốc giảm 

khoảng 55,8% so với giai đoạn 2015 – 2016, tương ứng 

với lượng giảm 12.500 đ/kg.    

Như vậy, qua phân tích thực trạng thị trường quả 

ôn đới đã chỉ ra rằng, việc đa dạng giống cây ăn quả 

ôn đới không những giúp giá cả ổn định mà còn kéo 

dài thời gian cung cấp cho thị trường Hà Nội. Nhu 

cầu của người tiêu dùng cũng như của người kinh 

doanh quả ôn đới như mận, lê, hồng đang có những 

tín hiệu tốt như: không những tăng về số lượng, giá 

cả mà cả về vấn đề chất lượng sản phẩm.   
  

Bảng 8. Giá bán buôn trung bình hàng năm của sản phẩm lê 

 theo giống tại chợ Long Biên, Hà Nội giai đoạn 2015 – 2018 

ĐVT: 1.000 đ/kg 

Giống lê 2015 – 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 Thay đổi % 

Lê ngọt Trung Quốc        22,400  14,400 9,900    (12,500) -55,8 

Lê vàng Trung Quốc        14,000  9,900 8,300       (5,700) -40,7 

Lê xanh        13,200  11,000 9,900       (3,300) -25,0 

Lê nâu Trung Quốc   9,400 8,600          (800) -8,5 

Lê vàng Hàn Quốc   86,900 80,800       (6,100) -7,0 

(Nguồn: Kết quả nghiên cứu của VNUA, 2015 - 2018). 

3.3. Một số giải pháp thúc đẩy phát triển cây ăn 

quả ôn đới ở vùng Tây Bắc, Việt Nam 

Đối với người sản xuất: Cải thiện chất lượng 

vườn cây ăn quả ôn đới dựa trên sự áp dụng tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong quá trình chăm sóc, thu 

hoạch; thay thế những vườn cây ăn quả ôn đới già, 

cỗi, năng suất, chất lượng thấp bằng những giống 

mới thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu, từng 

bước tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; hình 

thành các tổ, nhóm hoặc hợp tác xã kiểu mới để cùng 

nhau tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cây ăn 

quả ôn đới.  

Đối với tổ chức và các doanh nhân phân phối: 

Tăng cường liên kết, thường xuyên chia sẻ thông tin 

với người sản xuất về nhu cầu thị trường sản phẩm 

quả ôn đới; 

Đối với các tổ chức nghiên cứu, chuyển giao: Hỗ 

trợ người dân tại Tây Bắc tiếp cận với các giống mới, 

tiến bộ kỹ thuật sản xuất cây ăn quả ôn đới theo 

hướng an toàn, kỹ thuật sau thu hoạch, nâng cao năng 

lực tiếp cận thị trường và thực hành thị trường tốt.  

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước: Quy 

hoạch phát triển vùng cây ăn quả ôn đới phục vụ thị 

trường nội địa và thị trường nước ngoài; khuyến 

khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác 

xã tham gia xây dựng thương hiệu và tiêu chuẩn chất 

lượng các sản phẩm quả ôn đới; chính quyền địa 

phương cần tổ chức kiểm định chất lượng nông sản 

có uy tín để chứng nhận chất lượng sản phẩm và tăng 

cường các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản 

phẩm quả ôn đới. 

4. KẾT LUẬN  

Trong giai đoạn 2016-2018, diện tích cây ăn quả 

ôn đới có xu hướng tăng trên cả nước, đặc biệt trong 

năm 2018, diện tích cây ăn quả đới đã tăng mạnh ở 

khu vực Tây Bắc (tăng 1,8 lần so với năm 2017), đạt 

11,3 nghìn ha năm 2018. Thu nhập từ 1 ha mận tại 

Bắc Hà, Lào Cai khoảng 41 triệu đồng/năm; con số 

này khoảng hơn 90 triệu đồng/ha/năm đối với Mộc 

Châu và Vân Hồ tỉnh Sơn La.  

 Sản phẩm quả ôn đới cung cấp cho thị trường 

thông qua người thu gom, thu gom lớn và bán buôn. 

Trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối 
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quả ôn đới, có ít sự tham gia của các hợp tác xã, 

doanh nghiệp. Xu hướng tiêu dùng quả ôn đới của 

người tiêu dùng ở Hà Nội có dấu hiệu tăng, họ quan 

tâm đến sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, truy xuất được nguồn gốc. Người kinh doanh 

quả ôn đới mong muốn được bán các sản phẩm có 

nguồn gốc từ Việt Nam.  

Giá bán buôn hồng ngâm của Việt Nam có xu 

hướng tăng trong những năm gần đây, giai đoạn 2017 

– 2018, giá bán buôn hồng ngâm của Việt Nam tăng 

khoảng 59% so với giai đoạn 2015 – 2016; con số này 

là 35% đối với sản phẩm mận Tam Hoa Sơn La. 

Việc đa dạng giống cây ăn quả ôn đới không 

những giúp giá cả ổn định mà còn kéo dài thời gian 

cung cấp cho thị trường. Đây cũng chính là cơ hội 

cho các tỉnh vùng Tây Bắc, Việt Nam trong việc khai 

thác tiềm năng sản xuất và thị trường cho cây ăn quả 

ôn đới. 

Trên cơ sở phân tích thực trạng phát triển cây ăn 

quả ôn đới, nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp như 

thay thế những vườn cây ăn quả ôn đới già, cỗi, năng 

suất, chất lượng thấp bằng những giống mới thích 

nghi với điều kiện đất đai, khí hậu, từng bước tạo ra 

sản phẩm có năng suất, chất lượng đáp ứng yêu cầu 

ngày càng cao của người tiêu dùng; tăng cường liên 

kết, thường xuyên chia sẻ thông tin với người sản xuất 

về nhu cầu thị trường sản phẩm quả ôn đới; hỗ trợ 

người dân tại Tây Bắc tiếp cận với các giống mới, tiến 

bộ kỹ thuật sản xuất cây ăn quả ôn đới theo hướng an 

toàn, kỹ thuật sau thu hoạch, nâng cao năng lực tiếp 

cận thị trường và thực hành thị trường tốt; quy hoạch 

phát triển vùng cây ăn quả ôn đới phục vụ thị trường 

nội địa và thị trường nước ngoài, tăng cường xúc tiến 

thương mại cho sản phẩm quả ôn đới. 
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CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS TO DEVELOP TEMPERATE FRUITS IN  

THE NORTHWEST REGION OF VIETNAM 

Le Nhu Thinh, Nguyen Thi Sau, Nguyen Thi Tan Loc, Bui Quang Nguyen 

Nguyen Thi Duong Nga, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Van Hai  

Summary 
This study aims to assess the current situation of production, the market and propose solutions to the 

stakeholders to promote the development of temperate fruit trees in the Northwest region of Vietnam. 

Using economic statistical methods to clarify the basic quantitative characteristics of the research 

phenomenon. Research results show that: In the period of 2016-2018, the area of temperate fruit trees 

tended to increase, especially in 2018, the area of temperate fruit trees has increased sharply in the 

Northwest region (an increase of 1.8 times compared to 2017), reaching 11.3 thousand hectares in 2018. 

Income from 1 hectare of plum in Bac Ha, Lao Cai province is about 41 million VND/year; this figure is 

more than 90 million VND/year for Moc Chau and Van Ho district, Son La province. The temperate fruit 

is supplied to the market through collectors, big collectors and wholesalers. In production, business and 

distribution of temperate fruits, there is little participation of cooperatives and enterprises. Consumption 

trend of temperate fruits of consumers in Ha Noi has increased, they are interested in products to ensure 

food hygiene and safety, traceability. The price of soaked persimmon in Vietnam has increased in recent 

years, in the period of 2017 - 2018, the price of soaked persimmon in Vietnam increased by 59% compared 

to the period of 2015 - 2016; this figure is 35% for Tam Hoa plum in Son La province. Diverse varieties of 

temperate fruit trees not only help stabilize prices but also extend the time to supplying the product to 

market. Based on the analysis of the current situation of temperate fruit tree development, the study has 

proposed solutions for farming households, distributors, research and transfer organizations, and 

Government management agencies. 

Keywords: Markets, temperate fruits, production, situation, solutions. 
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