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TÓM TẮT 
Việc giảm thuế nhập khẩu thịt trước lịch trình cam kết với WTO của Việt Nam vào năm 2008 cùng 

với sự gia tăng nhanh chóng của giá cả và dịch bệnh đã đưa người chăn nuôi vào hoàn cảnh khó 
khăn. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác động kinh tế của các thay đổi bất lợi này tới 
người chăn nuôi và đưa ra một số khuyến nghị về mặt chính sách. Số liệu điều tra 45 hộ chăn nuôi và 
15 trang trại năm 2009 tại huyện Văn Giang, Hưng Yên cùng với thống kê mô tả, so sánh với t - test 
cho thấy, người chăn nuôi đã có những ứng xử khá khác biệt trong điều chỉnh quy mô, tuy nhiên có 
xu hướng thay đổi kỹ thuật cho ăn và giống nhằm tiết kiệm chi phí. Phân tích cho thấy thu nhập từ 
chăn nuôi lợn đã giảm từ 45% - 75% theo giá trị danh nghĩa và từ 55% - 80% theo giá trị điều chỉnh 
lạm phát, trong khi thu nhập từ chăn nuôi lợn chiếm hơn 90% tổng thu nhập của hộ. Việc giảm thuế 
nhập khẩu, bên cạnh tác động tiêu cực tới người chăn nuôi, còn là cảnh báo cho ngành nông nghiệp. 
Các khuyến nghị và gợi ý về mặt chính sách được đưa ra nhằm giúp người chăn nuôi Việt Nam 
“chuẩn bị” tốt hơn cho một cuộc cạnh tranh gay gắt từ năm 2012. 

Từ khóa: Người chăn nuôi lợn, tác động kinh tế, Văn Giang. 

SUMMARY 
Reduction of import tax on meat (including pork) earlier than the schedule committed to WTO in 

2008, with high inflation and diseases in Vietnam had put pig raisers in difficult situation. The study 
aimed at assessing economic impact of these changes on pig raisers and propose some 
recommendations and policy implications. Data was collected from interviews with 45 pig 
smallholders and 15 pig farms in Van Giang District, Hung Yen in 2009. Descriptive and comparative 
statistics with t-test was employed. The results show that pig raisers had different responses to the 
adverse change in term of rescaling of production. However pig raisers had changed farming 
practices and use of breeds to reduce cost.  On average, income from pig production (accounting for 
about 90% total farm household income) was reduced by from 45% - 75% and 55% - 80% in 2008 as 
compared to 2007, by nominal and real terms, respectively. The tax reduction, in one hand had 
negative impact on pig raiser; in other hand put an alarm on Vietnam’s agriculture sector. 
Recommendation and policy implications were drawn, for a “better prepared” Vietnamese pig raisers 
before a stiff competition in the coming time, especially after 2012. 

Key words: Economic impact, pig raiser, Van Giang.  

1. §ÆT VÊN §Ò 
Sù kiÖn ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc 

Th−¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) ®· ®−îc th¶o 
luËn rÊt nhiÒu trªn c¸c diÔn ®μn, trong ®ã 
n«ng nghiÖp vÉn lμ t©m ®iÓm cña sù quan 
t©m. Khu vùc ch¨n nu«i t¹o ra gÇn 1/3 trong 
tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngμnh n«ng nghiÖp 

d−êng nh− chÞu nhiÒu biÕn ®éng h¬n so víi 
c¸c khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh¸c do  
søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ch¨n nu«i 
trong n−íc h¹n chÕ vμ ®Æc biÖt lμ trî cÊp cña 
c¸c n−íc xuÊt khÈu vμo ViÖt Nam. Mét trong 
nh÷ng cam kÕt cña ViÖt Nam víi WTO lμ 
gi¶m thuÕ nhËp khÈu thÞt, trong ®ã ®Õn n¨m 
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2012, thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn t−¬i hoÆc −íp 
l¹nh ph¶i gi¶m cßn 25%. Tuy nhiªn, møc 
thuÕ nμy trªn thùc tÕ ®· gi¶m xuèng cßn 
20% vμo n¨m 2008.  

HuyÖn V¨n Giang (tØnh H−ng Yªn) n»m 
trong khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång, cã 
ngμnh ch¨n nu«i lîn kh¸ ph¸t triÓn vμ lμ 
mét trong nh÷ng nguån thu nhËp chÝnh cña 
n«ng d©n. Ng−êi ch¨n nu«i còng kh«ng n»m 
ngoμi t¸c ®éng cña viÖc c¾t gi¶m thuÕ nhËp 
khÈu nμy. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tiÔn vμ 
tÝnh thêi sù cña vÊn ®Ò, nghiªn cøu nμy ®−îc 
thùc hiÖn víi hai môc tiªu chÝnh: (i) §¸nh 
gi¸ t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch c¾t gi¶m thuÕ 
nhËp khÈu thÞt lîn ®èi víi ng−êi ch¨n nu«i 
t¹i huyÖn V¨n Giang, (ii) §Ò xuÊt mét sè gîi 
ý vÒ mÆt chÝnh s¸ch nh»m gióp ng−êi ch¨n 
nu«i n©ng cao ®−îc søc c¹nh tranh s¶n phÈm 
thÞt lîn trong thêi kú héi nhËp. 

2. Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu 
ThÞ trÊn V¨n Giang ®−îc chän lμ ®iÓm 

nghiªn cøu v× ®©y lμ mét trong nh÷ng khu 
vùc cã quy m« ch¨n nu«i víi sè ®Çu lîn lín 
nhÊt huyÖn (n¨m 2008 ®ãng gãp 38% tæng gi¸ 
trÞ s¶n xuÊt cña thÞ trÊn) vμ lμ n¬i ch¨n nu«i 
lîn thÞt ph¸t triÓn kh¸ sím so víi mét sè x· 
kh¸c trong huyÖn. 

Sè liÖu thø cÊp ®−îc thu thËp t¹i Tæng 
côc Thèng kª, Bé N«ng nghiÖp vμ Ph¸t triÓn 

n«ng th«n vμ phßng Thèng kª thÞ trÊn V¨n 
Giang. Sè liÖu s¬ cÊp ®−îc thu thËp th«ng 
qua sö dông b¶ng c©u hái cÊu tróc pháng 
vÊn 60 ng−êi ch¨n nu«i t¹i thÞ trÊn V¨n 
Giang, bao gåm 45 hé ch¨n nu«i (chia ra hai 
quy m«: quy m« võa tõ 30-100 con/hé/n¨m; 
quy m« lín trªn 100 con/n¨m) vμ 15 trang 
tr¹i. Ngoμi ra, th¶o luËn nhãm còng ®−îc 
tiÕn hμnh víi hé ch¨n nu«i vμ c¸n bé hîp t¸c 
x· n«ng nghiÖp.  

Sè liÖu ®−îc xö lý th«ng qua ph−¬ng 
ph¸p thèng kª m« t¶ vμ thèng kª so s¸nh c¸c 
sè b×nh qu©n, sö dông t-test ®Ó kiÓm ®Þnh sù 
kh¸c biÖt cho gi¸ trÞ trung b×nh. H¹ch to¸n 
chi phÝ vμ kÕt qu¶ s¶n xuÊt còng ®−îc sö 
dông trong c¶ hé vμ trang tr¹i ch¨n nu«i, víi 
thu nhËp cuèi cïng bao gåm c¶ c«ng lao ®éng 
gia ®×nh. §¸nh gi¸ t¸c ®éng tr−íc vμ sau 
®−îc thùc hiÖn víi n¨m 2007 vμ n¨m 2008, 
viÖc so s¸nh thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn n¨m 
2008 so víi 2007 ®−îc ®iÒu chØnh víi tèc ®é 
l¹m ph¸t cña n¨m 2008 lμ 23% (GSO, 2008).  

Trong khung ph©n tÝch t¸c ®éng cã c¶ 
yÕu tè l¹m ph¸t, v× ®©y lμ mét trong nh÷ng 
biÕn sè vÜ m« chÞu ¶nh h−ëng cña qu¸ tr×nh 
héi nhËp vμ cã ¶nh h−ëng tíi ng−êi ch¨n 
nu«i (H×nh 1). Do mét sè h¹n chÕ, nghiªn 
cøu kh«ng ®i s©u vμo c¸c yÕu tè nh− dÞch 
bÖnh, c¬ së h¹ tÇng, v.v... ¶nh h−ëng tíi thÞ 
tr−êng vμ hμnh vi cña ng−êi ch¨n nu«i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H×nh 1. Khung ph©n tÝch t¸c ®éng cña mét sè thay ®æi vÜ m« 
tíi thu nhËp cña ng−êi ch¨n nu«i 
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3. KÕt qu¶ nghiªn cøu 

3.1. BiÕn ®éng trong m«i tr−êng kinh tÕ 
       vÜ m« ®èi víi ngμnh ch¨n nu«i 

L¹m ph¸t gia t¨ng. Héi nhËp kinh tÕ 
còng cã nghÜa nÒn kinh tÕ sÏ nh¹y c¶m h¬n 
víi biÕn ®éng trªn thÞ tr−êng thÕ giíi. §Çu 
n¨m 2008 cïng víi gi¸ l−¬ng thùc vμ nguyªn 
liÖu t¨ng cao trªn thÕ giíi còng ¶nh h−ëng 
tíi ViÖt Nam qua nhËp khÈu (Phan ThÞ Cóc, 
2009). Tõ gi÷a n¨m 2007 ®Õn th¸ng 6/2008, 
gi¸ thøc ¨n ch¨n nu«i liªn tôc t¨ng. Gi¸ ng« 
6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 ®· t¨ng 18,7% so víi 
6 th¸ng ®Çu n¨m 2007, kh« dÇu ®Ëu t−¬ng 
t¨ng 80%, lysine t¨ng 27,7%. Tr−íc sù gia 
t¨ng nhanh chãng nμy, ChÝnh phñ ®· ban 
hμnh NghÞ ®Þnh sè 75/2008/N§-CP quy ®Þnh 
14 mÆt hμng ®−îc ®−a vμo danh môc hμng 
hãa thùc hiÖn b×nh æn gi¸, trong ®ã cã thuèc 
thó y vμ mét sè lo¹i thøc ¨n ch¨n nu«i nh− 
ng«, ®Ëu t−¬ng, vμ kh« dÇu ®Ëu t−¬ng. Gi¸ 
c¸m sau ®ã æn ®Þnh h¬n tõ th¸ng 7/2008 tíi 
cuèi n¨m. 

C¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn. Vμo 
thêi ®iÓm cuèi n¨m 2007, ViÖt Nam b¾t ®Çu 
r¬i vμo t×nh trang l¹m ph¸t cao, víi chØ sè 
gi¸ tiªu dïng th¸ng 12/2007 t¨ng 12,6% so 
víi cïng kú n¨m tr−íc. ¸p lùc cña l¹m ph¸t 
gia t¨ng cïng víi nguån cung n«ng s¶n trong 
n−íc h¹n chÕ (gi¸ l−¬ng thùc thùc phÈm 
t¨ng do cÇu l−¬ng thùc thÕ giíi t¨ng vμ bÖnh 

dÞch) trong bèi c¶nh cÇu thÞt cho TÕt 2008 
t¨ng. §Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t, b×nh æn thÞ 
tr−êng, Bé Tμi chÝnh ®· ra QuyÕt ®Þnh 106 
ngμy 20-12-2007, gi¶m thuÕ nhËp khÈu ë c¸c 
mÆt hμng thÞt sím h¬n lé tr×nh vμ møc thuÕ 
cam kÕt víi WTO. Trong ®ã, theo cam kÕt, 
®Õn 2012 ViÖt Nam míi ph¶i c¾t gi¶m thuÕ 
nhËp khÈu thÞt lîn xuèng 25%. Tuy nhiªn, 
thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn ®· gi¶m tõ 30% 
xuèng 20% n¨m 2008, tøc lμ nhanh h¬n so 
víi lé tr×nh cam kÕt. 

ViÖc c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®· lμm 
cho khèi l−îng thÞt lîn nhËp khÈu t¨ng 
nhanh. Sè liÖu 8 th¸ng ®Çu n¨m 2008 cho 
thÊy, khèi l−îng thÞt ®«ng l¹nh nhËp khÈu 
®· t¨ng gÊp gÇn 3 lÇn so víi c¶ n¨m 2007. 
Cô thÓ, khèi l−îng thÞt lîn vμ néi t¹ng nhËp 
n¨m 2007 ch−a ®Çy 500 tÊn, nh−ng 8 th¸ng 
®Çu n¨m 2008 ®· t¨ng ®ét biÕn lªn 8.612 
tÊn, t¨ng h¬n 18 lÇn so víi n¨m 2007, trÞ gi¸ 
12,5 triÖu USD (B¸o Kinh tÕ n«ng th«n, 
2008). Cïng víi ®ã lμ gi¸ mét sè lo¹i s¶n 
phÈm kh¸c nh− gμ nhËp khÈu còng thÊp h¬n 
nhiÒu so víi gμ néi ®Þa khiÕn gi¸ thÞt lîn 
trong n−íc gi¶m. Theo b¸o c¸o ngμnh hμng 
thÞt cña Trung t©m Th«ng tin (Bé N«ng 
nghiÖp & PTNT), gi¸ thÞt lîn h¬i phæ biÕn ë 
c¸c tØnh phÝa B¾c tõ møc 32.000 - 36.000 
®/kg (th¸ng 6/2008) gi¶m xuèng cßn 26.000 -
30.000 ®/kg (th¸ng 9/2008), cã n¬i gi¶m d−íi 
25.000 ®/kg nh− ë Th¸i Nguyªn (H×nh 2)........ 

Giá bán buôn lợn hơi tại một số tỉnh năm 2008
(Nguồn: Agroviet)
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H×nh 2. Gi¸ b¸n bu«n lîn h¬i t¹i mét sè tØnh n¨m 2008  

      Nguồn: Báo cáo ngành hàng thịt lợn năm 2008. 
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Tr−íc t×nh h×nh nμy, ChÝnh phñ ®· cã 
QuyÕt ®Þnh sè 67/2008/Q§-BTC ngμy 
5/8/2008 gi¶m thuÕ víi mét sè mÆt hμng 
nguyªn liÖu s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc. Vμo 
thêi ®iÓm th¸ng 10/2008, gi¸ c¸c lo¹i nguyªn 
liÖu thøc ¨n ch¨n nu«i thÕ giíi vμ trong n−íc 
®ang xuèng thÊp, vÝ dô nh− gi¸ CIF kh« ®Ëu 
t−¬ng giao sau 2 th¸ng ®−îc chμo b¸n 325 - 
330 USD/tÊn (so víi th¸ng 6 lμ 580 
USD/tÊn), gi¸ ng« 14% ®é Èm giao hμng t¹i 
kho lμ 3.400 - 3.600 ®ång/kg so víi th¸ng 6 lμ 
5.200 ®ång/kg… vμ gi¸ thøc ¨n ch¨n nu«i ®· 
gi¶m 7 - 10% so víi thêi ®iÓm th¸ng 6, 
nh−ng vÉn cßn ë møc cao so víi gi¸ lîn h¬i 
®ang ë møc thÊp. T×nh tr¹ng nμy ®· ®Èy 
nhiÒu ng−êi ch¨n nu«i tíi bê vùc ph¸ s¶n. 
ChØ trong hai th¸ng 8 vμ 9 n¨m 2008, cã 
kho¶ng 30% sè trang tr¹i ch¨n nu«i lín 
trong n−íc t¹m ngõng th¶ nu«i do gi¸ lîn h¬i 
gi¶m xuèng ngang b»ng, thËm chÝ thÊp h¬n 
gi¸ thμnh s¶n xuÊt (B¸o c¸o ngμnh hμng thÞt 
lîn, 2008).  

3.2. T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch thuÕ nhËp 
       khÈu thÞt lîn tíi ng−êi ch¨n nu«i  
       lîn thÞt t¹i V¨n Giang 

Th«ng tin chung vÒ c¸c hé vμ trang tr¹i 
ch¨n nu«i.  

Chñ hé tham gia pháng vÊn vμ cung cÊp 
th«ng tin lμ nam giíi (100%), víi tuæi b×nh 
qu©n kh¸ trÎ, víi trang tr¹i lμ 36,5 vμ hé 
ch¨n nu«i lμ 39,7 (B¶ng 1). Trung b×nh c¸c 
chñ trang tr¹i cã h¬n 10 n¨m ®i häc, cao h¬n 
so víi c¸c chñ hé ch¨n nu«i.  

Kh«ng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ trong quy 
m« nh©n khÈu vμ lao ®éng gi÷a c¸c hé vμ 
trang tr¹i. Toμn bé c¸c trang tr¹i kÕt hîp 
ch¨n nu«i lîn víi v−ên vμ ao trong hÖ thèng 
VAC, trong khi ®ã kh«ng cã hé ch¨n nu«i 
nμo thùc hiÖn m« h×nh nμy. Trung b×nh mét 
trang tr¹i cã 376,6m2 dμnh cho ch¨n nu«i 
lîn, lín h¬n gÊp 2 lÇn quy m« cña hé, trong 
®ã diÖn tÝch ®−îc x©y dùng kiªn cè chiÕm 
80% (trang tr¹i) vμ 72% (hé ch¨n nu«i). 

Kh«ng cã trang tr¹i hay hé ch¨n nu«i nμo 
thuª lao ®éng th−êng xuyªn mμ dùa hÇu hÕt 
vμo lao ®éng gia ®×nh. Ch¨n nu«i lîn t¹o ra 
kho¶ng 93% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¶ hé 
ch¨n nu«i vμ trang tr¹i n¨m 2008 (B¶ng 1). 

Thay ®æi gi¸ b¸n lîn h¬i cña ng−êi 
ch¨n nu«i 

Theo ®iÒu tra, møc gi¸ lîn h¬n xuÊt 
chuång b×nh qu©n c¸c hé vμ trang tr¹i b¸n 
®−îc dao ®éng 3,0 - 3,1 triÖu ®ång/t¹ vμo 
n¨m 2007 vμ gi¶m xuèng cßn tõ 2,7 - 2,8 
triÖu ®ång/t¹  vμo n¨m 2008. Gi¸ b¸n lîn h¬i 
cña trang tr¹i cao h¬n cña c¸c hé kho¶ng 
50.000 - 100.000 ®ång/t¹ song sù kh¸c biÖt 
nμy kh«ng cã ý nghÜa thèng kª. N¨m 2008, 
gi¸ thÞt h¬i ng−êi ch¨n nu«i nhËn ®−îc thÊp 
h¬n n¨m 2007  tõ 100.000 ®ång ®Õn 300.000 
®ång/t¹. Chªnh lÖch gi¸ b¸n qua hai n¨m lín 
nhÊt ®èi víi nhãm hé ch¨n nu«i quy m« lín 
(gi¶m trung b×nh tíi 220.000 ®ång/t¹) do quy 
m« ®μn lín vμ ch−a cã mèi liªn kÕt chÆt chÏ 
víi th−¬ng l¸i nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm 
rÊt phô thuéc vμo biÕn ®éng cña thÞ tr−êng. 
NhiÒu hé kh«ng b¸n ®−îc, kÐo dμi thêi gian 
nu«i, dÉn ®Õn träng l−îng lîn t¨ng vμ gi¶m 
gi¸ b¸n. Riªng víi c¸c trang tr¹i, mÆc dï gi¸ 
sôt gi¶m theo thÞ tr−êng song nhê c¸c mèi 
quan hÖ l©u dμi víi ng−êi tiªu thô mμ hä vÉn 
cã thÓ b¸n ®−îc s¶n phÈm. 

Thay ®æi quy m« ch¨n nu«i cña hé vμ 
trang tr¹i t¹i thÞ trÊn V¨n Giang 

Theo lý thuyÕt vÒ hμnh vi cña ng−êi s¶n 
xuÊt, khi gi¸ s¶n phÈm gi¶m th× quy m« 
ch¨n nu«i sÏ gi¶m. Tuy nhiªn, trong tr−êng 
hîp nμy øng xö cña ng−êi ch¨n nu«i kh«ng 
hoμn toμn theo qui luËt trªn vμ kh«ng gièng 
nhau ®èi víi c¸c hé ch¨n nu«i ë c¸c h×nh 
thøc vμ quy m« kh¸c nhau. Trong khi c¸c hé 
ch¨n nu«i cã xu h−íng gi¶m quy m« tõ 12%-
16% so víi n¨m 2007 (kho¶ng 7 con víi quy 
m« võa, 20 con víi quy m« lín) th× c¸c trang 
tr¹i l¹i cã xu h−íng t¨ng quy m« ®μn lîn lªn 
h¬n 300 con vμo n¨m 2008, tøc t¨ng kho¶ng 
35 % so víi n¨m 2007 (B¶ng 2). 
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B¶ng 1. Th«ng tin chung vÒ mÉu ®iÒu tra 

Chỉ tiêu 
Trang trại 

(n=15) 
Hộ 

(n=45) 

1. % chủ hộ là nam giới 100 100 

2. Tuổi chủ hộ (năm) 36,5 39,7 

3. Số năm đi học bình quân của chủ trang trại/hộ 10,26 8,12 

4.Số NK BQ/trang trại hoặc hộ 4,8 4,8 

5. Số LĐ/ trang trại hoặc hộ 2,4 2,6 

6. % trang trại/hộ chăn nuôi kết hợp trong VAC 100 0 

7. Diện tích chăn nuôi (m2) 
    Trong đó, % diện tích được xây dựng kiên cố 

376,6 
80 

156,4 
72 

8. Đóng góp của chăn nuôi lợn vào tổng giá trị sản xuất năm 2008 (%) 93,82 93,54 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009 

B¶ng 2. Thay ®æi quy m« s¶n xuÊt cña ng−êi ch¨n nu«i 
t¹i thÞ trÊn V¨n Giang n¨m 2008 so víi 2007  

(TÝnh b×nh qu©n cho hé ®iÒu tra trong tõng n¨m) 

Năm 2007  Năm 2008  So sánh (2008 với 2007) 

Số con Trọng lượng Diễn giải Số 
con 

Trọng 
lượng 

Số 
con 

Trọng 
lượng +- % +- % 

Hộ quy mô vừa (n =3 4) 57,5 97,94 50,56 99,85 - 6,94** -12,1 1,91** 1,95 

Hộ quy mô lớn (n = 11) 118,18 96,36 98,64 98,18 - 19,55** -16,5 1,82* 1,89 

Trang trại (n = 15) 243,33 93,00 328 98,67 84,67*** 34,8 5,67** 6,09 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009, Trọng lượng bình quân (kg/con) xuất chuồng 
        Ghi chú: ***, **, và *: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10% tương ứng 

ViÖc thay ®æi quy m« ®èi víi c¸c hé s¶n 
xuÊt th−êng dÔ h¬n vμ nhanh chãng h¬n do 
sè ®Çu lîn/løa nhá h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c hé 
còng kh«ng cã c¸c hîp ®ång ch¨n nu«i víi 
ng−êi mua bu«n hay c¬ së chÕ biÕn nªn kh¸ 
linh ho¹t trong thay ®æi quy m«. Ngoμi ra 
cßn mét yÕu tè n÷a lμ t©m lý sî rñi ro cña hé 
ch¨n nu«i nhá th−êng cao h¬n, nªn khi thÞ 
tr−êng biÕn ®éng, chñ hé cã øng xö nhanh 
nhÊt ®Ó gi¶m nguy c¬ ®èi mÆt víi rñi ro. 

ë mét th¸i cùc kh¸c, c¸c trang tr¹i gia 
t¨ng ®¸ng kÓ quy m« ®μn lîn so víi n¨m 
2007 vμ d−êng nh− ®©y lμ mét nghÞch lý. 
Tuy nhiªn cã hai lý do c¬ b¶n ®»ng sau ®ã lμ 
(i) n¨m 2007 lμ n¨m kh¸ thμnh c«ng víi 
ng−êi ch¨n nu«i nªn cã 10 trong sè 15 trang 

tr¹i ®Çu t− thªm vμo trang thiÕt bÞ, chuång 
tr¹i ch¨n nu«i cho n¨m 2008, bëi vËy nÕu c¾t 
gi¶m quy m« ®ång nghÜa chi phÝ khÊu 
hao/100 kg thÞt h¬i sÏ t¨ng; vμ (ii) ngoμi 
ch¨n nu«i lîn, c¸c trang tr¹i cßn kÕt hîp 
nu«i c¸ vμ lμm v−ên, víi ph©n chuång sö 
dông cho c¸ ¨n vμ lμm ph©n bãn, vμ s¶n 
phÈm tõ v−ên hç trî ch¨n nu«i, do ®ã tËn 
dông ®Çu vμo cho ao vμ v−ên, viÖc c¾t gi¶m 
quy m« ch¨n nu«i ®ång nghÜa víi t¨ng chi 
phÝ ®Çu vμo cho hai ho¹t ®éng cßn l¹i vμ 
gi¶m thu nhËp. Chñ c¸c trang tr¹i, do ®a 
d¹ng hãa ®−îc s¶n xuÊt nªn ph©n t¸n ®−îc 
rñi ro trong ch¨n nu«i lîn h¬n lμ c¸c hé. Do 
vËy, víi cïng thay ®æi bÊt lîi cña thÞ tr−êng, 
c¸c trang tr¹i vÉn cã ph−¬ng ¸n gi¶m rñi ro. 
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Ngoμi ra, c¸c trang tr¹i ®Òu cã mèi liªn kÕt 
kh¸ chÆt chÏ víi t¸c nh©n tiªu thô (ng−êi 
mua bu«n vμ c¬ së chÕ biÕn) nªn gi¶m nguy 
c¬ thiÖt h¹i do diÔn biÕn dÞch bÖnh vμ thÞ 
tr−êng so víi c¸c hé. 

Thay ®æi gièng lîn sö dông. Hai gièng 
lîn phæ biÕn sö dông t¹i thÞ trÊn V¨n Giang 
lμ gièng siªu n¹c vμ lîn lai F1. MÆc dï gi¸ 
lîn h¬i gi¶m song gi¸ con gièng hÇu nh− 
kh«ng gi¶m vμo thêi ®iÓm ®Çu n¨m 2008, vμ 
chªnh lÖch gi¸ thÞt h¬i gi÷a hai gièng nμy 
kh«ng ®¸ng kÓ so víi chªnh lÖch con gièng, 
trong khi ®ã gièng lîn siªu n¹c yªu cÇu kü 
thuËt vμ ®iÒu kiÖn ch¨m sãc tèt h¬n. Theo 
kh¶o s¸t, gi¸ lîn h¬i cña gièng F1 ®−îc b¸n 
ra b»ng kho¶ng 87% gi¸ lîn siªu n¹c, song 
con gièng lîn siªu n¹c ®¾t gÇn gÊp 3 lÇn 
gièng F1. Bëi vËy trong mÉu ®iÒu tra cã 4 hé 
vμ 2 trang tr¹i ®· chuyÓn tõ gièng siªu n¹c 
sang lîn F1.   

Thay ®æi kü thuËt cho ¨n. Cïng víi sù 
sôt gi¶m gi¸ lîn h¬i lμ sù gia t¨ng nhanh 
chãng cña gi¸ c¸m ch¨n nu«i, ®iÒu nμy 
khuyÕn khÝch ng−êi ch¨n nu«i thùc hiÖn c¸c 
biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ. Cã hai d¹ng cho ¨n 
®−îc c¸c hé ¸p dông lμ c¸m viªn (®Ëm ®Æc, ¨n 
th¼ng) vμ c¸m trén (®−îc lμm tõ c¸m ®Ëm 
®Æc, ng« vμ m¹ch, theo tû lÖ ng« + m¹ch : 
C¸m viªn th−êng lμ lμ 3:1). Cho ¨n b»ng c¸m 
trén sÏ gi¶m chi phÝ song tèn nhiÒu c«ng lao 
®éng h¬n. §iÒu tra cho thÊy cã 6/15 hé ch¨n 
nu«i vμ 1/10 trang tr¹i chuyÓn hoμn toμn tõ 
sö dông c¸m viªn sang c¸m trén nh»m c¾t 
gi¶m chi phÝ. C¸c trang tr¹i cßn l¹i kh«ng 
thay ®æi ®−îc do h¹n chÕ vÒ lao ®éng (kh«ng  

 

 

cã lao ®éng thuª th−êng xuyªn). 
T¨ng chi phÝ ch¨n nu«i. MÆc dï ¸p dông 

c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ thøc ¨n (vèn 
chiÕm 65% - 70% tæng chi phÝ s¶n xuÊt), 
ng−êi ch¨n nu«i còng kh«ng tr¸nh khái viÖc 
t¨ng gi¸ thμnh s¶n xuÊt. Gi¸ thμnh s¶n xuÊt 
100 kg thÞt lîn h¬i n¨m 2008 cao h¬n n¨m 
2007 tõ 9,4% (quy m« võa) tíi 13,3% (quy m« 
lín). Gi¸ thμnh s¶n xuÊt cña trang tr¹i thÊp 
nhÊt do tËn dông lîi thÕ quy m« vμ kÕt hîp 
trong m« h×nh VAC (B¶ng 3). 

Gi¶m thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn. Gi¸ 
b¸n gi¶m vμ chi phÝ ®Çu vμo t¨ng ®· dÉn ®Õn 
thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn gi¶m râ rÖt, nhiÒu 
hé ch¨n nu«i thËm chÝ ®· lç. Thu nhËp (bao 
gåm c¶ yÕu tè nguån lùc cña gia ®×nh nh− lao 
®éng, vèn, ®Êt) cña n¨m 2008 ®¹t cao nhÊt ë 
hé ch¨n nu«i lμ 225.000 ®/100 kg thÞt h¬i, 
con sè nμy thÊt nhÊt ë hé ch¨n nu«i quy m« 
lín lμ 122.000 ®ång, chñ yÕu do chi phÝ t¨ng 
vμ gi¸ b¸n gi¶m m¹nh h¬n hai nhãm cßn l¹i 
(B¶ng 4). NÕu tÝnh c«ng lao ®éng gia ®×nh 
nu«i trong 3 th¸ng cho mçi løa th× ng−êi 
ch¨n nu«i ®ang ®−îc tr¶ c«ng qu¸ thÊp cho 
søc lao ®éng cña m×nh. NÕu tÝnh to¸n chi tiÕt 
th× ng−êi ch¨n nu«i chØ cã thu nhËp tõ ch¨n 
nu«i lîn vμo ®Çu n¨m 2008, vμo gi÷a vμ cuèi 
n¨m ®a sè bÞ hßa hoÆc lç vèn, trung b×nh tõ 
kho¶ng 300.000 - 500.000 ®/con. Víi quy m« 
mçi løa cña hé cã thÓ tíi 50 con vμ trang 
tr¹i cã thÓ tíi 150-200 con th× c¸c hé vμ 
trang tr¹i nμy cã thÓ lç vèn tíi hμng chôc, 
tr¨m triÖu ®ång vμo thêi ®iÓm gi¸ gi¶m 
m¹nh n¨m 2008. 

B¶ng 3. Gi¸ thμnh s¶n xuÊt  trung b×nh cho 100kg lîn h¬i qua hai n¨m cña hé 
vμ trang tr¹i t¹i thÞ trÊn V¨n Giang n¨m 2008 

 §VT: TriÖu ®ång 
So sánh (2008 so với 2007) 

Quy mô chăn nuôi Năm 2007 Năm 2008 
Chênh lệch Δ ± % 

Hộ quy mô vừa (n = 34) 2,383 2,608 2,243*** 9,411 
Hộ quy mô lớn (n = 11) 2,162 2,450 2,879*** 13,320 
Trang trại (n = 15) 1,635 1,810 1,748*** 10,687 

 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009 
          Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.  
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B¶ng 4. Thay ®æi cña thu nhËp trong ch¨n nu«i lîn thÞt t¹i V¨n Giang qua n¨m 
2007 vμ 2008 (TÝnh b×nh qu©n cho 100 kg lîn h¬i xuÊt chuång)  

 §VT: TriÖu ®ång 

So sánha

(2008 so với 2007) 
So sánhb

(2008 so với 2007) Quy mô chăn nuôi Năm 
2007 

Năm 
2008 

Năm 
2008 a

Δ ± % Δ ± % 
Hộ quy mô vừa ( n = 34) 0,423 0,225 0,18 - 0,24*** - 56,40 - 0,20 - 46,81 
Hộ quy mô lớn ( n = 11) 0,471 0,122 0,10 - 0,37*** - 78,77 - 0,35 - 74,10 
Trang trại ( n = 15) 0,487 0,206 0,17 - 0,32*** - 65,33 - 0,28 - 57,70 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009 
         Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%.  
                        a: thu nhập năm 2008 đã điều chỉnh lạm phát so với năm 2007, b: chưa điều chỉnh lạm phát 

B¶ng 5. Ph−¬ng h−íng ch¨n nu«i lîn sau n¨m 2008 cña hé ch¨n nu«i 
vμ trang tr¹i t¹i thÞ trÊn V¨n Giang (% sè mÉu ®iÒu tra) 

Phương hướng chăn nuôi Hộ chăn nuôi lợn (n=45) Trang trại chăn nuôi lợn (n=15) 

1. Tiếp tục nuôi 71,11 100 
Giữ nguyên quy mô 11,11 66,7 
Giảm quy mô 60,00 0 
Tăng quy mô 4,44 33,3 

2. Bỏ nuôi 11,11 0 
3. Không rõ 13,33 0 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009 

NÕu xÐt trªn thu nhËp thùc tÕ tõ ch¨n 
nu«i lîn cña n¨m 2008 so víi n¨m 2007 ®· 
®iÒu chØnh l¹m ph¸t th× lîi Ých cña ng−êi ch¨n 
nu«i ®· gi¶m rÊt nhiÒu. So víi n¨m 2007, thu 
nhËp tõ ch¨n nu«i lîn cña hé ch¨n nu«i quy 
m« lín gi¶m gÇn 80%, kÕ tiÕp lμ trang tr¹i víi 
65% vμ hé quy m« nhá lμ 56% (B¶ng 4). §©y 
thùc sù lμ mét khã kh¨n rÊt lín ®èi víi ng−êi 
ch¨n nu«i. NÕu tÝnh b×nh qu©n c¶ n¨m 2008, 
thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn cña hé ch¨n nu«i 
quy m« võa gi¶m h¬n 12 triÖu ®ång/hé, con sè 
nμy lμ 35,85 triÖu vμ 103,6 triÖu lÇn l−ît ®èi 
víi hé ch¨n nu«i quy m« lín vμ trang tr¹i. 
Trong bèi c¶nh mμ ch¨n nu«i lîn t¹o ra h¬n 
90% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt trong kinh tÕ hé vμ 
trang tr¹i th× ®©y lμ mét t¸c ®éng tiªu cùc lín 
tíi ng−êi ch¨n nu«i t¹i V¨n Giang. 

T¸c ®éng tíi t©m lý ng−êi ch¨n nu«i. 
N¨m 2008 thùc sù lμ mét n¨m “khñng 
ho¶ng” theo nh− c¶m nhËn cña hÇu hÕt c¸c 
hé vμ trang tr¹i ®−îc pháng vÊn ë ®©y. Toμn 
bé 100% hé vμ trang tr¹i ®−îc pháng vÊn 

®Òu cho biÕt hä kh«ng hÒ nhËn biÕt ®−îc vÊn 
®Ò thuÕ nhËp khÈu c¾t gi¶m nh− thÕ nμo vμ 
nguy c¬ sÏ x¶y ra nh− thÕ nμo ®Ó cã thÓ 
chuÈn bÞ. Thªm vμo ®ã, sù gia t¨ng ®ét biÕn 
cña gi¸ c¶ thÞ tr−êng (thøc ¨n ch¨n nu«i 
còng nh− chØ sè gi¸ tiªu dïng) cμng lμm cho 
t¸c ®éng tiªu cùc cña viÖc gi¶m gi¸ thªm 
trÇm träng. §a sè c¸c hé ch¨n nu«i t¹i thêi 
®iÓm n¨m 2008 vÉn muèn nu«i tiÕp (71%), 
song cã 5 hé quyÕt ®Þnh sÏ bá nu«i (11%) vμ 
kho¶ng 13% trong sè hä l−ìng lù kh«ng biÕt 
tiÕp theo sÏ nh− thÕ nμo (B¶ng 5).  

MÆc dÇu c¸c hé kh¸ dÌ dÆt song ®a phÇn 
vÉn quyÕt ®Þnh tiÕp tôc nu«i lîn v× ngoμi ra 
hä kh«ng cßn nguån thu nhËp ®¸ng kÓ nμo 
kh¸c, vμ hä vÉn hi väng t×nh h×nh sÏ ®−îc c¶i 
thiÖn. Tuy nhiªn, cã 60% hé gi¶m quy m« 
ch¨n nu«i vμ cã 2 hé quyÕt ®Þnh t¨ng quy m« 
ch¨n nu«i do hai hé nμy cã nguån thøc ¨n 
tËn dông bªn ngoμi kh¸ ®¸ng kÓ.  

C¸c trang tr¹i kh«ng cã ý ®Þnh bá ch¨n 
nu«i lîn v× ho¹t ®éng nμy lμ mét phÇn trong 
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hÖ thèng VAC cña hä, c¸c chñ trang tr¹i kh¸ 
tù tin trong c¸ch hä cã thÓ qu¶n lý tèt h¬n ®Ó 
bï ®¾p chi phÝ vμ chê ®îi c¬ héi thÞ tr−êng 
tèt h¬n. Ngoμi ra hä còng kh«ng muèn mÊt 
c¸c mèi quan hÖ víi ng−êi mua bu«n vμ c¬ së 
chÕ biÕn. Trªn thùc tÕ cã 1/3 trong sè c¸c 
trang tr¹i nμy dù ®Þnh t¨ng quy m« lªn. 

4. kiÕn nghÞ vμ gîi ý vÒ mÆt 
     chÝnh s¸ch 

Ph©n tÝch trªn ®©y cho thÊy, c¸c lo l¾ng 
vÒ ngμnh ch¨n nu«i khi n−íc ta khi gia nhËp 
WTO thùc sù kh«ng n»m ngoμi dù ®o¸n. 
Ngoμi chÞu ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña viÖc 
gi¶m gi¸ do c¾t gi¶m hμng rμo thuÕ quan, 
ng−êi ch¨n nu«i cßn chÞu ¶nh h−ëng cña bÊt 
æn trªn thÞ tr−êng khi nÒn kinh tÕ héi nhËp 
víi thÕ giíi. Nguyªn nh©n do nguyªn liÖu 
®Çu vμo cña c«ng nghiÖp thøc ¨n gia sóc víi 
70% nguyªn liÖu chÝnh vμ gÇn 100% c¸c chÊt 
phô gia bét c¸, bét x−¬ng... ®Ó s¶n xuÊt thøc 
¨n ch¨n nu«i ®Òu ph¶i nhËp khÈu, ch−a kÓ 
thuèc thó y ®Ó phßng vμ ch÷a bÖnh cho lîn. 
§¸ng lo ng¹i h¬n n÷a lμ dÞch bÖnh cã thÓ 
khiÕn ng−êi ch¨n nu«i tr¾ng tay, ®Æc biÖt 
dÞch tai xanh. MÆc dï trong n¨m 2008, bÖnh 
tai xanh hÇu nh− kh«ng ¶nh h−ëng tíi ng−êi 
ch¨n nu«i ë ®©y nh−ng dÞch tiªu ch¶y xuÊt 
hiÖn, th−êng hay xuÊt ph¸t tõ c¸c hé ch¨n 
nu«i nhá do c¸c hé chñ quan thùc hiÖn c«ng 
t¸c phßng dÞch kh«ng tèt vμ hÖ thèng vÖ sinh 
m«i tr−êng ch¨n nu«i kÐm ®· l©y lan sang 
c¸c hé ch¨n nu«i bªn c¹nh. Tuy nhiªn, nguy 
c¬ l©y lan dÞch bÖnh rÊt lín cßn do viÖc kiÓm 
so¸t dÞch bÖnh, giÕt mæ vμ vËn chuyÓn lîn 
thÞt ch−a ®−îc thùc hiÖn tèt.  

MÆc dï Bé Tμi chÝnh thùc hiÖn chÝnh 
s¸ch t¨ng thuÕ trë l¹i (lÇn thø nhÊt vμo 
th¸ng 10-2008 vμ lÇn thø hai vμo th¸ng 3-
2009) khiÕn l−îng thÞt nhËp khÈu trong thêi 
gian gÇn ®©y ®· gi¶m ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn 
thùc tÕ cho thÊy, s¶n phÈm thÞt lîn s¶n xuÊt 
trong n−íc khã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi 
hμng nhËp khÈu. ViÖc t¨ng thuÕ chØ lμ gi¶i 
ph¸p tøc thêi, ®Õn n¨m 2012 thuÕ nhËp 

khÈu thÞt lîn sÏ ph¶i quay l¹i møc 25% nh− 
®· cam kÕt. Céng thªm víi c¸c khã kh¨n vÒ 
chi phÝ ®Çu vμo cao, dÞch bÖnh vμ chÊt l−îng 
s¶n phÈm, ngμnh ch¨n nu«i sÏ ®èi mÆt víi 
rÊt nhiÒu khã kh¨n. Vμ ng−êi ch¨n nu«i cÇn 
®−îc  chuÈn bÞ  ®Ó cã thÓ s½n sμng víi sù 
c¹nh tranh víi hμng nhËp khÈu. Muèn nh− 
vËy, cÇn cã sù quan t©m vμ phèi hîp ®ång bé 
gi÷a Bé N«ng nghiÖp vμ PTNT, chÝnh quyÒn 
®Þa ph−¬ng vμ ng−êi ch¨n nu«i.  

• §èi víi Bé N«ng nghiÖp vμ PTNT, 
chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng : 

- CÇn phæ biÕn vμ khuyÕn c¸o tíi ng−êi 
ch¨n nu«i vÒ c¸c thay ®æi trong chÝnh s¸ch 
liªn quan tíi s¶n xuÊt ch¨n nu«i cña hé vμ 
trang tr¹i ®Ó gióp hä cã thÓ chñ ®éng thay 
®æi quy m« ®μn, ngõng ch¨n nu«i hoÆc hoÆc 
cã biÖn ph¸p ®èi phã víi thay ®æi bÊt lîi. 

- CÇn sím quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt 
nguyªn liÖu cho thøc ¨n ch¨n nu«i víi gi¸ 
thμnh thÊp, gi¶m tèi ®a sù phô thuéc vμo 
nhËp khÈu. 

- Hç trî cho ng−êi ch¨n nu«i d−íi h×nh 
thøc cho phÐp trong  hép xanh  nh−  ®Çu t− 
h¹ tÇng n«ng th«n (quy ho¹ch vμ c«ng t¸c xö 
lý n−íc th¶i, vÖ sinh m«i tr−êng), chÝnh s¸ch 
hç trî ®μo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, dÞch vô 
kiÓm tra gi¸m s¸t dÞch bÖnh. 

- CÇn chó ý ®Æc biÖt ®èi víi c¸c trang 
tr¹i, n¬i cã lîi thÕ s¶n xuÊt quy m« lín víi 
chÊt l−îng s¶n phÈm ®ång ®Òu h¬n, cã kh¶ 
n¨ng ®i tr−íc trong viÖc c¹nh tranh víi s¶n 
phÈm nhËp khÈu, ®ãng vai trß nh−  ®Çu tμu  
trong ph¸t triÓn ch¨n nu«i 

- CÇn n©ng cao tiªu chuÈn chÊt l−îng 
s¶n phÈm, x©y dùng mét hμng rμo kiÓm so¸t 
vÖ sinh dÞch tÔ hîp lý gióp kiÓm so¸t chÊt 
l−îng s¶n phÈm thÞt xuÊt nhËp khÈu 

- Hç trî h×nh thμnh c¸c tæ hîp t¸c s¶n 
xuÊt vμ tiªu thô s¶n phÈm cho c¸c hé ch¨n 
nu«i nhá, bëi v× vÒ l©u dμi s¶n phÈm cña hä 
sÏ khã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi s¶n phÈm 
nhËp khÈu vÒ gi¸, chÊt l−îng vμ th−¬ng 
hiÖu, trong bèi c¶nh ng−êi tiªu dïng ngμy 
cμng ®ßi hái kh¾t khe h¬n vμ quan t©m 
nhiÒu h¬n tíi chÊt l−îng. 
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- Cã chÕ tμi vμ tæ chøc thùc hiÖn quyÕt 
liÖt trong c«ng t¸c phßng chèng, trong dÞch 
vμ sau dÞch cho ng−êi ch¨n nu«i, ®Æc biÖt cÇn 
chó ý t¸c nh©n ng−êi mua bu«n vμ vËn 
chuyÓn – mét trong nh÷ng nguån g©y l©y lan 
dÞch bÖnh vμ cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ 
ch¨n nu«i nhá lÎ v× nguy c¬ ng©y ra dÞch 
bÖnh tõ ®©y rÊt cao. 

• §èi víi ng−êi ch¨n nu«i cÇn quan t©m 
®Õn mét sè vÊn ®Ò sau : 

- Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c phßng 
ch÷a bÖnh vμ c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm so¸t dÞch 
bÖnh tr−íc, trong vμ sau dÞch. 

- Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c vÖ sinh vμ xö lý 
tèt chÊt th¶i tõ ch¨n nu«i 

- Chñ ®éng t¹o c¸c mèi liªn kÕt bÒn v÷ng 
víi ng−êi cung cÊp ®Çu vμo vμ ®Æc biÖt víi 
ng−êi tiªu thô s¶n phÈm nh− th−¬ng l¸i, c¬ 
së chÕ biÕn. 

- N©ng cao tr¸ch nhiÖm vμ ý thøc trong 
s¶n xuÊt thÞt lîn, tiÕn tíi cung cÊp thÞt lîn 
s¹ch  nh»m n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm. 

- TËn dông vμ kÕt hîp tèi ®a gi÷a ch¨n 
nu«i vμ trång trät, nu«i trång thñy s¶n theo 
hÖ thèng VAC. 

5. KÕt luËn 

ThuÕ nhËp khÈu cã thÓ ®−îc sö dông 
nh− mét c«ng cô ®iÒu tiÕt thÞ tr−êng, gi¶m 
søc Ðp cña nguån cung néi ®Þa, ¸p lùc t¨ng 
gi¸ vμ b¶o vÖ ng−êi tiªu dïng. ViÖc c©n 
nh¾c lîi Ých cña ®éng th¸i nμy ®èi víi mÊt 
m¸t cña ng−êi s¶n xuÊt lμ cÇn thiÕt, ®Æc 
biÖt khi khu vùc s¶n xuÊt nμy ®Æc tr−ng bëi 
sè ®«ng ng−êi ch¨n nu«i nhá, dÔ bÞ tæn 
th−¬ng do biÕn ®éng cña thÞ th−êng. ViÖc 
c¾t gi¶m chÝnh s¸ch thuÕ thÞt lîn nhËp 
khÈu trong ®Çu n¨m 2008 mÆc dï ®· gãp 
phÇn b×nh æn thÞ tr−êng, gi¶m møc t¨ng cña 
chØ sè gi¸ tiªu dïng, song ®æi l¹i, ng−êi 
ch¨n nu«i ®· ph¶i g¸nh chÞu.  

Ph©n tÝch t¸c ®éng cña viÖc c¾t gi¶m 
thuÕ nhËp khÈu nμy tíi hé ch¨n nu«i ë 
huyÖn V¨n Giang, tØnh H−ng Yªn cho thÊy, 

ng−êi ch¨n nu«i ph¶n øng kh¸ kh¸c nhau 
trong viÖc thay ®æi quy m« s¶n xuÊt, trong 
®ã c¸c hé ch¨n nu«i gi¶m h¼n quy m«, cßn 
c¸c trang tr¹i t¨ng quy m«. §iÒu nμy phô 
thuéc vμo ®Çu t− tμi s¶n cè ®Þnh, sù t−¬ng 
t¸c trong hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña 
ng−êi ch¨n nu«i, c¸c liªn kÕt trong s¶n xuÊt 
vμ tiªu thô, vμ sù chÊp nhËn rñi ro cña ng−êi 
ch¨n nu«i. Ng−êi ch¨n nu«i còng cã xu 
h−íng thay ®æi kü thuËt cho ¨n ®Ó tiÕt kiÖm 
chi phÝ, vμ mét phÇn chuyÓn sang sö dông 
con gièng rÎ h¬n vμ yªu cÇu kü thuËt thÊp 
h¬n. Thùc tr¹ng gi¸ ®Çu ra gi¶m vμ gi¸ ®Çu 
vμo t¨ng ®· ¶nh h−ëng kh«ng tèt tíi t©m lý 
ng−êi ch¨n nu«i, khi mμ hä ch−a thùc sù cã 
tinh thÇn  chuÈn bÞ. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i 
lîn n¨m 2008 ®· gi¶m m¹nh tõ 50% - 80% so 
víi n¨m 2007. NhiÒu hé vμ trang tr¹i thùc 
sù lç nÆng, nh−ng vÉn ph¶i tiÕp tôc ch¨n 
nu«i v× rμng buéc nguån lùc s¶n xuÊt vμ c¬ 
héi viÖc lμm kh¸c kh«ng cã. 

Tuy vËy, ®éng th¸i c¾t gi¶m thuÕ nhËp 
khÈu c¸c s¶n phÈm thÞt trong thêi gian qua 
còng ®· minh chøng mét ®iÒu r»ng søc 
c¹nh tranh cña ngμnh ch¨n nu«i cña n−íc 
ta thÊp trong mét cuéc c¹nh tranh kh«ng 
c©n søc víi s¶n phÈm ngo¹i nhËp. §iÒu nμy 
cã lÏ lμ tiÕng chu«ng c¶nh b¸o cho ngμnh 
ch¨n nu«i cña n−íc ta ph¶i gÊp rót thay ®æi 
®Ó cã thÓ gióp ng−êi ch¨n nu«i ®øng v÷ng 
®−îc trong thêi gian rÊt ng¾n tíi, khi mμ 
chóng ta ph¶i c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu thÞt 
lîn xuèng 25% theo cam kÕt cña WTO. Trªn 
c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng t¸c ®éng ban ®Çu 
cña viÖc c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu n¨m 
2008 vμ trong ph¹m vi cho phÐp, nghiªn 
cøu ®· ®−a ra mét sè khuyÕn nghÞ vμ gîi ý 
vÒ mÆt chÝnh s¸ch ®èi víi Nhμ n−íc, Bé 
N«ng nghiÖp vμ PTNT, chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng vμ ng−êi ch¨n nu«i, tËp trung lμm 
thÕ nμo ®Ó cã thÓ gióp ng−êi ch¨n nu«i s¶n 
xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n, n©ng cao søc c¹nh 
tranh cho s¶n phÈm thÞt lîn, vμ b¶o vÖ hä 
trong nh÷ng t×nh huèng khÈn cÊp mμ 
kh«ng vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n cña WTO. 
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TÓM TẮT


Việc giảm thuế nhập khẩu thịt trước lịch trình cam kết với WTO của Việt Nam vào năm 2008 cùng với sự gia tăng nhanh chóng của giá cả và dịch bệnh đã đưa người chăn nuôi vào hoàn cảnh khó khăn. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tác động kinh tế của các thay đổi bất lợi này tới người chăn nuôi và đưa ra một số khuyến nghị về mặt chính sách. Số liệu điều tra 45 hộ chăn nuôi và 15 trang trại năm 2009 tại huyện Văn Giang, Hưng Yên cùng với thống kê mô tả, so sánh với t - test cho thấy, người chăn nuôi đã có những ứng xử khá khác biệt trong điều chỉnh quy mô, tuy nhiên có xu hướng thay đổi kỹ thuật cho ăn và giống nhằm tiết kiệm chi phí. Phân tích cho thấy thu nhập từ chăn nuôi lợn đã giảm từ 45% - 75% theo giá trị danh nghĩa và từ 55% - 80% theo giá trị điều chỉnh lạm phát, trong khi thu nhập từ chăn nuôi lợn chiếm hơn 90% tổng thu nhập của hộ. Việc giảm thuế nhập khẩu, bên cạnh tác động tiêu cực tới người chăn nuôi, còn là cảnh báo cho ngành nông nghiệp. Các khuyến nghị và gợi ý về mặt chính sách được đưa ra nhằm giúp người chăn nuôi Việt Nam “chuẩn bị” tốt hơn cho một cuộc cạnh tranh gay gắt từ năm 2012.


Từ khóa: Người chăn nuôi lợn, tác động kinh tế, Văn Giang.


SUMMARY


Reduction of import tax on meat (including pork) earlier than the schedule committed to WTO in 2008, with high inflation and diseases in Vietnam had put pig raisers in difficult situation. The study aimed at assessing economic impact of these changes on pig raisers and propose some recommendations and policy implications. Data was collected from interviews with 45 pig smallholders and 15 pig farms in Van Giang District, Hung Yen in 2009. Descriptive and comparative statistics with t-test was employed. The results show that pig raisers had different responses to the adverse change in term of rescaling of production. However pig raisers had changed farming practices and use of breeds to reduce cost.  On average, income from pig production (accounting for about 90% total farm household income) was reduced by from 45% - 75% and 55% - 80% in 2008 as compared to 2007, by nominal and real terms, respectively. The tax reduction, in one hand had negative impact on pig raiser; in other hand put an alarm on Vietnam’s agriculture sector. Recommendation and policy implications were drawn, for a “better prepared” Vietnamese pig raisers before a stiff competition in the coming time, especially after 2012.


Key words: Economic impact, pig raiser, Van Giang.Nghe

Đọc ngữ âm

 


Từ điển - Xem từ điển chi tiết

1. §ÆT VÊN §Ò


Sù kiÖn ViÖt Nam gia nhËp Tæ chøc Th¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO) ®· ®îc th¶o luËn rÊt nhiÒu trªn c¸c diÔn ®µn, trong ®ã n«ng nghiÖp vÉn lµ t©m ®iÓm cña sù quan t©m. Khu vùc ch¨n nu«i t¹o ra gÇn 1/3 trong tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh n«ng nghiÖp dêng nh chÞu nhiÒu biÕn ®éng h¬n so víi c¸c khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh¸c do  søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm ch¨n nu«i trong níc h¹n chÕ vµ ®Æc biÖt lµ trî cÊp cña c¸c níc xuÊt khÈu vµo ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng cam kÕt cña ViÖt Nam víi WTO lµ gi¶m thuÕ nhËp khÈu thÞt, trong ®ã ®Õn n¨m 2012, thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn t¬i hoÆc íp l¹nh ph¶i gi¶m cßn 25%. Tuy nhiªn, møc thuÕ nµy trªn thùc tÕ ®· gi¶m xuèng cßn 20% vµo n¨m 2008. 


HuyÖn V¨n Giang (tØnh Hng Yªn) n»m trong khu vùc ®ång b»ng s«ng Hång, cã ngµnh ch¨n nu«i lîn kh¸ ph¸t triÓn vµ lµ mét trong nh÷ng nguån thu nhËp chÝnh cña n«ng d©n. Ngêi ch¨n nu«i còng kh«ng n»m ngoµi t¸c ®éng cña viÖc c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu nµy. XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tiÔn vµ tÝnh thêi sù cña vÊn ®Ò, nghiªn cøu nµy ®îc thùc hiÖn víi hai môc tiªu chÝnh: (i) §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn ®èi víi ngêi ch¨n nu«i t¹i huyÖn V¨n Giang, (ii) §Ò xuÊt mét sè gîi ý vÒ mÆt chÝnh s¸ch nh»m gióp ngêi ch¨n nu«i n©ng cao ®îc søc c¹nh tranh s¶n phÈm thÞt lîn trong thêi kú héi nhËp.


2. Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu


ThÞ trÊn V¨n Giang ®îc chän lµ ®iÓm nghiªn cøu v× ®©y lµ mét trong nh÷ng khu vùc cã quy m« ch¨n nu«i víi sè ®Çu lîn lín nhÊt huyÖn (n¨m 2008 ®ãng gãp 38% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña thÞ trÊn) vµ lµ n¬i ch¨n nu«i lîn thÞt ph¸t triÓn kh¸ sím so víi mét sè x· kh¸c trong huyÖn.


Sè liÖu thø cÊp ®îc thu thËp t¹i Tæng côc Thèng kª, Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ phßng Thèng kª thÞ trÊn V¨n Giang. Sè liÖu s¬ cÊp ®îc thu thËp th«ng qua sö dông b¶ng c©u hái cÊu tróc pháng vÊn 60 ngêi ch¨n nu«i t¹i thÞ trÊn V¨n Giang, bao gåm 45 hé ch¨n nu«i (chia ra hai quy m«: quy m« võa tõ 30-100 con/hé/n¨m; quy m« lín trªn 100 con/n¨m) vµ 15 trang tr¹i. Ngoµi ra, th¶o luËn nhãm còng ®îc tiÕn hµnh víi hé ch¨n nu«i vµ c¸n bé hîp t¸c x· n«ng nghiÖp. 


Sè liÖu ®îc xö lý th«ng qua ph¬ng ph¸p thèng kª m« t¶ vµ thèng kª so s¸nh c¸c sè b×nh qu©n, sö dông t-test ®Ó kiÓm ®Þnh sù kh¸c biÖt cho gi¸ trÞ trung b×nh. H¹ch to¸n chi phÝ vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt còng ®îc sö dông trong c¶ hé vµ trang tr¹i ch¨n nu«i, víi thu nhËp cuèi cïng bao gåm c¶ c«ng lao ®éng gia ®×nh. §¸nh gi¸ t¸c ®éng tríc vµ sau ®îc thùc hiÖn víi n¨m 2007 vµ n¨m 2008, viÖc so s¸nh thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn n¨m 2008 so víi 2007 ®îc ®iÒu chØnh víi tèc ®é l¹m ph¸t cña n¨m 2008 lµ 23% (GSO, 2008). 


Trong khung ph©n tÝch t¸c ®éng cã c¶ yÕu tè l¹m ph¸t, v× ®©y lµ mét trong nh÷ng biÕn sè vÜ m« chÞu ¶nh hëng cña qu¸ tr×nh héi nhËp vµ cã ¶nh hëng tíi ngêi ch¨n nu«i (H×nh 1). Do mét sè h¹n chÕ, nghiªn cøu kh«ng ®i s©u vµo c¸c yÕu tè nh dÞch bÖnh, c¬ së h¹ tÇng, v.v... ¶nh hëng tíi thÞ trêng vµ hµnh vi cña ngêi ch¨n nu«i.




H×nh 1. Khung ph©n tÝch t¸c ®éng cña mét sè thay ®æi vÜ m«
tíi thu nhËp cña ngêi ch¨n nu«i


3. KÕt qu¶ nghiªn cøu


3.1. BiÕn ®éng trong m«i trêng kinh tÕ
       vÜ m« ®èi víi ngµnh ch¨n nu«i


L¹m ph¸t gia t¨ng. Héi nhËp kinh tÕ còng cã nghÜa nÒn kinh tÕ sÏ nh¹y c¶m h¬n víi biÕn ®éng trªn thÞ trêng thÕ giíi. §Çu n¨m 2008 cïng víi gi¸ l¬ng thùc vµ nguyªn liÖu t¨ng cao trªn thÕ giíi còng ¶nh hëng tíi ViÖt Nam qua nhËp khÈu (Phan ThÞ Cóc, 2009). Tõ gi÷a n¨m 2007 ®Õn th¸ng 6/2008, gi¸ thøc ¨n ch¨n nu«i liªn tôc t¨ng. Gi¸ ng« 6 th¸ng ®Çu n¨m 2008 ®· t¨ng 18,7% so víi 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007, kh« dÇu ®Ëu t¬ng t¨ng 80%, lysine t¨ng 27,7%. Tríc sù gia t¨ng nhanh chãng nµy, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 75/2008/N§-CP quy ®Þnh 14 mÆt hµng ®îc ®a vµo danh môc hµng hãa thùc hiÖn b×nh æn gi¸, trong ®ã cã thuèc thó y vµ mét sè lo¹i thøc ¨n ch¨n nu«i nh ng«, ®Ëu t¬ng, vµ kh« dÇu ®Ëu t¬ng. Gi¸ c¸m sau ®ã æn ®Þnh h¬n tõ th¸ng 7/2008 tíi cuèi n¨m.


C¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn. Vµo thêi ®iÓm cuèi n¨m 2007, ViÖt Nam b¾t ®Çu r¬i vµo t×nh trang l¹m ph¸t cao, víi chØ sè gi¸ tiªu dïng th¸ng 12/2007 t¨ng 12,6% so víi cïng kú n¨m tríc. ¸p lùc cña l¹m ph¸t gia t¨ng cïng víi nguån cung n«ng s¶n trong níc h¹n chÕ (gi¸ l¬ng thùc thùc phÈm t¨ng do cÇu l¬ng thùc thÕ giíi t¨ng vµ bÖnh

dÞch) trong bèi c¶nh cÇu thÞt cho TÕt 2008 t¨ng. §Ó kiÒm chÕ l¹m ph¸t, b×nh æn thÞ trêng, Bé Tµi chÝnh ®· ra QuyÕt ®Þnh 106 ngµy 20-12-2007, gi¶m thuÕ nhËp khÈu ë c¸c mÆt hµng thÞt sím h¬n lé tr×nh vµ møc thuÕ cam kÕt víi WTO. Trong ®ã, theo cam kÕt, ®Õn 2012 ViÖt Nam míi ph¶i c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn xuèng 25%. Tuy nhiªn, thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn ®· gi¶m tõ 30% xuèng 20% n¨m 2008, tøc lµ nhanh h¬n so víi lé tr×nh cam kÕt.


ViÖc c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu ®· lµm cho khèi lîng thÞt lîn nhËp khÈu t¨ng nhanh. Sè liÖu 8 th¸ng ®Çu n¨m 2008 cho thÊy, khèi lîng thÞt ®«ng l¹nh nhËp khÈu ®· t¨ng gÊp gÇn 3 lÇn so víi c¶ n¨m 2007. Cô thÓ, khèi lîng thÞt lîn vµ néi t¹ng nhËp n¨m 2007 cha ®Çy 500 tÊn, nhng 8 th¸ng ®Çu n¨m 2008 ®· t¨ng ®ét biÕn lªn 8.612 tÊn, t¨ng h¬n 18 lÇn so víi n¨m 2007, trÞ gi¸ 12,5 triÖu USD (B¸o Kinh tÕ n«ng th«n, 2008). Cïng víi ®ã lµ gi¸ mét sè lo¹i s¶n phÈm kh¸c nh gµ nhËp khÈu còng thÊp h¬n nhiÒu so víi gµ néi ®Þa khiÕn gi¸ thÞt lîn trong níc gi¶m. Theo b¸o c¸o ngµnh hµng thÞt cña Trung t©m Th«ng tin (Bé N«ng nghiÖp & PTNT), gi¸ thÞt lîn h¬i phæ biÕn ë c¸c tØnh phÝa B¾c tõ møc 32.000 - 36.000 ®/kg (th¸ng 6/2008) gi¶m xuèng cßn 26.000 -30.000 ®/kg (th¸ng 9/2008), cã n¬i gi¶m díi 25.000 ®/kg nh ë Th¸i Nguyªn (H×nh 2)........ 


Giá bán buôn lợn hơi tại một số tỉnh năm 2008


(Nguồn: Agroviet)
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H×nh 2. Gi¸ b¸n bu«n lîn h¬i t¹i mét sè tØnh n¨m 2008 


      Nguồn: Báo cáo ngành hàng thịt lợn năm 2008.


Tríc t×nh h×nh nµy, ChÝnh phñ ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 67/2008/Q§-BTC ngµy 5/8/2008 gi¶m thuÕ víi mét sè mÆt hµng nguyªn liÖu s¶n xuÊt thøc ¨n gia sóc. Vµo thêi ®iÓm th¸ng 10/2008, gi¸ c¸c lo¹i nguyªn liÖu thøc ¨n ch¨n nu«i thÕ giíi vµ trong níc ®ang xuèng thÊp, vÝ dô nh gi¸ CIF kh« ®Ëu t¬ng giao sau 2 th¸ng ®îc chµo b¸n 325 - 330 USD/tÊn (so víi th¸ng 6 lµ 580 USD/tÊn), gi¸ ng« 14% ®é Èm giao hµng t¹i kho lµ 3.400 - 3.600 ®ång/kg so víi th¸ng 6 lµ 5.200 ®ång/kg… vµ gi¸ thøc ¨n ch¨n nu«i ®· gi¶m 7 - 10% so víi thêi ®iÓm th¸ng 6, nhng vÉn cßn ë møc cao so víi gi¸ lîn h¬i ®ang ë møc thÊp. T×nh tr¹ng nµy ®· ®Èy nhiÒu ngêi ch¨n nu«i tíi bê vùc ph¸ s¶n. ChØ trong hai th¸ng 8 vµ 9 n¨m 2008, cã kho¶ng 30% sè trang tr¹i ch¨n nu«i lín trong níc t¹m ngõng th¶ nu«i do gi¸ lîn h¬i gi¶m xuèng ngang b»ng, thËm chÝ thÊp h¬n gi¸ thµnh s¶n xuÊt (B¸o c¸o ngµnh hµng thÞt lîn, 2008). 


3.2. T¸c ®éng cña chÝnh s¸ch thuÕ nhËp
       khÈu thÞt lîn tíi ngêi ch¨n nu«i 
       lîn thÞt t¹i V¨n Giang


Th«ng tin chung vÒ c¸c hé vµ trang tr¹i ch¨n nu«i. 


Chñ hé tham gia pháng vÊn vµ cung cÊp th«ng tin lµ nam giíi (100%), víi tuæi b×nh qu©n kh¸ trÎ, víi trang tr¹i lµ 36,5 vµ hé ch¨n nu«i lµ 39,7 (B¶ng 1). Trung b×nh c¸c chñ trang tr¹i cã h¬n 10 n¨m ®i häc, cao h¬n so víi c¸c chñ hé ch¨n nu«i. 


Kh«ng cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ trong quy m« nh©n khÈu vµ lao ®éng gi÷a c¸c hé vµ trang tr¹i. Toµn bé c¸c trang tr¹i kÕt hîp ch¨n nu«i lîn víi vên vµ ao trong hÖ thèng VAC, trong khi ®ã kh«ng cã hé ch¨n nu«i nµo thùc hiÖn m« h×nh nµy. Trung b×nh mét trang tr¹i cã 376,6m2 dµnh cho ch¨n nu«i lîn, lín h¬n gÊp 2 lÇn quy m« cña hé, trong ®ã diÖn tÝch ®îc x©y dùng kiªn cè chiÕm 80% (trang tr¹i) vµ 72% (hé ch¨n nu«i). Kh«ng cã trang tr¹i hay hé ch¨n nu«i nµo thuª lao ®éng thêng xuyªn mµ dùa hÇu hÕt vµo lao ®éng gia ®×nh. Ch¨n nu«i lîn t¹o ra kho¶ng 93% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c¶ hé ch¨n nu«i vµ trang tr¹i n¨m 2008 (B¶ng 1).


Thay ®æi gi¸ b¸n lîn h¬i cña ngêi ch¨n nu«i


Theo ®iÒu tra, møc gi¸ lîn h¬n xuÊt chuång b×nh qu©n c¸c hé vµ trang tr¹i b¸n ®îc dao ®éng 3,0 - 3,1 triÖu ®ång/t¹ vµo n¨m 2007 vµ gi¶m xuèng cßn tõ 2,7 - 2,8 triÖu ®ång/t¹  vµo n¨m 2008. Gi¸ b¸n lîn h¬i cña trang tr¹i cao h¬n cña c¸c hé kho¶ng 50.000 - 100.000 ®ång/t¹ song sù kh¸c biÖt nµy kh«ng cã ý nghÜa thèng kª. N¨m 2008, gi¸ thÞt h¬i ngêi ch¨n nu«i nhËn ®îc thÊp h¬n n¨m 2007  tõ 100.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång/t¹. Chªnh lÖch gi¸ b¸n qua hai n¨m lín nhÊt ®èi víi nhãm hé ch¨n nu«i quy m« lín (gi¶m trung b×nh tíi 220.000 ®ång/t¹) do quy m« ®µn lín vµ cha cã mèi liªn kÕt chÆt chÏ víi th¬ng l¸i nªn viÖc tiªu thô s¶n phÈm rÊt phô thuéc vµo biÕn ®éng cña thÞ trêng. NhiÒu hé kh«ng b¸n ®îc, kÐo dµi thêi gian nu«i, dÉn ®Õn träng lîng lîn t¨ng vµ gi¶m gi¸ b¸n. Riªng víi c¸c trang tr¹i, mÆc dï gi¸ sôt gi¶m theo thÞ trêng song nhê c¸c mèi quan hÖ l©u dµi víi ngêi tiªu thô mµ hä vÉn cã thÓ b¸n ®îc s¶n phÈm.


Thay ®æi quy m« ch¨n nu«i cña hé vµ trang tr¹i t¹i thÞ trÊn V¨n Giang


Theo lý thuyÕt vÒ hµnh vi cña ngêi s¶n xuÊt, khi gi¸ s¶n phÈm gi¶m th× quy m« ch¨n nu«i sÏ gi¶m. Tuy nhiªn, trong trêng hîp nµy øng xö cña ngêi ch¨n nu«i kh«ng hoµn toµn theo qui luËt trªn vµ kh«ng gièng nhau ®èi víi c¸c hé ch¨n nu«i ë c¸c h×nh thøc vµ quy m« kh¸c nhau. Trong khi c¸c hé ch¨n nu«i cã xu híng gi¶m quy m« tõ 12%-16% so víi n¨m 2007 (kho¶ng 7 con víi quy m« võa, 20 con víi quy m« lín) th× c¸c trang tr¹i l¹i cã xu híng t¨ng quy m« ®µn lîn lªn h¬n 300 con vµo n¨m 2008, tøc t¨ng kho¶ng 35 % so víi n¨m 2007 (B¶ng 2).

B¶ng 1. Th«ng tin chung vÒ mÉu ®iÒu tra


		Chỉ tiêu

		Trang trại


(n=15)

		Hộ


(n=45)



		1. % chủ hộ là nam giới

		100

		100



		2. Tuổi chủ hộ (năm)

		36,5

		39,7



		3. Số năm đi học bình quân của chủ trang trại/hộ

		10,26

		8,12



		4.Số NK BQ/trang trại hoặc hộ

		4,8

		4,8



		5. Số LĐ/ trang trại hoặc hộ

		2,4

		2,6



		6. % trang trại/hộ chăn nuôi kết hợp trong VAC

		100

		0



		7. Diện tích chăn nuôi (m2)


    Trong đó, % diện tích được xây dựng kiên cố

		376,6


80

		156,4


72



		8. Đóng góp của chăn nuôi lợn vào tổng giá trị sản xuất năm 2008 (%)

		93,82

		93,54





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009


B¶ng 2. Thay ®æi quy m« s¶n xuÊt cña ngêi ch¨n nu«i
t¹i thÞ trÊn V¨n Giang n¨m 2008 so víi 2007 


(TÝnh b×nh qu©n cho hé ®iÒu tra trong tõng n¨m)

		Diễn giải

		Năm 2007 

		Năm 2008 

		So sánh (2008 với 2007)



		

		Số
con

		Trọng lượng

		Số
con

		Trọng lượng

		Số con

		Trọng lượng



		

		

		

		

		

		+-

		%

		+-

		%



		Hộ quy mô vừa (n =3 4)

		57,5

		97,94

		50,56

		99,85

		- 6,94**

		-12,1

		1,91**

		1,95



		Hộ quy mô lớn (n = 11)

		118,18

		96,36

		98,64

		98,18

		- 19,55**

		-16,5

		1,82*

		1,89



		Trang trại (n = 15)

		243,33

		93,00

		328

		98,67

		84,67***

		34,8

		5,67**

		6,09





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009, Trọng lượng bình quân (kg/con) xuất chuồng
        Ghi chú: ***, **, và *: có ý nghĩa thống kê ở mức 1%, 5% và 10% tương ứng


ViÖc thay ®æi quy m« ®èi víi c¸c hé s¶n xuÊt thêng dÔ h¬n vµ nhanh chãng h¬n do sè ®Çu lîn/løa nhá h¬n. Bªn c¹nh ®ã, c¸c hé còng kh«ng cã c¸c hîp ®ång ch¨n nu«i víi ngêi mua bu«n hay c¬ së chÕ biÕn nªn kh¸ linh ho¹t trong thay ®æi quy m«. Ngoµi ra cßn mét yÕu tè n÷a lµ t©m lý sî rñi ro cña hé ch¨n nu«i nhá thêng cao h¬n, nªn khi thÞ trêng biÕn ®éng, chñ hé cã øng xö nhanh nhÊt ®Ó gi¶m nguy c¬ ®èi mÆt víi rñi ro.


ë mét th¸i cùc kh¸c, c¸c trang tr¹i gia t¨ng ®¸ng kÓ quy m« ®µn lîn so víi n¨m 2007 vµ dêng nh ®©y lµ mét nghÞch lý. Tuy nhiªn cã hai lý do c¬ b¶n ®»ng sau ®ã lµ (i) n¨m 2007 lµ n¨m kh¸ thµnh c«ng víi ngêi ch¨n nu«i nªn cã 10 trong sè 15 trang tr¹i ®Çu t thªm vµo trang thiÕt bÞ, chuång tr¹i ch¨n nu«i cho n¨m 2008, bëi vËy nÕu c¾t gi¶m quy m« ®ång nghÜa chi phÝ khÊu hao/100 kg thÞt h¬i sÏ t¨ng; vµ (ii) ngoµi ch¨n nu«i lîn, c¸c trang tr¹i cßn kÕt hîp nu«i c¸ vµ lµm vên, víi ph©n chuång sö dông cho c¸ ¨n vµ lµm ph©n bãn, vµ s¶n phÈm tõ vên hç trî ch¨n nu«i, do ®ã tËn dông ®Çu vµo cho ao vµ vên, viÖc c¾t gi¶m quy m« ch¨n nu«i ®ång nghÜa víi t¨ng chi phÝ ®Çu vµo cho hai ho¹t ®éng cßn l¹i vµ gi¶m thu nhËp. Chñ c¸c trang tr¹i, do ®a d¹ng hãa ®îc s¶n xuÊt nªn ph©n t¸n ®îc rñi ro trong ch¨n nu«i lîn h¬n lµ c¸c hé. Do vËy, víi cïng thay ®æi bÊt lîi cña thÞ trêng, c¸c trang tr¹i vÉn cã ph¬ng ¸n gi¶m rñi ro. Ngoµi ra, c¸c trang tr¹i ®Òu cã mèi liªn kÕt kh¸ chÆt chÏ víi t¸c nh©n tiªu thô (ngêi mua bu«n vµ c¬ së chÕ biÕn) nªn gi¶m nguy c¬ thiÖt h¹i do diÔn biÕn dÞch bÖnh vµ thÞ trêng so víi c¸c hé.


Thay ®æi gièng lîn sö dông. Hai gièng lîn phæ biÕn sö dông t¹i thÞ trÊn V¨n Giang lµ gièng siªu n¹c vµ lîn lai F1. MÆc dï gi¸ lîn h¬i gi¶m song gi¸ con gièng hÇu nh kh«ng gi¶m vµo thêi ®iÓm ®Çu n¨m 2008, vµ chªnh lÖch gi¸ thÞt h¬i gi÷a hai gièng nµy kh«ng ®¸ng kÓ so víi chªnh lÖch con gièng, trong khi ®ã gièng lîn siªu n¹c yªu cÇu kü thuËt vµ ®iÒu kiÖn ch¨m sãc tèt h¬n. Theo kh¶o s¸t, gi¸ lîn h¬i cña gièng F1 ®îc b¸n ra b»ng kho¶ng 87% gi¸ lîn siªu n¹c, song con gièng lîn siªu n¹c ®¾t gÇn gÊp 3 lÇn gièng F1. Bëi vËy trong mÉu ®iÒu tra cã 4 hé vµ 2 trang tr¹i ®· chuyÓn tõ gièng siªu n¹c sang lîn F1.  

Thay ®æi kü thuËt cho ¨n. Cïng víi sù sôt gi¶m gi¸ lîn h¬i lµ sù gia t¨ng nhanh chãng cña gi¸ c¸m ch¨n nu«i, ®iÒu nµy khuyÕn khÝch ngêi ch¨n nu«i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ. Cã hai d¹ng cho ¨n ®îc c¸c hé ¸p dông lµ c¸m viªn (®Ëm ®Æc, ¨n th¼ng) vµ c¸m trén (®îc lµm tõ c¸m ®Ëm ®Æc, ng« vµ m¹ch, theo tû lÖ ng« + m¹ch : C¸m viªn thêng lµ lµ 3:1). Cho ¨n b»ng c¸m trén sÏ gi¶m chi phÝ song tèn nhiÒu c«ng lao ®éng h¬n. §iÒu tra cho thÊy cã 6/15 hé ch¨n nu«i vµ 1/10 trang tr¹i chuyÓn hoµn toµn tõ sö dông c¸m viªn sang c¸m trén nh»m c¾t gi¶m chi phÝ. C¸c trang tr¹i cßn l¹i kh«ng thay ®æi ®îc do h¹n chÕ vÒ lao ®éng (kh«ng 


cã lao ®éng thuª thêng xuyªn).


T¨ng chi phÝ ch¨n nu«i. MÆc dï ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¶m chi phÝ thøc ¨n (vèn chiÕm 65% - 70% tæng chi phÝ s¶n xuÊt), ngêi ch¨n nu«i còng kh«ng tr¸nh khái viÖc t¨ng gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 100 kg thÞt lîn h¬i n¨m 2008 cao h¬n n¨m 2007 tõ 9,4% (quy m« võa) tíi 13,3% (quy m« lín). Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña trang tr¹i thÊp nhÊt do tËn dông lîi thÕ quy m« vµ kÕt hîp trong m« h×nh VAC (B¶ng 3).


Gi¶m thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn. Gi¸ b¸n gi¶m vµ chi phÝ ®Çu vµo t¨ng ®· dÉn ®Õn thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn gi¶m râ rÖt, nhiÒu hé ch¨n nu«i thËm chÝ ®· lç. Thu nhËp (bao gåm c¶ yÕu tè nguån lùc cña gia ®×nh nh lao ®éng, vèn, ®Êt) cña n¨m 2008 ®¹t cao nhÊt ë hé ch¨n nu«i lµ 225.000 ®/100 kg thÞt h¬i, con sè nµy thÊt nhÊt ë hé ch¨n nu«i quy m« lín lµ 122.000 ®ång, chñ yÕu do chi phÝ t¨ng vµ gi¸ b¸n gi¶m m¹nh h¬n hai nhãm cßn l¹i (B¶ng 4). NÕu tÝnh c«ng lao ®éng gia ®×nh nu«i trong 3 th¸ng cho mçi løa th× ngêi ch¨n nu«i ®ang ®îc tr¶ c«ng qu¸ thÊp cho søc lao ®éng cña m×nh. NÕu tÝnh to¸n chi tiÕt th× ngêi ch¨n nu«i chØ cã thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn vµo ®Çu n¨m 2008, vµo gi÷a vµ cuèi n¨m ®a sè bÞ hßa hoÆc lç vèn, trung b×nh tõ kho¶ng 300.000 - 500.000 ®/con. Víi quy m« mçi løa cña hé cã thÓ tíi 50 con vµ trang tr¹i cã thÓ tíi 150-200 con th× c¸c hé vµ trang tr¹i nµy cã thÓ lç vèn tíi hµng chôc, tr¨m triÖu ®ång vµo thêi ®iÓm gi¸ gi¶m m¹nh n¨m 2008.


B¶ng 3. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt  trung b×nh cho 100kg lîn h¬i qua hai n¨m cña hé
vµ trang tr¹i t¹i thÞ trÊn V¨n Giang n¨m 2008


 §VT: TriÖu ®ång


		Quy mô chăn nuôi

		Năm 2007

		Năm 2008

		So sánh (2008 so với 2007)



		

		

		

		Chênh lệch Δ ±

		%



		Hộ quy mô vừa (n = 34)

		2,383

		2,608

		2,243***

		9,411



		Hộ quy mô lớn (n = 11)

		2,162

		2,450

		2,879***

		13,320



		Trang trại (n = 15)

		1,635

		1,810

		1,748***

		10,687





 Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009
          Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 


B¶ng 4. Thay ®æi cña thu nhËp trong ch¨n nu«i lîn thÞt t¹i V¨n Giang qua n¨m 2007 vµ 2008 (TÝnh b×nh qu©n cho 100 kg lîn h¬i xuÊt chuång) 


 §VT: TriÖu ®ång


		Quy mô chăn nuôi

		Năm 2007

		Năm 2008

		Năm 2008 a

		So sánha

(2008 so với 2007)

		So sánhb

(2008 so với 2007)



		

		

		

		

		Δ ±

		%

		Δ ±

		%



		Hộ quy mô vừa ( n = 34)

		0,423

		0,225

		0,18

		- 0,24***

		- 56,40

		- 0,20

		- 46,81



		Hộ quy mô lớn ( n = 11)

		0,471

		0,122

		0,10

		- 0,37***

		- 78,77

		- 0,35

		- 74,10



		Trang trại ( n = 15)

		0,487

		0,206

		0,17

		- 0,32***

		- 65,33

		- 0,28

		- 57,70





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009
         Ghi chú: *** có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 
                        a: thu nhập năm 2008 đã điều chỉnh lạm phát so với năm 2007, b: chưa điều chỉnh lạm phát


B¶ng 5. Ph¬ng híng ch¨n nu«i lîn sau n¨m 2008 cña hé ch¨n nu«i
vµ trang tr¹i t¹i thÞ trÊn V¨n Giang (% sè mÉu ®iÒu tra)


		Phương hướng chăn nuôi

		Hộ chăn nuôi lợn (n=45)

		Trang trại chăn nuôi lợn (n=15)



		1. Tiếp tục nuôi

		71,11

		100



		Giữ nguyên quy mô

		11,11

		66,7



		Giảm quy mô

		60,00

		0



		Tăng quy mô

		4,44

		33,3



		2. Bỏ nuôi

		11,11

		0



		3. Không rõ

		13,33

		0





Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra, 2009

NÕu xÐt trªn thu nhËp thùc tÕ tõ ch¨n nu«i lîn cña n¨m 2008 so víi n¨m 2007 ®· ®iÒu chØnh l¹m ph¸t th× lîi Ých cña ngêi ch¨n nu«i ®· gi¶m rÊt nhiÒu. So víi n¨m 2007, thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn cña hé ch¨n nu«i quy m« lín gi¶m gÇn 80%, kÕ tiÕp lµ trang tr¹i víi 65% vµ hé quy m« nhá lµ 56% (B¶ng 4). §©y thùc sù lµ mét khã kh¨n rÊt lín ®èi víi ngêi ch¨n nu«i. NÕu tÝnh b×nh qu©n c¶ n¨m 2008, thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn cña hé ch¨n nu«i quy m« võa gi¶m h¬n 12 triÖu ®ång/hé, con sè nµy lµ 35,85 triÖu vµ 103,6 triÖu lÇn lît ®èi víi hé ch¨n nu«i quy m« lín vµ trang tr¹i. Trong bèi c¶nh mµ ch¨n nu«i lîn t¹o ra h¬n 90% tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt trong kinh tÕ hé vµ trang tr¹i th× ®©y lµ mét t¸c ®éng tiªu cùc lín tíi ngêi ch¨n nu«i t¹i V¨n Giang.


T¸c ®éng tíi t©m lý ngêi ch¨n nu«i. N¨m 2008 thùc sù lµ mét n¨m “khñng ho¶ng” theo nh c¶m nhËn cña hÇu hÕt c¸c hé vµ trang tr¹i ®îc pháng vÊn ë ®©y. Toµn bé 100% hé vµ trang tr¹i ®îc pháng vÊn ®Òu cho biÕt hä kh«ng hÒ nhËn biÕt ®îc vÊn ®Ò thuÕ nhËp khÈu c¾t gi¶m nh thÕ nµo vµ nguy c¬ sÏ x¶y ra nh thÕ nµo ®Ó cã thÓ chuÈn bÞ. Thªm vµo ®ã, sù gia t¨ng ®ét biÕn cña gi¸ c¶ thÞ trêng (thøc ¨n ch¨n nu«i còng nh chØ sè gi¸ tiªu dïng) cµng lµm cho t¸c ®éng tiªu cùc cña viÖc gi¶m gi¸ thªm trÇm träng. §a sè c¸c hé ch¨n nu«i t¹i thêi ®iÓm n¨m 2008 vÉn muèn nu«i tiÕp (71%), song cã 5 hé quyÕt ®Þnh sÏ bá nu«i (11%) vµ kho¶ng 13% trong sè hä lìng lù kh«ng biÕt tiÕp theo sÏ nh thÕ nµo (B¶ng 5). 


MÆc dÇu c¸c hé kh¸ dÌ dÆt song ®a phÇn vÉn quyÕt ®Þnh tiÕp tôc nu«i lîn v× ngoµi ra hä kh«ng cßn nguån thu nhËp ®¸ng kÓ nµo kh¸c, vµ hä vÉn hi väng t×nh h×nh sÏ ®îc c¶i thiÖn. Tuy nhiªn, cã 60% hé gi¶m quy m« ch¨n nu«i vµ cã 2 hé quyÕt ®Þnh t¨ng quy m« ch¨n nu«i do hai hé nµy cã nguån thøc ¨n tËn dông bªn ngoµi kh¸ ®¸ng kÓ. 


C¸c trang tr¹i kh«ng cã ý ®Þnh bá ch¨n nu«i lîn v× ho¹t ®éng nµy lµ mét phÇn trong hÖ thèng VAC cña hä, c¸c chñ trang tr¹i kh¸ tù tin trong c¸ch hä cã thÓ qu¶n lý tèt h¬n ®Ó bï ®¾p chi phÝ vµ chê ®îi c¬ héi thÞ trêng tèt h¬n. Ngoµi ra hä còng kh«ng muèn mÊt c¸c mèi quan hÖ víi ngêi mua bu«n vµ c¬ së chÕ biÕn. Trªn thùc tÕ cã 1/3 trong sè c¸c trang tr¹i nµy dù ®Þnh t¨ng quy m« lªn.


4. kiÕn nghÞ vµ gîi ý vÒ mÆt
     chÝnh s¸ch

Ph©n tÝch trªn ®©y cho thÊy, c¸c lo l¾ng vÒ ngµnh ch¨n nu«i khi níc ta khi gia nhËp WTO thùc sù kh«ng n»m ngoµi dù ®o¸n. Ngoµi chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp cña viÖc gi¶m gi¸ do c¾t gi¶m hµng rµo thuÕ quan, ngêi ch¨n nu«i cßn chÞu ¶nh hëng cña bÊt æn trªn thÞ trêng khi nÒn kinh tÕ héi nhËp víi thÕ giíi. Nguyªn nh©n do nguyªn liÖu ®Çu vµo cña c«ng nghiÖp thøc ¨n gia sóc víi 70% nguyªn liÖu chÝnh vµ gÇn 100% c¸c chÊt phô gia bét c¸, bét x¬ng... ®Ó s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i ®Òu ph¶i nhËp khÈu, cha kÓ thuèc thó y ®Ó phßng vµ ch÷a bÖnh cho lîn. §¸ng lo ng¹i h¬n n÷a lµ dÞch bÖnh cã thÓ khiÕn ngêi ch¨n nu«i tr¾ng tay, ®Æc biÖt dÞch tai xanh. MÆc dï trong n¨m 2008, bÖnh tai xanh hÇu nh kh«ng ¶nh hëng tíi ngêi ch¨n nu«i ë ®©y nhng dÞch tiªu ch¶y xuÊt hiÖn, thêng hay xuÊt ph¸t tõ c¸c hé ch¨n nu«i nhá do c¸c hé chñ quan thùc hiÖn c«ng t¸c phßng dÞch kh«ng tèt vµ hÖ thèng vÖ sinh m«i trêng ch¨n nu«i kÐm ®· l©y lan sang c¸c hé ch¨n nu«i bªn c¹nh. Tuy nhiªn, nguy c¬ l©y lan dÞch bÖnh rÊt lín cßn do viÖc kiÓm so¸t dÞch bÖnh, giÕt mæ vµ vËn chuyÓn lîn thÞt cha ®îc thùc hiÖn tèt. 


MÆc dï Bé Tµi chÝnh thùc hiÖn chÝnh s¸ch t¨ng thuÕ trë l¹i (lÇn thø nhÊt vµo th¸ng 10-2008 vµ lÇn thø hai vµo th¸ng 3-2009) khiÕn lîng thÞt nhËp khÈu trong thêi gian gÇn ®©y ®· gi¶m ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn thùc tÕ cho thÊy, s¶n phÈm thÞt lîn s¶n xuÊt trong níc khã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu. ViÖc t¨ng thuÕ chØ lµ gi¶i ph¸p tøc thêi, ®Õn n¨m 2012 thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn sÏ ph¶i quay l¹i møc 25% nh ®· cam kÕt. Céng thªm víi c¸c khã kh¨n vÒ chi phÝ ®Çu vµo cao, dÞch bÖnh vµ chÊt lîng s¶n phÈm, ngµnh ch¨n nu«i sÏ ®èi mÆt víi rÊt nhiÒu khã kh¨n. Vµ ngêi ch¨n nu«i cÇn ®îc  chuÈn bÞ  ®Ó cã thÓ s½n sµng víi sù c¹nh tranh víi hµng nhËp khÈu. Muèn nh vËy, cÇn cã sù quan t©m vµ phèi hîp ®ång bé gi÷a Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi ch¨n nu«i. 


( §èi víi Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng :


- CÇn phæ biÕn vµ khuyÕn c¸o tíi ngêi ch¨n nu«i vÒ c¸c thay ®æi trong chÝnh s¸ch liªn quan tíi s¶n xuÊt ch¨n nu«i cña hé vµ trang tr¹i ®Ó gióp hä cã thÓ chñ ®éng thay ®æi quy m« ®µn, ngõng ch¨n nu«i hoÆc hoÆc cã biÖn ph¸p ®èi phã víi thay ®æi bÊt lîi.


- CÇn sím quy ho¹ch vïng s¶n xuÊt nguyªn liÖu cho thøc ¨n ch¨n nu«i víi gi¸ thµnh thÊp, gi¶m tèi ®a sù phô thuéc vµo nhËp khÈu.


- Hç trî cho ngêi ch¨n nu«i díi h×nh thøc cho phÐp trong  hép xanh  nh  ®Çu t h¹ tÇng n«ng th«n (quy ho¹ch vµ c«ng t¸c xö lý níc th¶i, vÖ sinh m«i trêng), chÝnh s¸ch hç trî ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, dÞch vô kiÓm tra gi¸m s¸t dÞch bÖnh.


- CÇn chó ý ®Æc biÖt ®èi víi c¸c trang tr¹i, n¬i cã lîi thÕ s¶n xuÊt quy m« lín víi chÊt lîng s¶n phÈm ®ång ®Òu h¬n, cã kh¶ n¨ng ®i tríc trong viÖc c¹nh tranh víi s¶n phÈm nhËp khÈu, ®ãng vai trß nh  ®Çu tµu  trong ph¸t triÓn ch¨n nu«i


- CÇn n©ng cao tiªu chuÈn chÊt lîng s¶n phÈm, x©y dùng mét hµng rµo kiÓm so¸t vÖ sinh dÞch tÔ hîp lý gióp kiÓm so¸t chÊt lîng s¶n phÈm thÞt xuÊt nhËp khÈu


- Hç trî h×nh thµnh c¸c tæ hîp t¸c s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cho c¸c hé ch¨n nu«i nhá, bëi v× vÒ l©u dµi s¶n phÈm cña hä sÏ khã cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi s¶n phÈm nhËp khÈu vÒ gi¸, chÊt lîng vµ th¬ng hiÖu, trong bèi c¶nh ngêi tiªu dïng ngµy cµng ®ßi hái kh¾t khe h¬n vµ quan t©m nhiÒu h¬n tíi chÊt lîng.


- Cã chÕ tµi vµ tæ chøc thùc hiÖn quyÕt liÖt trong c«ng t¸c phßng chèng, trong dÞch vµ sau dÞch cho ngêi ch¨n nu«i, ®Æc biÖt cÇn chó ý t¸c nh©n ngêi mua bu«n vµ vËn chuyÓn – mét trong nh÷ng nguån g©y l©y lan dÞch bÖnh vµ cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ ch¨n nu«i nhá lÎ v× nguy c¬ ng©y ra dÞch bÖnh tõ ®©y rÊt cao.


( §èi víi ngêi ch¨n nu«i cÇn quan t©m ®Õn mét sè vÊn ®Ò sau :


- Thùc hiÖn nghiªm tóc c«ng t¸c phßng ch÷a bÖnh vµ c¸c quy ®Þnh vÒ kiÓm so¸t dÞch bÖnh tríc, trong vµ sau dÞch.


- Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c vÖ sinh vµ xö lý tèt chÊt th¶i tõ ch¨n nu«i


- Chñ ®éng t¹o c¸c mèi liªn kÕt bÒn v÷ng víi ngêi cung cÊp ®Çu vµo vµ ®Æc biÖt víi ngêi tiªu thô s¶n phÈm nh th¬ng l¸i, c¬ së chÕ biÕn.


- N©ng cao tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc trong s¶n xuÊt thÞt lîn, tiÕn tíi cung cÊp thÞt lîn s¹ch  nh»m n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.


- TËn dông vµ kÕt hîp tèi ®a gi÷a ch¨n nu«i vµ trång trät, nu«i trång thñy s¶n theo hÖ thèng VAC.


5. KÕt luËn

ThuÕ nhËp khÈu cã thÓ ®îc sö dông nh mét c«ng cô ®iÒu tiÕt thÞ trêng, gi¶m søc Ðp cña nguån cung néi ®Þa, ¸p lùc t¨ng gi¸ vµ b¶o vÖ ngêi tiªu dïng. ViÖc c©n nh¾c lîi Ých cña ®éng th¸i nµy ®èi víi mÊt m¸t cña ngêi s¶n xuÊt lµ cÇn thiÕt, ®Æc biÖt khi khu vùc s¶n xuÊt nµy ®Æc trng bëi sè ®«ng ngêi ch¨n nu«i nhá, dÔ bÞ tæn th¬ng do biÕn ®éng cña thÞ thêng. ViÖc c¾t gi¶m chÝnh s¸ch thuÕ thÞt lîn nhËp khÈu trong ®Çu n¨m 2008 mÆc dï ®· gãp phÇn b×nh æn thÞ trêng, gi¶m møc t¨ng cña chØ sè gi¸ tiªu dïng, song ®æi l¹i, ngêi ch¨n nu«i ®· ph¶i g¸nh chÞu. 


Ph©n tÝch t¸c ®éng cña viÖc c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu nµy tíi hé ch¨n nu«i ë huyÖn V¨n Giang, tØnh Hng Yªn cho thÊy, ngêi ch¨n nu«i ph¶n øng kh¸ kh¸c nhau trong viÖc thay ®æi quy m« s¶n xuÊt, trong ®ã c¸c hé ch¨n nu«i gi¶m h¼n quy m«, cßn c¸c trang tr¹i t¨ng quy m«. §iÒu nµy phô thuéc vµo ®Çu t tµi s¶n cè ®Þnh, sù t¬ng t¸c trong hÖ thèng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp cña ngêi ch¨n nu«i, c¸c liªn kÕt trong s¶n xuÊt vµ tiªu thô, vµ sù chÊp nhËn rñi ro cña ngêi ch¨n nu«i. Ngêi ch¨n nu«i còng cã xu híng thay ®æi kü thuËt cho ¨n ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ, vµ mét phÇn chuyÓn sang sö dông con gièng rÎ h¬n vµ yªu cÇu kü thuËt thÊp h¬n. Thùc tr¹ng gi¸ ®Çu ra gi¶m vµ gi¸ ®Çu vµo t¨ng ®· ¶nh hëng kh«ng tèt tíi t©m lý ngêi ch¨n nu«i, khi mµ hä cha thùc sù cã tinh thÇn  chuÈn bÞ. Thu nhËp tõ ch¨n nu«i lîn n¨m 2008 ®· gi¶m m¹nh tõ 50% - 80% so víi n¨m 2007. NhiÒu hé vµ trang tr¹i thùc sù lç nÆng, nhng vÉn ph¶i tiÕp tôc ch¨n nu«i v× rµng buéc nguån lùc s¶n xuÊt vµ c¬ héi viÖc lµm kh¸c kh«ng cã.


Tuy vËy, ®éng th¸i c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu c¸c s¶n phÈm thÞt trong thêi gian qua còng ®· minh chøng mét ®iÒu r»ng søc c¹nh tranh cña ngµnh ch¨n nu«i cña níc ta thÊp trong mét cuéc c¹nh tranh kh«ng c©n søc víi s¶n phÈm ngo¹i nhËp. §iÒu nµy cã lÏ lµ tiÕng chu«ng c¶nh b¸o cho ngµnh ch¨n nu«i cña níc ta ph¶i gÊp rót thay ®æi ®Ó cã thÓ gióp ngêi ch¨n nu«i ®øng v÷ng ®îc trong thêi gian rÊt ng¾n tíi, khi mµ chóng ta ph¶i c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu thÞt lîn xuèng 25% theo cam kÕt cña WTO. Trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng t¸c ®éng ban ®Çu cña viÖc c¾t gi¶m thuÕ nhËp khÈu n¨m 2008 vµ trong ph¹m vi cho phÐp, nghiªn cøu ®· ®a ra mét sè khuyÕn nghÞ vµ gîi ý vÒ mÆt chÝnh s¸ch ®èi víi Nhµ níc, Bé N«ng nghiÖp vµ PTNT, chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi ch¨n nu«i, tËp trung lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ gióp ngêi ch¨n nu«i s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ h¬n, n©ng cao søc c¹nh tranh cho s¶n phÈm thÞt lîn, vµ b¶o vÖ hä trong nh÷ng t×nh huèng khÈn cÊp mµ kh«ng vi ph¹m c¸c ®iÒu kho¶n cña WTO.
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NghÞ ®Þnh N§75/2008/N§-CP vÒ viÖc sö ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 170/2003/N§-CP ngµy 25/12/2003 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh gi¸.


QuyÕt ®Þnh sè 106 ngµy 20-12-2007 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc ban hµnh biÓu thuÕ xuÊt khÈu vµ biÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i.


QuyÕt ®Þnh sè 67/2008/Q§-BTC ngµy 5/8/2008 vÒ viÖc sö ®æi møc thuÕ xuÊt nhËp khÈu u ®· ®èi víi  mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i.


QuyÕt ®Þnh sè 83/2008/Q§- BTC ngµy 3/10/2008 vÒ viÖc ®iÒu chØnh møc thuÕ suÊt thuÕ nhËp khÈu u ®·i ®èi víi mét sè nhãm mÆt hµng trong BiÓu thuÕ nhËp khÈu u ®·i.
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Thay đổi môi trường kinh tế vĩ mô





Lạm phát�tăng





Thu nhập�(thực tế và�danh nghĩa)�của người�chăn nuôi 





 Thay đổi quy mô sản xuất


 Thay đổi kỹ thuật/ công� nghệ sản xuất








Chi phí�sản xuất tăng





Giá thịt lợn�nội địa giảm





Giá đầu�vào tăng





Thuế nhập�khẩu giảm
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