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 MỞ ĐẦU 

1. Sự cần thiết xây dựng dự án 

Giai đoạn 2015 - 2020, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Tuyên Quang đã đạt 

được nhiều thành tựu quan trọng: Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân nông 

lâm thuỷ sản 4,23%/năm, giá trị sản phẩm trồng trọt đạt 92 triệu đồng/ha/năm, 

tăng 1,4 lần so với năm 2015. Đến năm 2020, đã và đang hình thành các vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung với năng suất, giá trị hàng hóa cao: cam (8.690 ha), giá 

trị sản phẩm đạt 197 triệu đồng/ha/năm; chè (8.473 ha), giá trị sản phẩm đạt 

66,83 triệu đồng/ha/năm; mía (2.883 ha), giá trị sản phẩm đạt 49,38 triệu 

đồng/ha/năm; lạc (4.567 ha), giá trị sản phẩm đạt 129,14 triệu đồng/ha/năm; cây 

ăn quả khác (bưởi, chuối, na, hồng,…) với diện tích hiện có trên 9.500 ha và rau 

đậu các loại với diện tích hàng năm trên 7.995 ha.  

Bên cạnh tăng năng suất, chất lượng nông sản được cải thiện đáng kể, hiện tại 

có 686,7 ha cam, 34,5 ha bưởi, 73 ha chè, 10 ha rau sản xuất theo tiêu chuẩn 

VietGAP; 702 ha chè tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững (SAN); 36 ha cam, 24 ha 

bưởi, 3 ha chè chuyển đổi theo hướng hữu cơ (PGS). Toàn tỉnh hiện có 47 nhãn 

hiệu nông sản hàng hóa (trong đó có 86 sản phẩm dán tem truy xuất nguồn gốc), 

nhiều nông sản hàng hóa tiếp tục khẳng định thương hiệu, chiếm lĩnh thị trường 

như: Chè shan Hồng Thái, Cam sành Hàm Yên, Chè Bát Tiên Mỹ Bằng; bưởi 

Xuân Vân,... Tuy nhiên, sản xuất trồng trọt còn có những hạn chế: 

- Nông sản hàng hóa sản xuất theo các tiêu chuẩn được công nhận còn 

thấp: Cam VietGAP, hữu cơ đạt 8,3% diện tích; chè VietGAP, hữu cơ đạt gần 1% 

diện tích; chè theo tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững (SAN) 8,1% diện tích; rau 

đậu mới chỉ đạt 0,13% diện tích. 

- Số lượng sản phẩm chủ lực của tỉnh được xây dựng chỉ dẫn địa lý còn 

rất hạn chế (cam sành Hàm Yên, chè shan Hồng Thái). 

- Năng lực Hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất 

nông nghiệp theo chuỗi gắn sản xuất và tiêu thụ có quy mô còn nhỏ, manh 

mún; chưa có HTX, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

- Chưa có điều tra xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh; 

Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và năng lực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản 

xuất trồng trọt còn hạn chế.  

Trong giai đoạn 2020-2030, xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ và 

nhu cầu sử dụng nông sản có nguồn gốc hữu cơ ngày càng tăng, việc triển khai 

“Điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định 

các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” là hết sức cần thiết nhằm cung cấp thông tin khoa học, thu 

hút đầu tư,... góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ bền vững, 

thực hiện thành công mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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2. Các căn cứ để xây dựng dự án 

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018; 

- Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ về nông 

nghiệp hữu cơ; 

- Thông tư số 16/2019/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 

109/2018/NĐ-CP của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ 

- Quyết định 885/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp Hữu cơ giai đoạn 2020-2030.  

- Quyết định số 2426/2015/QĐ-TTg ngày 28/12/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025; 

- TCVN 11401-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 1: Yêu cầu chung đối 

với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ; 

- TCVN 11401-2:2017 Nông nghiệp hữu cơ - Phần 2: Trồng trọt hữu cơ; 

- Quyết định số 535/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về Phê 

duyệt Quy hoạch phát triển Trồng trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định 

hướng đến năm 2030; 

 - Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ 

tỉnh (khóa XVI) về phát triển nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2016 - 2025; 

 - Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh về việc quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

- Quyết định 358/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 của UBND tỉnh về việc phê 

duyệt Đề án cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm, thủy 

sản hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết đảm 

bảo chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030 

- Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 24/06/2020 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt đề cương và dự toán dự án ”Điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt 

hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030“. 

3. Mục tiêu của việc xây dự án 

Đánh giá thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ, xác định các vùng đất sản 

xuất trồng trọt có đủ điều kiện để canh tác hữu cơ cho các cây trồng chính và 
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thông báo rộng rãi các vùng canh tác hữu cơ của tỉnh để thu hút các tổ chức kinh 

tế, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Làm căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ hàng 

năm và theo giai đoạn, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

4. Đối tượng và phạm vi  

- Đối tượng trồng trọt hữu cơ: Một số vùng sản xuất cây trồng chính: Lúa, 

rau, lạc, chè, cam, bưởi, dược liệu và một số loại cây đặc sản bản địa như: Hồng, 

lê, na.  

- Phạm vi: Trên địa bàn tất cả các huyện, thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang 

- Quy mô khảo sát: Khảo sát trên cơ sở diện tích sản xuất các loại cây trồng 

chính có khả năng phát triển sản xuất hữu cơ của tỉnh, tập trung vào cây lúa, lạc, 

rau, chè, cam, bưởi, dược liệu và một số loại cây ăn quả khác. 

5. Phương pháp điều tra 

- Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp từ các cơ quan quản lý: Các 

sở, ngành; các huyện, thành phố; các xã, thị trấn có liên quan: thu thập các số 

liệu về hiện trạng diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng chính; hiện 

trạng về sản xuất trồng trọt hữu cơ,…. phục vụ phân tích, đánh giá tiềm năng các 

vùng có tiềm năng sản xuất trồng trọt hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

- Phương pháp điều tra, phỏng vấn và đánh giá nhanh nông thôn có sự tham 

gia: Được áp dụng để đánh giá hiện trạng, ưu điểm, hạn chế, khó khăn, thuận lợi 

trong việc sản xuất trồng trọt hữu cơ tại Tuyên Quang và các giải pháp được đề 

xuất để hoàn chỉnh trong việc phát triển trồng trọt hữu cơ. 

- Phương pháp lấy mẫu đất, nước: 

+ Phương pháp lấy mẫu trực tiếp để phân tích chất lượng môi trường đất, 

nước tại vùng đã chọn, làm cơ sở xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về chất lượng môi 

trường đất, nước của các vùng tiềm năng.  

+ Phương pháp phối hợp: Được tiến hành trên cơ sở phối hợp với các cơ 

quan quản lý chuyên ngành, Chi cục Trồng trọt & BVTV; UBND cấp huyện, cấp 

xã có liên quan. 

+ Cách lấy mẫu: Các mẫu được lấy là mẫu hỗn hợp. Mẫu hỗn hợp là mẫu 

trộn được lấy tại 5 điểm phân bố trên tiểu vùng theo quy tắc đường chéo. Các vị 

trí lấy mẫu được được xác định bằng máy GPS. 

* Mẫu đất: Theo quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT,  

                                             QCVN 15:2008/BTNMT 

* Mẫu nước mặt: Theo quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT 

* Mẫu nước dưới đất: Theo quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT 
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+ Công thức lấy mẫu: 

. Mẫu đất 

. Mẫu nước (nước mặt, nước dưới đất). 

- Thu thập các tài liệu tiêu chuẩn về yêu cầu đối với sản xuất hữu cơ của các 

quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau so sánh và đánh giá mức độ đáp ứng với yêu 

cầu sản xuất hữu cơ của các vùng sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

- Phương pháp xử lý thông tin điều tra: Dùng phần mềm EXCEL xử lý trên 

máy vi tính. 

- Phương pháp chuyên gia: Được tiến hành thông qua các Hội thảo khoa học 

để xin ý kiến tư vấn của các chuyên gia; 

- Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE). 

- Phương pháp bản đồ: Sử dụng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 làm 

cơ sở khoanh vẽ các vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ hiện trạng và dự kiến phát 

triển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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Phần thứ nhất 

THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT HỮU CƠ TỈNH TUYÊN 

QUANG GIAI ĐOẠN 2010-2020 

 

A. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN - KINH TẾ XÃ HỘI 

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

1. Vị trí địa lý 

Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc, có diện tích tự 

nhiên của tỉnh là 586.794,9 ha (chiếm 1,77% diện tích của cả nước), cách thành phố 

Hà Nội khoảng 165 km về phía Bắc, có ranh giới hành chính như sau: 

- Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Hà Giang và tỉnh Cao Bằng 

- Phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc 

- Phía Đông giáp tỉnh Bắc Cạn và tỉnh Thái Nguyên 

- Phía Tây giáp tỉnh Yên Bái 

Tuyên Quang có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 1 thành phố. Quốc lộ 2 là 

tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn tỉnh với chiều dài khoảng 90 km. 

Tuyến cao Tốc Hà Nội – Lào Cai từ khi được đầu tư đã tác động tích cực, rút ngắn 

đáng kể thời gian từ Tuyên Quang về Hà Nội và ngược lại, tạo điều kiện thuận lợi 

cho giao lưu kinh tế, tiêu thụ nông sản, giữa Tuyên Quang với các tỉnh, vùng lân 

cận, đặc biệt là thủ đô Hà Nội.  

2. Khí hậu, thủy văn, thời tiết 

2.1. Khí hậu 

Khí hậu Tuyên Quang vừa mang tính đa dạng của chế độ hoàn lưu gió mùa 

nhiệt đới, chịu ảnh hưởng của khí hậu lục địa Bắc Á - Trung Hoa, vừa mang tính 

chất của khí hậu vùng núi cao có địa hình bị phân chia mạnh.  

- Gió: Vào mùa Đông, hướng gió thịnh hành là gió mùa Đông Bắc hay Bắc; vào 

mùa Hè tần suất xuất hiện gió Đông Bắc giảm và chuyển dần sang gió Đông Nam hoặc 

Nam. 

- Nhiệt độ trung bình năm từ 22,23 ÷ 24,840C. Tổng tích ôn năm 8.200 ÷ 

8.4000C. 

- Lượng mưa trung bình năm vào khoảng 1.488 mm phân bố và biến động 

không đều theo không gian và thời gian. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 10, 

mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau.  
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Số ngày có mưa trung bình năm là 150 ngày. Các tháng có lượng mưa lớn là 

tháng 4; 6 và 8. Các tháng có lượng mưa thấp nhất là tháng 11 và 12. 

Do chế độ mưa phức tạp, kết hợp với các yếu tố địa lý cảnh quan khác nên 

Tuyên Quang có nguồn nước khá  dồi dào. Đây là một trong những thuận lợi cơ bản 

cho sự phát triển nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng trên địa bàn tỉnh. Tuy 

nhiên, cũng do lượng mưa theo không gian và thời gian kết hợp với địa hình dốc và bị 

chia cắt cũng đã gây nên hiện tượng lụt lội và lũ quét, gây khó khăn và thiệt hại đáng kể 

đối với các ngành sản xuất, nhất là ngành nông - lâm nghiệp.  

Tóm lại: Do sự đa dạng về yếu tố khí hậu, Tuyên Quang có điều kiện thuận lợi 

cho phát triển hệ thực vật tự nhiên và cơ cấu cây trồng đa dạng.  

2.2. Thủy văn 

Mạng lưới sông ngòi của tỉnh Tuyên Quang tương đối dày đặc với mật độ 

0,90 km/km2 và phân bố tương đối đồng đều. Do chảy trên địa hình đồi núi nên 

lòng sông dốc, nước chảy xiết và có khả năng tập trung nước nhanh vào mùa lũ.  

Chế độ thủy văn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang chia làm hai mùa rõ rệt 

(mùa lũ và mùa cạn). Mùa lũ tập trung tới 80% tổng lượng nước trong năm và 

thường gây ra ngập lụt ở một số vùng.  

Toàn tỉnh có 3 sông lớn với một số đặc điểm như sau: 

- Sông Lô: Bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc chảy qua Hà Giang xuống 

Tuyên Quang. Đoạn qua Tuyên Quang dài 145 km, diện tích lưu vực 2.090 km2. 

Nhìn chung, thủy chế ít điều hòa và có sự chênh lệch lớn giữa các mùa trong năm, 

giữa năm này với năm khác. 

- Sông Gâm: Bắt nguồn từ Trung Quốc chảy qua Cao Bằng, Hà Giang vào 

Tuyên Quang. Đoạn chảy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang dài 109 km với diện tích 

lưu vực 2.870 km2. Lưu vực sông Gâm có 72 phụ lưu có chiều dài lớn hơn 10 

km, 5 phụ lưu có diện tích lưu vực lớn hơn 500 km2. Mật độ sông suối trên lưu 

vực dao động trong khoảng 0,5 - 1,5 km/km2. 

- Sông Phó Đáy: Bắt nguồn từ vùng núi Tam Đảo, chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn, 

chảy qua các huyện Yên Sơn, Sơn Dương sang tỉnh Phú Thọ. Đoạn trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang dài 84 km với diện tích lưu vực 800 km2.  

Mật độ sông suối trong lưu vực đạt 1,1 km/km2, tương ứng với tổng chiều 

dài toàn bộ sông suối là 1.771 km.  

2.2. Nguồn nước 

a) Nước mặt 

Mạng lưới sông ngòi gồm 3 hệ thống sông chính:  sông Lô, sông Gâm và 

sông Phó Đáy, ngoài ra còn có trên 500 sông suối nhỏ và trên 2.000 ha ao hồ. 

Tổng lượng nước mặt hàng năm trên 3 lưu vực sông chính và các ao hồ trên 

địa bàn tỉnh ước tính khoảng 10 tỷ mét khối. 
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Đánh giá chung: Tuyên Quang là tỉnh có nguồn tài nguyên nước phong phú, 

đủ khả năng cung cấp nước phục vụ cho sản xuất sinh hoạt của địa phương. 

Mạng lưới sông ngòi của tỉnh rất dày, có tiềm năng lớn về thuỷ điện. Tuy nhiên 

do độ dốc dòng chảy lớn, lòng sông hẹp nên vào mùa mưa, sông suối ở Tuyên 

Quang hay gây lũ lụt cho các vùng thấp. Mặt khác do lòng sông có nhiều ghềnh 

nên khả năng vận chuyển đường thuỷ có những hạn chế nhất định. 

b) Nước ngầm: 

Hiện tại, tiềm năng nước dưới đất toàn tỉnh Tuyên Quang vẫn chưa được 

điều tra, đánh giá chi tiết. Các nghiên cứu sơ bộ trước đây cho thấy, trữ lượng 

động tự nhiên nước dưới đất trên phạm vi toàn tỉnh đạt khoảng 3.500.000 m3/ngđ.  

Nhìn chung, Tuyên Quang là tỉnh có nguồn tài nguyên nước tương đối 

phong phú. Tài nguyên nước mặt lớn, đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước phục vụ cho 

sản xuất, sinh hoạt và có tiềm năng về thuỷ điện. Tài nguyên nước dưới đất khá 

dồi dào, chất lượng nước tốt, đáp ứng tiêu chuẩn làm nguồn cấp nước cho ăn 

uống và sinh hoạt. Tuy nhiên, vào các tháng đầu mùa mưa, nước mặt và nước 

dưới đất thường bị đục, đôi khi còn chứa nhiều chất hữu cơ, gây khó khăn không 

nhỏ cho công tác cấp nước sinh hoạt của người dân địa phương. 

3.  Thổ nhưỡng đất đai, địa hình, hiện trạng sử dụng đất 

3.1. Thổ nhưỡng 

Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Tuyên Quang năm 2020 là 586.794,9 ha bao 

gồm nhiều loại đất, phân bố trên những điều kiện địa hình, khí hậu khác nhau và có 

điều kiện để có thể tạo ra các vùng chuyên canh chè, mía, lạc cung cấp nguyên liệu 

cho công nghiệp chế biến. Theo phân loại phát sinh, tài nguyên đất ở đây được chia 

thành 6 nhóm với 19 loại đất chính như sau: 

a. Nhóm đất phù sa: Diện tích 11.989 ha, chiếm 2,04% tổng diện tích đất tự nhiên 

của tỉnh, gồm 5 loại chính: Đất phù sa được bồi hàng năm (Pb);  Đất phù sa 

không được bồi (P);  Đất phù sa có tầng loang lổ đỏ vàng (Pf); Đất phù sa ngòi 

suối (Py); Đất phù sa Glây (Pg). 

b. Nhóm đất đen: Được hình thành và phát triển trên sản phẩm phong hoá từ đá 

vôi. Nhóm này có diện tích 47 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh, 

phân bố rải rác ở huyện Na Hang. Đất thường bị chua nên cần được cải tạo. 

c. Nhóm đất xám bạc màu: Có diện tích 2.413 ha, chiếm 0,41% tổng diện tích tự 

nhiên toàn tỉnh, phân bố rải rác ở các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hoá, 

thường được sử dụng để trồng lúa 1 vụ hoặc chuyên hoa màu. 

d. Nhóm đất đỏ vàng: Có diện tích 464.077 ha, chiếm 79,10% tổng diện tích đất tự 

nhiên toàn tỉnh gồm 7 loại:  Đất vàng nhạt trên đá cát (Fq);  Đất vàng đỏ trên đá 

macma axit (Fa);  Đất nâu đỏ trên đá vôi (Fv);  Đất đỏ trên đá sét và đá biến chất 

(Fs);  Đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa nước (Fl);  Đất nâu vàng trên phù sa cổ 

(Fp);  Đất nâu vàng trên đá vôi (Fn);  
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e. Nhóm đất mùn vàng đỏ trên núi: Có diện tích 20.076 ha, chiếm 3,42% diện tích 

đất toàn tỉnh, gồm 3 loại:  Đất mùn vàng đỏ trên đá sét và đá biến chất (Hs); Đất 

mùn vàng đỏ trên đá granít (Ha); Đất mùn vàng nhạt trên đá cát (Hq) 

f. Nhóm đất thung lũng: Loại đất này có diện tích 2.859 ha, chiếm 0,49 % tổng diện 

tích tự nhiên toàn tỉnh, phân bố ở các thung lũng thấp giữa các dãy núi thuộc huyện 

Chiêm Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên. Đất thường được sử dụng trồng lúa và 

các loại cây ngắn ngày. 

Nhìn chung tài nguyên đất tỉnh Tuyên Quang khá đa dạng về nhóm và loại, đã 

tạo ra nhiều tiểu vùng sinh thái nông - lâm nghiệp thích hợp với nhiều loại cây 

trồng. Tuy nhiên quá trình khai thác, sử dụng đất chưa hợp lý, nguyên nhân do sức 

ép về dân số, tập quán canh tác và ý thức của con người... nên một số nơi tình trạng 

xói mòn, rửa trôi và suy thoái chất lượng đất vẫn xảy ra. 

3.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động sử dụng đất  

3.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 

Tổng diện tích đất tự nhiên của toàn tỉnh là 586.794,9 ha, phân theo các 

đơn vị hành chính cấp huyện như sau: 
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Bảng 1: Hiện trạng sử dụng đất năm 2020 phân theo huyện, thành phố 

Đơn vị: ha 

Chỉ tiêu 
Diện tích 

(ha) 

Cơ Cấu 

(%) 
Yên Sơn 

Hàm 

Yên 

Chiêm 

Hóa 

Sơn 

Dương 

Na 

Hang 

Lâm 

Bình 

TP. Tuyên 

Quang 

Tổng DTtự nhiên 586794,9 100,0 106774,0 90054,6 127882,3 78795,1 86353,8 78496,7 18438,4 

1 Đất nông nghiệp 542991,5 92,5 98925,9 84888,7 121407,2 70239,3 81756,7 72553,2 13220,4 

1.1 Đất trồng lúa 28167,8 4,8 5153,0 3836,3 5741,2 7561,5 1982,8 1485,4 2407,6 

 

Trong đó: Đất chuyên lúa 

nước 
21998,5 3,7 3643,6 3145,1 4644,2 6674,4 799,0 1099,8 1992,4 

1.2 
Đất trồng cây hàng năm 

khác 
25499,1 4,3 4946,4 3225,0 3940,7 8805,8 2567,9 834,2 1179,1 

1.3 Đất trồng cây lâu năm 44762,6 7,6 7956,0 14762,8 7583,6 9277,4 1259,4 878,2 3045,3 

1.4 Đất rừng phòng hộ 120799,4 20,6 15083,6 8794,2 26423,5 3942,3 21927,1 43461,6 1167,1 

1.5 Đất rừng đặc dụng 46499,8 7,9 116,0 5559,7 9218,5 9989,2 21616,3 
  

1.6 Đất rừng sản xuất 273500,7 46,6 64873,8 47938,4 67923,1 29573,7 32334,2 25821,3 5036,2 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản 3553,9 0,6 768,6 753,0 576,6 1004,6 65,6 71,0 314,6 

1.8 Đất nông nghiệp khác 208,3 0,0 28,4 19,4 
 

84,9 3,5 1,6 70,5 

2 Đất phi nông nghiệp 40960,4 7,0 7160,1 4717,8 6367,0 7242,8 4405,5 5910,8 5156,3 

3 Đất chưa sử dụng 2843,0 0,5 688,0 448,1 108,1 1313,0 191,5 32,8 61,6 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường 2020 
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a. Nhóm đất nông nghiệp 

Diện tích đất nông nghiệp 542.991,5 ha, chiếm 92,5% diện tích tự nhiên, 
trong đó: 

- Đất sản xuất nông nghiệp 98.468 ha, chiếm 18,13% diện tích đất nông nghiệp. 

+ Đất trồng cây hàng năm 53.700 ha, chiếm 54,54% diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp, gồm các loại đất thành phần như sau: 

+ Đất trồng lúa 28.167,8 ha, chiếm 52,48% diện tích đất trồng cây hàng năm. 

. Đất trồng cây hàng năm khác: diện tích 25.499 ha, chiếm 47,52% diện 
tích đất trồng cây hàng năm. 

+ Đất trồng cây lâu năm 44.762 ha, chiếm 45,47 % diện tích đất sản xuất 
nông nghiệp. 

- Đất lâm nghiệp: Diện tích 440.799,8 ha, chiếm 81,17% diện tích đất 
nông nghiệp, trong đó: 

+ Đất rừng sản xuất 273.500,7 ha, chiếm 62,05% diện tích đất lâm nghiệp. 

+ Đất rừng phòng hộ 120.779,4 ha, chiếm 27,40% diện tích đất lâm nghiệp. 

+ Đất rừng đặc dụng: 46.499,8 ha, chiếm 10,55% diện tích đất lâm nghiệp, 
chi tiết tại các huyện, thành phố theo bảng sau: 

- Đất nuôi trồng thủy sản: 3.553,9 ha, chiếm 0,65% diện tích đất nông nghiệp. 

- Đất nông nghiệp khác: 208 ha, chiếm 0,04 % diện tích đất nông nghiệp.  

b. Nhóm đất phi nông nghiệp 

Diện tích: 40.960,4ha, chiếm 6,97% diện tích tự nhiên. 

c. Nhóm đất chưa sử dụng 

Diện tích 2.843 ha, chiếm 0,48 % diện tích tự nhiên. 

3.3. Địa hình 

Tỉnh Tuyên Quang có địa hình tương đối đa dạng và phức tạp với trên 70% 

diện tích là đồi núi. Phần lớn địa hình có hướng nghiêng từ Bắc - Tây Bắc xuống 

Nam - Đông Nam. Các dãy núi chính cũng chạy theo hướng này và có cấu trúc 

vòng cung rõ rệt, nhưng không kéo dài liên tục, mà bị chia cắt thành những khối 

rời rạc (cánh cung sông Gâm).  

Về cơ bản có thể phân chia địa hình tỉnh Tuyên Quang thành 3 vùng như sau: 

- Vùng phía Bắc: bao gồm các huyện: Na Hang, Lâm Bình, Chiêm Hóa, Hàm 

Yên và phần phía Bắc của huyện Yên Sơn (chiếm khoảng 65% diện tích tự nhiên 

của cả tỉnh). Có độ cao phổ biến từ 200 - 600 m và thấp dần từ Bắc xuống Nam. 

Xen kẽ đồi núi là các thung lũng nhỏ, rộng hẹp khác nhau, đang được sử dụng 

trong sản xuất nông nghiệp. Thế mạnh của vùng phía Bắc chủ yếu là kinh tế vườn 

rừng, trang trại để phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn quả. 
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- Vùng trung tâm: Thành phố Tuyên Quang, phía Nam huyện Yên Sơn và 

phía Bắc huyện Sơn Dương (chiếm khoảng 22% diện tích tự nhiên của tỉnh). Độ 

cao trung bình dưới 500 m và giảm dần từ Bắc xuống Nam với một số ngọn núi 

cao như: núi Là (958 m), núi Nghiêm (553 m). Dọc sông Lô, sông Phó Đáy và các 

suối lớn là những thung lũng, cánh đồng rộng, tương đối bằng phẳng. Nhìn chung 

đây là khu vực có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế, nhất là trồng 

cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả. 

- Vùng phía Nam: Gồm phần lớn huyện Sơn Dương (chiếm khoảng 13% diện 

tích tự nhiên của toàn tỉnh). Địa hình của vùng gồm đồi bát úp kiểu trung du, 

những cánh đồng rộng, bằng phẳng, đôi chỗ có dạng lòng chảo. Vùng này, nhìn 

chung đất đai bằng phẳng thích hợp với việc trồng cây lương thực, cây công 

nghiệp.   

4. Tài nguyên du lịch, nhân văn 

4.1. Tài nguyên du lịch 

Tuyên Quang có nhiều lễ hội truyền thống và các di tích lịch sử cách mạng. 

Tỉnh hiện có 348 điểm di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng (với 121 di tích 

cấp Quốc gia; 227 di tích cấp tỉnh). Sản phẩm du lịch của tỉnh khá phong phú với 

các loại hình như du lịch sinh thái, du lịch tự nhiên (điển hình là khu du lịch suối 

khoáng Mỹ Lâm ở Yên Sơn, động Cô Tiên ở Hàm Yên...), nhiều danh lam thắng 

cảnh ở Lâm Bình, Na Hang,.. và tài nguyên du lịch nhân văn như các lễ hội (lễ hội 
Lồng Tồng....), các di tích lịch sử về Bác Hồ, di tích về cuộc kháng chiến chống Pháp, 

các đền, chùa, miếu, nhà thờ. Trong đó Tân Trào - ATK là khu di tích lịch sử danh 

thắng được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt. 

4.2. Tài nguyên nhân văn 

Trải qua hàng nghìn năm chinh phục thiên nhiên, với đức tính cần cù, lòng 

dũng cảm, sự sáng tạo trong lao động sản xuất của người dân Tuyên Quang ngày 

càng được hun đúc. Nhiều ngành nghề cổ truyền có giá trị được hình thành và 

cũng chính từ trong hoạt động lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ đất nước 

nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể đã được ra đời và ngày càng được làm 

giàu lên qua nhiều thế hệ.  

Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 dân tộc cùng chung sống. Mỗi dân tộc đều có 

những phong tục tập quán và văn hóa riêng đã tạo nên những nét độc đáo và đa 

dạng trong sinh hoạt văn hóa cộng đồng.  

4.3. Tài nguyên khoáng sản 

Khoáng sản của tỉnh Tuyên Quang có nhiều về chủng loại. Theo Báo cáo tài 

nguyên khoáng sản tỉnh Tuyên Quang năm 2005 của Cục Địa chất và Khoáng sản 

Việt Nam (nay là Tổng cục Địa chất và Khoáng sản) và các tài liệu địa chất hiện 

có, trong tổng diện tích tự nhiên tỉnh Tuyên Quang có 200 mỏ, điểm mỏ và 86 

điểm khoáng sản, điểm biểu hiện khoáng hoá (chưa rõ triển vọng hoặc ít triển 

vọng) thuộc 31 loại khoáng sản được xếp thành 5 nhóm, bao gồm: khoáng sản 
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nhiên liệu, kim loại (sắt, chì, kẽm, thiếc, manggan,…), khoáng chất công nghiệp, 

vật liệu xây dựng và nước nóng-nước khoáng. 

  

II. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Các yếu tố kinh tế  

1.1. Tăng trưởng kinh tế 

- Năm 2020, giá trị GRDP của tỉnh đạt 21.109 tỷ đồng, năm 2015, chỉ tiêu 

này đạt 14.873 tỷ đồng  và năm 2010 đạt 10.321 tỷ đồng (theo giá cố định 2010). 

Bảng 2: Tăng trưởng kinh tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020 

                                           Đơn vị tính: tỷ đồng, %/năm 

STT Hạng mục 2010 2015 2020 

Tốc độ tăng trưởng (%) 

2010-

2015 

2015-

2020 

2010-

2020 

I 
Tổng sản phẩm (giá 

cố định) 10321 14873 21109 7,58 7,25 7,42 

1 - Nông lâm thủy sản 3347,9 4061,3 4974,0 3,94 4,14 4,04 

2 - Công nghiệp - XD 2461,1 4738,7 7274,0 14,00 8,95 11,45 

3 - Thương mại, dịch vụ 4512,1 6073,3 8861,0 6,12 7,85 6,98 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2015, 2020) 

- Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2010 - 2020 là 7,42%, trong đó 
Công nghiệp – xây dựng tăng 11,45%, nông nghiệp tăng 4,04% và thương mại 
dịch vụ tăng 6,98%/năm.  

+ Giai đoạn 2010 - 2015 tốc độ tăng GRDP bình quân  là 7,58%, trong đó 
Công nghiệp – xây dựng tăng 14,0%, nông nghiệp tăng 3,94% và thương mại 
dịch vụ tăng 6,12%/năm..  

+ Giai đoạn 2015 - 2020, tăng trưởng GRDP bình quân  là 7,25%, trong đó 
Công nghiệp – xây dựng tăng 11,45%, nông nghiệp tăng 4,14% và thương mại 
dịch vụ tăng 7,85%/năm.. 

1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Tổng sản phẩm tỉnh Tuyên Quang theo giá hiện hành đạt 33.750 tỷ đồng 

năm 2020 (gấp gần 1,54 lần so với năm 2015). 

Trong giai đoạn 2010 - 2020, cơ cấu kinh tế ngành chuyển biến tích cực. Đó 

là: tăng tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại và công nghiệp - xây dựng; giảm tỷ 

trọng ngành nông nghiệp. Cơ cấu ngành nông nghiệp giảm từ 32,44% năm 2010 

xuống 26,81% năm 2015 và 23,56% năm 2020. 

Công nghiệp - xây dựng tăng khá từ 23,85% năm 2010 lên 30,92% năm 

2015 và 34,46% năm 2020. 
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Dịch vụ - thương mại tăng đều và ổn định từ  43,72% năm 2010  lên 42,27% 

năm 2015 và đạt 41,98 năm 2020. 

Bảng 3: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2010-2020 

        Đơn vị tính:tỷ đồng, cơ cấu  %  

STT Hạng mục 2010 2015 2020 

1 Tổng sản phẩm (giá hiện hành) 10321 21865 33750 

 

  - Nông lâm thủy sản 3347,9 5862,0 7953,0 

 

  - Công nghiệp - xây dựng 2461,1 6761,5 11630,0 

 

  - Thương mại, dịch vụ 4512,1 9242,0 14167,0 

2 Cơ cấu kinh tế 

   

 

  - Nông lâm thủy sản 32,44 26,81 23,56 

 

  - Công nghiệp - xây dựng 23,85 30,92 34,46 

 

  - Thương mại, dịch vụ 43,72 42,27 41,98 

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2005, 2020) 

1.3. Một số yếu tố khác 

- Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước nội địa trên địa bàn tỉnh 

năm 2020 đạt 2.383 tỷ đồng; Ngân sách nhà nước địa phương được hưởng theo 

phân cấp đạt 2.094 tỷ đồng. 

- Đầu tư: Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2019 theo giá hiện hành 

ước tính đạt trên 9.338,7 tỷ đồng, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm 2018 và bằng  

31,84% GRDP, bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt trên 2.302,9 tỷ đồng, chiếm 

24,66% tổng vốn, giảm 6,81% so với năm trước; vốn khu vực ngoài Nhà nước 

6.944,5 tỷ đồng, chiếm 74,36%, tăng 24,43%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

trên 91,2 tỷ đồng, chiếm 0,98%, giảm 60,86%. 

2. Các yếu tố xã hội 

2.1. Dân số 

Năm 2020, dân số trung bình của tỉnh có 792 nghìn người, mật độ dân số trung 

bình là 134 người/km2.  

Dân số của tỉnh phân bố không đồng đều theo đơn vị hành chính. Thành phố 

Tuyên Quang có mật độ dân số cao nhất với 881 người/km2, huyện Lâm Bình có 

chỉ tiêu này thấp nhất, chỉ có 40 người/km2. 

Cơ cấu dân số của tỉnh năm 2020 phân theo khu vực như sau: Tỷ lệ dân số 

thành thị chiếm 13,8% và nông thôn chiếm 86,2%.  

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2020 là 0,92%. 
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2.2 Lao động 

Năm 2020, tổng số lao động của toàn tỉnh là 489.846 người (bằng 62,30% 

dân số), trong đó tỷ lệ lao động nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm 54,3%; công 

nghiệp - xây dựng chiếm 18,0%; dịch vụ 27,7%, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 

78.078 người lao động, đào tạo nghề cho 31.623 lượt lao động. Số lao động có 

trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng nhanh trong các ngành kinh tế, đặc biệt là trong 

các ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại. 

2.3. Thu nhập và đời sống dân cư. 

Năm 2020, thu nhập bình quân đạt 2.437,0 nghìn đồng/người/tháng, tăng 

7,78% so với năm 2018; Tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 9,03%, giảm 2,40% so với 

năm 2018 (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 

2020). 

 

B. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TRỒNG TRỌT HỮU CƠ 

I. SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT 

1. Vai trò của sản xuất trồng trọt. 

1.1 Phát triển trồng trọt Tuyên Quang so với cả nước và vùng 
TD&MNPB  

Sản xuất trồng trọt của tỉnh tương đối đa dạng về đối tượng cây trồng. Tuy 
nhiên, một số cây trồng trên địa bàn được xác định có tiềm năng cũng như lợi thế 
phát triển so với các tỉnh lân cận trong vùng TD&MNPB cũng như cả nước như 
sau: 

 - Nhóm cây có lợi thế cạnh tranh: mía; lạc; chè. 

 - Nhóm cây đặc sản, cây bản địa: Cam; bưởi, hồng không hạt. 

Bảng 4: Một số chỉ tiêu trồng trọt Tuyên Quang so với cả nước và vùng 

TD&MNPB năm 2020 

STT Hạng mục ĐVT 

Sản 

lượng 

thóc 

Sản 

lượng 

chè 

nguyên 

liệu 

Sản 

lượng 

mía 

nguyên 

liệu 

Sản 

lượng 

cam, 

bưởi 

Sản 

lượng 

lạc 

1 Cả nước 1.000 tấn 43448.0 1018.3 15269.0 1836.1 438.9 

2 Vùng TD&MNPB " 3374.0 763.0 1778.6 484.2 103.3 

3 Tỉnh Tuyên Quang " 259.3 65.5 275.9 104.7 12.8 

 
So sánh với cả nước % 0.60 6.43 1.81 5.70 2.91 

 

So sánh với vùng 

TD&MNPB 
% 7.68 8.58 15.51 21.62 12.35 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang; số liệu sơ bộ Nông – lâm, thủy sản cả nước 2019  
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- Sản lượng lúa cả năm có 261,3 nghìn tấn bằng 0,6% sản lượng lương 
thực toàn quốc và bằng 7,68% sản lượng lương thực của vùng; bình quân lương 
thực trên đầu người của tỉnh là 436kg/người/năm, mới bằng 83,05% so với toàn 
quốc và bằng 118,8% so với vùng TD&MNPB. 

 - Sản lượng chè nguyên liệu toàn tỉnh 67,5 nghìn tấn, bằng 6,43% tổng sản 
lượng chè toàn quốc và bằng 8,58% sản lượng chè của vùng TD&MNPB. 

 - Sản lượng mía nguyên liệu là 169,4 nghìn tấn, bằng 1,81% sản lượng mía 
toàn quốc và bằng 15,51% sản lượng mía của vùng TD&MNPB. 

 - Sản lượng lạc năm 2020 toàn tỉnh là 13,50 nghìn tấn, sản lượng tuy 
không lớn song diện tích lại rất tập trung, chủ yếu trên địa bàn huyện Chiêm Hóa 
(chiếm gần 70% sản lượng lạc toàn tỉnh), chiếm 2,91% sản lượng lạc cả nước và 
bằng 12,35% sản lượng lạc vùng TD&MNPB.  

 - Sản lượng các cây bản địa, cây đặc sản tuy chưa lớn nhưng hàng năm 
cũng mang lại nguồn thu không nhỏ cho địa phương. Năm 2019, sản lượng cam, 
bưởi 126,4 nghìn tấn, bằng 5,7% sản lượng toàn quốc và bằng 21,62% sản lượng 
cam, bưởi vùng TD & MNPB.. 

- Giá trị sản xuất trồng trọt/ha đất canh tác của tỉnh Tuyên Quang hiện nay 
là 97 triệu đồng/ha (tăng 1,4 lần so với năm 2015). 

1.2. Đối với phát triển kinh tế ngành trồng trọt tỉnh Tuyên Quang 

Hiện tại và trong những năm tới sản xuất trồng trọt vẫn có vai trò rất quan 
trọng trong phát triển kinh tế nói chung, phát triển sản xuất nông nghiệp của tỉnh 
nói riêng. Đồng thời còn đóng một vị trí quan trọng trong việc xóa đói, giảm 
nghèo, xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Phát triển sản xuất trồng trọt trong những năm qua đã từng bước hình thành 
các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, các vùng sản xuất an toàn theo VietGap, 
vùng sản xuất chuyển đổi hữu cơ và vùng sản xuất hữu cơ. 

- Giá trị sản xuất trồng trọt năm 2019 đạt 6295,7 triệu đồng (theo giá hiện 
hành), chiếm 58,4% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.  

- Lao động khu vực nông thôn năm 2020 chiếm trên 80% tổng số lao động 
toàn tỉnh. Đây là lực lượng khá rồi dào cho quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động 
trên địa bàn tỉnh nói chung, khu vực nông thôn nói riêng. 

- Ngành trồng trọt hiện sản xuất trên 348,95 nghìn tấn lương thực có hạt, 
khoảng trên 65 nghìn tấn rau xanh đảm bảo an ninh lương thực vững chắc và 
cung cấp thực phẩm ổn định cho trên 786 nghìn dân trên địa bàn tỉnh. Tạo điều 
kiện để phát triển các vùng nguyên liệu cung cấp cho công nghiệp chế biến, góp 
phần phát triển kinh tế chung của tỉnh. Sản xuất hàng năm được trên 67 nghìn tấn 
chè búp tươi, khoảng trên 169 nghìn tấn mía nguyên liệu. Đồng thời phát triển 
các vùng sản xuất cây ăn quả đặc sản, cung cấp các sản phẩm chất lượng cho thị 
trường trong và ngoài tỉnh như: vùng cam sành Hàm Yên với trên 85 nghìn tấn, 
vùng bưởi Soi Hà, soi Lâm,.. với trên 18 nghìn tấn; vùng hồng không hạt đạt 630 
tấn; vùng na với sản lượng đạt trên 1000 tấn,... đã được thị trường trong và ngoài 
tỉnh chấp nhận.  
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- Sản xuất trồng trọt phát triển góp phần thực hiện chương trình xóa đói 
giảm nghèo của tỉnh, đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn là 9,03%. 

2. Tăng trưởng, cơ cấu kinh tế ngành trồng trọt. 

Bảng 5: Tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành 

nông nghiệp thời kỳ 2010 - 2019  

STT Hạng mục 

GTSX (tr đồng) 
Tốc độ tăng trưởng 

(%) 

2010 2015 2019 
2010-

2015 

2015-

2019 

2010-

2019 

1 

GTSX (giá cố định 

2010) 4858.2 6081.4 6871.3 4.59 3.10 3.93 

 

  - Trồng trọt 3081.5 3805.3 4056.9 4.31 1.61 3.10 

 

  - Chăn nuôi 1675.9 2166.1 2716.3 5.27 5.82 5.51 

 

  - Dịch vụ 100.8 110.1 98.1 1.78 -2.84 -0.30 

2 GTSX (giá hiện hành) 4858.2 8826.8 10780.1 

   

 

  - Trồng trọt 3081.5 5249.9 6295.7 

   

 

  - Chăn nuôi 1675.9 3436.7 4356.8 

   

 

  - Dịch vụ 100.8 140.3 127.6 

   3 Cơ cấu kinh tế 

      

 

  - Trồng trọt 63.43 59.48 58.40 

   

 

  - Chăn nuôi 34.50 38.93 40.42 

   

 

  - Dịch vụ 2.07 1.59 1.18 

    (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Tuyên Quang năm 2010, 2019) 

- Tốc độ tăng bình quân GTSX nông nghiệp giai đoạn 2010-2019 đạt 3,93%, 

giai đoạn 2010 - 2015 tăng bình quân 4,59%/năm, giai đoạn 2015-2019 tăng 

3,1%/năm. Trong đó: 

+ Trồng trọt: tăng trưởng giai đoạn 2010-2015 là 4,31%, giai đoạn 2015-

2019 là 1,61%; tổng chung toàn giai đoạn 2010-2019 tăng 3,1%/năm. 

+ Chăn nuôi: tăng trưởng giai đoạn 2010-2015 là 5,27%, giai đoạn 2015-

2019 là 5,82%; tổng chung toàn giai đoạn 2010-2019 tăng 5,51%/năm. 

+ Dịch vụ: tăng trưởng giai đoạn 2010-2015 là 1,78%, giai đoạn 2015-2019 

tăng trưởng âm 2,84%; tổng chung toàn giai đoạn 2010-2019 tăng trưởng âm 

0,3%/năm%/năm. 

- Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp 

+ Trồng trọt: có sự chuyển dịch cơ cấu giảm dân trong nội bộ ngành, từ 

63,43% năm 2010, xuống 59,48% năm 2015 và còn 58,40% vào năm 2019. 

+ Chăn nuôi: Cơ cấu tăng dần từ 34,5% năm 2010 lên 38,93% năm 2015 và 

đạt 40,42% năm 2019. 

+ Dịch vụ: Cơ cấu giảm và thiếu ổn định, từ 2,07% năm 2010, giảm xuống 

1,59% năm 2015 và còn 1,18% năm 2019. 
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3. Thực trạng sản xuất ngành trồng trọt 

3.1. Sản xuất cây lương thực 

Trong ngành trồng trọt, sản xuất lương thực vẫn giữ một vị trí quan trọng 

của tỉnh. Giai đoạn 2010-2020 diện tích gieo trồng cây lượng thực của tỉnh tăng 

không nhiều (1.693 ha), chỉ khoảng 0,27%/năm, song do thâm canh, sử dụng 

giống tiến bộ nên sản lượng, chất lượng sản phẩm lương thực tăng đáng kể. Sản 

lượng lương thực tăng từ 332,5 nghìn tấn năm 2010 lên 348,9 nghìn tấn vào năm 

2020, tăng trên 16 nghìn tấn, tương ứng 0,48%/năm.  

a, Sản xuất lúa:  

- Trong sản xuất lương thực, lúa là cây trồng có vị trí quan trọng nhất, đặc 

biệt là ở các huyện có diện tích tương đối tập trung như: Yên Sơn, Sơn Dương, 

Chiêm Hóa, Hàm Yên. Diện tích gieo trồng lúa năm 2020 của toàn tỉnh là 44.531 

ha (gồm 19.288 ha lúa Xuân và 25.243 ha lúa Mùa), giảm 881 ha so với năm 

2010. 

- Cơ cấu giống: lúa lai chiếm 41,49%; giống lúa thuần chiếm 58,5% diện 

tích lúa, trong đó nhóm lúa chất lượng chiếm 27,2% diện tích giống lúa thuần. 

Năng suất lúa của tỉnh tăng đáng kể, từ 57,7 tạ/ha năm 2010 tăng lên 58,7tạ/ha 

năm 2020 (tăng 1,03 tạ so với năm 2010). 

- Sản lượng lúa năm 2020 toàn tỉnh đạt 261,38 nghìn tấn, giảm so với năm 

2010 là 478 tấn, nguyên nhân một phần do diện tích gieo trồng lúa giảm khá 

nhiều (giảm 881 ha), mặt khác do chuyển dịch cơ cấu, tăng cơ cấu sử dụng các 

giống lúa chất lượng cao. 

b, Sản xuất ngô: Năm 2020, diện tích gieo trồng ngô đạt 19.243 ha, tăng 

2.574 ha so với năm 2010. Các huyện có diện tích ngô lớn năm 2020 là Chiêm 

Hóa (5.265 ha), Sơn Dương (4.114ha), Yên Sơn (2.924ha), Hàm Yên (3.001ha), 

diện tích ngô của 4 huyện trên chiếm tới trên 80% diện tích ngô toàn tỉnh. Sản 

xuất ngô trên địa bàn tỉnh được trồng 3 vụ trong năm (Vụ Xuân 50%, vụ Hè Thu 

30% và vụ Đông 20% diện tích). 

Đi đôi với việc mở rộng diện tích, công tác giống ngô cũng được quan tâm 

đúng mức. Nhờ đó năng suất ngô bình quân chung của tỉnh từ 42,5 tạ/ha năm 

2010 lên 45,6 tạ/ha năm 2020 (tăng 3,08 tạ/ha so với năm 2010). Tuy nhiên vẫn 

còn rất thấp so với tiềm năng năng suất của các giống ngô hiện tại. 
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Bảng 6: Tình hình sản xuất lương thực giai đoạn 2010-2020 

 

ĐVT: Diện tích-ha; năng suất-tạ/ha; sản lượng-tấn. 

Huyện, thành phố 
Năm 2010 Năm 2020 Tăng trưởng BQ (%/năm) 

DT NS SL DT NS SL DT NS SL 

Lúa cả năm 45.412 57,7 261.829 44.531 58,7 261.351 -0,20 0,18 -0,02 

TP Tuyên Quang 2.403,0 53,6 12.889,6 3.662 58 21.251 4,30 0,79 5,13 

H. Na Hang 3.744,0 53,1 19.885,8 2.133 56 11.852 -5,47 0,45 -5,04 

H. Chiêm Hóa 10.635,0 57,1 60.691,9 9.435 58 54.740 -1,19 0,17 -1,03 

H. Hàm Yên 7.035,0 56,9 40.019,4 6.746 59 39.988 -0,42 0,41 -0,01 

H. Yên Sơn 10.229,0 58,6 59.912,4 8.645 59 51.333 -1,67 0,14 -1,53 

H. Sơn Dương 11.366,0 60,2 68.429,8 11.411 60 68.365 0,04 -0,05 -0,01 

H. Lâm Bình 
   

2.499 55 13.822 -0,30 0,13 -0,18 

Ngô cả năm 19.680 58,3 114.748 19.230 45,6 87.602 1,45 0,70 2,16 

TP Tuyên Quang 1.036,0 58,0 6.010,9 930 50 4.646 2,15 0,78 2,95 

H. Na Hang 1.215,0 52,6 6.386,0 1.709 42 7.114 -1,53 1,92 0,37 

H. Chiêm Hóa 4.528,0 57,2 25.882,0 5.265 41 21.778 3,49 0,05 3,54 

H. Hàm Yên 3.282,0 56,3 18.480,9 3.001 50 15.017 1,19 0,99 2,20 

H. Yên Sơn 4.604,0 59,6 27.416,8 2.924 45 13.276 0,03 0,30 0,32 

H. Sơn Dương 5.015,0 61,0 30.571,4 4.114 50 20.672 -1,09 1,39 0,28 

H. Lâm Bình 
   

1.288 40 5.099 3,51 -0,49 3,00 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang 
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Sản lượng ngô năm 2020 đạt 87.602 tấn (tăng trên 16 nghìn tấn so với năm 

2010). 

3.2. Sản xuất rau các loại 

Trong những năm gần đây, diện tích rau các loại phát triển tương đối mạnh 

về diện tích. Tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010 – 2020, diện tích đạt 

0,83%/năm. Năm 2020, diện tích rau các loại là 7.524 ha, tăng 594 ha so với năm 

2010 (năm 2010 đạt 5.054ha), sản lượng đạt khoảng 65.173 tấn (giảm 1.723 tấn). 

Bảng 7: Tình hình sản xuất rau thực phẩm tỉnh Tuyên Quang 

thời kỳ 2010 - 2020 

Đơn vị: DT: Ha; NS: Tạ/ha; SL: Tấn 

STT 
Huyện, thị 

(thành) 

Năm 2010 Năm 2020 

DT NS SL DT NS SL 

 

Tổng cộng 6.930 97 66.895 7.524 86,6 65.173 

1 TP Tuyên Quang 369 98 3.632 669 99 6.627 

2 H. Na Hang 443 92 4.094 562 77 4.349 

3 H. Chiêm Hóa 1,919 82 15.774 1.365 93 12.724 

4 H. Hàm Yên 951 88 8.349 734 85 6.264 

5 H. Yên Sơn 1.736 120 20.856 1.679 86 14.475 

6 H. Sơn Dương 1.513 94 14.189 2.231 84 18.821 

7 H. Lâm Bình 

   

283 68 1.913 

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh năm 2010, 2020 

 Rau được trồng chủ yếu trong vụ Đông và Đông Xuân trên đất 2 lúa + vụ 

Đông hoặc đất lúa + màu. Trong những năm gần đây đã hình thành một số vùng 

sản xuất cây thực phẩm tập trung chuyên canh (TP Tuyên Quang,  Yên Sơn, Sơn 

Dương,..), tuy nhiên diện tích còn nhỏ.  

3.3. Sản xuất cây công nghiệp hàng năm 

a, Sản xuất đậu tương: Giai đoạn 2010 – 2020, diện tích đậu tương trên địa 

bàn tỉnh có xu hướng giảm mạnh. Năm 2010 là 2.216 ha, năm 2020 chỉ còn 431 

ha (giảm trên 1.785 ha). Năm 2020, năng suất trung bình là 24 tạ tăng 1,22 tạ so 

với năm 2010 (18,5 tạ/ha). Sản lượng đậu tương toàn tỉnh đạt 851 tấn giảm trên 

 3.249 tấn so với năm 2010. 

b, Sản xuất lạc: Giai đoạn 2010 – 2020, diện tích gieo trồng lạc giảm 

0,36%/năm, năm 2020 diện tích lạc toàn tỉnh đạt 4.568 ha, giảm 167 ha so với 

năm 2010. Năng suất lạc năm 2020 đạt bình quân 29,6 tạ/ha, tăng 2,89 tạ/ha so 

với trước những năm 2010. Sản lượng lạc đạt 13.498 tấn, giảm so với năm 2010 

là 875 tấn. Đã hình thành vùng sản xuất lạc hàng hóa tập trung tại các xã khu vực 

phía Tây huyện Chiêm Hóa với diện tích sản xuất hàng năm trên 2.500 ha. Các 

huyện có diện tích lạc lớn: Chiêm Hóa, Lâm Bình và Sơn Dương. 

c, Sản xuất mía: Tổng diện tích năm 2020 là 2.883 ha, giảm so với năm 

2010 là 3.766 ha. Diện tích mía tập trung chính ở các huyện Sơn Dương, Chiêm 
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Hóa, Yên Sơn và Hàm Yên. Năng suất mía bình quân đạt trên 587,6 tạ/ha (tăng 

trên 25 tạ so với năm 2010). Tổng sản lượng mía toàn tỉnh đạt 169,4 nghìn tấn, 

giảm trên 204 nghìn tấn so với năm 2010. 

 

Bảng 8: Diện tích, sản lượng cây công nghiệp hàng năm tỉnh Tuyên Quang 

giai đoạn2010 - 2020  

ĐVT: DT - ha; SL -  tấn 

STT 
Huyện, thị 

(thành) 

Năm 2010 Năm 2.020 

DT NS SL DT NS SL 

1 Cây mía 6,649 562.9 374,278 2.883 587,6 169.423 

 

TP Tuyên Quang 93.0 545.3 5,071.0 96 547 5.273 

 

H. Na Hang 35.0 393.3 1,376.7 53 580 3.097 

 

H. Chiêm Hóa 1,080.0 509.4 55,010.7 698 676 47.201 

 

H. Hàm Yên 145.0 530.7 7,695.6 249 697 17.348 

 

H. Yên Sơn 1,676.0 660.0 110,616.0 198 626 12.376 

 

H. Sơn Dương 3,620.0 537.3 194,508.2 1.522 532 80.943 

 

H. Lâm Bình 

   

67 476 3.185 

2 Cây lạc 4,735 26.7 12,623 4.568 29,6 13.498 

 

TP Tuyên Quang 65.8 17.2 113.1 85 20 169,08 

 

H. Na Hang 423.3 23.0 975.5 71 22 159,17 

 

H. Chiêm Hóa 2625.3 32.1 8431.2 2.909 32 9.405 

 

H. Hàm Yên 383.6 17.7 680.4 210 24 511 

 

H. Yên Sơn 407.2 17.9 729.0 201 21 417 

 

H. Sơn Dương 829.6 20.4 1694.2 587 22 1.315 

 

H. Lâm Bình 

   

504 30 1.521,48 

3 Cây đậu tương 2,216 18.5 4,100 431,4 19,7 851,0 

 

TP Tuyên Quang 18.5 16.9 31.3 

   

 

H. Na Hang 282.9 18.9 534.3 218,9 20,5 448,6 

 

H. Chiêm Hóa 453.1 17.6 797.5 32,6 16,8 54,7 

 

H. Hàm Yên 238.5 15.5 370.5 5,2 19,1 9,9 

 

H. Yên Sơn 761.7 17.7 1351.7 121,0 19,4 234,8 

 

H. Sơn Dương 461.3 22.0 1014.8 52,8 19,3 102,1 

 

H. Lâm Bình 

 

 

 

0,9 10,0 0,9 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang 2010, 2020 

3.4. Cây lâu năm 

a, Cây chè: Chè là cây công nghiệp lâu năm chính phục vụ cho chế biến 

công nghiệp của tỉnh có diện tích không ngừng tăng trong những năm gần đây. 

Năm 2020, diện tích chè là 8.468,3ha tăng 370,5 ha so với năm 2010. Năng suất 

chè đạt 84,6tạ/ha tăng 14,7tạ so với năm 2010. Sản lượng chè búp tươi đạt trên 

67.516,8 tấn (tăng 21.275,8 tấn so với năm 2010). Diện tích chè tập trung ở các 

huyện Yên Sơn, Hàm Yên, Sơn Dương, Na Hang (chè shan),... 
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Hình thức tổ chức sản xuất: hiện trên địa bàn tỉnh có hai hình thức tổ chức sản 

xuất chè nguyên liệu đó là chè doanh nghiệp quản lý và chè dân quản lý, nhưng 

chủ yếu vẫn là chè của dân quản lý. 

 Cơ cấu giống chè: diện tích chè Trung Du chiếm tỷ lệ 39,62%, diện tích sử 

dụng các giống chè mới có tiềm năng năng suất, chất lượng tốt như PH1, LDP1, 

LDP2,... chiếm khoảng 16,7%. Diện tích giống chè shan chiếm khoảng 17,95%. 

Còn lại là diện tích sử dụng các giống chè đặc sản (Bát Tiên, Ngọc Thúy, Đại 

Bạch Trà,...), chè khác chiếm khoảng 8,39%. 

Bảng 9: Diện tích, năng suất, sản lượng chè tỉnh Tuyên Quang  

giai đoạn 2010 - 2020 
ĐVT: diện tích-ha; năng suất-tạ/ha; sản lượng-tấn 

STT Hạng mục 
2010  2020 

DT 

DT cho 

SP NS SL  DT 

DT cho 

SP NS SL  

 Tổng cộng 8.097,8 6.622,0 69,8 46.241,0 8.468,3 7.985,1 84,6 67.516,8 

 1 TP Tuyên Quang 532,0 528,0 79,6 4.205,0 558,7 493,1 88,0 4.337,0 

 2 H. Na Hang 1.537,0 593,0 42,0 2.488,0 1.106,4 1.016,1 48,2 4.897,7 

 3 H. Chiêm Hóa 241,0 49,0 52,2 256,0 66,7 66,2 74,4 492,3 

 4 H. Hàm Yên 1.594,0 1.407,0 64,3 9.053,0 2.141,5 2.038,3 84,1 17.142,4 

 5 H. Yên Sơn 2.687,0 2.677,0 77,3 20.699,0 2.470,0 2.408,0 99,5 23.959,9 

 6 H. Sơn Dương 1.506,8 1.368,0 69,7 9.540,0 1.878,2 1.718,8 88,9 15.281,4 

 7 H. Lâm Bình        246,9 244,5 57,5 1.406,1 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang 

 Theo số liệu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 

hơn 800 ha chè được cấp chứng nhận VietGAP và chứng nhận sản xuất nông 

nghiệp bền vững của tổ chức Rainforest. 

b, Tình hình sản xuất cây ăn quả: Trong giai đoạn này, diện tích cây ăn 

quả có xu hướng tăng mạnh về diện tích. Cụ thể như sau: 

- Cây cam: được xác định là cây ăn quả đặc sản chủ lực của tỉnh, tập trung 

chính ở huyện Hàm Yên. Năm 2020, toàn tỉnh có 8.653,5 ha cam (tăng 6.108,6 

ha so với năm 2010), diện tích cho sản phẩm đạt 6.071,5 ha. Trong đó, vùng sản 

xuất cam trên địa bàn 2 huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, chiếm đến 91,12% tổng 

diện tích cam toàn tỉnh. Năng suất đạt 141,4 tạ/ha, tăng 78,6 tạ so với năm 2010.

 Tổng sản lượng cam đạt trên 95.531,1 tấn tăng 81.040 tấn so với năm 

2010. Diện tích cam VietGAP hiện cũng đang dần mở rộng diện tích ở vùng cam 

Hàm Yên, hiện có 772 ha, chiếm trên 9% tổng diện tích cam toàn huyện. 

 Bước đầu hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung với quy mô lớn trên 

phạm vi 9 xã thuộc huyện Hàm Yên. Đồng thời xây dựng thương hiệu, quảng bá 

sản phẩm, xúc tiến thương mại, tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh nhằm 

thúc đầy tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị sản phẩm cam trên địa bàn. 
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- Cây bưởi: Là cây trồng có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện tự 

nhiên của tỉnh, nhất là một số xã thuộc huyện Yên Sơn. Năm 2020, diện tích bưởi 

toàn tỉnh là 5.199,5 ha (diện tích cho sản phẩm 2.836,8ha), năng suất là 108,6 

tạ/ha, sản lượng 30.822,2 tấn. Nếu so với năm 2010, diện tích bưởi tăng 5.049,9 

ha, tương ứng 42,6%/năm; năng suất tăng 55,1 tạ/ha, tương đương tăng 

7,3%/năm; sản lượng tăng 30.028,9 tấn, tương đương 7,4%/năm. 

Bảng 10: Diện tích, năng suất, sản lượng một số cây ăn quả chính 

tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2020 
ĐVT: DT - ha; NS - tạ/ha; SL - tấn 

STT Hạng mục 

2010 2020 

DT 
DT cho 

SP 
NS SL DT 

DT cho 

SP 
NS SL 

I Cam 2.582,0 2.307,0 62,8 14.491,0 8.653,5 6.755,6 141,4 95.531,1 

1 TP Tuyên Quang 3,0 1,0 50,0 5,0 34,2 30,3 70,5 213,5 

2 H. Na Hang 15,0 14,0 55,7 78,0 98,2 73,4 81,0 594,1 

3 H. Chiêm Hóa 301,0 213,0 50,3 1.071,0 680,4 586,6 96,6 5.664,7 

4 H. Hàm Yên 2.237,0 2.058,0 64,3 13.232,0 7.204,8 5.660,8 151,7 85.901,1 

5 H. Yên Sơn 26,0 21,0 50,0 105,0 571,2 354,4 85,2 3.019,7 

6 H. Sơn Dương 
 

- 
  

14,1 5,3 75,6 40,0 

7 H. Lâm Bình 
 

- 
  

50,7 44,9 82,0 98,0 

II Chuối 1.118,7 936,9 74,1 6.944,6 2.173,4 1.944,1 90,7 17.635,3 

1 TP Tuyên Quang 10,6 10,6 90,2 95,8 73,6 68,4 90,7 620,5 

2 H. Na Hang 20,2 17,5 56,0 98,0 121,0 91,5 93,1 852,6 

3 H. Chiêm Hóa 666,2 593,7 71,2 4.227,1 980,5 915,8 86,0 7.875,6 

4 H. Hàm Yên 70,8 49,2 73,0 359,2 133,2 121,3 89,6 1.086,9 

5 H. Yên Sơn 212,3 208,0 85,0 1.768,0 380,6 304,1 103,5 3.161,8 

6 H. Sơn Dương 34,0 32,0 80,0 256,0 332,7 307,7 89,3 2.747,7 

7 H. Lâm Bình 104,6 25,9 54,2 140,5 151,9 135,4 95,3 1.290,1 

III Bưởi 149,6 148,1 53,6 793,2 5.199,5 2.836,8 108,6 30.822,2 

1 TP Tuyên Quang 5,1 4,5 73,5 32,9 209,4 140,1 86,7 1.214,3 

2 H. Na Hang 2,6 2,6 49,5 12,8 21,4 10,5 86,0 90,0 

3 H. Chiêm Hóa 2,5 2,5 25,2 6,3 282,69 156,72 87,4 1369,73 

4 H. Hàm Yên 7,8 7,8 98,0 76,6 392,2 203,3 128,1 1.941,9 

5 H. Yên Sơn 117,0 116,1 50,2 582,8 4.141,0 2.244,2 112,9 25.344,5 

6 H. Sơn Dương 11,0 11,0 60,0 66,0 141,6 74,1 107,2 794,7 

7 H. Lâm Bình 3,6 3,6 43,4 15,8 11,3 7,9 85,2 67,1 

IV Hồng 239,2 238,2 45,6 1.087,1 259,2 161,8 54,2 877,2 

1 TP Tuyên Quang 6,0 5,0 48,3 24,2 13,0 12,6 49,7 62,8 

2 H. Na Hang 1,6 1,6 32,4 5,1 51,8 15,1 62,9 95,0 

3 H. Chiêm Hóa 4,8 4,8 42,0 20,2 78,8 48,8 53,0 258,5 

4 H. Hàm Yên 7,2 7,2 38,0 27,4 9,6 0,9 62,0 5,3 
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STT Hạng mục 

2010 2020 

DT 
DT cho 

SP 
NS SL DT 

DT cho 

SP 
NS SL 

5 H. Yên Sơn 130,6 130,6 50,1 654,3 77,6 59,3 56,2 333,0 

6 H. Sơn Dương 89,0 89,0 40,0 356,0 22,8 20,1 49,1 98,4 

7 H. Lâm Bình 
    

5,6 5,1 47,3 24,2 

V Na 254,4 238,9 36,9 881,0 280,6 219,3 52,4 1.149,6 

1 TP Tuyên Quang 13,0 12,0 47,0 56,4 10,1 8,1 56,5 45,8 

2 H. Na Hang 0,3 0,3 20,0 0,5 0,9 0,7 50,1 3,7 

3 H. Chiêm Hóa 6,5 6,0 25,0 15,0 9,6 7,9 42,8 33,7 

4 H. Hàm Yên 0,6 0,6 35,0 2,1 6,4 5,9 61,7 36,2 

5 H. Yên Sơn 200,0 190,0 39,0 741,0 219,5 166,6 52,4 872,6 

6 H. Sơn Dương 34,0 30,0 22,0 66,0 34,1 30,1 52,3 157,6 

7 H. Lâm Bình 
        

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang 

 Diện tích bưởi tập trung chủ yếu ở huyện Yên Sơn với 4.141 ha (chiếm 

đến trên 79,6% diện tích cây bưởi toàn tỉnh), tập trung ở các xã: Phúc Ninh, Xuân 

Vân, Lực Hành, Quý Quân, Thắng Quân, Tứ Quận. Hiện tại đã tiến hành xúc tiến 

xây dựng thương hiệu, xuất sứ hàng hóa và chỉ dẫn địa lý nhằm quảng bá sản 

phẩm trong và ngoài tỉnh.   

- Cây chuối: Năm 2020, diện tích chuối toàn tỉnh đạt 2.173,4 ha, năng suất 

90,7 tạ/ha, sản lượng 17.635,3 tấn. Nếu so với năm 2010, diện tích chuối toàn 

tỉnh tăng gần 1.054,7 ha, năng suất tăng 16,6 tạ/ha và sản lượng tăng 10.690,7 

tấn. Diện tích chuối tập trung chủ yếu ở các huyện: Chiêm Hóa; Yên Sơn; Lâm 

Bình;... Các giống được trồng: chuối bản địa, chuối tây, chuối tiêu hồng, nhưng 

chuối bản địa là chủ yếu. 

- Cây hồng: Năm 2020 toàn tỉnh có 259,2 ha hồng tăng 20 ha so với năm 

2010. Sản lượng đạt 877,2 tấn (năng suất đạt 54,2 tạ/ha). Diện tích tập trung ở 

các huyện Yên Sơn, Sơn Dương, Chiêm Hóa. 

- Na: Năm 2020, diện tích na toàn tỉnh đạt 280,6 ha, tăng 26,3 ha so với 

năm 2010; năng suất na đạt 52,4 tạ/ha, tăng so với năm 2010 là 15,5 tạ/ha; sản 

lượng na đạt 1149,6 tấn, tăng so với năm 2010 là 268,5 tấn. Diện tích na tập trung 

chủ yếu ở huyện Yên Sơn, Sơn Dương;...  

Những năm gần đây, do nắm được quy trình kỹ thuật chăm sóc: thụ phấn 

khi na ra hoa, kỹ thuật sản xuất trái vụ,… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất na 

trên địa bàn tỉnh. Sản xuất Vietgap cũng được địa phương chú trọng, tại thôn Soi 

Tiên, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn có 35 ha na. Để nâng cao chất lượng, thương 

hiệu sản phẩm na địa phương, người trồng na ở Soi Tiên chủ động đăng ký sản 

xuất theo quy trình VietGAP với 100% diện tích. 

3.5. Tình hình sử dụng phân bón một số loại cây trồng 
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3.5.1. Tình hình sử dụng phân bón đối với cây lúa 

Kết quả tổng hợp số liệu điều tra cho thấy về tình hình sử dụng phân bón 

cho cây lúa có xu hướng chung là người nông dân đang chuyển từ sử dụng phân 

đơn như phân đạm, phân lân, hoặc phân kali sang sử dụng phân hỗn hợp NPK. 

Đây là xu hướng tốt nhưng trong điều kiện người nông dân phải chọn đúng loại 

phân dùng cho lúa và tuỳ từng thời kỳ sinh trưởng của lúa. Tỷ lệ hộ sử dụng phân 

đơn như đạm (Ure) còn khá cao với 69% số hộ được điều tra và NPK chiếm khá 

cao, tương ứng ở các vụ và bình quân là 96%, 93,7% và 94,7%. Việc sử dụng 

Kali, phân hữu cơ vi sinh vẫn chưa được phổ biến, số hộ sử dụng chiếm tỷ lệ thấp 

(lần lượt là 38,9% và 22,1%).  

Kết quả tổng hợp về liều lượng sử dụng các loại phân bón cho lúa cho 

thấy: 

- Phân hữu cơ: Mức sử dụng phân hữu cơ bình quân ở các vụ đều thấp hơn 

định mức: có 51,3% số hộ bón phân hữu cơ thấp hơn định mức và 30,3% hộ 

không bón phân hữu cơ. Bón hữu cơ vi sinh hoặc khoáng hữu cơ vừa có tác dụng 

bổ sung chất dinh dưỡng cho cây trồng, vừa cung cấp vi sinh vật có lợi cho đất 

giúp phân huỷ chất dinh dưỡng trong đất, cung cấp chất khoáng cho cây trồng. 

Đồng thời, cung cấp hữu cơ cho đất làm cho đất tơi xốp, cải thiện tính chất vật lý, 

tăng khả năng giữ ẩm cho đất. Theo đó, giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển 

cân đối, khoẻ mạnh, cho năng suất cao, góp phần cải tạo đất và hạn chế ô nhiễm 

môi trường, giúp tiết kiệm công chăm bón, tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho 

người nông dân. 

- Với phân đạm: Mức sử dụng phân đạm bình quân ở các vụ đều cao hơn 

định mức từ 15-20%, đặc biệt là vào vụ xuân. Việc canh tác thừa đạm, gây lãng 

phí trong đầu tư và dẫn đến hiện tượng phú dưỡng đạm, gây ô nhiễm môi trường 

đất. 

- Phân lân: tỷ lệ hộ bón thấp hơn so với định mức chiếm khá cao (88%), 

chỉ có 10,2% số hộ bón theo định mức. 

- Phân kali: tỷ lệ hộ bón thấp hơn so với định mức chiếm 33,4%, tỷ lệ hộ 

bón tương đối phù hợp với quy trình chiếm 22,6%, còn lại là tỷ lệ hộ bón cao hơn 

mức quy trình. 

- Về sử dụng vôi cho thấy, phần lớn hộ nông dân không sử dụng vôi để bón 

cải tạo đất trồng lúa mặc dù nhiều vùng đất trong tỉnh thuộc loại khá chua. Mặt 

khác cũng cần nói rằng bón vôi còn có tác dụng gián tiếp nâng cao hiệu suất sử 

dụng các loại phân khoáng, tăng cường hoạt động của vi sinh vật có lợi, giảm bớt 

sự cố định lân của đất. Tuy nhiên theo điều tra có đến 80% số hộ không bón vôi. 

3.5.2. Tình hình sử dụng phân bón đối với cây lạc 

- Kết quả tổng hợp số liệu điều tra về tình hình sử dụng phân bón cho cây 

lạc cho thấy các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh chủ yếu dùng phân NPK để bón 

cho cây lạc. Số hộ sử dụng vôi khá thấp chỉ chiếm 32,5 % số hộ điều tra, trong 

khi đó lạc là cây trồng thích hợp với đất trung tính. Do vậy cần thiết phải bón vôi 
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cho những  đất chua, giúp cải thiện độ chua cho đất, mặt khác tạo môi trường cho 

vi sinh vật cố định đạm trong nốt sần của rễ hoạt động, mặt khác còn cung cấp 

canxi cho cây trồng.   

- Phân hữu cơ: tỷ lệ hộ sử dụng phân hữu cơ có 57,5% số hộ, tuy nhiên chỉ 

có trên 18% số hộ bón đủ định mức. 

- Phân đạm, phân lân và phân kali: Mức sử dụng phân bình quân cho cây 

lạc đều thấp hơn so với định mức. Người dân chủ yếu sử dụng phân bón chuyên 

cho lạc có tỷ lệ NPK 4:12:7, nhưng chỉ có khoảng trên 62,5% số hộ là bón đủ 

định mức. Tuy nhiên, trồng lạc góp phần cải tạo đất rất tốt, một phần tàn dư khá 

lớn sau khi thu hoạch được trả lại kết hợp với lượng phân hữu cơ khá lớn so với 

cây trồng khác, do vậy trồng lạc phù hợp với việc cải tạo đất bạc màu, nghèo chất 

dinh dưỡng. 

3.5.3. Tình hình sử dụng phân bón đối với cây ăn quả (cam, bưởi) 

- Kết quả điều tra về tình hình sử dụng phân bón cho cây ăn quả (cam, 

bưởi) cho thấy: Đối với phân hữu cơ trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, tỷ lệ hộ có 

sử dụng phân hữu cơ chiếm 72,9%, nhưng chỉ có trên 45% số hộ là bón đủ định 

mức. Trong giai đoạn kinh doanh có đến 41,7% số hộ đang trồng không bón đủ 

lượng phân hữu cơ. Tình trạng bón phân hữu cơ thấp là do nguồn phân hữu cơ 

không đủ đáp ứng được yêu cầu sản xuất cam, bưởi. Mặt khác tại một số vườn 

trồng ở đất quá dốc, giao thông đi lại khó khăn, … là những nguyên nhân chính 

dẫn đến tỷ lệ hộ không sử dụng phân hữu cơ cao hoặc sử dụng ít phân hữu cơ.  

- Phân vô cơ: có đến 65,2% sô hộ có bón phân vô cơ nhưng không đủ định 

mức, chỉ có 34,8% là bón đủ định mức. Với phân đạm, trong thời kỳ kinh doanh 

có tới 83,4% số hộ bón thừa đạm (vượt trên 20% định mức); phân kali có tới 

70,5% số hộ bón thiếu so với định mức; đối với lân có đến 31,3% số hộ bón thiếu 

so với định mức khuyến cáo 

- Về sử dụng vôi để bón cho thấy, phần lớn hộ nông dân không sử dụng vôi 

để bón cải tạo đất trồng cam, bưởi: theo điều tra trong giai đoạn kiến thiết cơ bản 

có đến 61,3% số hộ không bón vôi, giai đoạn kinh doanh thì có đến 55,8% số hộ 

không dùng vôi. 

3.6. Tình hình sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp 

Kết quả điều tra về lượng thuốc BVTV đã sử dụng cho các loại cây trồng 

cho thấy, lượng thuốc BVTV đang được sử dụng tương đối nhiều, thậm chí lạm 

dụng thuốc BVTV, đặc biệt là trong sản xuất chè, cam, lúa, rau đậu các loại... 

Hầu hết các loại cây trồng đều được phun thuốc ít nhất 1 lần trên vụ; đặc biệt vào 

vụ mùa, lúa và các loại rau màu còn được phun đến 4-5 lần; cam 10-12 lần/năm, 

chè phun 20 ngày/lần nhất là trong mùa thu hoạch... Theo tính toán trong số 26 

loại hoá chất BVTV đang sử dụng phổ biến trong sản xuất nông nghiệp có 19 loại 

thuốc vượt quá quy định về liều lượng dùng. 

Do liều lượng thuốc và số lần phun nhiều, phun ngay trước khi thu hoạch, 

không đảm bảo thời gian cách ly nên dư lượng thuốc BVTV còn tồn tại trong đất, 
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trong sản phẩm nông nghiệp là tương đối lớn, ảnh hưởng không nhỏ đến môi 

trường, an toàn chất lượng nông sản và sức khoẻ của người tiêu dùng. 

 

Bảng 11: Liều lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất 

nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang 

Cây 

trồng 
Tên thuốc Trị bệnh ĐVT 

Tiêu 

chuẩn 

cho phép 

Thực 

tế sử 

dụng 

So sánh 

Lúa 
Reasgant 

3.6EC; 1,8EC 

Nhện gié, Sâu cuốn lá 

lúa, Sâu đục bẹ, sâu 

đục thân 

Lít/ha 0,15-0,5 0,35 Đúng KC 

 Ofatox 400EC Trừ sâu Lít/ha 1-1,5 1,6 
Nhiều 

hơn KC 

 
Wavotox 

585EC, 600EC 

Sâu đục thân, rầy hại 

lúa 
Lít/ha 0,3-0,5 0,55 

Nhiều 

hơn KC 

 Bassa 50EC 

Rầy nâu, rầy xanh, rầy 

lưng trắng, bọ trĩ(bù 

lạch), rệp, sâu keo 

Lít/ha 0,8-1,1 1,15 
Nhiều 

hơn KC 

 
Vdcpenalduc 

145EC 
Rầy nâu, sâu cuốn là Lít/ha 0,15-0,25 0,3 

Nhiều 

hơn KC 

 Daconil 75WP 

Đạo ôn, khô vằn, đổ 

ngã cây con, phấn 

trắng, dốm lá, thán thư 

kg/ha 1,5-2 2 Đúng KC 

 
Tilt Super 

300EC 

Lem lép hạt, vàng lá, 

đốm vằn 
Lít/ha 0,24-0,3 0,35 

Nhiều 

hơn KC 

 Pandan 95SP 
Diệt trứng, sâu non và 

sâu trưởng thành 
kg/ha 0,8 0,9 

Nhiều 

hơn KC 

 

Thuốc trừ sâu 

sinh học 

Emavua50WD

G 

Sâu cuốn lá, sâu đục 

thân, sâu phao, rầy nâu, 

bọ trĩ 

kg/ha 0,1-0,15 0,139 Đúng KC 

 Kozuma 3SL 
Khô vằn, đạo ôn, vàng 

lá, bạc lá, làm lép hạt 
Lít/ha 0,5-0,8 0,85 

Nhiều 

hơn KC 

Lạc 
Daconil 75WP, 

500SC 

Đạo ôn, khô vằn, đổ 

ngã cây con, phấn 

trắng, dốm lá, thán thư 

kg/ha 1,5-2 2,2 
Nhiều 

hơn KC 

 Bitox 40EC Bọ xít, Bọ trĩ, Rệp kg/ha 0,8-1,5 1,1 Đúng KC 

 Sherpa 25EC Sâu khoang, bọ xít Lít/ha 0,6 0,8 
Nhiều 

hơn KC 



 

 

27 

 

Cây 

trồng 
Tên thuốc Trị bệnh ĐVT 

Tiêu 

chuẩn 

cho phép 

Thực 

tế sử 

dụng 

So sánh 

Cây ăn 

quả, cây 

CN lâu 

năm 

Daconil 75WP, 

500SC 

Đạo ôn, khô vằn, đổ 

ngã cây con, phấn 

trắng, dốm lá, thán thư 

kg/ha 1,5-2 2,1 
Nhiều 

hơn KC 

 Kamsu 2L, 4L Sẹo kg/ha 0,6-0,8 0,85 
Nhiều 

hơn KC 

 Bitox 40EC Bọ xít, Bọ trĩ, Rệp kg/ha 0,8-1,5 1,8 
Nhiều 

hơn KC 

 Sherpa 25EC Sâu khoang, bọ xít Lít/ha 0,6 1,0 
Nhiều 

hơn KC 

 
Kanup 480SL, 

600SL 
Trừ cỏ Lít/ha 3,5-4 3,5 Đúng KC 

 Glyxim 41 SL Trừ cỏ Lít/ha 2,5-3,0 4 
Nhiều 

hơn KC 

 
Lyphoxim 

41SL 
Trừ cỏ Lít/ha 2,5-3,0 4 

Nhiều 

hơn KC 

 
Catex 1.8EC, 

3.6EC 
Nhện đỏ, nhện cánh tơ Lít/ha 0,08-0,1 0,8 Đúng KC 

 Timan 80WP Ghẻ kg/ha 1-1,5 1,5 Đúng KC 

  

II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT TRỒNG TRỌT HỮU CƠ 

1. Một số khái niệm và nguyên tắc chung sản xuất trồng trọt hữu cơ 

a. Một số khái niệm 

- Nông nghiệp hữu cơ là một hệ thống sản xuất bền vững cho sức khỏe của 

đất, hệ sinh thái và con người. Hệ thống này dựa vào các quá trình sinh thái, sự 

đa dạng sinh thái và các chu kỳ thích nghi với các điều kiện địa phương, thay vì 

sử dụng các nguyên liệu đầu vào với hậu quả bất lợi (định nghĩa IFOAM: 2008, 

GA Vignola).  

- Sản xuất hữu cơ là quá trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ về nước 

tưới, đất không bị ô nhiễm; không sử dụng các vật tư đầu vào là phân hóa học, 

thuốc trừ sâu, thuốc trừ cỏ và các thuốc kích thích sinh trưởng bằng hóa chất; 

không dùng giống cây trồng, vật nuôi và nguyên liệu có nguồn gốc là sinh vật 

biến đổi gen (GMO). Do vậy sản xuất hữu cơ là sản xuất cho sản phẩm sạch, chất 

lượng cao, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sản xuất thân thiện với môi 

trường.  
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- Sản phẩm hữu cơ: Sản phẩm hữu cơ được phân thành 4 loại tùy thuộc vào 

hình thức canh tác: 

+ Hữu cơ hoàn toàn (100% organic): không thêm một chất hóa học nào 

khác.  

+ Hữu cơ (Organic): có trên 95% chất hữu cơ được sử dụng. 

+ Sản xuất với thành phần hữu cơ: có ít nhất 70% hữu cơ được sử dụng. 

+ Có thành phần hữu cơ: dưới 70% hữu cơ được sử dụng. 

- Sản phẩm sạch và sản phẩm hữu cơ: Cả 2 loại sản phẩm đều giống nhau về 

bản chất đều là sản phẩm an toàn với sức khỏe, nhưng khác nhau về phương pháp 

canh tác. Sản phẩm sạch vẫn có thể sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, 

thuốc cỏ có nguồn gốc tổng hợp, kể cả các giống cây trồng biến đổi gen. Tuy 

nhiên, quy trình sản xuất phải được ghi chép cẩn thận, có thể truy nguyên nguồn 

gốc và khi kiểm tra, sản phẩm được sử dụng liên tục thì dư lượng không ảnh 

hưởng đến sức khỏe. Đồng thời, hoạt động sản xuất cũng không gây ô nhiễm môi 

trường. Người sản xuất phải đạt các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP… và tiêu 

chuẩn này sẽ liên tục thay đổi theo yêu cầu bảo vệ sức khỏe của cơ quan ban 

hành. 

 - Tác dụng của sản xuất hữu cơ đối với con người 

+ Về sinh học: Canh tác hữu cơ chú trọng việc đa dạng hóa cây trồng nhằm 

hỗ trợ côn trùng có ích và vi sinh vật có lợi trong đất. Từ đó, giúp phục hồi đa 

dạng sinh học vườn trồng như: ếch, chim, giun đất,… Việc phòng ngừa sâu bệnh 

chủ yếu dựa vào phương pháp luân canh, xen canh, sử dụng pheromone (chất dẫn 

dụ côn trùng), bẫy côn trùng, sử dụng thiên địch… nên đảm bảo an toàn cho hệ 

sinh thái. 

+ Đất: Canh tác hữu cơ sử dụng phân ủ xanh, phân hữu cơ, điều này làm đất 

luôn giữ được kết cấu tốt hơn canh tác thông thường, giảm sự xói mòn, rửa trôi 

dinh dưỡng, giữ nước tốt hơn. Do đó, sản lượng nông sản có thể duy trì ổn định 

kể cả điều kiện bất lợi như hạn hán, mưa bão kéo dài và cũng phục hồi sau stress 

nhanh hơn (do tính ổn định đã được thiết lập). 

+ Giá trị sản phẩm và chi phí cho tương lai: về lâu về dài việc canh tác sản 

phẩm hữu cơ không những nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn giúp ổn định 

an ninh lương thực thế giới, nuôi sống dân số thế giới đang ngày một tăng cao. 

+ Sức khỏe: Với việc áp dụng sản xuất hữu cơ trong trồng trọt, người dân 

canh tác tránh tiếp xúc với các hoá chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Về 

phía người sử dụng, sản phẩm không tồn dư các hóa chất độc hại cũng như các 

nguồn nấm khuẩn gây hại, đồng thời phát huy tốt nhất các thành phần dinh dưỡng 

có lợi trong các loại nông sản. Từ đó bảo vệ an toàn cho sức khỏe người tiêu 

dùng. 
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b. Phân bón hữu cơ 

Là loại phân chứa các nguyên tố dinh dưỡng đa lượng, trung lượng, vi lượng 

có nguồn gốc hữu cơ, được hình thành từ phân, chất thải gia súc gia cầm, phụ phế 

phẩm nông nghiệp, phế thải sinh hoạt, rác, phụ phẩm các nhà máy thủy hải sản,… 

Trong đó, thành phần chất hữu cơ phải đạt 22% trở lên và khoáng phải đạt 15% 

trở lên. 

- Các loại phân hữu cơ sau: 

+ Phân hữu cơ truyền thống: chúng được tạo ra từ nguồn nguyên liệu và 

cách xử lý truyền thống. Các nguồn thành phần chủ yếu tạo nên là: chất thải từ 

động vật, phế phẩm nông nghiệp, phân xanh (bèo hoa dâu, cây họ đậu), chất 

độn… Các nguồn này sau khi trải qua quá trình ủ cho hoai mục có thể sử dụng 

cho việc bón cây trồng 

+ Phân hữu cơ sinh học: Là loại phân chế biến công nghiệp, có nguồn 

nguyên liệu hữu cơ (đôi khi có thêm than bùn) được xử lý & lên men theo một 

quy trình công nghiệp với sự tham gia của một hay nhiều chủng vi sinh vật. Sản 

phẩm sẽ chứa các hợp chất sinh học như: axit Humic, Humin, axit amin & các 

hợp chất khác,… 

+ Phân hữu cơ vi sinh: Có nguồn nguyên liệu và quy trình công nghiệp như 

phân hữu cơ sinh học nhưng có một hoặc nhiều chủng vi sinh vật vẫn còn sống và 

sẽ hoạt động khi được bón vào đất. 

+ Phân hữu cơ khoáng: Là phân hữu cơ sinh học được trộn thêm phân vô 

cơ. Hàm lượng hữu cơ chiếm từ 15% trở lên, hàm lượng N-P-K ≥ 8%. 

 - Các phương pháp chế biến phân hữu cơ 

+ Biện pháp thô sơ: người trồng có thể tiến hành làm ngay tại gia đình. 

Phương pháp này thường áp dụng trong cho phân chuồng, phân rác, phân xanh, 

than bùn. Chỉ cần tìm hiểu quá trình ủ cho từng loại phân, đảm bảo kiểm tra khi 

thu hoạch phân đã hoai hoàn toàn là có thể sử dụng 

+ Phương pháp công nghệ vi sinh: thường được áp dụng trong chế biến các 

nguồn hữu cơ ít vi sinh vật như rác thải đô thị, than bùn và các chất hữu cơ khó 

phân hủy như vỏ trấu, bôt gỗ, thân vỏ cây…Các chế phẩm được sử dụng phương 

pháp chế biến này thường được gọi là phân hữu cơ sinh học. 

+ Phương pháp chế biến than bùn: gồm giai đoạn hoạt hóa và giai đoạn 

dưỡng hóa. Phân hữu cơ chế biến từ than bùn ngoài việc cung cấp chất mùn 

humat còn có vai trò là chất mang, giúp các chất dinh dưỡng khoáng ít bị rửa trôi, 

tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh vật tồn tại và phát triển. 

c. Những nguyên tắc chung của sản xuất hữu cơ:  

Theo IFOAM nguyên tắt của sản xuất hữu cơ bao gồm 4 nguyên tắc: 
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- Nguyên tắc về sức khoẻ: Nông nghiệp hữu cơ cần đảm bảo và tăng cường 

sức khoẻ của đất, của cây trồng, động vật, con người và cả hành tinh như một thể 

thống nhất không thể tách rời. Nguyên tắc này chỉ rõ rằng sức khoẻ của mỗi cá 

thể và quần thể không thể tách rời khỏi sức khoẻ của hệ sinh thái. Đất "khoẻ" tạo 

ra cây trồng khỏe, để nuôi dưỡng sức khoẻ của vật nuôi và con người. Vai trò của 

nông nghiệp hữu cơ dù là trong nuôi trồng, chế biến, tiêu thụ hay tiêu dùng thì 

đều cần đảm bảo duy trì và tăng cường sức khoẻ của hệ sinh thái và các sinh vật 

sống từ nhỏ nhất ở trong đất đến con người. Đặc biệt, nông nghiệp hữu cơ tập 

trung sản xuất các loại lương thực thực phẩm có chất lượng cao, giầu dinh dưỡng 

để cung cấp và bảo vệ sức khoẻ của con người. Trên cơ sở nguyên tắc này, nông 

nghiệp hữu cơ phải tránh sử dụng các loại phân hoá học tổng hợp, thuốc trừ sâu 

bệnh, thuốc kháng sinh và các chất kích thích - các nguyên liệu đó sẽ có ảnh 

hưởng đối nghịch về sức khoẻ. 

- Nguyên tắc về sinh thái: Nông nghiệp hữu cơ dựa vào hệ sinh thái sống 

động và chu trình tự nhiên. Các thành phần trong hệ sinh thái làm việc cùng 

nhau, cạnh tranh nhau và cùng nhau duy trì cuộc sống.  Nguyên tắc này gắn 

NNHC sâu vào trong hệ sinh thái năng động. Nó cho thấy sản xuất phải được dựa 

vào các tiến trình của sinh thái và sự tái sinh. Để có được thức ăn và sức khỏe tốt 

phải thông qua sinh thái của môi trường sản xuất cụ thể. Ví dụ như đối với cây 

trồng thì cần có một môi trường đất sống động, đối với động vật nuôi cần có hệ 

sinh thái trang trại, đối với cá và các sinh vật biển là môi trường nước. 

Các hệ thống canh tác hữu cơ, đồng cỏ chăn thả và thu hái tự nhiên cần phù 

hợp với các chu trình sinh thái và sự cân bằng trong tự nhiên. Qúa trình quản lý 

phải phù hợp với quy mô, với văn hóa vói sinh thái và các điều kiện địa phương. 

Giảm thiểu đầu vào bằng cách tái sử dụng, tái chế và quản lý hiệu quả nguồn 

năng lượng và vật liệu đầu vào để duy trì và cải thiện chất lượng môi trường và 

bảo tồn các nguồn lực. 

Trong nông nghiệp hữu cơ, để có được sự cân bằng sinh thái cần phải thiết 

kế các hệ thống trang trại, thiết lập môi trường sống cho các sinh vật và duy trì 

tính đa dạng sinh học. Bất kỳ ai sản xuất, chế biến, thương mại hay tiêu dùng các 

sản phẩm hữu cơ cần bảo vệ môi trường sống, cảnh quan chung và sẽ được 

hưởng lợi từ chính nó. 

- Nguyên tắc về sự công bằng: NNHC cần xây dựng trên mối quan hệ đảm 

bảo tính công bằng cùng mối quan tâm đến môi trường chung và cơ hội sống cho 

tất cả các sinh vật. Sự công bằng được hiểu như cách ứng xử sự hợp tình hợp lý, 

sự tôn trọng, và tận tình không mỗi đối với con người và cả với những mối quan 

hệ với các đời sống khác ở xung quanh. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng tất cả 

những gì có liên quan đến nông nghiệp hữu cơ cần đối xử trong mối quan hệ như 

con người đảm bảo công bằng tới tất cả các tầng lớp và các bên liên quan (nông 

dân, công nhân, trí thức, nhà phân phối và người tiêu dùng.  Nó cũng bao hàm 
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rằng các vật nuôi hữu cơ cần được tôn trọng và được cung cấp những cơ hội và 

điều kiện sống theo bản năng, tập tính tự nhiên và được hưởng phúc lợi  

Công bằng còn được thể hiện trong cách sử dụng và quản lý các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên không chỉ đảm bảo tính sinh thái mà còn chú trọng đến tính 

xã hội,  sự tin tưởng đối với các thế hệ tương lai. Sự công bằng này đòi hỏi các hệ 

thống sản xuất, phân phối và thương mại cần cởi mở và  tính toán đến các chi phí 

thực tế công bằng cho môi trường và xã hội. 

- Nguyên tắc về sự cẩn trọng: NNHC cần được quản lý theo cách phòng 

ngừa và có trách nhiệm để bảo vệ môi trường, sức khỏe và hạnh phúc của các thế 

hệ hiện tại và tương lai. Lựa chọn cách quản lý, phát triển và áp dụng công nghệ 

trong nông nghiệp hữu cơ cần được chú ý để ngăn ngừa những khả năng rủi ro 

trước khi áp dụng. NNHC không chấp nhận sử dụng những công nghệ không thể 

dự đoán được những hậu quả của nó như công nghệ gen chẳng hạn. Người làm 

nông nghiệp hữu cơ có thể cố gắng tìm cách tăng năng suất và hiệu quả sản xuất, 

nhưng không được gây ra các nguy cơ có hại cho sức khoẻ và đời sống muôn 

loài. Do đó, các công nghệ mới khi áp dụng cần được đánh giá và cân nhắc các 

phương pháp hiện tại đang sử dụng. Những hiểu biết chưa đầy đủ về nông nghiệp 

và sinh thái khi được đưa vào áp dụng cần phải được cân nhắc cẩn thận. 

Nguyên tắc này nhắm tới sự thận trọng và có trách nhiệm như là chìa khoá 

trong quản lý, khi lựa chọn công nghệ áp dụng trong nông nghiệp hữu cơ. Khoa 

học là cần thiết để đảm bảo sản phẩm Nông nghiệp hữu cơ là lành, là an toàn và 

không gây hại cho môi trường sinh thái. Tuy nhiên, mỗi kiến thức khoa học thôi 

chưa đủ. Kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức bản địa, và phương pháp truyền thống 

cùng các kỹ năng được tích lũy sẽ mang  đến các giải pháp giá trị đã được kiểm 

chứng qua thời gian. 

2. Thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ  

2.1. Sản xuất trồng trọt hữu cơ 

a. Các loại cây trồng sản xuất hữu cơ 

Tổng hợp kết quả khảo sát và làm việc với các địa phương trên địa bàn tỉnh, 

đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã và đang sản xuất hữu cơ, chuyển đổi hữu cơ 

một số đối tượng cây trồng sau: 

- Sản xuất lúa hữu cơ tại huyện Sơn Dương (quy mô diện tích 3 ha, tại xã 

Tân Trào, huyện Sơn Dương). 

- Sản xuất chè hữu cơ tại huyện Sơn Dương (tại xã Trung Yên quy mô 3 ha, 

sản xuất chè chuyển đổi hữu cơ tại xã Hợp Thành, quy mô 3,32 ha); huyện Na 

Hang (xã Hồng Thái quy mô 21 ha).  

- Sản xuất bưởi chuyển đổi hữu cơ tại huyện Yên Sơn (quy mô diện tích 29,4 

ha, tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn). 
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- Sản xuất cam chuyển đổi hữu cơ tại huyện Hàm Yên (quy mô diện tích 

24,9 ha, tại xã Tân Thành, thị trấn Tân Yên huyện Hàm Yên). 

b. Diện tích, năng suất, sản lượng, hiệu quả các loại cây trồng sản xuất chuyển 

đổi hữu cơ, hữu cơ 

 Tổng hợp số liệu sản xuất trồng trọt chuyển đổi hữu cơ, hữu cơ trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 như sau: 

Bảng 12: Thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ tỉnh Tuyên Quang năm 2020 

STT Hạng mục Đơn vị Lúa 
Chè 

Shan 

Chè 

trung 

du 

Cam Bưởi 

1 Diện tích ha 3,0 21,0 5,3 24,9 29,4 

2 Năng suất tạ/ha 54,0 30,0 68,0 90,1 96,0 

3 Sản lượng tấn 16,2 63,0 36,2 224,3 282,2 

4 Giá bán 1000 đ/kg 10,7 20,0 18,0 25,0 20,0 

5 Doanh thu tr đồng 173,3 1260,0 651,2 5608,7 5644,8 

Nguồn: Tổng hợp số liệu điều tra và sở Nông nghiệp và PTNT 2020 

2.2.1. Sản xuất lúa 

Vụ mùa, năm 2019, tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương đã tiến hành xây 

dựng mô hình sản xuất gạo hữu cơ, hình thức quản lý là Hợp tác xã làm đầu mối 

để thực hiện. Mô hình này có nhiều điểm mới hơn so với sản xuất kiểu cũ: Cũng 

với diện tích 3,0 ha, trước đây khu ruộng này là của gần 40 hộ dân, thì giờ được 

dồn đổi lại, chỉ còn 10 hộ là thành viên HTX, được thực hiện tại cánh đồng Cây 

Xy, thôn Tân Lập. Sử dụng giống lúa thuần chất lượng cao Đài Thơm 8, sản 

phẩm của Công ty CP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam. Toàn bộ phân bón vô 

cơ trước kia, bây giờ được thay thế bằng phân bón hữu cơ vi sinh và bổ sung 

thêm phân bón làm từ giun quế.  

Từ cuối năm 2018 (trước khi tiến hành sản xuất lúa hướng hữu cơ), Huyện 

Sơn Dương đã phối hợp với Hội Nông nghiệp hữu cơ Tuyên Quang tổ chức tập 

huấn 3 tháng (kiến thức kết hợp thực hành) cho người dân các xã, thị trấn về quy 

trình, kỹ thuật canh tác hữu cơ, cách chế biến phân vi sinh và thuốc trừ sâu bệnh 

từ tỏi, ớt..  

Kết quả mô hình sản xuất lúa hữu cơ của huyện: sản lượng lúa hữu cơ của 

mô hình đạt 5,4 tấn/ha, giá bán 10,7 nghìn đồng/kg cao hơn sản xuất thông 

thường 34,2%; sản lượng lúa hữu cơ đạt 16,2 tấn.  

Sản phẩm gạo của mô hình đã được cấp giấy chứng nhận hữu cơ ngày 

16/11/2019 theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017. 

2.2.2. Sản xuất chè 
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a. Chè trung du 

* Tại xã Trung Yên huyện Sơn Dương 

Năm 2019, huyện Sơn Dương đã lựa chọn 3 ha chè có tuổi chè từ 5 tuổi 

đến 7 tuổi tại xã Trung Yên để thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ. Giống chè 

tham gia mô hình là chè trung du và chè lai NDP1. Năm 2020, huyện Sơn Dương 

tiếp tục lựa chọn 3.32 ha chè có độ tuổi 2-8 tuổi tại xã Hợp Thành để sản xuất chè 

hữu cơ, giống chè LDP1. 

Chính sách hỗ trợ mô hình: hỗ trợ một phần phân hữu cơ cải tạo cho cây 

chè, chế phẩm vi sinh làm phân bón cải tạo đất và chế phẩm sinh học trừ sâu cho 

cây chè; tổ chức mở lớp tập huấn hướng dẫn kỹ thuật sản xuất chè hữu cơ cho 

người trồng chè xã Trung Yên. 

Mô hình có 7 hộ gia đình thôn Trung Long, xã Trung Yên tham gia. Phòng 

NN-PTNT, Hội Nông dân huyện Sơn Dương phối hợp với Hội Nông dân xã 

Trung Yên huy động hội viên hỗ trợ làm cỏ chè; trồng các loại hoa cúc là khắc 

tinh của một số loại rầy và bọ xít muỗi, giúp giảm thiểu sâu hại chè; thu hút côn 

trùng gây hại... 

*. Tại xã Hợp Thành huyện Sơn Dương 

Năm 2019, huyện Sơn Dương chỉ đạo thực hiện các mô hình sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ, HTX dịch vụ, sản xuất, chế biến chè Sơn Trà thôn Đồng Đài đã 

chuyển đổi chè trồng mới có năm tuổi từ 3 đến 8 tuổi bằng giống chè Trung Du 

và chè cành để thực hiện mô hình sản xuất hữu cơ, quy mô sản xuất chuyển đổi 2 

ha sang sản xuất chè hữu cơ. 

Các hộ tham gia mô hình đã tiến hành cải tạo, bổ sung các chất dinh dưỡng 

hữu cơ vào đất cho cây và đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động với mức đầu 

tư 40 triệu đồng/ha. Thực hiện nghiêm ngặt các quy trình trồng, chăm sóc đảm 

bảo sản phẩm theo tiêu chuẩn; đồng thời tổ chức tốt chuỗi sản xuất từ trồng chè, 

thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm…  

Kết quả thực hiện mô hình cho thấy, chăm sóc chè theo quy trình hữu cơ 

năng suất đạt 68 tạ/ha, giảm 30% so với chăm sóc chè theo tiêu chuẩn VietGAP, 

nhưng chất lượng chè được đảm bảo hơn nên giá bán đạt 18 nghìn đồng/kg búp 

tươi, cao hơn chè sản xuất Vietgap 3,8 nghìn đồng/kg. 

Sản phẩm chè của mô hình đã được cấp giấy chứng nhận hữu cơ ngày 

12/11/2019 theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017. 

b. Chè Shan 

 Sản phẩm chè Shan tuyết Na Hang, hiện đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa, 

tem truy xuất nguồn gốc, xuất xứ, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. 

Hiện toàn xã Hồng Thái có hơn 90 ha chè, trong đó có hơn 21 ha chè đạt chuẩn 

hữu cơ. Cây chè Shan tuyết từ cây rừng hoang nay đã trở thành nguồn lực chính, 
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đóng góp vào thu nhập của người dân xã Hồng Thái. Hàng năm, Hợp tác xã Sơn 

Trà bán ra thị trường từ 12 - 15 tấn chè Shan tuyết thành phẩm, doanh thu đạt 4 - 

5 tỷ đồng 

 Trên đỉnh núi Kia Tăng có 41 hộ dân chủ yếu là đồng bào Mông. Dao sinh 

sống, nơi đây chính là vùng chè nguyên liệu của công ty chè Kia Tăng thông qua 

tổ chức thu mua chè nguyên liệu của HTX chè Sơn Trà 

 HTX chè Sơn Trà có vùng nguyên liệu trên 30 ha chè Phúc Vân Tiên và 

Kim Tuyên, 64 ha chè shan tuyết cổ thụ. Hàng năm HTX thu mua khoảng trên 

150 tấn chè búp tươi. 

 Kết quả sản xuất chè hữu cơ Shan tuyết cho thấy, năng suất đạt 30 tạ búp 

tươi/ha, sản lượng đạt 63 tấn búp tươi/năm. Giá bán đạt bình quân trên 20.000 

đ/kg búp tươi đối với loại 1 tôm 3 lá, còn đối với loại 1 tôm 2 là giá còn cao hơn, 

khoảng 30.000 đ/kg.  

Sản phẩm chè của mô hình đã được cấp giấy chứng nhận hữu cơ ngày 

29/12/2017 theo tiêu chuẩn TCVN 11041-2:2017. 

2.2.3. Sản xuất cam 

Thực hiện việc sản xuất cam chuyển đổi hữu cơ chuyển đổi, được sự quan 

tâm giúp đỡ của Hiệp hội Hữu cơ Việt nam và Hội Nông nghiệp Hữu cơ tỉnh, 

năm 2017 đã tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất cam chuyển đổi Hữu 

cơ chuyển đổi và thực hiện sản xuất tại 3 nhóm hộ tại Thị trấn và xã Tân thành 

với 17,5 ha, năm 2019 đã nhân rộng thêm được 02 nhóm hộ đưa diện tích cam 

sản xuất chuyển đổi hữu cơ lên 24,9 ha. Sản phẩm cam hữu cơ Hàm Yên được 

kết nối, đưa sản phẩm tiêu thụ tại các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch tại thành 

phố thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh, 100 % sản phẩm cam 

hữu cơ bán ra được gắn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm.  

Thời gian chuyển đổi sang sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ PGS từ 

25/12/2017 đến 25/02/2019. Đến ngày 15/12/2019 Các nhóm sản xuất cam hữu cơ 

đã được công nhận thời gian chuyển đổi sang canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn của PGS 

Việt Nam. 

Tham gia mô hình các hộ dân được tập huấn phương pháp sản xuất theo 

hướng hữu cơ từ việc chăm sóc cây trồng, các biện pháp phòng trừ dịch hại theo 

phương pháp hữu cơ. Ngoài ra các hộ dân được tổ chức sản xuất theo nhóm và 

liên nhóm và sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Theo đó, liên nhóm đã 

kết nối được với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân với cam 

kết thu mua các sản phẩm hữu cơ với giá cao hơn. 

Sau hơn 2 năm thực hiện, mô hình này tiếp tục được duy trì và mở rộng 

bởi nó chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập, bảo đảm sức khỏe cho người tiêu 

dùng mà cũng chính là bảo vệ sức khỏe của người nông dân khi họ canh  tác 

trong môi trường an toàn và nói không với thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ… 
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Kết quả sản xuất cam hữu cơ ở Hàm Yên cho thấy năng suất bình quân đạt 

90,1tạ/ha, thấp hơn khoảng 40% so với cam sản xuất truyền thống. Năm 2019 sản 

phẩm cam hữu cơ của Hàm Yên được bán với giá 25.000 đồng/kg cam, cam 

trồng theo tiêu chuẩn VietGAP có giá trên 10.000 đồng/kg,  trong khi đó cam 

trồng theo phương pháp truyền thống có giá bình quân từ 7.000 - 8.000 đồng/kg. 

2.2.4. Sản xuất bưởi 

- Năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 

triển khai mô hình sản xuất bưởi hữu cơ tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; có 19 

hộ/07 nhóm sản xuất, với diện tích 29,4 ha bưởi. 

- Tháng 3/2019, Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã phối hợp với 

Hội Nông nghiệp hữu cơ Tuyên Quang triển khai mô hình bưởi hữu cơ chuyển 

đổi tại xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn. Mô có hình sự tham gia của 44 hộ dân với 

tổng diện tích hơn 57,2 ha. 

Tham gia mô hình, các hộ dân được hướng dẫn cách xây dựng quy chế 

hoạt động của nhóm; xây dựng kế hoạch sản xuất nông hộ, ghi chép sổ nhật ký 

theo dõi sản xuất. Thay vì bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học, các 

hộ dân được hướng dẫn cách ủ phân hữu cơ có bổ sung chế phẩm vi sinh; ngâm ủ 

đỗ tương, cá, chuối bằng chế phẩm vi sinh để làm phân bón bổ sung; chế biến 

thuốc thảo mộc để phòng trừ dịch hại cho cây trồng... 

Tháng 8/2018, HTX Trái cây hữu cơ Phúc Ninh được thành lập với 12 hộ 

gia đình tham gia. Bởi đây là mô hình sản xuất mới nên khi mới thành lập, người 

dân còn đứng ngoài nghe ngóng tình hình xem có hiệu quả không. Tuy nhiên sau 

1 năm đi vào hoạt động, thấy mô hình hữu cơ cho chất lượng quả cao hơn lại bảo 

vệ sức khỏe người trồng nên đã có thêm 5 hộ xin tham gia. 

Sản xuất bưởi  hữu cơ, Sở NN-PTNT tỉnh Tuyên Quang đã hỗ trợ người 

nông dân xã Phúc Ninh 10.000 tem truy xuất nguồn gốc và hỗ trợ người dân kết 

nối với các siêu thị để tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm cho bà con. 

Kết quả sản xuất bưởi chuyển đổi hữu cơ cho thấy năng suất bình quân đạt 

96 tạ/ha, với giá bán khoảng 20.000 đ/kg bưởi, doanh thu 1 ha đạt 192 triệu 

đồng/ha, cao hơn sản xuất truyền thống 33%. 

2.2.5. Tình hình ứng dụng TBKT vào sản xuất trồng trọt, trồng trọt hữu cơ 

 - Tiến bộ kỹ thuật trong sử dụng giống:  

 + Giống lúa: hiện đã và đang sử dụng các giống lúa thuần chất lượng cao 

thay thế dần các giống lúa lai. 

+ Giống Cam: Trung tâm Cây ăn quả Hàm Yên triển khai thực hiện Đề tài 

“Nghiên cứu, chọn lọc một số giống cam mới thu hoạch rải vụ có năng suất và 

chất lượng cao cho vùng cam huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang” với 5 giống 

cam mới (giống cam V2 giống chín muộn; giống cam CT36, CT9 giống chín 
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trung bình và giống cam BH, CS1 giống chín sớm), sử 2 dụng giống Cam sành 

Hàm Yên làm đối chứng trồng tại 4 xã: Tân Thành, Bằng Cốc, Nhân Mục, Yên 

Phú, huyện Hàm Yên. 

 + Giống bưởi: bưởi đường Xuân Vân, bưởi da xanh, bưởi Diễn, bưởi Phúc 

Trạch. Theo kết quả khảo sát tại xã Xuân Vân, Yên Sơn cho thấy việc đưa nhiều 

giống bưởi vào sản xuất ngoài việc đa dạng hóa sản phẩm còn có hướng rải vụ 

thu hoạch, giảm áp lực tiêu thụ: bưởi da xanh, bưởi Phúc Trạch cho thu hoạch từ 

tháng 9 đến hết tháng 10; từ tháng 11 đến tháng 12 là thời điểm thu hoạch bưởi 

đường, từ tháng 12 đến tháng 1 là thu hoạch bưởi Diễn. 

 + Giống na: ngoài giống na dai truyền thống, đã tiến hành đưa giống na 

Thái vào sản xuất. 

 + Giống lạc: Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa đang chủ trì thực hiện Đề 

tài “Phục tráng, duy trì và phát triển giống lạc L14 phục vụ sản xuất hàng hóa tại 

huyện Chiêm Hóa”, nhằm nâng cao chất lượng giống, cung ứng đủ giống chất 

lượng cho người sản xuất 

- Sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật: 

+ Sử dụng phân bón: thông qua các lớp tập huấn, tuyên truyền, người dân đã 

dần nhận thức được sử dụng phân bón cho các loại cây trồng: sử dụng theo quy 

trình kỹ thuật, dần đưa phân hữu cơ vào thay phân vô cơ, đặc biệt là đối với một 

số loại cây ăn quả. 

+ Sử dụng thuốc BVTV: sử dụng theo quy trình kỹ thuật, hạn chế sử dụng 

thuốc ngoài danh mục cho phép, một số vùng sản xuất cây ăn quả, chè đã và đang 

sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học thay thế thuốc BVTV hóa học. 

- Thâm canh, chăm sóc   

+ Từng bước áp dụng quy trình thâm canh, chăm sóc cân đối phân bón các 

loại phân đạm, lân, kali. 

+ Áp dụng kỹ thuật  canh tác rải vụ, kéo dài vụ thu hoạch, sản xuất trái vụ,… 

giảm áp lực tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả cây trồng nhất là đối với một số 

loại cây ăn quả. 

3. Hiệu quả một số mô hình sản xuất trồng trọt, trồng trọt hữu cơ 

a. Sản xuất lúa: Năng suất bình quân sản xuất lúa hữu cơ đạt 54 tạ/ha, giá 

bán 10,7 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt 57,8 triệu đồng/ha, lợi nhuận đạt 17,6 

triệu đồng/ha. So với sản xuất truyền thống, năng suất lúa chỉ bằng 90%, giá bán 

cao hơn 42%, do vậy doanh thu tăng 28% và lợi nhuận tăng 86%. 

b. Sản xuất cam: Năng suất bình quân sản xuất cam hữu cơ đạt 90,1 tạ/ha, 

giá bán sản phẩm bình quân đạt 25 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt 225 triệu 

đồng/ha, lợi nhuận đạt trên 171 triệu đồng/ha. So với sản xuất truyền thống, năng 
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suất cam chỉ bằng trên 51%, giá bán cao hơn 112%, doanh thu tăng 28% và lợi 

nhuận tăng 32%. 

c. Sản xuất bưởi: Năng suất bình quân sản xuất bưởi hữu cơ đạt 80 tạ/ha, 

giá bán sản phẩm bình quân đạt 20 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt 160 triệu 

đồng/ha, lợi nhuận đạt trên 113 triệu đồng/ha. So với sản xuất truyền thống, năng 

suất bưởi chỉ bằng 66%, giá bán cao hơn 200%, do vậy doanh thu tăng 33% và 

lợi nhuận tăng 40%. 

d. Sản xuất chè:  

 - Chè Shan: Năng suất bình quân sản xuất chè hữu cơ đạt 30 tạ/ha, giá bán 

sản phẩm bình quân đạt 20 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt 60 triệu đồng/ha, lợi 

nhuận đạt 47,4 triệu đồng/ha. So với sản xuất truyền thống, năng suất chè bằng 

năng suất chè truyền thống, giá bán cao hơn 100%, do vậy doanh thu tăng 100% 

và lợi nhuận tăng 49%. 

- Chè trung du: Năng suất bình quân sản xuất chè hữu cơ đạt 68 tạ/ha, giá 

bán sản phẩm bình quân đạt 18 nghìn đồng/kg, doanh thu đạt trên 122 triệu 

đồng/ha, lợi nhuận đạt 58,7 triệu đồng/ha. So với sản xuất truyền thống, năng 

suất chè bằng 75,6%, giá bán cao hơn 89%, do vậy doanh thu tăng 43% và lợi 

nhuận tăng trên 53%. 
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Bảng 13: Hiệu quả sản xuất hữu cơ, truyền thống một số cây trồng tỉnh Tuyên Quang năm 2020 
 

STT Hạng mục Đơn vị 

Sản xuất lúa Chè shan Chè trung du Cam Bưởi 

Lúa 

thường 

Lúa 

hữu cơ 

Chè 

thường 

Chè 

hữu cơ 

Chè 

thường 

Chè 

hữu cơ 

Cam 

thường 

Cam 

Hữu cơ 

Bưởi 

thường 

Bưởi 

hữu cơ 

1 Chi phí   
35,6 40,21 11 12,65 26,8 32,06 45 53,42 39 46,28 

    + Vật tư tr đồng 
14,6 16 

 

0 16,8 20 16 19 13 16 

  
  + Công lao 

động 
tr đồng 

21 24 11 13 10 12 29 34 26 31 

2 Năng suất tạ/ha 
57,0 54,0 30,0 30,0 90,0 68,0 175,0 90,1 120,0 80,0 

3 Giá bán 1000 đ/kg 
7,5 10,7 10,0 20,0 9,5 18,0 10,0 25,0 10,0 20,0 

4 Doanh thu 
Triệu 

đồng 42,8 57,8 30,0 60,0 85,5 122,4 175,0 225,3 120,0 160,0 

5 Lợi nhuận triệu đồng 
7,2 17,6 19,0 47,4 58,7 90,3 130,0 171,8 81,0 113,7 

Nguồn: Tính toán của nhóm nghiên cứu Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, 2020



 

 

39 

 

4. Hình thức tổ chức sản xuất sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt hữu cơ. 

4.1. Hình thức tổ chức sản xuất 

- Tổ hợp tác: là loại hình tổ chức sản xuất phù hợp với quy mô nhỏ, ở quy 

mô mô hình, hoặc một số hộ trong thôn liên kết sản xuất theo quy trình kỹ thuật 

thống nhất. Hiện tại đang được áp dụng trong mô hình sản xuất lúa hữu cơ, cam 

hữu cơ, bưởi hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

- Hợp tác xã: loại hình này áp dụng cho quy mô sản xuất lớn hơn, số lượng 

hộ đủ lớn, có thể hình thành liên kết giữa các tổ hợp tác thành hợp tác xã. Loại hình 

này đang được sản xuất bưởi hữu cơ, cam hữu cơ trên đia bàn tỉnh 

- Doanh nghiệp: Đây là loại hình quản lý tương đối chặt chẽ, chủ động trong 

sản xuất theo chuỗi từ thống nhất sản xuất theo quy trình kỹ thuật, thu hoạch, bảo 

quản chế biến và tiêu thụ, .. tuy nhiên đòi hỏi doanh nghiệp phải có lượng vốn đầu 

tư đủ lớn. Loại hình này đang được sản xuất đối với chè hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

4.2. Tiêu thụ sản phẩm trồng trọt hữu cơ 

Do sản lượng sản phẩm hữu cơ chưa lớn, mặt khác mới được đưa vào sản 

xuất nên sản phẩm chủ yếu được tiêu thụ: 

Qua chuỗi cung ứng: đối với Cam Hàm Yên tiêu thụ thông qua chuỗi cung 

ứng đạt trên 30%, gạo hữu cơ  10%, chè shan hữu cơ, chè hữu cơ trên 50%. 

Bán cho thương lái, bán lẻ: cam hàm yên 70%, gạo hữu cơ 90%, chè hữu cơ 

50%,… 

Nhìn chung, thị trường tiêu thụ sản phẩm trồng trọt hữu cơ bên cạnh những 

thuận lợi nhưng cũng còn có những khó khăn, trở ngại, cụ thể: 

        - Do là sản phẩm mới nên người tiêu dùng còn dè dặt trước khi quyết định  

mua sử dụng. 

        - Giá cao: do quy mô sản xuất nhỏ, chi phí đầu tư tăng cao so với sản xuất 

truyền thống dẫn đến giá thành sản phẩm cao. 

        - Khâu quản lý thị trường còn chưa tốt, trên thị trường đôi khi còn có sản 

phẩm kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái,…. Dẫn đến người tiêu dùng còn nghi 

ngờ chất lượng sản phẩm. 

5. Các chính sách hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ. 

- Ngày 30/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết 

định số 1386/QĐ-UBND về thành lập Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh Tuyên Quang; 

Hội Nông nghiệp hữu cơ đã hướng dẫn, hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, HTX, người 

sản xuất tiếp cận, cập nhật thông tin về sản xuất, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ 

sản phẩm hữu cơ. 
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- Giai đoạn vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành 

nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có liên quan đến 

sản xuất trồng trọt hữu cơ: 

+ Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 22/7/2014 về chính sách khuyến 

kích phát triển kinh tế trang trại;  

+ Nghị quyết số 12/2014/NQ-HDND ngày 22/7/2014 về chính sách hỗ trợ 

sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi chủ lực;  

+ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 13/7/2016 về chính sách khuyến 

khích phát triển hợp tác xã;  

+ Nghị quyết số 11/2019/NQ-HDND ngày 01/8/2019 về chính sách hỗ trợ 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang… 

+ Nghị quyết số 06/NQ-HDND ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân về 

việc quy định chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Thông qua các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa 

bàn tỉnh thực hiện rất hiệu quả, đã hỗ trợ, tạo nguồn vốn, cung cấp cây, con giống 

cho nhiều tổ chức, cá nhân phát triển sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy phát triển hàng 

hóa theo chuỗi giá trị gắn với tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu thị trường, góp 

phần tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, Hội 

đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang mới ban hành chính sách khuyến khích phát triển 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh; do phạm vi điều chỉnh, đối tượng, tiêu chuẩn 

áp dụng của sản xuất nông nghiệp hữu cơ có tính chất đặc thù, khác với các chính 

sách phát triển nông nghiệp hiện có của tỉnh; bên cạnh đó sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ không giống với sản xuất nông nghiệp thông thường,việc vận dụng các 

chính sách hiện có trên địa bàn tỉnh vào sản xuất nông nghiệp hữu cơ còn gặp phải 

khó khăn nhất định, chưa thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân tham gia. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

- Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, các ngành luôn ủng hộ mạnh 

mẽ các nỗ lực phát triển một nền nông nghiệp bền vững và thân thiện môi trường, 

nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của sản phẩm, trong đó có nông nghiệp hữu 

cơ. HĐND tỉnh đã ban hành chính sách kịp thời về phát triển nông nghiệp hữu cơ 

trên địa bàn tỉnh. 

- Là một tỉnh nông nghiệp, Tuyên Quang có nhiều tiềm năng và lợi thế để 

phát triển nông nghiệp hữu cơ. Việc phát triển nông nghiệp sinh thái bền vững là 
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một xu thế tất yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động tiêu 

cực đến sức khỏe cộng đồng cũng như môi trường sống. Với Tuyên Quang, để 

chuyển thành công nền sản xuất tự cung tự cấp sang nền sản xuất hàng hóa, thì vấn 

đề an toàn thực phẩm cũng như nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị 

trường trong và ngoài tỉnh sẽ ngày càng cấp thiết. 

- Bên cạnh đó, nhận thức của người người sản xuất và người tiêu dùng về an 

toàn thực phẩm ngày càng cao. Sản xuất hữu cơ là phương thức sản xuất nông 

nghiệp sạch, an toàn, bền vững, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ người tiêu 

dùng. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng 

tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ. 

- Nguồn nguyên liệu chế biến phân bón như cây phân xanh, phân hữu cơ khá 

phong phú. Một số khu vực sản xuất còn rất hoang sơ, canh tác chủ yếu là quảng 

canh nên đất và nước chưa bị ô nhiễm kim loại nặng, dư lượng thuốc BVTV. 

- Phần lớn người dân có kinh nghiệm, nhiệt tình, có nhận thức và mong 

muốn chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ, đặc biệt là các loại hình sản xuất chè, rau, 

bưởi,…. Từ đó đã vận dụng, góp phần vào thành công của các mô hình sản xuất 

hữu cơ. 

- Trên địa bàn tỉnh nói riêng, toàn quốc nói chung, các loại phân bón hữu cơ, 

thuốc BVTV sinh học ngày càng đa dạng, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu sử dụng 

của người dân trong sản xuất trồng trọt hữu cơ. 

2. Khó khăn 

- Đòi hỏi quy mô sản xuất theo vùng, tính liên kết cao giữa các hộ sản xuất 

trong vùng; Quy trình sản xuất khắt khe, ghi chép sản xuất, sử dụng các loại vật tư 

đầu vào, đất đai và nguồn nước phải đáp ứng yêu cầu. 

- Tập quán canh tác hiện tại đã và đang lạm dụng phân bón vô cơ, thuốc 

BVTV hoá học. Trong quá trình canh tác hữu cơ, người sản xuất chỉ được phép sử 

dụng phân bón hữu cơ, phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh bằng các biện pháp thủ công 

hoặc thuốc sinh học nên mất nhiều công lao động, đặc biệt với khí hậu nóng ẩm rất 

thuận lợi cho nhiều sâu bệnh phát triển và gây hại. 

- Phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học có tác dụng chậm hơn so với nhiều 

phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật nên nguồn dinh dưỡng khoáng cung 

cấp cho cây trồng ở giai đoạn đầu rất chậm và không đầy đủ. Mặt khác chi phí đầu 

tư phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học đều cao hơn. 

- Khi chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ (đặc biệt giai đoạn đầu mới thực hiện), 

người sản xuất gặp khó khăn trong phòng, chống sâu bệnh do áp lực sâu bệnh còn 

cao; cân bằng sinh thái môi trường đất, nước, thực vật đã bị phá vỡ do canh tác 

không an toàn, mất cân đối trong nhiều năm trước. Vì vậy cần thời gian để thiết lập, 
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khôi phục lại hệ sinh thái ban đầu. Thông thường sản xuất hữu cơ năng suất giảm 

trong đí chi phí nhân công tăng dẫn đến giá thành sản xuất cao. Bên cạnh đó, nhiều 

sản phẩm có hình thức không đẹp, không bắt mắt (vết sâu ăn, đốm bệnh…) cũng 

ảnh hưởng đến giá cả của sản phẩm trên thị trường. 

- Khâu tiêu thụ cũng gặp nhiều khó khăn khi trên thị trường vẫn còn hiện 

tượng trà trộn giữa sản phẩm hữu cơ với các sản phẩm khác, thậm chí cả những sản 

phẩm không an toàn, khiến người tiêu dùng mất niềm tin. Ngoài ra, thu nhập của 

một bộ phận người dân vẫn ở mức trung bình, thì việc bỏ tiền để mua sản phẩm 

hữu cơ với giá cao hơn 30-50% thì cũng không dễ dàng gì. 

- Phần lớn các doanh nghiệp và hộ sản xuất nông nghiệp hữu cơ có quy mô 

sản xuất còn nhỏ, việc đầu tư sản xuất chủ yếu dựa vào các dự án hỗ trợ. Về tổng 

thể, chưa có quy hoạch hay định hướng đối tượng cũng như thị trường cho sản 

phẩm hữu cơ. 

- Đất đai của Tuyên Quang tại một số vùng bị nhiễm kim loại nặng vượt 

ngưỡng cho phép, một trong những nguyên nhân chính là quá trình sản xuất lạm 

dụng phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật và có sẵn trong đất do gần các mỏ kim 

loại (sắt, chì, kẽm,…) trên địa bàn tỉnh. 
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Phần thứ hai 

ĐIỀU TRA, XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG CANH TÁC HỮU CƠ TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH TUYÊN QUANG ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

 

I. DỰ BÁO CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên.  

 a. Vị trí địa lý: Tuyên Quang là tỉnh thuộc vùng Trung du miền núi phía Bắc. Chỉ 

cách Hà Nội 165 km, diện tích tự nhiên của tỉnh tương đối rộng lớn. Quốc lộ 2 là 

tuyến giao thông huyết mạch chạy qua địa bàn tỉnh với chiều dài khoảng 90 km; 

tuyến đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai cũng đã được đầu tư, đưa vào sử dụng,… 

đây là những yếu tố thuận lợi cho giao lưu kinh tế, tiêu thụ nông sản, giữa Tuyên 

Quang với các tỉnh, vùng lân cận... đặc biệt là các thị trường Hà Nội, Lào Cai, Hà 

Giang.  

Hà Nội là trái tim, là thủ đô của đất nước, với mật độ dân số khá đông, nhu 

cầu và điều kiện thu nhập tương đối khá giả, sẵn sàng tiêu thụ lượng lớn nông sản, 

đặc biệt là nông sản có chất lượng, nguồn gốc rõ ràng. Lào Cai, Hà Giang là một 

trong những tỉnh miền núi có tiềm năng phát triển du lịch trong bối cảnh năng lực 

sản xuất tại chỗ có hạn, do vậy việc xúc tiến thương mại với các tỉnh trong  bối 

cảnh giao thông được đầu tư sẽ giúp cho Tuyên Quang thuận tiện trong việc kết nối 

tiêu thụ hàng hóa nông sản nói riêng, giao thương hàng hóa nói chung với các tỉnh 

lân cận.  

b. Khí hậu Tuyên Quang vừa mang tính đa dạng của chế độ hoàn lưu gió mùa nhiệt 

đới, chịu ảnh hưởng của khí hậu lục địa Bắc Á - Trung Hoa, vừa mang tính chất 

của khí hậu vùng núi cao có địa hình bị phân chia mạnh.  

Do chế độ mưa phức tạp, kết hợp với các yếu tố địa lý cảnh quan khác nên Tuyên 

Quang có nguồn nước khá  dồi dào. Đây là một trong những thuận lợi cơ bản cho sự phát 

triển nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa, rau, chè, cây ăn trái nói riêng trên địa bàn 

tỉnh. Tuy nhiên, cũng do lượng mưa theo không gian và thời gian kết hợp với địa hình 

dốc và bị chia cắt cũng đã gây nên hiện tượng lụt lội và lũ quét, gây khó khăn và thiệt hại 

đáng kể đối với ngành nông - lâm nghiệp nói chung, lĩnh vực trồng trọt nói riêng.  

c. Nguồn nước:  

- Nước mặt: Mạng lưới sông ngòi gồm 3 hệ thống sông chính:  sông Lô, sông 

Gâm và sông Phó Đáy, ngoài ra còn có trên 500 sông suối nhỏ và trên 2.000 ha ao 

hồ. 

Tổng lượng nước mặt hàng năm trên 3 lưu vực sông chính và các ao hồ trên 

địa bàn tỉnh ước tính khoảng 10 tỷ mét khối. 
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Tuyên Quang là tỉnh có nguồn tài nguyên nước phong phú, đủ khả năng cung 

cấp nước phục vụ cho sản xuất sinh hoạt. Mạng lưới sông ngòi của tỉnh rất dày, có 

tiềm năng lớn về thuỷ điện. Tuy nhiên do độ dốc dòng chảy lớn, lòng sông hẹp nên 

vào mùa mưa, sông suối ở Tuyên Quang hay gây lũ lụt cho các vùng thấp. 

- Nước ngầm: Hiện tại, tiềm năng nước dưới đất toàn tỉnh Tuyên Quang vẫn 

chưa được điều tra, đánh giá chi tiết. Các nghiên cứu sơ bộ trước đây cho thấy, trữ 

lượng tự nhiên nước dưới đất trên phạm vi toàn tỉnh đạt khoảng 3.500.000 m3/ngđ.  

Nhìn chung, Tuyên Quang là tỉnh có nguồn tài nguyên nước tương đối phong 

phú. Tài nguyên nước mặt lớn, đáp ứng đủ nhu cầu cấp nước phục vụ cho sản xuất, 

sinh hoạt. Tài nguyên nước dưới đất khá dồi dào, chất lượng nước tốt, đáp ứng tiêu 

chuẩn làm nguồn cấp nước cho ăn uống và sinh hoạt. Tuy nhiên, trong sản xuất 

nông nghiệp, nhất là lĩnh vực sản xuất đòi hỏi nước có chất lượng theo tiêu chuẩn, 

đáp ứng cho sản xuất thì cần nghiên cứu, khảo sát, đánh giá kỹ. 

d. Thổ nhưỡng, đất đai 

Tài nguyên đất tỉnh Tuyên Quang khá đa dạng về nhóm và loại, đã tạo ra nhiều 

tiểu vùng sinh thái nông - lâm nghiệp thích hợp với nhiều loại cây trồng: lúa, rau, 

lạc, chè, cây ăn quả, dược liệu,…. Tuy nhiên quá trình khai thác, sử dụng đất mặc dù 

đã tín toán đến mức dộ phù hợp, xong còn lạm dụng yếu tố thị trường, một số loại 

cây trồng còn mở rộng quá nhiều so với quy hoạch (cam, bưởi,…) dẫn đến chưa phát 

huy được hiệu quả sử dụng đất. 

Do trình độ thâm canh đang ở mức vừa phải, một sô vùng, đặc biệt khu vực núi 

cao, tập quán canh tác của người dân vẫn ở mức trung bình, thấp dẫn đến đất còn 

chưa bị ô nhiễm, thoái hóa,… thuận lợi trong việc cải tạo sản xuất trồng trọt hữu cơ. 

2. Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh  

*. Giai đoạn 2021-2025  

Theo số liệu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021-2025, một số mục tiêu của 

tỉnh có liên quan đến phát triển trồng trọt hữu cơ như sau: 

- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm (theo giá so sánh năm 2010) đạt 

trên trên 8%/năm.   

- Tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 64 triệu 

đồng. 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng bình quân 5 năm (theo giá 

so sánh năm 2010) đạt 4%/năm; 

- Tổng diện tích đất trồng trọt hữu cơ trên 1% tổng diện tích đất cây trồng 

chính (1,5% diện tích các cây trồng chủ lực).  
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- Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 1 ha canh tác nông nghiệp, rừng 

trồng, nuôi trồng thủy sản gấp 1,3 lần so với năm 2020. 

*. Định hướng đến năm 2030 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 3%/năm. 

- Tổng diện tích đất trồng trọt hữu cơ trên 2% tổng diện tích đất cây trồng 

chính.  

- Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân 1 ha canh tác nông nghiệp trên 150 

triệu đồng/ha. 

 Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh nói chung, ngành nông nghiệp nói 

riêng sẽ góp phần nâng cao thu nhập, đời sông cho người dân, trong bối canh ngành 

nông nghiệp phát triển 4%/năm như vậy sẽ góp phần tăng nhu cầu sử dụng sản 

phẩm sạch, sản phẩm có nguồn gốc, đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, từ 

nhu cầu tăng, đòi hỏi sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bản tỉnh phát triển để 

đáp ứng cho nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh và phục vụ nhu cầu người dân 

thủ đô và các tỉnh lân cận. 

3. Thị trường tiêu thụ và xu hướng sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

Bảng 14: Định hướng tiêu thụ sản phẩm NNHC Việt Nam đến năm 2030 

TT Sản phẩm 

Bình quân 

đầu người 

(kg/ng/năm) 

Tổng sản 

lượng (1.000 

tấn/năm) 

Tiêu thụ trong 

nước (1.000 

tấn/năm) 

Xuất khẩu 

(1.000 

tấn/năm) 

1 Gạo 12,0 2.400 1.320 1.080 

2 Rau các loại 11,0 1.800 1.210 590 

3 Quả các loại 8,5 1.000 935 65 

Căn cứ vào xu thế sử dụng, khả năng tài chính của người tiêu dùng trong nước 

và mức độ mong muốn sử dụng sản phẩm NNHC, định hướng thị trường trong 

nước đối với thực phẩm hữu cơ chiếm khoảng 8 – 10% trong tổng nhu cầu tiêu 

dùng thực phẩm nói chung của người dân. Tổng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm NNHC 

cho 110 triệu dân đến năm 2030 khoảng 2,4 triệu tấn gạo; 1,8 triệu tấn rau; 1000 

nghìn tấn quả các loại; định hướng thị trường xuất khẩu mỗi năm khoảng 1,08 triệu 

tấn gạo hữu cơ, 590 nghìn tấn rau hữu cơ, 65 nghìn tấn quả hữu cơ các loại. 

3.1. Thị trường trong nước 

Hiện nay việc chế biến các sản phẩm hữu cơ chưa được quan tâm đầu tư, đối 

với các sản phẩm hữu cơ xuất khẩu phần lớn mới chỉ ở dạng sơ chế như rau, quả, 

hồ tiêu, một số sản phẩm chế biến như chè, tinh dầu dừa, tôm… 
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Các sản phẩm tiêu thụ trong nước chủ yếu tươi sống như gạo, rau, quả, tôm, 

rươi… 

Theo tính toán của Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ, tổng mức tiêu thụ sản phẩm 

hữu cơ tại thị trường trong nước hàng năm khoảng 500 tỷ đồng, trong đó tập trung 

tại những thành phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng, tổng giá trị thị trường 

sản phẩm hữu cơ tại 2 thành phố lớn TP. HCM và Hà Nội đạt khoảng 400 tỷ 

đồng/năm. Ngoài ra tại các chuỗi siêu thị địa phương, những sản phẩm hữu cơ như 

gạo, rau, quả, thịt, hải sản... có doanh số bán hàng ngày càng tăng. 

Chỉ tính riêng thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nhu cầu sản phẩm hữu 

cơ rất lớn, trong khi nguồn cung chỉ đáp ứng khoảng 1% nhu cầu. Như vậy, dư địa 

cho nông sản hữu cơ được đánh giá còn tới 99%. 

Mặc dù các sản phẩm hữu cơ đang là xu hướng và có nhu cầu lớn trên thị 

trường trong nước, nhưng nguồn cung chưa đáp ứng đủ cầu và chủ yếu sản phẩm 

hữu cơ được chứng nhận dành cho xuất khẩu. 

3.2. Thị trường xuất khẩu 

Thị trường xuất khẩu sản phẩm hữu cơ Việt Nam chưa khai thác hết tiềm năng 

để đạt giá trị xuất khẩu cao do thiếu năng lực chế biến và không có thương hiệu 

mạnh. 

Hiện nay ngoài thị trường nội địa, Việt Nam có số lượng doanh nghiệp sản 

xuất hữu cơ là 97 doanh nghiệp; tham gia xuất khẩu là 60 doanh nghiệp với kim 

ngạch khoảng 335 triệu USD/năm. Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Việt Nam được 

tiêu thụ trong nước và hiện đã xuất khẩu đi 180 nước trên thế giới, trong đó có Mỹ, 

EU, Trung Quốc, Nhật, Đức, Anh, Hàn Quốc, Nga, Singapore, Pháp, Bỉ, Hà Lan, 

Italia... là những thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ lớn nhất trên thế giới.  

Đi cùng với xu hướng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ, Việt Nam đẩy 

mạnh mở rộng tiêu thụ sản phẩm hữu cơ ra thị trường quốc tế. Tận dụng lợi thế về 

nhân lực, nguồn lực môi trường đất đai hiện có. Việt Nam đủ khả năng cung ứng ra 

thị trường (các nước lân cận) những nông phẩm hữu cơ trong thời gian dài và chất 

lượng ổn định. 

3.3. Xu hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại Việt Nam 

Tính từ năm 2000 đến nay diện tích nuôi trồng hữu cơ trên cả nước tăng 

nhanh. Thu hút lớn các doanh nghiệp và nông dân ở 33 tỉnh thành cùng tham gia. 

Trong đó, có nhiều mô hình hợp tác xã đang sản xuất nông nghiệp hữu cơ và phát 

triển nhanh về quy mô cũng như chất lượng sản phẩm. Cụ thể có các địa bàn như 

Lương Sơn (Hòa Bình), Thanh Xuân, Sóc Sơn (Hà Nội), Bắc Hà (Lào Cai), Hàm 

Yên (Tuyên Quang)… 
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Thêm vào đó, với diện tích canh tác trên các địa bàn các tỉnh trên cả nước 

tăng nhanh mỗi năm. Theo Bộ NN&PTNT, tính đến nay, diện tích canh tác hữu cơ 

tại Việt Nam tăng từ 53.350 ha năm 2016 lên khoảng 237.693 ha năm 2019. Cả 

nước có 46/63 tỉnh thành đang thực hiện và có phong trào sản xuất hữu cơ. Số nông 

dân tham gia sản xuất hữu cơ là 17.168 người. 

Nhằm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hữu cơ Bộ Khoa học và Công nghệ 

có ban hành và công bố bộ Tiêu chuẩn thực phẩm hữu cơ quốc gia (TCVN 

11041:2017), với những tiêu chuẩn cụ thể liên quan sản xuất, chế biến, ghi nhãn 

sản phẩm nông sản hữu cơ; trồng trọt hữu cơ và chăn nuôi hữu cơ. Trong phạm vi 

chủ yếu là rau, trái cây, lương thực, chè, thảo dược, gia súc, gia cầm và trứng gia 

cầm hữu cơ, ong nuôi và sản phẩm ong… Đồng thời nhấn mạnh quy trình vận 

chuyển, bảo quản, sơ chế và chế biến thực phẩm hữu cơ luôn cần đảm bảo vệ sinh 

an toàn thực phẩm từ gốc đến ngọn, từ khâu nuôi trồng, chế biến, sản xuất cho đến 

tay người tiêu dùng. 

Cũng theo nghị định 109/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành mới đây có 

đưa ra nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ. Trong đó ưu 

tiên kinh phí nghiên cứu khoa học, còn lại đầu tư vào phục vụ sản xuất hữu cơ 

được ưu tiên hưởng các chính sách khuyến khích đầu tư. 

4. Dân số, lao động 

 - Dân số: Với tốc độ tăng dân số tự nhiên trên của tỉnh giai đoạn tới đạt 1,1-

1,2%. Dự kiến quy mô dân số tỉnh Tuyên Quang đạt khoảng 829,7 nghìn người 

năm 2025 và đạt 867,7 nghìn người vào năm 2030. Trong đó: đến năm 2025 dân số 

thành thị chiếm 20% tổng dân số toàn tỉnh. 

 - Tổng số lao động toàn tỉnh đến năm 2025 đạt khoảng 514 nghìn người, 

chiếm khoảng 62% dân số toàn tỉnh; đến năm 2030 đạt khoảng 546 nghìn người, 

chiếm khoảng 63% dân số toàn tỉnh. Chất lượng lao động ngày được cải thiện. 

5. Tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng trong trồng trọt 

- Những tiến bộ trong nghiên cứu chế biến phân hữu cơ có hàm lượng phân 

khoáng phù hợp với các loại cây trồng ở các tiểu vùng sinh thái. Quá trình nghiên 

cứu, thử nghiệm, chuyển giao cho người sản xuất với giá thành hợp lý. 

- Tiến bộ kỹ thuật nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao cho người sản xuất 

các loại thuốc Bảo vệ thực vật sinh học nhằm đáp ứng tối đa phòng, chống các loại 

sâu bệnh cho cây trồng với giá thành hợp lý. 

- Những tiến bộ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học: Trong các giai đoạn tới 

công nghệ sinh học sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng ngày 

càng sâu, rộng trong các hoạt động sản xuất nông - lâm - thủy sản. Dự báo các tiến 

bộ khoa học - công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ sinh học sẽ trở nên phổ biến và 
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mang lại tác động tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất của các ngành cả về lượng 

và chất trong các giai đoạn đến năm 2030 và sau năm 2030 là: 

+ Trong trồng trọt: công nghệ sinh học, nuôi cấy mô, công nghệ gen, đột biến 

gen,... sẽ tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi có ưu thế thích nghi với điều kiện 

ngoại cảnh, có năng suất, chất lượng và độ đồng đều cao, chống chịu sâu bệnh, đáp 

ứng với yêu cầu ngày càng phong phú và đa dạng của thị trường. Đồng thời có thời 

gian sinh trưởng hợp lý, phù hợp với yêu cầu bố trí cơ cấu mùa vụ đối với các cây 

ngắn ngày, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát huy được các điều kiện 

sinh thái của từng địa bàn (các chế độ nhiệt, ẩm), với cây lâu năm sẽ rút ngắn thời 

kỳ kiến thiết cơ bản, sớm cho sản phẩm.  

+ Công nghệ sinh học còn được đẩy mạnh ứng dụng trong các hoạt động xử 

lý chất thải, xử lý môi trường sản xuất, bảo quản, chế biến, kiểm tra dư lượng 

kháng sinh, thuốc trừ sâu, kim loại nặng và độc tố,… trong các sản phẩm trồng trọt 

hàng hóa đáp ứng với yêu cầu vệ sinh - an toàn thực phẩm, sản phẩm hữu cơ, đang 

ngày càng khắt khe của thị trường, đặc biệt với các sản phẩm xuất khẩu. 

- Các tiến bộ về kỹ thuật canh tác: Các công nghệ mới trong canh tác sẽ có 

bước phát triển mạnh mẽ, trở nên phổ biến trong hoạt động sản xuất như: thủy canh 

(canh tác không dùng đất), canh tác trong hệ thống nhà kính, nhà lưới gắn với các 

công nghệ thâm canh cao (tự động hóa hệ thống tưới, ánh sáng, bón phân,…), canh 

tác bằng phương pháp khí canh trong sản xuất một số loại cây trồng lấy rễ, lấy củ, 

trong sản xuất giống.  

- Các tiến bộ về công nghệ thông tin: Những tiến bộ trong lĩnh vực công nghệ 

thông tin sẽ ngày càng được ứng dụng phổ biến tạo nguồn lực có tính đột phá thúc 

đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ về chất trong các hoạt động sản xuất, đặc biệt nâng 

cao năng lực quản lý, chỉ đạo, tổ chức sản xuất theo hướng thâm canh tự động hóa; 

phát triển lưu thông nhờ đáp ứng nhanh chóng, chính xác về thông tin phục vụ cho 

đầu tư sản xuất, liên kết, hợp tác và lưu thông tiêu thụ sản phẩm với giá cả hợp lý. 

6. Định hướng phát triển các loại nông sản chủ lực trên địa bàn tỉnh 

Theo ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tiêu chí chung xác định 

sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh đó là: 

- Sản phẩm có quy mô sản xuất lớn, có giá trị gia tăng cao, chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng giá trị sản phẩm nông nghiệp; có ý nghĩa làm động lực thúc đẩy ngành 

nông nghiệp của tỉnh phát triển; 

- Khả năng áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để tạo 

ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao; 

- Có tiềm năng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; có khả năng cung 

ứng cho thị trường với sản lượng lớn, ổn định, lâu dài; có khả năng gắn kết giữa 
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sản xuất với các cơ sở chế biến trong và ngoài tỉnh; có khả năng cạnh tranh với các 

sản phẩm cùng loại; 

- Có tính độc đáo riêng của địa phương, được cấp chỉ dẫn địa lý và bảo hộ 

nhãn hiệu hàng hóa, có khả năng trở thành sản phẩm hàng hóa mang đặc trưng 

riêng của tỉnh Tuyên Quang; 

- Có khả năng kết nối với sản phẩm cùng loại của các tỉnh trong vùng và 

trong nước để tham gia xuất khẩu. Sản phẩm có khả năng liên kết tạo chuỗi cung 

ứng ổn định. Sản phẩm có khả năng thu hút được doanh nghiệp đầu tư. 

 Ngày 31 tháng 12 năm 2019, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng đã ban hành 

quyết định số 481/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực trên địa bàn tỉnh, lĩnh vực trồng trọt có 5 cây trồng: cam, chè,  mía, bưởi và 

cây lạc. 

Thực hiện Quyết định 885/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng chính phủ V/v phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 

2021-2030, UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành quyết định số 780/QĐ-UBND 

về việc Phê duyệt đề cương, dự toán dự án “Điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt 

hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cũng tại nội dung quyết 

định này, đã xác định một số đối tượng cây trồng phát triển sản xuất hữu cơ đó là: 

lúa, rau, lạc, chè, cam, bưởi, dược liệu và một số cây ăn quả khác (đặc sản của địa 

phương). 

II. KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, XÁC ĐỊNH CÁC VÙNG CANH TÁC HỮU CƠ 

ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030. 

1. Quan điểm phát triển 

1. Phát triển trồng trọt hữu cơ phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội 

của tỉnh; Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc giai đoạn 2020-2030; Đề án 

cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm, thủy sản hàng hóa, 

tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết đảm bảo chất lượng, 

giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 của tỉnh Tuyên Quang 

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo 

tiêu chuẩn, quy chuẩn, làm thay đổi nhận thức và hành động trong sản xuất nông 

nghiệp vì sự bền vững của ngành nông nghiệp hàng hóa, vì sự an toàn của người sản 

xuất và người tiêu dùng, tạo sự liên kết hợp tác sản xuất theo chuỗi mang lại giá trị 

tăng cao. 

3. Tận dụng tối đa các điều kiện sẵn có về trồng trọt để phát triển sản xuất hữu 

cơ trên địa bàn tỉnh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tổ chức sản xuất 
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nông nghiệp hữu cơ theo hướng: tập trung thu hút các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, 

cá nhân đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. Lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Nhà nước kết hợp với sự tham gia của 

nguồn phi ngân sách để thực hiện các mô hình dự án ưu tiên.  

4. Phát triển trồng trọt hữu cơ góp phần bảo vệ sức khỏe, bảo vệ môi trường sinh 

thái, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người sản xuất và người 

tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao và hàm lượng dinh 

dưỡng cao.  

5. Quy mô sản xuất trồng trọt hữu cơ dựa trên định hướng, nhu cầu thị trường. 

Khi thị trường thuận lợi cần linh hoạt mở rộng diện tích ở những nơi có đủ điều kiện. 

Hài hòa lợi ích giữa tổ chức sản xuất, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm hữu 

cơ. Định hướng tối đa hóa lợi thế của các cây trồng bản địa, đặc hữu, đặc sản có khả 

năng cạnh tranh cao như: chè, cam, bưởi, rau, lạc, hồng, na, dược liệu và lúa gạo. 

2. Mục tiêu phát triển 

- Đến năm 2025: Phát triển sản xuất hữu cơ các loại cây trồng có thế mạnh, 

phù hợp với địa phương như lúa, rau, lạc, cam, bưởi, chè, hồng, na, dược liệu. Kết 

hợp sản xuất hữu cơ với du lịch, bảo vệ môi trường. Diện tích đất trồng trọt hữu cơ 

đạt trên 1% tổng diện tích đất trồng trọt các cây trồng chính (trong đó cây trồng chủ 

lực đạt trên 1,5% diện tích). Nâng cao hiệu quả sản xuất trồng trọt hữu cơ, giá trị 

sản phẩm cao gấp trên 1,5 lần so với sản xuất phi hữu cơ. 

- Đến năm 2030:  Diện tích đất trồng trọt hữu cơ tỉnh Tuyên Quang đạt trên 

3% tổng diện tích đất trồng trọt các cây trồng chính. Nâng cao hiệu quả sản xuất 

trồng trọt hữu cơ, giá trị sản phẩm cao gấp trên 1,8 lần so với sản xuất phi hữu cơ. 

3. Điều tra, xác định các vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ 

3.1. Xây dựng tiêu chí vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ 

a. Các tiêu chí chung cho vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ 

- Khu vực sản xuất: Không gian khu vực trồng trọt hữu cơ được khoanh 

vùng, có vùng đệm hoặc hàng rào vật lý tách biệt với khu vực không sản xuất hữu 

cơ, cách xa khu vực môi trường bị ô nhiễm hoặc khu tập kết, xử lý chất thải sinh 

hoạt, công nghiệp, bệnh viện. Quy định vùng đệm cụ thể, dễ dàng nhận diện. Sử 

dụng các công cụ chuyên dùng trong sản xuất hữu cơ, có biển báo khu vực sản xuất 

hữu cơ riêng biệt, rõ ràng. 

Trong sản xuất hữu cơ không thực hiện các hoạt động có tác động tiêu cực 

đến các khu bảo tồn đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận (Khu bảo tồn, rừng 

đầu nguồn). 

- Đất đưa vào sản xuất hữu cơ phải đáp ứng quy định hiện hành về giới hạn 

kim loại nặng và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 



 

 

51 

 

- Nguồn nước sử dụng trong trồng trọt cần được sử dụng hợp lý theo nhu cầu 

của cây trồng và tránh lãng phí, đáp ứng được với yêu cầu theo quy định hiện hành, 

bảo vệ nguồn nước tránh bị ô nhiễm. 

b. Tiêu chí riêng cho từng loại cây trồng 

Căn cứ theo Quy hoạch trồng trọt tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng 

năm 2025 đã được phê duyệt, đề xuất quy mô diện tích của các vùng sản xuất hữu cơ 

của các loại cây trồng như sau: 

- Vùng sản xuất lúa hữu cơ: quy mô diện tích trên 10 ha/vùng 

- Vùng sản xuất lạc hữu cơ: quy mô diện tích trên 5 ha/vùng 

- Vùng sản xuất rau hữu cơ: quy mô diện tích trên 3 ha/vùng 

- Vùng sản xuất chè hữu cơ: quy mô diện tích trên 10 ha/vùng 

- Vùng sản xuất cam hữu cơ: quy mô diện tích trên 10 ha/vùng 

- Vùng sản xuất bưởi hữu cơ: quy mô diện tích trên 10 ha/vùng 

- Vùng sản xuất dược liệu hữu cơ: quy mô diện tích trên 3 ha/vùng 

- Các vùng sản xuất cây ăn quả hữu cơ khác: quy mô diện tích trên 3 ha/vùng 

3.2. Lựa chọn xác định các vùng canh tác hữu cơ 

 Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của toàn tỉnh, từng địa phương 

cấp huyện. 

 Căn cứ vào tiềm năng thế mạnh của các địa phương cấp huyện, thành phố 

 Căn cứ vào các quy định được ban hành trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

11041-2:2017 

 Căn cứ vào kết quả khảo sát, làm việc, thống nhất giữa đơn vị tư vấn với các 

huyện, thành phố. 

 Kết quả làm việc với các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, sơ bộ xác định 

được 69 vùng sản xuất hữu cơ tiềm năng, tổng diện tích đến năm 2025 dự kiến là 1349 

ha, đến năm 2030 là 2038 ha, cụ thể như sau: 

Bảng 15: Tổng hợp số lượng các vùng sản xuất hữu cơ tiềm năng đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 

STT Huyện/xã Địa điểm 
Diện tích (ha) Số 

vùng 2025 2030 

I HUYỆN LÂM BÌNH 241 344 8 

1 Xã Thượng Lâm Đồng Nà Lung, thôn Nà Lung 23 44 1 

2 TT Lăng Can 

Đồng Khuổi Tuộc - Tông Chang, thôn 

Phai Tre A 10 20 1 

3 Xã Khuôn Hà Đồng Nà Muông, thôn Nà Muông 10 10 1 

4 Xã Bình An Đồng Chẩu Quân, thôn Chẩu Quân 10 10 1 
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STT Huyện/xã Địa điểm 
Diện tích (ha) Số 

vùng 2025 2030 

5 Xã Thổ Bình Khau mút 130 160 1 

6 Xã Thổ Bình Thôn Nà Vài 20 40 1 

7 TT Lăng Can Đồng Thẳm My, Thôn Năm Đíp 8 10 1 

8 Xã Phúc Sơn Bản Cậu 30 50 1 

II HUYỆN NA HANG 246 340 10 

1 Xã Hồng Thái Khâu Tràng 10 10 1 

2 Xã Khâu Tinh Thôn Khâu Tinh 5 5 1 

3 Xã Hồng Thái Khu Xa Luông, thôn Hồng Ba 30 40 1 

4 Xã Sơn Phú Thôn Pia chang 30 40 1 

5 Xã Hồng Thái Khe Chêu Ngại, thôn Khuổi Phầy 20 40 1 

6 Xã Sinh Long 

Thôn Nậm Đường, Phiêng Cốc, Phiêng 

Ngầm, Lũng Phiêng 120 165 1 

7 Xã Khâu Tinh Thôn Khâu Tinh 3 5 1 

8 Xã Hồng Thái Khu Nà Mụ, thôn Nà Mụ 3 5 1 

9 Xã Hồng Thái Khâu Tràng 15 20 1 

10 Xã Đà Vị Thôn Nà Đứa 10 10 1 

III HUYỆN CHIÊM HÓA 108 161 10 

1 Xã Yên Nguyên Đồng Gốc Gạo, thôn Khuôn Khoai 8 10 1 

2 Xã Trung Hà Khu Khuổi Han 30 50 1 

3 Xã Hòa Phú Đồng Va Cầu, thôn Gia Kè 10 10 1 

4 Xã Tân An Đồng Nà Lỵ, thôn Anh Thịnh 10 15 1 

5 Xã Xuân Quang Đồng Nà Ta, thôn Làng Ải 10 10 1 

6 Xã Tân Thịnh Đồng Phúc Linh, thôn Phúc Linh 10 10 1 

7 Xã Phúc Thịnh Đồng Đá Lôi, thôn Đồng Lũng 10 10 1 

8 Xã Hòa An Thôn Pá Tao 10 20 1 

9 Xã Kim Bình Thôn Đèo Nàng 10 20 1 

10 Vinh Quang Thôn Liên Nghĩa  

 

6 1 

IV TP TUYÊN QUANG 20 42 3 

1 Xã Kim Phú Lô 1B,1C,2A, 2B, 2C thôn 9 10 30 1 

2 

Phường Hưng 

Thành Trầm Mái, đồng nhà thôn Cầu Đá 5 7 1 

3 Xã Thái Long Thôn Tân Thành  5 5 1 

V HUYỆN HÀM YÊN 287 404 9 

1 Xã Thái Sơn Thôn Quang Trung 20 32 1 

2 Xã Thái Sơn Thôn 1 Minh Thái 5 8 1 

3 Xã Thái Sơn Cổng đá, thôn 3 Thái Bình 5 10 1 

4 Xã Tân Thành Thôn 3 làng Bát 18 20 1 

5 Xã Tân Thành Khuổi Vai, thôn 2 Thuốc thượng 30 40 1 

6 Xã Tân Thành Đán Đăm, thôn 2 Thuốc thượng  80 115 1 

7 Xã Minh Khương Thôn Ngoì Khương 50 60 1 

8 Xã Minh Khương Thôn thác Cái 60 100 1 
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STT Huyện/xã Địa điểm 
Diện tích (ha) Số 

vùng 2025 2030 

9 Xã Minh Hương Thôn 4 Minh Quang 19 19 1 

VI HUYỆN YÊN SƠN 294 489 14 

1 Xã Mỹ Bằng Thôn Đá Bàn 1  20 30 1 

2 Xã Nhữ Hán Ao Trúc, Gò Nụ thôn An Thịnh 20 60 1 

3 Xã Nhữ Hán Giếng Xa, thôn Liên Minh 6 8 1 

4 Xã Hoàng Khai 

Đồng Đình, Nam Trang, thôn Yên Mỹ, 

Yên Lộc 10 80 1 

5 Xã Hoàng Khai Đá Đụn, thôn Nghiêm Sơn 6 8 1 

6 TT Yên Sơn Hòn Vang, thôn Văn Lập 65 80 1 

7 Xã Phúc Ninh Cừa Bà Thinh, thôn Khuôn Thống 40 50 1 

8 Xã Phúc Ninh Bãi Hợp Tác, thôn Yên Sở 19 19 1 

9 Xã Phúc Ninh Khu ao Lươn, thôn Cô Ba 10 30 1 

10 Xã Phúc Ninh Khu Khe Cạn, thôn Lục Mùn 30 30 1 

11 Xã Lực Hành Thôn Minh Khai 5 10 1 

12 Xã Xuân Vân Thôn Soi Hà, 5 8 1 

13 Xã Xuân Vân Thôn Đô Thượng 3 3 6 1 

14 Xã Xuân Vân Thôn Soi Hà 55 70 1 

VII HUYỆN SƠN DƯƠNG 153 258 15 

1 Xã Tân Trào Đồi Liên Xô, thôn Vĩnh Tân 50 70 1 

2 Xã Tân Trào Đồng Si, thôn Tân Lập 7 10 1 

3 Xã Trung Yên Đồi cây Sui, thôn Yên Thượng 20 30 1 

4 Xã Minh Thanh 

Thôn Cò, thôn Dõn, thôn Đồng Đon, thôn 

Lê 20 20 1 

5 Xã Vĩnh Lợi Gò Gu, hồ Sen, cống Đồng Rôm 6 9 1 

6 Xã Sơn Nam Thôn Thác Nóng 6 6 1 

7 Xã Hợp Hòa Thôn Đồng Phai, Đồng Giang, Ninh Hòa 14 14 1 

8 Xã Hợp Hòa Bãi Thanh Sơn, thôn Thanh Sơn  5 5 1 

9 Xã Quyết Thắng Đồng Mới 10 20 1 

10 Xã Trường Sinh Quyết thắng, Phú Thọ 1 thôn Quyết thắng 15 15 1 

11 Xã Thiện Kế Thôn Vạt Chanh 

 

10 1 

12 Xã Minh Thanh Thôn Cảy 

 

15 1 

13 Xã Hợp Thành Thôn Đồng Đài 

 

12 1 

12 Xã Phúc Ứng Thôn Liên Phương 

 

10 1 

12 Xã Chi Thiết Thôn Chi Thiết 

 

12 1 

 

Tổng cộng 
 

1349 2038 69 

(Nguồn: Kết quả điều tra 2020) 

- Huyện Lâm Bình 8 vùng, đến năm 2025 diện tích là  241 ha, đến năm 2030 

diện tích là 344 ha. 
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           - Huyện Na Hang 10 vùng, đến năm 2025 diện tích là 246 ha, đến năm 2030 là 

340 ha.  

            - Huyện Chiêm Hoá 10 vùng, đến năm 2025 diện tích là 108 ha, đến năm 2030 

là 161 ha. 

            - Thành phố Tuyên Quang 3 vùng, đến năm 2025 diện tích là 20 ha, đến năm 

2030 là 42 ha. 

            - Huyện Hàm Yên 9 vùng, đến năm diện tích 2025 là 287 ha, đến năm 2030 là 

404 ha. 

            - Huyện Yên Sơn 14 vùng, đến năm 2025 diện tích là 294 ha, đến năm 2030 là 

489 ha. 

            - Huyện Sơn Dương 15 vùng, đến năm 2025 diện tích là 153 ha, đến năm 2030 

là 258 ha. 

 

3.3. Đề xuất các phương án xác định vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ 

3.3.1. Phương án 1 

 - Căn cứ xác định: 

+ Đối tượng, phạm vi, số lượng mẫu đất, nước theo dự toán được duyệt  

+ Kết quả khảo sát thực địa 

+ Kết quả phân tích đất và nước 

- Kết quả xác định 

+ Đến năm 2025 dự kiến xác định 56 vùng, diện tích 708 ha sản xuất trồng trọt 

hữu cơ tập trung.  

+ Đến năm 2030: dự kiến xác định 65 vùng, diện tích 1700 ha sản xuất trồng trọt 

hữu cơ tập trung.  

3.3.2. Phương án 2 

- Căn cứ xác định 

+ Đối tượng, phạm vi, số lượng mẫu đất, nước theo dự toán được duyệt  

 + Kết quả khảo sát thực địa 

+ Kết quả phân tích đất và nước 

+ Định hướng phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ trong Đề án cơ cấu lại ngành 

Nông nghiệp theo hướng phát triển nông, lâm, thủy sản hàng hóa, tập trung vào các 

sản phẩm chủ lực, đặc sản theo chuỗi liên kết đảm bảo chất lượng, giá trị gia tăng cao 

gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 

+ Kết quả nội suy, mở rộng diện tích đối với một số khu vực có vị trí địa lý, địa 

hình, loại đất, tập quán sản xuất tương đồng. Đặc biệt đối với một số loại cây trồng đã 
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hình thành vùng sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, tạo giá trị gia tăng cao 

như chè san, lạc, cam. 

- Kết quả xác định 

+ Đến năm 2025 dự kiến xác định 56 vùng, diện tích 1200 ha sản xuất trồng trọt 

hữu cơ tập trung.  

+ Đến năm 2030: dự kiến xác định 65 vùng, diện tích 2000  ha sản xuất trồng trọt 

hữu cơ tập trung.  

Bảng 16: Các phương án xác định vùng sản xuất hữu cơ tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

STT 

 

Hạng mục 

 

PA 1 PA 2 So sánh 

2025 2030 2025 2030 2025 2030 

1 Lúa 193 348 193 348 

  2 Lạc 35 95 65 115 30 20 

3 Rau 24 49 43 64 19 15 

4 Chè shan 101 240 330 445 229 205 

 

Chè trung du 112 199 128 219 16 20 

5 Cam 115 365 250 365 135 

 6 Bưởi 75 291 120 291 45 

 7 Cây ăn quả khác 38 64 43 64 5 

 8 Dược liệu 15 49 28 89 13 40 

 

Tổng cộng 708 1700 1200 2000 492 300 

+ Ngoài diện tích các vùng sản xuất tập trung xác định trên, khuyến khích người 

dân, tổ chức mở rộng diện tích sản xuất hữu cơ ở những nơi có đủ điều kiện. Tuy 

nhiên phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành. 

3.3.3. Lựa chọn phương án 

* Phương án 1: diện tích phát triển các vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ đến năm 

2025 là 708ha, được xác định dựa trên kết quả khảo sát, kết quả phân tích đất và nước, 

ưu nhược điểm của phương án: 

- Ưu điểm: Đây là phương án có quy mô sản xuất phù hợp với nguồn lực đầu tư 

của người dân trên địa bàn tỉnh, phương án này có tính khả thi cao, 

- Nhược điểm:  

+ Chưa phù hợp với mục tiêu phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ trong đề án tái 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tính phấn đấu không cao. 

+ Quy mô diện tích chưa đủ lớn, khó thu hút, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư 

trong sản xuất trồng trọt hữu cơ. 

* Phương án 2: diện tích phát triển các vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ đến năm 

2025 là 1200 ha, được xác định dựa trên kết quả khảo sát, kết quả phân tích đất và 
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nước, kết quả nội suy mở rộng diện tích đối với một số vùng có điều kiện tương đồng, 

một số ưu nhược điểm: 

- Ưu điểm: 

+ Phù hợp với định hướng phát triển sản xuất trồng trọt hữu cơ trong đề án tái cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp, trong đó tập trung mở rộng diện tích đối với một số vùng, 

cây trồng thuận lợi cho phát triển hữu cơ (chè shan, lạc, cam). 

+ Là phương án đột phá, có tính phấn đấu cao, phù hợp với mục tiêu của UBND 

tỉnh về Thu hút mạnh các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân phát triển nông nghiệp 

hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

- Nhược điểm: Phương án này do quy mô sản xuất lớn, đòi hỏi nguồn lực lớn, có 

chính sách đủ mạnh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp; áp dụng đồng bộ các giải 

pháp, chú trọng hình thức tổ chức sản xuất liên kết chặt chẽ, sản xuất hàng hóa theo 

chuỗi khép kín, nâng cao vai trò trụ cột của Doanh nghiệp, HTX trong sản xuất hữu 

cơ. 

Từ phân tích ưu, nhược điểm của 2 phương án, chúng tôi đề xuất sử dụng 

phương án 2, là phương án có tính phân đấu cao, phù hợp với mục tiêu của đề án tái 

cơ cấu lại ngành nông nghiệp để tính toán các chỉ tiêu sản xuất trồng trọt hữu cơ đến 

năm 2025 định hướng 2030. Phương án 1, tính phấn đấu không cao, chỉ thực hiện khi 

nguồn lực thu hút không thuận lợi, thị trường tiêu thụ khó khăn. 

3.4. Kết quả điều tra, xác định các vùng canh tác hữu cơ theo phương án chọn 

3.4.1. Điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất trồng trọt tại các vùng canh tác hữu 
cơ tiềm năng. 

- Huyện Lâm Bình: Các loại cây trồng hiện trạng sản xuất tại các vùng hữu cơ 

tiềm năng huyện Lâm Bình bao gồm: lúa, ngô, lạc, rau màu. Chè shan,… giá trị sản 

xuất/ha canh tác/năm đạt được từ 60-141 triệu đồng/ha/năm. 

- Huyện Na Hang: Tại các vùng sản xuất hữu cơ tiềm năng, các loại cây trồng 

chính như: lúa, rau màu, ngô, chè shan, dược liệu,.. giá trị sản xuất/ha canh tác/năm 

đạt từ 32-146 triệu đồng/ha/năm. 

- Huyện Chiêm Hoá: Các loại cây trồng chủ yếu sản xuất trong vùng hữu cơ tiềm 

năng lúa, ngô, rau màu, chuối,… Giá trị sản xuất/ha/năm đạt từ 48-168 triệu 

đồng/ha/năm. 

- Huyện Hàm Yên: các cây trồng chủ yếu trong vùng quy hoạch hữu cơ tiềm năng 

là: cam, chè trung du, lúa, rau, dược liệu,… Giá trị sản xuất/ha/năm đạt từ 49-213 

triệu đồng/ha/năm. 

- Huyện Yên Sơn: Các cây trồng chủ yếu trong các vùng quy hoạch hữu cơ tiềm 

năng: lúa, rau mau, chè, cam, bưởi, na, hồng,…Giá trị sản xuất/ha/năm đạt từ 60-207 

triệu đồng/người/năm. 
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- Huyện Sơn Dương: Cây trồng chủ yếu trong các vùng quy hoạch hữu cơ tiềm 

năng: lúa, rau màu, dược liệu, chè trung du, …. Giá trị sản xuất/ha/năm đạt 54-263 

triệu đồng/ha/năm. 

- TP Tuyên Quang: các vùng quy hoạch vùng hữu cơ tiềm năng sản xuất các loại 

cây trồng như: lúa, rau màu,... Giá trị sản xuất/ha/năm đạt 188-225 triệu đồng/ha/năm. 

Bảng 17: Hiện trạng sản xuất trồng trọt tại các vùng sản xuất hữu cơ tiềm năng 
tỉnhTuyên Quang năm 2020 

Tr đồng/ha 

STT Hạng mục Công thức luân canh 

Năng suất 2020 GT 

sản 

xuất 

Vụ 

Xuân 

Vụ 

Mùa 

Vụ 

Đông 

I HUYỆN LÂM BÌNH 
    1 Xã Thượng Lâm Lúa mùa - ngô đông 

 

54 41 73 

2 TT Lăng Can Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 53,5 54,5 42 122 

3 Xã Khuôn Hà Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 53,6 54,6 42 123 

4 Xã Bình An Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 53,4 55 42 123 

5 Xã Thổ Bình Chè Shan 30 

  

60 

6 Xã Thổ Bình Lạc xuân - lúa mùa -  lạc đông 30 54 42 136 

7 TT Lăng Can Rau Xuân - lúa mùa -  rau đông 45 54 40 126 

8 Xã Phúc Sơn Lạc xuân - lúa mùa - ngô đông 34 57 47 141 

II HUYỆN NA HANG 
    1 Xã Hồng Thái Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 56 56 41 125 

2 Xã Khâu Tinh Lúa xuân - lúa mùa - rau đông 56 56 90 146 

3 Xã Hồng Thái chè Shan 32 

  

32 

4 Xã Sơn Phú chè Shan 32 

  

32 

5 Xã Hồng Thái chè Shan 32 

  

32 

6 Xã Sinh Long chè Shan 32 

  

32 

7 Xã Khâu Tinh Rau Xuân - lúa mùa - ngô đông 45 52 43 118 

8 Xã Hồng Thái Rau Xuân - lúa mùa - ngô đông 45 52 43 118 

9 Xã Hồng Thái Lê 47 

  

94 

10 Xã Đà Vị Hồng 63 

  

126 

III HUYỆN CHIÊM HÓA 
    1 Xã Yên Nguyên Chuyên rau 3 - vụ/năm 73 60 80 168 

2 Xã Trung Hà Cam 95 

  

76 

3 Xã Hòa Phú Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 56 57 47 130 

4 Xã Tân An Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 56 57 47 130 

5 Xã Xuân Quang Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 56 57 47 130 

6 Xã Tân Thịnh Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 56 57 47 130 

7 Xã Phúc Thịnh Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 56 57 47 130 

8 Xã Hòa An Lúa xuân - lúa mùa - ngô đông 56 57 47 130 

9 Xã Kim Bình Chuối 120 

  

48 

10 Vinh Quang Chuyên rau 3 - vụ/năm 73 60 80 168 

IV TP TUYÊN QUANG 
    1 Xã Kim Phú Lúa xuân - lúa mùa - rau màu đông 58 56 100 188 

2 P. Hưng Thành Chuyên rau 3 vụ/năm 90 80 120 225 
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STT Hạng mục Công thức luân canh 

Năng suất 2020 GT 

sản 

xuất 

Vụ 

Xuân 

Vụ 

Mùa 

Vụ 

Đông 

3 Xã Thái Long Chuyên rau 3 vụ/năm 90 80 120 225 

V HUYỆN HÀM YÊN 
    1 Xã Thái Sơn chè trung du 82 

  

49 

2 Xã Thái Sơn Chuyên rau 3 vụ/năm 90 80 100 213 

3 Xã Thái Sơn Rau xuân - lúa mùa - ngô đông 45 52 43 118 

4 Xã Tân Thành chè trung du 82 

  

49 

5 Xã Tân Thành Cam 152 

  

122 

6 Xã Tân Thành Cam 152 

  

122 

7 Xã Minh Khương Cam 152 

  

122 

8 Xã Minh Khương Cam 152 

  

122 

9 Xã Minh Hương Lúa xuân - lúa mùa - rau đông 60 59 90 167 

VI HUYỆN YÊN SƠN 
    1 Xã Mỹ Bằng chè trung du 100 

  

60 

2 Xã Nhữ Hán lúa xuân - lúa mùa - rau đông 62 58 90 186 

3 Xã Nhữ Hán Rau chuyên 90 80 90 207 

4 Xã Hoàng Khai lúa xuân - lúa mùa - rau đông 62 58 90 186 

5 Xã Hoàng Khai Rau chuyên 90 80 90 207 

6 TT Yên Sơn  Cam (bưởi) 110 

  

94 

7 Xã Phúc Ninh Bưởi 110 

  

94 

8 Xã Phúc Ninh Bưởi 110 

  

94 

9 Xã Phúc Ninh Bưởi 110 

  

94 

10 Xã Phúc Ninh Bưởi 110 

  

94 

11 Xã Lực Hành Na 52 

  

104 

12 Xã Xuân Vân Na 52 

  

104 

13 Xã Xuân Vân Hồng 62 

  

124 

14 Xã Xuân Vân Bưởi 110 

  

94 

VII HUYỆN SƠN DƯƠNG 
    1 Xã Tân Trào chè trung du 90 

  

54 

2 Xã Tân Trào Rau 3-4 vụ/năm 90 80 90 207 

3 Xã Trung Yên chè trung du 90 

  

54 

4 Xã Minh Thanh lúa xuân - lúa mùa - rau vụ dông 61 58 90 185 

5 Xã Vĩnh Lợi chueyen rau 3-4 vụ/năm 90 80 90 207 

6 Xã Sơn Nam chueyen rau 3-4 vụ/năm 90 80 90 207 

7 Xã Hợp Hòa lúa xuân - lúa mùa - rau vụ dông 61 58 90 185 

8 Xã Hợp Hòa Dược liệu (cà gai leo) 35 40 30 263 

9 Xã Quyết Thắng Dược liệu (cà gai leo) 35 40 30 263 

10 Xã Trường Sinh Lạc xuân - lúa mùa - rau màu đông 61 58 90 185 

11 Xã Thiện Kế Lạc xuân - lúa mùa - rau màu đông 61 58 90 185 

12 Xã Minh Thanh Chè trung du 90 

  

54 

13 Xã Hợp Thành Chè trung du 90 

  

54 

12 Xã Phúc Ứng Chè trung du 90 

  

54 

12 Xã Chi Thiết Bưởi 110 

  

94 
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3.4.2.  Đánh giá chất lượng môi trường đất, nước ở các vùng canh tác hữu cơ tiềm 

năng.  

Dự án tiến hành lấy 88 mẫu đất, 88 mẫu nước mặt và 42 mẫu nước ngầm tại 

các khu vực dự kiến quy hoạch vùng sản xuất hữu cơ.  

a. Đánh giá chất lượng môi trường đất: 

Kết quả phân tích 88 mẫu đất với 45 chỉ tiêu (theo QCVN 03-

MT:2015/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số 

kim loại nặng trong đất và QCVN 15: 2008/BNTMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất): 

Hàm lượng các kim loại nặng trong đất công phá mẫu bằng hỗn hợp cường 

thủy, đo trên AAS. Các khu vực canh tác tập trung, đặc biệt là các khu vực trồng 

rau và các cây ngắn ngày cần quan tâm đến chất lượng các chất gây ô nhiễm trong 

đất, điển hình là các kim loại nặng, bởi chu kỳ thu hoạch ngắn, những chất này có 

mặt phổ biến ở rất nhiều quá trình sản xuất, sinh hoạt của con người.  

Số lượng bảng trên cho thấy đối với Asen, hàm lượng cao nhất là 

38,97mg/kg đất khô (mẫu YSĐ-NA-06) đã vượt ngưỡng gây ô nhiễm 2,6 lần, hàm 

lượng thấp nhất chỉ 0,5mg/kg đất khô. Độ lệch chuẩn cho thấy mức độ khác biệt 

lớn về hàm lượng Asen ở các mẫu (độ lệch chuẩn 14,14) khoảng tin cậy ở mức 

±3,16 khi α =0,05. Trong tổng số 88 mẫu có 14 mẫu đất vượt tiêu chuẩn cho phép 

theo quy định QCVN 03: 2015/BTNMT.  

 

Bảng 18 : Hàm lượng kim loại nặng trong các mẫu đất thử nghiệm 

STT Tên mẫu 

mg/kg 

Asen 

(As) 

Kẽm 

(Zn) 

Đồng 

(Cu) 
Chì (Pb) 

Cadimi 

(Cd) 

Crom 

(Cr) 

1 Giá trị nhỏ nhất (88 mẫu) 0,50 17,60 0,05 2,43 0,01 2,33 

2 Giá trị lớn nhất (88 mẫu) 38,97 489,63 85,21 123,10 0,42 152,04 

3 Giá trị trung bình (88 mẫu) 11,55 79,86 25,72 25,94 0,22 19,79 

4 Độ lệch chuẩn (DEV.) 14,14 67,35 15,86 24,19 0,09 18,92 

5 Phương sai (Var.) 197,23 4476,96 248,36 577,78 0,01 353,20 

6 Khoảng tin cậy (α =0,05) ±3,16 ±15,04 ±3,54 ±5,40 ±0,02 ±4,23 

7 QCVN 03/2015/BTNMT 15 200 100 70 1,5 150 

Hàm lượng kẽm có mức dao động rất lớn, hàm lượng thấp nhất là 17,6mg/kg 

đất khô (YSD-CHE-01-2) và cao nhất là 489,63 mg/kg đất khô (NHD-DL-16). 

Cũng chính vì sự biến động này nên độ lệch chuẩn của dãy kết quả rất lớn (67,35) 

khoảng tin cậy ±15,04 ở α =0,05. Có 2 trong tổng số 88 mẫu có kết quả phân tích 

vượt ngưỡng cho phép theo QCVN 03: 2015/BTNMT. 
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Bảng 19 : Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất của một số mẫu tại thời 

điểm thử nghiệm 

STT Tên mẫu 

ug/l 

4,4’ – DDT Endosunfan 2 

1 TPTD-RAU-01 23 <5 

2 HYD-CHE-01 11 <5 

3 HYD_DL_01 6 <5 

4 HYD-CHE-02_1 9 <5 

5 HYD-LUA-01-2 <5 24 

6 YSĐ-BUOI-02.1 14 <5 

7 YSĐ-BUOI-02.2 9 <5 

8 YSĐ-BUOI-02.3 7 <5 

9 YSĐ-NA-05 8 <5 

10 YSĐ-HONG-01 5 <5 

11 YSĐ-BUOI-02 7 <5 

12 SDD-RAU-02.1 6 106 

13 SDD-DL-01.1 10 <5 

14 SDD-DL-02.1 <5 39 

15 SDD-LAC-01.1 7 <5 

16 LBD-DL-03 6 <5 

17 LBD-CHE-05 6 5 

18 LBD-CHE-06 <5 5 

19 LBD-LAC-01 <5 18 

20 LBD-RAU-01 21 161 

21 NHD-RAU-15 5 42 

22 NHD-CHE-14 <5 18 

23 NHD-CHE-13 <5 9 

24 NHD-DL-16 14 <5 

25 NHD-DL-02 7 78 

26 NHD-LÊ-04 <5 5 

27 NHD-ANQUA#-10 18 <5 

28 CHĐ-LAC-17 <5 21 

29 CHĐ-LUA-22 7 <5 

30 CHĐ-LUA-3.1 <5 30 

31 CHĐ-CHUOI-27 16 <5 

32 QCVN 15:2008/BTNMT 10 10 

33 Số lượng mẫu vượt ngưỡng 8 10 

34 Giá trị lớn nhất 23 161 

Đối với đồng, hàm lượng trong đất cao nhất là 85,21 mg/kg đất khô tuy 

nhiên vẫn chưa vượt tiêu chuẩn cho phép. Cũng giống như đồng hàm lượng 

Cacdimin trong mẫu đất có hàm lượng rất nhỏ, thấp nhất là 0,01mg/kg đất khô, cao 
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nhất 0,42mg/kg đất khô, trung bình mẫu là 0,22mg/kg, đạt mức an toàn, dưới tiêu 

chuẩn cho phép.  

Hàm lượng chì trong các mẫu đất đạt mức cao nhất 123,10mg/kg đất khô 

vượt tiêu chuẩn cho phép 1,76 lần. Hàm lượng thấp nhất 2,43mg/kg đất khô. Kết 

quả phân tích có độ lệch chuẩn 24,19 và khoảng tin cậy ±5,40 (mức α =0,05). Tổng 

số có 7/88 mẫu vượt ngưỡng cho phép của QCVN 03: 2015/BTNMT. 

Có duy nhất 1 mẫu đất có hàm lượng Crom chớm vượt ngưỡng với kết quả 

152,04mg/kg đất khô (so với tiêu chuẩn 150 mg/kg đất khô). Còn lại toàn bộ các 

mẫu có kết quả ở mức cho phép. 

Như vậy đối với đất trồng trọt tại các khu vực nghiên cứu cần quan tâm chú 

ý đến các yếu tố kim loại nặng như Asen, Kẽm, và Chì, đặc biệt là asen bởi số 

lượng mẫu vượt chỉ tiêu asen tương đối nhiều. 

Bên cạnh kim loại nặng thì dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cũng vô cùng 

quan trọng đối với yêu cầu về đất trồng trọt hữu cơ. Kết quả tóm tắt một số mẫu có 

hàm lượng các chất bảo vệ thực vật có kết quả qua máy đo sắc ký khí theo phương 

pháp US EPA Method 3540C+ và US EPA Method 8270D. Các mẫu còn lại có 

hàm lượng các chất bảo vệ thực vật theo QCVN 15:2008/BTNMT dưới 5µg/L 

(0,005mg/l)  đạt tiêu chuẩn cho phép. Có 2 hoạt chất có kết quả phân tích vượt 

ngưỡng là 4,4-DDT và Endosunfan 2. Trong đó số lượng mẫu vượt tiêu chuẩn cho 

phép về DDT là 8 mẫu và Endosunfan 2 là 10 mẫu. Mẫu có hàm lượng 4,4 –DDT 

cao nhất là 23 cao gấp 2,3 lần so với giới hạn cho phép. Đáng chú ý, Endosunfan 2 

có mẫu ở mức rất cao như SDD-RAU-02.1 với  106 µg/L tương đương 0,106mg/L 

gấp 10,6 lần so với mức tiêu chuẩn cho phép (0,01mg/l), mẫu NHD-DL-02 là 

78µg/L (0,078mg/l), đặc biệt là mẫu LBD-RAU-01 vừa có 4,4 –DDT là 21 µg/L và 

Endosunfan 2 là 161 µg/L. 

b. Đánh giá chất lượng môi trường nước 

b.1. Đánh giá môi trường nước mặt 

Tổng số mẫu nước mặt là 88 mẫu, được lấy ở các nguồn tưới cho các vùng 

khảo sát lấy mẫu đất. Các chỉ tiêu phân tích theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT. 

Giá trị PH dao động từ 6,568 – 7,89 và trung bình 7,4 các mẫu nằm trong giá 

trị cho phép so với quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 áp dụng cho 

nước mặt sử dụng cho tưới tiêu thủy lợi. Hàm lượng oxi hòa tan (DO) khá thấp dao 

động từ 2,21 -6,17 mg/l, trung bình 4,32mg/l, có khoảng 20 mẫu có chỉ tiêu này 

thấp hơn quy chuẩn QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 áp dụng cho nước mặt sử 

dụng cho tưới tiêu thủy lợi. Hầu hết các mẫu nước có hàm lượng chất bảo vệ thực 
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vật và kim loại nặng nằm trong giới hạn cho phép. Một số mẫu có các chỉ số vượt 

ngưỡng cho phép. 

Bảng 20: Một số mẫu nước mặt có hàm lượng các chất vượt ngưỡng cho phép 

tại thời điểm thử nghiệm 

STT 
Ký hiệu mẫu nước 

mặt 

DO TSS Fe NO2 NO3 PO4 

(mg/l) 

1 TPNM-LUC-01 2,21 8,00 0,054 0,28 0,813 0,054 

2 TPNM-RAU-01 2,49 38,00 0,179 0,014 5,773 0,278 

3 TPNM-RAU-02 3,34 14,50 0,093 0,011 <0,03 0,024 

4 HYNM-CHE-01 3,13 22,33 0,051 0,013 4,753 0,182 

5 HYNM-CHE-02 3,05 72,00 0,159 0,013 6,448 0,062 

6 HYNM-LUA-01 2,21 21,00 0,074 0,059 1,364 0,026 

7 YSNM-CHE-01 3,78 3,33 0,136 0,013 1,791 <0,05 

8 YSNM-LUA-01 3,55 11,33 0,313 0,014 3,996 <0,05 

9 YSNM-LUA-02 3,27 65,33 0,072 0,018 2,191 <0,05 

10 YSNM-RAU-02 2,52 31,33 0,104 0,023 1,612 0,296 

11 YSNM-BUOI-02.1 3,03 4,50 0,084 0,018 8,157 0,016 

12 YSNM-BUOI-02.2 2,62 5,50 0,259 0,02 <0,03 <0,05 

13 YSNM-CAM-03.2 3,23 26,50 0,327 0,013 5,58 <0,05 

14 YSNM-NA-06.1 4,95 8,33 0,553 0,022 37,201 <0,05 

15 SDNM-CHE-01.2 3,66 3,00 0,218 0,011 1,819 <0,05 

16 SDNM-CHE-02.2 3,75 7,00 0,148 0,023 5,291 0,15 

17 SDNM-RAU-03 2,94 33,00 0,853 0,016 2,404 0,14 

18 SDNM-RAU-02.1 3,44 14,00 0,928 0,02 8,956 0,814 

19 SDNM-RAU-02.2 4,54 23,33 0,077 0,011 13,42 0,768 

20 SDNM-LUA-02 2,94 33,00 0,082 0,476 0,524 2,644 

21 SDNM-DL-01 4,73 9,67 1,688 <0,01 0,896 0,218 

22 LBNM-RAU-01a 5,02 11,00 0,5 0,014 4,85 0,434 

23 LBNM-DL-03 3,87 15,00 0,083 0,025 2,659 <0,05 
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STT 
Ký hiệu mẫu nước 

mặt 

DO TSS Fe NO2 NO3 PO4 

(mg/l) 

24 LBNM-LAC-01 4,87 17,33 0,086 0,011 2,645 0,37 

25 LBNM-LUA-07 3,98 25,33 0,074 <0,01 2,742 <0,05 

26 NHNM-LUA-06 5,31 4,33 0,126 <0,01 2,26 <0,05 

27 CHNM-LAC-17 5,73 75,00 0,107 0,038 2,907 <0,05 

28 CHNM-LUA-3a 5,93 72,33 0,081 <0,01 4,437 <0,05 

29 CHNM-LUA-23 5,17 10,00 2,75 <0,01 2,411 <0,05 

30 
CHNM-CHUOI-

24a 
6,17 15,67 3,08 <0,01 3,472 <0,05 

31 Min (88 mẫu) 2,21 2 0,051 0,007 0,344 0,016 

32 Max (88mẫu) 6,17 75 3,08 0,476 37,2 2,644 

33 
Trung bình (88 

mẫu) 
4,32 20,42 0,33 0,0379 4,3 0,358 

34 

QCVN 08-

MT:2015/BTNMT 

cột B1 

4 50 1.5 0.05 10 0.3 

35 
Số lượng mẫu vượt 

ngưỡng 
20 4 3 3 2 6 

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) biến đổi từ 2 – 75mg/l, trung bình 20,42mg, có 

4/88 mẫu có tổng chất rắn lơ lửng vượt ngưỡng cho phép của quy chuẩn QCVN 

08-MT:2015/BTNMT cột B1.  

Sắt là yếu tố kim loại nặng duy nhất trong nước mặt của các mẫu thử nghiệm 

có hàm lượng vượt ngưỡng, đó là các mẫu SDNM-DL-01 (1,688mg/l) CHNM-

LUA-23 (2,75mg/l) và CHNM-CHUOI-24a (3,08mg/l) trong khi chỉ số tiêu chuẩn 

là <1,5mg/l QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1. Hàm lượng sắt dao động từ 

0,051- 3,08mg/l, trung bình là 0,33mg/l. 

Nitrit là muối cần cho hoạt động sống của thực vật đơn bào và thường tồn tại 

ở hàm lượng thấp trong nước tự nhiên. Hàm lượng nitrit trong các mẫu nước khảo 

sát dao động trong khoảng từ 0,007 – 0,476mg/l, trung bình 0,0379 mg/l, mức 

trung bình ở mức cho phép, tuy nhiên một số mẫu có hàm lượng NO2 – cao như 

TPNM-LUC-01 (0,28 mg/l cao gấp 5,6 lần so với mức cho phép) HYNM-LUA-01 

(0,059mg/l cao gấp 1,2lần) SDNM-LUA-02 (0,476mg/l cao gấp 9,52 lần mức cho 

phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 áp dụng cho nước mặt sử dụng cho tưới 

tiêu thủy lợi.  
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Hàm lượng nitrat trong tất cả các mẫu nước khảo sát dao động trong khoảng 

rộng 0,344mg/l đến 37,20mg/l, trung bình các mẫu 4,3mg/l. 

Giống như nitơ, phốtpho là một nguyên tố dinh dưỡng rất quan trọng cho sự 

phát triển của thực vật. Trong môi trường nước, khác với nitrat và amoni có sự 

chuyển hóa hóa học, phốtphát có xu hướng bị hấp phụ lên các hạt bùn đất và 

thường có hàm lượng khá thấp. Hàm lượng phốtphát trong các mẫu nước khảo sát 

dao động rất lớn từ 0,016 – 2,644mg/l, trung bình 0,358mg/l cao gấp 1,19 lần so 

với QCVN 08- MT:2015/BTNMT cột B1. 

b.2. Đánh giá chất lượng môi trường nước dưới đất 

Bảng 21 : Một số mẫu nước ngầm có hàm lượng các chất vượt ngưỡng cho 

phép tại thời điểm thử nghiệm 

STT 
Ký hiệu mẫu 

nước ngầm 
pH 

Chỉ số 

pemanganat 
NO3 Zn Pb 

Tổng 

Phenol 

(mg/l) 

1 HYNN-DL-01 7,317 4,4 5,72 0,0344 0,0035 0,00060 

2 HYNN-CAM-04 6,976 4 15,96 0,0193 0,0042 0,00052 

3 YSNN-RAU-01 6,718 7,2 16,53 0,0327 0,0028 0,00058 

4 YSNN-BUOI-06 7,601 1,6 16,01 0,0137 0,0028 0,00032 

5 YSNN-CAM-01.1 7,838 2,8 45,31 0,0289 0,0048 0,00027 

6 YSNN-CAM-01.2 7,381 3,6 45,86 0,0211 0,0032 0,00043 

7 YSNN-CAM-01.3 7,147 6,8 4,02 0,0052 0,0022 0,00024 

8 YSNN-BUOI-02.1 6,511 2,8 36,16 0,0146 0,0035 0,00027 

9 YSNN-BUOI-02.2 6,396 7,2 34,94 0,013 0,0025 0,00118 

10 YSNN-BUOI-02.3 6,411 3,6 39,57 0,0156 0,0023 0,00043 

11 YSNN-CAM-03.1 5,476 3,6 36,16 0,0096 0,017 0,00043 

12 YSNN-CAM-03.2 5,355 3,2 36,49 0,0082 0,0187 0,00035 

13 YSNN-CAM-03.3 5,213 3,6 37,59 7,822 0,0216 0,00043 

14 YSNN-CAM-03.4 5,148 4,8 35,27 0,0075 0,0216 0,00068 

15 YSNN-BUOI-01 6,869 4 1,25 0,004 0,0027 0,00052 

16 YSNN-BUOI-01a 6,994 4 6,09 0,0028 0,0036 0,00052 

17 YSNN-BUOI-01b 6,925 5,2 3,51 0,007 0,0044 0,00077 

18 YSNN-BUOI-02 6,977 5,2 6,86 0,0032 0,0033 0,00077 

19 YSNN-NA-05.1 7,148 4,8 5,70 0,0847 0,0084 0,00068 

20 YSNN-HONG-01 7,663 4,8 0,45 0,02 0,0041 0,00068 
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STT 
Ký hiệu mẫu 

nước ngầm 
pH 

Chỉ số 

pemanganat 
NO3 Zn Pb 

Tổng 

Phenol 

(mg/l) 

21 SDNN-CHE-01 7,386 5,6 0,10 0,018 0,0035 0,00085 

22 SDNN-RAU-03.1 5,887 5,2 17,75 0,0054 0,0033 0,00077 

23 SDNN-RAU-03.2 6,171 4,8 2,77 0,0051 0,0027 0,00068 

24 SDNN-RAU-02.1 7,166 4 0,28 0,0066 0,002 0,00052 

25 SDNN-RAU-02.2 6,1 4,4 14,11 0,0156 0,0064 0,00060 

26 SDNN-RAU-02.3 6,009 3,2 17,80 0,0128 0,0054 0,00035 

27 SDNN-RAU-02.4 6,339 2 53,46 0,0946 0,0031 0,00010 

28 SDNN-DL-01 6,77 4,8 4,59 0,0404 0,0035 0,00068 

29 SDNN-DL-02.1 6,803 5,6 1,54 0,0382 0,0026 0,00085 

30 SDNN-DL-03.3 5,826 6,8 8,79 0,0051 0,0038 0,00110 

31 SDNN-LAC-01.1 7,069 6,8 4,06 0,0032 0,0017 0,00110 

32 SDNN-LAC-01.2 6,747 6,8 1,05 0,013 0,0016 0,00110 

33 CHNN-CHUOI-28 6,639 8,4 40,65 0,0082 0,0028 0,00143 

34 CHNN-CHUOI-26 6,572 6,8 3,05 0,0022 0,0015 0,00110 

35 MIN (42 mẫu) 5,148 0,8 0,1 0,0022 0,0015 0,0001 

36 MAX (42 mẫu) 7,838 8,4 53,46 7,822 0,0216 0,00143 

37 TB 42 mẫu 6,63 4,45 15,74 0,214 0,005 0,0006 

38 
QCVN 09-

MT:2015/BTNMT 
5,5 -8,5 4 15 3 0,01 0,001 

Kết quả phân tích 42 mẫu nước dưới đất tại khu vực khảo sát như sau: Hầu 

hết các chỉ tiêu theo quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT đều trong giới hạn 

cho phép. Một số chỉ tiêu vượt tiêu chuẩn cho phép được thống kê tại bảng trên bao 

gồm: pH, Chỉ số pemanganat, NO3, Kẽm, Chì và Phenol. 

pH trong các mẫu dao động từ 5,148 – 7,838, trong đó có các mẫu YSNN-

CAM-03.2, YSNN-CAM-03.3, YSNN-CAM-03.4 có ph <5,5, nước có phản ứng 

chua nhẹ.  

Chỉ số pemanganat dao động từ 0,8 – 8,4mg/l, trung bình 4.45mg/l cao hơn 

quy chuẩn cho phép 1,11lần. Nước ở khu vực Sơn Dương, Yên Sơn có chỉ số số 

pemanganat cao hơn so với các vùng khác. 

Hàm lượng nitrat của nước dưới đất có sự dao động rất lớn từ 0,1mg/l đến 

53,46 mg/l, trung bình 15,74mg/l cao hơn 1,25 lần ngưỡng cho phép QCVN 09-

MT:2015/BTNMT. Có thể thấy rằng các mẫu tại các khu vực trồng cây có múi 

cam, bưởi tại Hàm Yên, Yên Sơn cao hơn hẳn các khu vực khác và vượt ngưỡng 

cho phép tại QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

Mẫu nước có hàm lượng kẽm vượt ngưỡng cho phép là mẫu YSNN-CAM-

03.3 có kết quả phân tích tại thời điểm là 7,822mg/l gấp 2,6 lần so với tiêu chuẩn 



 

 

66 

 

cho phép, còn lại các mẫu khác có hàm lượng kèm trong giới hạn cho phép của 

QCVN 09-MT:2015/BTNMT 

Qua kết quả phân tích phát hiện một số mẫu nước ngầm tại khu vực trồng 

cam của huyện Yên Sơn có hàm lượng chì vượt ngưỡng cho phép lần lượt là 

YSNN-CAM-03.1, YSNN-CAM-03.2; YSNN-CAM-03.3; YSNN-CAM-03.4 với 

kết quả 0,017mg/l, 0,0187mg/l, và 0,0216mg/l. Mẫu có hàm lượng chì cao nhất là 

YSNN-CAM-03.3; YSNN-CAM-03.4. Các mẫu còn lại có hàm lượng chì dưới 

mức cho phép. 

 Tổng Phenol của các mẫu nước ngầm dao động 0,0001 – 0,00143mg/l, tổng 

phenol trung bình 0,0006mg/l, đạt dưới ngưỡng cho phép. Tuy nhiên tại khu vực 

huyện Sơn Dương, Chiêm Hóa có hàm lượng tổng phenol vượt ngưỡng cho phép. 

Huyện Sơn Dương có 3 mẫu vượt ngưỡng, Chiêm Hóa có 2 mẫu vượt ngưỡng theo 

quy chuẩn QCVN 09-MT:2015/BTNMT. 

3.4.3. Điều tra đánh giá mức độ đáp ứng với yêu cầu canh tác hữu cơ của các vùng 

tiềm năng. 

Đất: Trong bất kì hệ thống canh tác nào, dù là nông nghiệp truyền thống hay 

nông nghiệp hữu cơ thì đất đai, thổ nhưỡng cũng là yếu tố quan trọng nhất, ảnh 

hưởng trực tiếp đến năng suất cây trồng. Đặc biệt, trong canh tác hữu cơ vấn đề 

về nguồn đất “sạch” và dinh dưỡng đất được đặt lên hàng đầu. Chính vì thế, đất 

trồng theo hướng sản xuất này cần phải đạt được một số yếu tố nhất định và được 

quản lý chặt chẽ. Tiêu chuẩn để quản lý về đất trồng trọt hiện nay là QCVN 

03/2015/BTNMT và QCVN 15:2008/BTNMT. 

 Không phải đất nào cũng trồng được các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, do 

đất trồng trọt trong quá trình canh tác đã bón nhiều loại phân hóa học, các loại 

thuốc BVTV, thuốc trừ cỏ,… Lâu ngày các tồn dư của các chất này tích lũy trong 

đất, theo thời gian càng tăng lên thì đất đai từ đó cũng bị bạc màu và thiếu dinh 

dưỡng trầm trọng. 

 Kết quả phân tích các mẫu đất về hàm lượng các kim loại nặng và dư lượng 

hóa chất bảo vệ thực vật đã cho thấy:  14/88 mẫu vượt ngưỡng Asen, 2/88 mẫu 

vượt ngưỡng kẽm, 7/88 mẫu vượt ngưỡng chì, 1/88 mẫu vượt ngưỡng Crom cho 

phép, 8/88 mẫu vượt ngưỡng DDT, 10/88 mẫu vượt ngưỡng Endosunfan 2. Như 

vậy không phải hoàn toàn tất cả các mẫu tại các khu vực điều tra khảo sát đều đáp 

ứng tiêu chuẩn quản lý đất trong sản xuất trồng trọt. 

Khi đất đã bị nhiễm quá nhiều các nguyên tố hóa học sẽ dẫn đến không còn 

độ tơi xốp, khả năng thấm nước và giữ nước cũng kém đi. Chưa kể số lượng vi sinh 

vật trong đất cũng dần suy giảm, đất thiếu độ mùn, trở thành đất trơ, nên không thể 

canh tác được nữa. 

Đồng thời, việc tồn dư các chất hóa học trong đất có khả năng làm ảnh 

hưởng đến chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, đặc biệt đối với khu vực trồng 

cây ngắn ngày. Đây là một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi đánh giá đất 
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trước khi canh tác hữu cơ. Khuyến cáo một số khu vực trồng rau trên đất có hàm 

lượng kim loại nặng và còn tồn dư chất bảo vệ thực vật cao (TPTD-RAU-01, LBD-

RAU-01) nên ngưng sử dụng để cải tạo, thải độc cho đất trước khi trồng hoặc thay 

thế bằng cây trồng khác. 

Muốn chuyển sang canh tác hữu cơ cần có thời gian chuyển đổi đất theo tiêu 

chuẩn nhất định, thời gian chuyển đổi phụ thuộc vào tính chất của đất và các biện 

pháp tác động cải tạo đất. Trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ có rất nhiều yếu tố, 

nhưng đất chính là một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng, đóng góp vào thành 

công của một vùng hay những cây trồng.  

Cùng với đất nước tưới cũng là một trong những yêu cầu quan trọng nhất 

trong canh tác hữu cơ. Nước tưới phải đảm bảo về mặt an toàn theo quy định, 

không chứa các chất độc hại và vi sinh vật gây hại. Nếu nước không sạch khi tưới 

vào đất sẽ góp phần làm tăng các chất độc trong đất.  

Nước mặt: Thống kê có 20/88 mẫu có hàm lưỡng DO thấp hơn mức cho 

phép, 4/88 mẫu vượt ngưỡng Tổng chất rắn lơ lửng, 3/88 mẫu vượt ngưỡng sắt cho 

phép, 3/88 mẫu vượt ngưỡng Nitrit, 2/88 mẫu vượt ngưỡng Nitrat và 6/88 mẫu 

vượt ngưỡng Photphat theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột B1 áp dụng cho nước 

mặt sử dụng cho tưới tiêu thủy lợi. Nguồn nước mặt chủ yếu có hàm lượng DO 

thấp, NO2, NO4, P3O4 cao, do hàm lượng nitrat và Phôtphat trong các loại phân 

bón con người sử dụng thải vào môi trường.  

Nước ngầm: Kim loại nặng trong nước ngầm là một trong những yếu tố cần 

quan tâm và cần phải xử lý nếu sử dụng nước ngầm để tưới cho các khu vực canh 

tác, bởi kim loại nặng ít khả năng di động trong đất, vì vậy khi tưới nước tưới có 

chứa hàm lượng các kim loại nặng sẽ làm đất tăng thêm các hàm lượng kim loại 

nặng đó tác động trực tiếp đến đất trồng và cây trồng tại khu vực canh tác. Do đó 

một số mẫu có hàm lượng kim loại nặng cao (ví dụ Chì) không nên sử dụng nguồn 

nước đó để làm nước tưới hoặc trước khi đưa vào sử dụng cần có biện pháp xử lý 

để nguồn nước đảm bảo an toàn theo quy định.  

3.5. Xây dựng tiêu chí lựa chọn, đề xuất vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ 

Sử dụng phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu (MCE) để đánh giá yếu tố hạn chế 

của đất, lựa chọn vùng sản xuất hữu cơ. Phương pháp đánh giá đa chỉ tiêu là một 

phép phân tích tổ hợp các chỉ tiêu khác nhau để cho ra kết quả cuối cùng. Phương 

pháp này chủ yếu được ứng dụng để đánh giá tác động của một quá trình đến môi 

trường, hỗ trợ bài toán để lựa chọn vị trí phù hợp nhất cho mục đích xác định. Các 

bước trong đánh giá theo phương pháp này gồm: Định ra các chỉ tiêu; phân nhóm 

các chỉ tiêu; xác định trọng số cho các chỉ tiêu; tích hợp các chỉ tiêu. Phương pháp 

này áp dụng trong tổng hợp đánh giá yếu tố hạn chế của đất, nhằm lựa chọn các 

khu vực có tiềm năng phục hồi thông qua cải tạo đất để đáp ứng yêu cầu sản xuất 

hữu cơ 
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- Kết quả phân tích một số mẫu đất tỉnh Tuyên Quang tại một số vùng có tiềm 

năng phát triển canh tác hữu cơ, tuy nhiên bị các yếu tố hạn chế: Dư lượng thuốc 

bảo vệ thực vật, hàm lượng kim loại nặng trong đất. Cụ thể dựa vào độ phân tán 

các kết quả phân tích: 

Chỉ tiêu hạn chế Giá trị Ghi chú 

4,4’ - DDT<10 

<10 Đạt tiêu chuẩn 

10-15 Vượt tiêu chuẩn 

>15 Vượt tiêu chuẩn  

Endosunfan 2 <10 

<10 Đạt tiêu chuẩn 

10-15 Vượt tiêu chuẩn 

>15 Vượt tiêu chuẩn 

Asen 

<15 Đạt tiêu chuẩn 

15-27 Vượt tiêu chuẩn 

>30 Vượt tiêu chuẩn 

Chì 

<70 Đạt tiêu chuẩn 

70-120 Vượt tiêu chuẩn 

>120 Vượt tiêu chuẩn 

Sử dụng phương pháp MCE để tổng hợp lựa chọn khu vực có khả năng canh 

tác hữu cơ ngoài các khu vực đã đáp ứng tiêu chuẩn, dựa trên khả năng phục hồi 

của đất, áp dụng các biện pháp cải tạo, làm sạch đất và tang độ phì cho đất: xác 

định ma trận so sánh cặp đôi tương quan giữa các yếu tố hạn chế; sử dụng phần 

mềm IDRISI để tính toán trọng số cho từng chỉ tiêu; xác định điểm và giá trị tích 

hợp của các chỉ tiêu và phân khoảng giá trị để đưa đến kết luận.  
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Bảng 22 : Ma trận so sánh cặp đôi giữa các yếu tố hạn chế 

Yếu tố hạn 

chế 

4,4’ - DDT 

(10-15ug) 

4,4’ - DDT 

(>15 ug) 

Endosunfa

n 2 (10-

15ug) 

Endosunfa

n 2 (>15ug) 

Asen (15-

27 mg/kg) 

Chì (70-

120 

mg/kg) 

Asen (>27 

mg/kg) 

Chì 

(>120mg/

kg) 

Trọng 

số  

4,4’ - DDT 

(10-15ug) 

                            

1,00  

                 

0,30               1,96  

                

0,43  

            

2,72  

            

2,44  

                   

0,76  

              

0,52  0,0993 

4,4’ - DDT 

(>15 ug) 

                            

3,38  

                 

1,00               2,97  

                

1,40  

            

4,22  

            

4,68  

                   

1,76  

              

1,61  0,2414 

Endosunfan 

2 (10-15ug) 

                            

0,51  

                 

0,34               1,00  

                

0,34  

            

1,68  

            

1,72  

                   

0,53  

              

0,45  0,0695 

Endosunfan 

2 (>15ug) 

                            

2,34  

                 

0,71               2,93  

                

1,00  

            

5,29  

            

4,10  

                   

1,53  

              

1,67  0,2093 

Asen (15-27 

mg/kg) 

                            

0,37  

                 

0,24               0,60  

                

0,19  

            

1,00  

            

1,25  

                   

0,28  

              

0,20  0,0423 

Chì (70-120 

mg/kg) 

                            

0,41  

                 

0,21               0,58  

                

0,24  

            

0,80  

            

1,00  

                   

0,55  

              

0,25  0,0460 

Asen (>27 

mg/kg) 

                            

1,32  

                 

0,57               1,88  

                

0,65  

            

3,63  

            

1,83  

                   

1,00  

              

0,76  0,1264 

Chì 

(>120mg/kg) 

                            

1,91  

                 

0,62               2,23  

                

0,60  

            

4,90  

            

4,04  

                   

1,32  

              

1,00  0,1657 

 

Trong ma trận các yếu tố hạn chế yếu tố hạn chế có trọng số lớn nhất 4,4’ - DDT (>15 ug ), tiếp theo là chỉ tiêu 

Endosunfan 2 (>15ug), Chì (>120mg/kg), Asen (>27 mg/kg),  4,4’ - DDT (10-15ug), Endosunfan 2 (10-15ug), Chì (70-120 

mg/kg), và cuối cùng là Asen (15-27 mg/kg). Sử dụng phần mềm IDRISI để tính toán trọng số (Wi) cho thấy: tổng Wi bằng 

1 và tỷ số nhất quán CR = 1,2% < 10% nên ma trận đưa ra thỏa mãn phù hợp với một số nghiên cứu hiện nay một cách 

tương đối các giải pháp phục hồi đất tồn dư thuốc bảo vệ thực vật khó thực hiện và tốn kém hơn so với áp dụng các giải 

pháp cải tạo đất có có hàm lượng kim loại nặng.  
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* Đối với yếu tố bảo vệ thực vật đề xuất không nên đưa vào vùng sản xuất 

hữu cơ các khu vực có mẫu:  

- TPTD-RAU-01 (Trầm Mái, đồng nhà thôn Cầu Đá, phường Hưng 

Thành, TP Tuyên Quang); 

- SDD-RAU-02.1 (Thác Nóng-thôn Thác Nóng , xã Sơn Nam); 

- LBD-RAU-01 (Đồng Thẳm My, Thôn Năm Đíp, TT Lăng Can); 

- NHD-RAU-15 (Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh) 
 

Các khu vực này cần kiểm soát chặt chẽ hàm lượng các thuốc bảo vệ thực 

vật, ngưng sản xuất hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng các biện pháp cải 

tạo và làm sạch đất để đất phục hồi chất lượng đất. 

 * Đối với yếu tố hạn chế kim loại nặng, các khu vực chưa đáp ứng được 

sản xuất hữu cơ cần thời gian dài để xử lý:  

- TPTD-RAU-01 (Trầm Mái, đồng nhà thôn Cầu Đá, phường Hưng 

Thành, TP Tuyên Quang) 

- YSĐ-NA-06 (Thôn Minh Khai, xã Lực Hành);  

- NHD-RAU-15 (Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh). 

 Các khu vực trên nếu muốn đưa vào sản xuất hữu cơ cần đầu tư thời gian, 

nghiên cứu để giải quyết các vấn đề về đất, giai đoạn đầu cải tạo hạn chế canh 

tác các cây lương thực, thực phẩm. 

 Kết quả cho thấy, trước mắt đề xuất có thể không đưa các khu vực có 

các mẫu sau vào sản xuất Hữu cơ: 

- TPTD-RAU-01 (Trầm Mái, đồng nhà thôn Cầu Đá, phường Hưng 

Thành, TP Tuyên Quang); 

- SDD-RAU-02.1 (Thác Nóng-thôn Thác Nóng , xã Sơn Nam); 

- LBD-RAU-01 (Đồng Thẳm My, Thôn Năm Đíp, TT Lăng Can); 

- NHD-RAU-15 (Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh) 

- YSĐ-NA-06 (Thôn Minh Khai, xã Lực Hành);  

Các khu vực có mẫu vượt ngưỡng còn lại có khả năng phục hồi và đáp 

ứng yêu cầu trong vòng từ 3-5 năm liên tục áp dụng các biện pháp cải tạo đất, 

làm sạch và tăng độ phì cho đất một cách hợp lý. Tuy nhiên trước khi đưa vào 

giai đoạn chuyển đổi hữu cơ cần kiểm tra lại các chỉ tiêu về đất, nước.  

3.6 Xác định vùng canh tác hữu cơ 

Kết quả khảo sát, kết hợp với kết quả phân tích đất, nước, dự kiến xác 

định các vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ như sau: 

- Đến năm 2025, dự kiến là 56 vùng, diện tích xác định là 1200 ha. 

- Đến năm 2030, dự kiến số vùng là 65 vùng, diện tích xác định là 2000 ha. 

Các vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ phân bổ trên các địa bàn huyện, thành 

phố như sau: 
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Bảng 23 : Tổng hợp số lượng các vùng sản xuất hữu cơ đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

STT Huyện/xã 

Loại 

cây 

trồng 

Địa điểm 

 

Diện tích (ha) 

2025 2030 

I HUYỆN LÂM BÌNH 
 

233 334 

1 Xã Thượng Lâm 
Dược 

liệu 
Đồng Nà Lung, thôn Nà Lung,  23 44 

2 TT Lăng Can Lúa 
Đồng Khuổi Tuộc - Tông Chang, 

thôn Phai Tre A 
10 20 

3 Xã  Khuôn Hà Lúa Đồng Nà Muông, Thôn Nà Muông 10 10 

4 Xã  Bình An Lúa Đồng Chẩu Quân, thôn Chẩu Quân 10 10 

5 Xã Thổ Bình Chè Khau mút 130 160 

6 Xã Thổ Bình Lạc Thôn Nà Vài 20 40 

7 Xã Phúc Sơn Lạc Bản Cậu 30 50 

II HUYỆN NA HANG 
 

235 335 

1 Xã Hồng Thái Lúa Khâu Tràng 10 10 

2 Xã Khâu Tinh Rau Thôn Khau Tinh 
  

3 Xã  Hồng Thái Chè Khu Xa Luông, thôn Hồng Ba 30 40 

4 Xã  Sơn Phú Chè Thôn Pia Chang 30 40 

5 Xã  Hồng Thái Chè Khe Chêu Ngại, thôn Khuổi Phầy 20 40 

6 Xã  Sinh Long Chè 
Thôn Nậm Đường, Phiêng Cốc, 

Phiêng Ngàm, Lũng Phiêng 
120 165 

7 Xã  Khâu Tinh 
Dược 

liệu 
Thôn Khau Tinh, 

 
5 

8 Xã Hồng Thái 
Dược 

liệu 
Khu Nà Mụ, Thôn Nà Mụ 

 
5 

9 Xã  Hồng Thái Lê Khâu Tràng, 15 20 

10 Xã Đà Vị Hồng Thôn Nà Đứa, 10 10 

III HUYỆN CHIÊM HÓA 108 161 

1 Xã  Yên Nguyên Rau 
Đồng Gốc Gạo, thôn Khuôn 

Khoai,  
8 10 

2 Xã  Trung Hà Cam Khu Khuổi Han, 30 50 

3 Xã  Hòa Phú Lúa Đồng Va Cầu, thôn Gia Kè 10 10 

4 Xã Tân An Lúa Đồng Nà Lỵ, thôn Anh Thịnh 10 15 
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STT Huyện/xã 

Loại 

cây 

trồng 

Địa điểm 

 

Diện tích (ha) 

2025 2030 

5 Xã  Xuân Quang Lúa Đồng Nà Ta, thôn Làng Ải 10 10 

6 Xã  Tân Thịnh Lúa Đồng Phúc Linh, thôn Phúc Linh 10 10 

7 Xã Phúc Thịnh Lúa Đồng Đá Lôi, thôn Đồng Lũng 10 10 

8 Xã  Hòa An Lúa Thôn Pá Tao, 10 20 

9 Xã Kim Bình Chuối Thôn Đèo Nàng, 10 20 

IV TP TUYÊN QUANG 
 

15 35 

1 Xã Kim Phú Lúa Lô 1B;1C;2A2B2C Thôn 9 10 30 

2 Xã Thái Long Rau Thôn Tân Thành 5 5 

V HUYỆN HÀM YÊN 
 

287 404 

1 Xã Thái Sơn Chè Thôn Quang Trung 20 32 

2 Xã Thái Sơn Rau Thôn 1 Minh Thái, 5 8 

3 Xã Thái Sơn 
Dược 

liệu 
Cổng Đá, Thôn 3 Thái Bình 5 10 

4 Xã Tân Thành Chè Thôn 3 Làng Bát 18 20 

5 Xã Tân Thành Cam Khuổi Vai, Thôn 2 Thuốc Thượng 30 40 

6 Xã Tân Thành Cam Đán Đăm, thôn 2 Thuốc Thượng 80 115 

7 Xã Minh Khương Cam Ngòi Khương, thôn Ngòi Khương 50 60 

8 Xã Minh Khương Cam Thác Cái, thôn Thác Cái, 60 100 

9 Xã Minh Hương Lúa Thôn 4 Minh Quang 19 19 

VI HUYỆN YÊN SƠN 
 

190 479 

1 Xã Mỹ Bằng Chè Thôn Đá Bàn 1  20 30 

2 Xã Nhữ Hán Lúa Ao Trúc, Gò Nụ, thôn An Thịnh 20 60 

3 Xã Nhữ Hán Rau Giếng Xa thôn Liên Minh 6 8 

4 Xã Hoàng Khai Lúa 
Đồng Đình, Nam Trang, thôn Yên 

Mỹ, Yên Lộc 
10 80 

5 Xã Hoàng Khai Rau Đá Đụn, thôn Nghiêm Sơn 6 8 

6 TT Yên Sơn Bưởi Hòn Vang, thôn Văn Lập, 65 80 

7 Xã Phúc Ninh Bưởi 
Đồng Cừa Bà Thinh, thôn Khuôn 

Thống  
50 

8 Xã Phúc Ninh Bưởi Bãi Hợp Tác, thôn Yên Sở 
 

19 

9 Xã Phúc Ninh Bưởi Khu ao Lươn, thôn Cô Ba 
 

30 
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STT Huyện/xã 

Loại 

cây 

trồng 

Địa điểm 

 

Diện tích (ha) 

2025 2030 

10 Xã Phúc Ninh Bưởi Khu Khe Cạn, thôn Lục Mùn 
 

30 

11 Xã Xuân Vân Na Thôn Soi Hà 5 8 

12 Xã Xuân Vân Hồng Thôn Đô Thượng 3 3 6 

13 Xã Xuân Vân Bưởi Thôn Soi Hà 55 70 

VII HUYỆN SƠN DƯƠNG 132 252 

1 Xã Tân Trào Chè Đồi Liên Xô, thôn Vĩnh Tân 50 70 

2 Xã Tân Trào Rau Đồng Si, thôn Tân Lập 7 10 

3 Xã Trung Yên Chè Đồi cây Sui, thôn Yên Thượng 20 30 

4 Xã Minh Thanh Lúa 
Thôn Cò, Thôn Dõn, Thôn Đồng 

Đon, Thôn Lê 
20 20 

5 Xã Vĩnh Lợi Rau Gò Gu, Hồ Sen, Cống Đồng Rôm 6 9 

6 Xã Sơn Nam Rau Thác Nóng, thôn Thác Nóng 
  

7 Xã Hợp Hòa Rau 
Thôn Đồng Phai, Đồng Giang, 

Ninh Hòa 
14 14 

8 Xã Hợp Hòa 
Dược 

liệu 
Bãi Thanh Sơn, thôn Thanh Sơn  

 
5 

9 Xã Quyết Thắng 
Dược 

liệu 
Thôn Đồng Mới  

 
20 

10 Xã Trường Sinh Lạc Phú Thọ 1, thôn Quyết Thắng 15 15 

11 Xã Thiện Kế Lạc Thôn Vạt Chanh 
 

10 

12 Xã Minh Thanh Chè Thôn Cảy 
 

15 

13 Xã Hợp Thành Chè Thôn Đồng Đài 
 

12 

14 Xã Phúc Ứng Chè Thôn Liên Phương 
 

10 

15 Xã Chi Thiết Bưởi Thôn Chi Thiết 
 

12 

 
Tổng cộng 

  
1.200 2.000 

Trên địa bàn tỉnh có thể còn có nhiều vùng (ngoài các vùng trên) đủ điều 

kiện sản xuất hữu cơ, xong căn cứ vào phân bố và tiềm năng thế mạnh cây trông 

chủ lực, định hướng của các huyện thành phố; căn cứ vào mục tiêu của đề án 

phát triển nông nghiệp hữu cơ toàn quốc; căn cứ vào dự báo nguồn lực; … 

chúng tôi đã xác định được các vùng trên.  

3.7. Dự kiến sản xuất trồng trọt hữu cơ đến năm 2025, định hướng 2030 

3.7.1 Định hướng bố trí một số loại sản phẩm trồng trọt hữu cơ. 
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 - Căn cứ điều kiện tự nhiên (đất đai, khí hậu,…) 

 - Căn cứ định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung, định hướng phát 

triển nông nghiệp nói riêng của các huyện, thành phố. 

 Định hướng bố trí một số cây trồng hữu cơ theo huyện, thành phố như 

sau: 

 - Huyện Lâm Bình: Lúa, lạc, rau, dược liệu, chè shan. 

 - Huyện Na Hang: Lúa, rau, dược liệu, chè shan, cây ăn quả khác (lê, 

hồng) 

 - Huyện Chiêm Hóa: Lúa, rau, cam, chuối, dược liệu. 

 - Huyện Hàm Yên: Cam, Lúa, chè trung du, rau, dược liệu. 

 - Huyện Yên Sơn: Bưởi, chè trung du, lúa, rau, na, hồng 

 - Huyện Sơn Dương: chè trung du, lúa, rau, dược liệu, chanh,…  

Đến năm 2025, quy hoạch diện tích canh tác lúa hữu cơ 193 ha (vụ xuân 193 

ha, vụ mùa 193 ha), 43 ha rau (mỗi vụ 43 ha, dự kiến 3 – 4 vụ/năm),  65 ha lạc, 28 

ha dược liệu, 330 ha chè shan, 128 ha chè trung du, 250 ha cam, 120 ha bưởi, cây 

ăn quả khác 43 ha (lê, hồng, na, chuối). Số vùng xác định là 56 vùng, tổng diện tích 

sản xuất hữu cơ là 1200 ha, chiếm trên 1,5% diện tích đất sản xuất các loại cây 

trồng chính. 

Đến năm 2030, quy hoạch diện tích canh tác lúa hữu cơ 348 ha (vụ xuân 348 

ha, vụ mùa 348 ha), 64 ha rau (mỗi vụ 64 ha, dự kiến 3 – 4 vụ/năm),  115 ha lạc, 89 

ha dược liệu, 445 ha chè shan, 219 ha chè trung du, 365 ha cam, 291 ha bưởi, cây 

ăn quả khác 64 ha (lê, hồng, na, chuối). Số vùng xác định là 65 vùng, tổng diện tích 

sản xuất hữu cơ là 2000 ha, chiếm trên 3% diện tích đất sản xuất các loại cây trồng 

chính. 

3.7.2. Dự kiến diện tích, năng suất và sản lượng các sản phẩm trồng trọt hữu 

cơ. 

a. Sản xuất lúa hữu cơ 

 Đến năm 2025, dự kiến quy hoạch 16 vùng sản xuất lúa hữu cơ, tổng diện 

tích là 193 ha. Đến năm 2030, dự kiến quy hoạch 16 vùng, tổng diện tích 348 ha. 

Tại các vùng này sản xuất theo công thức luân canh: lúa xuân – lúa mùa – rau màu 

đông (ngô thức ăn gia súc, rau,…). 

 Năng suất sản xuất lúa xuân hữu cơ đạt 47,99tạ/ha đến năm 2025 và đạt 

49,95 tạ/ha vào vụ mùa. 

 Sản lượng cả năm đến năm 2025 đạt 1852 tấn; đến năm 2030 đạt 3476 tấn.  

 Sản xuất vụ đông: tận dụng trồng ngô thức ăn gia súc, diện tích 193 ha năng 

suất 400 tạ/ha, sản lượng đạt 8.000 tấn 

 Dự kiến diện tích, năng suất, sản lượng sản xuất lúa hữu cơ đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 như sau: 
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Bảng 24 : Diện tích, năng suất, sản lượng lúa hữu cơ đến năm 2025 tỉnh Tuyên Quang 

Đơn vị: DT: ha, NS: tạ/ha, SL: tấn 

STT 

Xã, phường, 

thị trấn 

 

Huyện Địa điểm 

2025 

Lúa vụ xuân Lúa vụ mùa 
Cây thức ăn gia súc vụ 

đông 

DT NS SL DT NS SL DT NS SL 

1 TT Lăng Can Lâm Bình 

Đồng Khuổi Tuộc - 

Tông Chang, thôn 

Phai Tre A 

10 47 47 10 46 46 10 400 400 

2 
Xã Khuôn 

Hà 
Lâm Bình 

Đồng Nà Muông, 

thôn Nà Muông 
10 47 47 10 45 45 10 400 400 

3 Xã Bình An Lâm Bình 
Đồng Chẩu Quân, 

thôn Chẩu Quân 
10 48 48 10 44 44 10 400 400 

4 
Xã Hồng 

Thái 
Na Hang Khâu Tràng 10 47 47 10 45 45 10 400 400 

5 Xã Hòa Phú Chiêm Hoá 
Đồng Va Cầu, thôn 

Gia Kè 
10 48 48 10 46 46 10 400 400 

6 Xã Tân An Chiêm Hoá 
Đồng Nà Lỵ, thôn 

Anh Thịnh 
10 48 48 10 46 46 10 400 400 

7 
Xã Xuân 

Quang 
Chiêm Hoá 

Đồng Nà Ta, thôn 

Làng Ải 
10 49 49 10 47 47 10 400 400 

8 
Xã Tân 

Thịnh 
Chiêm Hoá 

Đồng Phúc Linh, thôn 

Phúc Linh 
10 50 50 10 48 48 10 400 400 

9 
Xã Phúc 

Thịnh 
Chiêm Hoá 

Đồng Đá Lôi, thôn 

Đồng Lũng 
10 49 49 10 47 47 10 400 400 

10 Xã Hòa An Chiêm Hoá Thôn Pá Tao 10 49 49 10 47 47 10 400 400 
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STT 

Xã, phường, 

thị trấn 

 

Huyện Địa điểm 

2025 

Lúa vụ xuân Lúa vụ mùa 
Cây thức ăn gia súc vụ 

đông 

DT NS SL DT NS SL DT NS SL 

11 Xã Kim Phú 
TP Tuyên 

Quang 

Lô 1B,1C,2A, 2B, 2C 

thôn 9  
10 50 50 10 48 48 10 400 400 

12 
Xã Minh 

Hương 
Hàm Yên Thôn 4 Minh Quang 19 50 95 19 48 91,2 19 400 760 

13 Xã Nhữ Hán Yên Sơn 
Ao Trúc, Gò Nụ thôn 

An Thịnh 
20 50 100 20 48 96 20 400 800 

14 
Xã Hoàng 

Khai 
Yên Sơn 

Đồng Đình, Nam 

Trang, thôn Yên Mỹ, 

Yên Lộc 

10 49 49 10 47 47 10 400 400 

15 
Xã Minh 

Thanh 
Sơn Dương 

Thôn Cò, thôn Dõn, 

thôn Đồng Đon, thôn 

Lê 

20 50 100 20 48 96 20 400 800 

16 Xã Hợp Hòa Sơn Dương 

Thôn Đồng Phai, 

Đồng Giang, Ninh 

Hòa 

14 50 70 14 48 67,2 14 400 560 

 

Tổng cộng     193 49,0 946 193 47,0 906,4 193 400,0 7720 
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b. Sản xuất rau hữu cơ 

 Quy hoạch 7 vùng sản xuất chuyên rau hữu cơ. Đến năm 2025, diện tích sản xuất rau hữu cơ toàn tỉnh đạt 43 ha, công thức luân 

canh 3-4 vụ rau/năm; đến năm 2030, quy hoạch 8 vùng, dự kiến đạt 64 ha. Năng suất rau bình quân năm 2025 đạt 68,77 tạ/ha; đến 

năm 2030 đạt 71,12 tạ/ha. Sản lượng rau đến năm 2025 đạt 887 tấn, đến năm 2030 đạt 1330 tấn.  

Bảng 25: Diện tích, năng suất, sản lượng rau hữu cơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang 

Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; sản lượng: tấn  

STT 

 

Xã, phường, 

thị trấn 

  

Huyện 

  

Địa điểm 

 

2025 

Vụ xuân Vụ mùa Vụ đông 

DT NS SL DT NS SL DT NS SL 

1 
Xã Yên 

Nguyên 
Chiêm Hoá 

Đồng Gốc Gạo, thôn Khuôn 

Khoai 
8 70 56 8 60 48 8 75 60 

2 Xã Thái Long 
TP Tuyên 

Quang 
Thôn Tân Thành 5 70 35 5 60 30 5 75 37,5 

3 Xã Thái Sơn Hàm Yên Thôn 1 Minh Thái 5 70 35 5 60 30 5 75 37,5 

4 Xã Nhữ Hán Yên Sơn Giếng Xa, thôn Liên Minh 6 70 42 6 60 36 6 75 45 

5 
Xã Hoàng 

Khai 
Yên Sơn Đá Đụn, thôn Nghiêm Sơn 6 72 43,2 6 65 39 6 75 45 

6 Xã Tân Trào Sơn Dương Đồng Si, thôn Tân Lập 7 72 50,4 7 60 42 7 75 52,5 

7 Xã Vĩnh Lợi Sơn Dương 
Gò Gu, hồ Sen, cống Đồng 

Rôm 
6 70 42 6 60 36 6 75 45 

 Tổng cộng     43 70,6 303,6 43 60,7 261 43 75,0 322,5 
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c. Sản xuất lạc hữu cơ   

 Dự kiến đến năm 2025, quy hoạch 65 ha đất sản xuất lạc hữu cơ, sản xuất 

theo công thức lạc xuân – lúa mùa – lạc đông, đến năm 2030 chỉ tiêu này đạt 95 ha. 

 Năng suất sản xuất lạc hữu cơ đến năm 2025 đạt 25,6tạ/ha, đến năm 2030 

đạt 27,1 tạ/hạ. 

 Sản lượng lạc hữu cơ đến năm 2025 đạt 333 tấn và đạt 677 tấn vào năm 

2030 (cả vụ xuân và vụ đông). 

 Vụ mùa trên các vùng này sản xuất lúa hữu cơ, đến năm 2025, diện tích 65 

ha, năng suất đạt 45,9 tạ/ha, sản lượng đạt 289,5 tấn. Đến năm 2030, diện tích lúa 

mùa 125 ha, năng suất 48,0 tạ/ha, sản lượng 599,5 tấn. 

 Diện tích, năng suất, sản lượng sản xuất lạc hữu cơ và các cây trồng khác 

trong vùng sản xuất lạc như sau: 



79 

 

Bảng 26 : Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng trong vùng sản xuất lạc hữu cơ đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 

Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: tấn  

T

T 
Xã, phường, 

thị trấn 

 

Huyện 
Địa điểm 

 

Công thức 

luân canh 

2025 

Lạc vụ xuân Lúa vụ mùa Lạc vụ đông 

DT NS SL DT NS SL DT NS SL 

1 Xã Thổ Bình 
Lâm 

Bình 
Thôn Nà Vài 

Lạc xuân - lúa 

mùa -  lạc 

đông 20 26 52 20 45 90 20 22 44 

2 Xã Phúc Sơn 
Lâm 

Bình 
Bản Cậu 

Lạc xuân - lúa 

mùa -  lạc 

đông 30 28 84 30 46 138 30 24 72 

3 
Xã Trường 

Sinh 

Sơn 

Dương 

Quyết thắng, 

Phú Thọ 1 

thôn Quyết 

thắng 

Lạc xuân - lúa 

mùa -  lạc 

đông 
15 28 42 15 47 70,5 15 26 39 

4 Xã Thiện Kế 
Sơn 

Dương 

Thôn Vạt 

Chanh 

Lạc xuân - lúa 

mùa -  lạc 

đông                   

 Tổng cộng       65 27,4 178 65 45,92 298,5 65 23,846 155 
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d. Sản xuất dược liệu hữu cơ 

 Đến năm 2025, diện tích sản xuất dược liệu tại các vùng sản xuất hữu cơ đạt 28 ha, đến năm 2030 đạt 89 ha. 

 Sản lượng dược liệu đến năm 2025 đạt 119,5 tấn và đến năm 2030 đạt 654,5 tấn. 

 Diện tích, sản lượng dược liệu hữu cơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 như sau: 

Bảng 27 : Diện tích, năng suất, sản lượng sản xuất dược liệu hữu cơ tại các vùng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

tỉnh Tuyên Quang 

Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: tấn  

STT 

 

Xã, phường, 

thị trấn 

 

Huyện 

 

Địa điểm 

 

2025 

Vụ xuân Vụ mùa Vụ đông 

DT NS SL DT NS SL DT NS SL 

1 
Xã Thượng 

Lâm Lâm Bình Đồng Nà Lung, thôn Nà Lung 23 27 62,1 10 29 29 10 25 25 

2 
Xã Khâu 

Tinh Na Hang Thôn Khâu Tinh, xã Khâu Tinh                   

3 
Xã Hồng 

Thái Na Hang Khu Nà Mụ, thôn Nà Mụ                   

4 Xã Thái Sơn Hàm Yên Cổng đá, thôn 3 Thái Bình 5 7 3,5             

5 
Xã Hợp Hòa 

Sơn 

Dương Bãi Thanh Sơn, thôn Thanh Sơn                    

6 
Xã Quyết 

Thắng 

Sơn 

Dương Đồng Mới                   

 
                        

 Tổng cộng     28 23,43 65,6 10 29,00 29 10 25,00 25 
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e. Sản xuất chè hữu cơ 

 Dự kiến đến năm 2025, quy hoạch 458 ha chè hữu cơ, bao gồm 330 ha chè shan, chè đặc sản; 128 ha chè trung du; đến năm 

2030 quy hoạch 664 ha chè hữu cơ, bao gồm 445 ha chè shan, chè đặc sản; 219 ha chè trung du. Năng suất chè sản xuất hữu cơ đạt 

bình quân 32,2 tạ/ha đối với chè shan, 81,1 tạ/ha đối với chè trung du vào năm 2025; đến năm 2030, chè shan đạt trên 40 tạ/ha, chè 

trung du đạt trên 89 tạ/hạ. Sản lượng chè hữu cơ đến năm 2025 đạt 2099 tấn, đến năm 2030 đạt 3761 tấn. 

Bảng 28 : Diện tích, năng suất, sản lượng chè hữu cơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang 

Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: tấn  

STT 

Xã, phường, 

thị trấn 
 

Huyện 
Địa điểm 

 

Công thức 

luân canh 

2025 2030 

DT NS SL DT NS SL 

1 Xã Thổ Bình Lâm Bình Khau mút Chè Shan 130 32 416 160 40 640 

2 Xã Hồng Thái Na Hang Khu Xa Luông, thôn Hồng Ba chè Shan 30 32 96 40 41 164 

3 Xã Sơn Phú Na Hang Thôn Pia chang, chè Shan 30 33 99 40 40 160 

4 Xã Hồng Thái Na Hang Khe Chêu Ngại, thôn Khuổi Phầy chè Shan 20 33 66 40 40 160 

5 Xã Sinh Long Na Hang 

Thôn Nậm Đường, Phiêng Cốc, Phiêng Ngầm, 

Lũng Phiêng chè Shan 120 32 384 165 41 676,5 

6 Xã Thái Sơn Hàm Yên Thôn Quang Trung chè trung du 20 82 164 32 90 288 

7 Xã Tân Thành Hàm Yên Thôn 3 làng Bát chè trung du 18 80 144 20 88 176 

8 Xã Mỹ Bằng Yên Sơn Thôn Đá Bàn 1  chè trung du 20 80 160 30 88 264 

9 Xã Tân Trào Sơn Dương Đồi Liên Xô, thôn Vĩnh Tân chè trung du 50 82 410 70 90 630 

10 Xã Trung Yên Sơn Dương Đồi cây Sui, thôn Yên Thượng chè trung du 20 80 160 30 90 270 

11 

Xã Minh 

Thanh Sơn Dương Thôn Cảy chè trung du       15 90 135 

12 Xã Hợp Thành Sơn Dương Thôn Đồng Đài, chè trung du       12 90 108 

13 Xã Phúc Ứng Sơn Dương Thôn Liên Phương chè trung du       10 90 90 

 Tổng cộng       458 45,8 2099 664 56,6 3761,5 
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 e. Sản xuất cam hữu cơ 

 Sản xuất cam hữu cơ, dự kiến quy hoạch các vùng tại 2 huyện Hàm Yên và 

Chiêm Hóa. Dự kiến diện tích sản xuất cam hữu cơ đến năm 2025 đạt 250 ha, đến 

năm 2030 đạt 365ha. 

 Năng suất cam hữu cơ đạt 107,6 tạ/ha, sản lượng đạt 2690 tấn và đến năm 

2030 đạt 117,5 tạ/ha, sản lượng đạt 4280 tấn. 

Bảng 29 : Diện tích, năng suất, sản lượng sản xuất cam hữu cơ đến năm 2025, 

định hướng 2030 tỉnh Tuyên Quang 

Đơn vị: DT: ha, NS: tạ/ha, SL tấn 

STT 

Xã, 

phường, 

thị trấn 

 

Huyện 
Địa điểm 

 

2025 2030 

DT NS SL DT NS SL 

1 

Xã 

Trung 

Hà 

Chiêm 

Hoá 

Khu Khuổi 

Han 
30 90 270 50 100 500 

2 
Xã Tân 

Thành 

Hàm 

Yên 

Khuổi Vai, 

thôn 2 Thuốc 

thượng 

30 110 330 40 120 480 

3 
Xã Tân 

Thành 

Hàm 

Yên 

Đán Đăm, 

thôn 2 Thuốc 

thượng  

80 110 880 115 120 1380 

4 

Xã 

Minh 

Khương 

Hàm 

Yên 

Thôn Ngoì 

Khương 
50 110 550 60 120 720 

5 

Xã 

Minh 

Khương 

Hàm 

Yên 
Thôn thác Cái 60 110 660 100 120 1200 

 
Tổng cộng 250 107,6 2690 365 117,3 4280 

f. Sản xuất bưởi hữu cơ 

 Diện tích bưởi hữu cơ đến năm 2025 quy hoạch 120 ha và đến năm 2030 

quy hoạch 291ha. Tập trung chính ở các xã huyện Yên Sơn (5 vùng thuộc 3 xã), 

Sơn Dương (1 vùng). 

 Năng suất bưởi hữu cơ đến năm 2025 đạt 93,8 tạ/ha, sản lượng bưởi hữu cơ 

đạt 1123.5 tân; đến năm 2030 năng suất đạt 102,6 tạ/ha, sản lượng đạt 2985 tấn. 
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Bảng 30 : Diện tích, năng suất, sản lượng sản xuất bưởi hữu cơ đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang 

Đơn vị: DT: ha, NS: tạ/ha, SL tấn 

Xã, 

phường, 

thị trấn 
 

Huyện 

 

Địa điểm 

 

2025 2030 

DT NS SL DT NS SL 

TT Yên Sơn Yên Sơn 
Hòn Vang, 

thôn Văn Lập 
65 95 617,5 80 105 840 

Xã Phúc 

Ninh 
Yên Sơn 

Cừa Bà Thinh, 

thôn Khuôn 

Thống 

      50 100 500 

Xã Phúc 

Ninh 
Yên Sơn 

Bãi Hợp Tác, 

thôn Yên Sở,  
      19 100 190 

Xã Phúc 

Ninh 
Yên Sơn 

Khu ao Lươn, 

thôn Cô Ba  
      30 100 300 

Xã Phúc 

Ninh 
Yên Sơn 

Khu Khe Cạn, 

thôn Lục Mùn 
      30 100 300 

Xã Xuân 

Vân 
Yên Sơn Thôn Soi Hà 55 92 506 70 105 735 

Xã Chi Thiết 
Sơn 

Dương 
Thôn Chi Thiết       12 100 120 

Tổng cộng     120 93,6 1123,5 291 102,6 2985 

g. Cây trồng khác 

- Cây lê: 1 vùng tại xã Hồng Thái – Na Hang, diện tích 15 ha đến năm 2025 

và đạt 20 ha vào năm 2030. Sản lượng lê hữu cơ đến năm 2025 đạt 60 tấn và đạt 90 

tấn vào năm 2030. 

 - Cây hồng: 2 vùng (Đà Vị - Na Hang; Xuân Vân – Yên Sơn), đến năm 2025 

diện tích hồng hữu cơ quy hoạch đạt 13 ha, đến năm 2030 đạt 16 ha. Sản lượng 

hồng hữu cơ đạt 50,5 tấn vào năm 2025 và đạt 71 tấn vào năm 2030. 

 - Cây chuối: 1 vùng tại xã Kim Bình – Chiêm Hóa, diện tích 10 ha vào năm 

2025 và đạt 20 ha vào năm 2030. Sản lượng chuối hữu cơ đạt 70 tấn vào năm 2025  

và đạt 170 tấn vào năm 2030. 

 - Cây na: 1 vùng tại huyện Yên Sơn (Xuân Vân), diện tích đến năm 2025 đạt 

5 ha và đạt 8 ha vào năm 2030. Sản lượng na hữu cơ đến năm 2025 đạt trên 22,5 

tấn và đến năm 2030 đạt trên 40 tấn. 
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 Bảng 31 : Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây  ăn quả khác hữu 

cơ đến năm 2025, định hướng 2030 tỉnh Tuyên Quang 

Diện tích: ha; Năng suất: tạ/ha; Sản lượng: tấn  

T

T 
Xã, 

phường

, thị 

trấn 
 

Huyện 
Địa điểm 

 

Cây 

trồng 

2025 2030 

DT NS SL DT NS SL 

1 Xã Hồng 

Thái 

Na 

Hang Khâu Tràng Lê 15 40 60 20 45 90 

2 
Xã Đà 

Vị 

Na 

Hang Thôn Nà Đứa Hồng 10 40 40 10 45 45 

3 Xã Kim 

Bình 

Chiêm 

Hoá Thôn Đèo Nàng Chuối 10 70 70 20 85 

17

0 

4 Xã Lực 

Hành 

Yên 

Sơn 

Thôn Minh 

Khai. Na             

5 
Xã Xuân 

Vân 

Yên 

Sơn Thôn Soi Hà Na 5 45 22,5 8 50 40 

6 
Xã Xuân 

Vân 

Yên 

Sơn 

Thôn Đô 

Thượng 3 Hồng 3 35 10,5 6 40 24 

 
Tổng cộng 

43 

47,2

1 203 64 

57,6

6 

36

9 

 

3.8. Đề xuất các quy định về canh tác trên vùng canh tác hữu cơ được xác 

định 

3.8.1. Canh tác giai đoạn tiền chuyển đổi  

Kết quả khảo sát về đất của một số vùng trồng có hàm lượng kim loại 

nặng vượt quá ngưỡng cho phép như: vùng chè tại Hàm Yên (HYD-CHE-01), 

vùng bưởi tại Phúc Ninh Yên Sơn (YSĐ-BUOI-01, 02, 03), vùng Dược liệu sơn 

Dương (SDD-DL-01.1), vùng dược liệu Hàm Yên (HYD_DL_01),… Đối với 

những vùng này, trước khi đưa vào sản xuất giai đoạn chuyển đổi cần có giai 

đoạn tiền chuyển đổi nhằm cải tạo đất đáp ứng yêu cầu của sản xuất chuyển đổi 

hữu cơ.  

- Kế hoạch sản xuất tiền chuyển đổi:  

+ Xác định các vấn đề về đất đối với những vùng có tiềm năng chuyển 

đổi. Với những khu vực có vấn đề: ô nhiễm kim loại nặng, thuốc bảo vệ thực 

vật… ưu tiên cải tạo giảm hàm lượng các chất ô nhiễm về mức cho phép. Trong 

thời gian cải tạo làm sạch đất, đồng thời làm tăng hàm lượng hữu cơ, độ phì 

nhiêu cho đất. Mỗi vùng đất, mỗi loại cây trồng có những biện pháp và thời gian 

cải tạo khác nhau. 
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+ Các khu vực có vấn đề về đất không nên sử dụng để sản xuất chuyển 

đổi hữu cơ đối với các cây lương thực, thực phẩm ngắn ngày. Các khu vực này 

có thể canh tác các loại cây trồng lâu năm, tuy nhiên trước khi chuyển sang giai 

đoạn chuyển đổi cần cải tạo đất.  

+ Giai đoạn đầu có thể triển khai một phần diện tích giúp làm quen trong 

canh tác, đánh giá tính khả thi. Cuối cùng, áp dụng quá trình canh tác trên toàn 

bộ vùng chuyển đổi. 

- Quản lý phân bón:  Việc bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho 

cây trồng ảnh hưởng rất lớn đối với thời gian cải tạo đất. Tiến hành giảm lượng 

phân vô cơ theo lộ trình ở những diện tích này, bổ sung lượng phân hữu cơ 

tương ứng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của từng loại cây trồng: 

+ Năm đầu giảm 30-50% phân vô cơ, bổ sung 50% lượng phân hữu cơ 

tương ứng. 

+ Năm thứ hai, giảm 50-70% lượng phân vô cơ, bổ sung 70% lượng phân 

hữu cơ tương ứng. 

+ Năm thứ ba, giảm 70-100% phân vô cơ, bổ sung toàn bộ lượng phân 

hữu cơ. 

Việc giảm lượng phân vô cơ, bổ sung phân hữu cơ để cây dần đáp ứng với 

thay đổi, thay thế lân hóa học bằng Lân nung chảy, dần thay thế phân đạm, Kali 

hóa học bằng phân đạm, kali có nguồn gốc tự nhiên, đồng thời bổ sung phân vi 

sinh để tăng lượng vi sinh vật có lợi cho đất. Đất tốt, cây sinh trưởng phát triển 

tốt tăng sức đề kháng chống chọi với sâu bệnh. Quá trình điều chỉnh lượng phân 

bón, phải theo dõi chặt chẽ quá trình sinh trưởng phát triển, năng suất để có sự 

điều chỉnh cho phù hợp. 

- Quản lý sâu bệnh: giảm dần lượng thuốc BVTV hoá học, ưu tiên sử 

dụng các loại thuốc BVTV sinh học. 

- Quản lý thực vật xử lý KLN: Trong quá trình canh tác, sử dụng gieo 

trồng xen canh một số loài thực vật có khả năng hút KLN trong đất như: cây đậu 

bắp, dọc mùng, dương xỉ Pteris vittata, dương xỉ Pityrogramma calomelanos, cỏ 

Mần trầu Eleusine indica, ngổ dại và cỏ voi lai,… trong vườn cây để cải tạo đất 

và hạn chế cỏ dại phát triển. Sau mỗi chu kỳ gieo trồng, tiến hành thu gom, tiêu 

huỷ. 

- Quản lý nước: sử dụng nguồn nước đạt tiêu chuẩn để tưới cho cây trồng. 

- Quản lý cỏ dại: sử dụng các biện pháp xới, sáo, cắt cỏ. Cỏ dại cũng có 

thể kiểm soát bằng cách dùng các loại động vật ăn cỏ. 

 Thông thường, cứ sau 1 năm tiến hành lấy mẫu đất kiểm tra lại hàm lượng 

KLN, hàm lượng thuốc BVTV, xem mức độ giảm để có biện pháp điều chỉnh 

canh tác và đến khi nào hàm lượng KLN trong đất đạt yêu cầu của QCVN 

03/2015/BTNMT, hoá chất BVTV theo quy chuẩn QCVN 15:2008/BTNMT thì 

mới chuyển sang giai đoạn canh tác chuyển đổi hữu cơ. 



 

 

86 

 

3.8.2. Canh tác chuyển đổi hữu cơ 

Theo TCVN 11041-1:2017 phần 1 mục 5, khoản 5.1.2 có ghi rõ: sản xuất 

hữu cơ phải thực hiện giai đoạn chuyển đổi từ sản xuất không hữu cơ. Các hoạt 

động trong giai đoạn chuyển đổi phải tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hữu cơ 

cụ thể. 

Việc chuyển đổi sản xuất trồng trọt từ canh tác truyền thống sang canh tác 

theo hướng hữu cơ dần nhận được nhiều sự quan tâm. Để đạt được quá trình 

chuyển đổi một cách tốt nhất, yêu cầu người canh tác cần am hiểu vùng đất cũng 

như mục tiêu chuyển đổi và có những bước đi khoa học nhất. Các bước cơ bản 

trong quá trình chuyển đổi hữu cơ như sau: 

a. Tìm hiểu các quy định liên quan đến quá trình chuyển đổi 

Theo các tiêu chuẩn cơ bản của IFOAM toàn bộ sản xuất trồng trọt của 

vùng sẽ được chuyển đổi sang quản lý hữu cơ. Có thể chuyển đổi từng bước cho 

đến khi các đơn vị sản xuất khác nhau trong vùng thật sự có sự khác biệt và sản 

phẩm hữu cơ không thể lẫn với các sản phẩm thông thường khác. 

Thời điểm bắt đầu chuyển đổi là ngày ghi nhận việc quản lý sản xuất hữu 

cơ trong hồ sơ hoặc ngày mà tổ chức chứng nhận chấp nhận đơn đăng ký: 

- Đối với cây hàng năm ít nhất là 12 tháng. 

- Đối với cây lâu năm ít nhất là 18 tháng. 

Giai đoạn chuyển đổi có thể được rút ngắn (đối với cây lâu năm) nếu có 

bằng chứng về việc không sử dụng các chất cấm làm vật tư, nguyên liệu đầu vào 

hoặc không thực hiện các hoạt động bị cấm. Thời gian chuyển đổi sau khi rút 

ngắn không được ít hơn 6 tháng;  

Giai đoạn chuyển đổi có thể kéo dài trên cơ sở nhận diện và đánh giá các 

nguy cơ có liên quan. Giai đoạn chuyển đổi áp dụng trên một phần hoặc toàn bộ 

diện tích. Nếu không chuyển đổi đồng thời toàn bộ vùng thì phải chia diện tích 

sản xuất thành từng khu vực nhỏ, trong đó có sự tách biệt giữa khu vực trồng 

trọt chuyển đổi hữu cơ với khu vực không sản xuất hữu cơ.  

Bắt đầu giai đoạn chuyển đổi thường được tính từ ngày nộp đơn cho cơ 

quan cấp chứng nhận, khi mà nông dân tự cam kết tuân theo các tiêu chuẩn. 

Trong giai đoạn chuyển đổi, sản phẩm có thể dán nhãn là “sản xuất nông nghiệp 

hữu cơ trong quá trình chuyển đổi” hoặc với điều kiện là các yêu cầu về tiêu 

chuẩn đã đạt được ít nhất 12 tháng. 

b. Bước chuẩn bị về điều kiện xã hội, kinh tế và kỹ thuật 

* Điều kiện xã hội: Để quá trình chuyển đổi được thuận lợi, người canh tác cần 

nhận được sự hỗ trợ và đồng tình từ người thân, họ hàng, hàng xóm, bạn bè và 

đặc biệt là đồng thuận của toàn bộ người dân sản xuất trong vùng sản xuất hữu 
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cơ. Vì đó sẽ là nguồn hỗ trợ to lớn, giảm áp lực và giúp việc chuyển đổi được 

như mong đợi. 

* Điều kiện kinh tế: Trong quá trình chuyển đổi, đòi hỏi phải có nguồn vật liệu 

mới, vì thế cần có một số khoản đầu tư mới. Một số thay đổi khác liên quan đến 

gia tăng khối lượng công việc hoặc những yêu cầu thêm về lao động. Vì sản 

lượng sản xuất có thể giảm đi ít nhất trong những năm đầu chuyển đổi, nông dân 

cần phải tìm cách vượt qua những khó khăn này. 

* Điều kiện về kỹ thuật: Các phương pháp canh tác mới cần được giới thiệu và 

ứng dụng có liên quan về: quản lý đất, quản lý dinh dưỡng, quản lý cỏ dại, kiểm 

soát sâu bệnh hại, thu hoạch,…Vì vậy, nông dân cần trao đổi thông tin với 

những nông dân hữu cơ có kinh nghiệm, tham gia tập huấn, thử nghiệm các 

phương pháp và quan sát tác động của chúng,… 

- Quản lý đất vùng trồng:  Đất canh tác trong vùng canh tác hữu cơ phải 

đáp ứng QCVN 03-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn 

cho phép của một số kim loại nặng trong đất và QCVN 15:2008/BTNMT Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. Canh 

tác hữu cơ cần đảm bảo duy trì hoặc tăng cường độ phì và hoạt tính sinh học của 

đất; áp dụng các biện pháp canh tác nhằm chống thoái hóa đất, xói mòn đất, xâm 

nhập mặn và các rủi ro liên quan khác gây mất đất, thoái hóa đất và ô nhiễm đất. 

Toàn bộ vùng trồng phải được bao quanh bởi hàng rào cách ly với khu 

vực xung quanh (vùng đệm) để tránh lây nhiễm các hóa chất từ những vườn 

xung quanh cũng như từ những hộ lân cận vào khu vực sản xuất chuyển đổi hữu 

cơ. Vùng trồng không sử dụng hóa chất trong ít nhất 3 năm liền kề và có giấy tờ 

xác minh việc này hoặc đã qua giai đoạn chuyển đổi với sự cho phép của cơ 

quan chứng nhận. 

Vùng đệm có thể là bức tường, có thể là một hàng rào hay một hàng cây 

dày có khả năng ngăn chặn những tác nhân gây ảnh hưởng đến vùng đất trồng 

chuyển đổi hữu cơ. Nếu ruộng gần kề có sử dụng các chất bị cấm trong canh tác 

hữu cơ thì ruộng hữu cơ phải có một vùng đệm để ngăn cản sự xâm nhiễm của 

các hóa chất từ ruộng bên cạnh. Cây trồng hữu cơ phải trồng cách vùng đệm ít 

nhất là 1 mét. Loại cây trồng trong vùng đệm phải là loại cây khác với loại cây 

trồng hữu cơ. Nếu việc lây nhiễm xảy ra qua đường nước thì phải có một bờ đất 

hoặc rãnh thoát nước để tránh sự lây nhiễm do nước bẩn tràn qua. Hiện nay chưa 

có quy định cụ thể về vùng đệm, tuỳ theo mức độ ô nhiễm mà lựa chọn chiều 

dày vùng đệm: 

+ Đối với cây hàng năm: lúa, rau, lạc, được liệu, chè trung du… vùng 

đệm có thể là dải cây thực vật có chiều cao cao hơn cây trồng chuyển đổi hữu 

cơ, chiều dày của vùng đệm trên 1 m. 

+ Đối với cây ăn quả, chè shan: vùng đệm có thể là rải cây thực vật, có 

chiều dày vùng đệm trên 2m. 
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Không được sản xuất song song: Các cây trồng trong ruộng chuyển đổi 

hữu cơ phải khác với các cây được trồng trong ruộng thông thường. Không được 

vừa sản xuất chuyển đổi hữu cơ, vừa sản xuất thông thường trong vùng canh tác 

chuyển đổi hữu cơ 

- Nguồn nước: Nước sử dụng trong vùng canh tác chuyển đổi hữu cơ phải 

đáp ứng QCVN 08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng nước mặt, QCVN 09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chất lượng nước dưới đất. Nước sử dụng trong canh tác chuyển đổi hữu cơ cần 

được sử dụng hợp lý theo nhu cầu của cây trồng và tránh lãng phí. Phải áp dụng 

các biện pháp bảo vệ nguồn nước để tránh bị ô nhiễm. 

 - Giống sử dụng: Giống sử dụng trong sản xuất chuyển đổi hữu cơ phải là 

giống được sản xuất hoàn toàn bằng phương pháp hữu cơ. Nếu không hoàn toàn 

bằng phương pháp hữu cơ thì phải có sự xem xét và phê duyệt của cơ quan cấp 

chứng nhận (nguồn gốc giống, giống bản địa…). Nếu tự chọn giống thì phải có 

hồ sơ thu hoạch và giữ giống. Nếu không phải giống hữu cơ, thì hạt giống và 

cây con không được xử lý hóa chất. Trường hợp hạt giống không xử lý không có 

sẵn trên thị trường, thì chỉ chấp nhận hạt giống và vật liệu trồng được xử lý với 

các chất cho phép của cấp có thẩm quyền và nằm trong danh mục quy định được 

phép. 

- Quản lý dinh dưỡng: Mục tiêu của quản lý dinh dưỡng đất đai là duy trì 

và cải thiện độ màu mỡ của đất và giảm thiểu sự xói mòn đất. Điều này được 

thực hiện bằng cách áp dụng kiểu canh tác luân canh (đối với cây hàng năm), 

tăng cường nguồn hữu cơ từ chế phẩm sinh học xử lý môi trường, phân bón hữu 

cơ hoặc các biện pháp cải tạo đất. Không được sử dụng tất cả các loại phân bón 

hóa học. 

Đất cần được thử nghiệm để xác định độ pH và mức độ phốt pho, kali, 

canxi và magiê. Các mức dinh dưỡng trong đất sẽ chỉ ra lượng chất dinh dưỡng 

bổ sung cần thiết để giúp cho cây trồng tăng trưởng và phát triển tối ưu. 

Sản xuất chuyển đổi hữu cơ không được sử dụng phân hóa học, phân người 

hay phân chuồng chưa ủ hoai. Cấm sử dụng phân ủ được làm từ rác thải đô thị; 

Các sản phẩm từ khí sinh học (biogas) gồm nƣớc và chất lắng không đƣợc sử 

dụng trực tiếp mà phải được vào ủ một thời gian trước khi đưa ra sử dụng; 

 Ủ phân hữu cơ từ tồn dư thực vật trong trang trại và phân động vật thu 

gom từ các hộ chăn nuôi khu vực lân cận. Tất cả các công đoạn từ thu gom vật 

liệu ủ đến quy trình ủ phân cần được lưu lại. Quy trình ủ phân cần tuân theo 

nguyên tắc: 

+ Tỷ lệ, nguồn gốc, thành phần đống ủ phải đảm bảo tỷ lệ C/N 

(carbon/nitơ) khoảng 25–40 tức là khoảng 7 phần xác thực vật và 3 phần phân 

chuồng. Nguyên liệu ủ phải đảm bảo không có nguồn gốc từ sản xuất công 

nghiệp, không nhiễm hóa chất. 
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+ Trong quá trình ủ phải đảm bảo nhiệt độ đống ủ đạt đến 55–76oC trong 

15 ngày đầu liên tiếp để giết chết các vi sinh vật có hại và hạt cỏ dại. Độ ẩm của 

đống ủ khoảng 50-55%, hay nắm vào thấy rịn nước là đạt. 

+ Thời gian ủ từ 45–60 ngày, đảo trộn 5 lần trong 15 ngày đầu để duy trì 

nhiệt độ đống ủ. Các lần đảo tiếp theo có thể cách nhau 7–10 ngày. Kết thúc ủ 

phân, đống ủ trước khi đem ra sử dụng phải đảm bảo không mùi hôi, dạng hạt 

màu đen, tới xốp, không có ấu trùng kiến vương 

- Quản lý cỏ dại hữu cơ: Quản lý cỏ dại hữu cơ là thúc đẩy ức chế cỏ 

dại, không loại bỏ chúng. Quản lý bằng cách tăng cường khả năng cạnh tranh 

của cây trồng, hoặc trồng xen cây tạo tương tác phytotoxic thực vật tác động lên 

cỏ dại. Nông dân canh tác hữu cơ tích hợp kinh nghiệm truyền thống, công nghệ 

sinh học trong nông nghiệp, cơ khí, vật lý và hóa học để quản lý cỏ dại mà 

không cần thuốc diệt cỏ nhân tạo. Tuyệt đối không sử dụng thuốc diệt cỏ hóa 

học. 

+ Tiêu chuẩn hữu cơ đòi hỏi luân canh cây trồng hàng năm: một loài cây 

duy nhất không thể phát triển trong cùng một vị trí mà không có luân phiên xen 

kẽ loài cây trồng khác nhau. Luân canh cây trồng hữu cơ thường xuyên bao gồm 

cây che phủ ức chế cỏ dại và các loại cây trồng có chu kỳ sống khác nhau để 

ngăn cỏ dại kết hợp với một cây trồng cụ thể. Hiện nay có nhiều nghiên cứu phát 

triển các phương pháp hữu cơ để thúc đẩy sự tăng trưởng của vi sinh vật tự 

nhiên ức chế sự phát triển hoặc nảy mầm của cỏ dại. 

+ Kiến thức bản địa khác được sử dụng để nâng cao khả năng cạnh tranh 

cho cây trồng và giảm áp lực cỏ dại, bao gồm lựa chọn giống cây trồng cạnh 

tranh, trồng mật độ cao, khoảng cách giữa các hàng chặt chẽ, và trồng muộn 

(trồng cây chuyển sang từ vườn ươm) để tạo điều kiện cho cây trồng phát triển 

trước. 

+ Thực hành kiểm soát cỏ dại bằng cơ giới và vật lý được sử dụng trên các 

khu vực hữu cơ có thể được thực hiện một số biện pháp kỹ thuật như: làm đất; 

nhổ; đốt và che phủ - chặn cỏ dại xuất hiện với các vật liệu hữu cơ, tấm phủ 

plastic hoặc vải, nilon. 

+ Cỏ dại cũng có thể kiểm soát bằng cách dùng các loại động vật ăn cỏ. 

- Quản lý sâu bệnh hại: Luân canh cây trồng, quản lý dinh dưỡng đối với 

đất và cây trồng; Vệ sinh để loại bỏ các mầm bệnh, hạt cỏ dại và môi trường 

sống cho sinh vật gây hại; Sử dụng loài, giống cây trồng có khả năng kháng các 

loài sinh vật gây hại phổ biến và thích nghi với môi trường; Bảo vệ các loài 

thiên địch của sinh vật gây hại qua việc tạo môi trường sống thuận lợi: Phóng 

thích các loài thiên địch, bao gồm cả các loài côn trùng ăn thịt và các loài ký 

sinh; trồng cây xua đuổi sinh vật gây hại, cây dẫn dụ thiên địch; dùng bẫy, rào 

chắn, ánh sáng, nhiệt độ và tiếng động. Sử dụng các chất có nguồn gốc thực vật, 

chất khoáng hoặc chế phẩm sinh học không chứa các chất tổng hợp để kiểm soát 
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dịch bệnh; Được sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nêu trong tiêu chuẩn nông 

nghiệp hữu cơ và có biện pháp ngăn chặn sự tiếp xúc với sản phẩm cây trồng 

hữu cơ. Tuyệt đôi không được sử dụng thuốc BVTV hóa học 

- Quản lý dụng cụ: Nông nghiệp hữu cơ, nông dân canh tác hữu cơ giảm 

thiểu sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Hạn chế sử dụng các loại máy móc 

cầm tay và động cơ diesel.  Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu sử dụng trong canh 

tác hữu cơ được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng. Các thiết bị phòng trừ sinh 

vật gây hại đã được sử dụng trong sản xuất thông thường không được sử dụng 

trong sản xuất hữu cơ; 

- Bảo quản và vận chuyển sản phẩm hữu cơ: Nơi bảo quản và phương tiện 

vận chuyển phải được làm sạch bằng phương pháp và vật liệu được phép dùng; 

sản phẩm phải được bảo quản và vận chuyển không để lẫn với các sản phẩm 

không phải hữu cơ; không để tiếp xúc với các vật liệu, chất không được dùng 

trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ (không chiếu xạ, không sử dụng vật liệu nano 

bao gói sản phẩm). 

Yêu cầu đối với các chất được phép sử dụng trong chế biến sản phẩm nông 

nghiệp hữu cơ được nêu trong Phụ lục A (TCVN 11041-2:2017). 

- Người sản xuất phải duy trì việc ghi chép vào sổ tất cả vật tư đầu vào 

dùng trong canh tác hữu cơ; 

c. Các yếu tố góp phần thuận lợi cho việc chuyển đổi 

- Có động cơ thúc đẩy để quản lý nông trại bền vững 

- Sẵn lòng thử những điều mới mẻ 

- Yêu thích việc học hỏi không ngừng 

- Có sự hài hòa giữa các thế hệ trong định hướng của vùng 

- Có kiến thức vững về các phương pháp canh tác hữu cơ 

- Có khả năng đảm bảo đời sống nếu thu nhập giảm sút trong giai đoạn 

chuyển đổi 

- Hệ thống canh tác phù hợp với vị trí của vùng 

d. Xác định mục tiêu chuyển đổi 

- Đây bước then chốt, vì nó có tầm quan trọng trong tất cả các bước tiếp 

theo trong quá trình chuyển đổi. Bên cạnh thu nhập, các yếu tố khác như thực 

phẩm sẵn có cho gia đình, khối lượng củi đun được sản xuất trong vùng, khối 

lượng công việc,…. cần phải được xem xét. 

- Đồng thời, nên phân tích xem liệu tất cả các mục tiêu này có thực tế 

không. 

- Một câu hỏi quan trọng khi xác định mục tiêu của hộ là liệu sản phẩm sản 

xuất ra sẽ được bán với mức giá có lãi hay không.  
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e. Phân tích đặc điểm nơi canh tác 

Để hoàn thiện quá trình chuyển đổi và để vượt qua những khó khăn có thể 

có, hiện trạng của nơi canh tác nên được phân tích kỹ càng. Nên phân tích các 

khía cạnh sau đây: 

- Về người canh tác: động cơ thúc đẩy, bí quyết sản xuất và khả năng thử 

nghiệm những điều mới mẻ của hộ 

- Kích thước và chất lượng khu đất đang sử dụng, các điều kiện môi trường 

và khí hậu 

- Loại đất, độ màu mỡ và cấu trúc đất, khả năng nước tưới, và cách thức 

quản lý hiện đang làm 

- Hệ canh tác hiện nay, những cây trồng phù hợp với điều kiện này, sự phụ 

thuộc vào các cây trồng riêng rẽ 

- Cung cấp dinh dưỡng từ nguồn phân bón có từ trang trại và phân bón mua 

từ bên ngoài 

- Việc quản lý sâu bệnh hại và cỏ dại hiện nay, và áp lực của sự lây lan 

- Ý nghĩa của phân chuồng và việc trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi 

- Cơ khí hóa (dụng cụ, máy móc), xây dựng (chuồng trại, hố, đất bậc thang 

v.v…) 

- Tiếp thị sản phẩm, cách tồn tại trong thời gian chuyển đổi 

- Lao động sẵn có, khối lượng công việc tổng thể, những mùa cao điểm 

- Tình trạng kinh tế của hộ, các nguồn thu nhập, năng lực, tiếp cận các 

khoản vay 

f. Thử nghiệm các phương pháp canh tác hữu cơ 

- Trước khi đưa ra quyết định chuyển đổi sang canh tác hữu cơ toàn quy mô 

của vùng, nông dân có thể làm một số thí nghiệm về các phương pháp hữu cơ 

trong tại nơi canh tác của mình. Để áp dụng một phương pháp mới, nên tiến 

hành thử nghiệm trên diện tích nhỏ, sau đó tiến hành phân tích và đánh giá sự 

phù hợp.  Các phương pháp sau có thể thử nghiệm trên quy mô nhỏ:  

+  Kết hợp một cây trồng mới trong luân canh hoặc như một cây trồng hỗn 

hợp 

+ Tác dụng của phân bón hữu cơ thương phẩm 

+ Dùng cây che phủ họ đậu trong canh tác lâu năm 

+ Dùng thuốc trừ sâu thiên nhiên để kiểm soát sâu bệnh hại 
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g. Lập kế hoạch chuyển đổi 

Bước đầu tiên của một kế hoạch chuyển đổi là phân tích kỹ càng những 

điều chỉnh cần thiết trong vùng trên cơ sở hiện trạng, mục tiêu của vùng và 

những yêu cầu của một hệ canh tác hữu cơ. Để có được chứng nhận hữu cơ, giai 

đoạn chuyển đổi chính thức chỉ bắt đầu sau khi toàn bộ những yêu cầu tối thiểu 

của tiêu chuẩn đã được thỏa mãn.  

3.8.3. Canh tác hữu cơ  

 Sau khi trải quan giai đoạn chuyển đổi, sản xuất hữu cơ các loại cây trồng 

theo các tiêu chuẩn đã ban hành, cụ thể: 

 - Sản xuất lúa hữu cơ: TCVN 11041-5:2018 

 - Sản xuất chè hữu cơ: TCVN 11041-6:2018 

- Các đối tượng cây trồng khác chưa có tiêu chuẩn hữu cơ của Việt Nam 

ban hành thì có thể vận dụng các tiêu chuẩn của tổ chức phi Chính phủ hoặc của 

nước khác đang hoạt động tại Việt Nam như: Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ 

PGS - Hệ thống đảm bảo cùng tham gia (Participatory Guarantee Systems - 

PGS) được Tổ chức IFOAM (International Federation of Organic Agriculture 

Movements), Liên đoàn Quốc tế các phong trào canh tác nông nghiệp hữu cơ) 

công nhận. Tiếp theo là mô hình rau hữu cơ qua sự giúp đỡ của ADB với 

chương trình CAPSII có dự án TA8163 REG đang thực hiện với Bộ NN-PTNT 

qua Vụ hợp tác Quốc Tế thúc đẩy PGS ở 6 nước tiểu vùng Mekong (GMS). Tiêu 

chuẩn hữu cơ của Mỹ (USDA-NOP (US Department of Agriculture - National 

Organic Product); Tiêu chuẩn hữu cơ Liên minh châu Âu (EU Organic Farming 

- Ủy ban Châu Âu - Europe Commission); Tiêu chuẩn IFOAM, đã được một số 

doanh nghiệp Việt Nam áp dụng và được cấp chứng chỉ như Cty Chè Hùng 

Cường, HTX Fìn Hò Trà (Hà Giang), Cty Phú Viễn (Cà Mau)… 

- Phải duy trì sản xuất hữu cơ liên tục, không được chuyển đổi qua lại 

giữa các khu vực sản xuất hữu cơ và khu vực sản xuất không hữu cơ, trừ khi có 

lý do thích hợp để chấm dứt sản xuất hữu cơ trên khu vực đã được chứng nhận 

hữu cơ. 

3.9. Đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên 

3.9.1. Xây dựng mô hình. 

a. Mô hình sản xuất trồng trọt hữu cơ 

- Lúa hữu cơ: 3 vùng (TT Lăng Can – Lâm Bình; Xuân Quang – Chiêm Hóa, 

Minh Thanh – Sơn Dương), quy mô diện tích 15 ha. 

- Rau hữu cơ: 2 vùng (Thái Long – TP Tuyên Quang, Tân Trào – Sơn Dương), 

quy mô diện tích 8 ha. 

- Lạc: 1 vùng (Phúc Sơn – Lâm Bình), diện tích 5 ha. 

- Chè: 2 vùng (Thổ Bình – Lâm Bình, Mỹ Bằng – Yên Sơn), diện tích 10 ha. 
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- Cam: 1 vùng (Tân Thành – Hàm Yên ), diện tích 5 ha. 

- Bưởi: 1 vùng (Xuân Vân – Yên Sơn ), diện tích 5 ha. 

- Cây ăn quả khác: 3 vùng (Lê Hồng Thái – Na Hang, Chuối Kim Bình – 

Chiêm Hóa, Na Xuân Vân – Yên Sơn). 

- Dược liệu : 3 vùng (Thượng Lâm – Lâm Bình, Khâu Tinh – Na Hang, Hợp 

Hòa – Sơn Dương), diện tích 13 ha. 

Bảng 32: Dự án ưu tiên phát triển sản xuất hữu cơ đến năm 2025 tỉnh 

Tuyên Quang 

STT Hạng mục Huyện 
Địa điểm 

 

Diện 

tích (ha) 

1 Lúa hữu cơ 
   

 
TT Lăng Can Lâm Bình 

Đồng Khuổi Tuộc - Tông Chang, 

Thôn Phai Tre A 
5 

 
Xã Xuân Quang Chiêm Hoá Đồng Nà Ta, thôn Làng Ải 5 

 
Xã Minh Thanh Sơn Dương 

Đồng Sân Bay, đồng Miếu, thôn 

Thôn Dõn 
5 

2 Rau hữu cơ 
   

 
Xã Thái Long 

TP T. 

Quang 
Thôn Tân Thành 3 

 
Xã Tân Trào Sơn Dương Đồng Si thôn Tân Lập 3 

3 Lạc hữu cơ 
   

 
Xã Phúc Sơn Lâm Bình Bản Cậu 5 

4 Chè hữu cơ 
   

 
Xã Thổ Bình Lâm Bình Khau mút 5 

 
Xã Mỹ Bằng Yên Sơn Đá Bàn 1  5 

5 Cam 
   

 
Xã Tân Thành Hàm Yên Đá Đăm, thôn 2 Thuốc thượng  5 

6 Bưởi 
   

 
Xã Xuân Vân Yên Sơn Thôn Soi Hà 5 

7 Cây ăn quả khác 
   

 
Xã Hồng Thái Na Hang Khâu Tràng 5 

 
Xã Kim Bình Chiêm Hoá Thôn Đèo Nàng 5 

 
Xã Xuân Vân Yên Sơn Thôn Soi Hà 5 

8 Dược liệu 
   

 
Xã Thượng Lâm Lâm Bình Đồng Nà Lung, Thôn Nà Lung 3 

 
Xã Khâu Tinh Na Hang Thôn Khâu Tinh 3 

 
Xã Hợp Hòa Sơn Dương Bãi Thanh Sơn, thôn Thanh Sơn 5 



 

 

94 

 

b. Mô hình cải tạo đất trồng trọt hữu cơ 

 Để có cơ sở khuyến cáo, chuyển giao ra diện rộng trong sản xuất trồng trọt 

hữu cơ, đề xuất 2 mô hình cải tạo đất (đối với những khu vực đất bị nhiễm Kim loại 

nặng hoặc tồn dư BVTV vượt ngưỡng cho phép. Đề xuất 2 mô hình: 

 - Cải tạo đất khu vực Khe Cạn Thôn Lục Mùn xã Phúc Ninh, diện tích 1 ha 

(đất trồng bưởi). 

 - Cải tạo đất khu Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, trồng dược liệu, diện 

tích 1 ha.  

3.9.2. Xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu; xúc tiến thương mại các sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ 

 - Xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu cho 10 sản phẩm (Lúa, lạc, rau, dược 

liệu, chè, cam, bưởi, hồng, na, chuối) 

 - Xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm hữu cơ. 

3.10. Khái toán vốn thực hiện dự án 

Bảng 33 : Khái toán vốn đầu tư thực hiện sản xuất trồng trọt hữu cơ đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Tuyên Quang 

Đơn vị: tỷ đồng 

STT Hạng mục 

2025 2030 

Tổng 

cộng 

Ngân 

sách 

NN 

Dân 
Tổng 

cộng 

Ngân 

sách 

NN 

Dân 

1 
Dự án ưu tiên (xây 

dựng mô hình) 16,5 12,6 3,9 

   

 

  - Xây dựng mô hình 

sản xuất hữu cơ 
10,5 8,4 2,1 

   

 

  - Xây dựng mô hình 

cải tạo đất 
6,0 4,2 1,8 

   2 Vốn đầu tư sản xuất 61,5 17,1 44,3 105,1 28,6 76,5 

3 
Xây dựng chỉ dẫn địa 

lý, nhãn hiệu 1,2 1,2 

    4 Xúc tiền thương mại 1,0 1,0 

    
 

Tổng cộng 96,7 44,5 52,1 105,1 28,6 76,5 

 
Tỷ lệ 

 

46,1 53,9 

 

27,2 72,8 

- Xây dựng các mô hình: 

+ Mô hình sản xuất: Kinh phí xây dựng các mô hình sản xuất (13 mô hình 

cho 10 loại cây) cây trồng hữu cơ trên địa bàn tỉnh, diện tích 70 ha, dự kiến 10,5 tỷ 

đồng bao gồm hỗ trợ tập huấn, phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học, cấp giấy 

chứng nhận,… 
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+ Mô hình cải tạo đất: 2 mô hình, quy mô 1ha/mô hình, dự kiến vốn đầu tư 6 

tỷ đồng bao gồm nghiên cứu các giải pháp, quy trình cải tạo, hỗ trợ tập huấn, phân 

bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học,… 

- Xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu: 10 sản phẩm, kinh phí 1,2 tỷ đồng. 

- Quảng bá và xúc tiến thương mại: kinh phí 1,0tỷ đồng (200 triệu 

đồng/năm). 

- Vốn đầu tư thực hiện sản xuất: Dự kiến đến năm 2025, vốn đầu tư cho 

sản xuất 1200 ha đất canh tác hữu cơ, sản xuất các cây trồng chính là 61,5 tỷ 

đồng, trong đó vốn ngân sách là 17,1 tỷ đồng, phần còn lại là vốn của dân. 

Định hướng đến năm 2030, vốn đầu tư sản xuất khoảng 105,1 tỷ đồng, 

trong đó vốn ngân sách khoảng 28,6 tỷ đồng, phần còn lại là vốn của dân. 

Tổng vốn đầu tư thực hiện sản xuất trồng trọt hữu cơ đến năm 2025 là 

96,7 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 44,5 tỷ đồng (chiếm 46,1%); vốn doanh 

nghiệp và dân là 52,1 tỷ đồng (chiếm 53,9%). 

 Dự kiến đến 2030, tổng vốn đầu tư thực hiện sản xuất trồng trọt hữu cơ là 

105,1 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách là 28,6 tỷ đồng (chiếm 27,2%); vốn 

doanh nghiệp và dân là 76,5 tỷ đồng (chiếm 72,8%). 

3.11. Hiệu quả của dự án 

a. Hiệu quả kinh tế  

Bảng 34 : Doanh thu từ sản xuất trồng trọt hữu cơ tỉnh Tuyên Quang 

đến năm 2025, định hướng 2030 

Đơn vị: tr đồng 

STT Hạng mục 
Sản lượng (tấn) Doanh thu Doanh thu/ha 

2025 2030 2025 2030 2025 2030 

1 Lúa 1.852 3.477 22.229 41.720 115 120 

2 Lạc 333 623 10.656 19.936 164 173 

3 Rau 887 1.330 8.871 13.301 206 208 

4 Chè shan 1.061 1.801 31.830 54.015 96 121 

5 Chè trung du 1.038 1.961 20.760 39.220 162 179 

6 Cam 2.690 4.280 72.630 115.560 291 317 

7 Bưởi 1.124 2.985 31.458 83.580 262 287 

8 Cây ăn quả khác 203 369 6.090 11.070 142 173 

9 Dược liệu 120 655 4.186 22.908 150 257 

 Tổng cộng   208.710 401.310 174 201 

Dự án Điều tra, xác định các vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định được: 

- Tổng diện tích sản xuất trồng trọt hữu cơ đến năm 2025 là 1200 ha (56 

vùng), định hướng đến năm 2030 là 2000 ha (65 vùng) 

- Doanh thu sản xuất hữu cơ đến năm 2025 dự kiến đạt trên 208 tỷ đồng 

và đến năm 2030 dự kiến đạt trên 401tỷ đồng. Bình quân đến năm 2025 giá trị 
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sản lượng trên đơn vị diện tích:  Lúa đạt trên 115 triệu đồng/ha/vụ; Lạc trên 164 

triệu/ha/vụ; Rau trên 208 triệu đồng/ha/năm; chè shan trên 96 triệu 

đồng/ha/năm; chè trung du trên 162 triệu đồng/ha/năm; cam đạt trên 291 triệu 

đồng/ha/năm; bưởi đạt trên 262 triệu đồng/ha/năm; cây ăn quả khác đạt trên 142 

triệu đồng/ha/năm; Dược liệu đạt trên 150 triệu đồng/ha/năm. 

b. Hiệu quả xã hội, môi trường 

 - Xã hội: sản xuất trồng trọt hữu cơ sẽ tạo thêm nhiều việc làm cho người 

lao động. Một số hoạt động trước kia sử dụng hóa chất (làm cỏ, trừ sâu bệnh), 

trong sản xuất hữu cơ tăng lao động thủ công. 

 Sử dụng sản phẩm hữu cơ giúp tăng cường sức khỏe, hạn chế bệnh tật cho 

người tiêu dung và người sản xuất. 

 - Môi trường: Sản xuất trồng trọt hữu cơ, cải thiện rõ rệt môi trường sống, 

môi trường đất, nước do không sử dụng thuốc BVTV hóa học, không sử dụng 

phân bón hóa học. 

III. CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Giải pháp về quy hoạch, bố trí đất đai. 

- Cây hàng năm: lúa, rau, lạc, dược liệu: sản xuất hữu cơ cần phải được 

trồng ở vùng đất sạch, không dư lượng hóa chất, không ô nhiễm, không bị ảnh 

hưởng của chất thải công nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang, các nguồn ô nhiễm 

khác, ruộng sử dụng phân bón hóa học lâu năm phải được xử lý bằng cách sử 

dụng phân hữu cơ vi sinh ít nhất 12 tháng liên tiếp.  

- Cây lâu năm: chè, cây ăn quả: sản xuất hữu cơ cần phải được trồng ở 

vùng đất sạch, không dư lượng hóa chất, không ô nhiễm, không bị ảnh hưởng 

của chất thải công nghiệp, bệnh viện, nghĩa trang, các nguồn ô nhiễm khác, 

ruộng sử dụng phân bón hóa học lâu năm phải được xử lý bằng cách sử dụng 

phân hữu cơ vi sinh ít nhất 18 tháng liên tiếp. 

Để chọn được một vùng đất canh tác hữu cơ, trên cơ sở nghiên cứu đánh 

giá và chọn lựa vùng thổ nhưỡng thật sự phù hợp, các yếu tố thổ nhưỡng này sẽ 

giúp cây trồng tăng trưởng tốt, ít sâu bệnh, đặc biệt cây trồng hấp thu nhiều 

dưỡng chất tự nhiên sẽ làm sản phẩm ngon hơn và dinh dưỡng nhiều hơn. 

Trong quá trình triển khai thực tế và nhu cầu của thị trường, do điều kiện 

về sở hữu đất đai, khoảng cách địa lý,… có thể sẽ hình thành các vùng sản xuất 

trồng trọt hữu cơ ngoài các vùng được xác định. Tuy nhiên các vùng này phải 

đáp ứng đủ điều kiện, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong sản xuất hữu cơ theo quy định 

hiện hành.  

1.1. Phát triển các vùng nông nghiệp hữu cơ  

- Điều 68 Luật Trồng trọt 2018 có quy định các vùng canh tác hữu cơ phải 

được phát triển, bảo vệ và xây dựng kết cấu hạ tầng phù hợp, bảo đảm không bị ô 

nhiễm hóa chất từ bên ngoài. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định và thông báo rộng 
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rãi các vùng canh tác hữu cơ; ban hành quy định về canh tác trên vùng canh tác 

hữu cơ trong phạm vi quản lý. 

- Ưu tiên sử dụng các vùng có điều kiện đất đai, khí hậu thuận lợi cho từng 

đối tương cây trồng, vật nuôi sản xuất hữu cơ; lựa chọn loài cây trồng, vật nuôi và 

giống cây trồng, vật nuôi thích ứng, chống chịu sâu bệnh, ngoại cảnh bất lợi tốt. 

- Các vùng sản xuất nông nghiệp hiện có có thể chuyển toàn bộ hoặc một 

phần thành vùng sản xuất hữu cơ, tiêu chuẩn để chuyển đổi thành vùng sản xuất 

hữu cơ bao gồm: 

+ Các vùng đang sản xuất các sản phẩm chủ lực phục vụ xuất khẩu hoặc thị 

trường trong nước cần hình thành các vùng, tiểu vùng chuyên canh sản xuất sản 

phẩm hữu cơ. 

+ Các vùng đang sản xuất các sản phẩm sinh thái thân thiện với môi trường 

cần quy hoạch, bảo tồn và phát triển thành vùng sản xuất hữu cơ gắn liền với bảo 

tồn thiên thiên. 

 + Các vùng có các sản phẩm tự nhiên như các rừng chè Shan tuyết, dược 

liệu dưới tán rừng… cần ưu tiên chuyển đổi thành các vùng sản xuất hữu cơ.   

 + Các vùng du lịch sinh thái, khu danh lam thắng cảnh, khu bảo tồn thiên 

nhiên, … cần ưu tiên phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường, du 

lịch, dịch vụ.  

1.2. Phát triển sản xuất các sản phẩm hữu cơ 

Việc lựa chọn ngành hàng, sản phẩm hữu cơ luôn phải gắn liền với thị trường 

tiêu thụ, tùy thị trường để quyết định quy mô, lộ trình sản xuất cụ thể. Ưu tiên 

những sản phẩm cho giá trị gia tăng cao, sản phẩm đang có thị trường xuất khẩu 

hoặc có thị trường trong nước có nhu cầu. Tập trung vào các sản phẩm: 

- Cần ưu tiên phát triển những sản phẩm hữu cơ đang có thị trường xuất khẩu 

như chè, gạo, quả, rau, dược liệu, lạc … để từng bước tăng dần tỷ trọng sản phẩm 

hữu cơ trong tổng số sản phẩm chủ lực của tỉnh. 

- Phát triển các sản phẩm hữu cơ đang có nhu cầu tiêu thụ lớn trong tỉnh như 

các loại rau, quả, gạo, dược liệu… do áp lực của vấn đề an toàn thực phẩm. 

- Phát triển các dược liệu hữu cơ để đảm bảo chất lượng, giá trị gia tăng của 

dược liệu.  

- Phát triển các loại rau bản địa (rau rừng), quả đặc sản (hồng, lê); chuyển hóa 

các vùng chè shan tuyết, quả đặc sản sẵn có trong tự nhiên… thành chuyên sản 

xuất sản phẩm hữu cơ… 

1.3. Giải pháp kỹ thuật cải tạo môi trường đất, nước 

1.3.1. Nhóm giải pháp giảm hàm lượng kim loại nặng 
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Qua khảo sát, phân tích, đất của một số vùng (YSĐ-Buoi 02, YSĐ-Buoi 03 – xã 

Phúc Ninh, huyện Yên Sơn; SDD-LUA-01.2 xã Minh Thanh, Sơn Dương, SDD-

DL-01.1 xã Hợp Hoà, huyện Sơn Dương; NHD-RAU-15, NHD-DL-16 xã Khau 

Tinh huyện Na Hang) có hàm lượng lớn hơn mức cho phép. Đề xuất một số giải 

pháp có thể áp dụng: 

- Sử dụng vi sinh vật: dùng vi sinh vật để phân hủy các chất ô nhiễm bằng cách 

cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và không khí cho chúng. Trong môi trường tự 

nhiên, có nhiều loài sinh vật có khả năng hấp thụ các kim loại nặng như: vi khuẩn 

crtrobacter sp, tảo rhizobus arhizus. 

- Sử dụng thực vật: có những loài thực vật đặc biệt vì chúng có thể hấp thu hay 

tồn tại được với nồng độ kim loại rất cao. Dựa vào đặc tính đó, người ta phát triển 

một phương pháp mới để giải quyết ô nhiễm đất, gọi là: “Phetoremediation”, dùng 

thực vật để giải ô nhiễm, giảm hoạt tính sinh học của các kim loại, tiếp theo thảm 

thực vật sẽ được phục hồi và ổn định đất.  

Theo một số nghiên cứu về các phương pháp xử lý chì trong đất, một số loài 

thực vật có thể hấp thụ, lưu giữ chì trong thân cây, lá cây, v.v như cây đậu bắp, cây 

dọc mùng, hoa hướng dương, ngô, cải bẹ xanh, v.v. Phương pháp sử dụng thực vật 

để xử lý kim loại nặng trong đất được coi là phương pháp xử lý lâu dài và bền 

vững, chí phí xử lý thấp so với các phương pháp xử lý khác cũng như đem lại cảnh 

quan cho toàn khu vực. Có 3 nhóm thực vật hiện nay dùng cho xử lý kim loại nặng 

trong đất: 

Nhóm thực vật thông thường: Nhóm thực vật này gồm những loài cây 

không có khả năng tích tụ KLN trong cơ thể chúng. Khi nồng độ KLN trong đất 

tăng cao, ở chúng xuất hiện những cơ chế không cho KLN xâm nhập vào rễ để 

đi vào cơ thể như thay đổi tính thấm màng tế bào, thay đổi khả năng liên kết kim 

loại của màng tế bào hay rỉ ra nhiều chất tạo phức với kim loại. Chỉ đến khi 

nồng độ KLN trong đất vượt ngưỡng chịu đựng của chúng thì nồng độ KLN 

trong cơ thể mới tăng lên. 

Nhóm thực vật chỉ thị: Là những loài thực vật chủ động tích tụ kim loại 

bên trong cơ thể và nồng độ kim loại trong cơ thể chúng thường phản ánh nồng 

độ kim loại trong đất. 

Nhóm thực vật tích tụ kim loại: Là những loài thực vật có khả năng tích 

tụ kim loại với nồng độ lớn hơn nhiều nồng độ của chúng trong đất. 

Dựa theo kết quả Đề tài Nghiên cứu, đánh giá thực trạng ô nhiễm kim loại 

nặng trong đất vùng chuyên canh rau Đông Nam Bộ và biện pháp xử lý bằng 

thực vật của Tiến sỹ Nguyễn Minh Hưng – Trường đại học Khoa học Tự nhiên 

đã cho kết quả: Áp dụng quy trình kết hợp giữa cây đậu bắp, cây dọc mùng kết 

hợp với chế phẩm VSV để xử lý ô nhiễm 4 KLN: Pb, Cd, As, Hg 

Mô hình cây đậu bắp: Sau 1 năm bố trí mô hình trồng cây đầu bắp kết 

hợp bón chế phẩm VSV, hàm lượng KLN trong đất giảm từ 14,5 - 16,1% so với 

đối chứng. 
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Như vậy nếu áp dụng mô hình trồng cây đậu bắp kết hợp với chế phẩm 

VSV để xử lý một số khu vực ô nhiễm kim loại nặng tại Tuyên Quang, đồng 

thời ngưng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học dự kiến thời gian tối thiểu để 

làm sạch một số kim loại nặng trong đất, thời gian tối thiểu để một số mẫu đất bị 

nhiễm Asen nhanh nhất là 2 năm. 

 

Bảng 35 : Hàm lượng KLN trong đất sau mô hình trồng cây đậu bắp 

 

Ký hiệu mẫu  Pb (ppm) Cd (ppm) As (ppm) Hg (ppm) 

ĐC  70,4 1,92 11,79 0,59 

MH  60,2 1,64 9,90 0,50 

% so với đối 

chứng  
-14,5 -14,6 -16,0 -16,1 

Đối với Chì, một số mẫu chớm vượt tiêu chuẩn cho phép có thể trồng xen 

canh với cây có khả năng hấp thụ các kim loại nặng, còn một số mẫu ví dụ 

YSĐ-BUOI-02.1 cũng cần 1,5 năm cải tạo làm sạch. Thời gian cải tạo nhanh 

hay chậm do tập quán canh tác và tình hình áp dụng các biệp pháp. 

Bảng 36 : Dự kiến thời gian đất phục hồi và đạt tiêu chuẩn về kim 

loại nặng 

Mẫu đất 

Asen Chì 

Kết 

quả 

PT 

% 

vượt 

Thời gian 

tối thiểu 

để đất 

phục hồi 

đạt tiêu 

chuẩn 

(năm) 

Kết 

quả 

PT 

% 

vượt 

Thời gian 

tối thiểu để 

đất phục 

hồi đạt tiêu 

chuẩn 

(năm) 

TPTD-RAU-01 35,70 137,98 8-10       

HYD-CHE-01 21,88 45,87 3-5       

HYD-CHE-01_2 21,51 43,39 3-5       

HYD_DL_01 21,37 42,47 3-5       

YSĐ-BUOI-02.1 28,60 90,65 5-7 83,58 19,39 1-2 

YSĐ-BUOI-02.2 26,74 78,25 5-7       

YSĐ-BUOI-02.3 22,76 51,73 3-5       

YSĐ-BUOI-03.1 27,00 82,93 5-7 71,38 1,96 <1 

YSĐ-BUOI-03.2 22,83 52,18 3-5 70,58 0,82 <1 

YSĐ-BUOI-03.3 24,02 60,13 3-5       

YSĐ-NA-06 38,97 159,81 >10       

SDD-LUA-01.2       72,95 4,21 <1 

SDD-DL-01.1 19,66 31,07 2-3 88,63 26,61 2-3 

NHD-RAU-15 27,37 82,47 6-8 121,88 74,11 6-8 

NHD-CHE-09 21,71 44,74 3-5       

NHD-DL-16 21,75 45,01 3-5 103,10 47,29 3-5 
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Mô hình với cây dọc mùng: Kết quả Sau 1 năm bố trí mô hình trồng cây 

dọc mùng và kết hợp chế phẩm VSV, hàm lượng KLN trong đất giảm từ 14,1 - 

15,9% so với đối chứng. 

Kết quả đề tài Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu ô 

nhiễm một số KLN (Cd, Pb, As) trong đất vùng trồng rau thành phố Thái 

Nguyên và phụ cận bằng thực vật của tiến sỹ Phạm Thị Mỹ Phương – Trường 

đại học Khoa học tự nhiên cũng cho thấy: Đề xuất 2 loài đó là cây lu lu đực và 

cây cỏ mần trầu để xử lý ô nhiễm KLN (thu hoạch sau 3 tháng). Hiệu quả xử lý 

KLN của 2 loài thực vật ở mô hình rất cao, trung bình 1 năm cây cỏ mần trầu và 

cây lu lu đực lấy ra khỏi đất một lượng Cd tương ứng là 2,41 kg Cd/ha/năm và 

2,04 kg Cd/ha/năm; lượng Pb tương ứng là 11,01 kg Pb/ha/năm và 7,18 mg/kg. 

Lượng As trong đất nghiên cứu thấp nên lượng As cây mần trầu hấp thu được 

không đáng kể. Cây lu lu đực lấy ra khỏi đất 0,89 kg As/ha/năm. 

Tuy nhiên trên đây chỉ là các biện pháp chung và một số biện pháp theo 

mô hình, để xử lý kim loại nặng trong đất tỉnh Tuyên Quang cần nhận diện và có 

nghiên cứu chi tiết cụ thể để có thể áp dụng một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí 

cơ bản cần qua các bước sau: 

 

Bước 1: Nhận biết môi trường đất bị ô nhiễm 

Xác định hàm lượng Pb, Cd, As trong đất và các thành phần 

khác của đất như pH, N, P 

 

 

Bước 2: Cải tạo đất để trồng cây 

Cày xới, điều chỉnh pH về trung tính (pH: 5,0 – 7,0) 
 

 

Bước 3: Biện pháp làm tăng khả năng hấp thu kim loại 

Bón phân vô cơ + phân hữu cơ, bổ sung chế phẩm… 

 

 

Bước 4: Lựa chọn loài thực vật hấp thu kim loại nặng 

 

 

Bước 5: Thu hoạch 

Thu hoạch cây có khả năng hấp thụ kim loại (rễ, thân, lá, quả…) 
 

 

Bước 6: Xử lý sinh khối 

 

1.3.2. Nhóm giải pháp giảm hàm lượng NO3 trong đất 

Qua khảo sát, phân tích mẫu đất, một số mẫu có hàm lượng NO3 vượt quá 

ngưỡng cho phép. Lượng nitrat trong nông sản phụ thuộc nhiều vào kỹ thuật canh 

tác. Bón càng nhiều phân hoá học, đặc biệt phân đạm dạng nitrat thì hàm lượng 
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NO3- trong nông sản càng lớn. Nên sử dụng phân Urê hữu cơ để bón cho cây 

trồng. Bón lót sớm, đúng 4 quy định bón phân, kết hợp với phân chuồng, phân 

xanh và phân vi sinh để giảm hàm lượng NO3- . 

1.3.3. Nhóm giải pháp giảm hàm lượng asen trong nước 

- Xử lý nước bằng công nghệ xử lý bằng dàn mưa.  Nước nguồn hay nước giếng 

khoan thường tồn tại dưới dạng Fe2+ Và Mn2+ Sau khi gặp oxi nước ngầm sẽ 

chuyển đổi thành Fe3 Và Mn4+ cùng lúc quá trình OXi hóa sảy ra thì việc tiếp xúc 

với oxy sẽ làm giảm một phần Asen có trong nước nguồn. Nếu có điều kiện nên 

làm dàn mưa thành nhiều tầng để tăng quá trình oxi hóa.  Dàn mưa được làm bằng 

ống nhựa đục các lỗ khoan nhỏ tốt nhất lên dụng lỗ khoan 1 hoặc 2mm là tốt nhất 

không nên đục lỗ to sẽ không tốt cho quá trình oxy hóa.  Biện pháp oxy hóa trên 

chỉ có thể làm giảm một lượng nhỏ Asen chứ không xử lý được nhưng đó là khâu 

rất quan trọng trong quá trình xử lý nước nhiễm Asen. 

- Xử lý nước nhiễm Asen bằng bể lắng (Phơi nước), đây là phương pháp xử lý 

Asen mà dân gian thường sử dụng, cách phơi nước hay gọi là lắng cũng gần giống 

với cách làm dàn mưa chỉ khác nhau là nước được lắng tĩnh rồi tự chảy vào bể xử 

dụng, dùng ánh nắng mặt trời và oxy để lắng và loại bỏ Asen khỏi nước nguồn. 

Phương pháp này giống dàn mưa xử lý Asen không được hiệu quá. 

Do vậy, không sử dụng nước hút trực tiếp rồi tưới cây, phải chứa vào các bể 

chứa, vì nếu tiếp xúc lâu với không khí, arsenic sẽ bị ô xi hoá thành arsenic hữu cơ, 

hợp chất này giảm độ độc tố đi ¾ do vậy chỉ cần đầu tư một vài bể để chứa 1-2 

ngày rồi mới sử dụng. Đây là một trong những giải pháp có chi phí thấp, hiệu quả 

tương đối cao. 

1.3.4. Nhóm giải pháp nâng cao hàm lượng oxi hoà tan trong nước 

Qua kết quả phân tích mẫu nước tại một số vùng canh tác tập trung cho thấy có 

20 mẫu/88 mẫu nước mặt có hàm lượng DO thấp hơn quy chuẩn cho phép. Lượng 

oxi hòa tan trong nước có vai trò quan trọng đối với cây trồng. Nếu ta cung cấp đủ 

oxi hòa tan cho rễ cây thông qua đường nước tưới thì khả năng sinh trưởng, chống 

chịu bệnh và năng suất của cây sẽ tăng lên rõ rệt. Các giải pháp nâng cao chỉ tiêu 

DO trong nước: 

- Giảm thiểu phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật,  

- Khai thông kênh tưới, tăng vận tốc dòng chảy, tăng áp lực máy bơm cấp nước. 

- Áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường cùng với việc giám sát chặt chẽ 

quản lý nguồn nước trên địa bàn tỉnh.  

1.4. Nhóm giải pháp giảm hàm lượng tồn dư thuốc BVTV 

Việc sử dụng thuốc BVTV trong nông nghiệp theo tập quán của người dân để 

phòng trừ sâu hại, dịch bệnh bảo vệ mùa màng là việc làm cần thiết, tuy nhiên do 

có độ độc cao nên các hóa chất BVTV cũng gây những ảnh hưởng tiêu cực đến 

môi trường và sức khỏe cộng đồng. Nhằm góp phần giảm thiểu dần thuốc BVTV 

độc hại trong sản xuất nông nghiệp, cần thực hiện một số giải pháp như: 

a. Biện pháp tuyên truyền, kỹ thuật 
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- Xây dựng kênh truyền thông hướng dẫn sử dụng thuốc BVTV sinh học, dần 

thay thế thuốc BVTV hoá học đang dùng. 

- Các biện pháp phòng trị sinh vật gây hại 

- Áp dụng biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM): Bên cạnh việc sử 

dụng thuốc BVTV sinh học thì việc áp dụng các biện pháp canh tác cơ bản như vệ 

sinh đồng ruộng, bón phân cân đối, luân canh, xen canh cây trồng, sử dụng giống 

kháng và tuân thủ lịch thời vụ cũng có thể làm sâu bệnh ít xuất hiện, giảm việc 

phun thuốc giai đoạn đầu vụ. 

- Áp dụng phương pháp đấu tranh sinh học để quản lý sâu hại trên đồng 

ruộng bằng cách sử dụng thiên địch (bọ xít hoa gai vai nhọn Eocanthecona 

furcellata), ong ký sinh... từ đó giúp giảm lượng thuốc trừ sâu nông dân sử dụng, 

giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. 

- Công nghệ sinh thái cũng có thể áp dụng để khống chế sâu hại trên ruộng, làm 

giảm sử dụng thuốc BVTV. Ven bờ ruộng trồng các loại hoa có phấn hoa (sao nhái, 

đậu bắp, xuyến chi, ..) nhằm thu hút các loài thiên địch, góp phần làm tăng đa dạng 

sinh học trên ruộng, giúp khống chế sâu hại. 

- Quy hoạch thu gom, tập kết bao bì, vỏ chai thuốc BVTV đã qua sử dụng. 

- Ngoài việc kiểm tra sử dụng thuốc BVTV sinh học ngoài đồng, còn hướng dẫn 

người dân kỹ thuật sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng: Đúng 

thuốc, Đúng lúc, Đúng nồng độ và liều lượng, Đúng cách. Trang bị bảo hộ và an 

toàn lao động khi phun thuốc. Cách thức xử lý bao bì thuốc BVTV sau khi đã sử 

dụng. 

- Để giảm hàm lượng thuốc BVTV, khuyến cáo nông dân áp dụng các tiến bộ 

kỹ thuật (TBKT) như IPM, "3 giảm 3 tăng", thâm canh lúa cải tiến SIR, thực hành 

nông nghiệp tốt VietGap, công nghệ sinh thái BVTV... việc sử dụng hóa chất 

BVTV giảm 30-60%, trong khi năng suất vẫn tăng 5-10%, lợi nhuận tăng 8-16%, 

nông sản đạt tiêu chuẩn an toàn và đất đai giảm đáng kể tồn dư thuốc BVTV trong 

đất.   

b. Biện pháp hoá học: 

Ở trong đất, thuốc trừ sâu bị phân huỷ thành các hợp chất vô cơ nhờ các phản 

ứng ôxy hoá, thuỷ phân, khử oxy xảy ra ở mọi tầng đất và tác động quang hoá xảy 

ra ở tầng đất mặt. Tập đoàn vi sinh vật đất rất phong phú và phức tạp. Chúng có thể 

phân huỷ hợp chất bảo vệ thực vật và dùng thuốc như là nguồn cung cấp chất dinh 

dưỡng, cung cấp cacbon, nitơ và năng lượng để chúng xây dựng cơ thể. Qúa trình 

phân huỷ của vi sinh vật có thể gồm một hay nhiều giai đoạn, để lại các sản phẩm 

trung gian và cuối cùng dẫn tới sự khoáng hóa hoàn toàn sẩn phẩm thành CO2, 

H2O và một số chất khác.  

Một số loài thuốc thường chỉ bị một số loài vi sinh vật phân huỷ, nhưng có một 

số loài vi sinh vật có thể phân huỷ được nhiều hợp chất bảo vệ thực vật trong cùng 

một nhóm hoặc ở các nhóm thuốc khá xa nhau. Các nghiên cứu cho thấy trong đất 

tồn tại rất nhiều nhóm vi sinh vật có khả năng phân huỷ các hợp chất phôt pho hữu 
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cơ, đó là những vi sinh vật thuộc nhóm hoại sinh trong đất. Rất nhiều vi sinh vật có 

khả năng phân huỷ 2,4-D, trong đó có Achrombacter, Alcaligenes, 

Corynebacterrium, Flavobaterium, Pseudomonas,… Yadav J. S và cộng sự đã phát 

hiện nấm Phanerochaete Chrysosporium có khả năng phân huỷ 2,4- D và rất nhiều 

hợp chất hữu cơ quan trọng có cấu trúc khác như Clorinated phenol, PCBs, Dioxin, 

Monoaromatic và Polyaromatic hydrocacbon, Nitromatic. Để tăng tốc độ phân huỷ 

thuốc trừ sâu và phù hợp với yêu cầu xử lý, cần thiết phải tối ưu hoá các điều kiện 

sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật như: pH , môi trường, độ ẩm, nhiệt độ, 

dinh dưỡng, độ thoáng khí, bổ xung vào môi trường đất chế phẩm sinh vật có khả 

năng phân huỷ hợp chất bảo vệ thực vật. 

2. Giải pháp về giống cây trồng. 

- Sản xuất hữu cơ theo quy định phải sử dụng hạt giống, cây giống hữu cơ, 

tuy nhiên mếu thực tế mà cố gắng tìm kiếm không có thì vẫn có thể sử dụng giống 

thông thường, tuy nhiên phải là nguồn giống chất lượng, uy tín, có nguồn gốc rõ 

ràng, được cấp xác nhận và không xử lý bằng bất cứ loại hóa chất nào, đặc biệt lưu 

ý không được sử dụng giống biến đổi gien trong canh tác hữu cơ. 

- Khuyến khích sử dụng các loại giống có khả năng thích nghi với điều kiện 

sinh thái của địa phương, chống chịu sinh vật gây hại và đảm bảo duy trì chất lượng 

giống cây trồng trong quá trình sản xuất. Ưu tiên sử dụng giống bản địa có chất 

lượng. 

- Đầu tư nghiên cứu, phục tráng các giống cây trồng để đưa vào sản xuất 

trồng trọt hữu cơ trên địa bàn tỉnh như: Hồng không hạt, lê, lạc L14,… nhằm nâng 

cao năng suất, chất lượng các loại cây trồng trong sản xuất trồng trọt hữu cơ nói 

riêng và sản xuất trồng trọt của tỉnh nói chung. 

3. Giải pháp về tổ chức sản xuất 

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về sản xuất trồng trọt hữu cơ; 

nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp, người sản xuất và người tiêu dùng về 

việc tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên cơ sở lựa 

chọn những sản phẩm có lợi thế so sánh, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và điều 

kiện kinh tế xã hội của địa phương. 

 - Trên cơ sở các vùng đã xác định, đề xuất sản xuất trồng trọt hữu cơ, cần 

tuyên truyền, vận động các hộ dân có đất canh tác trong vùng, xây dựng kế hoạch 

chuyển đổi, thống nhất quy trình sản xuất chung của toàn vùng. Có thể chuyển đổi 

từng phần, dần dần sẽ chuyển đổi toàn bộ vùng.  

- Khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trồng trọt hữu 

cơ. Các hộ trong tổ hợp tác, hợp tác xã thống nhất quy trình chăm bón, thu hoạch, 

sơ chế,… theo đúng tiêu chuẩn hữu cơ hiện hành. Tổ hợp tác,  HTX cũng sẽ hoàn 

thiện kế hoạch mở rộng kết nối cung - cầu, tìm đầu ra ổn định cho thành viên và 

hộ liên kết, tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng trọt hữu cơ, đồng thời tăng quy 

mô thành viên của các tổ hợp tác và hợp tác xã. 
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 - Tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng diện tích sản xuất 

trồng trọt hữu cơ, liên kết, kết nối cung cầu, sản xuất theo chuỗi từ sản xuất, sơ chế, 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo tiêu chuẩn hữu cơ. 

- Khuyến khích người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư sản xuất trồng 

trọt hữu cơ tại các vùng đã được xác định. Ngoài ra người dân, các tổ chức, doanh 

nghiệp vẫn có thể sản xuất hữu cơ tại các vùng, khu vực có tính chất địa lý tương 

đồng, đáp ứng các quy định, các tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ hiện hành.  

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, khuyến khích phát 

triển các vùng sản xuất trồng trọt hữu cơ tập trung, trong đó tập trung vào các loại 

cây chè đặc sản, cam, lạc… nhằm thay đổi nhận thức và hành động về sản xuất 

nông nghiệp hàng hoá nói chung, hữu cơ nói riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

mở rộng quy mô diện tích sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh.    

4. Giải pháp cơ chế chính sách, phát triển nguồn nhân lực  

4.1. Chính sách của tỉnh 

Thực hiện hỗ trợ sản xuất trồng trọt hữu cơ theo chính sách của Nghị quyết 

số 06/2020/NQ-HĐND, ngày 15/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Một số 

nội dung hỗ trợ là: 

- Hỗ trợ một lần 70% chi phí cải tạo khu vực sản xuất hữu cơ (cải tạo đất, 

quản lý nguồn nước, bờ bao vùng cách ly) trong thời gian chuyển đổi: Thời gian hỗ 

trợ tối đa 18 tháng, mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án. 

- Hỗ trợ một lần 100% chi phí mua chế phẩm sinh học ủ phân hữu cơ trong 

sản xuất trồng trọt, ủ thức ăn, xử lý môi trường trong chăn nuôi, mức hỗ trợ tối đa 

50 triệu đồng/dự án. 

- Hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng công nghệ và chứng nhận sản phẩm nông 

nghiệp hữu cơ 

- Hỗ trợ một lần chi phí chuyển giao, ứng dụng công nghệ và quy trình kỹ 

thuật được phép áp dụng trong sản xuất nông nghiệp hữu cơ thực hiện theo quy 

định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 

2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

- Hỗ trợ một lần 100% chi phí chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ 

phù hợp tiêu chuẩn quốc tế, mức hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng/dự án. 

- Hỗ trợ 80% lãi suất vốn vay đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, 

chuồng trại, kho bãi, máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ 

theo dư nợ thực tế của hợp đồng vay vốn giữa tổ chức tín dụng với tổ chức, cá 

nhân. Tổng mức vốn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 5,0 tỷ đồng/dự án. Thời gian hỗ 

trợ lãi suất theo thời gian vay vốn, tối đa không quá 36 tháng. 
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- Hỗ trợ đưa các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ vào hệ thống các siêu thị, cửa 

hàng tiện ích, chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn: 

+ Hỗ trợ một lần 100% chi phí xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm hữu cơ, mua bao bì, in tem, nhãn sản phẩm hữu cơ, mức hỗ trợ tối đa 100 

triệu đồng/dự án. 

+ Hỗ trợ một lần 100% chi phí thuê điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm 

hữu cơ trong và ngoài tỉnh (Trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 

khu đô thị, du lịch), thời gian hỗ trợ tối đa không quá 24 tháng, mức hỗ trợ tối đa 

72 triệu đồng/dự án. 

4.2 Chính sách của trung ương 

Ngoài vận dụng chính sách hỗ trợ của tỉnh, có thể vận dụng hỗ trợ sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh thông qua các chính sách của trung ương, 

một số chính sách: 

- Thực hiện Nghị định 55/2015/ND-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về 

chính sách tín dụng cho phát triển nông nghiệp và nông thôn; Thông tư 

10/2015/TT-Ngân hàng Nhà nước ngày 22 tháng 7 năm 2015, Nghị định 

116/2018/ND-CP ngày 7 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi và bổ 

sung một số điều của Nghị định số 55/2015/ND-CP, ngày 9 tháng 6 năm 2015 

của Chính phủ về chính sách tín dụng cho phát triển nông nghiệp và nông thôn.  

- Thực hiện nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về 

cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 

thôn. 

- Thực hiện Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về 

chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp. 

- Thực hiện Nghị định 09/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ về 

Nông nghiệp hữu cơ. 

5. Nhóm giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ  

Trồng trọt hữu cơ là xu hướng tất yếu, ngày càng phát triển bởi vì trồng trọt 

hữu cơ là loại hình sản xuất bền vững nhất.  

Dự kiến đến năm 2025, có khoảng 1200 ha các cây trồng sản xuất hữu cơ, 

sản lượng nông sản hữu cơ dự kiến trên 9 nghìn tấn nông sản các loại; đến năm 

2030, có khoảng 2000 ha, sản lượng nông sản hữu cơ ước đạt trên 17 nghìn tấn. 

Thế giới ngày càng văn minh, người tiêu dùng không chỉ đòi hỏi cho mình 

mà còn cho thế hệ mai sau. Nhóm người tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc, chất 

lượng đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ đang tăng dần, vì vậy thị trường nông sản hữu 

trong tỉnh, trong nước và thế giới đang tăng mạnh. Nông nghiệp hữu cơ cần phải 

xác định được chiến lược thị trường, tạo hướng đi đúng: 
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- Tích cực tuyên truyền vai trò của các sản phẩm hữu cơ để tạo niềm tin 

cho người tiêu dùng trong việc sử dụng, nâng cao nhận thức của các doanh 

nghiệp, nhà sản xuất, người tiêu dùng và nhà quản lý tuân thủ nghiêm ngặt quy 

trình sản xuất, giám sát và chứng nhận nông nghiệp hữu cơ. 

- Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và phát triển thị trường 

đối với sản phẩm hữu cơ tỉnh Tuyên Quang.  

- Trong thời gian tới, khi tuyến đường cao tốc Tuyên Quang – Việt Trì – 

Hà Nội được đưa vào sử dụng, rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển nông sản 

từ Tuyên Quang về Hà Nội, và đồng nghĩa giảm chi phí vận chuyển nông sản từ 

Tuyên Quang về Hà Nội. Cần tăng cường xúc tiến, quảng bá nông sản hữu cơ 

Tuyên Quang tại thị trường Hà Nội, đưa sản phẩm trồng trọt hữu cơ Tuyên 

Quang vào tiêu thụ thông qua hệ thống các chuỗi siêu thị, nhà hàng, trường 

học,… và người dân thủ đô. 

- Trong quá trình sản xuất, cũng cần xác định thị trường dựa trên tiêu chuẩn 

hữu cơ của người tiêu dùng, mỗi thị trường có yêu cầu về tiêu chuẩn hữu cơ 

riêng, vì vậy để đáp ứng các yêu cầu đó sản xuất phải đảm bảo tìm hiểu thị 

trường, tiêu chuẩn và các quy định an toàn thực phẩm theo luật.  

- Thị trường trong tỉnh nói riêng, toàn quốc nói chung hướng tới các đối 

tượng có thu nhập cao, vì sản phẩm hữu cơ thường có giá thành cao hơn sản 

phẩm truyền thống, mặt khác số lượng các sản phẩm còn hạn chế do vậy thị 

trường thực phẩm hữu cơ hiện đang là mặt hàng xa xỉ chỉ dành cho những đối 

tượng khách hàng có thu nhập cao.  

- Thị trường xuất khẩu: tăng cường liên kết với các tỉnh bạn (Hà Giang, 

Phú Thọ, Sơn La,..) để hướng tới các thị trường cao cấp như Châu Âu, Bắc Mỹ: 

sản xuất NNHC đang trở thành xu thế tiêu dùng hiện đại trong đó Bắc Mỹ và 

châu Âu hiện là hai thị trường tiêu thụ nông sản hữu cơ lớn, tiềm năng nhất và 

nhu cầu tiêu thụ luôn tăng, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm 

nông nghiệp hữu cơ sang thị trường này. 

- Minh bạch hóa thị trường: Sản xuất hữu cơ không bắt buộc nhưng do tính 

đặc thù, giá bán cao nên rất dễ bị lạm dụng, làm thị trường hữu cơ không minh 

bạch, vi phạm quyền người tiêu dùng. Vì vậy, sản xuất hữu cơ phải theo tiêu 

chuẩn được nhà nước chấp thuận, được chứng nhận phù hợp, có nhãn, lô gô 

minh bạch…  

- Các sản phẩm hữu cơ được chứng nhận sẽ được gắn logo dưới sự giám sát 

của các tổ chức kiểm soát và được hưởng các ưu đãi và hỗ trợ theo Luật Bảo vệ 

môi trường. Chất lượng sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cần được công bố bằng 

những tiêu chí rõ ràng, để người tiêu dùng biết được đang sử dụng sản phẩm 

hữu cơ đích thực.   

- Khuyến khích các doanh nghiệp lớn, có uy tín và có thương hiệu sở hữu 

công nghệ sạch sẽ chuyển giao công nghệ cho các trang trại và đảm bảo tiêu thụ 
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sản phẩm đầu ra (có mã và truy xuất nguồn gốc). Các sản phẩm này được cung 

cấp trong các kênh phân phối và phải chịu sự kiểm tra chất lượng thường xuyên 

và không thường xuyên của các cơ quan kiểm soát chất lượng độc lập. Kết quả 

đánh giá được công bố minh bạch cho cả doanh nghiệp, kênh phân phối, cơ quan 

quản lý và người tiêu dùng. 

- Khuyến khích vai trò của doanh nghiệp liên kết với nông dân, thông qua 

hợp tác xã, tổ hợp tác, vai trò khâu nối của Hiệp hội Nông nghiệp Hữu cơ Tuyên 

Quang. Nhà nước cần hỗ trợ phát triển thị trường; tỉnh có cơ chế khuyến khích 

hỗ trợ bữa ăn hữu cơ tại trường học, nhà ăn công cộng, các điểm bán lẻ sản 

phẩm hữu cơ; đưa sản xuất hữu cơ vào chương trình giáo dục các cấp; hỗ trợ các 

chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức của người tiêu dùng,…. 

6. Nhóm giải pháp về khoa học và chuyển giao 

6.1. Giải pháp về khoa học kỹ thuật 

- Khoa học kỹ thuật là yếu tố then chốt, nhìn chung sản xuất trồng trọt hữu 

cơ thường rất khắt khe theo quy chuẩn, hiện năng suất còn thấp, giá thành 

cao,…. Vì vậy, cấn tiếp tục nghiên cứu, áp dụng các TBKT để sản xuất nông 

nghiệp hữu cơ đạt năng suất, chất lượng cao, giá thành giảm thì mới có thể mở 

rộng và phát triển bền vững. 

- Bảo vệ và cải thiện độ phì nhiêu đất đai và hệ sinh thái, trong đó có các 

giải pháp ổn định hàm lượng hữu cơ trong đất (đặc biệt là đất đồi núi) do hữu cơ 

không chỉ cải thiện cấu trúc đất, tăng cường khả năng giữ ẩm, giữ dinh dưỡng 

mà còn giảm các yếu tố độc hại thông qua quá trình cải tạo phức tạp.  

- Tăng cường chu trình hữu cơ với việc sử dụng công nghệ sinh học trong 

sản xuất NNHC nhằm khai thác tối đa nguồn phân chuồng, phân xanh, phế phụ 

phẩm nông nghiệp cũng như các nguồn hữu cơ khác để đảm bảo cung cấp dinh 

dưỡng cho cây trồng đủ về lượng và cân đối về tỉ lệ. Nguyên tắc trả lại phế phụ 

phẩm được xem là nguyên tắc tối ưu cho phép hoàn trả đúng những chất dinh 

dưỡng (đặc biệt là vi lượng) mà cây trồng đó đã lấy đi, trong khi phân bón khó 

có thể đáp ứng được. 

- Thực hiện tốt nhất chế độ luân canh nói chung và với cây họ đậu nói riêng 

nhằm khai thác khả năng cộng sinh đạm sinh học cũng như hạn chế phát sinh 

sâu bệnh, phát huy lợi thế so sánh của điều kiện thời tiết, khí hậu.  

- Tăng cường phát triển chăn nuôi, thủy sản sinh thái tạo tiền đề cho sự 

phát triển nông nghiệp ổn định (thông qua sử dụng sản phẩm trồng trọt làm thức 

ăn chăn nuôi, thủy sản và cung cấp phân hữu cơ). Các mô hình trồng trọt bền 

vững cần được khuyến khích.  

- Cần có chính sách ưu đãi cho các Chương trình nghiên cứu về trồng trọt 

hữu cơ, tập trung vào các giải pháp ổn định hàm lượng hữu cơ trong đất, tăng 

cường chu trình hữu cơ với việc tái sử dụng tối đa các nguồn chất thải chăn 



 

 

108 

 

nuôi, trồng trọt; thực hiện tốt nhất chế độ luân canh nói chung và với cây họ đậu 

nói riêng nhằm khai thác khả năng cộng sinh đạm sinh học cũng như hạn chế 

phát sinh sâu bệnh.  

- Phát huy lợi thế so sánh của điều kiện thời tiết, khí hậu. Ngoài việc sử 

dụng giống bản địa, cổ truyền cần sử dụng các giống vừa có năng suất và chất 

lượng cao, vừa có khả năng kháng sâu bệnh để tăng khả năng huy động dinh 

dưỡng từ đất và phân bón, hạn chế sử dụng thuốc BVTV, tăng cường sử dụng 

thiên địch. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ về 

phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thảo mộc: Hỗ trợ và khuyến 

khích Viện, Trường, Trung tâm nghiên cứu, các nhà khoa học, cơ sở sản xuất… 

đầu tư nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu 

cơ tiên tiến, đặc biệt là các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, các công 

nghệ sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương, công nghệ sử dụng chủng vi 

sinh vật phân giải hiệu quả các loại cơ chất từ phụ phẩm nông nghiệp, công 

nghiệp chế biến,…  

- Giải pháp sử dụng công nghệ vi sinh Probiotic để có một nền nông nghiệp 

sạch và an toàn. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ về sản 

xuất nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông 

minh 4.0. 

- Nghiên cứu xây dựng, ban hành hướng dẫn kỹ thuật canh tác hữu cơ phù 

hợp với từng loại cây trồng. Nghiên cứu chọn, tạo giống cây trồng mới có năng 

suất, chất lượng cao, có khả năng chống chịu tốt với sâu, bệnh hại, phù hợp với 

quy trình canh tác hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

6.2. Giải pháp về phân bón hữu cơ 

Phân bón và chất cải tạo đất, thuốc bảo vệ thực vật và chất kiểm soát sinh 

vật gây hại, chất hỗ trợ chế biến, chất phụ gia; chất làm sạch, khử trùng trong 

chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản phải được sản xuất từ các nguyên liệu và phương 

pháp phù hợp tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ và đáp ứng các quy định, quy 

chuẩn kỹ thuật khác có liên quan. 

- Tăng cường tận dụng nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp để sản xuất 

phân bón hữu cơ: 

+ Phụ phẩm ngành trồng trọt: hàng năm có khoảng hàng triệu tấn phế phụ 

phẩm trong trồng trọt có thể sản xuất phân hữu cơ như rơm rạ, lá mía, ngô, sắn, 

bã mía, bã sắn... 

+ Chất thải chăn nuôi: đàn gia súc cả tỉnh có trên khoảng 132 nghìn con 

trâu bò, 570 nghìn con lợn và 6.297 nghìn con gia cầm, khối lượng phân chuồng 

từ chăn nuôi gia súc hàng năm khoảng trên 0,6 triệu tấn, trong đó có khoảng 
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15% được sử dụng làm khí sinh học, ủ phân, cho cá ăn… còn lại có thể sử dụng 

làm nguyên liệu sản xuất phân bón hữu cơ. 

+ Nguồn nguyên liệu khác: ngoài các nguyên liệu trên, còn có một số 

nguyên liệu tự nhiên khác như rác thải sinh hoạt, …  

Để đáp ứng khoảng 50% dinh dưỡng từ hữu cơ cho cây trồng, cần tận dụng 

được phân hữu cơ sau biogas bằng cách đưa công nghệ tách phân vào các hộ gia 

đình, trang trại, sau đó chế biến để xử lý nấm bệnh rồi mới đem bón. Mặt khác 

cần tái sử dụng rơm rạ và bổ sung các loại phân hữu cơ vi sinh để có đủ 50% 

dinh dưỡng có nguồn gốc hữu cơ.    

- Nhu cầu sử dụng phân bón ở Tuyên Quang đến năm 2030 khoảng 1,5 

triệu tấn các loại. Lượng phân bón sử dụng trung bình mỗi năm là 1.000 kg/ha 

đất sản xuất nông nghiệp, hiệu quả sử dụng phân bón chỉ đạt 45 - 50%. Để sản 

xuất 1,5 triệu tấn phân hữu cơ có chứa từ 15 - 22% chất hữu cơ cần từ 0,3 triệu 

tấn hữu cơ dạng nguyên chất. Nếu tận dụng hết khối lượng phế phụ phẩm trong 

chế biến nông sản để sản xuất phân hữu cơ thì có thể thực hiện được trên 60%. 

Xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích sử dụng tối đa phụ phẩm nông 

nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất trồng trọt hữu cơ trên địa 

bàn tỉnh. 

7. Đào tạo, tập huấn, khuyến nông 

- Nâng cao năng lực cho các cán bộ, công chức các cấp làm công tác quản lý, 

giám sát các tổ chức chứng nhận và sản phẩm trồng trọt hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao năng lực chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ cho các tổ 

chức chứng nhận; 

- Đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, người dân sản xuất, kinh doanh sản 

phẩm trồng trọt hữu cơ; 

- Xây dựng một số mô hình khuyến nông về sản xuất, chế biến gắn với tiêu 

thụ sản phẩm trồng trọt hữu cơ từ ngân sách của tỉnh và các huyện, thành phố, qua 

đó để hoàn thiện các quy trình kỹ thuật, tập huấn, chuyến giao kỹ thuật cho nông 

dân về sản xuất trồng trọt hữu cơ. 

8. Tổ chức thực hiện  

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành 

liên quan, Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố công bố công khai kết quả thực hiện 

dự án “Điều tra thực trạng sản xuất trồng trọt hữu cơ và nghiên cứu, đề xuất xác 

định các vùng canh tác hữu cơ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030“; phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan để thực 

hiện việc lồng ghép các nguồn vốn đầu tư, đáp ứng yêu cầu vốn phát triển sản 

xuất các vùng trồng trọt hữu cơ của tỉnh; theo dõi, đánh giá việc thực hiện dự án; 

xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch triển khai, thực hiện nội dung của dự án trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 
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2. Trên cơ sở nhiệm vụ cụ thể được giao và quy định về phân cấp, các Sở, 

ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xác định nội dung và khối 

lượng công việc cần thực hiện. Chủ động cân đối, bố trí nguồn ngân sách, lồng 

ghép nguồn kinh phí từ các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Chương 

trình, dự án khác; tài trợ, đóng góp của các cá nhân, tổ chức;... để triển khai thực 

hiện hiệu quả các nội dung của dự án. 

3. UBND các huyện, thành phố xác định rõ trách nhiệm vai trò, tầm quan 

trọng của sản xuất trồng trọt hữu cơ, xây dựng kế hoạch, mục tiêu phát triển sản 

xuất trồng trọt hữu cơ phù hợp với mục tiêu dự án và kinh tế - xã hội của dịa 

phương.Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, đề án, kế hoạch 

chi tiết để đưa vào tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Phối hợp với 

các đơn vị liên quan thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tư sản xuất, liên kết, 

chế biến, tiêu thụ các sản phẩm hữu cơ của địa phương; 

4. UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sản xuất trồng trọt 

hữu cơ trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, khuyến khích các hộ dân sản xuất 

trồng trọt hữu cơ thực hiện đúng quy định về canh tác trong vùng canh tác hữu 

cơ trên địa bàn. Chủ động kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức trong việc 

liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt hữu cơ. 

5. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ nông dân tăng cường đầu tư, 

mở rộng quy mô sản xuất trồng trọt hữu cơ, đầu tư các cơ sở thu mua, chế biến, tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. Xây dựng mối liên kết bền vững giữa doanh 

nghiệp, hợp tác xã và người dân thông qua ký kết hợp đồng đầu tư và thu mua sản 

phẩm. Hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi về vay vốn, tư 

vấn xây dựng phương án sử dụng vốn phát triển sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực 

trồng trọt hữu cơ, bảo đảm có hiệu quả, hạn chế rủi ro. 

6. Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh mời gọi doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo 

sát, tìm hiểu đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ. Đưa các dự án nông nghiệp 

hữu cơ vào danh mục các dự án thu hút đầu tư; Quảng bá các sản phẩm hữu cơ của 

tỉnh tại các hội chợ, triển lãm trong nước và nước ngoài. Kết nối hệ thống siêu thị, 

nhà phân phối, cửa hàng với các đơn vị sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Đăng tải các 

sản phẩm hữu cơ lên sàn giao dịch thương mại điện tử.  

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội Nông nghiệp hữu cơ tỉnh và các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về 

vai trò, ý nghĩa, định hướng phát triển trồng trọt hữu cơ tới toàn thể cán bộ, công 

chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; vận động nhân dân tích cực mở rộng diện tích 

sản xuất trồng trọt hữu cơ gắn với xây dựng nông thôn mới; Quảng bá, kết nối, liên 

kết trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trồng trọt hữu cơ. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. Kết luận 

Sản xuất nông nghiệp hữu cơ mang lại nhiều lợi ích về môi trường và sức 

khỏe cho người sản xuất cũng như người tiêu dùng. Tuyên Quang là một trong 

những địa phương tham tổ chức thực hiện sản xuất nông nghiệp hữu cơ sớm trên 

cả nước. Đến năm 2020, diện tích trồng trọt hữu cơ Tuyên Quang đạt 81,3 ha 

(trong đó có 29,4 ha bưởi; 24,9 ha cam, 21 ha chè shan, 3 ha chè trung du, 3 ha 

lúa) với tổng sản lượng sản phẩm đạt 558,47 tấn sản phẩm các loại.  

Tuy nhiên hiện nay sản xuất nông nghiệp hữu cơ của tỉnh vẫn tồn tại một số 

hạn chế như chưa xác định các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ; Diện tích sản 

xuất hữu cơ còn nhỏ lẻ, manh mún; Các doanh nghiệp đầu tư vào liên kết sản xuất 

hữu cơ còn ít, đặc biệt là các mô hình sản xuất theo chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ 

sản phẩm hữu cơ. 

Kết quả điều tra, khảo sát, xác định đến năm 2025 dự kiến đề xuất 56 vùng, 

diện tích 1200 ha sản xuất trồng trọt hữu cơ  (đối tượng chủ yếu là lúa: 193 ha, lạc 

65 ha, rau 43 ha, chè shan 330 ha, chè trung du 128 ha, cam 250 ha, bưởi 120 ha, 

dược liệu 28 ha, cây ăn quả khác 43 ha), chiếm trên 1,5% diện tích đất trồng trọt 

của các loại cây này và đến năm 2030, chỉ tiêu này dự kiến 2000 ha, chiếm trên 

3% diện tích đất trồng trọt các loại cây trồng chính. Ngoài diện tích các vùng tập 

trung đã được xác định, cũng cần khuyến khích các hộ, tổ chức tích cực mở rộng 

diện tích trồng trọt hữu cơ ở những nơi có đủ điều kiện, tuy nhiên phải đáp ứng 

được các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.  

Dự án cũng đã đề xuất hệ thống giải pháp bao gồm: quy hoạch đất đai, cơ chế 

chính sách, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hữu cơ, hệ thống tổ chức chứng 

nhận, khoa học và chuyển giao, tổ chức sản xuất,.. nhằm phát triển sản xuất trồng 

trọt hữu cơ bền vững trên địa bàn tỉnh. 

II. Kiến nghị 

Uỷ ban nhân dân tỉnh sớm phê duyệt để ngành nông nghiệp và PTNT tổ chức 

triển khai thực hiện. 

Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh cân đối bố trí nguồn lực đầu tư thực hiện các 

chương trình, đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ. 

Các Bộ tiếp tục nghiên cứu ban hành TCVN về dược liệu hữu cơ; rau hữu 

cơ, cây có múi hữu cơ,… bổ sung danh mục vật tư nông nghiệp đầu vào được 

phép sử dụng trong sản xuất trồng trọt hữu cơ để người sản xuất dễ áp dụng. 

Bộ nông nghiệp & PTNT: Quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp 

chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ; tăng cường thực hiện đầu tư các dự 

án, chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh. 
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CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

HTX Hợp tác xã 

VietGAP Quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (an 

toàn) 

GlobalGAP là nhãn hiệu và là một bộ Tiêu chuẩn Toàn cầu về Thực 

hành Nông nghiệp tốt.  

PGS  Chứng nhận PGS là chứng nhận cấp cho các nhóm 

hoặc các nông dân sản xuất tuân theo quy trình và các 

tiêu chuẩn PGS 

TCVN Tiểu chuẩn Việt Nam 

NNHC Nông nghiệp hữu cơ 

UBND, HDND Uỷ ban nhân dân, Hội đồng nhân dân 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BNNPTNT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

MCE Phương pháp đánh gia đa chỉ tiêu 

EXCEL Phần mềm máy tính xử lý số liệu 

IDRISI Phần mếm tính trọng số cho từng chỉ tiêu 

KT-XH Kinh tế xã hội 

DT, NS, SL Diện tích, năng suất, sản lượng 

GRDP Tổng sản phẩm trên địa bàn 

XD Xây dựng 

TD&MNPB Trung du và miền núi phía bắc 

GTSX Giá trị sản xuất 

H, TP Huyện, thành phố 

DT, L, LDP Tên giống đậu tương, giống lạc, giống chè 

BVTV Bảo vệ thực vật 

KC Khuyến cáo 

IFOAM Liên đoàn quốc tế về phong trào nông nghiệp hữu cơ 

GMO Sinh vật biến đổi gien 

PTNT Phát triển nông thôn 

NN-PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

TBKT Tiến bộ kỹ thuật 

TKNN Thiết kế nông nghiệp 

TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh 

NĐ-CP Nghi định của Chính phủ 

KLN Kim loại nặng 
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