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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chư Sê là một huyện thuộc tỉnh Gia Lai và nằm ở phía nam 

của tỉnh. Chư Sê được đánh giá là địa phương có thế mạnh để phát 

triển cây công nghiệp dài ngày đặc biệt là hồ tiêu. Hiện nay huyện 

đang sở hữu thương hiệu hồ tiêu nổi tiếng nhất của Việt Nam, 

thương hiệu “Hồ tiêu Chư Sê”. 

Việc phát triển cây hồ tiêu vẫn đang còn nhiều vấn đề cần 

phải giải quyết như phát triển thiếu quy hoạch vẫn mang tính tự phát, 

giống cây trồng chất lượng chưa cao, kỹ thuật canh tác hạn chế, trình 

độ của người sản xuất thấp, công nghệ sau thu hoạch lạc hậu… Khắc 

phục được những nhược điểm này sẽ hình thành những định hướng 

và giải phát thúc đẩy sự phát triển cây trồng này qua đó thúc đẩy 

kinh tế của huyện phát triển. Vì vậy tôi chọn đề tài “Phát triển cây 

hồ tiêu trên địa bàn huyện Chƣ Sê ” cho luận văn cao học của tôi. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Một số nghiên cứu về cây hồ tiêu đáng quan tâm cho đề tài 

trong đó vừa chú trọng tới các giải pháp làm thể nào phát triển cây 

hồ tiêu. Nhiều nghiên cứu tập trung vào các biện pháp nâng cao trình 

độ kỹ thuật và áp dụng quy trình sản xuất tiên tiến như: Cục trồng 

trọt (2009) Hội nghị đánh giá hiện trạng và bàn giải pháp phát triển 

cây hồ tiêu các tỉnh phía nam tháng 6/2009. Hay Phạm Kim Hồng 

Phúc và Nguyễn Văn A (2000) Hỏi đáp về kinh nghiệm trồng tiêu 

đạt năng suất cao, NXB Đà Nẵng 2000; 

Các bài học từ kinh nghiệm thực tế luôn đáng quan tâm:  

Nguyễn Phi Long (1987) Kinh nghiệm trồng tiêu ở nước ta và một số 

nơi, NXB Nông Nghiệp 1987. Và VPA (2010) Tài liệu hội nghị 
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thường niên Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam năm 2009. Thành phố HCM 

ngày 7/5/2010. 

Chú trọng tới phòng chống bệnh cho cây tiêu đặc biệt quan 

trọng như Cục bảo vệ thực vật (2007) Báo cáo tình hình sản xuất hồ 

tiêu và ảnh hưởng của các loại dịch hại quan trọng tới sản xuất tại 

Việt Nam. Hội thảo sâu bệnh hại tiêu và phương pháp phòng trừ tại 

Đắc Nông tháng 7/2007. Hay Ngô Vĩnh Viễn (2007). Báo cáo dịch 

hại trên hồ tiêu và biện pháp phòng trừ. Hội thảo sâu bệnh hại tiêu và 

phương pháp phòng trừ tại Đắc Nông tháng 7/2007.  

3. Mục tiêu 

Đề tài nhằm trả các câu hỏi sau:  

- Tình hình phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư Sê 

như thế nào? 

- Làm thế nào để phát triển cây hồ tiêu này.  

4. Phạm vi 

- Phát triển cây hồ tiêu 

- Phạm vi không gian: Huyện Chư Sê 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Các phương pháp thu thập tài liệu, thông tin sau được sử 

dụng trong nghiên cứu: 

- Kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó; 

- Tổng hợp các nguồn số liệu thông qua các báo cáo, tổng 

kết của các sở  Ban, Ngành trong tỉnh và huyện. 

Tìm thông tin thông qua các phương tiện thông tin đại 

chúng: Báo chí, Internet... 

- Kết hợp các phương pháp thu thập số liệu để có dữ liệu 

nghiên cứu và phân tích đầy đủ. 
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Cách tiếp cận: 

+ Tiếp cận vĩ mô: phân tích chính sách phát triển cây công  

nghiệp  của Đảng và nhà nước;  

+ Cách tiếp cận thức chứng: tại sao và nguyên nhân cây hồ 

tiêu của huyện  phát triển như vậy? sản lượng nông nghiệp thời kỳ 

tới sẽ là bao nhiêu? 

+ Tiếp cận hệ thống :  

- Mối tương quan giữa phát triển kinh tế và phát triển cây 

công  nghiệp 

- Phát triển cây hồ tiêu và công nghiệp, dịch vụ;   

- Mối quan hệ giữa phát triển cây hồ tiêu và phát triển nông 

thôn 

+ Tiếp cận lịch sử:  So sánh những giai đoạn khác nhau 

trong vận dụng đường lối phát triển cây công nghiệp Việt Nam 

Nguồn thông tin dữ liệu, công cụ phân tích chính 

- Thứ cấp: chủ yếu sử dụng số liệu của Niên giám thống kê 

huyện Chư Sê từ 2006, và của ngành nông nghiệp huyện. 

- Ý kiến của chuyên gia. 

- Công cụ chính: Sử dụng chương trình sử lý số liệu bằng 

excel,  

6. Nội dung 

Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển cây hồ tiêu 

Chương 2. Thực trạng phát triển cây hồ tiêu ở huyện Chư Sê 

Chương 3. Phương hướng và giải pháp phát triển cây hồ tiêu 

ở huyện Chư Sê 
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CHƢƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 

VỀ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 

1.1. ĐẶC ĐIỂM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA CÂY HỒ TIÊU 

1.1.1.  Đặc điểm của cây hồ tiêu 

Cây hồ tiêu đòi hỏi qui trình kỹ thuật cao từ trồng, chăm sóc, 

khai thác sản xuất bảo quản và chế biến để đáp ứng yêu cầu của công 

nghiệp về mặt chất lượng. Tất cả các khâu này đều đòi hỏi được đầu 

tư khá lớn cả về kỹ thuật, công nghệ và lao động có trình độ cao.  

        Cây hồ tiêu đòi hỏi trình độ thâm canh cao, đầu tư lao động 

sống và lao động có chất lượng. Đặc điểm này đòi hỏi phải có nguồn 

nhân lực có chất lượng cao mới bảo đảm phát triển sản xuất cây hồ 

tiêu có hiệu quả.   

1.1.2. Tầm quan trọng của cây hồ tiêu 

Cây hồ tiêu được phát triển còn góp phần thực hiện phân 

công lao động xã hội trong nông  nghiệp và chuyển dịch cơ cấu sản 

xuất nông nghiệp ngày càng hợp lý hơn.  

Cây hồ tiêu vì vậy không chỉ có vai trò lớn với sự phát triển 

kinh tế mà cả với sự phát triển xã hội. Nó đã đóng góp vào tạo ra 

nhiều sản lượng hơn, tạo ra tích lũy vốn, nâng cao kỹ thuật, tạo ra 

việc làm và thu nhập cho lao động.      

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU 

1.2.1. Nội dung phát triển cây hồ tiêu 

a. Phát triển về quy mô sản xuất cây hồ tiêu 

Quy mô sản lượng cây hồ tiêu thể hiện kết quả hoạt động sản 

xuất cây hồ tiêu trong một thời kỳ nhất định. Quá trình sản xuất này 

là kết quả quá trình phân bổ sử dụng các yếu tố nguồn lực trong sản 

xuất cây công nghiệp này. Theo thời gian việc phân bổ sử dụng 
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nguồn lực trong sản xuất cây hồ tiêu thay đổi khiến sản lượng sản 

phẩm tạo ra cũng thay đổi.    

    b.  Nâng cao năng suất cây trồng  

 Quá trình chuyển dịch này đòi hỏi phải đầu tư thâm canh 

theo chiều sâu vì muốn nâng trình độ công nghệ và kỹ thuật sản xuất 

phải đầu tư rất lớn. Nghĩa là nâng cao năng suất để phát triển theo 

chiều sâu gắn với thâm canh theo chiều sâu. Đây là con đường tất 

yếu của phát triển của sản xuất nông nghiệp. Quá trình đầu tư thâm 

canh có thể bằng nhiều cách chẳng hạn đầu tư cho giống mới, 

phương pháp canh tác mới, sử dụng máy móc hiện đại hay áp dụng 

công nghệ mới.  

c. Hoàn thiện tổ chức sản xuất 

Quá trình chuyển đổi mô hình tổ chức sản xuất này cũng sẽ 

bảo đảm cho nguồn lực được phân bổ và sử dụng trong sản xuất 

nông nghiệp một cách có hiệu quả và kết quả là năng suất nông 

nghiệp tăng lên và sản lượng nông nghiệp do đó mà tăng lên.    

d. Tăng thu nhập cây hồ tiêu của người sản xuất 

 Hiệu quả sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất hộ 

trồng tiêu nói riêng sẽ quyết định khả năng tăng thu nhập cho người 

sản xuất. Nếu sản xuất hồ tiêu có hiệu quả không chỉ tăng thu nhập 

mà quan trọng hơn người sản xuất có được tích lũy để tái sản xuất 

mở rộng, mới có khả năng để đầu tư thâm canh mạnh hơn.  

1.2.2. Tiêu chí phát triển hồ tiêu 

(1) Nhóm tiêu chí phản ánh gia tăng quy mô sản lượng: 

(2) Nhóm chỉ tiêu phản ánh phát triển theo chiều sâu 

(3) Nhóm tiêu chí phản ánh trình độ tổ chức sản xuất 

(4) Nhóm tiêu chí về gia tăng thu nhập và hiệu quả sản xuất hồ 

tiêu  
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN 

CÂY HỒ TIÊU 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên 

Quy mô sản xuất cây hồ tiêu phụ thuộc diện tích đất đai có 

thể trồng loại cây này. Vì những tiêu chuẩn kỹ thuật nêu trên cho 

thấy chỉ có những diện tích nhất định thỏa mãn điều kiện, muốn mở 

rộng phải đầu tư thêm không ít. Ngoài ra quy mô đất đai có thể thích 

hợp với cây hồ tiêu sẽ quyết định quy mô sản xuất cũng như tính 

kinh tế của quy mô trong sản xuất. Với diện tích không đủ lớn khó có 

thể hình thành các vùng sản xuất chuyên canh lớn được và khi đó 

khó có thể thực hiện đầu tư thâm canh.  

1.3.2. Điều kiện hạ tầng cơ sở 

Hạ tầng cơ sở bao gồm hạ tầng kỹ thuật như các công trình 

như giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, thông tin liên lạc… và 

hạ tầng xã hội như hệ thống trường học, bệnh viện, chợ, nhà văn hóa, 

sân thể thao … 

Một hệ thống cơ sở hạ tầng hợp lý đáp ứng 3 yêu cầu: đồng 

bộ, quy mô và bảo đảm tính phát triển. Đồng bộ: việc phát triển hệ 

thống cơ sở hạ tầng như điện, nước, giao thông vận chuyển, thông tin 

liên lạc phải đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với quy mô, tốc độ, định 

hướng phát triển trong các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội mà còn 

liên hệ giữa các ngành liên quan. Do đó đồng bộ là yêu cầu cao nhất. 

Quy mô: một quy mô hợp lý là kết quả tính toán giữa khả năng đầu 

tư và nhu cầu phát triển. Muốn vậy phải dự báo tốt, dự báo sai sẽ dẫn 

đến quy mô không phù hợp và lãng phí. Tính phát triển: trong hệ 

thống cơ sở hạ tầng có loại không chỉ tồn tại vài chục năm mà có khi 

là hàng thế kỷ. Do đó, nó phải được thiết kế với khả năng cải tiến và 
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tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật để không trở thành gánh nặng khi kỹ thuật 

cao trở thành phổ biến.  

1.3.3. Tình hình thị trƣờng sản phẩm và phát triển 

thƣơng hiệu 

Tình hình thị trường xuất khẩu ảnh hưởng mạnh tới tình hình 

sản xuất cũng như sự phát triển của cây công nghiệp lâu năm này. 

Với sản lượng xuất khẩu của Việt Nam hơn 1/3 của thế giới thì tình 

hình thị trường thế giới một mặt chịu ảnh hưởng từ lượng cung hồ 

tiêu từ Việt Nam và mặt khác tình hình thế giới cũng ảnh hưởng tình 

hình sản xuất trong nước.  

 Xu thế nhu cầu sản phẩm hồ tiêu cũng ảnh hưởng tới tình 

hình sản xuất cây công nghiệp này. Những tiêu chuẩn sản xuất nông 

nghiệp sạch, chất lượng qua chế biến… của thị trường thế giới đòi 

hỏi người sản xuất hồ tiêu ở Việt Nam sẽ phải có những điều chỉnh 

theo cho phù hợp. Họ phải thay đổi tập quán canh tác, chú trọng hơn 

tới quy trình sản xuất sạch và bảo vệ môi trường từ sản xuất, thu 

hoạch và chế biến…. chẳng hạn thu hoạch khi quả đã chín chứ không 

phải cả xanh và chín như trước đây.  

1.3.4. Trình độ học vấn chuyên môn kỹ thuật của ngƣời sản 

xuất 

Trình độ kiến thức về kỹ thuật sản xuất, thu hoạch và quản lý 

sẽ quyết định tới kết quả sản xuất và chất lượng sản phẩm khi người 

sản xuất biết chọn cây giống,  chăm sóc phòng bệnh, thiết kế xây 

dựng vùng sản xuất bảo đảm kỹ thuật và tiết kiệm, kỹ thuật bảo quản 

chế biến sẽ quyết định chu kỳ kinh doanh, mở rộng sản xuất…  

Có trình độ học vấn và chuyên môn sẽ giúp cho người sản 

xuất cây công nghiệp quản lý tốt hơn khi biết đầu tư hiệu quả cũng 

như phân bố nguồn lực tốt hơn tiết kiệm hơn. Không chỉ vậy nhờ học 
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vấn và trình độ chuyên môn cao mà các quyết định của người sản 

xuất được đưa ra chính xác hơn chẳng hạn khi quyết định đầu tư hay 

bán sản phẩm và mua vật tư cho sản xuất   

1.3.5. Nâng cao trình độ thâm canh cây hồ tiêu 

Thâm canh nông nghiệp nói chung và cây hồ tiêu nói riêng là 

quá trình kinh tế rất đa dạng và phức tạp, đặc biệt trong điều kiện sản 

xuất hiện đại, khi cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và đang 

diễn ra một cách mạnh mẽ trên phạm vi rộng lớn. Vì vậy giải thích 

đúng đắn thâm canh nông nghiệp chính có ý nghĩa hết sức to lớn cả 

về lý luận cũng như thực tiễn. 

1.3.6. Khả năng nguồn lực cho sản xuất 

Là một ngành trong sản xuất nông nghiệp, sản xuất hồ tiêu 

cũng cần phải có diện tích đất đai nhất định và tất nhiên là diện tich 

đất có điều kiện phù hợp với cây công nghiệp này. Như vậy với 

người sản xuất hồ tiêu điều kiện đầu tiên là đất trồng hồ tiêu. Nhưng 

nếu quy mô sản xuất hồ tiêu cứ manh mún nhỏ lẻ chi phí sản xuất 

cao hơn và năng suất chất lượng thấp hơn so với sản xuất quy mô 

lớn. Do vậy phải có diện tích đủ lớn để có thể tận dụng tính kinh tế 

của quy mô để hạ chi phí sản xuất, có thể đầu tư thâm canh mạnh 

hơn. Hiện nay với quy định hạn điền trong nông nghiệp đang là một 

cản trở lớn với quá trình tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp. 

Các hộ kinh doanh có thể hợp tác sản xuất hay thuê mướn thêm đất 

để canh tác, nhưng khó khăn không nhỏ khi kinh doanh cây trồng 

nông nghiệp dài hạn.    

 Nguồn lực thứ hai cũng rất quan trọng với sản xuất hồ tiêu 

chính là vốn sản xuất. Vốn cho sản xuất bao gồm (1) vốn đầu tư ban 

đầu và (2) vốn lưu động sản xuất.   
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1.3.7. Chính sách phát triển của chính quyền 

Các chính sách phát triển ở đây bao gồm quy hoạch phát 

triển cây hồ tiêu của địa phương, chính sách đất đai, chính sách ưu 

đãi kinh doanh, chính sách hỗ trợ phát triển thương hiệu… Chính 

chúng là những chất kết dính và dẫn xuất sử dụng các nguồn lực cho 

các hoạt động sản xuất hồ tiêu qua đó thúc đẩy sự  phát triển cây 

trồng này.  

CHƢƠNG 2 

 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU  

Ở HUYỆN CHƢ SÊ 
 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ 

HỘI CỦA HUYỆN CHƢ SÊ. 

2.1.1. Điều kiện tự nhiên của huyện Chƣ Sê 

Chư Sê cách Pleiku 34 km về phía nam. Quốc lộ 14 nối ngã 

ba Chư Sê với Đăk Lăk, Đăk Nông,Bình Phước, Bình 

Dương và thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngã ba Chư Sê cũng có thể đi 

theo quốc lộ 7 (cũ, nay là quốc lộ 25) đến thành phố Tuy Hòa, 

tỉnh Phú Yên. 

2.1.2. Tình hình kinh tế xã hội của huyện Chƣ Sê 

Chư Sê là huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh: Giai 

đoạn 1981-1990 chỉ đạt 4,6%, đến giai đoạn 2005-2010 đã đạt tốc độ 

trung bình trên 14%. Thu nhập GDP bình quân đầu người năm 1981 

là 45 USD, năm 2009 là 532 USD. Như vậy vẫn thu nhập thấp hơn 

mặt bằng chung của Việt Nam.  

Kinh tế của huyện có thế mạnh phát triển các cây công 

nghiệp, Hiện tại có 12.000 ha cà phê, 20.000 ha cao su, hồ tiêu kinh 

doanh 4.000 ha, 2000 ha bông và một số cây trồng ngắn ngày như 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Pleiku
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B4m%C3%A9t
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_14
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C4%83k_L%C4%83k
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C4%83k_N%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_7
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_25
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tuy_H%C3%B2a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%BA_Y%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A0_ph%C3%AA
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cao_su
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%B4ng&action=edit&redlink=1
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đậu đỗ các loại, ngô khoai, lương thực, thực phẩm...Với điều kiện 

của mình là vùng sản xuất cây công nghiệp dài ngày tập trung sẽ là 

điều kiện để phát triển công nghiệp chế biến nông sản thúc đẩy 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế.  

Dân số của huyện có 109.619 người năm 2010 trong đó 

người Kinh chiếm 47% và người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tới 

53%. Dân cư phân bố không đồng đều chủ yếu tập trung ở thị trấn, 

các xã còn lại chỉ khoảng 6-8 ngàn dân.  

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU Ở HUYỆN 

CHƢ SÊ  

2.2.1. Phát triển về quy mô sản xuất cây hồ tiêu 

 

Hình 2.2. Sản lượng cây hồ tiêu và các cây CN dài ngày của huyện 

Chư Sê 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Chư Sê 2010. 

Tốc độ trung bình trong 5 năm qua là khoảng 15% năm là 

khá cao. So với cây cao su và cà phê thì biến động sản lượng của cây 

hồ tiêu ít hơn. Nhìn chung tăng trưởng sản lượng phụ thuộc nhiều 

vào năng suất và thời tiết. Diện tích trồng tiêu đã tăng nhanh từ 2006 

với 1.130 ha lên 2035 ha năm 2008 và 2.098 ha năm 2010 trong năm 

2010 như hình 2.3.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Khoai&action=edit&redlink=1
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     Hình 2.3. Diện tích trồng hồ tiêu và các cây công nghiệp dài ngày 

ở Chư Sê 

              Nguồn: Niên giám thống kê huyện Chư Sê 2010 

Diện tích cây cà phê của huyện khá lớn và ổn định, diện tích 

cao su không đáng kể chỉ khoảng trên 400 ha. do việc phân chia 

huyện cũ thành huyện Chư Sê và Chư Pưh phần lớn diện tích cao su 

trồng ở huyện mới Chư Pưh nên diện tích cao su còn lại của Chư Sê 

còn rất ít. Tuy nhiên giá cà phê do năm 2010 được giá nhưng so với 

giá hồ tiêu thì thấp hơn. Rõ ràng cây hồ tiêu cùng với cây cà phê 

đang là cây công nghiệp chủ lực của huyện.     

Bảng 2.1. Quy mô diện tích trồng hồ tiêu của người sản xuất ở Chư Sê 

 Trung bình Cao nhất Thấp nhất 

Tổng diện tích canh tác (m
2
 ) 8.992 30.000 1.000 

Diện tích trồng hồ tiêu  (m
2
 ) 7.352 25.000 1.000 

% diện tích trồng hồ tiêu 81,8   

Diện tích thu hoạch (m
2) 

7.292 30.000 750 

% so với diện tích thu hoạch 

so với diện tích trồng hồ tiêu 85,2   

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu điều tra 
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Tuy nhiên nếu quy mô hộ gia đình hiện nay cũng cho thấy 

quy mô lớn thường các hộ không đủ điều kiện và khả năng để đầu tư 

thâm canh và quản lý nên năng suất giảm. Thường những hộ có quy 

mô thu hoạch có năng suất cao hơn. Số liệu điều tra cho thấy trong 

tổng số 150 hộ sản xuất được điều tra thì có 86 hộ (57%) có năng 

suất trên 6 tấn ha thì trong đó tỷ lệ hộ có diện tích trồng hồ tiêu dưới 

01 ha là 74 hộ chiếm gần 50% số hộ điều tra. Do vậy với các hộ sản 

xuất nên duy trì quy mô dưới 01 ha. Nếu trang trại sản xuất lớn 

chuyên môn hóa mới nên quy mở rộng quy mô sản xuất lớn.  

 

Hình 2.4. Giá trị sản lượng hồ tiêu huyện Chư Sê 

  Nguồn: Niên giám thống kê huyện Chư Sê 2010  

Về giá trị sản lượng, do giá tăng cao trong năm 2009 và 

2010 nên giá trị cây trồng này đã tăng nhanh. Năm 2006 giá trị sản 

lượng hồ tiêu chỉ khoảng 130 tỷ đồng đã tăng lên hơn 428 tỷ năm 

2009 và 545 tỷ đồng năm 2010. Rõ ràng nhờ giá hồ tiêu tăng nhanh 

làm giá trị sản lượng tăng nhanh mà tỷ trọng của cây trồng này trong 
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giá trị sản lượng ngành nông nghiệp của hồ tiêu vẫn luôn duy trì 40-

45%.     

 

Hình 2.5. Phân bố sản lượng và diện tích trồng tiêu ở Chư Sê 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Chư Sê 2010 

Trong tổng diện tích hồ tiêu của toàn huyện thì diện tích cho 

sản phẩm là chủ yếu hiện tỷ lệ này là 88%. Trong các xã của huyện 

thì chỉ có 4 xã có diện tích cho sản phẩm thấp là xã Dun, IaPal, 

BarMăih và IaTiêm còn lại đều có tỷ lệ rất cao khoảng trên dưới 

80% như hình 2.6. 
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Hình 2.6. Diện tích và tỷ lệ diện tích cho sản phẩm năm 2010 ở 

huyện 

Tình hinh này cho thấy sự phát quy mô sản xuất hồ tiêu của 

huyện đang trong giai đoạn khai thác thu hoạch, tỷ lệ diện tích trồng 

mới hay đang chăm sóc chiếm tỷ trọng nhỏ. Với giới hạn diện tích 

đất nên sự gia tăng quy mô dựa vào mở rộng diện tích đã tới giới hạn 

có thể và sự phát triển cây hồ tiêu phải chuyển dần theo chiều sâu 

dựa vào đầu tư thâm canh.    

2.2.2. Tình hình năng suất hồ tiêu  

 

Hình 2.7. Tình hình NS hồ tiêu và các cây CN dài ngày ở Chư Sê 

Hình 2.7. cho thấy năng suất hồ tiêu qua các năm của huyện 

Chư Sê biến động không nhiều, năng suất trung bình 5 năm quan đạt 

4,17 tấn/ha với độ biến thiên không cao khoảng 12%. Năng suất tiêu 

đạt 4,6 tấn/ ha năm 2006 giảm xuống còn hơn 3,6 tấn/ha năm 2007 

và 2008 rồi tăng lên hơn 4,6 tấn/ ha năm 2009 và còn hơn 4,3 tấn/ha 

năm 2010. So với năng suất trung bình của Việt Nam theo Hiệp hội 

Hồ tiêu Việt Nam là 2,44 tấn/ha thì năng suất hồ tiêu của huyện cao 

hơn nhiều. Nếu so với các cây công nghiệp dài ngày khác cao hơn 
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nhiều điều này cùng với giá cả hồ tiêu tăng cao trong những năm qua 

vì vậy không phải ngẫu nhiên mà huyện Chư Sê chọn cây trồng này 

làm cây công nghiệp chủ lực.  

 

Hình 2.8. Năng suất hồ tiêu (tạ/ha) của các xã trong huyện Chư Sê 

năm 2010 

Nguồn: Niên giám thống kê huyện Chư Sê 2010 

Năng suất năm 2010 của các xã trong huyện Chư Sê khá cao 

đều trên 4,2 tấn /ha trong đó cao nhất là xã IaBlang đạt 4,89 tấn /ha 

và thấp nhất là BarMăih là 4,22 tấn/ha và trung bình là hơn 4,6 

tấn/ha. Nhìn chung điều kiện tự nhiên đặc biệt là đất đai phù hợp với 

cây hồ tiêu quyết định năng suất cây hồ tiêu.  

2.2.3. Tình hình tổ chức sản xuất 

 Tổ chức sản xuất của người sản xuất cũng là nhân tố quyết 

định tới sự phát triển sản xuất hồ tiêu. Hiện nay tổ chức sản xuất hồ 

tiêu chủ yếu theo hình thức hộ gia đình gia định và trang trại. Nhưng 

số lượng trang trại hiện nay rất ít so với tổng số hộ sản xuất. Với hiệu 

quả kinh doanh như hiện nay, đa số hộ gia đình có quy mô sản xuất 

dưới 1 ha năng suất trung bình 4,3 tấn/ha trong đó có tới gần 50% có 

năng suất từ 6 tấn/ha tới 14 tấn /ha điều này kích thích họ mở rộng 
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quy mô sản xuất. Số liệu điều tra tại Chư Sê cho thấy khi được hỏi 

hộ gia đình có đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh không? Tất cả 

các hộ được hỏi đều trả lời họ đã và sẽ đầu tư mở rộng kinh doanh.  

Nhưng điều này cũng gặp phải trở ngại khi diện tích đất cho phát 

triển hồ tiêu của huyện hầu như đã hết và nếu giảm diện tích cây 

trồng khác để trồng hồ tiêu sẽ là rủi ro lớn ngoài ra nguy cơ mắc căn 

bệnh “Hà Lan” luôn treo lơ lửng. Với những điều kiện như vậy có lẽ 

phát triển theo chiều sâu là thích ứng và trên cơ sở hợp tác giữa các 

hộ.    

Tuy còn nhiều hạn chế nhưng với điều kiện hiện nay ở Chư 

Sê thì ngoài Hiệp hội hồ tiêu thì Hợp tác xã vẫn là hình thức tổ chức 

sản xuất mà các hộ gia đình và trang trại sẽ phải cùng nhau hợp tác 

để hình thành trên nguyên tắc tự nguyện. Đây cũng là xu thế tất yếu 

vì có như vậy mới phát huy được sức mạnh và nâng cao sức cạnh 

tranh chung và khai thác thương hiệu chung có hiệu quả.       

2.2.4. Tình hình thu nhập và hiệu quả sản xuất hồ tiêu ở 

Chƣ Sê 

 Thu nhập của các hộ sản xuất hồ tiêu chủ yếu thu từ bán sản 

phẩm. Số liệu điều tra năm 2010 cho thấy sản lượng trung bình thu 

được trong năm hơn 3800 kg/hộ dao động trong khoảng 500 kg/hộ 

tới 15.000 kg/hộ. Thu nhập trung bình trong năm 433 triệu/hộ dao 

động từ 60 triệu tới 1.700 triệu/hộ. Rõ ràng thu nhập của các hộ 

trồng tiêu khá cao.    

2.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI PHÁT TRIỂN CÂY 

HỒ TIÊU 

2.3.1. Điều kiện hạ tầng cơ sở 

2.3.2. Tình hình thị trƣờng sản phẩm và phát triển thƣơng 

hiệu  
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a. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 

Số liệu điều tra cho thấy các hộ sản xuất hồ tiêu trong năm 

2010 thu hoạch được bao nhiêu đều tiêu thụ hết bấy nhiêu do tình 

hình thị trường thuận lợi. Kênh tiêu thụ sản phẩm của hộ sản xuất hồ 

tiêu hiện nay các hộ gia đình chủ yếu qua kênh thương lái hay doanh 

nghiệp thu mua đại lý, số liệu điều tra cho thấy có tới 52% hộ gia 

đình lựa chọn kênh tư thương, 47% bán qua doanh nghiệp và chỉ 1% 

tự tiêu thụ.  

       b. Tình hình cung cấp thông tin thị trường cho người sản 

xuất và doanh nghiệp 

(1) Nguồn cung cấp thông tin đơn điệu và hạn chế 

(2) Thiếu trang thiết bị tiếp cận thông tin tại các xã thuộc 

vùng trọng điểm. 

(3) Chưa thiết lập các nhóm hộ trồng tiêu 

c. Tình hình phát triển thương hiệu 

Việc hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu các tiềm 

năng, lợi thế đầu tư, quảng bá sản phẩm, tiếp cận thị trường chưa 

nhiều vì huyện thiếu kinh phí và nguồn lực. Mới chỉ triển khai một 

số đợt thăm quan, khảo sát, giới thiệu và đánh giá vùng nguyên liệu.  

2.3.3. Tình hình thâm canh cây hồ tiêu 

Thâm canh là phương thức sản xuất tiên tiến nhằm tăng sản 

lượng nông sản bằng cách nâng cao độ phì nhiêu kinh tế của ruộng 

đất, thông qua việc đầu tư thêm vốn và kỹ thuật mới vào sản xuất 

nông nghiệp.  

Việc thâm canh cây hồ tiêu còn thể hiện ở trình độ kỹ thuật 

canh tác trong đó có liên quan tới thiết kế vườn cây. Hiện nay với 

việc phát triển cây hồ tiêu theo hộ kinh doanh và tự phát trong nhiều 
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năm quan, kỹ thuật chủ yếu dựa vào kinh nghiệm canh tác được đúc 

kết từ thực tiễn.  

2.3.4. Tình hình vốn cho sản xuất hồ tiêu 

 Bảng 2.2. Số vốn của hộ sản xuất hồ tiêu ở Chư Sê 

 Trung bình Nhỏ nhất Lớn nhất 

Tổng vốn của hộ (triệu đồng) 734 10 1440 

Của chủ hộ  (triệu đồng) 354 10 1440 

2.3.5 Nhân tố thuộc về nguồn nhân lực (NNL) 

 

Hình 2.12. Tỷ lệ lao động theo nhóm hộ 

Quy mô nhu cầu lao động của hộ sản xuất hồ tiêu phụ thuộc 

vào quy mô diện tích canh tác hồ tiêu của họ. Phần trên cho thấy diện 

tích trung bình chỉ có 0,8 ha/hộ do đó nhu cầu lao động cũng vậy. 

Trung bình số lao động cho một hộ sản xuất là 7 người. Tỷ lệ số hộ 

có trên 10 lao động chỉ chiếm 19% và dưới 10 lao động chiếm 81% 

và phân bố khá đều. Các hộ sản xuất đều cố gắng tận dụng lao động 

gia đình khi có 71,3% số hộ có 2 lao động gia đình tham gia sản xuất 

và 18,7 % có 3 lao động. Như vậy đã có tới 20% hộ không thuê lao 

động ngoài. Chỉ có 80% thuê lao động ngoài trong đó tập trung thuê 
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từ 2-8 lao động. Điều này chứng tỏ tính chất sản xuất hàng hóa chưa 

cao và mức thâm canh dựa vào lao động cũng chưa cao.    

2.3.6. Chính sách khuyến khích phát triển của chính 

quyền 

  a.  Về quy hoạch phát triển cây hồ tiêu 

 Thiếu vắng một quy hoạch phát triển cây hồ tiêu thực sự cho 

những năm qua đã hạn chế nhất định sự phát triển cây trồng này. 

Chính điều này càng đỏi hỏi phải xây dựng một bản quy hoạch phát 

triển cây hồ tiêu có căn cứ khoa học và tính thực tiễn cao.  

    b. Về các chính sách 

    Chính sách đất đai 

    Chính sách thúc đẩy phát triển chế biến hồ tiêu 

    Cải cách hành chính  

 

CHƢƠNG 3 

PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  

CÂY HỒ TIÊU Ở HUYỆN CHƢ SÊ 

3.1. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU Ở 

HUYỆN CHƢ SÊ 

3.1.1. Những phƣơng hƣớng để phát triển cây hồ tiêu giai 

đoạn 2012-2020 

- Đẩy mạnh việc thực hiện xây dựng vùng chuyên canh tập 

trung với quy mô phù hợp; 

- Tăng cường phương thức trồng trọt theo trang trại, phương 

thức công nghiệp gắn với chế biến; khả năng lai tạo, ứng dụng giống 

mới, áp dụng công nghiệp kỹ thuật tiên tiến, nhằm tăng năng suất 

hiệu quả; 

- Tập trung cải tạo và nâng cao chất lượng giống, áp dụng quy 
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trình kỹ thuật trồng trọt tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng, hiệu 

quả; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh; phát triển cây hồ 

tiêu gắn với công nghiệp chế biến; 

- Xây dựng ngành sản xuất hồ tiêu thành ngành sản xuất lớn 

trên địa bàn và phát triển một cách bền vững; 

- Hoàn thiện cơ chế tổ chức quản lý việc phát triển cây hồ tiêu, 

bảo đảm sự phối hợp đồng bộ giữa các khâu. 

3.1.2. Mục tiêu phát triển cây hồ tiêu ở huyện Chƣ Sê 

- Đưa tổng diện tích hồ tiêu 1.835 ha và duy trì ổn định quy 

mô năm 2020; 

- Tăng năng suất hồ tiêu trung bình từ 4,6 tấn lên 5 tấn và duy 

trì ổn định; 

- Giải quyết việc làm lao động nông thôn khoảng 10.000 lao 

động vào năm 2020. 

3.2. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY HỒ TIÊU Ở HUYỆN 

CHƢ SÊ  

3.2.1. Hoàn thiện chính sách phát triển 

a. Về quy hoạch phát triền cây hồ tiêu của Huyện 

Cần phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, phù 

hợp quy hoạch chung của tỉnh, của huyện; kết hợp giữa đầu tư của 

Nhà nước với phát huy nội lực của cộng đồng dân cư nông thôn, ưu 

tiên hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, thuỷ lợi, nước sinh 

hoạt, điện chiếu sáng, các loại hình dịch vụ, thông tin tuyên truyền...; 

áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, đẩy 

mạnh cơ giới hoá nông nghiệp; có chính sách đầu tư hợp lý mở rộng 

hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại tại khu vực nông 

thôn, tạo điều kiện để người dân vay vốn được thuận lợi. 

b. Về chính sách phát triền cây hồ tiêu của Huyện 
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Trước hết,  chính sách đất đai 

Cải cách thủ tục hành chính 

3.2.2. Đẩy mạnh thâm canh, nâng cao năng suất và chất 

lƣợng sản phẩm. 

a. Tăng cường việc tổ chức thực hiện sản xuất theo quy 

trình kỹ thuật cho từng vùng sản xuất 

Thứ nhất, in sách hướng dẫn thực hiện các quy trình kỹ thuật 

với tiêu chí ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thực hiện; 

Thứ hai, thực hành trên các mô hình trình diễn kỹ thuật đối 

với cây hồ tiêu ở ngay tại các địa phương trồng hồ tiêu tập trung, nên 

chọn một phần diện tích của hộ đang trồng tiêu để trình diễn mô 

hình, qua đó có sự so sánh trực tiếp với chính hộ nhằm tăng khả năng 

thuyết phục đối với các hộ trồng tiêu. 

b. Duy trì quy mô diện tích trồng dưới 1 ha 

Việc mở rộng diện tích quá lớn sẽ gặp nhiều khó khăn về lao 

động, vốn và rủi ro và dịch bệnh, kết hợp với quỹ đất của hộ trung 

bình là trên 2 ha, các hộ nên duy trì hồ tiêu ở mức 0,5 ha đến 1 ha là 

hợp lý cho mô hình trang trại để vừa đảm bảo được yếu tố lao động 

và sản xuất tập trung, vừa có thể tận dụng được các nguyên liệu, vật 

liệu của hộ như phân bón hữu cơ tự nhiên, giống, đồng thời giảm 

thiếu rủi ro khi giá hồ tiêu có thể sút giảm mạnh do có các nguồn thu 

nhập từ các giống cây trồng khác. 

3.2.3. Phát triển giống hồ tiêu mới 

a. Xây dựng tiêu chuẩn và quản lý giống hồ tiêu Chư Sê 

 Nhất thiết chính quyền huyện phối hợp với các viện nghiên 

cứu, hiệp hội hồ tiêu và các hộ sản xuất giỏi để nghiên cứu tiêu 

chuẩn giống hồ tiêu cho huyện trên cơ sở giống tiêu đã được cải 

thiện và phát triển giống mới.  
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 Trên cơ sở đó huyện sẽ ban hành tiêu chuần quy định chất 

lượng giống hồ tiêu và tổ chức bộ máy quản lý theo hình thức xã hội 

hóa. Nên ghép bộ phận này trong bộ phận kiểm soát quản lý thương 

hiệu sẽ hiệu quả hơn vì mục tiêu của 2 tổ chức này thực chất cùng để 

nâng cao uy tín chất lượng hồ tiêu Chư Sê.  

b. Cải thiện chất lượng giống: Cải thiện chất lượng giống 

thông qua việc tuyển chọn các giống hồ tiêu hiện có trong nước là 

một giải pháp thực hiện ít tốn kém nhất nhưng lại khắc phục được 

ngay thực trạng chất lượng chọn giống kém. 

c. Phát triển giống hồ tiêu mới 

             Nhập giống hồ tiêu 

Lai ghép các giống hồ tiêu trong nước 

Xử lý đột biến các giống hồ tiêu hiện có 

Tổ chức thực hiện  

3.2.4. Nâng cao trình độ ngƣời sản xuất 

Nâng cao trí tuệ nguồn nhân lực trên cơ sở nâng cao trình độ 

học vấn, có chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực. Nâng cao trình độ kỹ 

thuật và tay nghề cho người lao động, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua 

đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhiều ngành nghề mới có liên 

quan tới sản xuất chế biến hồ tiêu. Nâng cao chất lượng toàn diện về 

dân số và lao động, trước hết cần quan tâm sức khoẻ cộng đồng.  

3.2.5. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng 

a.  Hệ thống giao thông 

Mở rộng, nâng cấp các tuyến trục giao thông lớn kết nối với 

các huyện lân cận trong tỉnh và vùng Tây Nguyên. Nâng cấp hệ 

thống giao thông đồng bộ; hiện đại, liên hoàn, thông suốt. Xây dựng 

và mở rộng nâng cấp các tuyến giao thông mới liên huyện kết nối với 

các trục đường quốc gia.  
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b. Hệ thống hạ tầng thủy lợi 

Phải phân chia các vùng để cung cấp nước và thoát nước dựa 

vào các đặc điểm về điều kiện tự nhiên. Kiện toàn hệ thống tổ chức 

quản lý thủy lợi; quản lý tốt hệ thống công trình. Đẩy mạnh việc ứng 

dụng các tiến bộ công nghệ thủy lợi trong điều tra, khảo sát. Đào tạo 

nguồn nhân lực phục vụ thủy lợi. 

3.2.6. Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm đặc biệt duy trì phát 

triển thƣơng hiệu hồ tiêu Chƣ Sê 

 a. Với việc tiêu thụ sản phẩm 

b.  Bảo đảm thông tin thị trường cho người sản xuất và 

doanh nghiệp 

c.  Với phát triển thương hiệu 

d.  Quảng bá thương hiệu hồ tiêu Chư Sê bằng hình ảnh 

sản xuất an toàn 

e.  Quảng bá các sản phẩm hồ tiêu Chư Sê ngay tại thị 

trường trong nước 

3.2.7. Giải quyết vấn đề vốn 

Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu  tư vào hạ tầng và 

cơ sở chế biến hồ tiêu: Cần có chính sách ưu đãi đối với các cá nhân  

và tổ chức  đầu  tư vào lãnh vực này,  có mức thuế suất thấp, miễn  

hoặc giảm thuế thời gian đầu, tín dụng lãi suất thấp và dài hạn… Tạo 

môi trường đầu tư thuận lợi, hệ thống pháp luật đầy đủ. 

Tạo vốn đầu tư thông qua vay, tín dụng: Khai thác có hiệu 

quả tín dụng Nhà nước và tư nhân cho đầu tư phát triển Nông 

nghiệp. 

3.2.8. Hoàn thiện tổ chức sản xuất 

 a. Kinh tế hộ gia đình 

b. Kinh tế hộ gia đình 
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KẾT LUẬN 

Trên 80% địa bàn trồng tiêu có các điều kiện về đất đai và 

khí hậu khá phù hợp cho sản xuất hồ tiêu, nhưng kinh nghiệm và 

kiến thức đã tích lũy được trong quá trình sản xuất, kết hợp với sự 

phát triển mạnh mẽ của hoạt động chế biến và kinh doanh xuất khẩu 

là những lợi thế thúc đẩy sản xuất hồ tiêu của Việt Nam phát triển 

mạnh, nâng cao khả năng thâm nhập vào các kênh tiêu thụ tại hơn 80 

nước và vùng lãnh thổ, từng bước khẳng định thương hiệu hồ tiêu 

Việt Nam trên thị trường thế giới. 

Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất chưa thật bền vững do: dịch 

bệnh, chất lượng sản phẩm tuy đã được cải thiện song vẫn còn bất 

cập, môi trường sản xuất đang bị đe dọa bởi tính tự phát trong sản 

xuất và chưa áp dụng đồng bộ quy trình kỹ thuật canh tác ở phần 

lớn số hộ; giống tiêu nhiễm bệnh và có biểu hiện thoái hóa; nguy cơ 

thiếu nước tưới do chủ yếu sử dụng nước ngầm và đặc biệt chưa có 

sự đầu tư thích đáng vào lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng và hoạt 

động khuyến nông trong việc cải tiến kỹ thuật và phát triển công 

nghệ mới về giống, phòng trừ bệnh hại tiêu. Chính vì vậy tiềm năng 

phát triển hồ tiêu Việt Nam theo chiều sâu để tăng thu nhập cho hộ 

sản xuất còn rất nhiều vấn đề cần phải quan tâm để cây hồ tiêu 

được phát triển bền vững, mang lại hiêu quả kinh tế, ổn định thu 

nhập cho người trồng tiêu. 

Cây hồ tiêu đã thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn 

huyện Chư Sê trong các năm qua, góp phần xoá đói giảm nghèo, là 

cây công nghiệp chủ lực của huyện. Qua đó cần có các chính sách, 

giải pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả kinh tế của cây trồng này, 

củng cố thương hiệu hồ tiêu Chư Sê trên thị trường trong nước và 

thế giới./. 


