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LỜI CẢM ƠN 

 

Báo cáo nghiên cứu Phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre được Dự án Phát triển kinh doanh với 

người nghèo Bến Tre (Dự án DBRP Bến Tre) tài trợ thực hiện, trong khuôn khổ nguồn vốn tài trợ 

của tổ chức Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD). Nhóm nghiên cứu trân trọng biết ơn sự 

tin cậy của Ban Quản lý Dự án, trao cho nhóm cơ hội được nghiên cứu chuỗi giá trị dừa Bến Tre để 

có thể hiểu biết hơn về ngành dừa Bến Tre, hiểu biết hơn về đời sống của người trồng dừa, người 

chế biến dừa và nhân dân lao động tỉnh Bến Tre. Sự hiểu biết này chính là lợi ích lớn lao nhất mà 

nhóm nghiên cứu nhận được từ tỉnh Bến Tre khi thực hiện nghiên cứu này. 

Nhóm nghiên cứu không thể hoàn thành được báo cáo này nếu không có sự hỗ trợ, giúp giúp và 

cùng tham gia của rất nhiều cá nhân và cơ quan liên quan.  

Nhóm xin trân trọng gởi lời cảm ơn chân thành đến ông Nguyễn Trúc Sơn - Giám đốc Ban Quản lý 

Dự án DBRP; ông Nguyễn Trung Chương, Phó Giám đốc; bà Trần Thị Bích Vân, ông Nguyễn Diên 

Tùng, và các chuyên viên khác của Ban Quản lý Dự án đã tạo điều kiện cho nhóm thực hiện các 

hoạt động nghiên cứu và tư vấn Chuỗi giá trị ở Bến Tre.    

Nhóm nghiên cứu xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với ông Hồ Vĩnh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Dừa Bến 

Tre; và ông Phan Văn Khổng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bến Tre đã hỗ trợ 

nhiệt tình cho nhóm trong quá trình nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực địa tại Bến Tre.  

Báo cáo nghiên cứu này không cũng thể hoàn thành nếu thiếu sự giúp đỡ và hỗ trợ thông tin, dữ 

liệu từ lãnh đạo và chuyên viên các Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch – Đầu 

tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê Bến Tre, và các đơn vị trực thuộc như Trung tâm Xúc 

tiến Đầu tư, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến  ngư.  

Nhóm nghiên cứu trân trọng gởi lời cảm ơn đến lãnh đạo các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất - chế  

biến sản phẩm dừa ở Bến Tre về việc đã cho phép nhóm khảo sát, phỏng vấn  và cung cấp các thông 

tin, dữ liệu hết sức quan trọng cho nghiên cứu. Nhóm đặc biệt chân thành cảm ơn lãnh đạo các 

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), Công ty TNHH MTV Chế biến dừa Lương 

Quới, Cơ sở Minh Châu, Công ty Thanh Long, Hợp tác xã Cửu Long, Công ty TNHH Sáu Nhu, và Công 

ty PICA đã giúp nhóm nghiên cứu hiểu biết về hoạt động của doanh nghiệp và các mặt hàng chế 

biến từ dừa. 

Nhóm xin trân trọng tưởng nhớ chú Phạm Vân Thanh, chủ cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 

Trường Ngân, người mà nhóm may mắn gặp gỡ trước khi Chú đi xa. 

Cuối cùng, nhóm nghiên cứu chân thành biết ơn tất cả bà con nông dân trồng dừa, các thương 

nhân, người lao động, chủ cơ sở - doanh nghiệp trong ngành dừa Bến Tre mà nhóm đã được tiếp 

xúc, trao đổi, phỏng vấn và học hỏi trong quá trình đi thực địa.    

Thay mặt nhóm nghiên cứu 

Trần Tiến Khai 
Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 

         Khoa Kinh tế Phát triển, Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh 
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1 MỞ ĐẦU 

 

1.1 Giới thiệu Bến Tre và ngành dừa Bến Tre 

Bến Tre là một tỉnh nông nghiệp thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long, tọa lạc trên vùng châu thổ cửa 
sông Tiền Giang. Bến Tre hình thành và phát triển trên ba cù lao lớn là Cù Lao An Hóa, Cù lao Bảo 
và Cù lao Minh.  

Tỉnh Bến Tre tiếp giáp tỉnh Tiền Giang về phía Bắc và Tây Bắc, tỉnh Vĩnh Long về phía Tây Nam, 
tỉnh Trà Vinh về phía Nam và biển Đông về phía Đông. Tỉnh nằm gần trục Quốc lộ 1, cách TP. Hồ 
Chí Minh 86 km và TP. Cần Thơ 124 km.  

Tỉnh Bến Tre có diện tích tự nhiên 2.322km2, với 8 huyện, 1 thành phố và 164 xã, phường, thị 
trấn. Dân số khoảng 1,26 triệu người, trong đó 51,5% là nữ và có 64,5% dân số đang ở tuổi lao 
động. Bến Tre có nguồn nhân lực khá phát triển, với Chỉ số Phát triển nguồn nhân lực (HDI) xếp 
thứ hạng 27/61 tỉnh, thành. Tỷ lệ người lớn biết chữ 98%. Hàng năm, Bến Tre có khoảng 30 ngàn 
lao động được đào tạo và giới thiệu việc làm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 38%. 

Bến Tre cũng là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá tốt trong những năm gần đây. Tốc độ 
tăng trưởng GDP khoảng 7,23% vào năm 2009, thu nhập bình quân đầu người 790 USD. Bến Tre 
cũng là tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) khá cao, xếp thứ hạng 14/64 tỉnh, thành phố năm 
2009 và tiếp tục thăng hạng lên vị trí 10/63 tỉnh, thành phố năm 2010.  

Bến Tre có điều kiện tự nhiên rất phù hợp cho phát triển nông nghiệp. Nằm ở vùng châu thổ cửa 
sông, hàng năm được dòng sông Mekong bồi đắp phù sa nên đất nông nghiệp màu mỡ, phù hợp 
với nhiều loại cây trồng. Là vùng giao tiếp giữa hai chế độ thủy văn sông, biển, Bến Tre có những 
tiểu vùng sinh thái mặn, lợ và ngọt, tạo ra tính đa dạng về sinh thái và cây trồng và thủy sản, 
thích ứng với các hệ sinh thái ngọt, lợ và mặn.  

Ngành kinh tế chính của tỉnh Bến Tre là kinh tế thủy sản và kinh tế vườn, với các sản phẩm chính 
là thủy hải sản đánh bắt và nuôi trồng ven biển (như cá biển, tôm biển, nghêu, tôm sú), cá nước 
ngọt (cá da trơn), các sản phẩm từ dừa, trái cây , lúa, mía, gia súc, gia cầm. Trong các loại cây 
trồng nông nghiệp, các loại cây chủ yếu của Bến Tre là dừa, cây ăn trái và lúa gạo.  

Với nền tảng kinh tế nông nghiệp là chủ đạo, tỉnh Bến Tre gần đây đã có những chủ trương tập 
trung cải thiện và phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp chủ yếu của mình, thúc đẩy phát 
triển nông thôn toàn diện, song song với tạo ra công việc việc làm phi nông nghiệp cho khu vực 
nông thôn, để làm nền tảng cho công cuộc phát triển kinh tế, đa dạng hóa sản xuất, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, công nghiệp hóa và hiện đại hóa.  

Song song với phát triển kinh tế, tỉnh Bến Tre cũng hết sức chú { đến xóa đói giảm nghèo, tạo ra 
công bằng xã hội và phát triển bền vững. Một trong những công cụ mà tỉnh Bến Tre chú { là đa 
dạng hóa các sản phẩm chế biến từ sản phẩm nông nghiệp, tạo ra việc làm cho người nghèo tại 
địa phương, hỗ trợ phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh 
doanh gắn kết với người nghèo để tăng cường năng lực nhận thức, hành động và sự tham gia 
của người nghèo, tạo ra môi trường kinh doanh cải thiện có lợi cho người nghèo. 

1.2 Giới thiệu IFAD và dự án DBRP Bến Tre 

Dự án phát triển kinh doanh với người nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre (gọi tắt là DBRP Bến Tre) 
được Chính phủ Việt Nam và Quỹ Quốc tế về Phát triển Nông nghiệp (IFAD) k{ vào tháng 
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01/2008. Dự án được dự kiến thực hiện tại tỉnh Bến Tre trong thời gian sáu (6) năm, bắt đầu từ 
tháng 5/2008 và kết thúc vào tháng 06/2014. 

DBRP Bến Tre bao gồm 4 hợp phần chính và thông qua các hợp phần này, tỉnh Bến Tre kz vọng 
sẽ tăng cường thu hút thêm các nguồn lực đầu tư tư nhân khác để tạo việc làm cho người nghèo 
và phát triển kinh tế - xã hội thông qua môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các dịch vụ 
kinh doanh nông thôn được phát triển, kết cấu hạ tầng nông thôn được xây dựng và năng lực 
quản l{ của chính quyền và người dân được cải thiện.  

Mục tiêu phát triển của Dự án là nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững và công bằng cho người 
nghèo nông thôn tỉnh Bến Tre và góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Mục tiêu trước mắt của Dự 
án là giúp người nghèo nông thôn hưởng lợi từ việc tham gia thị trường để có thu nhập cao hơn 
trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp; cụ thể là: 

i) Cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh nhằm thu hút nhiều hơn đầu tư tư nhân và 
tạo ra nhiều doanh nghiệp cho khu vực nông thôn; 

ii) Cải thiện các dịch vụ kinh doanh nông thôn theo chuỗi giá trị nhằm giúp nông dân sản 
xuất và tiêu thụ hàng hóa thuận lợi; làm cho doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho sự 
phát triển ở nông thôn và cho nền kinh tế của tỉnh; 

iii) Nâng cao khả năng cho người nghèo nông thôn để tham gia một cách đầy đủ vào các loại 
thị trường và để tham gia hiệu quả vào quá trình lập kế hoạch, xác định ưu tiên đầu tư 
công trình hạ tầng nông thôn; và 

iv) Tăng cường năng lực cho các cấp quản l{ của tỉnh, huyện, xã nhằm quản l{ và thực hiện 
hiệu quả các chương trình, dự án phát triển trong tương lai. 

Dự án DBRP hoạt động trong phạm vi 50 xã nghèo thuộc 8 huyện. Năm 2008, DBRP tập trung 
thực hiện thí điểm tại 9 xã của huyện Mỏ Cày, Chợ Lách và Ba Tri. Năm 2009, tăng thêm 15 xã. 
Năm 2010, DBRP tăng thêm 26 xã thuộc 4 huyện Châu Thành, Bình Đại, Giồng Trôm và Thạnh 
Phú.  

Dự án hướng đến các nhóm thụ hưởng đa dạng, bao gồm các thành phần kinh tế - xã hội khác 
nhau. Đối với nhóm Hộ nghèo không có đất, Dự án tập trung hỗ trợ đào tạo kỹ năng, đào tạo 
nghề nhằm giúp tham gia thị trường lao động trong và ngoài tỉnh. Đối với nhóm Hộ có ít đất, Dự 
án tập trung vào i) hỗ trợ kỹ năng và kiến thức sản xuất để mang lại hiệu quả cao hơn; ii) tiếp cận 
tín dụng dài hạn để giúp sản xuất, đầu tư và kinh doanh ổn định; và iii) hỗ trợ đào tạo kỹ năng, 
đào tạo nghề để tham gia thị trường lao động. Đối với nhóm Hộ có đất nhưng thiếu tư liệu sản 
xuất, Dự án nhắm vào việc nâng cao năng lực sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tiếp cận nguồn 
vốn tín dụng để đầu tư và mở rộng sản xuất. Đối với nhóm Phụ nữ, Dự án tạo điều kiện tham gia 
các hoạt động tập huấn, xây dựng kế hoạch và ra quyết định ở địa phương, khuyến khích và tạo 
điều kiện để phụ nữ tham gia sản xuất kinh tế hộ và doanh nghiệp nhỏ. Đối với nhóm Doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh, Dự án tao điều kiện cho họ tham gia các chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa 
chủ yếu nhằm phát triển dịch vụ kinh doanh nông thôn, tăng cường đầu tư tạo việc làm cho lao 
động cho địa phương. 

Tiểu Hợp phần 2.1 Các Dịch vụ phát triển chuỗi giá trị. Một trong bốn Hợp phần của Dự án là 
Hợp phần 2 - Dịch vụ phát triển kinh doanh nông thôn. Mục tiêu của Hợp phần 2 là i) Phát triển 
chuỗi giá trị các sản phẩm chính đáp ứng nhu cầu của khách hàng; ii) Nâng cao chất lượng sản 
xuất sản phẩm nông nghiệp thông qua phát triển các dịch vụ cung ứng của tư nhân, thúc đẩy 
phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa nông thôn, hộ kinh doanh cá thể và iii) Nâng cao năng 
lực bền vững cho sản xuất và cho doanh nghiệp trong chuỗi qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và 
cung cấp tín dụng nông thôn. 
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Trong Hợp phần 2 này, Tiểu hợp phần 2.1 - Các dịch vụ phát triển chuỗi giá trị tập trung vào các 
hoạt động chính sau đây: 

- Phân tích các cơ hội chiến lược, đánh giá chuỗi giá trị và khảo sát thị trường nhằm phục 
vụ phát triển kinh doanh nông thôn; 

- Xây dựng năng lực cho các doanh nhân, người quản l{ doanh nghiệp mới và đang hoạt 
động nhằm chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, xây dựng các dịch vụ 
để liên kết chuỗi giá trị và các vấn đề kỹ thuật nhằm hỗ trợ những người sản xuất nông 
thôn. 

- Lồng ghép, hòa vào hệ thống thông tin thị trường nông nghiệp do Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn xây dựng. 

- Cung cấp trang thiết bị giao tiếp cơ bản cho Nhóm hợp tác (CIG) để có thông tin thị 
trường; 

- Thu thập và trao đổi thông tin thị trường lao động từ doanh nghiệp và người lao động; và 

- Giới thiệu các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo đảm sức khỏe và tăng khả 
năng tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông sản ra bên ngoài tỉnh. 

Báo cáo Phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre này là sản phẩm của một trong những nội dung hoạt 
động trong khuôn khổ Tiểu Hợp phần 2.1. Báo cáo được viết dựa trên kết quả khảo sát, nghiên 
cứu, phân tích và đánh giá chuỗi giá trị dừa và một số sản phẩm phi nông nghiệp từ cây dừa. 
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 5-9/2011.  

1.3 Mục tiêu nghiên cứu  

Nghiên cứu Chuỗi giá trị dừa Bến Tre nhằm đến một số mục tiêu khác nhau. Đầu tiên, nghiên 
cứu này mong muốn hiểu được cấu trúc chuỗi giá trị dừa Bến Tre, và sự vận hành của chuỗi giá 
trị tại thời điểm hiện nay, cũng như các quan hệ kinh tế, thương mại giữa các tác nhân tham gia 
chuỗi giá trị. Thứ hai, nghiên cứu quan tâm đến các sản phẩm chế biến đa dạng từ cây dừa và 
khả năng tạo ra công ăn việc làm, thu nhập, đóng góp kinh tế cho địa phương của một số sản 
phẩm chủ lực. Thứ ba, nghiên cứu chú { đến xác lập hệ thống chiến lược phát triển ngành dừa 
Bến Tre một cách bền vững để làm nền tảng xây dựng các giải pháp phù hợp để giúp nâng cấp 
chuỗi giá trị.   

1.4 Phương pháp tiếp cận  

Hiện nay, giới nghiên cứu chuỗi giá trị ở Việt Nam thường áp dụng một vài khung phương pháp 
luận về đánh giá chuỗi giá trị do các cơ quan phát triển quốc tế phát triển và đề xuất, dựa trên 
các l{ thuyết về chuỗi giá trị và chuỗi ngành hàng. Các khung phương pháp luận về chuỗi giá trị 
được GTZ, ACDI/VOCA, và M4P đề xuất và áp dụng khá phổ biến cho các nghiên cứu chuỗi giá trị 
ở Việt Nam và các nước đang phát triển. Mặc dù có những khác biệt nhất định, các khung phân 
tích được áp dụng có nhiều điểm tương đồng, và đặc biệt là đều phù hợp cho bối cảnh nghiên 
cứu – phát triển cho khu vực nông nghiệp và nông thôn Việt Nam. Phương pháp luận về phân 
tích ngành hàng của FAO (2005) cũng được áp dụng trong nghiên cứu này. 

Trong báo cáo nghiên cứu này, thuật ngữ ‘chuỗi giá trị’ ám chỉ đến tất cả các hoạt động để sản 
xuất ra một sản phẩm hàng hóa (dịch vụ) và mang sản phẩm (dịch vụ) này đến người tiêu dùng 
cuối cùng. Chuỗi giá trị liên quan đến các tác nhân trực tiếp hoặc gián tiếp có liên quan đến các 
công đoạn sản xuất, chế biến và phân phối một sản phẩm. Chuỗi giá trị nông sản liên quan đến 
các tác nhân trực tiếp như nhà cung ứng vật tư đầu vào, người sản xuất, thương lái địa phương, 
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nhà chế biến, nhà bán sỉ, xuất khẩu và các tác nhân gián tiếp như các cơ quan tổ chức cung cấp 
dịch vụ công và khu vực tư nhân.  

1.5 Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre sử dụng một số phương pháp nghiên cứu định 
tính và định lượng khác nhau.  

Các phương pháp nghiên cứu định tính được sử dụng nhằm tìm hiểu bản chất của chuỗi giá trị 
dừa ở Bến Tre, quá trình vận động, tương tác giữa các nhóm tác nhân, và giữa chuỗi giá trị và hệ 
thống chính sách tác động đến nó. Nghiên cứu này dùng các kỹ thuật cụ thể như phương pháp 
chọn mẫu có mục đích, thu thập dữ liệu mở, phân tích văn bản, số liệu thứ cấp, tổng hợp { nghĩa 
và giải thích các kết quả tìm thấy.  

Ở giai đoạn thu thập dữ liệu, các kỹ thuật định tính được áp dụng bao gồm phỏng vấn chuyên gia 
(individual depth interview), nghiên cứu tình huống (case studies), và quan sát (observation).  

Đối với nhóm phương pháp định lượng, nghiên cứu áp dụng các công cụ điều tra thống kê, phân 
tích chi phí – lợi nhuận (cost and return analysis), phân tích giá trị gia tăng (value added analysis) 
cho từng công đoạn và toàn bộ chuỗi giá trị theo một số kênh sản phẩm chủ yếu. 

Phương pháp chọn mẫu điều tra. Nhóm nghiên cứu áp dụng phương pháp chọn mẫu phi xác 
suất để thu thập thông tin thay vì chọn mẫu xác suất vì một số l{ do thực tế. Thứ nhất, tổng thể 
nghiên cứu là nông dân trồng dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre là một tổng thể gần như là không 
xác định và việc thiết lập danh sách khung mẫu là gần như không thể thực hiện được trên thực 
tế. Đồng thời, cũng khó xác lập danh sách các hộ thu gom, thương lái, cơ sở sơ chế dừa trái, các 
cơ sở và doanh nghiệp chế biến sản phẩm dừa. Thứ hai, sự tiếp xúc đối với nhóm này đòi hỏi 
nhóm nghiên cứu phải thiết lập cho được sự quen biết và tin cậy nhất định, mà mẫu quan sát 
không thể được lựa chọn một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Thứ ba, doanh nghiệp thường bảo vệ 
hệ thống số liệu kinh doanh của họ như là bí mật kinh doanh. Do đó, khó có khả năng chắc chắn 
về mức tin cậy tuyệt đối và khả năng đại diện của nguồn số liệu này để từ đó phỏng đoán được 
số liệu của tổng thể. Thứ tư, mục tiêu nghiên cứu là nhằm tìm hiểu bản chất của chuỗi giá trị dừa 
và các quan hệ nội tại giữa các nhóm tác nhân tham gia, mà không nhằm vào việc tìm ra những 
chỉ báo kinh tế - kỹ thuật mang tính đại diện một cách chắc chắn cho toàn bộ ngành dừa Bến Tre. 
Các chỉ báo kinh tế - kỹ thuật được ước tính và sử dụng chủ yếu để minh họa cho bản chất cho 
chuỗi giá trị dừa ở Bến Tre. 

Vì các l{ do trên, nhóm nghiên cứu quyết định áp dụng phương pháp chọn mẫu phi xác suất, mà 
cụ thể là phương pháp chọn mẫu định mức theo tỷ lệ (proportionate quota sampling), kết hợp 
chọn mẫu thuận tiện (convenience sampling). Các bước chọn mẫu được tiến hành như sau: 

1. Căn cứ trên khả năng thực hiện, kinh phí và quỹ thời gian cho phép, xác lập cỡ mẫu cần 
thiết.  

2. Chọn huyện đại diện cho vùng trồng dừa quy mô lớn của Bến Tre (mẫu phân bổ theo cấp 
huyện): tập trung các huyện Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Châu Thành và các xã vùng 2 
huyện Bình Đại. 

3. Chọn xã đại diện cho vùng trồng dừa tập trung của từng huyện mục tiêu, và phải là các xã 
mục tiêu của dự án DBRP Bến Tre. Số lượng xã thay đổi tùy theo quy mô diện tích dừa 
của từng huyện. Các huyện có diện tích dừa nhiều như Mỏ Cày Nam và Giồng Trôm chọn 
hai xã. Các huyện có diện tích dừa ít hơn như Mỏ Cày Bắc, Châu Thành và Bình Đại chọn 
một xã mỗi huyện. Ngoài ra, chọn riêng một xã có diện tích dừa tập trung trong giai đoạn 
kiến thiết cơ bản.   
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4. Chọn hộ theo phương pháp thuận tiện, dựa trên sự lựa chọn và thu xếp gặp gỡ của cán 
bộ khuyến nông địa phương. 

Có 3 nhóm hộ được chọn điều tra: i) nhóm hộ trồng dừa công nghiệp (bán trái khô); ii) nhóm hộ 
trồng dừa bán trái tươi; iii) và nhóm hộ trồng mới. Điều tra nhóm hộ trồng mới nhằm xác định 
chi phí đầu tư cơ bản trong sản xuất dừa để làm cơ sở cho việc tính toán chi phí khấu hao thời kz 
kiến thiết cơ bản cho chu kz kinh doanh và tính toán hiệu quả kinh tế cho nhóm hộ trồng dừa 
công nghiệp và nhóm hộ trồng dừa bán trái tươi.  

Số mẫu của 3 nhóm hộ này trên 30 hộ để đảm bảo qui luật số lớn trong việc phân tích thống kê. 
Tổng số mẫu điều tra là 120 mẫu, trong đó hộ dừa trồng mới là 32 hộ (tập trung ở huyện Giồng 
Trôm nơi có dự án hỗ trợ trồng mới của tỉnh), 32 hộ trồng dừa trái tươi và 56 hộ trồng dừa công 
nghiệp (bán dừa trái khô) phân bố ở các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, Châu 
Thành, và Bình Đại (Bảng 1-1). 

Bảng 1-1 Phân bố mẫu điều tra hộ nông dân trồng dừa theo huyện và xã 

Huyện Xã 

Hộ trồng dừa kinh doanh 
Hộ trồng dừa 

KTCB 
Cộng 

Dừa công 
nghiệp 

Dừa trái tươi 

Mỏ Cày Nam Thành Thới A 11 - - 11 

Minh Đức 7 2 - 9 

Mỏ Cày Bắc  Tân Thành Bình - 8 - 8 

Giồng Trôm  Phước Long - - 32 32 

Sơn Phú  10 6 - 16 

Thạnh Phú Đông  10 6 - 16 

Châu Thành  Tân Thạch  9 5 - 14 

Bình Đại  Vang Quới Tây  9 5 - 14 

Tổng cộng 56 32 32 120 

 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng chọn mẫu điều tra theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện kết 
hợp với chọn mẫu theo kinh nghiệm đối với các hộ thu gom, thương lái, cơ sở sơ chế trái dừa, cơ 
sở và doanh nghiệp chế biến sản phẩm dừa. Mẫu được phân bố như sau: 

- 20 hộ thương lái trung gian (thu gom cấp 1, thu gom cấp 2) 

- 10 cơ sở thu gom – sơ chế dừa trái 

- 5 cơ sở than thiêu kết 

- 10 cơ sở sơ chế xơ dừa, mụn dừa 

- 3 cơ sở chế biến thạch dừa 

- 2 cơ sở chế biến kẹo dừa 

- 1 cơ sở chế biến hàng thủ công mỹ nghệ từ dừa  

- và 5 nhà máy chế biến các sản phẩm dừa xuất khẩu 

Số liệu, thông tin được thu thập bằng nhiều công cụ khác nhau như phỏng vấn bằng bảng câu hỏi 
soạn sẵn, phỏng vấn trực tiếp và ghi chép lại các thông tin định tính, phỏng vấn chuyên gia. 
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Phương pháp phân tích dữ liệu. Nghiên cứu này áp dụng chủ yếu phương pháp thống kê mô tả, 
tổng hợp và phân tích thông tin.  

Phân tích chi phí – lợi nhuận, phân tích giá trị gia tăng được cụ thể hóa bằng cách áp dụng các chỉ 
tiêu kinh tế phổ biến như doanh thu, tổng chi phí, chi phí biến động, chi phí cố định, giá thành, 
lợi nhuận, thu nhập lao động gia đình, chi phí hàng hóa trung gian, giá trị gia tăng, v.v (Bảng 1-2). 

Cây dừa là loại cây lâu năm.  Vì vậy, các tính toán về chi phí sản xuất được tách ra thành hai giai 
đoạn riêng biệt là giai đoạn kiến thiết cơ bản (trồng mới) và giai đoạn cho thu hoạch (khai thác 
kinh doanh). Chi phí đầu tư trong giai đoạn cơ bản được khấu hao và áp dụng cho các năm thu 
hoạch trong suốt đời sống kinh tế của cây dừa về mặt sinh học.  

Cây dừa công nghiệp thường bắt đầu cho trái sau 4-5 năm trồng. Tuy nhiên thời điểm bắt đầu 
thực sự cho trái ổn định là từ năm thứ 5 trở đi. Do đó trong nghiên cứu này, đầu tư cơ bản trong 
trồng dừa được tính trong thời gian 5 năm đầu tiên. Các chi phí đầu tư trong 5 năm được khảo 
sát tại cùng thời điểm điều tra, và được quy về giá năm 2010 để tính toán.  

Cây dừa có tuổi thọ khá cao, theo kết quả điều tra tuổi vườn dừa hiện tại của tỉnh Bến Tre trung 
bình 18,6 năm và tối đa là 56 năm. Về mặt kỹ thuật, thì giống dừa ta ở Bến Tre có tuổi thọ 
khoảng 50-60 năm, tuy nhiên xét theo quan điểm kinh doanh thì đối với cây công nghiệp lâu năm 
như cà phê, điều, tiêu, cao su thì thời gian khấu hao cơ bản thường từ 10-20 năm. Trong nghiên 
cứu này, thời gian tính khấu hao cơ bản cho dừa là 20 năm. 

Bảng 1-2 Các chỉ tiêu kinh tế được áp dụng 

Chỉ tiêu Công thức 

Doanh thu (Sản lượng x giá đơn vị sản phẩm chính) + doanh thu sản phẩm phụ (nếu có)  

Tổng chi phí Chi phí biến động + Chi phí cố định 

Chi phí cố định Chi phí duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị hàng năm + Khấu hao chi phí đầu tư máy 
móc, thiết bị, nhà xưởng + Lương nhân công quản lý + Thuế 

Chi phí biến động  

 Nông dân trồng dừa Chi phí phân bón + Chi phí Thuốc BVTV + Công lao động  

 Hộ thu gom Chi phí mua sản phẩm đầu vào + Chi phí nhân công + Chi phí vận chuyển + Nhiên liệu + 
Thuế sản phẩm (nếu có) 

 Hộ sơ chế Chi phí mua sản phẩm đầu vào + Chi phí nhân công + Chi phí vận chuyển + Nhiên liệu + 
Thuế sản phẩm (nếu có) 

 Cơ sở sản xuất than 
gáo dừa 

Chi phí mua gáo dừa + Chi phí nhân công + Chi phí vận chuyển + Nhiên liệu + Thuế sản 
phẩm (nếu có) 

 Cơ sở sản xuất thạch 
dừa 

Chi phí mua nước dừa + Chi phí nhân công + Chi phí vận chuyển + Nhiên liệu + Thuế 
sản phẩm (nếu có) 

 Cơ sở chế biến xơ dừa Chi phí mua vỏ dừa + Chi phí nhân công + Chi phí vận chuyển + Nhiên liệu + Thuế sản 
phẩm (nếu có) 

 Doanh nghiệp chế biến   Chi phí mua vật tư, nguyên liệu đầu vào + Chi phí nhân công + Chi phí vận chuyển + 
Nhiên liệu + Thuế sản phẩm (nếu có) 

Lợi nhuận  Doanh thu – Tổng chi phí 

Chi phí hàng hóa trung gian Chi phí vật tư, nguyên liệu đầu vào + nhiên liệu 

Giá trị gia tăng Doanh thu – Chi phí hàng hóa trung gian 

 Chi phí cho lao động thuê mướn + Chi phí lãi vay + Chi phí thông tin liên lạc + Thuế + 
Chi phí duy tu bảo dưỡng + Chi phí khấu hao + Lãi ròng cho người tham gia sản xuất 

Lãi gộp Chi phí khấu hao + Lãi ròng cho người tham gia sản xuất 

Lãi ròng Lãi ròng cho người tham gia sản xuất 
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Việc tính giá trị gia tăng cho các kênh sản phẩm khác nhau trong chuỗi được thực hiện qua các 
bước sau: 

a. Xây dựng các bảng hạch toán cho từng tác nhân tham gia trong kênh sản phẩm; 

b. Tổng hợp các bảng hạch toán của từng tác nhân tham gia trong kênh sản phẩm thành 
một bảng hạch toán gộp; 

c. Phân tích bảng hạch toán gộp. 

Các bảng hạch toán đơn lẻ và bảng hạch toán gộp có dạng như sau:  

 

Đầu vào Giá trị sản phẩm 
(Doanh thu) 

Chi phí hàng hóa trung gian Giá trị sản phẩm chính 

Giống, phân bón, thuốc BVTV, nhiên liệu, vật tư khác... 
Vật tư, hàng hóa nguyên liệu đầu vào 

Giá trị sản phẩm phụ 

Giá trị gia 
tăng 

Chi trả cho lao động thuê mướn các loại  

Phí tài chính  

Thuế  

Lãi 
gộp 

Khấu hao   

Lãi ròng  

 

Hình 1-1 Bảng hạch toán tài chính cho từng tác nhân 

 

II
Nông dân 

 

[Y
Nông dân 

] 

II
Chế biến 

 

[Y
Chế biến 

] 

II
Thương mại 

 

[Y
Nông dân 

] 

[Y
Chế biến 

] 

Y
Thương mại 

 

 II
Nông dân 

 

II
Chế biến 

 

II
Thương mại 

 

YThương mại 

  

VA
nông dân

 

+ 

VA
chế biến 

 

+ 

VA
Thương mại 

 

  VA Chuỗi  

 

Hình 1-2 Bảng hạch toán tài chính gộp cho các tác nhân trong chuỗi 
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1.6 Giới thiệu nội dung báo cáo 

Báo cáo được viết bao gồm phần Mở đầu, và 5 chương nội dung. Chương 2 dành cho Tổng quan 
tình hình sản xuất và tiêu thụ dừa thế giới, nhằm khái quát nhưng vấn đề tổng quát nhất về 
ngành sản xuất, chế biến và tiêu thụ dừa và sản phẩm dừa trên thế giới. Chương 3 được dành 
cho việc mô tả và phân tích các đặc điểm chính của ngành dừa Việt Nam, Đồng Bằng Sông Cửu 
Long và tỉnh Bến Tre, trên các khía cạnh quy mô trồng, năng suất, sản lượng, khả năng chế biến, 
các mặt hàng chủ yếu. Đồng thời Chương này cũng phân tích về kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa 
của nông dân Bến Tre. Chương 4 tập trung cho việc mô tả và phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre 
và các dòng sản phẩm chủ yếu của nó. Chương 5 bàn luận về các đóng góp về phương diện kinh 
tế - xã hội của chuỗi giá trị dừa Bến Tre. Chương 6 tập trung về các chiến lược nâng cấp chuỗi giá 
trị và các khuyến cáo chính sách cho phát triển bền vững ngành dừa Bến Tre trong tương lai.  
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2 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ DỪA THẾ 

GIỚI  

2.1 Tình hình sản xuất dừa trên thế giới  

2.1.1 Diện tích 

Theo số liệu của FAO (2011), thế giới có khoảng 11,86 triệu ha đất canh tác dừa. Cây dừa phân 
bố khá rộng khắp ở khu vực nhiệt đới và cận xích đạo, trải dài từ Đông bán cầu sang Tây bán cầu. 
Tuy nhiên, cây dừa tập trung nhiều nhất ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Cây dừa được 
phân bố nhiều nhất ở vùng Đông Nam Á 60,89%; kế đó là vùng Nam Á (19,74%); vùng Châu Đại 
Dương (4,6%). Sau đó là vùng Châu Mỹ La Tinh, mà chủ yếu là Brazil (2,79%). Các đảo quốc ở 
vùng biển Caribbean đóng góp 0,97%; và Trung Quốc, mà chủ yếu là đảo Hải Nam, chiếm tỷ 
trọng 0,24%. Các vùng còn lại đóng góp 10,75% diện tích (Hình 2-1).  

Ở khu vực Đông Nam Á, các quốc gia có diện tích dừa đáng kể là Philippines, Indonesia, Thái Lan, 
Malaysia và Việt Nam. Ở khu vực Nam Á, hai quốc gia trồng dừa nhiều nhất là Ấn Độ và Sri 
Lanka. Ở Châu Đại Dương mà chủ yếu là các đảo quốc và các vùng lãnh thổ là đảo nổi, hai nơi 
trồng dừa nhiều nhất là Papua New Guinea và Vanuatu. Ở Châu Mỹ La Tinh, quốc gia trồng nhiều 
dừa nhất là Brazil. Đây cũng là 10 quốc gia có diện tích dừa lớn nhất thế giới (Hình 2-2). Các quốc 
gia và lãnh thổ còn lại đóng góp 15,4% diện tích dừa thế giới. 

Các quốc gia có diện tích canh tác dừa lớn nhất, vượt hơn 1 triệu ha là Philippines (28,7%); 
Indonesia (27,2%); Ấn Độ (16%). Chỉ riêng ba quốc gia này đã đóng góp gần ¾ tổng diện tích dừa 
thế giới (71,9%). Các nước trồng dừa quan trọng khác có diện tích dừa ít hơn 1 triệu ha là Sri 
Lanka (3,3%), Brazil (2,4%); Thái Lan (2,0%); Papua New Guinea (1,8%); và Malaysia (1,4%). Các 
nước còn lại đều có diện tích dừa không quá 1% diện tích dừa thế giới (Hình 2-2).  

Dừa là cây lâu năm, và chỉ thích nghi trên những vùng khí hậu nhất định. Vì vậy, diện tích canh 
tác dừa khá ổn định, ít có sự thay đổi đáng kể. Trong suốt giai đoạn 2000-2009, diện tích dừa thế 
giới chỉ tăng 10,36%; trong đó, diện tích tăng nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á (12,72%). Ngược 
lại, hai vùng có diện tích dừa giảm đi là Caribbean và Châu Đại dương (Hình 2-3).  

2.1.2 Năng suất và sản lượng 

Xét về sản lượng, khu vực Đông Nam Á có năng suất cao hơn trung bình chung thế giới, đóng 
góp 66% sản lượng so với 60,89% diện tích. Khu vực Nam Á có năng suất trái tương đương trung 
bình chung thế giới, đóng góp 20% sản lượng so với 19,74% diện tích. Các vùng địa l{ còn lại đều 
có năng suất thấp hơn năng suất trung bình chung thế giới. Ba quốc gia có diện tích dừa lớn nhất 
là Philippines, Indonesia và Ấn Độ tạo ra đến 76,8% tổng sản lượng dừa thế giới (Hình 2-4). 

Như vậy, có thể khẳng định vai trò hết sức quan trọng của các vùng Đông Nam Á, Nam Á và Châu 
Đại diện đối với việc duy trì và phát triển bền vững ngành dừa thế giới. Đây là những vùng dừa 
tập trung với quy mô canh tác lớn, với truyền thống canh tác và chế biến các sản phẩm dừa từ 
rất lâu đời. Các quốc gia chiếm ưu thế lớn trong sản xuất, chế biến và cung cấp các sản phẩm 
dừa cho thị trường thế giới cũng tập trung nhiều ở các vùng này, nhất là Đông Nam Á và Nam Á.  
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Hình 2-1 Phân bổ diện tích canh tác dừa trên thế giới năm 2009 theo các vùng địa lý (%) 

 

Hình 2-2 Diện tích dừa của 10 quốc gia canh tác dừa lớn nhất thế giới năm 2009 (%) 

 

Hình 2-3 Diễn biến diện tích canh tác dừa thế giới trong giai đoạn 2000-2009 (ha) 

 

Hình 2-4 Phân bố sản lượng dừa trồng theo khu vực địa lý (%) 
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2.1.3 Các quốc gia sản xuất chủ yếu  

a) Indonesia 

Indonesia là một quốc gia có diện tích canh tác dừa lớn nhất thế giới và lớn nhất khu vực châu Á 
– Thái Bình Dương. Diện tích dừa lên đến 3,799 triệu ha. So với tổng diện tích đất nông nghiệp 
(31 triệu ha), dừa chiếm 12,25% diện tích canh tác. Sản lượng trái hàng năm khoảng 16,235 tỷ 
trái1, tương đương 3,247 triệu tấn cơm dừa.  

Tuy nhiên, là một quốc gia chủ yếu theo đạo Hồi và đông dân, Indonesia có thị trường nội địa 
rộng lớn với hơn 230 triệu người tiêu thụ dừa và các sản phẩm dừa. Chính vì vậy, hơn một nửa 
sản lượng dừa được tiêu thụ trong nước, tương đương 8,83 tỷ trái dừa hoặc 2 triệu tấn cơm dừa 
mỗi năm.  

Các sản phẩm dừa xuất khẩu chủ yếu của Indonesia là dừa trái (42,839 ngàn tấn/năm), cơm dừa 
26,11 ngàn tấn/năm), dầu dừa (649,255 ngàn tấn/năm), khô dầu dừa (247 ngàn tấn/năm), cơm 
dừa nạo sấy (56,288 ngàn tấn/năm), bột và sữa dừa (34,161 ngàn tấn/năm), than hoạt tính 
(24,278 ngàn tấn/năm) và khoảng 12,1 ngàn tấn xơ dừa và các sản phẩm từ xơ dừa/năm. 

So với các quốc gia xuất khẩu sản phẩm dừa khác, Indonesia đứng thứ nhì về dầu dừa (sau 
Philippines), thứ hai về dừa trái (sau Việt Nam), thứ ba về cơm dừa nạo sấy (sau Philippines và 
Sri Lanka), thứ năm về chỉ xơ dừa và thứ năm về cơm dừa (FAO, 2008).  

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu dừa và các sản phẩm dừa của Indonesia đạt 944 triệu USD, 
đóng góp 0,69% giá trị xuất khẩu của quốc gia này.  

Nhìn vào cơ cấu của ngành dừa Indonesia, thị trường tiêu thụ sản phẩm và cơ cấu sản phẩm, có 
thể thấy rằng bản thân quốc gia đông dân này đã là một thị trường quy mô lớn, và tiêu thụ hơn 
một nửa sản phẩm sản xuất ra. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cho thấy sản phẩm chính vẫn là dầu 
dừa và khô dầu dừa, là những sản phẩm có giá trị thấp. Bên cạnh đó, Indonesia vẫn xuất khẩu 
một số sản phẩm thô khác như dừa trái (gần 43 triệu trái/năm) và cơm dừa (hơn 26 ngàn 
tấn/năm, tương đương 136,8 triệu trái/năm). Các thông tin này cho thấy có thể năng lực chế 
biến các sản phẩm dừa của Indonesia chưa cao, và đang ở mức trình độ công nghệ thấp. Các sản 
phẩm đòi hỏi trình độ công nghệ chế biến cao hơn như cơm dừa nạo sấy có sản lượng xuất khẩu 
tương đối thấp so với sản lượng trái dừa đạt được.  

Hình 2-5 Các chỉ tiêu cơ bản về ngành dừa Indonesia (APCC, 2011) 

 

                                                           
1
 Nếu không có dẫn nguồn cụ thể, các thông tin và số liệu được hiểu là dựa trên nguồn APCC. 

 Diện tích: 3,799 triệu ha 

 Sản lượng: 16,235 tỷ trái 

 Sản lượng quy cơm dừa: 3,247  
triệu tấn 

 Kim ngạch xuất khẩu: 944 triệu 
USD 

 Đóng góp: 0,69 % tổng kim 
ngạch xuất khẩu  

Xuất khẩu: 1,247 triệu tấn cơm dừa quy đổi; 45,6% tổng sản lượng 

Dừa trái: 42,839 ngàn tấn 

khô dầu dừa: 247 ngàn tấn 

 

dầu dừa: 649,255 ngàn tấn 

 cơm dừa nạo sấy: 56,3 ngàn tấn 

than hoạt tính: 24,478 ngàn  tấn 

sữa dừa: 34,161 ngàn tấn 

 

Xơ dừa: 12,1 ngàn tấn 

 Tiêu thụ nội địa: 0,957 triệu tấn, chiếm 38,7% tổng sản lượng 
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Mặc dù có quy mô sản xuất lớn đứng dầu thế giới về cả diện tích và sản lượng nhưng năng suất 
dừa của Indonesia còn thấp, bình quân chỉ đạt 4.273 trái/ha, trên dưới 40 trái/cây/năm. Ngoài 
ra, thị trường nội địa tiêu thụ phần lớn sản phẩm nên giá trị xuất khẩu sản phẩm dừa của 
Indonesia không cao. Nhiều loại sản phẩm chỉ xếp hạng từ thứ hai cho đến thứ năm so với các 
quốc gia có quy mô canh tác nhỏ hơn như Philippines, Sri Lanka, Việt Nam, Ấn Độ. 

Các chỉ tiêu cơ bản của ngành dừa Indonesia được minh họa ở Hình 2-5.  

b) Philippines 

Ngành dừa Philippines thống trị thị trường xuất khẩu sản phẩm dừa thế giới, và xếp thứ hai thế 
giới về diện tích và sản lượng.  

Ngành dừa Philippines chiếm vai trò rất quan trọng đối với nông nghiệp của quốc gia này. Theo 
Vụ quản l{ ngành dừa Philippines (Philippine Coconut Authority - PCA), năm 2010, cây dừa chiếm 
đến 3,56 triệu ha đất canh tác trong tổng số 12 triệu ha đất nông nghiệp, tương đương 26% tổng 
diện tích đất nông nghiệp, phân bố ở 68 trên 79 tỉnh, trong đó có khoảng 341,3 triệu cây đang 
cho trái (2009). Số liệu của cũng cho thấy có khoảng 25 triệu người Philippines gián tiếp hay trực 
tiếp tham gia vào ngành dừa. Ngành dừa đóng góp hàng năm khoảng 1,14% GDP của Philippines. 

Sản lượng dừa hàng năm đạt khoảng 15,54 tỷ trái (số liệu 2010), năng suất trung bình 46 
trái/cây/năm (số liệu năm 2009). Sản lượng cơm dừa quy từ số trái năm 2010 là 3,03 triệu tấn2. 
Tiêu thụ nội địa của Philippines chiếm quy đổi ra cơm dừa là 0,957 triệu tấn, chiếm 38,7% tổng 
số sản lượng (PCA, 20113).    

Số liệu thống kê cho thấy sản lượng dừa trái, và quy ra cơm dừa của Philippines dao động quanh 
mức 15 tỷ trái dừa/năm, tương đương khoảng 2,5 triệu tấn cơm dừa quy đổi. Sản lượng có xu 
hướng tăng nhanh trong giai đoạn 2007-2010. Tiêu thụ nội địa tăng đều qua các năm. So với 
năm 2001, mức tiêu thụ nội địa đã tăng gần gấp đôi trong năm 2009. Trong khi đó sản lượng 
xuất khẩu quy đổi ra cơm dừa giảm dần trong giai đoạn 2000-2008, dao động quanh khoảng 2 
triệu tấn/năm và chỉ mới phục hồi từ 2009-2010 để vượt lên mức 2,5 triệu tấn (Hình 2-6). 

Các sản phẩm dừa của Philippines xuất khẩu chiếm đến 59% tổng số xuất khẩu dừa thế giới. Quy 
đổi theo sản lượng cơm dừa, năm 2010 Philippnies xuất khẩu 2,358 triệu tấn cơm dừa. Tổng kim 
ngạch xuất khẩu các sản phẩm dừa đạt 1,493 tỷ USD, chiếm 3,04% tổng kim ngạch xuất khẩu của 
Philippines.    

Sản phẩm dừa xuất khẩu của Philippines rất đa dạng, thể hiện năng lực chế biến mạnh và tính 
chất quan trọng của ngành dừa Philippines đối với thị trường sản phẩm dừa thế giới. Theo số 
liệu của APCC (2010), hàng năm Philippines xuất khẩu 1.662 tấn dừa trái4; 847,6 ngàn tấn dầu 
dừa; 1.639 tấn dầu dừa nguyên chất (virgin coconut oil); 435,2 ngàn tấn khô dầu dừa; 142,6 
ngàn tấn cơm dừa nạo sấy; 21,9 ngàn tấn than thiêu kết; 20,3 ngàn tấn than hoạt tính; 1.000 tấn 
bột sữa dừa; 1.310 tấn sữa dừa; 5.133 tấn thạch dừa thô và chế biến; 647 ngàn tấn nước dừa5.  

Tuy nhiên, ngành dừa của Philippines  có một số đặc điểm quan trọng. Theo báo cáo của PI 
(2009), sản phẩm xuất khẩu chủ yếu dựa trên dầu dừa và khô dầu dừa, là những sản phẩm có  trị 
thấp. Sản lượng dầu xuất khẩu đã sử dụng đến 7,4 tỷ trái dừa mỗi năm, tương đương ½ sản 
lượng trái. Xuất khẩu dầu dừa của Philippines chiếm vị trí dẫn đầu các nước xuất khẩu dầu thế 
giới (FAO, 2008). Thị trường dầu dừa chủ yếu của Philippines là Hoa Kz để tinh lọc lại làm nguyên 
liệu cho các sản phẩm chăm sóc cá nhân; và thị trường châu Âu để làm thực phẩm.   

                                                           
2
 Hệ số quy đổi: 5.241 trái dừa cho 1 tấn cơm dừa (190 gram cơm dừa/trái)  

3
 Nguồn: Philippine Coconut Authority, 2011. http://www.pca.da.gov.ph/cocostat.php 

4
 Không rõ là dừa tươi uống nước, dừa khô hay dừa khô làm giống và cơ cấu chủng loại. 

5
 Không rõ nước dừa tươi hay là nước dừa khô, xuất dưới dạng nào, và dùng cho mục đích gì. 
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Nhóm sản phẩm quan trọng thứ hai là cơm dừa nạo sấy và các sản phẩm có giá trị cao liên quan 
như bột sữa dừa, sữa dừa và dầu dừa nguyên chất, dựa trên nền tảng công nghệ sản xuất cơm 
dừa nạo sấy. Sản lượng cơm dừa nạo sấy xuất khẩu của Philippines cũng chiếm vị trí số một thế 
giới (FAO, 2008). 

Nhóm sản phẩm quan trọng thứ ba là than thiêu kết và than hoạt tính. Mỗi năm, Philippines chỉ 
xuất khẩu khoảng 25% sản lượng gáo dừa dưới dạng than thiêu kết và than hoạt tính, trên 20 
ngàn tấn than mỗi loại. Còn lại 75% sản lượng gáo dừa được dùng làm chất đốt ở thị trường nội 
địa. Thị trường than gáo dừa chủ yếu của Philippines là châu Âu, Hoa Kz và Nhật Bản. 

Tuy nhiên, Philippines lại không khai thác sử dụng tốt nguồn vỏ trái dừa để sản xuất xơ dừa và 
các sản phâm liên quan. Theo PI (2009) có đến 65% vỏ dừa được dùng như chất đốt; 30% bị bỏ 
phí không sử dụng và chỉ có 5% được chế biến thành xơ dừa và chỉ xơ dừa. 

Đặc biệt, Philippines cấm xuất khẩu dừa trái nguyên liệu. Ngoài ra, cơm dừa cũng không được 
xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô mà được dùng cho chế biến dầu dừa, cơm dừa nạo sấy và 
các sản phẩm khác.  

Ngoài ra, năng suất dừa của Philippines rất thấp, năng suất trung bình năm 2009 chỉ là 46 
trái/cây/năm (PAC, 2011). Năng suất tính từ số liệu APCC (2011) là 3.719 trái/ha/năm.  

Như vậy, có thể thấy ngành dừa Philippines chiếm vị trí thứ hạng nhất nhì về diện tích, sản lượng 
dừa thế giới và sản phẩm xuất khẩu. Tuy nhiên, sản phẩm chế biến chủ yếu là dầu dừa có giá trị 
thấp. Các sản phẩm phụ nhưng có giá trị cao chưa được khai thác tốt cho xuất khẩu như than 
gáo dừa, xơ dừa. Triển vọng là ngành dừa Philippines có quy mô ngành rất lớn so với nhiều quốc 
gia khác, có hệ thống doanh nghiệp chế biến dầu dừa và cơm dừa nạo sấy quy mô lớn, làm nền 
tảng cho đa dạng hóa sản phẩm theo hướng thực phẩm. Ngoài ra, Philippines với lịch sử phát 
triển lâu năm của ngành dừa và quy mô ngành tương đối lớn, nên chiếm lĩnh được các thị 
trường tiêu thụ sản phẩm quan trọng như châu Âu, Hoa Kz và Nhật Bản. Tuy nhiên, năng suất 
dừa thấp và sản phẩm chính là dầu dừa có giá trị thấp, làm cho thu nhập của nông dân thấp, 
không khuyến khích được nông dân đầu tư, cải tạo và thâm canh vườn dừa. 

Gần đây, Philippines có chủ trương cải thiện ngành sản xuất xơ dừa và các sản phẩm từ xơ dừa 
nhằm đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, tìm kiếm thêm giá trị gia tăng và gia tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường thế giới. Chắc chắn xu hướng này sẽ làm gia tăng mức độ cạnh tranh 
giữa các quốc gia có công nghiệp chế biến xơ dừa mạnh như Ấn Độ, Sri Lanka, và Việt Nam, nhất 
là khi Philippines có lợi thế rất lớn về nguồn vỏ dừa sẵn sàng cho chế biến. 
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Hình 2-6 Sản lượng, xuất khẩu và tiêu thụ nội địa dừa Philippines quy theo cơm dừa giai đoạn 

1997-2010 (APCC, 2011) 
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Hình 2-7 Các chỉ tiêu cơ bản về ngành dừa Philippines (APCC, 2011) 

c) Ấn Độ 

Quốc gia có diện tích dừa lớn thứ ba thế giới và vượt con số 1 triệu ha là Ấn Độ. Theo APCC 
(2011), Ấn Độ hiện có 1,903 triệu ha đất trồng dừa, cho sản lượng trái 14,744 tỷ trái/năm. Năng 
suất bình quân là 7.748 trái/ha/năm, cao hơn Indonesia 1,8 lần, và cao hơn Philippines 2,08 lần. 
Chính vì vậy, mặc dù có diện tích dừa ít hơn nhiều so với Indonesia (50,1%) và Philippines 
(56,3%) nhưng sản lượng dừa trái của Ấn Độ lại bằng 90,8% so với Indonesia và cao hơn 
Philippines 17,3%. Các bang trồng dừa nhiều là Kerala (780 ngàn ha), Tamil Nadu và Andhra 
Pradesh.  

Về sử dụng nội địa, Ấn Độ lại có đặc trưng là một quốc gia đông dân thứ hai trên thế giới, hơn 1 
tỷ dân, và có tập quán sử dụng dừa và các sản phẩm cho chế biến thực phẩm hàng ngày. Vì vậy 
Ấn Độ tiêu thụ dừa nhiều hơn số lượng sản xuất được. Hàng năm, lượng tiêu thụ nội địa của Ấn 
Độ là 16,726 tỷ trái dừa, tương đương 2,39 triệu tấn cơm dừa quy đổi. Do đó, sản phẩm xuất 
khẩu khá ít so với quy mô sản xuất. Các sản phẩm thực phẩm như dầu dừa, cơm dừa, khô dầu 
dừa, cơm dừa nạo sấy xuất khẩu khá khiêm tốn.  

Mặc dù vậy, Ấn Độ lại có ngành chế biến xơ dừa và các sản phẩm từ xơ dừa rất mạnh và đa dạng. 
Đây cũng là nhóm sản phẩm từ dừa được Ấn Độ xuất khẩu nhiều nhất. Hàng năm, Ấn Độ xuất 
khẩu khoảng 6,229 ngàn tấn chỉ xơ dừa6; 2,377 ngàn tấn đệm xơ dừa7; 73,073 ngàn tấn thảm xơ 
dừa8; 456 tấn dây thừng bện từ chỉ xơ dừa; 1,444 ngàn tấn xơ dừa tráng cao su9; và 3,497 ngàn 
tấn các sản phẩm xơ dừa khác.  

Có thể thấy ngành dừa Ấn Độ có các đặc trưng là sản xuất với quy mô lớn, chủ yếu phục vụ thị 
trường nội địa và có thế mạnh về các sản phẩm chế biến từ xơ dừa trên thị trường thế giới. 

                                                           
6
 Coir yarn 

7
 Coir mattings 

8
 Coir mats 

9
 Rubberized coir 

 Diện tích: 3,56 triệu ha 

 Số cây cho thu hoạch: 341,3 
triệu   

 Sản lượng: 15,54 tỷ trái 

 Sản lượng quy cơm dừa: 3,03 
triệu tấn 

 Kim ngạch xuất khẩu: 1,493 tỷ 
USD 

 Đóng góp 3,04% tổng kim 
ngạch xuất khẩu; 1,14% GDP 

   
 

Xuất khẩu: 2,358 triệu tấn cơm dừa quy đổi; 61,3% tổng sản lượng 

Dừa trái: 1.662 tấn 

khô dầu dừa: 435,2 ngàn tấn 

 

dầu dừa nguyên chất: 1.639 tấn 

 

dầu dừa: 847,6 ngàn tấn 

 cơm dừa nạo sấy: 142,6 ngàn tấn 

Than thiêu kết: 21,9 ngàn tấn  than hoạt tính: 20,3 ngàn tấn  

bột sữa dừa: 1.000 tấn 

 

sữa dừa: 1.310 tấn 

 thạch dừa: 5.133 tấn 

 

nước dừa: 647 ngàn tấn 

 
Tiêu thụ nội địa: 0,825 triệu tấn cơm dừa quy đổi, 4,324 tỷ trái, 

chiếm 34,39% tổng sản lượng 
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Hình 2-8 Các chỉ tiêu cơ bản về ngành dừa Ấn Độ (APCC, 2011) 

d) Sri Lanka 

Ngành dừa của Đảo quốc Sri Lanka có lịch sử phát triển lâu đời. Về diện tích, Sri Lanka có khoảng 
395 ngàn ha dừa, và khá ổn định từ năm 2002 đến nay, trong đó nông dân nhỏ sở hữu hơn 323 
ngàn ha, và Nhà nước nắm giữ hơn 71 ngàn ha  (Viện nghiên cứu dừa Sri Lanka – CRI, 2011). 
Năng suất dừa của Sri Lanka lại khá cao, gần như tương đương với năng suất dừa Ấn Độ. Tính số 
liệu của APCC (2011), năng suất trung bình 7.364 trái/ha/năm. Theo CRI (2011), diện tích đất 
tiềm năng phù hợp với cây dừa lên đến 687 ngàn ha, trong đó diện tích cho năng suất tiềm năng 
từ 10-12,5 ngàn trái/ha/năm là 190 ngàn ha; diện tích cho năng suất tiềm năng từ 12,5-15 ngàn 
trái/ha/năm là 173 ngàn ha; và các vùng đất đặc biệt phù hợp với dừa cho năng suất tiềm năng 
hơn 15 ngàn trái/ha/năm là 6.485 ha. Như vậy, tiềm năng của ngành dừa Sri Lanka là rất lớn, kể 
cả về diện tích lẫn sản lượng. 

Sản lượng dừa trái của Sri Lanka khá ổn định trong giai đoạn 1975-2004, xoay quanh mức 2,45 tỷ 
trái/năm, những năm được mùa đạt 3 tỷ trái/năm, hệ số biến thiên 13%. Số liệu APCC (2011) cho 
biết sản lượng trái gần đây nhất của Sri Lanka là 2,909 triệu trái/năm, quy đổi cơm dừa 556 ngàn 
tấn.  

Tương tự như Ấn Độ, Sri Lanka tự tiêu thụ phần lớn dừa sản xuất được. Tiêu thụ nội địa chiếm tỷ 
trọng khảng 83,8% tổng sản lượng. Số liệu này cũng khá tương đồng giữa hai nguồn APCC (2011) 
và CRI (2011). 

Về các sản phẩm chế biến, trung bình giai đoạn 1975-2005, Sri Lanka sản xuất 105,491 ngàn tấn 
cơm dừa; 61,436 ngàn tấn dầu dừa và 48,666 ngàn tấn cơm dừa nạo sấy (CRI, 2011). Tuy nhiên, 
hệ số biến thiên của cơm dừa và dầu dừa khá cao (51,7 và 54,9%), trong khi sản phẩm cơm dừa 
nạo sấy ổn định hơn (hệ số biến thiên 28,1%). Cũng theo nguồn này, năm 2005 Sri Lanka xuất 
khẩu 40,6 triệu trái dừa; 7,38 ngàn tấn cơm dừa; 18 ngàn tấn dầu dừa; và 46,9 ngàn tấn cơm 
dừa nạo sấy. Tuy nhiên, mức biến động giữa các năm là rất lớn. Số liệu này cho thấy số lượng 
dừa trái xuất khẩu của Sri Lanka (không rõ chủng loại và cơ cấu) có xu hướng tăng dần từ năm 
1995 cho tới nay, với quy mô bắt đầu vượt con số 40 triệu trái/năm. Khối lượng cơm dừa cũng 
có xu hướng tăng trong giai đoạn này, và bắt đầu vượt mức 15 ngàn tấn/năm từ năm 2000 trở 
đi. Ngược lại, khối lượng dầu dừa xuất khẩu giảm liên tục trong 10 năm gần đây và khá ổn định ở 

 Diện tích: 1,903 triệu ha 

 Sản lượng: 14,744 tỷ trái 

 Sản lượng quy cơm dừa: 2,1 
triệu tấn 

 Đóng góp 0,10 % tổng kim 
ngạch xuất khẩu  

 

Xuất khẩu 

Dừa trái: 3.620 tấn 

khô dầu dừa: 159 tấn 

 

dầu dừa: 6,817 ngàn tấn 

 Cơm dừa: 1.671 tấn Cơm dừa nạo sấy: 1.455 tấn  

Chỉ xơ dừa: 6.229 tấn 

Thảm xơ dừa các loại: 75.546 tấn 

 

Dây thừng: 456 tấn 

 Xơ dừa lưu hóa: 1.444 tấn 

 

Các sản phẩm xơ khác: 3.497 tấn 

 
Tiêu thụ nội địa: 2,39 triệu tấn cơm dừa quy đổi; 16,726 tỷ trái, nhiều 

hơn tổng sản lượng 13% 
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mức dưới 2 ngàn tấn/năm. Khối lương cơm dừa nạo sấy xuất khẩu biến động rất lớn giữa các 
năm, và trong những năm gần đây dao động quanh mức trên dưới 40 ngàn tấn/năm (Hình 2-9).  

Số liệu gần nhất của APCC (2011) cho thấy Sri Lanka xuất khẩu 38,2 triệu trái dừa; 13,3 ngàn tấn 
cơm dừa; 1,52 ngàn tấn dầu dừa; 5,04 ngàn tấn khô dầu dừa; 36,08 ngàn tấn cơm dừa nạo sấy. 
Về sản phẩm sữa dừa, Sri Lanka xuất khẩu 6.533 tấn sữa và kem dừa; 3.679 tấn bột sữa dừa. Về 
than gáo dừa, Sri Lanka xuất khẩu 2.947 tấn than thiêu kết và 17.388 tấn than hoạt tính. Về các 
sản phẩm xơ dừa, Sri Lanka xuất khẩu 91,525 ngàn tấn các loại, trong đó có 52,112 ngàn tấn xơ 
dừa đóng kiện10; 5,162 ngàn tấn xơ dừa cứng11; 28,860 ngàn tấn xơ xoắn12; 1,761 ngàn tấn chỉ xơ 
dừa; và 3,630 ngàn tấn dây thừng bện. Các sản phẩm cuối cùng như bàn chải, chổi cũng được 
sản xuất và xuất khẩu với số lượng lớn. 

Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm dừa quy đổi tương đương 255,4 triệu USD, và đóng góp 
khoảng 3,2% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu. 

Các thông tin trên cho thấy năng lực chế biến các sản phẩm dừa của Sri Lanka khá mạnh và đa 
dạng. Sản lượng các sản phẩm xơ dừa xuất khẩu của Sri Lanka cao hơn cả Ấn Độ (91,525 ngàn 
tấn so với 80,9 ngàn tấn). Theo báo cáo của PI (2009) giá trị xuất khẩu từ các sản phẩm xơ dừa 
của Sri Lanka tương đương và hơn giá trị xuất khẩu cơm dừa khô và cơm dừa nạo sấy. Ngoài ra, 
sữa dừa cũng là thế mạnh của Sri Lanka. Than thiêu kết và than hoạt tính cũng được Sri Lanka 
xuất khẩu nhiều, chiếm 11% giá trị xuất khẩu. 

 

 

Hình 2-9 Quy mô xuất khẩu các sản phẩm chế biến từ cơm dừa của Sri Lanka trong giai đoạn 

1975-2005 (CRI, 2011) 

                                                           
10

 Mattress fibre 
11

 Bristle fibre 
12

 Twisted fibre 



17 

 

 

 

 

 

Hình 2-10 Các chỉ tiêu cơ bản về ngành dừa Sri Lanka (APCC, 2011) 

e) Thái Lan 

Diện tích dừa của Thái Lan đứng thứ sáu trên thế giới, xếp sau Brazil có diện tích xếp hạng thứ 
năm. Tính cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương thì Thái Lan chiếm vị trí thứ năm về diện tích 
dừa. Theo APCC (2011), diện tích dừa Thái Lan là 247 ngàn ha. Sản lượng hàng năm 1,186 tỷ trái, 
năng suất trung bình 4.800 trái/ha/năm, cao hơn Indonesia và Philippines, nhưng thấp hơn 
nhiều so với Ấn Độ và Sri Lanka.  

Thái Lan cũng tiêu thụ phần lớn sản lượng dừa sản xuất ra cho thị trường thực phẩm nội địa như 
thực phẩm chế biến, nước giải khát và dừa uống nước. Tỷ lệ tiêu thụ nội địa chiếm 75%, tương 
đương 889,5 triệu trái dừa. 

Các mặt hàng chế biến từ dừa của Thái Lan khá đa dạng, bao gồm các sản phẩm từ cơm dừa như 
dầu dừa, cơm dừa nạo sấy, sữa dừa, kem sữa dừa, bột sữa dừa; các sản phẩm từ gáo dừa như 
than hoạt tính; và các sản phẩm từ vỏ dừa như xơ dừa và các sản phẩm khác. 

Theo số liệu của APCC (2001), dường như Thái Lan không xuất khẩu nhiều các sản phẩm dừa của 
mình. Số liệu xuất khẩu bao gồm các mặt hàng dừa trái (414,5 ngàn trái), dầu dừa (48,312 ngàn 
tấn), khô dầu dừa (1,054 ngàn tấn), than hoạt tính (8,806 ngàn tấn), xơ dừa và các sản phẩm xơ 
dừa (46,224 ngàn tấn); và đường kết tinh từ nhựa hoa dừa (1,322 ngàn tấn).  

Thông tin về xuất khẩu sản phẩm dừa của Thái Lan cũng chưa được thống nhất giữa một vài 
nguồn, với mức chênh lệch số liệu khá lớn (ví dụ báo cáo của PI, 2009). Theo nguồn báo cáo này, 
cũng dẫn từ nguồn APCC (2006), Thái Lan xuất khẩu đến 27,6 triệu trái dừa và có thể là dừa tươi 
uống nước có giá trị sản phẩm cao. Thái Lan cũng có thể chiếm từ 20-40% sản lượng sữa dừa 
toàn cầu. Số liệu về than thiêu kết và than hoạt tính rất chênh lệch (30,588 ngàn tấn). Tuy nhiên 
số liệu về xơ dừa và sản phẩm xơ dừa lại khá thấp (34,239 ngàn tấn). 

 Diện tích: 395 ngàn ha 

 Sản lượng: 2,909 tỷ trái 

 Năng suất trái: 7.364 
trái/ha/năm 

 Sản lượng quy cơm dừa: 556 
ngàn tấn 

 Kim ngạch xuát khẩu: 255,4 
triệu USD 

 Đóng góp 3,2 % tổng kim ngạch 
xuất khẩu  

 

Xuất khẩu 

Dừa trái: 38,2 triệu trái 

Cơm dừa nạo sấy: 36,08 ngàn tấn  

 

dầu dừa: 1,52 ngàn tấn 

 Cơm dừa: 13,314 ngàn tấn 

Bột sữa dừa: 3.679 tấn Sữa dừa: 6.633 tấn 

Than thiêu kết: 2.947 tấn 

 

Than hoạt tính: 17,388 ngàn tấn 

 Xơ dừa các loại: 86,134 ngàn tấn 

 

Chỉ, dây thừng: 5,391 ngàn tấn 

 
Tiêu thụ nội địa: 83,8% tổng sản lượng  

khô dầu dừa: 5,046 ngàn tấn 
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2.2 Tình hình tiêu thụ và thương mại các sản phẩm dừa trên thế giới 

2.2.1 Cơm dừa  

Hàng năm, các quốc gia trồng dừa trên thế giới tạo ra sản lượng trên 5 triệu tấn cơm dừa (USDA, 
2011)13.Mức sản lượng này tương đối ổn định, dao động từ 5,1 đến 5,9 triệu tấn/năm. Phần lớn 
cơm dừa được dùng để ép dầu, với tỷ trọng dành cho chế biến dầu lên đến hơn 95%. Vì vậy, 
lượng cơm dừa được thương mại hóa trên thị trường thế giới là rất thấp. Khối lượng nhập khẩu 
cơm dừa chỉ dao động từ 70 đến 130 ngàn tấn/năm (Bảng 2-1). Số liệu này có chênh lệch nhất 
định so với thống kê của FAOSTAT (2011). Theo nguồn này, khối lượng nhập khẩu cơm dừa của 
20 quốc gia nhập cơm dừa nhiều nhất thế giới là 165,44 ngàn tấn (năm 2008). Tương tự như vậy, 
USDA cho biết khối lượng cơm dừa xuất khẩu đao động từ 70 ngàn đến 150 ngàn tấn/năm, trong 
khi theo FAOSTAT, số liệu 20 quốc gia xuất khẩu cơm dừa nhiều nhất năm 2008 là 135,38 ngàn 
tấn.  

Bảng 2-1 Tình hình sản xuất và sử dụng cơm dừa thế giới giai đoạn 2001-2011 (triệu tấn) 

 

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

Sản lượng 5,21 5,12 5,38 5,59 5,79 5,19 5,72 5,88 5,88 5,89 5,84 

Nhập khẩu 0,09 0,07 0,07 0,13 0,07 0,07 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 

Xuất khẩu 0,12 0,09 0,07 0,15 0,11 0,09 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 

Ép dầu 5,14 5,03 5,31 5,54 5,70 5,22 5,66 5,64 5,81 5,91 5,82 

Dự trữ cuối kỳ 0,04 0,05 0,09 0,09 0,10 0,02 0,11 0,29 0,31 0,24 0,22 

Nguồn: USDA. (2011). Oilseeds: World Market and Trade. Circular Series. FOP 2 – 07. Feb 2007 và FOP 07 – 11. July 2011 

 

 

Hình 2-11 Diễn biến giá cơm dừa trong giai đoạn 2008-2011 (APCC) 

Trong số 20 quốc gia xuất khẩu cơm dừa nhiều nhất với quy mô trên 10 ngàn tấn/năm, Papua 
New Guinea đứng đầu về số lượng (32,6 ngàn tấn), kế đó là Solomon Islands (28 ngàn tấn), 
Indonesia đứng thứ ba (26,11 ngàn tấn), Ấn Độ đứng thứ tư (13,578 ngàn tấn), Sri Lanka đứng 
thứ năm (13,313 ngàn tấn) và Bỉ đứng thứ sáu (10,406 ngàn tấn)14. Có thể do hai đảo quốc Papua 
New Guinea và Solomon Islands không có ngành công nghiệp chế biến dừa mạnh, nên xuất khẩu 
rất nhiều sản phẩm thô dưới dạng cơm dừa nguyên liệu. 
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 USDA. (2011). Oilseeds: World Market and Trade. Circular Series. FOP 07 – 11. July 2011 
14

 FAOSTAT không chỉ ra cụ thể Bỉ nhập và tái xuất cơm dừa như thế nào.  
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Trong số 20 quốc gia nhập khẩu cơm dừa nhiều nhất thế giới, các quốc gia nhập khẩu với khối 
lượng lớn hơn 10 ngàn tấn/năm là Philippines (87,2 ngàn tấn), Malaysia (19,34 ngàn tấn), 
Bangladesh (18 ngàn tấn), và Pakistan (15,657 ngàn tấn). Philippines nhập khẩu cơm dừa có thể 
để phục vụ cho ngành chế biến dầu dừa của mình. 

Do nhu cầu dầu dừa thế giới tăng trở lại trong hai năm gần đây, và giá tăng nên giá cơm dừa 
nguyên liệu cũng có diễn biến tương tự như giá dầu dừa. Từ năm 2007 đến giữa năm 2008, giá 
cơm dừa Philippines và Indonesia xuất khẩu (giá CIF Europe) có xu hướng tăng và tăng lên đến 
hơn 1.000 USD/tấn. Sau đó, giá sụt giảm đến mức dưới 450 USD/tấn vào cuối qu{ 1/2009 rồi 
tăng trở lại cho đến mức cao nhất khoảng 1.400 USD/tấn vào tháng 4/2011. Kể từ qu{ 2/2011 
giá cơm dừa lại giảm nhanh nhưng vẫn duy trì ở mức cao hơn 1.000 USD/tấn (Hình 2-11). 

2.2.2 Dầu dừa 

Dầu dừa được ép từ cơm dừa, với tỷ lệ ly trích khoảng 620-625 kg dầu/tấn cơm dừa. Hàng năm 
thế giới sản xuất từ 3,2 đến 3,6 triệu tấn dầu dừa. Dầu dừa thuộc nhóm dầu acid béo cao no, 
chứa khoảng 50% lauric acid. Dầu dừa vốn là loại dầu thực vật truyền thống được tiêu thụ làm 
thực phẩm  trong nhiều năm trước đây, và là nguồn dầu ăn chủ yếu của các quốc gia trồng dừa. 
Từ thập niên 80, vì bị quy kết làm tăng cholesterol, gây hại cho sức khỏe nên thị trường dầu dừa 
giảm sút mạnh và bị các loại dầu cọ, dầu đậu nành cạnh tranh mạnh. Tuy nhiên, trong vài năm 
gần đây, giới y khoa chỉ ra rằng lauric acid làm tăng cholesterol tốt và có lợi cho sức khỏe. Vì vậy, 
tiêu thụ dầu dừa trên thế giới phục hồi và có xu hướng tăng lại. 

Dầu dừa được dùng theo hai hướng chính là dùng làm dầu ăn, và dùng làm chất nền cho mỹ 
phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 

Các quốc gia sản xuất dầu dừa chính là thị trường tiêu thụ lớn nhất. Có từ 85-95% dầu dừa sản 
xuất ra được tiêu thụ tại thị trường nội địa. Các quốc gia sản xuất và tiêu thụ dầu dừa lớn nhất 
chính là các nước Đông Nam Á và Nam Á, nơi mà dầu dừa là loại dầu thực vật rẻ tiền và đáp ứng 
phần lớn nhu cầu tiêu thụ dầu ăn của người nghèo. Do đó, lượng dầu dừa xuất khẩu chỉ dao 
động trong khoảng 1,7 đến 2 triệu tấn/năm (Bảng 2-2).  

Theo FAOSTAT (2008), tổng khối lượng dầu dừa xuất khẩu của 20 nước đứng đầu thế giới là 1,99 
triệu tấn, trong đó 5 quốc gia xuất khẩu dầu dừa nhiều nhất thế giới là Philippines (840,4 ngàn 
tấn), Indonesia (649,4 ngàn tấn), Hà Lan15 (196,6 ngàn tấn), Malaysia (129,55 ngàn tấn) và Papua 
New Guinea (58,5 ngàn tấn) (Bảng 2-4).  

Năm quốc gia nhập khẩu lớn nhất năm 2008 với quy mô lớn hơn 100 ngàn tấn là Hoa Kz (499,14 
ngàn tấn), Hà Lan (308,47 ngàn tấn), Đức (215,4 ngàn tấn), Malaysia (147,45 ngàn tấn), Trung 
Quốc (146,53 ngàn tấn) và Liên bang Nga (116,16 ngàn tấn). Các quốc gia nhập khẩu dầu dừa còn 
lại hầu hết là các nước ôn đới không trồng được dừa (Bảng 2-3).  

Như vậy, có lẽ ngoại trừ Hà Lan vừa nhập dầu dừa để tiêu dùng và chế biến, tinh luyện và xuất 
khẩu lại, các nước nhập khẩu dầu dừa khác đều dùng cho công nghiệp hoặc thực phẩm.   

Theo APCC (2011), nhu cầu về dầu dừa trên thị trường thế giới năm 2011 tiếp tục tăng so với 
năm 2010 và 2009. Thị trường Châu Âu vẫn là thị trường nhập khẩu chủ yếu dầu dừa trên thế 
giới, với 43,9% thị phần. Thị trường lớn thứ hai thế giới là Hoa Kz, chiếm 23,5% thị phần. Đứng 
thứ ba là Trung Quốc với 12,5% thị phần. Malaysia chiếm 6,7% và các quốc gia nhập khẩu còn lại 
chiếm 13,4%. Tổng lượng giao dịch ước đoán năm 2011 là 1,99 triệu tấn.   

Theo thống kê của APCC giá dầu dừa biến động khá lớn trong giai đoạn 2008-2011. Giá dầu dừa 
Philippines CIF Rotterdam tăng từ cuối năm 2007 (dưới 1.000 USD/tấn) đến tháng 6/2008 (1.600 
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 FAOSTAT không chỉ ra cụ thể Hà Lan nhập và tái xuất dầu dừa như thế nào. 
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USD/tấn). Sau đó là một thời kz giảm giá rất sâu, đến mức thấp nhất là 677 USD/tấn vào tháng 
7/2009. Sau dó, giá dầu dừa phục hồi và tăng đều cho đến đỉnh 2.117 USD/tấn vào tháng 
5/2011, và lại sụt giảm trở lại. Giá dầu dừa nội địa ở các quốc gia sản xuất dầu dừa chủ yếu như 
Philippines, Indonesia, Sri Lanka và Ấn Độ đều có xu hướng như trên (Hình 2-12). Hiện nay (tháng 
7/2011), giá dầu dừa Philippines dao động quanh mức trên 1.600 USD/tấn. Giá trong hai năm 
2008 và 2010 biến động khá nhiều dù theo hai xu hướng ngược nhau, đều trên 20% so với giá 
trung bình năm. Trong 6 tháng đầu năm 2011, giá biến động theo chiều sụt giảm với hệ số biến 
động dưới 10% (Bảng 1-5).  

Bảng 2-2 Tình hình sản xuất và sử dụng dầu dừa thế giới giai đoạn 2001-2011 (triệu tấn) 

 

01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 

Sản lượng 3,21 3,16 3,29 3,44 3,54 3,26 3,53 3,53 3,62 3,68 3,68 

Nhập khẩu 1,84 1,89 1,67 1,87 1,90 1,70 1,90 1,65 2,24 2,01 2,09 

Xuất khẩu 1,79 1,74 1,79 2,04 2,03 1,78 1,93 1,48 2,17 1,89 1,88 

Tiêu thụ nội địa 3,23 3,18 3,24 3,30 3,43 3,31 3,43 3,39 3,88 3,88 3,95 

Dự trữ cuối kỳ 0,35 0,48 0,42 0,38 0,36 0,22 0,44 0,75 0,55 0,47 0,40 

Nguồn: USDA. (2011). Oilseeds: World Market and Trade. Circular Series. FOP 2 – 07. Feb 2007 và FOP 07 – 11. July 2011 

 
Bảng 2-3 Khối lượng và giá trị dầu dừa nhập khẩu của 20 nước nhập khẩu nhiều nhất thế giới 

(2008) 

Xếp 
hạng 

Quốc gia Khối lượng  
(tấn) 

Giá trị  
(1000 USD) 

Giá đơn vị 
(USD/tấn) 

1 Hoa Kỳ 499.148 642.320 1.287 

2 Hà Lan 308.475 349.203 1.132 

3 Đức 215.421 274.661 1.275 

4 Malaysia 147.451 215.276 1.460 

5 Trung Quốc 146.533 193.657 1.322 

6 Liên bang Nga 116.164 125.271 1.078 

7 Bỉ 81.236 106.756 1.314 

8 Ý 65.517 85.071 1.298 

9 Pháp 64.923 84.222 1.297 

10 Hàn Quốc 60.058 83.186 1.385 

11 Nhật Bản 58.371 81.447 1.395 

12 Tây Ban Nha 50.476 66.462 1.317 

13 Anh quốc 25.775 32.493 1.261 

14 Singapore 21.331 28.775 1.349 

15 Ba Lan 15.807 24.478 1.549 

16 Thụy Điển 14.993 20.940 1.397 

17 Canada 12.645 19.787 1.565 

18 Ấn Độ 15.229 18.834 1.237 

19 Thổ Nhĩ Kỳ 14.041 18.365 1.308 

20 Ukraine 11.444 16.452 1.438 

Nguồn: FAOSTAT (2011) 
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Hình 2-12 Diễn biến giá dầu dừa trong giai đoạn 2008-2011 (APCC) 

Bảng 2-4 Khối lượng và giá trị dầu dừa xuất khẩu của 20 nước xuất khẩu nhiều nhất thế giới 

(2008) 

Xếp 
hạng 

Quốc gia Khối lượng  
(tấn) 

Giá trị  
(1000 USD) 

Giá đơn vị 
(USD/tấn) 

1 Philippines     840.449  905.893        1.078  

2 Indonesia     649.362       769.134       1.184  

3 Hà Lan 196.584      268.310       1.365  

4 Malaysia    129.553       173.708       1.341  

5 Papua New Guinea      58.483        67.082       1.147  

6 Đức      13.357         21.809       1.633  

7 Hoa Kỳ       14.173       19.030       1.343  

8 Tây Ban Nha       10.526        16.639       1.581  

9 Singapore       10.299        16.293       1.582  

10 Ấn Độ        9.855        13.511       1.371  

11 Vanuatu      10.282        10.919       1.062  

12 Mozambique        7.325        10.803       1.475  

13 Bulgaria         6.972          9.789       1.404  

14 Pháp         5.199          8.507       1.636  

15 Bờ Biển Ngà         9.978          8.428          845  

16 Thái Lan         4.798          6.025       1.256  

17 Polynesia thuộc Pháp         5.094          5.899       1.158  

18 Fiji         5.006          5.846       1.168  

19 Sri Lanka         1.521           3.933       2.586  

20 Ý         2.307          3.821       1.656  

Nguồn: FAOSTAT (2011) 

Bảng 2-5 Giá dầu dừa trong giai đoạn 2008-2011 (USD/tấn) 

 2007 2008 2009 2010 6 tháng 2011 

 T.B T.B CV% T.B CV% T.B CV% T.B CV% 

Philippines (CIF Rotterdam)     919    1.228   25,4       723     7,7   1.114  26,2   2.059     6,5  

Philippines (nội địa)     998    1.365   24,4      722     7,4   1.051   27,3   1.989     8,6  

Sri Lanka (nội địa)     819    1.076   29,5       612   12,6   1.016  24,1   1.850     9,2  

Indonesia (nội địa) 
 

  1.412   1.924   25,6    1.445     9,6   1.862   15,9   2.796   10,5  

Ấn Độ (nội địa, Delhi)  
 

 1.113   1.411     6,8   1.062     7,5    1.703   27,4   2.875     4,6  

Nguồn: APCC, số liệu các năm 2008-2011 



22 

 

2.2.3 Khô dầu dừa 

Khô dầu dừa (còn gọi là bã dầu dừa) là sản phẩm phụ của quá trình ly trích dầu dừa từ nguyên 
liệu cơm dừa. Tỷ lệ thu hồi khô dầu dừa sau khi ly trích dầu thay đổi từ 30-35% khối lượng cơm 
dừa nguyên liệu, tùy theo hàm lượng dầu của cơm dừa. Khô dầu dừa có hàm lượng dầu và đạm 
khá cao và thường được dùng làm thức ăn gia súc và đặc biệt phù hợp với gia súc nhai lại.  

Hàng năm, thế giới sản xuất từ 1,6 đến 1,9 triệu tấn khô dầu dừa và được tiêu thụ khá nhiều tại 
thị trường nội địa của các quốc gia sản xuất dầu dừa. Do đó, lượng khô dầu dừa thương mại trên 
thị trường thế giới chỉ vào khoảng 700- 800 ngàn tấn/năm (Hình 2-13).  

Hai quốc gia sản xuất và xuất khẩu khô dầu dừa lớn nhất thế giới là Philippines và Indonesia. Hai 
quốc gia này chiếm hầu hết thị trường khô dầu dừa thế giới (93,1%). Philippines có thị trường 
khô dầu dừa chủ yếu là các nước Châu Á, nhất là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Việt Nam và 
Trung Quốc, với lượng xuất khẩu hàng năm khoảng 420 – 430 ngàn tấn. Kế tiếp là Indonesia với 
lượng xuất trên dưới 230 ngàn tấn/năm. Năm 2010, Indonesia xuất khẩu được 231,397 ngàn 
tấn, và chủ yếu là xuất đi Hàn Quốc (62%), Ấn Độ (16%), Hà Lan (7%), Anh quốc (9%) và Việt Nam 
(4%).  

Hai quốc gia này cũng tiêu thụ nội địa khá nhiều khô dầu dừa, trung bình 496 ngàn tấn/năm, 
chiếm 24% khối lượng sản xuất được. 

Khô dầu dừa có giá rất thấp so với các loại sản phẩm từ dừa khác. Giá chỉ vào khoảng dưới 200 
USD/tấn. Ở những giai đoạn giá thấp nhất, khô dầu dừa có giá dưới 100 USD/tấn, thậm chí đến 
mức 50-60 USD/tấn (Hình 2-14).   

 

 

Hình 2-13 Diễn biến sản xuất và tiêu thụ khô dầu dừa trên thế giới (USDA, 2001-2011) 

 

Hình 2-14 Diễn biến giá khô dầu dừa trên thế giới (APCC, 2007-2011) 
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2.2.4 Cơm dừa nạo sấy 

Cơm dừa nạo sấy là sản phẩm chế biến từ cơm dừa được sản xuất và xuất khẩu nhiều hiện nay, 
sau dầu dừa và khô dầu dừa. Cơm dừa nạo sấy chủ yếu được dùng làm thực phẩm hoặc nấu 
thức ăn trong gia đình. Tuy nhiên, cơm dừa nạo sấy được dùng nhiều nhất để làm trong ngành 
công nghiệp bánh kẹo như làm nhân bánh, kẹo và mứt các loại. Cơm dừa nạo sấy cũng được tiêu 
thụ với số lượng lớn ở các bếp ăn tập thể, nhà ăn, hệ thống nhà hàng ăn uống, v.v. Các quốc gia 
Trung Đông theo Hồi giáo tiêu thụ nhiều cơm dừa nạo sấy trong nấu nướng vì cung cấp chất béo 
thực vật thay thế cho chất béo động vật.   

Khối lượng cơm dừa nạo sấy xuất khẩu năm 2010 từ ba quốc gia sản xuất chính là Philippines 
(109,171 ngàn tấn); Indonesia (47,097 ngàn tấn) và Sri Lanka (28,348 ngàn tấn) có xu hướng tăng 
và giá cũng tăng trong năm này. Khối lượng xuất khẩu từ ba quốc gia này tăng trưởng với tốc độ 
bình quân 4,14%/tháng năm 2010, với tổng khối lượng 184,616 ngàn tấn. Giá cơm dừa nạo sấy 
tăng đáng kể trong năm này, ngược lại với tình hình năm 2009. 

Trong 5 năm gần đây (2006-2010), Philippines đã xuất khẩu 127,019 ngàn tấn cơm dừa nạo sấy. 
Thị trường Châu Âu chiếm thị phần xuất khẩu cơm dừa nạo sấy lớn nhất của Philippines, 44%. Kế 
đó là thị trường Bắc Mỹ chiếm 30,3% thị phần, với hai quốc gia tiêu thụ chủ yếu là Hoa Kz và 
Canada. Các quốc gia ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương như Úc, Đài Loan, Singapore và Hàn 
Quốc chia xẻ 20% thị phần nhập khẩu cơm dừa nạo sấy của Philippines.  

Sri Lanka xuất khẩu 28,455 ngàn tấn cơm dừa nạo sấy năm 2010, hầu hết đến các nước Trung 
Đông, nhất là Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Ả Rập Xê-Út, Iran, Oman và Jordan. Thị 
phần khu vực này chiếm 42,2% đối với cơm dừa nạo sấy Sri Lanka, tương đương 12,065 tấn. Thị 
trường Châu Âu là thị trường lớn thứ hai của Sri Lanka, với thị phần 26,7%. Các khách hàng chính 
là Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Anh Quốc, Ý, Ba Lan, Hy Lạp và Bỉ. Các thị trường đang 
tăng trưởng khác đối với sản phẩm cơm dừa nạo sấy Sri Lanka là Hoa Kz, Brazil, Chi Lê, Mexico, 
Pakistan và Úc.   

Indonesia chủ yếu xuất khẩu cơm dừa nạo sấy đến các nước Châu Âu, chiếm 42,8% lượng xuất 
khẩu. Thị trường lớn thứ hai là các nước Châu Á – Thái Bình Dương bao gồm Úc và New Zealand. 
Khu vực này chiếm 30,8% thị phần, trong đó Trung Quốc, Singapore và Úc là những thị trường 
dẫn đầu. Thị trường Châu Mỹ, nhất là Brazil, Chile và Hoa Kz đang có nhu cầu gia tăng đối với 
cơm dừa nạo sấy của Indonesia. 

Theo số liệu của FAO (2008), Hoa Kz dẫn đầu trong 20 quốc gia nhập khẩu cơm dừa nạo sấy lớn 
nhất. Các quốc gia còn lại chủ yếu là các quốc gia giàu có ở Châu Âu (Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh, Pháp, 
Tây Ban Nha, Ý), ở Trung Đông (Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập Xê Út, Ai Cập), ở 
Châu Á – Thái Bình Dương (Úc), và một số quốc gia khác như Nam Phi, Thổ Nhĩ Kz, Liên bang 
Nga, v.v (Bảng 2-6). Như vậy, rõ ràng là ngoài việc sử dụng cơm dừa nạo sấy để tiêu thụ trong 
nước của các quốc gia có truyền thống ẩm thực với dừa, sữa dừa, v.v, thì lượng cơm dừa nạo sấy 
xuất khẩu đến hai nhóm quốc gia chính. Nhóm nước Hồi giáo, mà chủ yếu là ở khu vực Trung 
Đông sử dụng cơm dừa nạo sấy chủ yếu cho nấu nướng trong gia đình; trong khi đó, nhập khẩu 
của các quốc gia phương Tây chủ yếu cho công nghiệp bánh kẹo.  
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Bảng 2-6 20 quốc gia nhập khẩu cơm dừa nạo sấy nhiều nhất thế giới 

Hạng Quốc gia Khối lượng 
nhập khẩu 

(tấn) 

Hạng Quốc gia Khối lượng 
nhập khẩu 

(tấn) 

1 Hoa Kỳ 31.009 11 Thổ NHĩ Kỳ 8.989 

2 Bỉ 19.950 12 Liên Bang Nga 8.128 

3 Đức 16.613 13 Canada 7.647 

4 Singapore 23.500 14 Ai CẬp 5.131 

5 Hà Lan 16.349 15 Nam Phi 5.562 

6 Anh quốc 13.571 16 Tây Ban Nha 4.030 

7 Ả Rập thống nhất 18.765 17 À Rập Xê-Út 3.710 

8 Ba Lan 9.511 18 Brazil 3.612 

9 Pháp 7.351 19 Pakistan 7.254 

10 Úc 8.429 20 Ý 2.651 

Nguồn: FAOSTAT, 2008 

 

Về giá cả, cơm dừa nạo sấy có mức độ biến động giá giữa các năm và giữa các tháng khá lớn. 
Quan sát diễn biến giá trong giai đoạn 2008 đến tháng 7/2011 ở năm quốc gia sản xuất có quy 
mô lớn và xuất khẩu nhiều là Philippines, Sri Lanka, Indonesia và Ấn Độ cho thấy giá cơm dừa 
nạo sấy trên thế giới tăng nhất nhanh từ năm 2007 sang năm 2008, mà đỉnh điểm là tháng 
7/2008. Mức tăng giá so trên dưới 1.000 USD/tấn. Kể từ tháng 8/2008, giá cơm dừa nạo sấy kể 
cả xuất khẩu và nội địa ở các quốc gia này đều tuột dốc nhanh chóng, đếm mức đáy trong giai 
đoạn tháng 9-10/2009. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn cả mức giá trung bình năm 2007. Giá 
cơm dừa nạo sấy Philippines FOB thấp nhất dưới mức 1.100 USD/tấn. Sau đó, giá cơm dừa nạo 
sấy lại tăng dần và tăng với tốc độ cao trong nửa sau năm 2010 để đạt đỉnh trong tháng 4-
5/2011. Giá Philippines FOB đã lên tới 3.145 USD tấn, cao hơn giá trung bình năm 2007 đến 2,66 
lần. Giá cơm dừa nạo sấy nội địa của Philippines, Indonesia, và Sri Lanka cũng có những diễn biến 
tương tự. Sau tháng 5/2011, giá lại bắt đầu giảm lại (Hình 2-15). Mức giá trung bình năm 2007 
trên dưới 1.000 USD/tấn; sau dó tăng đến trên dưới 1.700 USD/tấn ở năm 2008; rồi giảm đến 
gần mức giá 2007 ở năm 2009; sau đó thì lại tăng đến khoảng 1.600 USD/tấn ở năm 2010 rồi tiếp 
tục cho đến mức gần 3.000 USD/tấn vào qu{ 1, qu{ 2/2011. 

Biến động giá xảy ra nhiều nhất ở hai năm 2008 và 2010 với hệ số biến động lớn hơn 15% ở năm 
2008 và hơn 20% ở năm 2010. Sự biến động giá cơm dừa nạo sấy này là quá lớn, và làm cho việc 
dự báo giá cho mặt hàng này sẽ còn gặp nhiều khó khăn (Bảng 2-7).  

Bảng 2-7 Giá cơm dừa nạo sấy trong giai đoạn 2008-2011 (USD/tấn) 

 2007 2008 2009 2010 6 tháng 2011 

 T.B T.B CV% T.B CV% T.B CV% T.B CV% 

Philippines FOB (US), giá bán 1.182    1.772    15,6    1.163      6,9    1.635    27,1     2.986      7,9  

Philippines (nội địa) 922    1.722    20,2     1.162      7,2     1.630    26,3    2.990      7,8  

Sri Lanka (nội địa)   1.126    1.669    19,2       955     5,3    1.443    25,6    2.696      6,8  

Indonesia (nội địa) 
 

-          1.570    17,2     1.068    11,3     1.623   24,1     2.810   10,1  

Ấn Độ (nội địa, Dehli) 
 

1.073    1.832    21,3     1.249      7,0     1.595    25,7    3.017      9,5  

Nguồn: APCC, số liệu các năm 2008-2011 
T.B: trung bình; CV%: hệ số biến thiên 
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Hình 2-15 Diễn biến giá cơm dừa nạo sấy trong giai đoạn 2008-2011 (APCC) 

2.2.5 Các sản phẩm từ xơ, vỏ dừa 

Hiện nay, sản lượng xơ dừa toàn cầu hàng năm vào khoảng 723 ngàn tấn năm 2010, và có tốc độ 
tăng trưởng trung bình 6,7%/năm trong giai đoạn 2006-2010. Hai quốc gia sản xuất xơ dừa và 
các sản phẩm xơ dừa lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Sri Lanka, chiếm đến 90% tổng lượng sản 
xuất. Tuy nhiên, so với nguồn vỏ dừa tiềm năng thì mức độ khai thác còn quá ít ỏi, ngay cả ở Ấn 
Độ và Sri Lanka16.  

Vỏ dừa chứa 10% sợi xơ cứng, 20% sợi mềm làm thảm, đệm, 70% là sợi ngắn và mụn dừa. Từ sợi 
xơ dừa, có thể chế tạo các vật liệu bền dùng cho công nghiệp như bàn chải, thảm chùi chân 
(doormats), thảm lót sàn (carpet), túi xách, dây thừng, lưới chỉ xơ dừa để đánh cá, và đệm xơ 
dừa (mattress). Xơ dừa cũng có thể thay thế sợi đay để dệt bao bì, túi đựng thực phẩm, ngũ cốc.  

Từ mụn dừa và xơ ngắn, có thể chế tạo tấm vật liệu làm vách tường có tính năng chống mối vì có 
chứa chất creosote. Loại vật liệu này tốt tương đương với gỗ dán, ván và ván gỗ ép.  

Các sản phẩm xơ dừa truyền thống là dây thừng, dây xoắn, chỉ xơ dừa, chổi, bàn chải, thảm chùi 
chân, thảm lót sàn, đệm xơ dừa, tấm xơ dừa tráng cao su. Từ thập niên 80 đến 90, nhu cầu thế 
giới sụt giảm gần một nửa vì các quốc gia phương Tây chuyển sang sử dụng sợi tổng hợp. Từ 
thập niên 90, nhu cầu sử dụng các sản phẩm xơ dừa của Ấn Độ tăng hơn gấp đôi sản lượng thế 
giới. Từ năm 2001 đến nay, Trung Quốc lại là thị trường chủ yếu với nhu cầu sử dụng lưới xơ dừa 
chống xói mòn, mụn dừa thay thế cho than bùn dùng trong canh tác nông nghiệp, trồng vườn, 
trồng rau hoa. Các nước đang phát triển ngành dừa bao gồm Philippines, Thái Lan và Việt Nam 
đang xuất khẩu ngày càng nhiều xơ dừa, là thách thức đối với hai quốc gia sản xuất và xuất khẩu 
xơ dừa và các sản phẩm xơ dừa lớn nhất thế giới là Ấn Độ và Sri Lanka.  

Các sản phẩm được sử dụng nhiều là các vật liệu xơ dừa như xơ dừa, lưới xơ dừa, vải địa chất là 
bằng xơ dừa để xây dựng cơ sở hạ tầng như gia cố đất, chống xói mòn bề mặt. Nhu cầu các vật 
liệu này ở Trung Quốc và Nhật Bản rất lớn. Xơ dừa tráng cao su được dùng chế tạo đệm xơ dừa 
(coir mattress). Vỏ dừa cũng được dùng làm vật liệu giá thể cho thủy canh và trải nền chuồng gia 
súc ở Nhật Bản. Mụn dừa (coco dust) được dùng làm vườn ươm vì có tính năng giữ ẩm và duy 
trì, điều hòa dinh dưỡng cho cây trồng. 

                                                           
16 http://coirboard.nic.in/coirtrade.htm 

http://coirboard.nic.in/coirtrade.htm
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Ấn Độ sản xuất hơn 2/3 sản lượng xơ dừa và các sản phẩm xơ dừa. Ngành xơ dừa Ấn Độ tăng 
trưởng sản lượng với tốc độ 5,6% trong 5 năm vừa qua. Tổng sản lượng xơ của Ấn Độ năm 210 là 
508 ngàn tấn. Bang Kerala là thủ phủ của ngành công nghiệp xơ dừa của Ấn Độ, chiếm giữ 61% 
sản lượng dừa và 85% sản lượng các sản phẩm xơ dừa. Có chưa đầy một nửa lượng vỏ dừa được 
chế biến thành xơ dừa và các sản phẩm xơ dừa. Phần còn lại được dùng làm chất đốt ở nông 
thôn.  

Sri Lanka là quốc gia sản xuất rất nhiều xơ dừa và các sản phẩm xơ dừa sau Ấn Độ, có tốc độ tăng 
trưởng sản lượng 13,5% trong 5 năm gần đây. Sản lượng năm 2010 là 125 ngàn tấn 

Thái Lan cũng được đánh giá có tiến bộ trong ngành sản xuất xơ dừa với sản lượng 68 ngàn tấn 
trong năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm gần đây là 6,8%/năm. 

Hai quốc gia có diện tích dừa rất lớn nhưng chưa khai thác sản xuất xơ dừa nhiều so với tiềm 
năng là Indonesia và Philippines. Sản lượng xơ dừa năm 2010 chỉ đạt 20,1 ngàn tấn và 8,765 
ngàn tấn, theo thứ tự.  

Gần đây, Philippines có những chiến lược mới để gia tăng vị thế của mình đối với thị trường sản 
phẩm chế biến từ dừa trên thế giới, và cũng nằm khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên từ 
trái dừa của mình17. Philippines là nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới về cơm dừa và dầu dừa. Tuy 
nhiên, do giá cơm dừa và dầu dừa biến động lớn trên thị trường thế giới, xu hướng chế biến hiện 
nay chú trọng hơn đối với các sản phẩm giá trị gia tăng như than gáo dừa, than hoạt tính, xơ 
dừa, mụn dừa và dầu dừa nguyên chất. Các sản phẩm xơ dừa và mụn dừa có thị trường tiềm 
năng khổng lồ vì có phạm vi sử dụng rộng rãi và thân thiện với môi trường. Philippines hy vọng 
đoạt được vị trí một trong 3 nước dẫn đầu thế giới về xuất khẩu các sản phẩm xơ dừa bằng cách 
khai thác tiềm năng các sản phẩm này cho sử dụng công nghiệp, thay vì đổ bỏ phần lớn vỏ dừa 
như hiện nay. Hiện Philippines đang xếp thứ năm về xuất khẩu các sản phẩm xơ dừa, sau Ấn Độ, 
Sri Lanka, Việt Nam và Indonesia.  

Các sản phẩm xơ dừa có các thị trường chính là Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
Nhật Bản, Singapore, Australia, Hoa Kz, Canada và Anh. Theo Coir Board của Ấn Độ18, thương 
mại xơ dừa và các sản phẩm chính của xơ dừa trên thế giới chỉ đạt giá trị khoảng 140 triệu 
USD/năm, mà chủ yếu do Sri Lanka và Ấn Độ nắm giữ. Tuy giá trị thương mại không lớn, nhưng 
ngành chế biến xơ dừa lại tạo ra rất nhiều công ăn việc làm cho nông dân các nước trồng dừa.    

Hiện Trung Quốc là thị trường nhập khẩu các sản phẩm xơ dừa lớn nhất thế giới, với các nhà 
cung cấp chủ yếu từ Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Sri Lanka, Ấn Độ và Indonesia. Trung Quốc 
tiếp tục là khách hàng chủ yếu của các sản phẩm xơ dừa trên thị trường thế giới. Năm 2010, 
quốc gia này nhập khẩu đến 64% tổng cầu đối với sợi xơ dừa thô, khối lượng lên đến 272 ngàn 
tấn. Cầu của Trung Quốc tăng trưởng với tốc độ 25%/năm trong giai đoạn 2004-2010. Vào qu{ 
1/2011, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 15.273 tấn xơ đóng kiện (mattress fiber) từ Sri Lanka, 
chiếm hơn 73% tổng xuất khẩu từ Sri Lanka. Các loại sản phẩm xơ dừa khác như sợi xơ cứng, sợi 
xoắn và mụn dừa cũng được Trung Quốc nhập khẩu từ Sri Lanka với khối lượng lớn. 

Xuất khẩu các sản phẩm xơ dừa từ Indonesia đến Trung Quốc cũng gia tăng trong giai đoạn từ 
tháng 2 đến tháng 3/2011, nhất là xơ thô. Hầu hết xơ thô của Indonesia được xuất đi Trung Quốc 
trong giai đoạn này. Khối lượng khoảng 3,3 ngàn tấn, chiếm 98% tổng xuất khẩu. Indonesia kiếm 
được khoảng 917 ngàn USD từ việc bán các sản phẩm xơ dừa trong giai đoạn này19. 

                                                           
17

 http://www.malaya.com.ph/mar10/busi1.html 
18

 http://coirboard.nic.in/coirtrade.htm 
19
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Các sản phẩm cuối cùng từ xơ dừa như đệm xơ dừa, tấm trải và thảm chùi chân có thị trường 
chính là châu Âu, ví dụ Anh, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Hà Lan. Lượng nhập khẩu của các quốc gia 
này là 18.200 tấn năm 2010, tăng 11,7% so với năm 2009. 

Quan sát diễn biến giá một vài mặt hàng cơ bản của nhóm xơ dừa và sản phẩm xơ dừa như đệm 
xơ dừa và xơ long cứng của Sri Lanka; vải địa chất bằng xơ dừa của Ấn Độ và xơ thô của 
Indonesia trong giai đoạn 2007-2011, có thể thấy sau một giai đoạn giá ổn định kéo dài từ cuối 
năm 2007 đến đầu năm 2010, các mặt hàng này đều tăng giá trở lại (Hình 2.16).  

Giá vải địa chất (goetextile) làm bằng xơ dừa của Ấn Độ có giá trị khá cao, từ hơn 1.000 USD/tấn 
năm 2007 tăng lên đến trung bình 1.600 USD/tấn trong 6 tháng đầu năm 2011. Mức giá của sản 
phẩm này cho thấy nếu được chế biến đến các thành phẩm và đi vào những sản phẩm cao cấp, 
giá không thua kém gì các sản phẩm chế biến từ cơm dừa.  

Các sản phẩm xơ lông cứng của Sri Lanka có giá biến động và cũng có xu hướng tăng từ đầu năm 
2010 trở lại đây. Giá xơ lông cứng loại bristle 1 tie luôn có giá thấp hơn loại 2 tie vào khoảng 100 
USD/tấn. Giá trung bình 6 tháng đầu năm 2011 của hai mặt hàng này lần lượt là 458 và 621 
USD/tấn. 

Giá thấp nhất là đệm xơ dừa và xơ nguyên liệu. Đệm xơ dừa có giá thấp, dưới 150 USD/tấn trong 
các năm 2007-2009. Từ năm 2010 đến nay, giá xơ nguyên liệu lại gia tăng, đến hơn 200 USD/tấn. 
Xơ nguyên liệu của Indonesia có giá gần đây nhất lên đến hơn 300 USD/tấn (tháng 6-7/2011), 
cao hơn gấp hai lần so với mức giá năm 2008 (Bảng 2-8).  

Giá thảm xơ dừa đầu năm 2011 vào khoảng 385 USD/m2. Giá tấm xơ dừa tráng cao su và chiếu 
xơ dừa vào khoảng 14 USD/m2. 

Diễn biến giá trên cho thấy xu hướng giá xơ dừa và các sản phẩm xơ dừa tăng chủ yếu do nhu 
cầu tăng cao của thị trường Trung Quốc.  

     

 

Hình 2-16 Diễn biến giá xơ dừa trong giai đoạn 2008-2011 (APCC) 
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Bảng 2-8 Giá xơ dừa trong giai đoạn 2008-2011 (USD/tấn) 

 2007 2008 2009 2010 6 tháng 2011 

 T.B T.B CV% T.B CV% T.B CV% T.B CV% 

Sri Lanka (Mattress) 132  131  12,5  144  3,9  185  19,5  229  10,6  

Sri Lanka (Bristle 1 tie) 249  269  13,1  264  5,2  317  19,7  458  4,4  

Sri Lanka (Bristle 2 tie) 341  394  6,2  375  4,8  495  10,6  621  2,4  

India (Geo Textile) 1.075  1.043  9,8  1.076  4,0  1.303  13,4  1.600  6,8  

Indonesia (Xơ nguyên liệu) -  158  6,4  194  5,3  246  17,1  310  4,8  

Nguồn: APCC, số liệu các năm 2008-2011 

2.2.6 Than gáo dừa và than hoạt tính20 

Than hoạt tính chế biến từ than gáo dừa được sản xuất chủ yếu ở Philippines, Indonesia, Sri 
Lanka, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Năm 2010, tổng lượng than hoạt tính xuất khẩu từ các 
quốc gia này là 107,638 ngàn tấn so với 96,670 ngàn tấn năm 2009, tăng 11,3%. Trung Quốc cũng 
xuất khẩu 20,874 ngàn tấn, tăng so với mức 19,950 tấn năm 2009. Trung Quốc sản xuất than 
hoạt tính từ nguồn than gáo dừa nhập khẩu từ Indonesia, Philippines và Việt Nam.  

Than hoạt tính sản xuất từ than gáo dừa có cầu rất chắc chắn trên thị trường thế giới. Than hoạt 
tính được sử dụng rộng rãi với nhiều ứng dụng công nghiệp như tinh lọc khí, xăng, chất lỏng và 
lọc vàng. Nó cũng được sử dụng cho công nghiệp hóa chất, công nghiệp dược phẩm cũng như 
bảo quản rau và trái cây, và còn rất nhiều ứng dụng khác nữa. Tổng nhu cầu nhập khẩu than hoạt 
tính từ than gáo dừa đang tăng trường với tốc độ 7,73%/năm trong vòng 5 năm qua.    

Philippines xuất khẩu được 30,764 ngàn tấn than hoạt tính từ gáo dừa trong năm 2010, tăng 
53,3% so với năm 2009, chỉ ở mức 20,026 ngàn tấn. Dự đoán năm 2011 Philippines sẽ còn xuất 
khẩu nhiều hơn, khi mà họ đã xuất được tới 7,580 ngàn tấn trong qu{ 1/2011 so với mức 6,253 
tấn cùng kz năm trước, tăng 21,2%. Philippines cũng xuất khẩu than gáo dừa đến các quốc gia 
khác với lượng xuất 33,037 ngàn tấn trong năm 2010, có giảm đôi chút so với mức 33,037 ngàn 
tấn ở năm 2009. Các thị trường than hoạt tính của Philippines năm 2010 là Hoa Kz (7,041 ngàn 
tấn) và các quốc gia Châu Á và Châu Đại dương (36% thị phần), trong đó Nhật Bản, Hàn Quốc dẫn 
đầu thị trường với 28% thị phần. Thị trường có thứ hạng kế tiếp là Châu Âu (26% thị phần). Pháp, 
Bỉ, và Anh quốc là những quốc gia nhập khẩu dẫn đầu ở Châu Âu.  

Xuất khẩu than hoạt tính của Indonesia năm 2010 (24,791 ngàn tấn) tăng 9,1% so với năm 2009 
(22,741 ngàn tấn). Lượng xuất khẩu than hoạt tính đến Hoa Kz là 7,784 ngàn tấn, tăng 15% so 
năm trước. Ngoài than hoạt tính, Indonesia còn xuất khẩu than gáo dừa ra thị trường thế giới với 
lượng xuất 189,562 tấn, tăng đến 48,8% so năm 2009 với giá FOB trung bình 300 USD/tấn.  

Malaysia chỉ xuất khẩu được 5,788 ngàn tấn than hoạt tính trong năm 2010, giảm rất nhiều so 
với mức 17,730 tấn năm 2009. Ngay cả thị phần Hoa Kz cũng giảm sút nhiều: 1,902 tấn năm 
2009 còn 621 tấn năm 2010.  

Sri Lanka xuất khẩu được 28,782 tấn than hoạt tính trong năm 2010, tăng đến 63,2% so với năm 
2009, và đạt kim ngạch đến 47,9 triệu USD trong năm này, tăng đến 74,4% so với năm 2009. Thị 
trường Hoa Kz chiếm đến 48% thị phần than hoạt tính Sri Lanka năm 2010, với khối lượng 
13,780 ngàn tấn và giá trị 23,02 triệu USD. Sri Lanka cũng bán 2.873 tấn than gáo dừa cho các thị 
trường khác, với mức giá FOB Colombo trung bình 392 USD/tấn. 

                                                           
20

 Nếu không có dẫn nguồn cụ thể, các thông tin và số liệu được hiểu là dựa trên nguồn APCC 



29 

 

Giá bán của than hoạt tính Sri Lanka đến thị trường Hoa Kz năm 2010 dao động từ 1.322 đến 
1.716 USD/tấn, trung bình 1.517 USD/tấn. Mức giá này tăng bình quân 1,8%/tháng. Qua đến đầu 
năm 2011, giá than hoạt tính tiếp tục tăng đến 1.764 USD/tấn, cao hơn giá trung bình năm 2010 
16,3%. Indonesia và Việt Nam cũng xuất khẩu than hoạt tính đến thị trường Hoa Kz nhưng với 
giá rất thấp, chỉ ở mức 1.175 và 1.151 USD/tấn, theo thứ tự. Than hoạt tính Philippines có giá tốt 
nhất, trung bình 1.644 USD/tấn năm 2010, cao hơn giá của Indonesia 40% và Sri Lanka 7,5%.   

Các thông tin trên cho thấy giá than gáo dừa và than hoạt tính có xu hướng tăng rất nhanh từ 
năm 2009 cho đến nay, chứng tỏ nhu cầu nhập khẩu và sử dụng các sản phẩm này đang tăng 
cao. Hình 2-17 dưới đây thể hiện giá than gáo dừa nội địa tại một số quốc gia sản xuất quan 
trọng như Philippines, Sri Lanka và Indonesia. 

 

 

Hình 2-17 Diễn biến giá than gáo dừa trong giai đoạn 2008-2011 (APCC) 

2.3 Tóm lược về sản xuất và thương mại sản phẩm dừa thế giới 

Dừa được trồng chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, Nam Á và Châu Đại dương. Trong đó, các quốc 
gia có diện tích canh tác dừa lớn nhất là Indonesia, Philippines và Ấn Độ. Ba quốc gia này chiếm 
đến ¾ diện tích dừa thế giới. Một vài quốc gia có diện tích dừa nhỏ hơn, nhưng đóng góp vai trò 
quan trọng đối với ngành dừa thế giới là Sri Lanka và Thái Lan. Việt Nam chỉ chiếm xấp xỉ 1% diện 
tích dừa thế giới.  

Diện tích canh tác dừa khá ổn định trong thời gian dài, và tiềm năng phát triển diện tích trồng 
mới có lẽ chủ yếu chỉ ở một vài quốc gia như Sri Lanka, Việt Nam. Do đó, sản lượng dừa thế giới 
tùy thuộc vào khả năng thâm canh tăng năng suất ở các quốc gia quan trọng. Hai nước có diện 
tích lớn là Indonesia và Philippines có năng suất dừa khá thấp, trong khi một vài nước khác như 
Ấn Độ và Sri Lanka có năng suất dừa cao hơn nhiều. Như vậy, thâm canh và tăng năng suất dừa 
còn tiềm năng khá lớn ở Indonesia và Philippines. 

Các quốc gia trồng dừa nhiều nhất như Indonesia, Philippines, Ấn Độ và Sri Lanka lại tiêu thụ 
phần lớn dừa và cơm dừa họ sản xuất được. Họ cũng là các quốc gia xuất khẩu các sản phẩm dừa 
quan trọng trên thế giới.  

Các sản phẩm dừa được xuất khẩu chủ yếu là dầu dừa, khô dầu dừa, cơm dừa, cơm dừa nạo sấy, 
xơ dừa và các sản phẩm xơ dừa, than gáo dừa và than hoạt tính. Các sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao như sữa dừa, kem dừa, bột sữa dừa có khối lượng sản xuất và tiêu thụ ít hơn các sản phẩm 
truyền thống trên. Thông tin về các sản phẩm này rất thiếu. 
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Các quốc gia có thế mạnh trong sản xuất và xuất khẩu dầu dừa, khô dầu dừa là Philippines, 
Indonesia, Malaysia và Papua New Guinea. Các sản phẩm này được thương mại với quy mô lớn 
nhưng có giá trị thấp. Thị trường chủ yếu là Hoa Kz và các quốc gia Châu Âu. Dầu dừa được dùng 
chủ yếu để làm dầu ăn và một phần nhỏ được chế biến tinh lọc để làm mỹ phẩm và các sản 
phẩm chăm sóc da.  

Các quốc gia có thế mạnh trong xuất khẩu cơm dừa nạo sấy là Philippines, Indonesia và Sri 
Lanka. Thị trường chính là các quốc gia Trung Đông dùng chế biến thức ăn và các quốc gia Châu 
Âu dùng chế biến bánh kẹo. 

Sri Lanka và Ấn Độ rất mạnh về công nghiệp chế biến xơ dừa và các sản phẩm xơ dừa. Thị trường 
đang có nhu cầu cao về các sản phẩm xơ dừa, nhất là Trung Quốc. Philippines đang có kế hoạch 
phát triển ngành này để tăng giá trị gia tăng và đa dạng hóa sản phẩm chế biến. 

Chế biến và xuất khẩu than gáo dừa, than hoạt tính là thế mạnh của Philippines, Indonesia, Sri 
Lanka, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam. Thị trường than hoạt tính chủ yếu là Hoa Kz, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Pháp, Bỉ, và Anh quốc.   

Giá các loại sản phẩm chế biến xếp theo thứ tự từ cao tới thấp là than hoạt tính, cơm dừa nạo 
sấy, dầu dừa, cơm dừa. Nhóm sản phẩm có giá trị thấp là than gáo dừa, xơ dừa, và khô dầu dừa. 
Tuy nhiên, một vài loại sản phẩm chế biến từ xơ dừa lại có giá trị rất cao như vải địa chất làm từ 
xơ dừa.  

Diễn biến giá trong vài năm đây của đa số mặt hàng chế biến từ dừa cho thấy xu hướng giảm giá 
sâu từ đầu năm 2008 đến cuối năm 2009, sau đó giá tăng lên cho đến đầu năm 2011. Đối với 
nhóm sản phẩm chế biến từ cơm dừa, xu hướng giá từ đầu năm 2011 đến giữa năm 2011 hiện 
đang giảm xuống, và chỉ ra dấu hiệu hạ nhiệt cơn sốt giá. Biên độ biến động giá các sản phẩm 
khá cao, thể hiện sự không chắc chắn về nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Tuy nhiên, xu thế tăng 
trưởng của các sản phẩm xơ dừa và than gáo dừa (dùng để chế biến than hoạt tính) là khá rõ 
ràng.   
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3 SẢN XUẤT DỪA Ở VIỆT NAM, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

VÀ BẾN TRE 

3.1 Canh tác dừa ở Việt Nam và Đồng Bằng Sông Cửu Long 

Dừa là một cây trồng nông nghiệp truyền thống ở Việt Nam. Là một đất nước nhiệt đới, Việt 
Nam có đủ điều kiện khí hậu, thủy văn và thổ nhưỡng phù hợp cho cây dừa sinh trưởng và phát 
triển tốt, nhất là ở khu vực duyên hải miền Trung đến Đồng Bằng Sông Cửu Long. Cây dừa có địa 
bàn khu trú khá rộng, và đặc biệt phát triển tốt từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến mũi Cà Mau (Đường 
Hồng Dật, 1990, trích bởi Nguyễn Thị Lệ Thủy, 200821), và chủ yếu tập trung ở các vùng đồng 
bằng ven biển.  

Cây dừa thích nghi tốt trên nhiều loại đất khác nhau, nhưng phát triển tốt nhất trên đất cát 
nhiễm mặn nhẹ, vốn rất phố biến ở vùng duyên hải miền Trung. Cây dừa cũng phát triển rất tốt 
trên nền đất phù sa sông nhiễm mặn ven biển ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, và có hàm 
lượng và chất lượng dầu cao trên vùng đất lợ. 

Cây dừa là cây truyền thống của nông dân Việt Nam, và có nhiều đóng góp vào cuộc sống hàng 
ngày của nông dân như là nguồn chất đốt tại chỗ (cung cấp lá, bẹ, vỏ, gáo dừa... làm chất đốt), 
dầu ăn (dầu dừa là loại dầu ăn mang tính truyền thống ở một số vùng trồng dừa tập trung), thực 
phẩm nấu nướng và là nguồn nguyên liệu làm bánh kẹo (cơm dừa, nước cốt dừa). Dừa cũng là 
loại cây trồng tạo ra nhiều thu nhập phụ cho hộ gia đình nông dân, góp phần cải thiện dinh 
dưỡng, và tạo ra công ăn việc làm cho lao động nông thôn. 

Hiện nay, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, việc gia tăng xâm nhập mặn, hạn hán và lũ lụt bất 
thường là những đe dọa cho những vùng đồng bằng ven biển, nhất là ở Đồng Bằng Sông Cửu 
Long. Dừa là loại cây nông nghiệp được đánh giá có khả năng chống chịu được các nguy cơ trên, 
trở thành một đối tượng cây trồng quan trọng trong hệ thống canh tác góp phần phát triển nông 
nghiệp bền vững trong tương lai, nhất là cho các vùng đồng bằng thấp ven biển.  

3.1.1 Diện tích, năng suất và sản lượng dừa Việt Nam và Đồng Bằng Sông 

Cửu Long 

Dừa đã từng được dự kiến phát triển mạnh ở Việt Nam, và đã có thời gian được trồng với quy 
mô diện tích hơn 300 ngàn ha. Từ những năm 1980, Nhà nước đã có kế hoạch phát triển cây dừa 
lên đến quy mô 700 ngàn ha (Đường Hồng Dật, 1990, trích bởi Nguyễn Thị Lệ Thủy, 2008). Theo 
thống kê của APCC, đến năm 1991, Việt Nam đã có 330 ngàn ha dừa (Nguyễn Thị Lệ Thủy, 2008). 

Tuy nhiên, trong một thời gian dài, diện tích dừa Việt Nam suy giảm liên tục. Hiện tại, Việt Nam 
chỉ có chưa đầy 140 ngàn ha dừa. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam (2009), diện tích 
dừa và diện tích dừa đang cho thu hoạch đều sụt giảm rất nhanh trong giai đoạn 2000-2003 
(Hình 3-1). Sự suy giảm này có thể từ nhiều l{ do khác nhau như: i) ưu tiên phát triển cây lương 
thực để bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; ii) sự chuyển đổi mô hình canh tác cây trồng nông 
nghiệp ven biển sang nuôi trồng thủy sản; hoặc iii) việc mở rộng diện tích cây ăn trái; iv) ngành 
công nghiệp chế biến dừa trong giai đoạn trước còn yếu kém không đủ tạo ra nền tảng phát 
triển bền vững cho ngành dừa Việt Nam;  và v) sự suy giảm giá dầu dừa trong một thời gian dài 
do sự cạnh tranh khốc liệt của dầu cọ và dầu đậu nành trên thị trường dầu ăn thế giới. Chỉ tính 
riêng ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, diện tích chuyển đổi từ canh tác cây trồng nông nghiệp sang 
nuôi tôm sú đã xấp xỉ 400 ngàn ha từ năm 1999 cho đến nay. Trên diện tích này, rất nhiều vùng 

                                                           
21

 Nguyễn Thị Lệ Thủy. (2008). Nghiên cứu chọn tạo một số giống dừa có năng suất cao và chất lượng đáp ứng nhu cầu chế 
biến và xuất khẩu. Viện nghiên cứu dầu và cây có dầu.  
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dừa tập trung đã bị chặt bỏ để chuyển sang nuôi tôm, ví dụ vùng dừa ở các huyện Đầm Dơi, Thới 
Bình, Trần Văn Thời… ở tỉnh Cà Mau. 

Ngoài ra, dịch bọ dừa do loài Brontispa longissima gây hại rất nghiêm trọng cho toàn vùng dừa 
Đồng Bằng Sông Cửu Long kể từ năm 1999 cũng làm giảm năng suất, từ đó gây ra thất thoát một 
phần diện tích khi nông dân thua lỗ phải chuyển đổi sang cây trồng khác.  

Hiện nay, cây dừa ở Việt Nam được trồng phân tán ở nhiều tỉnh khác nhau, tuy nhiên được trồng 
tập trung với quy mô lớn tại hai tỉnh Bình Định của vùng duyên hải miền Trung (nổi tiếng với 
vùng dừa Tam Quan) và tỉnh Bến Tre ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.  

Theo các số liệu không chính thức, Đồng Bằng Sông Cửu Long chiếm hơn 78,6% diện tích dừa của 
cả nước, với quy mô khoảng xấp xỉ 110 ngàn ha. Trong đó, Bến Tre là tỉnh có quy mô dừa lớn 
nhất cả nước (xấp xỉ 50 ngàn ha) và được trồng tập trung thành vùng nguyên liệu lớn cho ngành 
chế biến các sản phẩm dừa. Từ năm 2006 cho tới nay, diện tích dừa Bến Tre tăng liên tục, và 
diện tích dừa trồng mới tăng khá nhanh. Theo số liệu của Cục Thống Kê Bến Tre, năm 2009, Bến 
Tre có 49.920 ha dừa, trong đó cho thu hoạch 39.118 ha. Như vậy, trong các năm sắp tới, diện 
tích dừa cho thu hoạch còn sẽ tăng nhanh, khi tỉnh còn hơn 10 ngàn ha dừa chưa cho thu hoạch 
(Hình 3-2) So với cả nước, Bến Tre đóng góp 35,8% diện tích dừa. 

 

 

Hình 3-1 Diễn biến diện tích canh tác dừa cả nước giai đoạn 2000-2009 
Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2009 

 

 

Hình 3-2 Diễn biến diện tích canh tác dừa Bến Tre giai đoạn 2005-2009 
Nguồn: Cục Thống Kê Bến Tre, 2009 
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3.1.2 Tình hình sản xuất, chế biến và thương mại dừa ở Bến Tre 

Dừa Bến Tre được trồng tập trung chủ yếu ở các huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Giồng Trôm, 
một phần của huyện Bình Đại và Châu Thành. Về mặt sinh thái, đất trồng dừa của Bến Tre chủ 
yếu là đất phù sa sông có ảnh hưởng mặn, và khu vực dừa tập trung nhiều nhất chính là vùng lợ. 
Huyện Mỏ Cày (cũ) trước khi tách ra thành hai huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc có 19.562 ha 
dừa, chiếm tỷ trọng 39,2% diện tích dừa toàn tỉnh. Huyện Giồng Trôm cũng có diện tích dừa khá 
lớn, 12.569 ha, chiếm 25,18% tổng diện tích dừa của tỉnh. Bình Đại và Châu Thành cũng chiếm 
khá nhiều diện tích, khoảng 5.400 ha cho mỗi huyện (gần 11% diện tích dừa). Cơ cấu diện tích 
dừa đang cho thu hoạch cũng tương tự như vậy (Hình 3-3 và 3-4).  

 

 

 

 

 

 

 

Hình. Cơ cấu diện tích dừa Bến Tre đang thu hoạch năm 2009, phân the 

 

2.1.3 Xu hướng phát triển  

 

Các số liệu thống kê về diện tích và sản lượng dừa Việt Nam và Bến Tre thường không nhất quán 
giữa các nguồn. APCC (2011) ước đoán Việt Nam có 141 ngàn ha, hàng năm sản xuất được 
khoảng 813 triệu trái dừa năm 2009, tương đương 180 ngàn tấn cơm dừa quy đổi. Số liệu Việt 
Nam cho biết diện tích dừa là 139,3 ngàn ha (Tổng cục Thống kê, 2009). Theo báo cáo PI (2009), 
Bến Tre có hơn 40 ngàn ha dừa, cho sản lượng khoảng 310 triệu trái/năm. Theo Sở Nông nghiệp 
& Phát triển nông thôn Bến Tre (2011), trong năm 2010 Bến Tre có khoảng 51.560 ha dừa, trong 
đó diện tích cho trái là 41.535 ha, ước sản lượng 420,212 triệu trái. Theo số liệu của Cục Thống 
Kê Bến Tre, năm 2009, Bến Tre có 49.920 ha dừa, trong đó cho thu hoạch 39.118 ha. 

Theo ước tính không chính thức, có khoảng 12,5% diện tích dừa Bến Tre trồng các giống dừa 
thuộc nhóm cho trái tươi (dừa uống nước) phổ biến như các giống Xiêm xanh, Xiêm vàng, Xiêm 
đỏ, Xiêm lục, dừa Tam Quan, dừa Dứa. Khoảng 85% diện tích còn lại trồng các giống dừa chế 
biến công nghiệp hoặc đa dụng như nhóm dừa Ta (Ta xanh, Ta vàng, Ta đỏ), dừa Dâu (Dâu xanh, 
Dâu vàng, Dâu đỏ), giống lai PB121, JVA 2, và giống lai khác. Các vùng trồng dừa tươi phân bố 
xen kẽ với vùng dừa chế biến công nghiệp, và ở huyện nào cũng có.  

Năng suất dừa Bến Tre cũng khá cao so với chuẩn quốc tế, vào khoảng 7.700 trái/ha/năm, tương 
đương với năng suất dừa Ấn Độ và Sri Lanka.  

Xét về triển vọng phát triển, Bến Tre vẫn còn quỹ đất tiềm năng để phát triển vùng chuyên canh 
dừa trên nền đất chuyển đổi từ cây trồng khác, ví dụ như đất trồng mía, trồng lúa năng suất thấp 
hoặc đất lúa nhỏ lẻ. Quỹ đất tiềm năng có không dưới 10 ngàn ha. Về năng suất, Bến Tre vẫn có 
khả năng nâng cao năng suất dừa từ 20-30% trên diện rộng nếu được đầu tư trồng mới các giống 
dừa có năng suất cao, có áp dụng kỹ thuật trồng, chăm sóc, bón phân và bảo vệ thực vật tốt.  

 

Hình 3-4 Cơ cấu diện tích dừa Bến Tre năm 2009, 

phân theo huyện (%) 

 

 

 

 

Hình 3-3 Cơ cấu diện tích dừa Bến Tre cho thu 

hoạch năm 2009, phân theo huyện (%) 
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Từ nhiều năm về trước, công nghiệp chế biến dừa ở Bến Tre còn phát triển kém. Vì vậy, chính 
quyền địa phương khuyến khích xuất khẩu dừa trái nguyên liệu (dừa khô lột vỏ) cho thương 
nhân nước ngoài, mà chủ yếu là thương nhân Trung Quốc, với thuế suất ưu đãi 0%, nhằm nâng 
cao lợi ích cho nông dân trồng dừa. Xuất khẩu dừa trái là thế mạnh truyền thống của Bến Tre, và 
xuất hiện từ những năm 1994-1995. 

Công nghiệp chế biến dừa của Bến Tre xuất phát từ ngành chế biến dầu dừa. Trên nền tảng này, 
cùng với sự đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ cơm dừa, nước dừa và sự du nhập công nghệ 
từ các nước trồng dừa đã có ngành chế biến phát triển, ngày càng có nhiều doanh nghiệp đầu tư 
vào chế biến dừa ở Bến Tre, kể cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp 
nước ngoài, kể cả doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Đến cuối năm 2009, Bến Tre 
có 82 doanh nghiệp đăng k{ và hoạt động trong lĩnh vực chế biến các sản phẩm từ dừa. Con số 
này tăng 74,5% so với năm 2005 (Cục Thống Kê Bến Tre, 2011).  

Các sản phẩm chế biến từ dừa ngày càng phong phú hơn, và các doanh nghiệp này đã tận dụng 
hầu hết các khả năng chế biến trái dừa. Các sản phẩm chủ yếu phân bố trong các nhóm sản 
phẩm chủ yếu là trái dừa khô, kẹo dừa, thạch dừa, sản phẩm từ cơm dừa có dầu dừa, cơm dừa 
nạo sấy, bột sữa dừa. Nhóm sản phẩm chế biến từ xơ dừa có mụn xơ dừa, chỉ xơ dừa, lưới xơ 
dừa, thảm xơ dừa, dây xoắn. Nhóm sản phẩm chế biến từ gáo dừa có than gáo dừa (than thiêu 
kết) và than hoạt tính. Ngoài ra, còn rất nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ được chế biến từ các 
bộ phận thân gỗ, trái, gáo, gân lá dừa, v.v. 

Hàng năm, kim ngạch xuất khẩu dừa trái và các sản phẩm dừa của Bến Tre đạt trên 70 triệu USD, 
là nguồn thu rất quan trọng đối với tỉnh và lao động trong tỉnh. Các sản phẩm chính, lượng và giá 
trị xuất khẩu của dừa Bến Tre tóm lược ở Bảng 3-1 sau đây.    

Bảng 3-1 Một số mặt hàng xuất khẩu từ dừa ở Bến Tre 

 ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 

  Lượng giá trị   

(1000 USD) 

Lượng giá trị   

(1000 USD) 

Lượng giá trị   

(1000 USD) 

 Tổng số         58.553        75.380        70.710  

 Dừa khô lột vỏ  kg 98.659.764       15.041  91.745.281       22.342  110.266.435      18.414  

 Kẹo dừa  kg   9.303.399         6.341    9.202.256         7.650     8.021.899         6.588  

 Thạch dừa  kg   3.819.275            944    4.180.875         1.101     5.201.469            866  

 Mụn dừa  kg   7.651.340         1.396    5.493.120            704     7.599.271         1.858  

 Cơm dừa nạo sấy  kg 14.017.065       14.517  14.329.700       21.297   16.230.707       15.057  

 Bột sữa dừa  kg      105.110            231       538.850         1.195       563.640         1.447  

 Than gáo dừa  kg 12.515.650         2.802  14.564.190         3.499   16.507.944         3.674  

 Than hoạt tính  kg        68.000             61                  -                -                  -                -  

 Lưới xơ dừa kg   5.876.607         2.851    4.050.641         2.904     6.824.924         3.150  

 Chỉ xơ dừa  kg 58.583.909       13.507  64.561.259       13.533   77.311.895       19.308  

 Thảm xơ dừa  chiếc      114.380            139       305.900            381       118.600            182  

 Dây xoắn  kg      636.102            382       827.003            495         54.240             28  

 Hàng thủ công mỹ 
nghệ  

chiếc      202.846            341       186.411            279         64.900            138  

 Nguồn: Báo cáo xuất nhập khẩu hàng năm, Cục Thống Kê Bến Tre, 2011 
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Thị trường của các sản phẩm dừa Bến Tre cũng khá phong phú. Hàng năm có đến 60-70 quốc gia 
nhập khẩu sản phẩm dừa từ Bến Tre. Theo Cục Thống Kê Bến Tre (2011), hàng năm Bến Tre xuất 
khẩu khoảng 110 triệu trái dừa khô lột vỏ, chiếm khoảng hơn ¼ sản lượng trái của tỉnh với kim 
ngạch năm 2009 hơn 18 triệu USD cho hai khách hàng chính là Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhóm 
sản phẩm xơ dừa có giá trị kim ngạch cao nhất, đạt tổng cộng 24,5 triệu USD, xuất khẩu đi các 
nước Trung Quốc, Hàn Quốc và một vài nước Châu Âu. Khách hàng nhập mụn dừa Bến Tre nhiều 
nhất là Hàn Quốc (4,13 ngàn tấn), kế đó là Đài Loan và Canada (1,38 ngàn tấn mỗi quốc gia). Cơm 
dừa nạo sấy cũng là một sản phẩm chủ lực, với khối lượng xuất khẩu 16,239 ngàn tấn và giá trị 
15 triệu USD năm 2009, đến hơn 50 quốc gia khác nhau, mà chủ yếu là các quốc gia dùng cơm 
dừa nạo sấy để nấu nướng như Sri Lanka (3,96 ngàn tấn), Ai Cập (4,28 ngàn tấn), Singapore (2,38 
ngàn tấn) hoặc các quốc gia dùng cơm dừa nạo sấy trong công nghiệp thực phẩm, bánh kẹo. Bến 
Tre cũng có năng lực chế biến và xuất khẩu từ 15-16 ngàn tấn than gáo dừa/năm, cộng với 
khoảng 100 tấn than hoạt tính, cho kim ngạch khoảng 2,86 triệu USD, mà khách hàng chủ yếu là 
Trung Quốc. 

Năm 2009, Trung Quốc là khách hàng chủ yếu của mặt hàng trái khô lột vỏ (trên 100 triệu trái), 
kẹo dừa (8 ngàn tấn), thạch dừa (5,2 ngàn tấn), than thiêu kết (16,3 ngàn tấn), và chỉ xơ dừa 
(76,5 ngàn tấn). Đáng lưu { là ngoài kẹo dừa, các sản phẩm dừa Trung Quốc nhập khẩu từ Bến 
Tre chủ yếu là nguyên liệu thô cho ngành công nghiệp chế biến dừa của Trung Quốc. 

Với năng lực và trình độ công nghệ chế biến các sản phẩm dừa hiện nay, nhu cầu nguyên liệu của 
các cơ sở và doanh nghiệp tại Bến Tre tăng lên rất cao. Vì vậy, việc thu mua dừa trái khô lột vỏ, 
chỉ xơ dừa, than thiêu kết của thương nhân Trung Quốc đã gây ra tình trạng cạnh tranh giá dừa 
nguyên liệu và thiếu hụt nguyên liệu chế biến cho các doanh nghiệp Bến Tre. Trong những năm 
gần đây, tình trạng này ngày càng nặng nề, và gây ra khó khăn trong sản xuất đối với nhiều nhà 
máy chế biến và làm giảm trầm trọng công suất chế biến thực so với công suất thiết kế lắp đặt.   

Nhìn chung, dừa là cây trồng rất quan trọng đối với kinh tế tỉnh Bến Tre, vừa tạo ra được kim 
ngạch xuất khẩu lớn, vừa tạo ra nhiều công ăn việc làm, sinh kế cho khu vực nông thôn và thành 
thị Bến Tre. Mặc dù có diện tích rất ít ỏi so với các quốc gia trồng dừa chính, nhưng tỉnh Bến Tre 
có công nghiệp chế biến khá rộng khắp và đa dạng, tận dụng được hết tiềm năng của nguồn 
nguyên liệu từ trái dừa. Sự liên thông mạnh mẽ giữa Bến Tre và rất nhiều quốc gia nhập khẩu 
cho thấy khả năng đa dạng hóa sản phẩm dừa của Bến Tre.  

Ngành công nghiệp chế biến dừa ở Bến Tre tuy mới hình thành không lâu, nhưng đã có sự phát 
triển khá chắc chắn, và phong phú về mặt hàng, không chỉ lệ thuộc vào nhưng nhóm hàng truyền 
thống như dầu dừa hoặc cơm dừa nạo sấy. Ngành công nghiệp chế biến xơ dừa đã tận dụng hầu 
hết vỏ dừa sản xuất ra, và xuất khẩu cả mụn dừa với khối lượng lớn.  

Các sản phẩm chế biến của Bến Tre khai thác gần như toàn diện các nhóm sản phẩm chính như 
nhóm sản phẩm xơ dừa, gáo dừa, cơm dừa và nước dừa. Đặc biệt, nhóm sản phẩm chế biến từ 
xơ dừa và mụn dừa có giá trị kim ngạch cao nhất trong các nhóm sản phẩm.  

Tuy nhiên, các sản phẩm tinh chế còn hạn chế, hoặc số lượng quá ít, hoặc chưa chế biến được, ví 
dụ sữa dừa, kem sữa dừa, dầu dừa nguyên chất, nước giải khát, thạch dừa thành phẩm. Các sản 
phẩm thô vẫn chiếm tỷ trọng rất lớn. 

Ngoài ra, việc xuất khẩu quá nhiều dừa trái nguyên liệu và một số loại sản phẩm làm nguyên liệu 
thô cho chế biến sâu hơn như than gáo dừa, xơ dừa, thạch dừa thô đã gây ra thiếu hụt nghiêm 
trọng nguyên liệu chế biến cho các doanh nghiệp tại Bến Tre, và làm suy yếu dần ngành chế biến 
các sản phẩm dừa của tỉnh.   
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3.2 Canh tác dừa ở hộ nông dân Bến Tre  

3.2.1 Đặc điểm của hộ nông dân 

3.2.1.1 Học vấn và lao động gia đình 

Hộ nông dân là loại hình tổ chức sản xuất cơ bản ở Việt Nam, Đồng Bằng Sông Cửu Long và Bến 
Tre. Hộ nông dân có các đặc trưng cơ bản là i) vừa là đơn vị sản xuất, vừa là đơn vị tiêu dùng; ii) 
các thành viên trong hộ gia đình có quan hệ huyết thống và quan hệ kinh tế; iii) hộ nông dân sử 
dụng lao động gia đình là lực lượng lao động chủ yếu cho các hoạt động kinh tế.  

Về học vấn, hầu hết chủ hộ nông dân trồng dừa có trình độ tiểu học và trung học cơ sở. Trong 
đó, số chủ hộ có trình độ trung học cơ sở, chiếm 44% số mẫu điều tra. Nhóm thứ hai có trình độ 
học vấn tiểu học chiếm 35%. Ở các mức trình độ học vấn cao hơn, tỷ lệ tương đối thấp, ví dụ 
trình độ trung học phổ thông chiếm 17,5%, và trình độ cao đẳng, đại học chỉ chiếm 2,5% (Bảng 3-
2).  

Về nhân khẩu, trung bình hộ nông dân có 4,4 người/hộ (Bảng 3-3), số hộ có nhân khẩu 3-5 người 
chiếm 75% số mẫu điều tra. Tỷ lệ nhân khẩu nam và nữ không chênh lệch nhiều (2,3 và 2,1 
người/hộ). Số lao động chính trong hộ bình quân là 2,6 lao động/hộ, số hộ có lao động chính từ  
2-3 người chiếm 70% số hộ điều tra (Bảng 3-4). Phần lớn lao động trong gia đình là lao động 
nông nghiệp, bình quân có 1,5 lao động. Số hộ có lao động nông nghiệp 1-2 lao động chiếm 78% 
số hộ, số hộ có 3 lao động trở lên chiếm tỷ lệ ít, khoảng 10% số hộ. Nếu hộ chỉ có canh tác dừa, 
với diện tích bình quân 1 ha/hộ thì với số lao động 1-2 lao động/hộ có thể đáp ứng đủ nhu cầu 
cho sản xuất dừa tại địa phương.  

Bảng 3-2 Trình độ văn hóa chủ hộ trồng dừa tỉnh Bến Tre, năm 2010 

Văn hóa chủ hộ Số người 
Tỷ lệ  
(%) 

Phần trăm cộng dồn  
(%) 

Biết đọc, biết viết 1 0,8 0,8 

Cấp 1 42 35,0 35,8 

Cấp 2 53 44,2 80,0 

Cấp 3 21 17,5 97,5 

Cao Đẳng, Đại học 3 2,5 100,0 

Tổng cộng 120 100,0  

         Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Bảng 3-3 Thông tin chung về hộ trồng dừa năm 2010 

Chỉ tiêu Tổng số 
mẫu 

Tối 
thiểu 

Tối đa Trung 
bình 

Độ 
lệch 

chuẩn 

Số nhân khẩu (người/hộ) 120 1 17 4,4 1,8 

Số nhân khẩu nam (người/hộ) 120 0 12 2,3 1,3 

Số nhân khẩu nữ (người/hộ) 120 0 5 2,1 0,9 

Lao động chính (lao động/hộ) 120 0 8 2,5 1,2 

Lao động nông nghiệp (lao động/hộ) 120 0 7 1,5 1,0 

Lao động phi nông nghiệp (lao động/hộ) 120 0 4 0,7 1,0 

Lao động vừa nông nghiệp vừa phi nông nghiệp (lao động/hộ) 120 0 4 0,25 0,7 

Số năm kinh nghiệm trồng dừa (năm) 120 5 60 24 13,8 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Nhìn chung, quy mô nhân khẩu và lao động của hộ nông dân trồng dừa ở Bến Tre không lớn, và 
tương thích với quy mô canh tác nhỏ lẻ của hộ. Điều này tạo điều kiện cho việc đầu tư chăm sóc 
cây dừa trong thời gian dài mà hộ nông dân trồng dừa không cần phải tìm kiếm nguồn lao động 
bổ sung, đồng thời tạo điều kiện cho việc đa dạng hóa việc làm và thu nhập của hộ. 

Bảng 3-4 Số lao động của hộ trồng dừa tỉnh Bến Tre, năm 2010 

Số lao 
động/hộ 

Lao động chính Lao động NN Lao động phi NN 
Lao động vừa NN vừa 

phi NN 

Số hộ Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ Tỷ lệ 
(%) 

Số hộ Tỷ lệ 
(%) 

0 0 0,0 14 11,7 68 56,7 101 84,2 

1 13 10,8 41 34,2 29 24,2 11 9,2 

2 63 52,5 53 44,2 14 11,7 6 5,0 

3 21 17,5 7 5,8 6 5,0 1 0,8 

4 16 13,3 4 3,3 3 2,5 1 0,8 

Trên 4 7 5,8 1 0,8 0 0,0 0 0,0 

Tổng cộng 120 100,0 120 100,0 120 100,0 120 100,0 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

3.2.1.2 Quy mô đất canh tác 

Đất đai của hộ nông dân trồng dừa Bến Tre khá ít ỏi. Trong phạm vi điều tra, diện tích thổ cư 
trung bình chỉ là 244 m2/hộ. Diện tích canh tác nông nghiệp trung bình 0,89 ha/hộ, chủ yếu là 
đất trồng dừa với diện tích bình quân 0,82 ha/hộ (Bảng 3-5). Số hộ có diện tích trồng dừa dưới 
1 ha chiếm 77,5% số hộ (Bảng 3-6). Có đến 43,3% hộ nông dân có từ 0,5 đến 1,0 ha đất trồng 
dừa. Số hộ có quy mô canh tác từ 1,0 đến 2,0 ha chỉ là 19,1%. Tỷ lệ hộ có quy mô canh tác dừa 
lớn hơn 2 ha rất ít, chỉ đạt 3,3%.  

Bảng 3-5 Diện tích canh tác, diện tích dừa của hộ trồng dừa tỉnh Bến Tre, năm 2010 

 Số mẫu Tối thiểu Tối đa Trung bình Độ lệch chuẩn 

Diện tích thổ cư (m
2
/hộ) 119 30 1800 244,03 197,141 

Diện tích canh tác nông nghiệp (ha/hộ) 119 0,14 3,20 0,89 0,52 

Diện tích trồng dừa của hộ (ha/hộ) 119 0,13 3,20 0,82 0,52 

Diện tích dừa trên nhân khẩu (ha/người) 119 0,03 1,00 0,21 0,15 

Diện tích dừa trên lao động (ha/lao động) 119 0,03 3,00 0,40 0,37 

Số cây dừa (số cây/hộ) 119 25 670 174,87 111,92 

Tuổi dừa (năm) 119 2,0 56,0 18,4 15,5 

Diện tích trồng mới 32 0,2 1,7 0,59 0,34 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Diện tích dừa/nhân khẩu trung bình là 0,21 ha, diện tích trồng dừa trung bình/lao động là 0,4ha. 
Nhìn chung qui mô diện tích dừa bình quân trên hộ, trên nhân khẩu ở tỉnh Bến Tre khá thấp và 
khó tạo ra thu nhập đầy đủ cho hộ nông dân nếu chỉ dựa vào thu nhập từ cây dừa. Quy mô đất 
canh tác thấp cũng cho thấy thâm canh tăng năng suất dừa và đa dạng hóa việc làm, đa dạng 
hóa nguồn thu nhập cho nông dân mới có thể giữ diện tích dừa ổn định và phát triển. Nếu 
nguồn thu nhập từ dừa là nguồn thu nhập chính của hộ, và không được cải thiện, nông dân có 
thể không quan tâm chăm sóc hoặc có thể chuyển sang cây trồng khác có thu nhập cao hơn. 

Trong giai đoạn 2000-2005, tỉnh Bến Tre thực hiện dự án trồng mới khoảng 5.000 ha. Trong 
phạm vi điều tra tại xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, quy mô trồng mới bình quân là 0,59 
ha/hộ (Bảng 3-5). 



38 

 

Bảng 3-6 Phân bố qui mô diện tích trồng dừa của nông hộ tỉnh Bến Tre, năm 2010 

Qui mô diện tích trồng dừa/hộ Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Từ 0,1 đến 0,5 ha 41 34,2 

Từ trên 0,5 đến 1,0 ha 52 43,3 

Từ trên 1,0 đến 1,5 ha 16 13,3 

Từ trên 1,5 đến 2,0 ha 7 5,8 

Trên 2 ha 4 3,3 

Tổng cộng 120 100 

         Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

3.2.2 Giống và hệ thống canh tác 

Dừa là cây trồng có mặt lâu đời ở tỉnh Bến Tre, và có thể xuất phát từ di dân từ các tỉnh duyên 
hải miền Trung đến định cư tại Bến Tre ba thế kỷ trước đây. Cây dừa cũng là cây trồng quan 
trọng và mang tính truyền thống của Bến Tre. Do vậy, phần lớn các hộ có kinh nghiệm trồng dừa 
trên 20 năm, chiếm 50% số hộ, còn các hộ có kinh nghiệm dưới 5 năm chỉ chiếm 3,3% (Bảng 3-7).  

Bảng 3-7 Số năm kinh nghiệm trồng dừa của hộ trồng dừa tỉnh Bến Tre, năm 2010 

Số năm kinh nghiệm trồng dừa 
Số 
hộ 

Tỷ lệ 

(%) 

1-5 năm 4 3,3 

6-10 năm 31 25,8 

11-15 năm 13 10,8 

16-20 năm 12 10,0 

Trên 20 năm 60 50,0 

Tổng cộng 120 100,0 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Như vậy, xét về kinh nghiệm, nông dân Bến Tre có kinh nghiệm canh tác thực tiễn rất nhiều đối 
với cây dừa, vốn là nghề nghiệp mang tính truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Số 
năm kinh nghiệm trung bình lên đến 24 năm. Tuy nhiên, điều này cũng tiềm ẩn một vấn đề là có 
thể một bộ phận nông dân dựa vào nền tảng kinh nghiệm sản xuất là chính mà không quan tâm 
đến việc tiếp thu và thực hành các kiến thức mới của kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa. 

Giống dừa ở Bến Tre rất đa dạng. Phân loại theo hình thái thì có 2 nhóm dừa cao và dừa lùn. 
Giống dừa cao phần lớn là giống địa phương, mà chủ yếu là các giống dừa ta (Ta xanh, Ta vàng, 
Ta đỏ), và dừa Dâu (Dâu xanh, Dâu vàng, Dâu đỏ). Nhóm giống dừa lùn chủ yếu là giống Xiêm 
xanh, Xiêm vàng, Xiêm đỏ, Xiêm lục, dừa Tam Quan, dừa Dứa.  

Trên thực tế, các giống dừa cao vẫn có thể được sử dụng để bán trái tươi. Các giống dừa Dâu 
mang tính đa dụng, vừa có thể dùng cho chế biến công nghiệp, vừa có thể bán trái tươi. Tuy 
nhiên, theo kết quả điều tra, nông dân có { thức rất rõ ràng về mục tiêu trồng dừa và giống dừa 
mà họ trồng. Đối với 32 nông dân thuộc nhóm trồng mới, hầu hết chọn trồng dừa cho mục tiêu 
chế biến công nghiệp (90,6%), và một số ít chọn vừa bán trái tươi, vừa bán trái khô (9,4%). Đối 
với 88 hộ nông dân trồng dừa trong giai đoạn thu hoạch, có 23,9% trồng chủ yếu là dừa bán trái 
tươi; 63,6% trồng cho mục tiêu chế biến công nghiệp; và 12,5% chọn cả hai mục tiêu. Có 60 hộ 
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trồng các loại dừa ta; 24 hộ có trồng các loại dừa xiêm và chỉ có 4 hộ có trồng dừa dâu. Phổ biến 
nhất là dừa ta xanh, ta vàng. Giống dừa xiêm phổ biến nhất là xiêm xanh.   

Trước đây, khi ngành công nghiệp chế biến dừa chưa phát triển, dừa công nghiệp có thể bán trái 
dưới dạng tươi (để uống nước) và trái khô (để chế biến công nghiệp). Hiện nay nông dân có dừa 
công nghiệp không còn bán tươi mà chủ yếu là bán trái khô phục vụ cho chế biến. Điều này có 
thể làm cho lượng dừa bán trái tươi giảm, góp phần đẩy giá dừa bán trái tươi trong nước tăng. 
Với xu thế giá dừa khô tăng vọt trong các năm gần đây, nông dân trồng dừa có tâm l{ ưu tiên 
trồng dừa để bán trái khô. 

Việc chọn giống dừa, chọn cây và trái để làm giống để phát triển vườn dừa là một trong những 
yếu tố hết sức quan trọng tác động đến năng suất trái và hiệu quả kinh tế của vườn dừa suốt 
trong nhiều năm về sau. Vì vậy, công tác chọn giống dừa được ngành nông nghiệp khuyến cáo và 
phổ biến đến nông dân thông qua nhiều phương tiện. Căn cứ vào kinh nghiệm cá nhân cũng như 
thông tin học hỏi được từ ngành nông nghiệp và cơ quan khuyến nông, phần lớn nông dân tự 
ươm dừa giống cho mình. Tỷ lệ này chiếm 64,2% số hộ. Nông dân cũng mua cây dừa giống từ 
nông dân khác, chiếm tỷ lệ 31,7%. Ngay cả những hộ trồng mới thì nguồn giống từ hai nguồn này 
chiếm đến 93,8% (Bảng 3-8). Qua khảo sát, nông dân cho biết họ rất tự tin khi chọn lựa, vì họ 
dựa vào năng suất dừa hàng năm (của các cây dừa ở vườn họ và ở vườn của nông dân khác, mà 
phần lớn cũng là bà con hoặc thân quen) của cây dừa để họ chọn giống. Dựa vào kinh nghiệm, 
nông dân không chọn những cây gần nhà để chọn giống, vì những cây này năng suất khá cao (số 
trái/cây cao) mà nông dân cho rằng do yếu tố dinh dưỡng (gần nền nhà) chứ không phải do đặc 
tính di truyền của giống dừa. 

Tuy nhiên, việc mua dừa giống từ các cơ sở sản xuất giống của ngành nông nghiệp hoặc Trung 
tâm Đồng Gò quá ít ỏi cho thấy nông dân vẫn chưa có thói quen mua và sử dụng cây giống chọn 
lọc, có thể do chi phí giống cao hoặc chi phí vận chuyển cao, hoặc bất tiện trong việc vận chuyển 
cây giống về vườn nhà. 

Việc tự để giống dựa trên cơ sở nông dân tự chọn theo kinh nghiệm, và biết rõ cây dừa được lựa 
chọn để làm giống. Mặc dù vậy, nông dân sẽ phải trả giá đắt thực hiện không đúng kỹ thuật chọn 
lựa cây giống, khi mà dừa được trồng và thu hoạch ổn định trong vài chục năm.  

Tình hình này cũng cho thấy các cơ quan nghiên cứu giống dừa cần chú trọng chuyển giao kỹ 
thuật tuyển chọn cây dừa có năng suất cao, kỹ thuật chọn trái giống và ươm cây giống để nông 
dân Bến Tre tự cung cấp giống dừa tốt cho chính mình, đồng thời tuyển chọn cây dừa làm giống 
tại vườn giúp nông dân, để nông dân Bến Tre tự sản xuất cây giống đúng kỹ thuật.  

Bảng 3-8 Nguồn gốc giống dừa hiện trồng của nông hộ tỉnh Bến Tre, năm 2010 

Nguồn gốc giống 
Dừa kinh doanh Dừa trồng mới Tổng cộng 

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) 

Tự để 61 69,3 16 50,0 77 64,2 

Mua từ nông dân khác 24 27,3 14 43,8 38 31,7 

Tự để  và nông dân khác 0 0,0 1 3,1 1 0,8 

Mua từ cơ sở tư nhân 0 0,0 0 - - - 

Mua từ ngành nông nghiệp 0 0,0 1 3,1 1 0,8 

Mua từ Trung tâm Đồng Gò 0 0,0 0 - - - 

Không rõ nguồn gốc 3 3,4 0 - 3 2,5 

Tổng cộng 88 100,0 32 100,0 120 100,0 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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3.2.3 Trồng xen canh 

Do đất canh tác nhỏ hẹp và nhu cầu gia tăng thu nhập, nông dân Đồng Bằng Sông Cửu Long 
thường có thói quen trồng xen cây khác trong vườn dừa. Hệ thống trồng xen trong vườn dừa ở 
Bến Tre rất đa dạng, nổi bật nhất là xen ca cao, chuối, chanh, và cây ăn quả khác. Mặc dù vậy, 
đáng ngạc nhiên là tỷ lệ nông dân có diện tích dừa trồng thuần lớn, chiếm gần 63% số hộ có dừa 
kinh doanh và 25% số hộ có dừa trồng mới (Bảng 3-9). Điều này có thể đến từ nhiều l{ do khác 
nhau. Hoặc là mật độ trồng dừa khá cao nên khó trồng cây xen canh, hoặc nông dân chỉ trồng 
xen canh khi vườn dừa còn tơ, trong những năm kiến thiết cơ bản hoặc mới thu hoạch một vài 
năm đầu tiên.   

Bảng 3-9 Hệ thống trồng xen trong dừa, tỉnh Bến tre năm 2010 

Loại hình trồng thuần – xen canh 
Dừa kinh doanh Dừa trồng mới 

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) 

Trồng thuần 55 62,5 8 25,0 

Xen ca cao 17 19,3 0 0,0 

Xen chuối 5 5,7 2 6,3 

Xen chanh 0 0,0 12 37,5 

Xen ca cao và chuối 1 1,1 0 0,0 

Xen ca cao và chanh 1 1,1 0 0,0 

Xen cây ăn quả khác 3 3,4 4 12,5 

Xen nhiều cây tạp 5 5,7 6 18,8 

Xen nhiều cây và nuôi cá 1 1,1 0 0,0 

Tổng cộng 88 100,0 32 100 

           Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Trong các loại hình trồng xen, tỷ lệ hộ có xen cây ca cao cũng khá phổ biến, chiếm 19% số hộ có 
dừa kinh doanh. Đây là kết quả của dự án phát triển ca cao trong vườn dừa được Bộ Nông 
nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Hoa Kz và một số tổ chức quốc tế tài 
trợ thực hiện ở Bến Tre trong những năm gần đây. Theo Sở Nông Nghiệp & PTNT tỉnh Bến Tre 
(2011) hệ thống trồng xen ca cao trong vườn dừa mang lại lợi nhuận gấp đôi so với hệ thống 
trồng dừa thuần và dừa trồng xen chanh. Như vậy đối với vườn dừa đang ở tuổi kinh doanh, nếu 
mật độ trồng thích hợp thì xen ca cao có lẽ là giải pháp tối ưu để tăng hiệu quả, tối đa hóa lợi 
nhuận trên cùng diện tích trồng dừa. Các vườn dừa trồng mới có tỷ lệ xen chanh khá cao, 37,5%. 

3.2.4 Kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa 

Khoảng cách trồng và mật độ trồng biến động rất lớn giữa các hộ điều tra. Khoảng cách trồng 
biến động từ 4m x 5m đến 10m x 10m, nhưng phổ biến nhất là các khoảng cách trồng là 5m x 
5m; 6m x 6m và 7m x 7m (Bảng 2.10). So với các khuyến cáo kỹ thuật của ngành nông nghiệp, 
nông dân Bến Tre có xu hướng trồng khá dày. Đối với các giống dừa uống nước mà hầu hết 
thuộc nhóm dừa lùn, khoảng cách trồng phổ biến từ 5m x 5m (400 cây/ha) đến 6m x 6m (278 
cây/ha). Đối với dừa cho chế biến công nghiệp, khoảng cách trồng thưa hơn, phổ biến ở các 
khoảng cách 7m x 7m (204 cây/ha) cho đến 8m x 8m (156 cây/ha). Đối với dừa trồng mới mà chủ 
yếu là dừa công nghiệp, phần lớn nông hộ trồng dày hơn hướng dẫn kỹ thuật. Hai khoảng cách 
trồng mà nông dân thường chọn là 7m x 7m (204 cây/ha) và 7,5m x 7,5m (177 cây/ha) (Bảng 3-
10). 
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Tuy nhiên, trên thực tế, mật độ cây sẽ có khác biệt so với khoảng cách trồng vì thiết kế vườn 
không bao giờ bảo đảm được khoảng cách trồng chính xác trên toàn bộ diện tích. Tính trên số 
cây dừa thực có, mật độ trồng dừa trung bình là 257 cây/ha đối với nhóm trồng dừa uống nước, 
210 cây/ha đối với dừa chế biến công nghiệp, 224 cây với vườn dừa đa dụng, và 197 cây/ha đối 
với vườn trồng mới (Bảng 3-11).  

Hệ số biến thiên về mật độ trồng là khá lớn, từ 18 đến 30%. Điều này cho thấy nông dân có sự 
phân tán rõ nét về khoảng cách trồng trong cùng nhóm giống dừa.  

Bảng 3-10 Khoảng cách trồng dừa đang được áp dụng tại Bến Tre 

 Dừa kinh doanh Dừa trồng mới 

Khoảng cách trồng Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) 

4m x 5m 1 1,1 - - 

4m x 6m 1 1,1 - - 

5m x 5m 18 20,5 4 12,5 

6m x 5m 8 9,1 1 3,1 

6m x 6m 13 14,8 3 9,4 

6m x 7m 2 2,2 1 3,1 

6m x 8m 2 2,3 1 3,1 

6,5m x 6, 5m 3 3,4 - - 

7m x 5m 5 5,7 - - 

7m x  6,5m 1 1,1 - - 

7m x 7m 18 20,5 13 40,6 

7m x7, 5m 1 1,1 - - 

7m x 8m 2 2,3 1 3,1 

7,5m x 7,5m 4 4,5 5 15,6 

8m x 8m 7 8,0 1 3,1 

8m x 5m - - 1 3,1 

8,5m x 8,5m - - 1 3,1 

10m x 10m 1 1,1 - - 

Tổng cộng 88 100,0 32 100,0 

        Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Mật độ trồng (số cây/ha) và năng suất trái (trái/cây/năm) ở các hộ trồng dừa kinh doanh khảo 
sát có tương quan nghịch và chặt. Điều này cho thấy mật độ trồng càng cao thì năng suất 
trái/cây càng giảm22, chứng tỏ rằng mật độ trồng dừa thực sự đã quá cao so với mức độ cần 
thiết.  

Tuy nhiên, mật độ trồng lại không có tương quan với năng suất tính trên ha đối với dừa lấy trái 
tươi, và lại có tương quan thuận với năng suất trái tính trên ha đối với dừa lấy trái khô23. Có thể 
nhận xét mật độ cây cao đã bù lại sự giảm sút số trái/cây.   

Mặc dù vậy, về khía cạnh sinh l{ thực vật, xu hướng trồng dày dẫn đến cạnh tranh dinh dưỡng và 
ánh sáng khá mạnh trong vườn dừa. Vì vậy, để bảo đảm năng suất cao, đầu tiên là cần phải trồng 
với mật độ phù hợp cho từng nhóm giống, và từng giống dừa cụ thể để cây dừa có thể phát huy 

                                                           
22

 Hệ số tương quan Pearson 2-tailed là -0,387* và -0,385** đối với dừa lấy trái tươi và dừa lấy trái khô. 
23

 Hệ số tương quan Pearson 2-tailed lần lượt là 0,141
ns

 và 0,350**. 
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hết năng suất tiềm năng, và đạt được tuổi thọ và chu kz khai thác dài nhất có thể. Đồng thời đi 
kèm theo là chế độ bón phân, tưới nước đầy đủ và trồng xen hợp l{ là hết sức cần thiết để nâng 
cao năng suất trái và kéo dài chu kz khai thác của vườn dừa.  

Bảng 3-11 Mật độ trồng dừa trung bình tại Bến Tre (cây/ha) 

 Dừa kinh doanh Dừa trồng mới 

 Bán trái tươi Bán trái khô Cả hai  

Tối thiểu 141 58 156 146 

Tối đa 380 400 300 300 

Trung bình 257 207 224 197 

Độ lệch chuẩn 72,7 64,0 46,0 36,0 

Hệ số biến thiên (%) 28,3 25,9 20,5 18,3 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Kỹ thuật lên liếp trồng dừa cũng rất đa dạng. Tùy điều kiện đất đai cụ thể, nông dân có thể lên 
liếp đôi, liếp đơn, nanh sấu, hoặc trồng trên mô đất, nhưng có 3 dạng phổ biến là liếp đôi, liếp 
đơn và trồng theo dạng nanh sấu (Bảng 3-12). Đối với phần lớn diện tích trồng dừa ở Bến Tre, 
nông dân thường lên liếp, một mặt là để nâng cao mặt vườn tránh úng ngập, mặt khác là tạo 
thành mương dẫn nước vào vườn dừa. Mương dẫn nước cũng là nơi lắng và chứa bùn phù sa để 
hàng năm nông dân vét bùn từ các mương này để bồi đắp gốc dừa, cung cấp thêm dinh dưỡng 
cho cây. Theo kinh nghiệm của nông dân thì các vườn dừa không có mương dẫn nước, không có 
bồi bùn thì sản lượng dừa không cao. Mương vườn cũng cho phép nông dân nuôi cá xen trong 
vườn dừa, trữ nước tưới hoặc giữ độ ẩm đất, và cũng là phương tiện vận chuyển dừa trái sau khi 
thu hái. 

Bảng 3-12 Thiết kế vườn dừa tỉnh Bến Tre, năm 2010 

Dạng thiết kế 

Dừa kinh doanh Dừa trồng mới 

Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Liếp đôi 37 42,0 11 34,4 

Liếp đơn 22 25,0 11 34,4 

Lip đơn, liếp đôi 3 3,4 2 6,3 

Không theo liếp 2 2,3 0 0,0 

Nanh sấu 23 26,1 6 18,8 

Mô đất 0 0,0 1 3,1 

Khác 1 1,1 1 3,1 

Tổng cộng 88 100,0 32 100,0 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Bón phân cho dừa nhằm bù đắp dinh dưỡng cho cây và nâng cao năng suất dường như được 
nông dân Bến Tre áp dụng khá phổ biến. Chỉ có 6/88 nông dân có vườn dừa trong thời kz thu 
hoạch không bón bất kz loại phân hóa học cho vườn dừa của họ. Toàn bộ 32 hộ có vườn dừa 
trồng mới đều áp dụng phân bón hóa học các loại. Đây là một dấu hiệu cho thấy nông dân chú 
trọng đến và hiểu tầm quan trọng của việc bổ sung dinh dưỡng cho dừa nhằm nâng cao năng 
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suất trái, là kết quả hết sức đáng khích lệ mà ngành nông nghiệp và tổ chức khuyến nông cố gắng 
thúc đẩy trong nhiều năm nay.  

Về kỹ thuật bón phân, nông dân hầu như bón rãi đều ở tất cả các tháng trong năm. Tuy nhiên 
nông dân thường tập trung bón phân vào tháng 4, tháng 5 và tháng 10, tháng 11 hàng năm tức 
là hai giai đoạn đầu mùa mưa và cuối mùa mưa theo như khuyến cáo của các cơ quan nông 
nghiệp (Hình 3-5). Phương thức bón rãi đều hàng tháng, và có hai đợt bón tập trung có nhiều ưu 
điểm, vì giúp cây dừa có đầy đủ dinh dưỡng quanh năm, và chuẩn bị tốt cho giai đoạn mùa khô, 
đồng thời giúp tăng hiệu quả sử dụng phân bón.  

Các loại phân bón được sử dụng chủ yếu là phân chuồng, phân Urea, Lân, Kali, DAP và NPK 20-
20-15 (Bảng 3-13). Trong đó phân NPK 20-20-15 được dùng phổ biến nhất (56,8% số hộ có sử 
dụng), kế đến là phân chuồng, phân urea (35% số hộ có sử dụng), kali (27,3% số hộ có sử dụng).  

Về lượng bón, đối với hộ có sử dụng phân chuồng thì bình quân bón 18 kg/gốc/năm, tối thiểu là 
0,2 kg/gốc/năm, tối đa là 60 kg/gốc/năm. Phân Urea, nếu hộ có sử dụng thì lượng bón trung 
bình là 1,5 kg/gốc/năm, tối thiểu là 0,2 kg/gốc/năm, tối đa là 20 kg/gốc/năm. Các loại phân khác 
như lân, kali, DAP, NPK thì lượng bón trung bình 0,7 đến 1,4 kg/gốc/năm, tối thiểu từ 0,2-0,4 
kg/gốc/năm, tối đa 1-4 kg/gốc/năm. Nhìn chung lượng phân bón/gốc/năm của các loại phân 
NPK, DAP, lân, kali ít biến động giữa các hộ hơn so với phân Urea và phân chuồng. 

Tổng quát thì công thức phân bón áp dụng cho dừa đang thu hoạch trung bình/ha/năm cho dừa 
trái tươi là 75N – 66 P2O5 – 98 K2O + 1,0 tấn phân chuồng, cho dừa trái khô (dừa công nghiệp) là 
67N– 47 P2O5 – 46 K2O + 1,76 tấn phân chuồng, cho vườn trồng cả hai loại là 90N– 55 P2O5 – 82 
K2O và 2 tấn phân chuồng (Bảng 3-14). Công thức bón phân trung bình của hộ trồng dừa trong 
thời kz kiến thiết cơ bản là 34N – 28 P2O5 – 15 K2O.  

So với tài liệu kỹ thuật trồng dừa của Trung tâm Khuyến nông Bến Tre, lượng phân bón mà nông 
dân trồng dừa áp dụng từ tương đương đến hơn mức khuyến cáo. Hiệu quả bón phân thể hiện 
xu hướng là việc bón phân hóa học có tác động đến năng suất trái. Xem xét hệ số tương quan 
giữa lượng phân bón đạm, lân và kali tiêu chuẩn (N, P2O5, K2O) và năng suất trái/cây và năng suất 
trái/ha, kết quả cho thấy năng suất trái/ha có xu thế tăng khi tăng lượng dinh dưỡng bón vào. 
Tuy nhiên tương quan này chưa đủ chặt để xác nhận chắc chắn tác động này (các hệ số tương 
quan dương và không có { nghĩa thống kê ở xác suất 95%, tuy nhiên một vài hệ số tương quan có 
{ nghĩa ở mức xác suất 80-90%). Không có tương quan rõ ràng giữa lượng dinh dưỡng bón vào 
và năng suất trái/cây.  

Có thể giải thích kết quả này với nhiều l{ do khác nhau. Thứ nhất, việc bón phân cho cây dừa có 
tác động dài hạn, vì thời gian từ hình thành khối sơ khởi mầm hoa cho đến nở hoa từ 30-40 
tháng, từ nở hoa đến trái chín từ 11-12 tháng. Vì vậy, chỉ có thể đánh giá chính xác tác động bón 
phân đến năng suất trái ít nhất với độ trễ 4 năm (30-40 tháng cộng với 11-12 tháng), chứ không 
thể xem xét tương quan giữa lượng bón và năng suất trái cùng năm. Thứ hai, kỹ thuật bón phân 
còn có thể chưa phù hợp ở một số hộ (ví dụ bón rãi phân hóa học trên mặt, không vùi lấp hoặc 
không bồi bùn phủ lên) và từ đó, làm giảm hiệu quả sử dụng phân bón.  

Kết quả này gợi { rằng việc hướng dẫn và giám sát kỹ thuật bón phân cần được chặt chẽ hơn, và 
quan trọng nhất là đo lường được các tác động thật sự của việc bón phân đến năng suất dừa ở 
Bến Tre thông qua các nghiên cứu kỹ thuật nông học đúng phương pháp.  
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Hình 3-5 Tỷ lệ hộ có bón phân cho dừa trong năm 

Bảng 3-13 Các loại phân sử dụng phổ biến trên cây dừa tỉnh Bến Tre, năm 2010 

Loại phân 
% số hộ có sử 

dụng (*) 

Lượng phân bón kg/gốc/năm 

Trung bình Tối thiểu Tối đa 

Phân chuồng 35,2 17,7 0,2 60,0 

Urê 35,2 1,5 0,3 20,0 

Lân 18,2 1,4 0,5 3,0 

Kali 27,3 1,0 0,2 3,0 

DAP 8,0 0,7 0,2 1,0 

NPK 20-20-15 56,8 1,2 0,2 4,0 

NPK 16-16-8 11,4 1,2 0,4 2,0 

(*) tính trên số mẫu 88 mẫu điều tra hộ trồng dừa kinh doanh 
  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Bảng 3-14 Công thức phân bón cho dừa kinh doanh và trồng mới ở Bến Tre năm 2010 

 Dừa trái tươi (21 hộ) Dừa trái khô (55 hộ) Cả hai (11 hộ) Trồng mới (32 hộ) 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

N (kg/ha) 74,7 61,0 66,9 53,8 90,0 55,9 34,3 25,3 
P2O5 (kg/ha) 65,5 47,6 46,7 31,1 55,1 50,2 28,1 25,6 
K2O (kg/ha) 97,8 116,6 45,9 44,8 81,5 60,4 15,1 14,4 
Phân chuồng (tấn/ha) 1,03 2,2 1,76 3,78 2,0 5,47 - - 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Mặc dù vậy, xem xét phương thức bón phân nông dân áp dụng cho thấy nhiều khía cạnh tốt về 
mặt kỹ thuật bón phân như sau: 1) nông dân biết sử dụng cân đối các loại phân bón, và có chú 
trọng nhiều đến phân kali đối với dừa đang thu hoạch; 2) lượng bón tương đối đầy đủ, có kết 
hợp giữa phân hóa học, phân chuồng và bồi bùn hàng năm; 3) dừa uống nước được bón phân 
nhiều hơn dừa trồng cho chế biến công nghiệp, có lẽ vì số buồng nhiều hơn, số trái nhiều hơn và 
mật độ trồng cũng cao hơn; và 4) dừa trồng mới được đầu tư bón phân thích đáng.   

Cách thức bón phân cho dừa cho thấy nông dân trồng dừa Bến Tre có các kiến thức cơ bản về kỹ 
thuật bón phân, nhờ các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của cơ quan khuyến nông Bến Tre. Nếu việc 
bón phân được thực hiện rộng rãi, kết hợp với kỹ thuật bón và lượng bón phù hợp, chắc chắn 
năng suất và sản lượng dừa Bến Tre còn có thể nâng cao hơn nữa, từ 20 đến 30% so với năng 
suất đại trà hiện nay. 
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Phòng trừ sâu bệnh hại dừa cũng là một biện pháp kỹ thuật quan trọng mà hộ nông dân trồng 
dừa quan tâm. Trên thực tế, sâu hại dừa khá phổ biến ở các hộ điều tra. Tỷ lệ số hộ có vườn dừa 
nhiễm sâu bệnh hại chiếm tỷ lệ khá cao, chiếm 85,8% số hộ điều tra (Bảng 3-15). Các sâu hại chủ 
yếu là bọ dừa (77,5% số hộ), đuông dừa, kiến vương (24,5% số hộ), ngoài ra chuột cũng là vật 
gây hại được đề cập đến (chiếm 9,2%). Bệnh trên cây dừa thường là khô lá, thối đọt, hoặc rụng 
trái non, nhưng tỷ lệ hộ có vườn dừa bị các bệnh này thấp (chiếm 7,5% số hộ). Để phòng trị bọ 
dừa cánh cứng, nông dân thường phun thuốc Mocap, Basudin, Actara, Regent và bắt bằng tay 
khi cây dừa còn thấp. Để phòng trị đuông dừa, kiến vương nông dân thường phun thuốc (khi 
phát hiện), bỏ muối hạt hoặc dùng thuốc sâu dạng hạt (Basudin hạt) để vào các túi vải treo ở 
ngọn dừa. Một số nơi nông dân thả ong k{ sinh để trị bọ dừa cánh cứng, tuy nhiên việc này chưa 
phổ biến, mà mới chỉ áp dụng thí điểm một số nơi trong các chương trình hỗ trợ từ tỉnh. 

Theo báo cáo của Sở Nông Nghiệp &Phát Triển Nông Thôn tỉnh Bến Tre, năm 2011 bọ dừa phá 
hại trên 7.044 ha dừa, trong đó huyện Mỏ Cày Nam gần 3.000 ha, huyện Mỏ Cày Bắc gần 1.700 
ha, đặc biệt là bọ dừa phá hại nhiều trên dừa 2-3 tuổi.  

Bảng 3-15 Tỷ lệ hộ trồng dừa có bị sâu bệnh hại ở Bến tre năm 2010 

 Số hộ có Tỷ lệ(*) 

(%) 

Hộ có sâu bệnh xuất hiện trên vườn dừa 103 85,8 

Loại sâu bệnh   

    Bọ dừa  93 77,5 

    Đuông dừa, kiến vương 29 24,2 

    Chuột 11 9,2 

    Bệnh khô lá, thối đọt 9 7,5 

    Rụng trái, nứt trái 9 7,5 

    Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

3.2.5 Sử dụng lao động chăm sóc vườn dừa kinh doanh 

Trong chăm sóc dừa kinh doanh, các công đoạn sử dụng lao động chủ yếu là bón phân, phun 
thuốc, công vét bùn đắp gốc, vệ sinh vườn, làm cỏ, tưới, vận chuyển phân bón, hái dừa, thu gom 
dừa, và vận chuyển dừa. Nếu xét số hộ có thực hiện các hoạt động chăm sóc vườn dừa kinh 
doanh, thì hoạt động vét bùn đắp gốc và bón phân là rất phổ biến. Hầu hết các hộ đều thực hiện 
(trên 90% số hộ), kế đến là thu hái dừa, thu gom dừa  (62-71% số hộ có hoạt động này). Việc làm 
vệ sinh vườn dừa, làm cỏ vườn chỉ được 40-42% số hộ thực hiện. Có khoảng 20% hộ nông dân có 
các hoạt động phun thuốc bảo vệ thực vật, và tưới bổ sung cho dừa trong mùa khô (Hình 3-6).  

Nếu xét số công lao động để thực hiện các công việc chăm sóc vườn dừa kinh doanh, thì lao 
động cho làm vệ sinh vườn dừa phải mất 40 công/ha, kế đến là công làm cỏ, tưới nước, vét bùn 
đấp gốc cần 30-35 công/ha (Hình 3-7). Bình quân chung, 1 ha dừa cần khoảng 110 công/ha/năm, 
trong đó lao động gia đình khoảng 62%, nông hộ phải thuê mướn lao động bên ngoài, chiếm 38% 
tổng số ngày công lao động. Như vậy, việc chăm sóc 1 ha dừa sẽ tạo ra nhu cầu sử dụng 68 ngày 
công lao động/năm cho hộ nông dân; và khoảng 42 ngày công lao động thuê mướn. Ước tính với 
quy mô 50 ngàn ha, cây dừa Bến Tre tạo ra việc làm trực tiếp cho 27.500 lao động thường xuyên, 
với mức hoạt động 200 ngày/năm. 

Dừa là cây lâu năm và không đòi hỏi phải chăm sóc nhiều, vì vậy, khả năng thu hút lao động trực 
tiếp cho việc trồng và chăm sóc dừa là không nhiều. Vì vậy, việc phát triển các ngành chế biến 
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các sản phẩm dừa mới thực sự tạo ra thêm nhiều việc làm nông thôn, giải quyết nhu cầu của lao 
động nông thôn ở Bến Tre hiện nay. 

 

                           

Hình 3-6 Tỷ lệ số hộ có các hoạt động chăm sóc dừa (%) 

 

 

Hình 3-7 Số công lao động cho các hoạt động chăm sóc dừa (ngày công/ha/năm) 

3.3 Năng suất dừa 

Dừa trồng ở Bến Tre hầu như được thu hoạch quanh năm, nhưng được chia thành hai vụ rõ rệt, 
mùa vụ chính từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, mùa vụ phụ (mùa dừa treo) từ tháng 5 đến 
tháng đến tháng 9 hàng năm. Theo thông tin từ các hộ điều tra, thông thường, vụ dừa phụ cho 
năng suất chỉ bằng 1/3 vụ chính. 

Năng suất dừa tươi khá biến động, năng suất trái/cây/năm biến thiên từ 30 đến 180 
trái/cây/năm, trung bình là 81 trái/cây/năm (Bảng 3-16). Nếu tính năng suất dừa trái 
tươi/ha/năm thì cũng biến động rất lớn từ 4.865 trái/ha/năm đến 30.000 trái/ha/năm (chênh 
lệch hơn 6 lần), bình quân là 17.092 trái/ha/năm. Số liệu năng suất trung bình này cũng khá hợp 
l{ với sinh l{ cây dừa thuộc nhóm dừa lùn chuyên cho trái tươi cũng như mật độ trồng dày ở Bến 
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Tre. Có hai hộ trồng dừa có năng suất cao cá biệt, đạt đến 48.000 trái/ha/năm, tương ứng với 
mức năng suất 192 và 240 trái/cây/năm24.  

Hệ số biến thiên về năng suất trái tươi là 52,6% đối với chỉ tiêu số trái/cây/năm, và 35,5% đối với 
chỉ tiêu số trái/ha/năm.  

Năng suất dừa trái khô trung bình của các hộ điều tra là 52 trái/cây/năm, biến thiên từ mức tối 
thiểu 22 đến tối đa 120 trái/cây/năm. Nếu tính năng suất dừa trái khô/ha/năm thì cũng biến 
động rất lớn từ tối thiểu 4.500 trái/ha/năm đến tối đa 28.364 trái/ha/năm, bình quân là 10.642 
trái/ha/năm (Bảng 3-16). Hệ số biến thiên năng suất dừa khô là 34,3% và 38,5%, tính theo số 
trái/cây/ha và trái/ha/năm.  

Nhìn chung năng suất dừa trái tươi cao hơn dừa trái khô (1,7 lần), nhưng mức độ biến động 
năng suất dừa trái tươi giữa các hộ lớn hơn so với dừa trái khô.  

Hệ số biến thiên về năng suất trái khá lớn cho thấy năng suất dừa chênh lệch rất nhiều giữa các 
hộ trồng dừa, có thể do rất nhiều nguyên nhân khác nhau, ví dụ giống, khoảng cách trồng, tuổi 
vườn dừa, mức đầu tư bón phân và chăm sóc, khả năng phòng trừ sâu bệnh hại, chất lượng đất 
đai, v.v. Nếu có các giải pháp thích hợp để cải thiện năng suất các hộ trồng dừa có năng suất 
thấp, chắc chắn năng suất bình quân sẽ còn có khả năng tăng lên nhiều. 

Bảng 3-16 Năng suất dừa của các hộ điều tra, Bến Tre, năm 2010 

Năng suất Số 
mẫu 

Tối thiểu Tối đa Trung bình Độ lệch 
chuẩn 

Hệ số 
biến thiên 

(%) 

Năng suất dừa trái tươi (trái/cây/năm) 30 30 180 80,7 42,44 52,5 

Năng suất dừa trái tươi (trái/ha/năm) 30 4.865 30.000 17.092 6.078,0 35,5 

Năng suất dừa trái khô (trái/cây/năm) 55 22 120 54,6 18,71 34,3 

Năng suất dừa trái khô (trái/ha/năm) 55 4.500 28.364 10.642 4.101,6 38,5 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Bảng 3-17 Năng suất dừa phân theo huyện tỉnh Bến Tre, năm 2010 

Huyện Số mẫu 

Năng suất 
trung bình  

(trái/ha/năm) 

Hệ số biến 
thiên 

(%) 

Năng suất 
trung bình  

(trái/ha/năm) 

Hệ số biến 
thiên 

(%) 

Châu Thành 9 8.259
a                

 30,1 57,3
a
 44,6 

Bình Đại 9 12.211
b
 16,8 54,1

a
 17,5 

Giồng Trôm 19 9.395
ab

 34,0 49,2
a
 35,1 

Mỏ Cày Nam 18 12.367
b
 43,2 59,2

a
 33,1 

Bình quân   10.642 38,5 54,6 34,2 

 Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
Ghi chú: Các số liệu trên cùng một cột có các k{ tự giống nhau thì không khác biệt có { nghĩa thống kê (phân 
hạng theo Duncan ở p=95%) 

 

Năng suất dừa trái khô có khác biệt giữa các huyện khảo sát. Nếu tính năng suất theo số 
trái/cây/năm thì năng suất dừa ở 4 huyện Châu Thành, Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày Nam 
tương đương nhau. Tuy nhiên, nếu tính năng suất trái/ha/năm thì Châu Thành có năng suất dừa 

                                                           
24

 Hai trường hợp này không được sử dụng khi tính năng suất chung. 
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thấp nhất, trung bình các hộ điều tra là 8.259 trái/ha/năm. Năng suất dừa ở huyện Giồng Trôm ở 
vị trí thứ hai, trung bình các hộ khảo sát là 9.395 trái/ha/năm. Hai huyện có năng suất dừa cao 
hơn Châu Thành có { nghĩa thống kê là Bình Đại và Mỏ Cày Nam, trung bình hơn 12.000 
trái/ha/năm. So với huyện Giồng Trôm, sự chênh lệch về năng suất chưa có { nghĩa thống kê 
(Bảng 3-17).  

3.4 Tóm lược về sản xuất dừa ở Việt Nam và Bến Tre 

Ngành dừa Việt Nam chiếm vai trò khá khiêm tốn trong cơ cấu nông nghiệp chung mặc dầu đã 
hình thành và phát triển lâu đời. Được coi là một cây công nghiệp lâu năm, nhưng còn thiếu vắng 
các chiến lược quốc gia về phát triển toàn diện ngành dừa. 

Ngành dừa Việt Nam cũng có vị trí khiêm tốn trên bản đồ dừa thế giới. Diện tích chỉ chiếm xấp xỉ 
1% tổng diện tích dừa, và khối lượng hàng hóa xuất khẩu còn ít ỏi so với các quốc gia khác. Vì 
vậy, có thể chắc chắn Việt Nam chỉ đóng vai trò người chấp nhận giá trên thị trường các sản 
phẩm dừa thế giới, chứ không thể đóng vai trò người định giá trên thị trường. Như vậy, biến 
thiên giá các sản phẩm dừa trên thị trường thế giới tác động rất lớn đến giá dừa trái nguyên liệu 
và các sản phẩm chế biến trong nước và nội tỉnh Bến Tre.  

Về canh tác, diện tích dừa không nhiều, và lại chủ yếu là trồng phân tán, rải rác trên nhiều tỉnh. 
Chỉ có hai vùng dừa tập trung có thể làm vùng nguyên liệu cho ngành chế biến là Tam Quan – 
Bình Định ở duyên hải miền Trung và tỉnh Bến Tre ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. Đồng thời, cây 
dừa cũng phải cạnh tranh rất nhiều với nhiều loại hình trồng trọt khác. Vì vậy, khả năng phát 
triển về quy mô canh tác dừa ở Việt Nam nói chung là rất thấp. 

Bến Tre là địa phương có vùng dừa lớn nhất và tập trung nhất so với cả nước. Chiếm 35% tổng 
diện tích dừa của cả nước, có điều kiện khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng phù hợp, cho năng suất 
trái và chất lượng dầu cao, và truyền thống canh tác, chế biến lâu đời, Bến Tre đóng vai trò như 
là hạt nhân của ngành công nghiệp chế biến dừa Việt Nam hiện nay, và kích thích sự phát triển 
của vùng dừa các tỉnh lân cận ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

Ngành dừa Bến Tre phát triển hài hòa giữa trồng trọt và chế biến công nghiệp. Mặc dù công 
nghệ chế biến có thể còn thua kém nhiều quốc gia quan trọng trong ngành dừa thế giới, nhưng 
sự đa dạng hóa các sản phẩm chế biến, tận dụng hầu hết các sản phẩm có được từ cây dừa, 
ngành dừa Bến Tre đã tạo ra vị thế kinh tế - xã hội hết sức quan trọng đối với nền kinh tế địa 
phương, góp phần tích cực cho quá trình phát triển nông thôn bền vững. Mặc dù vậy, nhìn 
chung, các sản phẩm chế biến từ dừa còn nhiều sản phẩm thô, sơ chế, thiếu các sản phẩm tinh 
chế có giá trị cao. 

Thương mại các sản phẩm dừa ở Bến Tre cũng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự gắn kết với thị 
trường thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh về công suất chế biến, sự gia tăng thu mua 
nguyên liệu của thương nhân nước ngoài dẫn đến cạnh tranh về nguyên liệu chế biến trong 
những năm gần đây đã làm cho ngành chế biến dừa rơi vào tình cảnh khó khăn vì thiếu nguyên 
liệu trầm trọng. 

Bến Tre có đội ngũ nông dân có kinh nghiệm trồng dừa lâu đời, và được hệ thống ngành nông 
nghiệp hỗ trợ về khoa học công nghệ và khuyến nông nên tạo ra năng suất cao so với cả nước và 
nhiều quốc gia trên thế giới.  

Mặc dù vậy, ngành trồng dừa Bến Tre có hạn chế là quy mô nông trại nhỏ, trồng kết hợp cả dừa 
uống nước và dừa chế biến công nghiệp, trồng xen nhiều loại cây khác để gia tăng thu nhập nên 
khó phát triển mang tính chuyên nghiệp. Ngoài ra, thói quen trồng dày cũng có thể hạn chế tiềm 
năng năng suất dừa và rút ngắn chu kz khai thác kinh doanh hiệu quả.  
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Tiềm năng tăng trưởng sản lượng dừa trái ở Bến Tre lệ thuộc vào hai vấn đề lớn. Một là khả 
năng tăng diện tích dựa trên cơ sở chuyển đổi đất trồng cây nông nghiệp khác kém hiệu quả 
sang trồng dừa. Hai là con đường thâm canh hóa sản xuất, tăng năng suất bằng cách áp dụng 
hiệu quả giống và các kỹ thuật trồng và bón phân phù hợp. 

Với mức độ tập trung cao, phòng trừ sâu bệnh hại dừa cũng là một vấn đề quan trọng để bảo 
đảm ổn định năng suất và diện tích dừa ở Bến Tre. Đặc biệt đối tượng bọ cách cứng ăn lá dừa có 
khả năng phát tán nhanh trên diện rộng, khó phòng trừ bằng thuốc hóa học là loài dịch hại rất 
nguy hiểm cần được kiểm soát chặt chẽ. 
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4 PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ DỪA BẾN TRE 

4.1 Sơ đồ tổng quát chuỗi giá trị dừa Bến Tre 

4.1.1 Sơ đồ tổng quát  

Chuỗi giá trị dừa Bến Tre hình thành dựa trên sự gắn kết giữa các nhóm tác nhân có chức năng 
sản xuất trực tiếp bao gồm người trồng, thương nhân và các cơ sở doanh nghiệp chế biến sản 
phẩm dừa. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của các tác nhân có chức năng hỗ trợ, cung cấp các 
hàng hóa đầu vào, dịch vụ khoa học công nghệ và thông tin thị trường và tổ chức sản xuất như 
các cơ quan xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, hệ thống ngân hàng thương mại, hệ thống cơ 
quan quản l{ và dịch vụ nông nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ và hiệp hội ngành hàng.  

Ngành hàng dừa bao gồm rất nhiều tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị sản phẩm chính và phụ 
phẩm (Bảng 4-1). Các tác nhân chính đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị dừa là những hộ 
nông dân trồng dừa, hộ thu gom và sơ chế dừa và các cơ sở chế biến, doanh nghiệp chế biến từ 
các sản phẩm chính của dừa (cơm dừa) và các phụ phẩm (gáo dừa, nước dừa, xơ dừa, gỗ dừa…). 

Chuỗi giá trị dừa Bến Tre xuất phát từ nhà cung cấp vật tư đầu vào cho trồng dừa như các đại l{ 
buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công cụ khác. Người trồng dừa chủ yếu là hộ nông 
dân với quy mô nông trại nhỏ, với hai loại sản phẩm cơ bản là trái dừa tươi và trái dừa khô cho 
chế biến công nghiệp. Hệ thống thương lái tại địa phương có mạng lưới phát triển rộng khắp, 
bảo đảm chức năng thu mua dừa trái từ nông dân và cung ứng lại cho các cơ sở sơ chế. Các cơ 
sở sơ chế có chức năng phân lập các sản phẩm chủ yếu từ trái dừa như vỏ, trái khô lột vỏ, gáo 
dừa, cơm dừa và nước dừa và cung cấp cho các thương nhân xuất khẩu hoặc chế biến các sản 
phẩm khác từ dừa. Các cơ sở và doanh nghiệp chế biến dựa trên nguồn nguyên liệu thô, sản xuất 
ra nhiều loại sản phẩm khác nhau cho thị trường trong nước và xuất khẩu (Bảng 4-1).   

Do tính đa dạng của sản phẩm dừa mà cấu trúc của chuỗi giá trị dừa Bến Tre khá phức tạp và có 
nhiều kênh sản phẩm khác nhau (Hình 4-1).  

4.1.2 Các dòng sản phẩm chính 

Chuỗi giá trị dừa Bến Tre có bốn dòng sản phẩm chủ yếu được chế biến từ trái dừa. Trái dừa 
nguyên liệu sau khi được hái, thu gom và vận chuyển thông qua hệ thống thương lái địa phương 
đến các cơ sở sơ chế. Tại đây, trái dừa được bóc tách thành các thành phần khác nhau là vỏ dừa, 
gáo dừa, cơm dừa và nước dừa. Các sản phẩm thô là nguyên liệu để chế biến theo những nhóm 
sản phẩm khác nhau (Hình 4-2). 

Dòng sản phẩm thứ nhất được chế biến từ nguyên liệu vỏ dừa khô. Vỏ dừa khô được các cơ sở 
sơ chế bằng máy để có hai sản phẩm chính là xơ dừa và mụn dừa. Hai sản phẩm này được phơi 
khô rồi được đóng kiện (đối với xơ dừa) và ép khuôn thành bánh (đối với mụn dừa) để xuất khẩu 
hoặc chuyển đến các cơ sở chế biến khác. Từ xơ dừa, các cơ sở chế biến ra chỉ xơ dừa, thảm xơ 
dừa, đệm xơ dừa, dây thừng và lướt xơ dừa chủ yếu để xuất khẩu. Mụn dừa được gia công, ép 
bánh hoặc ép khuôn với nhiều hình dạng khác nhau được tiêu thụ ở thị trường nội địa hoặc xuất 
khẩu. 

Dòng sản phẩm thứ hai được chế biến từ gáo dừa. Gáo dừa được hệ thống thương lái thu gom 
và bán cho các hộ sản xuất than gáo dừa. Than gáo dừa được sản xuất chủ yếu tại các địa 
phương có vùng nguyên liệu dồi dào, ổn định như Giồng Trôm và Mỏ Cày. Từ than gáo dừa, một 
số doanh nghiệp chế biến sơ chế (chủ yếu là xay nghiền và sàng phân loại) thành than xay với 
nhiều quy cách kích cỡ khác nhau. Than xay này chính là nguyên liệu để chế biến than hoạt tính 
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ở hai công ty Trà Bắc (ở tỉnh Trà Vinh) và Pica (ở tỉnh Bến Tre). Than xay cũng được xuất khẩu, 
chủ yếu thông qua mạng lưới thương nhân Trung Quốc và một vài doanh nghiệp ở Bến Tre. 

Bảng 4-1 Các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre 

Tác nhân Chuỗi sản phẩm 
chính/phụ/tiềm 

năng 

Nguyên liệu đầu 
vào 

Sản phẩm cuối cùng 

Hộ trồng dừa Chính  Vật tư nông nghiệp Dừa trái tươi/khô 

Hộ thu gom  Chính Dừa trái tươi/khô Dừa trái tươi/khô 

Đại lý thu mua & sơ 
chế dừa 

Chính & phụ Dừa trái khô Cơm dừa tươi, xơ dừa, gáo dừa, nước 
dừa 

Doanh nghiệp chế biến 
cơm dừa sấy 

Chính Cơm dừa tươi Cơm dừa sấy khô, dầu dừa tinh luyện 
(VCO), dầu dừa thực phẩm, dầu dừa 
nhiên liện sinh học 

Doanh nghiệp sản xuất 
kẹo 

Chính  Cơm dừa tươi Kẹo các loại, bánh tráng sữa dừa, cốm 
dừa 

Doanh nghiệp chế biến 
thực phẩm 

Chính/tiềm năng  Cơm dừa tươi Sữa dừa, Bột sữa dừa 

Doanh nghiệp chế biến 
hóa mỹ phẩm & dược 
phẩm 

 

Tiềm năng Dầu dừa, thạch dừa Xà phòng, nước tẩy rửa, dầu massage & 
SPA, thực phẩm chức năng, mặt nạ 
dưỡng da  

Cơ sở chế biến thạch 
dừa thô 

Phụ Nước dừa Thạch dừa thô 

Cơ sở chế biến thạch 
dừa thành phẩm 

 

Phụ Thạch dừa thô Thạch & nước giải khát 

Doanh nghiệp chế biến 
thưc phẩm 

Phụ/tiềm năng Nước dừa Nước dừa đóng lon, chai, dấm dừa, rượu 
dừa, nước màu thực phẩm 

Cơ sở sản xuất than 
gáo dừa 

Phụ Gáo dừa khô Than gáo dừa (nhiên liệu, lọc hóa chất & 
không khí, dược phẩm…) 

Doanh nghiệp chế biến 
than hoạt tính 

Phụ/tiềm năng Than gáo dừa Than hoạt tính (sản xuất linh kiện điện tử, 
lọc công nghiệp…) 

Cơ sỏ thủ công mỹ 
nghệ 

Phụ/tiềm năng Gáo dừa, gỗ dừa, lá 
dừa, bông dừa 

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, chế tác 
nghệ thuật 

Doanh nghiệp nông 
nghiệp 

Phụ Xơ dừa, mụn dừa Giá thể, phân bón hữu cơ & vi sinh 

Doanh nghiệp công 
nghiệp 

Phụ/tiềm năng Xơ dừa, mụn dừa Lưới sinh học, nệm tráng cao su, ván ép… 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

  

Dòng sản phẩm thứ ba được chế biến từ cơm dừa. Cơm dừa sau khi được tách từ trái dừa khô, 
được gọt vỏ lụa, làm sạch rồi vận chuyển đến các nhà máy chế biến. Tại đây, tùy vào công nghệ 
chế biến mà có nhiều sản phẩm khác nhau, mà chủ yếu là cơm dừa nạo sấy, dầu dừa, sữa dừa, 
bột sữa dừa. Một phần cơm dừa được chế biến thành nguyên liệu làm kẹo dừa tại các doanh 
nghiệp chế biến kẹo dừa tại tỉnh Bến Tre. 

Dòng sản phẩm thứ tư là thạch dừa thô và thạch dừa thực phẩm, được chế biến từ nguồn 
nguyên liệu nước dừa (từ trái dừa khô). Với công nghệ lên men vi sinh, nước nước được ủ để tạo 
thành màng thạch dừa. Thạch dừa thô được làm sạch, xử l{, cắt nhỏ theo các quy cách khác 
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nhau và ép ráo nước để xuất khẩu. Một phần thạch dừa đã chế biến được các cơ sở, doanh 
nghiệp chế biến thạch dừa thu mua để chế biến các dạng thạch dừa thực phẩm ở thị trường nội 
địa. 

Ngoài ra, các sản phẩm phụ khác của cây dừa như vỏ, gáo, cuống hoa, gân lá, thân gỗ dừa, v.v, 
cũng được sử dụng để chế tác ra hàng thủ công mỹ nghệ rất đa dạng. Một số ít thân gỗ dừa 
được sử dụng tại địa phương để làm gỗ, ván phục vụ cho việc xây dựng nhà gỗ mang tính truyền 
thống tại Bến Tre.     

Hiện nay, các dòng sản phẩm chế biến và xuất khẩu chủ lực của ngành dừa Bến Tre là cơm dừa 
nạo sấy, kẹo dừa, thạch dừa sơ chế, mụn dừa, xơ dừa, chỉ và lưới xơ dừa, than gáo dừa và than 
hoạt tính. Ngoài than hoạt tính, cơm dừa nạo sấy và kẹo dừa là những sản phẩm chế biến sâu có 
giá trị xuất khẩu từ trung bình đến cao, các sản phẩm còn lại được xuất khẩu dưới dạng nguyên 
liệu thô và có giá trị thấp (Bảng 4-2).  

4.1.3 Các kênh tiêu thụ chủ yếu 

Có hai kênh tiêu thụ các sản phẩm dừa chủ yếu ở Bến Tre, là kênh xuất khẩu và tiêu thụ nội địa 
(Hình 4-3).  

Kênh xuất khẩu tiêu thụ phần lớn các sản phẩm dừa của Bến Tre, dưới hình thức nguyên liệu thô 
hoặc sản phẩm đã chế biến. Kênh xuất khẩu nguyên liệu thô chủ yếu cho sản phẩm trái dừa khô 
lột vỏ, mà khách hàng chủ yếu là thương nhân Trung Quốc (Kênh 1a, Hình 4-3). Thông qua hệ 
thống thu gom và thương lái Việt Nam tại Bến Tre, thương nhân Trung Quốc thu gom trái dừa 
khô lột vỏ, và vận chuyển đường biển về Trung Quốc (chủ yếu là đảo Hải Nam). Tại đây, trái dừa 
sẽ được bóc tách và chế biến ra nhiều sản phẩm khác.  

Kênh tiêu thụ các sản phẩm dừa chế biến phức tạp hơn. Các cơ sở, doanh nghiệp chế biến tại 
Bến Tre sử dụng nguyên liệu từ dừa để chế biến ra than gáo dừa (đã xay), than hoạt tính, xơ 
dừa, mụn dừa, dầu dừa, cơm dừa nạo sấy, thạch dừa thô, kẹo dừa, v.v. Các sản phẩm này được 
xuất khẩu đi đến nhiều quốc gia trên thế giới hoặc tiêu thụ nội địa (Kênh 1b và 1c, Hình 4-3). Tuy 
nhiên, do tính chất chế biến phức tạp, sản phẩm đa dạng nên các kênh phụ của từng nhóm sản 
phẩm chính (Kênh 2a, 2b, 2c, 2d, Hình 4-3) lại đuợc chia tách ra thành rất nhiều kênh của từng 
sản phẩm đơn lẻ. 

Kênh tiêu thụ nội địa chủ yếu dành cho các sản phẩm trái dừa tươi (làm nước giải khát) cho các 
thị trường đô thị ở các tỉnh phía Nam, TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên và cả 
Hà Nội. Một lượng trái dừa khô cũng được tiêu thụ trong nước để làm thực phẩm nấu nướng 
hoặc bánh kẹo. Các kệnh tiêu thụ này không được thể hiện trong Hình 4-3. Một phần mụn dừa, 
xơ dừa, dầu dừa, thạch dừa được tiêu thụ trong nước (Hình 4-3). 
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Hình 4-1 Sơ đồ chuỗi giá trị dừa Bến Tre 

 

 

 

Bán giống, phân 
bón, thuốc BVTV, 
vật tư khác 

Trồng, Chăm sóc, 
Thu hoạch trái 

Thu gom, vận 
chuyển, lưu trữ 

Thu gom, vận 
chuyển, lưu trữ 

Lột vỏ, tách trái 
khô, cạy cơm 
dừa, bào cơm 
dừa, tách nước 
dừa, phân loại, 
lưu trữ 

Hầm than gáo 
dừa 

Chế biến than 
hoạt tính 

Chế biến cơm 
dừa nạo sấy 

Chế biến dầu 
dừa, sữa dừa, sp 

khác 

Chế biến thạch 
dừa, sp khác 

Than gáo dừa 

Trái dừa khô 

Vỏ dừa 
Chế biến 

chỉ xơ dừa 

Chế biến 

mụn dừa 

Gáo dừa 

Cơm dừa 

Phụ phẩm (thân, vỏ, 
gáo, loại khác) 

Cơ sở thủ công 

mỹ nghệ Hàng thủ 

công mỹ nghệ 

Thị 

trường 

Xuất 

khẩu và 

nội địa 

Trái dừa tươi 

Than hoạt tính 

Dầu dừa tinh 

luyện, sữa dừa,  

sp khác 

Cơm dừa 
nạo sấy 

Chỉ xơ, Mụn dừa 

Thạch dừa 

Trái dừa khô 

Nước dừa 

Cung ứng Vật tư  Trồng dừa Thu gom 1 Thu gom 2 Sơ chế Chế biến Thương mại 

Bán lẻ Bán sỉ 

Đại l{  Vật tư NN Người trồng dừa Người thu gom  

1 

Người thu 

gom 2 

Cơ sở sơ chế Cơ sở, DN, Nhà 

máy chế biến 

Công ty xuất 

khẩu 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG, TT. ĐỒNG GÒ,  
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, TT. ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHCN, CƠ QUAN KHCN KHÁC, DỊCH VỤ KHCN TƯ NHÂN 

TT. XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, TT. XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN VÀ THƯƠNG MẠI DỪA BẾN TRE, HIỆP HỘI DỪA BẾN TRE 
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Hình 4-2 Các sản phẩm chính từ cây dừa tại Bến Tre 

 

Cây dừa 

Thân dừa Trái dừa Lá, Hoa, Rễ 

Vỏ dừa Gáo dừa Nước dừa Cơm dừa 

Xơ dừa Mụn dừa Than thiêu 

kết 

Than hoạt 

tính 

Thủ  công 

mỹ nghệ 

Thạch dừa 

Thạch dừa 

thô 

Thạch dừa 

thành phẩm 

Cơm dừa 

sấy 

Sữa dừa 

Kẹo dừa 

Dầu dừa 

Bột sữa 

dừa 

Sản phẩm 

khác 

Nước uống 



56 

 

 

Cty than 

hoạt tính 

(IVb) 

Cty chế biến 

thạch dừa 

thành phẩm 

(Vc) 

Cty chế 

biến thạch 

dừa thô 

(Vb) 

Cơ sở 

Thạch dừa 

(Va) 

2a 2b 2c 2d 

Dừa trái lột vỏ 

Dừa trái 

Nguyên liệu dừa 

Hộ nông dân  

Thương nhân TQ (1a) Cơ sở thu mua – sơ chế (1b) Doanh nghiệp trong tỉnh (1c) 

Vỏ dừa Gáo dừa Nước dừa Cơm dừa 

Cơ sở SX 

chỉ xơ 

dừa (IIIa) 

Mụn dừa Cơ sở than 

thiêu kết 

(IVa) 

Cơ sở  thủ 

công mỹ 

nghệ 

(IIIb) 

Nhà máy 

cơm dừa  

Cty kẹo 

dừa  

Cty chế 

biến sản 

phẩm dừa  

Cty nước giải 

khát  

NỘI ĐỊA 

Nguyên 

liệu 

Thị 

trường 

XUẤT KHẨU 

(chính ngạch) 

Hình 4-3 Các kênh phân phối các sản phẩm dừa chủ yếu 

ở Bến Tre 



57 

 

Bảng 4-2 Các dòng sản phẩm từ dừa Bến Tre 

Dòng sản phẩm Sản lượng 
chế biến 

(hoặc xuất 
khẩu) ước 

tính  

(tấn/năm) 

Giá trị sản 
phẩm 

Lợi ích sử 
dụng 

Tiềm năng thị trường tiêu thụ 

Chế biến từ cơm dừa 

Cơm dừa nạo sấy Xuất khẩu 
16,230 ngàn 
tấn cơm dừa 
nạo sấy năm 
2009  

Trung bình: 900-
1.000 USD/tấn 

Thực phẩm Ổn định & lâu dài ở các nước Hồi giáo, 
xu hướng tăng ở các nước châu Âu, 
Mỹ & Canada, các nước Châu Á – Thái 
Bình Dương (Úc, Nhật, Đài Loan, 
Singapore, Hàn Quốc)   

Kẹo dừa Xuất khẩu 8 
ngàn tân kẹo 
dừa/năm

25
 

Trung bình: 821 
USD/tấn 

Thực phẩm Ổn định thị trường nội địa, xu hướng 
tăng ở thị trường Trung Quốc, có triển 
vọng ở thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu 

Chế biến từ nước dừa khô 

Thạch dừa thô 22-25 ngàn 
tấn/năm

26
 

Trung bình – 
cao (166 
USD/tấn) 

Thực phẩm, 
mỹ phẩm 

Xu hướng tăng ở thị trường châu Á và 
Nhật Bản  

Thạch dừa chế biến Xuất khẩu 5-6 
ngàn 
tấn/năm

27
 

Trung bình – 
cao 

Thực phẩm Ổn định thị trường trong nước, vùng 
nông thôn 

Chế biến từ vỏ dừa     

Chỉ xơ dừa Xuất khẩu 
77,3 ngàn tấn 

Thấp: 250 
USD/tấn 

Dân dụng Xu hướng tăng ở thị trường Trung 
Quốc 

Lưới xơ dừa Xuất khẩu 
6,82 ngàn tấn 

Trung bình: 462 
USD/tấn 

 Xu hướng tăng ở thị trường Trung 
Quốc và Hàn Quốc 

Mụn dừa Xuất khẩu 7,6 
ngàn tấn  

Thấp: 244 
USD/tấn 

Công – nông 
nghiệp & 
dân dụng 

Thị trường chính Hàn Quốc, Đài Loan, 
Canada 

Chế biến từ gáo dừa 

Than gáo dừa Xuất khẩu 
16,5 ngàn 
ngàn 
tấn/năm

28
 

Trung bình: 223 
USD/tấn 

Dân dụng, 
nguyên liệu 
sản xuất 
than hoạt 
tính 

Thị trường Trung Quốc và nhà máy nội 
địa (PICA, Trà Bắc) 

Than hoạt tính Chế biến khẩu 
khẩu khoảng 8 
ngàn 
tấn/năm

29
 

Rất cao: 1.200 
USD/tấn 

Công nghiệp 
và dược 
phẩm 

Tăng ở các nước công nghiệp (EU, Mỹ, 
Đức, Pháp…) 

Thủ công mỹ nghệ  Cao – rất cao Dân dụng Xuất khẩu EU, Nhật, Mỹ… 

Sản phẩm tiềm năng 

                                                           
25

 Doanh nghiệp Thanh Long bình quân sản xuất 6 tấn kẹo dừa/ngày x 300 ngày/năm, chiếm 30% thị phần.Các doanh nghiệp 
kẹo dừa khác như Yến Hương, Tuyết Phụng chiếm 30% thị phần.  
26

 Doanh nghiệp Cửu Long bình quân sản xuất thạch thô 1.000-1.400 tấn/năm, chiếm thị phần 5-6%. Các doanh nghiệp khác 
như Trương Phú Vinh sản xuất 3.000 tấn/năm (chiếm thị phần 10-13%), còn lại là các doanh nghiệp do Trung Quốc đầu tư 
và doanh nghiệp trong nước chiếm thị phần khoảng trên 80%.   
27

 Doanh nghiệp Minh Châu chiếm thị phần 60%, bình quân mỗi năm sản xuất 3.000 tấn.  
28

 Các doanh nghiệp sử dụng than gáo dừa nguyên liệu chủ yếu: Doanh nghiệp Trà Bắc 50 ngàn tấn/năm, PICA (Pháp) 15 
ngàn tấn/năm, xuất tiểu ngạch qua Trung Quốc khoảng 30 ngàn tấn/năm.  
29

 PICA có sản lượng than hoạt tính/năm khoảng 5.000 tấn, Trà Bắc khoảng 3.300 tấn/năm 



58 

 

Dòng sản phẩm Sản lượng 
chế biến 

(hoặc xuất 
khẩu) ước 

tính  

(tấn/năm) 

Giá trị sản 
phẩm 

Lợi ích sử 
dụng 

Tiềm năng thị trường tiêu thụ 

Bột sữa dừa không có số 
liệu 

Cao – rất cao 
(2.506 USD/tấn) 

Thực phẩm Các nước Trung Đông 

Sữa dừa không có số 
liệu 

Trung bình – 
cao (1.335 
USD/tấn) 

Thực phẩm Xu hướng tăng ở các nước trên thế 
giới 

Dầu dừa thực phẩm 
(CNO) 

không có số 
liệu 

Trung  bình: 400 
USD/tấn 

Thực phẩm, 
dược phẩm, 
mỹ phẩm 

Xu hướng tăng ở các nước phát triển 
(Anh, Úc, Pháp, Đức…) 

Dầu dừa tinh khiết 
(Virgin Coconut Oil) 

không có số 
liệu 

Cao – rất cao: 
8.000 USD/tấn 

  

Dầu dừa công 
nghiệp, dầu dừa sinh 
học (coco-diesel) 

không có số 
liệu 

Cao – rất cao Công nghiệp 
& dân dụng 

Tăng ở thị thị trường Châu Âu, Mỹ, 
Nhật (các nước sử dụng biofuel thay 
thế nhiên liệu hóa thạch) 

Nước dừa/nước dừa 
tươi dóng lon 

không có số 
liệu 

Trung bình (686 
1.000/lít) - cao  

Thực phẩm Xu hường tăng lượng cầu trong nước 

Mỹ phẩm (xà phòng, 
sữa dưỡng da, mặt 
nạ dưởng da từ 
thạch dừa…), thực 
phẩm chức năng, 
thực phẩm (dấm 
dừa, rượu dừa…)  

không có số 
liệu 

Cao – rất cao Công 
nghiệp, thực 
phẩm, mỹ 
phẩm… 

Xu hướng tăng thị trường Nhật Bản, 
Hongkong, Hàn Quốc và các nước có 
thu nhập cao 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011; Cục Thống Kê Bến Tre (2010) 

4.2 Nông dân trồng dừa  

4.2.1 Sơ đồ chuỗi giá trị  

Đặt trong quan hệ kinh tế được thể hiện dưới dạng chuỗi giá trị, nông dân trồng dừa Bến Tre liên 
đới đến hai nhóm tác nhân chủ yếu, một là nhóm tác nhân cung cấp các yếu tố đầu vào cho sản 
xuất, và hai là nhóm tác nhân tiêu thụ sản phẩm dừa trái của nông dân (Hình 4-4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-4 Sơ đồ chuỗi giá trị đối với nông dân trồng dừa Bến Tre 

Nông dân 

trồng dừa 

Thị trường lao động 

(lao động thuê) 

Đại l{ vật tư nông 

nghiệp (phân bón, 

thuốc BVTV, công cụ) 

Co quan nông nghiệp 

(kỹ thuật trồng và 

chăm sóc, BVTV) 

Ngân hàng thương 

mại, quỹ phát triển 

Thương lái trong ấp 

Thương lái trong xã 

Thương lái trong 

huyện 

Thương lái khác, cơ 

sở chế biến 

Dừa tươi: 38% 
Dừa khô: 49% 

Dừa tươi: 42% 
Dừa khô: 34% 

Dừa tươi: 9% 
Dừa khô: 13% 

Dừa tươi: 12% 
Dừa khô: 4% 
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Nhóm tác nhân cung cấp đầu vào chủ yếu là thị trường lao động tự do, cung cấp nhân lực trồng, 
và thu hái dừa trái. Các đại l{ cung cấp vật tư nông nghiệp địa phương chính là nơi cung cấp 
phân bón, thuốc BVTV và các công cụ sản xuất khác cho nông dân. Trên thực tế, đại l{ vật tư 
nông nghiệp cũng là một nguồn tín dụng phi chính thức đối với nông dân, thông qua hình thức 
bán vật tư trả chậm. 

Các cơ quan nông nghiệp như Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông – 
Khuyến ngư, Trung tâm nghiên cứu Đồng Gò, Chi cục Bảo vệ thực vật cung cấp các kiến thức 
công nghệ và kỹ thuật, chủ yếu thông qua các khóa tập huấn kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật và hoạt 
động thực tiễn của nhân viên nông nghiệp. 

Các ngân hàng thương mại mà chủ yếu là Ngân hàng Nông nghiệp chịu trách nhiệm cung ứng 
vốn cho nông dân trồng dừa. 

Các tác nhân tiêu thụ dừa trái của nông dân là hệ thống thu gom và thương lái địa phương, bao 
gồm người thu gom tại ấp, tại xã, thương lái ở cùng huyện và thương lái hoặc cơ sở sơ chế dừa 
trái khác. 

4.2.2 Chi phí, lợi nhuận và thu nhập của nông dân trồng dừa 

4.2.2.1 Chi phí, cơ cấu chi phí và thu nhập phụ trong giai đoạn kiến thiết cơ bản  

Cây dừa công nghiệp thường bắt đầu cho trái sau 4-5 năm trồng. Tuy nhiên thời điểm bắt đầu 
thực sự cho trái ổn định là từ năm thứ 5 trở đi. Do đó trong nghiên cứu này, đầu tư cơ bản trong 
trồng dừa được tính trong thời gian 5 năm đầu tiên.  

Các chi phí đầu tư trong 5 năm được khảo sát tại cùng thời điểm điều tra, và được quy về giá 
năm 2010 để tính toán.  

Doanh thu từ việc trồng xen trong giai đoạn đầu tư cơ bản cũng được đưa vào tính toán để xác 
định khả năng tạo nguồn thu sớm cho nông dân và bù đắp các chi phí đầu tư trồng mới trong 5 
năm đầu tiên.  

Cây dừa có tuổi thọ khá cao, theo kết quả điều tra tuổi vườn dừa hiện tại của tỉnh Bến Tre trung 
bình 18,6 năm và tối đa là 56 năm. Về mặt kỹ thuật, thì giống dừa ta ở Bến Tre có tuổi thọ 
khoảng 50-60 năm, tuy nhiên xét theo quan điểm kinh doanh thì đối với cây công nghiệp lâu năm 
như cà phê, điều, tiêu, cao su thì thời gian khấu hao cơ bản thường từ 10-20 năm. Trong nghiên 
cứu này, thời gian tính khấu hao cơ bản cho dừa là 20 năm. 

Kết quả tổng hợp về chi phí đầu tư trồng mới trong 5 năm được tóm lược như sau. Tổng chi phí 
đầu tư cơ bản gần 41 triệu đồng/ha, doanh thu từ trồng xen 18,5 triệu đồng/ha, do đó chi phí 
được tính trong đầu tư cơ bản khoảng 20,5 triệu đồng/ha. Như vậy chi phí khấu hao cơ bản 
được xác định là 1.124.000 đ/ha/năm cho 20 năm khai thác kinh doanh.  

Trong cơ cấu chi phí đầu tư cơ bản, chi phí lao động chiếm 62,5%, trong đó lao động gia đình 
48,8%. Chi phí phân bón 26,6%, thuốc BVTV 1,3%, nhiên liệu chiếm 0,3%, chi phí giống chiếm 7% 
(Bảng 4-3, Hình 4-5). Như vậy, trong giai đoạn kiến thiết cơ bản vườn dừa, lao động gia đình 
chiếm tỷ trọng cao nhất trong các hạng mục chi phí.  

Vì lao động gia đình do chính hộ nông dân đóng góp, nên chi phí tiền mặt thật sự mà hộ nông 
dân cần có để đầu tư trồng mới 1 ha dừa trung bình là 20,99 triệu đồng/ha/5 năm. Lao động gia 
đình đóng góp trung bình 262 ngày công/5 năm, trong đó ba năm đầu tiên cần nhiều lao động 
hơn. Chỉ cần 1 lao động chính trong gia đình là có thể đảm nhận các công việc chăm sóc vườn 
dừa thường xuyên. Lao động thuê mướn được sử dụng nhiều nhất trong hai năm đầu tiên, mà 
chủ yếu là hỗ trợ hộ nông dân lên liếp để trồng dừa.  
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Bảng 4-3 Đầu tư cơ bản dừa trồng mới ở Bến Tre, 2010 

Khoản mục ĐVT Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5 Tổng 
cộng 

Giống 1000 đ/ha 2.767 91    2.858 

Phân bón 1000 đ/ha 1.889 2.722 2.621 2.159 1.524 10.914 

Thuốc BVTV 1000 đ/ha 145 183 6 110 93 537 

Nhiên liệu 1000 đ/ha 40 26 26 26 22 140 

Lao động nhà 1000 đ/ha 6.044 5.317 4.426 2.809 1.414 20.011 

Lao động thuê 1000 đ/ha 2.086 1.877 818 545 294 5.620 

Duy tu, bảo dưỡng công cụ 1000 đ/ha 29 29 29 29 29 147 

Khấu hao công cụ 1000 đ/ha 152 152 152 152 152 761 

Tổng cộng 1000 đ/ha 13.153 10.398 8.079 5.831 3.528 40.988 

Số lao động gia đình Công/ha 83 68 56 37 18 262 

Số lao động thuê Công/ha 28 22 10 7 4 71 

Tổng công lao động Công/ha 111 90 66 44 22 333 

Thu nhập từ cây xen 1000 đ/ha 6.107 5.425 5.101 824 1.055 18.513 

Công thức phân bón        

N Kg/ha 31 42 43 35 21 172 

P2O5 Kg/ha 23 30 30 32 25 141 

K2O Kg/ha 12 18 18 15 12 76 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
 

Loại chi phí chiếm tỷ trọng cao sau lao động là chi phí phân bón. Khác với lao động, chi phí phân 
bón ở năm đầu tiên thấp hơn những năm về sau, vì lượng sử dụng tăng dần theo tuổi của cây.  

Chi phí giống chỉ chiếm 7% cơ cấu chi phí đầu tư nhưng đòi hỏi phải thực hiện ở năm đầu tiên. 
Chi phí giống năm 2 chủ yếu đáp ứng việc trồng dặm những cây chết hoặc không đạt yêu cầu.  

Các loại chi phí khác như thuốc bảo vệ thực vật, nhiên liệu, khấu hao công cụ và duy tu bảo 
dưỡng công cụ có tỷ trọng thấp so với lao động và phân bón.  

 

 
 

Hình 4-5 Cơ cấu chi phí đầu tư trồng mới dừa trong 5 năm đầu tiên 
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Trồng dừa trong giai đoạn kiến thiết cơ bản cũng cho phép nông dân tận dụng các khoảng đất 
trống để trồng xen một số loại cây ngắn ngày khác. Vấn đề này rất quan trọng, vì có thể giúp hộ 
nông dân có thu nhập và bù đắp chi phí đầu tư bỏ ra trong 5 năm đầu tiên. Thu nhập từ cây 
trồng xen tập trung trong 3 năm đầu, chiếm đến 89,8% thu nhập từ cây trồng xen. Thu nhập 
hàng năm từ cây trồng xen chiếm từ 45-60% chi phí đầu tư cho vườn dừa. Như vậy, khả năng tạo 
ra nguồn thu nhập từ cây trồng xen có thể bù đắp ít nhất ½ chi phí đầu tư bỏ ra tương ứng hàng 
năm (Hình 4-6 và 4-7).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.2.2 Chi phí, cơ cấu chi phí, giá thành, thu nhập và hiệu quả kinh tế trong giai đoạn khai thác 
kinh doanh  

Kết quả điều tra sản xuất dừa năm 2010 cho thấy việc trồng dừa của nông dân Bến Tre đạt hiệu 
quả kinh tế khá cao.  

Đầu tiên, năng suất dừa đạt khá cao. Dừa tươi có năng suất trung bình 19 ngàn trái/ha/năm và 
không chênh lệch nhiều giữa hai hình thức trồng thuần và trồng xen. Dừa khô có năng suất trung 
bình hơn 10 ngàn trái/ha/năm, chênh lệch năng suất giữa dừa trồng thuần và trồng xen khoảng 
900 trái/ha/năm. 

Trong cơ cấu chi phí sản xuất dừa, chi phí cho lao động và vật tư (phân bón, thuốc BVTV, nhiên 
liệu) chiếm tỷ lệ khá lớn (90% tổng chi phí đối với dừa trái tươi và 89% đối với dừa trái khô), 
trong đó chi phí lao động chiếm trên 60% (Hình 4-8), trong đó lao động gia đình chiếm 70% đối 
với dừa trái tươi và 51% đối với dừa trái khô. Nhu cầu lao động cho trồng dừa trái tươi cao hơn 
1,77 lần so với dừa khô (181 ngày công/ha so với 102 ngày công/ha). 

Xét hiệu quả đầu tư/vật tư, hiệu quả đầu tư/lao động thì các hệ số này trong sản xuất dừa khá 
cao, đối với dừa trái tươi thì các hệ số này là 10,1 và 6,3, và 13, và 8,7 đối với dừa trái khô (Bảng 
4-4). 

Về giá thành sản xuất trong năm 2010, giá thành của dừa trái tươi trung bình là 1.625 đồng/trái, 
tương đương 41% so với giá bán (4.000 đ/trái). Giá thành dừa trái khô 1.735 đồng/trái, chỉ bằng 
29% so với giá bán (6.000 đ/trái). Khoảng 90% số hộ có giá thành sản xuất dừa dưới 3.000 đ/trái 
(Hình 4.9), điều này cho thấy với giá bán dừa trái tươi bình quân 4.000 đ/trái và 6.000 đ/trái đối 
với dừa trái khô (năm 2010), thì hầu như nông dân trồng dừa đều có lãi từ 30% trở lên đối với 
dừa trái tươi và lãi từ 50% trở lên đối với dừa trái khô, với mức giá bán tăng như 6 tháng đầu 
năm 2011, dừa trái tươi là 8.000 đ/trái và 10.000 đ/trái đối với dừa trái khô, thì mức lãi này rất 

 

Hình 4-7 Phân bổ chi phí đầu tư và thu nhập từ cây 

trồng xen trong giai đoạn kiến thiết cơ bản vườn dừa 

 

 

 

 

 

Hình 4-6 Cơ cấu chi phí đầu tư và thu nhập từ cây 

trồng xen trong giai đoạn kiến thiết cơ bản vườn dừa 
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cao. Với xu hướng khai thác sử dụng trái dừa ngày càng có hiệu quả hơn, và giá đang ở mức cao 
thì trồng dừa đã tạo ra lợi ích kinh tế rất lớn cho nông dân trồng dừa ở Bến Tre (Bảng 4-4).  

Bảng 4-4 Hiệu quả sản xuất dừa tỉnh Bến Tre, năm 2011 

Khoản mục ĐVT Dừa trái tươi Dừa trái khô 

Bình 
quân 

Không 
xen 

Có xen Bình 
quân 

Không 
xen 

Có xen 

Năng suất trái/ha 19.024 19.047 18.800 10.642 10.972 10.065 

Doanh thu từ dừa 1000đ/ha 74.988 74.469 80.000 59.828 62.153 55.761 

Thu nhập từ cây xen 1000đ/ha 225 0 2.399 882 0 2.425 

Tổng chi phí 1000đ/ha 26.854 26.582 29.491 16.799 15.840 18.477 

Lợi nhuận 1000đ/ha 48.358 47.887 52.909 43.911 46.312 39.709 

Thu nhập của hộ 1000đ/ha 60.603 59.750 68.842 49.337 50.253 47.734 

Giá thành đ/trái 1.625 1.636 1.524 1.735 1.629 1.920 

Hiệu quả đầu tư/vật tư lần 10,1 9,4 16,4 13,4 13,1 14,0 

Hiệu quả  đầu tư/lao động lần 6,3 6,5 4,6 8,7 9,5 7,3 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
 
 

 

Hình 4-8 Cơ cấu chi phí trong sản xuất dừa, tỉnh Bến Tre năm 2010 

 

Hình 4-9 Giá thành sản xuất dừa tỉnh Bến Tre năm 2010 
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Lợi nhuận từ dừa trái tươi trung bình 48 triệu/ha, lợi nhuận từ dừa trái khô trung bình 43 triệu 
đồng/ha (Bảng 4-3). Tuy nhiên mức đầu tư cho dừa trái tươi cao hơn 1,6 lần so với dừa trái khô, 
chủ yếu là đầu tư phân bón và công lao động. Nếu tính thu nhập của hộ (bao gồm lợi nhuận và 
giá trị cơ hội của lao động gia đình), thì thu nhập của 1 ha dừa trái tươi là 60 triệu đồng/ha/năm 
và 49 triệu đồng/ha/năm đối với dừa trái khô. 

Kết quả phân tích hiệu quả sản xuất trên 1.000 trái dừa cho thấy, giá trị gia tăng chiếm 90-92% 
trong tổng doanh thu, chi phí trung gian (IC) chỉ chiếm 8-10%. Trong chi phí trung gian (IC), phân 
bón chiếm tỉ trọng lớn 94-95%. Trong tổng giá trị gia tăng (VA) thì lao động chiếm 17-25%, còn lãi 
gộp chiếm 74-82%, một tỷ lệ khá cao (Bảng 4-5). Xét một cách tổng quát thì dừa bán trái khô 
(dừa công nghiệp) tạo ra giá trị gia tăng cao hơn 1,54 lần so với dừa trái tươi, chủ yếu do giá bán 
dừa trái khô cao gấp 1,5 lần so với dừa bán trái tươi (6.000 đ/trái so với 4.000 đ/trái), và chi phí 
trung gian chỉ cao hơn 1,2 lần.  

Như vậy, trong giai đoạn điều tra, sản xuất dừa công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao hơn dừa 
tươi. Có lẽ vì vậy mà hiện nay nông dân có khuynh hướng sản xuất kinh doanh dừa trái khô. Mục 
tiêu của các hộ trồng mới, phần lớn là để bán dừa trái khô (trồng giống dừa công nghiệp). Trước 
đây, dừa công nghiệp đôi khi nông dân vẫn có thể bán ở 2 dạng là bán dừa trái tươi và dừa trái 
khô, nhưng hiện nay các vườn dừa công nghiệp nông dân chỉ để bán trái khô. 

Nếu phân tích hiệu quả đầu tư từ 1 đồng chi phí trung gian (IC) cho thấy các thông số doanh thu/ 
chi phí trung gian (P/IC), Giá trị gia tăng/chi phí trung gian (VA/IC), Lợi nhuận ròng/chi phí trung 
gian (NPr/IC) khá tốt, nhất là dừa bán trái khô (Bảng 4-6). 

Bảng 4-5 Phân tích hiệu quả sản xuất tính trên 1.000 trái dừa, năm 2010, tỉnh Bến Tre 

Khoản mục 

Dừa trái tươi (1000 trái) Dừa trái khô (1000 trái) 

Giá trị 
(1.000 đ) 

% doanh 
thu 

% trong 
IC,VA 

Giá trị 
(1.000 đ) 

% doanh 
thu 

% trong 
IC,VA 

Doanh thu 4.000 99,7  6.000 98,6  

Doanh thu phụ  12 0,3  83 1,4  

Tổng doanh thu (P) 4.012 100  6.083 100  

Chi phí trung gian (IC) 388 9,7 100,0 473 7,8 100,0 

      Phân bón 363  93,5 450  95,2 

      Thuốc BVTV 22  5,8 17  3,5 

      Nhiên liệu 3  0,8 6  1,3 

Giá trị gia tăng (VA) 3.624 90,3 100,0 5.610 92,2 100,0 

      Lao động 904  24,9 958  17,1 

      Lãi vay 32  0,9 29  0,5 

      Lãi gộp (Pr) 2.687  74,2 4.623  82,4 

        +Khấu hao, duy tu công cụ 26   15   

        +Khấu hao chi phí KTCB 59   106   

        +Lãi ròng (NPr) 2.603     4.503     

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Bảng 4-6 Hiệu quả đầu tư cho 1 đồng chi phí trung gian trong sản xuất dừa ở Bến Tre, năm 2010 

 Dạng sản xuất P/IC VA/IC NPr/IC 

Dừa trái tươi  10,3 9,3 6,7 

Dừa trái khô 12,9 11,9 9,8 

 P: Doanh thu; IC : Chi phí trung gian; VA: Giá trị gia tăng, NPr: Lãi ròng  
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Về cơ cấu thu nhập, đối với các hộ có trồng dừa, thu nhập từ dừa là nguồn thu quan trọng của 
gia đình. Thu nhập từ dừa chiếm đến 72% cơ cấu thu nhập của hộ, trong khi thu nhập từ các cây 
trồng khác như lúa, chuối, mía, chanh, v.v, chỉ chiếm 7% trong tổng thu nhập của hộ. Chăn nuôi 
chỉ đóng góp 3% thu nhập, các hoạt động buôn bán, dịch vụ, ngành nghề phụ chỉ chiếm khoảng 
4%. Các nguồn thu khác kể cả phi nông nghiệp có tỷ trọng 15% trong tổng thu nhập của hộ nông 
dân trồng dừa (Hình 4-10). Trong những năm gần đấy, khi giá dừa (trái tươi, trái khô) tăng giá 
đột biến đã làm ngành sản xuất dừa trở nên quan trọng, góp phần cải thiện rất nhiều thu nhập 
của nông dân trồng dừa. 

 

 

Hình 4-10 Cơ cấu thu nhập của hộ trồng dừa, Bến Tre, năm 2010 

4.2.3 Thương mãi sản phẩm dừa trái ở nông hộ 

4.2.3.1 Kênh tiêu thụ 

Phần lớn nông dân bán dừa trái cho thương lái trong ấp, hoặc thương lái trong xã (chiếm 78,1 
đến 83,6% số hộ) (Bảng 4-7), với l{ do chính là họ có mối quan hệ quen biết và quan hệ kinh tế 
nhiều năm, tạo nên sự tin cậy giữa hai nhóm tác nhân này. Hầu hết các thương lái đều có chính 
sách ứng vốn cho các hộ nông dân, nhất là nông dân có diện tích dừa qui mô nhỏ. Hình thức ứng 
vốn chủ yếu là đặt cọc để mua dừa, thông thường số tiền này từ 0,5 -1,0 triệu đồng/hộ cho một 
đợt mua dừa, tùy theo khả năng vốn của thương lái.  

Kết quả điều tra cho thấy, sản phẩm dừa trái (khô và tươi) phần lớn đi qua trung gian đầu tiên là 
thương lái tại địa phương (trong ấp, trong xã) chính là lực lượng thu gom hàng hóa nông sản chủ 
yếu. Sau đó, các người thu gom tại địa phương này sẽ bán lại cho các thương lái hay cơ sở chế 
biến để hình thành các sản phẩm trung gian khác cho các sản phẩm cuối cùng khác. Trong phạm 
vi điều tra, gần như không có nông dân nào bán dừa nguyên liệu trực tiếp cho nhà chế biến. 
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Bảng 4-7 Thương mãi dừa trái ở nông hộ, tỉnh Bến Tre năm 2010 

Bán cho 

Dừa tươi Dừa khô 

Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Thương lái trong ấp 12 37,5 27 49,1 

Thương lái trong xã 13 40,6 19 34,5 

Thương lái khác xã trong huyện 3 9,4 7 12,7 

Thương lái khác huyện 2 6,3 1 1,8 

Nhà máy chế biến trong tỉnh 0 0,0 1 1,8 

Thương lái ngoài tỉnh 2 6,3 0 0,0 

Tổng cộng 32 100,0 55 100,0 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.2.3.2 Giá dừa tại nông hộ 

Giá dừa trái tươi tại vườn nông hộ biến động từ 2.500 đ/trái đến 6.000 đ/trái, trung bình khoảng 
4.000 đ/trái (tức 48.000 đ/chục 12 trái), mức độ biến thiên giá bán dừa trái tươi giữa các hộ 
khoảng 21,5%.  

Giá dừa trái khô biến động từ 3.500 đ/trái đến 8.500 đ/trái, trung bình 6.000đ/trái (khoảng 
72.000đ/chục 12 trái), mức độ biến thiên giá bán dừa trái khô giữa các hộ 17,2% (Bảng 4-8). 

Bảng 4-8 Giá dừa trái ở nông hộ tỉnh Bến Tre, năm 2010 

 Số 
mẫu 
(hộ) 

Tối thiểu 
(đ/trái) 

Tối đa 
(đ/trái) 

Trung 
bình 

(đ/trái) 

Độ lệch 
chuẩn 

Hệ số 
biến 
thiên   
(%) 

Giá bán dừa trái tươi 32 2.500 6.000 3.959 850 21,5 

Giá bán dừa trái khô 55 3.500 8.500 5.953 1025 17,2 

      Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Giá dừa khô biến động theo xu hướng tăng liên tục từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2011. Giá 
dừa trái khô từ đầu năm 2010 đến tháng 6/2011 đã tăng từ 3.000 đ/trái lên đến 10.500 đ/trái. 
Mức độ biến động giá từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2011 là 39%, trung bình mỗi tháng tăng 
5,3%, tương đương 350 đồng/trái (Hình 4-11).  

Phần lớn sự tăng giá dừa trái khô trong thời gian gần đây được giải thích do việc tăng cường thu 
mua dừa trái (lột vỏ) của các thương nhân Trung Quốc, làm cho cầu về dừa nguyên liệu tăng, kéo 
theo giá tăng. Sự tăng giá này đem lại lợi nhuận cao cho nông dân trồng dừa.  
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Hình 4-11 Giá dừa trái khô tại vườn nông dân, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre 
(Nguồn: Số liệu cung cấp của thương lái Võ Văn Tâm, ấp 7 Vĩnh Châu, xã Vang Quới Tây, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) 

 

4.2.3.3 Các vấn đề trong thương mãi dừa đối với nông hộ 

Quyền tự do lựa chọn nơi bán sản phẩm là hết sức quan trọng đối với người sản xuất. Nếu thị 
trường cạnh tranh, ít bị bóp méo bởi các nhóm độc quyền mua thì vị thế kinh tế của người nông 
dân, và quyền đàm phán về giá bán của họ cũng tăng lên.   

a) Lý do bán sản phẩm cho người mua: Như đã trình bày ở trên, phần lớn nông dân bán dừa trái 
cho thương lái trong ấp, xã và trong huyện. L{ do nông dân bán dừa trái cho các thương lái này 
chủ yếu là vì có giá mua ốn định nhất (80% số hộ), thanh toán tiền ngay sau khi mua (80% số hộ), 
và tiêu chuẩn mua dễ dàng30 (40% số hộ). Các l{ do bán dừa vì không có công thu hái, phải nhờ 
người thu gom hái dừa; bán vì có nhận tiền đặt cọc có tỷ lệ thấp hơn nhiều; 21% và 23% (Hình 4-
12). 

 

Hình 4-12 Lý do nông dân bán dừa trái cho người mua (%) 

                                                           
30

 Trong trường hợp này, người mua không phân loại trái, mà nông dân thường gọi là “mua xa cạ”, “mua xô”. Chỉ trong 
trường hợp dừa trái quá nhỏ, dừa xấu thì 2 trái tính giá bằng 1 trái bình thường. 

Y= 349,2 + 2127 

R
2
 =0,958 
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b)Thông tin về giá bán: Thông thường nông dân dựa trên 3 nguồn thông tin chủ yếu về giá dừa 
trái để có cơ sở quyết định bán. Nguồn thông tin chủ yếu đến từ thương lái (77% số hộ), từ nông 
dân khác trong vùng (59% số hộ) và thông qua thông tin giá trên báo đài (37,5%) (Hình 4-13).  
Dựa trên cơ sở thông tin giá này, nông dân thương lượng giá bán với thương lái. Hiện nay giá 
bán dừa trái được thông tin trên đài truyền hình, nên nông dân nắm bắt thông tin giá rất kịp 
thời. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế các thương lái cho rằng thông tin giá trên đài là giá mua 
dừa trái loại tốt nhất (loại 1), trong khi đó thương lái mua “xô”, không phân loại nên không thể 
mua theo mức giá này, điều này gây khó khăn cho thương lái trong việc thương thảo giá mua với 
nông dân. 

 

Hình 4-13 Nguồn thông tin giá dừa của nông dân (%) 

c) Định giá bán và quan hệ mua bán: Có 61% số hộ cho rằng việc định giá mua bán dừa là sự 
thỏa thuận của hai bên nông dân và thương lái, 31% số hộ cho rằng giá bán dừa do thương lái 
định giá, và 8% cho rằng giá bán do chính nông dân định giá (Bảng 4-9). Rõ ràng khuynh hướng 
chung là giá bán do sự thỏa thuận của bên mua và bán. Như vậy, trong bối cảnh dừa có giá cao 
hiện nay vì sự tranh mua nguyên liệu căng thẳng giữa các nhà chế biến và thương nhân Trung 
Quốc, nông dân chính là người có lợi nhiều nhất. Ngoài việc bán dừa trái với giá cao, nông dân 
cũng có vị thế thị trường tốt hơn, có khả năng đàm phán mạnh hơn. 

Bảng 4-9 Người quyết định giá bán và quan hệ mua bán 

Người định giá bán Số hộ Tỷ lệ 

(%) 

Thương lái 27,0 30,7 

Nông dân 7,0 8,0 

Thỏa thuận hai bên 54,0 61,3 

Tổng cộng 88,0 100,0 

     Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Nông dân thường bán sản phẩm cho thương lái quen biết (84,1% số hộ), chỉ có 13,6% số hộ bán 
cho thương lái mua giá cao (Bảng 4-10). Điều này cũng dễ hiểu, vì thương lái là người trong ấp, 
xã nên đôi khi ngoài quan hệ mua bán, họ còn có quan hệ họ hàng, thân tộc, bạn bè, v.v, nên 
thông thường nông dân ít khi bán cho thương lái khác. Mặt khác do cùng trong ấp, xã nên các 
thương lái cũng ít khi cạnh tranh giành khách hàng bán dừa của nhau mà có những thỏa thuận 
ngầm về địa bàn thu mua để tránh cạnh tranh không cần thiết, trừ phi nông dân từ chối không 
bán cho họ. 
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Điều này cho thấy quan hệ thị trường giữa nông dân trồng dừa và thương lái tại địa phương 
được hình thành từ nhiều năm, và xây dựng dựa trên lòng tin là chủ yếu. Từ đây, có thể khẳng 
định vai trò hết sức quan trọng của hệ thống thương lái thu gom tại chỗ đối với việc thu gom 
dừa nguyên liệu từ vườn dừa của nông dân, việc mà hệ thống thương lái buôn bán sỉ, hoặc cơ sở 
sơ chế dừa, nhà máy chế biến dừa nào khó có thể thực hiện được.  

Vì vậy, khi nhắm đến giải pháp tăng cường liên kết dọc giữa nông dân và nhà máy chế biến, 
không thể không tính đến vai trò trung gian của mạng lưới người thu gom tại chỗ. Các phương 
thức sản xuất theo hợp đồng (contract farming) trực tiếp giữa doanh nghiệp và nông dân có thể 
sẽ không phù hợp với nông dân sản xuất nhỏ, và có thể sẽ không thay thế được mạng lưới người 
thu gom được xây dựng dựa trên quan hệ tài chính, tín dụng và lòng tin với người sản xuất. Vì 
vậy, khi xây dựng vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp chế biến dừa cần hợp tác với nông dân 
thông qua mạng lưới người thu gom tại địa phương. 

Bảng 4-10 Quan hệ trong mua bán dừa trái giữa nông dân và thương lái 

Quan hệ mua bán Số hộ Tỷ lệ  

(%) 

Mối quen 74 84,1 

Tùy theo giá thương lái mua 12 13,6 

Mối quen - có ứng trước 2 2,3 

Tổng cộng 88 100,0 

     Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

d) Phương thức thanh toán, địa điểm giao hàng: Phần lớn sau khi mua dừa thì nông dân được 
thương lái thanh toán tiền ngay sau khi mua (chiếm 94,3% số hộ nông dân), chỉ có 5,7% số hộ là 
thương lái thanh toán trả chậm, và thời gian trả chậm thường khoảng 7 ngày sau khi mua. Về 
điểm giao hàng, 94% nông dân bán sản phẩm tại vườn, vì phần lớn các thương lái đến tận vườn 
để mua dừa (Bảng 4-11). Và việc thu hoạch, thì tùy nông dân, nhưng phần lớn công thu hoạch do 
nông dân đảm trách (65% số hộ), và do thương lái thu gom đảm trách (31%) nếu như nông dân 
không có công thu hái (Bảng 4-12). Trong trường hợp thương lái đảm trách phần công thu 
hoạch, thì giá mua dừa thường thấp hơn 3.000 đ – 5.000 đ/chục trái (một chục dừa 12 trái), tức 
là giá mua thấp hơn từ 250 đ- 400 đ/trái, và các thương lái thường thích việc mua bán dạng này, 
vì như vậy họ có thêm phần thu nhập “làm thuê hái dừa” cho nông dân. 

Rõ ràng phương thức thanh toán, giao hàng và hỗ trợ dịch vụ hái dừa cho nông dân khi cần thiết 
của hệ thống người thu gom, thương lái hiện nay là rất linh hoạt và tạo điều kiện hết sức dễ 
dàng cho nông dân trồng dừa. Đây cũng là vấn đề cần chú { khi nhắm đến việc xây dựng vùng 
nguyên liệu của các nhà máy chế biến.  

e) Mua bán có hợp đồng ký trước: Kết quả điều tra cho thấy chỉ có 5,7% số hộ nông dân mua 
bán dừa có k{ hợp đồng mua bán, vì phần lớn nông dân bán cho lái thu gom trong ấp, xã nên 
thường quen biết nhau, nên việc k{ hợp đồng là không cần thiết đối với họ. Tuy nhiên có 41% số 
hộ đồng { là nên k{ hợp đồng khi mua bán, còn 59% số hộ cho rằng không cần k{ hợp đồng với l{ 
do là thương lái quen biết, hoặc là không muốn ràng buộc bởi hợp đồng, hoặc là ai mua giá cao 
thì bán không cần k{ hợp đồng trước. Đây cũng là đặc điểm chung trong thương mãi nông sản ở 
Bến Tre. L{ do là một mặt nông dân chưa có thói quen k{ kết hợp đồng khi mua bán nông sản, 
mặt khác giá trị cho mỗi lần mua bán không lớn nên cả hai phía (người mua, người bán) cảm 
thấy không cần thiết phải có hợp đồng trong các giao dịch mua bán. 
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Bảng 4-11 Phương thức thanh toán và giao hàng 

Phương thức thanh toán và giao hàng Số hộ Tỷ lệ (%) 

Phương thức thanh toán   

    Trả tiền ngay khi mua 83 94,3 

    Thanh toán chậm 5 5,7 

                          Cộng 88 100,0 

 Điểm giao hàng   

    Tại vườn nông dân 83 94,3 

    Tại điểm thu mua của thương lái 4 4,5 

    Cả hai 1 1,1 

                          Cộng 88 100,0 

      Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Bảng 4-12 Người đảm trách công thu hoạch dừa 

Người đảm trách Số hộ Tỷ lệ (%) 

Nông dân 57 64,8 

Thương lái 27 30,7 

Thỏa thuận khi bán 4 4,5 

Tổng cộng 88 100,0 

     Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

4.2.4 Các khó khăn và nhu cầu của nông dân trồng dừa 

4.2.4.1 Các khó khăn trong sản xuất 

Nhìn chung, dường như nông dân Bến Tre rất tự tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa của mình 
nên không nhiều nông dân cảm nhận được khó khăn trong sản xuất ở nhiều khía cạnh khác 
nhau. Tỷ lệ nông dân cho { kiến là có khó khăn ở một số vấn đề nào đó thường không quá 20%.  

Các khó khăn trong sản xuất dừa chủ yếu là thiếu về lao động, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ 
thực vật, khó khăn trong tưới tiêu (Hình 4-14), nhưng nhìn chung mức độ khó khăn không phổ 
biến, không quá 20% số hộ sản xuất dừa. Trong các khó khăn trên, thì khó khăn về lao động, về 
sử dụng phân bón và khó khăn khác (thiếu vốn, đất phèn, năng suất thấp, lâu cho trái...) chiếm tỷ 
lệ cao 19-20%. Khó khăn về lao động trong sản xuất dừa, cũng như trong sản xuất nông nghiệp 
nói chung là tất yếu, vì sự dịch chuyển lao động trong nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, 
tuy nhiên vấn đề này chưa trở nên nghiêm trọng đối với sản xuất dừa, vì qui mô diện tích trồng 
dừa/hộ không lớn (0,9 ha/hộ) với qui mô 2 lao động/hộ thì vẫn đáp ứng nhu cầu lao động cho 
sản xuất dừa, nhất là khi dừa đã vào giai đoạn có thu hoạch. Có 19% số hộ có khó khăn về việc sử 
dụng phân bón cho dừa. Điều này cũng gợi { cho công tác khuyến nông cần lưu { phổ biến sâu 
rộng hơn về lợi ích của việc bón phân và kỹ thuật bón phân cho dừa. 
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Hình 4-14 Các khó khăn của nông dân trong sản xuất dừa (%) 

4.2.4.2 Nhu cầu thông tin kỹ thuật của hộ trồng dừa 

Mặc dù nông dân trồng dừa thường cảm nhận ít có khó khăn về kỹ thuật trồng và bón phân cho 
dừa, nhưng phần lớn nông dân khảo sát đều có nhu cầu rất cao đối với thông tin kỹ thuật. Kết 
quả khảo sát cho thấy nông dân có nhu cầu thông tin về kỹ thuật: giống mới, kỹ thuật (nói 
chung), sử dụng phân bón, sử dụng thuốc BVTV, cách chăm sóc dừa, kỹ thuật trồng xen, trong đó 
nhu cầu thông tin về kỹ thuật chăm sóc dừa chiếm tỷ lệ cao, khoảng 73% số hộ. Nhìn chung nhu 
cầu về kỹ thuật của nông dân về trồng dừa còn lớn, các nhu cầu này chiếm tỷ lệ từ 50% đến 73% 
số hộ trồng dừa (Hình 4-15). 

Kết quả này gợi lên là dường như những nguồn thông tin kỹ thuật hiện nay chưa đủ sức thỏa 
mãn mong muốn của người nông dân, hoặc với khía cạnh số lượng, hoặc với khía cạnh chất 
lượng thông tin. Như vậy, dư địa cho công tác khuyến nông cho nông dân trồng dừa chắc chắn 
còn rất lớn. Các thông tin về kỹ thuật trồng và chăm sóc từ kết quả khảo sát cũng cho thấy cách 
áp dụng kỹ thuật trồng (mật độ), chăm sóc (bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh hại) và 
hiệu quả của việc áp dụng các kỹ thuật này đối với năng suất chưa thể hiện rõ ràng. 

 

Hình 4-15 Các nhu cầu của nông dân về thông tin kỹ thuật (%) 

4.2.4.3 Nguồn thông tin kỹ thuật đối với nông dân trồng dừa  

Để đáp ứng nhu cầu thông tin kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa, nông dân dựa trên nhiều nguồn 
khác nhau. Đầu tiên là nông dân dựa vào kinh nghiệm bản thân trong quá trình trồng dừa (85% 



71 

 

trường hợp). Thứ hai, nông dân học hỏi từ nông dân khác (61%). Các nguồn thông tin kỹ thuật 
khác là từ báo đài (51%), từ các lớp tập huấn của khuyến nông (50%), từ tài liệu khuyến nông 
(40%) (Hình 3-16).  

Nói chung kênh thông tin đến từ nông dân khá đa dạng, nhưng điều đáng lưu { trong công tác 
khuyến nông, ngoài việc tập huấn, cung cấp thông tin kỹ thuật (tài liệu, báo đài) thì cần lưu { 
kênh thông tin nông dân đến nông dân là quan trọng, vì vậy, cần thông qua câu lạc bộ nông dân, 
các tổ chức đoàn thể để truyền tải các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác dừa đến với các hộ trồng 
dừa. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân cũng có những nhược điểm nhất định vì thường gắn với 
định kiến, sự bảo thủ, ít có cơ sở khoa học chứng minh. 

  

 

Hình 4-16 Các nguồn về thông tin kỹ thuật của nông dân (%) 

Trung tâm Khuyến nông Bến Tre là một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ khuyến nông đến 
nông dân trồng dừa ở tất cả các địa bàn huyện trong tỉnh. Hoạt động và chất lượng hoạt động 
của Khuyến nông viên quyết định đến chất lượng của việc chuyển giao kiến thức khoa học công 
nghệ đối với trồng và chăm sóc dừa. Theo kết quả khảo sát về số lần nông dân gặp khuyến nông 
viên và nhận được thông tin hữu ích cho trồng dừa trong vòng 1 năm, có đến gần 98% nông dân 
tiếp xúc ít nhất 1 lần/năm và có nhận thông tin hữu ích. Có 43,2% nông dân gặp tối thiểu 1 
lần/năm; và 47,7% gặp 2 lần/năm. Số nông dân có gặp thường xuyên hơn, từ 3-4 lần/năm thì 
hiếm hoi, chỉ 6,8%. Có thể thấy hoạt động khuyến nông đã có sức lan tỏa khá rõ nét đối với công 
đồng nông dân trồng dừa. Tuy nhiên, số lần nông dân tiếp xúc với khuyến nông viên còn ít. Kết 
hợp với những thông tin về cách áp dụng các biện pháp trồng và chăm sóc, bón phân, có thể 
thấy hệ thống khuyến nông còn nhiều cơ hội để giúp đỡ nông dân.  

Như vậy, có lẽ công tác khuyến nông cần chú trọng đến các việc sau để cải thiện dịch vụ và chất 
lượng dịch vụ: i) tổ chức nhiều hơn và rộng rãi hơn các lần tiếp xúc giữa khuyến nông viên và 
nông dân trồng dừa; ii) cung cấp các thông tin kỹ thuật cần thiết, và có những khuyến cáo thiết 
thực cho người trồng khi tiếp xúc; iii) dùng mô hình trình diễn để chứng minh những ích lợi của 
việc áp dụng đúng kỹ thuật và chỉ ra những sai lầm nếu chỉ dựa trên kinh nghiệm bản thân của 
người trồng dừa; và iv) cung cấp rộng rãi các tài liệu kỹ thuật cần thiết cho nông dân. 

3.2.4.4 Nhu cầu trồng mới cải tạo vườn dừa và các khó khăn đối với hộ trong việc đầu tư trồng 

mới cải tạo vườn dừa 

Đối với nông dân đang trồng dừa khai thác kinh doanh, có đến 43,2% hộ khảo sát có nhu cầu 
trồng mới cải tạo vườn dừa hiện có. Có ba l{ do quan trọng cho nhu cầu này: thứ nhất, có 31% 
nông dân muốn tăng năng suất dừa; thứ hai, có 22% cho rằng vì năng suất thấp; và thứ ba, có 
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23% nông dân cho rằng vì vườn dừa đã lão, già cỗi (Hình 4-17). Cả ba l{ do này đều có liên quan 
với nhau và liên quan đến sự không hài lòng về năng suất dừa. Như vậy, l{ do cơ bản thúc đẩy 
nông dân có nhu cầu trồng mới cải tạo vườn dừa là năng suất thấp và mong muốn gia tăng năng 
suất.  

 

Hình 4-17 Các lý do nông dân muốn trồng mới cải tạo vườn dừa (%) 

Mặc dù mong muốn như vậy, 34% nông dân phải đối mặt với những khó khăn khi muốn thực thi. 
Các khó khăn quan trọng là không có giống mới, e ngại mất thu nhập trong thời gian cải tạo 
trồng mới và thiếu vốn vay. Có hai khó khăn kém quan trọng hơn là thiếu lao động và không biết 
phòng trừ sâu bệnh (Hình 4-18). Nếu cơ quan nông nghiệp có thể giúp nông dân các thông tin kỹ 
thuật về giống, kỹ thuật trồng xen hợp l{ để bù đắp chi phí cải tạo, trồng mới, và tài trợ giống 
tốt, thì chắc chắn nhiều nông dân sẽ cải tạo trồng mới, thay thế các vườn dừa già cỗi, năng suất 
thấp, giống không tốt để cải thiện năng suất dừa trong tương lai. Ngoài ra, nông dân cũng cần có 
nguồn bổ sung vốn vay hoặc vốn từ các chương trình cải tạo vườn dừa để hỗ trợ và tạo điều kiện 
cho nông dân cải tạo trồng mới vườn dừa.  

 

 

Hình 4-18 Các khó khăn của nông dân khi trồng mới cải tạo vườn dừa (%) 

Đối với các hộ đang đầu tư trồng mới, các vấn đề về vay vốn đầu tư trồng mới hầu như không có 
khó khăn gì, ngoại trừ lãi suất vay cao (gần 30% số hộ) (Hình 4-19), vì phần lớn diện tích dừa 
trồng mới của các hộ khoảng 0,5 ha/hộ, và tỉnh Bến Tre cũng có chương trình hỗ trợ tiền giống 
trong việc trồng mới. Bên cạnh đó, trong quá trình trồng mới các hộ có áp dụng việc trồng xen 
như mía, chuối nên cũng có thu nhập trong giai đoạn thiết kế cơ bản, góp phần giảm áp lực về 



73 

 

vốn. Hơn nữa, trong tổng giá trị đầu tư cơ bản 5 năm khoảng 41 triệu đồng/ha, thì giá trị lao 
động nhà chiếm 50% giá trị đầu tư (20 triệu/ha), do đó trong vòng 5 năm thì áp lực về vốn đối 
với hộ trồng mới không lớn, mà chủ yếu là vấn đề thu nhập của hộ trong thời gian kiến thiết cơ 
bản. Mặc dù vậy, lãi suất cao hiện nay sẽ làm cho nông dân giảm cơ hội cải tạo trồng mới vườn 
dừa.   

 

Hình 4-19 Các khó khăn của nông dân về vay vốn trồng mới (%) 

4.2.5 Tham gia các tổ chức đoàn thể 

Ở địa phương, nông dân có thể tham gia nhiều tổ chức kinh tế-xã hội ở địa phương, nhưng phổ 
biến là Hội nông dân, Hội phụ nữ, Câu lạc bộ khuyến nông và Tổ liên kết tiêu thụ sản phẩm. Đây 
là các loại hình hội đoàn được nhà nước hỗ trợ nhiều, khuyến khích tham gia, trong đó Hội nông 
dân, Hội phụ nữ được đa số nông dân tham gia (Bảng 4-13). Việc tham gia vào các tổ chức này 
giúp cho nông dân có thêm thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường thông qua việc 
được cung cấp tài liệu, tập huấn, hội thảo, tham quan (Bảng 4-14). Ngoài ra nông dân trồng dừa 
cũng được vay vốn để sản xuất từ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước thông qua các quỹ vốn vay 
của Hội nông dân, Hội phụ nữ. Cũng thông qua việc tham gia các tổ chức này mà thông tin về 
chính sách, pháp luật của nhà nước cũng được cập nhật, thông tin đến nông dân. 

Với chức năng của từng loại hình tổ chức kinh tế - xã hội này mà nông dân thu nhận được các lợi 
ích khác nhau. Câu lạc bộ Khuyến nông thường cung cấp và trao đổi các thông tin kỹ thuật và 
kinh nghiệm trồng dừa. Hội Nông dân ngoài việc tổ chức cung cấp trực tiếp thông tin kỹ thuật, 
còn là kênh thông tin về chính sách pháp luật, tổ chức tham quan trao đổi học hỏi kinh nghiệm 
sản xuất giữa các nông dân. Về khía cạnh hỗ trợ vốn, Hội nông dân cũng là một kênh phụ cung 
ứng vốn lãi suất thấp cho những hộ nông dân tham gia các chương trình mục tiêu do Hội thực 
hiện. Tương tự như vậy là Hội Phụ nữ, nhưng chỉ tập trung cho đối tượng nông dân nữ. 

Bảng 4-13 Tham gia các tổ chức đoàn thể ở địa phương của nông dân trồng dừa 

Tham gia các tổ chức Số hộ 
Tỷ lệ 
(%) 

Số năm tham gia 

Tối thiểu Tối đa Trung bình 

Câu lạc bộ khuyến nông 19 16 1 6 4 

Hội nông dân 65 54 1 27 10 

Hội phụ nữ 50 42 1 30 9 

Tổ liên kết tiêu thụ sản phẩm 9 8 2 10 4 

     Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Bảng 4-14 Tổng hợp lợi ích của nông dân khi tham gia tổ chức, các đoàn thể ở địa phương 

Stt Tổ chức Lợi ích tham gia 

1 Câu lạc bộ khuyến 
nông 

1/ Được cung cấp tài liệu kỹ thuật trồng dừa 

2/ Được mời tham gia các lớp tập huấn 

3/ Trao đổi kinh nghiệm sản xuất, kinh nghiệm trồng dừa 

2 Hội nông dân 1/ Tập huấn kỹ thuật trồng dừa 

2/ Nhận tài liệu kỹ thuật 

3/ Tham gia hội thảo, tham quan 

3/ Vay vốn lãi suất thấp 

4/ Thông tin về pháp luật, chính sách nhà nước 

5/ Trao đổi thông tin kỹ thuật 

6/ Học hỏi kinh nghiệm trồng dừa 

7/ Thông tin khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường 

3 Hội phụ nữ 1/ Thông tin về pháp luật, chính sách nhà nước 

2/ Trao đổi kinh nghiệm sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc dừa. 

3/ Vay vốn sản xuất, trồng dừa 

4/ Hùn vốn giúp nhau khi khó khăn 

5/ Hiểu biết vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội 

4 Tổ liên kết sản 
phẩm 

1/ Tiếp cận thị trường 

2/ Tham quan 

3/ Hỗ trợ phân bón 

4/ Tập huấn kỹ thuật 

 

4.2.6 Tóm lược 

Nông dân trồng dừa ở Bến Tre có kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và được sự hỗ trợ của các 
cơ quan Nhà nước về kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa. Thu nhập từ cây dừa cũng là nguồn thu 
nhập chủ yếu của hộ nông dân trồng dừa. Mặc dù quy mô canh tác dừa của hộ nông dân không 
lớn nhưng đạt hiệu quả kinh tế khá cao, kể cả hai loại hình trồng dừa bán trái tươi và trồng dừa 
cho chế biến công nghiệp.  

Phần lớn nông dân trồng dừa có giá thành dừa trái năm 2010 thấp hơn 3.000 đồng/trái, thấp 
hơn nhiều so với giá bán. Do đó, lợi nhuận và thu nhập gia đình từ trồng dừa là khá cao. Lợi 
nhuận dao động từ 40-50 triệu đồng/ha/năm. Thu nhập gia đình (lợi nhuận và giá trị của lao 
động gia đình) dao động từ 50-70 triệu đồng/ha.  

Với sự khan hiếm nguồn dừa nguyên liệu cho chế biến và nhu cầu mua trái dừa tăng cao, nông 
dân có được vị thế khá tốt trong thương mại sản phẩm. Mặc dù vậy, việc tiêu thụ sản phẩm chủ 
yếu dưới hình thức quan hệ mạng lưới bền bỉ, hình thành trên cơ sở quan hệ lòng tin và quan hệ 
thương mại xây dựng nhiều năm giữa người thu gom, thương lái tại địa phương và nông dân. 
Tuy nhiên, nông dân trồng dừa vẫn chưa có thói quen và không sẵn sàng chuyển sang hình thức 
sản xuất, bán sản phẩm theo hợp đồng.  

Nhiều nông dân trồng dừa có mong muốn cải tạo vườn nhằm nâng cao năng suất trái và có 
nhiều nhu cầu về thông tin kỹ thuật trồng và chăm sóc dừa, và giống có năng suất cao. Tuy 
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nhiên, họ còn gặp nhiều khó khăn về vốn đầu tư cải tạo, trồng mới và quan trọng hơn là e ngại 
mất thu nhập cho gia đình trong thời gian cải tạo, trồng mới.  

4.3 Hộ thu gom và mua bán dừa tươi 

4.3.1 Sơ đồ chuỗi giá trị 

Sản phẩm dừa tươi nguyên trái, khi đi ra khỏi tỉnh Bến Tre đi theo kênh phổ biến: Nông dân  
Thương lái cấp 1  Thương lái cấp 2  Đại l{ ngoài tỉnh (Hình 4-20). 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Hình 4-20 Sơ đồ chuỗi giá trị của người thu gom dừa tươi 

Tương tự như người thu gom dừa khô, các thương lái cấp 1 thu gom dừa tươi nguyên buồng từ 
các hộ nông dân, tập hợp đủ số lượng theo yêu cầu thì giao cho các thương lái thu gom lớn hơn 
để vận chuyển và phân phối đi các nơi tiêu thụ cho các đại l{ buôn sỉ. Ở khu vực chuyên canh 
dừa tươi như xã Thạnh Phú, huyện Giồng Trôm, trong một xã thường có trung bình 5,3 người 
làm nghề thu gom dừa tươi.   

4.3.2 Phương thức hoạt động 

Thương lái cấp 1 thu gom dừa tươi giao cho thương lái cấp 2. Thương lái cấp 2 giao dừa tươi cho 
các đại l{ phân phối dừa ở thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai. Việc giao dịch này thường 
được các đại l{ đặt hàng trước. 

Người làm nghề thu gom dừa khô có số nhân khẩu trung bình 5,3 người/hộ; có 3,3 lao động 
chính mà chủ yếu là nam giới và 1,7 lao động tham gia việc kinh doanh dừa mang tính thường 
xuyên. Họ thường có kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, trung bình đến 21 năm; và thời gian 
thu mua dừa kéo dài suốt trong năm.  

4.3.3 Thị trường đầu vào 

Các thương lái cấp 1 thu mua dừa ở các ấp trong xã họ cư trú, và cả ở các xã lân cận trong huyện. 
Nếu so với thương lái cấp 1 mua dừa trái khô, thì tầm hoạt động của thương lái dừa trái tươi 
rộng hơn, l{ do là dừa bán trái tươi thường ít được trồng tập trung thành vùng mà trồng phân 
tán, xen lẫn trong các vườn dừa công nghiệp (bán trái khô). Sau khi thu gom đủ số lượng thì họ 
giao cho các thương lái đầu mối (cấp 2). Tỷ lệ dừa trái thu mua tại xã là 90%, 10% còn lại mua từ 
các xã lân cận.  

Về phương thức mua hàng, không có hộ thu gom nào có k{ hợp đồng ngay từ đầu vụ hoặc k{ 
hợp đồng khi mua. Phương thức mua hàng chủ yếu là thỏa thuận giá thông qua đàm phán ngay 
lúc mua, được 100% số hộ thu gom áp dụng. Người thu gom cũng có thể ứng trước tiền cho hộ 

Thương lái 

thu gom và 

bán sỉ dừa 

tươi (cấp 2) 

Nông dân 
Lái thu gom 

nhỏ (cấp 1) 

Các đô thị 

TP.HCM, 

Đồng Nai, 

Hà Nội… 

100% dừa 

tươi 

100% dừa 

tươi 
50% dừa 

tươi 

50% dừa 

tươi 
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nông dân trồng dừa, như là một hình thức giữ mối hàng quen (1/3 trường hợp). Mức tiền ứng 
trước khoảng 500 ngàn đồng/lần.  

Về phương thức thanh toán, người thu gom dừa tươi trả tiền mặt ngay khi mua cho nông dân. 
Toàn bộ hộ thu gom không áp dụng phương thức mua gối đầu, hoặc các hình thức khác. 

Khác với hộ thu gom dừa khô, dường như các hộ thu gom dừa tươi có những hoạt động liên kết 
cơ bản. Có 2/3 hộ khảo sát có thỏa thuận phân vùng thu mua dừa tươi; và 1/3 trường hợp có 
thỏa thuận về giá thu mua.  

Vốn lưu động của hộ thương lái cấp 1 mua dừa tươi thường ít hơn so với thương lái cấp 1 mua 
dừa trái khô, biến động từ 3-20 triệu đồng tùy hộ, vì số lượng mua ít 30.000 trái – 36.000 
trái/năm (tức khoảng 25-30 thiên dừa/năm) chỉ bằng 1/3 lượng dừa trái khô mà thương lái cấp 1 
thu mua dừa trái khô. Mỗi lái thu gom thường có khách hàng quen từ 10-30 hộ. 

Việc mua dừa diễn ra quanh năm, nhưng mua nhiều nhất vào các tháng 6,7 đến tháng 12, chiếm 
65% lượng dừa mua cả năm. Có sự khác biệt về thời gian dừa treo của dừa trái tươi và dừa trái 
khô. Dừa trái tươi thường treo (ít trái) từ tháng 1đến tháng 6, tháng 7, trong khi đó thời gian dừa 
treo của dừa trái khô từ tháng 4 đến tháng 9.  

 

Chiếm 35% lượng dừa mua cả năm Chiếm 65% lượng dừa mua cả năm 

Mùa dừa treo (5-6 tháng) Mùa dừa thuận (6-7 tháng) 

Tháng 
1 

Tháng 
2 

Tháng 
3 

Tháng 
4 

Tháng 
5 

Tháng 
6 

Tháng 
7 

Tháng 
8 

Tháng 
9 

Tháng 
10 

Tháng 
11 

Tháng 
12 

 

4.3.4 Thị trường đầu ra 

Sản phẩm đầu ra của hộ thương lái cấp 1 vẫn là dừa trái tươi nguyên buồng. Họ thường bán cho 
các đầu mối thương lái cấp 2 trong tỉnh (2/3 trường hợp khảo sát) hoặc ngoài tỉnh (1/3 trường 
hợp khảo sát). Sau đó, các thương lái đầu mối này phân loại và vận chuyển đến các địa điểm tiêu 
thụ lớn như TP. Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh khác để bán lại cho các đại l{ buôn bán sỉ (vựa). 
Những đầu mối thương lái lớn này cũng là mối quen của họ, đôi khi họ cũng được ứng vốn từ 
những cơ sở này. Mỗi thương lái thu gom thường bán cho 1 thương lái lớn để bán để ổn định 
đầu ra. 

Các thương lái cấp 2 có các khách hàng ổn định tại các vùng đô thị như TP. Hồ Chí Minh, Đồng 
Nai, thậm chí Hà Nội. Các thương lái cấp 2 nhận được đặt hàng (thông qua điện thoại) số lượng, 
giá và ngày để giao hàng.  Thông qua đơn đặt hàng này, thương lái cấp 2 đặt hàng lại cho thương 
lái cấp 1, và thông thường thương lái cấp 2 tạm ứng vốn cho thương lái cấp 1 từ 50-60% giá trị 
số lượng dừa đặt mua. Mùa dừa treo (từ tháng 1 đến tháng 5, tháng 6) thì giao 3 chuyến/tháng, 
mỗi chuyến khoảng 3.000 trái dừa tươi (2,5 thiên dừa), mùa dừa thuận (từ tháng 6, tháng 7 đến 
tháng 12) mỗi tháng giao 2 chuyến, nhưng số lượng mỗi chuyến gấp đôi (6.000 trái) so với mùa 
dừa treo. 

Phương thức kinh doanh cũng rất đơn giản. Vì mỗi người thu gom nhỏ có khách hàng là một đầu 
mối lớn duy nhất, và quan hệ thương mại được xây dựng nhiều năm và dựa trên sự tin cậy lẫn 
nhau, nên việc mua bán hoàn toàn bằng phương thức thỏa thuận miệng, không có bất kz hình 
thức hợp đồng bằng văn bản nào. Thông thường, việc thanh toán được thương lái lớn thực hiện 
bằng tiền mặt và trả ngay khi mua hàng.  

Các người thu gom dừa cũng có liên kết với nhau ở hoạt động bán. Có 1/3 trường hợp có thỏa 
thuận địa bàn bán dừa; và 1/3 trường hợp có thỏa thuận về giá bán.  
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Thông tin giá dừa tươi cung cấp từ các đầu mối thu mua được dùng làm cơ sở định giá mua hoặc 
thương lượng giá với nông dân. Độ cận biên thị trường (market margin - chênh lệch giá bán – giá 
mua) từ 10 ngàn đồng/chục, tương ứng với 833 đồng/trái, thời điểm 2010.  

4.3.5 Chi phí và cơ cấu chi phí 

Đối với hộ thu gom cấp 1 thì chi phí kinh doanh của họ chủ yếu là chi phí mua dừa, chiếm gần 
91,2% chi phí (tính cho 1.000 trái dừa thu gom), các chi phí khác chiếm tỷ lệ nhỏ, dưới 1% trong 
tổng chi phí, ngoại trừ chi phí lao động (hái, gom, vận chuyển) chiếm 7,5% trong tổng chi phí 
(Bảng 4-15). Thông thường, các thương lái cấp 1 trực tiếp hái dừa, vì họ phải chọn dừa đạt yêu 
cầu (không quá già hoặc quá non), họ ít thuê mướn công hái dừa. 

Bảng 4-15 Chi phí mua dừa trái tươi của thương lái cấp 1, số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái dừa) 

Khoản mục chi phí  Giá trị (đ) Tỷ lệ (%) 

Mua dừa trái tươi   3.333.000  91,3 

Xăng dầu vận chuyển (mua, bán)                -    0,0 

 Lao động (hái + gom+vận chuyển)      275.000  7,5 

Chi phí thông tin liên lạc          8.000  0,2 

Chi phí lãi vay                -    0,0 

Chi khác                -    0,0 

Khấu hao +duy tu trang thiết bị        33.000  0,9 

Tổng cộng   3.649.000                    100,0  

       Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Đối với thương lái cấp 2, thì chi phí kinh doanh chủ yếu cũng là chi phí mua dừa trái tươi chiếm 
93,1%, chi phí xăng dầu vận chuyển chiếm 1,9%, công lao động (bốc xếp, vận chuyể) chiếm 4,1%, 
các chi phí khác như thông tin liên lạc, khấu hao duy tu bảo dưỡng trang thiết bị (chủ yếu là ghe 
vận chuyển), chiếm khoảng 1% (Bảng 4-16). 

Bảng 4-16 Chi phí mua dừa trái tươi của thương lái cấp 2, số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái dừa) 

Khoản mục chi phí  Giá trị  Tỷ lệ (%) 

Mua dừa trái tươi   3.750.000  93,1 

Xăng dầu vận chuyển (mua, bán)        71.000  1,9 

Công vận chuyển bán      167.000  4,1 

Chi phí thông tin liên lạc          8.000  0,2 

Chi phí lãi vay               -    0,0 

Chi khác               -    0,0 

Khấu hao +duy tu trang thiết bị        33.000  0,8 

Tổng cộng   4.029.000                       100  

       Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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4.3.6 Giá bán, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng 

Đối với thương lái cấp 1, nếu không có những biến động giá bất thường, thì giá bán chênh lệch 
giữa mua và bán của các lái thu gom dao động trong khoảng 5.000 đ – 6.000 đ/chục (12 trái). 
Nếu tính cho 1.000 trái dừa, thì chi phí trung gian chiếm 88,9% doanh thu, giá trị gia tăng chiếm 
11,1%. Trong tổng giá trị gia tăng, lao động chiếm 65,9%, lãi gộp chiếm 32,1%. Nếu tiêu thụ được 
1.000 trái dừa, lái thu gom có mức lãi gộp 134.000 đ, lãi ròng 101.000 đ, nếu cộng thêm khoảng 
chi phí lao động nhà (công hái, thu gom..), thì thu nhập của lái thu gom 409.000 đ/1.000 trái dừa. 
Với mức thu gom bình quân 36.000 trái/năm (30 thiên dừa/năm), họ có mức thu nhập khoảng 
15 triệu đồng/năm (Bảng 4-17). 

Bảng 4-17 Hạch toán hộ thu gom dừa trái tươi (cấp 1), số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái dừa) 

Khoản mục Giá trị (đ) 
% trong 

doanh thu 
% trong 
IC,VA 

Doanh thu (P)   3.750.000  
                   

100,0   

Chi phí trung gian (IC)   3.333.000  88,9 100,0 

Mua dừa trái tươi   3.333.000   100,0 

Xăng dầu vận chuyển (mua, bán)                -     0,0 

Giá trị gia tăng (VA)      417.000  11,1 100,0 

Lao động (hái + gom+vận chuyển)      275.000   65,9 

Chi phí thông tin liên lạc          8.000   1,9 

Chi phí lãi vay                -     0,0 

Chi khác                -     0,0 

Lãi gộp (GPr)      134.000   32,1 

Khấu hao +duy tu trang thiết bị        33.000    

 Lãi ròng (NPr)      101.000      

       Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Bảng 4-18 Hạch toán hộ thu gom dừa trái tươi (cấp 2), số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái dừa) 

Khoản mục Giá trị (đ) 
% trong doanh 

thu 
% trong 
IC,VA 

Doanh thu (P)   4.583.000  
                  

100,0   

Chi phí trung gian (IC)   3.821.000  83,4 100,0 

Mua dừa trái tươi   3.750.000   98,1 

Xăng dầu vận chuyển (mua, bán)        71.000   1,9 

Giá trị gia tăng (VA)      762.000  16,6 100,0 

Công vận chuyển bán      167.000   21,9 

Chi phí thông tin liên lạc          8.000   1,0 

Chi phí lãi vay          2.000   0,3 

Chi khác          7.000   0,9 

Lãi gộp (GPr)      578.000   75,9 

     Khấu hao +duy tu trang thiết bị      198.000    

     Lãi ròng (NPr)      380.000      

       Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Đối với thương lái cấp 2, cũng tương tự như thương lái cấp 1, giá chênh lệch bình thường giữa 
giá mua- bán khoảng từ 5.000 đ đến 10.000 đ/chục dừa (12 trái). Việc thu mua dừa của họ gồm 
2 đối tượng, mua trực tiếp từ nông dân và mua từ thương lái cấp 1. Trong phần tính toán lợi 
nhuận này được phân tích trên sản phẩm mua từ thương lái cấp 1. 

Tiêu thụ 1.000 trái dừa, thương lái cấp 2 có doanh thu 4.583.000 đ, trong đó chi phí trung gian 
chiếm 83,4%, giá trị gia tăng chiếm 16,6%. Trong tổng giá trị gia tăng thì công lao động nhà (vận 
chuyển) chiếm gần 22%, lợi nhuận gộp chiếm 75,9%.  Thu nhập của hộ (lãi gộp + công lao động 
nhà) khoảng 700.000 đ/1.000 trái dừa, với mức tiêu thụ trung bình 129.600 trái dừa/năm (108 
thiên dừa/năm), mang lại cho hộ thu gom dừa 90.720.000 đ/năm (Bảng 4-18). 

4.3.7 Sử dụng lao động  

Theo kết quả khảo sát, các hộ thu gom dừa trái không sử dụng lao động thuê mà hoàn toàn sử 
dụng lao động gia đình. Việc thu mua dừa thường cần 1-2 người, nhưng phổ biến là 2 người, 
tương ứng với số lao động hành nghề kinh doanh trong gia đình. Tương tự như hộ thu gom dừa 
khô, hộ làm nghề thu gom dừa tươi mang tính chất chuyên nghiệp, lấy nghề thu gom làm nghề 
nghiệp chính, không phải là nghề làm kiêm nhiệm.  

4.3.8 Vai trò của thương lái thu gom trong chuỗi giá trị dừa tươi 

Qua thực tế khảo sát cho thấy phần lớn nông dân không tự mình mang dừa tươi đi bán cho các 
thương lái đầu mối mà chỉ bán tại vườn. Gần như 100% dừa trái được lực lượng người thu gom 
(thương lái cấp 1) thu hái, sau đó được vận chuyển và bán buôn lại cho thương lái lớn hơn 
(thương lái cấp 2). Điều này cho thấy vai trò của thương lái cấp 1 khá quan trọng trong việc thực 
hiện chức năng thị trường của mình là i) thị trường tiêu thụ trực tiếp dừa tươi của nông dân; ii) 
thu gom, tập hợp số lượng dừa số lượng lớn để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ dừa tươi; và iii) cung 
ứng dừa nguyên liệu cho thương lái cấp 2. Đặc biệt đối với những vùng nông thôn xa, giao thông 
khó khăn thì thương lái thu gom là thành phần không thể thiếu để cho hàng hóa của nông dân 
đến được thị trường, và qua đó nông dân thu hồi được chi phí sản xuất đã bỏ ra.  

Quan hệ thương mại giữa người thu gom dừa tươi và nông dân trồng dừa bán trái tươi cũng 
mang tính địa phương chặt chẽ, được xây dựng nhiều năm dựa trên nền tảng tình làng nghĩa 
xóm và sự tin cậy lẫn nhau. Mạng lưới người thu gom nhỏ có vai trò hết sức quan trọng trong 
chuỗi giá trị. Sử dụng lao động gia đình, chủ yếu với quan niệm lấy công làm lời, người thu gom 
có thể tối thiểu hóa chi phí tiếp thị. Họ cũng cung cấp vốn cho nông dân dưới hình thức ứng 
trước tiền mua dừa trái một cách linh hoạt và nhanh chóng theo yêu cầu của nông dân. Họ cũng 
bảo đảm việc thu hái tại vườn và vận chuyển tập kết dừa trái.  

Nông dân với tập quán canh tác và thương mại hiện tại không thể nào thay thế được lực lượng 
người thu gom nhỏ, và nếu có thực hiện được thì không thể nào có lợi hơn so với bán tại vườn, 
vì chi phí marketing sẽ cao hơn so với thương lái bởi tính chuyên nghiệp và lợi thế về qui mô số 
lượng bán của thương lái.  

Lực lượng người thu gom nhỏ cũng có chức năng thứ hai là cung ứng hàng hóa nguyên liệu cho 
các tác nhân là thương lái đầu mối (cấp 2). Hệ thống thương lái đầu mối này không thông thuộc 
địa bàn, không có quan hệ cộng đồng trực tiếp với hộ trồng dừa, do đó không thể tự thu mua 
nguyên liệu tận hộ nông dân, mà phải dựa vào tác nhân thu gom nhỏ để có hàng hóa nguyên liệu 
với số lượng lớn. Hệ thống thương lái cấp 2 có chức năng chủ yếu là i) tiêu thụ dừa tươi của 
thương lái cấp 1; và ii) cung ứng dừa tươi cho thị trường tiêu dùng ở các vùng đô thị thông qua 
các đại l{ tiêu thụ (vựa, chợ đầu mối).  

Hiện tại các thương lái gặp khó khăn về vốn do giá dừa tăng, để duy trì số lượng mua như hàng 
năm thì phải tăng thêm vốn lưu động, nhưng hiệu quả kinh doanh của họ giảm sút (mức lãi trên 
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vốn kinh doanh giảm vì thì độ cận biên thị trường của họ cũng ổn định ở mức 10.000 đ/chục (12 
trái), trong khi đó vốn bỏ vào kinh doanh mua dừa phải nhiều hơn. Ngoài ra, giá dừa tươi tăng 
cũng tác động làm cho đến sức tiêu thụ của thị trường ở các vùng đô thị giảm đi.  

4.3.9 Tóm lược 

Thương lái thu gom dừa tươi là một nhóm tác nhân quan trọng trong chuỗi giá trị dừa ở Bến Tre. 
Tác nhân này có chức quan trọng là nối kết giữa người sản xuất dừa và thị trường, tập trung 
nguồn sản phẩm từ các vùng trồng phân tán, tạo cơ hội để thương mãi sản phẩm tốt hơn.  

Thương lái thu gom cũng chính là các hộ nông thôn, cư trú tại địa bàn, nắm bắt rất rõ thông tin 
về vùng sản xuất, thời điểm thu hoạch. Họ là người chuyển tải trực tiếp thông tin thị trường, mà 
chủ yếu là thông tin giá và phân hạng sản phẩm. 

Thương lái thu gom sử dụng chủ yếu nguồn lực vốn và lao động gia đình, có đóng góp quan 
trọng cho nền kinh tế địa phương. Thu nhập của thương lái thu gom cấp 1 tương đối thấp so với 
thương lái thu gom cấp 2.  

4.4 Hộ thu gom dừa khô cho chế biến công nghiệp 

4.4.1 Sơ đồ chuỗi giá trị  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 4-21 Sơ đồ chuỗi giá trị của người thu gom dừa khô 

Sơ đồ chuỗi giá trị dừa khô nguyên trái của thương lái ở Bến Tre khá đơn giản, họ thu gom dừa 
khô nguyên trái từ các hộ nông dân, đủ số lượng theo yêu cầu thì giao cho các lái thu gom lớn 
hơn, hoặc cơ sở chế biến tùy vào mối quen biết của họ. Trong một ấp thường có trung bình 6 
người làm nghề thu gom dừa khô.   

4.4.2 Phương thức hoạt động 

Người làm nghề thu gom dừa khô có số nhân khẩu trung bình 5,3 người/hộ; có 3,7 lao động 
chính mà chủ yếu là nam giới và 1,7 lao động tham gia việc kinh doanh dừa mang tính thường 
xuyên. Họ thường có kinh nghiệm hành nghề nhiều năm, trung bình 11,7 năm; và thời gian thu 
mua dừa kéo dài suốt trong năm.  

Không gian hoạt động của các lái thu gom nhỏ thường hẹp, chỉ khu trú trong ấp và trong xã, ít khi 
họ mua những vùng xa hơn (xã khác, huyện khác). Một phần do vốn ít, nên họ chỉ đủ khả năng 
mua ở khu vực gần. Sau khi thu gom đủ số lượng thì họ giao cho các đại l{ lớn hơn, hoặc giao 
cho các điểm sơ chế và chế biến cơm dừa. 

Nông dân 
Lái thu gom 

nhỏ 

Thương lái  

100% dừa khô 

nguyên trái 
100% dừa khô 

nguyên trái 

Thương lái thu 

gom và lột vỏ dừa  

Cơ sở chế biến 

cơm dừa tại địa 

phương 
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4.4.3 Thị trường đầu vào 

Các lái thu gom thường chỉ mua dừa ở các ấp trong xã, ít khi họ mua dừa ở các xã khác. Họ 
thường mua theo mối quen và thông thường ít khi tranh giành khách hàng với nhau của nhau, 
trừ phi họ được chính người nông dân đề nghị họ đến mua. 

Về phương thức mua hàng, không có hộ thu gom nào có k{ hợp đồng ngay từ đầu vụ hoặc k{ 
hợp đồng khi mua. Phương thức mua hàng chủ yếu là thỏa thuận giá thông qua đàm phán ngay 
lúc mua, được 100% số hộ thu gom áp dụng. Người thu gom cũng thường ứng trước tiền cho hộ 
nông dân trồng dừa, như là một hình thức giữ mối hàng quen (5/6 trường hợp). Mức tiền ứng 
trước dao động từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng/lần.  

Về phương thức thanh toán, người thu gom trả tiền mặt ngay khi mua cho nông dân, không bao 
giờ mua thiếu hoặc nợ, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt thì có thể thiếu 1-2 ngày. Toàn bộ 
hộ thu gom không áp dụng phương thức mua gối đầu, hoặc các hình thức khác. 

Các thương lái tuy không cạnh tranh thu mua dừa trái trực tiếp với nhau nhưng cũng không có 
hoạt động hỗ trợ lẫn nhau một cách rõ ràng. Chỉ có 1/6 trường hợp khảo sát có thỏa thuận về 
phân định vùng mua nguyên liệu; 2/6 trường hợp có thỏa thuận về giá mua dừa ở nông dân 
trồng dừa; ngoài ra, không có hỗ trợ nhau dưới các hình thức khác.  

Vốn lưu động tùy hộ, trung bình là 86,7 triệu đồng/hộ, tối đa 200 triệu đồng, tối thiểu 10 triệu 
đồng. Số lượng mua trung bình 165,2 ngàn trái/năm (137,3 thiên dừa); tối thiểu 72.000 trái/năm 
(60 thiên dừa) và tối đa 324.000 trái/năm (270 thiên dừa). Mỗi lái thu gom thường có khách 
hàng quen bình quân 34 hộ nông dân trồng dừa, tối thiểu là 20 hộ, tối đa là 60 hộ. Tỷ lệ dừa mua 
từ nông dân cùng xã lên đến 96,7% tổng lượng dừa mua; còn lại 3,3% là mua từ xã khác.  

Việc mua dừa diễn ra quanh năm, nhưng lượng nhiều nhất vào các tháng 10 đến tháng 3 năm 
sau. Sản lượng dừa thu mua sụt giảm trong các tháng từ tháng 4 đến tháng 9 trong mùa dừa 
treo, chỉ bằng 2/3 hoặc ½ lượng dừa lúc vào mùa. 

 

Chiếm 60-70% lượng 
dừa mua cả năm 

      Chiếm 60-70% lượng 
dừa mua cả năm 

Các tháng mua dừa 
nhiều 

Các tháng mua dừa nhiều ít (chiếm 30-40% lượng 
dừa mua cả năm) 
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4.4.4 Thị trường đầu ra 

Sản phẩm đầu ra của người thu gom vẫn là dừa trái khô. Họ thường bán cho các thương lái thu 
gom trong tỉnh (5/6 trường hợp khảo sát) hoặc ngoài tỉnh (1/6 trường hợp khảo sát). Sau đó, các 
thương lái lớn hơn này hoặc lột vỏ bán lại dừa khô lột vỏ cho thương lái Trung quốc hoặc nhà 
máy chế biến, hoặc cơ sở chế biến cơm dừa trong xã, trong huyện. Những nơi này cũng là mối 
quen của họ, đôi khi họ cũng được ứng vốn từ những cơ sở này. Mỗi thương lái thu gom thường 
bán cho 1 thương lái lớn (hoặc cơ sở chế biến) để bán để ổn định đầu ra. 

Thông tin giá dừa khô nguyên trái cung cấp từ các đầu mối thu mua được dùng làm cơ sở định 
giá mua hoặc thương lượng giá với nông dân. Độ cận biên thị trường khoảng 417-833 đồng/trái 
(5.000 đ – 10.000 đ/chục dừa 12 trái) tùy theo thời điểm.  

Phương thức kinh doanh cũng rất đơn giản. Vì mỗi người thu gom nhỏ có khách hàng là một đầu 
mối lớn duy nhất, và quan hệ thương mại được xây dựng nhiều năm và dựa trên sự tin cậy lẫn 



82 

 

nhau, nên việc mua bán hoàn toàn bằng phương thức thỏa thuận miệng, không có bất kz hình 
thức hợp đồng bằng văn bản nào. Thông thường, việc thanh toán được thương lái lớn thực hiện 
bằng tiền mặt và trả ngay khi mua hàng, nhưng cũng có những lúc trả chậm, không thanh toán 
ngay (3/6 trường hợp). Tuy nhiên, ngược lại cũng có 3/6 trường hợp khảo sát cho biết họ có 
nhận vốn ứng trước từ đầu mối thu mua.  

Các người thu gom dừa cũng không có liên kết với nhau ở hoạt động bán. Họ hoàn toàn không 
có thỏa thuận với nhau về phân vùng hoặc chọn đầu mối thương lái lớn để bán; và hiếm khi thỏa 
thuận về mức giá bán ra (1/6 trường hợp khảo sát).    

4.4.5 Chi phí và cơ cấu chi phí 

Với sản lượng thu mua hàng năm và mức giá mua trung bình năm 2010 là 5 ngàn đồng/trái, 
trung bình mỗi hộ thu gom sử dụng hết 826 triệu đồng vốn mua dừa, tối thiểu 360 triệu 
đồng/năm, tối đa 1,62 tỷ đồng/năm. Với mức giá bán ra trung bình 5.764 đồng/trái (69,2 
ngàn/chục 12 trái), doanh thu đạt được trung bình là 954,6 triệu đồng/năm; tối thiểu 402 triệu 
đồng/năm; và tối đa 1,89 tỷ đồng/năm.  

Đối với hộ thu gom nhỏ thì chi phí kinh doanh của họ chủ yếu là chi phí mua dừa, chiếm gần 94% 
chi phí (tính cho 1.000 trái dừa thu gom), các chi phí khác chiếm tỷ lệ nhỏ, dưới 1% trong tổng 
chi phí, ngoại trừ chi phí lao động (hái, gom, vận chuyển) chiếm 5% trong tổng chi phí (Bảng 4-
19). Thông thường, nếu nông dân thực hiện việc hái dừa, thì người thu gom sẽ cộng thêm chi phí 
hái dừa từ 3.000đ – 5.000 đ/chục (12 trái) vào giá mua. Tuy nhiên, chi phí lao động này (chủ yếu 
là công hái dừa) phần lớn cho chính bản thân thương lái thu gom thực hiện, có đôi khi việc thực 
hiện mua bán dừa trái khô của họ theo hình thức lấy công làm lời. 

Bảng 4-19 Chi phí mua dừa khô của thương lái nhỏ cấp thôn ấp, số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái 

dừa) 

Khoản mục chi phí  Giá trị (đ) Tỷ lệ (%) 

Mua dừa khô nguyên trái   5.000.000  93,6 

Xăng dầu vận chuyển (mua, bán)        14.000  0,3 

 Lao động (hái + gom+vận chuyển)      267.000  5,0 

Chi phí thông tin liên lạc        16.000  0,3 

Chi phí lãi vay        31.000  0,6 

Chi khác          5.000  0,1 

Khấu hao + duy tu trang thiết bị        10.000  0,2 

Tổng cộng   5.343.000                 100,0  

       Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

 

4.4.6 Giá bán, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng 

Thông thường, giá bán chênh lệch giữa mua và bán của các lái thu gom nhỏ từ 5.000 đ – 10.000 
đ/chục (12 trái). Nếu tính cho 1000 trái dừa, thì chi phí trung gian chiếm 87% doanh thu, giá trị 
gia tăng chiếm 13%. Trong tổng giá trị gia tăng, lao động chiếm 35,6%, và lãi gộp chiếm 57,5%. 
Nếu tiêu thụ được 1.000 trái dừa, lái thu gom có mức lãi gộp 431.000 đ, lãi ròng 421.000 đ, cộng 
thêm khoảng chi phí lao động nhà (công hái, thu gom..), thì thu nhập của lái thu gom gần 
700.000 đ/1.000 trái dừa (Bảng 4-20).  
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Bảng 4-20 Hạch toán hộ thu gom dừa khô, số liệu (tính cho 1.000 trái dừa) 

Khoản mục Giá trị (đ) % trong doanh thu % trong IC,VA 

Doanh thu (P)   5.764.000                   100,0   

Chi phí trung gian (IC)   5.014.000  87,0 100,0 

Mua dừa khô nguyên trái   5.000.000   99,7 

Xăng dầu vận chuyển (mua, bán)        14.000   0,3 

Giá trị gia tăng (VA)      750.000  13,0 100,0 

Lao động (hái + gom+vận chuyển)      267.000   35,6 

Chi phí thông tin liên lạc        16.000   2,1 

Chi phí lãi vay        31.000   4,1 

Chi khác          5.000   0,7 

Lãi gộp (GPr)      431.000   57,5 

      Khấu hao + duy tu trang thiết bị        10.000    

      Lãi ròng (NPr)      421.000      

              Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Các chỉ số tài chính cho thấy việc kinh doanh thu mua dừa trái nguyên liệu cũng không có lợi 
nhuận cao. So với tổng chi phí, hộ thu gom đạt mức lãi ròng 7,88%; lãi gộp 8,07%; và thu nhập 
gia đình (lãi gộp cộng công thu hái, thu gom và vận chuyển) là 13,06%. 

Với mức thu gom bình quân 165,2 ngàn trái/năm (138 thiên dừa/năm), họ có mức thu nhập 
khoảng 115,64 triệu đồng/năm cho 02 lao động trong 12 tháng, bình quân khoảng 4,8 triệu 
đồng/tháng/lao động thu mua. Đây là mức thu nhập khá ở vùng nông thôn. Thực tế có một số hộ 
thu mua có đời sống đã khá lên sau 4-5 năm tham gia thu mua dừa, mặc dù họ cho rằng công 
việc này cũng rất vả, và có đôi khi có những chuyến hàng từ hòa vốn đến lỗ, nhất là khi giá dừa 
tăng giá rồi sau đó giảm đột ngột.  

4.4.7 Sử dụng lao động  

Theo kết quả khảo sát, các hộ thu gom dừa trái không sử dụng lao động thuê mà hoàn toàn sử 
dụng lao động gia đình. Việc thu mua dừa thường cần 1-2 người, nhưng phổ biến là 2 người, 
thường là vợ chồng (tương ứng với số lao động hành nghề kinh doanh trong gia đình). Điều này 
cho thấy hộ làm nghề thu gom dừa mang tính chất chuyên nghiệp, lấy nghề thu gom làm nghề 
nghiệp chính, không phải là nghề làm kiêm nhiệm.  

Việc hái, gom và vận chuyển dừa do chính bản thân những người thu gom thực hiện, ít khi họ 
thuê mướn. Phương tiện vận chuyển thường là xe đạp, xe cút kít (nếu gần), xe đẩy nhỏ (dung 
tích chứa khoảng 150 trái dừa), và xe lôi máy. Trong tháng, thời gian đi mua dừa khoảng 15 ngày, 
mỗi ngày có thể thu gom 1 thiên dừa (1.200 trái). Ở một số vùng, chương trình bê-tông hóa 
đường nông thôn đã giúp việc vận chuyển, thu gom dừa thuận tiện hơn, nhất là vào mùa mưa. 
Việc vận chuyển bán, nếu địa điểm bán gần thì họ vận chuyển tương tự như khi mua, còn nếu 
vận chuyển xa thì họ có thể vận chuyển bằng ghe máy hoặc thuê xe. 

4.4.8 Vai trò của thu gom nhỏ trong chuỗi giá trị dừa 

Qua thực tế khảo sát cho thấy phần lớn nông dân không tự mình mang dừa đi bán cho các cơ sở 
chế biến hoặc nhà máy chế biến mà chỉ bán tại vườn. Gần như 100% dừa trái được lực lượng 
người thu gom thu hái, vận chuyển và bán buôn lại cho thương lái lớn hơn. Điều này cho thấy vai 
trò thương lái nhỏ khá quan trọng trong việc thực hiện chức năng thị trường của mình là i) tiêu 
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thụ dừa trái trực tiếp của nông dân trồng dừa; ii) tập hợp dừa trái nguyên liệu với số lượng lớn 
để đáp ứng yêu cầu tiêu thụ và chế biến; và iii) cung ứng dừa trái nguyên liệu cho các tác nhân 
tiếp theo. Đặc biệt là những vùng nông thôn xa, giao thông khó khăn thì thương lái thu gom là 
thành phần không thể thiếu để cho hàng hóa của nông dân đến được thị trường, và qua đó nông 
dân thu hồi được chi phí sản xuất đã bỏ ra.  

Quan hệ thương mại giữa người thu gom dừa trái và nông dân mang tính địa phương chặt chẽ, 
được xây dựng nhiều năm dựa trên nền tảng tình làng nghĩa xóm và sự tin cậy lẫn nhau. Có 
những { kiến cho rằng để gia tăng thu nhập cho nông dân, cần xóa bỏ bớt các trung gian thu 
gom, người nông dân nên bán trực tiếp cho nhà máy chế biến hoặc nơi tiêu thụ cuối cùng. 
Nhưng dựa trên thực tế khảo sát, mạng lưới người thu gom nhỏ có vai trò hết sức quan trọng 
trong chuỗi giá trị. Sử dụng lao động gia đình, chủ yếu với quan niệm lấy công làm lời, người thu 
gom có thể tối thiểu hóa chi phí tiếp thị. Họ cũng cung cấp vốn cho nông dân dưới hình thức ứng 
trước tiền mua dừa trái một cách linh hoạt và nhanh chóng theo yêu cầu của nông dân. Họ cũng 
bảo đảm việc thu hái tại vườn và vận chuyển tập kết dừa trái.  

Nông dân với tập quán canh tác và thương mại hiện tại không thể nào thay thế được lực lượng 
người thu gom nhỏ, và nếu có thực hiện được thì không thể nào có lợi hơn so với bán tại vườn, 
vì chi phí marketing (vận chuyển) sẽ cao hơn so với thương lái bởi tính chuyên nghiệp và lợi thế 
về qui mô số lượng bán của thương lái.  

Lực lượng người thu gom nhỏ cũng có chức năng thứ hai là cung ứng hàng hóa nguyên liệu cho 
các tác nhân là thương lái đầu mối. Hệ thống thương lái đầu mối này không thông thuộc địa bàn, 
không có quan hệ cộng đồng trực tiếp với hộ trồng dừa, do đó không thể tự thu mua nguyên liệu 
tận hộ nông dân, mà phải dựa vào tác nhân thu gom nhỏ để có hàng hóa nguyên liệu với số 
lượng lớn.  

Tương tự như thương lái kinh doanh dừa tươi, các thương lái kinh doanh dừa khô cũng gặp khó 
khăn về vốn lưu động do giá dừa tăng. Ngoài ra, hiệu quả kinh doanh của họ giảm sút vì chi phí 
mua dừa trái tăng nhưng độ cận biên thị trường của họ vẫn không thay đổi (5.000 đ – 10.000 
đ/chục 12 trái).  

4.4.9 Tóm lược 

Thương lái thu gom dừa khô cho chế biến công nghiệp cũng là một nhóm tác nhân quan trọng 
trong chuỗi giá trị dừa ở Bến Tre. Tác nhân này có chức quan trọng là nối kết giữa người sản xuất 
dừa và cơ sở chế biến sản phẩm, cung cấp nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến các sản phẩm 
dừa hoặc xuất khẩu trái dừa nguyên liệu.  

Thương lái thu gom cũng chính là các hộ nông thôn, cư trú tại địa bàn, nắm bắt rất rõ thông tin 
về vùng sản xuất, thời điểm thu hoạch. Họ là người chuyển tải trực tiếp thông tin thị trường, mà 
chủ yếu là thông tin giá và phân hạng sản phẩm. 

Thương lái thu gom sử dụng chủ yếu nguồn lực vốn và lao động gia đình, có đóng góp quan 
trọng cho nền kinh tế địa phương. Thu nhập của thương lái thu gom cấp 1 tương đối thấp so với 
thương lái thu gom cấp 2. Thu nhập của họ cao hơn thu nhập của hệ thống thương lái kênh dừa 
tươi do quy mô kinh doanh lớn hơn, ở mức cao so với mặt bằng thu nhập ở khu vực nông thôn.  
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4.5 Cơ sở sơ chế dừa trái  

4.5.1 Sơ đồ chuỗi giá trị  

Trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre, các đại l{, cơ sở sơ chế dừa (gọi tắt là cơ sở sơ chế) là tác nhân 
nắm vai trò khá quan trọng để đảm bảo thị trường và chuỗi giá trị dừa hoạt động liên tục và hiệu 
quả. Với hiện trạng ngành hàng dừa ở Bến Tre hiện nay, các cơ sở sơ chế dừa là tác nhân không 
thể thiếu, góp phần nâng cao năng lực chế biến của các tác nhân khác trong chuỗi giá trị.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-22 Sơ đồ chuỗi giá trị đối với cơ sở sơ chế dừa Bến Tre 

Nguyên liệu đầu vào của cơ sở sơ chế là trái dừa khô hoặc dừa gáo (dừa khô đã lột vỏ xơ dừa) 
được thu mua từ các cơ sở và hộ thu gom dừa trái trong tỉnh. Hộ thu gom sơ chế sử dụng lao 
động địa phương, lao động nông nghiệp nhàn rỗi để sơ chế dừa trái khô nguyên liệu thành các 
sản phẩm trung gian trước khi cung cấp cho các tác nhân khác trong chuỗi. 

Do vùng dừa nguyên liệu phân bố rãi rác (khoảng cách từ 1-2 km đến trên 10 km) nên việc thu 
gom dừa - sơ chế dừa đòi hỏi có sự tổ chức hợp l{ và phối hợp chặc chẽ giữa cơ sở với các hộ 
thu gom dừa trái.  

Trái dừa khô nguyên liệu được sơ chế và cho các sản phẩm trung gian như vỏ dừa, gáo dừa, cơm 
dừa và nước dừa. Các sản phẩm trung gian được phân phối đi theo các kênh chế biến khác nhau. 
Vỏ dừa được cung cấp cho các cơ sở chế biến xơ dừa và mụn dừa. Gáo dừa cho cơ sở than thiêu 
kết & cơ sở thủ công mỹ nghệ. Nước dừa cho cơ sở sản xuất thạch dừa thô. Cơm dừa được cung 
cấp cho doanh nghiệp sản xuất cơm dừa nạo sấy; một số cơ sở cung cấp cung doanh nghiệp sản 
xuất kẹo dừa. Vỏ lụa cung cấp cho cơ sở sản xuất dầu dừa.  
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Ngoài ra, trong vài niên vụ gần đây, do lượng dừa trái nguyên liệu thiếu, thương lái Trung Quốc 
tìm mua với giá cao nên cơ sở sơ chế dừa trái cũng là đầu mối bán sỉ dừa trái lột vỏ cho thương 
nhân Trung Quốc.  

4.5.2 Phương thức hoạt động 

Hộ gia đình làm nghề sơ chế dừa thường xuất thân từ các hộ thương lái thu gom, sau một thời 
gian dài thành công và tích lũy vốn tốt, họ phát triển đa dạng hóa sản phẩm thông qua công 
đoạn sơ chế để gia tăng nguồn thu và thu nhập. Số liệu mô tả dưới đây được tóm lược dựa trên 
kết quả khảo sát 5 cơ sở sơ chế trên địa bàn huyện Bình Đại, Châu Thành và Mỏ Cày Nam. 

Hầu hết các cơ sở sơ chế hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp gia đình. Chủ cơ sở thường có 
kinh nghiệm rất nhiều năm trong nghề vừa là người quản l{ vừa giao dịch, tìm kiếm đối tác, thuê 
mướn nhân công. Các cơ sở thường tập hợp lao động gia đình và lao động nông nghiệp nhàn rỗi 
trong địa phương.  

Các cơ sở sơ chế dừa thường có quy mô vừa và nhỏ, sử dụng diện tích mặt bằng sản xuất hẹp, là 
đất thổ cư của gia đình hoặc sử dụng đất thuê mướn, trung bình khoảng vài trăm đến vài ngàn 
m2). Nhà xưởng đơn giản, chủ yếu được xây dựng với vật liệu rẻ tiền, mái lá dừa nước hoặc mái 
tôn, thường có vị trí tiếp giáp sông và có cả đường bộ để thuận tiện việc bốc dỡ và vận chuyển 
hàng hóa. Các công cụ sản xuất cũng là các công cụ đơn giản, rẻ tiền như công cụ tách vỏ, tách 
cơm dừa, dao gọt vỏ lụa, thùng nhựa cơm dừa và nước dừa, bao bì để đóng gói và vận chuyển. 
Hầu hết các cơ sở sử dụng công cụ thô sơ, lao động thủ công trong quá trình sơ chế dừa nhằm 
giảm chi phí và tận dụng nguồn nhân lực gia đình, nhân lực địa phương. 

Về nhân lực, trung bình hộ gia đình có 5 nhân khẩu, 2,5 lao động chính và cũng là lao động tham 
gia nghề sơ chế dừa. Ngoài ra họ cũng sử dụng lao động thuê thường xuyên (2,3 người) và lao 
động thời vụ (trung bình 12,5 người/cơ sở). Thời gian kinh nghiệm hành nghề trung bình 10 năm. 
Việc kinh doanh sơ chế dừa được tiến hành suốt năm, số tháng có hoạt động thu mua dừa trái 
và sơ chế là 12/12 tháng.  

Ở một khu vực địa phương cấp xã, nơi có nghề sơ chế dừa, có trung bình 3,5 cơ sở sơ chế dừa 
trái.  

Mạng lưới sơ chế dừa hoạt động trên địa bàn tỉnh Bến Tre rất đông đảo và đan xen nhau. Ước 
tính có khoảng hàng trăm đến hàng ngàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Một số cơ sở là đầu 
mối cung ứng nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến dừa trong tỉnh. Phạm vi hoạt động của 
cơ sở thu gom - sơ chế tương đối rộng trong điều kiện thiếu dừa nguyên liệu (từ vài km đến vài 
chục km), sử dụng phương tiện vận chuyển đường thủy nhằm giảm chi phí.  

Tín hiệu giá giữa các cơ sở thu mua - sơ chế và doanh nghiệp chế biến được thông tin cập nhật 
hàng ngày theo từng đơn đặt hàng (thỏa thuận miệng) và giá mua dừa nguyên liệu từ hộ thu 
gom được tính dựa trên giá bán cho doanh nghiệp khấu trừ chi phí trung gian (huê hồng, vận 
chuyển, nhân công, hao hụt).   

Các hộ thu gom - sơ chế thu mua các trái dừa khô hoặc dừa gáo (đã bóc vỏ xơ) nguyên liệu sau 
đó tiến hành 3 công đoạn chính: 

 Bóc vỏ dừa 

 Đập dừa gáo lấy nước, cạy cơm dừa và tách gáo dừa 

 Gọt vỏ lụa, ngâm cơm dừa trắng 

Vốn lưu động sử dụng để thu mua dừa trái nguyên liệu dao động từ vài 200 triệu đến 1 tỷ 
đồng/cơ sở, trung bình 675 triệu đồng/cơ sở, chủ yếu là vốn chủ sở hữu và nguồn vốn tạm ứng 



87 

 

từ các doanh nghiệp chế biến. Có 2/4 cơ sở muốn mở rộng quy mô sản xuất, và cần bổ sung vốn, 
với mức độ từ 300 – 700 triệu đồng. Một số cơ sở có công suất chế biến từ vài tấn đến hàng 
chục tấn ngày đang cải tiến một số công đoạn và áp dụng máy móc để giảm bớt nhân công và 
tăng công suất (dùng băng chuyền tải dừa, sử dụng máy bóc vỏ lụa, v.v). 

4.5.3 Thị trường đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào chủ yếu của cơ sở sơ chế là dừa khô nguyên trái và dừa gáo (đã bóc vỏ); 
trong đó dừa khô nguyên trái chiếm tỷ lệ 90% và dừa gáo chiếm tỷ lệ 10%. Nguồn nguyên liệu 
được cung cấp từ i) các thương lái hoặc nông dân tại địa phương cùng xã hoặc các xã khác trong 
cùng huyện với tỷ lệ 32,5%; và ii) các thương lái từ khắp nơi trong tỉnh (67,5%) mà nguồn cung 
ứng chủ yếu từ các huyện có diện tích dừa lớn như Mỏ Cày Nam, Giồng Trôm, Bình Đại, và nguồn 
cung ứng từ các tỉnh lân cận như Tiền Giang và Vĩnh Long. Lượng dừa thu mua trực tiếp từ các 
hộ trồng dừa không đáng kể. Thông thường, dừa nguyên liệu được giao tận cơ sở sơ chế. 

Hệ thống người thu gom cung ứng dừa nguyên liệu thường là mối lái quen, có quan hệ thương 
mại nhiều năm. Nhà cung ứng truyền thống chiếm đến 90% nguồn hàng đầu vào. Do xây dựng 
quan hệ thương mại dựa trên sự quen biết và tin cậy, nên tất cả cơ sở chế biến đều không có 
hợp đồng mua dừa trái nguyên liệu trước hay khi giao nhận hàng. Họ chỉ thỏa thuận giá trực tiếp 
theo từng đợt hàng kết hợp với đánh giá chất lượng dừa trái khi nhận. Các cơ sở chế biến cũng 
thường ứng vốn trước cho thương lái thu gom cấp 1 hoặc cấp 2, với số tiền từ 1-2 triệu 
đồng/đợt hàng. Phương thức thanh toán tiền thường là trả tiền trực tiếp, không áp dụng hình 
thức gối đầu.  

Các cơ sở sơ chế cũng có những quan hệ nhất định với nhau trong kinh doanh. 2/4 cơ sở cho 
rằng họ có thỏa thuận phân chia vùng mua nguyên liệu với các cơ sở sơ chế khác; và có 2/4 cơ sở 
cho rằng có hình thức thỏa thuận về giá mua dừa trái nguyên liệu với các cơ sở sơ chế khác. 
Ngoài ra, họ không có những hỗ trợ lẫn nhau về bất cứ điều gì khác. Có thể thấy quan hệ cạnh 
tranh là cơ bản, và các thỏa thuận cũng chỉ nhằm mục tiêu giữ vững nguồn nguyên liệu mà thôi.   

Các cơ sở này thường thu mua nguyên liệu tính theo đơn vị “thiên” (1.200 trái dừa) và thường 
không phân loại (mua xô). Đối với những người thu gom mới hoặc cung ứng hàng không ổn định 
(chiếm 10%) thì cơ sở sẽ đếm trái và có lựa chọn nhanh theo kích cỡ trái. Tuy nhiên, trong 
trường hợp nguyên liệu có chất lượng kém (kích cỡ trái không đều, tỷ lệ trái nhỏ cao) thì cơ sở sẽ 
báo lại cho người bán và được bù đắp vào những đợt hàng sau.  

Trong những niên vụ gần đây, giá dừa trái biến động theo xu hướng tăng, tạo ra áp lực tranh 
mua nguyên liệu của một số cơ sở sơ chế. Do lượng dừa trái nguyên liệu thiếu so với nhu cầu sơ 
chế, đứng trước nguy cơ nhân công bị cắt giảm và lợi nhuận giảm, cơ sở thu gom - sơ chế tìm 
cách mở rộng mạng lưới thương lái cung ứng dừa trái để mua nguyên liệu, và tăng bán kính hoạt 
động thu mua có thể từ vài km đến vài chục km và thậm chí sang địa bàn các tỉnh lân cận như 
Tiền Giang, Vĩnh Long.  

Theo thông tin điều tra, trong vài năm gần đây và nhất là 2 niên vụ dừa cuối 2010 và đầu năm 
2011, nhiều cơ sở sơ chế tạm đóng cửa ngưng hoạt động từ vài tháng đến phá sản do thiếu dừa 
trái nguyên liệu, nhất là vào mùa dừa treo và cạnh tranh thu mua quá lớn của thương nhân 
Trung Quốc. Một số chuyển hướng sơ chế dưới dạng lột vỏ dừa, phân loại và bán dừa khô lột vỏ 
cho thương nhân Trung Quốc.  

Việc phân loại chất lượng nguyên liệu mang tính cảm tính, dựa vào kinh nghiệm, không sử dụng 
các hệ thống đo lường chuẩn và chủ yếu dựa trên các thỏa thuận giữa chủ cơ sở và hộ thu gom 
trái (cung cấp nguyên liệu). Tiêu chuẩn phân loại dựa trên 2 yếu tố:  
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 Kích cỡ  – trọng lượng trái: chia làm 3 cấp sau: dưới 0,7kg/trái gọi là hàng xô (loại 3); từ 
0,7 kg – 1 kg xếp loại 2 và trên 1 kg (loại 1). 

 Màu sắc trái, độ khô vỏ trái và già của trái dừa. 

Chất lượng dừa trái khô biến động theo vùng sản xuất, ví dụ dừa mua từ xã Ngãi Đăng, huyện 
Mỏ Cày Nam có chất lượng rất tốt và giá bán cao hơn dừa trái ở Bình Đại do chất  lượng trái thấp 
hơn). Giá mua dừa trái khô nguyên liệu phụ thuộc vào kích cỡ và chất lượng trái.  

Cơ sở sơ chế xác định giá mua dừa trái căn cứ trên giá mua sản phẩm sơ chế của các nhà máy 
chế biến hoặc giá dừa khô lột vỏ do thương nhân Trung Quốc công bố. Đối với thương lái cấp 1 
và cấp 2, các cơ sở chế biến quyết định giá mua.   

4.5.4 Thị trường đầu ra 

Thông thường, nhóm dừa trái loại lớn, có trọng lượng từ 1,2 kg trở lên được tiêu thụ ở thành 
phố Hồ Chí Minh. Nhóm trái loại 1, loại 2, 3 thường được đưa vào sơ chế. Tùy vào giá dừa trái 
khô nguyên liệu và dừa trái lột vỏ trên thị trường mà các cơ sở sơ chế có thể sơ chế toàn bộ hoặc 
bán lại một phần dừa khô lột vỏ (chủ yếu là loại 1) cho thương nhân Trung Quốc. Trung bình, 
75% số dừa trái được chế biến ra các sản phẩm để bán lại cho các nhà máy chế biến trong tỉnh. 
Các nhà máy chế biến ngoài tỉnh tiêu thụ 12,5% lượng dừa trái được chế biến. Còn lại 12,5% số 
dừa trái được lột vỏ để bán lại cho thương nhân Trung Quốc để xuất khẩu. Các sản phẩm trung 
gian và cuối cùng của cơ sở thu gom - sơ chế dừa được tiêu thụ chủ yếu trong vùng, trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre. 

Cơm dừa trắng là thành phần quan trọng và có giá trị cao nhất, là nguyên liệu cung cấp cho các 
doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy, dầu dừa và sữa dừa; các doanh nghiệp sản xuất kẹo 
dừa & bánh tráng dừa.  

Nước dừa là sản phẩm phụ thu được từ sơ chế dừa trái nhưng là nguồn nguyên liệu quan trọng 
để sản xuất những sản phẩm có giá trị và mang lại nguồn thu nhập tốt cho cơ sở thu mua - sơ 
chế. Nơi tiêu thụ nước dừa trái khô hiện nay chủ yếu là các cơ sở sản xuất thạch dừa thô. Giá 
tháng 6 năm 2011 trong khoảng 6.000 – 8.000 đồng/lít (180-250 ngàn đồng/thùng 30 lít).  

Gáo dừa là sản phẩm phụ có giá trị, và là nguyên liệu gốc để chế biến thành than gáo dừa, và từ 
đó, tiếp tục chế biến thành than hoạt tính. Thị trường tiêu thụ gáo dừa là các cơ sở hầm than 
gáo dừa trong tỉnh Bến Tre.  

Phần vỏ dừa trước đây được xem là phụ phế phẩm, chỉ sử dụng làm chất đốt, sử dụng cho nông 
nghiệp và gần như không có giá trị. Những năm gần đây, với ứng dụng của công nghệ chế biến, 
từ vỏ dừa chế biến ra xơ dừa (30% khối lượng vỏ), và mụn dừa (70% khối lượng vỏ).  Cơ sở sơ 
chế thu hồi được vỏ dừa với số lượng lớn trong trường hợp sơ chế nguyên trái. Thị trường đầu 
ra của sản phẩm vỏ dừa là các cơ sở sản xuất chỉ xơ dừa – mụn dừa trong tỉnh Bến Tre.  

vỏ dừa chế biến ra xơ dừa (30% khối lượng vỏ), và mụn dừa (70% khối lượng vỏ là phụ phẩm của 
quá trình sơ chế dừa trái được cung cấp cho các cơ sở ép dầu dừa thô trong địa bàn tỉnh Bến 
Tre. Thu nhập mang lại từ vỏ dừa không nhiều. Trung bình 1.000 trái dừa thu được 50 kg vỏ lụa 
với giá bán năm 2011 là 7.000 đồng/kg.  

Mặc dù là các phụ phẩm nhưng nước dừa, gáo dừa, vỏ lụa, v.v, đều là các nguyên liệu và là sản 
phẩm trung gian cho các cơ sở và doanh nghiệp chế biến các sản phẩm xơ dừa, thạch dừa, than 
thiêu kết (than gáo dừa), thức ăn chăn nuôi, thủ công mỹ nghệ, v.v mang lại nguồn thu nhập 
đáng kể cho cơ sở thu mua - sơ chế dừa, tăng thêm giá trị gia tăng cho toàn chuỗi giá trị dừa.  

Phương thức tiêu thụ các sản phẩm của các cơ sở sơ chế dừa phổ biến nhất như sau: 
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- Cam kết/thỏa thuận miệng, không có hợp đồng mua bán với nhà máy chế biến (1/4 
trường hợp). 

- Dựa trên đơn đặt hàng của các nhà máy chế biến về số lượng, quy cách sản phẩm, thời 
gian giao hàng, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán & giá cả. Có k{ hợp 
đồng khi bán hàng (3/4 trường hợp). 

Giá bán sản phẩm thường được thỏa thuận trên cơ sở có lợi cho cả hai bên cung cấp (cơ sở sơ 
chế) và bên tiêu thụ (các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất). Tuy nhiên, giá thường do các doanh 
nghiệp lớn, có thị phần lớn và lượng đầu mối cung nguyên liệu nhiều áp đặt. Với xu hướng thiếu 
hụt nguyên liệu và tăng giá dừa trái hiện nay, vai trò quyết định giá lại phần nào tùy thuộc vào 
các cơ sở sơ chế đầu mối cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp chế biến.  

Sự cạnh tranh nguyên liệu rất cao thể hiện qua việc giá cạnh tranh, giá biến động theo từng lô 
hàng, từng chuyến ghe; thời gian giao hàng phải nhanh chóng và kịp thời (thường giao hàng tại 
nơi bán); chất lượng dừa tươi nguyên liệu phải đạt tiêu chuẩn; thanh toán nhanh chóng, v.v. 

Bên cạnh việc sơ chế dừa, các cơ sở sơ chế còn cung cấp dừa trái nguyên liệu cho các thương lái 
Trung Quốc khi nhu cầu dừa tăng cao, nhất là trong những tháng đầu qu{ 2 năm 2011. Việc cung 
ứng dừa trái lột vỏ cho thương nhân Trung Quốc trước mắt mang lại chênh lệch giá từ 200-1.000 
đồng/trái (240 ngàn – 1,2 triệu đồng/1.200 trái) cho cơ sở sơ chế. Tuy nhiên, phương thức kinh 
doanh này ảnh hưởng không ít đến các quan hệ kinh tế, các cam kết, thỏa thuận giữa cơ sở sơ 
chế và doanh nghiệp, cơ sở chế biến nội địa.  

4.5.5 Sản phẩm chính và hệ số chế biến 

Những sản phẩm chính và phụ của cơ sở sơ chế gồm có: cơm dừa trắng (tươi), vỏ dừa, gáo dừa, 
nước dừa và vỏ lụa cơm dừa. Trong đó, cơm dừa trắng chiếm 30-35%, các sản phẩm khác chiếm 
65-70% trọng lượng.  

Về mặt khoa học, thành phần và khối lượng các bộ phận của trái dừa khô bao gồm vỏ dừa chiếm 
33%; gáo dừa chiếm 12%; nước dừa chiếm 25% và cơm dừa chiếm khoảng 30% khối lượng trái. 
Ước tính từ 1.000 trái dừa khô có trọng lượng trung bình 1kg/trái, có thể thu được 330 kg vỏ 
dừa; 120 kg gáo dừa; 300 kg cơm dừa và 250 kg nước dừa. 

Số liệu khảo sát từ các cơ sở sơ chế cho thấy từ 1.000 trái dừa sơ chế thu hồi trung bình 378 kg 
cơm dừa trắng; 50 kg vỏ lụa cơm dừa; 270 lít nước dừa (9 thùng x 30 lít/thùng); 1.000 vỏ dừa và 
1.000 gáo dừa (Bảng 4-21). 

Tiêu chuẩn sản phẩm chủ yếu là các tiêu chuẩn cảm quan, cụ thể là:  

 Tiêu chuẩn để đánh chất lượng vỏ dừa dựa vào là kích thước và màu sắc. Vỏ dừa đạt 
chất lượng tốt có kích cỡ vỏ to, có màu vàng nâu, dày và không hư.  

 Tiêu chuẩn để phân loại chất lượng gáo là màu sắc và độ dày của gáo. Gáo tốt có bề mặt 
ngoài màu nâu, bên trong (ruột) có màu đen và có độ dày lớn. Gáo xấu có ngoài màu 
vàng, ruột màu trắng và mỏng. Những gáo chất lượng tốt được cung cấp cho các cơ sở 
sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ.  

 Chất lượng nước dừa không yêu cầu theo tiêu chuẩn nào. 

 Cơm dừa: trắng, sạch, không có vết thâm không sót vỏ lụa, gọt bìa đẹp, không có dấu vết 
nấm mốc, không bị nhũn, không ôi chua, không ngả màu vàng ố, không lẫn các tạp chất. 
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Bảng 4-21 Hệ số chế biến dừa trái khô (tính cho 1.000 trái) 

Sản phẩm Khối lượng 
(từ 1.000 trái 
nguyên, dừa 

xô) 

Khối lượng 
(từ 1.000 trái 

lột vỏ, loại 
1kg/trái) 

Giá bán 2011 

 

Giá bán thời điểm 
2009-2011  

Nơi tiêu thụ 

Sản phẩm chính     

Cơm dừa trắng 378 kg 433 - 458 
kg

31
  

21-22 triệu đồng/tấn 17-18 triệu 
đồng/tấn 

Doanh nghiệp 
chế biến cơm 
dừa sấy 

Sản phẩm phụ     

Nước dừa 270 lít  

(9 thùng) 

325 lít  

(10,8 thùng) 

180 – 250 ngàn 
đồng/thùng 30 lít 

60 – 90 ngàn 
đồng/thùng 30 lít 

Cơ sở thạch 
dừa 

Gáo dừa 1.000 gáo 25 kg 2,7 triệu đồng/tấn 1,8 – 2,0 triệu 
đồng/tấn  

Cơ sở than 
thiêu kết  

Vỏ dừa 1.000 vỏ 30 kg 30.000 đồng/1.200 
trái 

100 – 110 ngàn 
đồng/tấn 

Cơ sở xơ dừa 

Vỏ lụa 50 kg 50 kg 7.000 đồng/kg 5.500-6.000 
đồng/kg 

Cơ sở ép dầu 
dừa 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.5.6 Chi phí và cơ cấu chi phí 

Kết quả tính chi phí và cơ cấu chi phí cho công đoạn sơ chế trái dừa khô (Bảng 4-22) cho thấy ở 
năm 2010, giá dừa trái các cơ sở sơ chế mua vào trung bình là 6.250 đồng/trái. Chi phí dừa 
nguyên liệu chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu chi phí, 91,8%. Chi phí lao động cho tất cả các 
công đoạn từ tách vỏ đến sơ chế ra các sản phẩm chính là 527 ngàn đồng/1.000 trái, chiếm cơ 
cấu chỉ có 7,75% tổng chi phí. Chi phí vật tư bao gồm hóa chất, bao bì, nước sạch, xăng dầu 
chiếm tỷ lệ rất thấp. Chi phí khấu hao và duy tu bảo dưỡng nhà xưởng, thiết bị cũng rất nhỏ so 
chi phí mua dừa nguyên liệu. Các khoản chi thông tin liên lạc, lãi vay, thuế và chi khác không 
đáng kể (Bảng 4-22). 

Có thể thấy sơ chế dừa là công đoạn sử dụng chủ yếu lao động thủ công và dụng cụ thô sơ. Do 
đó, chi phí nguyên liệu và lao động chiếm hầu hết tổng chi phí.   

Trong những năm gần đây, thương nhân Trung Quốc tích cực cạnh tranh thu mua dừa trái 
nguyên liệu bằng cách nâng giá thu mua. Nhiều cơ sở chế biến chọn lựa dừa trái lột vỏ loại 1 để 
bán cho thương nhân Trung Quốc thay vì chế biến ra cơm dừa. Kết quả hạch toán chi phí sản 
xuất sau đây nhằm minh họa chi phí và lợi nhuận của cơ sở sơ chế khi bán dừa khô lột vỏ. Kết 
quả tính toán cho thấy cùng với mức giá nguyên liệu đầu vào, cơ sở chế biến chỉ tốn công lột vỏ 
và xăng dầu vận chuyển giao hàng cho thương nhân Trung Quốc, và thêm một phần không đáng 
kể chi phí thông tin liên lạc, lãi vay và chi khác, trong khi không phải trả thuế cho việc bán dừa 
khô lột vỏ (Bảng 4-23). 

 

 

 

 

                                                           
31

 Theo Ngô Thị Lam Giang (2010). Hiện nay có 1 số giống dừa lai có trong lượng cơm dừa tươi khá cao so với các giống dừa 
được trồng ở địa phương. Năng suất cơm dừa các giống này có thể đạt 240 gram khô/trái (giống lai PB – 121).  
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Bảng 4-22 Chi phí và cơ cấu chi phí sơ chế dừa trái khô, số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái) 

Khoản mục chi phí Số lượng Đơn giá Giá trị (đồng)  Tỷ lệ (%) 

Tổng chi phí (1.000 trái)                  6.832.323    100 

Dừa trái            1.000                  6.250                   6.250.000    91,48 

Lao động                      527.292    7,72 

Lột vỏ              97.917                        97.917     

Tách xơ              80.556                        80.556     

Đập trái tách nước              40.625                        40.625     

Cạy cơm dừa              92.917                        92.917     

Gọt vỏ lụa            116.667                      116.667     

Rửa cơm dừa              41.667                        41.667     

Đóng bao              11.667                        11.667     

Công lao động vận chuyển 
bán 

             45.278                        45.278     

Vật tư (tính cho 1.000 trái)                       13.588    0,20 

Phèn chua (kg)           0,052                  5.875                             304     

Chlor (kg)           0,026                62.500                          1.606     

Nước rửa (m3)           0,556                  8.000                          4.444     

Bao bì (cái)            0,77                  1.600                          1.235     

Xăng dầu nhiên liệu (lít)             1,00                  6.000                          6.000     

Khấu hao, duy tu bảo dưỡng                       14.838    0.22 

Khấu hao hàng năm                7.922                          7.922     

Bảo dưỡng hàng năm                6.916                          6.916     

Chi phí thông tin liên lạc   3.868 0,06 

Thuế   3.402 0,05 

Lãi vay   18.673 0,27 

Chi khác   662 0,01 

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Bảng 4-23 Chi phí và cơ cấu chi phí lột vỏ dừa trái và bán lại trái khô lột vỏ, số liệu 2010 (tính 

cho 1.000 trái) 

Khoản mục chi phí Giá trị (đồng) Tỷ lệ (%) 

Tổng chi phí (1.000 trái) 6.558.593                   100    

Dừa trái (1.000 trái)             6.250.000               95,29    

Lao động (tính cho 1.000 trái)                 145.000                  2,21    

Lột vỏ                 104.167     

Công lao động bốc xếp                   40.833     

Vật tư (tính cho 1.000 trái)                  58.333                  0,89    

Xăng dầu nhiên liệu                   58.333     

Chi phí thông tin liên lạc                  14.370                  0,22    

Thuế                            -                         -      

Lãi vay                  88.889                  1,36    

Chi khác                     2.000                  0.03    

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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4.5.7 Giá bán, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng 

Lấy giá bán trung bình năm 2010, và hệ số chế biến trung bình ở các cơ sở khảo sát, ước tính 
doanh thu tính trên 1.000 trái dừa là 8,58 triệu đồng. Doanh thu chủ yếu đến từ sản phẩm cơm 
dừa nạo sấy, chiếm 67,65% doanh thu. Nước dừa khô đóng góp khá nhiều khi giá trị doanh thu 
từ nước dừa chiếm vị trí thứ hai, và chiếm 18% doanh thu. Vỏ dừa và gáo dừa có giá trị tương 
đương nhau, đóng góp 5,24% giá trị doanh thu.  

Chi phí trung gian mà chủ yếu là giá trị dừa khô làm nguyên liệu và vật tư chiếm 72,95% doanh 
thu, tương đương 6,263 triệu đồng. Giá trị gia tăng chiếm 27,05% của giá trị doanh thu, tương 
đương 2,32 triệu đồng, trong đó lao động chiếm 22,7%, và lãi ròng của chủ cơ sở 75,5%, tương 
đương 1,78 triệu đồng/1.000 trái dừa (Bảng 4-24). Các cơ sở chế biến được khảo sát có công 
suất từ 960 ngàn trái/năm (800 thiên trái), cho đến 2,16 triệu trái/năm (1.800 thiên trái). Với 
mức lãi ròng trên, chủ cơ sở có thể đạt được thu nhập từ 1,7 tỷ đến 3,8 tỷ đồng/năm; tương 
đương 142 đến 320 triệu đồng/tháng.  

Trên thực tế, thu nhập của cơ sở chế biến còn phụ thuộc rất nhiều vào biến động sản lượng, và 
nhất là biến động giá nguyên liệu so với giá sản phẩm bán ra. Khi giá tăng liên tục, nếu cơ sở sơ 
có nguồn dừa nguyên liệu dự trữ thì có được lợi nhuận cao do chênh lệch giữa giá mua ở thời 
điểm thấp, và giá bán ở ở thời cao. Ngược lại, các cơ sở thiếu vốn sẽ gặp khó khăn, khi lợi nhuận 
nhuận từ chuyến hàng trước không đủ bù chi phí cho chuyến hàng kế tiếp.   

So sánh với phương án sơ chế, dường như phương án chỉ sơ chế lột vỏ, chọn lựa dừa tốt bán cho 
thương nhân Trung Quốc với mức giá cao đem lại nhiều lợi nhuận hơn (chênh lệch lãi ròng đến 
2,4 triệu đồng/1.000 trái dừa), trong khi chi phí trung gian cũng tương đương khi sơ chế thành 
nhiều sản phẩm khác nhau (Bảng 4-25). Điều này giải thích vì sao nhiều cơ sở sơ chế tích cực 
cung ứng dừa trái lột vỏ cho thương nhân Trung Quốc xuất khẩu. 

Bảng 4-24 Hạch toán sơ chế dừa khô, số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái dừa) 

 Số 
lượng 

Đơn giá Giá trị (đ) % trong doanh 
thu 

% trong 
IC,VA 

Doanh thu          8.585.610               100     

Cơm dừa (kg)         378               15.375           5.808.333            67,65     

Vỏ lụa cơm dừa (kg)           50                 6.625              333.295              3,88     

Nước dừa (lít)         269                 5.750          1.543.981            17,98     

Vỏ dừa (1.000 cái)             1             450.000             450.000              5,24     

Gáo dừa (1.000 cái)             1            450.000              450.000              5,24     

Chi phí trung gian (IC)         6.263.588            72,95    

Dừa trái 1000 6250        6.250.000      

Vật tư 0 0             13.588      

Giá trị gia tăng (VA)        2.322.021           27,05             100    

Lao động các loại          527.292           22,71    

Thông tin liên lạc   3.868   

Thuế   3.402   

Lãi vay   18.673   

Chi khác   662   

Lãi gộp (GPr)       1.768.125           76,15    

Khấu hao, duy tu bảo dưỡng          14.838      

Lãi ròng (NPr)         1.753.287      75,51    

  Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Bảng 4-25 Hạch toán sơ chế lột vỏ dừa khô và bán dừa khô lột vỏ cho thương nhân Trung Quốc, 

số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái dừa) 

Khoản mục  Giá trị (đ) % trong 
doanh thu 

% trong 
IC,VA 

Doanh thu                  9.741.667                  100     

Dừa khô lột vỏ                  9.291.667      

Vỏ dừa                     450.000      

Chi phí trung gian (IC)                  6.308.333                 64,8    100 

Dừa trái (1.000 trái)                 6.250.000     99,1 

Xăng dầu nhiên liệu                        58.333     0,9 

Giá trị gia tăng (VA)                  3.433.333                 35,2    100 

Lao động (tính cho 1.000 trái)                     145.000     4,2 

Chi phí thông tin liên lạc                       14.370     0,4 

Thuế                                -       0,0 

Lãi vay                       88.889     2,6 

Chi khác                         2.000     0,1 

Lãi gộp (GPr)                  3.183.074     92,7 

                  Lãi ròng (NPr)                  3.183.074     92,7 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.5.8 Sử dụng lao động  

Lao động là một yếu tố đầu vào rất quan trọng trong hoạt động của cơ sở sơ chế. Hiện nay, các 
cơ sở thu gom sơ chế ít sử dụng máy móc, công cụ chế biến thô sơ và chủ yếu là thủ công. Tất cả 
các công đoạn từ thu gom, kiểm tra khối lượng và chất lượng, vận chuyển, bốc xếp, lột vỏ vỏ, 
đập gáo lấy nước, cạy cơm dừa, gọt vỏ lụa, ngâm và rửa, đóng thùng và vận chuyển đều sử dụng 
lao động chân tay. 

Lực lượng chính lao động của các cơ sở này từ nhân lực gia đình, lao động thuê mướn (theo thời 
vụ hoặc thường xuyên), lao động nông nghiệp nông nhàn ở tại địa phương. Quy mô lao động của 
từng cơ sở sơ chế rất biến động, từ vài chục đến trên dưới 100 lao động, kể cả nam và nữ. Lượng 
nhân công phụ thuộc vào năng lực sơ chế của cơ sở (với công suất 2-5 tấn cơm dừa tươi/ngày 
cần tối thiểu 35-40 nhân công). Các cơ sở sơ chế đã góp phần giải quyết công việc làm cho số 
lượng lớn lao động nông nghiệp, cư dân nông thôn có trình độ thấp và nhất là lao động nữ khi 
phần lớn công việc phù hợp với kỹ năng và trình độ của phụ nữ nông thôn.  

Chi phí nhân công hiện nay rất biến động do giá lao động thuê tăng trong những năm gần đây. 
Hầu hêt các cơ sở sơ chế thuê mướn lao động thời vụ và trả lương khoán sản phẩm. Thời giam 
làm việc linh động tùy vào yêu cầu của các đơn đặt hàng. Thu nhập bình quân biến động từ 100 
đến 250 ngàn đồng/ngày công. Lao động thường không có hợp đồng lao động và không được 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, các trợ cấp hay phúc lợi khác. Trình độ học vấn của hầu hết lao 
động chủ yếu cấp 1 và cấp 2.  

Do sự biến động giá thuê nhân công và lực lượng lao động địa phương giảm (di cư về thành phố 
tìm việc, cạnh tranh với sự thu hút lao động của các khu công nghiệp…) nên thiếu lao động, số 
lượng lao động không ổn định, giá thuê tăng là những vấn đề mà các cơ sở sơ chế đang đối mặt 
ở năm 2011.  
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Bảng 4-26 Thu nhập của lao động ở cơ sở sơ chế dừa trái 

Công đoạn Đơn giá thuê 2010 Đơn giá thuê 2011 Sử dụng lao động 

Lột vỏ 97.917 đồng/1.000 trái 40.000 đồng/1.200 trái Giản đơn, nam giới 

Tách xơ 80.556 đồng/1.000 trái  Giản đơn, năm giới 

Đập trái tách nước 40.625 đồng/1.000 trái 40.000 đồng/1.200 trái Giản đơn, nữ giới 
và nam giới 

Cạy cơm dừa 92.917 đồng/1.000 trái 120.000 đồng/1.200 trái Giản đơn, nữ giới, 
có kỹ năng 

Gọt vỏ lụa 116.667 đồng/1.000 trái 300 ngàn đồng/tấn Giản đơn, nữ giới 

Rửa cơm dừa 41.667 đồng/1.000 trái 100 ngàn đồng/tấn Giản đơn, nam giới 

Đóng bao 11.667 đồng/1.000 trái  Giản đơn, nam giới 

Công lao động vận 
chuyển bán 

45.278 đồng/1.000 trái 20.000 đồng/1.200 trái Giản đơn, nam giới 

 Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.5.9 Vai trò của cơ sở sơ chế trong chuỗi giá trị dừa 

Các cơ sở sơ chế dừa trái là khâu đầu tiên trong chuỗi chế biến và sản xuất các sản phẩm dừa, là 
khâu trung gian hết sức quan trong giữa người nông dân, thương lái và các cơ sở, công ty sản 
xuất chế biến. Tầm quan trọng thể hiện qua các chức năng sau đây.  

Chức năng thu gom nguyên liệu dừa trái để cung ứng nguyên liệu đã qua sơ chế cho các cơ sở, 
doanh nghiệp chế biến sản phẩm dừa. Hầu hết các công ty, doanh nghiệp chế biến không đủ lực 
lượng lao động, khả năng tổ chức và quản l{ để trực tiếp tổ chức mạng lưới thu mua nguyên liệu 
là dừa trái ở khắp nơi trong tỉnh trực tiếp từ hộ nông dân trồng dừa. Do quy mô canh tác dừa 
của hộ nông dân trồng dừa nhỏ nên việc thu mua đòi hỏi phải có mạng lưới rộng khắp và tốn 
kém chi phí. Thông qua hệ thống người thu gom nhỏ lẻ và thương lái trung gian, các cơ sở sơ chế 
tập trung được nguồn hàng với khối lượng lớn để cung ứng cho doanh nghiệp chế biến.  

Thương lái có quan hệ chặt chẽ với hộ thu gom và nông dân, hiểu rõ tình hình sản xuất vàthời vụ 
của từng khu vực, đánh giá được chất lượng dừa của từng vùng, có phương tiện vận chuyển giao 
hàng nguyên liệu sơ chế đến doanh nghiệp chế biến là những kỹ năng quyết định sự cạnh tranh 
giữa hệ thống cơ sở sơ chế.  

Chức năng sơ chế dừa trái thành những sản phẩm trung gian, là nguyên liệu đầu vào cho các 
công đoạn chế biến sản phẩm dừa. Hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở chế biến các sản phẩm dừa 
trên địa bàn Bến Tre đều chỉ tập trung sản xuất một hoặc vài nhóm chủng loại sản phẩm thuộc 
cùng nhóm (vỏ, gáo, cơm dừa, nước dừa) nên chỉ cần sủ dụng một hai loại nguyên liệu đầu vào. 
Do đó, việc sử dụng nguyên liệu dừa trái cho chế biến là tốn kém và không có hiệu quả. Ngoài ra, 
chưa có sự liên kết giữa các cơ sở chế biến hiện nay để cùng sử dụng một đầu vào chung (dừa 
trái nguyên liệu) cho các sản phẩm khác nhau. Chính vì vậy, cơ sở sơ chế đóng vai trò quan trọng, 
là nơi cung cấp các loại nguyên liệu cho các tác nhân chế biến nhau khác trong chuỗi giá trị dừa.  

Nhìn chung, sự hình thành, phát triển và cơ chế vận hành của hệ thống các cơ sở sơ chế dừa trái 
ở tỉnh Bến Tre xuất phát từ tính phân tán (theo hộ) và quy mô sản xuất nhỏ của cả nông dân lẫn 
doanh nghiệp chế biến. Vì quy mô sản xuất không đủ lớn, và sản xuất đơn ngành nên các doanh 
nghiệp chế biến không hình thành mạng lưới thu mua riêng của chính mình, và cũng không có bộ 
phận sơ chế trái dừa nguyên liệu. Hai chức năng này được bù đắp thực hiện bởi hệ thống cơ sở 
sơ chế. Nhóm tác nhân này có thể có các đóng góp tích cực cho chuỗi giá trị, giúp làm giảm chi 
phí nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp chế biến, nhưng cũng có thể tạo ra sự thao túng về 
giá nguyên liệu trong điều kiện khan hiếm dừa trái cho chế biến như hiện nay.  
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Kinh nghiệm của các doanh nghiệp Trung Quốc trong chuỗi giá trị dừa là thiết lập một hệ thống 
khu phức hợp các nhà máy, doanh nghiệp sơ chế - chế biến tập trung. Dừa trái nguyên liệu mua 
từ Việt Nam, Indonesia, Sri Lanka sẽ được dựa vào khu phức hợp này và chế biến ra hàng loạt 
chủng loại sản phẩm khác nhau. Sản phẩm đầu ra của cơ sở, nhà máy này sẽ là nguồn nguyên 
liệu đầu vào của các cơ sở, nhà máy chế biến khác trong khu phức hợp.  Vì thế, việc thiết lập một 
hệ thống thu mua – sơ chế - chế biến liên hoàn các sản phẩm là điều rất cần thiết trong thời gian 
tới ở Bến Tre.   

Chức năng phân loại, đánh giá và kiểm soát chất lượng. Với những mối quan hệ thương mại 
lâu dài giữa cơ sở sơ chế và các công ty chế biến, việc bảo đảm chất lượng sản phẩm sơ chế  do 
các cơ sở sơ chế đảm nhận. Việc phân loại và kiểm tra chất lượng sản phẩm theo đúng tiêu 
chuẩn của công ty rất quan trọng, đặc biệt với các công ty đòi hỏi chất lượng đầu vào cao như 
cơm dừa nạo sấy hay sữa dừa. Cơ sở sơ chế chính là tác nhân chuyển tải thông tin giá và cả 
thông tin tiêu chuẩn kỹ thuật ngược trở lại đến người thu gom và nông dân trồng dừa. Như vậy, 
nhu cầu cải thiện chất lượng nguyên liệu đầu vào của công ty, doanh nghiệp chế biến sẽ được 
thực hiện thông qua nhóm tác nhân sơ chế.  

Chính vì vậy, nâng cấp về công nghệ sơ chế, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn và kiểm định chất 
lượng tại các cơ sở sơ chế để bảo đảm và nâng cao chất lượng nguyên liệu cho chế biến sâu là 
đáng suy nghĩ và quan tâm.  

Chức năng huy động vốn và sử dụng nguồn lực địa phương cho sản xuất. Những cơ sở này 
hình thành nên sẽ tận dụng được một lượng vốn tài chính nhàn rỗi lớn trong các hộ dân và sử 
dụng các mặt bằng nhà xưởng có sẵn của họ. 

Chức năng cung cấp việc làm nông thôn và bình ổn đời sống xã hội nông thôn. Tác nhân thu 
gom - sơ chế không chỉ nắm vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị dừa mà còn đóng vai trò quan 
trọng trong việc tạo công ăn việc làm, bình ổn xã hội cho các vùng nông thôn sâu, xa, phân tán. 
Sự lan tỏa của nhóm tác nhân này ở khắp các địa phương giúp tạo ra công ăn việc làm tại chỗ, sử 
dụng lao động tại chỗ, nhất là tận dụng lao động nông nhàn hoặc lao động giản đơn của người 
phụ thuộc trong gia đình nông thôn. Từ đó, tạo ra thu nhập cho những người hạn chế về trình 
độ, sức khỏe và điều kiện khác để tham gia lực lượng lao động công nghiệp, góp phần ổn định an 
sinh xã hội ở khu vực nông thôn đất chật, người đông. 

4.5.10 Tóm lược 

Cơ sở sơ chế dừa trái đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với chuỗi giá trị dừa Bến Tre như là 
đầu mối tập trung nguồn dừa nguyên liệu từ tất cả các vùng trồng, là đầu mối cung cấp nguyên 
liệu sau sơ chế cho các doanh nghiệp chế biến các sản phẩm dừa. Cơ sở sơ chế cũng là đầu mối 
cung ứng dừa trái cho kênh xuất khẩu cho thương nhân Trung Quốc.  

Vai trò này của cơ sở sơ chế mang tính đặc trưng của chuỗi giá trị dừa Bến Tre, và khác rất nhiều 
so với những quốc gia trồng và chế biến dừa khác trên thế giới nơi mà hệ thống doanh nghiệp 
chế biến cũng là nơi thu gom dừa trái, sơ chế ra những nguyên liệu đầu vào cho chế biến. Sự 
phân cấp chức năng tập trung và sơ chế để cung cấp nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp chế 
biến cho các cơ sở sơ chế của chuỗi giá trị dừa Bến Tre tạo ra tính linh hoạt rất lớn đối với tiếp 
cận nguồn nguyên liệu dừa trái, đồng thời giảm thiểu áp lực vốn đối với các doanh nghiệp chế 
biến, vì họ chỉ cần mua loại nguyên liệu phù hợp với mục tiêu chế biến. Ngược lại, tác nhân này 
có vai trò quyết định trong cung cấp nguyên liệu sơ chế cho doanh nghiệp chế biến, và có khả 
năng tác động lớn đến giá nguyên liệu đầu vào. 

Cơ sở sơ chế tạo ra nhiều công ăn việc làm cho lao động nông thôn, sử dụng tốt lao động nhàn 
rỗi, và lao động nữ, góp phần ổn định sinh kế nông thôn. 
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4.6 Doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy  

4.6.1 Sơ đồ chuỗi giá trị  

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-23 Sơ đồ chuỗi giá trị đối với cơ sở, doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy 

4.6.2 Phương thức hoạt động 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bến Tre có hơn 20 cơ sở, doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy từ 
cơm dừa để cung cấp cho thị trường xuất khẩu (chủ yếu) và tiêu thụ nội địa. Đây là một kênh sản 
xuất rất quan trọng trong chuỗi giá trị dừa nói chung và Bến Tre nói riêng vì mang lại nhiều giá trị 
gia tăng và đòi hỏi mức độ đầu tư vốn và công nghệ tương đối cao, và tổ chức quản l{ sản xuất 
mang tính chuyên nghiệp.  

Hầu hết các doanh nghiệp đều tuân theo một quy trình chế biến chặt chẽ từ khâu nguyên liệu 
đầu vào đến thành phẩm, tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để có sản 
phẩm đạt yêu cầu khắt khe của các đơn đặt hàng ngoài nước. Bộ máy nhân sự của doanh nghiệp 
được tổ chức mang tính hệ thống với các phòng ban, bộ phận kỹ thuật, giám sát, sản xuất, kế 
toán, hành chính nhân sự, thu mua và kinh doanh tiếp thị. Quy mô lao động của các cơ sở, doanh 
nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy thay đổi từ vài chục tới hàng trăm người được k{ hợp đồng lao 
động và hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ khác theo luật định. Mỗi doanh nghiệp có hệ thống 
nhà xưởng rộng lên tới vài ngàn m2, dây chuyền máy móc tương đối hiện đại, hệ thống kho chứa 
dự trữ và bảo quản sản phẩm ở quy mô từ 500 đến 1.500 m2. Chủ doanh nghiệp thường là 
những người có kinh nghiệp lâu năm trong ngành dừa, có trình độ học vấn cao, hiểu biết sâu về 
ngành dừa và có kinh nghiệm thương mại. 

Các doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy được chia làm 2 nhóm chính: i) Chuyên chế biến và 
sản xuất cơm dừa nạo sấy cho xuất khẩu; và ii) Sản xuất cơm dừa nạo sấy và các sản phẩm khác 
như dầu dừa, dầu dừa tinh khiết (virgin oil) cho xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. 

Đa số cơ sở, doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy có quy mô vừa và nhỏ32. Một số doanh 
nghiệp được cổ phần hóa từ các doanh nghiệp nhà nước, hoạt động dưới hình thức công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc công ty cổ phần.  

4.6.3 Thị trường đầu vào 

Nguồn nguyên liệu cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy chính là các cơ sở 
thu mua và sơ chế dừa hoặc các thương lái trong vùng lân cận. Có thể chia hệ thống cung cấp 
nguyên liệu đầu vào theo 3 hướng chủ yếu sau: 

                                                           
32

 vốn lưu động từ vài tỉ đến dưới 20 tỷ đồng; vốn cố định - không tính đất đai - dưới 20 tỷ đồng; số lượng công nhân và 
nhân viên biến động từ vài chục đến khoảng 150 người. 

Cơm dừa tươi  
(bóc vỏ lụa) 

Nhà máy vệ 
tinh sơ chế 

dừa 

Cơ sở thu 
mua & sơ chế 

dừa 

Cơm dừa 
nạo sấy 

Nhà máy chế 
biến 

Xuất khẩu 

Tiêu thụ nội 
địa 
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 Cơ sở sơ chế cung cấp cơm dừa tươi đã tách vỏ lụa33; 

 Thương lái (cấp 1) thu gom dừa trái khô và cung cấp cho các cơ sở sơ chế vệ tinh của 
doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy34; 

 Thương lái (cấp 2) thu gom dừa trái và cung cấp cho các cơ sở sơ chế dừa trái của doanh 
nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy. 

Các tác nhân cung cấp cơm dừa nguyên liệu đóng vai trò khá quan trọng quyết định chất lượng, 
chi phí sản xuất, giá thành và lợi nhuận của doanh nghiệp cơm dừa nạo sấy (chi phí mua cơm 
dừa nguyên liệu chiếm khoảng 90-93% chi phí sản xuất). Hiểu được tầm quan trọng nên một số 
doanh nghiệp tổ chức mạng lưới thu mua dừa trái khô, hoặc xây dựng các nhà máy vệ tinh và 
mạng lưới các cơ sơ thu mua – sơ chế nhằm cung cấp đủ lượng cho doanh nghiệp hoạt động, 
nhất là những tháng thiếu hụt nguyên liệu.  

Tuy nhiên, doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy vẫn phải gặp các rủi ro từ mạng lưới các đầu 
mối cung cấp cơm dừa nguyên liệu, cụ thể như: i) Thiếu hụt cơm dừa nguyên liệu; ii) Chất lượng 
cơm dừa tươi không đảm bảo; iii) Thời điểm giao nguyên liệu không đúng tiến độ; iv) Giá cơm 
dừa tươi luôn biến động theo giá thị trường, không ổn định; (v) Thường xuyên xảy ra chuyện phá 
vỡ hợp đồng vào những thời điểm dừa nguyên liệu khan hiếm. 

Trong 2 năm gần đây giá dừa trái nguyên liệu biến động rất mạnh và có xu hướng tăng liên tục 
(Hình 4-24). Do đó chi phí sản xuất và giá thành cũng biến động tăng, ảnh hưởng rất nhiều đến 
lợi nhuận và mang lại rất nhiều rủi ro cho doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy. Nhiều doanh 
nghiệp thua lỗ khi giá nguyên liệu tăng quá cao so với giá xuất khẩu đã k{ kết.  

 

Hình 4-24 Diễn biến giá cơm dừa nguyên liệu trong giai đoạn 2010 – tháng 5/2011 

Theo kết quả khảo sát với các doanh nghiệp, giá cơm dừa nguyên liệu biến động tăng do một số 
nguyên nhân sau: i) Nhiều nhà máy mới được thiết lập, nhu cầu sử dụng nguyên liệu tăng; ii) Sản 
lượng dừa trái nguyên liệu tăng nhờ tăng diện tích và năng suất nhưng không đáp ứng đủ cầu; 
iii) Thương lái Trung Quốc thu mua dừa trái với số lượng tăng rất nhiều so với các năm trước 
đây; iv) Sự cạnh tranh nguyên liệu thúc đẩy giá tăng nhanh. Giá cơm dừa nguyên liệu 6 tháng 
đầu năm 2011 dao động ở mức 18-20 triệu đồng/tấn, cao hơn so với giá bình quân năm 2010 từ 
110-120%. Do đó, khi giá xuất khẩu không tăng tương ứng thì nguy cơ thua lỗ xảy ra rất cao đối 
với các doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy, nhất là những doanh nghiệp không có vùng 
nguyên liệu ổn định; không có mạng lưới cung ứng cơm dừa nguyên liệu ổn định.  

                                                           
33

 trường hợp doanh nghiệp BTCo và Lương Quới 
34

 trường hợp doanh nghiệp Mỏ Cày thuộc công ty 25/8 
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4.6.4 Thị trường đầu ra 

Thị trường của các doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy chủ yếu là các quốc gia theo Hồi giáo 
ở khu vực Đông Nam Á và Nam Á, các quốc gia có thói quen sử dụng cơm dừa nạo sấy trong thực 
phẩm hàng ngày như Sri Lanka, các nước Trung Đông, và các quốc gia châu Âu, và Hoa Kz. Hiện 
nay thị trường tiềm năng chính là các quốc gia thuộc EU (Pháp, Hà Lan, Anh, Đức…), Nam Phi và 
Hoa Kz. Trung Quốc cũng là thị trường cơm dừa nạo sấy có tiềm năng. Theo Cục Thống Kê Bến 
Tre, đã có 36 quốc gia nhập khẩu cơm dừa nạo sấy từ các doanh nghiệp Bến Tre trong năm 2009.   

Mặc dù thị trường đầu ra cho sản phẩm cơm dừa nạo sấy còn rất nhiều tiềm năng và triển vọng 
nhưng vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường thế giới còn chưa được biết đến nhiều. 
Kết quả khảo sát các doanh nghiệp cho biết một số nguyên nhân như sau: 

- Doanh nghiệp chưa thiết lập được thương hiệu đủ mạnh; 

- Doanh nghiệp giao dịch riêng lẻ, thiếu hẳn sự liên kết, định giá để tăng sức cạnh tranh; 

- Công tác marketing còn yếu và thiếu đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp cho công tác 
marketing;  

- Thiếu hẳn chiến lược cạnh tranh dài hạn; 

- Công nghệ chế biến chưa đạt trình độ cao, sản phẩm đơn điệu; 

- Chưa xuất khẩu trực tiếp đến thị trường mà thường thông qua các thương nhân trung 
gia cũng chính là các công ty sản xuất cơm dừa nạo sấy có thương hiệu trên thế giới. 

Nhìn chung, các doanh nghiệp xuất khẩu cơm dừa nạo sấy ở Bến Tre vẫn khá bị động trong việc 
nghiên cứu thị trường và phát triển thị trường thế giới. Trước đây các doanh nghiệp chủ yếu là 
đợi khách hàng nước ngoài đến liên hệ làm việc và mua hàng, thậm chí còn được khách hàng tư 
vấn hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quản l{ và công nghệ. Hiện nay, một số doanh nghiệp chế biến cơm 
dừa nạo sấy của Bến Tre đã bắt đầu quan tâm tới việc xây dựng và phát triển thương hiệu, có 
chiến lược kinh doanh tiếp thị ra thị trường quốc tế bằng các công cụ như mạng internet, tìm 
kiếm khách hàng trực tiếp hoặc qua các mối hàng trước đây. Tuy nhiên nhiều kênh phát triển thị 
trường và xây dựng thượng hiệu hiệu quả khác như qua hội chợ, hội thảo diễn dàn, tiếp thị 
quảng cáo trực tiếp tại thị trường nước ngoài, v.v, vẫn chưa được các doanh nghiệp phát huy. 
Nhiều doanh nghiệp chưa có bộ phận chuyên trách về phát triển kinh doanh tiếp thị quốc tế phù 
hợp. Có thể nói đến hai nguyên nhân chính một là mức độ chuyên nghiệp, trình độ quản l{ của 
các doanh nghiệp còn chưa cao, và quan trọng hơn là hiện này nhu cầu về cơm dừa nạo sấy đang 
cao hơn cung, nên các doanh nghiệp chưa có áp lực phải tăng cường tiếp thị trên thị trường thế 
giới.  

Trong hai năm 2010 và 2011, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá cơm dừa nạo sấy 
cũng có xu hướng tăng nhanh. Giá cơm dừa nạo sấy biến động tăng dần trong khoảng 1.000 – 
1.500 USD/tấn từ tháng 1-10/2010, sau đó bắt đầu tăng nhanh và vượt ngưỡng 2.000 USD/tấn 
vào cuối năm 2010, đến khoảng trên dưới 2.500 USD/tấn trong nửa đầu năm 2011 (Hình 4-25). 
Diễn biến giá này cũng khá tương đồng với diễn biến giá xuất khẩu cơm dừa nạo sấy của các 
quốc gia sản xuất và xuất khẩu chủ yếu trên thế giới (Hình 2-15).  
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Hình 4-25 Diễn biến giá cơm dừa nạo sấy xuất khẩu trong giai đoạn 2010 – tháng 5/2011 

4.6.5 Công nghệ, sản phẩm chính và hệ số chế biến 

Sơ đồ các công đoạn chính trong chế biến cơm dừa nạo sấy được trình bày ở Hình 4-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-26 Quy trình chế biến cơm dừa sấy từ cơm dừa nguyên liệu 

Quy trình sản xuất chế biến sản phẩm cơm dừa nạo sấy bắt đầu từ nguyên liệu đầu vào là cơm 
dừa trắng cho đến thành phẩm cuối cùng bao gồm các bước sau: i) Kiểm tra và lựa chọn cơm 
dừa trắng nguyên liệu; ii) Ngâm xử l{ vi sinh, luộc và rửa cơm dừa trắng; iii) Nghiền/xay cơm dừa 
trắng thành hạt nhỏ; iv) Sấy tiệt trùng (ở nhiệt độ 100˚C); v) Sấy khô (độ ẩm ≤ 3%); vi) Làm nguội, 
sàng phân loại; vii) Kiểm tra chất lượng; viii) Đóng gói vô khuẩn và dán nhãn theo đúng quy cách, 
tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu. 
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Quy trình sản xuất của cơm dừa nạo sấy khá phức tạp và khắt khe theo tiêu chuẩn an toàn thực 
phẩm vì đây là sản phẩm tiêu dùng cuối cùng, trực tiếp tới người sử dụng, có thời gian lưu kho 
và vận chuyển khá lâu. Trước tiên, để đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt chất lượng theo yêu cầu của 
khách hàng và không bị hư hỏng trong quá trình lưu trữ các doanh nghiệp phải có được nguyên 
liệu đầu vào tốt và đều. Do vậy khâu đầu tiên là kiểm tra, lựa chọn cơm dừa trắng. Kế tiếp là rửa 
sạch tạp chất, khử trắng và đặc biệt là ngâm xử l{ vi sinh sau đó được rửa kỹ lần cuối trước khi 
được đưa vào chế biến. Giai đoạn hai, cơm dừa trắng sạch được nghiền nhỏ thành hạt với kích 
thước tiêu chuẩn. Giai đoạn ba là sấy tiệt trùng ở nhiệt độ 100˚C, có thể nói đây là khâu quan 
trọng nhất của quá trình chế biến. Sau khi được sấy tiệt trùng, cơm dừa nạo sấy được đưa vào 
hệ thống sấy khô để đảm bảo độ ẩm của cơm dừa nạo sấy đạt mức ≤ 3%. Đây cũng là khâu quan 
trọng để đảm bảo rằng sản phẩm có thể bảo quản được lâu và không bị mốc hoặc biến chất. 
Công đoạn cuối cùng là sản phẩm được làm nguội ở nhiệt độ bình thường và đóng gói, dán nhãn 
theo quy cách của công ty hoặc yêu cầu của nhà nhập khẩu. 

Với chất lượng dừa ở Bến Tre, bình quân để sản xuất được 1 tấn cơm dừa nạo sấy cần 2,3 – 2,5 
tấn cơm dừa nguyên liệu35. Tỷ lệ thu hồi sản phẩm chính phụ thuộc rất lớn vào chất lượng 
nguyên liệu như độ già của trái, độ cứng và độ dày của cơm dừa, màu trắng, thời gian gọt và sơ 
chế cơm dừa trắng, tỷ lệ tạp chất. Một số doanh nghiệp áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế ISO 
khi mua và lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Nếu nhà cung cấp không đáp ứng yêu cầu doanh 
nghiêp sẽ trả lại hàng và hủy hợp đồng, không nhận nguyên liệu nữa.  

Thông thường, cơm dừa nguyên liệu được nhà cung cấp giao tới tận nhà máy, chi phí vận chuyển 
do nhà cung cấp tự chi trả.   

Sau khi chế biến xong, các tiêu chuẩn kỹ thuật cơ bản của sản phẩm phải được đảm bảo và tùy 
theo yêu cầu của thị trường và các nước nhập khẩu. Một số tiêu chuẩn cần đạt của cơm dừa sấy 
như sau: 

- Về kích thước hạt (độ mịn): hạt to, hạt trung bình hoặc hạt nhỏ;  
- Về l{ hoá tính và vi sinh:  

 Hàm lượng chất béo : 65% + 5% 

 Độ ẩm : Tối đa 3% 

 Axit béo : Tối đa 0,3% 

 E. Coli : Âm tính 

 Salmonella : Âm tính 

 Aflatoxin : Không có 

 Màu sắc : Màu trắng tự nhiên, không bị lốm đốm từ những tác nhân ngoài 

 Mùi vị : Ngọt, dịu, mùi đặc trưng của dừa, không có mùi lạ 

Hình thức đóng gói: đóng trong túi PE, hoặc Kraft Paper/ PP; K{ mã hiệu và nhãn hiệu có thể in 
theo yêu cầu khách hàng/nơi nhập khẩu. Khối lượng mỗi gói ở các mức 5 kg, 10kg, 25kg, và 50kg.  

 

 

                                                           
35

 1 tấn cơm dừa sấy cần 2,3 – 2,5 tấn cơm dừa tươi nguyên liệu (tỷ lệ sản phẩm/nguyên liệu khoảng 40%). Mỗi 1.000 trái 
dừa khô thu được 450-500 kg cơm dừa nguyên liệu. Như vậy, để sản xuất được 1 tấn cơm dừa nạo sấy doanh nghiệp cần 
phải có trung bình là 4,5 – 5 ngàn trái dừa khô. Nếu kết hợp sản xuất sữa dừa thì từ cơm dừa trắng chế biến 2 sản phẩm là 
cơm dừa nạo sấy béo thấp và sữa dừa. 
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4.6.6 Chi phí và cơ cấu chi phí 

Qua kết quả tính toán chi phí sản xuất cho 1 tấn cơm dừa nạo sấy (Bảng 4-27) cho thấy: 

- Giá thành cơm dừa nạo sấy bình quân năm 2010 là tương đối thấp, khoảng 20-22 triệu 
đồng/tấn. Giá thành trong 5-6 tháng đầu năm 2011 tăng gấp 2 lần so với năm 2010 
(khoảng 45-47 ngàn đồng/kg), chủ yếu do giá nguyên liệu tăng gấp đôi.  

- Xét cơ cấu chi phí sản xuất cho thấy nguyên nhân làm cho giá thành cơm dừa sấy tăng 
chủ yếu do giá cơm dừa nguyên liệu tăng (chiếm 87,5 – 92% tổng chi phí). Giá cơm dừa 
nguyên liệu ở mức trung bình 8,218 triệu đồng/tấn cho năm 2010, và 17,866 triệu 
đồng/tấn ở 6 tháng đầu năm 2011. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như giá thuê nhân công, 
thuê phương tiện vận chuyển, nhiên liệu cũng có những biến động nhưng không đáng 
kể.  

- Tổng biến phí bình quân khoảng 23 triệu đồng/tấn cơm dừa thành phẩm trong năm 2010 
và 48 triệu đồng/tấn trong đầu năm 2011. Do đó, doanh nghiệp hoạt động với quy mô 
chế biến từ (3.000 – 6.500 tấn/năm) đòi hỏi phải có lượng vốn lưu động khá lớn (từ 5 tỷ 
đến 10 tỷ đồng/tháng) để mua nguyên liệu cho nhà máy hoạt động. Đây là trở ngại lớn 
của doanh nghiệp chế biến dừa Bến Tre. Hiện nay, khung lãi suất cho vay ngắn hạn của 
ngân hàng biến động từ 18-20%/năm.   

Bảng 4-27 Chi phí và cơ cấu chi phí chế biến cơm dừa nạo sấy ở Bến Tre 

Khoản mục Giá trị 
(1.000 đồng/tấn) 

% trong tổng chi 

2010 2011 2010 2011 

Chi phí biến động (VC) 23.209 48.184 98,9 99,4 

- Mua nguyên liệu (cơm dừa) 20.547 44.666 87,5 92,1 

- Bao bì, đóng gói 468 523 2,0 1,1 

- Nhiên liệu 717 888 3,1 1,8 

- Lao động (thuê nhân công, lương) 753 988 3,2 2,0 

- Vận chuyển 298 373 1,3 0,8 

- Chi phí quản lý 30 30 0,1 0,1 

- Chi khác (giám định chất lượng, hành 
chính, lãi vay…) 

309 476 1,3 1,0 

- Thuế và phí các loại 87 242 0,4 0,5 

Chi phí cố định (FC) 262 307 1,1 0,6 

- Khấu hao (nhà xưởng & máy móc) 262 307 1,1 0,6 

Tổng chi (TC) 23.471 48.492 100,0 100,0 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.6.7 Giá bán, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng 

Kết quả phân tích giá trị gia tăng (VA) và chi phí trung gian (IC) của quá trình chế biến cơm dừa 
nạo sấy (Bảng 4-28) cho thấy một số điểm quan trọng sau. 

- Giá trị gia tăng chiếm từ 12 – 16% tổng thu (P). Đây là một chỉ số khá l{ tưởng đối với 
một loại sản phẩm thực phẩm chế biến. Một tấn sản phẩm xuất khẩu mạng về cho doanh 
nghiệp và lao động tỉnh Bến Tre 4,2 triệu đồng (giá năm 2010) và 6,4 triệu đồng (giá năm 
2011). Điều này cũng cho thấy việc tập trung phát triển ngành chế biến này có thể mang 
lại nhiều lợi ích tài chính cho doanh nghiệp và tỉnh Bến Tre.    

- Cơ cấu trong giá trị gia tăng, đóng góp từ lao động chiếm 15 – 18%, lãi gộp chiếm 65 – 
67%, dịch vụ vận chuyển 6 – 7%. Như vậy, có thể thấy chế biến cơm dừa nạo sấy tạo ra 
nhiều thu nhập cho lao động chế biến và người cung cấp các dịch vụ liên quan. 
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- Trong cơ cấu lãi gộp, lãi ròng chiếm phần lớn giá trị, trong khi giá trị khấu hao tương đối 
nhỏ. Điều này cho thấy mặc dù giá trị đầu tư ban đầu cho nhà máy và dây chuyền công 
nghệ khá tốn kém, nhưng doanh nghiệp có thể khấu hao nhanh mà không ảnh hưởng 
nhiều đến lãi ròng. 

- Chi phí trung gian (IC) chiếm 84 – 88% tổng thu (P). Phần lớn chi phí phải chi trả cho mua 
nguyên liệu (cơm dừa tươi) từ 95 – 97% và phần còn lại chi trả cho nhiên liệu, bao bì.  

- Tổng thu (P) chủ yếu từ tiêu thụ cơm dừa sấy, những năm gần đây giá cơm dừa nạo sấy 
có xu hướng tăng, điều này góp phần mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp chế biến khi 
phải mua nguyên liệu với giá cao.    

- Lãi ròng chiếm 59 – 62% giá trị gia tăng, là 1 chỉ tiêu khả quan. Bình quân lợi nhuận ròng 
biến động từ 2,5 triệu đồng (năm 2010) đến gần 4 triệu đồng (2011) cho mỗi tấn cơm 
dừa nạo sấy. Tuy nhiên, hệ số NPr/IC rất thấp trong năm 2011 (0,09) chứng tỏ doanh 
nghiệp phải bỏ khá nhiều vốn cho chi phí trung gian nhưng lợi nhuận mang lại còn thấp. 
Điều này có liên quan mật thiết với giá dừa trái nguyên liệu. Muốn tăng hệ số này và tăng 
hiệu quả chế biến cần thiết phải kiểm soát tốt giá nguyên liệu đầu vào.   

Bảng 4-28 Hạch toán doanh thu, lợi nhuận và giá trị gia tăng từ chế biến cơm dừa nạo sấy ở Bến 

Tre (tính cho 1 tấn cơm dừa nạo sấy) 

Khoản mục Giá trị 
(1.000 đồng) 

% trong doanh 
thu 

% trong IC, VA 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Doanh thu (P) 25.952 52.480 100,0 100,0   

Chi phí trung gian (IC) 21.731 46.076 83,7 87,8 100 100 

- Mua nguyên liệu 20.547 44.666   94,6 96,9 

- Bao bì, đóng gói 468 523   2,2 1,2 

- Nhiên liệu 717 888   3,3 1,9 

Giá trị gia tăng (VA) 4.221 6.404 16,3 12,2 100,0 100,0 

- Lao động (thuê nhân công, lương) 753 988   17,8 15,4 

- Vận chuyển 298 373   7,1 5,8 

- Chi phí quản lý 30 30   0,7 0,5 

- Chi khác (giám định chất lượng, hành 
chính, lãi vay…) 

309 476   7,3 7,4 

- Thuế & Phí 87 242   2,1 3,8 

- Lãi gộp (GPr) 2.743 4.296   65,0 67,1 

        Khấu hao 262 307     

- Lãi ròng (NPr) 2.481 3.988   58,8 62,3 

P/IC 1,19 1,14     

VA/IC 0,19 0,14     

NPr/IC 0,11 0,09     

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.6.8 Sử dụng lao động  

Trong chuỗi giá trị dừa tại Bến Tre, tác nhân sản xuất chế biến cơm dừa nạo sấy có trang bị máy 
móc thiết bị và công nghệ chế biến tốt nhất, mang tính hiện đại, sản xuất dưới hình thức công 
nghiệp, có hệ thống tổ chức quản l{ khá chuyên nghiệp và đội ngũ nhân lực có trình độ, tay 
nghề, kỹ năng cao nhất so với những tác nhân chế biến khác. 

Mặc dù vậy, hình thức hoạt động quản l{ của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Bến Tre vẫn theo 
phương thức gia đình là chủ yếu, với những người quản l{ cấp cao thường là người chủ hoặc các 
thành viên trong gia đình. Đối với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp cổ phần thì đội ngũ 
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nhân sự hiện đại và chuyên nghiệp hơn. Quản l{ là những người có trình độ và kinh nghiệm 
chuyên môn, đặc biệt trong bộ phận nghiên cứu phát triển và giám sát chất lượng thường có 
những kỹ sư giỏi về chuyên môn. 

Một số công việc không thường xuyên thì lao động được thuê theo thời vụ hoặc thuê công ty 
bên ngoài thực hiện.  

Quy mô lượng lao động tại các doanh nghiệp sản xuất chế biến cơm dừa nạo sấy khá lớn, có thể 
lên tới hàng trăm người. Lao động thường xuyên là công nhân có trình độ học vấn trung bình trở 
xuống, và toàn bộ là người địa phương. Một số công việc mang tính không thường xuyên với yêu 
cầu trình độ lao động thấp như tạp vụ, bốc vác thường được công ty thuê doanh nghiệp hay tổ 
chức bên ngoài thực hiện.  

Phân công lao động sản xuất trong các doanh nghiệp này khá chuyên biệt bao gồm những công 
đoạn chính là bốc vác, vận chuyển và xuất nhập hàng hóa; kiểm tra và phân loại nguyên liệu; rửa 
nguyên liệu; kiểm tra và giám sát chất lượng; vận hành máy, v.v. 

Hầu hết lao động đều được k{ hợp đồng lao động, hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế và các trợ cấp khác theo quy định của luật lao động. Thu nhập của lao động phổ thông 
tại các doanh nghiệp sản xuất ơm dừa nạo sấy biến động từ 2-3 triệu đồng/tháng, đối với lao 
động quản l{ và lao động có trình độ như kỹ sư, giám sát chất lượng mức lương cao so với mặt 
bằng lương nói chung của ngành dừa (4-5 triệu/tháng). Tuy nhiên, áp lực về hiệu quả, thời gian, 
tuân theo quy trình hay kỷ luật và công việc cũng cao hơn so với các doanh nghiệp hay cơ sở 
khác.  

Thị trường cung cấp lao động cho các doanh nghiệp này chủ yếu là dân địa phương. Với lợi thế 
về điều kiện làm việc tốt, tính ổn định cao và đặc biệt là mức thu nhập cao hơn so với các tác 
nhân khác trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre nên các doanh nghiệp này có khả năng thu hút lao 
động khá tốt. Ít khi xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động. 

4.6.9 Vai trò của doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy trong chuỗi giá trị 

dừa 

Trong trái dừa, cơm dừa là thành phần chính và có giá trị cao nhất cả về mặt dinh dưỡng và giá 
trị gia tăng. Cơm dừa trắng được dùng để sản xuất cơm dừa nạo sấy, dầu dừa thường, dầu dừa 
tinh khiết (virgin oil) và sữa dừa. Trong đó dầu dừa tinh khiết và sữa dừa là hai sản phẩm có giá 
trị thị trường và giá trị gia tăng cao nhất. Cơm dừa nạo sấy mặc dù không phải là sản phẩm có giá 
trị gia tăng cao nhất song đó là sản phẩm có thị trường rộng lớn, có giá trị gia tăng cũng khá cao 
so với sản phẩm khác. Chế biến cơm dừa nạo sấy chỉ dựa trên nền tảng công nghệ chế biến dầu 
dừa được phát triển thêm, không đòi hỏi công nghệ quá phức tạp, và máy móc thiết bị quá đắt 
tiền. Chi phí đầu tư ban đầu thấp và tính rủi ro thấp hơn so với sản phẩm sữa dừa và dầu dừa 
tinh khiết. 

Như vậy, với vai trò tạo ra sản phẩm có giá trị thị trường cao và nhiều tiện ích cho xã hội, 
doanh nghiệp sản xuất chế biến cơm dừa nạo sấy đã làm tăng thêm giá trị cho nguyên liệu cơm 
dừa. Từ đó làm gia tăng tỷ lệ đóng góp của cơm dừa trong tổng giá trị trái dừa và làm tăng giá trị 
cho chuỗi giá trị dừa Bến Tre. 

Chức năng cung cấp công ăn việc làm, ổn định sinh kế cho lao động nông thôn, đóng góp tài 
chính cho nền kinh tế địa phương. Xét về mặt kinh tế - xã hội, với quy mô công suất chế biến 
lớn, các doanh nghiệp này tiêu thụ nhiều dừa nguyên liệu, tạo ra nhiều công ăn việc làm với thu 
nhập tốt cho người dân, đóng góp vào nguồn thu ngân sách của tỉnh, tăng thêm giá trị cho ngành 
dừa nói riêng và nền kinh tế nói chung.  
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Xét về công nghệ chế biến, các doanh nghiệp sản xuất cơm dừa nạo sấy sử dụng công nghệ ở 
trình độ cao hơn các loại hình chế biến khác. Vì vậy, các doanh nghiệp này có vai trò tiên phong 
trong tiếp cận và ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại để nâng cấp hàm lượng công nghệ 
trong sản xuất và chế biến nông sản ở Bến Tre. Từ nền tảng công nghệ chế biến cơm dừa nạo 
sấy, các doanh nghiệp này có thể chuyển nhanh sang các công nghệ hiện đại hơn để chế biến các 
sản phẩm thực phẩm có chất lượng và giá trị cao như sữa dừa, nước dừa đóng lon, v.v. 

Về thị trường, các doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy gắn bó mật thiết với thị trường thế 
giới, nắm bắt tốt thông tin thị trường, nhu cầu các loại sản phẩm chế biến từ dừa. Từ đó, các 
doanh nghiệp này có vai trò như là cầu nối liên kết giữa tỉnh Bến Tre và thị trường thế giới. 

Với các vai trò trên, các doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy có vị trí đặc biệt quan trọng 
trong chuỗi giá trị, có tính chất dẫn dắt đối với toàn bộ các hoạt động sản xuất chế biến dừa 
đạt được sự ổn định cần thiết và phát triển bền vững ngành dừa Bến Tre và Đồng Bằng Sông Cửu 
Long trong tương lai. 

4.6.10 Tóm lược 

Doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy có vai trò đầu tàu, dẫn dắt sự phát triển của ngành dừa 
Bến Tre. Thuộc nhóm tác nhân có chức năng chế biến công nghiệp và xuất khẩu sản phẩm, sự 
phát triển của hệ thống doanh nghiệp này quyết định trình độ công nghệ chế biến và khả năng 
mở rộng thị trường thế giới cho ngành dừa Bến Tre. 

Tác nhân này sử dụng một phần đáng kể nguồn nguyên liệu dừa của tỉnh cũng như từ các tỉnh 
lân cận, qua chế biến và xuất khẩu, tạo ra nguồn thu rất lớn cho địa phương và rất nhiều việc 
làm cho lao động nông thôn và lao động đô thị.  

Doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy cũng là tác nhân có vai trò quyết định giá trên thị 
trường địa phương, và là đối trọng của thương nhân Trung Quốc.  

Trên nền tảng công nghệ chế biến cơm dừa nạo sấy, doanh nghiệp có khả năng nâng cấp công 
nghệ để tiến tới sản xuất các sản phẩm có giá trị sử dụng và giá trị gia tăng cao hơn, tạo ra hiệu 
quả kinh tế tốt hơn cho ngành dừa. 

Nối kết trực tiếp với thị trường thế giới, doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy tạo cơ hội xúc 
tiến thương mại, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của ngành dừa Bến Tre, và tỉnh Bến Tre ra thế 
giới.  

4.7 Cơ sở chế biến kẹo dừa 

4.7.1 Sơ đồ chuỗi giá trị  

Kẹo dừa là một trong những sản phẩm truyền thống nổi tiếng Bến Tre. Ngày nay các dòng sản 
phẩm của kẹo dừa rất đa dạng và đã được cải tiến rất nhiều để phù hợp với thói quen tiêu dùng 
hiện đại và cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại sản xuất dưới hình thức công nghiệp. Thị 
trường kẹo dừa không chỉ ở Việt Nam mà còn phát triển ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị 
trường các nước Châu Á, Trung Quốc, Hoa Kz. Chính vì thế, hiện nay có rất nhiều cơ sở, doanh 
nghiệp, xưởng sản xuất chế biến kẹo dừa ở Bến Tre đang phát triển tốt. Trong số đó, có một số 
doanh nghiệp có quy mô lớn và xây dựng thương hiệu khá mạnh xuất phát điểm từ những cơ sở 
sản xuất kẹo thủ công hoặc doanh nghiệp gia đình. Cơm dừa là nguyên liệu chính để sản xuất 
kẹo dừa, do đó, cơ sở/doanh nghiệp chế biến kẹo dừa là một mắt xích không thể thiếu trong 
chuỗi giá trị dừa ở Bến Tre và chính tác nhân này mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho ngành dừa 
tỉnh.   
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Trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre, cơ sở chế kẹo dừa là tác nhân sử dụng nguyên liệu đầu vào là 
cơm dừa (nguyên liệu chính) và sản xuất ra sản phẩm cuối cùng phân phối đến người tiêu dùng 
(không qua các sản phẩm trung gian). Cơ sở - doanh nghiệp chế biến kẹo dừa kết nối với các tác 
nhân cung cấp nguyên liệu đầu vào như cơ sở sơ chế cung cấp cơm dừa (đã bóc vỏ lụa) nguyên 
liệu hoặc các thương lái thu gom dừa trái. Sản phẩm cuối cùng của tác nhân này là các dòng sản 
phẩm kẹo rất phong phú, đa dạng (ví dụ kẹo dừa hương dứa, kẹo dừa hương sầu riêng, hương 
dâu, kẹo dừa pha chuối, kẹo dừa đậu phộng, v.v, bánh tráng dừa sữa, cốm dừa...). Các sản phẩm 
rất đa dạng do đó thị trường tiêu thụ rất rộng, từ tất cả các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cho 
đến các tỉnh từ miền Bắc, miền Trung trở vào kể cả cho xuất khẩu (sang Trung Quốc, Hoa Kz, 
Châu Âu). Một vài doanh nghiệp chế biến kẹo dừa lớn nắm giữ thị phần như doanh nghiệp Kẹo 
dừa Thanh Long (chiếm khoảng 30% thị phần), doanh nghiệp kẹo dừa Yến Hương, doanh nghiệp 
Tuyết Phụng (Mỏ Cày) (chiếm khoảng 30-40% thị phần) và các cơ sở chế biến nhỏ rãi rác khác 
trong tỉnh (chiếm 30% thị phần).     

Theo thông tin các nguồn khác nhau, cả tỉnh Bến Tre có khoảng 150 cơ sở sản xuất kẹo dừa từ 
loại hình hộ gia đình cho đến doanh nghiệp có quy mô lớn. Tổng công suất lắp đặt khoảng 30 
ngàn tấn/năm, tuy nhiên công suất thực tế chỉ vào khoảng 16 ngàn tấn/năm (Sở Khoa học và 
Công nghệ Bến Tre, 2010)36. Từ năm 2009 đến nay, ngành kẹo dừa gặp khó khăn về thị trường 
tiêu thụ, và sản lượng giảm, ước còn trên dưới 12 ngàn tấn/năm. Năm 2009, sản lượng kẹo dừa 
xuất khẩu của Bến Tre là 8.021,8 tấn cho thị trường Trung Quốc (Cục Thống kê Bến Tre, 2011). 
Như vậy, xuất khẩu chiếm 2/3 sản lượng, tiêu thụ nội địa chiếm 1/3 sản lượng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-27 Sơ đồ chuỗi giá trị đối với cơ sở, doanh nghiệp chế biến kẹo dừa 

4.7.2 Phương thức hoạt động 

Cơ sở chế biến kẹo dừa là một tác nhân trong chuỗi giá trị, có truyền thống lâu đời ở Bến Tre, 
xuất phát từ những cơ sở chế biến quy mô nhỏ của gia đình và dần dần phát triển thành một 
ngành chế biến đặc thù của Bến Tre mà nhiều địa phương có trồng dừa khác trong nước không 
có. Nhiều cơ sở chế biến nhỏ hình thành và phát triển thành doanh nghiệp có lượng vốn hàng 
chục tỷ đồng và tồn tại đến nay trên 35 năm (như doanh nghiệp chế biến kẹo dừa Thanh Long ở 
thành phố Bến Tre). Khởi thủy ban đầu các cơ sở sử dụng lao động gia đình, lao động nông nhàn 
và những dụng cụ chế biến kẹo thô sơ, tự chế để sản xuất kẹo dừa với năng suất thấp (vài chục 
kg/cơ sở/ngày), có chất lượng tốt được người tiêu dùng tín nhiệm nhưng không theo một quy 
trình công nghệ hoặc quy chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Khoảng 5-10 năm gần 
đây, nhu cầu tiêu dùng kẹo ngày càng tăng, yêu cầu chất lượng ngày càng khắt khe. Do đó, nhiều 
cơ sở nhỏ không đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ đã giải thể. Một số cơ sở có năng lực tốt về 
nhà xưởng, đất đai, vốn, và thị trường đã đầu tư từng bước công nghệ chế biến bán tự động, sử 
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dụng nhiều máy móc thay thế cho lao động thủ công và nâng công suất chế biến lên đến 1.500-
2.000 tấn/năm/cơ sở và hoạt động dưới dạng một doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp một 
thành viên với chủ doanh nghiệp là chủ của cơ sở trước đây.   

Một số doanh nghiệp chế biến kẹo quy mô trung bình - lớn có cơ sở sản xuất – thương mại (nhà 
xưởng, khu chế biến, cửa hàng tiếp thị sản phẩm, máy móc) trị giá từ 20 đến 40 tỷ đồng. Các 
doanh nghiệp này được tổ chức, quản l{ và hoạt động chuyên nghiệp từ khâu chế biến, phân 
phối, tiếp thị. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp với phòng chuyên trách như các bộ phận kỹ 
thuật (pha chế nguyên liệu), giám sát, sản xuất, kế toán - tài chính, hành chính nhân sự, thu mua 
và kinh doanh tiếp thị. Chủ doanh nghiệp là những người có kinh nghiệm trong ngành, có trình 
độ học vấn cao và hiểu biết thị trường và đảm nhiệm khâu quản l{, điều hành, giao dịch và tìm 
kiếm thị trường.  

Quy mô lao động của các doanh nghiệp này lên đến hàng trăm người37. Quy mô nhà xưởng chế 
biến biến động từ 1.000-4.000 m2/cơ sở, với cơ sở sản xuất được trang bị một số máy móc như 
lò hơi, máy ép nước cốt dừa, máy xay dừa, máy cắt kẹo, máy đóng gói. 

4.7.3 Thị trường đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào chính của các tác nhân chế biến kẹo dừa là cơm dừa (chưa loại bỏ vỏ lụa 
nâu) chủ yếu do các cơ sở sơ chế dừa trái cung cấp. Bên cạnh đó, do các dòng sản phẩm của kẹo 
dừa rất đa dạng nên cần nhiều loại nguyên liệu phụ trợ khác như đường, mạch nha, sữa, ca cao, 
chuối, sầu riêng, đậu phộng, hạt điều, dâu, lá dứa và mùi hương phụ liệu khác (hương dâu, 
hương cam…). Tuy nhiên cơm dừa vẫn là nguyên liệu chính, chiếm 50% khối lượng nguyên liệu 
đầu vào của sản phẩm.  

Cơm dừa nguyên liệu được chọn lựa dựa trên một số chỉ tiêu cảm quan như có màu trắng, 
không lẫn tạp chất, cơm dày và già, khô ráo.  

Các cơ sở cung cấp cơm dừa nguyên liệu phải có uy tín, tín nhiệm, cung cấp nguyên liệu đạt chất 
lượng tốt, lượng cung ổn định, giá cả hợp l{ và có quan hệ làm ăn lâu dài với cơ sở/doanh nghiệp 
chế biến kẹo. Do đó mỗi doanh nghiệp chế biến kẹo dừa thường phải có từ 2-3 nhà cung cấp 
nguyên liệu ổn định và có mối quan hệ làm ăn lâu dài, có thể cung cấp 80-90% khối lượng 
nguyên liệu (cơm dừa) đầu vào. Những năm gần đây, khi nhu cầu nguyên liệu dừa tăng rất cao 
nhưng nguồn cung có giới hạn và bị mất đi một lượng lớn dừa khô nguyên trái (xuất khẩu qua 
Trung Quốc) nên các doanh nghiệp chế biến kẹo phải mở rộng thêm nhà cung cấp hoặc mua trực 
tiếp dừa trái khô, thuê cơ sở sơ chế tách lấy cơm dừa trắng và bán lại các phần phụ phẩm khác 
cho các cơ sở chế biến khác. Các nhà cung cấp này nằm rãi rác ở những khu vực có diện tích dừa 
lớn trong tỉnh Bến Tre; và tập trung chủ yếu ở những vùng nguyên liệu có chất lượng cao như 
Mỏ Cày Nam, Châu Thành. 

Thông thường, các doanh nghiệp mua nguyên liệu theo từng chuyến hàng tùy theo nhu cầu 
nguyên liệu để sản xuất và khả năng cung cấp của đối tác chứ không k{ hợp đồng mua bán 
trước. Vì là các mối hàng quen biết thân thiết lâu năm nên việc thanh toán có thể theo hình thức 
gối đầu (đặt hàng mua, nhận hàng và trả trước trên 50% tổng giá trị lô hàng, thanh toán chậm 
khoản còn lại trong đợt mua tiếp theo). Giá mua bán được hai bên thỏa thuận dựa trên giá thị 
trường. Trong thời gian gần đây giá nguyên liệu cơm dừa biến động liên tục theo xu hướng tăng 
cao. So sánh cùng thời điểm tháng 6/2010 và tháng 6/2011 thì giá cơm dừa trắng nguyên liệu đã 
tăng trên 20% (15-17 ngàn đồng/kg so với 21 ngàn đồng/kg). Điều này làm cho doanh nghiệp chế 
biến kẹo dừa cũng gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh giá bán ra (giá bán tháng 5-6/2011 
là 70 ngàn đồng/kg kẹo, so năm 2010 là 50-55 ngàn đồng/kg). 
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107 

 

Trong bối cảnh thiếu nguyên liệu trầm trọng và giá tăng liên tục trong thời gian gần đây, nhiều 
tác nhân khác trong ngành hàng dừa lâm vào cảnh khó khăn như giảm sản lượng, giảm doanh 
thu và lợi nhuận hoặc thậm chí phá sản, nhưng các doanh nghiệp chế biến kẹo dừa vẫn có thể 
tồn tại và phát triển vì các yếu tố sau: i) giá các mặt hàng cùng loại tăng nên việc điều chỉnh tăng 
giá bán kẹo dừa tương đối cạnh tranh; ii) giá trị gia tăng của sản xuất kẹo dừa khá cao, có thể 
điều chỉnh cơ cấu chi phí sản xuất một cách hợp l{ và cạnh tranh; iii) có thể điều chỉnh tỷ lệ dừa 
chiếm trong trọng lượng tịnh của kẹo mà không làm giảm chất lượng; iv) kẹo dừa là một loại đặc 
sản có hương vị đặc trưng mà nhiều loại sản phẩm cùng loại không thể thay thế được, sản xuất 
bằng phương pháp thủ công truyền thống, không bỏ chất bảo quản và hương liệu nhân tạo nên 
được người tiêu dùng tín nhiệm; v) kẹo dừa còn là một sản phẩm kết hợp với du lịch sinh thái, 
du lịch vườn đang được chú trọng ở Bến Tre nói riêng và một số tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long; 
vi) có lợi thế so sánh cao, giảm chi phí trung gian vì gần nguồn nguyên liệu, sử dụng lao động địa 
phương, và nắm vững bí quyết công nghệ - gia truyền. 

4.7.4 Thị trường đầu ra 

Kẹo dừa là sản phẩm cuối cùng của cơ sở - doanh nghiệp chế biến phân phối đến người tiêu 
dùng thông qua hệ thống kênh phân phối là các cửa hàng bánh kẹo, hệ thống nhà hàng siêu thị, 
các tiểm tạp hóa và cửa hàng giới thiệu sản phẩm phân bố trên toàn lãnh thổ của Việt Nam từ 
Bắc – Trung và các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long. Hệ thống phân phối các sản phẩm kẹo dừa 
hiện nay rất rộng và tập trung ở thị trường các tỉnh phía Nam từ thành thị đến nông thôn. Sản 
phẩm kẹo dừa phù hợp với thu nhập và thị hiếu của người tiêu dùng. Ngoài thị trường nội địa, 
kẹo dừa cũng được xuất khẩu nhiều đến một số quốc gia, mà chủ yếu là Trung Quốc. Ngoài ra 
cũng có một số thị trường mới như Đài Loan, Lào, Hoa Kz, Úc, Châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản. 
Thị trường nội địa chiếm khoảng 1/3 sản lượng sản xuất, xuất khẩu chiếm 2/3 sản lượng.  

Hiện nay, các dòng sản phẩm kẹo dừa xuất khẩu qua các nước đều phải qua trung gian các nhà 
phân phối lớn trên thế giới và trong khu vực, do đó doanh nghiệp chế biến kẹo dừa phải mất 
một khoản chi phí trung gian và giá bán thường được các nhà phân phối, nhà xuất khẩu trung 
gian quyết định. Thị trường nhập khẩu kẹo dừa yêu cầu chất lượng rất khắt khe và nhiều rủi ro 
trong quá trình vận chuyển và thanh toán. 

4.7.5 Công nghệ, sản phẩm chính và hệ số chế biến 

Quy trình sản xuất chế biến các dòng sản phẩm kẹo dừa gồm các giai đoạn chủ yếu: i) Xay 
nhuyễn cơm dừa tươi, ép lấy nước cốt; ii) Pha nước cốt dừa với đường, mạch nha, phụ liệu (tuz 
theo loại kẹo); iii) Nấu hỗn hợp đã pha chế và cô đặc; iv) Định hình (cắt kẹo) kẹo thành viên nhỏ 
theo quy cách; v) Bọc kẹo, đóng gói, dán nhãn (Hình 4-28). 

Trong những năm gần đây, để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chế biến kẹo dừa 
với các sản phẩm cùng loại khác trong nước và nhập nội, các doanh nghiệp đã đa dạng hóa các 
sản phẩm của mình. 

Nhìn chung công nghệ và dây chuyền chế biến kẹo dừa còn đậm nét truyền thống. Một số công 
đoạn được sử dụng máy móc tự động hoặc bàn tự động để giảm lao động và tăng công suất chế 
biến khi có đơn đặt hàng. Khâu xay, ép nước cốt và cô đặc hỗn hợp dừa thường được sử dụng 
máy móc vì công việc khá năng nhọc, làm việc trong điều kiện nóng, cần sức lực. Lao động thủ 
công được áp dụng ở các công đoạn cắt kẹo, gói kẹo, dán dán nhãn. Tùy theo điều kiện vốn và 
quy mô chế biến, các doanh nghiệp chế biến kẹo sử dụng máy móc hoặc nhân công thay thế. 
Công đoạn gói kẹo sử dụng nhiều lao động nhất, chủ yếu là lao động nữ. 

Hầu hết máy móc giản đơn nên đều được chế tạo trong nước. Doanh nghiệp có quy mô chế biến 
khoảng 1.500 – 2.000 tấn/năm có giá trị đầu tư máy móc vào khoảng 1-3 tỷ đồng. Vốn cần để 
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đầu tư cho cơ sở hạ tầng như nhà kho, khu chế biến, xử l{ chất thái, phương tiện vận chuyển 
cũng tương đối lớn, từ 5 – trên 40 tỷ đồng. Vốn lưu động sử dụng để chi trả nhân công, mua 
nguyên liệu, nhiên liệu biến động khoảng trên 1 tỷ đồng/doanh nghiệp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-28 Quy trình chế biến kẹo dừa 

Bảng 4-29 Nguyên liệu sản xuất các sản phẩm kẹo dừa  (tính cho 1 tấn kẹo dừa, 1 tấn kẹo chuối, 

1 tấn bánh tráng sữa) 

Sản phẩm Loại nguyên liệu Số lượng 
nguyên liệu (kg) 

Đơn giá (đồng/kg) (giá 
tháng 6-2011) 

Kẹo dừa 
hương sầu 
riêng & dứa 

Cơm dừa (chiếm khoảng 50%) 

Đường cát trắng (chiếm khoảng 25%) 

Mạch nha (chiếm khoảng 25%) 

Lá dứa (ép lấy nước, tạo hương dứa) 

Cơm sầu riêng (làm kẹo dừa hương sầu riêng) 

Hạt điều (làm kẹo dừa hạt điều)*  

500 

250 

250 

 

100 

100 

21.000 

17.900 

13.500 

 

40.000 

800.000 

Kẹo chuối Chuối khô 

Mạch nha 

Đường cát trắng 

Cơm dừa khô (chiếm 10%) 

500 

400 

400 

100 

24.000 

13.500 

17.900 

21.000 

Bánh tráng 
sữa dừa 

Sữa đặc có đường (chiếm 1%) 

Khoai mì luộc (chiếm 50%) 

Đường cát trắng + Mạch nha + Nước cốt dừa  

100 

500 

490 

18.000 

11.000 

 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Cơm dừa  

Nuớc cốt 

Hỗn hợp  

Định hình 

Kẹo thành 

phẩm 

Ép nước cốt 

Pha mạch nha, 

đường, phụ 

liệu 

Nấu, khuấy cô 

đặc 

Bọc kẹo, đóng 

gói, dán nhãn 
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4.7.6 Chi phí và cơ cấu chi phí 

Kết quả phân tích cơ cấu chi phí sản xuất 1 tấn kẹo dừa thành phẩm trong hai thời điểm 2010 và 
2011 (Bảng 4-30) cho thấy chi phí biến động (vốn mua nguyên liệu, chi trả lương nhân công, chi 
phí vận chuyển, nhiên liệu và các khoản chi khác) chiếm gần 99% tổng chi phí (khoảng 28 – 32,5 
triệu đồng/tấn). Trong đó, chi phí sử dụng mua nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn nhất (chủ yếu là 
cơm dừa, đường và các phụ liệu khác) từ 56-60%. Chi phí bao bì cũng có tỷ trọng khá cao (18-
21%), chứng tỏ mẫu mã các dòng sản phẩm được đầu tư để cạnh tranh. Chi phí thuê nhân công 
từ 12-13%. Bên cạnh đó, chi phí chiết khấu hoa hồng cho các đại l{ phân phối sản phẩm chiếm 
khoảng 3% chi phí sản xuất (khoảng 1 triệu đồng/tấn).  

Bảng 4-30 Hạch toán cơ cấu chi phí chế biến kẹo dừa ở Bến Tre (tính cho 1 tấn kẹo) 

Khoản mục 

Giá trị 
(1.000 đồng/tấn) 

% trong TC 

2010 2011 2010 2011 

Chi phí biến động (VC) 27.792 32.556 98,4 98,7 

- Mua nguyên liệu 
(cơm dừa, mạch nha, đường cát, lá dứa, 
phụ liệu khác)  15.768 19.710 55,8 59,7 

- Bao bì, đóng gói 6.000 6.000 21,3 18,2 

- Nhiên liệu 750 750 2,7 2,3 

- Lao động (thuê nhân công, lương) 3.633 4.056 12,9 12,3 

- Vận chuyển 600 1.000 2,1 3,0 

- Chi phí quản lý 40 40 0,1 0,1 

- Chiết khấu 900 900 3,2 2,7 

- Thuế & Phí 100 100 0,4 0,3 

Chi phí cố định (FC) 443 443 1,6 1,3 

- Khấu hao (nhà xưởng & máy móc) 443 443 1,6 1,3 

Tổng chi (TC) 28.235 33.000 100,0 100,0 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.7.7 Giá bán, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng 

Thị trường tiêu thụ gồm có hai kênh chính là thị trường nội địa và thị trường xuất khẩu. Trong 
đó, giá bán ở thị trường nội địa rất biến động, phụ thuộc vào biến động giá nguyên liệu, chi phí 
sản xuất và giá cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại và lượng cầu của thị trường. Giá bán do 
các doanh nghiệp chế biến kẹo dừa quyết định. Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thường bán 
hàng qua đối tác là các đại l{, nhà phân phối với hợp đồng, thỏa thuận mua bán chốt giá và số  
lượng nên giá bán tương đối ổn định. Do đó, giá bán kẹo dừa trong nước thường cao hơn giá 
xuất khẩu khoảng từ 10 đến 20%. Theo thông tin khảo sát, giá kẹo dừa xuất khẩu tháng 5/2010 
là 36 ngàn đồng/kg, từ đầu năm 2011 là 50 ngàn đồng/kg. Nếu giá nguyên liệu và tình hình lạm 
phát trong nước tăng cao thì các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ gặp nhiều rủi ro khi xuất khẩu. Đây 
là một trong những nguyên nhân các doanh nghiệp chế biến kẹo dừa ở Bến Tre chưa chú trọng 
nhiều đến kênh xuất khẩu kẹo. 

Kết quả phân tích hiệu quả kinh doanh và giá trị gia tăng của tác nhân chế biến kẹo dừa trong 
chuỗi giá trị ngành hàng dừa (Bảng 4-31) cho thấy: 

- Giá trị tăng thêm (VA) chiếm tỷ lệ rất cao trong tổng doanh thu (P) từ 60 – 63% và chi phí 
trung gian (IC) chiếm tỷ lệ tương đối thấp (37-40%) và thấp hơn so với các tác nhân khác 
trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre. Tỷ lệ Doanh thu/IC rất cao (2,5 – 2,7) và VA/IC từ 1,5 – 
1,7. Qua đó cho thấy sự đóng góp quan trọng của các cơ sở/doanh nghiệp chế biến dừa 
và sự hấp dẫn của ngành chế biến này trong nền kinh tế Bến Tre. 
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- Lợi tức doanh nghiệp rất cao so với những tác nhân khác với lãi ròng chiếm 83 – 86% giá 
trị gia tăng. Lao động tham gia sản xuất kẹo dừa nhận 9-11% giá trị gia tăng. Các khoản 
phân phối giá trị gia tăng khác chiếm tỷ trọng nhỏ. 

Bảng 4-31 Giá trị gia tăng và lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến kẹo dừa (tính cho 1 tấn kẹo) 

Khoản mục 

Giá trị 
(1.000 đồng) 

% trong P % trong IC, VA 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Doanh thu (P) 56.430 71.430 100,0 100,0   

- Kẹo dừa 55.000 70.000     

- Bã dừa 1.430 1.430     

Chi phí trung gian (IC) 22.518 26.460 39,9 37,0 100,0 100,0 
- Mua nguyên liệu (cơm dừa, đường, 
mạch nha, phụ liệu) 15.768 19.710   70,0 74,5 

- Bao bì, đóng gói 6.000 6.000   26,6 22,7 

- Nhiên liệu 750 750   3,3 2,8 

Giá trị gia tăng (VA) 33.912 44.970 60,1 63,0 100,0 100,0 

- Lao động (thuê nhân công, lương) 3.633 4.056   10,7 9,0 

- Vận chuyển 600 1.000   1,8 2,2 

- Chi phí quản lý 40 40   0,1 0,1 

- Chiết khấu  900 900   2,7 2,0 

- Thuế & Phí 100 100   0,3 0,2 

- Lãi gộp (GPr) 28.638 38.874   84,4 86,4 

        Khấu hao 443 443   1,3 1,0 

- Lãi ròng (NPr) 28.195 38.430   83,1 85,5 

P/IC 2,51 2,70     

VA/IC 1,51 1,70     

NPr/IC 1,25 1,45     

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.7.8 Sử dụng lao động  

Tác nhân sản xuất chế biến kẹo dừa gồm các doanh nghiệp có quy mô nhỏ vừa và các cơ sở sản 
xuất nhỏ. Như đã phân tích ở phần trên, một số doanh nghiệp chế biến kẹo dừa đầu tư máy móc 
nhằm thay thế lao động thủ công (có xu hướng tăng giá nhân công) và tăng công suất chế biến. 
Còn hầu hết cơ sở chế biến nhỏ hoạt động theo quy mô gia đình, tận dụng nguồn nhân lực tại 
chỗ, các công đoạn chế biến đều làm thủ công.  

Dù ở quy mô chế biến nào thì các cơ sở, doanh nghiệp chế biến kẹo dừa ở Bến Tre vẫn thể hiện 
phương thức quản l{ và tổ chức theo phương thức gia đình với những người quản l{ ở khâ chủ 
chốt (pha chế nguyên liệu, tiếp thị, giao dịch, định giá bán thành phẩm – mua nguyên liệu) đều 
do người trong gia đình quyết định. Chủ doanh nghiệp, người quản l{ có trình độ học vấn và kinh 
nghiệm thương trường. Tuy nhiên, tổ chức sản xuất và sử dụng nhân lực của các doanh nghiệp 
chế biến dừa rất hợp l{ với sự phân công theo từng công đoạn trong dây chuyền sản xuất và có 
những bộ phận chức năng đảm trách những nhiệm vụ riêng biệt (hành chính, kế toán, kinh 
doanh. Bộ phận kinh doanh – tiếp thị được phân công cho những nhân viên giỏi chuyên môn và 
kinh nghiệm. Thu nhập của lao động phổ thông tại các doanh nghiệp chế biến kẹo dừa ổn định 
(bình quân từ 1,5 – 3,0 triệu đồng/tháng). Một số công đoạn khoán theo sản phẩm để kích thích 
người lao động. Với mức thu nhập tương đối cao và ổn định so với một số ngành nghề ở địa 
phương nên các doanh nghiệp chế biến kẹo dừa có thể thu hút lao động dễ dàng. 
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4.7.9 Vai trò của cơ sở chế biến kẹo dừa trong chuỗi giá trị dừa 

Kẹo dừa là một sản phẩm truyền thống đặc thù của Bến Tre đã được nhiều thế hệ lưu truyền và 
hiện vẫn đóng góp cho thu nhập gia đình, mang lại nét văn hóa và làm phong phú thêm các sản 
phẩm ngành du lịch, đồng thời mang lại giá trị gia tăng đáng kể cho cây dừa Bến Tre.  

Ở các năm gần đây lượng kẹo dừa và các dòng sản phẩm của kẹo dừa sản xuất ra ước tính 
khoảng 10-12 ngàn tấn, cơm dừa là lượng nguyên liệu sử dụng nhiều nhất khoảng 5 – 6 ngàn 
tấn. Ngoài ra còn sử dụng các nguyên liệu và phụ liệu khác góp phần mang lại thu nhập cho 
những tác nhân khác có liên quan trong chuỗi giá trị. Giải quyết việc làm cho hàng ngàn nông 
dân, người dân nông thôn không có điều kiện làm việc ở các công ty, doanh nghiệp công nghiệp. 
Ngoài ra các doanh nghiệp xuất khẩu kẹo dừa hàng năm đã mang lại một khoản ngoại tệ đáng kể 
cho nền kinh tế.  

4.8 Cơ sở chế biến xơ, chỉ, mụn dừa 

4.8.1 Sơ đồ chuỗi giá trị  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-29 Sơ đồ chuỗi giá trị đối với cơ sở chế biến xơ, mụn dừa tại Bến Tre 

Xơ dừa và mụn dừa cũng là một thành phần quan trọng có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị 
dừa. Xơ dừa (chiếm 30% trọng lượng vỏ dừa) được sử dụng để làm chỉ xơ dừa, làm thảm xơ dừa, 
đệm xơ dừa, lưới xơ dừa, v.v, thủ công mỹ nghệ, và nhiều ứng dụng khác. Mụn dừa, phụ phẩm 
trong quá trình tách xơ dừa từ vỏ dừa (chiếm 70% trọng lượng vỏ dừa), được sử dụng để làm giá 

Cơ sở chế biến 

vỏ dừa 

Hệ thống thương lái 

thu gom vỏ dừa 

 

Cơ sở, doanh nghiệp 

chế biến mụn dừa 

Doanh nghiệp thương 

mại, xuất khẩu mụn 

dừa 

Thương lái Trung Quốc 

 

Thị trường 

Trung Quốc 

Mụn dừa 
ép bánh, ép 
khuôn 

Cơ sở, doanh nghiệp 

chế biến xơ dừa 

 

Vỏ dừa 

Mụn dừa 

Xơ dừa 

Xơ dừa đóng kiện, Chỉ xơ dừa, 
Lưới xơ dừa, Dây thừng, Thảm 
xơ dừa, Dây xoắn v.v. 

Thị trường 

nội địa 

Thị trường 

thế giới 

Hệ thống thương lái 

thu gom dừa trái 

 

Cơ sở sơ chế dừa trái 

 

dừa trái 
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thể cho cây trồng, làm đất sạch bón cây, và được sử dụng nhiều ở các trang trại hiện đại, trồng 
cây cảnh, trồng cây trong nhà kính. Trên thực tế đa số các cơ sở chế biến chỉ xơ dừa hoạt động 
độc lập, tách riêng với các cơ sở chế biến mụn dừa, mỗi cơ sở chỉ hoạt động ở một trong hai lĩnh 
vực trên. Chỉ có một vài cơ sở làm mụn dừa kết hợp làm xơ dừa, tuy nhiên mới chỉ đang thử 
nghiệm và chủ yếu với mục đích đảm bảo nguyên liệu đầu vào. 

Các cơ sở sơ chế xơ dừa thu mua vỏ xơ dừa từ các cơ sở thu gom sơ chế, hay từ các thương lái 
chuyên thu gom và cung ứng vỏ dừa nguyên liệu; cũng có thể họ mua nguyên trái dừa khô để lấy 
vỏ xơ dừa, mụn dừa và bán phần còn lại của trái dừa cho cơ sở khác. Nói chung, đầu vào của tác 
nhân này là vỏ xơ dừa. Đầu ra của tác nhân này là sản phẩm xơ dừa đánh tơi và phơi khô với độ 
ẩm dưới 25% (xơ dừa thành phẩm). Xơ dừa thành phẩm này sẽ được đóng kiện xuất khẩu ra 
nước ngoài, chủ yếu là thị trường Trung Quốc. Một phần xơ dừa thành phẩm sẽ được bán cho 
các cơ sở, doanh nghiệp chế biến xơ dừa thành chỉ xơ dừa, lưới xơ dừa, dây thừng, dây xoắn, 
v.v, hoặc các cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ. Các sản phẩm này đi vào thị trường nội địa, thị 
trường thế giới và Trung Quốc. 

Một thành phần khác là mụn dừa từ các cơ sở sơ chế xơ dừa, hầu hết được bán cho các cơ sở 
chế biến mụn dừa, và một phần rất ít tiêu thụ tại Bến Tre cho bán cho người nông dân sử dụng 
để bón cây. Đối với cơ sở chế biến mụn dừa, đầu vào chủ yếu của họ là mụn dừa từ các cơ sở sơ 
chế vỏ dừa. Đầu ra của các cơ sở ép mụn dừa là mụn dừa khô đóng khối với độ ẩm dưới 10% 
hoặc giá thể chưa được xử l{ chủ yếu được bán cho thị trường nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật 
Bản và Trung Quốc. 

4.8.2 Phương thức hoạt động 

Quy mô hoạt động của các cơ sở chế biến xơ dừa, mụn dừa cũng khá đa dạng. Về hình thức tổ 
chức, có các dạng cơ sở gia đình, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp nhà nước. Về quy mô 
lao động, các cơ sở nhỏ sử dụng trên dưới mười công nhân, với số vốn đầu tư vài chục triệu 
đồng. Các cơ sở, doanh nghiệp lớn có quy mô lao động lên đến hàng trăm người với nhiều phân 
xưởng chế biến khác nhau, và vốn đầu tư lên tới hàng tỉ đồng.  

Trình độ của các chủ cơ sở cũng rất khác nhau, phổ biến từ trung học cơ sở đến trung học phổ 
thông.  Một số doanh nghiệp có quy mô trung bình, chủ doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm 
trong nghề và có trình độ học vấn tương đối tốt, từ trung học phổ thông đến đại học. 

Về phương thức quản l{, hầu hết các cơ sở gia đình và doanh nghiệp tư nhân áp dụng hình thức 
quản l{ theo kiểu gia đình dựa trên quan hệ thân tộc và kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong 
ngành dừa. Vì vậy, cơ cấu tổ chức của cơ sở hoặc doanh nghiệp không có các bộ phận chức năng 
cụ thể, không có phân cấp quản l{, việc điều hành do chủ cơ sở, chủ doanh nghiệp trực tiếp thực 
hiện cùng với các thành viên trong gia đình. 

Về công suất chế biến, các doanh nghiệp chế biến xơ dừa xuất khẩu có công suất trung bình 
4.500 tấn xơ dừa/năm; các doanh nghiệp sản xuất cho thị trường nội địa có công suất 900 
tấn/năm. 

4.8.3 Thị trường đầu vào 

Vỏ xơ dừa và trái dừa khô là nguồn nguyên liệu đầu vào chủ yếu. Hiện nay, vỏ xơ dừa được thu 
mua từ các cơ sở chế hoặc các điểm, các thương lái lột vỏ xơ dừa (cơ sở sơ chế mua dừa gáo). 
Dừa khô nguyên trái mua trực tiếp từ nông dân hoặc thương lái.  

Theo truyền thống, đơn vị đo lường được sử dụng vỏ xơ dừa là “thiên” (1.200 vỏ dừa). Tiêu 
chuẩn phân loại chất lượng vỏ xơ dừa chủ yếu là tiêu chuẩn cảm quan, dựa trên kích thước vỏ 
dừa lớn hay nhỏ, màu vàng nâu, to dày và không có vết sâu bệnh.  
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Mạng lưới cung cấp nguyên liệu tuz thuộc vào quy mô của cơ sở, doanh nghiệp. Cơ sở chế biến 
xơ dừa vừa và nhỏ: có một số ít đầu mối cung cấp nguyên liệu (từ 5 đến 6 mối thương lái) nhưng 
có mối quan hệ mật thiết với các đầu mối này. Đầu mối này tập trung ở gần khu vực của các cơ 
sở chế biến. Hàng hóa mua và thanh toán bằng tiền mặt theo từng chuyến hàng. Một số cơ sở 
tạm ứng vốn trước cho thương lái để thu gom nguyên liệu, nhất là trong giai đoạn “dừa treo” và 
lượng cung dừa giảm thấp trong năm 2010-2011. Những cơ sở này chỉ mua vỏ xơ dừa chứ không 
mua dừa nguyên trái.  

Hình thức giao hàng khá linh hoạt. Phương tiện vận chuyển chủ yếu là ghe máy có trọng tải từ 
vài tấn đến vài chục tấn. Chủ cơ sở, doanh nghiệp chế biến xơ dừa tự thu gom và vận chuyển 
nguyên liệu từ các điểm thu gom sơ chế (mua vỏ xơ dừa trực tiếp), mọi chi phí do người mua chi 
trả. Hoặc các thương lái mang nguyên liệu giao tận cơ sở chế biến xơ dừa, hoặc để ghe dừa lại 
cho cơ sở thuê người bóc vỏ xơ dừa rồi trả dừa lột vỏ lại cho thương lái. 

Các doanh nghiệp chế biến xơ dừa quy mô trung bình và lớn có rất nhiều đầu mối cung cấp 
nguyên liệu (từ 20-30 đầu mối). Trong đó, nhiều thương lái tự do, bán theo chuyến, không theo 
quan hệ buôn bán lâu dài. Hình thức mua bán và giao hàng theo hai cách: cơ sở tự đi thu mua; 
hoặc thương lái giao nguyên liệu tại cơ sở. Chi phí vận chuyển thỏa thuận giữa người bán nguyên 
liệu và cơ sở/doanh nghiệp chế biến xơ dừa. Các doanh nghiệp quy mô lớn có thể quyết định giá 
mua nguyên liệu. Một số doanh nghiệp lớn thu mua dừa khô nguyên trái để chế biến. 

Đối với các cơ sở chế biến mụn dừa, nguyên liệu đầu vào là mụn dừa mua từ các cơ sở sản xuất 
xơ dừa. Ngoài ra, những cơ sở ép mụn dừa quy mô lớn mua trực tiếp mua vỏ xơ dừa để đập 
thành mụn dừa. Đơn vị mua - bán mụn dừa thường tính theo tấn hoặc giờ chạy máy. 

Nhiều năm trước đây, lượng xơ dừa và mụn dừa khá lớn sử dụng chưa hiệu quả do hạn chế của 
công nghệ chế biến và thị trường tiêu thụ, nên một lưọng lớn mụn dừa, vỏ xơ dừa bị đổ bỏ làm ô 
nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây thị trường cung cấp vỏ xơ 
dừa bắt đầu khan hiếm làm xuất hiện tình trạng cạnh tranh giữa các cơ sở chế biến xơ dừa. 
Nguồn cung sản phẩm mụn dừa vẫn còn khá lớn, nhưng mụn dừa có độ ẩm cao nên trở ngại cho 
chế biến (làm nguyên liệu ép thành khối). 

4.8.4 Thị trường đầu ra 

Thị trường tiêu thụ các sản phẩm của tác nhân chế biến xơ dừa, mụn dừa tương đối rộng trong 
những năm gần đây, nhất là có thể tham gia xuất khẩu sang thị trường các nước trong khu vực 
như Trung Quốc. Đây là thị trường lớn và đầy tiềm năng với sức mua rất lớn và chất lượng không 
đòi hỏi cao. Từ đầu thập niên 2000 đã có những lô chỉ xơ dừa, ván dăm dừa xuất khẩu sang 
Trung Quốc và Hàn Quốc với giá trị đạt vài triệu USD. Những cơ sở chế biến quy mô nhỏ xuất 
khẩu qua các công ty thương mại hoặc doanh nghiệp chế biến xơ dừa. Gần đây, Việt Nam bắt 
đầu xuất khẩu sản phẩm xơ dừa sang châu Âu38. 

Thị trường xơ dừa nội địa chủ yếu là các cơ sở kéo chỉ xơ dừa, sản xuất lưới xơ dừa, dây thừng 
bện. Các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ cũng tiêu thụ một lượng đáng kể xơ dừa để sản 
xuất hàng thủ công mỹ nghệ, dệt thảm.  

Thị trường của sản phẩm mụn dừa là các công ty sản xuất đất sạch, giá thể (sử dụng cho trồng 
trọt), chất độn sàn cho chăn nuôi gia súc và gia cầm. Hiện nay, thị trường chủ yếu của các cơ sở 
chế biến mụn dừa ở Bến Tre là Nhật Bản và Hàn Quốc. Các cơ sở quy mô trung bình - lớn đang 
tìm kiếm những thị trường xuất khẩu qua Úc, Châu Âu (là những quốc gia có nền nông nghiệp rất 

                                                           
38

 Theo báo Tuổi Tre online (thứ Sáu, 05/06/2009), một công ty của Việt Nam đã xuất khẩu trị giá 20 ngàn USD qua Đức các 
sản phẩm làm từ xơ dừa, chiếm lĩnh thị trường mà trước đây Thái Lan nắm giữ , mang lại cơ hội lớn cho ngành dừa Bến Tre 
xuất khẩu sang các nước Tây Âu và EU. http://tuoitre.vn/Kinh-te/319869/Xuat-khau-xo-dua-sang-Duc.html 
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hiện đại và nhu cầu sử dụng đất sạch cho trồng cây cảnh, sản xuất rau, hoa trong nhà kính). 
Ngoài ra, một thị trường nữa cho mụn dừa chưa chế biến là các trang trại Việt Nam sử dụng để 
làm phân bón cho cây trồng nông nghiệp.  

4.8.5 Công nghệ, sản phẩm chính và hệ số chế biến 

Quy trình chế biến vỏ dừa để tách xơ dừa và mụn dừa như sau: 

 Bước 1. Trước tiên, vỏ dừa được phun nước lấy ẩm. Mục đích của việc này là để tạo ẩm 
độ thích hợp để không làm dứt gãy xơ dừa. Điều chỉnh ẩm độ phù hợp rất quan trọng để 
có tỷ lệ xơ dừa cao, và đủ ẩm để ép khối, đóng kiện mụn dừa. 

 Bước 2. Tiếp theo, vỏ xơ dừa đang ướt sẽ được đưa vào máy đập chỉ xơ dừa hay còn gọi 
là công đoạn tuốt xơ dừa. 

 Bước 3. Sau khi máy tuốt cho ra xơ dừa và mụn dừa thì xơ dừa sẽ được mang phơi khô. 
Còn mụn dừa sẽ được bán cho cơ sở chế biến mụn dừa hoặc nông dân trồng cây. 

 Bước 4. Tùy theo từng trường hợp, các cơ sở xuất khẩu thị sẽ đóng kiện xơ dừa thành 
khối 100kg. Còn với các cơ sở khác sẽ bán lại cho các thương nhân, các cơ sở, doanh 
nghiệp sản xuất khác để chế biến chỉ xơ dừa, lưới xơ dừa, v.v hoặc cho các cơ sở sản xuất 
thủ công mỹ nghệ, hoặc bán cho cơ sở đóng kiện xuất khẩu. 

Đối với quy trình chế biến mụn dừa xuất khẩu như sau: 

 Bước 1. Vỏ xơ dừa được đưa vào máy đập nhỏ thành mụn (gồm cả xơ và mụn) và các 
mụn dừa mua trực tiếp về sẽ được phơi khô ở độ ẩm nhất định. 

 Bước 2. Mụn dừa sau khi phơi khô được đưa vào máy ép, đóng thành từng kiện hàng 
theo khối hoặc gói. Tùy theo yêu cầu của khác hàng mà mụn dừa được đóng bao phù 
hợp. Sau cùng là xuất khẩu. 

Công đoạn quan trọng trong chế biến xơ dừa là phơi khô, khâu này rất quan trọng vì tiêu chuẩn 
nhập khẩu độ ẩm tối đa là 25%. Độ ẩm là yếu có rất quan trọng trong chế biến xơ và mụn dừa, 
nhất là với các sản phẩm xuất khẩu. Vì những mặt hàng này thường thể tích lớn, giá trị thấp, cần 
giảm thể tích ở mức thấp nhất cho phép (như ép) và giảm trọng lượng (phơi, sấy) để giảm chi phí 
vận chuyển. Xơ dừa xuất khẩu phải không bị ẩm, nấm mốc, hư hỏng để có thể chế biến thành 
các sản phẩm khác. Hiện nay, việc phơi khô chủ yếu được thực hiện bằng nắng mặt trời, và phơi 
thủ công trên sân, chưa có công nghệ sấy hay máy móc để sấy khô. Vì thế, việc chế biến xơ dừa 
phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết.  

Công nghệ chế biến xơ dừa thuờng sử dụng máy đánh vỏ xơ dừa thành sợi xơ dừa (còn gọi máy 
tuốt). Thiết bị được sản xuất chủ yếu trong nước. Chi phí đầu tư trung bình cho một máy tuốt vỏ 
xơ dừa khoảng 200 triệu đồng. Ngoài ra, còn sử dụng máy ép đóng kiện, máy được chế tạo trong 
nước nên giá bán khoảng 150 triệu đồng.  

Hệ số chế biến từ vỏ xơ dừa thành xơ dừa thành phẩm rất biến động tùy thuộc vào 2 yếu tố: i) 
ẩm độ của vỏ dừa; ii) dạng thành phẩm (đóng kiện ép, độ ẩm khác nhau). Bình quân phải sử 
dụng khoảng 5,3 thiên vỏ để sản xuất được 1 tấn chỉ xơ dừa thành phẩm (biến động từ 3,3 - 6 
thiên vỏ dừa cho 1 tấn chỉ xơ dừa thành phẩm).  

Đối với sản phẩm mụn dừa, công nghệ chủ yếu là máy ép khối mụn dừa. Loại máy này được sản 
xuất tại Bến Tre, một số cơ sở lớn thậm chí có sản xuất các loại máy này để tự sử dụng và cung 
cấp cho thị trường. Một yêu cầu rất quan trọng khi ép mụn dừa là độ ẩm. Mụn dừa quá khô sẽ 
không thể ép thành khối hoặc sẽ bị vỡ ra khi vận chuyển. Mụn dừa có độ ẩm cao sẽ làm tăng 
trọng lượng của khối mụn và làm tăng chi phí vận chuyển khi xuất khẩu. Các doanh nghiệp chế 
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biến lớn thường đầu tư máy đập vỏ xơ dừa để lấy sản phẩm mụn dừa đạt tiêu chuẩn cao hơn 
mụn dừa thông thường. Hoặc các cơ sở vừa làm mụn dừa vừa làm xơ dừa thì họ có cả hệ thống 
dây chuyền đánh xơ dừa và ép khối xơ dừa. Phơi khô cũng là một khâu quan trọng trong quá 
trình chế biến mụn dừa. Hiện nay, các doanh nghiệp vẫn chủ yếu sử dụng ánh sáng mặt trời đề 
phơi khô, chưa có công nghệ sấy khô nào được áp dụng. Sản phẩm chính của cơ sở này là mụn 
dừa ép khối hoặc mụn dừa đóng gói theo tiêu chuẩn 5kg. Hệ số chế biến từ vỏ dừa thành mụn 
dừa: trung bình 3,3 thiên vỏ dừa sẽ cho ra 1 tấn mụn dừa. Tuy nhiên hệ số này cũng rất biến 
động tùy theo độ ẩm của vỏ, lượng xơ dừa (Bảng 4-32).  

Bảng 4-32 Hệ số chế biến từ vỏ dừa thành mụn dừa 

 Số m
3
 mụn dừa nguyên liệu/1 tấn mụn thành phẩm 16,67  

 Trọng lượng của 1 m
3
 mụn dừa nguyên liệu (tấn) 0,35 trọng lượng 1m

3
 mụn nguyên liệu khoảng 250-

450 kg 

Tấn mụn nguyên liệu/1 tấn mụn thành phẩm 5,83 chế biến 1m
3
 mụn nguyên liệu thu được 60 kg 

mụn thành phẩm 

Thiên vỏ dừa/1 tấn mụn dừa nguyên liệu 3,3  

Tỉ lệ vỏ dừa/1 tấn mụn nguyên liệu  bình quân: 1 thiên vỏ dừa cho ra 0,3 tấn mụn 

  

4.8.6 Chi phí và cơ cấu chi phí 

Để dễ dàng phân biệt và tính toán chi phí sản xuất, các cơ sở, doanh nghiệp chế biến chỉ xơ dừa 
được chia thành 2 nhóm: 1) doanh nghiệp chế biến cung cấp cho thị trường xuất khẩu và 2) 
doanh nghiệp chế biến cung cấp thị trường nội địa. Kết quả phân tích chi phí sản xuất được trình 
bày ở hai Bảng 4-33 và 4-34.    

Theo kết quả này, tổng chi phí sản xuất xơ dừa cung cho thị trường nội địa là 4,8 triệu đồng/tấn 
(giá năm 2010) và 5,8 triệu đồng/tấn (giá năm 2011). Trong đó, chi phí biến động chiếm đến 99% 
tổng chi phí. Chi phí mua vỏ dừa nguyên liệu chiếm từ 70-75% tổng chi phí. Chi phí lao động 
chiếm tỷ trọng lớn thứ hai, 19-23% tổng chi phí. Mặc dù chi phí đầu tư nhà xưởng, thiết bị máy 
móc khá lớn, hơn 1 tỷ đồng/doanh nghiệp nhưng khấu hao trên 1 tấn sản phẩm lại rất thấp vì 
sản lượng hàng năm khá cao. 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất xơ dừa để xuất khẩu, cấu trúc chi phí cũng khá tương đồng. 
Tuy nhiên, chi phí mua nguyên liệu cao hơn so với sản xuất xơ cho thị trường nội địa, có thể so 
yêu cầu chất lượng cao hơn. Tổng chi phí bình quân 1 tấn sản phẩm là 5 triệu đồng (giá năm 
2010) và 8,19 triệu đồng (giá năm 2011).  

Đối với sản phẩm mụn dừa, chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng nhà xưởng của doanh nghiệp chế biến là 
khá lớn. Với quy mô chế biến trung bình 3.400 tấn/năm, chi phí đầu tư trung bình vào khoảng 
4,7 tỷ đồng/doanh nghiệp. Tổng chi phí sản xuất 1 tấn mụn dừa thành phẩm là 1,6 triệu đồng 
năm 2010 và 2,3 triệu đồng năm 2011, tăng 1,43 lần. Chi phí biến động chiếm hơn 90% tổng chi 
phí sản xuất, và cũng tăng 1,5 lần so với năm 2010. Giá mụn dừa nguyên liệu năm 2011 tăng gấp 
2 lần so năm 2010, chi phí lao động tăng 14%. Đây là hai yếu tố đầu vào tăng giá làm tăng chi phí 
sản xuất 1 tấn mụn dừa thành phẩm ở năm 2011 so với năm 2010 (Bảng 4-35). 

4.8.7 Giá bán, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng 

Đối với các doanh nghiệp sản xuất xơ dừa cho thị trường nội địa, sản phẩm bao gồm xơ dừa 
thành phẩm, và sản phẩm phụ thu được là mụn dừa. Giá bán xơ dừa thành phẩm từ 4,9 triệu 
đồng/tấn (năm 2010) đến 5,7 triệu đồng/tấn (năm 2011). Cộng với giá trị mụn dừa, doanh thu 
đạt được từ 5,7 triệu đồng/tấn (năm 2010) đến 6,6 triệu đồng/tấn (năm 2011) sản phẩm.  



116 

 

Chi phí trung gian từ 3,4 đến 4,4 triệu đồng/tấn, chiếm từ 60-67% doanh thu, chủ yếu là chi phí 
nguyên liệu mua vào. Giá trị gia tăng của doanh nghiệp chế biến xơ dừa cho thị trường nội địa 
khá cao, đạt 32-39% doanh thu. Giá trị gia tăng tạo ra dao động từ 2,1 đến 2,2 triệu đồng/tấn 
sản phẩm. Chi cho lao động thuê mướn chiếm 49-54% giá trị gia tăng, và lãi ròng của doanh 
nghiệp đạt 35-39% giá trị gia tăng tạo ra.  

Các hệ số P/IC, VA/IC và NPr/IC cho thấy tác nhân chế biến xơ dừa sử dụng khá tốt đồng vốn bỏ 
ra, mặc dù chi phí nguyên liệu đầu vào khá cao. Sử dụng 1 đồng chi phí hàng hóa trung gian tạo 
ra 1,6 đồng doanh thu; 0,6 đồng giá trị gia tăng và 0,3 đồng lãi ròng cho doanh nghiệp (Bảng 4-
36). 

Doanh nghiệp chế biến chỉ xơ dừa xuất khẩu cũng có các chỉ số tài chính tương tự như doanh 
nghiệp chế biến cho thị trường nội địa. Giá trị doanh thu năm 2011 tăng khá nhiều so với năm 
2010, do giá chỉ dừa thành phẩm tăng 1,53 lần. Tuy nhiên, giá dừa nguyên liệu tăng cao đến 1,77 
lần làm cho chi phí đầu vào tăng lên so với năm 2010. Chi phí hàng hóa trung gian tăng từ 67,3% 
doanh thu năm 2010 lên 81,8% năm 2011 (Bảng 4-37).  

Chi phí hàng hóa trung gian tăng làm giảm giá trị gia tăng và lãi ròng mà doanh nghiệp thụ 
hưởng. Do các chi trả cho lao động, vận chuyển, thuế, phí đều tăng so năm 2010, cộng với chi phí 
nguyên liệu đầu vào tăng cao, doanh nghiệp chế biến xơ dừa xuất khẩu giảm sút lợi nhuận rất 
nhiều. Lãi ròng sụt giảm từ 34,2% giá trị gia tăng ở năm 2010 xuống chỉ còn 4% ở năm 2011. 
Thực tế khảo sát cho thấy một số doanh nghiệp xơ chế đã thua lỗ và ngưng sản xuất.  

Điều này cho thấy giá dừa nguyên liệu tăng kéo theo giá vỏ dừa nguyên liệu cho chế biến xơ dừa 
cũng tăng nhanh. Trong khi đó, giá xuất khẩu thay đổi rất chậm do với giá đầu vào. Mặc dù giá 
đầu ra có tăng không không đủ bù mức tăng quá nhanh về chi phí nguyên vật liệu và một phần là 
chi phí lao động và các chi phí khác. Chi phí tăng đã bào mòn lợi nhuận của doanh nghiệp rất 
nhiều. Có thể khẳng định xu hướng tăng giá dừa nguyên liệu trong giai đoạn 2010-2011 vừa qua 
tác động bất lợi rất nhiều đến các hoạt động chế biến hướng xuất khẩu. Ngược lại, kênh sản xuất 
sản phẩm cho thị trường nội địa lại có thể tăng giá bán ra tương ứng để bù vào mức tăng chi phí, 
nên doanh nghiệp vẫn duy trì được mức lãi của họ. 

Kết quả hạch toán chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến mụn dừa xuất khẩu cho thấy 
lãi ròng của doanh nghiệp giảm đi nhiều khi giá nguyên liệu tăng lên trong thời gian qua. Đối với 
mụn dừa thành phẩm, giá tăng từ 2,2 triệu đồng/tấn năm 2010 lên 2,75 triệu đồng/tấn năm 
2011 (tăng 23%). Trong khi đó, giá chi phí nguyên liệu tăng gấp đôi, cộng với mức tăng của bao 
bì, nhiên liệu đã làm chi phí hàng hóa trung gian tăng 1,83 lần, từ đó làm tăng tỷ trọng chi phí 
hàng hóa trung gian từ 31,4% doanh thu năm 2010 lên đến 46,5% năm 2011. Điều này cũng có 
nghĩa là giá trị gia tăng giảm đi cả về số liệu tuyệt đối lẫn tương đối. Sản xuất 1 tấn mụn dừa 
thành phẩm tạo ra trên dưới 1,5 triệu đồng giá trị gia tăng; trong đó doanh nghiệp nhận từ 30-
41% giá trị gia tăng dưới dạng lãi ròng của doanh nghiệp (Bảng 4-38). 
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Bảng 4-33 Chi phí chế biến xơ dừa cung cấp thị trường nội địa, Bến Tre (tính cho 1 tấn xơ dừa) 

Khoản mục ĐVT Thành tiền (1.000 đ) 

2011 2010 

Chi phí lao động    

 Công lao động thu gom nguyên liệu 1.000đ/tấn 226 243 

 Thuê công nhân chế biến 1.000đ/tấn 874 882 

      Đổ vỏ vô máy tuốt chỉ 1.000đ/tấn 163 183 

      Phơi khô 1.000đ/tấn 163 183 

      Ép kiện, giao hàng 1.000đ/tấn 53 59 

      Bóc vỏ dừa 1.000đ/tấn 496 458 

 Chi lao động  1.100 1.125 

Đầu tư cơ sở hạ tầng-máy móc    

 Nhà xưởng (xưởng chế biến, sân, nhà kho…) 1.000 đ/ tổng diện 
tích 

635.000 635.000 

 Ghe máy 1.000đ/ toàn bộ 292.500 292.500 

 Máy tuốt xơ 1.000đ/ toàn bộ 115.000 115.000 

 Tấm bạt nhựa 1.000đ/tấn 1 1 

 Máy khác (băng tải, máy đập vỏ) 1.000đ/tấn 32.625 32.625 

Tổng chi phí cố định  1.075.125 1.075.125 

 Chi phí quản lý 1.000đ/tấn 75 85 

 Bao bì, đóng gói (bạc mũ + dây đai) 1.000đ/tấn 7 7 

 Chi phí vận chuyển nguyên liệu đầu vào 1.000đ/tấn 102 111 

 Khấu hao công cụ-sửa chữa bảo trì 1.000đ/tấn 42 44 

 Khấu hao nhà xưởng 1.000đ/tấn 16 17 

Mua nguyên liệu đầu vào  3.396 4.350 

 * Vỏ dừa nguyên liệu 1.000đ/tấn 645 889 

 * Vỏ dừa nguyên liệu chế biến 1 tấn thành phẩm 1.000đ/tấn 3.396 4.350 

 Nhiên liệu  52 63 

     * Dầu 1.000đ/tấn 16 20 

     * Điện 1.000đ/tấn 48 57 

 Thuế các loại (môn bài, doanh thu, môi trường…)  10 10 

 Chi phí khác (Hội phí, giao tế, thuê VPĐD, thuê đất...) 
 

 6 6 

 Biến phí (VC) 1.000đ/tấn 4.748 5.756 

 Định phí (FC) 1.000đ/tấn 58 61 

 Tổng chi phí (TC) 1.000đ/tấn 4.807 5.817 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Bảng 4-34 Chi phí chế biến xơ dừa cung cấp thị trường xuất khẩu, Bến Tre (tính cho 1 tấn xơ 

dừa) 

Khoản mục ĐVT Thành tiền (1.000 đ) 

2011 2010 

Chi phí lao động    

 Công lao động thu gom nguyên liệu 1.000đ/tấn 210 221 

 Lương & thuê kế toán 1.000đ/tấn 10 11 

 Tiếp thị & kinh doanh 1.000đ/tấn 0 0 

 Thuê công nhân chế biến 1.000đ/tấn 604 755 

      Đổ vỏ vô máy tuốt chỉ 1.000đ/tấn 252 315 

      Phơi khô 1.000đ/tấn 212 265 

      Ép kiện, giao hàng 1.000đ/tấn 140 175 

      Bóc vỏ dừa 1.000đ/tấn 0 0 

 Chi lao động  824 987 

Đầu tư cơ sở hạ tầng-máy móc    

 Nhà xưởng (xưởng chế biến, sân, nhà kho…) 1.000 đ/tổng diện tích 2.375.000 2.375.000 

 Ghe máy 1.000đ/toànbộ 750.000 750.000 

 Máy tuốt xơ 1.000đ/toànbộ 185.000 185.000 

 Máy ép 1.000đ/toànbộ 175.000 175.000 

 Bạt mủ 1.000đ/tấn 9 12 

 Dây đai 1.000đ/tấn 31 38 

Tổng chi phí cố định  3.485.000 3.485.000 

 Chi phí quản lý 1.000đ/tấn 16 20 

 Bao bì, đóng gói (bạc mũ + dây đai) 1.000đ/tấn 40 50 

 Chi phí vận chuyển nguyên liệu đầu vào 1.000đ/tấn 308 359 

 Trả lãi vay 1.000đ/tấn 28 36 

 Khấu hao công cụ-sửa chữa bảo trì 1.000đ/tấn 26 26 

 Khấu hao nhà xưởng 1.000đ/tấn 11 11 

Mua nguyên liệu đầu vào  3.675 6.567 

 * Vỏ dừa nguyên liệu 1.000đ/thiên 700 1.251 

 * Vỏ dừa nguyên liệu chế biến 1 tấn thành 
phẩm 

1.000đ/tấn 3.675 6.567 

 Nhiên liệu  102 128 

     * Dầu 1.000đ/tấn 44 55 

     * Điện 1.000đ/tấn 58 73 

 Thuế các loại (môn bài, doanh thu, môi 
trường…) 

 8 8 

 Biến phí (VC) 1.000đ/tấn 5.001 8.154 

 Định phí (FC) 1.000đ/tấn 37 37 

 Tổng chi phí (TC) 1.000đ/tấn 5.037 8.191 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Bảng 4-35 Chi phí chế biến mụn dừa, Bến Tre (tính cho 1 tấn mụn dừa) 

Khoản mục ĐVT Giá trị 

 Năm 2010 Năm 2011 

Chi phí lao động    

Lương & thuê kế toán 1.000đ/tấn 74 90 

Tiếp thị & kinh doanh 1.000đ/tấn 0 0 

Thuê CN chế biến 1.000đ/tấn 450 520 

     Phơi khô 1.000đ/tấn 103 115 

     Ép kiện, giao hàng 1.000đ/tấn 91 100 

     Vận chuyển 1.000đ/tấn 38 47 

Chi lao động  622 711 

Đầu tư cơ sở hạ tầng-máy móc    

Nhà xưởng (xưởng chế biến, 
sân, nhà kho…) 

toàn bộ DT 2.546.667 2.546.667 

Dây chuyền chế biến 1.000đ/toàn bộ 780.000 780.000 

Máy cày 1.000đ/toàn bộ 190.000 190.000 

Xe nâng 1.000đ/toàn bộ 216.667 216.667 

Xe cuốc 1.000đ/toàn bộ 733.333 733.333 

Xe tải, ghe 1.000đ/toàn bộ 355.000 355.000 

Tổng chi phí cố định  4.703.333 4.703.333 

Chi phí quản lý 1.000đ/tấn 39 46 

Bao bì (vải bat, dây PP, Màn PE, 
Palet, đóng gói ) 

1.000đ/tấn 24 35 

Chi phí vận chuyển nguyên liệu 
đầu vào 

1.000đ/tấn 0 0 

Trả lãi vay 1.000đ/tấn 29 57 

Khấu hao công cụ-sửa chữa 
bảo trì 

1.000đ/tấn 117 117 

Khấu hao nhà xưởng 1.000đ/tấn 16 16 

Mua nguyên liệu đầu vào    

Mụn dừa nguyên liệu 1.000đ/m3 33 67 

Mụn dừa nguyên liệu chế biến 1 
tấn mụn thành phẩm 

1.000đ/tấn 556 1.111 

Nhiên liệu  117 134 

    Dầu DO 1.000đ/tấn 48 51 

    Điện 1.000đ/tấn 57 70 

   Khác (Dầu thuỷ lực) 1.000đ/tấn 12 12 

Thuế các loại (môn bài, doanh 
thu, môi trường…) 

 6 6 

Chi phí khác (Hội phí, giao tế, 
thuê VPĐD, thuê đất...) 

 70 77 

Biến phí (VC) 1.000đ/tấn 1.463 2.176 

Định phí (FC) 1.000đ/tấn 133 133 

Tổng chi (TC) 1.000đ/tấn 1.596 2.309 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Bảng 4-36 Hạch toán chi phí - lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến xơ dừa thị trường nội địa 

(tính cho 1 tấn xơ dừa) 

Khoản mục Năm 2010 Năm 2011 

Giá trị  
(1.000 đ/tấn) 

Tỉ lệ (%) Giá trị  
(1.000 đ/tấn) 

Tỉ lệ 
(%) 

Doanh thu 5.692 100 6.575 100 

  * Xơ dừa thành phẩm 4.892 85,9 5.775 87,8 

  * Mụn dừa (sản phẩm phụ) 800 14,1 800 12,2 

Chi phí trung gian (IC) 3.455 60,7 4.419 67,2 

Chi phí nguyên liệu 3.396 98,3 4.350 98,4 

Bao bì, đóng gói 7 0,2 7 0,2 

Nhiên liệu 52 1,5 63 1,4 

Giá trị gia tăng (VA) 2.237 39,3 2.156 32,8 

Lao động (thuê nhân công, lương) 1.100 49,2 1125 52,2 

Vận chuyển 102 4,6 111 5,1 

Chi phí quản lý 75 3,4 85 3,9 

     

Thuế + Phí 16 0,7 16 0,7 

Lãi gộp (GPr) 944 42,2 819 38,0 

Khấu hao 58 2,6 61 2,8 

Lãi ròng (NPr) 885 39,6 758 35,2 

P/IC 1,6  1,5  

VA/IC 0,6  0,5  

NPr/IC 0,3  0,2  

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Bảng 4-37 Hạch toán chi phí - lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến xơ dừa xuất khẩu (tính cho 1 

tấn xơ dừa) 

Khoản mục 
2010 2011 

Giá trị  
(1.000 đ/tấn) 

Tỉ lệ (%) Giá trị  
(1.000 đ/tấn) 

Tỉ lệ (%) 

Doanh thu 5.670 100 8.250 100 

  * Xơ dừa thành phẩm 4.870  7.450  

  * Mụn dừa (sản phẩm  phụ) 800  800  

Chi phí trung gian (IC) 3.817 67,3 6.745 81,8 

Chi phí nguyên liệu 3.675 96,3 6.567 97,4 

Bao bì, đóng gói 40 1,0 50 0,7 

Nhiên liệu 102 2,7 128 1,9 

Giá trị gia tăng (VA) 1.853 32,7 1.506 18,2 

Lao động (thuê nhân công, lương) 824 44,4 987 65,5 

Vận chuyển 308 16,6 359 23,8 

Chi phí quản lý 16 0,9 20 1,3 
Chi khác  
(giám định CL, hành chính, lãi vay…) 28 1,5 36 2,4 

Thuế + Phí 8 0,4 8 0,5 

Lãi gộp (GPr) 670 36,1 96 6,4 

Khấu hao 37 2,0 37 2,4 

Lãi ròng (NPr) 633 34,2 60 4,0 

P/IC 1,5  1,2  

VA/IC 0,5  0,2  

NPr/IC 0,2  0,01  

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Bảng 4-38 Hạch toán chi phí - lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến mụn dừa xuất khẩu (tính cho 

1 tấn mụn dừa) 

Khoản mục Năm 2010 Năm 2011 

Giá trị  
(1.000 đ/tấn) 

Tỉ lệ (%) Giá trị  
(1.000 đ/tấn) 

Tỉ lệ (%) 

Doanh thu     

  * Mụn dừa 2.220 100 2.750 100 

     

Chi phí trung gian (IC) 697 31,4 1.280 46,5 

Chi phí nguyên liệu 556 79,8 1.111 86,8 

Bao bì, đóng gói 24 3,5 35 2,8 

Nhiên liệu 117 16,8 134 10,4 

Giá trị gia tăng (VA) 1.523 68,6 1.470 53,5 

Lao động (thuê nhân công, lương) 622 40,8 711 48,4 

Vận chuyển 0 0,0 0 0,0 

Chi phí quản lý 39 2,6 46 3,1 

Chi phí khác 29 1,9 57 3,9 

Thuế + Phí 75 4,9 82 5,6 

Lãi gộp (GPr) 757 49,7 574 39,1 

Khấu hao 133 8,7 133 9,1 

Lãi ròng (NPr) 624 41,0 441 30,0 

P/IC 3,2  2,1  

VA/IC 2,2  1,1  

NPr/IC 0,9  0,3  

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.8.8 Sử dụng lao động  

Lao động nói chung tại các cơ sở chế biến xơ dừa, mụn dừa chủ yếu là những lao động phổ 
thông có trình độ thấp sinh sống tại địa phương. Tại một vài doanh nghiệp có quy mô lớn hoặc 
doanh nghiệp nước ngoài đầu tư, lược lượng lao động quản l{ và lao động kỹ thuật có trình độ 
cao, có kinh nghiệm chuyên môn.  

Số lượng lao động trong các cơ sở chế biến xơ dừa, mụn dừa rất khác nhau tùy theo quy mô của 
doanh nghiệp có thể có từ hơn chục người tới vài trăm người. Đối với các cơ sở nhỏ, lao động 
làm theo thời vụ, theo từng chuyến hàng và ăn lương theo sản phẩm. Những trường hợp này 
thường không có hợp đồng lao động chính thức, không có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế, 
không có các trợ cấp hay phúc lợi nào khác. 

Mặc dù có quy mô lớn hơn sử dụng nhiều máy móc hơn so với các cơ sở thu gom sơ chế, song 
lao động và phân công lao động, cơ cấu tổ chức trong các cơ sở chế biến xơ dừa, mụn dừa cũng 
không rõ ràng. Người lao động chủ yếu lấy kinh nghiệm để vận hành máy móc, không qua đào 
tạo nghề chính thức.  

Đối với các cơ sở chế biến mụn dừa lao động cũng được chia làm làm nhiều công đoạn, tuy nhiên 
các trả  lương có khác so với cơ sở chế biến xơ dừa. Tùy theo quy mô, có doanh nghiệp lao động 
được trả lương theo tháng và được k{ hợp đồng lao động với đầy đủ chính sách hỗ trợ theo luật 
lao động. Với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn thì lao động cũng được trả lương theo 
sản phẩm với mức tiền công theo sản phẩm là 500.000đ/tấn. 

 Việc sử dụng lao động ở các cơ sở chế biến xơ dừa, mụn dừa nhỏ khá bấp bênh, người lao động 
cũng thường xuyên tìm kiếm những cơ sở mới lớn hơn, có thu nhập cao hơn để làm việc. Hiện 
nay, đã bắt đầu xuất hiện tình trạng khó khăn, thiếu hụt lao động tại các cơ sở thu gom sơ chế 
nhỏ lẻ. 
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4.8.9 Vai trò của cơ sở chế biến xơ, mụn dừa trong chuỗi giá trị dừa 

Trước đây vỏ xơ dừa, mụn dừa thường là phế phẩm không được sử dụng đến và thải ra ngoài 
môi trường làm ô nhiễm trầm trọng. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn nguyên liệu này mà 
còn gây ra hậu quả rất  lớn về môi trường, chí phí môi trường. Khi các phế phẩm này được tận 
dùng làm xơ dừa, mụn dừa đóng khối xuất khẩu đã giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Như 
vậy, vai trò đầu tiên của các cơ sở chế biến xơ dừa, mụn dừa là giúp giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. 

Vai trò thứ hai rất quan trọng của cơ sở chế biến xơ, chỉ, mụn dừa là tận dụng hết các thành 
phần của vỏ xơ dừa, làm tăng giá trị cho trái dừa. Khi các cơ sở hoạt động đã tạo ra nhiều công 
ăn việc làm cho người dân địa phương, điều này giúp tăng thu nhập không chỉ cho người dân và 
giảm thiểu gánh nặng xã hội. 

Đặc biệt đa số sản phẩm xơ dừa, mụn dừa được xuất khẩu ra nước ngoài đã mang lại một lượng 
không nhỏ ngoại tệ cho nền kinh tế Bến Tre. 

Đối với thị trường trong nước, các cơ sở chế biến xơ dừa, mụn dừa cung cấp nguyên liệu để sản 
xuất ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn như hàng thủ công mỹ nghệ, chỉ xơ dừa, thảm 
dừa, đệm dừa, đất sạch. Mặc dù hiện nay các sản phẩm có giá trị gia tăng cao này chưa phát 
triển mạnh ở Việt Nam nhưng trong tương lai đây sẽ là nguồn cung cấp nguyên liệu, là động lực 
quan trọng cho sự phát triển của những sản phẩm và ngành thủ công mỹ nghệ. 

4.9 Cơ sở và doanh nghiệp chế biến than gáo dừa và than hoạt tính  

4.9.1 Sơ đồ chuỗi giá trị  

Trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre, chế biến gáo dừa, than gáo dừa và than hoạt tính là một mắt 
xích quan trọng có giá trị gia tăng cao và có thể phát triển thành ngành hàng công nghiệp công 
nghệ cao. Tác nhân cốt lõi trong mắt xích này là các cơ sở, doanh nghiệp chế biến than gáo dừa 
và doanh nghiệp chế biến than hoạt tính. Trong đó, tác nhân chế biến than gáo dừa cũng có thể 
chia làm hai loại (tương ứng với hai công đoạn) là tác nhân đốt than gáo dừa và tác nhân chế 
biến than thiêu kết thông qua công đoạn nghiền, sàng lọc, và phân loại than gáo dừa. 

Tác nhân đầu vào của các cơ sở than gáo dừa là thương lái, cơ sở thu gom sơ chế. Những tác 
nhân này cung cấp sản phẩm gáo dừa khô. Gáo dừa khô được đốt để cho ra sản phẩm than gáo 
dừa ở dạng thô. Than gáo dừa ở dạng thô sau đó sẽ được nghiền nhỏ theo kích cỡ tiêu chuẩn và 
được sàng lọc loại bỏ tạp chất và phân loại thành nhiều lại than có tiêu chuẩn kỹ thuật khác 
nhau.  

Đầu ra của các cơ sở than gáo dừa gồm ba kênh chính. Một là kênh cung cấp cho các công ty sản 
xuất than hoạt tính trong nước, chiếm khoảng 75% tổng sản lượng than gáo dừa được sản xuất 
ra tại Bến Tre. Kênh thứ hai là xuất khẩu sang thị trường nước ngoài mà chủ yếu là Trung Quốc, 
kênh này chiếm khoảng 25% tổng sản lượng than thiêu kết. Và một tỉ lệ nhỏ than gáo dừa ở 
dạng vụn, loại thải sẽ được bán cho các cơ sở ép than tại địa phương sử dụng để ép thành than 
đốt như than tổ ong. Các công ty sản xuất than hoạt tính chỉ hoạt động tại Bến Tre trong thời 
gian gần đây, trước đó hầu hết chuỗi giá trị than gáo dừa chỉ dừng lại ở dạng than thiêu kết (than 
gáo dừa đã nghiền nhỏ và sàng lọc) và được bán trực tiếp ra thị trường Trung Quốc, doanh 
nghiệp than hoạt tính ngoài tỉnh và một phần dùng làm than đốt. 

Nguyên liệu đầu vào của các công ty sản xuất than hoạt tính là than gáo dừa thiêu kết đã được 
sàng lọc để loại bỏ tạp chất và xay nhỏ theo kích thước yêu cầu. Ứng dụng của than hoạt tính rất 
đa dạng như làm màng lọc nước, khử độc, khử phóng xạ, làm nguyên liệu trong ngành dược 
phẩm. Vì vậy thị trường đầu ra của than hoạt tính rất rộng và đa dạng nhưng chủ yếu sử dụng 
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vào các ngành công nghiệp công nghệ cao ở các nước phát triển. Thị trường trong nước chỉ sử 
dụng một tỉ lệ khá nhỏ. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 4-30 Sơ đồ chuỗi giá trị đối với cơ sở chế biến than gáo dừa tại Bến Tre 

4.9.2 Phương thức hoạt động 

4.9.2.1 Các cơ sở đốt than gáo dừa  

Các cơ sở đốt than gáo dừa hoạt động theo phương thức tổ chức hộ gia đình là chủ yếu, với quy 
mô vừa và nhỏ. Thông thường, họ có diện tích mặt bằng nhà xưởng chỉ vào khoảng 200-400 m2, 
vốn đầu tư ban đầu chỉ khoảng từ 30 đến 100 triệu đồng.  và quy mô lao động khoảng từ 5 – 10 
người. Lao động chính vẫn là các thành viên trong gia đình và một ít lao động thời vụ thuê ngoài. 
Chủ cơ sở và các thành viên trong gia đình trực tiếp đảm nhận tất cả các vai trò quản l{ và sản 
xuất. Chủ cơ sở thường là người có kinh nghiệm và quan hệ lâu năm làm trong ngành dừa. Tuy 
nhiên trình độ của họ thường không cao, đa phần có trình độ từ cấp 3 trở xuống.  

Quy mô về máy móc, công nghệ của các cơ sở này cũng đơn giản, và đáp ứng các tiêu chuẩn tối 
thiểu của ngành nghề. Công cụ sản xuất chính là lò đốt than xây bằng gạch và hệ thống xử l{ chất 
khói thải. Ngoài ra, cơ sở đốt than còn sử dụng một số máy móc công cụ khác như máy bơm 
nước, ghe, công cụ cầm tay như cào, vải bạt. Ngoài ra còn có vôi và các hóa chất khác để xử l{ 
khói thải.  

Các cơ sở đốt than có hai hình thức hoạt động: một là tự mua gáo dừa về đốt và bán lại cho 
những cơ sở thu gom, xay than; hai là đốt than thuê cho các cơ sở thu gom, xay than. Có nhiều 
cơ sở đốt than gáo dừa được doanh nghiệp xay than đầu tư tiền bạc để xây dựng lò đốt và hệ 
thống xử l{ chất thải, sau đó sẽ trả nợ dần bằng than gáo dừa thiêu kết hoặc đốt than thuê. 

4.9.2.2 Doanh nghiệp xay than  

Doanh nghiệp này có chức năng chính là thu gom than gáo dừa nguyên liệu, sau đó xay nhỏ và 
sàng lọc, phân loại để có than thiêu kết làm đầu vào cho chế biến than hoạt tính. Các doanh 
nghiệp này có quy mô lớn hơn, mô hình tổ chức và hoạt động bắt đầu mang tính chuyên nghiệp, 
công nghiệp hơn so với các cơ sở đốt than song vẫn quản l{ theo kiểu gia đình.  

Quy mô nhà xưởng lớn của các doanh nghiệp này có thể lên tới 4.000-5.000m2 với nhiều chi 
nhánh, xưởng khác nhau. Nhiều cơ sở xay than có vốn đầu tư ban đầu khá cao, từ 3-10 tỷ đồng, 
quy mô lao động khoảng từ 20 – 300 người. Lao động quản l{ vẫn là các thành viên trong gia 
đình, nhưng lao động phổ thông cần khá nhiều nên chủ yếu thuê ngoài, một số lao động được k{ 
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hợp đồng lâu dài và một số làm việc theo thời vụ (tùy theo tính chất công việc). Chủ cơ sở 
thường là người có kinh nghiệm, uy tín và quan hệ lâu năm làm trong ngành dừa.  

Quy mô về máy móc, công nghệ của các cơ sở này bắt đầu lớn, phức tạp và mang tính công 
nghiệp. Có doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống máy móc công nghệ sản xuất than gáo dừa và hệ 
thống xử l{ chất thải hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn của các nước phát triển. Trong đó, đầu tiên 
phải kể đến là hệ thống máy nghiền và sàng lọc than, thứ hai là hệ thống lò đốt than và cuối cùng 
hệ thống xử l{ chất thải, khói thải ra môi trường (đối với các doanh nghiệp có đầu tư cả hệ thống 
lò đốt than). Ngoài ra còn có một số máy móc khác như máy bơm nước, ghe, xe vận chuyển, các 
công cụ dụng cụ, vôi và các hóa chất khác.  

4.9.2.3 Doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính 

Doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính là tác nhân có mô hình tổ chức, mô hình hoạt động và 
công nghệ hiện đại nhất trong nhóm tác nhân sản xuất than từ gáo dừa. Hiện nay ở Việt Nam 
cũng chỉ có một vài doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính. Bến Tre có doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài là Công ty Pica của Pháp và có hai doanh nghiệp khác đang trong giai đoạn khởi động. 
Ngoài ra, công ty Trà Bắc tọa lạc tại tỉnh Trà Vinh cũng sử dụng cùng nguồn nguyên liệu từ gáo 
dừa Bến Tre và các tỉnh lân cận. Quy mô nhà xưởng của doanh nghiệp này khá lớn lên tới hàng 
ngàn tới vài chục ngàn m2. Số vốn đầu tư ban đầu rất cao lên tới hàng triệu USD và quy mô lao 
động hàng trăm người.  

Doanh nghiệp than hoạt tính có mô hình tổ chức và hoạt động khá hiện đại, các bộ phận được 
phân công rõ ràng. Đội ngũ nhân lực cũng có trình độ cao cả về kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn lẫn 
kỹ năng làm việc. Đặc biệt là hệ thống máy móc, công nghệ của doanh nghiệp sản xuất than hoạt 
tính rất hiện đại, có những bí mật công nghệ riêng. Vì là sản phẩm công nghệ cao, hệ thống máy 
móc hiện đại phức tạp nên địa bàn hoạt động của doanh nghiệp than hoạt tính thường ở những 
khu vực có cơ sở hạ tầng tốt như khu công nghiệp hay các khu trung tâm. Công ty sản xuất than 
hoạt tính ở Bến Tre hiện nay vẫn chỉ hoạt động ở giai đoạn đầu của toàn bộ quá trình sản xuất 
than hoạt tính thành phẩm. 

4.9.3 Thị trường đầu vào 

Gáo dừa nguyên liệu được cung cấp trực tiếp từ các cơ sở sơ chế dừa trái nhỏ hoặc từ hệ thống 
thương lái. Nguyên liệu gáo dừa được phân cấp chất lượng khác nhau chủ yếu theo các chỉ tiêu 
cảm quan như độ già của dừa, ẩm độ, độ dày của gáo, màu sắc. Giá của nguyên liệu loại một và 
nguyên liệu loại hai chênh nhau khoảng 10-20%.  

Thông thường, nguyên liệu được tính bằng tấn, và cơ sở đốt than mua từ những mối hàng quen 
biết lâu năm (chiếm trên 90% nguyên liệu) và mua từ các ghe vãng lai (chiếm dưới 10%). Mỗi cơ 
sở có từ 2 đến trên 10 đầu mối cung cấp thường xuyên và nhiều mối vãng lai. Việc mua bán gáo 
dừa với những mối quen biết lâu năm khá thuận lợi và đảm bảo nguồn hàng ổn định. Phương 
thức than toán chủ yếu vẫn là mua đứt bán đoạn, thanh toán bằng tiền mặt, ít khi gối đầu hoặc 
trả chậm. Giá bán là do hai bên tự thỏa thuận theo mức giá thị trường thời điểm. 

Các doanh nghiệp thu gom, nghiền sàng mua than gáo dừa từ các cơ sở thiêu kết nhỏ, hoặc các 
cơ sở vệ tinh. Thông thường, một doanh nghiệp thu gom nghiền sàng sẽ có từ 10 đến trên 100 
điểm thiêu kết than gáo cung cấp nguyên liệu làm vệ tinh. Các cơ sở vệ tinh này phân tán khắp 
nơi trong tỉnh Bến Tre.  

Có ba hình thức hợp tác mua bán chủ yếu sau:  

1) Hình thức 1. Cơ sở đốt than gáo dừa tự mua gáo dừa về đốt và bán cho các doanh 
nghiệp xay than thiêu kết. Phương thức mua bán chủ yếu là mua đứt bán đoạn, thanh 
toán bằng tiền mặt, không có hợp đồng hay thỏa thuận trước. Trong một số trường hợp, 
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nếu có quan hệ thương xuyên và tin cậy, doanh nghiệp xay than tạm ứng trước cho cơ sở 
đốt than để mua nguyên vật liệu. Tiền ứng trước được trả lại dưới dạng than gáo dừa. 
Giá bán thỏa thuận sòng phẳng theo giá thị trường;  

2) Hình thức 2. Doanh nghiệp xay than tự thu mua gáo dừa, vận chuyển đến cơ sở đốt than 
để đốt gia công, và trả chi phí đốt than. Hình thức này tương đối phổ biến, nhất là đối với 
các cơ sở đốt than thiếu vốn mua gáo dừa nguyên liệu;  

3) Hình thức 3. Doanh nghiệp xay than cấp vốn cho cơ sở đốt than vệ tinh để xây dựng lò, 
mua máy móc, công cụ dụng cụ và nguyên liệu cần thiết. Sau đó cấp nguyên liệu gáo dừa 
cho cơ sở đốt than theo phương thức khoán với mức giao khoán 3,4 tấn gáo cho 1 tấn 
than gáo dừa, trong khi hệ số chế biến phổ biến là 2,9-3 tấn gáo/1 tấn than gáo. Do đó, 
cơ sở vệ tinh được hưởng công đốt than từ lượng than chênh lệch 0,4 tấn gáo dừa này. 
Tiền đầu tư ban đầu sẽ được trừ dần vào than.  

Trên thực tế tại Bến Tre đang có tình trạng cạnh tranh khá gay gắt giữa những doanh nghiệp thu 
gom than gáo dừa và xay than. Việc này đã diễn ra vài năm gần đây, mà đỉnh điểm là trong 6 
tháng đầu năm 2011. Nguyên nhân chính là do số lượng các cơ sở xay than tăng lên, và quy mô 
sản xuất tăng gây ra thiếu hụt nguyên liệu lớn. Ngoài ra, thương nhân Trung Quốc cũng tích cực 
thu mua than gáo dừa đã xay và phân loại. Tình trạng này đã gây ra sự canh tranh khốc liệt và 
nhiều trường hợp cạnh tranh không lành mạnh diễn ra. Đồng thời làm cho giá bán tăng liên tục 
ảnh hưởng lớn đến ngành chế biến than hoạt tính. 

Thị trường đầu vào của các doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính là than gáo dừa đã xay nghiền, 
sàng lọc và phân loại theo quy cách. Các doanh nghiệp này có chi phí đầu tư lớn, chi phí hoạt 
động cao và thị trường đầu ra ổn định chặt chẽ nên phải có hệ thống cung cấp nguyên liệu đầu 
vào ổn định. Các doanh nghiệp này phải k{ hợp đồng mua bán nguyên liệu ổn định trong thời 
gian vài tháng tới một năm, thậm chí phải k{ những biên bản thỏa thuận hợp tác lâu dài.  

Thông thường, các doanh nghiệp này mua nguyên liệu với khối lượng lớn, theo các tiêu chuẩn 
sản phẩm khắt khe, ví dụ độ ẩm tối đa 20%, tạp chất tối đa 2%. Chỉ những nhà cung cấp có đủ 
nguồn lực mới có thể đáp ứng như cầu của họ. Mỗi doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính có 
khoảng 2-3 nhà cung cấp lớn thường xuyên (có khả năng cung cấp 200 tấn than gáo nguyên 
liệu/tháng) và khoảng 10 nhà cung cấp nhỏ không thường xuyên.  

Hiện nay đang xảy ra tình trạng thiếu hụt nguyên liệu than xay nguyên liệu cho nhà máy sản xuất 
than hoạt tính. Theo kết quả khảo sát, nguồn than nguyên liệu ở Bến Tre hiện nay chỉ có thể đáp 
ứng được 30% nhu cầu của các nhà máy than hoạt tính. Có nhiều nguyên nhân: i) Lượng lớn dừa 
khô nguyên trái bị xuất khẩu (chiếm khoảng 25%-30% tổng sản lượng); ii) Lượng khá lớn than 
gáo dừa sau khi xay được xuất khẩu thô cho thương nhân Trung Quốc tại Bến Tre hoặc xuất khảu 
sang Trung Quốc và iii) Nhu cầu than thiêu kết dạng hạt nguyên liệu tăng khá cao. Vì vậy, các 
doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính đang tính tới phương án nhập khẩu dừa khô trái, hay 
nguyên liệu về để sản xuất. 

4.9.4 Thị trường đầu ra 

Thị trường đầu ra hiện nay của các cơ sở đốt than gáo dừa là các doanh nghiệp xay than, thị 
trường này chiếm gần như 99% sản lượng đầu ra. Một tỉ lệ nhỏ than loại thải than vụn được sử 
dụng làm than đốt tại địa phương. Mỗi cơ sở than thiêu kết đều có mối liên hệ chặt chẽ và lâu 
dài với một mối doanh nghiệp nghiền sàng than hạt. 

Thị trường đầu ra của các doanh nghiệp xay than bao gồm thị trường là các doanh nghiệp sản 
xuất than hoạt tính trong nước và thị trường Trung Quốc. Theo số liệu của Cục Thống Kê Bến 
Tre, năm 2009 Bến Tre xuất khẩu 16,5 ngàn tấn than thiêu kết, trong đó thị trường Trung Quốc 
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chiếm 98,8% khối lượng này. Năm 2006, tổng công suất chế biến than các loại của Bến Tre là 25 
ngàn tấn, sản lượng thực tế 18 ngàn tấn (Sở Khoa học Công nghệ Bến Tre, 2011). Trong khi đó, 
năng lực chế biến than hoạt tính của công ty Pica là 6.000 tấn/năm (công suất đã lắp đặt) và 
công ty Trà Bắc là 4.000 tấn/năm; tương đương lượng than gáo dừa nguyên liệu 30 ngàn 
tấn/năm. Hiện nay, công suất thực tế của hai công ty trên chỉ đạt dưới 50% công suất lắp đặt.  

Thị trường tiêu thụ than hoạt tính chủ yếu là các nước phát triển. Công ty Pica xuất khẩu 100% 
sản lượng sản phẩm sản xuất ra được chuyển về công ty mẹ. 

4.9.5 Công nghệ, sản phẩm chính và hệ số chế biến 

Quá trình chế biến các sản phẩm than thiêu kết, than hoạt tính bắt đầu từ nguyên liệu đầu vào là 
gáo dừa khô cho tới than hoạt tính thành phẩm bao gồm các bước sau: 

1.  Gáo dừa khô được phơi khô và đưa vào lò đốt than  

2. Sau khoảng thời gian 3 ngày, than gáo dừa ra lò  

3. Than gáo dừa được vận chuyển đến cơ sở xay than và đưa vào máy nghiền 

4. Sau khi nghiền thành những hạt nhỏ than thiêu kết được đưa vào máy sàng để lọc 
tạp chất và phân loại sản phẩm 

5. Than thiêu kết dạng hạt nhỏ được chuyển sang doanh nghiệp sản xuất than hoạt 
tính. Nguyên liệu này được đưa vào lò và sau ba ngày cho ra than hoạt tính dạng 
thô. 

Công nghệ đốt than gáo dừa rất đơn giản. Lò đốt than được xây bằng vật liệu đơn giản như gạch, 
vôi. Xử l{ khí thải bằng công nghệ carbonat hóa khí than bằng nước vôi.  

Các doanh nghiệp xay than gáo dừa cũng sử dụng các công nghệ, máy móc đơn giản, chủ yếu là 
hệ thống máy xay nghiền trục lăn, hệ thống máy sàng rung để phân hạng hạt than xay theo quy 
cách.  

Bảng 4-39 Hệ số chế biến than gáo dừa từ gáo dừa nguyên liệu 

Lượng gáo dừa nguyên liệu (tấn) Trọng lượng than gáo dừa (tấn) 

Tối đa: 3 tấn 1 tấn 
Tối thiểu: 2,73 tấn 1 tấn 
Trung bình: 2,9 tấn 1 tấn 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Bảng 4-40 Hệ số chế biến than xay và than hoạt tính 

Hệ số chế biến than xay  Trọng lượng (tấn) Tỉ lệ (%) 

Tổng lượng than gáo dừa đầu vào 1,0 100 
Tổng lượng than xay đầu ra 1,0 100 

- Than 4x8 0,35 35 
- Than 3x6 0,5 50 
- Than 8x20 0,1 10 
- Than bụi và tro 0,05 5 

Hệ số chế biến than hoạt tính   
Tổng lượng than xay đầu vào 3,0  
Tổng lượng than hoạt tính đầu ra 1,0 30 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Công nghệ và kỹ thuật đối với hoạt động sản xuất than hoạt tính rất phức tạp, hiện đại và đòi hỏi 
chi phí đầu tư rất cao lên tới hàng triệu đô la. Trong đó, có nhiều kỹ thuật công nghệ là những bí 
mật riêng của từng doanh nghiệp. Quy trình sản xuất than hoạt tính gồm các bước: 
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1. Bước 1. Kiểm tra chất lượng, nếu như đạt phải sấy khô để đảm bảo độ ẩm tối đa 20% 
và nhập kho, lưu trữ. 

2. Bước 2. Khởi động lò. Thời gian khởi động 1 mẻ lò sản xuất than hoạt tính mất 3 ngày 
và mất một  lượng nhiên liệu ban đầu là 10.000 lít dầu. 

3. Bước 3. Cho nguyên liệu và phun nước tinh khiết vào lò và chế biến than hoạt tính. 
Thời gian chế biến 1 mẻ than hoạt tính là 3 ngày. Lò than là một ống kim loại lớn xoay 
liên tục quanh một trục. Thời gian xoay 1 vòng là 1 phút 30 giây. 

4. Bước 4. Sau 3 ngày sẽ cho ra lò than hoạt tính dạng thô. Than hoạt tính thô sau đó sẽ 
được tinh chế theo yêu cầu sử dụng của từng khách hàng. Giai đoạn này hiện chưa 
có ở Việt Nam. 

Để sản xuất được than hoạt tính với các tiêu chuẩn tinh khiết và phức tạp theo yêu cầu của 
những ngành công nghệ cao cần phải có hệ thống lọc nước tinh khiết rất hiện đại (ví dụ PICA 
nhập hệ thống xử l{ nước từ tập đoàn mẹ là Veolia). Nước máy (đã được lọc) sẽ được xử l{ 
thông qua hệ thống hiện đại để đảm bảo không lẫn tạp chất và hóa chất không mong muốn như 
độ pH, axit... phù hợp tiêu chuẩn đề ra.  

4.9.6 Chi phí và cơ cấu chi phí 

Kết quả phân tích cơ cấu chi phí của cơ sở, doanh nghiệp sản xuất than thiêu kết dưới hình thức  
có đầu tư lò đốt than và sử dụng nguyên liệu là gáo dừa được trình bày ở Bảng 4-41.  

- Biến phí (VC) chiếm 99,7% tổng chi phí (tương ứng 8,26 triệu đồng/tấn than gáo dừa). 
chủ yếu chi cho các khoản mua nguyên liệu (gáo dừa), vận chuyển, lao động và chi khác 
như trả lãi vay, bao bì, nhiên liệu. Năm 2011, giá gáo dừa nguyên liệu rất biến động, bình 
quân từ 2,5 – 2,68 triệu đồng/tấn, cao hơn 15-30% so với giá năm 2010.   

- Tổng chi phí (TC) khoảng 8,29 triệu đồng/tấn.  

Bảng 4-41 Cơ cấu chi phí sản xuất than thiêu kết từ nguyên liệu gáo dừa (tính cho 1 tấn than) 

Khoản mục ĐVT Giá trị Tỷ lệ (%) 

Biến phí (VC) 1.000đ/tấn 8.262,8 99,7 

Lao động, nhân công (xay, sàng)  42,5  

Chi phí quản lý  38,8  

Vận chuyển  247,5  

Mua nguyên liệu (gáo dừa)  7.732,7  

Thuế phí  4,8  

Nhiên liệu  26,8  

Bao bì  57,1  

Chi khác (lãi vay, sửa chữa máy...)  112,6  

Định phí (FC) 1.000đ/tấn 28,6 0,3 

Khấu hao máy móc  22,8  

Khấu hao nhà xưởng  5,8  

Tổng chi phí (TC) 1.000đ/tấn 8.291,4 100,0 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Đối với các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất than thiêu kết từ nguyên liệu là than gáo dừa (có nghĩa 
cơ sở, doanh nghiệp chỉ vận chuyển, xay nghiền, sàng lọc, phân loại than xay, đóng gói vào xuất 
bán) chi phí được trình bày ở Bảng 4-42. Kết quả tính toán cho thấy chi phí biến động cho 1 tấn 
than thiêu kết là 8,39 triệu đồng, chiếm 99,6% tổng chi phí, trong đó chi phí nguyên liệu than gáo 
dừa chiếm tỷ trọng lớn nhất, 99,3% so với tổng chi phí. Tổng chi phí để chế biến 1 tấn than thiêu 
kết từ than gáo dừa là 8,42 triệu đồng.  
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Bảng 4-42 Cơ cấu chi phí sản xuất than thiêu kết thành phẩm từ nguyên liệu than gáo dừa (tính 

cho 1 tấn than) 

Khoản mục ĐVT Giá trị Tỷ lệ (%) 

Biến phí (VC) 1.000đ/tấn 8.395,2 99,6 

Lao động, nhân công (xay, sàng)  42,5  

Chi phí quản lý  23,2  

Vận chuyển  165,0  

Mua nguyên liệu (than gáo dừa)  7.862,5  

Thuế phí  5,2  

Nhiên liệu  34,5  

Bao bì  54,4  

Chi khác (lãi vay, sửa chữa máy...)  207,9  

Định phí (FC) 1.000đ/tấn 31,3 0,4 

Khấu hao máy móc  23,0  

Khấu hao nhà xưởng  8,3  

Tổng chi phí (TC) 1.000đ/tấn 8.426,5 100,0 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Kết quả phân tích chi phí sản xuất của doanh nghiệp chế biến than hoạt tính (Bảng 4-43) cho 
thấy: 

- Chi phí cố định đầu tư máy móc rất cao, vốn và công nghệ nhập từ nước ngoài, biến 
động từ 2-6 triệu USD cho mỗi một doanh nghiệp. Do vậy, chi phí khấu hao máy móc và 
nhà xưởng khá lớn, biến động từ 1,3 – 1,7 triệu đồng/tấn than hoạt tính (chiếm 5% tổng 
chi phí). 

- Biến phí chiếm 95% tổng chi phí, chủ yếu chi cho mua than thiêu kết làm nguyên liệu đầu 
vào. Giá than thiêu kết biến động mạnh trong cuối năm 2010 và 2011. Do vậy, để sản 
xuất được 1 tấn than hoạt tính cần chi phí từ 23,4 – 31,1 triệu đồng mua than thiêu kết 
nguyên liệu. Do vậy mỗi doanh nghiệp cần số lượng vốn lưu động rất lớn có thể 15-20 tỷ 
đồng/năm.    

Bảng 4-43 Cơ cấu chi phí sản xuất than hoạt tính từ than thiêu kết (tính cho 1 tấn than hoạt 

tính) 

Khoản mục ĐVT 2010 2011 

  Giá trị Tỷ lệ 
(%) 

Giá trị Tỷ lệ 
(%) 

Biến phí (VC) 1.000đ/tấn 25.319,1 95,2 33.605,3 95,2 

Lao động, nhân công (thiêu,phân 
loại,đóng bao) 

 518,4  813,2  

Chi phí quản lý  435,6  683,3  

Vận chuyển  420,0  500,0  

Mua nguyên liệu (than thiêu kết)  23.400,0  31.050,0  

Thuế phí  137,1  137,1  

Nhiên liệu  324,7  324,7  

Bao bì  50,0  50,0  

Chi khác   33,3  47,1  

Định phí (FC) 1.000đ/tấn 1.285,7 4,8 1.698,8 4,8 

Khấu hao máy móc  1.003,3  1.416,5  

Khấu hao nhà xưởng  282,.4  282,4  

Tổng chi phí (TC) 1.000đ/tấn 26.604,8 100,0 35.304,1 100,0 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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- Ngoài ra, chi phí quản l{ doanh nghiệp cũng khá cao dối với những doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài. Bình quân chi từ 430 – 680 ngàn đồng/tấn than hoạt tính. Chi phí 
thuê công nhân làm việc trực tiếp biến động từ 520-810 ngàn đồng/tấn. Hai khoản chi 
phí này chiếm 9-13% giá trị gia tăng (VA). 

- Với chi phí đầu tư cao và nhu cầu vốn lưu động cao như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp 
phải có tiềm lực mạnh về vốn và con người quản l{ vận hành mới có hiệu quả. 

4.9.7 Giá bán, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng 

Kết quả phân tích một số doanh nghiệp chế biến than thiêu kết có sản phẩm cuối cùng là than đã 
sàng và phân loại để cung cấp cho các nhà máy/doanh nghiệp chế biến than hoạt tính hoặc xuất 
khẩu (Bảng 4-44) cho thấy một số vấn đề như sau: 

- Chi phí trung gian (IC) để mua nguyên liệu chiếm khoảng 99%, 1% cho bao bì và nhiên 
liệu (biến động chi phí trung gian khoảng 7,8 triệu đồng/tấn than thành phẩm trong tổng 
chi phí 8,8 triệu/tấn (IC chiếm 89% của tổng thu P). 

- Giá trị tăng thêm mang lại khoảng 11,2% tổng thu (P). Trong đó, chiếm tỷ lệ cao nhất là 
chi phí vận chuyển 25%, chi phí nhân công & lao động gián tiếp chiếm hơn 8%. Đây là các 
khoản giá trị gia tăng đóng góp cho nền kinh tế địa phương thông qua sử dụng lao động 
địa phương. 

- Lãi gộp trước khi trừ chi phí khấu hao chiếm 6% tổng thu (P) và chiếm 54,5% giá trị gia 
tăng (VA) (tương ứng mức lãi gộp 540 ngàn đồng/tấn than thiêu kết). Nếu doanh nghiệp 
chế biến quản l{ tốt và với quy mô chế biến 3.000 – 10.000 tấn/năm thì doanh thu sẽ rất 
cao (từ 27 – 90 tỷ đồng/năm) và lãi ròng (NPr) khoảng 1,5 – 5 tỷ đồng/năm. Tác nhân này 
mang lai lợi ích kinh tế rất lớn cho tỉnh Bến Tre.  

Bảng 4-44 Hạch toán chi phí sản xuất và giá trị gia tăng từ tác nhân than thiêu kết từ nguồn 

nguyên liệu là gáo dừa 

Khoản mục Giá trị (1.000đ/tấn) Tỷ lệ/P (%) Tỷ lệ trong TC, 
VA (%) 

Tổng thu (P) 8.797,9 100,0  

Chi phí trung gian (IC) 7.816,6 88,8 100,0 

Mua nguyên liệu 7.732,7  98,9 

Bao bì 57,1  0,7 

Nhiên liệu 26,8  0,3 

Giá trị gia tăng (VA) 981,3 11,2 100,0 

Lao động, nhân công (xay, sàng) 42,5  4,3 

Chi phí quản lý 38,8  4,0 

Vận chuyển 247,5  25,2 

Thuế phí 4,8  0,5 

Chi khác 112,6  11,5 

Lãi gộp (GPr) 535,1 6,1 54,5 

Khấu hao 28,6  2,9 

Lãi ròng (NPr) 506,5 5,8 51,6 

P/IC 1,13   

VA/IC 0,13   

NPr/IC 0,06   

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

- Khi giá gáo dừa biến động mạnh theo hướng tăng liên tục và tăng cao thì các cơ 
sở/doanh nghiệp sẽ thua lỗ nặng. Thực tế qua đợt điều tra tháng 11-2011, rất nhiều 
doanh nghiệp lỗ từ 200-500 triệu đồng/tháng do biến động giá nguyên liệu đầu vào, 
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nhưng doanh nghiệp vẫn phải vận hành để duy trì công nhân và giữ lao động. Nhiều cơ 
sở giảm bớt quy mô chế biến để giảm lỗ và sản xuất cầm chừng. 

Nếu các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp (vốn, công nghệ, nhân lực, quản l{ và nguồn 
nguyên liệu) có thể đảm bảo, doanh nghiệp chế biến than thiêu kết nguyên liệu là than gáo dừa 
sẽ có giá trị gia tăng cao hơn so với từ nguyên liệu gáo dừa, công đoạn sản xuất rút ngắn được 
thời gian và nguồn nhân lực sử dụng ít hơn (do không thu mua trực tiếp gáo từ nhiều cơ sở). 
Thực tế khi xây dựng các cơ sở sản xuất than gáo vệ tinh là một cách chọn lựa rất hợp l{ để 
doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí – lợi nhuận và quản l{ thuận lợi hơn, giảm thiểu một số yếu tố 
rủi ro cho doanh nghiệp (quy mô nhà xưởng, ô nhiễm môi trường, thiếu hụt lao động thủ công). 

Kết quả phân tích (Bảng 4-45) cho thấy rằng:  

- Chi phí sản xuất than thiêu kết từ than gáo dừa cao hơn và chi phí trung gian cũng cao 
hơn, chủ yếu là chi cho mua nguyên liệu đầu vào (tương ứng 7,7 triệu và 7,9 triệu/tấn 
than nguyên liệu đầu vào) .  

- Giá trị gia tăng cao hơn 1,2% so với sản xuất từ nguyên liệu gáo dừa (tương ứng với 980 
ngàn đồng/tấn và 1.120.000 đồng/tấn). 

Bảng 4-45 Hạch toán chi phí sản xuất và giá trị gia tăng từ tác nhân than thiêu kết từ nguyên liệu 

than gáo dừa (tính cho 1 tấn than) 

Khoản mục Giá trị (1.000đ/tấn) Tỷ lệ/P (%) Tỷ lệ trong 
TC, VA (%) 

 

Tổng thu (P) 9.075,0 100,0  

Chi phí trung gian (IC) 7.951,4 87,6 100,0 

Mua nguyên liệu 7.862,5  98,9 

Bao bì 54,4  0,7 

Nhiên liệu 34,5  0,4 

Giá trị gia tăng (VA) 1.123,6 12,4 100,0 

Lao động, nhân công (xay, sàng) 42,5  3,8 

Chi phí quản lý 23,2  2,1 

Vận chuyển 165,0  14,7 

Thuế phí 5,2  0,5 

Chi khác 207,9  18,5 

Lãi gộp (GPr) 679,8 7,5 60,5 

Khấu hao 31,3  2,8 

Lãi ròng (NPr) 648,5 7,1 57,7 

P/IC 1,1   

VA/IC 0,1   

NPr/IC 0,1   

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Trong các tác nhân chế biến than từ nguyên liệu gáo dừa, doanh nghiệp chế biến than hoạt tính 
có những điểm rất đặc thù như: i) chi phí trung gian (IC) rất cao, cao hơn nhiều lần các doanh 
nghiệp chế biến than thiêu kết (bình quân 23,77 triệu đồng/tấn than thành phẩm) và chiếm tỉ lệ 
gần 70% trong tổng thu; ii) giá trị gia tăng cũng rất cao, chiếm 30,5% tổng thu và bình quân mang 
lại 10,4 triệu đồng/tấn than thành phẩm, trong đó lao động chiếm 5%, chi phí quản l{ chiếm 
4,2%; iii) lãi ròng rất cao (nếu giá gáo dừa nguyên liệu ổn định) chiếm 72,8% giá trị gia tăng và 
bình quân khoảng 7,6 triệu đồng/tấn than hoạt tính. 

Nói tóm lại, đây là ngành công nghiệp mang lại giá trị gia tăng rất cao. Giải quyết nhiều lao động 
(khoảng 100 lao động/doanh nghiệp) với thu nhập cao (từ 180 – 500 USD/tháng/người), góp 
phần nâng cao đời sống của người dân Bến Tre. Tuy nhiên, đòi hỏi phải có dây chuyền công nghệ 
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hiện đại nhằm tăng hiệu suất chế biến, giảm ô nhiễm môi trường và tăng chất lượng than thiêu 
kết, phải có vốn đầu tư phù hợp, có trình độ quản l{ chuyên nghiệp, và ổn định thị trường, nhất 
là thị trường xuất khẩu.   

Bảng 4-46 Hạch toán chi phí sản xuất và giá trị gia tăng của doanh nghiệp chế biến than hoạt 

tính từ than thiêu kết, số liệu 2010 (tính cho 1 tấn than) 

Khoản mục Giá trị (1.000đ/tấn) Tỷ lệ/P (%) Tỷ lệ trong 
TC, VA (%) 

 

Tổng thu (P) 34.200,0 100,0  

Chi phí trung gian (IC) 23.774,7 69,5 100,0 

Mua nguyên liệu (than thiêu kết) 23.400,0  98,4 

Bao bì 50,0  0,2 

Nhiên liệu 324,7  1,4 

Giá trị gia tăng (VA) 10.425,3 30,5 100,0 

Lao động, nhân công (thiêu,phân 
loại,đóng bao) 

518,4  4,97 

Chi phí quản lý 435,6  4,18 

Vận chuyển 420,0  4,03 

Thuế phí 137,1  1,32 

Chi khác 33,3  0,32 

Lãi gộp (GPr) 8.880,9  85,19 

Khấu hao 1.285,7  12,33 

Lãi ròng (NPr) 7.595,2  72,85 

    

P/IC 1.44   

VA/IC 0.44   

NPr/IC 0.32   

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

4.9.8 Sử dụng lao động  

Các cơ sở đốt than gáo dừa và các doanh nghiệp chế biến than thiêu kết sử dụng nhiều lao động 
nông thôn dưới hình thức lao động thường xuyên hoặc lao động thời vụ. Số lượng lao động phụ 
thuộc vào quy mô của doanh nghiệp và sản lượng chế biến hàng năm. Các cơ sở đốt than gáo 
dừa sử dụng ít lao động, từ 3-5 lao động thường xuyên, chủ yếu cho các công đoạn vận hành lò 
đốt, xúc gáo vào lò, xúc than ra, đóng bao, vận chuyển. Các cơ sở này nằm rải rác khắp các vùng 
của tỉnh Bến Tre, góp phần mang lại công ăn việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn, giảm 
bớt áp lực di cư lao động cho các thành phố lớn, góp phần tạo bình ổn sinh kế nông thôn.  

Các doanh nghiệp xay than sử dụng nhiều lao động hơn, cho các công đoạn bốc vác, vận hành 
máy móc, xúc than, đóng bao. Lao động chủ yếu mang tính thường xuyên và ăn lương theo 
tháng hoặc sản phẩm (tùy theo tính chất công việc). Thu nhập bình quân cho lao động trong tác 
nhân này là khoảng 2 – 3 triệu đồng/tháng.  

Đối với các doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính, hình thức tổ chức quản l{ khá chuyên nghiệp, 
bài bản và hiện đại với đội ngũ nhân lực có trình độ. Những người quản l{ là những người có 
trình độ cao, một số là doanh nhân nước ngoài (ví dụ doanh nghiệp PICA) và nhiều kinh nghiệm 
chuyên môn, đặc biệt trong bộ phận nghiên cứu phát triển có những chuyên gia giỏi. Lao động 
phổ thông, công nhân thường chỉ có trình độ trung cấp, toàn bộ là người địa phương. Lao động 
quản l{ giám sát, nghiên cứu phát triển có trình độ và chuyên môn cao; một số là người tại địa 
phương, số khác từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc chuyên gia nước ngoài sang. Tất cả lao động từ 
thấp đến cao đều được k{ hợp đồng lao động, hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế và các trợ cấp khác theo quy định của luật lao động. Thu nhập của lao động phổ thông tại các 
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doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính khá cao (biến động từ 3 – 5 triệu đồng/tháng), đối với lao 
động quản l{ và lao động có trình độ như kỹ sư, giám sát mức lương rất cao so với mặt bằng 
lương nói chung của ngành dừa (20-50 triệu đồng/tháng). Lương chuyên gia nước ngoài chịu 
trách nhiệm quản l{ khoảng 3.000-4.000 USD/tháng.  

Số lượng lao động tại các doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính biến động tùy theo quy mô (bình 
quân từ 15-20 người/ca trực và chia 4 ca/ngày, số lượng công nhân trực tiếp sản xuất khoảng 
60-100 người), 4-6 quản l{ theo tổ và 3-6 nhân viên hành chính, 6-7 nhân viên phòng thí nghiệm 
R & D và 1-2 chuyên gia tư vấn từ nước ngoài làm việc không thường xuyên (giám sát, tư vấn nhà 
máy 1-2 lần/qu{). Một số công việc mang tính không liên tục với yêu cầu trình độ thấp như tạp 
vụ, bốc vác... thường được công ty thuê dịch vụ bên ngoài thực hiện.  

Phân công lao động sản xuất trong doanh nghiệp này dựa trên mô hình quản l{ công nghiệp, 
theo từng công đoạn sản xuất và tính chuyên nghiệp rất cao, bao gồm những công đoạn chính là 
bốc vác, vận chuyển và xuất nhập khẩu; kiểm tra, phân tích và phân loại nguyên liệu; khởi động, 
vận hành và giám sát lò than hoạt động; nghiên cứu và phát triển sản phẩm. 

4.9.9 Vai trò của cơ sở và doanh nghiệp chế biến than gáo dừa và than hoạt 

tính trong chuỗi giá trị dừa 

Kênh sản xuất than gáo dừa, than thiêu kết và than hoạt tính có tính chất quan trọng trong đa 
dạng hóa sản phẩm và tận dụng nguyên liệu phụ từ trái dừa cho chế biến. Vì vậy, các cơ sở đốt 
than, xay than và chế biến than hoạt tính có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa sản phẩm 
chế biến từ dừa, tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương. Kế đến, các tác nhân này tạo công ăn 
việc làm cho rất nhiều lao động phi nông nghiệp ở vùng nông thôn Bến Tre. Đồng thời tác nhân 
này cũng góp phần huy động hiệu quả những nguồn lực nhàn rỗi trong dân như vốn, đất đai 
nhà xưởng là lao động gia đình để tham gia vào quá trình sản xuất. Qua hoạt động sản xuất, chế 
biến, các doanh nghiệp này tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho xã hội, đóng góp vào nền kinh tế 
tỉnh Bến Tre. 

Các doanh nghiệp chế biến than hoạt tính còn có vai trò nâng cao trình độ công nghệ chế biến; 
nối kết thị trường thế giới; quảng bá hình ảnh ngành dừa Bến Tre; và tạo ra giá trị gia tăng rất 
cao. Với vai trò tạo ra những sản phẩm có giá trị và công nghệ cao, nhiều tiện ích cho xã hội 
doanh nghiệp sản xuất than hoạt tính đã làm tăng thêm giá trị cho ngành hàng dừa, tận dụng 
gáo dừa là sản phẩm phụ của trái dừa biến thành sản phẩm chính. Từ đó làm gia tăng tỉ lệ đóng 
góp của gáo trong tổng giá trị trái dừa và góp phần làm tăng giá trị cho chuỗi giá trị dừa Bến Tre. 
Đặc biệt với trình độ khoa học công nghệ cao, khả năng quản l{ tổ chức hiện đại, các doanh 
nghiệp này sẽ đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến dừa nói riêng và 
các ngành công nghiệp khác nói chung ở Bến Tre. 

Xét về mặt kinh tế xã hội, kênh sản xuất than gáo dừa và than hoạt tính tạo công ăn việc làm với 
thu nhập khá cao, đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tăng thêm giá trị cho nền kinh tế.  

4.10 Cơ sở chế biến thạch dừa  

4.10.1 Sơ đồ chuỗi giá trị 

Nước của trái dừa khô không phải là thành phần quan trọng được sử dụng làm thực phẩm. 
Nhiều năm trước đây, nước dừa khô bị loại bỏ, và gây ra ô nhiễm môi trường. Trong các năm gần 
đây, khi công nghệ vi sinh được áp dụng để chế biến nước dừa khô thành thạch dừa mà chủ yếu 
dùng làm thực phẩm, nước dừa khô trở nên có giá trị, và các cơ sở chế biến thạch dừa có vai trò 
khá quan trọng góp phần làm gia tăng giá trị cho trái dừa, và giảm thiểu ô nhiểm môi trường. 
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Hiện nay đang có một số nghiên cứu ứng dụng thạch dừa cho những sản phẩm có giá trị sử dụng 
và giá trị thị trường cao như mặt nạ thạch dừa sử dụng cho việc chăm sóc da; nếu thành công thì 
sẽ làm gia tăng giá trị của nước dừa khô, trái dừa và cơ sở chế biến thạch dừa sẽ trở thành tác 
nhân quan trọng không thể thiếu trong chuỗi giá trị dừa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-31 Sơ đồ chuỗi giá trị đối với cơ sở, doanh nghiệp chế biến thạch dừa 

Dựa vào quy trình chế biến, có thể chia tác nhân sản xuất, chế biến thạch dừa thành hai nhóm: i) 
cơ sở/doanh nghiệp sản xuất thạch dừa thô từ nguyên liệu nước dừa; và ii) cơ sở/doanh nghiệp 
chế biến thạch dừa thành phẩm (từ thạch thô để làm thực phẩm cho tiêu dùng trực tiếp, hoặc 
làm nguyên liệu chế biến sản phẩm khác, hoặc xuất khẩu). 

4.10.2 Phương thức hoạt động 

Cơ sở sản xuất thạch dừa thô có quy mô tương đối nhỏ, lao động sử dụng từ 5-7 người/cơ sở, 
diện tích cơ sở 500-1.000 m2, vốn lưu động khoảng vài trăm triệu đồng, công suất chế biến từ 
150 – 750 tấn/năm/cơ sở. Nguyên liệu đầu vào của cơ sở sản xuất thạch dừa thô là phần nước 
của trái dừa khô mua từ tác nhân cơ sở thu gom và sơ chế hoặc thương lái. Sản phẩm chính thu 
được là thạch dừa thô. Thị trường tiêu thụ (tác nhân tiêu thụ đầu ra) có thể chia làm hai kênh 
chính: Một là các doanh nghiệp trong nước chế biến thạch dừa thành phẩm bán cho người tiêu 
dùng cuối cùng, hoặc các doanh nghiệp trong nước sơ chế thạch thô thành nguyên liệu đầu vào 
cho các doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm khác; kênh tiêu thụ này chiếm khoảng 10% 
sản lượng thạch thô sản xuất ra ở Bến Tre. Kênh thứ hai là xuất khẩu thạch thô trực tiếp hoặc 
qua thương lái sang thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường Đài Loan; kênh này chiếm tỉ lệ 
khá lớn so với tỉ lệ lên tới 90%. 

Đối với tác nhân doanh nghiệp sản xuất chế biến thạch dừa tinh và doanh nghiệp chế biến thạch 
dừa thực phẩm (sản phẩm ăn uống, giải khát), nguyên liệu đầu vào là thạch dừa thô mua từ tác 
nhân cơ sở chế biến thạch thô. Thành phẩm của tác nhân này là thạch dừa tinh sử dụng trực tiếp 
dưới dạng thực phẩm chế biến hoặc thạch dừa nguyên liệu để sản xuất các sản phẩm khác. Thị 
trường đầu ra của tác nhân này gồm thị trường người tiêu dùng cuối cùng (chủ yếu là thị trường 
người tiêu dùng nội địa, đặc biệt là ở vùng nông thôn) hoặc các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế 
biến sản phẩm khác từ thạch dừa (hiện nay chủ yếu là thị trường nước ngoài như Trung Quốc, 
Đài Loan, Hàn Quốc hay Nhật Bản). 

 

 

Cơ sở sản xuất 

thạch dừa thô 

Hệ thống thương lái 

thu gom nước dừa 

khô 

 

Thị trường nước ngoài 

(Trung Quốc, Đài Loan, 

Hàn Quốc…) 

Thạch 
dừa thô 

Thị trường 

nội địa 

Cơ sở sơ chế dừa trái 

 
Nước dừa  

Cơ sở chế biến 

thạch dừa thực 

phẩm 

Cơ sở chế biến 

thạch dừa tinh  

Thương nhân 

Trung Quốc 

90% 

10% 



134 

 

Tóm tắt đặc điểm của 2 nhóm cơ sở/doanh nghiệp chế biến như sau: 

Mô tả đặc 
điểm 

Nhóm sản xuất thạch dừa thô Nhóm chế biến thạch dừa tinh/thành phẩm 

Nguyên liệu Nước dừa Thạch thô 

Sản phẩm cuối 
cùng 

Thạch dừa thô. Tiêu thụ nội địa 10%, xuất 
khẩu (chủ yếu bán cho thương lái Trung 
Quốc, hàn Quốc, Nhật Bản) khoảng 90% 

Thạch dừa tinh để làm thực phẩm. Tiêu thụ 
100% nội địa. 

Quy mô vốn Thấp, cần ít vốn chủ yếu là vốn lưu động 
(mua nước dừa). Vốn lưu động < 1 tỷ đồng. 
Sử dụng chủ yếu là vốn tự có.  

Trung bình – cao, cần nhiều vốn lưu động 
(mua thạch nguyên liệu & trả lương công 
nhân) và đầu tư máy móc. Vốn lưu động từ 1 
– 3 tỉ đồng. Có nhu cầu vay vốn đầu tư máy 
móc và mua nguyên liệu. 

Quy mô & trình 
độ lao động  

Thấp, chủ yếu lao động thủ công, không qua 
đào tạo nghề. Chủ doanh nghiệp có trình độ 
học vấn không cao, nhiều kinh nghiệm.Lao 
động chân tay dưới 30 người/cơ sở. Chủ 
yếu lao động thời vụ, hưởng theo lượng sản 
phẩm.  

Trung bình, lao động thủ công ở công đoạn 
sản xuất, vừa làm – vừa đào tạo tại chỗ, lao 
động quản lý có trình độ cao đẳng/đại học và 
kỹ năng tiếp thị. Chủ doanh nghiệp có trình độ, 
nhiều kinh nghiệm thương trường. Lao động 
có thể từ vài chục đến 300 người/cơ sở. Lao 
động được hợp đồng dài hạn, trả lương tháng 
(bình uân 1,8 – 2,5 triệu đồng/công nhân) và 
các chế độ bảo hiểm.   

Trình độ công 
nghệ 

Thấp, sản xuất hoàn toàn thủ công, sử dụng 
công cụ rất thô sơ.  

Trung bình, tự động hóa từng phần, sử dụng 
máy móc nhập và tự sản xuất trong nước cho 
những công đoạn trước đây sử dụng nhiều lao 
động và năng suất thấp như: đóng chai, vô 
bao, in dán nhãn, pha chế & cắt 
thạch…Chuyên môn hóa từng công đoạn chế 
biến. Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng VSATTP 
của Việt Nam. 

Cơ sở hạ tầng Diện tích khu vực chế biến nhỏ (vài trăm 
m

2
), quy mô gia đình, sử dụng quỹ đất tự có  

Đòi hỏi tổ chức thành nhiều khu vực: nhà kho, 
xưởng sản xuất & đóng gói, sân, văn phòng 
giao dịch…quy mô từ trung bình trở lên (diện 
tích toàn bộ cơ sở từ 1.000 – 5.000 m

2
)   

Tổ chức mạng 
lưới sản xuất 
& phân phối 

Mạng lưới dày đặc, phân bố rải rác ở những 
khu vực có nguồn dừa nguyên liệu trong 
tỉnh. Số lượng cơ sở lên đến hàng trăm. Mỗi 
cơ sở cung cấp nguyên liệu cho 1-3 cơ 
sở/doanh nghiệp chế biến thạch thành 
phẩm. 

Có 5 cơ sở/doanh nghiệp trong toàn tỉnh. 
Chiếm 90% thị phần thạch thành phẩm. 10% 
là các cơ sở sản xuất nhỏ. Có đại lý phân phối 
rộng khắp cả nước từ Hà Nội đến các tỉnh 
ĐBSCL. Có nhân viên chuyên trách công việc 
tiếp thị, quan hệ khách hàng, giới thiệu sản 
phẩm & khuyến mãi. 

Quy mô sản 
lượng chế biến 

Có thể từ 500-1.500 tấn/năm/cơ sở. Sản 
lượng chế biến phụ thuộc vào nhu cầu và 
đặt hàng của các cơ sỏ chế biến thạch tinh. 

Có thể từ 2.000  3.000 tấn/năm/cơ sở. Có 
thể sản xuất theo đơn đặt hàng lên đến 10 
tấn/ngày. Lượng thạch thành phẩm ổn định và 
có xu hướng tăng trong mùa nắng. 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

4.10.3 Thị trường đầu vào 

Nguyên liệu đầu vào của các cơ sở sản xuất thạch dừa thô là nước dừa khô được cung cấp từ các 
cơ sở sơ chế hoặc các thương lái. Mỗi cơ sở sản xuất thạch dừa thô có quy mô nhỏ thường chỉ có 
một đầu mối cung cấp nước dừa nguyên liệu, các cơ sở lớn có từ 2-3 đầu mối. Nhiều cơ sở sản 
xuất thạch thô tự thu gom và sơ chế dừa trái, đồng thời tự cung cấp nước dừa khô để chế biến 
thạch dừa thô. Các nhà cung cấp này đa số nằm trong tỉnh, rải rác ở các huyện chiếm trên 90%, 
một số nằm ở các tỉnh giáp ranh Bến Tre.  
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Quan hệ thị trường giữa thương lái cung cấp nước dừa và nhà sản xuất thạch dừa thô xây dựng 
dựa trên sự quen biết, tin cậy, có quan hệ làm ăn nhiều năm. Phương thức mua bán chủ yếu là 
theo mua đứt bán đoạn từng chuyến hàng, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt và thỏa thuận giá 
giữa hai bên.  

Trong thời gian gần đây, thị trường Đài Loan và Trung Quốc tiêu thụ mạnh thạch dừa tinh, làm 
tăng nhu cầu nước dừa khô và tăng cạnh tranh nguyên liệu giữa các cơ sở sản xuất thạch dừa 
thô. Từ đó, giá nước dừa cũng có xu hướng tăng và biến động rất thất thường. Khoảng dao động 
từ 100 ngàn đến 190 ngàn đồng/thùng 30 lít.  

Đối với các doanh nghiệp chế biến thạch dừa tinh hay thạch dừa thành phẩm (gọi tắt là doanh 
nghiệp chế biến thạch dừa) nguồn đầu vào chính là thạch dừa thô do các cơ sở ản xuất thạch 
dừa thô cung cấp. Với quy mô lớn và công suất cao các doanh nghiệp này có nhu cầu nguyên liệu 
thạch dừa thô rất lớn, do vậy thông thường một doanh nghiệp chế biến thạch dừa có khá nhiều 
đầu mối cung cấp thạch dừa thô. Các nhà cung cấp này nằm rải rác khắp nơi trong tỉnh Bến Tre, 
trong đó tập trung nhiều ở khu vực Huyện Mỏ Cày, Thành Phố Bến Tre và huyện Giồng Trôm.  

Phương thức mua bán chủ yếu vẫn theo từng đợt hàng, thanh toán bằng tiền mặt, giá cả do hai 
bên thỏa thuận theo giá thị trường và không k{ hợp đồng từ trước. Đối với một số trường hợp 
hai bên có quan hệ thân thiết lâu năm và tin tưởng thì có thỏa thuận bằng miệng trước về giá 
bán và giao hàng, có thể có tạm ứng trước cho các cơ sở sơ chế hoặc thanh toán chậm. Các 
doanh nghiệp chế biến phải tự tổ chức bộ phận thu mua nguyên liệu và tự trả các khoản chi phí 
vận chuyển. Mặc dù là các mối hàng quen biết, song nhiều khi các doanh nghiệp vẫn có thể bị 
mất mối hàng nếu bị các thương lái khác, đặc biệt là thương lái Trung Quốc trực tiếp tới các cơ 
sở sản xuất thạch thô thu mua với giá cao hơn, trả tiền mặt ngay với số lượng lớn.  

Hiện nay thị trường nguyên liệu thạch thô biến động khá phức tạp do bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 
thị trường Trung Quốc cả về giá cả lẫn nhu cầu (tiêu thụ khoảng 90% sản lượng thạch dừa thô 
của Bến Tre), do đó họ có thể kiểm soát giá cả. Các thương lái Trung Quốc thành lập doanh 
nghiệp (do người Việt Nam đứng tên) tại Bến Tre để cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp 
trong nước đi thu mua thạch dừa thô. Ngoài lợi thế về thị trường đầu ra, giá bán các thương lái 
Trung Quốc còn có một lợi thế khác là không phải chịu các khoản thuế, chi phí so với các doanh 
nghiệp Việt Nam. Điều này đang gây khó khăn nhiều cho các doanh nghiệp chế biến thạch dừa 
trong nước do thiếu nguyên liệu sản xuất và giá, chi phí đầu vào quá cao.  

4.10.4 Thị trường đầu ra 

Thị trường tiêu thụ thạch dừa thô gồm hai kênh chính: i) doanh nghiệp chế biến thạch trong 
nước (tiêu thụ 10% lượng thạch thô) và ii) xuất khẩu nước ngoài, mà chủ yếu là thị trường Trung 
Quốc (tiêu thụ 90% lượng thạch thô). Hiện nay trên thị trường thạch thô các thương lái Trung 
Quốc quyết định đến sản lượng và giá mua bán. Giá thạch thô biến động tùy theo cầu tăng hay 
giảm39. Còn các doanh nghiệp chế biến Việt Nam thường phải đi theo sự dẫn dắt của thị trường 
cả về giá cả lẫn sản lượng. 

Mỗi cơ sở sản xuất thạch dừa thô chỉ có 1 đầu mối thu gom bao tiêu sản lượng và giá cả. Với 
những cơ sở mới hoặc sản lượng lớn thì có 1-2 đầu mối chính và có thể bán thêm cho mối khác 
nếu được giá. Phương thức mua bán chủ yếu vẫn là mua theo từng chuyến, không có k{ thỏa 
thuận hay hợp đồng mua bán, giá cả do hai bên tự thỏa thuận theo giá thị trường (thường phụ 
thuộc vào thương lái Trung Quốc), bên mua tự vận chuyển và chịu chi phí vận chuyển. Một số 

                                                           
39

 Từ năm 2010 đến tháng 4 năm 2011 giá thạch thô tăng khá cao và xuất hiện hiện tượng thiếu cung. Ngược lại khi xuất 
hiện vấn đề sử dụng chất tạo đục DEHP bị cấm trong các sản phẩm thực phẩm và nước uống tại Đài Loan trong tháng 
5/2011, lượng cầu thạch thô sụt giảm nghiêm trọng và là giảm giá nước dừa, thạch dừa thô tại Bến Tre. 
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trường hợp khi hai bên có quan hệ làm ăn lâu dài và tin tưởng thì mua bán và thanh toán theo 
hình thức gối đầu (giao hàng và trả chậm một phần vốn).  

Thị trường đầu ra của doanh nghiệp chế biến thạch dừa tinh, thạch dừa thành phẩm cũng gồm 
hai kênh. Với các doanh nghiệp chế biến thạch dừa thành phẩm bán cho người tiêu dùng cuối 
cùng thì thị trường nội địa chiếm gần như 100%. Hiện nay một số doanh nghiệp đang nghiên cứu 
thị trường nước ngoài để xuất khẩu nhưng cũng chưa triển khai được nhiều. Thạch dừa là một 
sản phẩm tiêu dùng bình dân có giá trị dinh dưỡng thấp, nên thị trường chính của các doanh 
nghiệp chế biến thạch dừa thành phẩm chủ yếu là ở các tỉnh, các vùng nông thôn qua kênh 
truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa. Ngoài ra, sản phẩm này cũng được tiêu thụ ở các thị 
trường đô thị, qua hệ thống bán lẻ truyền thống hoặc qua các kênh hiện đại như siêu thị, trung 
tâm mua sắm. Các doanh nghiệp này bán qua các trung gian là nhà phân phối, các đại l{ tại các 
khu vực, các tỉnh chứ không bán trực tiếp tới người tiêu dùng.  

Giá bán sản phẩm thạch dừa khá ổn định; giá bán buôn là do nhà sản xuất đặt ra còn giá bán lẻ 
do đại l{ tự quyết định (ngoại trừ một số sản phẩm được áp giá bán lẻ trước). Nhà cung cấp và 
các đối tác tiêu thụ này có thỏa thuận rõ ràng về các chính sách làm đại l{ liên quan đến giá bán, 
lợi nhuận, chiết khấu, vận chuyển và giao nhận hàng hóa, thị trường tiêu thụ. Hình thức thanh 
toán chủ yếu hiện nay vẫn là trả tiền trước giao hàng sau. 

Đối với các doanh nghiệp chế biến thạch dừa làm nguyên liệu cho các sản phẩm khác, thị trường 
chủ yếu là xuất khẩu. Sản phẩm của doanh nghiệp này có thể được dùng làm rau câu dừa, thực 
phẩm chay từ thạch dừa, và sản phẩm mặt nạ dừa dùng chăm sóc da. Hiện nay, thị trường xuất 
khẩu chủ yếu là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Trong đó thị trường Đài Loan là thị 
trường lớn nhất chiếm tới 70-80%. Thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản là thị trường mới nhưng rất 
tiềm năng và đang phát triển. Những khách hàng này chủ động sang Việt Nam tìm kiếm nhà cung 
cấp, sau đó giới thiệu thêm khách hàng cho doanh nghiệp. Phương thức mua bán của doanh 
nghiệp này là k{ hợp đồng trước, có tạm ứng và giữ giá, số lượng ổn định trong thời hạn hợp 
đồng. Giá bán do hai bên tự thỏa thuận theo giá của thị trường thế giới. Giao hàng tại cảng bên 
bán cho công ty giao nhận, chi phí vận chuyển tùy theo từng trường hợp được thỏa thuận và 
được tính vào giá bán.  

4.10.5 Công nghệ, sản phẩm chính và hệ số chế biến 

Mỗi tác nhân sản xuất, chế biến có công nghệ, sản phẩm chính và hệ số chế biến khác nhau.  

Đối với cơ sở chế biến thạch dừa thô, nguyên liệu là nước dừa và sản phẩm đầu ra là thạch dừa 
thô. Quy trình sản xuất chế biến thạch dừa thô gồm các công đoạn: 

 Pha chế nước dừa khô: bao gồm nước dừa, đường và các phụ liệu khác (phụ liệu pha 
chế là bí quyết riêng của mỗi cơ sở chế biến) 

 Nấu nước dừa đã pha chế 

 Cho nước dừa đã nấu và men vi sinh vào khay 

 Ủ khay nước dừa và men vi sinh trong 7 ngày 

 Lấy thạch dừa ra và ngâm trong nước 1 ngày 

 Vớt thạch dừa thô  

 Giao hàng 

Tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm đầu vào nước dừa khô khá đơn giản, chỉ không bị lẫn nhiều 
nước và tạp chất là được. 

Cơ sở chế biến thạch dừa thô không sử dụng nhiều máy móc hay công nghệ hiện đại, chủ yếu sử 
dụng các công cụ dụng cụ thô sơ đơn giản như khuôn, lò nấu, hồ ngâm, rổ, thùng chứa... với chi 
phí đầu vào cho máy móc, thiết bị không cao. Công nghệ quan trọng nhất trong quá trình sản 
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xuất chế biến nằm ở khâu pha chế nước dừa khô với nguyên phụ liệu khác và quá trình ủ, ngâm. 
Trong đó quá trình pha chế tạo ra sự khác biệt giữa các cơ sở với nhau và quá trình ủ để đảm 
bảo chất lượng tốt, hiệu suất (tỉ lệ thành phẩm/ phế phẩm) cao. 

Hệ số chế biến của cơ sở chế biến thạch dừa thô như sau: 

 Pha chế: 90 thùng nước dừa (1 thùng khoảng 30 lít) cho 1 cây (bằng 6.000 khay); 

 Thành phẩm: 1 khay cho ra 1,2 - 1,6 kg thạch dừa, trọng lượng trung bình 1,4kg/khay. 
Như vậy 1 cây thu được khoảng 8,4 tấn thạch dừa thô. 

Như vậy hệ số chế biến thạch dừa thô là: 1 thùng nước dừa 30 lít cho ra khoảng 93 kg thạch thô. 
Lưu { là trong thạch thô bao gồm cả nước vẫn được tính trọng lượng để mua bán. Theo cách 
tính toán này thì sản xuất 1 tấn thạch dừa thô cần khoảng 321 lít nước dừa (tương đương 10-11 
thùng). Tuy nhiên, theo 1 số cơ sở, để có thể tối ưu hóa lợi nhuận, cơ sở có những kỹ thuật để 
tăng tỷ lệ thạch thô/lượng nước dừa, có thể biến động từ 0,38 – 0,43 tấn nước dừa/1 tấn thạch 
thô (bao gồm nước). Đây là hệ số được sử dụng để tính toán chi phí sản xuất, lợi nhuận và giá trị 
gia tăng.  

Tiêu chuẩn đánh giá thạch dừa thô làm nguyên liệu đầu vào chủ yếu là cảm quan. Thạch phải có 
bề mặt láng phẳng, miếng thạch nhìn trong, bìa miếng thạch không bị mốc, không bị nhũn. Thạch 
thô có đặc điểm là càng để lâu thì thạch càng trong, đẹp và càng ngon hơn, nếu có điều kiện về 
tài chính và kho bãi thì có thể mua dự trữ sử dụng lâu dài (trên 1 năm). 

Doanh nghiệp chế biến thạch thành phẩm có sản phẩm là thạch thành phẩm tiêu dùng trực tiếp 
tới người tiêu dùng. Vì là sản phẩm tiêu dùng trực tiếp nên quy trình sản xuất và các tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm khắt khe và hiện đại hơn. Quy trình chế biến thạch dừa thành phẩm 
bao gồm các bước: 

 Khâu chuẩn bị: 
o Đánh giá, chọn lọc và phân loại thạch dừa thô 
o Cắt, lạng thạch dừa theo quy cách thành phẩm 
o Ngâm thạch dừa trong nước, loại bỏ tạp chất. 

 Khâu tinh chế: 
o Pha chế thạch dừa với hương liệu, phụ phẩm 
o Nấu sôi thạch dừa 

 Khâu đóng gói và giao hàng: 
o Đóng gói thạch dừa thành phẩm theo quy cách 
o Dán nhãn nhà sản xuất và thông tin sản phẩm 
o Giao hàng cho nhà phân phối, đại l{ 

Doanh nghiệp chế biến thạch dừa thành phẩm sử dụng nhiều máy móc thiết bị, công nghệ và hệ 
thống nhà xưởng tương đối hiện đại. Ngoài bí quyết riêng của việc pha chế hương phụ liệu để 
tạo ra sự khác biệt doanh nghiệp còn có nhiều máy móc với vốn đầu tư ban đầu khá lớn như lò 
hơi, máy ép tự động, máy lạng và cắt tự động, hệ thống lò nấu, máy đóng nhãn mác. Tổng số vốn 
đầu tư cho riêng hệ thống máy móc thiết bị có thể lên tới hàng tỷ đồng. 

Hệ số chế biến trong sản xuất thạch dừa thành phẩm: trong thạch dừa thành phẩm bao gồm các 
thành phần thạch tinh, nước, đường và một số hương phụ liệu khác. Tỉ lệ hao hụt trong khâu sơ 
chế, chuẩn bị là 5 -10%. Tỉ lệ chế biến là từ 700 kg thạch thô sẽ cho ra 1.000kg thạch thành 
phẩm. 

Doanh nghiệp chế biến thạch dừa tinh làm nguyên liệu đầu vào cho các doanh nghiệp sản xuất 
chế biến khác chủ yếu thực hiện công đoạn sơ chế nguyên liệu cho chế biến. Sản phẩm đầu ra 
của doanh nghiệp này là thạch dừa tinh đã được kiểm tra, phân loại, sơ chế vệ sinh và cắt, lạng 
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theo quy cách từng loại thành phẩm theo yêu cầu khách hàng. Quy trình chế biến nhìn chung 
gồm gồm các bước sau: 

 Thu mua và phân loại thạch thô 

 Lạng (cắt độ dày của miếng thạch thô) theo quy cách 

 Cắt (bề rộng, bề dài) theo quy cách 

 Sàng, lọc và phân loại 

 Ngâm trong nước nóng và phân loại 

 Xả nước, làm lạnh, rửa rạch và đóng bao bì theo quy cách xuất khẩu 

Trong quy trình chế biến trên, hệ thống máy cắt, máy lạng và máy sàng lọc là có công nghệ hiện 
đại nhất với vốn đầu tư ban đầu cao nhất. Còn những khâu khác chủ yếu sử dụng lao động và 
công cụ dụng cụ thô sơ là chính. Tỉ lệ hao hụt trong doanh nghiệp chế biến thạch tinh nguyên 
liệu vào khoảng 15%, đây là định mức cho phép và chấp nhận của các doanh nghiệp này. 

Sản phẩm đầu ra của các doanh nghiệp này là thạch dừa qua sơ chế, chọn lọc, phân loại và cắt 
theo quy cách yêu cầu của khách hàng. Sản phẩm ngoài yêu cầu phải đạt các tiêu chuẩn về nhãn 
quan, kích thước, mùi vị, màu sắc thì còn phải đạt tiêu chuẩn về sinh hóa và an toàn thực phẩm. 

4.10.6 Chi phí và cơ cấu chi phí 

Chi phí sản xuất thạch dừa thô gồm các khoản chính là chi mua nguyên liệu, thuê lao động và 
quản l{. Kết quả phân tích năm 2011 (Bảng 4-47) cho thấy: 

- Biến phí chiếm 88% tổng chi phí, chi phí cố định chiếm 12% chủ yếu là khấu hao nhà 
xưởng và trang thiết bị (thiết bị phần lớn có giá trị đầu tư thấp, thời gian sử dụng 
tương đối ngắn), do lượng thạch chế biến hàng năm thấp nên tỷ lệ khấu hao và chi 
phí khấu hao/tấn tương đối cao so với các doanh nghiệp quy mô vừa – lớn.   

- Chi phí mua nguyên liệu chiếm 54%, ttương đương 1,1 triệu đồng/tấn thạch thô. 

- Chi phí nhân công tương đối cao, chiếm 32%, trong đó 24% là chi phí nhân công gia 
đình và thuê mướn. 

Bảng 4-47 Hạch toán chi phí sản xuất của cơ sở sản xuất thạch dừa thô từ nước dừa, số liệu 

2011 (tính cho 1 tấn thạch thô) 

Khoản mục Giá trị 
(1.000 đồng/tấn 

thạch thô) 

% trong TC 

Chi phí biến động (VC) 1.741 88,2 

Chi phí nguyên liệu (nước dừa, phụ liệu) 1.061 53,8 

Nhiên liệu 53 2,7 

Lao động (thuê nhân công, lương) 473 24,0 

Chi phí quản lý 153 7,8 

Chi phí cố định (FC) 232 11,8 

Khấu hao 232 11,8 

Tổng chi (TC) 1.974 100.0 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Các doanh nghiệp chế biến thạch dừa thành phẩm có quy mô hoạt động, tổ chức tương đối lớn 
và hiện đại, vì vậy cơ cấu chi phí khá khác biệt so với cơ sở chế biến thạch dừa thô nhỏ lẻ. Trong 
đó, các chi phí như lao động, chi phí khấu hao, chi phí vốn và chi phí nhiên liệu (gồm cả điện 
nước) tăng lên và chiếm tỉ lệ đáng kể trong tổng chi phí. Chi phí của doanh nghiệp chế biến thạch 
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dừa thành phẩm bao gồm nguyên liệu đầu vào trực tiếp là thạch dừa thô, sức lao động, chi phí 
khấu hao, điện nước, phụ liệu, vốn và chi phí vốn vay, chi phí nhiên liệu. Trong đó, nguyên liệu 
thạch dừa thô là thành phần chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu chi phí từ 54 – 56%. Bên cạnh đó, chi 
phí vận chuyển chiếm tỷ lệ khá cao (13 – 16%), bao bì & đóng gói chiếm khoảng 8 – 10%. Chi phí 
thuê nhân công & lao động chiếm 4,5 – 4,7% do sử dụng nhiều máy móc trong một số công đoạn 
cần nhiều lao động. Với hệ thống máy móc hiện đại và đầu tư ban đầu lớn, nên chi phí khấu hao 
chiếm 5,4 – 6,6% (Bảng 4-48).   

Bảng 4-48 Hạch toán chi phí sản xuất của doanh nghiệp chế biến thạch dừa thành phẩm (tính 

cho 1 tấn thạch thành phẩm) 

Khoản mục Giá trị 
(1.000 đồng/tấn) 

% trong TC 

2010 2011 2010 2011 

Chi phí biến động (VC) 4.897 5.987 93,4 94,6 

Chi phí nguyên liệu 2.836 3.545 54,1 56,0 

Bao bì, đóng gói 500 500 9,5 7,9 

Nhiên liệu 296 317 5,6 5,0 

Lao động (thuê nhân công, lương) 248 288 4,7 4,5 

Vận chuyển 700 1.000 13,4 15,8 

Chi phí quản lý 40 40 0,8 0,6 

Hoa hồng, chiết khấu 160 160 3,1 2,5 

Thuế & Phí 117 137 2,2 2,2 

Chi phí cố định (FC) 344 344 6,6 5,4 

Khấu hao 344 344 6,6 5,4 

Tổng chi (TC) 5.241 6.331 100,0 100,0 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011. 

Doanh nghiệp chế biến thạch dừa tinh làm nguyên liệu có quy mô hoạt động lớn (sản lượng từ 
hơn 1.000 tấn đến 3.000 tấn/năm), tổ chức sản xuất mang tính công nghiệp, sử dụng nhiều máy 
móc. Biến phí chiếm khoảng 98% tổng chi phí. Trong đó, chi phí nguyên liệu đầu vào (thạch dừa 
thô) chiếm đa số (54 – 57%). Chi phí bao bì và đóng gói chiếm 9 – 11%. Chi phí thuê lao động 
chiếm 9 – 10% và nhiên liệu chiếm gần 7% (Bảng 4-49).  

Bảng 4-49 Hạch toán chi phí sản xuất của doanh nghiệp chế biến thạch dừa tinh (tính cho 1 tấn 

thạch tinh) 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Khoản mục Giá trị 
(1.000 đồng/tấn) 

% trong TC 

2010 2011 2010 2011 

Chi phí biến động (VC) 4.109 4.866 97,6 98,0 

Chi phí nguyên liệu 2.266 2.832 53,8 57,0 

Bao bì, đóng gói 450 450 10,7 9,1 

Nhiên liệu 287 331 6,8 6,7 

Lao động (thuê nhân công, lương) 424 442 10,1 8,9 

Vận chuyển 175 250 4,2 5,0 

Chi phí quản lý 92 92 2,2 1,9 

Hoa hồng, chiết khấu và lãi vốn vay 251 276 6,0 5,6 

Thuế và phí 164 192 3,9 3,9 

Chi phí cố định (FC) 99 99 2,4 2,0 

Khấu hao 99 99 2,4 2,0 

Tổng chi (TC) 4.208 4.965 100,0 100,0 
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4.10.7 Giá bán, doanh thu, lợi nhuận, giá trị gia tăng 

Nhìn chung, đóng góp của các cơ sở sản xuất thạch dừa thô mang lại giá trị gia tăng khá cao cho 
ngành dừa. Giá trị gia tăng (VA) chiếm 60% tổng thu, tương ứng 1,6 triệu đồng/tấn thạch thô. 
Giá trị gia tăng chủ yếu cho lao động (chiếm 29%) và lãi gộp (GPr) chiếm 62%. Các hệ số P/IC và 
VA/IC khá cao chứng tỏ hiệu quả đầu tư cao (Bảng 4-50). Tuy nhiên, do nguồn nươc dừa làm 
nguyên liệu đầu vào nằm rải rác ở các cơ sở sơ chế dừa trái nên chi phí để thu gom nước dừa 
tương đối cao. Chi phí nhiên liệu cho phương tiện vận chuyển (ghe máy) bình quân khoảng 53 
ngàn đồng/tấn thạch thô.    

Bảng 4-50 Giá trị gia tăng và lợi nhuận của doanh nghiệp sản xuất thạch dừa thô, 2011 
Khoản mục Giá trị 

(1.000 đồng/tấn 
thạch thô) 

% trong P % trong IC, 
VA 

Doanh thu (P) 2.750 100,0  

Chi phí trung gian (IC) 1.115 40.5 100,0 

- Mua nguyên liệu (nước dừa, phụ liệu) 1.062  95,2 

- Nhiên liệu 53  4,8 

Giá trị gia tăng (VA) 1.635 59,5 100,0 

- Lao động (thuê nhân công, lương) 473  28,9 

- Chi phí quản lý 153  9,4 

- Lãi gộp (GPr) 1.009  61,7 

        Khấu hao 232   

- Lãi ròng (NPr) 776  47,5 

- P/IC 2,47   

- VA/IC 1,47   

- NPr/IC 0,70   

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
 

Sản xuất thạch dừa thành phẩm mang lại lợi nhuận tương đối cao trong điều kiện giá nước dừa 
và thạch thô nguyên liệu ổn định. Kết quả phân tích giá trị gia tăng (VA) và lợi nhuận của doanh 
nghiệp (Bảng 4-51) cho thấy: 

Bảng 4-51 Giá trị gia tăng và lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến thạch dừa thành phẩm 
Khoản mục Giá trị 

(1.000 đồng) 
% trong P % trong IC, VA 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Doanh thu (P) 6.000 8.000 100,0 100,0   

Chi phí trung gian (IC) 3.632 4.362 60.5 54,5 100,0 100,0 

- Mua nguyên liệu (thạch thô) 2836 3545   78,1 81,3 

- Bao bì, đóng gói 500 500   13,8 11,5 

- Nhiên liệu 296 317   8,2 7,3 

Giá trị gia tăng (VA) 2.368 3.638 39,5 45,5 100,0 100,0 

- Lao động (thuê nhân công, lương) 248 288   10,5 7,9 

- Vận chuyển 700 1.000   29,6 27,5 

- Chi phí quản lý 40 40   1,7 1,1 

- Chiết khấu  160 160   6,8 4,4 

- Thuế & Phí 117 137   4,9 3,8 

- Lãi gộp (GPr) 1.103 2.013   46,6 55,3 

        Khấu hao 344 344     

- Lãi ròng (NPr) 759 1.669   32,0 45,9 

P/IC 1,7 1,8     

VA/IC 0,7 0,8     

NPr/IC 0,2 0,4     

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011. 
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- Giá trị gia tăng chiếm từ 40 – 46% tổng doanh thu (P) (biến động từ 2,4 – 3,6 triệu 
đồng/tấn). Đây là chỉ tiêu khá thuyết phục đối với các nhà kinh tế vì giá trị gia tăng cho 
toàn ngành hàng dừa rất cao. Tuy nhiên, khi phân tích cơ cấu của VA, vận chuyển chiếm 
tỉ lệ khá cao (từ 28 – 30% VA) do lạm phát và tăng giá xăng dầu trong 2 năm 2010-2011, 
vận chuyển phân phối cho các khu vực nông thôn nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 
miền Trung và Bắc. Lao động chiếm tỉ lệ 8 – 11% giá trị gia tăng, chứng tỏ tác nhân này 
mang lại nhiều công việc làm cho lao động nông thôn, với thu nhập khá cao (từ 2 – 2,5 
triệu đồng/tháng cho lao động trình độ thấp). 

- Lãi ròng (sau khi trừ chi phí khấu hao) biến động từ 759 triệu đồng đến gần 1,77 tỷ 
đồng/tấn thạch thành phẩm (chiếm 32 – 46%).  

Các chỉ số doanh thu (P) trên chi phí trung gian (IC) và giá trị gia tăng (VA) trên IC tương đối cao, 
chứng tỏ tác nhân chế biến thạch có lợi thế cạnh tranh rất cao, mang lại nhiều lợi nhuận và giải 
quyết công việc làm cho người lao động và sử dụng nguồn nguyên liệu có giai đoạn được xem là 
phế phẩm của cây dừa. 

 

Tương tự như các doanh nghiệp chế biến thạch dừa thành phẩm thì các doanh nghiệp chế biến 
thạch dừa tinh làm nguyên liệu cho xuất khẩu có quy mô 1.000 – 2.000 tấn/năm đóng góp rất 
đáng kể về mặt giá trị gia tăng và lợi nhuận cho chuỗi giá trị dừa ở Bến Tre. Kết quả phân tích 
(Bảng 4-52) cho thấy: 

Bảng 4-52 Giá trị gia tăng và lợi nhuận của doanh nghiệp chế biến thạch dừa tinh cho xuất khẩu 

Khoản mục Giá trị 
(1.000 đồng) 

% trong P % trong IC, VA 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Doanh thu (P) 5.000 7.000 100,0 100,0   

Chi phí trung gian (IC) 3.003 3.613 60,1 51,6 100,0 100,0 

- Mua nguyên liệu (thạch thô) 2.266 2.832   75,4 78,4 

- Bao bì, đóng gói 450 450   15,0 12,5 

- Nhiên liệu 287 331   9,6 9,2 

Giá trị gia tăng (VA) 1.997 3.387 39,9 48,4 100,0 100,0 

- Lao động (thuê nhân công, lương) 424 442   21,2 13,1 

- Vận chuyển 175 250   8,8 7,4 

- Chi phí quản lý 92 92   4,6 2,7 

- Chiết khấu & Lãi vốn vay 251 276   12,6 8,1 

- Thuế & Phí 164 192   8,2 5,7 

- Lãi gộp (GPr) 891 2.134   44,6 63,0 

        Khấu hao 99 99   5,0 2,9 

- Lãi ròng (NPr) 792 2.035   39,6 60,1 

P/IC 1,7 1,9     

VA/IC 0,7 0,9     

NPr/IC 0,3 0,6     

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

- Doanh thu đạt được bình quân 5 – 7 triệu/tấn thạch nguyên liệu. trong đó, chi phí trung 
gian chiếm 51 – 60% còn lại là giá trị tăng thêm (40 – 48%) (tương đương với 2 – 3,4 triệu 
đồng/tấn). 

- Trong cơ cấu chi phí trung gian, chi phí mua nguyên liệu (thạch thô) chiếm 75 – 78%. Chi 
phí bao bì 13 – 15%, còn lại là chi phí nhiên liệu 9 – 10%. 
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- Giá trị gia tăng mang lại từ đóng góp chủ yếu của lao động (13 – 21%). Chi phí chiết khấu 
& lãi vốn vay chiếm 8 – 13%.  

- Lãi gộp biến động từ 0,9 – 2,1 triệu đồng/tấn, lãi ròng (sau khi trừ chi phí khấu hao) 
chiếm tỉ lệ từ 40 – 60% (0,8 – 2,0 triệu đồng/tấn). 

- Hệ số P/IC tương đối cao, thể hiện hiệu quả đầu tư vốn của doanh nghiệp khá cao.    

- Nhìn chung, nếu nguồn nguyên liệu ổn định, kiểm soát được giá nguyên liệu thì tác nhân 
chế biến thạch dừa nói chung (thạch dừa thô, thạch dừa thành phẩm, thạch dừa tinh làm 
nguyên liệu) có vai trò rất khá quan trọng trong chuỗi giá trị dừa, vừa đem lại giá trị tăng 
thêm khá cao, vừa giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, vừa tận dụng nguồn 
nguyên liệu (nước dừa) rất dồi dào ở địa phương.      

4.10.8 Sử dụng lao động  

Các cơ sở sản xuất thạch dừa thô có lao động chủ yếu là các thành viên trong gia đình. Ngoài ra, 
có thể sử dụng lao động thuê người thân hoặc láng giềng với số lượng lao động không nhiều. Đa 
số có trình động phổ thông trung học trở xuống nhưng có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành 
dừa tại Bến Tre.  

Lao động ở cơ sở này chủ yếu là lao động phổ thông giản đơn trong các công đoạn như bốc vác 
vận chuyển, pha chế và nấu nước dừa, cho nước vào khay và ủ, lấy thạch từ khay ra bồn để 
ngâm và cuối cùng vớt thạch giao hàng. Các cơ sở này nằm rải rác khắp các vùng của tỉnh Bến Tre 
góp phần mang lại công ăn việc làm, thu nhập cho nhiều người đồng thời giữ lao động ở lại nông 
thôn, giảm bớt áp lực di cư lao động cho các thành phố lớn, góp phần tạo bình ổn xã hội. Đối với 
các cơ sở có thuê lao động ngoài, việc sử dụng lao động chủ yếu là theo thời vụ và ăn lương theo 
sản phẩm theo tỉ lệ. Tùy theo từng đợt hàng về chủ cơ sở sẽ kêu gọi những lao động thời vụ này 
tham gia việc sản xuất chê biến. Thời gian làm việc của những lao động này khá linh động, không 
bắt buộc theo đúng giờ giấc quy định. Những trường hợp này thường không có hợp đồng lao 
động chính thức, không có bảo hiểm xã hội hay bảo hiểm y tế, không có các trợ cấp hay phúc lợi 
nào khác. 

Việc sử dụng lao động ở các doanh nghiệp chế biến thạch dừa (bao gồm cả chế biến thành phẩm 
và chế biến làm nguyên liệu) có khác so với các cơ sở chế biến thạch dừa thô. Lao động của các 
doanh nghiệp này chủ yếu thuê bên ngoài, các thành viên trong gia đình giữa vai trò chủ chốt 
như quản l{, giám sát, tiếp thị, giao dịch. Chủ doanh nghiệp có trình độ, lao động các phân 
xưởng sản xuất có trình độ phổ thông. Phân công và tổ chức lao động khá hợp l{ và theo quy 
trình chế biến. Lao động được hợp l{ hóa và hỗ trợ của các máy móc tự động hoặc bán tự động. 
Từng công đoạn quản l{, giám sát chặc chẽ nhằm giảm tỷ lệ thành phẩm bị lỗi hoặc không đảm 
bảo chất lượng. Quy mô lao động bình quân từ vài chục đến 300 người trong một doanh nghiệp, 
tùy theo quy mô chế biến và trang bị công nghệ, máy móc hiện đại. Doanh nghiệp k{ kết hợp 
đồng với một số lao động chủ chốt, trả lương theo từng tháng và một số lao động thời vụ ở các 
công đoạn ít quan trọng trả lương theo sản phẩm. Thu nhập của lao động phổ thông biến động 
từ 1,5 – 2,5 triệu đồng/tháng và được hưởng một số phúc lợi khác của doanh nghiệp như tiền 
thưởng lễ tết, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, trợ cấp khác. 

4.10.9 Vai trò của cơ sở chế biến thạch dừa trong chuỗi giá trị dừa 

Các cơ sở sản xuất thạch thô và chế biến thạch tinh có vai trò quan trọng là tận dụng sản phảm 
phụ, tạo ra thêm giá trị gia tăng cho ngành dừa Bến Tre. Hiện nay trên thị trường đang nghiên 
cứu một số sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao được sản xuất từ thạch dừa. Nếu những nghiên 
cứu này thành công chắc chắn sẽ mang lại giá trị cao hơn nữa cho trái dừa Bến Tre. 
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Kênh sản xuất và chế biến thạch dừa góp phần rất lớn trong việc đa dạng hóa sản phẩm, đem lại 
sự phong phú cho các mặt hàng chế biến từ ngành dừa. Ngành chế biến thạch phát triển và nếu 
được hiện đại hóa sẽ nâng cao trình độ công nghệ của ngành chế biến thực phẩm nói chung ở 
Bến Tre. 

Về mặt xã hội, nhóm tác nhân này tạo ra công ăn việc làm cho lao động nông thôn, góp phần 
giải quyết nạn thiếu việc làm và ổn định sinh kế nông thôn. Các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất chế 
biến thạch dừa cũng góp phần đào tạo kỹ năng và phong cách làm việc công nghiệp cho lao 
động nông thôn. 

Tác nhân này cũng góp phần huy động hiệu quả những nguồn lực nhàn rỗi trong dân như vốn, 
đất đai nhà xưởng để tham gia vào quá trình sản xuất chế biến công nghiệp. 

Nếu công nghệ chế biến thạch dừa được hiện đại hóa và sản xuất các sản phẩm cuối cùng với 
mức độ ứng dụng cao, sẽ thúc đẩy mở rộng thị trường và nâng cao giá trị gia tăng cho chuỗi sản 
xuất chế biến thạch dừa nói riêng và cho trái dừa nói chung. 

4.11 Thương nhân Trung Quốc  

4.11.1 Sơ đồ chuỗi giá trị  

Từ lâu, các thương nhân Trung Quốc đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường nông sản của 
Việt Nam, từ các vùng Bắc Bộ đến Đồng Bằng Sông Cửu Long. Với thị trường tiêu thụ rộng lớn 
hơn 1 tỷ dân và có đời sống kinh tế ngày càng cao, nhu cầu hàng hóa nông sản cho tiêu dùng và 
chế biến của Trung Quốc rất lớn. Thương nhân Trung Quốc cũng có khả năng buôn bán giỏi, và 
chịu khó đi sâu đi sát vào các vùng hàng nguyên liệu nên mức độ cạnh tranh và tác động đến giá 
cả hàng hóa nông sản nội địa Việt Nam là rất lớn. Đối với tỉnh Bến Tre, đặc biệt là ngành dừa, 
thương nhân Trung Quốc có sức ảnh hưởng rất mạnh, có thể nói là chi phối thị trường dừa Bến 
Tre trong các năm gần đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4-32 Sơ đồ chuỗi giá trị đối với thương nhân Trung Quốc tại Bến Tre 

Thương nhân 

Trung Quốc 

Hệ thống người thu 

gom (dừa trái lột vỏ) 

 
Cơ sở chế biến thạch 

dừa thô 

Cơ sở của thương 

nhân do người Việt 

đứng tên 

Cơ sở xay than gáo 

dừa 

 

Thị trường 

Trung Quốc 

Thạch dừa thô: 5,2 
ngàn tấn/năm 

Chỉ xơ dừa: 76,5 
ngàn tấn/năm Cơ sở chế biến xơ dừa 

 

Dừa trái lột vỏ: 100  
triệu trái/năm; 35% sản 
lượng 

Thạch dừa thô 

Than xay: 16,3 
ngàn tấn/năm 
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Các mặt hàng dừa mà thương nhân Trung Quốc thu mua bao gồm dừa trái lột vỏ, thạch dừa thô, 
than gáo dừa, chỉ xơ dừa, và mụn dừa với lượng thu mua rất lớn. Theo Cục Thống kê Bến Tre, 
năm 2009, Trung Quốc là khách hàng chủ yếu của mặt hàng trái khô lột vỏ (trên 100 triệu trái, 
chiếm từ 25-35% sản lượng dừa trái của Bến Tre), kẹo dừa (8 ngàn tấn), thạch dừa (5,2 ngàn 
tấn), than thiêu kết (16,3 ngàn tấn), và chỉ xơ dừa (76,5 ngàn tấn). Đáng lưu { là ngoài kẹo dừa, 
các sản phẩm dừa Trung Quốc nhập khẩu từ Bến Tre chủ yếu là nguyên liệu thô cho ngành công 
nghiệp chế biến dừa của Trung Quốc.  

Trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre, thương nhân Trung Quốc vừa đóng vai trò hỗ trợ, vừa đóng vai 
trò cạnh tranh với thị trường trong nước. Chúng ta cần nhìn nhận một cách khác quan cả mặt 
tích cực và mặt tiêu cực, vừa trong ngắn hạn vừa trong dài hạn, đối với khía cạnh kinh tế đồng 
thời cả khía cạnh xã hội từ đó mới có chính sách và chiến lược phù hợp phát triển ngành dừa bền 
vững. 

Trong chuỗi giá trị này, thương nhân Trung Quốc thu gom sản phẩm dừa khô nguyên trái, thạch 
dừa thô, chỉ xơ dừa, mụn dừa và than thiêu kết và tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc. Hầu như 
tất cả các thành phần của trái dừa đều được các nhà chế biến Trung Quốc tận dụng một cách 
hiệu quả và có giá trị gia tăng khá cao. Tuy nhiên, nghiên cứu này sẽ không đi sâu vào phân tích 
chi tiết việc các thành phần của trái dừa khô được sử dụng, chế biến như thế nào, bán cho ai tại 
Trung Quốc mà chỉ dừng lại ở đoạn các sản phẩm nguyên liệu thô xuất ra khỏi Việt Nam. 

4.11.2 Phương thức hoạt động 

Hoạt động thương mại của thương nhân Trung Quốc ở khu vực Bến Tre dường như khá tự do và 
không bị ràng buộc bởi các quy định thương mại dành cho thương nhân nước ngoài. Thương 
nhân Trung Quốc sử dụng tàu vận tải sông - biển, neo đậu tại các điểm giao thông thủy quan 
trọng của Bến Tre, thu mua dừa và sản phẩm dừa thông qua hệ thống thương lái người Việt, tập 
hợp lên tàu vận tải và chở hàng về Trung Quốc. Tùy theo từng loại hàng hóa, họ có những 
phương thức thu gom hàng hóa khác nhau. Trên thực tế khảo sát, thương nhân Trung Quốc đã 
bắt đầu thu mua dừa trái và sản phẩm chế biến thô từ những năm 1994-1995 cho đến nay.  

Đối với dừa khô lột vỏ, thương nhân Trung Quốc dùng tàu trọng tải lớn (1-1,5 triệu trái dừa) neo 
đậu trên sông Hàm Luông làm trạm thu mua. Phần lớn thương nhân là thương lái, mua dừa, vận 
chuyển về Trung Quốc và bán lại cho nhà máy chế biến. Một số ít là đại diện của các nhà máy thu 
mua nguyên liệu trực tiếp. Các thương nhân này không trực tiếp đến từng nhà vườn mua dừa 
mà thường thông qua hệ thống các thương lái Việt Nam ở địa phương. Các thương lái Việt Nam 
không chỉ làm công việc thu gom hàng cho thương nhân Trung Quốc mà còn thực hiện các công 
việc thủ tục giấy tờ xuất hàng hóa, thuế, các thủ tục pháp l{ khác. Về tiêu chuẩn thu mua, trước 
đây, thương nhân Trung Quốc còn áp dụng tiêu chuẩn cao về kích thước, màu sắc trái nhưng 
trong thời gian gần đây họ mua dừa trái cả lớn lẫn nhỏ, có trọng lượng biến động từ 0,8kg, 1kg 
cho đến 1,5kg/trái. 

Đối với các sản phẩm khác như thạch thô, xơ dừa thì thương nhân Trung Quốc trực tiếp liên hệ 
với các chủ cơ sở sơ chế để thu mua. Một số thương nhân Trung Quốc lập gia đình với người 
Việt Nam, hoặc thuê người Việt đứng tên để thành lập doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam làm 
bình phong cho việc sản xuất thạch dừa của họ. 

Về xác lập giá thu mua, thương nhân Trung Quốc áp dụng rất hiệu quả cơ chế một giá, và luôn 
nắm thông tin diễn biến giá hàng ngày để xác định mức giá thu mua. Tùy theo diễn biến nguồn 
nguyên liệu mà thương nhân Trung Quốc có thể áp dụng nhiều mức giá mua khác nhau trong 
ngày. Họ có khả năng xác định giá rất tốt và thường mua với mức giá cao hơn giá thu mua của 
các doanh nghiệp đặt ra. Hầu như thương nhân Trung Quốc sử dụng cơ chế một giá, và không 
cạnh tranh với nhau về giá.  
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Lợi thế thương mại của thương nhân Trung Quốc là mua hàng hóa với số lượng lớn, giá cao và sử 
dụng tiền mặt trong thanh toán. Họ cũng có lợi thế về thuế. Trước đây, khi năng lực chế biến 
dừa của các doanh nghiệp Việt Nam và Bến Tre còn yếu kém, không sử dụng hết dừa trái nguyên 
liệu, để thúc đẩy sản xuất và tăng thu nhập cho người trồng dừa, tỉnh Bến Tre cho phép xuất 
khẩu dừa trái, và áp dụng thuế suất bằng 0% theo quy định của quốc gia. Các mặt hàng khác như 
xơ dừa, thạch dừa thô, than gáo dừa v.v cũng có thuế suất xuất khẩu bằng 0%. Trong khi đó, 
doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng thuế VAT cho dừa nguyên liệu đầu vào với thuế suất 5%, và 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 24%. Ngoài ra, trong giao dịch, với các khoản chi trả lớn từ 20 
triệu đồng trở lên, doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng hình thức chuyển khoản gây ra khó khăn 
cho người bán nguyên liệu.  

Thương nhân Trung Quốc cũng có lợi thế về lãi suất thấp khi vay vốn bằng nhân dân tệ (dưới 
10%/năm), trong khi doanh nghiệp Việt Nam phải trả lãi suất tiền đồng quá cao (20%/năm). 
Ngoài ra, thương nhân Trung Quốc hầu như không phải trả các khoản chi phí khác như neo đậu 
tàu thuyền, thuế VAT, phí môi trường, và các thủ tục giấy tờ đối với họ có vẻ như cũng khá đơn 
giản và thuận tiện. Trong khi đó, các doanh nghiệp Việt Nam ngoài các khoản thuế còn phải gánh 
chịu các khoản thuế môi trường và các khoản thu khác40. 

Các khác biệt này càng làm cho thương nhân Trung Quốc có lợi thế cạnh tranh quá lớn, và tạo ra 
bất bình đẳng chính đối với doanh nghiệp Bến Tre và Việt Nam trên thị trường nội địa.  

Việc áp dụng thuế suất xuất khẩu đối với dừa trái nguyên liệu 3% từ tháng 5/2011 cho đến nay 
cũng chưa cho thấy có tác động rõ ràng đối với giá dừa trái nguyên liệu trên thị trường dừa tỉnh 
Bến Tre. 

4.11.3 Thị trường đầu vào 

Trước đây, các thương nhân Trung Quốc thu gom dừa nguyên liệu từ một số thương lái đầu mối 
và neo đậu ngoài sông chờ thương lái vận chuyển dừa tới bán. Tuy nhiên, hiện nay họ mua với số 
lượng rất lớn và đang mở rộng mạng lưới thu mua mạnh, liên kết nhiều mối hàng không chỉ ở 
Bến Tre mà còn ở các tỉnh khác.  

Số liệu xuất khẩu dừa Bến Tre năm 2009 cho thấy thương nhân Trung Quốc chiếm giữ 99,6% 
lượng dừa trái xuất khẩu; 100% kẹo dừa xuất khẩu; 83,1% lượng thạch dừa thô xuất khẩu; 25,7% 
lượng bột sữa dừa xuất khẩu; 98,8% lượng than gáo dừa xuất khẩu; 98,9% lượng xơ dừa xuất 
khẩu từ tỉnh Bến Tre. Tính theo sản lượng hàng hóa sản xuất ra, ước tính có tới hơn 90% sản 
lượng xơ dừa, khoảng 35% sản lượng trái dừa khô, hơn 90% sản lượng thạch dừa thô và khoảng 
hơn 30% sản lượng than gáo dừa được xuất khẩu qua thị trường Trung Quốc thông qua hệ thống 
thương nhân Trung Quốc thu mua hàng hóa tại Bến Tre. 

Với quy mô thị phần rất lớn, thương nhân Trung Quốc trên thực tế là người quyết định giá dừa 
trái nguyên liệu, than gáo dừa, thạch dừa và xơ dừa trên thị trường Bến Tre41. 

4.11.4 Thị trường đầu ra 

Có hai loại đối tượng thương nhân Trung Quốc hoạt động tại Bến Tre. Nhóm thương nhân thứ 
nhất là đại diện của các công ty chế biến dừa ở Trung Quốc được cử đi thu mua nguyên liệu, 
nhóm thứ hai là những thương lái đi thu gom và bán lại cho các công ty chế biến tại Trung Quốc. 
Dừa trái mua về được chế biến và tận dụng hết các sản phẩm. Nước dừa dùng làm thạch dừa, 
nước có gas, cơm dừa thì dùng làm mứt, bánh kẹo, nước cốt dừa. Chỉ xơ dừa được tinh chế 

                                                           
40

 Thông tin tổng hợp từ phỏng vấn sâu các doanh nghiệp chế biến dừa tại Bến Tre. 
41

 Thông tin tổng hợp từ phỏng vấn sâu các doanh nghiệp chế biến dừa tại Bến Tre. 
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thành nệm tráng cao su, thảm xơ dừa, hàng thủ công mỹ nghệ, v.v. Than gáo dừa xay được dùng 
để làm than hoạt tính42.  

Thị trường đầu ra cho sản phẩm cuối cùng từ dừa của các công ty chế biến Trung Quốc là chính 
thị trường trong nước với hơn 1,3 tỷ dân. Đây là một lợi thế rất lớn của các doanh nghiệp Trung 
Quốc khi cạnh tranh thu mua nguyên liệu với các doanh nghiệp Việt Nam, khi mà họ có thể mua 
nguyên liệu thô tận nơi sản xuất, và bán đến người tiêu dùng cuối cùng. Việt Nam là nguồn cung 
ứng nguyên liệu thô rất lớn cho ngành chế biến các sản phẩm từ dừa của Trung Quốc do các l{ 
do sau: i) Việt Nam dễ dàng cho thương nhân Trung Quốc thu mua trực tiếp sản phẩm tại vùng 
nguyên liệu, chấp nhận hình thức mua bán biên mậu, không bắt buộc qua trung gian các công ty 
xuất khẩu Việt Nam; ii) khoảng cách vận chuyển gần nhất so với các nước sản xuất dừa khác như 
Philippines, Indonesia, v.v.; iii) Việt Nam là quốc gia trồng dừa duy nhất cho phép xuất khẩu 
nguyên liệu thô là dừa trái.   

Nhiều sản phẩm chế biến từ dừa của Trung Quốc sau khi sản xuất tại Trung Quốc sẽ được xuất 
khẩu sang nước thứ ba như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và thậm chí là vào trở lại Việt Nam. 

4.11.5 Vai trò của thương nhân Trung Quốc đối với chuỗi giá trị dừa 

Để đảm tính khách quan trong đánh giá, chúng ta phải nhìn vào vai trò của thương nhân Trung 
Quốc ở cả khía cạnh tích cực lẫn khía cạnh tiêu cực, cả khía cạnh ngắn hạn lẫn dài hạn. Bởi vì, khi 
xem xét ở khía cạnh nào đó, các thương nhân Trung Quốc cũng mang lại những giá trị tích cực 
nhất định. Đồng thời, họ cũng để lại rất nhiều hậu quả tiêu cực cả ngắn lẫn dài hạn cho dù là họ 
có vô tình hay hữu { thì cũng cần xem xét cụ thể. 

4.11.5.1 Tác động tích cực 

a. Ngắn hạn 

Trong ngắn hạn, cầu về dừa trái nguyên liệu tăng nhanh nhờ vào hoạt động thu mua tích cực của 
thương nhân Trung Quốc, tạo cơ hội cho giá dừa trái tăng nhanh. Kết quả tích cực là giúp người 
nông dân trồng dừa có thu nhập cao hơn rất nhiều. Giá dừa khô tại thời điểm tháng 5/2011 lên 
đến 10.000 - 10.833 đồng/trái (120.000-130.000 đồng/chục 12 trái), tăng khoảng 20.000-25.000 
đồng/chục so với đầu năm. Với năng suất trung bình 10 ngàn trái/ha/năm, doanh thu từ dừa trái 
có thể đạt từ 100 đến 110 triệu đồng/ha/năm. Với giá thành tối đa 3.000 đồng/trái, nông hộ 
trồng dừa có thể đạt lợi nhuận từ 70-80 triệu đồng/ha/năm. 

b. Dài hạn 

Sự có mặt của các thương lái Trung Quốc tại Bến Tre tạo môi trường kinh doanh rất cạnh tranh 
và tạo áp lực phát triển với các doanh nghiệp Việt Nam. Để có thể tồn tại, các doanh nghiệp Việt 
Nam trước tiên phải cố gắng xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh để tìm kiếm các thị 
trường mới tiềm năng hơn, có quy mô lớn hơn với mức giá bán hấp dẫn, thậm chí các doanh 
nghiệp cần có kế hoạch thâm nhập và phát triển thị trường Trung Quốc. Thứ hai, các doanh 
nghiệp phải thúc đẩy công tác nghiên cứu phát triển kỹ thuật và công nghệ chế biến hoặc chọn 
lọc công nghệ để nhập khẩu nhằm nâng cao năng suất, giảm giá thành và nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Thứ ba, các doanh nghiệp cần nghiên cứu và phát triển những sản phẩm có giá trị gia 
tăng cao hơn, từ đó nâng cao sức cạnh tranh trong thị trường người tiêu dùng và sức mạnh 
trong cạnh tranh mua nguyên liệu. Và đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ phải thay đổi chiến lược xây 
dựng vùng nguyên liệu, chiến lược liên kết ngang và liên kết dọc sao cho phù hợp với tình hình 

                                                           
42

 Theo APCC, năm 2010 Trung Quốc xuất khẩu gần 21 ngàn tấn than hoạt tính, với nguyên liệu là than gáo dừa nhập khẩu 
từ Việt Nam, Philippines và Indonesia; trong khi sản lượng than hoạt tính hàng năm của doanh nghiệp PICA và Trà Bắc chỉ 
vào 8 - 9 ngàn tấn/năm.  
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mới, tăng cường hợp tác và hỗ trợ người nông dân, điều mà hiện nay còn rất yếu hay gần như 
không có ở các doanh nghiệp Việt Nam hiện tại. 

Hơn nữa, với sự cân bằng và cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước và thương nhân 
Trung Quốc sẽ làm tăng vị thế của người nông dân, tăng tiếng nói và thu nhập cho họ. 

4.11.5.2 Tác động tiêu cực 

a. Ngắn hạn 

Có một số tác động tiêu cực có thể thấy được khi có sự cạnh tranh thu mua nguyên liệu dừa trái 
trên thị trường. Hậu quả trước mắt là các doanh nghiệp Việt Nam tại Bến Tre phải đối mặt với 
tình trạng thiếu nguyên liệu trầm trọng dẫn đến giảm công suất chế biến, hoặc sản xuất không 
đều đặn ổn định, hoặc nhà máy không thể hoạt động, không có hàng hóa cung cấp cho đối tác 
theo hợp đồng, trong khi vẫn phải duy trì một lực lượng lao động tối thiểu. Nếu tình trạng thiếu 
nguyên liệu diễn ra liên tục trong một thời gian dài từ vài tháng đến một năm doanh nghiệp có 
thể gặp phải nguy cơ phá sản rất cao. 

Trên thực tế tình trạng này đã xảy ra ở Bến Tre từ khá lâu từ những năm 2004 và 2005. Khi đó 
các doanh nghiệp cũng gặp phải tình trạng thiếu nguyên liệu nghiêm trọng và giá nguyên liệu 
tăng rất cao. Một số doanh nghiệp Bến Tre đã phá sản như Công ty Phú Hưng, liên doanh với Sri 
Lanka, và nhiều cơ sở chế biến dừa nhỏ bị phá sản. Một số doanh nghiệp khác hoạt động cầm 
chừng hoặc chuyển đổi hướng kinh doanh, chuyển đổi sản phẩm như công ty chế biến dừa 
Malaysia ngưng hoạt động dây chuyền chế biến cơm dừa nạo sấy, chỉ sản xuất bột sữa dừa.  

Từ năm 2010 đến 2011, việc cạnh tranh thu mua dừa nguyên liệu càng trầm trọng hơn, và giá 
dừa nguyên liệu lại tăng rất mạnh. Hậu quả là hầu hết các doanh nghiệp chế biến hoạt động dưới 
70% công suất, rất nhiều doanh nghiệp hoạt động dưới 30%, thậm chí có doanh nghiệp đã ngưng 
hoạt động một vài tháng nay. Có doanh nghiệp đã tính toán tới việc nhập khẩu nguyên liệu từ 
nước ngoài về để hoạt động (ví dụ Công ty PICA).  

b. Dài hạn 

Hậu quả trong dài hạn của vấn đề thương nhân Trung Quốc hoạt động thu mua dừa nguyên liệu 
một cách tự do như hiện nay còn nghiêm trọng hơn rất nhiều các hậu quả ngắn hạn.  

Thứ nhất, việc thả nổi xuất khẩu dừa trái nguyên liệu, có thể mang lại thu nhập cao hơn cho 
nông dân trồng dừa, nhưng rất có khả năng gây ra tổn thất lớn hơn cho nền kinh tế Bến Tre. 
Xuất khẩu dừa trái nguyên liệu cũng có nghĩa là xuất khẩu rất nhiều loại nguyên liệu khác cho chế 
biến như gáo dừa, cơm dừa, nước dừa. Điều này có nghĩa toàn bộ ngành chế biến dừa ở Bến Tre 
thiếu hụt nguyên liệu, và không tạo ra được công ăn việc làm, lợi nhuận cho doanh nghiệp, và giá 
trị gia tăng cho xã hội. Nếu được chế biến sâu hơn nữa để có các sản phẩm tinh chế, cao cấp, có 
giá trị cao thì chắc chắn lợi ích kinh tế - xã hội càng lớn.  

Thứ hai, việc thiếu hụt nguyên liệu trong dài hạn sẽ tất yếu dẫn đến sự suy sụp của ngành công 
nghiệp chế biến dừa do giá nguyên liệu đầu vào tăng cao, nguồn cung không ổn định. Sự suy sụp 
này sẽ nhanh chóng dẫn đến hệ quả kéo lùi tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sản xuất và 
chế biến nông sản. Bến Tre không thể phát triển sản phẩm mới và thị trường mới.  

Thứ ba, năng lực cạnh tranh của tỉnh Bến Tre chắc chắn sụt giảm, mất dần các nhà đầu tư hiện 
tại, khó có thể thu hút thêm đầu tư nước ngoài thêm cho ngành dừa nói riêng và các ngành khác 
nói chung vì đã tạo ra một môi trường đầu tư kinh doanh rất rủi ro và không hấp dẫn, so với cam 
kết ban đầu khi mời gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài43. 
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 Thông tin tổng hợp từ phỏng vấn một số doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài trong lĩnh vực chế biến sản phẩm dừa 
tại Bến Tre, các doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư nhà máy chế biến dừa tại Bến Tre đều phải tính toán công suất thiết kế 
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Thứ tư, sự thoái triển của ngành chế biến dừa sẽ dẫn đến hệ quả là sự tan vỡ của chuỗi giá trị 
dừa của tỉnh Bến Tre và quan trọng hơn nữa là đánh mất thị trường thế giới cũng như thương 
hiệu sản phẩm dừa Việt Nam. Tan vỡ chuỗi giá trị dừa Bến Tre cũng có nghĩa là đánh mất sự 
cạnh tranh cân bằng trên thị trường, và tăng khả năng độc quyền mua và khống chế thị trường 
của thương nhân Trung Quốc.  

Thứ năm, sự thoái triển của ngành chế biến dừa sẽ làm cho Bến Tre quay trở lại tư thế là nhà 
xuất khẩu nguyên liệu thô có giá trị thấp, và lệ thuộc vào một thị trường độc quyền duy nhất.  

Thứ sáu, tình trạng độc quyền mua sẽ dẫn đến tình trạng giảm giá. Khi đó, chính người nông dân 
cũng là người gánh chịu thiệt hại.  

Thứ bảy là hệ quả xã hội nặng nề đối với khu vực nông thôn Bến Tre. Khi các doanh nghiệp chế 
biến trong nước phá sản, ngành công nghiệp chế biến dừa không phát triển sẽ tăng tỷ lệ thất 
nghiệp, tăng di dân từ nông thôn ra đô thị, tăng rủi ro đối với sinh kế của cư dân nông thôn Bến 
Tre.  

4.12 Các thể chế Nhà nước và xã hội hỗ trợ chuỗi giá trị dừa 

Đối với tỉnh Bến Tre, ngành dừa có một vai trò kinh tế - xã hội hết sức quan trọng và đóng góp 
rất có { nghĩa vào phát triển nông thôn và tạo lập sinh kế cho cộng đồng cư dân nông thôn. Tỉnh 
Bến Tre xác định ngành dừa đóng góp rất có { nghĩa vào xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm 
cho lao động nông thôn, giúp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân và đóng góp một 
phần đáng kể vào ngân sách. Vì vậy, các thể chế Nhà nước tỉnh Bến Tre đã có nhiều hoạt động 
tích cực để hỗ trợ cho ngành dừa, kể từ giai đoạn sản xuất đến chế biến, thương mại. 

Trong định hướng phát triển ngành dừa, tỉnh Bến Tre chú { đến cải thiện chất lượng giống; phát 
triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ cho sản xuất và vận chuyển sản phẩm; xây dựng mô hình 
liên kết sản xuất – chế biến – tiêu thụ; xây dựng thương hiệu; xây dựng cụm – điểm công nghiệp 
– tiểu thủ công nghiệp chế biến; xây dựng làng nghề truyền thống theo quy mô vừa và nhỏ; hỗ 
trợ xúc tiến thương mại.  

Tùy theo chức năng và nhiệm vụ mà một số cơ quan quản l{ Nhà nước cũng như thể chế khác có 
những vai trò quan trọng đối với sự phát triển ngành dừa Bến Tre.   

4.12.1 Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Trung tâm Khuyến 

nông – Khuyến ngư 

Về chức năng, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bến Tre là cơ quan chuyên môn của Ủy 
ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre, giúp UBND Tỉnh thực hiện chức năng quản l{ Nhà nước về Nông – 
Lâm – Diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn Tỉnh Bến Tre; đồng thời chịu sự 
chỉ đạo, quản l{ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn về chuyên môn nghiệp 
vụ ngành Nông – Lâm – Diêm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn.   

Liên quan đến lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn có một số 
nhiệm vụ và quyền hạn quan trọng như sau: 

- Trình Ủy ban Nhân dân Tỉnh về chiến lược quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, trung 
hạn và hàng năm của Ngành trên địa bàn tỉnh. Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn sau khi được 
Ủy ban Nhân dân Tỉnh và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phê duyệt trên các lĩnh 
vực.  

                                                                                                                                                                                     
phù hợp với khả năng cung nguyên liệu đầu vào. Thiếu hụt nguyên liệu dẫn đến thiệt hại lâu dài cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư 
mong muốn tỉnh Bến Tre có những hành động cụ thể để bảo vệ lợi ích chính đáng của nhà đầu tư như cam kết ban đầu. 
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- Trồng trọt, chăn nuôi, diêm nghiệp, chế biến nông lâm sản và phát triển ngành nghề 
nông thôn.   

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chính sách về nông nghiệp và phát triển nông thôn.   

- Tổ chức và chỉ đạo công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến diêm.   

- Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng các tiến bộ khoa học công 
nghệ thuộc lĩnh vực Sở phụ trách.  

- Tổ chức quản l{ chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành, chất lượng nông lâm 
sản hàng hóa; quản l{ an toàn các công trình đê, đập, an toàn lương thực, phòng chống 
dịch bệnh động thực vật, an toàn sử dụng các hóa chất trong sản xuất và bảo quản nông 
sản thực phẩm… thuộc phạm vi trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật.   

- Thực hiện chức năng quản l{ nhà nước đối với các doanh nghiệp trong ngành Nông – 
Lâm – Diêm nghiệp và thủy lợi do Sở quản l{ theo luật doanh nghiệp và các quy định của 
UBND Tỉnh Bến Tre về phân cách hoặc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông 
thôn quản l{.   

Liên quan đến ngành dừa, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bến Tre có các chức năng sau: 

i) Chức năng quản lý: Lập Quy hoạch và Kế hoạch sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bến Tre; xác định các vùng sinh thái có tính thích nghi cao đối với cây dừa để xác lập 
vùng trồng dừa ổn định cho tỉnh. 

ii) Chức năng phát triển: Trong khuôn khổ Chương trình Giống cây trồng - Vật nuôi, Sở 
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bến Tre bình tuyển các cây dừa mẹ có năng suất 
cao, chất lượng tốt làm cây đầu dòng; quản l{ chặt chẽ việc sản xuất và kinh doanh giống 
dừa; hướng đến sản xuất ổn định 150 ngàn trái dừa giống mỗi năm để cải tạo, trồng mới 
vườn dừa của nông dân. Sở cũng xây dựng và thực hiện các Dự án phát triển trồng mới, 
đầu tư thâm canh và trồng xen ca cao trong vườn dừa. Sở Nông nghiệp & Phát triển 
Nông thôn Bến Tre đã xây dựng và thực hiện dự án phát triển trồng mới 5 ngàn ha dừa 
trong giai đoạn 2005-2010 trên địa bàn 55 xã thuộc 5 huyện, trong đó có 4.383 ha trồng 
mới và chăm sóc 617 ha vườn dừa 1 tuổi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65,4 tỷ đồng, 
bao gồm nguồn vốn ngân sách (2,309 tỷ đồng), vốn cho người trồng dừa vay (20,594 tỷ 
đồng) và vốn tự đầu tư của người trồng dừa (42,5 tỷ đồng). Các hình thức hoạt động bao 
gồm tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ tiền giống và bình tuyển cây mẹ trên vườn dừa của nông 
dân. Dự án đã hỗ trợ cho 12.894 hộ nông dân tham gia; trồng mới được 4.593 ha dừa, 
trong đó 4.013 ha dừa công nghiệp và 580 ha dừa uống nước. Sở Nông nghiệp & Phát 
triển Nông thôn Bến Tre cũng thực hiện Dự án đầu tư thâm canh 1.000 ha vườn dừa trên 
dịa bàn 12 xã thuộc 4 huyện, với 2.160 hộ nông dân tham gia. Các hoạt động chủ yếu của 
Dự án là hỗ trợ khoa học kỹ thuật và phân bón cho các hộ trồng dừa năng suất thấp; và 
tập huấn kỹ thuật. Dự án có hiệu quả bước đầu là tạo ra nhận thức và áp dụng các kỹ 
thuật chăm sóc, đặc biệt là kỹ thuật bón phân cho vườn dừa để đạt năng suất cao. Sở 
Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bến Tre cũng đầu tư thực hiện dự án phát triển 10 
ngàn ha ca cao xen trong vườn dừa nhằm đa dạng hóa và nâng cao thu nhập cho nông 
dân trồng dừa, tạo điều kiện duy trì ổn định và phát triển diện tích trồng dừa của nông 
dân và của tỉnh Bến Tre. Đến năm 2010, dự án đã thực hiện hỗ trợ trồng mới 1.280 ha ca 
cao xen trong vườn dừa. 

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bến Tre thực hiện chức năng phát triển ngành dừa 
thông qua hoạt động tích cực của các cơ quan trực thuộc như Trung tâm Khuyến nông – Khuyến 
ngư Bến Tre và Trung tâm Giống Cây trồng Bến Tre. Cũng cần nhấn mạnh vai trò đầu tàu hết sức 
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quan trọng, hoạt động rộng khắp và có hiệu quả của Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bến 
Tre. Cơ quan này chịu trách nhiệm chính thực hiện các dự án phát triển trồng mới, thâm canh 
dừa và phát triển cây ca cao xen dừa, mang lại những lợi ích thiết thực cho sản xuất dừa Bến Tre 
trong thời gian vừa qua.  

Nhìn chung, các hoạt động của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Bến Tre hướng vào lĩnh 
vực sản xuất nông nghiệp, và phục vụ chủ yếu cho đối tượng hộ nông dân trồng dừa. 

4.12.2 Sở Khoa học và Công nghệ  

Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham mưu giúp 
Ủy ban Nhân dân tỉnh quản l{ nhà nước về khoa học công nghệ và môi trường  trên địa bàn tỉnh.  
Sở có các chức năng cơ bản sau đây:  

i) Chức năng quản lý: Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng nhiệm vụ chương trình phát triển 
khoa học công nghệ và bảo vệ môi trường của địa phương phù hợp với phương hướng 
phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Sở hướng dẫn, định hướng cho các tổ chức khoa 
học xây dựng kế hoạch nghiên cứu, áp dụng tiến bộ vào sản xuất và đời sống của đơn vị, 
tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện đối 
với các chương trình dự án do ngân sách nhà nước cấp kinh phí. Sở cũng quản l{ các hoạt 
động chuyển giao công nghệ, tham gia giám định nhà nước về công nghệ đối với các dự án 
đầu tư quan trọng trong tỉnh. 

ii) Chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, chuyển giao khoa học, tư 
vấn, và hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ: Sở và cơ quan trực thuộc nghiên cứu khoa 
học, ứng dụng công nghệ mới, chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất và đời sống; cụ thể 
là trực tiếp chủ trì nghiên cứu các đề tài, dự án sản xuất thử - thử nghiệm trong kế hoạch 
KHCN&MT của tỉnh do Hội đồng KHCN giao và các đề tài Trung ương hỗ trợ triển khai trên 
địa bàn tỉnh; tổ chức ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới cho các cơ sở sản xuất của các 
thành phần kinh tế.    

Liên quan đến hoạt động hỗ trợ ngành dừa Bến Tre, trong các năm vừa qua, Sở Khoa học và 
Công nghệ quản l{ thực hiện các đề tài, dự án sau:  

- Phòng trừ bọ cánh cứng bằng biện pháp sinh học (Ong k{ sinh); 
- Đánh giá hiện trạng và tiềm năng cây dừa trong xu thế phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh Bến Tre;  
- Đề tài nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lột vỏ dừa 
- Dự án xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm khôi phục và đầu 

tư thâm canh tăng năng suất vườn dừa trên địa bàn Bình Đại – Bến Tre;  
- Dự án Hỗ trợ thiết kế chế tạo băng tải chuyển mụn dừa; 
- Dự án Hỗ trợ nghiên cứu thiết kế máy sấy chỉ sơ dừa;  
- Dự án sản xuất bụi than thành viên than gáo dừa phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu;  

 
Trong năm 2011-2012, Sở Khoa học và Công nghệ dự kiến triển khai kế hoạch nghiên cứu, ứng 
dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong các ngành dừa bao gồm các đề tài nghiên cứu sau: 

- Triển khai thử nghiệm mô hình khác phục hiện tượng dừa không mang trái (dừa 
treo); 

- Đánh giá, dự báo khả năng cung cầu nguyên liệu ngành dừa phục vụ chế biến, nội 
tiêu và xuất khẩu; 

- Nghiên cứu sử dụng mật hoa dừa để sản xuất rượu vang và nước giải khát; 
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy tách cơm dừa; 
- Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy gọt vỏ nâu cơm dừa; 
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Nhìn chung, với chức năng chính là quản l{ và nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ, Sở 
Khoa học Công nghệ và Môi trường Bến Tre đã tập trung nhiều nguồn lực cho phát triển khoa 
học và ứng dụng công nghệ vào ngành dừa Bến Tre, mà đối tượng thụ hưởng là hộ nông dân 
trồng dừa, các cơ sở và doanh nghiệp chế biến sản phẩm dừa.  

4.12.3 Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

Sở Công Thương là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, 
giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản l{ nhà nước về công nghiệp và thương 
mại trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Về công nghiệp, Sở quản l{ các nhiều ngành sản xuất, trong đó có 
công nghiệp thực phẩm. Về thương mại, Sở quản l{ lưu thông hàng hoá trên địa bàn tỉnh; xuất 
khẩu; nhập khẩu; quản l{ thị trường; quản l{ cạnh tranh; xúc tiến thương mại; kiểm soát độc 
quyền; chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; thương mại điện tử; 
dịch vụ thương mại; hội nhập kinh tế. Sở cũng có các chức năng quản l{ cụm, điểm công nghiệp 
trên địa bàn; quản l{ các hoạt động khuyến công; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản l{ của Sở. 

Liên quan đến ngành dừa, các hoạt động của Sở Công Thương chủ yếu nhằm vào hỗ trợ thương 
mại các sản phẩm dầu ra của ngành dừa. Trong những năm gần đây, Sở có nhiều hoạt động xúc 
tiến thương mại phong phú, đa dạng như sau:  

i) Cung cấp thông tin thương mại về dừa và sản phẩm chế biến từ dừa. Sở thường xuyên 
cung cấp thông tin về ngành dừa Bến Tre trên các bản tin công thương về thủy sản – 
nông sản. Hàng tháng, Sở xuất bản ấn phẩm Bản tin thế giới cây dừa dựa trên Bản tin của 
APCC để thông tin tình hình sản xuất và thương mại dừa đến các cơ quan, doanh nghiệp 
trong tỉnh. Trên website của mình, Sở có các trang tin giới thiệu doanh nghiệp chế biến 
ngành dừa và sản phẩm; thông tin dừa thế giới và trong nước; và các cơ hội kinh doanh 
các sản phẩm chế biến từ dừa. Sở cũng phát hành bộ đĩa DVD giới thiệu các ngành dừa – 
thủy sản – rau quả và nhiều ấn phẩm khác.  

ii) Tổ chức hội thảo, tọa đàm thường kz về thương mại chuyên ngành cho các doanh 
nghiệp cũng như các hội thảo giới thiệu thị trường tiềm năng (Hoa Kz, Trung Quốc, Hàn 
Quốc); hội thảo về phương pháp tiếp cận, kinh doanh thị trường quốc tế, các lớp huấn 
luyện về xuất nhập khẩu, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại cho các doanh 
nghiệp trong tỉnh.  

iii) Xúc tiến thương mại là hoạt động thường xuyên của Sở Công Thương. Sở tổ chức Lễ Hội 
Dừa hàng năm nhằm tôn vinh ngành dừa và tạo cơ hội quảng bá hình ảnh, xúc tiến 
thương mại cho ngành dừa Bến Tre; tổ chức cho các doanh nghiệp và tham gia các hội 
chợ trong nước và quốc tế để quảng bá hình ảnh và xúc tiến thương mại, tìm kiếm khách 
hàng. Hàng năm Sở cũng tổ chức các hoạt động khảo sát thị trường Trung Quốc, Đài 
Loan, Ai Cập, Thái Lan, Sri Lanka, v.v.  

Các hoạt động cụ thể chủ yếu được Trung tâm Xúc tiến Thương mại thuộc Sở Công Thương thực 
hiện. Định hướng trong giai đoạn 2011 – 2015, Trung tâm xúc tiến thương mại sẽ tập trung vào 
các hoạt động quảng bá thương hiệu, cung cấp thông tin, cung cấp các ấn phẩm, đẩy mạnh hỗ 
trợ giao thương giữa các doanh nghiệp trong tỉnh và thị trường. 

4.12.4 Sở Kế hoạch – Đầu tư và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham 
mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện việc quản l{ nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm 
các lĩnh vực: tham mưu tổng hợp về quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; tổ chức thực 
hiện và kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách quản l{ kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư 
trong nước, ngoài nước ở địa phương; quản l{ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA, đấu 



152 

 

thầu, đăng k{ kinh doanh trong phạm vi địa phương; về các dịch vụ công thuộc phạm vi quản l{ 
của Sở. 

Một trong những hoạt động quan trọng của Sở Kế hoạch – Đầu tư là lập danh mục các dự án đầu 
tư trong nước và các dự án thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho từng kz kế hoạch, làm đầu mối 
giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh quản l{ hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Sở cũng có nhiệm vụ tổ chức xúc tiến đầu tư, 
hướng dẫn thủ tục và cấp phép đầu tư thuộc thẩm quyền. 

Nhìn chung, các hoạt động xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch – Đầu tư và cơ quan chuyên môn 
trực thuộc là Trung tâm xúc tiến đầu tư tập trung vào các chức năng xúc tiến đầu tư và hỗ trợ 
doanh nghiệp đầu tư.  

Các nội dung hoạt động cụ thể của Sở và Trung tâm tập trung là: 

- Cung cấp thông tin cơ hội đầu tư. Sở cung cấp thông tin, giới thiệu tiểm năng của Bến 
Tre, giới thiệu nhu cầu đầu tư, công bố chính sách ưu đãi của tỉnh đối với các doanh 
nghiệp đầu tư. Sở cũng công bố các thông tin về các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh, giới thiệu danh mục dự án mà tỉnh mời gọi đầu tư. 

- Cung cấp dịch vụ công về đăng ký đầu tư. Bao gồm các hoạt động đăng k{ doanh 
nghiệp, đăng k{ đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp về thủ tục đăng k{ hoạt động, cấp phép 
đầu tư. 

- Cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp. Sở và Trung tâm thực hiện tư 
vấn cho các nhà đầu tư, hỗ trợ cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp các vấn đề trước, 
trong và sau giấy phép đầu tư, sau đăng k{ kinh doanh.   

Ngoài ra, Trung tâm Xúc tiến Thương mại còn có các hoạt động đào tạo – tập huấn về các kỹ 
năng quản trị doanh nghiệp như quản l{ kinh doanh, marketing, quản l{ tài chính và nhân sự, lập 
kế hoạch kinh doanh và kỹ năng gia nhập thị trường. 

4.12.5 Trung tâm Dừa Đồng Gò 

Trung tâm Dừa Đồng Gò là Trung tâm nghiên cứu cây dừa cấp quốc gia thuộc Viện Nghiên cứu 
dầu và Cây có dầu, được thành lập 1984 dưới sự tài trợ của UNDP, và là thành viên của hệ thống 
tài nguyên di truyền cây dừa thế giới (COGENT).  

Trung tâm có nhiệm vụ chính là nghiên cứu ứng dụng chuyển giao công nghệ ngành dừa phục 
vụ mục tiêu phát triển kinh tế. Đặc biệt, trên các lĩnh vực i) Nghiên cứu chọn tạo và khảo nghiệm 
các giống dừa mới phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế; ii) Cung ứng các giống dừa có năng suất 
và hiệu quả kinh tế cao nhằm cải thiện chất lượng và năng suất cây dừa Việt Nam và iii) Đào tạo, 
tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật canh tác dừa tiên tiến để gia tăng hiệu quả, thu nhập của người 
trồng dừa Việt Nam. 

Nằm trên địa bàn tỉnh Bến Tre, Trung tâm Dừa Đồng Gò có vai trò tiềm năng rất quan trọng như 
là một cơ quan khoa học chuyên ngành duy nhất về cây dừa của cả nước, và cung cấp các dịch vụ 
khoa học công nghệ về ngành dừa cho tỉnh Bến Tre. 

Về năng lực, hiện Trung tâm đang lưu giữ và bảo tồn quỹ gen dừa bản địa và nhập nội duy nhất 
của quốc gia, bao gồm tập đoàn 51 giống gốc, và 17 giống lai. Đây là nguồn gen dừa qu{ giá, có 
tiềm năng làm nền tảng cho các chương trình trồng mới, và cải tạo vườn dừa già của tỉnh Bến 
Tre trong tương lai, nhằm nâng cao năng suất trái và chất lượng sản phẩm. Trung tâm cũng có 
khả năng cung ứng 3 - 5 ngàn cây giống dừa lai/năm; và từ 80 - 100 ngàn cây dừa giống loại 
thường/năm, tương ứng với khả năng cung ứng cây giống để trồng từ 400 - 500 ha/năm.  
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Hiện nay, Trung tâm đang gặp phải một số khó khăn trong hoạt động nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của mình. Tình trạng thiếu vốn tài trợ cho nghiên cứu luôn là một thách 
thức trước mắt. Về lâu dài, thiếu hụt lực lượng nhà nghiên cứu viên trẻ thay thế cho đội ngũ 
hiện nay là vấn đề nghiêm trọng. Ngoài ra, dường như chưa có sự liên kết rõ nét giữa các hoạt 
động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trung tâm và tỉnh Bến Tre.  

Có thể nói, mặc dù là cơ quan nghiên cứu khoa học về dừa duy nhất của quốc gia tọa lạc trên địa 
bàn Bến Tre, tỉnh có vùng dừa tập trung lớn nhất cả nước, nhưng Trung tâm dường như chưa 
thể hiện được vai trò đầu tàu về khoa học công nghệ và dẫn dắt hướng phát triển của ngành 
trồng dừa của Bến Tre.  

4.12.6 Hiệp hội Dừa Bến Tre 

Hiệp hội Dừa Bến Tre được thành lập vào ngày 12 tháng 1 năm 2010. Hiệp hội được xác định là 
“một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, không vụ lợi của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trong 
lĩnh vực trồng, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ dừa, có hoạt động liên quan đến dừa trên 
địa bàn tỉnh Bến Tre” (Điều 2, Điều lệ Hiệp hội Dừa Bến Tre).  

Trong 8 nhiệm vụ của Hiệp hội được quy định tại Điều 5, Điều lệ Hiệp hội, có một số nhiệm vụ 
thể hiện các chức năng quan trọng là: 

- Điều hòa lợi ích giữa các tổ chức thành viên và Hội viên, ngăn chặn các hành vi cạnh 
tranh thiếu lành mạnh.  

- Cung cấp thông tin chính sách, khoa học công nghệ, thị trường, giá cả sản phẩm.  

- Tổ chức liên kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phân 
chia thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành dừa Bến Tre. 

- Tổ chức xúc tiến thương mại, hội chợ, triển lãm, hội nghị, hội thảo, khảo sát, tham quan, 
xây dựng thương hiệu, v.v. 

Trong thời gian hơn một năm từ khi thành lập, Hiệp hội đã có sự tham gia của hàng trăm thành 
viên cá nhân và tổ chức, trong đó có 65 thành viên là các công ty, doanh nghiệp chế biến sản 
phẩm dừa có quy mô lớn tại Bến Tre như Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), 
Công ty TNHH MTV chế biến dừa Lương Quới, doanh nghiệp Thành Vinh, Cơ sở sản xuất thạch 
dừa và nước giải khát Minh Châu, v.v. Ngoài ra, Hiệp hội cũng có gần 50 chi hội trồng dừa tại các 
vùng trồng dừa Bến Tre. 

Hiệp hội trên thực tế chỉ mới được thành lập và hoạt động trong khoảng thời gian ngắn, nhưng 
vai trò của Hiệp hội thực sự quan trọng đối với ngành dừa Bến Tre trong tương lai. Việc thực 
hiện thành công các chức năng quan trọng của Hiệp hội sẽ quyết định sự thành công của Hiệp 
hội trên thực tế. Trong thời gian qua, Hiệp hội đã xúc tiến và thực hiện một số hoạt động như: 

- Thay mặt các doanh nghiệp kinh doanh chế biến dừa Bến Tre đề xuất chính sách đánh 
thuế xuất khẩu dừa trái nguyên liệu để bảo vệ hoạt động sản xuất chế biến trong nước. 
Đề xuất đã được xem xét và được Bộ Tài chính chấp thuận có hiệu lực từ tháng 5/2011, 
với thuế suất 3% đối với dừa trái nguyên liệu. Có thể nói đây là thành công quan trọng để 
khẳng định được vai trò của Hiệp hội.  

- Thực hiện xúc tiến thương mại, tham gia tổ chức Lễ Hội Dừa 2010 và chuẩn bị tổ chức Lễ 
Hội Dừa 2011. 

- Tổ chức một số chuyến tham quan khảo sát các quốc gia sản xuất dừa ở quy mô lớn và 
có hệ thống chế biến đa dạng, chuyên sâu để tìm hiểu thị trường, học hỏi kinh nghiệm 
quản l{ và du nhập công nghệ chế biến.  
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- Xúc tiến bước đầu các hoạt động tổ chức xây dựng vùng nguyên liệu cho các doanh 
nghiệp dưới hình thức thỏa thuận tự nguyện giữa các doanh nghiệp và người nông dân 
trồng dừa.  

- Tổ chức xây dựng khoảng 50 Chi hội trồng dừa của nông dân Bến Tre. 

Tuy nhiên, kết quả khảo sát thực tế cho thấy còn rất nhiều vấn đề mà Hiệp hội và các doanh 
nghiệp thành viên phải giải quyết để nâng cao sức cạnh tranh của ngành dừa Bến Tre. Một số  
vấn đề cần được giải quyết sớm như: 

- Nâng cao số lượng doanh nghiệp thành viên để Hiệp hội phát triển và tạo sức lan tỏa cho 
ngành dừa Bến Tre. Hiện số lượng cơ sở, doanh nghiệp ngành dừa tham gia vào Hiệp hội 
còn ít, từ đó hạn chế tác động lan tỏa các hoạt động của Hiệp hội. Nhiều doanh nghiệp, 
cơ sở ở quy mô lớn đang xem xét đánh giá các lợi ích cụ thể mà Hiệp hội có thể mang lại 
được cho họ để quyết định tham gia.  

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc cơ chế quản l{ giá mua nguyên liệu và giá xuất khẩu 
giữa các doanh nghiệp thành viên vừa bảo đảm không triệu tiêu tính cạnh tranh thị 
trường, vừa có sự điều hòa lợi ích thỏa đáng giữa các doanh nghiệp thành viên. Hiện nay 
chưa hình thành cơ chế này, các doanh nghiệp thành viên vẫn tự do cạnh tranh lẫn nhau 
về cả thị trường đầu vào lẫn đầu ra, nên vẫn xảy ra những mâu thuẫn lợi ích giữa các 
thành viên. Vì chưa có sự thống nhất này nên sức cạnh tranh của doanh nghiệp ngành 
dừa Bến Tre còn khá yếu so với hệ thống thương nhân Trung Quốc, và chưa nắm được 
vai trò quyết định giá trên thị trường nguyên liệu. 

- Định hướng phát triển sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như sữa dừa, nước 
dừa đóng lon, và các sản phẩm tinh chế khác; phát triển cân đối, hài hòa và đa dạng hóa 
sản phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành dừa Bến Tre.  

- Thúc đẩy sự dẫn dắt thật sự của các doanh nghiệp thành viên trong du nhập công nghệ 
chế biến, phát triển tổng hợp đa dạng sản phẩm và mở rộng thị trường.  

4.13 Quan hệ liên kết trong chuỗi giá trị dừa 

Chuỗi giá trị dừa Bến Tre hình thành từ nhiều năm nay, với các đặc trưng chung của quan hệ sản 
xuất - thương mại phát triển còn ở cấp độ thấp. Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các quan hệ 
liên kết thị trường hình thành dựa trên hình thức liên kết lỏng lẻo. Các đặc trưng về quan hệ liên 
kết được trình bày ở phần sau đây. 

4.13.1 Liên kết dọc 

Các tác nhân liên kết với nhau mang tính đứt đoạn ở từng công đoạn sản xuất, thương mại và 
chế biến. Các tác nhân của chuỗi chỉ có quan hệ trực tiếp với tác nhân cung cấp các yếu tố đầu 
vào và tác nhân thu mua sản phẩm đầu ra.  

Các liên kết chủ yếu ở hình thức quan hệ tại thời điểm (spot market relations) ở các công đoạn 
đầu tiên của chuỗi giá trị. Liên kết dạng mạng lưới (persistent network relations) là dạng liên kết 
chủ yếu ở các công đoạn sau của chuỗi giá trị. Có hai động lực chính để tạo ra liên kết là i) bảo 
đảm vùng nguyên liệu – thị trường đầu ra, và ii) đạt được lợi ích tài chính tốt nhất. Quan hệ 
quyền lực thay đổi tùy theo mức độ khan hiếm nguyên liệu trên thị trường. Diễn biến thị trường 
dừa Bến Tre hiện nay cho thấy việc khan hiếm nguyên liệu đã làm tăng vị thế chung cho các tác 
nhân nắm giữ nguồn hàng nguyên liệu, và giảm vị thế thị trường của các tác nhân thu mua, chế 
biến.  
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Liên kết giữa nông dân và thương lái thu gom là dạng liên kết khá lỏng lẻo. Hình thức quan hệ tại 
thời điểm vẫn phổ biến, nhất là khi giá dừa nguyên liệu tăng cao làm cho nông dân có vị thế thị 
trường tốt hơn. Một số nông dân vẫn duy trì quan hệ mạng lưới với hệ thống thương lái thu 
gom, để ổn định thị trường đầu ra nhưng vẫn có quyền lựa chọn nơi bán để có lợi ích tài chính 
tốt nhất. Trong giai đoạn cạnh tranh nguyên liệu dừa hiện nay, nông dân có vai trò quyết định 
trong mối liên kết này. 

Liên kết giữa thương lái thu gom cấp 1 và thương lái thu gom cấp 2 chủ yếu dưới dạng quan hệ 
mạng lưới, hình thành trên quan hệ kinh doanh nhiều năm. Quan hệ này được củng cố bằng 
cách chia xẻ lợi ích tài chính hợp l{ cho thương lái thu gom cấp 1. Người quyết định giá là thương 
lái thu gom cấp 2. Liên kết chủ yếu diễn ra dưới hình thức thỏa thuận giá cả và phương thức giao 
nhận hàng, không hình thành cơ chế hợp đồng chính thức.  

Liên kết giữa thương lái thu gom cấp 2 và cơ sở sơ chế có cả hình thức quan hệ tại thời điểm, 
nhưng chủ yếu vẫn là hình thức mạng lưới. Mặc dù vậy, thỏa thuận giá và phương thức giao 
nhận là chính, không áp dụng cơ chế hợ đồng chính thức. Trong liên kết này, cơ sở chế biến 
quyết định giá cả nhưng phải chia xẻ lợi ích hợp l{ cho thương lái thu gom cấp 2. Khi giá dừa 
nguyên liệu tăng và có sự cạnh tranh thu mua, một số thương lái thu gom cấp 2 tự quyết định 
nơi bán để có lợi ích tài chính tốt nhất cho họ. 

Tương tự như trên là liên kết giữa thương lái thu gom cấp 2 và thương nhân Trung Quốc. Trong 
liên kết này, quan hệ mạng lưới là chính, tuy nhiên quan hệ thời điểm vẫn xảy ra. Thương nhân 
Trung Quốc là người quyết định giá. 

Liên kết giữa các cơ sở sơ chế và cơ sở - doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy chủ yếu dưới 
dạng quan hệ mạng lưới và mức độ liên kết chặt chẽ. Ở các năm trước đây, người quyết định giá 
và chất lượng sản phẩm chính là các doanh nghiệp chế biến. Hiện nay, vai trò này đang bị đảo 
ngược khi việc cung ứng nguyên liệu ngày càng khó khăn hơn cho các doanh nghiệp. Sự lệ thuộc 
của các doanh nghiệp chế biến cơm dừa nạo sấy vào giá và chất lượng nguyên liệu cung ứng từ 
các cơ sở sơ chế ngày càng nặng nề. Phương thức mua bán chủ yếu là thỏa thuận, cam kết 
miệng, không áp dụng cơ chế hợp đồng kinh tế. 

Tương tự như vậy là quan hệ giữa cơ sở xay than thiêu kết và doanh nghiệp chế biến than hoạt 
tính. Sự cạnh tranh thu mua của thương nhân Trung Quốc đối với than xay đã đẩy giá lên cao và 
tạo nhiều cơ hội mở rộng thị trường đầu ra cho cơ sở xay than thiêu kết so với nhiều năm trước 
đây, khi mà các doanh nghiệp chế biến than hoạt tính nắm giữa vị thế độc quyền mua. Do nguồn 
than gáo dừa của Bến Tre được tập trung chủ yếu vào một số ít các cơ sở xay than thiêu kết nên 
tính độc quyền nhóm của nhóm tác nhân này khá cao trong bối cảnh hiện nay. Nhóm này quyết 
định chất lượng than thiêu kết và tác động rất lớn đến giá than thiêu kết trên thị trường trên thị 
trường. Phương thức kinh doanh giữa các cơ sở xay than thiêu kết và doanh nghiệp chế biến 
than hoạt tính theo cơ chế hợp đồng kinh tế chặt chẽ. Đối với hệ thống các chủ lò hầm than gáo 
dừa, sự lệ thuộc vào vốn ứng trước và giá của cơ sở xay than thiêu kết là hai yếu tố nổi bật. 

Các cơ sở, doanh nghiệp chế biến xơ dừa và mụn dừa có quy mô lớn vẫn có vai trò quyết định 
giá trên thị trường, trong khi các cơ sở chế biến nhỏ lệ thuộc vào giá thị trường và người cung 
cấp nguyên liệu. Liên kết chủ yếu vẫn là hình thức mạng lưới. 

Liên kết giữa các cơ sở chế biến thạch thô và cơ sở sơ chế cung cấp nước dừa nguyên liệu cũng 
chủ yếu theo quan hệ mạng lưới. Tuy nhiên vẫn diễn ra quan hệ thời điểm, khi giá biến động 
tăng, cơ sở sơ chế lựa chọn nơi bán nước dừa nguyên liệu. 
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Bảng 4-53 Quan hệ liên kết trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre, năm 2010 

Liên kết giữa các tác nhân Dạng liên kết Mức độ chặt 
chẽ của quan 

hệ 

Phân bổ quyền lực: Tác 
nhân quyết định 

Nông dân – Thương lái thu gom 
cấp 1 

Quan hệ tại thời điểm 

Quan hệ mạng lưới 

+ 

++ 

Nông dân 

Thương lái thu gom cấp 1 – 
Thương lái thu gom cấp 2 

Quan hệ mạng lưới ++ Thương lái thu gom cấp 2 

Thương lái cấp 2 – Cơ sở sơ 
chế 

Quan hệ tại thời điểm 

Quan hệ mạng lưới 

+ 

+++ 

Cơ sở sơ chế 

Cơ sở sơ chế - Thương nhân 
Trung Quốc 

Quan hệ tại thời điểm 

Quan hệ mạng lưới 

+ 

+++ 

Thương nhân Trung Quốc 

Cơ sở sơ chế - Doanh nghiệp 
chế biến cơm dừa nạo sấy 

Quan hệ mạng lưới +++ Cơ sở sơ chế 

Cơ sở sơ chế - Cơ sở hầm than 
gáo dừa 

Quan hệ mạng lưới +++ Cơ sở sơ chế 

Cơ sở hầm than gáo dừa – Cơ 
sở xay than thiêu kết 

Quan hệ mạng lưới +++ Cơ sở xay than thiêu kết 

Cơ sở xay than thiêu kết – 
Doanh nghiệp chế biến than 
hoạt tính 

Quan hệ mạng lưới +++ Cơ sở xay than thiêu kết 

Cơ sở xay than thiêu kết – 
Thương nhân Trung Quốc 

Quan hệ mạng lưới ++ Cơ sở xay than thiêu kết 

Cơ sở sơ chế - cơ sở chế biến 
xơ dừa 

Quan hệ tại thời điểm 

Quan hệ mạng lưới 

+ 

++ 

Cơ sở sơ chế 

Cơ sở chế biến xơ dừa 

Cơ sở sơ chế - Cơ sở chế biến 
thạch thô 

Quan hệ tại thời điểm 

Quan hệ mạng lưới 

+ 

++ 

Cơ sở chế biến thạch thô 

Cơ sở chế biến thạch thô – Cơ 
sở chế biến thạch thực phẩm – 
xuất khẩu 

Quan hệ mạng lưới +++ Cơ sở sơ chế 

Ghi chú: + liên kết lỏng lẻo; ++ liên kết chặt; +++ liên kết rất chặt chẽ 

Nhìn chung, quan hệ liên kết giữa các tác nhân của chuỗi giá trị dừa Bến Tre có ba đặc trưng chủ 

yếu sau đây: 

Đặc trưng 1. Có sự liên kết tương đối chặt chẽ ở từng tác nhân với tác nhân trước và sau; nhưng 

liên kết của toàn bộ chuỗi là hết sức lỏng lẻo. 

Đặc trưng 2. Liên kết chỉ chủ yếu ở hình thức quan hệ mạng lưới và quan hệ thời điểm, dựa trên 

hình thức thỏa thuận miệng về giá cả và chất lượng sản phẩm. Hiếm khi áp dụng hình thức hợp 

đồng. Chưa hình thành quan hệ chặt chẽ hơn như quan hệ đồng sở hữu. 

Đặc trưng 3. Vị thế thị trường của các tác nhân đang thay đổi theo hướng tăng vị thế của nhóm 

tác nhân nắm giữ nguồn hàng nguyên liệu, giảm vị thế của tác nhân chế biến. 

4.13.2 Liên kết ngang 

Chuỗi giá trị dừa Bến Tre vẫn chưa hình thành rõ nét các liên kết ngang giữa các tác nhân cùng 
nhóm. Trên thực tế, quan hệ cạnh tranh diễn ra rất mạnh, trong khi quan hệ hợp tác vẫn chưa 
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hình thành được trong cùng nhóm. Kết quả khảo sát cho thấy các liên kết ngang ở nhóm tác 
nhân chế biến và sơ chế chỉ dừng lại ở mức độ thỏa thuận không chính thức về phân vùng thu 
mua nguyên liệu. Hiện chưa hình thành liên kết ngang để thống nhất giá hoặc bảo đảm chất 
lượng nguyên liệu. Trong khi đó, nếu tình trạng thiếu nguyên liệu xảy ra, các tác nhân lại có xu 
hướng phá vỡ các thỏa thuận không chính thức về địa bàn thu mua, giá cả và chất lượng sản 
phẩm.  

 

Nhìn chung, mối liên kết trong chuỗi giá trị dừa Bến Tre lỏng lẻo, có tính kết nối nhưng không 
chắc chắn. Liên kết dọc đúng nghĩa chưa hình thành, do đó, chuỗi giá trị dừa khó bảo đảm được 
về chất lượng sản phẩm và ổn định giá, cũng như sản lượng. Đều này tác động rất lớn đến năng 
lực cạnh tranh của ngành dừa Bến Tre, nhất là đối với thị trường xuất khẩu.  

 

4.14 Phân tích SWOT chuỗi giá trị dừa Bến Tre 

Từ các kết quả khảo sát định tính và định lượng, phỏng vấn chuyên gia, so sánh đối chiếu các kết 
quả nghiên cứu với các nguồn thông tin khác, các đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và 
thách thức của ngành dừa Bến Tre được trình bày ở phần sau đây.  

4.14.1 Phân tích Điểm mạnh 

4.14.1.1 Sản xuất 

1) Bến Tre là địa phương có vùng dừa lớn nhất và tập trung nhất so với cả nước. Mức độ 
tập trung cao cho phép Bến Tre có thể tập trung thực hiện các chính sách đầu tư phát 
triển đạt hiệu quả cao.  

2) Bến Tre có điều kiện khí hậu, thủy văn, thổ nhưỡng phù hợp, cho năng suất trái và chất 
lượng dầu cao.  

3) Với truyền thống canh tác, chế biến lâu đời, Bến Tre đóng vai trò như là hạt nhân của 
ngành công nghiệp chế biến dừa Việt Nam hiện nay, và kích thích sự phát triển của vùng 
dừa các tỉnh lân cận ở Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

4) Bến Tre có đội ngũ nông dân có kinh nghiệm trồng dừa lâu đời, và được hệ thống ngành 
nông nghiệp hỗ trợ về khoa học công nghệ nên tạo ra năng suất cao so với cả nước và 
nhiều quốc gia trên thế giới. 

5) Bến Tre có các giống dừa tốt, có năng suất trái và chất lượng cao, thích nghi tốt với điều 
kiện tự nhiên của địa phương.  

4.14.1.2 Sản phẩm và kênh phân phối sản phẩm 

1) Ngành dừa Bến Tre có mức độ đa dạng hóa các sản phẩm chế biến cao, tận dụng hầu hết 
các sản phẩm có được từ cây dừa. Hầu hết các bộ phận khác nhau của trái dừa đều được 
đưa vào chế biến. 

2) Ngành dừa Bến Tre có sản phẩm đa dạng, phong phú, và phù hợp với nhiều thị trường 
khác nhau; đồng thời cho phép ngành dừa có thể thích ứng nhanh khi có thay đổi về cầu 
trên một thị trường bất kz. 

3) Kênh phân phối ngành dừa rộng khắp từ khu vực nông thôn đến thành thị, với mạng lưới 
lực lượng tác nhân thu gom các cấp và các tác nhân sơ chế được chuyên môn hóa cho 
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từng mặt hàng. Sự vận hành của hệ thống phân phối tạo ra sự linh hoạt trong cung ứng 
nguyên liệu cho các ngành chế biến khác nhau khi có nhu cầu.  

4.14.1.3 Chế biến và công nghệ chế biến 

1) Ngành dừa Bến Tre phát triển hài hòa giữa trồng trọt và công nghiệp chế biến. Sản phẩm 
ngành dừa Bến Tre được chế biến ở các cấp độ khác nhau, từ hộ nông dân đến các 
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.   

2) Công nghiệp chế biến phân bố từ vùng nông thôn đến thành thị, và có sự phân vai cụ thể: 
công nghiệp chế biến giản đơn phân tán rộng khắp ở các vùng nông thôn, trong khi công 
nghiệp chế biến phức tạp tập trung ở khu vực đô thị. Sự phân vai này phù hợp với nguồn 
lực của các tác nhân tương ứng, và cho phép hình thành và vận hành mạng lưới chuỗi 
cung ứng nguyên liệu đầu vào cho chế biến. 

3) Công nghiệp chế biến tận dụng được nguồn lực địa phương và nội địa, sử dụng phần lớn 
trang thiết bị, máy móc sản xuất trong nước. 

4.14.1.4 Thương mại – Tiêu dùng 

1) Thương mại các sản phẩm dừa ở Bến Tre phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sự gắn kết với 
thị trường nội địa và thị trường thế giới. 

2) Các sản phẩm chế biến của ngành dừa đều dựa trên nhu cầu sử dụng của thị trường thực 
phẩm hoặc thị trường hàng hóa công nghiệp. Sự gắn kết giữa sản xuất và thương mại 
giúp ngành dừa Bến Tre nắm bắt nhanh thông tin thị trường để điều chỉnh sản xuất - chế 
biến cho phù hợp. 

4.14.1.5 Nhân lực 

1) Nguồn nhân lực của tỉnh Bến Tre có số lượng lớn, và chất lượng nhân lực phù hợp với 
trình độ công nghệ sản xuất và chế biến hiện nay. 

4.14.2 Phân tích Điểm yếu 

4.14.2.1 Sản xuất 

1) Ngành dừa Bến Tre chiếm vai trò khá khiêm tốn trong cơ cấu nông nghiệp chung của 
vùng mặc dầu đã hình thành và phát triển lâu đời.  

2) Ngành dừa Bến Tre chưa được hỗ trợ chính thức và cụ thể từ chính quyền trung ương. 
Cây dừa chưa được coi chính thức là một loại cây công nghiệp lâu năm, và còn thiếu vắng 
các chiến lược quốc gia về phát triển toàn diện ngành dừa. 

3) Cây dừa cũng phải cạnh tranh rất nhiều với nhiều loại hình trồng trọt khác và không còn 
nhiều diện tích để phát triển trong phạm vi tỉnh Bến Tre cũng như Đồng Bằng Sông Cửu 
Long. Vì vậy, khả năng phát triển về quy mô canh tác nói chung là rất thấp. 

4) Ngành trồng dừa chủ yếu dựa trên nền tảng kinh tế hộ nông dân có quy mô nông trại 
nhỏ. Cách trồng kết hợp cả dừa uống nước và dừa chế biến công nghiệp, và trồng xen 
nhiều loại cây khác để gia tăng thu nhập nên khó phát triển mang tính chuyên nghiệp.  

5) Thói quen trồng dày cũng có thể hạn chế tiềm năng năng suất dừa và rút ngắn chu kz 
khai thác kinh doanh hiệu quả. 

4.14.2.2 Sản phẩm và kênh phân phối sản phẩm 

1) Các sản phẩm chế biến từ dừa còn nhiều sản phẩm thô, sản phẩm sơ chế, thiếu các sản 
phẩm tinh chế có giá trị cao.  
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2) Chuỗi cung ứng nguyên liệu bị đứt đoạn, không phối hợp, gắn kết chặt chẽ và bền vững. 
Các mối liên kết giữa các tác nhân lỏng lẻo, dễ bị phá vỡ bởi các mâu thuẫn lợi ích cá 
nhân. Hệ thống các tác nhân còn xa lại với các cơ chế liên kết trong chuỗi giá trị hiện đại, 
dẫn đến hệ quả khó xây dựng vùng nguyên liệu ổn định cho ngành chế biến. 

3) Cấu trúc chuỗi giá trị không bảo đảm cung ứng nguyên liệu đầy đủ số lượng và có chất 
lượng tốt.     

4.14.2.3 Thương mại – Tiêu dùng 

1) Một phần lớn dừa công nghiệp nguyên liệu được xuất khẩu tại chỗ làm hao hụt nguồn 
nguyên liệu chế biến nội địa. 

2) Tỉnh Bến Tre chưa có cơ chế điều tiết tài chính phù hợp để ổn định thị trường nguyên 
liệu. Biến động giá tăng liên tục gây ra thiệt hại lớn cho ngành sơ chế và chế biến nội địa. 

3) Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm sơ chế, dưới dạng nguyên liệu thô cho chế 
biến sâu hơn như dừa trái lột vỏ, xơ dừa, mụn dừa, than thiêu kết, thạch dừa thô. Do đó, 
còn nhiều giá trị gia tăng chưa được khai thác tốt để tạo ra thêm nhiều lợi ích cho địa 
phương. 

4) Hầu hết các sản phẩm chưa được chú trọng xây dựng thương hiệu. Kẹo dừa đã định hình 
thương hiệu trên một số thị trường và được bảo hộ chỉ dẫn địa l{. Một số doanh nghiệp 
chế biến cơm dừa nạo sấy đang xây dựng thương hiệu riêng cho sản phẩm, trong khi một 
số khác vẫn xuất khẩu thông qua các đầu mối thương mại nước ngoài nên không thâm 
nhập được thị trường và không xây dựng được thương hiệu. Than hoạt tính có thị 
trường ổn định và sản phẩm có thương hiệu. Các sản phẩm khác hầu hết được xuất khẩu 
dưới dạng nguyên liệu thô, do đó không xây dựng được thương hiệu. 

4.14.2.4 Công nghệ 

1) Các cơ quan nghiên cứu chưa tạo ra những đột phá trong công nghệ trồng dừa, hoặc 
công nghệ trồng trọt hiện đại chưa được phát triển và áp dụng tốt trên thực địa. Vai trò 
của cơ quan nghiên cứu còn hạn chế trong việc phổ biến áp dụng các kỹ thuật mới cho 
nông dân. 

2) Thâm canh vườn dừa chỉ mới được áp dụng bước đầu và còn nhiều chênh lệch về nhận 
thức cũng như trình độ sản xuất của nông dân đối với thâm canh phát triển cây dừa.    

3) Công nghệ chế biến dừa thực phẩm chủ yếu dựa trên nền tảng công nghệ ép dầu dừa và 
chế biến cơm dừa nạo sấy. Chưa có các công nghệ chế biến các sản phẩm có giá trị cao. 
Công nghệ chế biến các sản phẩm xơ, chỉ, mụn dừa còn giản đơn, chủ yếu cung cấp 
nguyên liệu thô qua sơ chế cho thị trường quốc tế. 

4) Công nghệ chế biến chưa thực sự an toàn cho môi trường, nhất là công nghệ chế biến 
xơ, mụn dừa và đốt than gáo dừa. 

4.14.2.5 Vốn  

1) Ngành dừa Bến Tre thiếu vốn từ trồng trọt đến chế biến. Nông dân thiếu vốn đầu tư 
trồng mới và cải tạo vườn dừa già cỗi. Hệ thống doanh nghiệp chế biến thiếu vốn mở 
rộng quy mô sản xuất và đầu tư trang thiết bị, máy móc công nghệ mới. 

2) Ngân sách Nhà nước cấp tỉnh chưa đủ mạnh để thực hiện một chương trình đầu tư phát 
triển toàn diện ngành dừa để tạo ra năng lực cạnh tranh mới cho ngành và bảo đảm sự 
phát triển bền vững của ngành dừa trong nhiều năm tới.  
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3) Hệ thống ngân hàng thương mại không bảo đảm đủ năng lực tài trợ dài hạn cho ngành 
chế biến nâng cấp công nghệ. Cho vay ngắn hạn, lãi suất cao, không hỗ trợ cho phát triển 
bền vững ngành dừa Bến Tre.   

4.14.3 Phân tích Cơ hội 

1) Điều kiện tự nhiên của tỉnh Bến Tre và vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long nhìn chung là phù 
hợp cho cây dừa. Cây dừa có khả năng phát triển trên các vùng sinh thái nước lợ ở các  
ven biển, thay thế cho cây lúa và cây trồng khác năng suất thấp. Bến Tre còn khả năng 
tăng diện tích và sản lượng dừa trong dài hạn. 

2) Nông dân Bến Tre có khả năng áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thâm canh hóa sản xuất để tăng 
năng suất và tăng sản lượng. 

3) Các cơ quan quản l{ Nhà nước bắt đầu có những chú trọng đến vai trò của ngành dừa và 
có các chính sách hỗ trợ cụ thể.  

4) Hoạt động tích cực của Hiệp hội dừa Bến Tre, các cơ quan xúc tiến đầu tư, xúc tiến 
thương mại và khuyến nông tạo ra sự hỗ trợ tích cực cho nông dân trồng dừa và doanh 
nghiệp chế biến dừa. 

5) Các hoạt động hỗ trợ của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế tạo ra nhận thức tốt hơn về 
vai trò của ngành dừa Bến Tre, thúc đẩy các hoạt động phát triển và hỗ trợ người nghèo 
gắn kết với sự phát triển của ngành.   

6) Các hoạt động của Cộng đồng dừa Châu Á – Thái Bình Dương và các quốc gia thành viên 
góp phần mở rộng và quảng bá hình ảnh của sản phẩm dừa Bến Tre; đồng thời tạo cơ hội 
để ngành dừa Bến Tre tiếp cận sâu hơn với thị trường thế giới và tăng khả năng nâng cấp 
công nghệ chế biến.   

7) Các cơ quan nghiên cứu và khuyến nông tích cực hoạt động nghiên cứu và chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cho ngành dừa Bến Tre. 

8) Công nghệ chế biến dừa không quá mức phức tạp và đắt tiền. Ngành dừa Bến Tre có khả 
năng tiếp cận và du nhập công nghệ chế biến của các quốc gia có thế mạnh về chế biến. 

9) Thị trường nội địa có quy mô lớn, đang đô thị hóa và có nhu cầu sử dụng các sản phẩm 
chế biến, tiện dụng. 

10) Thị trường thế giới đang có xu hướng tăng trưởng mạnh, nhất là thị trường Trung Quốc 
và cần nhiều loại sản phẩm khác nhau từ ngành dừa. 

11) Sự gia nhập của Việt Nam vào tổ chức Thương mại thế giới WTO và các hợp tác kinh tế 
khu vực tạo điều kiện cho thương mại sản phẩm dễ dàng hơn.  

12) Tỉnh Bến Tre có những định hướng nhất quán về phát triển ngành dừa của tỉnh. Các hệ 
thống chính sách hỗ trợ sẽ được tiếp tục ban hành.  

13) Nguồn vốn đầu tư nội địa và đầu tư từ nước ngoài có khả năng tăng trưởng tốt nếu có 
các chính sách khuyến khích phù hợp. 

4.14.4 Phân tích Thách thức 

1) Trong ngắn hạn khó có khả năng phát triển quy mô ngành dừa vì không tăng được diện 
tích canh tác ở quy mô lớn.  
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2) Hiện tượng dừa treo và vấn đề kiểm soát dịch bệnh mà chủ yếu là bọ dừa Brontispa 
longissima chưa được khắc phục gây ảnh hưởng bất lợi đến năng suất, sản lượng và chất 
lượng dừa Bến Tre. 

3) Thị trường các sản phẩm dừa có sự biến động thường xuyên làm mất tính ổn định của 
ngành chế biến nội địa. 

4) Cạnh tranh về nguyên liệu chế biến trong những năm gần đây đã làm cho ngành chế biến 
dừa rơi vào tình cảnh khó khăn vì thiếu nguyên liệu trầm trọng.   

5) Hoạt động thương mại của thương nhân Trung Quốc tại Bến Tre chưa được kiểm soát 
chặt chẽ. Sự thâm nhập quá sâu của hệ thống thương nhân Trung Quốc gây ra những tác 
động bất lợi cả trong ngắn hạn và dài hạn đối với ngành chế biến dừa ở Bến Tre. 

6) Chính sách về xuất khẩu dừa trái nguyên liệu không hỗ trợ cho phát triển bền vững 
ngành chế biến dừa nội địa. Chính sách thuế xuất khẩu sản phẩm nguyên liệu thô đối với 
dừa trái lột vỏ, than thiêu kết chưa bảo vệ được ngành chế biến nội địa.  

7) Chênh lệch về năng lực vốn quá lớn giữa thương nhân Trung Quốc và các doanh nghiệp 
chế biến Việt Nam tạo ra bất lợi cho các nhà chế biến nội địa.  

8) Biến đổi khi hậu trong dài hạn có thể tác động xấu đến quy mô canh tác và năng suất, sản 
lượng của ngành dừa Bến Tre.  
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5 TÁC ĐỘNG KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ DỪA BẾN 

TRE 

5.1 Ước tính hiệu quả tài chính của chuỗi giá trị dừa Bến Tre  

Theo kết quả điều tra và dựa trên các nguồn số liệu từ Cục Thống Kê Bến Tre, có thể ước tính sản 
lượng các sản phẩm của ngành dừa Bến Tre, thể hiện ở Bảng 5-1 dưới đây. Dựa trên các số liệu 
tính toán từ điều tra cho từng dòng sản phẩm, có thể ước tính được hiệu quả tài chính và đóng 
góp của ngành dừa Bến Tre cho nền kinh tế của tỉnh.  

Bảng 5-1 Ước tính khối lượng sản phẩm của ngành dừa Bến Tre 

 ĐVT Dừa 
tươi 

Dừa 
công 

nghiệp 

Ghi chú 

Tổng diện tích  ha    6.250        43.750    Diện tích dừa tươi 12,5%; dừa công nghiệp 
87,5% 

Diện tích thu hoạch  ha    5.000        35.000    Diện tích dừa tươi 12,5%. Dừa công nghiệp 
87,5% 

Năng suất  trái/ha/năm 17.000        10.600    Kết quả điều tra 

Sản lượng  1.000 trái/năm 85.000    371.000  Kết quả điều tra 

Sản lượng xuất khẩu  1.000 trái -   100.000  Số liệu Cục Thống Kê Bến Tre 

Diện tích dừa công nghiệp 
cho xuất khẩu  

ha -         
9.435    

Tính từ số liệu Cục Thống Kê Bến Tre và 
năng suất điều tra 

Diện tích dừa cho chế 
biến nội địa  

1.000 ha -       
25.565    

Không tính diện tích ứng với 100 triệu trái 
xuất khẩu 

Sản lượng tiêu thụ nội địa  1.000 trái  85.000   271.000  Không tính sản lượng 100 triệu trái xuất 
khẩu 

Sản phẩm chế biến   

Sản lượng cơm dừa tiềm 
năng  

tấn -     
102.434    

 Trung bình 0,378 kg cơm dừa/1 trái dừa 
khô, không tính lượng trái xuất khẩu  

Sản lượng cơm dừa nạo 
sấy tiềm năng  

tấn -       
40.974    

Hệ số chế biến từ cơm dừa 40%, không tính 
lượng trái xuất khẩu 

Sản lượng kẹo dừa tấn - 12.000 Xuất khẩu 8.000 tấn, nội địa 4.000 tấn 

Sản lượng vỏ dừa tiềm 
năng  

tấn -     
154.262    

Tỷ lệ vỏ dừa 33%, trọng lượng trái bình quân 
1,26 kg, tính cả lượng trái xuất khẩu 

Sản lượng xơ dừa tiềm 
năng  

tấn -       
58.889    

Hệ số chế biến: 6.300 trái cho 1 tấn xơ dừa, 
tính cả lượng trái xuất khẩu 

Sản lượng mụn dừa thành 
phẩm tiềm năng  

tấn -       
15.900    

3,3 thiên vỏ cho 1 tấn mụn nguyên liệu; 5,8 
tấn mụn nguyên liệu cho 1 tấn mụn thành 
phẩm, tính cả lượng trái xuất khẩu 

Sản lượng gáo dừa tiềm 
năng  

tấn -       
40.975    

Tỷ lệ gáo 12%, trọng lượng trái bình quân 
1,26kg, không tính lượng trái xuất khẩu; 

Sản lượng than gáo dừa 
tiềm năng  

tấn -      
14.129    

Hệ số chế biến: 2,9 tấn gáo cho 1 tấn than 
gáo dừa, không tính lượng trái xuất khẩu 

Sản lượng than thiêu kết 
tiềm năng  

tấn -       
13.423    

Hệ số chế biến: 1 tấn than gáo dừa cho 950 
kg than xay, không tính lượng trái xuất khẩu 

Sản lượng than hoạt tính 
tiềm năng 

tấn -         
4.474    

Hệ số chế biến: 3 tấn than xay cho 1 tấn 
than hoạt tính, không tính lượng trái xuất 
khẩu 

Sản lượng nước dừa khô  1.000 lít -  73.170 Hệ số thu hồi: 270 lít/1.000 trái, không tính 
lượng trái xuất khẩu  

Sản lượng thạch dừa thô tấn -  227.944 Hệ số chế biến: 1 tấn thạch thô/321 lít nước 
dừa, không tính lượng trái xuất khẩu 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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5.1.1 Kênh sản phẩm dừa trái tươi 

5.1.1.1 Hiệu quả tài chính 

Để tính hiệu quả tài chính của kênh sản xuất – thương mãi dừa tươi, các thông số giá dừa cơ bản 
được xác lập dựa trên mức giá phổ biến năm 2010 là: i) giá dừa tươi bán tại nông hộ 4.000 
đồng/trái (48 ngàn đồng/chục); giá dừa tươi thương lái cấp 2 mua lại từ tương lái cấp 1 là 4.833 
đồng/trái (58 ngàn đồng/chục); giá dừa tươi thương lái cấp 2 bán lại là 5.833 đồng/trái (70 ngàn 
đồng/chục). Với các số liệu cơ bản trên, kết quả hạch toán hiệu quả tài chính từ nông dân trồng 
dừa tươi, đến thương lái cấp 1 và thương lái cấp 2 trong phạm vi tỉnh Bến Tre năm 2010 được 
thể hiện ở Bảng 5-2. Theo kết quả này, chuỗi giá trị dừa tươi Bến Tre có hiệu quả như sau: 

- Tổng doanh thu đạt được từ 1.000 trái dừa là 5,845 triệu đồng, tương đương 299,7 USD. 
Tính theo diện tích, một ha đất trồng dừa tươi với năng suất trung bình 17 ngàn trái/năm 
cho giá trị tổng doanh thu 99,365 triệu đồng, tương đương 5.096 USD. Trong đó, doanh 
thu từ dừa trái là chủ yếu. Đây là những giá trị doanh thu khá cao trong ngành trồng trọt 
so với nhiều loại cây trồng khác, kể cả đối với một số loại cây ăn trái phổ biến.  

- Chi phí hàng hóa trung gian sử dụng trong sản xuất dừa tươi chiếm tỷ lệ rất thấp so với 
doanh thu, chỉ ở mức 7,9%. Ngược lại, giá trị gia tăng chiếm đến 92,1% doanh thu. Như 
vậy, cây dừa tươi ở Bến Tre có lợi thế so sánh rất lớn là sử dụng nguồn lực bên ngoài rất 
ít, và sử dụng nguồn lực, tài nguyên tự nhiên là chủ yếu, và không đòi hỏi vốn đầu tư 
bằng tiền mặt nhiều. Tỷ lệ giá trị gia tăng cao cũng có nghĩa là đóng góp của sản phẩm 
dừa tươi vào nền kinh tế Bến Tre nhiều. 

- Sản xuất và thương mại 1.000 trái dừa tươi đóng góp cho nền kinh tế Bến Tre 5,386 triệu 
đồng giá trị gia tăng, tương đương 276,2 USD. Một ha dừa tươi đóng góp 91,562 triệu 
đồng/năm, tương đương 4.695 USD. 

- Lao động địa phương thu nhận được 25% giá trị gia tăng tạo ra từ sản phẩm dừa tươi, 
tương đương 1,346 triệu đồng/1.000 trái hoặc 22,88 triệu đồng/ha/năm. Nếu tính mức 
giá công lao động giản đơn bình quân 100 ngàn đồng/ngày công, một ha đất trồng dừa 
tươi với năng suất bình quân 17 ngàn trái/năm sử dụng 229 ngày công lao động nông 
nghiệp trồng, chăm sóc và thu hoạch, thu gom, vận chuyển. 

- Nông dân trồng dừa thu được lợi ích từ trồng dừa như sau: lãi ròng 2,6 triệu đồng/1.000 
trái, tương đương 133,5 USD; hoặc 44,21 triệu đồng/ha, tương đương 2.269 
USD/ha/năm. Nông dân chia xẻ 48,3% tổng giá trị gia tăng, hoặc 71% lãi ròng của cả 
chuỗi. Số liệu này cho thấy nông dân nắm giữ nhiều lợi ích từ trồng dừa. 

- Thương lái cấp 1 thu nhận lãi ròng 517 ngàn đồng/1.000 trái dừa, tương đương 26,5 
USD; hoặc 8,789 triệu đồng/ha dừa/năm, tương đương 451 USD. Với sản lượng kinh 
doanh trung bình 36 ngàn trái/năm; một hộ thương lái cấp 1 có thể kiếm được 18,6 triệu 
đồng/năm, tạo ra được thu nhập tương đối hợp l{ và ổn định cho gia đình. Thương lái 
cấp 1 chia xẻ 9,6%  giá trị gia tăng của chuỗi, hoặc 14,1% lãi ròng của cả chuỗi.  

- Thương lái cấp 2 thu nhận lãi ròng 547 ngàn đồng/1.000 trái dừa, tương đương 28,1 
USD; hoặc 9,299 triệu đồng/ha/năm, tương đương 477 USD. Với sản lượng kinh doanh 
trung bình 129,6 ngàn trái/năm (108 thiên dừa), thương lái cấp 2 kiếm được 70,89 triệu 
đồng lãi ròng/năm, một giá trị khá tốt so với mức sống tại vùng nông thôn. 

- Các chỉ số P/IC, VA/IC và NPr/IC cho thấy việc trồng và thương mại sản phẩm trái dừa 
tươi chủ yếu sử dụng nguồn lực nội tại của tỉnh Bến Tre (đất, lao động và vốn), lệ thuộc 
rất ít vào nguồn lực bên ngoài.   
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Bảng 5-2 Hiệu quả tài chính kênh sản xuất – thương mãi dừa tươi, số liệu 2010 (từ nông dân 

đến thương lái thu gom cấp 2) 

Khoản mục Dừa trái tươi (1.000 trái) Tính cho 1 ha* 

Giá trị 
(1.000đ) 

Giá trị 
(USD) 

% 
doanh 

thu 

% 
trong 
IC,VA 

1.000 đồng USD 

1.Doanh thu (P)      5.845            299,7    100    99.365            5.096    

Doanh thu từ dừa trái       5.833            299,1        99.161             5.085    

Doanh thu từ sản phẩm phụ           12                0,6             204                  10    

2. Chi phí trung gian (IC)         459              23,5    7,9 100     7.803                400    

Phân bón         363              18,6     79,1     6.171                316    

Thuốc BVTV           22                1,1     4,8        374                  19    

Nhiên liệu              3                0,2     0,7          51                    3    

Xăng dầu vận chuyển 1                -                     -       -                    -                       -      

Xăng dầu vận chuyển 2            71                3,6         1.207                  62    

3. Giá trị gia tăng       5.386            276,2    92,1 100   91.562            4.695    

Lao động trồng dừa         904              46,4     16,8   15.368                788    

Lao động (hái + gom+vận 
chuyển) 

        275              14,1     5,1     4.675                240    

Công vận chuyển bán (TL2)         167                8,6     3,1     2.839                146    

Chi phí thông tin liên lạc (TL1)              8                0,4     0,1        136                   7    

Chi phí thông tin liên lạc (TL2)              8                0,4     0,1        136                    7    

Chi phí lãi vay (ND)           32                1,6     0,6        544                  28    

Chi phí lãi vay (TL1)                 -                    -       -                    -                       -      

Chi phí lãi vay (TL2)              2                0,1     0,0          34                    2    

Chi khác (TL2)              7                0,4     0,1        119                    6    

Lãi gộp (GPr)       3.983            204,3     74,0  67.711            3.472    

Khấu hao, duy tu máy móc (ND)            26                1,3     0,5        442                  23    

Khấu hao chi phí KTCB (ND)            59                3,0     1,1     1.003                 51    

Khấu hao, duy tu (TL1)            33                1,7     0,6        561                  29    

Khấu hao, duy tu (TL2)          198              10,2     3,7     3.366                173    

Lãi ròng (NPr) (ND)       2.603            133,5    48,3 48,3   44.251             2.269    

 Lãi ròng (NPr) (TL1)          517              26,5    9,6 9,6     8.789                451    

Lãi ròng (NPr) (TL2)         547              28,1    10,2 10,2    9.299                477    

P/IC           12,7         

VA/IC           11,7         

NPr/IC            8,0              

Ghi chú: * Năng suất bình quân dừa tươi: 17 ngàn trái/ha/năm; tỷ giá VND:USD 2010: 19.500 
ND: Nông dân; TL 1: Thương lái cấp 1; TL 2: Thương lái cấp 2 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

5.1.1.2 Phân phối lợi ích 

Phân tích phân phối lợi ích của kênh sản xuất – thương mãi dừa tươi (Bảng 5-3 và Hình 5-1) cho 
thấy trong ba tác nhân tham gia kênh sản phẩm này, nông dân thu lợi khá nhiều so với thương 
lái cấp 1 và thương lái cấp 2. Nông dân trồng dừa tươi đóng góp 26,7% chi phí tăng thêm, nhận 
được 71% lãi ròng và đóng góp 68,6% giá dừa tươi. Thương lái cấp 1 đóng góp nhiều vào chi phí 
nhưng phần thu lại từ lợi nhuận chung và đóng góp vào giá bán ít hơn. Đóng góp chi phí và giá 
của thương lái cấp 2 tương đối cân bằng với lợi ích họ thu nhận được. 
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Bảng 5-3 Phân phối chi phí và lợi nhuận của kênh sản xuất – thương mãi dừa tươi Bến Tre, số 

liệu 2010 (tính cho 1.000 trái) 

 Chi phí (1.000 đồng) Lợi nhuận (1.000 đồng) Chênh lệch giá (1.000 
đồng) 

  Chi phí Chi phí 
tăng 
thêm 

% Chi 
phí tăng 

thêm 

Giá bán Lãi ròng % Lãi 
ròng 

Độ cận 
biên thị 
trường 

% đóng 
góp vào 

giá 

Nông dân      1.409         1.409           26,7         4.000         2.603         71,0         4.000           68,6    

Thương lái 1      4.316         2.907           55,0         4.833            517         14,1            833           14,3    

Thương lái 2      5.286            970           18,4         5.833            547         14,9         1.000           17,1    

 Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

 

Hình 5-1 Phân phối chi phí và lợi nhuận của kênh sản xuất – thương mãi dừa tươi Bến Tre 

5.1.2 Kênh sản phẩm dừa trái khô xuất khẩu 

5.1.2.1 Hiệu quả tài chính 

Để tính hiệu quả tài chính của kênh sản xuất – thương mãi dừa khô xuất khẩu thông qua hệ 
thống thương nhân Trung Quốc, các thông số giá dừa cơ bản được xác lập dựa trên mức giá phổ 
biến năm 2010 là: i) giá dừa khô bán tại nông hộ 6.000 đồng/trái (72 ngàn đồng/chục); giá dừa 
khô thương lái cấp 1 bán lại cho cơ sở thu gom - lột vỏ dừa là 6.833 đồng/trái (82 ngàn 
đồng/chục); giá dừa khô cơ sở thu gom – lột vỏ bán lại cho thương lái Trung Quốc là 9.292 
đồng/trái dừa khô lột vỏ (111.500 đồng/chục dừa khô lột vỏ). Với các số liệu cơ bản trên, kết quả 
hạch toán hiệu quả tài chính từ nông dân trồng dừa khô, đến thương lái cấp 1 và cơ sở thu gom 
– lột vỏ trong phạm vi tỉnh Bến Tre năm 2010 được thể hiện ở Bảng 5-4. Theo kết quả này, chuỗi 
giá trị dừa khô xuất khẩu của Bến Tre có hiệu quả như sau: 

- Tổng doanh thu đạt được từ 1.000 trái dừa khô xuất khẩu là 10,045 triệu đồng, tương 
đương 515 USD. Tính theo diện tích, một ha đất trồng dừa khô xuất khẩu với năng suất 
trung bình 10,6 ngàn trái/năm cho giá trị tổng doanh thu 106,48 triệu đồng, tương 
đương 5.461 USD. Mức doanh thu này là khá cao trong ngành trồng trọt so với nhiều loại 
cây trồng khác, kể cả đối với một số loại cây ăn trái phổ biến tại Bến Tre.  

- Chi phí hàng hóa trung gian sử dụng trong sản xuất dừa công nghiệp xuất khẩu chiếm tỷ 
lệ rất thấp so với doanh thu, chỉ ở mức 5,4%. Ngược lại, giá trị gia tăng chiếm đến 94,6% 
doanh thu. Như vậy, cây dừa công nghiệp ở Bến Tre có lợi thế so sánh rất lớn là sử dụng 
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nguồn lực bên ngoài rất ít, và sử dụng nguồn lực, tài nguyên tự nhiên là chủ yếu, và 
không đòi hỏi vốn đầu tư bằng tiền mặt nhiều. Tỷ lệ giá trị gia tăng cao cũng có nghĩa là 
đóng góp của sản phẩm dừa công nghiệp xuất khẩu đối với nền kinh tế Bến Tre nhiều. 

- Sản xuất và xuất khẩu 1.000 trái dừa khô cho thương lái Trung Quốc đóng góp cho nền 
kinh tế Bến Tre 9,5 triệu đồng giá trị gia tăng, tương đương 478,2 USD. Một ha dừa công 
nghiệp đóng góp 100,7 triệu đồng/năm, tương đương 5.164 USD từ công đoạn sản xuất 
đến xuất khẩu. 

- Lao động địa phương thu nhận được 14% giá trị gia tăng tạo ra từ sản phẩm dừa khô 
xuất khẩu, tương đương 1,370 triệu đồng/1.000 trái hoặc 14,52 triệu đồng/ha/năm. Nếu 
tính mức giá công lao động giản đơn bình quân 100 ngàn đồng/ngày công, một ha đất 
trồng dừa công nghiệp để xuất khẩu với năng suất bình quân 10,6 ngàn trái/năm sử dụng 
144 ngày công lao động nông nghiệp trồng, chăm sóc và thu hoạch, vận chuyển, sơ chế. 

- Nông dân trồng dừa thu được lợi ích từ trồng dừa công nghiệp như sau: lãi ròng 4,5 triệu 
đồng/1.000 trái, tương đương 230,9 USD; hoặc 44,7 triệu đồng/ha, tương đương 2.447 
USD/ha/năm. Giá trị này hơi cao một chút so với trồng dừa tươi. Nông dân chia xẻ 47,4% 
tổng giá trị gia tăng, hoặc 57% lãi ròng của cả chuỗi. Số liệu này cho thấy nông dân nắm 
giữ nhiều lợi ích từ trồng dừa công nghiệp. 

- Thương lái cấp 1 thu nhận lãi ròng 490 ngàn đồng/1.000 trái dừa, tương đương 25,1 
USD; hoặc 5,194 triệu đồng/ha dừa/năm, tương đương 266 USD. Giá trị này khá thấp so 
với thương lái thu gom dừa tươi. Tuy nhiên, sản lượng trái mua bán trung bình của 
thương lái thu gom dừa khô lại khá cao so với thương lái thu gom dừa tươi 165,2 ngàn 
trái/năm (137,3 thiên dừa). Với sản lượng kinh doanh trung bình này một hộ thương lái 
cấp 1 có thể kiếm được 80,9 triệu đồng/năm, tạo ra được thu nhập khá cao và ổn định 
cho gia đình. Thương lái cấp 1 chia xẻ 5,2%  giá trị gia tăng của chuỗi, hoặc 6,2% lãi ròng 
của cả chuỗi.  

- Thương lái cấp 2 (thu gom, lột vỏ và bán dừa khô lột vỏ cho thương nhân Trung Quốc) 
thu nhận lãi ròng rất cao, nhờ chênh lệch giá khá lớn giữa giá dừa khô mua vào và dừa 
khô lột vỏ bán ra. Họ cũng thu được lợi tức từ giá trị của vỏ dừa. Mức lãi ròng là 2,9 ngàn 
đồng/1.000 trái dừa, tương đương 148,9 USD; hoặc 30,78 triệu đồng/ha/năm, tương 
đương 1.579 USD. Các thương lái kết hợp sơ chế lột vỏ dừa được khảo sát có công suất 
từ 302 ngàn trái/năm (252 thiên trái), cho đến 420 ngàn trái/năm (350 thiên trái). Với 
sản lượng kinh doanh này, thương lái cấp 2 kiếm được từ 148 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng 
lãi ròng/năm, một giá trị rất cao so với mức sống tại vùng nông thôn. Thương lái thu gom 
dừa khô, lột vỏ và bán lại cho thương nhân Trung Quốc là tác nhân hưởng lợi nhiều nhất 
từ kênh xuất khẩu dừa khô lột vỏ, chia xẻ đến 30,6% giá trị gia tăng và 36,8% tổng lãi 
ròng của chuỗi. Dĩ nhiên giá dừa khô lột vỏ cũng có diễn biến thất thường, nhưng rõ ràng 
thương lái thu nhận phần lớn lãi ròng và lợi ích có được từ việc xuất khẩu dừa khô cho 
thương nhân Trung Quốc. 

- Các chỉ số P/IC, VA/IC và NPr/IC cho thấy việc trồng và thương mại sản phẩm trái dừa 
tươi chủ yếu sử dụng nguồn lực nội tại của tỉnh Bến Tre (đất, lao động và vốn), lệ thuộc 
rất ít vào nguồn lực bên ngoài.   
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Bảng 5-4 Hiệu quả tài chính kênh sản xuất – xuất khẩu dừa khô, số liệu 2010 (từ nông dân đến 

thương nhân Trung Quốc) 

Khoản mục Dừa trái khô (1000 trái) Tính cho 1 ha* 

Giá trị (đồng) Giá trị 
(USD) 

% doanh 
thu 

% trong 
IC,VA 

đồng USD 

1.Tổng doanh thu (P)  10.045.667              515,2    100    106.484.067        5.461    

Dừa khô lột vỏ   9.291.667             476,5         98.491.667        5.051    

Vỏ dừa      754.000                38,7           7.992.400           410    

2. Chi phí trung gian (IC)       545.333                28,0    5,4 100      5.780.533           296    

Phân bón (ND)      450.000                23,1     82,5       4.770.000           245    

Thuốc BVTV (ND)        17.000                 0,9     3,1          180.200                
9    

Nhiên liệu (ND)          6.000                  0,3     1,1            63.600               3    

Xăng dầu vận chuyển (TL1)        14.000                  0,7     2,6         148.400               8    

Xăng dầu vận chuyển (TL2)        58.333                  3,0     10,7          618.333             32    

3. Giá trị gia tăng (VA)   9.500.333             487,2    94,6 100  100.703.533        5.164    

Lao động (ND)      958.000               49,1     10,1     10.154.800           521    

Lao động (TL1)      267.000                13,7     2,8      2.830.200           145    

Lao động (TL2)      145.000                 7,4     1,5       1.537.000             79    

Chi phí lãi vay (ND)       29.000                 1,5     0,3          307.400             16    

Chi phí lãi vay (TL1)        31.000                 1,6     0,3          328.600             17    

Chi phí lãi vay (TL2)        88.889                 4,6     0,9          942.222             48    

Chi phí thông tin liên lạc (TL1)        16.000                 0,8     0,2         169.600               9    

Chi phí thông tin liên lạc (TL2)        14.370                 0,7     0,2          152.326               8    

Thuế                    -                       -       0,0                     -                 -      

Chi khác (TL1)            5.000                  0,3     0,1            53.000               3    

Chi khác (TL2)            2.000                 0,1     0,0           21.200              1    

Lãi gộp (GPr)     7.944.074             407,4     83,6     84.207.185        4.318    

Khấu hao, duy tu TTB (ND)         15.000                  0,8     0,2         159.000              8    

Khấu hao KTCB (ND)        106.000                 5,4     1,1      1.123.600            58    

Khấu hao, duy tu TTB (TL1)        10.000                 0,5     0,1         106.000              5    

Khấu hao, duy tu TTB (TL2)                   -                     -                            -                 -      

Lãi ròng (ND)    4.502.000              230,9     47,4    47.721.200       2.447    

Lãi ròng (TL1)        490.000               25,1     5,2      5.194.000          266    

Lãi ròng (TL2)      2.904.074              148,9      30,6     30.783.185       1.579    

P/IC 18,4      

VA/IC 17,4      

NPr/IC 14,5      

Ghi chú: * Năng suất bình quân dừa khô: 10,6 ngàn trái/ha/năm; tỷ giá VND:USD 2010: 19.500 
ND: Nông dân; TL 1: Thương lái cấp 1; TL 2: Thương lái cấp 2 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

5.1.2.2 Phân phối lợi ích 

Phân phối chi phí và lợi nhuận thu được của các tác nhân tham gia kênh sản xuất – xuất khẩu 
dừa khô lột vỏ xuất khẩu cho thương nhân Trung Quốc (Bảng 5-5 và Hình 5-2) cho thấy nông dân 
đóng góp 22,1% chi phí, 65,5% giá nhưng thu nhận được đến 57% lãi ròng. Thương lái thu gom 
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vẫn là tác nhân có đóng góp nhiều vào chi phí nhưng thu nhận lợi ích khá ít. Thương lái sơ chế 
(lột vỏ dừa) và bán lại cho thương nhân Trung Quốc đóng góp chỉ 11,2% chi phí nhưng thu nhận 
đến 36,8% lãi ròng.  

Bảng 5-5 Phân phối chi phí và lợi nhuận của kênh sản xuất – xuất khẩu dừa khô lột vỏ Bến Tre, 

số liệu 2010 (tính cho 1.000 trái) 

 Chi phí Lợi nhuận Chênh lệch giá 

  Chi phí Chi phí 
tăng 
thêm 

% Chi 
phí tăng 

thêm 

Giá bán Lãi ròng % Lãi 
ròng 

Độ cận 
biên thị 
trường 

% đóng 
góp vào 

giá 

Nông dân      1.581         1.581           22,1         6.083         4.502           57,0       6.083           65,5    

Thương lái 1      6.343         4.762           66,7         6.833            490            6,2          750            8,1    

Thương lái 2      7.142            799           11,2         9.292         2.904           36,8      2.459           26,5    

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

 

Hình 5-2 Phân phối chi phí và lợi nhuận của kênh sản xuất – xuất khẩu dừa khô lột vỏ 

5.1.3 Kênh sơ chế dừa trái khô 

5.1.3.1 Hiệu quả tài chính 

Để tính hiệu quả tài chính của kênh sản xuất – chế biến trái dừa khô thành những nguyên liệu 
đầu vào cho các quá trình chế biến tiếp theo,  các thông số giá dừa cơ bản được xác lập dựa trên 
mức giá phổ biến năm 2010 là: i) giá dừa khô bán tại nông hộ 6.000 đồng/trái (72 ngàn 
đồng/chục); giá dừa khô thương lái cấp 1 bán lại cho cơ sở thu gom – sơ chế dừa là 6.833 
đồng/trái (82 ngàn đồng/chục). Giá các sản phẩm sơ chế và kết quả hạch toán hiệu quả tài chính 
kênh sản xuất – chế biến dừa công nghiệp trong phạm vi tỉnh Bến Tre năm 2010 được thể hiện ở 
Bảng 5-6. Theo kết quả này, chuỗi giá trị dừa khô xuất khẩu của Bến Tre có hiệu quả như sau: 

- Tổng doanh thu đạt được từ 1.000 trái dừa khô xuất khẩu là 9,127 triệu đồng, tương 
đương 468 USD, thấp hơn so với kênh xuất khẩu dừa khô (với mức giá bán cho thương 
nhân Trung Quốc 111.500 đồng/chục). Tính theo diện tích, một ha đất trồng dừa khô cho 
chế biến ra các nguyên liệu, với năng suất trung bình 10,6 ngàn trái/năm cho giá trị tổng 
doanh thu 96,753 triệu đồng, tương đương 4.962 USD, thấp hơn kênh xuất khẩu trái khô 
lột vỏ 500 USD/ha/năm. Tuy nhiên, khi không xuất khẩu trái dừa nguyên liệu, các sản 
phẩm sơ chế như cơm dừa, nước dừa, gáo dừa sẽ được tiếp tục chế biến để cho ra thêm 
các giá trị gia tăng khác. Ngược lại, khi xuất khẩu, doanh thu tính đến mức dừa trái xuất 
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khẩu có thể cao hơn được sơ chế tại tỉnh, nhưng sẽ không thể tạo ra thêm giá trị gia 
tăng. 

- Chi phí hàng hóa trung gian sử dụng trong sản xuất dừa công nghiệp cho chế biến chiếm 
tỷ lệ rất thấp so với doanh thu, chỉ ở mức 5,5%. Ngược lại, giá trị gia tăng chiếm đến 
94,5% doanh thu. Như vậy, cây dừa công nghiệp ở Bến Tre có lợi thế so sánh rất lớn là sử 
dụng nguồn lực bên ngoài rất ít, và sử dụng nguồn lực, tài nguyên tự nhiên là chủ yếu, và 
không đòi hỏi vốn đầu tư bằng tiền mặt nhiều. Tỷ lệ giá trị gia tăng cao cũng có nghĩa là 
đóng góp của sản phẩm dừa công nghiệp xuất khẩu đối với nền kinh tế Bến Tre nhiều. 

- Sản xuất và sơ chế  1.000 trái dừa khô đóng góp cho nền kinh tế Bến Tre 8,627 triệu đồng 
giá trị gia tăng, tương đương 442,4 USD. Một ha dừa công nghiệp đóng góp 91,446 triệu 
đồng/năm, tương đương 4.690 USD từ công đoạn sản xuất đến sơ chế thành nguyên liệu 
đầu vào cho các bước chế biến sâu hơn. 

- Lao động địa phương thu nhận được 20% giá trị gia tăng tạo ra từ sản phẩm dừa khô 
xuất khẩu, tương đương 1,752 triệu đồng/1.000 trái hoặc 18,574 triệu đồng/ha/năm. 
Nếu tính mức giá công lao động giản đơn bình quân 100 ngàn đồng/ngày công, một ha 
đất trồng dừa công nghiệp để xuất khẩu với năng suất bình quân 10,6 ngàn trái/năm sử 
dụng 186 ngày công lao động cho các khâu trồng, chăm sóc, thu hoạch, thu gom, vận 
chuyển, sơ chế. Số công lao động được kênh sản xuất – sơ chế dừa tạo ra này cao hơn số 
công của kênh sản xuất – xuất khẩu dừa lột vỏ khoảng 42 ngày công lao động (186 ngày 
công so với 144 ngày công).  Như vậy, nếu giữ dừa trái không xuất khẩu mà sơ chế tại 
chỗ thành các nguyên liệu đầu vào, tỉnh Bến Tre sẽ tạo nhiều cơ hội hơn cho lao động 
nông thôn. Giả định Bến Tre có 40 ngàn ha dừa công nghiệp đang cho trái, và mỗi lao 
động làm việc trung bình 200 ngày/năm với đơn giá 100 ngàn đồng/ngày công, quy mô 
này sẽ tạo ra được việc làm thường xuyên ổn định cho 37.149 lao động, chênh lệch nhiều 
hơn 8.400 lao động so với bán dừa lột vỏ cho thương nhân Trung Quốc.  

- Tương tự như trường hợp xuất khẩu dừa khô lột vỏ, nông dân trồng dừa thu được lợi ích 
từ trồng dừa công nghiệp như sau: lãi ròng 4,5 triệu đồng/1.000 trái, tương đương 230,9 
USD; hoặc 44,7 triệu đồng/ha, tương đương 2.447 USD/ha/năm hay là 68% tổng lãi ròng. 
Thương lái cấp 1 thu nhận lãi ròng 490 ngàn đồng/1.000 trái dừa, tương đương 25,1 
USD; hoặc 5,194 triệu đồng/ha dừa/năm, tương đương 266 USD, 7,4% tổng lãi ròng. Cơ 
sở sơ chế thu được 1,629 triệu đồng lãi ròng/1.000 trái, chia xẻ 18,9% giá trị gia tăng tạo 
ra, và 24,6% tổng lãi ròng.  

- Các cơ sở chế biến được khảo sát có công suất từ 960 ngàn trái/năm (800 thiên trái), cho 
đến 3,24 triệu trái/năm (2.700 thiên trái). Với sản lượng kinh doanh này, cơ sở sơ chế  
kiếm được từ 1,56 tỷ đồng đến 5,28 tỷ đồng lãi ròng/năm, một giá trị rất cao so với mức 
sống tại vùng nông thôn.  

- Các chỉ số P/IC, VA/IC và NPr/IC cho thấy việc trồng và sơ chế trái dừa khô chủ yếu sử 
dụng nguồn lực nội tại của tỉnh Bến Tre (đất, lao động và vốn), lệ thuộc rất ít vào nguồn 
lực bên ngoài.   
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Bảng 5-6 Hiệu quả tài chính kênh sản xuất – chế biến dừa khô, số liệu 2010 (từ nông dân đến cơ 

sở thu gom – sơ chế) 

Khoản mục Dừa trái khô (1000 trái) Tính cho 1 ha* 

Giá trị (đ) Giá trị (USD) % doanh 
thu 

% trong 
IC,VA 

đồng USD 

1. Tổng doanh thu (P)      9.127.648                468,1    100  96.753.067    4.962    

Doanh thu sản phẩm phụ (ND)            83.000                     4,3          879.800          45    

Cơm dừa (378kg - SC)       5.893.333                 302,2      62.469.333    3.204    

Vỏ lụa cơm dừa (50 kg - SC)          343.759                   17,6        3.643.845       187    

Nước dừa (269 lít - SC)       1.530.556                  78,5      16.223.889       832    

Vỏ dừa (1.000 cái - SC)         754.000                   38,7        7.992.400       410    

Gáo dừa (1.000 cái - SC)          523.000                   26,8        5.543.800       284    

2. Chi phí trung gian (IC)          500.588                   25,7    5,5 100   5.306.238       272    

Phân bón (ND)          450.000                   23,1     89,9   4.770.000       245    

Thuốc BVTV (ND)            17.000                     0,9     3,4     180.200            9    

Nhiên liệu (ND)              6.000                     0,3     1,2       63.600            3    

Xăng dầu vận chuyển (TL1)            14.000                     0,7     2,8     148.400            8    

Vật tư (SC)            13.588                     0,7     2,7     144.038            7    

3. Giá trị gia tăng (VA)       8.627.059                 442,4    94,5 100 91.446.829    4.690    

Lao động (ND)          958.000                   49,1     11,1 10.154.800       521    

Chi phí lãi vay (ND)            29.000                     1,5     0,3     307.400          16    

Lao động (TL1)          267.000                   13,7     3,1   2.830.200       145    

Chi phí thông tin liên lạc (TL1)            16.000                     0,8     0,2     169.600            9    

Chi phí lãi vay (TL1)            31.000                     1,6     0,4     328.600          17    

Chi khác (TL1)              5.000                     0,3     0,1       53.000            3    

Lao động sơ chế (SC)          527.292                   27,0     6,1   5.589.292       287    

Chi phí thông tin liên lạc (SC)              3.868                     0,2     0,0       41.004            2    

Thuế (SC)              3.402                     0,2     0,0       36.060            2    

Chi phí lãi vay (SC)            18.673                     1,0     0,2     197.932          10    

Chi khác (SC)                 662                     0,0     0,0         7.016            0    

Lãi gộp (GPr)       6.767.163                347,0     78,4 71.731.925    3.679    

Khấu hao, duy tu          145.838                    7,5     1,7   1.545.883          79    

Khấu hao, duy tu TTB (ND)            15.000                     0,8     0,2     159.000            8    

Khấu hao KTCB (ND)          106.000                     5,4     1,2   1.123.600          58    

Khấu hao, duy tu TTB (TL1)            10.000                     0,5     0,1     106.000            5    

Khấu hao, duy tu TTB (SC)            14.838                     0,8     0,2     157.283            8    

Lãi ròng (NPr)       6.621.325                 339,6      70.186.043    3.599    

Lãi ròng (ND)       4.502.000                 230,9     52,2 47.721.200    2.447    

Lãi ròng (TL1)          490.000                   25,1     5,7   5.194.000       266    

Lãi ròng (SC)       1.629.325                 83,6      18,9 17.270.843       886    

P/IC 18,2      

VA/IC 17,2      

NPr/IC 13,2           

Ghi chú: * Năng suất bình quân dừa khô: 10,6 ngàn trái/ha/năm; tỷ giá VND:USD 2010: 19.500 
ND: Nông dân; TL 1: Thương lái cấp 1; SC: Cơ sở thu gom và sơ chế dừa trái khô 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

5.1.3.2 Phân phối lợi ích 

Phân phối lợi ích giữa các tác nhân tham gia kênh sản xuất – sơ chế dừa khô Bến Tre được thể 
hiện ở Bảng 5-7 và Hình 5-3. Nông dân là tác nhân hưởng lợi khá tốt trong kênh này. Họ đóng 
góp 21,3% chi phí tăng thêm; đóng góp 67,3% vào hình thành giá nhưng thụ hưởng 68% lãi ròng. 
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Ngược lại, thương lái thu gom cấp 1 có đóng góp nhiều vào chi phí tăng thêm (64,2%); nhưng 
góp phần ít ỏi vào hình thành giá (8,3%) và hưởng lợi khiêm tốn (7,4% lãi ròng). Cơ sở sơ chế có 
đóng góp vào chi phí tăng thêm ít so với lãi ròng mà họ nhận lại được. 

Bảng 5-7 Phân phối chi phí và lợi nhuận của kênh sản xuất – sơ chế dừa khô Bến Tre, số liệu 

2010 (tính cho 1.000 trái) 

 Chi phí Lợi nhuận Chênh lệch giá 

  Chi phí Chi phí 
tăng 
thêm 

% Chi 
phí tăng 

thêm 

Giá bán Lãi 
ròng 

% Lãi ròng Độ cận 
biên thị 
trường 

% đóng 
góp 

vào giá 

Nông dân      1.581       1.581           21,3       6.083       4.502           68,0         6.083         67,3    

Thương lái 1      6.343       4.762           64,2       6.833          490            7,4            750          8,3    

Cơ sở sơ chế      7.415       1.072           14,5       9.045       1.629           24,6         2.212         24,5    

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

 

Hình 5-3 Phân phối chi phí và lợi nhuận của kênh sản xuất – sơ chế dừa khô Bến Tre 

 

5.1.3.3 Phân tích tác động của biến động giá dừa khô nguyên liệu đối với kênh sản xuất – sơ chế 

Trên thực tế, giá dừa nguyên liệu biến động rất nhanh theo xu hướng tăng liên tục từ đầu năm 
2010 đến giữa năm 2011. Trong khi đó, giá nhân công và các loại vật tư đầu vào khác cho trồng 
trọt và chế biến biến động chậm hơn rất nhiều. Để tìm hiểu ảnh hưởng của việc tăng giá dừa trái 
nguyên liệu đến hiệu quả tài chính của cơ sở sơ chế dừa, một loạt kịch bản sau đây được xem 
xét: 

- Kịch bản 0: là kịch bản gốc, tất cả các giá trị tính toán tương tự như Bảng 5-3; 

- Kịch bản 1: giá dừa khô nguyên liệu tăng 10% so với kịch bản 0. Độ cận biên thị trường 
(margin) của thương lái cấp 1 giữ ổn định 10 ngàn đồng/chục 12 trái; giá lao động, giá 
sản phẩm sơ chế đầu ra không đổi; 

- Kịch bản 2: giá dừa khô nguyên liệu tăng 20% so với kịch bản 0. Độ cận biên thị trường 
(margin) của thương lái cấp 1 giữ ổn định 10 ngàn đồng/chục 12 trái; giá lao động, giá 
sản phẩm sơ chế đầu ra không đổi; 
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- Kịch bản 3: giá dừa khô nguyên liệu tăng 25% so với kịch bản 0. Độ cận biên thị trường 
(margin) của thương lái cấp 1 giữ ổn định 10 ngàn đồng/chục 12 trái; giá lao động, giá 
sản phẩm sơ chế đầu ra không đổi; 

- Kịch bản 4: giá dừa khô nguyên liệu tăng 30% so với kịch bản 0. Độ cận biên thị trường 
(margin) của thương lái cấp 1 giữ ổn định 10 ngàn đồng/chục 12 trái; giá lao động, giá 
sản phẩm sơ chế đầu ra không đổi; 

Với các kịch bản trên, hiệu quả tài chính của kênh sản xuất – sơ chế dừa thay đổi như thể hiện 
trên Bảng 5-8. Kết quả phân tích độ nhạy với các kịch bản giá tăng cho thấy, khi giá dừa trái 
nguyên liệu tăng mà giá sản phẩm sơ chế không tăng, giá vật tư khác và lao động ổn định, cơ sở 
sơ chế sẽ dễ gặp thua lỗ. Giá càng tăng thì nông dân càng hưởng lợi, thương gian trung gian 
không thay đổi về giá trị lãi ròng, trong khi cơ sở sơ chế càng giảm lợi nhuận, và thậm chí thua lỗ. 
Khi giá dừa nguyên liệu tăng đến 8.333 đồng/trái (100 ngàn đồng/chục 12) thì cơ sở sơ chế còn 
rất ít lợi nhuận. Khi giá tăng đến 8.633 đồng/trái (103 ngàn đồng/chục 12) thì cơ sở sơ chế bắt 
đầu thua lỗ.  

Trên thực tế, giá dừa nguyên liệu tăng nhanh và đột ngột, trong khi sản phẩm sơ chế như gáo, 
vỏ, nước và cơm dừa lại có xu hướng biến động tăng chậm hơn vì phản ứng của các doanh 
nghiệp chế biến còn lệ thuộc vào giá trên thị trường của sản phẩm chế biến. Vì vậy, khi giá tăng 
do áp lực cạnh tranh thu mua từ thương nhân Trung Quốc xảy ra, cơ sở sơ chế sẽ gặp nhiều rủi 
ro, và có khi thua lỗ nếu cứ tiếp tục sơ chế. Theo số liệu điều tra (Hình 3.11), đến đầu năm 2011, 
giá dừa khô tại vườn nông dân bắt đầu chạm mức 8.000 đồng/trái. Đến tháng 3/2011, giá chạm 
mức 9.000 đồng trái. Nếu giá thu mua các sản phẩm sơ chế ở thị trường nội địa không tăng 
tương ứng, chắc chắn nhiều cơ sở chế biến sẽ ngừng sơ chế, và chuyển sang hình thức lột vỏ và 
bán dừa khô lột vỏ cho thương nhân Trung Quốc như thực tế khảo sát đã cho thấy. Điều này 
cũng đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận cho cơ sở sơ chế, nhưng làm giảm nguồn cung nguyên 
liệu cho chế biến các sản phẩm dừa, gây ra tình trạng mất việc làm cho công nhân sơ chế, và 
giảm khả năng tạo ra việc làm trên toàn tỉnh.   

Bảng 5-8 Phân tích độ nhạy cho kênh sản xuất – sơ chế dừa công nghiệp 

Kịch bản Đơn vị 0 1 2 3 4 

Giá bán của nông dân  đồng/trái        6.000              6.600            7.200            7.500             7.800     

Giá bán của thương lái 1  đồng/trái        8.333              7.433             8.033             8.333             8.633     

Giá mua của cơ sở sơ chế  đồng/trái        8.333              7.433            8.033            8.333             8.633     

Tổng doanh thu  đồng/1.000 trái 9.127.648       9.127.648      9.127.648      9.127.648      9.127.648     

Chi phí trung gian  đồng/1.000 trái   500.588          500.588        500.588        500.588        500.588     

Giá trị gia tăng  đồng/1.000 trái 8.627.059       8.627.059      8.627.059      8.627.059      8.627.059     

Tổng lãi ròng  đồng/1.000 trái 6.621.325       6.621.325    6.621.325    6.621.325     6.621.325     

Lãi ròng nông dân  đồng/1.000 trái 4.502.000        5.102.00      5.702.000     6.002.000     6.302.000     

Lãi ròng thương lái 1  đồng/1.000 trái    490.000          490.333        490.333        490.333        490.333     

Lãi ròng cơ sở sơ chế  đồng/1.000 trái 1.629.325       1.028.991        428.991         128.991        -171.009     

Lãi ròng nông dân % tổng lãi ròng          68,0                77,1              86,1              90,6               95,2     

Lãi ròng thương lái 1  % tổng lãi ròng            7,4                  7,4               7,4                7,4                7,4     

Lãi ròng cơ sở sơ chế  % tổng lãi ròng         24,6                15,5                6,5                1,9                -2,6     

 

5.1.4 Hiệu quả tài chính tổng hợp của toàn bộ chuỗi giá trị dừa  

Tổng hợp từ các nguồn số liệu thống kê, có thể ước tính một cách tin cậy Bến Tre có 50 ngàn ha 
dừa, trong đó có 40 ngàn ha đang cho thu hoạch, và khoảng 12,5% dừa ăn trái tươi, còn lại là 
dừa công nghiệp.  
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Kênh sản xuất – thương mãi dừa tươi. Kết quả ước tính đóng góp của kênh sản xuất – thương 
mãi dừa tươi vào nền kinh tế tỉnh Bến Tre được trình bày ở Bảng 5-9. Theo kết quả tính toán 
này, ước tính Bến Tre có khoảng 5.000 ha dừa trái tươi đang cho thu hoạch với năng suất trung 
bình 17 ngàn trái/ha/năm. Với mức giá năm 2010, việc sản xuất và thương mãi 5.000 ha dừa 
tươi này tạo ra 496,8 tỷ đồng doanh thu, sử dụng 39 tỷ đồng nguyên vật liệu, tạo ra 457,8 tỷ 
đồng giá trị gia tăng. Trong đó, lao động trồng trọt, vận chuyển, sơ chế; ngân hàng và ngân sách 
thu nhận 146,1 tỷ đồng; nông dân trồng dừa thụ hưởng 221,25 tỷ đồng; hệ thống thương lái cấp 
1 thu nhận 43,9 tỷ đồng và hệ thống thương lái cấp 2 thu nhận 46,5 tỷ đồng. 

Bảng 5-9 Đóng góp của kênh sản xuất – thương mãi dừa tươi vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 

2010 

  1.000 trái 1 ha 5.000 ha 5.000 ha, 
USD 

Doanh thu (1.000 đ)       5.845          99.365        496.825.000    25.408.205 

Chi phí trung gian (1.000 đ)          459            7.803          39.015.000    2.000.769 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)       5.386          91.562        457.810.000    23.477.436 

Đóng góp cho lao động, thuế phí, lãi ngân hàng       1.719          29.223       146.115.000    7.493.077 

Tổng lãi ròng (1.000 đ)       3.667          62.339        311.695.000    15.984.359 

Lãi ròng nông dân (1.000 đ)       2.603          44.251        221.255.000    11.346.410 

Lãi ròng thương lái (1.000 đ)          517            8.789          43.945.000    2.253.590 

Lãi ròng thương lái 2 (1.000 đ)          547            9.299          46.495.000    2.384.359 

Ghi chú: ước tính diện tích dừa tươi = 12,5% tổng diện tích dừa đang thu hoạch 

 

Kênh sản xuất – xuất khẩu dừa khô lột vỏ. Kết quả ước tính đóng góp của kênh sản xuất – xuất 
khẩu dừa khô lột vỏ vào nền kinh tế tỉnh Bến Tre được trình bày ở Bảng 5-10. Theo kết quả tính 
toán này, ước tính Bến Tre xuất khẩu sản lượng 100 triệu trái dừa khô lột vỏ mỗi năm, tương 
đương diện tích thu hoạch 9.435 ha dừa công nghiệp (năng suất dừa trung bình 10.600 
trái/ha/năm). Với mức giá năm 2010, việc sản xuất - xuất khẩu 100 triệu trái dừa này tạo ra hơn 
1 ngàn tỷ đồng doanh thu, sử dụng 54,5 tỷ đồng nguyên vật liệu, tạo ra 950 tỷ đồng giá trị gia 
tăng. Trong đó, lao động trồng trọt, vận chuyển, sơ chế; ngân hàng và ngân sách thu nhận 160,4 
tỷ đồng; nông dân trồng dừa thụ hưởng 450,2 tỷ đồng; hệ thống thương lái cấp 1 thu nhận 49 tỷ 
đồng và hệ thống thương lái cấp 2 thu nhận 290,4 tỷ đồng. 

Bảng 5-10 Đóng góp của kênh sản xuất – xuất khẩu dừa khô lột vỏ vào nền kinh tế Bến Tre, số 

liệu 2010 

 1.000 trái 1 ha 100 triệu trái 100 triệu trái, 
USD 

Doanh thu (1.000 đ)     10.046        106.484    1.004.566.667    51.516.239 

Chi phí trung gian (1.000 đ)          545            5.781         54.533.333    2.796.581 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)       9.500        100.704        950.033.333    48.719.658 

Đóng góp cho lao động, thuế phí, lãi ngân hàng       1.604          17.005        160.425.926    8.226.971 

Tổng lãi ròng (1.000 đ)       7.896          83.698       789.607.407    40.492.688 

Lãi ròng nông dân (1.000 đ)       4.502           47.721        450.200.000    23.087.179 

Lãi ròng thương lái (1.000 đ)         490            5.194         49.000.000    2.512.821 

Lãi ròng thương lái 2 (1.000 đ)       2.904          30.783        290.407.407    14.892.688 

Ghi chú: Sản lượng 100 triệu trái xuất khẩu năm 2009 ước tính từ số liệu Cục Thống Kê Bến Tre, tương đương 9.435 ha dừa 
thu hoạch, năng suất trung bình 10.600 trái/ha/năm 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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Kênh sản xuất – sơ chế dừa công nghiệp. Với quy mô sản xuất 25.565 ha dừa công nghiệp đang 
cho thu hoạch và được sơ chế tại tỉnh bến Tre để có các sản phẩm (vỏ dừa, gáo dừa, nước dừa, 
cơm dừa) là nguyên liệu cho chế biến xa hơn44, kênh sản xuất – sơ chế này hàng năm đóng góp 
cho tỉnh 2,473 tỷ đồng doanh thu; sử dụng 135,6 tỷ đồng nguyên nhiên vật liệu; tạo ra 2,227 
ngàn tỷ đồng giá trị gia tăng (Bảng 5-11). Lao động nông thôn Bến Tre, hệ thống ngân hàng 
thương mại cho vay, và ngân sách Nhà nước nhận được 543 tỷ đồng trong phần giá trị gia tăng 
này. Nông dân trồng dừa Bến Tre nhận được 1.220 tỷ đồng lãi ròng; hệ thống thương lái thu gom 
nhận được 132,7 tỷ đồng; và các cơ sở sơ chế nhận được 441,4 tỷ đồng. 

So với kênh sản xuất – xuất khẩu dừa trái nguyên liệu cho thương nhân Trung Quốc, có thể thấy 
giá trị gia tăng của kênh này tạo ra thấp hơn một chút, 100,7 tỷ đồng/ha so với 91,4 tỷ đồng/ha 
do cạnh tranh thu mua dừa trái nguyên liệu với giá cao của thương nhân Trung Quốc cho dừa 
loại 1. Tuy nhiên, kênh xuất khẩu dừa trái nguyên liệu chỉ đóng góp 17 triệu đồng/ha giá trị gia 
tăng cho xã hội, bao gồm sử dụng lao động nông thôn, trả lãi ngân hàng và đóng góp ngân sách 
qua thuế, phí; so với mức đóng góp 21,26 triệu đồng/ha của kênh sản xuất – sơ chế dừa khô. 
Điều này cho thấy nếu không xuất khẩu dừa nguyên liệu mà sơ chế - chế biến tại tỉnh, sẽ có 
nhiều hơn công ăn việc làm cho lao động nông thôn và nhiều lợi ích tài chính hơn cho các định 
chế tài chính và ngân sách địa phương. Chênh lệch cụ thể về giá trị gia tăng cho lao động thuê 
mướn từ các công đoạn trồng trọt, thu gom, vận chuyển, đến chế biến là 4 triệu đồng/ha, tương 
ứng với 40 công lao động nông thôn với đơn giá 100 ngàn đồng/ngày công.  

Nếu chủ động về nguyên liệu, doanh nghiệp có thể sản xuất đạt công suất thiết kế, tạo ra sản 
lượng sản phẩm chế biến nhiều hơn, chủ động hơn trong tìm kiếm thị trường, tận dụng lợi thế 
kinh tế nhờ quy mô thông qua tiết giảm chi phí quản l{ và khấu hao, từ đó có thể tạo ra nhiều 
hơn nữa việc làm cho lao động nông thôn Bến Tre. 

Bảng 5-11 Đóng góp của kênh sản xuất – sơ chế dừa khô vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 2010 

 1.000 
trái 

1 ha 25.565 ha 25.565 ha, 
USD 

Doanh thu (1.000 đ)     9.128          96.753         2.473.492.160    126.854.752 

Chi phí trung gian (1.000 đ)        501            5.306            135.653.965    6.956.614 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)     8.627          91.447         2.337.838.195    119.889.138 

Đóng góp cho lao động, thuế phí, lãi ngân hàng     2.006          21.261            543.532.015    27.873.437 

Lãi ròng (1.000 đ)     6.621          70.186         1.794.306.180    92.015.702 

Lãi ròng nông dân (1.000 đ)     4.502          47.721         1.219.992.478    62.563.717 

Lãi ròng thương lái (1.000 đ)        490            5.194            132.784.610    6.809.467 

Lãi ròng cơ sở sơ chế (1.000 đ)     1.629          17.271            441.529.092    22.642.518 

Ghi chú: Diện tích ước tính 25.565 ha = 40.000 ha dừa đang thu hoạch - 5.000 ha dừa tươi - 9.435 ha dừa xuất khẩu trái khô 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
 

Kênh sản xuất cơm dừa nạo sấy. Sử dụng số liệu xuất khẩu cơm dừa nạo sấy của tỉnh Bến Tre 
năm 2009 để tính toán, kết quả cho thấy việc chế biến – xuất khẩu 16,231 ngàn tấn cơm dừa nạo 
sấy với mức giá 2010 tạo ra được doanh thu 421,2 tỷ đồng (tương đương 21,6 triệu USD); sử 
dụng 352,7 tỷ đồng nguyên nhiên vật liệu mà chủ yếu là cơm dừa nguyên liệu; tạo ra được 68,5 
tỷ đồng giá trị gia tăng, trong đó, xã hội thụ hưởng 28,2 tỷ đồng, và doanh nghiệp thụ hưởng 
40,2 tỷ đồng (Bảng 5-12). Chắc chắn rằng trong số giá trị gia tăng mà xã hội thụ hưởng, có nhiều 
lao động có việc làm và gia đình họ ổn định sinh kế.  

                                                           
44

 Nhóm nghiên cứu không có số liệu sản lượng dừa khô được bán và tiêu thụ trong thị trường nội địa cho mục đích làm 
thực phẩm ăn uống để tách riêng. Do đó, quy mô sản lượng tính toán cho sản xuất – sơ chế tại chỗ bao gồm cả lượng dừa 
này. 
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Nếu toàn bộ cơm dừa (không tính phần xuất khẩu dừa trái cho thương nhân Trung Quốc) được 
chế biến thành cơm dừa, ước tính toàn bộ giá trị gia tăng tạo ra sẽ là 172,9 tỷ đồng, trong đó giá 
trị gia tăng đóng góp cho xã hội là 71,2 tỷ đồng, và doanh nghiệp chế biến thụ hưởng 101,7 tỷ 
đồng.  

Bảng 5-12 Đóng góp của kênh chế biến cơm dừa nạo sấy vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 2010 

 1 tấn sản 
phẩm 

1 ha 16.231 tấn sản 
phẩm  

25.565 ha 16.231 tấn 
sản phẩm, 

USD 

ĐVT (tấn)           1,0             1,6                 16.231                 40.974     

Doanh thu (1.000 đ)    25.952       41.594        421.226.912     1.063.345.227    21.01.380 

Chi phí trung gian (1.000 đ)    21.732       34.830        352.732.092       890.436.902    18.088.825 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)      4.220         6.763          68.494.820       172.908.325    3.512.555 

Giá trị gia tăng cho xã hội (1.000 đ)      1.739         2.787          28.225.709          71.252.980    1.447.472 

Lãi ròng của doanh nghiệp (1.000 đ)      2.481         3.976          40.269.111       101.655.345    2.065.083 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
 

Kênh sản xuất kẹo dừa. Kết quả ước lượng mức độ đóng góp của kênh sản xuất kẹo dừa vào nền 
kinh tế Bến Tre được trình bày ở Bảng 5-13. Sản lượng xuất khẩu 8 ngàn tấn, chiếm 2/3 sản 
lượng (Cục Thống Kê Bến Tre, 2011), tiêu thụ nội địa 4 ngàn tấn (chiếm 1/3 sản lượng). Giá xuất 
khẩu giữa năm 2010 là 40 ngàn đồng/kg, giá nội địa 50 ngàn đồng/kg. Với sản lượng 12 ngàn tấn 
kẹo, kênh chế biến kẹo dừa tạo ra doanh thu 586,87 tỷ đồng, sử dụng 234,18 tỷ đồng nguyên 
nhiên vật liệu, tạo ra 353,68 tỷ đồng giá trị gia tăng, trong đó đóng góp cho xã hội dưới dạng trả 
công lao động, lãi ngân hàng, thuế phí các loại, hoa hồng chiết khấu 54,84 tỷ đồng. Doanh nghiệp 
chế biến kẹo dừa thu được 293,2 tỷ đồng lãi ròng. 

Bảng 5-13 Đóng góp của kênh chế biến kẹo dừa vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 2010 

 1 tấn kẹo xuất khẩu 8.000 
tấn kẹo 

tiêu thụ nội địa 
4.000 tấn 

tổng cộng tổng cộng, 
USD 

Doanh thu (1.000 đ)    56.430         361.152.000        225.720.000       586.872.000    30.096.000 

Chi phí trung gian (1.000 đ)    22.518          144.115.200          90.072.000       234.187.200    12.009.600 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)    33.912         217.036.800        135.648.000       352.684.800    18.086.400 

Giá trị gia tăng cho xã hội (1.000 đồng)      5.273            33.747.200          21.092.000          54.839.200    2.812.067 

Lãi ròng của doanh nghiệp (1.000 đ)    28.196         180.454.400        112.784.000       293.238.400    15.037.867 

Ghi chú: Giá nội địa 50.000 đồng/tấn; giá xuất khẩu 40.000 đồng/tấn, thấp hơn giá nội địa 20% 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Kênh sản xuất xơ dừa, mụn dừa. Kết quả ước lượng đóng góp của kênh chế biến xơ dừa và mụn 
dừa vào nền kinh tế Bến Tre được trình bày ở hai Bảng 5-14 và 5-15. Theo kết quả này, nếu tất 
cả vỏ dừa công nghiệp ở Bến Tre đều được chế biến thành xơ dừa và mụn dừa, doanh thu tạo ra 
là 35,3 tỷ đồng giá trị mụn dừa và khoảng 334 tỷ đồng giá trị xơ dừa. Giá trị gia tăng tạo ra là 
24,2 tỷ đồng đối với mụn dừa và 109 tỷ đồng đối với xơ dừa (tính theo kênh xuất khẩu). Giá trị 
gia tăng đóng góp cho xã hội dưới hình thức thuê lao động, trả lãi vay, đóng thuế, phí các loại và 
các chi phí giao dịch khác là 12 tỷ đồng đối với mụn dừa và gần 70 tỷ đồng đối với xơ dừa. Doanh 
nghiệp thụ hưởng 10 tỷ đồng lãi ròng đối với mụn dừa và 37 tỷ đồng đối với xơ dừa.  

So sánh với đóng góp tiềm năng của kênh chế biến cơm dừa nạo sấy, có thể thấy kênh chế biến 
xơ dừa và mụn dừa đóng góp không thua kém nhiều (133,3 tỷ đồng so với 172,9 tỷ đồng). Điều 
này cho thấy việc tập trung khai thác chế biến xơ và mụn dừa tạo ra lợi ích kinh tế rất lớn cho 
tỉnh Bến Tre. Nếu các sản phẩm xơ và mụn được chế biến xa hơn nữa, để tạo ra các sản phẩm 
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tinh chế để xuất khẩu thay vì chỉ xuất xơ dừa và mụn dừa dưới dạng nguyên liệu thô, chắc chắn 
Bến Tre sẽ còn thu nhận nhiều lợi ích hơn nữa. 

Bảng 5-14 Đóng góp của kênh chế biến mụn dừa vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 2010 

 1 tấn mụn 
thành phẩm 

15.900 tấn mụn 
thành phẩm 

15.900 tấn 
mụn thành 
phẩm, USD 

Doanh thu (1.000 đ)         2.220            35.298.000    1.810.154 

Chi phí trung gian (1.000 đ)            697            11.076.273    568.014 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)         1.523            24.221.727    1.242.140 

Giá trị gia tăng cho xã hội (1.000 đồng)            766            12.180.454    624.639 

Lãi ròng của doanh nghiệp (1.000 đ)            624              9.922.786    508.861 

Ghi chú: Hệ số chế biến 3,3 thiên vỏ dừa cho được 1 tấn mụn dừa nguyên liệu, 5,8 tấn mụn dừa nguyên liệu 
cho 1 tấn mụn dừa thành phẩm. Như vậy, cần 19,4 thiên vỏ dừa để có 1 tấn mụn thành phẩm, tương đương 
23.333 trái dừa. Diện tích thu hoạch 35.000 ha (40.000 ha dừa tổng số – 5.000 ha dừa tươi), năng suất bình 
quân 10.600 trái/ha/năm. Tính ra sản lượng mụn dừa thành phẩm tiềm năng là 15.900 tấn/năm. 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Bảng 5-15 Đóng góp của kênh chế biến xơ dừa vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 2010 

 Tiêu thụ nội địa Xuất khẩu  

 1 tấn 58.889 tấn 1 tấn 58.889 tấn USD 

Doanh thu (1.000 đ)      5.692         335.199.481          5.670      333.923.556    17.124.285 

Chi phí trung gian (1.000 đ)      3.455         203.490.067          3.817      224.802.444    11.528.330 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)      2.237         131.709.414          1.853       109.121.111    5.595.954 

Giá trị gia tăng cho xã hội (1.000 đồng)      1.293           76.139.555          1.183         69.689.111    3.573.851 

Lãi ròng của doanh nghiệp (1.000 đ)         885           52.138.559             633         37.282.556    1.911.926 

Ghi chú: Hệ số chế biến 5,25 thiên dừa (6.300 trái) cho được 1 tấn xơ dừa. Diện tích thu hoạch 35.000 ha (40.000 ha dừa 
tổng số – 5.000 ha dừa tươi), năng suất bình quân 10.600 trái/ha/năm. Tính ra sản lượng xơ dừa tiềm năng 58.889 
tấn/năm. 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Kênh sản xuất than gáo dừa – than hoạt tính. Gáo dừa là sản phẩm tạo ra giá trị gia tăng không 
nhiều so với các kênh sản phẩm khác vì sản lượng không lớn. Mặc dù vậy, sản xuất than gáo dừa 
và than hoạt tính cũng có những đóng góp có { nghĩa vì tận dụng được sản phẩm phụ, tạo thêm 
được giá trị gia tăng cho xã hội. Nếu chỉ dừng lại ở than thiêu kết xuất khẩu, mỗi năm, ước tính 
Bến Tre có thể thu được 118 tỷ đồng doanh thu, tạo ra 13 tỷ đồng giá trị gia tăng, trong đó xã hội 
thụ hưởng gần 6 tỷ đồng và cơ sở, doanh nghiệp chế biến than thụ hưởng 6,8 tỷ đồng45.  Nếu 
toàn bộ lượng than thiêu kết này được chế biến thành than hoạt tính, tỉnh Bến Tre sẽ thụ hưởng 
thêm 46,6 tỷ đồng giá trị gia tăng, trong đó người lao động nói chung thụ hưởng gần 7 tỷ đồng 
và doanh nghiệp thụ hưởng gần 40 tỷ đồng (Bảng 5-16). 

Kênh sản xuất thạch dừa. Thạch dừa là kênh sản phẩm bổ sung đóng góp cho nền kinh tế Bến 
Tre, bằng cách tận dụng nguồn nguyên liệu nước dừa khô trước đây vẫn phải đổ bỏ và gây ra ô 
nhiễm môi trường. Nếu toàn bộ trái dừa khô không tính phần xuất khẩu dừa trái được thu hồi 
nước và chế biến đến thạch thô, giá trị đóng góp là hết sức lớn. Bến Tre có thể thụ hưởng được 
gần 627 tỷ đồng doanh thu, gần 373 tỷ đồng giá trị gia tăng, trong đó xã hội thụ hưởng gần 143 
tỷ đồng và cơ sở, doanh nghiệp sản xuất thạch dừa thô nhận được 177 tỷ đồng (Bảng 5-17).  

                                                           
45

 Lưu { là kết quả chỉ tính toán dựa trên sản lượng trái dừa Bến Tre được chế biến nội địa. Trên thực tế, ngành chế biến 
than gáo dừa và than hoạt tính của Bến Tre có sản lượng lớn hơn nhiều do sử dụng nguồn trái dừa từ các tỉnh lân cận mà 
nghiên cứu này không thể ước lượng được. Ngoài ra, còn mốt phần lớn giá trị gia tăng từ gáo dừa ẩn trong thu nhập của 
người trồng dừa, thương lái thu gom và cơ sở sơ chế. 
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Bảng 5-16 Đóng góp của kênh chế biến than gáo dừa và than hoạt tính vào nền kinh tế Bến Tre, 

số liệu 2010 

 1 tấn 
than 

thiêu kết 

13.423 tấn 
than thiêu 

kết 

1 tấn 
than hoạt 

tính 

4.474 tấn 
than hoạt 

tính 

Cộng chung Cộng chung, 
USD 

Doanh thu (1.000 đ)      8.798    118.093.423        34.200    153.021.178    271.114.601    13.903.313 

Chi phí trung gian (1.000 đ)       7.817    104.921.521        23.775    106.375.222    211.296.743    10.835.730 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)          981      13.171.902        10.425     46.645.956      59.817.858    3.067.582 

Giá trị gia tăng cho xã hội (1.000 
đồng) 

         446        5.989.303          1.544        6.910.114      12.899.417    661.509 

Lãi ròng của doanh nghiệp (1.000 đ)          506        6.798.704          7.595      33.983.230      40.781.934    2.091.381 

Ghi chú: Hệ số chế biến 2,9 tấn gáo dừa cho 1 tấn than gáo dừa; 1 tấn than gáo dừa cho 950 kg than thiêu kết; 3 tấn 
than thiêu kết cho 1 tấn than hoạt tính. 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Bảng 5-17 Đóng góp của kênh chế biến thạch dừa thô vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 2010 

 1 tấn thạch 
dừa thô 

227.944 tấn thạch 
thô 

227.944 tấn thạch 
thô, USD 

Doanh thu (1.000 đ)          2.750           626.845.794    1.648.510 

Chi phí trung gian (1.000 đ)          1.115           254.157.477    668.396 

Giá trị gia tăng (1.000 đ)          1.635           372.688.318    980.114 

Giá trị gia tăng cho xã hội (1.000 đồng)            626           142.692.897    375.261 

Lãi ròng của doanh nghiệp (1.000 đ)            777           177.112.430    465.779 

Ghi chú: Hệ số chế biến 1.000 trái dừa cho 270 lít nước dừa; 321 lít nước dừa cho 1 tấn thạch thô. 
Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

 

Đóng góp của toàn bộ các kênh sản phẩm dừa. Kết quả ước tính đóng góp của toàn bộ các kênh 
sản phâm dừa tại Bến Tre (chưa tính kênh hàng thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm từ thân, lá 
dừa) trình bày ở Bảng 5-18 cho thấy ngành dừa có những đóng góp hết sức quan trọng cho nền 
kinh tế tỉnh Bến Tre. Về khía cạnh tài chính, ngành dừa ước tính tạo ra doanh thu 6.250 tỷ đồng, 
tương đương 320 triệu USD (tính theo số liệu điều tra và giá năm 2010)46. Lượng giá trị gia tăng 
ngành dừa tạo ra là 4.732 tỷ đồng, tương đương 242,7 triệu USD. Trong đó, xã hội thụ hưởng 
dưới các hình thức tiền công, tiền lương của lao động trực tiếp, gián tiếp; lãi vay ngân hàng, các 
loại thuế phí của Nhà nước là 1.170 tỷ đồng, tương đương 60 triệu USD. Các tác nhân tham gia 
trực tiếp vào chuỗi giá trị ở các công đoạn sản xuất, chế biến khác nhau như nông dân, thương 
lái thu gom, cơ sở sơ chế dừa, cơ sở doanh nghiệp chế biến xơ mụn dừa, thạch dừa, than gáo 
dừa, than hoạt tính, cơm dừa nạo sấy thu nhận 3.494 tỷ đồng giá trị gia tăng dưới dạng lãi ròng, 
tương đương 179 triệu USD.     

Kết quả phân tích cơ cấu đóng góp cho thấy kênh dừa tươi đóng góp 7,9% doanh thu, nhưng tạo 
ra đến 9,7% tổng giá trị gia tăng và 12,5% giá trị gia tăng cho xã hội. Như vậy, kênh dừa tươi có 
hiệu quả tạo ra công ăn việc làm cho lao động nông thôn. Tương tự như vậy là kênh dừa khô sơ 
chế đóng góp 39,6% tổng doanh thu, nhưng tạo ra được 49,4% tổng giá trị gia tăng và 46,4% giá 

                                                           
46

 Lưu { là giá trị doanh thu theo ước tính chưa loại được giá trị doanh thu từ cơm dừa, gáo dừa, nước dừa và 

vỏ dừa được sử dụng như là nguyên liệu đầu vào cho các công đoạn chế biến tiếp theo. Vì vậy, giá trị doanh thu 

vẫn còn bị tính trùng. Do đó, cần quan tâm nhiều hơn đến chỉ tiêu giá trị gia tăng vì đã loại được giá trị nguyên 

liệu đầu vào.   
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trị gia tăng cho xã hội. Có nghĩa là công đoạn sơ chế dừa trái tạo ra được rất nhiều lợi ích về mặt 
công ăn việc làm cho lao động nông thôn Bến Tre. Trong khi đó, kênh dừa khô xuất khẩu đóng 
góp 16,1% doanh thu, tạo ra đến 20,1% tổng giá trị gia tăng nhưng đóng góp chỉ 13,7% giá trị gia 
tăng cho xã hội, trong khi lãi ròng chủ yếu vào tay tác nhân bán dừa khô lột vỏ cho thương nhân 
Trung Quốc. So sánh về lượng, sản lượng dừa trái khô sơ chế cho chế biến nội địa nhiều gấp 2,7 
lần so với sản lượng xuất khẩu (270 triệu trái so với 100 triệu trái), nhưng sự chênh lệch về 
doanh thu, tổng giá trị gia tăng, giá trị gia tăng cho xã hội và lãi ròng cho các tác nhân tham gia 
trực tiếp là 2,46; 2,46; 3,39 và 2,27 lần. Số liệu này cho thấy tỷ lệ đóng góp giá trị gia tăng cho xã 
hội của kênh dừa sơ chế cao hơn hẳn so với kênh xuất khẩu trực tiếp.  

Đáng lưu { là các kênh sản phẩm chế biến cũng có các đóng góp quan trọng. Giá trị doanh thu 
ước tính của các sản phẩm này gần tương đương với giá trị từ trồng đến sơ chế trái dừa khô. Vì 
các công đoạn chế biến công nghiệp sử dụng nhiều hàng hóa trung gian hơn nên tỷ phần giá trị 
gia tăng tạo ra ít hơn, chiếm gần 21% tổng giá trị gia tăng chung. Mặc dù vậy, tỷ phần giá trị gia 
tăng cho xã hội lại lên đến 27,4%, chứng tỏ khả năng tạo ra công ăn việc làm rất nhiều của ngành 
chế biến dừa (Bảng 5-19). Như vậy việc hạn chế xuất khẩu dừa trái nguyên liệu sẽ tạo được 
những lợi ích kinh tế - xã hội đáng kể cho ngành dừa Bến Tre khi tận dụng được năng lực của 
ngành chế biến các sản phẩm dừa tại địa phương. 

Bảng 5-18 Ước tính đóng góp của ngành dừa vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 2010 

  Doanh thu 
(1.000 đồng) 

Tổng giá trị gia 
tăng 

(1.000 đồng) 

Giá trị gia tăng 
cho xã hội 

(1.000 đồng) 

Lãi ròng cho 
người sản xuất, 
chế biến (1.000 

đồng) 

Dừa trái tươi 1.000 trái                 5.845                   5.386               1.719                      3.667    

 Tổng lượng      496.825.000        457.810.000    146.115.000           311.695.000    

Dừa trái khô xuất khẩu 1.000 trái               10.046                   9.500                1.604                      7.896    

 Tổng lượng   1.004.566.667        950.033.333      160.425.926           789.607.407    

Dừa khô sơ chế 1.000 trái                 9.128                   8.627                2.006                      6.621    

 Tổng lượng   2.473.492.160     2.337.838.195      543.532.015        1.794.306.180    

Cơm dừa nạo sấy 1 tấn               25.952                   4.220                1.739                     2.481    

 Tổng lượng     421.226.912          68.494.820       28.225.709             40.269.111    

Kẹo dừa 1 tấn              56.430                33.912                5.273                    28.196    

 Tổng lượng      586.872.000        352.684.800       54.839.200           293.238.400    

Mụn dừa 1 tấn                 2.220                   1.523                   766                         624    

 Tổng lượng        35.298.000          24.221.727       12.180.454               9.922.786    

Xơ dừa 1 tấn                5.670                  2.237                1.293                         885    

 Tổng lượng      333.923.556        109.121.111       69.689.111             37.282.556    

Than gáo dừa, than 
hoạt tính 

1 tấn              42.998                 11.407                1.991                      8.102    

 Tổng lượng     271.114.601          59.817.858       12.899.417             40.781.934    

Thạch dừa thô 1 tấn                 2.750                  1.635                   626                         777    

 Tổng lượng     626.845.794        372.688.318     142.692.897           177.112.430    

Tổng giá trị  (1.000 đồng)   6.250.164.690     4.732.710.162    1.170.599.729        3.494.215.803    

Tổng giá trị   (USD)      320.521.266       242.703.085       60.030.755           179.190.554    

Tổng giá trị /ha (1.000 đồng) 156.254 118.318 29.265 87.355 

Tổng giá trị /ha  (USD) 8.013 6.068 1.501 4.480 

P/IC 4,12     

VA/IC 3,12     

NPr/IC 2,98     

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 

Trong các loại sản phẩm chế biến, các sản phẩm kẹo dừa, mụn dừa, xơ dừa, than và thạch thô 
được tính dựa trên năng lực tiềm năng của ngành dừa công nghiệp. Tuy nhiên, sản phẩm cơm 
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dừa nạo sấy dựa trên số liệu xuất khẩu 2009 (16.231 tấn sản phẩm), còn chênh lệch nhiều với 
năng lực tiềm năng (tối đa 40.974 tấn sản phẩm trong trường hợp toàn bộ cơm dừa đều được 
chế biến thành cơm dừa nạo sấy). Vì vậy, việc khai thác thêm cơm dừa để chế biến sẽ còn giúp 
nâng cao hiệu quả và đóng góp của ngành chế biến. 

Xét về khía cạnh hiệu quả, chuỗi giá trị dừa Bến Tre có năng lực cạnh tranh rất tốt. Chỉ số P/IC 
toàn ngành có giá trị 4,12 có nghĩa là chỉ cần đầu tư 1 đồng chi phí hàng hóa trung gian (hàng 
hóa vật chất) để tạo ra 4,12 đồng doanh thu. Tương tự như vậy, chỉ cần đầu tư 1 đồng chi phí 
hàng hóa trung gian để tạo ra 3,12 đồng giá trị gia tăng, và đem lại 2,98 đồng lãi ròng cho các tác 
nhân tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị dừa.  

Bảng 5-19 Cơ cấu đóng góp của các kênh sản phẩm dừa vào nền kinh tế Bến Tre, số liệu 2010 

 Cơ cấu 
doanh thu 

(%) 

Cơ cấu tổng 
giá trị gia tăng 

(%) 

Giá trị gia tăng 
cho xã hội  

(%) 

Lãi ròng cho người 
sản xuất, chế biến  

(%) 

Dừa tươi 7,9 9,7 12,5 8,9 

Dừa khô xuất khẩu 16,1 20,1 13,7 22,6 

Dừa khô sơ chế 39,6 49,4 46,4 51,4 

Các sản phẩm chế biến từ dừa khô 36,4 20,9 27,4 17,1 

Cơm dừa nạo sấy 6,7 1,4 2,4 1,2 

Kẹo dừa 9,4 7,5 4,7 8,4 

Mụn dừa 0,6 0,5 1,0 0,3 

Xơ dừa 5,3 2,3 6,0 1,1 

Than 4,3 1,3 1,1 1,2 

Thạch thô 10,0 7,9 12,2 5,1 

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011     

 

 

Hình 5-4 Giá trị gia tăng ước tính cho 1.000 trái dừa, số liệu 2010 (USD/1.000 trái) 
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Một điểm khác cần lưu { là các sản phẩm xơ dừa, mụn dừa, than thiêu kết và thạch thô xuất 
khẩu đều là các sản phẩm thô, là đầu vào cho các công đoạn chế biến xa hơn. Vì vậy, tiềm năng 
doanh thu, giá trị gia tăng tạo ra của ngành công nghiệp chế biến sẽ còn tăng lên nữa nếu Bến 
Tre nâng cấp công nghệ chế biến theo hướng sản xuất các sản phẩm tinh chế có giá trị gia tăng 
cao; đồng thời hạn chế việc xuất khẩu nguyên liệu trái thô để tăng hiệu quả của ngành chế biến 
nội tỉnh và tạo ra nhiều hơn nữa lợi ích cho xã hội. 

Phân tích giá trị gia tăng tạo ra từ 1.000 trái dừa (Hình 5-4) cho thấy lợi thế của việc trồng dừa 
công nghiệp và chế biến sâu các sản phẩm. Kênh dừa tươi tạo ra 276 USD/1.000 trái, thấp hơn 
rất nhiều so với kênh dừa công nghiệp. Với mức giá xuất khẩu rất cao trong năm 2010, kênh xuất 
khẩu dừa trái lột vỏ mang lại 487 USD/1.000 trái; cao hơn 45 USD so với được sơ chế trong nước 
(442 USD/1.000 trái). Tuy nhiên, nếu được chế biến xa hơn thành các sản phẩm như cơm dừa 
nạo sấy, than gáo dừa, than hoạt tính, xơ dừa, mụn dừa và thạch thô thì 1.000 trái dừa tạo ra 
được đến 575 USD giá trị gia tăng. Các sản phẩm tích hợp bao gồm cơm dừa nạo sấy, than thiêu 
kết, than hoạt tính, xơ dừa, mụn dừa, và thạch dừa mang lại thêm 133 USD/1.000 trái dừa. 

Cần lưu { là các sản phẩm thạch thô, xơ dừa và than hoạt tính cho giá trị gia tăng khá cao. Vì vậy, 
nếu có biện pháp cân đối tốt giữa chế biến nội địa và xuất khẩu, Bến Tre có thể nâng cao lợi ích 
thêm 88 USD/1.000 trái dừa nếu ưu tiên cho chế biến trong tỉnh so với xuất khẩu trái dừa 
nguyên liệu.  

5.1.5 Tác động đến lao động và việc làm 

Ngành dừa Bến Tre sử dụng lao động nông thôn qua các kênh lao động trực tiếp trong ngành chủ 
yếu sau đây: 1) lao động của nông hộ trồng dừa; 2) lao động tham gia vào các công đoạn thu hái, 
thu gom, vận chuyển, sơ chế và chế biến các sản phẩm dừa; và 3) lao động quản l{ ở các doanh 
nghiệp chế biến dừa. Ngoài ra, còn có các kênh lao động gián tiếp tham gia vào ngành dừa từ các 
tổ chức hỗ trợ như ngân hàng, nông nghiệp, quản l{ nhà nước, các ngành dịch vụ khác hỗ trợ 
cho sản xuất, chế biến, thương mãi dừa như các dịch vụ khoa học công nghệ, dịch vụ cung cấp 
vật tư nông nghiệp đầu vào, dịch vụ cung cấp trang thiết bị, máy móc, vật tư cho chế biến, dịch 
vụ vận chuyển đường bộ, đường thủy, v.v.  

Với các nguồn số liệu khảo sát và giới hạn trong phạm vi nghiên cứu này, chỉ có thể ước tính 
được quy mô sử dụng lao động của ngành dừa Bến Tre ở hai kênh 1 và 2, bao gồm hầu hết các 
loại hình lao động trực tiếp trong sản xuất, chế biến dừa và các sản phẩm dừa.  

Với giả định mỗi lao động sử dụng trung bình 200 ngày công/năm cho các hoạt động trên, và giá 
trị ngày công lao động trung bình tại địa phương là 100 ngàn đồng, có thể ước tính ngành dừa 
giải quyết việc làm cho 66.556 lao động tại tỉnh (Bảng 5-20). 

Đặc thù của lao động ngành dừa Bến Tre là sử dụng rất nhiều lao động phổ thông, không đòi hỏi 
trình độ tay nghề cao ở các công đoạn trồng, thu hái, thu gom, vận chuyển, sơ chế. Số lượng lao 
động nhóm này ước tính khoảng 53.707 lao động, chiếm 80,7% tổng lao động trực tiếp ở kênh 1 
và 2. Như vậy, ngành dừa đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết công ăn việc làm và bảo 
đảm sinh kế cho lao động địa phương, nhất là nhóm lao động phổ thông không có tay nghề hoặc 
đòi hỏi có trình độ chuyên môn. Trên thực tế, ngành dừa sử dụng được rất nhiều lao động gia 
đình, lao động nhàn rỗi và lao động nữ tại địa phương cho các hoạt động trồng và sơ chế.  

Lao động trực tiếp ở các lĩnh vực chế biến các sản phẩm dừa ước khoảng 12.849 người, chiếm 
19,3% tổng lao động trực tiếp, chủ yếu là lao động có tay nghề. Lĩnh vực chế biến cũng sử dụng 
rất nhiều lao động nữ, nhất là các ngành chế biến cơm dừa nạo sấy, kẹo dừa và thạch dừa.  

Hầu hết số lao động trực tiếp ước tính được là người nghèo tại địa phương. Vì vậy, có thể khẳng 
định vai trò rất quan trọng của ngành dừa đối với việc tạo ra công ăn việc làm và bảo đảm sinh 
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kế cho người nghèo ở Bến Tre. Nói cách khác, ngành dừa Bến Tre không tạo ra rào cản gia nhập 
đối với người nghèo. Người nghèo có thể dễ dàng tham gia từ các hoạt động trồng, thu hái dừa, 
cho đến các hoạt động sơ chế, chế biến, và vận chuyển.  

Cần nhắc là nghiên cứu này chưa tính được số lượng lao động trực tiếp ở kênh 3; lao động sản 
xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ cây dừa và lao động gián tiếp ở các ngành dịch vụ công, tư hỗ trợ 
cho ngành dừa. Vì vậy, quy mô sử dụng lao động của ngành trên thực tế còn lớn hơn nữa.   

Bảng 5-20 Ước tính hiệu quả sử dụng lao động trực tiếp của ngành dừa Bến Tre, 2010 

 Quy mô sản xuất Ngày công Lao động 

1) Lao động trồng, sơ chế   53.707 

Lao động của nông hộ trồng dừa  50.000 ha          3.400.000              17.000    

Trồng và thương mãi dừa tươi  5.000 ha, 17 ngàn 
trái/ha/năm 

        1.144.100                 5.721    

Trồng và thương mãi dừa trái khô 
xuất khẩu  

9.435 ha; 10.600 
trái/ha/năm 

        1.370.151                  6.851    

Trồng và sơ chế dừa trái khô cho 
chế biến nội địa  

25.565 ha; 10.600 
trái/ha/năm 

        4.827.104              24.136    

2) Lao động các ngành chế biến   12.849 

Chế biến cơm dừa nạo sấy  40.974 tấn (tiềm năng)             442.929                  2.215    

Chế biến kẹo dừa  12 ngàn tấn/năm             435.960                  2.180    

Chế biến mụn dừa  15.900 tấn/năm               98.914                    495    

Chế biến xơ dừa 58.889 tấn/năm             484.951                  2.425    

Chế biến than hoạt tính  4.474 tấn/năm               23.193                     116    

Chế biến than gáo dừa  13423 tấn/năm                 5.705                       29    

Chế biến thạch dừa thô 227.944 tấn/năm         1.078.175                 5.391    

Cộng chung        13.311.182               66.556    

Nguồn: Kết quả điều tra năm 2011 
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6 CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CẤP, HƯỚNG ĐẾN PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG CHUỖI GIÁ TRỊ DỪA BẾN TRE 

6.1 Chiến lược nâng cấp 

Từ các kết quả phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre và phân tích SWOT, có thể nhận dạng một số 
chiến lược nâng cấp và phát triển bền vững chuỗi giá trị dừa Bến Tre cho giai đoạn 2011-2020. 
Các chiến lược này được đề xuất cho phạm vi toàn ngành, không đi sâu vào chiến lược cho từng 
nhóm tác nhân cụ thể hoặc từng đơn vị tác nhân, hoặc từng loại sản phẩm cụ thể.  

Mục đích mà các chiến lược này hướng đến là i) duy trì và nâng cao khả năng cạnh tranh của 
chuỗi giá trị dừa Bến Tre; ii) nâng cao lợi ích kinh tế - xã hội mà chuỗi giá trị dừa có thể mang lại 
cho tỉnh Bến Tre; iii) nâng cao mức độ tham gia của người nghèo ở Bến Tre vào các hoạt động 
sản xuất, chế biến và thương mại các sản phẩm dừa; và iv) gia tăng số lượng việc làm và thu 
nhập cho lao động nông thôn ở Bến Tre. 

Trước tiên, có thể thấy chuỗi giá trị dừa Bến Tre có nhiều điểm mạnh và nhiều cơ hội cho phát 
triển. Tuy nhiên, vẫn tồn tại một số điểm yếu quan trọng và một vài thách thức từ vấn đề thương 
mại. Vì vậy, hệ thống chiến lược chủ yếu vẫn là dựa trên phát huy điểm mạnh và các chiến lược 
bổ trợ dựa trên nền tảng khắc phục điểm yếu. 

Hệ thống chiến lược được đề xuất cụ thể bao gồm cả 3 nhóm chiến lược SO, WO và WT, nhưng 
trọng tâm vẫn là SO và WO. Nếu phân loại theo tính chất, các chiến lược bao gồm nhóm chiến 
lược nâng cấp công nghệ (chiến lược 4, 5); nâng cấp sản phẩm (chiến lược 1, 2); nâng cấp quản 
trị chuỗi giá trị (chiến lược 3); nâng cấp hoạt động thương mại (chiến lược 6) và nâng cấp hoạt 
động quản l{ Nhà nước (chiến lược 7, 8).   

Các chiến lược được đề xuất này là nền tảng để tỉnh Bến Tre thiết lập những giải pháp cụ thể, 
phù hợp với năng lực quản l{ của địa phương, có tính khả thi và đáp ứng được mục tiêu mà các 
chiến lược đặt ra.   

6.1.1 Chiến lược SO: Theo đuổi các cơ hội phù hợp với điểm mạnh  

Chiến lược 1. Phát triển ổn định vùng dừa công nghiệp nguyên liệu, đầu tư cải tạo và trồng 
mới, thâm canh tăng năng suất và chất lượng. 

Bến Tre có vùng dừa công nghiệp nguyên liệu tập trung với quy mô lớn so với ngành nông nghiệp 
của tỉnh, lại được sự lãnh đạo tỉnh và các cơ quan hữu quan quan tâm chú { và có những hoạt 
động hỗ trợ cụ thể và thiết thực. Trong những năm gần đây, giá trị dừa và các sản phẩm dừa có 
xu hướng tăng, có lợi cho người trồng dừa, tạo ra sự ổn định về diện tích. Tỉnh Bến Tre có thể 
nâng cao quỹ đất trồng dừa lên đến 54-55 ngàn ha dựa trên chuyển đổi cơ cấu canh tác, thay thế 
các vùng trồng lúa, mía kém hiệu quả. Với nhận thức tốt và khả năng áp dụng một cách nhanh 
nhạy và có hiệu quả các kỹ thuật tiến bộ, có sự hỗ trợ tích cực của các cơ quan nghiên cứu và 
khuyến nông, nông dân Bến Tre có thể nhanh chóng thâm canh nâng cao năng suất dừa. Với 
những thay đổi kỹ thuật và đầu tư vừa phải, Bến Tre có thể nâng năng suất dừa công nghiệp lên 
đến mức trung bình 12.000 trái/ha/năm so với hiện nay 10.600 trái/ha/năm. Với quy mô diện 
tích thu hoạch ổn định từ 35-40 ngàn ha, Bến Tre có thể giữ ổn định sản lượng 420-480 triệu trái 
dừa công nghiệp/năm.  

Với những kết quả thành công bước đầu và kinh nghiệm rút ra được của Chương trình trồng mới 
5.000 ha dừa và thâm canh cải tạo 1.000 ha dừa trong giai đoạn 2005-2010, và dựa vào khả năng 
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quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp Bến Tre giai đoạn 2011-2020, Bến Tre có thể thực hiện tiếp 
Chương trình trồng mới 5.000 ha và tiếp tục các chương trình thâm canh cải tạo vườn dừa. 

Chiến lược 2. Đa dạng hóa sản phẩm chế biến theo hướng tích hợp và tạo ra những sản phẩm 
mới có giá trị gia tăng cao. 

Chuỗi giá trị dừa Bến Tre có thế mạnh đa dạng hóa sản phẩm ở mức cao và tận dụng hầu hết các 
thành phần của trái dừa cho công nghiệp chế biến. Thị trường thế giới đang có xu hướng mở 
rộng cho các sản phẩm mới được chế biến từ dừa có giá trị cao, kể cả sản phẩm thực phẩm và 
công nghiệp. Đô thị hóa và thói quen tiêu dùng hiện đại đang lan tỏa mạnh mẽ ở các đô thị Việt 
Nam dẫn đến nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm chế biến, tiện dụng, dinh dưỡng và có lợi cho sức 
khỏe tăng cao.  

Ngành chế biến thực phẩm từ dừa ở Bến Tre hiện nay có các sản phẩm chủ yếu là cơm dừa nạo 
sấy, kẹo dừa, thạch dừa thô cho thị trường thế giới; dừa tươi uống nước, dừa khô dùng làm thực 
phẩm nấu nước, kẹo dừa, thạch dừa thực phẩm cho thị trường nội địa. Kẹo dừa là sản phẩm đặc 
thù có giá trị gia tăng rất cao, nhưng có giới hạn về thị trường. Trong khi đó, sản phẩm cơm dừa 
nạo sấy có thị trường rộng, nhưng giá trị gia tăng không cao. Thạch dừa là sản phẩm có tiềm 
năng lớn, nhưng khó thâm nhập thị trường thế giới với các sản phẩm thô. Các doanh nghiệp chế 
biến dừa theo hướng thực phẩm ở Bến Tre có thể nâng cấp sản phẩm theo hướng phát triển các 
sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, như sữa dừa, bột sữa dừa, kem dừa, dầu dừa tinh khiết, 
nước dừa giải khát đóng lon, nước dừa tươi đóng lon, thạch dừa thực phẩm, thạch dừa dùng 
làm mỹ phẩm.  

Đối với các sản phẩm công nghiệp, ngành dừa Bến Tre cần chú trọng phát triển các sản phẩm chế 
biến sâu thay vì các sản phẩm sơ chế xuất khẩu. Một số sản phẩm nên được tập trung chế biến 
trước mắt là than hoạt tính, lưới xơ dừa, đệm xơ dừa tráng cao su, thảm xơ dừa các loại, mụn 
dừa tinh chế dạng khối, dạng bột, dạng ép khuôn theo yêu cầu để phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp công nghệ cao. 

6.1.2 Chiến lược WO: Khắc phục các điểm yếu để theo đuổi các cơ hội 

Chiến lược 3. Xây dựng chuỗi giá trị theo hướng thúc đẩy liên kết ngang, liên kết dọc giữa các 
tác nhân trong chuỗi. 

Mặc dù hệ thống thương mại hỗ trợ cho chuỗi giá trị dừa Bến Tre được tổ chức dưới dạng mạng 
lưới và phổ biến rộng khắp, nhưng quan hệ liên kết giữa các tác nhân lại khá lỏng lẻo, không có 
tính ổn định và bền vững trong dài hạn, nhất là ở đầu nguồn của chuỗi giá trị. Quan hệ liên kết 
này lại dễ bị phá vỡ khi có xung đột lợi ích xảy ra, và tạo ra sự bị động về nguyên liệu cho các 
doanh nghiệp chế biến. 

Vì vậy, cần có chiến lược xây dựng liên kết dọc giữa các tác nhân trong chuỗi, đặt trong khuôn 
khổ tổng thể về hợp tác và điều phối hài hòa lợi ích giữa các nhà chế biến về phân vùng nguyên 
liệu thông qua Hiệp hội dừa Bến Tre. Mỗi doanh nghiệp chế biến cần chủ động thiết lập liên kết 
mạng lưới với các doanh nghiệp, cơ sở sơ chế, cung ứng nguyên liệu và đi dần đến hình thức 
đồng sở hữu để bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định về số lượng và có thể kiểm soát về chất 
lượng.    

Liên kết ngang cần được duy trì và phát triển, đặc biệt ở nhóm tác nhân nông dân trồng dừa, 
nhằm ổn định vùng nguyên liệu căn bản cho nhà chế biến, và hỗ trợ xây dựng hệ thống quản l{ 
chất lượng tại nguồn (ví dụ áp dụng thống nhất về quy trình canh tác và giống dừa). Liên kết 
ngang này có thể được xây dựng kết hợp với các hoạt động thành lập các Chi hội trồng dừa của 
Hiệp hội dừa Bến Tre và các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, chương trình đầu tư trồng mới, cải tạo 
thâm canh vườn dừa của Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.  
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Chiến lược 4. Nâng cấp công nghệ trồng trọt để tăng sản lượng và bảo đảm chất lượng dừa.  

Do hạn chế về quy mô sản xuất, Bến Tre cần chú trọng các giải pháp khoa học công nghệ để nâng 
cao năng suất, sản lượng dừa trái, và bảo đảm chất lượng dừa cho chế biến. Các công nghệ, kỹ 
thuật tiến bộ cần thiết cho giai đoạn sắp tới có thể là: i) cải tạo giống dừa, bắt buộc hoặc khuyến 
khích việc trồng các giống dừa tốt, sử dụng cây giống tốt, có chọn lọc trong khuôn khổ các 
chương trình đầu tư trồng mới hoặc cải tạo vườn dừa; ii) khuyến khích trồng đúng mật độ để 
tăng tuổi thọ khai thác và ổn định năng suất dừa, tạo khả năng trồng xen đúng kỹ thuật không 
gây tổn hại đến cây dừa; iii) áp dụng đúng kỹ thuật bón phân, chăm sóc và bảo vệ thực vật để 
tăng năng suất, hạn chế tính thời vụ và ổn định chất lượng trái cho chế biến. 

Chiến lược 5. Nâng cấp công nghệ chế biến để đa dạng hóa và phát triển sản phẩm mới. 

Công nghệ chế biến dừa ở Bến Tre hiện nay cơ bản chỉ đáp ứng cho việc chế biến các sản phẩm 
thô, kể cả làm thực phẩm và làm hàng hóa công nghiệp. Công nghệ chế biến than hoạt tính và 
cơm dừa nạo sấy là tốt nhất so với các công nghệ chế biến sản phẩm khác. Thiếu vốn đầu tư 
nâng cấp công nghệ cũng là vấn đề chung của các doanh nghiệp nội địa. Vì vậy, Bến Tre cần hỗ 
trợ thúc đẩy hoạt động đổi mới công nghệ thông qua các cơ chế ưu đãi về vốn vay (nếu cần 
thiết) để nâng cấp công nghệ chế biến, giảm thuế trong giai đoạn sản xuất thử nghiệm và chưa 
ổn định thị trường.  

Việc nâng cấp công nghệ phải được đặt trong ưu tiên cho các sản phẩm mới, có giá trị gia tăng 
cao. Ngoài ra, Bến Tre cũng cần lưu { phát triển công nghệ chế biến các sản phẩm gỗ dừa ở quy 
mô phù hợp với tốc độ cải tạo vườn già cỗi.  

Chiến lược 6. Thúc đẩy xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường và xúc tiến thương mại. 

Hầu hết các sản phẩm dừa xuất khẩu từ Bến Tre đều chưa có thương hiệu hoặc thương hiệu 
chưa mạnh. Vì vậy, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và tăng 
cường hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá ngành, doanh nghiệp và sản phẩm đến thị 
trường thế giới. Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Hiệp hội dừa Bến Tre là hai tổ chức dẫn dắt 
và hỗ trợ trực tiếp cho chiến lược này. Các doanh nghiệp phối hợp với Hiệp hội dừa Bến Tre tổ 
chức các hoạt động khảo sát thị trường để tìm kiếm thị trường triển vọng. 

6.1.3 Chiến lược WT: Xây dựng kế hoạch bảo vệ để tránh mẫn cảm với tác 

động của thách thức 

Chiến lược 7. Bảo vệ nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến nội tỉnh. 

Thiếu nguyên liệu dừa trái cho chế biến công nghiệp tại tỉnh Bến Tre là thách thức lớn nhất hiện 
nay. Tỷ trọng xuất khẩu là quá lớn so với sản lượng tạo ra (hơn 100 triệu trái/370 triệu trái). Hoạt 
động không kiểm soát được của thương nhân Trung Quốc làm thị trường mất tính ổn định, và 
ảnh hưởng rất tiêu cực đến hoạt động sản xuất – chế biến – kinh doanh của các doanh nghiệp 
trong nước và đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bến Tre cũng như việc ổn định và nâng cấp chuỗi giá trị 
dừa Bến Tre. 

Chiến lược này dựa trên nguyên tắc bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp chế biến, thúc 
đẩy phát triển ngành chế biến nội địa, tạo ra việc làm nhiều hơn cho lao động nông thôn và tăng 
giá trị gia tăng mà chuỗi giá trị đóng góp cho tỉnh Bến Tre.   

Bến Tre phải lựa chọn và áp dụng những công cụ bảo vệ khác nhau một cách hiệu quả và phù 
hợp để quản l{ việc xuất khẩu nguyên liệu dừa dựa trên các quy định của WTO và cam kết thực 
hiện của Việt Nam; đồng thời dựa trên những quy định của Nhà nước về hoạt động mua bán 
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hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam47, và quy định về quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam48. Các công 
cụ kiểm soát, hạn chế việc xuất khẩu dừa nguyên liệu có thể theo các hướng i) áp đặt hạn ngạch 
xuất khẩu hợp l{ và cân đối với năng lực chế biến nội tỉnh; ii) áp đặt một mức thuế xuất khẩu 
hợp l{; iii) áp đặt tiêu chuẩn kỹ thuật (ví dụ chỉ xuất sản phẩm chế biến, không xuất nguyên liệu). 

Chiến lược 8. Ổn định năng lực và công suất chế biến cân đối với khả năng cung ứng nguyên 
liệu của tỉnh và của vùng. 

Cân đối nguồn nguyên liệu với công suất lắp đặt của hệ thống các nhà máy chế biến là yêu cầu 
quan trọng để ổn định sản xuất – chế biến – thương mại cho chuỗi giá trị dừa. Tỉnh Bến Tre cần 
phải rà soát, đánh giá năng lực chế biến, công suất lắp đặt và công suất chế biến thực của các 
doanh nghiệp, cơ sở chế biến trên phạm vi nội tỉnh để xác định nhu cầu nguyên liệu dừa trái cần 
thiết cho chế biến, từ đó có cơ sở tính hạn ngạch xuất khẩu dừa trái nguyên liệu hoặc cơ sở thuế 
suất phù hợp. 

Tỉnh Bến Tre cũng cần hạn chế doanh nghiệp đăng k{ đầu tư mới vào lĩnh vực chế biến dừa để 
bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư và được tỉnh cam kết bảo đảm 
nguồn nguyên liệu, ngoại trừ các doanh nghiệp chế biến sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, áp 
dụng công nghệ mới. Tỉnh Bến Tre cũng cần chú trọng kêu gọi hợp tác liên kết vùng trong khai 
thác chế biến nguồn nguyên liệu dừa công nghiệp với các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Vĩnh Long  
và Trà Vinh, tránh tình trạng tăng số dự án đầu tư chế biến sản phẩm dừa ở các tỉnh lân cận 
nhưng cùng sử dụng nguồn nguyên liệu từ Bến Tre.      

6.2 Hệ thống giải pháp  

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị dừa Bến Tre, kết quả trao đổi, phỏng vấn { 
kiến chuyên gia địa phương từ các cuộc trao đổi và hội thảo, nhóm nghiên cứu đề xuất một hệ 
thống các giải pháp phát triển ngành dừa Bến Tre để cụ thể hóa { tưởng của 8 Chiến lược đã đề 
cập ở trên, đặt trong bối cảnh nguồn lực của tỉnh Bến Tre và hướng tới tính khả thi về tổ chức 
thực hiện.  

Hệ thống các giải pháp này cũng dựa trên { tưởng chủ đạo là ngành dừa được coi là ngành kinh 
tế quan trọng của tỉnh Bến Tre trong nhiều năm sắp tới cần được đầu tư thích đáng và có những 
giải pháp chính sách hỗ trợ phát triển. Ngoài ra, ngành dừa bao gồm cả toàn bộ các hoạt động từ 
trồng trọt đến chế biến và thương mại sản phẩm dừa. 

6.2.1 Nhóm giải pháp tổ chức sản xuất 

6.2.1.1 Quy hoạch ngành dừa để phát triển cân đối giữa trồng trọt và chế biến 

Tỉnh Bến Tre cần xây dựng quy hoạch tổng hợp phát triển ngành dừa giai đoạn 2011-2020, tầm 
nhìn đến 2030. Quy hoạch này mang tính chất tổng hợp, bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất cho 
canh tác dừa (thuộc lĩnh vực nông nghiệp), và quy hoạch ngành chế biến các sản phẩm dừa 
(thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến) trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Nội dung quy hoạch chú trọng 
các vấn đề sau: 

- Chú trọng rà soát và xác định diện tích thực trồng dừa hiện nay và diện tích đất lúa, đất 
mía và các loại đất nông nghiệp khác kém hiệu quả có khả năng chuyển đổi mục đích 
canh tác sang phát triển cây dừa để ước tính quy mô trồng dừa có tính khả thi nhất. 
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- Khảo sát đánh giá việc sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất trong tương lai cho các khu, 
cụm công nghiệp tập trung và phân tán dành cho các cơ sở, doanh nghiệp chế biến các 
sản phẩm dừa tại tỉnh Bến Tre, tập trung chủ yếu trên địa bàn các huyện Châu Thành, 
Giồng Trôm, Bình Đại, Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc. 

- Khảo sát đánh giá tuổi vườn dừa, diện tích trồng mới, diện tích đang cho thu hoạch, diện 
tích vườn dừa lão cần cải tạo và năng suất dừa để ước tính sản lượng dừa trái và tốc độ 
tăng trưởng sản lượng. Khảo sát nhu cầu trồng mới và cải tạo vườn dừa của nông dân. 

- Khảo sát đánh giá toàn bộ hệ thống cơ sở, doanh nghiệp chế biến sản phẩm dừa trong 
tỉnh, chú trọng đánh giá về công nghệ, công suất lắp đặt, công suất chế biến thực tế để 
ước tính nhu cầu nguyên liệu dừa trái, nhu cầu lao động và vốn để nâng cấp công nghệ. 

Từ các kết quả khảo sát, quy hoạch cân đối giữa sản lượng dừa trái nguyên liệu và nhu cầu 
nguyên liệu cho chế biến nội tỉnh, từ đó ước tính quy mô phát triển ngành trồng trọt và chế biến 
một cách cân đối và hợp l{, ước tính sản lượng dừa trái hợp l{ dành cho xuất khẩu. 

Hạn chế việc đăng k{ thành lập mới các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI và các 
doanh nghiệp chế biến trong nước nếu vượt quá năng lực cung ứng nguyên liệu dừa trái nguyên 
liệu của Bến Tre. 

Liên kết với các tỉnh có nguồn dừa nguyên liệu lân cận như Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long trong 
việc kêu gọi đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước để bảo đảm cân đối giữa năng lực sản xuất 
nguyên liệu dừa trái và năng lực chế biến ngành dừa trong vùng, đặt trong quan hệ cân đối lợi 
ích của vùng dừa Đồng Bằng Sông Cửu Long. 

6.2.1.2 Xây dựng Chương trình phát triển dừa giai đoạn 2011-2020  

Dựa trên kết quả khảo sát quy hoạch ngành dừa để xác định nhu cầu trồng mới hàng năm từ 
nguồn đất chuyển đổi mục đích canh tác từ cây trồng khác kém hiệu quả sang cây dừa. Dựa trên 
khảo sát diện tích dừa và tuổi thực tế của vườn dừa, xác định nhu cầu cải tạo vườn của nông dân 
trồng dừa để lập kế hoạch trồng cải tạo.  

Căn cứ trên các số liệu khảo sát thực tế, và quy hoạch chung ngành dừa, Bến Tre hoạch định một 
chương trình phát triển dừa giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030; trong đó cụ thể hóa quy mô 
trồng mới, quy mô trồng cải tạo, tiến độ trồng mới và cải tạo vườn hàng năm. Lồng ghép chương 
trình phát triển dừa với hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ về 
giống, mật độ, kỹ thuật trồng và chăm sóc, bảo vệ thực vật để tăng hiệu quả đầu tư và dần hình 
thành vùng dừa nguyên liệu tập trung có sản lượng lớn và chất lượng cao. 

6.2.1.3 Tổ chức xây dựng vùng nguyên liệu theo mô hình liên kết ngang và liên kết dọc 

Thúc đẩy xây dựng các mô hình liên kết dọc giữa các cơ sở, doanh nghiệp chế biến và vùng dừa 
nguyên liệu để bảo đảm ổn định nguyên liệu cho chế biến và hỗ trợ phát triển nông dân trồng 
dừa. Tìm kiếm các mô hình liên kết phù hợp dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của địa phương. Dẫn 
dắt việc xây dựng các mô hình liên kết chính là bản thân các doanh nghiệp chế biến dừa, đồng 
thời phát huy vai trò của Hiệp hội dừa Bến Tre trong việc thúc đẩy phát triển hình thành nhiều 
hơn nữa các Chi hội trồng dừa làm nền tảng cho xây dựng liên kết dọc. Ngoài ra, cần thúc đẩy vai 
trò của Chi cục Phát triển nông thôn, Hội Nông dân và chính quyền địa phương kết hợp với Hiệp 
hội Dừa để hình thành các tổ chức hợp tác sản xuất – chế biến dừa.  

Khi xây dựng các mô hình liên kết, cần đánh giá vai trò tham gia của lao động nghèo nông thôn, 
người sản xuất nhỏ để bảo đảm các mô hình liên kết có sự tham gia chủ động và tích cực của 
nhóm người nghèo nông thôn, duy trì ổn định và tạo ra nhiều hơn công ăn việc làm ở khu vực 
nông thôn cho người nghèo nông thôn. 
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Một vài mô hình liên kết nên được chú trọng xây dựng thử nghiệm là: 

- Mô hình liên kết giữa Chi hội nông dân trồng dừa – Thương lái - Cơ sở, doanh nghiệp 
chế biến. Mô hình này dựa trên nền tảng: 1) xây dựng liên kết ngang giữa nông dân trồng 
dừa hình thành Chi hội nông dân trồng dừa trên địa bàn từng ấp, xã; 2) xây dựng liên kết 
dọc giữa nông dân trồng dừa và thương lái. Từ liên kết giữa các chi hội nông dân trồng 
dừa và thương lái, xây dựng các tổ chức hợp tác sản xuất – chế biến mà nòng cốt là nông 
dân thuộc các chi hội và các thương lái trên địa bàn. Các tổ chức hợp tác này sẽ đóng vai 
trò như các cơ sở sơ chế dừa nguyên liệu trên từng địa bàn, từ đó hình thành các đầu 
mối cung ứng nguyên liệu cho cơ sở, doanh nghiệp chế biến theo phương thức hợp 
đồng. Mô hình này nhằm giảm bớt các công đoạn thương mại trung gian không cần thiết 
(ví dụ thương lái cấp 2), từ đó có khả năng tạo ra công ăn việc làm trong công đoạn sơ 
chế dừa trái cho chính lao động gia đình và lao động nhàn rỗi của nông dân trồng dừa, 
đồng thời tăng thu nhập – lợi nhuận của nông dân trồng dừa khi giảm bớt các khâu trung 
gian. 

- Mô hình liên kết Chi hội nông dân trồng dừa – Cơ sở sơ chế dừa nguyên liệu – Cơ sở, 
doanh nghiệp chế biến. Mô hình này có thể áp dụng trên các vùng trồng dừa quy mô lớn 
có sẵn hệ thống cơ sở sơ chế dừa nguyên liệu. Nền tảng của mô hình là sự liên kết trực 
tiếp giữa nông dân tham gia các Chi hội trồng dừa và cơ sở sơ chế dừa trái nguyên liệu 
tại địa phương nhằm giảm bớt các công đoạn thương mại trung gian không cần thiết và 
tăng khả năng tham gia công đoạn sơ chế cho lao động gia đình của nông dân trồng dừa. 
Mô hình này nhằm hình thành các tổ chức hợp tác sản xuất – chế biến mà nòng cốt là 
nông dân thuộc các chi hội và các cơ sở sơ chế dừa trên địa bàn. Mô hình này cũng có 
khả năng tạo ra công ăn việc làm trong công đoạn sơ chế dừa trái cho chính lao động gia 
đình và lao động nhàn rỗi của nông dân trồng dừa, đồng thời tăng thu nhập – lợi nhuận 
của nông dân trồng dừa khi giảm bớt các khâu trung gian.  

6.2.1.4 Xây dựng Trung tâm nghiên cứu dừa 

Bến Tre cần xây dựng một tổ chức nghiên cứu chuyên sâu về trồng trọt và chế biến sản phẩm 
dừa để tập trung nguồn lực nhằm thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học công 
nghệ cho ngành dừa. Tổ chức này có thể hình thành theo hai phương án sau: 

- Phương án 1. Dựa trên nền tảng cơ sở vật chất và nhân lực của Trung tâm Dừa Đồng Gò, 
tỉnh Bến Tre hỗ trợ đầu tư phát triển nghiên cứu chuyên sâu về giống, kỹ thuật canh tác 
và chế biến sản phẩm dừa. Phương án này cần có sự đồng thuận giữa Viện nghiên cứu 
dầu và cây có dầu và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre; cần có mô hình quản l{ phù hợp 
giữa Viện và tỉnh Bến Tre, đồng thời tỉnh Bến Tre cũng phải đầu tư vốn cho các hoạt động 
khoa học công nghệ của Trung tâm Dừa Đồng Gò. 

- Phương án 2. Xây dựng Trung tâm nghiên cứu phát triển Dừa Bến Tre trực thuộc quản l{ 
của tỉnh Bến Tre. Trung tâm nghiên cứu phát triển dừa có các chức năng nghiên cứu, 
phát triển khoa học công nghệ cho trồng trọt và chế biến dừa để tập trung nguồn lực của 
tỉnh cho ngành dừa. Cơ quan này cũng có thể kiêm nhiệm chức năng khuyến công và 
khuyến nông trong phạm vi ngành dừa.  

6.2.2 Nhóm giải pháp nâng cấp công nghệ 

6.2.2.1 Công nghệ trồng trọt 

Tỉnh Bến Tre tiếp tục đầu tư vốn cho các hoạt động nâng cấp công nghệ trồng trọt nhằm nâng 
cao năng suất trái và chất lượng cơm dừa. Các hoạt động nâng cấp công nghệ này chú trọng vào 
cả hai lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng thông qua các tổ chức nghiên cứu như Trung tâm Dừa Đồng 
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Gò hoặc Trung tâm nghiên cứu phát triển Dừa Bến Tre; chuyển giao kỹ thuật tiến bộ cho nông 
dân thông qua kênh khuyến nông. Mục tiêu của giải pháp này là áp dụng trên diện rộng các kỹ 
thuật tiến bộ đã được xác định về giống, mật độ trồng, kỹ thuật canh tác, kỹ thuật bón phân, 
chăm sóc và bảo vệ thực vật để nâng cao năng suất trái trung bình cả tỉnh lên từ 10-20% trong 
10 năm tới.  

Chú trọng đối tượng thụ hưởng là hộ nông dân trồng dừa nghèo, có quy mô canh tác nhỏ. 

Các hoạt động này nên được lồng ghép trong Chương trình phát triển dừa giai đoạn 2011-2020 
như đã đề cập ở mục 6.2.1.2.  

6.2.2.2. Công nghệ chế biến 

Dựa trên kết quả nghiên cứu khảo sát đánh giá trình độ công nghệ trong lĩnh vực chế biến các 
sản phẩm dừa tại các cơ sở, doanh nghiệp chế biến tại Bến Tre hiện nay trong giải pháp Quy 
hoạch (mục 6.2.1.1), tỉnh Bến Tre xác định nhu cầu nâng cấp công nghệ chế biến sản phẩm dừa 
của các cơ sở, doanh nghiệp để tạo ra được sản phẩm có chất lượng cao hơn, có giá trị gia tăng 
lớn hơn, hoặc có giá thành sản xuất thấp hơn.  

Từ kết quả các giải pháp xác định thị trường (Mục 6.2.3), mặt hàng chủ lực và xúc tiến thương 
mại, Bến Tre chú trọng ưu tiên nâng cấp các công nghệ chế biến cho các mặt hàng có quy mô sản 
xuất lớn và có tỷ trọng doanh thu cao. Chú trọng tìm kiếm, phát triển, hoặc mua và du nhập các 
công nghệ chế biến mới, hiện đại nhưng phù hợp với khả năng vốn và trình độ quản l{ của cơ sở 
doanh nghiệp chế biến.  

Một số dây chuyền công nghệ chế biến cần được ưu tiên phát triển hoặc mua công nghệ để chế 
biến các sản phẩm chủ lực trong tương lai như sữa dừa, bột sữa dừa, kem dừa, dầu dừa tinh 
khiết, nước dừa đóng lon, thạch dừa tinh chế dùng cho thực phẩm, giải khát và thạch dừa cùng 
làm mỹ phẩm.   

Hỗ trợ hoạt động của các cơ sở sơ chế dừa nguyên liệu nhằm tạo công ăn việc làm ổn định cho 
người lao động nông thôn. 

6.2.3 Nhóm giải pháp định vị thị trường và sản phẩm 

6.2.3.1 Sản phẩm chủ lực 

Dựa trên năng lực chế biến thực tế và hoạt động thương mại và xuất khẩu của hệ thống các cơ 
sở, doanh nghiệp chế biến các sản phẩm dừa; dựa vào tỷ trọng các mặt hàng chế biến và xuất 
khẩu trong giai đoạn qua và hiện tại; dựa vào việc đánh giá thị trường của các doanh nghiệp xuất 
khẩu và các kết quả đánh giá, thăm dò thị trường của Hiệp hội Dừa Bến Tre và Trung tâm Xúc 
tiến Thương mại tỉnh Bến Tre trong các năm qua để xác định thị trường chủ yếu, sản phẩm chủ 
yếu cho từng giai đoạn phát triển và hình thành lộ trình nâng cấp công nghệ để đón đầu thị 
trường, sản xuất chế biến các sản phẩm theo nhu cầu thị trường và đạt tiêu chuẩn thị trường.  

Các sản phẩm cần chú { đánh giá, khảo sát thị trường, nhu cầu thị trường và công nghệ chế biến 
là sữa dừa, bột sữa dừa, kem dừa, dầu dừa tinh khiết, nước dừa giải khát đóng lon, nước dừa 
tươi đóng lon, thạch dừa thực phẩm, thạch dừa dùng làm mỹ phẩm, các sản phẩm tinh chế từ xơ 
dừa và mụn dừa như lưới xơ dừa, đệm xơ dừa tráng cao su, thảm xơ dừa các loại, mụn dừa tinh 
chế dạng khối, dạng bột, dạng ép khuôn. 

6.2.3.2 Sản phẩm bổ trợ 

Các sản phẩm chế biến từ thân gỗ cây dừa và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ nên được quan 
tâm phát triển theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, phục vụ cho cả thị trường xuất khẩu và nội 
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địa. Cần đánh giá trữ lượng thân gỗ, khả năng chế biến, công nghệ chế biến các sản phẩm gỗ cao 
cấp như bàn, ghế, đồ gỗ gia dụng từ gỗ dừa và tổ chức sản xuất thử nghiệm các sản phẩm này.  

6.2.4 Nhóm giải pháp Xúc tiến thương mại 

6.2.4.1 Quảng bá hình ảnh 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết hợp tốt giữa nguồn vốn ngân sách cho các 
hoạt động của Trung tâm xúc tiến thương mại tỉnh bến Tre với nguồn vốn của các cơ sở, doanh 
nghiệp chế biến thông qua Hiệp hội Dừa Bến Tre để mở rộng các hình thức xúc tiến thương mại 
và quảng bá hình ảnh dừa và sản phẩm dừa Bến Tre. 

Duy trì các hoạt động như xúc tiến thương mại như Lễ hội dừa hàng năm, tham gia các hội chợ 
chuyên ngành, phối hợp với tổ chức Cộng đồng dừa Châu Á – Thái Bình Dương để quảng bá hình 
ảnh ngành dừa Bến Tre ra cộng đồng quốc tế và thị trường thế giới.  

Tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ xúc tiến thương mại – xuất khẩu – nghiên 
cứu thị trường và tiếp thị sản phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm dừa. 

6.2.4.2 Xây dựng và quảng bá thương hiệu 

Hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp Bến Tre thiết kế và vận hành các website giới thiệu cơ sở, doanh 
nghiệp và các sản phẩm xuất khẩu. Có thể thông qua đầu mối Hiệp hội Dừa Bến Tre để tổ chức 
thực hiện hoạt động này. Chú trọng việc xây dựng trang web tiếng Anh để dễ dàng tiếp cận với 
khách hàng quốc tế. 

Tổ chức đăng k{ và bảo hộ chỉ dẫn địa l{, quy trình công nghệ, sở hữu trí tuệ liên quan đến chế 
biến các sản phẩm dừa. 

Tổ chức đăng k{ và bảo hộ thương hiệu của doanh nghiệp dừa Bến Tre trên phạm vi toàn cầu. 
Hạn chế tối đa việc đánh cắp thương hiệu, đăng k{ thương hiệu không hợp l{, hợp pháp của các 
doanh nghiệp nước ngoài đối với các sản phẩm dừa Bến Tre. 

Nghiên cứu áp dụng các quy trình – tiêu chuẩn sản xuất xanh, sạch, thân thiện với môi trường và 
đáp ứng trách nhiệm xã hội để tăng cường hình ảnh và chất lượng sản phẩm dừa Bến Tre. 

6.2.5 Nhóm giải pháp Chính sách thương mại 

6.2.5.1 Cân đối nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu 

Cân đối nguồn nguyên liệu cho hoạt động chế biến của ngành công nghiệp chế biến dừa tỉnh Bến 
Tre và xuất khẩu nguyên liệu thô là giải pháp mang tính hết sức quan trọng và có cân nhắc cẩn 
trọng.  

Dựa trên kết quả khảo sát công suất chế biến, năng lực chế biến thực tế của hệ thống cơ sở, 
doanh nghiệp chế biến dừa, và tình hình xuất khẩu các sản phẩm dừa hàng năm để có kế hoạch 
cân đối nguyên liệu, bảo đảm tiêu thụ hết sản lượng dừa trái đồng thời giải quyết được hiện 
tượng cạnh tranh thu mua dừa nguyên liệu dẫn đến tăng giá bất hợp l{. 

Trong trung hạn và dài hạn, tỉnh Bến Tre cần bảo đảm khả năng tiêu thụ dừa trái nguyên liệu cho 
chế biến nội tỉnh với mức giá mua dừa nguyên liệu hợp l{, nhằm mang lại lợi ích hài hòa cho tất 
cả các tác nhân tham gia chuỗi giá trị dừa của tỉnh Bến Tre, bảo đảm duy trì ổn định và mở rộng 
công ăn việc làm cho người lao động nghèo ở Bến Tre.  

Nâng cấp công nghệ chế biến, tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao và nâng cao được giá thu 
mua dừa nguyên liệu của nông dân cũng là nghĩa vụ mà hệ thống các cơ sở, doanh nghiệp chế 
biến dừa Bến Tre phải thực hiện.  
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Tỉnh Bến Tre cần tổ chức khảo sát hàng năm về trình độ công nghệ chế biến, nhu cầu nâng cấp 
công nghệ và kết quả nâng cấp, đổi mới công nghệ của các cơ sở doanh nghiệp chế biến dừa để 
có những giải pháp hỗ trợ thực tế. 

6.2.5.2 Thuế và hạn ngạch xuất khẩu 

Khi cân đối được nhu cầu dừa trái nguyên liệu cho chế biến nội tỉnh và xuất khẩu hàng năm, tỉnh 
Bến Tre cần nghiên cứu áp dụng hợp l{ cơ chế kiểm soát việc xuất khẩu dừa, bảo đảm được các 
nguyên tắc không hạn chế thương mại và cơ chế tự bảo vệ mà WTO cho phép. Tỉnh Bến Tre cần 
vận dụng các cơ chế kiểm soát, điều tiết các hoạt động của thương nhân nước ngoài thu mua 
nguyên liệu dừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre mà luật pháp Việt Nam cho phép, ví dụ như những quy 
định của Nhà nước về hoạt động mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
tại Việt Nam (Nghị định 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007), và quy định về quyền xuất 
khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam (Nghị định 
90/2007/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2007).   

Tỉnh Bến Tre nghiên cứu áp dụng các công cụ kiểm soát, hạn chế việc xuất khẩu dừa nguyên liệu 
theo lộ trình tương thích với năng lực chế biến của các doanh nghiệp chế biến dừa trong tỉnh. 
Các công cụ kiểm soát xuất khẩu có thể theo các hướng: i) áp đặt một mức thuế xuất khẩu hợp 
l{;  ii) áp đặt tiêu chuẩn kỹ thuật (ví dụ chỉ xuất sản phẩm chế biến, không xuất nguyên liệu hoặc 
sản phẩm sơ chế); iii) áp đặt hạn ngạch xuất khẩu hợp l{ và cân đối với năng lực chế biến nội 
tỉnh. Tỉnh Bến Tre có thể ưu tiên áp dụng công cụ kỹ thuật, quy định không cho phép xuất khẩu 
dừa trái nguyên liệu, than gáo dừa, xơ dừa hoặc mụn dừa để bảo vệ công nghiệp chế biến nội 
địa. Ưu tiên kế tiếp là áp dụng công cụ thuế xuất khẩu với thuế suất hợp l{ đủ để hạn chế xuất 
khẩu. 

Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu phải được thực thi kết hợp với theo dõi diễn biến giá nguyên 
liệu để có những điều tiết kịp thời, tránh tình trạng giá thấp bất lợi cho nông dân trồng dừa.  

6.2.6 Nhóm giải pháp Vốn 

6.2.6.1 Cân đối vốn đầu tư trồng mới và cải tạo vườn dừa 

Căn cứ trên Quy hoạch ngành dừa, tỉnh Bến Tre cân đối nguồn vốn ngân sách, kết hợp với nguồn 
vốn tín dụng nông nghiệp, vốn hỗ trợ quốc tế cho các hoạt động phát triển nông nghiệp – nông 
thôn và vốn tự có của nông dân, cơ sở, doanh nghiệp chế biến để bảo đảm lượng vốn phù hợp 
với nhu cầu trồng mới và cải tạo vườn dừa hàng năm.  

Nguồn vốn này và phương thức giải ngân nên được tính toán và quy định rõ trong Chương trình 
Phát triển Dừa giai đoạn 2011-2020, kết hợp với hoạt động trồng mới, cải tạo vườn. 

6.2.6.2 Cân đối vốn đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ trồng trọt và chế biến 

Trong trung hạn và dài hạn, kết hợp với giải pháp xây dựng Trung tâm nghiên cứu dừa (Mục 
6.2.1.4), tỉnh Bến Tre cân đối vốn ngân sách và các nguồn vốn vay ODA, vốn viện trợ phát triển 
không hoàn lại từ các tổ chức quốc tế để đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học công 
nghệ trồng trọt và chế biến sản phẩm.  

6.2.6.3 Cân đối vốn phát triển nâng cấp công nghệ chế biến 

Duy trì và mở rộng phương thức thưởng hoặc cấp không một phần vốn đầu tư nâng cấp công 
nghệ chế biến như hiện nay hoặc cho vay tín dụng phát triển công nghệ ưu đãi lãi suất cho các 
cơ sở, doanh nghiệp chế biến nâng cấp các công nghệ chế biến mới, hiện đại và có khả năng tạo 
ra sản phẩm mới, nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành dừa Bến Tre. 
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6.3 Tổ chức thực hiện 

Tỉnh Bến Tre cần thành lập Ban Chỉ đạo phát triển ngành dừa Bến Tre, do Ủy Ban Nhân Dân tỉnh 
lãnh đạo và có sự tham gia của các sở, ban ngành liên quan như Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Công 
Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà 
nước tỉnh Bến Tre, Hiệp hội Dừa Bến Tre để tổ chức chỉ đạo thực hiện các giải pháp trên. 

Giao Sở Kế hoạch – Đầu tư làm đầu mối xây dựng Quy hoạch ngành dừa giai đoạn 2011–2020, 
Chiến lược có sự phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Công 
Thương. 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm đầu mối, phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ xây dựng Chương trình phát triển dừa giai đoạn 2011-2020, lồng ghép các nội dung cải tạo, 
trồng mới với các nội dung phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực trồng trọt.  

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, phối hợp với Hiệp hội dừa Bến Tre xây dựng các 
mô hình liên kết sản xuất – thương mại chặt chẽ để làm cơ sở nhân rộng, phát triển, xây dựng 
chuỗi giá trị dừa hoàn thiện và vững chắc. 

Giao Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh (hoặc Sở Nội vụ, nếu có) và Sở Khoa học và Công nghệ  
xây dựng phương án thành lập và tổ chức hoạt động Trung tâm nghiên cứu phát triển dừa Bến 
Tre. 

Giao Sở Công Thương và Hiệp hội dừa Bến Tre xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện xúc tiến 
thương mại dừa và sản phẩm dừa Bến Tre. 

Giao Sở Công Thương và Sở Tư Pháp xây dựng cơ chế chính sách thương mại dừa theo hướng 
bảo đảm cân đối giữa chế biến nội tỉnh và xuất khẩu nguyên liệu thô. 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các hoạt động đăng k{ và bảo hộ chỉ dẫn địa 
l{, thương hiệu, quy trình sản xuất xanh, sạch và bảo đảm trách nhiệm xã hội cho các cơ sở, 
doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm dừa trên địa bàn Bến Tre. 

Giao Cục Thống Kê, Cục Hải Quan, Cục Thuế và Sở Công Thương phối hợp kiểm soát khối lượng 
và giá các sản phẩm dừa xuất khẩu để tư vấn cho Ban Chỉ đạo các chính sách liên quan đến cơ 
chế xuất khẩu dừa nguyên liệu và thành phẩm tinh chế. 

Ban Chỉ đạo cân đối các nguồn vốn ngân sách, vốn tín dụng, vốn vay ODA , vốn hỗ trợ phát triển 
không hoàn lại và các nguồn vốn tự có của nông dân, doanh nghiệp để xây dựng phương án vốn 
cho các hoạt động Quy hoạch và Phát triển ngành dừa Bến Tre trong giai đoạn 2011-2020. 
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7 Kết luận và đề nghị 

Ngành dừa có vai trò rất quan trọng đối với kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre và cần được coi như là 
một bộ phận không thể thiếu được trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bến Tre.  

Tỉnh Bến Tre có lợi thế so sánh rất tốt để phát triển ngành dừa, tạo ra nguồn lực kinh tế dồi dào 
và việc làm cho khu vực nông thôn, đa dạng hóa thu nhập và ổn định sinh kế cho một bộ phận 
lớn cư dân nông thôn.  

Tỉnh Bến Tre có điều kiện tự nhiên phù hợp cho sinh trưởng, phát triển của cây dừa có năng suất 
cao và chất lượng tốt. Đây là cơ sở quan trọng cho việc phát triển ổn định và bền vững cho 
ngành dừa. 

Ngành dừa Bến Tre tạo ra nguồn lực kinh tế rất lớn cho tỉnh Bến Tre, ước tính hàng năm mang lại 
hơn bốn ngàn tỷ đồng giá trị gia tăng. 

Ngành dừa Bến Tre tạo ra hơn sáu mươi ngàn việc làm trực tiếp trong các lĩnh vực trồng trọt, 
chế biến, vận chuyển và thương mại dừa và các sản phẩm dừa. 

Chuỗi giá trị dừa Bến Tre có năng lực cạnh tranh rất tốt nhờ tận dụng được các nguồn lực sản 
xuất như đất đai, lao động nội tỉnh. Các chỉ số thể hiện năng lực cạnh tranh cao, thể hiện khả 
năng cạnh tranh về giá của các sản phẩm dừa Bến Tre trên thị trường thế giới.  

Mặc dù vậy, chuỗi giá trị dừa Bến Tre còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Sự liên kết lỏng lẻo 
trong quan hệ thương mại giữa các tác nhân trong chuỗi, công nghệ chế biến chưa cao, năng lực 
chế biến chưa được phát huy tối đa, các sản phẩm chế biến còn thiên về sản phẩm thô, một số 
sản phẩm chế biến lệ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc, thiếu cân đối nguồn nguyên liệu 
cho chế biến nội tỉnh và năng lực vốn để nâng cấp công nghệ còn kém là những hạn chế quan 
trọng nhất.  

Để bảo đảm ổn định và phát triển bền vững ngành dừa Bến Tre trong tương lai nhằm mang lại 
nhiều lợi ích kinh tế - xã hội hơn nữa, tỉnh Bến Tre cần hoạch định các giải pháp chính sách cụ 
thể hóa các chiến lược phát triển được nghiên cứu đề xuất. Tỉnh Bến Tre nên chú trọng xây dựng 
quy hoạch phát triển ngành dừa cho giai đoạn sắp tới, xây dựng và thực hiện chương trình phát 
triển dừa làm nền tảng cho các giải pháp tổng hợp ở các mặt tổ chức sản xuất, đổi mới công 
nghệ, định vị thị trường và sản phẩm, xúc tiến thương mại, chính sách thương mại và vốn.  
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