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TÓM TẮT 

Đồng Nai là một trong những tỉnh có ngành chăn nuôi phát triển mạnh. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên cũng 

như điều kiện kinh tế xã hội và lợi thế về công nghệ là những thế mạnh cho phát triển kinh tế trang trại nhất là 

các trang trại chăn nuôi heo với qui mô lớn mang tính công nghiệp hiện đại. Bài viết đề cập đến thực trạng sản 

xuất của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai. Thông qua nguồn số liệu thứ cấp thu thập được từ các cơ 

quan ban ngành và nguồn số liệu sơ cấp thu thập từ điều tra khảo sát thực tế các trang trại chăn nuôi heo trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai.  Kết quả nghiên cứu cho thấy các trang trại chăn nuôi heo của các công ty có vốn FDI 

có thế mạnh và sản xuất có hiệu quả hơn. Các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình còn gặp nhiều khó khăn 

trong quá trình chăn nuôi, cụ thể là khó khăn về chất lượng con giống, biến động giá thức ăn chăn nuôi, giá 

thuốc thú y và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Thông qua đó, bài viết đề xuất một số khuyến nghị góp phần nâng 

cao hiệu quả hoạt động sản xuất của các trang trại chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Từ khóa: Chăn nuôi heo, giải pháp, sản xuất, thực trạng, trang trại. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đến hết năm 2014, các trang trại chăn nuôi 

heo của Đồng Nai chiếm gần 70% so với vùng 

Đông Nam bộ và chiếm gần 15% so với cả 

nước. Trong tổng số các loại hình trang trại của 

Tỉnh, tổng số trang trại chăn nuôi heo đạt 

1.388 trang trại, tăng 14,52% so với năm 2013 

và chiếm hơn 54% trong tổng số trang trại của 

Tỉnh. Trong những năm vừa qua trang trại 

chăn nuôi heo giữ vai trò quan trọng trong sản 

xuất nông nghiệp của Tỉnh, đang trở thành một 

hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu, một mô 

hình kinh tế nông nghiệp phổ biến, có hiệu quả 

và đang dần trở thành một bộ phận kinh tế 

quan trọng của Tỉnh. Giá trị của trang trại chăn 

nuôi heo chiếm hơn 70 % trong tổng giá trị 

ngành chăn nuôi toàn tỉnh và chiếm 18,82 % 

giá trị so với giá trị toàn ngành nông nghiệp 

của tỉnh.Với nhiều chính sách thu hút và đầu tư 

vào phát triển nông nghiệp nói chung và các 

trang trại chăn nuôi nói riêng của tỉnh Đồng 

Nai, hiện Tỉnh đã thu hút được nhiều thành 

phần tham gia đầu tư sản xuất chăn nuôi heo 

theo kiểu trang trại, ngoài các hộ gia đình còn 

có các hợp tác xã, các công ty cổ phần và đặc 

biệt là có sự tham gia của các công ty có vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trên cơ sở 

đó, chúng tôi tiến hành xem xét, đánh giá thực 

trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các 

trang trại chăn nuôi heo này nhằm so sánh, 

đánh giá những ưu thế trong chăn nuôi heo của 

các trang trại ở Đồng Nai. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN CỨU 

2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

Đối tượng của nghiên cứu là tình hình sản 

xuất của các trang trại chăn heo ở Đồng Nai. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.2.1. Dữ liệu nghiên cứu 

Các dữ liệu thứ cấp sẽ được thu thập từ các 

báo cáo tổng kết, điều tra thống kê của các cơ 

quan khác nhau như Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Đồng Nai, cục Thống kê tỉnh, 

số liệu thống kê các huyện, thị trong tỉnh, các 

số liệu nghiên cứu tạp chí chuyên ngành. 
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Số liệu sơ cấp sẽ được thu thập thông qua 

điều tra, phỏng vấn các chủ trang trại chăn 

nuôi heo theo bảng câu hỏi được chuẩn bị sẵn. 

Phạm vi điều tra là các trang trại chăn nuôi heo 

trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai. Với số phiếu 

điều tra là 220 trang trại (tổng số 1.388 trang 

trại có 1.260 trại kiểu chuồng hở và 126 trại 

kiểu chuồng kín) chăn nuôi heo ở Đồng Nai 

được tiến hành thu thập theo phương pháp điều 

tra chọn mẫu, sau đó số mẫu được chọn ngẫu 

nhiên theo tỷ lệ đại diện cho các mô hình trang 

trại chăn nuôi. Cụ thể điều tra 198 trại kiểu hở 

và 22 trại kiểu kín. Với cách thức điều tra là 

phỏng vấn trực tiếp các trang trại chăn nuôi 

nhằm thu thập thông tin theo bảng hỏi thiết kế 

sẵn bao gồm thông tin về đặc điểm của hộ 

nông dân như giới tính, kinh nghiệm chăn 

nuôi, trình độ văn hóa, kiến thức nông 

nghiệp,… Các yếu tố đầu vào bao gồm: Lao 

động, con giống, vốn, chi phí thức ăn, thuốc 

thú y, diện tích nuôi, mô hình chăn nuôi 

(chuồng kín, chuồng hở). Đầu ra bao gồm : 

Sản lượng chăn nuôi heo, lượng tăng trọng heo 

hơi/tháng nuôi/đầu heo, thu nhập trang trại, giá 

bán heo,v.v. 

2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Các phương pháp chủ yếu được sử dụng 

trong nghiên cứu này là phương pháp thống kê 

mô tả, phương pháp phân tích và tổng hợp kết 

hợp với bảng biểu đồ thị,... 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Về số lượng trang trại chăn nuôi heo  

Kể từ năm 1986, thực hiện đường lối đổi 

mới theo tinh thần nghị quyết đại hội đại biểu 

lần thứ VI của Đảng, Đồng Nai là một trong 

những tỉnh đi đầu trong việc chuyển đổi nhanh 

qua nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần. 

Các loại hình kinh tế trang trại được bắt đầu 

phát triển nhanh từ năm 1990, đặc biệt từ năm 

1993 khi luật đất đai được quốc hội ban hành 

và Tỉnh đã ban hành nghị quyết 25/TU ngày 

10-7-1993 về cải tạo cơ cấu cây trồng vật nuôi, 

là cơ sở để khai thác tốt hơn lợi thế của tỉnh, 

tiến đến hình thành các vùng sản xuất chuyên 

môn hóa nông nghiệp. Là Tỉnh có điều kiện 

thuận lợi về mặt tự nhiên cũng như kinh tế xã 

hội cho phát triển sản xuất nông nghiệp với 

những vùng chuyên canh lớn, mang tính sản 

xuất hàng hóa cao. Đến năm 2000 Đồng Nai đã 

có 469 trang trại các loại, trong đó các trang 

trại chăn nuôi heo cũng được hình thành và 

phát triển mạnh. Trong khoảng thời gian từ 

năm 2005 đến nay, các loại hình kinh tế trang 

trại của tỉnh Đồng Nai đã có những bước phát 

triển đáng kể, nhất là sự phát triển nhanh về số 

lượng các trang trại chăn nuôi heo. 

Bảng 1: Số lượng trang trại chăn nuôi heo của Đồng Nai qua các năm 

 Năm 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Số lượng heo của trang 
trại (con) 123.783 788.895 804.574 947.232 1.035.048 1.351.912 
Số lượng trang trại chăn 
nuôi heo toàn tỉnh Đồng 
Nai (trang trại) 1.023 1.865 1.178 1.196 1.212 1.388 

Số heo bq 1 trang trại 
(con) 121 423 683 792 854 974 

     Nguồn: Sở NN&PTNT Đồng Nai  
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Theo số liệu ở bảng 1 cho thấy, số lượng 

trang trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai tăng dần 

qua các năm. Cụ thể năm 2010 số lượng trang 

trại chăn nuôi heo đạt 1.865 trang trại, tăng 

319 trang trại so với năm 2009, tức tăng 

20,63% và so với năm 2005, số lượng trang 

trại chăn nuôi heo năm 2010 tăng 842 trang 

trại tức tăng 82,30%. Từ năm 2010 trở về trước 

tiêu chí kinh tế trang trại được xác định theo 

Thông tư liên tịch số 69/2000/TTLT/BNN-

TCTK ngày 13/06/2000 và Thông tư số 

74/2003/TT-BNN ngày 04/07/2003. Đến tháng 

5/2011, tiêu chí kinh tế trang trại được xác 

định theo Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Theo thông tư mới này thì một trong những 

tiêu chí để xác định kinh tế trang trại chăn nuôi 

là phải đạt giá trị từ 1.000 triệu đồng/năm. Kể 

từ năm 2011, Đồng Nai đã xác định trang trại 

theo tiêu chí mới và năm 2011 số lượng trang 

trại chăn nuôi heo ở Đồng Nai đạt 1.178 trang 

trại, đến năm 2014 số lượng trang trại chăn 

nuôi heo đạt 1.388 trang trại, tăng 176 trang 

trại so với năm 2013 tức tăng 14,52%. Trong 

tổng số các loại hình trang trại chăn nuôi ở 

Đồng Nai, trang trại chăn nuôi heo chiếm 

66,12%. So sánh với số liệu công bố của Tổng 

cục thống kê đến hết năm 2013 thì số lượng 

trang trại chăn nuôi heo của Đồng Nai chiếm 

13,16% trong tổng số trang trại chăn nuôi của 

cả nước và chiếm 54,99% trong tổng số trang 

trại chăn nuôi của Vùng Đông Nam bộ. Điều 

này cho thấy số lượng trang trại chăn nuôi heo 

ở Đồng Nai chiếm tỷ lệ khá lớn trong Vùng 

Đông Nam bộ và của cả nước.  

Về số lượng heo bình quân 1 trang trại năm 

2005 đạt 121 con/trang trại. Đến năm 2010 đạt 

423 con/trang trại và năm 2014 bình quân 1 

trang trại đạt 974 con/trang trại, tăng 120 

con/trang trại so với năm 2013, tức tăng 

14,05%. Cũng theo số liệu của Sở NN&PTNT 

Đồng Nai, các trang trại chăn nuôi heo của các 

công ty có vốn đầu tư nước ngoài có số lượng 

đàn heo lớn nhất, bình quân 20.000 con/trang 

trại, trang trại lớn nhất đạt 25.000 con/trang trại. 

3.2. Về giống, chăm sóc quản lý, thức ăn 

chăn nuôi, thuốc thú y 

Có rất nhiều yếu tố để tạo nên sự thành 

công của một trang trại chăn nuôi. Tuy nhiên, 

các yếu tố then chốt tạo nên sự thành công của 

một trang trại chăn nuôi đó là con giống, chăm 

sóc quản lý, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y. 

Về giống: Trong chăn nuôi heo, con giống 

là yếu tố quan trọng quyết định năng suất và 

chất lượng sản phẩm. Ở Đồng Nai, con giống 

chủ yếu do các doanh nghiệp FDI cung cấp 

cho thị trường (vừa sản xuất thức ăn, vừa sản 

xuất con giống) là Japfa, CP Việt Nam, 

Emivest, Anco, Greenfeed. Không chỉ cung 

cấp con giống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai mà 

các đơn vị này còn cung cấp cho các tỉnh thành 

lân cận như Bình Dương, thành phố Hồ Chí 

Minh, Bình Phước ,v.v. Các đơn vị này cung 

cấp con giống chủ yếu cho các doanh nghiệp 

FDI chăn nuôi trên địa bàn Đồng Nai và các 

trang trại chăn nuôi gia công cho họ. Ngoài ra, 

họ còn cung cấp con giống cho các trang trại 

chăn nuôi heo của hợp tác xã và các trang trại 

chăn nuôi của nông hộ trên địa bàn tỉnh có nhu 

cầu. Do các doanh nghiệp FDI có tiềm lực 

mạnh về vốn, công nghệ và kinh nghiệm trong 

chăn nuôi nên các đơn vị trong tỉnh như công 

ty cổ phần chăn nuôi Phú Sơn, Bình Thắng, 

Xuân Phú, các hợp tác xã, các trang trại chăn 

nuôi heo của hộ gia đình khó cạnh tranh và khó 

có khả năng cung cấp con chất lượng tốt như 

các doanh nghiệp FDI.  
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Đối với các trang trại chăn nuôi của hộ gia 

đình nguồn giống heo chủ yếu do trang trại tự 

cung cấp hoặc mua từ các trang trại khác nên 

số lượng con giống không đảm bảo, chất lượng 

yếu kém, nguồn gốc không rõ ràng. Thực tế 

cho thấy, hiện con giống vẫn phát triển trong 

tình trạng nhỏ lẻ, nhất là con giống trong dân 

hầu như chưa quản lý, hộ nông dân vẫn chưa 

biết hết giá trị của việc áp dụng ưu thế lai trong 

công tác giống để nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Do vậy, người chăn nuôi chưa biết liên kết với 

nhau, phân công trách nhiệm trong thị trường 

theo hình tháp giống 4 cấp và 3 cấp tạo ra, 

thậm chí còn nhiều hộ sản xuất con giống 

không bảo đảm chất lượng, để kiếm lời.  

Chăm sóc quản lý: Chăm sóc quản lý khác 

nhau giữa trang trại qui mô lớn và hộ chăn 

nuôi trang trại hộ gia đình, chăn nuôi hộ gia 

đình thường thì ít có quản lý chuồng trại, con 

giống, cơ cấu đàn, tỷ lệ đẻ, số lứa trên nái trên 

năm (2,2 lứa/nái/năm) thường thời gian khai 

thác một con nái 7 lứa, nhưng hộ gia đình 

thường khai thác từ 7 đến 10 lứa làm năng suất 

chất lượng con giống sẽ giảm và kể cả chất 

lượng heo thịt cũng giảm theo. Các doanh 

nghiệp FDI thường quản lý dịch bệnh bằng 

cách sử dụng vacxin, thuốc kháng sinh, thuốc 

sát trùng để sử lý chuồng trại nên hệ số an toàn 

chăn nuôi cao hơn chủ trang trại nông hộ, tuy 

nhiên điều này lại làm gia tăng chi phí chăn 

nuôi và thất thoát nếu không giám sát chặt chẽ 

sẽ bị thất thoát thức ăn, vacxin, thuốc thú y. 

Về thuốc thú y: Thuốc thú y (bao gồm 

vacxin và thuốc kháng sinh) cũng là một trong 

những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng 

suất, chất lượng vật nuôi. Người chăn nuôi nói 

chung sử dụng thuốc thú y trong việc phòng và 

điều trị bệnh cho vật nuôi giúp vật nuôi khỏe 

mạnh và nhanh lớn... Theo số liệu khảo sát 

thực tế của tác giả, các trang trại chăn nuôi heo 

của các công ty FDI, các công ty cổ phần và 

các hợp tác xã có quy trình sử dụng thuốc thú y 

theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi và họ 

có đội ngũ bác sỹ thú y theo dõi chăm sóc vật 

nuôi, còn các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia 

đình sử dụng thuốc thú y chủ yếu do kinh 

nghiệm chăn nuôi và kiến thức của chủ trang 

trại và công việc này do trang trại tự thực hiện 

mà ít quan tâm đến sự tư vấn của bác sỹ chuyên 

môn nên nguy cơ dịch bệnh bùng phát và tỷ lệ 

chết ở vật nuôi là cao hơn so với các trang trại 

chăn nuôi heo của các đơn vị nêu trên.  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thuốc 

thú ý dạng vacxin được sử dụng phổ biến trong 

chăn nuôi heo thì chủ yếu do các doanh nghiệp 

FDI cung cấp chiếm khoảng 80% thị phần, còn 

lại thuốc kháng sinh thì các doanh nghiệp FDI 

này cung cấp chiếm khoảng 40% của thị phần. 

Các doanh nghiệp FDI này có thế mạnh về 

vốn, công nghệ và phát triển mạnh hệ thống 

phân phối theo tiêu chuẩn và chất lượng nên 

các doanh nghiệp trong nước khó có khả năng 

cạnh tranh. Giá cả thuốc thú y thay đổi theo 

chiều hướng tăng khi có những biến động về tỷ 

giá, nguyên liệu nhập khẩu,v.v làm tăng chi 

phí cho các trang trại chăn nuôi heo. Hiện nay, 

chi phí thuốc thú y bình quân cho 1 con heo 

150.000 đồng/con heo, chiếm khoảng 4% trong 

giá thành chăn nuôi. Do đó, các trang trại chăn 

nuôi heo của các công ty FDI có lợi thế dùng 

thuốc thú y ký trực tiếp với các công ty thuốc 

do tiêu thụ với số lượng lớn, mua được giá 

thấp và chất lượng đảm bảo. 

Thực trạng thức ăn chăn nuôi (TĂCN): 

Hiện nay, các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng 

Nai chủ yếu sử dụng thức ăn hỗn hợp được chế 
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biến sẵn từ các cơ sở sản xuất thức ăn chăn 

nuôi. Trong chăn nuôi heo, chi phí thức ăn 

chiếm từ 60-70% trong tổng chi phí nên TĂCN 

ảnh hưởng lớn đến giá thành và lợi nhuận của 

các trang trại chăn nuôi heo. Trong những năm 

vừa qua giá thức ăn chăn nuôi biến động liên 

tục và theo chiều hướng tăng mạnh nên ảnh 

hưởng đến giá thành và lợi nhuận của các trang 

trại chăn nuôi. Giá TĂCN trong nước nhìn 

chung luôn ở mức cao một phần vì phụ thuộc 

vào nguyên liệu nhập khẩu, sự biến động của 

tỷ giá và phụ thuộc vào giá cả TĂCN từ các 

doanh nghiệp nước ngoài cung cấp. Ngoài ra, 

các nhà máy trong nước thường có quy mô 

nhỏ, công nghệ lạc hậu nên chi phí sản xuất 

cao, giá thành cao. 

Ở Đồng Nai, TĂCN gần như các công ty 

nước ngoài chi phối giá cả và thị trường cũng 

như bản thân họ tổ chức chăn nuôi tại Việt 

Nam. Hiện toàn tỉnh có 25 công ty, cơ sở chế 

biến TĂCN. Trong đó các doanh nghiệp nước 

ngoài có 12 công ty tham gia sản xuất TĂCN 

nhưng sản lượng chiếm hơn 70%, có thể kể 

đến một số công ty sản xuất kinh doanh TĂCN 

của các doanh nghiệp FDI ở Đồng Nai như CP, 

Nurpark, Cargill, Proconco, Woosung Vina 

v.v. Hiện các doanh nghiệp FDI được hưởng 

nhiều ưu đãi về thuế đất đai, đặc biệt là ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp nên khi hết thời 

gian ưu đãi thuế thì họ lại lập công ty mới để 

không phải nộp thuế. Ngoài ra, do vốn của của 

các doanh nghiệp này rất dồi dào, với chi phí 

lãi vay thấp từ các ngân hàng nước ngoài nên 

họ đầu tư bài bản từ khâu sản xuất và hệ thống 

đại lý phân phối nên sản phẩm cạnh tranh và 

chiếm lĩnh thị trường nội địa. 

Bảng 2: Số lượng cơ sở chế TĂCN trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến tháng 8/2015 

Cơ sở chế biến TĂCN FDI Nội địa Tổng 

Số lượng  12 13 25 

Tỷ lệ sản lượng (%)  70 30 100 

                                                                     (Nguồn: Khảo sát của tác giả ) 

Các cơ sở chế biến TĂCN nội địa hiện có 

13 đơn vị, chiếm 52 % trong tổng số cơ sở chế 

biến TĂCN trên địa bàn tỉnh nhưng sản lượng 

TĂCN chỉ chiếm khoảng 30% thị trường. Các 

cơ sở chế biến TĂCN nội địa có hạn chế là 

nguồn lực tài chính yếu, công nghệ thiếu đồng 

bộ; năng lực và kinh nghiệm quản lý hạn chế. 

Trong khi các doanh nghiệp FDI được vay vốn 

dễ dàng với mức lãi suất thấp từ công ty mẹ 

hoặc từ thị trường vốn của các ngân hàng nước 

ngoài ở trong nước. Còn các cơ sở chế biến 

TĂCN nội địa khó tiếp cận nguồn vốn rẻ, 

khiến chi phí tài chính không cạnh tranh và 

chính điều này đã cản trở hoạt động kinh 

doanh của họ. Ngoài ra, đa số cơ sở chế biến 

TĂCN nội địa đều có quy mô vừa và nhỏ nên 

khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh dài 

hạn rất khó khăn; đồng thời tiềm lực hạn chế 

cũng khiến họ chưa làm tốt công tác thị trường, 

hệ thống phân phối,… Vì thế, việc cạnh tranh 

đối với các doanh nghiệp FDI này là thực sự 

khó khăn. Một số cơ sở chế biến TĂCN nội địa 

còn gia công cho các công ty vì họ chỉ tiêu thụ 

được rất ít số lượng sản phẩm sản xuất ra. 

Các trang trại chăn nuôi heo của các công ty 

có vốn FDI sử dụng nguồn TĂCN sẵn có do 

công ty tự chế biến như trường hợp của công ty 

CP hoặc mua từ chính các cơ sở chế biến 

TĂCN của các công ty FDI khác nên họ có lợi 
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thế về TĂCN được mua với chi phí ổn định và 

không phải chịu các khoản chi phí qua các 

khâu trung gian. Đối với các công ty cổ phần 

hoặc các hợp tác xã, 2 đơn vị này ký kết trực 

tiếp với nhà cung cấp TĂCN từ các nhà máy 

chế biến nên có chi phí TĂCN ổn định. Đối 

với các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia 

đình chủ yếu mua TĂCN từ các đại lý cấp 1, 

cấp 2 nên chịu chi phí cao và điều này làm 

tăng giá thành trong chăn nuôi, giảm cạnh 

tranh với các trang trại chăn nuôi khác. 

3.3. Về kết quả, hiệu quả sản xuất của các 

trang trại chăn nuôi heo 

Chi phí đầu tư cho một trại nuôi heo chuồng 

kín rất lớn bao gồm xây dựng chuồng trại, hệ 

thống máng ăn tự động, hệ thống làm mát, 

trang thiết bị phụ trợ, dụng cụ, máy phát 

điện,… Chi phí bình quân 1 trang trại trên 3 tỷ 

đồng để nuôi 2.400 con heo. Toàn bộ các chi 

phí này được tính vào chi phí đầu tư và được 

khấu trong thời gian 15 – 20 năm. Trong thời 

gian sử dụng cũng có tu bổ, sửa chữa nhưng 

không đáng kể và chi phí này được tính trong 

mỗi kỳ nuôi.   

Đối với cả trang trại chăn nuôi kiểu chuồng 

kín và trang trại kiểu chuồng hở thì chi phí thức 

ăn chăn nuôi luôn chiếm tỷ lệ cao trên 65% 

trong tổng chi phí chăn nuôi. Do có hệ thống 

làm mát nên chăn nuôi theo kiểu chuồng kín ít 

hao tốn thức ăn hơn kiểu chuồng hở. Ngoài ra, 

chi phí lãi vay của các chuồng hở cũng thấp hơn 

vì đa phần là của các công ty FDI, họ được vay 

vốn từ công ty mẹ hoặc của các ngân hàng nước 

ngoài với lãi suất vay thấp.  

Bảng 3: Kết quả chăn nuôi heo giữa các trang trại theo kiểu chuồng kín và chuồng hở trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai tại thời điểm tháng 8/2015 

Chỉ tiêu  ĐVT 

Chuồng kín Chuồng hở 

Giá trị 
Tỷ trọng  

(%) 
Giá trị 

Tỷ trọng 
 (%) 

1. Chi phí khả biến bq   3.752.312 98,67 3.848.500 99,26 

1.1 Chi phí thức ăn đồng/con 2.350.000 61,80 2.500.000 64,48 

1.2.Chi phí giống đồng/con 1.200.000 31,56 1.200.000 30,95 

1.3.Chi phí lao động đồng/con 21.312 0,56 10.000 0,26 

1.4.Chi phí thú y đồng/con 160.000 4,21 130.000 3,35 

1.5. Chi khác (điện, nước..) đồng/con 21.000 0,55 8.500 0,22 

2 Chi phí cố định   50.446 1,33 28.516 0,74 

2.1. Khấu hao đồng/con 47.793 1,26 24.902 0,64 

2.2. Lãi suất đồng/con 2.653 0,07 3.614 0,09 

3. Tổng chi phí đồng/con/100kg 3.802.758 100 3.877.016 100 

4.Tỷ lệ chết % 5,0   7,2   

5.Năng suất bq kg/con 95,0   92,8   

(Nguồn: tính toán từ khảo sát thực tế của tác giả) 

Từ bảng 3 cho thấy các trang trại chăn nuôi 

theo kiểu chuồng kín có tổng chi phí thấp hơn 

kiểu chuồng hở bình quân 74.258 đồng/con 

heo/100 kg. Tuy nhiên trong quá trình điều tra 
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khảo sát thực tế, chúng tôi nhận thấy chi phí 

lao động của các trang trại kiểu chuồng hở có 

thể còn cao hơn do một số các trang trại của hộ 

nông dân thường hạch toán không đầy đủ công 

lao động. Do chuồng kín có hệ thống làm mát 

và được áp dụng quy trình chăn nuôi theo đúng 

tiêu chuẩn kỹ thuật nên tiết kiệm thức ăn chăn 

nuôi, vật nuôi cho năng suất cao và tỷ lệ chết 

thấp. Từ đó chúng ta nhận thấy chăn nuôi heo 

theo kiểu chuồng kín cho năng suất cao hơn 

kiểu chuồng hở. Ngoài ra, kiểu chuồng kín 

giúp bảo vệ môi trường tốt hơn. Tuy nhiên, 

nhược điểm của hình thức này là đòi hỏi nguồn 

vốn đầu tư lớn và đây là một trong những khó 

khăn nhất của nông hộ. Ngoài ra, các siêu thị, 

công ty thực phẩm và người tiêu dùng hiện nay 

đang có xu hướng tiêu dùng sản phẩm có 

nguồn gốc xuất sứ rõ ràng nên các trang trại 

chăn nuôi theo kiểu chuồng kín sẽ chiếm ưu 

thế và hướng đến thị trường khu vực và trên 

thế giới, do tuân theo các tiêu chuẩn an toàn, 

năng suất cao, giá thành thấp mới có thể tiếp 

cận với yêu cầu khắt khe của thị trường bên 

ngoài. Hiện ở Đồng Nai các trang trại chăn 

nuôi heo của các công ty FDI chủ yếu đầu tư 

kiểu chuồng kín, nông hộ chỉ có 41 trang trại 

kiểu chuồng kín. Trang trại chăn nuôi heo theo 

kiểu chuồng kín là hình thức chăn nuôi công 

nghiệp hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi 

trường và hướng tới chăn nuôi bền vững.  

Bảng 4: Hiệu quả chăn nuôi heo giữa các trang trại theo kiểu chuồng kín và kiểu chuồng hở trên địa 

bàn tỉnh Đồng Nai tại thời điểm tháng 8/2015 

Chỉ tiêu  ĐVT Chuồng kín Chuồng hở 

Năng suất heo bình quân Kg/con 95,0 92,8 

Giá bán bình quân đồng/Kg 46.000 44.000 

Doanh thu đồng/con 4.370.000 4.083.200 

Chi phí đồng/con 3.802.758 3.877.016 

Lợi nhuận đồng/con 567.242 206.184 

Phụ thu đồng/con 15.000 10.000 

Thu nhập đồng/con 582.242 216.184 

Doanh Thu/Chi phí % 114,9 105,3 

Lợi nhuận/Chi phí % 14,9 5,3 

Lợi nhuận/Doanh Thu % 13,0 5,0 

Thu nhập/Chi phí  % 15,3 5,6 

                                                                                              (Nguồn: tính toán của tác giả) 

Lợi nhuận của các trang trại chăn nuôi heo 

theo kiểu chuồng kín cao hơn kiểu chuồng hở 

bình quân 361.058 đồng/con vì các trang trại 

kiểu chuồng kín có chi phí thấp hơn và năng 

suất cao hơn. Ngoài ra, các trang trại kiểu 

chuồng kín chủ yếu của công ty FDI nên có thị 

trường tiêu thụ ổn định, giá bán thường không 

bị biến động và rủi ro, còn các trang trại kiểu 

chuồng kín gia công cho các công ty FDI cũng 

tương tự vì có thị trường tiêu thụ sản phẩm đầu 

ra ổn định. Hiện các thị trường nước ngoài và 

thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới việc 

tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi heo có 

nguồn gốc xuất sứ rõ ràng và áp dụng quy trình 

chăn nuôi chặt chẽ nên mô hình chăn nuôi heo 

của các trang trại kiểu chuồng kín là có ưu thế 

hơn hẳn. 
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Qua bảng 4 còn cho thấy các trang trại chăn 

nuôi kiểu chuồng kín có hiệu quả hơn với tỷ 

suất lợi nhuận là 14,9% và tỷ suất thu nhập là 

15,3%, trong khi đó các trang trại chăn nuôi 

heo của hộ gia đình có tỷ suất lợi nhuận là 

5,3% và tỷ suất thu nhập là 5,6%. Như vậy, khi 

bỏ ra 1 đồng chi phí thì thu nhập của các trang 

trại chăn nuôi heo FDI đạt 0,153 đồng thu 

nhập, trong khi các trang trại của nông hộ chỉ 

đạt 0,053 đồng thu nhập với điều kiện giá bán 

trên thị trường cao hơn chi phí như tại thời 

điểm nghiên cứu. 

Như vậy thông qua việc tính toán chi phí, 

kết quả và hiệu quả trong chăn nuôi của các 

trang trại nêu trên, chúng tôi nhận thấy các 

trang trại chăn nuôi heo của các công ty có vốn 

FDI đầu tư theo mô hình kiểu chuồng kín nên 

chiếm ưu thế hơn hẳn các đơn vị khác. Riêng 

các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình 

chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số các trang trại 

chăn nuôi heo ở Đồng Nai (87,46%) có nhiều 

khó khăn về vốn đầu tư chuồng trại, không chủ 

động được con giống, thuốc thú ý, thức ăn 

chăn nuôi, quy trình chăn nuôi, thị trường đầu 

ra không ổn định nên hiệu quả sản xuất kinh 

doanh thấp hơn hẳn so với các mô hình khác. 

Ngoài ra, mô hình chăn nuôi heo theo kiểu 

chuồng kín có nhiều ưu thế về giá thành, năng 

suất sản phẩm, ít gây ô nhiễm môi trường. Đây 

là mô hình chăn nuôi heo theo kiểu công 

nghiệp hiện đại mà các quốc gia tiên tiến trên 

thế giới đang áp dụng. 

3.4. Về thị trường tiêu thụ 

Đối với các trang trại chăn nuôi của các 

công ty FDI: chỉ riêng đối với công ty CP, sản 

phẩm được sản xuất và được công ty chế biến 

tiêu thụ theo mô hình sản xuất khép kín. Heo 

được nuôi từ trang trại của CP và các trang trại 

gia công được chuyển về cơ sở giết mổ tập 

trung và nhà máy chế biến của CP, sản phẩm 

được chế biến dưới dạng thịt tươi hoặc đồ hộp. 

Sau đó sản phẩm được đem tiêu thụ tại các cửa 

hàng của CP như hệ thống cửa hàng Fresh 

Mark, cửa hàng CP shop, thức ăn nhanh. Với 

quy trình sản xuất khép kín này, trang trại chăn 

nuôi heo của CP hoàn toàn yên tâm về đầu ra 

đối với thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, hình 

thức này đòi hỏi nhà đầu tư phải có vốn lớn 

nên rất ít đơn vị có khả năng đầu tư theo mô 

hình sản xuất khép kín này. Các doanh nghiệp 

chăn nuôi FDI còn lại trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai cũng chưa đầu tư được hệ thống sản xuất 

tiêu thụ khép kín như CP, mà sản phẩm heo 

thịt thương phẩm đều được xuất bán cho công 

ty CP và một số tiêu thụ trực tiếp tại thị trường 

thành phố Hồ Chí Minh.  

Đối với các trang trại chăn nuôi heo của 

nông hộ: Đầu ra của sản phẩm chăn nuôi của 

các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia đình là 

sản phẩm heo con giống và heo thịt. Heo con 

giống thường được trang trại sử dụng để chăn 

nuôi, còn heo thịt các trang trại tự tiêu thụ sản 

phẩm, chủ yếu thông qua thương lái nên giá cả 

biến động thường xuyên.  

Qua đây cho thấy việc tiêu thụ sản phẩm 

của các trang trại chăn nuôi heo của hộ gia 

đình hầu hết thông qua thương lái nên tồn tại 

nhiều nguy cơ rủi ro và biến động về giá cả, 

thường bị thương lái ép giá, chưa có đơn vị hay 

cơ quan nào đứng ra tổ chức tiêu thụ sản phẩm 

hoặc làm cầu nối tiêu thụ sản phẩm cho họ. 

Như vậy, việc tiêu thụ sản phẩm của các trang 

trại chăn nuôi heo của nông hộ có nhiều biến 

động và rủi ro nhất so với các trang trại chăn 

nuôi heo của các đơn vị khác. 

Bên cạnh đó, cũng cần nhìn nhận những vấn 

đề đang tồn tại về thị trường tiêu thụ heo thịt 

tại Đồng Nai như sau:  
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Đồng Nai phát triển mạnh ngành chăn nuôi 

nhưng nhìn chung ngành chăn nuôi của Tỉnh 

hiện đang thiếu thông tin về thị trường khi 

chưa có những nghiên cứu chi tiết, chính xác 

về nhu cầu thị trường của các cơ quan ban 

ngành. Đây cũng là một trong những nguyên 

nhân của tình trạng phát triển ồ ạt các trang trại 

chăn nuôi heo dẫn tới tình trạng thua lỗ trong 

thời gian qua. Hiện Tỉnh cũng chưa có đơn vị 

nào đưa ra số liệu thống kê chính xác về giá cả 

thị trường, về số lượng, sản lượng heo cung 

cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh cũng 

như nhu cầu xuất khẩu về thịt heo v.v, các số 

liệu thống kê mang tính chung chung và thiếu 

chi tiết nên các nhà sản xuất, các trang trại 

chăn nuôi tiếp tục phát triển đàn mà không 

xuất phát từ nhu cầu của thị trường. 

Thị trường xuất khẩu thịt heo của Việt Nam 

nói chung và Đồng Nai nói riêng  hiện nay rất 

hạn hẹp, khả năng cạnh tranh thấp do chất 

lượng còn thấp và giá thành chăn nuôi cao, các 

yếu tố vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu nuôi 

đến chế biến chưa bảo đảm yêu cầu, nhất là thị 

trường yêu cầu cao về chất lượng. Do đó, khi 

Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế 

thế giới sẽ mở ra nhiều cơ hội và mở rộng thị 

trường tiêu thụ cho sản phẩm chăn nuôi của 

Đồng Nai như heo thịt qua các quốc gia trong 

khu vực ASEAN và các khu vực khác. 

Sản phẩm tiêu thụ của các trang trại chăn 

nuôi chủ yếu là sản phẩm thô và được bán trực 

tiếp là chủ yếu. Điều này chứng tỏ các trang 

trại vẫn còn rất bị động trong quá trình tiêu thụ 

sản phẩm, và trong nhiều trường hợp sản phẩm 

của các trang trại bị bên mua ép giá. Đối với 

thị trường tiêu thụ sản phẩm, hầu hết các sản 

phẩm được tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh lân 

cận, sản phẩm để dành cho xuất khẩu còn rất 

hạn chế. 

Thông qua việc nghiên cứu trên để đánh giá 

thực trạng sản xuất của các trang trại nuôi heo 

thuộc hai nhóm đối tượng chủ yếu là công ty 

có vốn đầu tư nước ngoài và hộ gia đình, 

chúng tôi sử dụng phân tích ma trận SWOT 

như sau: 
 

Trang trại FDI Trang trại của hộ gia đình 

* Điểm mạnh: 

- Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và kinh 

tế xã hội thuận lợi cho phát triển trang trại. 

- Nhận được chính sách thu hút và hỗ trợ phát 

triển của ngành và UBND tỉnh Đồng Nai. 

- Có nguồn vốn lớn, sản xuất theo qui mô 

công nghiệp hiện đại, qui trình chăn nuôi 

khép kín.  

- Chi phí chăn nuôi thấp do lợi thế về qui 

mô đàn lớn. 

- Hiệu quả cao hơn các loại hình trang trại khác 

- Có kinh nghiệm quản lý 

- Vệ sinh an toàn thực phẩm cao 

- Thị trường tiêu thụ ổn định 

* Điểm mạnh: 

- Đồng Nai có điều kiện tự nhiên và kinh tế 

xã hội thuận lợi cho phát triển trang trại. 

- Nhận được chính sách thu hút và hỗ trợ 

phát triển của ngành và UBND tỉnh Đồng 

Nai. 

- Có truyền thống chăn nuôi lâu đời. 

- Có nguồn lao động dồi dào, tận dụng lao 

động lúc nông nhàn. 

- Kết hợp vừa chăn nuôi và các công việc 

nông nghiệp khác. 

 - Chủ trang trại là người có ý chí làm giàu 

và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm trong 

quá trình sản xuất. 
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* Điểm yếu: 

- Phụ thuộc vào chính sách đất đai của tỉnh 

- Chi phí thuê đất 

- Cần có khu qui hoạch tập trung cho chăn 

nuôi  

- Mật độ chăn nuôi dày 

- Dễ thất thoát trong khâu quản lý thức ăn,  

thuốc thú y nếu không kiểm tra giám sát 

chặt chẽ từ khâu đầu vào đến đầu ra. 

- Qui trình xử lý chất thải tốn kém 

* Điểm yếu: 

- Thiếu vốn để đầu tư mở rộng sản xuất. 

- Không áp dụng được qui trình sản xuất hiện 

đại. 

- Chưa chú trọng đến việc tiêm phòng, 

phòng ngừa dịch bệnh. 

- Sản xuất tự phát chủ yếu dựa vào kinh 

nghiệm của chủ hộ trang trại. 

- Không chủ động được con giống, thuốc thú 

y, thức ăn chăn nuôi. 

- Thị trường tiêu thụ không ổn định 

- Gây ô nhiễm môi trường 

* Cơ hội 

- Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn 

quan tâm cho phát triển nông nghiệp nhất là 

khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. 

- Đồng Nai có điều kiện tự nhiên, khí hậu, 

thổ nhưỡng, nguồn nước thích hợp cho sự 

phát triển các trang trại chăn nuôi heo. 

- Tỉnh Đồng Nai có chính sách hỗ trợ cho 

chăn nuôi trang trại như tạo vùng chăn 

nuôi tập trung, giảm thuế,… 

- Sự phát triển của khoa học tạo điều kiện áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi nâng 

cao năng suất và giảm ô nhiễm môi trường. 

- Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập 

sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tạo điều 

kiện cho các trang trại chăn nuôi tiếp cận và 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm với 

bên ngoài.    

* Cơ hội 

- Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn 

quan tâm cho phát triển nông nghiệp nhất là 

khuyến khích phát triển kinh tế trang trại. 

- Đồng Nai có điều kiện tự nhiên, khí hậu, 

thổ nhưỡng, nguồn nước thích hợp cho sự 

phát triển các trang trại chăn nuôi heo. 

- Tỉnh Đồng Nai có chính sách hỗ trợ cho 

chăn nuôi trang trại như tạo vùng chăn nuôi 

tập trung, giảm thuế,… 

- Sự phát triển của khoa học tạo điều kiện áp 

dụng tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi nâng 

cao năng suất và giảm ô nhiễm môi trường. 

- Nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập 

sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, tạo điều 

kiện cho các trang trại chăn nuôi tiếp cận và 

mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm với 

bên ngoài.  

* Thách thức: 

- Cần lượng vốn lớn để đầu tư chuồng trại 

chăn nuôi. 

- Hội nhập cạnh tranh về vốn, giống, thức 

ăn chăn nuôi, công nghệ, thuốc thú y. 

* Thách thức: 

- Hội nhập cạnh tranh về vốn, giống, thức ăn 

chăn nuôi, công nghệ, thuốc thú y. 

- Tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi trường, 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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- Tiêu chuẩn khắt khe về bảo vệ môi 

trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Dịch bệnh tăng do mật độ chăn nuôi, ô 

nhiễm môi trường. 

- Quy hoạch chăn nuôi heo của các trang 

trại gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ 

sản phẩm chưa được triển khai thực tế. 

- Áp lực từ hội nhập quốc tế, khi hàng rào 

thuế quan nhập vào Việt Nam được bãi bỏ 

hoàn toàn thì các trang trại chăn nuôi heo 

cạnh tranh gay gắt hơn với các sản phẩm 

từ nước ngoài. 

- Dịch bệnh trên vật nuôi chưa hoàn toàn 

được kiểm soát. 

- Không chủ động được thuốc thú y, thức ăn 

chăn nuôi. 

- Quy hoạch chăn nuôi heo của các trang trại 

gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản 

phẩm chưa được triển khai thực tế. 

- Áp lực từ hội nhập quốc tế, khi hàng rào 

thuế quan nhập vào Việt Nam được bãi bỏ 

hoàn toàn thì các trang trại chăn nuôi heo 

cạnh tranh gay gắt hơn với các sản phẩm từ 

nước ngoài. 

- Kinh nghiệm quản lý trang trại, trình độ 

của chủ trang trại 

- Thị trường tiêu thụ không ổn định 

-  Chịu sự cạnh tranh gay gắt của các trang 

trại trong và ngoài nước và nhất là các trang 

trại của các công ty có vốn FDI. 

 

IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Thông qua việc phân tích thực trạng sản 

xuất của các trang trại chăn nuôi heo ở Đồng 

Nai như trên, chúng tôi nhận thấy nhìn chung 

các trang trại chăn nuôi heo còn gặp nhiều khó 

khăn về con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc y 

và đặc biệt là thị trường tiêu thụ sản phẩm 

chưa ổn định. Mô hình chăn nuôi trạng trại 

chuồng kín có năng suất, chất lượng, an toàn, 

có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật tiên tiến, bảo vệ và thân thiện hơn với 

môi trường,… hơn hẳn so với mô hình chăn 

nuôi chuồng hở, vì vậy đây là mô hình tiên tiến 

kiểu mẫu mà tỉnh Đồng Nai sẽ hướng đến 

trong tương lai. Từ đó, chúng tôi đề xuất một 

số khuyến nghị như sau: 

Chính phủ, ngành chăn nuôi và Tỉnh Đồng 

Nai quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu đáp 

ứng yêu cầu về nguồn nguyên liệu của ngành 

chăn nuôi nói chung và của các trang trại chăn 

nuôi heo ở Đồng Nai nói riêng, giúp hạn chế 

nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và ổn 

định nguồn thức ăn, ổn định giá bán thức ăn 

cho các trang trại chăn nuôi. 

Tỉnh cần qui hoạch khu chăn nuôi, giết mổ 

tập trung để tạo sức mạnh khép kín từ khâu sản 

xuất, chế biến và công nghệ sau thu hoạch 

nhằm nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. 

Các đơn vị chức năng của Tỉnh tổ chức sản 

xuất theo chuỗi ngành hàng dọc từ chăn nuôi 

đến giết mổ sạch đến thị trường đầu ra ổn định 

giúp các đơn vị này liên kết với nhau trong sản 

xuất – chế biến và tiêu thụ nhằm tạo giá trị gia 

tăng cao của sản phẩm. Từng loại công việc sẽ 

liên kết theo chuỗi ngang giữa các nhà chăn 

nuôi; giữa các nhà giết mổ và giữa các nhà 

phân phối tiêu thụ sản phẩm thông qua sự phát 

triển các hiệp hội chuyên môn nhằm ổn định 

sản xuất, bảo vệ quyền lợi cho người sản xuất 

và người tiêu dùng. 
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 Các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho 

các trang trại, nhất là các trang trại của hộ gia 

đình được vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư 

vào quá trình chăn nuôi như chuồng trại đạt 

tiêu chuẩn, mua nguồn thức ăn từ công ty với 

giá ưu đãi. 

Ngành chức năng phổ biến kiến thức chăn 

nuôi, kiến thức chuyên môn, kiến thức quản lý 

kinh tế cho các trang trại chăn nuôi nhằm nâng 

cao hiệu quả sản xuất trong chăn nuôi heo. 

Tạo thị trường đầu ra ổn định cho các trang 

trại chăn nuôi và hướng tới phát triển mạnh 

công nghệ chế biến nông sản sau thu hoạch nói 

chung nhằm nâng cao giá trị nông sản.  
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