
 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ CHUỐI  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

Kính gửi: Cục Trồng trọt. 

Thực hiện công văn số 614/TT-CCN ngày 29/5/2020 của Cục Trồng trọt về 

việc báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ chuối trên địa bàn phục vụ Hội nghị 

chuyên đề “Phát triển sản xuất, tiêu thụ chuối”. Sau khi nghiên cứu, Sở Nông 

nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị báo cáo như sau: 

1. Kết quả sản xuất:  

- Diễn biến diện tích, năng suất, sản lượng cây chuối trên địa bàn từ 2015 - 

2019, dự kiến kết quả năm 2020 và kế hoạch 2021 - 2025.  

Stt 

               

                  Nội dung 

     Năm 

Diện tích  

(ha) 

Diện tích 

trồng mới 

(ha) 

Năng 

suất 

(tạ/ha) 

Sản lượng 

(tấn) 

1 2015 3.382,30 285,20 15,18 46.669,00 

2 2016 4.732,90 345,30 15,65 67.715,00 

3 2017 4.541,30 283,80 16,31 68.832,20 

4 2018 4.370,00 346,70 16,32 63.845,50 

5 2019 4.150,24 290,30 17,33 65.724,25 

6 Dự kiến 2020 4.200,00 300,00 17,00 64.600,00 

7 Dự kiến 2021-2025 4.300 - 4.500 300,00 18,00 65.000,00 

- Vùng trồng chuối chủ lực của tỉnh là địa bàn huyện Hướng Hóa, với diện 

tích chiếm 80-85% diện tích toàn tỉnh. Các địa bàn còn lại diện tích nhỏ lẻ (100-

170 ha/huyện); 

- Diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng chuối: Không; 

- Diện tích trồng xen trong cây công nghiệp: Không;  

- Sản lượng thu hoạch gần như quanh năm, riêng tháng 12 âm lịch, do nhu cầu 

phục vụ Tết Nguyên Đán nên bà con điều chỉnh trồng cho thu hoạch tập trung, 

chiếm hơn 30% sản lượng cả năm; 
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- Giống: Chủ yếu là giống chuối Mốc (Chuối Tây), chiếm trên 90% cơ cấu 

giống, 10% còn lại là chuối Lùn, chuối tiêu…; chủ yếu sử dụng giống tách chồi, 

giống lấy từ các vườn chuối thương phẩm trên địa bàn; 

- Tổ chức sản xuất: Hiện nay, trên địa bàn tình liên kết sản xuất chuối trên địa 

còn khá ít và lỏng lẻo, chưa có hợp đồng rõ ràng. Hình thức mua bán chủ yếu 

thông qua thương lái, một số đại lý nhỏ lẻ thu mua, gom hàng xuất bán đi Trung 

Quốc, các tỉnh trong nội địa;  

- Tình hình áp dụng TBKT trong sản xuất: Diện tích sản xuất chuối trên địa 

bàn chủ yếu sản xuất theo hướng quảng canh và bán thâm canh, việc ứng dụng tiến 

bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, diện tích sử dụng hệ thống tưới rất ít (khoảng 5 

ha), kỹ thuật bao buồng chưa được sử dụng, chỉ một số hộ sản xuất nhỏ lẻ tận dụng 

bao bì để bao buồng; có 10 ha chứng nhận vùng sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm tại Hướng Hóa, hiện nay địa phương đang triển khai cho các địa 

phương đăng ký cấp mã số vùng trồng cho cây chuối trên địa bàn; 

- Sơ bộ giá thành sản xuất: Do sản xuất theo quy trình quảng canh và bán 

thâm canh nên đầu tư cho sản xuất chuối còn hạn chế, chủ yếu sử dụng phân 

chuồng hoai mục, phân hữu cơ vi sinh, một số ít sử dụng thêm phân NPK, chi phí 

đầu tư cho 01 ha từ 15 – 20 triệu đồng, sản lượng 01 ha đạt 17.000 kg, như vậy giá 

thành sản xuất 01 kg chuối khoảng 882 đồng/kg. Với giá bán từ 2.000-5.000 

đồng/kg, mỗi ha lãi từ 20-70 triệu đồng. 

2. Sau thu hoạch:  

Hiện nay, trên địa bàn chỉ có 1 đơn vị sơ chế, chế biến chuối thành các sản  

phẩm ăn liền như chuối sấy, kẹo chuối... Quy mô và sản lượng khoảng 0,7-1 

tấn/ngày. Chủ yếu tiêu thụ nội địa thông qua kênh bán hàng Online. Còn lại, sản 

phẩm thu hoạch xuất khẩu quả tươi chủ yếu sang Trung Quốc (trước dịch Covid 

19), Thái Lan (trong dịch Covid 19) và tiêu thụ nội địa. 

3. Tiêu thụ:  

Sản phẩm thu hoạch tiêu thụ chủ yếu phục vụ mục đích xuất khẩu, thị trường 

chủ yếu gồm Trung Quốc với sản lượng khoảng 100 tấn/ngày với giá bán 3.500-

5.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra sản lượng chuối trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị chủ yếu xuất khẩu qua Thái Lan và bán thị trường nội địa 

với sản lượng 20-25 tấn/ngày, giá bán 2.000-2.500 đồng/kg. Hiện nay, các cơ sở đang 

kết nối trở lại để xuất khẩu sang Trung Quốc với sản lượng lớn và giá bán cao hơn. 

4. Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ chuối 

của địa phương: 

a. Tại Tiết b, Điểm 3, Mục 2, phần II, Điều 1 Nghị quyết số 03/2017/NQ-

HĐND ngày 23/5/2017 về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản 
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phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-

2020, định hướng đến năm 2025 quy định hỗ trợ cây ăn quả đặc sản và cây dược 

liệu: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng 

suất, chất lượng cây ăn quả đặc sản, cây dược liệu trên địa bàn. Định mức hỗ trợ 100 

triệu đồng/ha. 

b. Nội dung Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND 

về khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp 

hữu cơ, khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 quy định một 

số nội dung hỗ trợ liên quan đến trồng chuối: 

- Hỗ trợ một lần 40% chi phí cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu 

chuẩn Việt Nam và quốc tế (cấp lần đầu hoặc cấp lại), bao gồm: VietGAP, GAP 

khác. Mức hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/dự án. Riêng đối với tiêu chuẩn hữu cơ quốc 

tế được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/dự án. Riêng đối với TCVN về nông nghiệp hữu 

cơ được hỗ trợ 100% chi phí cấp giấy chứng nhận (lần đầu hoặc cấp lại); 

-  Hỗ trợ vay vốn với lãi suất ưu đãi: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 50% số tiền 

lãi cho khách hàng vay trong suốt thời hạn cho vay đối với khoản vay ngắn hạn (01 

năm) và trung hạn (3 năm) hoặc trong 03 năm đầu đối với khoản vay dài hạn để 

vay vốn đầu tư ứng dụng công nghệ cao, sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn 

tỉnh. Mức cho vay hỗ trợ lãi suất không quá 2 tỷ đồng/cơ sở; 

- Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua bao bì, nhãn mác sản phẩm, mức hỗ trợ 

không quá 50 triệu đồng/dự án, hỗ trợ liên kết;  

- Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (bao gồm: các 

loại phân bón, hóa chất, thức ăn chăn nuôi) ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo; 70% 

chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn trung du, miền núi, bãi ngang; 

50% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu ở địa bàn đồng bằng. Mức hỗ trợ không 

quá 500 triệu đồng/dự án liên kết, không quá 200 triệu đồng/hỗ trợ liên kết… 

5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất các giải 

pháp phát triển chuối hiệu quả, bền vững (như: cơ cấu giống chủ lực; các tiến 

bộ kỹ thuật; cơ chế liên kết trong sản xuất và tiêu thụ; chính sách hỗ trợ,…). 

a. Thuận lợi 

- Người dân có kinh nghiệm sản xuất chuối cộng với tập quán canh tác ít sử 

dụng yếu tố hóa học tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao; 

- Quỹ đất phục vụ cho trồng chuối còn nhiều, điều kiện khí hậu phù hợp cho 

trồng chuối; 

- Trên địa bàn có sẳn giống, diện tích sản xuất tập trung chủ yếu tại Hướng 

Hóa, dễ hình thành vùng nguyên liệu phục vụ liên kết, chế biến; 
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- Tỉnh định hướng phát triển và có nhiều chính sách hỗ trợ, thúc đẩy phát triển 

nông sản nói chung theo hướng hữu cơ, an toàn thực phẩm. 

b. Khó khăn 

- Địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu; 

- Ngân sách tỉnh hạn chế nên chính sách hỗ trợ chưa đủ mạnh; thiếu hạ tầng 

liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm dẫn đến chủ yếu xuất quả tươi, chưa 

có thương hiệu trên thị trường; 

- Tập quán sản xuất của người dân chủ yếu là quảng canh, việc ứng dụng tiến 

bộ khoa học công nghệ còn hạn chế (giống mới, phân bón, hệ thống tưới, kỹ thuật 

bao buồng…), dẫn đến năng suất chưa cao, mẫu mã chưa đáp ứng nhu cầu xuất 

khẩu với các thị trường khó tính dẫn đến thu nhập của người dân chưa cao;  

- Thị trường tiêu thụ chủ yếu là Trung Quốc, khó khăn khi bị ép giá hoặc có 

những biến cố đột xuất (ví dụ như dịch bệnh Covid 19); 

- Công tác truy xuất nguồn gốc và cấp mã số vùng trồng chưa thực hiện được, 

chưa xây dựng thương hiệu chuối Quảng Trị; 

c. Kiến nghị, đề xuất 

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ: 

- Xây dựng các Chương trình, dự án khuyến nông Quốc gia về sản xuất chuối 

theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ… đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu; 

- Giới thiệu, liên kết một số Doanh nghiệp trong và ngoài nước liên kết, đầu 

tư sản xuất chuối hàng hóa theo chuỗi giá trị trên địa bàn, xây dựng thương hiệu 

chuối Quảng Trị; 

- Hỗ trợ, hướng dẫn  cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc cho các sản 

phẩm chuối trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là báo cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ chuối trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị, kính đề nghị Cục Trồng trọt xem xét, tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                                                                                                                                                             

- GĐ Sở, PGĐ Sở: Trần Thanh Hiền;                                                    

- Lưu: VT, TTBVTV.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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