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treatment of farming and organic material application. Calibrated results showed the well agreement between 
simulated and measured data. Model parameters were therefore calibrated to be closed with the �eld condition in 
Nam Dinh. Research results showed that for Fluvisols in �inh Long emission rate of methane were from 413 kgC/
ha/season to 901 kgC/ha/season, nitrous oxide were from 0,491 kgN/ha/season to 1,02 kgN/ha/season; For Salic 
Fluvisols in Rang Dong emission rate of methane were from 435 kgC/ha/season to 857 kgC/ha/season, nitrous oxide 
were from 0,453 kgN/ha/season to 0,904 kgN/ha/season. Using biochar in fertilizer treatments could reduce 3-9 tons 
CO2-e/ha/season. �erefore, we recommend to use all or partly recommended biochar in order to obtain not only 
rice yield but also approaching GHG emission reduction target.
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1 Viện Môi trường Nông nghiệp

KHOẢNG TRỐNG CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP TRONG TRIỂN KHAI HOẠT 
ĐỘNG GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG NÔNG NGHIỆP

Trần Văn �ể1

TÓM TẮT
Sản xuất nông nghiệp vừa bị tác động nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), vừa là ngành gây phát thải khí nhà 

kính (KNK) lớn (chiếm 33,21% tổng lượng phát thải KNK quốc gia). Trong bối cảnh BĐKH ngày càng diễn biến 
phức tạp, các chính sách về BĐKH nói chung và trong nông nghiệp nói riêng có sự chuyển biến mạnh sang giai đoạn 
mới từ 2011-2015 sang 2016-2020, đầu tư trong nước và hỗ trợ quốc tế cho BĐKH có nhiều thay đổi. Kết quả nghiên 
cứu đã phân tích và xác định được 6 khoảng trống trong ban hành và thực tế triển khai chính sách tại địa phương. 
Kết quả nghiên cứu đề xuất các chính sách trọng tâm hỗ trợ cho giảm phát thải KNK nông nghiệp cần tập trung vào 
(i) Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu về giảm phát thải KNK trong xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; (ii) 
Tăng cường cơ chế phối hợp, hoàn thiện thể chế trong xây dựng và triển khai các hoạt động giảm phát thải KNK; 
(iii) �úc đẩy cơ chế tài chính, tìm kiếm và đa dạng nguồn tài chính cho các hoạt động giảm phát thải KNK; (iv) Đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và giải pháp kỹ thuật về giảm phát thải KNK; (v) Tiếp tục tăng cường năng 
lực pháp lý, thông tin tuyên truyên về giảm phát thải KNK; và (vi) Cải tiến cơ sở hạ tầng, hệ thống công trình thủy 
lợi phục vụ triển khai đồng bộ các giải pháp canh tác  giảm phát thải KNK.

Từ khoá: Giảm phát thải KNK, giải pháp, chính sách, nông nghiệp

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nông nghiệp là hoạt động quan trọng với gần 

70% dân số nước ta sống ở vùng nông thôn, thu hút 
46,6% lực lượng lao động (Tổng cục �ống kê, 2014). 
Trong thời gian qua, sản xuất nông nghiệp vừa bị tác 
động nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), đồng 
thời cũng là ngành gây phát KNK lớn với 88,35 triệu 
tấn CO2 tương đương (CO2tđ) năm 2010, chiếm 
33,21% tổng lượng phát thải KNK quốc gia (Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, 2014). 

Những năm qua, Chính phủ đã ban hành và 
triển khai nhiều chính sách về ứng phó với BĐKH 
như  Chương trình mục tiêu Quốc gia về ứng phó 
với BĐKH (Quyết định 158/QĐ-TTg); Chiến lược 
Quốc gia về ứng phó với BĐKH (Quyết định 2139/
QĐ-TTg); Kế hoạch hành động Quốc gia về ứng phó 
với BĐKH (Quyết định 1474/QĐ-TTg); Đề án quản 
lý phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, quản lý các 

hoạt động kinh doanh tín chỉ carbon ra thị trường 
thế giới (Quyết định số 1775/QĐ-TTg); Chiến lược 
quốc gia về tăng trưởng xanh (Quyết định 1393/QĐ-
TTg). Bộ Nông nghiệp và PTNT cũng đã phê duyệt 
đề án giảm phát thải KNK nông nghiệp, nông thôn 
đến 2020 (Quyết định số 3119/QĐ-BNN-KHCN, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT, 2011); kế hoạch hành 
động ứng phó với BĐKH ngành nông nghiệp, nông 
thôn giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn 2050 (Quyết 
định số 543/QĐ-BNN-KHCN); kế hoạch hành động 
ứng phó với BĐKH ngành nông nghiệp, nông thôn 
giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2050 (Quyết định 
số 819/QĐ-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, 2016). 

Tuy nhiên, trong bối cảnh BĐKH ngày càng diễn 
biến phức tạp, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn có nhiều chuyển biến trên cơ sở tái cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng 
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đòi hỏi phải có nhiều điều chỉnh về cơ chế chính 
sách phù hợp với điều kiện sinh thái, nhu cầu thị 
trường, đồng thời phải đảm bảo được tính bền vững, 
thích ứng với BĐKH và giảm phát thải KNK. Mục 
đích của nghiên cứu là phân tích rõ những khoảng 
trống về cơ chế chính sách hiện có trong ứng phó với 
BĐKH và đề xuất một số chính sách phù hợp đối với 
các hoạt động nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Các nội dung nghiên cứu được thực hiện dựa 

trên các phương pháp tiếp cận có sự kế thừa, tiếp 
cận hệ thống và tiếp cận có sự tham gia, trong đó kế 
thừa, chắt lọc các kết quả đánh giá về chính sách từ 
các cơ quan quản lý của Bộ, các chuyên gia trong và 
ngoài nước, kết hợp với điều tra, đánh giá và tham 
vấn các nhà quản lý, các chuyên gia có liên quan.

Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng 
bao gồm phương pháp phân tích nút thắt cổ chai 
(Bottleneck) để thấy rõ những hạn chế, bất cập, 
rào cản trong việc xây dựng, ban hành và thực thi 
chính sách. 

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Chính sách chung về giảm phát thải KNK 
trong nông nghiệp

Trong lĩnh vực nông nghiệp, hầu hết các lĩnh vực 
của ngành đã xác định được chiến lược phát triển 
đến 2020, ngoài các chiến lược còn có quy hoạch 
tổng thể phát triển ngành đến 2020 và tầm nhìn đến 
2030 (Quyết định 124/QĐ-TTg); Đề án tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 
tăng và phát triển bền vững (Quyết định 899/QĐ-
TTg) nhưng các mục tiêu về giảm phát thải KNK 
chưa được lồng ghép và thiếu các hoạt động cụ thể. 

Cùng với kế hoạch hành động ứng phó với 
BĐKH giai đoạn 2011-2015, 2016-2020 và tầm nhìn 
đến năm 2050, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê 
duyệt đề án giảm phát thải KNK trong nông nghiệp, 
nông thôn đến 2020 (Quyết định số 3119/QĐ-BNN-
KHCN) với các mục tiêu chủ yếu là thúc đẩy phát 
triển sản xuất nông nghiệp xanh theo hướng ít phát 
thải; giảm phát thải 20% lượng KNK (tương đương 
18,87 triệu tấn CO2 tương đương) nhưng phải đảm 
bảo đồng thời mục tiêu tăng trưởng ngành 20% và 
giảm tỷ lệ đói nghèo 20% theo chiến lược phát triển 
ngành đến 2020. Tuy nhiên, có thể thấy rằng kinh 
phí để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên là rất 
lớn trong khi nguồn kinh phí huy động được và 
phân bổ thực hiện đến thời điểm hiện tạicòn rất hạn 

chế nên đã ảnh hưởng đến hiệu quả và mục tiêu đề 
ra của đề án. 

3.2. Khoảng trống chính sách về giảm phát thải 
KNK trong nông nghiệp

Kết quả tổng hợp dữ liệu từ báo cáo của 19 cơ quan 
quản lý của Bộ, 46 địa phương và 21 Viện nghiên cứu 
và Trường đại học cho thấy có 177 đánh giá về những 
khó khăn tồn tại trong ứng phó với BĐKH, trong đó 
có 15 đánh giá về những khó khăn chung trong nhận 
thức về BĐKH (chiếm 8,41%), 64 đánh giá về tồn tại 
trong cơ chế chính sách (chiếm 36,16%), 53 đánh giá 
về tồn tại cơ chế tài chính (chiếm 29,94%) và 45 đánh 
giá về vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách 
(chiếm 25,42%) (Hình 1).

Hình 1. Cơ cấu các hoạt động ứng phó với BĐKH 
trong nông nghiệp từ thực tiễn hoạt động 

của các địa phương (Trần Văn �ể và ctv., 2015)

Dựa trên các ý kiến đánh giá trên, có thể thấy 
rằng khoảng trống giữa ban hành và thực thi chính 
sách chủ yếu là các vấn đề sau:

- Chưa thể hiện rõ các mục tiêu về giảm phát 
thải KNK trong định hướng, chiến lược của ngành: 
Mặc dù Bộ đã phê duyệt Đề án giảm phát thải KNK 
trong nông nghiệp, nông thôn đến 2020 nhưng các 
chiến lược, định hướng về sản xuất chưa lồng ghép 
rõ các mục tiêu lồng ghép giảm phát thải KNK đối 
với các lĩnh vực nông nghiệp. Đa số các chiến lược 
phát triển của ngành mới chú trọng nhiều vào tăng 
trưởng, giá trị gia tăng, thích ứng với điều kiện tự 
nhiên mà thiếu các định hướng cụ thể về giảm phát 
thải KNK. Nhiều giải pháp có tiềm năng giảm phát 
thải KNK nhưng chưa được cập nhật về khả năng, 
mức độ giảm phát thải và chưa tính toán các hiệu 
quả chi phí để đưa vào t định hướng ưu tiên.

- �iếu cơ chế phối hợp hiệu quả, phù hợp trong 
triển khai các hoạt động về giảm phát thải KNK 
nông nghiệp giữa các cơ quan quản lý trung ương 

Tổ chức, phối 
hợp thực hiện

Nhận thức chung về BĐKH
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và địa phương: Chưa có hình thức tổ chức hợp lý 
giữa cơ quan đầu mối về ứng phó với BĐKH với 
các Bộ, Ngành và địa phương. Tổ công tác NAMAs 
đã được thành lập nhưng với nhiệm vụ tư vấn là 
chính, thiếu chức năng tham gia phát triển và thực 
hiện các dự án NAMAs; văn phòng thường trực Ban 
chỉ đạo thích ứng với BĐKH còn hạn chế về nhân 
lực thường xuyên và tư cách pháp nhân nên không 
thuận lợi trong vận động và quản lý tài chính đối với 
các hoạt động ứng phó với BĐKH. Sự phối hợp giữa 
cơ quan mạng lưới cộng tác về BĐKH còn nhiều bất 
cập trong chia sẻ thông tin, chế độ báo cáo, giám sát, 
thiếu sự phối hợp, chỉ đạo gắn kết các hoạt động đa 
ngành, đa lĩnh vực trong nông nghiệp. 

- Còn nhiều hạn chế về khả năng huy động tài 
chính cho hoạt động giảm phát thải KNK trong nông 
nghiệp: Khả năng huy động tài chính cho giảm phát 
thải KNK trong nông nghiệp còn rất hạn chế, chưa 
có dự án lớn, thiếu cơ chế rõ ràng về quản lý tài chính 
đặc thù về giảm phát thải KNK, thiếu các cơ chế hỗ 
trợ về tài chính cho đàm phán, khuyến khích sự vận 
động của tư nhân tham gia các hoạt động giảm phát 
thải KNK. Nhiều chương trình, dự án về giảm phát 
thải KNK đã được xác định trong lộ trình ưu tiên 
của các đề án ngành và nhà nước nhưng chưa được 
đầu tư và phân bổ nguồn kinh phí.

- Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và giải 
pháp kỹ thuật giảm phát thải KNK chưa đáp ứng được 
yêu cầu: Mặc dù đã nhiều năm thực hiện các chính 
sách, ưu tiên về giảm phát thải KNK, kiểm kê phát 
thải KNK nhưng đến nay vẫn chưa xây dựng được 
đường phát thải cơ sở ngành, chưa đánh giá đầy đủ 
về nhu cầu công nghệ giảm phát thải KNK và chưa 
cập nhật số liệu tin cậy về tiềm năng giảm phát thải 
KNK đối với nhiều giải pháp giảm phát thải KNK 
trong nông nghiệp. Các nghiên cứu thực nghiệm 
hiệu chỉnh hệ số phát thải KNK đối với cây trồng, 
vật nuôi, thủy sản đặc thù còn thiếu. Các kỹ thuật về 
phương pháp lấy mẫu khí, tần suất, phân tích khí và 
tính toán KNK trong nông nghiệp còn thiếu và chưa 
đồng bộ, chưa ban hành và vận hành hệ thống MRV 
tin cậy, hiệu quả đối với các hoạt động giảm phát thải 
KNK trong nông nghiệp. 

- Chưa nhận thức đầy đủ về các hoạt động giảm 
phát thải KNK trong nông nghiệp: các chính sách ưu 
tiên cho nâng cao nhận thức về giảm phát thải KNK 
còn rất hạn chế, chủ yếu dựa vào các dự án hỗ trợ 
tăng cường tính sẵn sàng. Các chính sách về nâng 
cao năng lực cộng đồng thông qua nhân rộng các mô 
hình thử nghiệm còn hạn chế. Nhiều giải pháp giảm 
phát thải KNK mang tổng hợp gồm nhiều hoạt động 

giảm phát thải KNK theo chuỗi, theo gói công nghệ 
chưa được nhận thức đầy đủ của cán bộ địa phương 
và cộng đồng. Các công cụ pháp lý, thể chế và chính 
sách để phát triển các dự án NAMAs, các dự án giảm 
phát thải KNK còn có nhiều hạn chế chưa được phổ 
biến rộng rãi đến các cơ quan quản lý và địa phương 
và cộng đồng.

- Yếu kém về cơ sở hạ tầng đối với triển khai đồng 
bộ giải pháp giảm phát thải KNK trong nông nghiệp: 
Hệ thống thủy lợi chưa đáp ứng được yêu cầu điều 
tiết nước trong canh tác lúa cải tiến, canh tác nông 
nghiệp có tưới. Cơ sở hạ tầng về phát triển thị trường 
tiêu thụ nông sản còn hạn chế ở các tỉnh miền núi 
gây khó khăn cho tiêu thụ sản phẩm từ các mô hình 
canh tác giảm phát thải KNK. Chính sách hỗ trợ đầu 
tư cải tạo đồng bộ hệ thống công trình thủy lợi tiêu 
thoát nước để nâng cao năng lực tưới tiêu chủ động 
ở các vùng đất dốc, đất khô hạn, hệ thống đường 
giao thông nông thôn và cơ sở hạ tầng phục vụ tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp còn nhiều hạn chế nên 
đã ảnh hưởng đến khả năng nhân rộng các giải pháp 
như mục tiêu, yêu cầu của các chính sách đã được 
ban hành về giảm phát thải KNK

3.3. Giải pháp triển khai hoạt động giảm phát thải 
KNK trong nông nghiệp

- Điều chỉnh, bổ sung và lồng ghép các nội dung 
giảm phát thải KNK và thích ứng với BĐKH trong 
chiến lược phát triển ngành: Bộ Nông nghiệp và PTNT 
cần xem xét điều chỉnh và bổ sung các mục tiêu giảm 
phát thải KNK trong chiến lược phát triển ngành, xác 
định rõ các mục tiêu chính ưu tiên, hài hoà mục tiêu 
tăng trưởng và giảm phát thải KNK, sản xuất nông sản 
an toàn.  Bộ cần xác định rõ ưu tiên về giảm phát thải 
KNK có hiệu quả kinh tế, kỹ thuật cao trong xây dựng 
chiến lược, kế hoạch phát triển ngành, ưu tiên nguồn 
lực đầu tư, tránh đầu tư dàn trải và  kéo dài về thời gian 
triển khai. 

- Tăng cường cơ chế phối hợp, hoàn thiện thể chế 
trong triển khai các hoạt động giảm phát thải KNK 
nông nghiệp: Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
cần xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ và hướng 
dẫn các địa phương trong xây dựng lồng ghép giảm 
phát thải KNK vào trong các hoạt ứng phó BĐKH 
đối với lĩnh vực nông nghiệp. �ông qua mạng lưới 
khuyến nông, bảo vệ thực vật hoặc mạng lưới quan 
trắc môi trường nông nghiệp tại địa phương để triển 
khai các hoạt động theo dõi, đo đạc, giám sát triển 
khai các hoạt động  giảm phát thải KNK. 

- Cải tiến cơ chế tài chính và tìm kiếm nguồn vốn 
cho các hoạt động giảm phát thải KNK trong nông 
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nghiệp: Các cơ quan quản lý của Bộ, cùng với đối tác 
trong và ngoài nước thông qua các chính sách linh 
hoạt để tìm kiếm, phân bổ ngân sách cho giảm phát 
thải KNK nông nghiệp đã được xác định, trên cơ sở 
sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí trong nước, tăng 
cường kinh phí từ nguồn hỗ trợ quốc tế, khuyến 
khích sự tham gia của tư nhân trong giảm phát thải 
KNK nông nghiệp.

- Tăng cường nghiên cứu khoa học công nghệ về 
giải pháp kỹ thuật cho giảm phát thải KNK trong 
nông nghiệp: Rà soát, đánh giá hiệu quả kinh tế, kỹ 
thuật của từng giải pháp giảm phát thải KNK trên cơ 
sở giải pháp có hiệu quả chi phí cao, ít tác động đến 
mục tiêu phát triển ngành, xây dựng đường phát thải 
cơ sở theo hệ thống sản xuất và hệ thống canh tác 
đối với lúa, ngô, đậu tương, sắn, mía, cà phê; bò sữa, 
bò thịt, lợn, dê; nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản 
và các hoạt động nông thôn để làm cơ sở xác định 
mục tiêu và giám sát kết quả giảm phát thải KNK, 
xây dựng hệ thống MRV đặc thù cho các đối tượng 
thuộc phạm vi quản lý của ngành. Bộ cần đầu tư cho 
các cơ quan nghiên cứu về năng lực đo đạc, kiểm 
kê và thẩm định các báo cáo giảm phát thải KNK, 
hỗ trợ cho ứng dụng các phần mềm chuyên dụng 
(Ex-Act, DSSAT, DNDC) trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Hoàn thiện hệ thống văn bản kỹ thuật và tăng 
cường công tác thông tin tuyên truyên nâng cao năng 
lực về giảm phát thải KNK trong nông nghiệp: Bộ 
cần sớm ban hành bổ sung các hướng dẫn về danh 
mục lựa chọn ưu tiên các giải pháp về giảm phát thải 
KNK;  ban hành chỉ thị tăng cường các hoạt động 
giảm phát thải KNK; văn bản hướng dẫn về giảm 
phát thải KNK; văn bàn hướng dẫn về tiêu chuẩn, 
quy định về lấy mẫu, thu thập số liệu, phân tích, tính 
toán và xây dựng báo cáo giảm phát thải KNK; ban 
hành thông tư hướng dẫn về quản lý phát thải KNK 
trong nông nghiệp để thống nhất quản lý các hoạt 
động giảm phát thải KNK nông nghiệp. 

- Nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ triển 
khai các hoạt động giảm phát thải KNK trong nông 
nghiệp gồm tăng cường đầu tư nâng cấp hệ thống cơ 
sở hạ tầng phục vụ tưới tiêu chủ động cho các diện tích 
đất canh tác lúa cải tiến (SRI), ba giảm 3 tăng (3G3T), 
1 phải 5 giảm (1P5G), công nghệ cao đối với các lĩnh 
vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản.

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

- Chính sách về giảm phát thải KNK trong nông 
nghiệp đã có nhiều chuyển biến và đang hỗ trợ cho 
ngành từng bước triển khai các hoạt động giảm phát 

thải KNK và phát triển bền vững, nâng cao giá trị 
gia tăng.

- Giữa ban hành và triển khai chính sách, các 
khoảng trống chính sách về giảm phát thải KNK 
nông nghiệp còn tồn tại là: (i) Chưa lồng ghép và thể 
hiện rõ các mục tiêu về giảm phát thải KNK trong 
định hướng, chiến lược phát triển của ngành; (ii) 
�iếu cơ chế phối hợp phù hợp trong triển khai các 
hoạt động giảm phát thải KNK nông nghiệp; (iii) 
Còn nhiều hạn chế về huy động tài chính cho các 
hoạt động giảm phát thải KNK nông nghiệp, kinh 
phí thực hiện các nhiệm vụ giảm phảt thải KNK 
còn rất thấp (chỉ chiếm 12.3% nhu cầu); (iv) Kết quả 
nghiên cứu khoa học công nghệ về giảm phát thải 
KNK còn chưa đáp ứng được nhu cầu; (v) Cán độ 
địa phương và nông dân chưa nhận thức đầy đủ về 
giảm phát thải KNK nông nghiệp;  (vi) Còn yếu kém 
về cơ sở hạ tầng phục vụ triển khai hoạt động giảm 
phát thải KNK trong nông nghiệp.

4.2. Đề nghị
Các chính sách hỗ trợ cho các hoạt động giảm 

phát thải KNK nông nghiệp trong thời gian tới cần 
tập trung vào (i) Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu về 
giảm phát thải KNK trong xây dựng kế hoạch, chiến 
lược phát triển ngành; (ii) Tăng cường cơ chế phối 
hợp, hoàn thiện thể chế trong xây dựng và triển khai 
các hoạt động giảm phát thải KNK; (iii) �úc đẩy cơ 
chế tài chính, tìm kiếm và đa dạng nguồn tài chính 
cho các hoạt động giảm phát thải KNK; (iv) Đẩy 
mạnh nghiên cứu khoa học công nghệ và giải pháp 
kỹ thuật về giảm phát thải KNK; (v) Tiếp tục tăng 
cường năng lực pháp lý, thông tin tuyên truyên và 
nhận thức về giảm phát thải KNK; (vi) Tăng cường 
đầu tư cải tiến cơ sở hạ tầng, hệ thống  thủy lợi phục 
vụ điều tiết nước trong triển khai các hoạt động 
canh tác lúa cải tiến và các hoạt động giảm phát thải 
KNK khác.
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Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Bộ Nông 

nghiệp và PTNT đã hỗ trợ kinh phí cho thực hiện 
nhiệm vụ “Cập nhật xây dựng kế hoạch hành động 
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Policy gap analysis and integrated solutions for implementing options 
of GHG reduction in agriculture

Tran Van �e
Abstract
Agricultural production is not only seriously a�ected by climate change but also a main source of Green House 
Gases (GHG) (accounted for 33.21 percent of national GHG emission). �e study result showed that policy gaps 
remained  (i) inactively integration and unclear targets of GHG reduction in agricultural strategy and programs; 
(ii) lack of e�ective linkages among stakeholders to implement GHG reduction in agriculture; (iii) limitations and 
shortcomings of �nancial mobilization for GHG reduction; (iv) research outputs of sciene and technology on GHG 
emission reduction was not met for need of GHG reduction; (v) limitation and poor knowledge on GHG reduction 
in agriculture by local o�cials and farmers; (vi) poor capacity and lack of policy to invest in infrastructure for 
implementing GHG reduction. �e key policies are recommended as  (i) revising and supplementing targets of 
GHG reduction in agricultural strategy and programs; (ii) strengthening linkages among stakeholders and legal 
documents for GHG reduction in agriculture; (iii) mobilizing �nancial sources (international support, private sector) 
for implementing GHG reduction; (iv) strengthening research study on GHG reduction practices; continuously 
building capacity of legal improvement, communication on GHG reduction in agriculture; and (vi) improving 
infrastructure of irrigation system, market for implementing GHG reduction in agriculture.
Key words: Agriculture, greenhouse gases reduction, integrated solution, policy gap analysis
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1 Viện Môi trường Nông nghiệp

CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG CHO SẢN PHẨM MẬN MỘC CHÂU, TỈNH SƠN LA
Lê Như �ịnh1, Nguyễn �ị Tân Lộc1, Nguyễn Quốc Hùng1, 

Nguyễn �ị Dương Nga2, Trần �ế Cường2 và Trần Văn Long2.

TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 42 người thu gom sản phẩm mận chín, 22 người thu gom sản phẩm mận 

xanh tại Mộc Châu; �u thập giá mận hàng ngày của 6 người bán buôn tại chợ Long Biên, Hà Nội và tổ chức 01 hội 
thảo tác nhân tại huyện Mộc Châu. Kết quả nghiên cứu trong năm 2015 chỉ ra rằng: Giá bán buôn mận bình quân 
của Mộc Châu, Sơn La thường cao hơn so với mận từ Trung Quốc tại thị trường Hà Nội; Có tới 71,8% ý kiến của 
người thu gom mận chín, 55% ý kiến của người thu gom mận xanh cho rằng sản phẩm mận chưa đáp ứng được nhu 
cầu thị trường; �ời vụ cung cấp mận của Mộc Châu, Sơn La thường từ tháng 5 đến tháng 6, trong khi mận từ Trung 
Quốc kéo dài từ tháng 6 đến đầu tháng 10; Giống mận của huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La chủ yếu là giống là mận 
Tam Hoa và mận cơm, trong khi đó Trung Quốc có tới 9 giốngmận khác nhau. Trên cơ sở đánh giá thực trạng thị 
trường, nghiên cứu đã đề xuất các can thiệp nhằm phát triển thị trường cho sản phẩm mận Mộc Châu: (i) Xây dựng 
kênh hàng mận chín chất lượng cao; (ii) Tăng sản lượng mận xanh; (iii) Đa dạng giống mận, kéo dài thời vụ và (iv) 
Xây dựng quy trình canh tác mận phù hợp cho từng thị trường.

Từ khoá: Mận Mộc Châu, cơ hội, thị trường, nhu cầu, chuỗi giá trị mận


