
THÁCH THỨC CỦA NGÀNH SỮA VIỆT NAM 
Trên con đường hướng tới sự phát triển bền vững 



Giới thiệu 

Định hướng của ngành sữa Việt Nam 
Một số thách thức đối với sự phát 
triển của ngành sữa Việt Nam: 
 

Chính sách Tăng đàn 

Tăng năng 
suất 

Chất lượng 
Môi trường 



Định hướng ngành sữa Việt Nam 

Nguồn: Quyết định 3399/QĐ-BTC ngày 28/6/2010  

0.7 tỉ lít 

1 tỉ lít 

1,9 tỉ lít 

2,6 tỉ lít 

0.42 tỉ lít 



Phương pháp 

Giống bò 
sữa tốt 

 

Kỹ thuật 
chăn nuôi 
hiệu quả 

 

Tăng năng suất sữa 

Tăng thêm hơn 60 
triệu lít sữa mỗi 

năm 

Thêm nông 
dân nuôi bò 

sữa 

Mở rộng quy mô 
trang trại bò sữa 

Tăng số lượng bò sữa 



Năng suất sữa trong những năm qua 

Nguồn: Bộ NN&PTNT 2012 

8% mỗi năm 
Đạt tiềm năng? 



Năng suất sữa bình quân Việt Nam và thế giới năm 2011 

Nguồn: Bộ NN&PTNT và IFCN 



Phương pháp 

Giống bò 
sữa tốt 

 

Kỹ thuật 
chăn nuôi 
hiệu quả 

 

Tăng năng suất sữa 

Tăng thêm hơn 60 
triệu lít sữa mỗi 

năm 

Thêm nông 
dân nuôi bò 

sữa 

Mở rộng quy mô 
trang trại bò sữa 

Tăng số lượng bò sữa 



Dự kiến số lượng bò sữa ở Việt Nam 2012-2020 

Nguồn: Cục chăn nuôi/Bộ NN&PTNT 

Số bò 
năm 
2012 

Tăng 10% mỗi năm 



Số lượng bò sữa tại Việt Nam từ 1990-2012  

Nguồn: PGS.TS Đinh Văn Cải và Bộ NN&PTNT 

Dự kiến: 191,000 con 
14% thấp hơn kế hoạch 



Chất lượng sữa 

Chế độ thức 
ăn 

Sức khỏe bò 

Thuốc Thú Y 

Giống bò 

Giai đọan cho 
sữa 

Môi trường 

Vắt sữa 

????............ 



Tăng năng suất 

Tăng số lượng bò 

Bảo đảm Chất lượng 

Nền tảng cho ngành bò sữa Việt Nam 



Trang trại bò sữa ở Việt Nam 

Nông hộ quy mô nhỏ 

Trang trại lớn của tập đoàn 



Trang trại bò sữa quy mô nhỏ 

Trên 90% sữa nguyên liệu 
ở Việt Nam được cung 
cấp từ các trang trại bò 
sữa quy mô nhỏ của nông 
hộ và do đó, sự phát triển 
ngành sữa Việt Nam trong 
những năm tới phụ thuộc 
vào sự phát triển của các 
trang trại bò sữa quy mô 
nhỏ của nông hộ. 



3 yếu tố phát triển bền vững trại bò sữa 

 
 

Kinh tế 

Xã hội Môi trường 

1990 
 
 
 
2010 
 
2015 
 
2020 

Hiện tại năm 2013 



Lợi nhuận của trang trại bò sữa 

Lợi nhuận = Tổng thu nhập – tổng chi phí 

- Sản lượng sữa  
    chất lượng 
- Bê 
- Phân bò 
- Bò loại thải   

- Thức Ăn 
- Khấu hao 
- Thuốc thú y 
- Thụ tinh  
- Lao động 

Nguồn: PGS.TS Đinh Văn Cải 2009 



Số lượng 
Đầu vào 

Năng 
suất 

Tăng lợi nhuận trang trại bò sữa 

Lợi nhuận 

Thu nhập Chi phí 

Giá bán Giá đầu 
vào 

Hiệu quả 
Đầu vào 

Tăng 
năng suất 



Phát triển bò sữa bền vững 

Kỹ thuật vắt sữa & 
vệ sinh 

Quản lý môi trường 

Giống bò và quản 
lý sinh sản 

Dinh dưỡng Quản lý dịch 
bệnh 

Chính sách  Hỗ trợ tài chính 

- Tăng đàn 
- Tăng năng suất 
- Chất lượng sữa 
- Tính cạnh tranh 



CÁM ƠN 
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