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Diễn biến và chiến lược phát triển ngành cao su 
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Diễn biến và chiến lược phát triển ngành cao su 

Việt Nam 

Nghị định số 750/QĐ-TTg ngày 3/6/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 và 

tầm nhìn đến năm 2020: 

 

 Vùng Đông Nam Bộ: tiếp tục trồng mới 25 nghìn ha để ổn định 

diện tích 390 nghìn ha cao su;  

Vùng Tây Nguyên: tiếp tục trồng mới khoảng 95 - 100 nghìn ha 

để ổn định diện tích 280 nghìn ha;  

Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ: tiếp tục trồng mới 10 - 15 nghìn 

ha để ổn định diện tích 40 nghìn ha;  

Vùng Bắc Trung Bộ: tiếp tục trồng mới khoảng 20 nghìn ha để 

ổn định diện tích 80 nghìn ha;  

Các tỉnh vùng Tây Bắc: không phát triển theo phong trào, có 

bước đi phù hợp. 



Phát triển cây cao su ở miền núi phía Bắc 

 Theo quy hoạch của Bộ NN&PTNT, diện tích cao su ở Tây Bắc 

đến năm 2015. là 50.000 ha. Tuy nhiên, quy hoạch của các địa 

phương đều vượt qua con số này. 

 Sơn La: 50.000 ha đến năm 2020. 

  Điện Biên: 35.000 ha đến năm 201 

 Chính phủ không có chủ trường trồng cao su ở Đông Bắc. Tuy 

nhiên các địa phương vùng này đã tự quy hoạch trồng 47.000 ha 

cao su. 

 Tuy không có chủ trương từ chính phủ, Tập đoàn Cao su VN 

vẫn thành lập 3 công ty ở Yên Bái, Hà Giang và Lào Cai để phát 

triển các dự án trồng cao su. 



Những vấn đề về chính sách phát triển cao su 

  Tư tưởng nóng vội, phát triển cao su theo phong trào ở các 

địa phương. 

  Chưa có các chế tài xử lý vấn đề “vượt rào” trong quy hoạch 

phát triển. 

 Thiếu các cơ chế hỗ trợ và giám sát từ chính phủ. 

 Vấn đề sử dụng tiền đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát 

triển cây cao su. 

(Theo TS. Nguyễn Văn Chinh, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Thiết 

kế Nông nghiệp) 

Các rủi ro khi phát triển cây cao su ở miền núi phía Bắc: 

 Nhiệt độ quá thấp vào mùa đông ảnh hưởng đến sự tồn tại, 

phát triển và sản lượng mủ của cao su  

 Chi phí đầu tư cao (160 – 170 triệu đồng / ha) 



Những bài học từ chiến lược phát triển cao su 

Hòa Bình: Tan giấc mơ vàng trắng 

Về dự án trồng thử nghiệm cây cao su ở Hòa Bình 

 Mục tiêu: Đánh giá khả năng phát triển cây cao su tại tỉnh 

Hòa Bình nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm. 

 Địa bàn: Xóm Bưng, xã Thu Phong, tỉnh Hòa Bình 

 Diện tích thử nghiệm: 10 ha 

 Giống thử nghiệm: Cao su chịu lạnh PB260, RRIV4, VNg - 

774 và VNg – 772. 

 Kinh phí thực hiện dự án: 360 triệu đồng 

 Thời gian bắt đầu trồng: Năm 2009 

 Mô hình: Nông dân đóng góp đất, công ty hỗ trợ phân bón trị 

giá  30 triệu đồng / ha trong 6 năm đầu. 



Những bài học từ chiến lược phát triển cao su 

Hòa Bình: Tan giấc mơ vàng trắng 

 Năm 2011, toàn bộ 10 ha cao su thử nghiệm bị chết do sương 

muối; 

 Kết luận của dự án khảo nghiệm: Không thể phát triển cây cao 

su ở tỉnh Hòa Bình; 



Những bài học từ chiến lược phát triển cao su 

Hà Giang: Đánh bạc với cây cao su 

Về dự án trồng cao su ở Hà Giang 

Địa bàn: Xã Vô Điếm (huyện Bắc Quang) và xã Trung Thành 

(huyện Vị Xuyên). 

 Tổng diện tích: 1000 ha. 

  Thời gian bắt đầu trồng: Năm 2009. 

 Mô hình: Người dân góp đất, công ty hỗ trợ vốn và kỹ thuật 

  Năm 2010, toàn bộ 1000 ha cao su đã bị chết do thời tiết 

giá lạnh 

Các hệ lụy 

 Nông dân góp đất nông phục vụ việc trồng cao su => ảnh 

hưởng đến sinh kế, cuộc sống và lòng tin của người góp đất. 

 



Những bài học từ chiến lược phát triển cao su 

Hà Giang: Đánh bạc với cây cao su 

Giống cao su chịu rét đã bị chết rét ở Hà Giang 



Những bài học từ chiến lược phát triển cao su 

Trồng cao su, thu hoạch củi ở Hà Giang 

Hà Giang: Đánh bạc với cây cao su 



Những bài học từ chiến lược phát triển cao su 

Hà Giang: Đánh bạc với cây cao su 

Về dự án trồng tái canh diện tích cao su đã bị chết 

 Đã trồng lại 1.158 ha cao su. 

Tập đoàn Cao su có kế hoạch trồng thêm khoảng 2.000 ha cao 

su ở Hà Giang. 

Diện tích trồng tái canh cao su ở Hà Giang 



Những bài học từ chiến lược phát triển cao su 

Thanh Hóa: Trồng cao su 15 năm chặt làm củi 

Về dự án trồng cao su tại nông trường Lam Sơn (Thanh Hóa) 

 Thời gian bắt đầu trồng cao su: 1997 

 Tổng diện tích: 500 ha 

 Mô hình: Người dân góp đất (đất trồng màu);  công ty cho vay 

chi phí phân bón (10 triệu đồng / ha). 

Sau 15 năm, toàn bộ diện tích cao su gần như không cho 

mủ; người dân góp đất rơi vào tình cảnh khó khăn, nợ nần 

chồng chất. 



Những bài học từ chiến lược phát triển cao su 

Thanh Hóa: Trồng cao su 15 năm chặt làm củi 

Về dự án trồng cao su tại nông trường Lam Sơn (Thanh Hóa) 

  Địa bàn: Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa 

Thời gian bắt đầu trồng cao su: 1997 

 Tổng diện tích: 500 ha 

 Mô hình: Người dân góp đất (đất trồng màu);  công ty cho vay 

chi phí phân bón (10 triệu đồng / ha). 

Sau 15 năm, toàn bộ diện tích cao su gần như không cho 

mủ; người dân góp đất rơi vào tình cảnh khó khăn,nợ nần 

chồng chất. 

Công ty Lam Sơn có chủ trương trồng lại diện tích cao 

su không cho mủ. 



XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 


