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TÓM TẮT
Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình chế biến trứng Bắc Thảo tại 3 hộ sản xuất kinh
doanh trứng Bắc Thảo ở Hà Nội. Kết quả cho thấy hiệu quả kinh tế khi thực hiện mô hình chế biến trứng Bắc
Thảo là rất cao và phù hợp với hầu hết các hộ chăn nuôi và chế biến trứng Bắc Thảo. Với quy mô 1.500 quả
trứng Bắc Thảo/mẻ, tổng vốn đầu tư ban đầu khá thấp, khoảng 51 triệu đồng (bao gồm chi phí sửa chữa, đầu tư
ban đầu và đăng ký sản xuất kinh doanh, an toàn thực phẩm). Theo tính toán, lãi mỗi quả trứng Bắc Thảo là 733
- 1.233 đồng/quả thì sau 1 năm sản xuất (100%) công suất đã sản xuất được 126.000 quả cho lợi nhuận ít nhất
khoảng 83 triệu đồng. Thời gian thu hồi vốn khoảng 6-7 tháng. Tuy nhiên quan trọng hơn là việc thực hiện quy
trình chế biến trứng Bắc Thảo rất đơn giản, nên có thể tận dụng các lao động dư thừa, nhàn rỗi, tạo thêm công ăn
việc làm cho 4 lao động với mức thu nhập 3,5 triệu đồng/tháng.
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ABSTRACT
Evaluation of economic efficiency for century egg processing model with scale of 1500 century eggs/ cacth
in Hanoi
The study has conducted to evaluate the economic efficiency of century egg processing model in 3 century egg
producting and trading households in Hanoi. The results show that the economic efficiency during implementing
century egg processing model was very high and suitable for most of century egg processing households.
With the scale of 1.500 century eggs/catch, the total initial investment was quite low, about 51 million VND
(including repairing costs, initial investment and trading registration, food safety). According to calculations, the
profit of each century egg after 1 year of producing was 733 – 1.233 VND/egg (100%), the capacity of producing
126.000 eggs for a profit was at least 83 million VND. The capita recovery period was about 6-7 months.
However, more importantly, the implementation of egg processing was very simple, so it can take advantage of
the surplus and idle labor, create more jobs for 4 workers with income of 3.5 million/month.
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