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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Huyện Cư Kuin có diện tích tự nhiên là 28.830 ha với 80% là đất 

đỏ Bazan, trong đó đất nông nghiệp 21.605,49 ha. Điều kiện tự nhiên 

thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao, 

nhất là cà phê. Đến năm 2013 toàn huyện Cư Kuin có trên  . 00 ha cà 

 hê, đ y là c y ch  lực, là sản phẩm ch  yếu, chiếm hơn 46% giá trị từ sản 

xuất nông nghiệ , tác động lớn đến phát triển kinh tế xã hội hàng năm c a 

huyện. 

Từ thực trạng phát triển c y cà  hê giai đoạn 2000 – 2013 c a 

huyện Cư Kuin, có nhiều biến động về diện tích, sản lượng và giá cả thị 

trường theo quy luật cung cầu; để cây cà phê trồng trên địa bàn huyện ổn 

định diện tích theo quy hoạch, năng suất tăng một cách hợp lý, chất lượng 

cà phê bảo đảm tiêu chuẩn; trước mắt cũng như l u dài thì rất cần có sự 

tham gia nghiên cứu để đánh giá việc phát triển cây cà phê. Xuất phát từ 

tình hình thực tế đó, tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài: “Phát triển cây 

cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin tỉnh Đắk Lắk”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá những vấn đề cơ sở lý luận về  hát triển c y cà  hê. 

- Phân tích thực trạng phát triển c y cà  hê trên địa bàn huyện Cư Kuin. 

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển cây cà phê huyện Cư Kuin 

trong thời gian tới.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

   3.1. Đối tượng nghiên cứu  

 Luận văn chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực 

tiến liên quan đến phát triển cây cà phê.  

 3.2. Phạm vi nghiên cứu 

 - Phạm vi về không gian: Địa bàn huyện Cư Kuin - tỉnh ĐăkLăk. 
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 - Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn 

đề về phát triển c y cà  hê trên địa bàn huyện Cư Kuin tỉnh Đăk Lăk 

những năm qua.  

 - Phạm vi về thời gian: Dữ liệu thứ cấp phục vụ đánh giá thực 

trạng phát triển sản xuất cây cà phê: Thu thập từ năm 2008-2013. Các giải 

 há  đề xuất áp dụng: Có ý nghĩa trong những năm tới. 

4. Phương pháp nghiên cứu. 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài sử dụng các  hương 

pháp sau: Phương  há   h n tích thực chứng; Phương  há   h n tích 

chuẩn tắc; Phương  háp phân tích tổng hợp; Phương  há   h n tích so 

sánh; Phương  há   h n tích thống kê; Và các  hương  há  khác 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài. 

 Kết quả nghiên cứu c a đề tài góp phần đưa ra những căn cứ và cơ sở 

khoa học cũng như những giải pháp cụ thể đá  ứng các yêu cầu bức thiết cho 

quy hoạch cây cà phê, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. Đồng thời giúp 

cho huyện lập kế hoạch phát triển cây cà phê hợp lý;  Kết quả nghiên cứu c a 

đề tài sẽ là cơ sở để xây dựng chương trình khuyến nông, khuyến lâm nhằm áp 

dụng những tiến bộ khoa học, công nghệ, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời 

sống nhân dân trong vùng. 

6. Bố cục của đề tài 

 Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương như sau: 

 Chương 1: Một số vấn đề lý luận về phát triển cây cà phê 

 Chương 2: Thực trạng phát triển c y cà  hê trên địa bàn huyện 

Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.  

 Chương 3: Một số giải pháp phát triển c y cà  hê trên địa bàn 

huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk.  

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu.  

 Một số nghiên cứu như: “Hiệu quả kinh tế dây chuyền chế biến cà 
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phê nhân trên địa bàn Tây Nguyên”. Tác giả Bùi Đức Thịnh (2005); “Phát 

triển ngành sản xuất cà phê bền vững ở Tây nguyên” Tác giả Bùi Quang 

Bình (2008); “Phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk ”. 

Tác giả Nguyễn Văn Hóa năm 2014; "Đề án qui hoạch chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng giai đoạn 2002 - 2005 tỉnh Đăk Lăk" . Sở NN&PTNT (2003); 

"Dự án quy hoạch phát triển cà phê bền vững giai đoạn 2011-2015 và 

định hướng đến 2020". Sở NN&PTNT (2012); “Phát triển cà phê bền 

vững trên địa bàn huyện Cư Mgar tỉnh Đăk Lăk ”. Tác giả Phạm Quốc 

Duy, năm 2012; “Phát triển cà phê chè của các hộ nông dân trên địa bàn 

huyện Krông Năng  tỉnh Đăk Lăk ”. Tác giả Phạm Văn Quang, năm 2012; 

“Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tại 

huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai”. Tác giả Huỳnh Ngọc Vị (2006) và 

nhiều bài viết khác 

CHƯƠNG 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂNCÂY CÀ PHÊ 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ CÂY CÀ PHÊ VÀ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ 

PHÊ. 

  1.1.1. Khái niệm về phát triển  cây cà phê 

  Phát triển c y cà  hê là một tổng thể các  iện  há  nhằm tăng sản 

 hẩm c a c y cà  hê để đá  ứng tốt hơn yêu cầu c a thị trường trên cơ sở 

khai thác các nguồn lực trong nông nghiệ  một cách hợ  lý và từng  ước 

n ng cao hiệu quả c a sản  uất. 

 1.1.2.  Cây cà phê và đặc điểm kinh tế kỹ thuật của cây cà phê 

 a. Giới thiệu cây cà phê: Cà phê có các ch ng loại như: Cà  hê 

ch    ra ica ; Cà  hê vối   o usta ; Cà  hê mít     llsa  .Ở Việt Nam 

diện tích cà  hê vối được trồng  hổ  iến, rộng r i nhất chiếm  0%, tiế  đó 

là cà  hê ch  chiếm  %, c n lại là cà  hê mít. 

 . Đ c  i    inh  tế kỹ thuật củ  c   c   hê  Trong chu kỳ kinh tế c a 
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cây cà phê thông qua hai thời kỳ: Thời kỳ kiến thiết cơ  ản (KTCB) khoảng 3 

năm và thời kỳ sản xuất kinh doanh khoảng 16-18 năm.  

  Thời kỳ kiến thiết cơ  ản từ 2- 3 năm, đ i hỏi  hải có vốn đầu tư 

tương đối lớn   ình qu n từ 22 - 35 triệu đồng ha  so với một số c y trồng 

khác. Chất lượng đầu tư thời kỳ này quyết định năng suất, chất lượng và 

hiệu quả kinh tế c a c y cà  hê trong thời kỳ kinh doanh sau này nói riêng 

và cả chu kỳ kinh tế c a c y cà  hê nói chung.  

  Thời kỳ kinh doanh từ 10-18 năm, c y cà  hê vừa tiế  tục tăng trưởng 

vừa cho sản lượng.  o vậy,  hải tiế  tục đầu tư đảm  ảo chất lượng vườn c y 

cho năng suất, sản lượng và chất lượng sản  hẩm cao nhất.  

 1.1.3. Vai trò, ý nghĩa của phát triển cây cà phê. 

 a. Về m t kinh tế: Tăng trưởng kinh tế địa  hương và người kinh 

doanh cà phê, hiệu quả kinh tế, tăng sức cạnh tranh sản phẩm cà phê trên thị 

trường. 

 b. Về m t xã hội: Thu nhập và vấn đề phân hóa giàu nghèo trong 

phát triển cà phê, giải quyết việc làm, n ng cao trình độ học vấn, bình 

đẳng giới và  ình đẳng giữa các dân tộc trong phát triển cà phê. 

 c. Về m t  ôi trường: Khai thác và sử dụng các tài nguyên đất 

và nước một cách hợp lý, bảo vệ môi trường sinh thái 

1.2. NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ 

 1.2.1. Gia tăng quy mô sản xuất cây cà phê 

 Gia tăng quy mô sản xuất c y cà  hê được thể hiện thông qua: 

Tăng diện tích trồng c y cà  hê; Tăng sản lượng và giá trị sản lượng sản 

xuất cà phê: Sự gia tăng sản lượng nhờ sự gia tăng không gian sản xuất, 

nguồn lực huy động vào và năng suất cây cà  hê. Được thể hiện qua sự gia 

tăng các yếu tố đầu vào như đất đai, số lượng  trình độ người lao động, 

vốn đầu tư; Tăng số lượng các nhà sản xuất cà phê 

   *  Nhó  tiêu chí  ánh giá gi  tăng qu   ô sản xuất cây cà phê. 
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 - Diện tích trồng cà phê và sự gia tăng về diện tích. 

 - Sản lượng và sự gia tăng sản lượng 

 - GTSX và sự gia tăng GTSX 

 1.2.2. Gia tăng các yếu tố nguồn lực 

 Gia tăng các yếu tố ngồn lực c a sản xuất c y cà  hê là việc làm 

tăng năng lực sản  uất. Các yếu tố nguồn lực để  hát triển c y hồ tiêu 

gồm: Nguồn lực đất đai, nguồn nh n lực, nguồn lực tài chính, nguồn lực 

về khoa học - công nghệ và các điều kiện cơ sở vật chất. 

 *  Nhó  tiêu chí  ánh giá gi  tăng các  ếu tố nguồn lực. 

- Diện tích đất và tình hình sử dụng đất 

- Năng suất đất đai qua các năm  

- Lao động và chất lượng lao động qua các năm 

- Tổng số vốn đầu tư và mức đầu tư trên diện tích 

- Số lượng và giá trị cơ sở vật chất kỹ thuật trong sản xuất cà phê 

- Mức tăng và tốc độ tăng cũa cơ sở vật chất trong sản xuất cà phê 

 1.2.3. Chuyển dịch cơ cấu trồng cây cà phê 

 Chuyển đổi cơ cấu trồng cà  hê là quá trình thay đổi số lượng, tỷ 

trọng về loại giống; số hộ canh tác cà phê; diện tích trồng các loại giống cho 

năng suất cao, có khả năng kháng  ệnh tốt; tăng giảm diện tích do chuyển đổi 

sản xuất giữa cây cà phê với các loại cây trồng khác.  

 *  Nhó  tiêu chí  ánh giá chuy n dịch cơ cấu trồng cây cà phê. 

 - Cơ cấu giống cà  hê qua các năm 

 - Mức và tỷ lệ tăng diện tích giống mới trong sản xuất 

 - Cơ cấu diện tích đất trồng các loại cà  hê qua các năm 

 1.2.4. Nâng cao trình độ thâm canh sản xuất cà phê 

 Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để nâng cao chất lượng sản 

phẩm, giảm chi phí, giảm chi phí và hao hụt trong sản xuất đến tiêu thụ sản 

phẩm. Bao gồm: Chọn tạo giống, kỹ thuật canh tác và thu hái, kỹ thuật chế 
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biến. 

      *  Nhó  tiêu chí  ánh giá trình  ộ thâm canh sản xuất cây cà phê 

 -  Tổng số vốn cố định trên đơn vị diện tích. 

  -  Giá trị công cụ máy móc trên đơn vị diện tích 

  - Tỷ lệ diện tích được tưới tiêu, điện khí hoá, sử dụng 

phân chế phẩm sinh học... 

 -  GTSX trên đơn vị diện tích. 

 -  Năng suất là chỉ tiêu trực tiếp nhất phản ánh trình độ 

thâm canh sản xuất cà phê. 

 - Giá trị sản phẩm hàng hóa sản xuất ra trên đơn vị diện 

tích và trên một lao động. 

 -  Năng suất lao động; 

 1.2.5. Hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất 

 Trong phát triển sản xuất cây cà phê cần lựa chọn và hoàn thiện các 

hình thức tổ chức sản xuất tiến bộ. Các hình thức tổ chức sản xuất cây cà phê 

hiện nay bao gồm: Hộ sản xuất cà phê, trang trại cà phê, công ty, nông 

trường ... 

      *  Nhó  tiêu chí  ánh giá hoàn thiện các hình thức tổ chức sản xuất 

- Số lượng các hình thức tổ chức sản xuất tăng qua các năm 

- Tốc độ tăng c a số lượng các hình thức tổ chức sản xuất  

- Số lượng các hình thức tổ chức sản xuất từng khu vực, từng 

địa  hương, từng lĩnh vực (sản xuất, chế biến, tiêu thụ.....).  

 1.2.6. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cây cà phê 

 Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm cây cà phê là quá trình mở 

rộng quy mô khách hàng cũng như sản lượng và giá trị sản phẩm cây cà phê 

trên thị trường. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm c y cà  hê đ i hỏi phải 

có được  các sản phẩm cà phê có chất lượng cao, phong phú về ch ng loại, có 

giá cả cạnh tranh, hình thành một hệ thống kênh thu mua và phân phối sản 
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phẩm được tổ chức tốt có hiệu quả đi liền với công tác marketing tốt. 

 *  Nhó  tiêu chí  ánh giá  hát tri n thị trường tiêu thụ sản 

phẩm cây cà phê. 

    - Doanh thu và mức tăng doanh thu c a sản phẩm cà phê 

   - Thị phần và mức tăng thị phần c a sản phẩm cà phê trên thị trường 

   - Số lượng các nhà phân phối tham gia 

 1.2.7. Gia tăng kết quả, hiệu quả và đóng góp của cây cà phê 

cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

 Nâng cao kết quả sản xuất cây cà phê thể hiện sự phối hợp các 

nguồn lực, các yếu tố sản xuất, thể hiện sự lớn mạnh tổng hợp về vốn, lao 

động, máy móc thiết bị công nghệ…Các nguồn lực này được tăng cường 

đầu tư đồng bộ thì kết quả sản xuất c y cà  hê như năng suất, sản lượng, 

GTSX... ngày càng phát triển. Trên cơ sở so sánh để xem xét hiệu quả về các 

mặt c a việc sử dụng nguồn lực. 

 *Nhó  tiêu chí  ánh giá việc gi  tăng  ết quả, hiệu quả v   óng gó  

của cây cà phê cho phát tri n kinh tế - xã hội củ   ị   hương 

 * Nhóm tiêu chí thể hiện kết quả sản xuất của cây cà phê. 

 - Giá trị sản xuất GO (Gross output): 
n

j

QjPjGO
1

 

  Q là khối lượng sản phẩm  

  P là đơn giá sản phẩm 

 - Chi phí trung gian IC (Intermediary Cost):   
n

j
jCIC

1

 

  C: là toàn bộ chi phí vật chất và dịch vụ sản phẩm 

 - Giá trị gia tăng V   Valu   dd d :  VA = GO - IC 

 - Tổng chi phí sản xuất TC là toàn bộ chi phí cố định và biến đổi 

đầu tư trong một thời kỳ nhất định thường là 1 năm. 

  TC = FC + VC 

 -  Thu nhập hỗn hợp MI: MI = VA - (A+T) – Lao động thuê  
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 Trong đó:  A là khấu hao TSCĐ 

   T là các khoản thuế phải nộp 

 * Nhóm tiêu chí thể hiện hiệu quả sản xuất của cây cà phê. 

 - Tỷ suất giá trị sản xuất theo chi phí Tgo = GO/IC  

 - Tỷ suất giá trị tăng thêm chi  hí TVA = VA/IC 

 - Tỷ suất thu nhập hỗn hợp theo chi phí TMI = MI/IC 

 -  Hiệu quả sử dụng lao động, năng suất lao động: Thu nhập/Lao 

động 

 - Thu nhập thuần túy, Pr: :  Pr = MI - LPi. 

 Trong đó:  L là số ngày công lao động gia đình được sử 

dụng để sản xuất trong một chu kỳ sản xuất. 

Pi: Là giá trị lao động tại địa  hương. 

 * Nhóm tiêu chí thể hiện đóng góp của cây cà phê cho phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương 

 - Tỷ lệ đóng góp của ngành cà phê: Chỉ tiêu này thể hiện mối 

quan hệ giữa giá trị sản lượng cà phê sản xuất ra so với giá trị hàng hóa 

nông nghiệp (GTSX c a huyện)  trong một năm. 

  

G
G

nn

ttg  

 g: Tỷ lệ đóng gó  về giá trị sản lượng hàng hóa c a cây cà phê. 

 Gtt: Tổng giá trị sản lượng cà phê. 

 Gnn: Tổng giá trị sản lượng hàng hóa ngành nông nghiệp (GTSX 

c a huyện). 

 - Đóng góp của cà phê trong tổng thu nhập của người trồng cà 

phê 

 - Số lượng lao động và việc làm tham gia trồng cà phê (người) 

 - Tỷ lệ số hộ và nhân khẩu nghèo tham gia trong lĩnh vực sản 

xuất cà phê  
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ 

 1.3.1. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện tự nhiên: Một số điều 

kiện tự nhiên ảnh hưởng đến phát triển cây cà phê: Chất lượng và độ cao c a 

đất, khí hậu (nhiệt độ, ẩm độ, lượng mưa, gió... , nguồn nước. 

 1.3.2. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện kinh tế: Các nh n tố 

thuộc về điều kiện kinh tế: tình hình  hát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế,  thị 

trường, chính sách nông nghiệ ,  hát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệ . 

 1.3.3. Nhóm nhân tố thuộc về điều kiện xã hội: Nhân tố điều 

kiện xã hội có ảnh hưởng đến sản xuất phát triển c y cà  hê, trong đó các yếu 

tố quan trọng như d n tộc, dân số, lao động, truyền thống, dân trí. 

1.4. KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ CỦA MỘT SỐ 

ĐỊA PHƯƠNG 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ  TRÊN ĐỊA BÀN 

HUYỆN CƯ KUIN TỈNH ĐĂK LĂK 

2.1. CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN 

CƯ KUIN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN 

CÀ PHÊ  

 2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên: Huyện Cư Kuin có địa hình 

thấp dần từ Đông  ắc xuống Tây nam, độ cao trung bình 400 - 500m so với 

mặt nước biển; độ dốc trung bình từ 0 - 8
0
. Khí hậu chịu ảnh hưởng chung 

c a chế độ khí hậu gió mùa Tây nam, mang tính chất khí hậu Cao nguyên 

nhiệt đới ẩm, Đ y là vùng địa hình cho ưu thế phát triển cây công nghiệp dài 

ngày như cà  hê, cao su, tiêu có năng suất cao. 

 2.1.2. Đặc điểm xã hội : Dân số trung bình c a toàn huyện năm 

2013 là 111.07  người, với 20.942 hộ; mật độ dân số trung bình 385 

người/km
2
; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số 5.725 hộ, với 30.817 

khẩu (chiếm 27,74% dân số toàn huyện). Năm 2013, tổng số nguồn lao 
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động có 57.316 người, chiếm 51,60%.Lao động trong nông, lâm và th y 

sản là 47.171 người, chiếm 82,57% tổng lao động và chiếm trên 6,5% lao 

động nông, lâm và th y sản c a toàn tỉnh.  

2.1.3. Đặc điểm kinh tế: Thời kỳ 2008-2013, tốc độ tăng trưởng 

giá trị sản xuất bình quân chung c a huyện  th o giá SS  là 7,75% năm, 

trong đó ngành Nông - lâm - th y sản tăng trưởng 5,87% năm, công nghiệp 

- xây dựng tăng 15,12% năm; dịch vụ - thương mại tăng  ,46% năm. Thu 

nhậ   ình qu n đầu người năm 2013 th o giá hiện hành đạt 17 triệu đồng. 

Cơ cấu kinh tế chung: Ngành nông - lâm - th y sản từ 68,57% năm 2008 

giảm xuống c n 62,8% năm 2013.Ngành công nghiệp- xây dựng 14,34%. 

Dịch vụ 22,86%. 

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA  BÀN 

HUYỆN CƯ KUIN. 

 2.2.1. Quy mô phát triển cây cà phê 

 a. Diện tích, năng suất, sản lượng qu  các nă .: Tốc độ tăng 

trưởng về diện tích c y cà  hê giai đoạn 2000-2004 giảm  ình qu n 3,38% năm, 

năng suất cà phê thời kỳ này thấp bình quân 2,4 tấn ha nguyên nh n do người 

d n đầu tư ít, không chú trộng đến sản xuất cà phê. Giai đoạn từ năm 2005 diện 

tích cà  hê tăng nhanh từ 10.6 2 ha  năm 2004  lên 11.464 ha  năm 2008  làm 

tăng tổng sản lượng. Những năm gần đ y diện tích c y cà  hê có  u hướng giảm 

dần nguyên nhân chính là do giá cà phê giảm và chững lại trong khi giá c a một 

số c y l u năm như hồ tiêu, cao su, điều, c y ăn quả (sầu riêng,  ơ, mít...  tăng 

cao.  

 b. Diện tích, năng suất, sản lượng theo  ơn vị sản xuất: Tổng 

diện tích cà phê c a toàn huyện năm 2013  là 9.912,36 ha, trong đó diện 

tích c a doanh nghiệp là 6.073,48 ha (61,27%) song diện tích cà phê này 

được công ty cho hộ gia đình  5.8 4 hộ) nhận khoán hàng năm nộp sản 

th o quy định c a công ty, còn lại 3.786,24 ha (38,20%) c a các hộ nông 
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dân làm ch  (3.393 hộ) và sản xuất và trang trại sản xuất cà phê (0,53%). 

Năng suất c a doanh nghiệp từ 2,55-2,61 tấn/ha còn hộ nông dân là 2,52 

tấn ha . Năng suất c a các trang trại có quy mô lớn là 2,62 tấn/ha tuy 

nhiên số lượng trang trại cà  hê đạt th o Thông tư 27 c a Bộ nông nghiệp 

là rất ít.  

 c. Diện tích, năng suất, sản lượng theo  ơn vị hành chính: 

Hiện nay trên địa bàn huyện Cư Kuin  hát triển cà phê gần như đồng đều 

ở các    trong đó nhiều nhất ở xã Ea Ktur (1.843,24 ha), Ea Ning 

(1.578,21ha), Ea Tiêu (1.520,34 ha), Hòa Hiệp (1.292,13 ha). Các xã tiếp 

giá   ung quanh cũng có tuy nhiên số lượng ít hơn như     a Hu, Cư  wi, 

 a Bhôk,  ray Bhăng điện tích chỉ khoảng vài trăm đến 1.000 ha. Bình 

quân diện tích cà phê chiếm 34,38% tổng diện tích tự nhiên c a xã. 

 2.2.2. Gia tăng các yếu tố nguồn lực sản xuất cà phê 

 . Nguồn lực  ất   i: Tổng diện tích đất SXNN năm 2013 là 

21.605,49 ha chiếm 74,94% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích đất 

trồng c y l u năm là 15.477,80 ha, diện tích canh tác cà phê là 9.912,36 

ha, bình quân 1,06 ha/hộ. GTSX cà  hê 1đơn vị diện tích canh tác cà phê 

là 135.553 triệu đồng. 

  . L o  ộng: Theo số liệu c a phòng NN$PTNT huyện Cư Kuin 

nhận thấy số lượng lao động hoạt động trong các lĩnh vực từ sản xuất, thu 

mua, chế biến, từ hộ đến các cơ sở, doanh nghiệ  trên địa bàn có chiều 

hướng gia tăng  uất phát từ thực trạng giảm diện tích cà phê từ 11.372,00 

ha năm 200   uống  . 12,36 ha năm 2013. Hộ tham gia sản xuất cà phê 

giảm từ 9.975 hộ năm 200   uống 9.287 hộ năm 2013. 
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Bảng 2.1. Tình hình lao động trong sản xuất cà phê huyện Cư Kuin  

giai đoạn 2009-2013 

Đvt: người, % 

Stt Chỉ tiêu 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Tổng lao động   55.538 55.964 56.438 56893 57.316 

2 Lao động sản xuất cà phê  31.236 31.046 31.548 30.267 29.718 

2.2 Lao động trực tiếp 27.800 27.320 27.762 26.635 26.152 

2.3 Lao động gián tiếp  3.436 3.725 3.786 3.632 3.566 

3 Tỷ lệ 56,24 55,47 55,90 53,20 51,85 

Nguồn: NGTK và số liệu Phòng NN&PTNT huyện Cư Kuin các năm 

c. Vốn  ầu tư  Về vốn đầu tư sản xuất cho thấy, trong tổng chi phí, 

phân bón chiếm tỷ lệ cao nhất khoảng 41%, kế đến là nước tưới (39%) và thu 

hoạch (8%). Các hoạt động còn lại mỗi thứ chỉ chiếm từ 2% - 3%. Chi phí lao 

động cao nhất là trong tỉa thưa, vận chuyển và thu hoạch, lần lượt chiếm 57%, 

55% và 50% tổng chi phí nhân công. Kế đến là chi phí về làm cỏ và bảo dưỡng 

bồn tưới cây, lần lượt là 47% và 42%. Về sử dụng phân bón cho thấy có 100% 

hộ đ  sử dụng. Theo số liệu Phòng NN&PTNT huyện Cư Kuin vốn đầu tư cho 

sản xuất cà phê 650.912 triệu đồng. 

Bảng 2.2. Tình hình vốn đầu tư sản xuất cà phê huyện Cư Kuin 

giai đoạn 2009 -2013 

Stt Chỉ tiêu 
Năm 

 2009 

Năm  

2010 

Năm  

2011 

Năm  

2012 

Năm  

2013 

  Tổng vốn 530.043 553.970 612.914 575.262 650.912 

 1 Vốn tự có  tr.đ  437.552 449.448 451.981 484.431 515.443 

 2 Vốn vay  tr.đ  92.491 104.523 160.933 90.831 135.469 

Nguồn: Phòng NN&PTNT huyện Cư Kuin 
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d. Kho  học – công nghệ  Đ  áp dụng giống mới  ằng các giống 

T 4, T 5, T 6, T  , T 13 để tăng năng suất và chất lượng cà  hê; đảm 

 ảo năng suất  ình qu n từ 3 tấn ha trở lên, á  dụng  hương  há  nh n 

giống vô tính  ằng kỹ thuật gi m cành, sử dụng các loại chế  hẩm  ảo vệ 

thực vật mới, ít độc đối với người,hệ thống chế biến cà  hê ướt để nâng 

cao chất lượng cà phê..... 

e.  ơ s  vật chất  Nhìn chung hệ thống giao thông tương đối 

phát triển. Mạng lưới điện trên địa bàn huyện được đầu tư   y dựng khá 

hoàn chỉnh đảm bảo cấ  điện cho trên 98% tổng số hộ. Trên địa bàn huyện 

hiện đ  có 40 công trình thuỷ lợi trong đó đá  ứng tưới cho 4.535 ha cà 

 hê  45,75% , ngoài ra người dân sử dụng nước từ giếng khơi, giếng 

khoan c a dân và doanh nghiệ  để cung cấ  nước tưới cho cà phê. Hệ 

thống  ưu chính viễn thông đ  được chú trọng đầu tư đổi mới. Mạng lưới 

ngân hàng, tài chính, tín dụng phát triển mạnh. 

 2.2.3. Cơ cấu sản xuất cây cà phê 

 Trước đ y vào năm 2005 các giống cà  hê được trồng nhiều trên 

địa bàn huyện Cư Kuin là T 7, T 11, T 12, T 13 đến nay các giống được 

lựa chọn trồng là TR4, TR5, TR6, TR13. Hiện nay tỷ lệ diện tích canh tác cà 

phê với các giống qua tuyển chọn và giống mới chiếm trên 40% tổng diện 

tích tương đương khoảng  3.500 ha. Sản xuất cà phê vối địa bàn trải rộng 

trên toàn huyện bao gồm 08 xã,  với 9.388,55 ha  chiếm 94,72% còn sản 

xuất cà  hê ch  được người dân trồng xen ghép còn lại phần lớn được 

công ty cà phê trồng thử nghiệm rồi nhân rộng. Hiện tại sản xuất cà phê 

chè tập trung tại 4 xã là Ea Tiêu, Ea Bhôk, Ea Sim, Hòa Hiệp với diện tích  

năm 2013 là 523,81 ha chiếm tỷ trọng rất nhỏ (5,28%). Tính đến năm 

2013 tổng diện tích được tái canh là 667,83 ha trong đó diện tích c a các 

công ty trên địa bàn là 394,34 ha, c a các hộ dân là 273,49 ha. Công tác 

chọn giống và sử dụng giống mới có năng suất cao đang được chú trọng đặc 
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biệt là trong tái canh vườn cây (80,83%). Tỷ lệ vườn cây có cây che bóng 

đạt (87,54%). 

 2.2.4. Tình hình thâm canh sản xuất cà phê 

 a. Các giống cà phê: Theo số liệu thống kê phòng NN&PTNT 

huyện Cư Kuin thì có hơn 50% là giống thực sinh; trong đó chiếm tỷ lệ 

85,2% là giống do nông dân tự sản xuất. Hiện nay các vườn cà phê trồng 

mới, tái canh và các nhóm hộ sản xuất có xu hướng sử dụng các gióng cà 

 hê ghé  có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt như T 4, TR7, TR5, 

TR13... 

 b. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật:   

 * Quy trình chăm bón: Có khoảng 50% số hộ trồng cà  hê đ  sử 

dụng phân có nguồn gốc hữu cơ để bón cho cà phê. Hơn 90% diện tích cà 

 hê được các nông hộ bón phân NPK hỗn hợp hoặc bón kết hợp phân hỗn 

hợp với  h n đơn. Ph n  ón lá thường được phun 1-2 lần trong năm. 

* Sử dụng nước tưới và các biện pháp tiết kiệm nước: Cà phê nông 

hộ được á  dụng  hương  há  tưới gốc là chính, chỉ một diện tích rất nhỏ 

dưới 5% được tưới  hun mưa. Nguồn nước tưới người trồng cà  hê sử dụng 

từ ao, hồ sông suối chiếm 34%, giếng khoan đào chiếm 33% và mương th y 

lợi 33%. 

* Thu hoạch và sau thu hoạch: Tỷ lệ quả chín rất thấ , chỉ có 15% 

nông hộ được điều tra thu hoạch với tỷ lệ quả chín >70%, 63% nông hộ thu 

hoạch với tỷ lệ quả chín từ 50-70%, 22% nông hộ thu hoạch với tỷ lệ quả 

chín dưới 50%. Phần lớn các nông hộ  hơi cà  hê trên s n  i măng nhưng 

diện tích s n đất vẫn c n chiếm tỷ lệ cao, từ 30 - 34%. 

c. Tr ng thiết  ị sản xuất  Đối với nhóm hộ sản  uất với quy mô 

nhỏ tức là diện tích cà  hê ít thì các trang thiết  ị như máy cày,  ơm tưới, 

 éc tưới, nhà kho rất hạn chế. Ở những hộ này thường thuê mướn trang 

thiết  ị để  hục vụ cho diện tích cà  hê mình sở hữu. 
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 d. Năng suất cà phê: Sự giảm đầu tư vào c y cà  hê từ khi cà phê 

rớt giá trong giai đoạn 2002-2003 làm cho năng suất cà phê c a toàn 

huyện đạt bình quân chỉ có 2,2-2,3 tấn/ha. Sự cải thiện về năng suất từ 

năm 2006-nay đ  có chuyển biến tích cực phần nhiều là do giá cà phê trên 

thị trường khá ổn định. Tuy nhiên đến nay nhìn chung năng suất cà phê 

nhân/ha c a huyện chỉ ở mức trung bình, sự phát triển chưa đảm bảo tính 

hiệu quả. 

 2.2.5. Các hình thức tổ chức sản xuất 

 Trong sản xuất cà phê trên địa bàn huyện Cư Kuin vai trò ch  yếu 

vẫn là kinh tế hộ gia đình mà đối tượng cụ thể là hộ nông dân trực tiếp sản 

xuất với 9.287 hộ. Ngoài ra có 4 công ty sản xuất chế biến và xuất khẩu cà 

 hê  trong đó giao khoán cho 5.8 4 hộ) và 09 trang trại trồng cà phê theo tiêu 

chí mới. 

Bảng 2.3. Biến động số cơ sở trồng, kinh doanh và chế biến cà phê 

tại huyện Cư Kuin qua các năm 

Stt Chỉ tiêu 
Năm  

2005 

Năm  

2009 

Năm 

 2013 

So sánh (+/-) 

2009/ 

2005 

2013/ 

2009 

1 Hộ sản xuất cà phê 10.144 9.736 9.287 -408 -449 

1.1 Hộ trồng cà phê 4.341 3.747 3.393 -594 -354 

1.2 Hộ nhận khoán 5.803 5.989 5.894 186 -95 

2 Hộ kinh doanh cà phê 63 85 112 22 27 

3 Hộ chế biến cà phê 7 12 23 5 11 

4 Công ty SX chế biến, XNK 4 4 5 0 1 

5 Trang trại sản xuất cà phê 21 27 9 6 -18 

6 HTX - - - -   

Nguồn: PhòngNN&PTNT huyện Cư Kuin qua các năm 

 Trên địa bàn huyện có nhiều hình thái tồn tại c a doanh nghiệ  như 

tư nh n, nhà nước…  hục vụ cho phát triển cà phê tại huyện có các công ty 
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chế biến, thu mua, đến các tiểu thương, đại lý cung ứng vật tư đầu vào cho 

sản xuất như  h n  ón, thuốc bảo vệ thực vật…. 

 2.2.6. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 

Khối lượng sản phẩm cà phê nhân hộ nông dân sản xuất bán cho 

ngưười thu gom chiếm 35%; 50% lượng cà  hê  án cho các đại lý thu 

mua, 10 % được người dân vận chuyển đến bán tại các đại lý ở trung tâm  

huyện, thị. Còn lại khối lượng bán thẳng cho các Công ty thu mua chỉ 

khoảng 5% tổng sản lượng sản xuất ra Công ty thu mua c a hộ dân bằng 

kênh trực tiế  và qua trung gian đại lý là 40% sản lượng, khối lượng này 

chính đơn vị chế biến tại chổ ra thành phẩm và xuất cho công ty thu mua 

xuất khẩu trong và ngoài huyện. Các đại lý huyện   đơn vị bên ngoài thu 

mua 60% sản lượng c a nông hộ, chế biến ra thành phẩm xuất bán cho 

công ty thu mua xuất khẩu.  

Bảng 2.4. Tình hình tiêu thụ sản phẩm cà phê giai đoạn 2009 - 2013 

Stt Chỉ tiêu Đvt 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Sản lượng cà phê Tấn 27.548 28.016 27.884 27.751 27.682 

1.1 Xuất khẩu " 26.363 26.584 26.526 26.364 26.214 

1.2 Trong nước " 1.185 1.432 1.358 1.388 1.467 

2 

Số lượng các nhà  

phân phối tham gia Đv 42 57 58 55 58 

2.1 Đại lý  " 28 37 41 31 36 

2.2 CT thu mua " 9 13 11 16 14 

2.3 CT thu mua XK  " 5 7 6 8 8 

3 Giá trị   230.886 243.708 212.624 243.074 245.020 

3.1 Xuất khẩu Tr.đ 220.496 233.472 204.970 235.296 234.729 

3.2 Nội địa " 10.390 10.236 7.654 7.778 10.291 

Nguồn: Phòng NN$PTNT huyện Cư Kuin qua các năm 

2.2.7. Gia tăng kết quả, hiệu quả và đóng góp của cây cà phê 

cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
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 a. Kết quả sản xuất cà phê 

 Năng suất cà phê bình quân chung c a các hộ là 2,55 tấn nhân/ha. 

Giá trị sản xuất  GO   ình qu n là 135.533 nghìn đồng. Giá trị gia tăng  V   

 ình qu n là 101.751 nghìn đồng. Nhóm hộ có quy mô lớn có giá trị VA lớn 

nhất đạt 116.354 nghìn đồng và thấp nhất ở nhóm hộ có quy mô nhỏ là 

87.156 nghìn đồng. Phân theo thành phần dân tộc nhận thấy VA dân tộc kinh 

là 107.073 nghìn đồng, DTTS là 83.873 nghìn đồng. Giá trị thu nhập hỗn hợp 

MI  ình qu n là  7.728 nghìn đồng. 

Bảng 2.5. Kết quả sản xuất cà phê  BQ 1 ha năm 2013 

Đvt: tấn/ha, 1000đ 

Stt Diễn giải Chung 
Theo quy mô Theo dân tộc 

Nhỏ TB Lớn Kinh DTTS 

1 Năng suất  2,55 2,57 2,49 2,60 2,58 2,52 

2 Giá trị sản xuất (GO) 135.533 125.281 132.543 158.585 141.853 114.297 

3 Chi phí trung gian (IC) 35.368 38.125 34.064 42.230 36.839 30.424 

4 Tổng CPSX (TC) 54.857 56.575 53.535 62.288 56.727 48.572 

5 Giá trị gia tăng  V   101.751 87.156 100.434 116.354 107.073 83.873 

6 Thu nhập hỗn hợp (MI) 97.728 83.555 96.229 113.267 102.954 80.168 

7 Thu nhập thuần (Pr) 82.262 68.706 80.963 96.296 87.184 65.725 

Nguồn: Tổng hợp từ SLĐT của PhòngNN&PTNT huyện Cư Kuin  

 b. Hiệu quả sản xuất cà phê 

Hiệu quả sử dụng chi  hí  IC, TC  đều lớn hơn 1  lần  trong đó 

VA/IC từ 2,29-2, 5; V  TC dao động từ 1,54-1,89. Thu nhập thuần/tổng 

chi phí từ 1,21-1,55 lần tùy theo quy mô và ch  thể sản xuất. Hiệu quả sử 

dụng lao động bình quân tính cho thu nhập thuần là 5 .703 nghìn đồng, hiệu 

quả trên 1 ngày công lao động là 447 nghìn đồng khá cao so với sản xuất các 

loại c y hàng năm và một số c y l u năm khác tại địa  hương. 

 c. Mức  ộ  óng gó  cho phát tri n KT-XH củ   ị   hương 
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 Mức độ đóng gó  c a phát triển sản xuất cà phê khá cao. Giá trị sản 

xuất tạo ra chiếm 46,56% trong tổng GTSX c a ngành nông nghiệp và chiếm 

29,24% trong tổng GTSX các ngành kinh tế c a huyện. Đến nay số lượng lao 

động tham gia vào ngành cà  hê là 2 .718 người. Đến năm 2013 đ  tập huấn 

được 3.566 nông dân. Phát triển sản xuất cà phê góp phần là tăng thu nhập, ổn 

định thu nhậ  cho người nông d n, đảm bỏa việc học tập c a con em. Tỷ lệ trẻ 

em tới trường ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo c a toàn huyện cũng được giảm 

dần. 

2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN 

ĐỊA  BÀN HUYỆN CƯ KUIN. 

 2.3.1. Những kết quả đạt được: Diện tích cà phê phát triển khá 

ổn định qua các năm; Phát triển cây cà phê trong những năm qua tạo  ước 

thay đổi bộ mặt nông thôn huyện, đời sống nh n d n ngày càng được cải 

thiện, ổn định trật tự góp phần an sinh xã hội, nền nông nghiêp nông thôn 

c a huyện có những khởi sắc; Đ  hình thành những vùng chuyên canh cây 

cà phê, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; Đ  có sự áp dụng 

tiến bộ công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất, sản xuất cà phê theo tiêu chí cà 

phê sạch .... 

 2.3.2. Những tồn tại hạn chế: Quy hoạch phân vùng sản xuất còn 

chậm, thiếu đồng bộ; Năng suất cà phê tính trên cùng một đơn vị diện tích 

chưa cao, chất lượng vườn cây già cỗi mà vẫn duy trì; Sự liên kết chưa được 

đảm bảo; Chất lượng cà phê nhân không cao; Quy trình kỹ thuật tái canh 

chưa được đảm bảo; Tâm lý chạy theo giá cả để chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng vẫn c n; Năng lực thị trường c a nông dân còn rất hạn chế;  Vấn đề 

môi trường. 

 2.3.3. Nguyên nhân của những phát sinh tồn tại: Vật tư đầu 

vào tăng cao, ảnh hưởng c a thời tiết, thiếu điều kiện sơ chế, thiếu thông 

tin, thiếu liên kết, nhiều khâu trung gian. 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN CƯ KUIN TRONG THỜI GIAN TỚI 

3.1. CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP 

 3.1.1. Bối cảnh phát triển cà phê: Việt Nam gia nhập AFTA và 

WTO cho thấy sản phẩm cà phê c a Việt Nam chịu sự tác động sâu sắc 

c a quy luật cung - cầu c a thị trường quốc tế; đồng thời, bị tác động lớn 

bởi một số tổ chức kinh tế trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất chế biến và 

kinh doanh mặt hàng cà phê trên thế giới. 

 3.1.2. Thị trường tiêu thụ cà phê 

 a. Xu hướng tiêu thụ cà phê trong nước: Thị trường tiêu thụ cà phê 

trong nước còn nhiều tiềm năng và số lượng cà phê tiêu thụ sẽ tăng gấp 1,4 – 

1,5 lần trong 10 năm tới. 

 b. Tình hình tiêu thụ cà phê thế giới: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

và Coffee Network dự báo niên vụ cà phê 2014 sẽ được mùa với sản lượng cao: 

139,7 – 139,8 triệu tấn  Brazil được mùa: 3,3 triệu tấn, trong đó cà  hê vối: 0,81 

triệu tấn). Ngoài ra, còn có Việt Nam, Indonesia, Colombia, Ấn Độ, Mexico sản 

lượng cà  hê đều tăng làm cho cung tiếp tục vượt so với cầu đối với sản phẩm cà 

phê  

 c. Tình hình nhập khẩu cà phê: Các nước nhập khẩu cà phê 

đứng đầu các nước nhập khẩu cà phê là Mỹ, kế đến là Đức, Bỉ, Ý, Nhật, 

Pháp. Tuy nhiên các quốc gia này đều là những quốc gia khó tính đối với 

chất lượng sản phẩm cà phê nhập khẩu.  

 3.1.3. Quy hoạch phát triển cà phê bền vững trên địa bàn 

tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020: Duy trì diện tích ổn định 150.000 ha, sản 

lượng đạt  ình qu n 400.000 tấn niên vụ, 50% diện tích cà  hê trồng có 

trồng c y ch   óng. Triển khai áp dụng TCVN 4193:2005 cho 60% sản 

lượng cà  hê  uất khẩu trở lên. 100% diện tích cà phê trong vùng quy 
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hoạch được tưới nước ch  động; xây dựng thêm 10.000 m
2
 kho bảo quản 

và 40.000 m
2
 kho ngoại quan 500.000 m

2
 s n  hơi và 500 máy sấy nông 

sản. 

3.2. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

CÂY CÀ PHÊ CỦA HUYỆN CƯ KUIN. 

 3.2.1. Quan điểm: Sản xuất cà phê phải theo tiêu chí c a thương 

hiệu “Cà  hê Buôn Ma Thuột”,  “ hải đảm bảo năng suất, sản lượng, chất 

lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ th o  hương hướng 

ổn định lâu dài; giải quyết hài hoà lợi ích về kinh tế - xã hội, gắn với bảo vệ 

môi trường và giữ vững trật tự an toàn xã hội”. 

 3.2.2. Mục tiêu: Mục tiêu đến năm 2020 ổn định diện tích cà phê 

toàn huyện khoảng 8.500 ha trong đó diện tích cà phê chè khoảng 500 ha, 

tổng sản lượng đạt khoảng 25.000 tấn. Kim ngạch  uất khẩu hàng năm đạt 

khoảng 14 triệu USD. Giải quyết việc làm cho khoảng 30.000 lao động trực 

tiế  và 5.000 lao động gián tiếp. Mở lớ  tậ  huấn kỹ thuật tiên tiến trong sản 

 uất, kinh doanh cà  hê cho khoảng 500 nông d n năm. Tăng tỷ lệ chế biến 

cà phê bột, cà  hê h a tan đạt 10% trở lên sản lượng c a niên vụ. Triển khai 

áp dụng TCVN 4193:2005 cho 60% sản lượng cà  hê  uất khẩu trở lên. 

Tham gia phổ biến  ộ nguyên tắt chung cho cộng đồng cà  hê 4C,  ộ tiêu 

chuẩn UTZ... 

 3.2.3. Định hướng: Quy hoạch vùng sản xuất tập trung, phát triển 

gắn kết chặt chẽ từ khâu chọn giống – trồng – chăm sóc – thu hoạch – chế 

biến và tiêu thụ. Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tiên tiến vào sản 

xuất, chế biến cà phê. Kết hợp xây dựng vùng nguyên liệu và vùng chế biến. 

Xây dựng CSHT đồng bộ phục vụ sản xuất cà phê.  

3.3. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA 

BÀN HUYỆN CƯ KUIN TRONG THỜI GIAN TỚI. 

 3.3.1. Phát triển quy mô sản xuất cà phê: Phải tận dụng các lợi 
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thế từ điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, các tập quán tâm lý, xã hội c a 

từng khu vực d n cư và lợi thế so sánh c a từng vùng để gia tăng số lượng và 

quy mô sản xuất c y cà  hê trên địa bàn: Phát triển diện tích trồng cây cà phê 

phải gắn với quy hoạch c a huyện. Định hướng phát triển vùng trồng cây cà 

phê tập trung và ch  lực tại địa bàn các xã: Ea Tiêu, Ea Ktur, Ea Sim, Ea 

Ning. N ng cao năng lực kinh tế và quản lý kinh tế cho hộ nông dân, bao 

gồm: năng lực về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ; trình độ văn hóa, 

trình độ kinh doanh và quản lý kinh tế c a các ch  thể kinh tế hộ nông dân.  

 3.3.2. Giải pháp về các nguồn lực cho sản xuất cà phê 

a. Giải pháp về  ất   i: Rà soát lại quy hoạch , công bố quỹ đất có 

thể giao hoặc cho thuê , xúc tiến nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, cấp giấy chứng nhận trang trại cà phê. 

b. Giải pháp về l o  ộng: Có cơ chế khuyến khích, đ i ngộ, thu 

hút lao động trình độ cao từ bên ngoài, đào tạo đội ngũ công nh n kỹ thuật, 

đào tạo đội ngũ cán  ộ các doanh nghiệp 

c. Giải pháp về vốn: Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho d n để cho dân có tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng. Ngân 

hàng Chính sách - Xã hội, NNPTNT c a tỉnh và chi nhánh tại huyện Cư 

Kuin cần phát huy vai trò c a mình, tăng số lượng hộ được vay. Cần xem 

xét lại thời hạn cho vay để phù hợp với điều kiện sản suất mang tính đặc 

thù như ngành sản xuất nông nghiệp 

 d Về áp dụng các tiến bộ trong sản xuất cà phê: Đầu tư thoả đáng 

cho công tác khuyến nông, khuyến khích các hình thức liên kết và hợp tác 

trong nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất cà phê, tăng cường công tác 

kiểm tra, thực hiện quy trình sản xuất, du nhập giống chất lượng cao, nâng 

cao chất lượng hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý kinh tế 

e. Về cơ s  hạ tầng:  Chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng 

giao thông,  th y lợi và văn hóa 
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3.3.3. Tăng cường thâm canh sản xuất cà phê: Nâng cao công 

tác sản xuất và chon lọc giống cà phê, th m canh vườn c y, tăng cường cây 

ch   óng trong vườn cà phê, chấn chỉnh khâu thu hoạch, đầu tư cho công 

đoạn chế biến  hơi sấy, liên kết, áp dụng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 

3.3.4. Chuyển dịch cơ cấu trồng cây cà phê: Nghiên cứu và tuyển 

chọn ch ng loại các giống cà phê có chất lượng tốt, năng suất cao, cải tạo và  

tái canh vườn cà phê; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất trong nông 

nghiệ , nông thôn th o định hướng c a nền kinh tế hàng hoá, chuyển đổi một 

số diện tích đất đai trồng c y l u năm sang trồng cà  hê, đồng thời tiến hành 

xen ghép các mô hình trồng cà phê với các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế 

cao, vừa có tác dụng che bóng vừa nâng cao hiệu quả kinh tế. 

           3.3.5. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất: Để phát huy sức 

mạnh tổng hợp c a các thành phần kinh tế, cùng với các chính sách Nhà 

nước về việc khuyến khích, tạo môi trường, điều kiện cho mọi người, mọi 

đơn vị thuộc mọi thành phần kinh tế khác nhau tự do đầu tư  hát triển sản 

xuất cà phê, phải xây dựng kinh tế hộ nông d n thành đơn vị sản xuất hàng 

hóa gắn liền với sự đổi mới kinh tế hợp tác xã và doanh nghiệp. Cụ thể: 

C ng cố và n ng cao năng lực kinh tế hộ, phát triển tổ hợp tác, phát triển 

hợp tác xã, phát triển kinh tế trang trại, phát triển doanh nghiệp nông 

nghiệp. 

 3.3.6. Mở rộng thị trường tiêu thụ: Cần phải tạo ra được mối 

liên kết giữa công ty thu mua xuất khẩu, với đại lý thu mua tại huyện, tại 

xã và nông dân tham gia chuỗi sản xuất để có thể tăng cường thông tin về 

giá, yêu cầu chất lượng và số lượng để có giảm thiểu sự lệch lạc dữ liệu 

qua các tác nhân. Liên kết này có tác dụng tạo nên mối liên hệ lâu dài bền 

vững giữa các tác nh n để có thể có quyết định đúng trong sản xuất và 

kinh doanh. Khuyến khích tiêu thụ hàng hóa thông qua hợ  đồng theo 

quyết định số: 80/2002/QD-TTg, ngày 24/6/2002 c a th  tướng chính 
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ph  nhằm hạn chế: sự biến động giá cả quá lớn c a mặt hàng nông sản 

trên thị trường; Cần tăng cường mối liên kết 4 nhà; Cần phải hoàn thiện 

công tác thông tin thị trường. 

 3.3.7. Gia tăng kết quả và hiệu quả sản xuất cà phê: Để gia 

tăng kết quả và hiệu quả sản xuất cà phê c a huyện, cần phải lựa chọn bố 

trí sản xuất phù hợp với đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội c a từng 

vùng, từng    và đá  ứng theo yêu cầu c a thị trường; xây dựng kinh tế 

nông hộ và trang trại phát triển th o hướng thâm canh, chuyên môn hoá, 

tập trung hoá; xây dựng các doanh nghiệ , HTX làm đầu mối tiêu thụ 

nông sản và phát triển các dịch vụ nông nghiệp, nông thôn, hoàn thiện kết 

cấu hạ tầng. 

3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

 3.3.1. Đối với chính quyền địa phương: Hoàn thiện công tác 

quy hoạch; Đầu tư  hát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; Quan t m đến công 

tác đào tạo khuyến nông... 

 3.3.2. Đối với Nhà nước: Tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng; 

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cà phê cho doanh nghiệp; Ban hành các quy 

trình kỹ thuật trồng và chăm sóc cà  hê th o hướng sản xuất bền vững; 

Tăng cường nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê 
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KẾT LUẬN  

 Phát triển cây cà phê ở huyện Cư Kuin ở những khía cạnh i  Tăng 

trưởng cao, tỷ lệ đóng gó  vào G P c a huyện lớn (Giá trị sản xuất tạo ra 

chiếm 46,56% trong tổng GTSX c a ngành nông nghiệp và chiếm 29,2% 

trong tổng GTSX các ngành kinh tế c a huyện). Hiệu quả kinh tế khá (thu 

nhập thuần bình quân 82.262 triệu đồng trên một ha canh tác.  ii) Tạo cơ 

hội giải quyết việc làm, nâng cao thu nhậ   Pr cà  hê  ình qu n lao động 

đạt 59.703 triệu đồng trong năm 2013 , gó   hần  oá đói giảm nghèo (tỷ 

lệ giảm nghèo c a huyện đến năm 2013 còn 11,37%); iii) Có lợi thế về 

điều kiện tự nhiên trong phát triển cà phê (chất đất và độ cáo thích hợp 

trên 90%), nguồn nuớc tưới cà phê phong phú (diện tích được tưới bằng 

nguồn nước mặt gần 25%, nguồn nước ngầm trên 65%).Tuy nhiên phát 

triển cà phê ở huyện Cư Kuin c n nhiều vấn đề phải quan tâm ở những 

khía cạnh. Phát triển cà  hê đang đ i hỏi những định hướng và  hương 

pháp tiếp cận mới.  Định hướng phát triển cà phê phải đạt các mục đích và 

điều kiện sau:   

- Tăng năng suất cà phê c a huyện phải ổn định gắn với việc nâng 

cao hiệu quả kinh tế - xã hội và đảm bảo môi trường sinh thái. 

- Tăng khả năng cạnh tranh c a ngành cà  hê trên cơ sở phát huy 

được lợi thế so sánh c a địa  hương về sản xuất và tiêu thụ. 

- Góp phần đảm bảo đời sống cho nông dân gắn với phát triển 

nông nghiệp bền vững và xây dựng nông thôn mới.  

- Sự hỗ trợ c a Nhà nước về các cơ chế, chính sách có hiệu quả 

nhưng  hải phù hợp với đặc thù c a từng vùng miền. 


