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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Huyện EaH’Leo thuộc tỉnh Đăk Lăk là một trong những 

Huyện dẫn đầu về sự phát triển kinh tế nói chung cũng như ngành cà 

phê nói riêng. 

Diện tích cà phê trên toàn tỉnh Đăk Lăk đến nay đã có trên 

200.000 ha, chiếm hơn 30% diện tích cả nước, sản lượng cà phê bình 

quân đạt trên 450.000 tấn/năm chiếm gần 30% sản lượng cà phê cả 

nước. Kim ngạch xuất khẩu (KNXK) cà phê đạt đạt xấp xỉ 600 triệu 

USD/nămchiếm 90% KNXK toàn Tỉnh và hàng năm đóng góp trên 

40% GDP của Tỉnh. Huyện EaH’Leo có 31.112 ha cà phê, sản lượng 

cà phê bình quân 65.816 tấn/năm. Kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh cây cà phê đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế 

của Huyệnvà khoảng 1/3 dân số của Huyện sống bằng sản xuất và 

kinh doanh cà phê, ngành sản xuất cà phê có vai trò quan trọng ổn 

định kinh tế xã hội của huyện EaH’Leo là nhân tạo công ăn việc làm, 

tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống, đảm bảo an 

ninh chính trị trên đại bàn Huyện. 

Tuy nhiên phát triển sản xuất cà phê (PTSXCP) trong thời 

gian qua có nhiều vấn đề bất cập hạn chế sự phát triển của ngành cà 

phê như: diện tích trồngcà phê phát triển tự phát không theo quy 

hoạchdẫn đến rừng bị tàn phá, nguồn nước ngầm có nguy cơ suy 

giảm, mất cân bằng sinh thái. Diện tích cà phê bị chặt phá khi giá thị 

trường xuống thấp để chuyển sang trồng các loại cây khác nhưng cao 

su, điều đặc biệt là tiêu một cách ồ ạt dẫn đến phá vỡ kết cấu sản 

xuất. Trình độ sản xuất cà phê lạc hậu ít áp dụng công nghệ, kỹ thuật 
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mới nên chi phí đầu vào cao nhưng đem lại hiệu quả kinh tế thấp, 

chất lượng cà phê không cao đó là một số nguyên nhân khiến sản 

phẩm cà phê huyện EaH’Leo, tỉnh Đăk lăk cũng như cả nước thiếu 

khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Xuất phát từ lý do trên, Tôi chọn đề tài “Phát tiển sản xuất cà 

phê trên địa bàn huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk”  làm đề tài nghiên 

cứu. 

2. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Góp phần hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về PTSXCP. 

- Phân tích thực trạng PTSXCP, những kết quả đạt được, 

những tồn tại hạn chế và những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển sản 

xuất cà phê trên đại bàn Huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk.  

- Đề xuất một số giải pháp chủ yếu PTSXCP trên địa bàn 

Huyện EaH’Leo trong thời gian tới. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu:Những vấn đề lý luận và thực tiễnvà 

các nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển sản xuất cà phê trên địa 

bàn Huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk. 

- Phạm vi nghiên cứu 

+ Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu thực 

trạngPTSXCP trên địa bàn huyện, các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến 

PTSXCP và các giải pháp PTSXCP (giới hạn ở cà phê nhân). 

+ Về không gian, địa điểm nghiên cứu: Huyện EaH’Leo tỉnh Đăk 

lăk. 

+ Về thời gian: Đánh giá thực trạng PTSXCP chủ yếu tập 

trung giai đoạn 2010 -2014 và định hướng đến năm 2020. 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó. 

-Phương pháp thu thập nguồn số liệu thứ cấp. 

- Phương pháp thống kê mô tả để đánh giá mức độ ảnh hưởng 

của các nhân tố đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh cây cà phê. 

5. Ý nghĩa khoa học của Luận văn 

Luận văn tổng hợp, hệ thống những vấn đề lý luận vềkhái 

niệm, nội dung, những tiêu chí đánh giá cũng như các yếu tố ảnh 

hưởng đến phát triển sản xuất cây cà phê. 

Đánh giá thực trạng, những kết quả đạt được và những tồn tại 

trong sản xuất cà phê cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến PTSXCP 

trên địa bàn Huyện. 

Đề xuất một số giải pháp PTSXCP trong thời gian tới trên địa 

bàn huyện EaH’Leo phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi. 

6. Bố cục của luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận Luận văn được chia làm ba 

chương với nội dung như sau: 

Chương I: Cơ sở lý luận về phát triển sản xuất cà phê. 

Chương II: Thực trạng phát triển sản xuất cà phê trên địa bàn 

huyện EaH’leo tỉnh Đăk Lăk. 

Chương III: Một số giải pháp phát triển sản xuất cà phê trên 

địa bàn huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk. 

7. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT  

CÀ PHÊ 

1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÀ 

PHÊ 

1.1.1.Đặc điểm của cây cà phê: 

 Hiện nay, hai loài cà phê được trồng nhiều nhất trên thế giới 

là cà phê Arabica và cà phê Robusta. Trong đó cà phê Arabica chiếm 

70% tổng sản lượng cà phê trên thế giới, còn cà phê Robusta chiếm 

khoảng 30%. Các cà phêkhác chiếm tỉ lệ không đáng kể. Nước sản 

xuất cà phê Arabica nhiều nhất thế giới là Brazil, còn nước sản xuất 

cà phê Robusta nhiều nhất thế giới là Việt Nam.  

Cà phê thường được trồng với mật độ 1.000 -1.400 cây/ha. 

Cây cà phê có chu kỳ sống từ 25 – 30 năm chia làm 2 thời kỳ gồm 

thời kỳ sinh trưởng thông thường là 3 năm và thời kỳ kinh doanh bắt 

đầu từ năm thứ 4 trở đi. 

1.1.2.Vai trò và giá trị kinh tế cây cà phê 

a) Vai trò cây cà phê 

- Khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai, khí hậu. 

- Đóng góp cho phát triển đời sống xã hội, bảo vệ môi trường 

và an ninh quốc phòng. 

- Thúc đẩy sự phát triển của các ngành khác. 

b) Giá trị kinh tế cây cà phê: 

Sản phẩm chính của cây cà phê là hạt cà phê, cà phê là một 

thức uống được yêu thích. Cà phê còn được dùng làm nguyên liệu 

trong sản xuất bánh kẹo, ca cao…. 
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Năng suất bình quân 2,5 – 3 tấn cà phê nhân/ha, giá trị từ 35 

đến 40 triệu đồng/tấn.Nhu cầu thị trường về cà phê ngày càng tăng, 

cà phê là 1 trong 10 mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam. Hiện 

nay nước ta đang đứng thứ 2 trên thế giời về xuất khẩu cà phê. Năm 

2014 tổng khối lượng cà phê xuất khẩu gần 1,6triệu tấn tăng 33% so 

với năm 2013 và  KNXK năm 2014 đạt 3,7tỷ USD. 

1.1.3. Khái niệm phát triển sản xuất cà phê 

Phát triển sản xuất cà phê là sự gia tăng về quy mô, sản lượng 

và sự tiến bộ về cơ cấu cây trồng, cơ cấu chất lượng sản phẩm và 

hiệu quả kinh tế - xã hội. Như vậy, phát triển cây cà phê bao hàm cả 

sự biến đổi về số lượng và chất lượng. 

1.1.4.Ý nghĩa phát triểnsản xuất cà phê 

a) Giúp sản xuất cà phê ổn định 

b) Nâng cao hiệu quả kinh tế cho sản xuất cà phê. 

c) Tạo công ăn việc làm cho người lao động. 

d) Đảm bảo thu nhập ổn định góp phần xóa đói giảm nghèo. 

e) Góp phần ổn định trật tự xã hội và đảm bảo an ninh quốc 

phòng. 

f) Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái. 

1.2.NỘI DUNG VÀ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN 

SẢN XUẤT CÀ PHÊ. 

1.2.1. Gia tăng quy mô sản xuất cà phê 

Gia tăng quy mô sản xuất cà phê trước hết là sự gia tăng về 

sản lượng cà phê được sản xuất ra. Sự gia tăng sản lượng nhờ sự gia 

tăng quy mô sản xuất, nguồn lực huy động vào và năng suất cây cà 
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phê. Hai hướng gia tăng sản lượng này gắn với xu hướng tăng năng 

lực sản xuất theo chiều rộng và chiều sâu. 

Gia tăng quy mô sản xuất cà phê là việc gia tăng các yếu tố 

đầu vào như: đất đai, gia tăng số lượng, trình độ người lao động, gia 

tăng vốn đầu tư làm gia tăng khối lượng sản phẩm cà phê sản xuất, 

gia tăng tổng giá trị sản xuất cà phê. 

1.2.2.  Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong sản xuất, 

thu hoạch, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê. 

 ng dụng công nghệ, kỹ thuật mới để nâng caochất lượng sản 

phẩm, giảm chi phí và hao hụt trong sản xuất, thu hoạch, chế biến và 

tiêu thụ.Việc ứng dụng đồng bộ, hiệu quả các yếu tố khoa học kỹ 

thuật một cách tối ưu sẽ làm tăng năng suất, giảm giá thành sản xuất 

và đem lại lợi nhuận cao hơn. 

1.2.3. Tổ chức sản xuất cà phê 

Sản xuất cây cà phê phải được tiến hành trên quy mô tương 

đối lớn. Do vậy, việc quy hoạch, nghiên cứu tổ chức sản xuất để khai 

thác tốt tiềm năng, lợi thế đất đai của từng vùng là rất quan trọng 

trong điều kiện đất đai có hạn như hiện nay. Các hình thức tổ chức 

trong sản xuất cà phê hiện nay bao gồm: Hộ gia đình, trang trại, 

Công ty, Hợp tác xã. 

1.2.4. Mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cà phê 

Phát triển thị trường là việc làm gia tăng khách hàng thị 

trường, gia tăng khối lượng tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ, tăng thị 

phần về sản phẩm hàng hóa trên thị trường. 

Để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cà phê một cách hiệu 

quả dòi hỏi phải có được các sản phẩm cà phê có chất lượng cao, 



7 

 

 

 

phong phú về chủng loại, có giá cả cạnh tranh, hệ thống các kênh thu 

mua và phân phối sản phẩm được tổ chức tốt, có hiệu quả, các hoạt 

động quảng bá được chú trọng. 

1.2.5. Nâng cao hiệu quả và đóng góp của sản xuất cà phê. 

a) Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả sản xuất cà phê được phản ảnh bằng việc so sánh 

giữa kết quả đầu ra và chi phí đầu vào. 

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất cà phê: 

- Giá trị sản xuất (GO)/đơn vị diện tích. 

- Giá trị sản xuất/chi phí trung gian  GO/IC . 

- Giá trị gia tăng  VA /đơn vị diện tích. 

- Giá trị gia tăng (VA)/chi phí trung gian (IC). 

-Tỷ suất lợi nhuận/chi phí. 

- Thu nhập/ đơn vị diện tích  vốn . 

 ) Đóng góp c a c y cà phê vào phát triển kinh tế-x  hội c a 

địa phư ng Các tiêu chí đánh giá 

- Giá trị sản xuất địa phương; 

- Tăng số lao động có việc làm; 

- Tăng thu nhập của người sản xuất cây cà phê; 

- Giảm tỷ lệ đói ngh o. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN 

SẢN XUẤT CÀ PHÊ 

1.3.1. Điều kiện tự nhiên: 

1.3.2. Điều kiện kinh tế -xã hội: 
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1.3.3. Các chính sách của nhà nƣớc đối với phát triển sản 

xuất cà phê 

CHƢƠNG 2:  THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÀ 

PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EAH’LEO TỈNH ĐĂK LĂK 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 

HUYỆN EAH’LEO 

2.1.1. Đặc điểm về tự nhiên 

2.1.2. Đặc điểm về kinh tế - xã hội 

 Tăng trưởng kinh tế: Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện 

hành năm 2014 đạt 6.708.612triệu đồng, trong đó giá trị sản xuất khu 

vực nông lâm, thuỷ sản 4.303.789 triệu đồng; công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, xây dựng 1.527.103 triệu đồng; thương mại, dịch vụ 

877.720 triệu đồng. Tổng giá trị sản xuất của nền kinh tế tăng bình 

quân giai đoạn 2010 - 2014 là 11,69%/năm, đây là mức tăng trưởng 

cao. Cơ cấu kinh tế: Cơ cấu GO nông lâm, thủy sản năm 2014 

chiếm tỷ lệ 64,15%, GO công nghiệp, xây dựng chiếm 22,76%, 

thương mại và dịch vụ chiếm 22,76% trong tổng GO.  

Đặc điểm c  sở hạ tầng:Hệ thống đường giao thông trên địa 

bàn được kiên cố năm 2014 là 227 kmTính đến năm 2014 toàn 

Huyện có 36 hồ chứa, đập lớn nhỏ  với tổng dung tích 318,7 triệu 

m
3
 và 10 trạm bơm điện. 

Dân số:Năm 2014, dân số toàn huyện có 128.978 người, 

29.995 hộ, mật độ khoảng 96,60 người/km
2
, tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên năm 2014 là 1,32 % và có xu hướng tăng qua các năm.  
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Lao động: Năm 2014, tổng số lao động làm việc trong các 

ngành kinh tế 65.005 người chiếm 50,40 % tổng dân số toàn huyện. 

Riêng số lượng lao động nông nghiệp khoảng 31.277 người chiếm 

48,12% tổng số lao động trong các ngành kinh tế, có xu hướng giảm 

dần. Tỷ lệ thất nghiệp khoảng 3,75% vẫn ở mức cao. 

2.1.3. Đánh giá sự ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên và 

kinh tế xã hội của huyện EaH’Leo đến phát triển sản xuất cà phê 

tại huyện  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÀ PHÊ 

TẠI HUYỆN EAH’LEO TRONG THỜI GIAN QUA 

2.2.1. Thực trạng về gia tăng quy mô sản xuất cà phê 

a) Diện tích: 

Tổng diện tích cà phê hiện nay trên địa bàn huyện là 31.122 ha 

so với năm 2010 diện tích cây cà phê tăng 10.077 ha. Diện tích cà 

phê tăng đều qua các năm đặc biệt năm 2011 tăng 27,33% vì thời 

điểm này giá cà phê đang ở mức cao bình quân 47 triệu đồng/tấn nên 

nhiều hộ chuyển diện tích trồng các loại cây khác như cao su, điều, 

cây ăn quả sang trồng cà phê.  

Bảng 2.7. Diện tích cây cà phê c a Huyệngiai đoạn 2010-2014 

Chỉ tiêu Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Diện tích cà phê(ha) 21.035 28.945 30.856 31.008 31.112 

Tốc độ tăng trưởng 

(%) 

 27,33 6,2 0,49 0,33 

Nguồn: Phòng nông nghiệp huyện Ea H’leo 
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 ) Năng suất và sản lượng 

Giai đoạn 2011-2014 diện tích cây cà phê tương đối ổn định 

nhưng do tình hình biến đổi khí hậu, diện tích cây già cỗi ngày càng 

nhiều dẫn đến năng suất, sản lượng giảm.Sản lượng năm 2014: 

65.816 tấn so với năm 2010 diện tích cây cà phê tăng 10.077 ha, sản 

lượng tăng 16.235 tấn nhưng năng suất lại giảm từ 2,64 tấn/ha năm 

2010 xuống còn 2,35 tấn/ha vào năm 2014. 

c) Quy mô diện tích đất 

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2014 là 68.470,77 ha 

chiếm tỷ lệ 56,20% so với diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích 

trồng cà phê là 31.122 ha chiếm tỷ lệ 45,44% so với tổng diện tích 

đất sản xuất nông nghiệp.  

d) Nh n tố lao động 

Số lượng lao động của toàn huyện năm 2014 khoảng 64.759 

người, trong đó có 32.658 người tham gia sản xuất nông nghiệp và 

lao động sản xuất cà phê có 22.350 người chiếm 68,4% lao động 

nông nghiệp. 

d)Năng lực về vốn 

Trên địa bàn Huyện trong những năm qua có thể thấy nhu cầu 

vay vốn của người dân ngày càng tăng.Chủ yếu nguồn vốn được vay 

từ ngân hàng Chính sách xã hội và ngân hàng Nông nghiệp & phát 

triển nông thôn. Tuy nhiên việc tiếp cận vốn vay trên thực tế là điều 

không dễ dàng do những quy định và nguyên tắc của các ngân hàng. 

2.2.2. Tình hình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới trong 

sản xuất, thu hoạch và chế biến sản phẩm cà phê 

a) Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống 
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Giống được coi là yếu tố then chốt quyết định năng suất,chất 

lượng và hiệu quả sản xuất cà phê. Thời gian về trước khoảng trước 

năm 2001hầu hết diện tích cà phê ở các xã, thị trấn trên 15 năm tuổi 

đều là cà phê vối, Phần lớn giống sản xuất là do các hộ tự ươm và 

gieo trồngnên tính đồng đều thấpvì vậy cây cà phê cho năng suất 

thấp,chất lượng không cao, dễ bị sâu bệnh, nhanh bị lão hóa 

vv...Đây chính là tồn tại, hạn chế lớn gây khó khăn, không ổn định 

cho phát triển sản xuất cà phê của Huyện. 

 Trong những năm gần đây, cùng với sự ra đời của những 

dòng cà phê vối mới của Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp 

Tây nguyên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công 

nhận là nguồn giống quốc gia như dòng vô tính từ TR4 đến TR12 

cho năng suất cao từ 4 đến 7 tấn/ha, kích cỡ và trọng lượng hạt lớn 

(17 - 25g/100 nhân), khả năng chống chịu sâu bệnh cao, chín tập 

trung, thuận lợi cho khâu thu hái. 

Đến nay trên địa bàn Huyện, Diện tích sử dụng giống mới đã 

tăng cao chiếm hơn 1/3 diện tích cà phê qua đó cho thấy đã có sự 

tích cực trong việc thay đổi về tỷ trọng nguồn giống để trồng cà phê 

trong những năm qua. 

b. Tình hình áp dụng các  iện pháp kỹ thuật trong sản xuất 

- Phân bón:Nhìn chung, việc sử dụng phân bón qua thời gian 

trên địa bàn Huyện đã có sự thay đổi, điều chỉnh theo hướng tích cực 

hơn  tăng phân hữu cơ, giảm phân vô cơ  tuy nhiên Lượng phân bón 

vẫn còn cao hơn so với quy định và phần lớn bón phân hóa học dẫn 

đến thoái hóa đất làm giảm hiệu quả đầu tư, năng suất, chất lượng cà 

phê, gây ô nhiễm môi trường. 



12 

 

 

 

- Tưới nước: Có hai hình thức tưới chủ yếu cho cây cà phê là 

tưới gốc và tưới phun. Hình thức tưới phun tốt cho vườn cà phê hơn 

so với hình thức tưới gốc. Trên địa bàn huyện phổbiến vẫn dùng 

phương pháp tưới đơn giản đó là tưới dí gốc (trên 70%), còn lại là 

tưới phun bét. 

- Chăm sóc và  ảo vệ thực vật: 

+ Kỹ thuật chăm sóc cà phê: Tỉa cành chồi tạo hình, đào bồn, 

làm cỏ vv...có tác dụng nâng cao chất lượng vườn cây, đảm bảo cho 

vườn cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại năng suất cao. 

Các công đoạn chăm sóc này được thực hiện bằng thủ công là chủ 

yếu, chỉ sử dụng một phần nhỏ cơ giới trong phòng trừ cỏ dại. 

+ Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật:Ở huyện EaH’Leo, giai đoạn 

trước năm 2000, tình trạng sử dụng thuốc BVTV quá mức, không 

đúng thời điểm, cách thức, quá liều lượng đã làm gia tăng dư lượng 

các loại thuốc, thuốc BVTV đã ngấm đi vào trong đất, nước  nước 

suối, nước giếng, nước hồ... . Đến giai đoạn 2001-2009, tỷ lệ sử 

dụng thuốc BVTV vẫn còn ở mức cao khoảng 80-90%. Từ năm 2010 

đến nay, mức độ sử dụng thuốc BVTV đã có xu hướng giảm xuống 

còn 50% và số lần sử dụng thuốc BVTV cũng giảm. 

- Thu hoạch cà phê:Nhìn chung trên địa bàn toàn huyện: Tỷ 

lệ thu hái quả chín tăng tương đối đều qua các năm  năm 2000 đạt 

tỷ lệ 80,3%, năm 2005 là 83% và năm 2014 đạt 89,6%).  

- S  chế (chế biến cà phê nhân):Tình hình sơ chế, chế biến cà 

phê của Huyện đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, đã có sự 

đầu tư máy móc thiết bị hiện đại để chế biến ướt nên tỷ lệ chế biến 

ướt cà phê tăng dần và chế biết khô giảm dần qua các năm. Tuy 
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nhiên, tỷ lệ chế biến ướt vẫn còn ở mức thấp và tỷ lệ chế biến khô 

vẫn là phổ biến nên chất lượng cà phê của Huyện vẫn chưa được cải 

thiện rõ rệt. 

c) Khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật và tập huấn hội thảo 

2.2.3. Thực trạng tổ chức sản xuất cà phê 

Trên địa bàn huyện có các hình thức tổ chức sản xuất cà phê: 

Hộ gia đình, trang trại, hợp tác xã. Hình thức tổ chức chiếm phần lớn 

là hộ gia đình (80%). 

Bảng 2.19: Diện tích cà phê theo hình thức tổ chức sản xuất 

c aHuyện  

ĐVT: ha 

Hình thức tổ chức Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Hộ Gia đình 16.828 23.156 24.706 24.808 24.912 

Trang trại,  HTX, 

DN TN 

4.207 5.789 6.150 6.200 6.200 

Quốc Doanh 0 0 0 0 0 

Nguồn: Phòng Nông nghiệp huyện EaH’Leo 

Hộ/trang trại có quy mô diện tích trồng cà phê bình quân 

khoảng 1,1 ha, lao động bình quân 1,5/ha. Đối với doanh nghiệp thì 

hầu hết là các doanh nghiệp tham gia sản xuất và thu mua chế biến 

tiêu thụ sản phẩm, với quy mô vốn khoảng 3 - 4 tỷ đồng/doanh 

nghiệp, số lao động trong khoảng từ 10 – 1.000 lao động/doanh 

nghiệp. Nhà nước ở đây chủ yếu là các đơn vị xã/HTX tác nhân này 

chủ yếu giữ vai trò trung gian trong các mối liên kết. 
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Nội dụng liên kết trong sản xuất cà phê tại Huyện EaH’Leo 

gồm liên kết chủ yếu: Liên kết trong cung ứng giống, cung ứng phân 

bón, thuốc BVTV, chuyển giao công nghệ, phòng trị bệnh và tiêu thụ 

sản phẩm. 

2.2.4. Thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm 

Hiện nay kênh tiêu thụ sản phẩm cà phê chủ yếu của các nông 

hộ là các đại lý thu gom hoặc doanh nghiệp thu mua, chế biến và 

xuất khẩu. 

Cà phê sau khi thu hoạch có thể bán ở dạng quả tươi hoặc 

chế biến thành cà phê nhân rồi bán, nhưng dù ở dạng nào thì giá 

để mua đều được tính quy ra bằng cà phê nhân. 

Thời điểm bán sản phẩm: tuy thuộc vào điều kiện của từng 

nông hộ mà người nông dân quyết định thời điểm bán sản phẩm cà 

phê. Tỷ lệ bán quả tươi vẫn còn cao do các hộ nông dân còn thiếu 

vồn phải đi vay của ngân hàng, doanh nghiệp vì vậy phải bán non, 

bán vội dẫn đến bị mất giá.Đó là những khó khăn, trở ngại cho 

PTSXCPở huyện EaH’Leo. 

Xuất khẩu cà phê của Huyện còn ít được quan tâm, hầu hết 

các đại lý, công ty trên địa bàn huyện thu mua sau đó sơ chế phân 

loại và bán lại cho các công ty chế biến xuất khẩu của Tỉnh hoặc 

thành phố Hồ Chí Minh. Toàn bộ cà phê tiêu thụ của Huyện là cà phê 

nhân nên lợi nhuận không cao. 

 Mức tiêu thụ nội điạ của sản phẩm cà phê chỉ chiếm 3% sản 

lượng, công tác tuyên truyền, quảng bá cà phê Đăk Lăk còn kém. 

2.2.5. Hiệu quả và đóng góp của sản xuất cà phê vào phát 

triển kinh tế xã hội Huyện EaH’Leo 
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a) Kết quả và hiệu quả sản xuất cà phê. 

- Đóng góp c a phát triển cà phê vào sự phát triển kinh tế 

Huyện  

Sản xuất ngành nông nghiệp luôn chiếm tỉ trọng lớn trong tổng 

giá trị sản xuấtcủa toàn Huyện. GO ngành cà phê luôn đóng góp vào 

giá trị sản xuấtngành nông nghiệp của Huyện rất lớn (từ 53,52%-

75,75%).Bình quân trong khoảng thời gian trên, GO ngành cà phê đã 

đóng góp 67,93% GO ngành nông nghiệp hay 41,10% trong GO của 

Huyện. Qua đó cho thấy sự phát triển của ngành cà phê là nhân tố hết 

sức quan trọng trong sự phát triển kinh tế của huyện EaH’Leo. Phát 

triển cà phê đạt hiệu quả, ổn định chính là yếu tố quan trọng cho sự 

phát triển kinh tế, xã hội của Huyện. 

- Giá trị kinh tế trên 1 đ n vị sản xuất (1ha). 

+ Chi phí qua 3 năm KTCB: 95.050.000 đ trong đó: 

Năm thứ nhất: Đây là năm trồng mới đầu tiên do đó chi phí 

tương đối cao. Các chi phí bao gồm chi phí về giống ban đầu, chi phí 

thuê nhân công, máy móc khai hoang, làm đất, trồng, chăm sóc, 

lượng phân đầu tư cơ bản nhiều. Tổng chi phí của năm thứ nhất của 

thời kỳ kiến thiết cơ bản khoảng 55.150.000đồng. Tổng chi phí năm 

thứ 2 khoảng 19.800.000 đồng. Tổng chi phí năm thứ 3 khoảng 

20.100.000 đồng. 

+ Chi phí sản xuất trung bình 01 ha cà phêkinh doanh là 

59.093.000 đồng, chi phí trung gian 44.530.000 đồng, khấu hao vườn 

cây bình quân 01 ha là 4.753.000 đồng. 

+ Hiệu quả kinh tế trên 1 ha cà phê kinh doanh: Qua phân 

tích số liệu ta có: Thu nhập hỗn hợp  MI  đạt 54.602.000 đồng, lợi 
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nhuận kinh tế đạt 44.792.000 đồng/ha. Tỉ suất lợi nhuận trên chi phí 

là 0,76 lần (76%), Lợi nhuận kinh tế trên một tấn cà phê nhân đạt 

17.031. 000 đồng. 

Bảng 2.24: Phân tích hiệu quả sản xuất cà phê bình quân/01ha 

STT Chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

1 Năng suất bình quân Kg 2.630 

2 Tổng giá trị sản xuất  GO  Đồng 103.885.000 

3 Chi phí trung gian (IC) Đồng 44.530.000 

4 Giá trị gia tăng  VA  Đồng 59.355.000 

5 Thu nhập hỗn hợp  MI  Đồng 54.602.000 

6 GO/IC Lần 2,33 

7 VA/IC Lần 1,33 

8 MI/IC Lần 1,23 

Nguồn: tính toán của tác giả 

Từ bảng số liệu trên có thể thấy hiệu quả sử dụng chi phí đầu 

tư thể hiện thông qua chỉ số giá trị sản xuất/chi phí trung gian đạt 

2,33lần, hệ số giá trị gia tăng/chi phí trung gian đạt 1,33 lần, thu 

nhập hỗn hợp/chi phí trung gian đạt 1,23 lần(xem bảng 2.23 

 ) Đóng góp phát triển sản xuất cà phê về mặt xã hội và môi 

trường 

- Đóng góp phát triển sản xuất cà phê về mặt xã hội 

+ Giải quyết việc làm cho người lao động: Phát triển sản xuất 

cà phê đã tạo công ăn việc làm cho 22.350 lao động trên đại bàn 

Huyện.  



17 

 

 

 

+ Thu nhập và đời sống của các hộ dân tại Huyện: Tỷ lệ hộ 

nghèo trên toàn huyện đã có chiều hướng giảm dần từ 20% tổng số 

hộ dân năm 2010 xuống còn 10% trên tổng số hộ dân vào năm 2014. 

+ Vấn đề Dân tộc thiểu số: Trình độ hiểu biết và trình độ quản 

lý của đại đa số người sản xuất cà phê còn hạn chế đặc biệt là đồng 

bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên nhờ các công tác khuyến nông, 

chuyển giao kỹ thuật và tập huấn hội thảo mà trình độ của đồng bào 

dân tộc thiểu số được cải thiện. 

- Đóng góp phát triển sản xuất cà phê về mặt môi trường: Phát 

triển sản xuất cà phê giúp phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, chống xói 

mòn bảo vệ đất, tạo cân bằng về mặt sinh thái, góp phần bảo vệ môi 

trường tự nhiên. 

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT 

TRIỂN SẢN XUẤT CÀ PHÊ TẠI HUYỆN EAH’LEO  

2.3.1. Những thành công 

2.3.2. Những hạn chế 

2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 
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CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EAH’LEO TỈNH ĐĂK LĂK 

3.1.CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

3.1.1. Dự báo thị trƣờng và nhu cầu về sản phẩm cà phê 

hiện nay 

3.1.2.Quan điểm và định hƣớng phát triển sản xuất cà phê 

trên địa bàn huyện EaH’Leo trong thời gian tới 

a)Quan điểm 

Phát triển sản xuất cà phê phải huy động và sử dụng đầy đủ, 

đồng bộ các nguồn lực trên địa bàn, đảm bảo các nguồn lực được 

khai thác có hiệu quảtrên cơ sở hài hòa giữa phát triển kinh tế với 

phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường, đảm 

bảo an ninh quốc phòng và trật tự xã hội. 

Phát triển sản xuất cà phê phù hợp với quy hoạch, chiến lược 

của Tỉnh và cả nước nhằm xây dựng ngành cà phê có năng suất, chất 

lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và 

xuất khẩu. 

 ) Định hướng 

Duy trì diện tích cà phê khoảng 31.000 ha (từ năm 2015-2020), 

tập trung chủ yếu tại các xã EaHiao, EaNam, EaSol, EaRal và DliêYang. 

Chuyển đổi một số diện tích điều kém hiệu quả sang trồng hồ tiêu, cao 

su, cây ăn quả. Giữ vững diện tích cà phê trên các vùng đất có điều 

kiện sinh thái phù hợp và đủ nguồn nước tưới. Thanh lý những diện 

tích cà phê năng suất thấp và không phù hợp về thổ nhưỡng, thiếu 

nước tưới để chuyển đổi trồng cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. 

Hàng năm trồng tái canh khoảng 5-10% tổng diện tích.  
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3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT CÀ 

PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN EAH’LEO TỈNH ĐĂK LĂK 

3.2.1. Hoàn thiện quy hoạch diện tích đất trồng cà phê: 

Quy hoạch diện tích trồng cà phê trên những diện tích thích 

hợp đảm bảo đủ điều kiện sinh trưởng phát triển tốt đem lại hiệu quả 

cao. 

 Hợp tác trong sản xuất: cần phải coi trọng thành lập các 

tổ hợp tác hay hợp tác xã, khuyến khích tập trung ruộng đất để 

hình thành trang trại.  

3.2.2.Giải pháp nguồn vốn cho phát triển sản xuất cà phê: 

Để phát triển các vùng sản xuất tập trung đòi hỏi phải có 

nguồn vốn lớn, do vậy cần vận dụng và khai thác có hiệu quả các 

nguồn vốn, đồng thời tận dụng tối đa các chính sách vay vốn ưu đãi 

để các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình phát triển sản xuất. Tạo 

môi trường thuận lợi và hấp dẫn để thu hút các nguồn vốn đầu tư của 

các thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất nông nghiệp hàng hoá 

quy mô lớn. Cần phải có các chính sách hỗ trợ nguồn vốn, ưu đãi về 

lãi suất và thời hạn vay dài hạn. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình tiếp cận dễ 

dàng các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất tập trung với 

quy mô lớn. 

Phối kết hợp với các chương trình, dự án khuyên nông nguồn 

vốn giải quyết việc làm để cho vay phát triển sản xuất cà phê. 

3.2.3. Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực trong sản xuất 

cà phê: 
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- Đào tạo, tập huấn cho hộ sản xuất cà phê thông qua hoạt 

động khuyến nông. Đẩy mạnh đào tạo, tập huấn, trao đổi thông tin, 

bồi dưỡng kiến thức khoa học,kỹ thuật, quản lý, xuất bản các tài liệu 

về sản xuất cà phê. 

- Có chính sách thỏa đáng để bồi dưỡng, đào tạo lại và hỗ trợ 

sử dụng tốt nguồn nhân lực hiện có.  

- Sự phân công lại lao động chủ yếu diễn ra trong nội bộ ngành 

trồng trọt và chăn nuôi, giảm bớt số lao động nông nghiệp trên cơ sở 

tăng năng suất lao động, chuyển một phần lao động trong nông nghiệp 

sang công nghiệp và dịch vụ.  

3.2.4.Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, 

thu hoạch, chế biến cà phê: 

 Thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật thâm canh chú ý 

biện pháp thủy lợi, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo 

về mặt số lượng, chất lượng và cơ cấu. Đẩy mạnh thâm canh trong 

sản xuất vừa để tăng khối lượng sản phẩm, vừa nâng cao chất lượng 

sản phẩm và giảm chi phí sản xuất. Cần phải thực hiện thâm canh 

ngay từ đầu, thâm canh liên tục và toàn diện. Chú trọng đến các giải 

pháp trồng xen canh tăng cường khả năng giữ nước, tạo bóng dâm, 

tăng hiệu quả sử dụng đất. Làm tốt công tác khuyến nông nhằm 

chuyển giao kỹ thuật công nghệ mới cho người sản xuất. 

3.2.5. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất cà phê 

Hoàn thiện hệ thống tổ chức sản xuất bao gồm: doanh nghiệp, 

hộ gia đình, HTX, trang trại. 

- Đối với các hộ sản xuất:Duy trì quy mô sản xuất hợp lý đối 

với loại hình hộ sản xuất: Huyện cần có cơ chế, chính sách khuyến 
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khích nông dân thực hiện liên kết hay thực hiện “dồn điền đổi thửa” 

nhằm tích tụ, tập trung sản xuất. 

Khuyến khích hình thành các doanh nghiệp nông nghiệp trên 

cơ sở người dân đóng góp cổ phần bằng giá trị quyền sử dụng đất và 

giá trị vườn cà phê hoặc được chuyển nhượng để cùng tổ chức sản 

xuất lớn theo hướng bền vững, bảo vệ tài sản và cùng hưởng lợi 

thông qua sản xuất, chế biến, dịch vụ và hỗ trợ của Nhà nước (về 

giao thông, thủy lợi, giống mới, khuyến nông, bảo vệ thực vật...).  

- Đối với doanh nghiệp:Xây dựng các chương trình học tập, 

tham quan, tiếp thị để nâng cao năng lực cạnh tranh cho từng doanh 

nghiệp. Các ngân hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn với 

thời gian đầu tư dài, lãi suất thấp để đầu tư xây dựng các nhà xưởng, 

thiết bị công nghệ hiện đại chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan 

3.2.6. Giải pháp mở rộng thị trƣờng tiêu thụ sản phẩm cà 

phê: 

Dự báo nhu cầu tiêu thụ trên thị trường, Xây dựng thương hiệu 

cà phê, thực hiện chương trình marketing giới thiệu và quảng bá sản 

phẩm vv…. 

- Hoàn thiện chuỗi cung thị trường từ người sản xuất đến 

người tiêu dùng cuối cùng. 

- Để mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm 

cà phê ngoài các chương trình quảng bá, xúc tiến thương mại, phát 

triển kênh phân phối tìm kiếm và mở rộng thị trường trong và ngoài 

nước thì cốt lõi chính là nâng cao chất lượng sản phẩm thông qua sản 

xuất. 
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3.2.7. Đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho 

sản xuất cà phê 

3.3. KIẾN NGHỊ 

 Đối vớiNhà nước:  

 - Ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp để 

nâng cao hiệu quả quản lý ngành hàng cà phê từ khâu sản xuất, chế 

biến đến khâu tiêu thụ sản phẩm. 

-Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin về môi trường 

kinh doanh, phân phối, giá cả các mặt hàng cà phê. 

- Ban hành hợp đồng mẫu và quy chế ký gửi cà phê để đưa hệ 

thống đại lý thu mua ký gửi cà phê hoạt động có sự kiểm soát, đầy đủ 

tính pháp lý, công khai, minh bạch. 

- Hỗ trợ thành lập các HTX, tổ hợp tác cà phê làm dịch vụ đầu 

vào và đầu ra cho nông dân. 

 Đối với chính quyền Huyện:  

- Hoàn thiện công tác quy hoạch diện tích đất trồng cà phê, 

không mở rộng thêm diện tích cà phê, giảm diện tích cà phê trên các 

vùng đất không phù hợp, thiếu nước tưới. 

- Bố trí nguồn kinh phí đầu tư  xây dựng cơ sở hạ tầng: Giao 

thông, thủy lợi, điện vv.... 

- Đẩy mạnh công tác khuyên nông. 

- Tổ chức thanh kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống để đảm 

bảo chất lượng giống. Kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở thu 

mua chế biến cà phê về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm. 

- Tăng cường công tác tuần tra bảo vệ an ninh nương rẫy trong 

mùa thu hoạch tránh nạn trộm cắp cà phê tại các nương rẫy. 
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 Đối với Doanh nghiệp:  

 - Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, hội 

thảo quốc tế về cà phê, từng bước khẳng định vị thế hàng đầu của cà 

phê Việt Nam, cũng như lồng ghép thương hiệu cà phê Tây Nguyên 

với thương hiệu quốc gia.  

 - Chủ động áp dụng thương mại điện tử trong giao dịch, 

mua, bán, ký gửi cà phê trong nước và quốc tế. 

- Các doanh nghiệp trong nước cần mở rộng mạng lưới tiêu 

thụ cà phê nội địa. Tạo ra hệ thống liên kết trong kinh doanh cà phê 

trên thị trường nội địa. 

Đối với nông dân, trang trại, HTX sản xuất cà phê 

- Tăng cường áp dụng tiến bộ KHKT trong sản xuất từ khâu 

chọn giống đến chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm 

cà phê. 

- Tăng cường các mối liên kết trong quá trình sản xuất, chế 

biến, tiêu thụ cà phê. 

- Thường xuyên nắm bắt thông tin về thị trường, giá cả. 

 - Thường xuyên tham gia các hội thỏa, tập huấn, giao lưu trao 

đổi kinh nghiệm sản xuất giữa những người dân trồng cà phê để hoạt 

động sản xuất mang lại hiệu quả cao. 
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KẾT LUẬN 

Phát triển sản xuất cà phê có vai trò quan trọng trong phát triển 

kinh tế, chính trị, xã hội không chỉ cho riêng huyện EaH’Leo hay 

tỉnh Đăk Lăk mà còn trên cả nước. 

Luận văn khái quát khái niệm phát triển sản xuất cà phê, giới 

thiệu về đặc điểm kinh tế kỹ thuật, vai trò, giá trị kinh tế của cây cà 

phê và ý nghĩa của PTSXCP. Nội dung và các tiêu chí đánh giá cũng 

như những nhân tố ảnh hưởng đến PTSXCP. Nghiên cứu thực trạng 

phát triển sản xuất cà phê trên địa bàn Huyện EaH’Leo tỉnh Đăk Lăk. 

Tổng kết những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế sự phát 

triến sản xuất cà phê tại Huyện như: trình độ lao động sản xuất cà 

phê còn yếu, cơ sở vật chất hạ tầng lạc hậu, thiếu sự liên kết giữa các 

tác nhân trong chuỗi sản xuất, ít áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản 

xuất vv...  

Trên cơ sở thực trạng phát triển cà phê tại Huyện luận văn đã 

xây dựng quan điểm và định hướng phát triển sản xuất cà phê vàđề 

xuất một số giải pháp phát triển sản xuất cà phê trên địa bàn Huyện 

trong thời gian tới như: hoàn thiện quy hoạch diện tích đất trồng cà 

phê, huy động nguồn vốn phát triển sản xuất cà phê, đẩy mạnh việc 

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vục cho sản xuất và chế biến 

sản phẩm cà phê, nâng cao trình độ nguồn lao động sản xuất cà phê, 

đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất cà phê, phát 

triển các hình thức tổ chức sản xuất cà phê và giải pháp mở rộng thị 

trường tiêu thụ sản phẩm cà phê./. 

 


