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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thị xã Buôn Hồ có diện tích tự nhiên là 28.252 ha với gần 70% 

là đất đỏ Bazan, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 23.977,98 ha. Điều 

kiện tự nhiên thuận lợi cho việc hình thành các vùng chuyên canh cây 

công nghiệp như: cà phê, cao su, tiêu, điều... nhất là cây cà phê nhằm 

góp phần cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và cạnh 

tranh trên thị trường xuất khẩu. Đến năm 2013 toàn thị xã Buôn Hồ có 

16.206,98 ha cà phê chiếm 9,82% tổng diện tích trồng cà phê của tỉnh 

với sản lượng đạt 41.814,01 tấ ản 

phẩm chủ yếu, chiếm hơn 50% giá trị từ sản xuất nông nghiệp, có tác 

động lớn đến phát triển kinh tế xã hội hàng năm của thị xã. 

Tuy nhiên việc phát triển cây cà phê còn manh mún, nhỏ lẻ, 

chưa tương xứng với tiềm năng hơn nữa việc phát triển chưa đi theo 

chiều sâu do đó năng suất sản lượng cà phê có tăng nhưng không ổn 

định...Xuất phát từ thực tế đó, tác giả thực hiện nghiên cứu đề tài: 

“Phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk” 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá những vấn đề cơ sở lý luận về phát triển cây cà 

phê. 

- Phân tích thực trạng phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã 

Buôn Hồ 

- Đề xuất các giải pháp nhằm phát triển cây cà phê thị xã Buôn Hồ 

trong thời gian tới.  

3. Đối tƣợng 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 

tiễn liên quan đến phát triển cây cà phê.  
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3.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về không gian: Địa bàn thị xã Buôn Hồ - tỉnh 

ĐăkLăk. 

- Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu những 

vấn đề về phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã Buôn Hồ 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 pháp đề xuất áp dụng: Có ý nghĩa trong những năm tới. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

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

phương pháp sau: Phương pháp phân tích thực chứng; Phương pháp 

phân tích chuẩn tắc; Phương pháp phân tích tổng hợp; Phương pháp 

phân tích so sánh; Phương pháp phân tích thống kê; Và các phương 

pháp khác 

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

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đưa ra những căn cứ và cơ 

sở khoa học cũng như những giải pháp cụ thể đáp ứng các yêu cầu bức 

thiết cho quy hoạch cây cà phê, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. 

Đồng thời giúp cho thị xã lập kế hoạch phát triển cây cà phê hợp lý;  Kết 

quả nghiên cứu của 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: 

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

Chƣơng 2: Thực trạng phát triển cây cà phê trên địa bàn thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.  
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Chƣơng 3: Một số giải pháp phát triển cây cà phê trên địa bàn 

thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đăk Lăk.  

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  

Một số nghiên cứu như: “Phát triển ngành sản xuất cà phê bền 

vững ở Tây nguyên” Tác giả Bùi Quang Bình (2008), Trường Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng;“Hiệu quả kinh tế dây chuyền chế biến cà phê 

nhân trên địa bàn Tây Nguyên”. Tác giả Bùi Đức Thịnh (2005), Trường 

Đại học Nông nghiệp I; "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 là một luận văn thạc 

sĩ; “Ảnh hưởng của các yếu tố đầu vào đến hiệu quả kinh tế của cây cà 

phê tỉnh Đăk Nông”. Tác giả Phạm Ngọc Toản, năm 2008 là một luận 

văn thạc sĩ  trường Đại học Kinh tế TP HCM; “Phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế cây cà phê tại huyện Thống Nhất tỉnh 

Đồng Nai” và nhiều bài viết khác 

CHƢƠNG 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 

 

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 chủng loại như: 

; Ở
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9 . 

ế kỹ thuật củ Trong chu kỳ kinh tế 

của cây cà phê thông qua hai thời kỳ: Thời kỳ kiến thiết cơ bản (KTCB) 

khoảng 3 năm và thời kỳ sản xuất kinh doanh khoảng 16-18 năm.  

-

tư tư - 4

 

-

 

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

a. Về mặt kinh tế: Tăng trưởng kinh tế địa phương và người kinh 

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

b. Về mặt xã hội: Thu nhập và vấn đề phân hóa giàu nghèo 

trong phát triển cà phê, giải quyết việc làm, nâng cao trình độ học vấn, 

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

c. Về mặt môi 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 cây cà phê được thể hiện thông qua: 

Tăng diện tích trồng cây cà phê; 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 phê. 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 

   *  Nhóm tiêu chí đánh giá gia tăng quy mô 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 

- Số lượng các đơn vị sản xuất cà phê 

1.2.2. Gia tăng các yếu tố nguồn lực 

ản xuấ

ồ tiêu 

gồ

-  

*  Nhóm tiêu chí đánh giá gia tăng các yếu 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 của 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 phê 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 bệnh tốt; tăng giảm diện tích do 

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

*  Nhóm tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu trồng cây cà phê. 

- Cơ cấu giống cà phê qua các năm 

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

- Cơ cấu diện tích đất trồng các loại cà phê 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 
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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 biến. Các biện pháp kỹ thuật thâm canh, sử dụng hợp lý phân 

bón, công nghệ chế biến bảo quản tiêu thụ sản phẩm ngày càng hoàn 

thiện và từng bước phát triển nhằm phục vụ cho sản xuất cà phê. Sân 

phơi, lò sấy các kho chứa vật tư, khu chế biến, kho bảo quản … Những 

cơ sở hạ tầng này góp phần nâng cao chất lượng nông sản và giảm tổn 

thất sau thu hoạch. 

*  Nhóm tiêu chí đánh giá trình độ 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...-  GTSX trên đơn vị diện 

tích. 

- 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 ... 

      *  Nhóm tiêu chí đánh 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 của số lượng các hình thức tổ chức sản xuất  

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

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

- GTSL của từng HTSX và tỷ trọng so với tổng GTSL của địa 
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phương  

1.2.6. Phát triển thị trƣờng 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 cây cà phê đòi 

hỏi phải có được  các sản phẩm cà phê có chất lượng cao, phong phú về 

chủng loại, có giá cả cạnh tranh, hình thành một hệ thống kênh thu mua 

và phân phối sản phẩm được tổ chức tốt có hiệu quả đi liền với công tác 

marketing tốt. 

*  Nhóm tiêu chí đánh giá phát triển thị trường tiêu thụ sản 

phẩm cây cà phê. 

   - Doanh thu và mức tăng doanh thu của sản phẩm cà phê 

   - Thị phần và mức tăng thị phần của 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 phƣơng. 

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 cây cà phê như năng suất, sản 

lượng, GTSX... ngày càng phát triển.  

* 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 
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- Giá trị gia tăng VA (Value Added): 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  

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 phí 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 phương. 

* 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:

G
G

nn

ttg  

g: Tỷ lệ đóng góp về giá trị sản lượng hàng hóa của cây cà phê. 

Gtt: Tổng giá trị sản lượng cà phê. 

Gnn: Tổng GTSLHH ngành nông nghiệp (GTSX của thị xã). 

- Góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

- Đóng góp của cà phê trong tổng thu nhập  

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

- Tỷ lệ hộ nghèo 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN CÂY 
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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 

của 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 nhân tố 

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

trường, chính sách nông nghiệp, phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp. 

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 cây cà phê, trong đó các 

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

 

CHƢƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ  TRÊN ĐỊA BÀN 

THỊ XÃ BUÔN HỒ TỈNH ĐĂK LĂK 

2.1. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH 

PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ 

2.1.1. Đặc điểm điều kiện tự nhiên: Thị xã Buôn Hồ nằm ở độ 

cao khoảng 650-700m, địa hình đồi dốc thoải có 2 dạng địa hình chính: 

Địa hình đồng bằng, địa hình đồi dốc. ị xã Buôn Hồ mang đặc 

tính của khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên. Nhiệt độ không khí trung 

bình năm 23,4
o
C. Trong nông nghiệp có điều kiện hết sức thuận lợi để 

phát triển trồng trọt và chăn nuôi, trồng các loại cây công nghiệp dài ngày 

như cà phê, tiêu, ca cao, điều, bông..., cây ăn quả vv.. 

2.1.2. Đặc điểm xã hội: Dân số thị ến năm 2013 

là 99.949 người, chiế ố của cả tỉnh, có 45.674 lao 

động đang làm việc trong các ngành kinh tế, chiếm trên 45,70% dân số 

và chiế ổng số lao động củ ỉnh trong đó, lao động 

trong nông, lâm và thủy sản là 36.152 người, 
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ếm trên 5,9% lao động nông, lâm và thủy sản của toàn tỉnh.  

2.1.3. Đặc điểm kinh tế: G 9-2013

– lâm – thủy sản và dịch vụ) t 46%/năm , 

cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng ngày càng giảm tỉ lệ giá trị sản 

xuất nông nghiệp tuy nhiên còn chậm, cụ thể đến năm 2013 cơ cấu 

kinh tế các ngành – lâm – thủy sản và dịch vụ) lần 

lượt là: 8,4% - 61,28% - 30,32%.  

2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA  

BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ. 

2.2.1. Quy mô phát triển cây cà phê 

a. Diện tích, năng suất, sản lượng qua các năm.: Tốc độ tăng 

trưởng về diện tích cây cà phê giai đoạn 2005-2013 là 2,52% trong đó giai 

đoạn 2005-2009 diện tích cà phê tăng nhanh từ 13.278,62 ha (năm 2005) 

lên 15.745,21 ha (năm 2009). Những năm gần đây diện tích cây cà phê có 

xu hướng tăng chậm hoặc giảm dần nguyên nhân chính là do giá cà phê. 

giảm và giá của một số cây lâu năm như hồ tiêu tăng cao. Năng suất cà 

phê bình quân đạt 2,56 tấn nhân/ha, tốc độ tăng trưởng bình quân về 

năng suất cho cả giai đoạn 2005-2013 là 1,61%. Sản lượng cà phê toàn 

thị xã Buôn Hồ năm 2013 đạt 41.814,01 tấn chiếm 11% tổng sản lượng 

cà phê của toàn tỉnh Đăk Lăk. 

b. Diện tích, năng suất, sản lượng theo đơn vị hành chính: Sự 

phân bố diện tích cà phê căn cứ vào tiềm năng và điều kiện sinh thái của 

mỗi vùng, đặc biệt về độ cao địa hình. Hiện nay trên địa bàn thị xã Buôn 

Hồ phát triển cà phê nhiều nhất ở các xã Bình Thuận (2.952 ha), Ea Đrông 

(2.362 ha), Ea Blang (2341,89 ha), Cư Bao (2.040 ha), phường Thống 

Nhất (1.195,05 ha), phường Đoàn Kết (1.248 ha), xã Ea Siên (1.098 ha). 

Các phường tiếp giáp xung quanh cũng có tuy nhiên số lượng hạn chế như 
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phường Bình Tân, Đạt Hiếu, Thiện An, An Lạc, An Bình điện tích chỉ 

khoảng vài trăm ha. 

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

: tổng diện tích đất SXNN năm 2013 là 

23.977,98 ha chiếm 84,87% diện tích đất tự nhiên, trong đó diện tích 

đất trồng cây lâu năm là 18.843,69 ha, diện tích canh tác cà phê là 

16.206,98 ha chiếm 86,01% diện tích đất trồng cây lâu năm và 67,59% 

diện tích đất SXNN, bình quân 1,04ha/hộ. GTSX cà phê/1đơn vị diện 

tích canh tác cà phê là 96.974 triệu đồng 

b. Lao động: Diện tích cà phê từ 15.745 ha năm 2009 lên 16.465 

ha năm 2013. Hộ tham gia sản xuất cà phê tăng từ 12.485 hộ năm 2009 

lên 15.603 hộ năm 2013.Số lao động thường xuyên tham gia vào sản xuất 

cà phê năm 2013 là 27.530 người, trong quá trình sản xuất tùy thuộc vào 

tính thời vụ mà người chủ có thể thuê mướn thêm lao động, ngoài ra còn 

một số bộ phận lao động trong chuỗi ngành cà phê từ khâu thu mua, tiêu 

thụ...và lao động gián tiếp trong công tác quản lý điều hành. 

Bảng 2.1. Tình hình lao động trong sản xuất cà phê thị xã Buôn 

Hồ  giai đoạn 2009-2013 

Đvt: người, % 

Stt Chỉ tiêu 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

1 Tổng lao động  40.992 41.765 42.876 44.218 45.674 

2 Lao động NN  33.621 34216 34872 35651 36.152 

3 

Lao động sản  

xuất cà phê 26.566,79 27.005,00 27.316,01 27.674,28 27.530,56 

4 

Tỷ lệ LĐ  

nông nghiệp  82,02 81,93 81,33 80,63 79,15 

5 

Tỷ lệ LĐ sản xuất  

cà phê/LĐ NN  79,02 78,93 78,33 77,63 76,15 

Nguồn: NGTK và số liệu Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ  
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c. Vốn đầu 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 đã sử dụng. Theo số liệu Phòng NN&PTNT thị 

xã Buôn Hồ vốn đầu tư cho sản xuất cà phê 791.602 triệu đồng. 

Bảng 2.2. Tình hình vốn đầu tư sản xuất cà phê thị xã Buôn Hồ 

giai đoạn 2009 -2013 

Stt Chỉ tiêu 
Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

  Tổng vốn 765.326 721.927 802.534 876.273 791.062 

 1 Vốn tự có (tr.đ) 673.487 644.681 704.946 791.275 707.209 

 2 Vốn vay (tr.đ) 91.839 77.246 97.588 84.998 83.853 

Nguồn: NGTK và số liệu Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ  

d.Khoa học – công nghệ: Đã áp dụng giống mới bằng các 

giống TR4, TR5, TR6, TR9, TR13 để tăng năng suất và chất lượng cà 

phê; đảm bảo năng suất bình quân từ 3 tấn/ha trở lên, áp dụng phương 

pháp nhân giống vô tính bằng kỹ thuật giâm cành, sử dụng các loại chế 

phẩm bảo vệ thực vật mới, ít độc đối với người,hệ thống chế biến cà 

phê ướt để nâng cao chất lượng cà phê..... 

e. Nhìn chung hệ thống giao thông tương đối 

phát triển. Mạng lưới điện trên địa bàn thị xã được đầu tư xây dựng khá 

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

hiện đã có 50 công trình thuỷ lợi trong đó đáp ứng tưới cho 65% diện 

tích cà phê, ngoài ra người dân sử dụng nước từ giếng khơi, giếng 
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khoan của dân và doanh nghiệp để cung cấp nước tưới cho cà phê. Hệ 

thống bưu chính viễn thông đã 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 

Hiện nay tỷ lệ diện tích canh tác cà phê với các giống qua tuyển 

chọn và giống mới chiếm trên 45% tổng diện tích tương đương 

khoảng  7.200 ha. Sản xuất cà phê vối địa bàn trải rộng trên toàn thị xã 

bao gồm 12 xã, phường với 15.750,07 ha  chiếm 97,18% còn sản xuất 

cà phê chè chỉ tập trung tại 4 xã là Ea Blang, Ea Rông, Ea Siên, Cư Bao 

và một số phường với diện tích 456,91 ha chiếm tỷ trọng rất nhỏ 

(2,82%). Tính đến năm 2013 tổng diện tích được tái canh là 467,83 ha 

trong đó diện tích của công ty Buôn Hồ là 192,35 ha, của các hộ dân là 

275,48 ha. Công tác chọn giống và sử dụng giống mới có năng suất cao 

đang được chú trọng đặc biệt là trong tái canh vườn cây (87,75%). Xu 

hướng phát triển cây cà phê theo chiều sâu, gắn với quy hoạch vùng 

sản xuất, nhà máy chế biến. Đồng thời tiến hành trồng xen ghép một 

số loại cây lâu năm có hiệu qua kinh tế cao như tiêu, cao su, sầu riêng, 

bơ sáp, muồng...nhằm tăng cường khả năng che bóng và đa dạng hóa 

thu nhập (82,4%) dẫn đến thay đổi cơ cấu sản xuất, liên đới đến số hộ, 

số lao động, nguồn lực cho phát triển cây cà phê. 

2.2.4. Tình hình thâm canh sản xuất cà phê 

a. Các giống cà phê: Theo số liệu thống kê phòng Kinh tế thị xã 

Buôn Hồ thì có hơn 50% là giống thực sinh; trong đó chiếm tỷ lệ 80% 

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 

phê ghép có năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt như TR4, TR7, 

TR5, TR13... 

b. Áp dụng các biện pháp kỹ thuật:  
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* Quy trình chăm bón: Có khoảng 50% số hộ trồng cà phê đã sử 

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

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

hỗn hợp với phân đơn. Phân bón 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 áp dụng phương pháp tưới gốc là chính, chỉ một diện tích rất nhỏ 

dưới 5% được tưới phun mưa. Nguồn nước tưới người trồng cà phê sử 

dụng từ ao, hồ sông suối chiếm 34%, giếng khoan đào chiếm 33% và 

mương thủy lợi 33%. 

* Thu hoạch và sau thu hoạch: Tỷ lệ quả chín rất thấp, 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 phơi cà phê trên sân xi măng 

nhưng diện tích sân đất vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, từ 30 - 34%. 

c. Trang thiết bị sản xuất: Đối với nhóm hộ sản xuất với quy 

mô nhỏ tức là diện tích cà phê ít thì các trang thiết bị như máy cày, 

bơm tưới, béc tưới, nhà kho rất hạn chế. Ở những hộ này thường thuê 

mướn trang thiết bị để phục vụ cho diện tích cà phê mình sở hữu. 

d. Năng suất cà phê: Sự giảm đầu tư vào cây cà phê từ khi cà 

phê rớt giá trong giai đoạn 2004-2005 làm cho năng suất cà phê của 

toàn thị xã đạt bình quân chỉ có 2,27 tấn/ha. Sự cải thiện về năng suất 

từ năm 2006-nay đã có chuyển biến tích cực (2,86 tấn/ha) 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 của thị xã 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 thị xã Buôn Hồ vai trò chủ yếu 

vẫn là kinh tế hộ gia đình mà đối tượng cụ thể là hộ nông dân trực tiếp sản 
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xuất với 9.256 hộ. Ngoài ra có 01 doanh nghiệp sản xuất chế biến và xuất 

khẩu cà phê là công ty cà phê Buôn Hồ (trong đó giao khoán cho 6.347 hộ) 

và 08 trang trại trồng cà phê được xác định lại dựa vào tiêu chí mới  

Tổng diện tích cà phê của toàn thị xã năm 2013  theo số liệu thống 

kê là 16.206,98 ha, trong đó diện tích của doanh nghiệp là 6793,35ha 

(41,92%) tăng 2.073,81 ha so với năm 2009 tập trung sản xuất thuộc 

Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ song diện tích cà phê này được 

công ty cho hộ gia đình (6.347 hộ) nhận khoán hàng năm nộp sản theo 

quy định của công ty, còn lại 9367,072 ha (57,80%) của các hộ nông dân 

làm chủ (9.256 hộ) và sản xuất và trang trại sản xuất cà phê (0,29%). 

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

thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2005 - 2013 

Stt Chỉ tiêu 
Năm 

2005 

Năm 

2009 

Năm 

2013 

Tăng BQ 

(%) 

1 Hộ sản xuất cà phê 12.458 15.384 15.603 2,85 

1.1 Hộ trồng cà phê 8.241 9.532 9.256 1,46 

1.2 Hộ nhận khoán 4.217 5.852 6.347 5,24 

2 Hộ kinh doanh cà phê 43 87 146 16,51 

3 Hộ chế biến cà phê 12 27 38 15,5 

4 Công ty SX chế biến, XNK 3 4 6 9,05 

5 Trang trại sản xuất cà phê 21 26 8 -11,36 

6 HTX - - - - 

Nguồn: NGTK và số liệu Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ  

Trên địa bàn thị xã có nhiều hình thái tồn tại của doanh nghiệp như 

tư nhân, nhà nước… phục vụ cho phát triển cà phê còn có các công ty chế 

biến, thu mua, đến các tiểu thương, đại lý cung ứng vật tư đầu vào cho 

sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…. 
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2.2.6. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 

Lượng cà phê được người thu gom mua bán cho các điểm thu 

mua, đại lý tại các xã khoảng 20% và 10% khối lượng được bán lại 

cho đại lý thu mua tại các huyện lân cận, 5% được bán cho các công ty 

thu mua. Lượng cà phê đại lý thu mua tại các xã bán cho Công ty thu 

mua 30%, đại lý tại thị xã + nơi khác đến 40%. Công ty thu mua của 

hộ dân bằng kênh trực tiếp 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 thị xã. Các đại lý + đơn 

vị bên ngoài thu mua 60% sản lượng của nông hộ, chế biến ra thành 

phẩm xuất bán cho công ty thu mua xuất khẩu. xuất khẩu sang châu 

Âu, các nước EU, Mỹ 

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 38.576 48.252 44.691 43.468 41.814 

1.1 Xuất khẩu " 35.490 44.199 41.026 39.469 38.134 

1.2 Trong nước " 3.086 4.053 3.665 3.999 3.680 

2 

Số lượng các nhà 

phân phối  Đơn vị 45 57 62 58 60 

2.1 Đại lý  " 29 37 41 34 38 

2.2 Công ty thu mua " 11 13 15 16 14 

2.3 Công ty XK  " 5 7 6 8 8 

Nguồn: Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ giai đoạn 2009 – 2013 

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 phƣơng. 

a. Kết quả sản xuất cà phê: Giá trị sản xuất (GO) bình quân/ha 

năm 2013 là 96.974 nghìn đồng. Giá trị VA bình quân/ha là 65.418 nghìn 

đồng. Cao nhất là ở nhóm quy mô lớn là 76.568 nghìn đồng. Giá trị thu 
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nhập hỗn hợp (MI) bình quân trên một đơn vị diện tích là 1 ha  là 49.814 

nghìn đồng, nhóm quy mô trung bình (1-3 ha) có mức thu nhập thấp nhất 

40.147 nghìn đồng, cao nhất là 60.559 nghìn đồng ở nhóm quy mô lớn (>3 

ha). Mức thu nhập thuần (Pr) tính bình quân/diện tích đạt 38.057 nghìn 

đồng, thu nhập này phụ thuộc vào việc số lượng công lao động gia đình 

quy đổi bằng tiền tham gia trong quá trình sản xuất.  

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

Đvt:1000đ 

Stt Chỉ tiêu QM nhỏ QMTB QM lớn Chung 

1 Tính cho 1 ha         

1.1 Tổng giá trị sản xuất (GO) 96.282 87.495 107.146 96.974 

1.2 Chi phí trung gian (IC) 32.157 31.935 30.578 31.557 

1.3 Giá trị gia tăng (VA) 64.125 55.560 76.568 65.418 

1.4 Thu nhập hỗn hợp (MI) 48.736 40.147 60.559 49.814 

1.5 Thu nhập thuần túy (Pr) 35.972 32.871 45.328 38.057 

2 Tính trung bình cho 1hộ         

2.1 Tổng giá trị sản xuất (GO) 66.675 124.213 328.363 173.084 

2.2 Tổng chi phí (TC) 23.840 60.136 150.310 78.095 

2.3 Tổng thu nhập (MI) 42.835 64.077 178.053 94.988 

Nguồn: Phòng Kinh tế thị xã Buôn Hồ năm 2013 

b. Hiệu quả sản xuất cà phê: Sản xuất cà phê đem lại hiệu quả 

kinh tế khá cao và là cây trồng cho năng suất, sản lượng khá trên 1 đơn 

vị diện tích canh tác. Tính cho năm 2013 hiệu quả sử dụng chi phí (IC, 

TC) đều lớn hơn 1 (lần) trong đó VA/IC bình quân 2,07; VA/TC dao 

động từ 1,19-1,32. Thu nhập thuần/tổng chi phí từ 0,86-1,01 lần tùy 

theo quy mô và chủ thể sản xuất. Hiệu quả sử dụng lao động bình quân 

tính cho thu nhập thuần là 32.995 nghìn đồng, hiệu quả trên 1 ngày 

công lao động là 217 nghìn đồng là rất cao so với sản xuất các loại cây 
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hàng năm và một số cây lâu năm khác tại địa phương, đây cũng là hiệu 

quả xã hội trong sản xuất cà phê vừa tận dụng được lao động nông 

thôn vừa tạo thu nhập an sinh xã hội. 

c. Mức độ đóng góp cho phát triển KT-XH của địa phương 

Mức độ đóng góp của phát triển sản xuất cà phê khá cao. Giá trị sản 

xuất tạo ra chiếm 39,31% trong tổng GTSX của ngành nông nghiệp và 

chiếm 24,09% trong tổng GTSX các ngành kinh tế của thị xã. Đến nay số 

lượng lao động tham gia vào ngành cà phê là 27.530 người chiếm 76,15% 

lao động nông nghiệp. Đến năm 2013 đã tập huấn được 4.555 nông dân 

chiếm 16,55% số lao động ngành cà phê. Phát triển sản xuất cà phê góp 

phần là tăng thu nhập, ổn định thu nhập cho người nông dân, đảm bỏa việc 

học tập của con em.. Tỷ lệ hộ nghèo của toàn thị xã cũng được giảm dần 

2.3. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ 

TRÊN ĐỊA  BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ. 

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

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

tạo bước thay đổi bộ mặt nông thôn thị xã, đời sống nhân dân ngày 

càng được cải thiện, ổn định trật tự góp phần an sinh xã hội, nền nông 

nghiêp nông thôn của thị xã có những khởi sắc; Đã hình thành những 

vùng chuyên canh cây cà phê, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản 

phẩm; Đã 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 còn; Năng lực thị trường của nông dân 
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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 của thời tiết, thiếu điều kiện sơ chế, thiếu 

thông tin, thiếu liên kết, nhiều khâu trung gian. 

CHƢƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY CÀ PHÊ TRÊN ĐỊA 

BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ 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 của Việt Nam chịu sự tác động sâu 

sắc của quy luật cung - cầu của 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 trƣờng 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 phê 

vối: 0,81 triệu tấn). Ngoài ra, còn có Việt Nam, Indonesia, Colombia, Ấn 

Độ, Mexico sản lượng cà phê 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 
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tỉnh Đăk Lăk đến năm 2020: Duy trì diện tích ổn định 150.000 ha, 

sản lượ ấ

trồ  ụng TCVN 4193:2005 

cho 60% sản lượ ện tích cà phê 

trong vùng quy hoạch được tưới nước chủ động; xây dựng thêm 

10.000 m
2
 kho bảo quản và 40.000 m

2
 kho ngoại quan 500.000 m

2
 sân 

phơi và 500 máy sấy nông sản. 

3.2. QUAN ĐIỂM, ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT 

TRIỂN CÂY CÀ PHÊ CỦA THỊ XÃ BUÔN HỒ. 

3.2.1. Quan điểm: Sản xuất cà phê phải theo tiêu chí của thương hiệu 

“Cà phê Buôn Ma Thuột”,  “phải đảm bảo năng suất, sản lượng, chất 

lượng, hiệu quả cao trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo phương 

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 

thị xã khoảng 16.200 ha trong đó diện tích cà phê khoảng 1.500 ha, 

tổng sản lượng đạt khoảng 42.120 tấn; Kim ngạ

đạ ệu USD; Giải quyết việ

động trực tiếp và 5.000 lao động gián tiế ạ

kỹ thuậ

nông dân/năm; Tăng tỷ lệ chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan đạt 10% 

trở lên sản lượ  ụng TCVN 4193:2005 

cho 60% sản lượ ổ biế

ộ tiêu chuẩ

 

3.2.3. Định hƣớng: 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 
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liệu và vùng chế biến. Xây dựng CSHT đồng bộ phục vụ sản xuất cà 

phê. Tạo môi trường thuận lợi cho cây cà phê phát triển ổn định và bền 

vững với những cơ chế chính sách phù hợp.  

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

BÀN THỊ XÃ BUÔN HỒ TRONG THỜI GIAN TỚI. 

3.3.1. Phát triển quy mô sản xuất cà phê: Phải tận dụng các lợi 

thế từ điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, các tập quán tâm lý, xã hội 

của từng khu vực dân cư và lợi thế so sánh của từng vùng để gia tăng số 

lượng và quy mô sản xuất cây cà phê trên địa bàn: Phát triển diện tích trồng 

cây cà phê phải gắn với quy hoạch của thị xã. Định hướng phát triển vùng 

trồng cây cà phê tập trung và chủ lực tại địa bàn các xã: Cư Bao, Ea Rông, 

Ea Blang, Bình Thuận, Ea Siên, các phường Thống Nhất, Đạt Hiếu. Nâng 

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 của các chủ thể kinh tế hộ nông dân.  

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

a. Giải pháp về đất đai: 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 lao động: Có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ, thu 

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

thuật, đào tạo đội ngũ cán bộ các doanh nghiệp 

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

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

Ngân hàng Chính sách - Xã hội, NNPTNT của tỉnh và chi nhánh tại thị 

xã Buôn Hồ cần phát huy vai trò của 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 



22 

 

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 sở hạ tầng:  Chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ 

tầng giao thông,  thủy lợi và văn hóa 

3.3.3. Tăng cƣờng thâm canh sản xuất cà phê: Nâng cao 

công tác sản xuất và chon lọc giống cà phê, thâm canh vườn cây, tăng 

cường cây che bóng trong vườn cà phê, chấn chỉnh khâu thu hoạch, 

đầu tư cho công đoạn chế biến phơi 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 chủng loại các giống cà phê có chất lượng tốt, năng suất cao, 

cải tạo và  tái canh vườn cà phê; 

 chuyển đổi một số diện tích đất đai trồng cây lâu năm sang trồng cà 

phê, 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 của 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 phát triển sản xuất cà phê, phải xây dựng kinh tế hộ nông dân 

thành đơn vị sản xuất hàng hóa gắn liền với sự đổi mới kinh tế hợp tác 

xã và doanh nghiệp. Cụ thể: Củng cố và nâng 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 trƣờng tiêu thụ: Cần phải tạo ra được mối 



23 

 

liên kết giữa công ty thu mua xuất khẩu, với đại lý thu mua, 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 nhân để có thể có quyết định đúng trong sản 

xuất và kinh doanh. Khuyến khích tiêu thụ hàng hóa thông qua hợp 

đồng theo quyết định số: 80/2002/QD-TTg, ngày 24/6/2002 của thủ 

tướng chính phủ nhằm hạn chế: sự biến động giá cả quá lớn của 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 của thị xã, cần phải lựa chọn 

bố trí sản xuất phù hợp với đặc điểm về tự nhiên, kinh tế - xã hội của 

từng vùng, từng xã và đáp ứng theo yêu cầu của thị trường; xây dựng 

kinh tế nông hộ và trang trại phát triển theo hướng thâm canh, chuyên 

môn hoá, tập trung hoá; xây dựng các doanh nghiệp, 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 phƣơng: Hoàn thiện công tác 

quy hoạch; Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; Quan tâm đến 

công tác đào tạo khuyến nông... 

3.3.2. Đối với Nhà nƣớc: 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 phê theo hướng sản xuất bền 

vững; Tăng cường nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê 
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Trên cơ sở các lý luận về sản xuất, phát triển sản xuất, đề tài đã 

tập trung vào nghiên cứu những luận cứ, thực trạng và các nhân tố ảnh 

hưởng đến sản xuất cà phê theo tại thị xã Buôn Hồ. 

Các luận cứ cho phát triển cà phê đó là việc tăng năng suất cà 

phê phải ổn định và bền vững. Ngoài ra sự phát triển cà phê phải có 

các biện pháp thực hiện công bằng về phân phối lợi ích, chia sẻ sản 

phẩm và tài nguyên trong sản xuất, tiêu thụ cà phê. Việc thực hiên chế 

độ canh tác hợp lý, khuyến khích đầu tư thâm canh và sự dụng hợp lý 

nguồn tài nguyên thiên nhiên (nhất là tài nguyên nước và tài nguyên 

đất) cũng là một trong những lý luận quan trọng cho việc phát triển           

cà phê. 

Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra được thực tiễn sản xuất cà phê thị xã 

Buôn Hồ hiện nay, đánh giá tính hiệu quả cũng như làm rõ những mặt 

đạt được và hạn chế trong phát triển cà phê trên địa bàn nghiên cứu.  

Tuy nhiên định hướng phát triển cà phê phải đạt các mục đích và điều 

kiện sau:   

- Tăng năng suất cà phê của thị xã phải ổn định, bền vững gắn với 

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

- Tăng khả năng cạnh tranh của ngành cà phê trên cơ sở phát 

huy được lợi thế so sánh của địa phương 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 của Nhà nước về các cơ chế, chính sách có hiệu quả 

nhưng phải phù hợp với đặc thù của từng vùng miền. 

 


