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Tóm tắt: 
 

Thực tiễn sản xuất và nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sản xuất cà phê liên kết tại Việt Nam 
mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho nông hộ, nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê theo các 
tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, góp phần tăng sức cạnh tranh và phát triển ngành cà phê bền 
vững. Nghiên cứu này thực hiện tại huyện Cư M’gar nhằm (i) Phân tích thực trạng sản xuất cà 
phê liên kết giữa doanh nghiệp và hộ nông dân trên địa bàn huyện những năm gần đây, (ii) Định 
lượng hiệu quả kinh tế sản xuất cà phê của nông hộ khi liên kết với doanh nghiệp, (iii) Đề xuất 
và bình luận. Kết quả nghiên cứu sử dụng số liệu thống kê tổng hợp từ các báo cáo của tỉnh Đắk 
Lắk và huyện Cư M’gar đồng thời bài viết sử dụng số liệu được nhóm tác giả điều tra tại 149 hộ 
nông dân trên địa bàn huyện Cư M’gar thuộc 3 xã, thị trấn có liên kết và không liên kết với 
doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả liên kết sản xuất cà phê giữa doanh nghiệp và nông dân. Kết 
luận của nhóm tác giả là hộ sản xuất cà phê liên kết có năng suất trên một đơn vị diện tích cao 
hơn so với nhóm hộ không tham gia liên kết, tỷ suất giá trị sản xuất, giá trị gia tăng và tỷ suất thu 
nhập cao hơn so với hộ không liên kết lần lượt là 12,80%, 31,91% và 44,85%. Tuy nhiên, xu 
hướng gia tăng và sự phát triển của các hình thức liên kết giữa hộ sản xuất cà phê với các doanh 
nghiệp chế biến, xuất khẩu cà phê tại huyện Cư M’gar chịu sự tác động của nhiều nhân tố trong 
đó ràng buộc về chất lượng, giá cả và các hình thức hỗ trợ là những nguyên nhân chủ yếu. 
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Abstract: 
 

Reality and many studies indicate that Vietnam cooperative coffee production has brought about 
higher economic efficiency for households. It can promote the quality of coffee beans in order to 
reach international certificates and strengthen their competitiveness. Sustainable development of 
coffee production is another result of these coalitions. This paper chooses Cu M’gar district – 
DakLak province as a place to (i) analyse the main points of cooperative coffee production 
between enterprises and households in recent years, (ii) Calculate economic efficiency of 
households who joint in the coalition, (iii) Discuss results and give recommendations. The data 
has been collected by official reports of Daklak province and Cu M’gar district. In addition, the 
authors have made a survey on 149 samples which combine households in cooperation and non-
cooperation concludes that there is a larger productivity of households in cooperation than 
others. Moreover, the households in cooperation get higher proportions of value production, 
value added and income/profits compared with non-cooperative households (12,80%, 31,91% 



and 44,85%, respectively). However, the orientation of increase and scales of cooperative coffee 
production in Cu M’gar district have been affected by a lot of factors. Particularly, the rules of 
standard, prices and the ways of support are the maik reasons. 
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