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DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ viết tắt

Tên tiếng Anh

Tên tiếng Việt

Food and Agriculture Organization

Tổ chức Nông lương Liên

of the United Nations

Hiệp Quốc

Association of South East Asian

Hiệp hội các Quốc gia

Nations

Đông Nam Á

United Nations Development

Chương trình Phát triển của

Programme

Liên hợp quốc

TNCs

Transational Corporations

Công ty xuyên quốc gia

MNCs

Multinational corporation

Công ty đa quốc gia

General Agreement on Tariffs and

Hiệp ước chung về thuế

Trade

quan và mậu dịch

FAO

ASEAN

UNDP

GATT

WTO

World Trade Organization

ICO

International Coffee Organization

USDA

United States Department of
Agriculture

Tổ chức Thương mại Thế
giới
Tổ Chức Cà Phê Quốc Tế
Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ

FRA

Forward Rate Agreement

Hợp đồng lãi suất kì hạn

FDI

Foreign Direct Investment,

Đầu tư trực tiếp nước ngoài
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BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỀ TÀI
1. Tên đề tài: “Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột”
2. Mã số:
3. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Thị Lan Hương
Điện thoại: 0912423286
Email: tranlanhuong@iames.gov.vn
4. Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài: Trung tâm phân tích và dự báo, Viện
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
5. Cơ quan phối hợp thực hiện:
- Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn
- Chi nhánh Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa NXK Đắk
Lắk (CAFECONTROL)
6. Thời gian thực hiện: Từ tháng 11/2018 đến tháng 6/2021
7. Địa điểm thực hiện: tỉnh Đắk Lắk
1) Đặt vấn đề:
Cà phê chỉ dẫn địa lý (CDĐL) Buôn Ma Thuột được trồng trên một vùng
định danh có diện tích khoảng 107.505 ha, chiếm gần ½ tổng diện tích cà phê
của tỉnh (208.109 ha), nằm tại các huyện Cư M’gar, Ea H’leo, Krônng Ana, Cư
Kuin, Krông Búk, Krông Pắk, Krông Năng và thành phố Buôn Ma Thuột. Cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột được sản xuất và chế biến theo quy trình kỹ thuật
trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến do UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành (Quyết
định số 674/QĐ-UB ngày 20/4/2005). Bản quy định này dựa trên quy trình sản
xuất và chế biến cà phê vối do Bộ NN&PTNT ban hành. Đây là sản phẩm được
cấp nhãn hiệu CDĐL được bảo hộ trên thị trường trong nước và quốc tế đối với
cà phê nhân, tuân thủ các kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch nghiêm ngặt,
nhằm đảm bảo cà phê đạt chất lượng tốt nhất trước khi tiêu thụ trên thị trường.
Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên đối với cây cà phê và lợi thế về chỉ dẫn
địa lý, Đắk Lắk kỳ vọng sẽ đưa nhãn hiệu CDĐL của cà phê đến tay người tiêu
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dùng trong nước và thế giới, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cà phê
này, thu lợi nhuận cao hơn và tạo lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia chuỗi giá trị. Xét trong toàn hệ thống
chuỗi giá trị, cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột mới chỉ tham gia chủ yếu vào
những công đoạn giản đơn, có giá trị gia tăng thấp như thu gom, sơ chế cho xuất
khẩu thô. Trong khi đó, những công đoạn có giá trị gia tăng cao như rang xay,
chế biến sâu, phân phối bán lẻ và xây dựng thương hiệu, cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột còn tham gia rất hạn chế. Lý do là: Thứ nhất, vẫn tồn tại mối liên hệ và
hợp tác lỏng lẻo, không tin tưởng nhau giữa các tác nhân dọc theo chuỗi; Thứ
hai, người sản xuất thường không chú ý đến thị trường và các yêu cầu của thị
trường; Thứ ba, sự hỗ trợ của nhà nước và chính quyền địa phương đối với các
tác nhân tham gia chuỗi còn rất yếu cả về tài chính, công nghệ, nhân lực, nghiên
cứu và phát triển, quản lý chuỗi; Thứ tư, chất lượng sản phẩm chưa được chú ý
đầy đủ; Thứ năm, các tác động môi trường chưa được xem xét tới; Thứ sáu, sản
phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột thường không được tiêu thụ dưới nhãn mác
CDĐL đã đăng ký.
Những thiếu sót và hạn chế trên là những nguyên nhân chủ yếu khiến cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột chưa thể tham gia không sâu vào chuỗi giá trị toàn
cầu, bị cạnh tranh ngay cả trên sân nhà đối với các sản phẩm nhập khẩu và trở
nên yếu thế trên thị trường quốc tế. Để gỡ bỏ các nút thắt trên thì việc duy trì và
phát triển sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột tham gia chuỗi giá trị toàn
cầu là rất cần thiết. Mặc dù nhìn nhận được những khó khăn và hạn chế trong
việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột, nhưng cho đến nay việc đánh giá tổng thể, có hệ thống những vấn đề nêu
trên hoàn toàn thiếu vắng trong các nghiên cứu khoa học. Trong nhiều năm qua,
chưa có bất cứ dữ liệu nào được công bố về thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột và những nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia
chuỗi giá trị và CDĐL của sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột. Với bối cảnh trên,
việc thực hiện một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có ý nghĩa quan
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trọng và cấp thiết để làm cơ sở và luận cứ khoa học cho UBND tỉnh Đắk Lắk
trong việc duy trì và phát triển sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Đề tài
có tính mới và cấp thiết, nhằm xác địnhthực trạng phát triển chuỗi sản xuất cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột và đưa ra các kiến nghị giải pháp để nâng cao sự
tham gia của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột trong chuỗi giá trị.
2) Mục tiêu nghiên cứu:
Làm rõ thực trạng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột hiện nay, các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia chuỗi
giá trị của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, từ đó đề xuất các giải pháp
nâng cao vị trí của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột trong chuỗi giá trị
toàn cầu.
3). Nội dung chính và phương pháp nghiên cứu:
*. Nội dung:
Tập trung chủ yếu vào 4 nội dung sau đây:
- Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
- Thực trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
- Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột
* Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu định tính kết hợp định lượng.
Đề tài thực hiện điều tra theo 03 mẫu phiếu dành cho: 1) Các hộ nông dân
trồng cà phê (450 phiếu); 2) Thương lái/cơ sở thu gom nguyên liệu cà phê (50
phiếu); 3) Các cơ sở/doanh nghiệp sơ chế/chế biến/tiêu thụ sản phẩm cà phê (20
phiếu).
Địa bàn khảo sát: 2 huyện Cư M’gar và Krong Pak và thành phố Buôn Ma Thuột
4). Kết quả thực hiện:
- Cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột.
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- Làm rõ thực trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột, để từ đó thấy rõ vai trò, vị trí, hoạt động của các tác nhân trong
chuỗi, các yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi, làm rõ thuận lợi và khó khăn, điểm yếu,
thế mạnh trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột,
từ đó đưa ra những kiến nghị đề xuất chính sách đối với chính phủ, các hộ gia
đình trồng cà phê, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất
kinh doanh sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
- Các kết quả nghiên cứu của đề tài có giá trị ứng dụng cao trong hoàn
thiện chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, góp phần làm tăng
giá trị gia tăng, doanh thu và lợi nhuận của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
5). Kết luận và đề nghị:
Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột thời gian
qua đã đạt được những thành công nhất định nhờ tận dụng tốt các nguồn lực sẵn
có về tài nguyên, đất đai, lao động và tập quán canh tác của người dân.
Tuy nhiên, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột đang gặp phải một số vấn đề trong liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi,
đồng thời hiệu quả tham gia chuỗi của từng tác nhân không cao. Sự liên kết lỏng
lẻo giữa các tác nhân trong chuỗi đã khiến chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột thời gian qua bỏ lỡ nhiều cơ hội để nâng cấp hệ thống, nâng cao giá trị gia
tăng của sản phẩm cũng như tăng thu nhập, lợi nhuận cho từng tác nhân tham
gia chuỗi. Cho đến nay, sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vẫn nằm ở vị
trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu, phần lớn tiêu thụ dưới dạng sản phẩm thô,
các lợi thế chưa được phát huy hiệu quả, sản phẩm đầu ra trên thị trường thế giới
còn phụ thuộc quá lớn vào các đối tác trung gian Trung Quốc, năng lực về vốn
và công nghệ chế biến cà phê còn yếu kém.
Kiến nghị:
1) Đối với nhà 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 tiêu thụ sản phẩm.
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+ Cần thực hiện các phương thức tổ chức và lộ trình và phân bổ nguồn lực
hợp lý để thực hiện Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030.
+ Ưu tiên nguồn vốn tín dụng dài hạn cho tỉnh Đak Lak để phát triển cơ
sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư nghiên cứu khoa học, hỗ trợ vốn, đào tạo nguồn
nhân lực, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và nghiên cứu
chuyển giao tiến bộ công nghệ trong ngành cà phê.
2) Đối với chính quyền địa phương:
+ Thực hiện tốt các công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật
của nhà nước về đẩy mạnh sản xuất cà phê đặc sản, cà phê chỉ dẫn địa lý.
+ Định hướng tổ chức sản xuất tại điạ phương, hoàn thiện hạ tầng vùng
sản xuất, hỗ trợ xây dựng quảng bá nhãn hiệu sản phẩm, hỗ trợ các thủ tục vay
vốn với điều kiện thuận lợi nhất.
+ Vận động nâng cao nhận thức, ý thức của người dân khi tham gia chuỗi
liên kết, đóng vai trò trung gian điều phối tổ chức sản xuất, đại diện bảo vệ
quyền lợi của nông dân khi giao dịch với doanh nghiệp.
+ Định hướng, hướng dẫn mô hình sản xuất, liên kết phù hợp, nâng cao
vai trò của hợp tác xã trong chuỗi giá trị để HTX đại diện cho nông dân khi giao
dịch với doanh nghiệp để đảm bảo thống nhất đầu mối và thương thảo điều kiện
theo quyền lợi của người sản xuất, giúp người nông dân yên tâm sản xuất và xây
dựng nên các vùng nguyên liệu lớn cho doanh nghiệp.
+ Nâng cấp, tu sửa và xây mới các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu
thông tin về vùng nguyên liệu để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và cho hệ
thống chuỗi liên kết.
+ Tăng cường tập huấn trang bị kiến thức, hỗ trợ khâu tổ chức sản xuất,
bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm, trang bị kỹ năng cho người nông dân về sản xuất
theo hợp đồng, tăng cường vai trò quản lý nhà nước của chính quyền địa phương
trong việc thực hiện hợp đồng, thẩm định hợp đồng liên kết, bảo vệ quyền lợi
của người nông dân trong trường hợp phát sinh tranh chấp.
3) Đối với tổ chức và cá nhân trồng, kinh doanh cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
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+ Cần tham gia tích cực các buổi tập huấn, hội thảo về trồng, canh tác,
chăm sóc, liên kết hợp tác sản xuất cà phê.
+ Cần thay đổi thói quen canh tác tiểu nông, manh mún, tư duy mạnh ai
nấy làm trong sản xuất và liên kết ngang, liên kết dọc trong chuỗi.
+ Cần hỗ trợ, giúp đỡ nhau về vốn, kỹ thuật sản xuất, tham gia tích cực
các hiệp hội, các tổ chức xã hội, các tổ hợp tác, hợp tác xã.
+ Cần nhận thức việc ký kết hợp đồng dài hạn với các doanh nghiệp trong
thu mua sản phẩm cà phê sẽ đem lại lợi ích lâu dài và bền vững.
+ Cần thực hiện đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, phơi sấy
theo đúng quy trình kỹ thuật được yêu cầu.
+ Cần biết hạch toán kinh tế để từ đó biết kết hợp với tác nhân nào, sử
dụng các yếu tố đầu vào nào, hình thức liên kết nào hiệu quả để giảm tối đa chi
phí và rủi ro, nâng cao doanh thu và lợi nhuận từ sản xuất.
+ Luôn theo dõi thông tin giá cả thị trường, hướng dẫn của chính quyền
địa phương để có biện pháp, kế hoạch sản xuất phù hợp và tiêu thụ sản phẩm kịp
thời và hiệu quả.
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SUMMARY
1. Project Title: Developing of value chain for GI’s Buon Ma Thuot
coffee products
2. Code number:
3. Coordinator: Prof.Dr. Tran Thi Lan Huong
4. Implementing Institution:
Center for analysis and forecasting, Vietnam Academy of Social Science.
5. Cooperating Institution(s):
- Institute of Policy and Strategy for Agriculture and Rủal Development
-Coffee

and

Import-Export

Inspection

Joint

Stock

Company

(CAFECONTROL)
6. Duration: from 11/2018 to 6/2021
7. Locations: Dak Lak Province
1) Background:
A certificate of geographical indication (GI) for the Buon Ma Thuot
coffee trademark in the Central Highlands province of Dak Lak had helped
increase the value of coffee beans shipped abroad. They manage a combined
coffee plantation of 107,505 ha, accounting for nearly ½ of the province's total
coffee area (208,109 ha), located in Cu M'gar districts, Ea H'leo, Krong Ana, Cu
Kuin, Krong Buk, Krong Pak, Krong Nang and Buon Ma Thuot city. The
“certificate of geographical indication (GI) for the Buon Ma Thuot coffee in
Vietnam on the basis of a decision No. 806/QĐ-SHTT issued by the National
Office of Intellectual Property (NOIP) with recording number 0004 dated
14/10/2005, is the State’s property, which Dak Lak People’s Committee is
authorized to apply by its own name. Buon Ma Thuot coffee (sometimes also
called as Buon Me Thuot/Ban Me Thuot/Buôn Ma Thuột/Buôn Mê Thuột/Ban
Ma Thuột) is considered as an invaluable property and great pride of Viet Nam
because Buon Ma Thuot is the capital of Vietnamese coffee, where coffee is
grown, harvested, processed and exported, with the output accounting for more
than 50% of the country's total output and coffee export value.
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In recent years, GI’s Buon Ma Thuot coffee products have many
difficulties in participating of the value chain. GI’s Buon Ma Thuot GI coffee
only participates mainly in simple stages with low value-added. Meanwhile,
high value-added stages such as roasting, processing, retail distribution and
branding, GI’s Buon Ma Thuot coffee has very limited participation. Some
reasons are: the first, relationship between actors is loosed and distrust; the
second, producers don’t paying attention to the market and its requirements; the
third, the state and local authorities’s supports for every actors are very weak in
terms of finance, technology, human resources, research and development, and
chain management; the fourth, product

has low; the fifth, environmental

impacts have not been considered; Sixth, GI’s Buon Ma Thuot coffee products
are usually not sold under the registered GI label.
So, GI’s Buon Ma Thuot coffee products haven’t deeply involved in
global value chains. However, there haven’t been many published books, or data
bases or reseraches on GI’s Buon Ma Thuot GI coffee value chain in recent
years. It is necessary studing GI’s Buon Ma Thuot coffee value chain to
determine influencing factors and propose solutions for improving the value
chain of GI’s Buon Ma Thuot coffee pruducts.
2) Objectives:
Clarifying the status of participating in the value chain of GI’s Buon Ma
Thuot coffee products, determining influence factors and proposing main
solutions for improving the value chain of GI’s Buon Ma Thuot coffee products.
3) Main contents and methods:
* Main contents:
Focus mainly on the following 4 contents:
- Analysing theoretical and practical basis for value chain of coffee
products.
- Analysing and evaluating status of participating in the value chain of
GI’s Buon Ma Thuot coffee products
- Analysing value chain of GI’s Buon Ma Thuot coffee products
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- Proposing main solutions for improving the value chain of GI’s Buon
Ma Thuot coffee products.
* Methods:
- Qualitative combined quantitative research.
- Survey of 3 questionnaire forms: 1) Coffee farming households (450
questionnaires); 2) Traders/collectors (50 questionnaires); 3) prococessing
enterprises (20 questionnaires).
- Survey area: 2 districts of Cu M'gar and Krong Pak and Buon Ma Thuot
city
4) Results obtained:
- Provide theoretical and practical basis for value chain of GI’s Buon Ma
Thuot coffee products.
- Clarifying the current situation of status of GI’s Buon Ma Thuot coffee
products in value chain; role and position of every actors including famer,
trader, processors, wholesalers, retainlers, consumers in value chain; analysing
advantages and disadvantages, weaknesses, strengths of GI’s Buon Ma Thuot
products in value chain, thereby making recommendations and policy proposals
for the government, famers, local goverments, enterprises, consumers to
upgrading the value chain of GI’s Buon Ma Thuot Coffee.
- Results of the project has high application value for localities of Dak
Lak, contributing to the increase in value added and famer household income.
5) Conclutions and recommendations
Developing of value chain for GI’s Buon Ma Thuot coffee products has
achieved certain successes by making good use of available resources in fertile
land, available labor and traditional farming skills. However, the value chain of
GI’s Buon Ma Thuot coffee is facing some problems in the linkage between
actors in the chain, making high costs, low profits and low value added for every
actors sush as famers, traders/collectors and prococessing enterprises. So, value
chain of GI’s Buon Ma Thuot coffee products cannot be upgraded and increase
the value added and profits of the whole chain. Up to now, GI’s Buon Ma Thuot
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coffee products are still at a low position in the global value chain, most of them
are consumed in the form of raw products. They are still too dependent on
Chinese intermediary partners; capital and technology are still weak.
Recommendations:
1) For the state:
+ Promulgate appropriate guidelines, mechanisms and policies to improve
management of the coffee industry, from production, processing to
consumption.
+ Implement reasonable organizational methods; have a reasonable
roadmap and allocate resources to implement the Project on development of
Vietnamese specialty coffee in the period of 2021-2030.
+ Prioritize long-term credit capital for Dak Lak province to develop l
infrastructure, scientific research, human resources, support the business sector,
transfer high technology in the coffee industry.
2) For local government:
+ Implement well strategies and policies of the Party's and the State's to
promote the production of GI’s coffee.
+ Orientation to organize local production, developt of infrastructure,
support and promote product’s brands, support preferential loan procedures.
+ Improve awareness of farmers in participating of the value chain; the
government acts as an intermediary in value chain coordination; protect the
interests of farmers in the value chain.
+ Orientation and guidance on appropriate production models for famers;
enhance the role of cooperatives in the value chain;
+ Upgrade, repair and build new technical infrastructure, database of
information on raw material areas to create favorable conditions for production
and for the chain link system.
+ Strengthen training knowledges for famers and other actors; support
production organization; protect product brands; educate skills for famers about
contract production, protect farmers' interests in case of disputes.
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3) For organizations and individuals
+ Participate actively in training sessions, seminars on planting,
cultivation, cooperation in coffee production.
+ Change the fragmentational habits of smallholder farming in chain link.
+ Support each other by capital, production techniques;

participate

actively in associations, social organizations, cooperative groups and
cooperatives.
+ Aware that signing long-term contracts with businesses in purchasing
coffee products will bring long-term and sustainable benefits.
+ Implement strictly standards and requirements about techniques in
coffee cultivation, harvesting and drying.
+ Have skills in chain economic analysis, calculate input, output, cost,
revenue, profit… to minimize costs and risks in participating of GI’s Buon Ma
Thuot coffee products value chain
+ Update market price information; carry out production and consumption
of products according to the instructions of the local government.
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1. MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết thực hiện đề tài
Nói theo cách tổng quan, chuỗi giá trị bao gồm: các tác nhân tham gia
ngành hàng, từ khâu sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán hàng; đặc điểm của các tác
nhân tham gia, cơ cấu lợi nhuận và chi phí, dòng hàng hoá trong suốt chuỗi, các
đặc điểm của việc làm, địa chỉ tiêu thụ, khối lượng bán hàng trong và ngoài nước;
lợi ích giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi; vai trò của việc nâng cấp bên trong
chuỗi; và vai trò của việc quản lý điều phối giữa các tác nhân trong chuỗi.
Chuỗi giá trị nông sản có một số đặc điểm khác biệt so với chuỗi giá trị
hàng hoá phi nông nghiệp bởi tính không ổn định do thay đổi thời tiết và sự gia
tăng dân số, sự phức tạp bởi nó liên quan đến mùa vụ và thời tiết, sự đa dạng về
các tác nhân tham gia trong đó nông dân là bộ phận tham gia đông đảo nhất và
tổ chức nông nghiệp có nhiều khác biệt đối với tổ chức sản xuất công nghiệp.
Tác nhân đa dạng này khiến chuỗi giá trị nông sản của nhiều nước đang phát
triển thường bị đứt gãy ngay từ khâu cung cấp và thu gom nguyên liệu nông sản.
Đắk Lắk được mệnh danh là thủ phủ cà phê của Việt Nam. Sản phẩm cà
phê đã làm nên danh tiếng cho Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc
biệt là khi năm 2005 cà phê Đắk Lắk chính thức được đăng bạ CDĐL, được bảo
hộ ở Việt nam và trên thị trường thế giới. Đây là một lợi thế để cà phê Buôn Ma
Thuột có thể đẩy mạnh xuất khẩu, xây dựng thương hiệu trên thị trường trong
nước và quốc tế. Nhờ CDĐL, cà phê Buôn Ma Thuột trong những năm qua đã
được hưởng lợi về giá, sản lượng xuất khẩu và giúp bà con nông dân ngày càng
đáp ứng được các quy chuẩn về phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với
môi trường.
Tuy nhiên, trong thời gian qua, sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia chuỗi giá trị. Xét trong toàn hệ thống
chuỗi giá trị, cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột mới chỉ tham gia chủ yếu vào
những công đoạn giản đơn, có giá trị gia tăng thấp như thu gom, sơ chế cho xuất
khẩu thô. Trong khi đó, những công đoạn có giá trị gia tăng cao như rang xay,
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chế biến sâu, phân phối bán lẻ và xây dựng thương hiệu, cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột còn tham gia rất hạn chế. Sau nhiều năm tham gia sử dụng chỉ dẫn địa lý
cà phê Buôn Ma Thuột, giá trị gia tăng của sản phẩm đối với từng nhóm tác
nhân và từng khâu trong chuỗi không được như kỳ vọng, chỉ tăng lên chút ít so
với các hộ và các cơ sở sản xuất kinh doanh không tham gia sử dụng chỉ dẫn địa
lý cà phê Buôn Ma Thuột. Hơn nữa, những hướng dẫn để đảm bảo sản phẩm cà
phê đáp ứng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột chưa đạt hiệu quả cao, chưa khiến
người dân hiểu được lợi ích khi tham gia và trong quá trình tham gia người dân
phải chịu nhiều áp lực từ các khâu kiểm soát, đánh giá và báo cáo. Những áp
lực, khó khăn này, cộng với giá sản phẩm đầu ra tăng không cao như kỳ vọng
khiến các doanh nghiệp, các hộ nông dân tham gia sử dụng chỉ dẫn địa lý không
đông, thậm chí khi tham gia sử dụng chỉ dẫn địa lý đã không tuân thủ các quy
định của các quyết định đã ban hành vì những mục tiêu lợi nhuận trước mắt.
Chính vì vậy, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn
Ma Thuột dường như đã bị đứt gãy và chịu hiệu ứng “Bullwhip” ngay từ các
khâu ban đầu, không thể tiếp tục tham gia sâu vào các khâu sau tạo giá trị gia
tăng cho sản phẩm cuối cùng. Trong việc tham gia chuỗi giá trị, cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột còn bộc lộ nhiều thiếu sót và trở ngại, lý do là: Thứ nhất, vẫn
tồn tại mối liên hệ và hợp tác lỏng lẻo, không tin tưởng nhau giữa các tác nhân
dọc theo chuỗi; Thứ hai, người sản xuất thường không chú ý đến thị trường và
các yêu cầu của thị trường; Thứ ba, sự hỗ trợ của nhà nước và chính quyền địa
phương đối với các tác nhân tham gia chuỗi còn rất yếu cả về tài chính, công
nghệ, nhân lực, nghiên cứu và phát triển, quản lý chuỗi; Thứ tư, chất lượng sản
phẩm chưa được chú ý đầy đủ; Thứ năm, các tác động môi trường chưa được
xem xét tới; Thứ sáu, sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột thường không
được tiêu thụ dưới nhãn mác CDĐL đã đăng ký.
Những thiếu sót và hạn chế trên là những nguyên nhân chủ yếu khiến cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột chưa thể tham gia không sâu vào chuỗi giá trị toàn
cầu, bị cạnh tranh ngay cả trên sân nhà đối với các sản phẩm nhập khẩu và trở
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nên yếu thế trên thị trường quốc tế. Để gỡ bỏ các nút thắt trên thì việc duy trì và
phát triển sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột tham gia chuỗi giá trị toàn
cầu là rất cần thiết. Mặc dù nhìn nhận được những khó khăn và hạn chế trong
việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột, nhưng cho đến nay việc đánh giá tổng thể, có hệ thống những vấn đề nêu
trên hoàn toàn thiếu vắng trong các nghiên cứu khoa học. Trong nhiều năm qua,
chưa có bất cứ dữ liệu nào được công bố về thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột và những nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia
chuỗi giá trị và CDĐL của sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột. Với bối cảnh trên,
việc thực hiện một nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có ý nghĩa quan
trọng và cấp thiết để làm cơ sở và luận cứ khoa học cho UBND tỉnh Đắk Lắk
trong việc duy trì và phát triển sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Đề tài
có tính mới và cấp thiết, nhằm xác định thực trạng phát triển chuỗi sản xuất cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột và đưa ra các kiến nghị giải pháp để nâng cao sự
tham gia của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột trong chuỗi giá trị.
1.2. Mục tiêu của đề tài
* Mục tiêu nghiên cứu tổng quát:
Làm rõ thực trạng tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột hiện nay, các nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia chuỗi giá trị
của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, từ đó đề xuất các giải pháp cải
thiện và nâng cao vị trí của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột.
* Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:
- Xây dựng khung phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cà phê thông qua việc
phân tích đặc điểm của chuỗi giá trị cà phê, những tiêu chí đánh giá và các nhân
tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị;
- Bài học kinh nghiệm của các nước (Indonesia và Brazil) về việc nâng
cao hiệu quả tham gia của các tác nhân trong chuỗi giá trị cà phê chỉ dẫn địa lý.
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- Phân tích thực trạng chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột thông qua việc xác định các tác nhân tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm
cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, vị trí vai trò và hoạt động của các tác nhân trong
chuỗi, phân tích kinh tế chuỗi (chi phí, lợi nhuận) của các tác nhân và toàn chuỗi
giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
- Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột, bao gồm cả yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài. ),
xây dựng ma trận SWOT và phân tích chiến lược phát triển chuỗi.
- Đề xuất, kiến nghị các chính sách, các giải pháp cải thiện và nâng cao vị
trí của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
nhằm giúp các tác nhân đăng ký sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột (hộ nông dân,
cơ sở thu gom sơ chế, doanh nghiệp rang xay và chế biến cà phê, doanh nghiệp
xuất khẩu) tham gia chuỗi giá trị hiệu quả hơn, nâng cao giá trị, giá trị gia tăng
và sức cạnh tranh của sản phẩm, nâng cao thu nhập của người nông dân, nâng
cấp sự tham gia của sản phẩm trong chuỗi giá trị.
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2. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước
Thứ nhất, nghiên cứu về chuỗi giá trị, đặc điểm, cấu trúc và phương
pháp phân tích chuỗi giá trị
- Nghiên cứu về khái niệm và cấu trúc của chuỗi giá trị
Thế giới hiện nay đang sử dụng nhiều khái niệm khác nhau liên quan đến
chuỗi giá trị. Cách hiểu thứ nhất về chuỗi giá trị là theo khung khái niệm của
Michael Porter (1985); cách hiểu thứ hai là theo tiếp cận phân tích ngành hàng
“filiere” và cách hiểu thứ ba là theo tiếp cận toàn cầu, đại diện là Kaplinsky
(2001), Gereffi (2003), Sonja Vermeulen (2008).
Chuỗi giá trị là một khái niệm được Michael Porter sử dụng đầu tiên vào
năm 1985 trong cuốn sách “Competitive advantage: creating and sustaining
superior performance” (Lợi thế cạnh tranh: tạo dựng và duy trì hoạt động có
hiệu quả). Theo cách hiểu của Michael Porter, chuỗi giá trị là để đánh giá xem
một công ty nên tự định vị mình như thế nào trên thị trường và trong mối quan
hệ với các nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
Tiếp cận theo phương pháp “filiere” – phân tích ngành hàng, chuỗi giá trị
chủ yếu được tập trung vào các mối quan hệ chính: định lượng và vật chất trong
chuỗi; sơ đồ hoá các dòng chảy của hàng hoá vật chất; sơ đồ hoá các quan hệ
chuyển dạng sản phẩm. Cách phân tích này được các học giả người Pháp đưa ra
trong nghiên cứu nông nghiệp Mỹ và nông nghiệp Pháp đầu thập niên 1960
(theo Kalpinsly và Morris; 2001).
Khái niệm chuỗi giá trị tiếp tục được các nhà kinh tế học phát triển sau
đó. Đặc biệt trong thời kỳ toàn cầu hoá phát triển mạnh, chuỗi giá trị được xem
xét theo cách thức mà các công ty và quốc gia hội nhập toàn cầu. Theo
Kalpinsky và Morris (2001), chuỗi giá trị trong đời thực phức tạp hơn nhiều,
có xu hướng có nhiều mắt xích hơn. Ngoài các mắt xích nhiều mặt trong một
chuỗi giá trị, các nhà sản xuất trung gian trong một chuỗi giá trị có thể tham gia
vào một số chuỗi giá trị khác nhau.
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Tiếp tục mở rộng khái niệm và cấu trúc của chuỗi giá trị, Sonja
Vermeulen và cộng sự (2008) cho rằng: chuỗi giá trị bao gồm các chức năng
trực tiếp như sản xuất hàng hoá có bản, thu gom, chế biến, bán sỉ, bán lẻ, cũng
như các chức năng hỗ trợ như cung cấp vật tư nguyên liệu đầu vào, dịch vụ tài
chính, đóng gói và tiếp thị. Chuỗi giá trị còn bao gồm cả vấn đề tổ chức và điều
phối, chiến lược và mối quan hệ quyền lực của các tác nhân khác nhau trong khối.
- Nghiên cứu các công cụ phân tích chuỗi giá trị
Chuỗi giá trị hàm ý nói tới quá trình vận động của hàng hoá và dịch vụ đến
người tiêu dùng cuối cùng. Chuỗi giá trị được phân tích theo các cách khác nhau,
nhưng hiện nay đang tồn tại chủ yếu 3 phương pháp phân tích chuỗi giá trị, bao gồm:
GTZ, M4P và FAO.
Cuốn “Valuelinks manual” của GTZ đã cung cấp những kiến thức cơ bản
về các cách thức nâng cao cơ hội việc làm và thu nhập từ hoạt động kinh doanh
của các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và các nông dân thông qua việc thúc đẩy
chuỗi giá trị trong đó họ đang hoạt động. Cẩm nang bắt đầu bằng việc quyết
định xem có nên tham gia vào việc thúc đẩy chuỗi giá trị hay không, và làm thế
nào để kết hợp việc thúc đẩy chuỗi giá trị với các cách tiếp cận phát triển khác
(module 0). Yếu tố cốt lõi của phương pháp luận ValueLinks nằm trong các
module 1-4 và module 11, trong đó có những kiến thức rất cụ thể về khái niệm
chuỗi giá trị. Ngược lại, các module từ 5 đến 10 lại sử dụng và điều chỉnh các
kiến thức từ những lĩnh vực khác có liên quan đến công tác phát triển.
Năm 2007, FAO xuất bản cuốn sách “Agri-industrial supply chain
management: concepts and applications” (Quản lý chuỗi cung ứng ngành chế
biến nông sản: khái niệm và áp dụng), dựa trên việc phân tích Hiệu ứng
Bullwhip, hay còn gọi là Hiệu ứng “cái roi da” để xây dựng khung phân tích cho
phép theo dõi có hệ thống phần lớn các thông tin cần thiết để phân tích kinh tế.
Hiệu ứng Bullwhip được hiểu là một hiện tượng trong chuỗi cung ứng khi số
lượng đơn đặt hàng gửi cho nhà sản xuất và nhà cung cấp có sự chênh lệch lớn
hơn nhu cầu của khách hàng, làm gián đoạn quá trình vận hành của chuỗi cung
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ứng, chuỗi giá trị do không đánh giá đầy đủ nhu cầu của sản phẩm.
Năm 2008, trong cuốn sách “Making value chains works better for the
poor: a toolbook for practitioners of value chain analysis”, (Để chuỗi giá trị
hiệu quả hơn cho người nghèo: sổ tay thực hành phân tích chuỗi giá trị”, M4P
(thuộc Ngân hàng phát triển châu Á) đã đưa ra những phương pháp phân tích
chuỗi giá trị nông sản dựa trên việc phân tích chi phí – lợi nhuận và phân chia
thu nhập giữa các tác nhân trong chuỗi.
- Nghiên cứu mối quan hệ và sự kết nối các nhân tố bên trong chuỗi Tiếp
cận nghiên cứu liên kết trong chuỗi giá trị được sử dụng trong nhiều nghiên cứu
liên kết kinh tế theo cụm ngành và liên kết theo lãnh thổ kinh tế dựa theo sự
phân bố không gian địa lý kinh tế của chuỗi. Michael Porter (1990) đã phân
tích các liên kết bên trong và ngoài của chuỗi và nhấn mạnh: các liên kết tạo ra
cơ hội giảm chi phí thông qua hai cơ chế: điều phối và tối ưu hoá. Ông đã xem
xét vấn đề vị trí địa lý hoạt động chuỗi giá trị có ảnh hưởng đến các chi phí hoạt
động của chuỗi. Ông nhấn mạnh, vị trí địa lý phản ánh sự lựa chọn chính sách,
ngoài ra còn một số yếu tố khác như văn hoá truyền thống, tính chuyên môn hoá
đầu vào…; Humphrey và Schimiz (2001) đã làm rõ vai trò hoạch định chính
sách phát triển của các cụm ngành kết nối chuỗi giá trị toàn cầu. Trong một quốc
gia, việc phân bố các chuỗi giá trị phải được các địa phương phối hợp với nhau
thực thi bằng một số chính sách hỗ trợ chuỗi, hỗ trợ marketing, tạo ra sự minh
bạch trong tiếp cận thông tin thị trường nội địa và toàn cầu, liên kết chuyển giao
công nghệ trong các cụm ngành của chuỗi, phân tích sự thay đổi trong chuỗi
nhằm ứng phó với những thách thức của khủng hoảng kinh tế. Stephanie
Barrientos, Gary Gereffi, và Arianna Rossi (2010) cho rằng, thách thức quan
trọng trong việc nâng cao vị thế của cả doanh nghiệp và người lao động tham gia
vào chuỗi giá trị toàn cầu là khung xác định mối liên kết giữa tăng trưởng kinh
tế của các doanh nghiệp và phát triển xã hội của người lao động. Nghiên cứu chỉ
ra rằng tăng trưởng doanh nghiệp là tất nhiên nhưng chưa thực sự dẫn tới sự
phát triển cho người lao động. Các kịch bản khác nhau nhằm cân nhắc ở mức độ
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nào cả doanh nghiệp và người lao động đều được hưởng lợi trong quá trình phát
triển và tham gia vào chuỗi đã được các tác giả phân tích kỹ lưỡng.
Trong tác phẩm “Connecting Local Producers in Developing countries to
regional and global value chains”, Penny Bamber, Karina Fernandez-Stark,
Gary Gereffi, Andrew Guinn (2014) trong ấn phẩm số 160 của OECD Trade
Policy đã phân tích sự liên kết của các nhà sản xuất nội địa trong chuỗi giá trị.
Theo đó, trong liên kết các nhà sản xuất nội địa tại các quốc gia đang phát triển
tham gia vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu, tác giả Bamber P. và các tác giả
khác đã phân tích các yếu tố cụ thể ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các
quốc gia đang phát triển khi tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, và sự khác nhau
của các yếu tố này trong 4 khu vực chính của nền kinh tế: nông nghiệp, công
nghiệp khai khoáng, chế tạo sản xuất và dịch vụ thuê ngoài. Mặc dù hội nhập
vào chuỗi giá trị toàn cầu cho phép các doanh nghiệp tại các nước đang phát
triển tham gia vào thương mại quốc tế mà không cần phải hoàn thiện toàn bộ
khả năng sản xuất một sản phẩm hay dịch vụ, nhưng cũng sẽ không dễ dàng có
được sự phát triển thương mại tích cực nếu không có các chính sách phù hợp để
nâng cao năng lực sản xuất và bảo đảm tăng trưởng định mức. Việc lựa chọn
đúng các doanh nghiệp cung ứng nội địa có thể đáp ứng đủ những yêu cầu của
chuỗi giá trị toàn cầu bao gồm năng lực sản xuất, cơ sở hạ tầng và dịch vụ, môi
trường kinh doanh, thương mại và chính sách đầu tư là rất cần thiết. Báo cáo
cũng chỉ ra sự cần thiết trong phân tích các dữ liệu chỉ số về chính sách thương
mại để đạt được xuất phát điểm cần thiết cho những động thái giúp các quốc gia
này tham gia và hưởng lợi từ chuỗi giá trị toàn cầu.
Thứ hai, nghiên cứu về đặc điểm và nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá
trị sản phẩm cà phê
Chuỗi giá trị nông sản, trong đó có cà phê, được hình thành và phát triển
giống như các nghiên cứu lý thuyết đã đề cập trên đây. Tuy nhiên, do những đặc
thù rất riêng của sản xuất nông sản từ khâu canh tác đến chế biến, tiêu thụ nên
giá trị hàng nông sản có những đặc điểm rất riêng, cần nghiên cứu cụ thể.
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Nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê, Timothy J.Dowding (2010)
cho rằng, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê được tạo thành từ bốn công đoạn chính:
trồng trọt, thu gom sơ chế, rang xay và tiêu thụ. Mỗi công đoạn trong quá trình
này đều có các vấn đề nảy sinh liên quan đến môi trường, xã hội, kinh tế và quản
trị, ảnh hưởng đến triển vọng tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê. Trong
khâu trồng trọt, chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê phụ thuộc vào chất lượng đất,
giống, phân bón, nước, loại cà phê (Robuta hay Arabica), những phát thải khí
nitơ, phốt pho, thuốc trừ sâu sau thu hoạch; Trong khâu sơ chế và rang xay,
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê phụ thuộc vào phương pháp chuyển đổi cà phê từ
cà phê tươi sang cà phê khô theo các quy trình khác nhau (có thể bằng tay hoặc
bằng máy), kỹ thuật phân loại cà phê và đóng gói cà phê. Khâu thu hoạch và chế
biến đều diễn ra ở nước sản xuất, có những tác động liên quan đến con người,
lợi nhuận và quản trị doanh nghiệp. Ở khâu tiêu thụ, giá trị sản phẩm cà phê phụ
thuộc vào nhiều yếu tố như thị hiếu, thói quen, các loại cà phê và các kỹ thuật
xử lý rác thải cà phê sau khi sử dụng.
KPMG International (2013) đã đề cập đến một số đặc điểm khác biệt của
chuỗi giá trị hàng nông sản so với hàng hoá phi nông nghiệp, đó là: a) Tính không
ổn định do sự thay đổi của thời tiết, những thay đổi xã hội; b) Tính phức tạp do
liên quan đến nhiều mùa vụ khác nhau và các loại sản phẩm nông sản khác nhau.
Mỗi loại hình mùa vụ và sản phẩm này có những đặc điểm riêng biệt của nó và
thường làm phân tán chuỗi cung ứng. c) Tính đa dạng về tác nhân tham gia với
trình độ và ý thức sản xuất kinh doanh khác nhau. KPMG (2013) cũng lập sơ đồ
ma trận về các tác nhân trong chuỗi giá trị hàng nông sản, tính toán mức doanh
số, số lượng thành viên tham gia từng khâu trong chuỗi, chi tiêu R&D của từng
khâu trong chuỗi, trách nhiệm của từng tác nhân trong chuỗi, khả năng tham gia
của từng tác nhân trong chuỗi. Trong chuỗi giá trị hàng nông sản, theo các tác giả,
chi tiêu R&D của khâu cung ứng đầu vào là rất quan trọng, nó là nhân tố quyết
định sản phẩm nông sản đó sẽ tham gia đến đâu trong chuỗi giá trị.
Phân tích chuỗi giá trị đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến. Luis
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F.Samper và Xiomara F. Quiones – Ruiz (2017) khi nghiên cứu trường hợp
chuỗi giá sản phẩm cà phê, đã phân tích chuỗi giá trị bao gồm ít nhất 4 khía
cạnh: cấu trúc đầu vào – đầu ra, phạm vi địa lý, khung thể chế và cấu trúc quản
trị. Đầu vào – đầu ra (input- output) mô tả các công đoạn sản xuất; Phạm vị địa
lý đề cập đến thành phần không gian, nơi các công đoạn sản xuất được thực
hiện. Khung thể chế bao gồm các chuỗi liên quan đến các chính sách của địa
phương, trong nước và quốc tế liên quan đến chuỗi giá trị. Cấu trúc quản trị liên
quan đến cách thức kiểm soát và điều phối chuỗi.Theo Luis F.Samper và
Xiomara F. Quiones – Ruiz (2017), chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê trong nhiều
thập kỷ qua đã có nhiều thay đổi, trong đó nâng cao tầm quan trọng của hình thức
tiêu dùng cà phê ngoài trời (quán, cửa hàng), chất lượng chế biến, giá và các giá
trị bảo vệ môi trường.
Hãng cà phê Starbucks là một trong những mẫu hình nổi tiếng của chuỗi
giá trị cà phê toàn cầu. Thành lập năm 1971 tại Seattle, Mỹ, Starbucks khi đó chỉ
là một cửa hàng nhỏ chuyên bán hạt cà phê và các thiết bị rang xay cà phê, hiện
nay Starbucks đã phát triển chuỗi giá trị cà phê rất thành công. Dựa theo hai
công đoạn của chuỗi giá trị là hoạt động chính và hoạt động hỗ trợ, Prablee
Bajpai (2017) đã phân tích chuỗi giá trị của cà phê Starbucks nhằm làm rõ sự
tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu của cà phê Starbucks và các yếu tố ảnh
hưởng đến sự tham gia đó.

Thứ ba, nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý
và những lợi thế của sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý khi tham gia chuỗi giá trị
Cà phê là một sản phẩm có giá trị thương mại lớn thứ hai toàn cầu, chỉ
đứng sau dầu mỏ và theo đánh giá của Tổ chức cà phê thế giới (ICO), có khoảng
2,25 tỷ người tiêu dùng cà phê hàng ngày trên toàn thế giới. Đây là hàng hoá
nông sản có giá trị thương mại lớn, đem lại nguồn thu ngoại tệ và việc làm hiệu
quả cho rất nhiều nước đang phát triển.
Tuy nhiên, trong hai thập niên trở lại đây, làn sóng tiêu dùng cà phê trên
toàn thế giới đã có sự thay đổi theo hướng ưu tiên tiêu dùng các sản phẩm cà phê
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có nguồn gốc địa lý và có chất lượng cao. Chính vì vậy, chỉ dẫn địa lý (Gis) đã
được sử dụng cho sản phẩm cà phê như một hình thức phát triển để bảo vệ danh
tiếng xuất xứ cà phê của nước họ và nhằm thu được nhiều giá trị hơn từ xuất
khẩu cà phê. Ramona Teuber (2007) đã đánh giá lợi thế của sản phẩm cà phê
mang chỉ dẫn địa lý bằng việc phân tích chức năng của giá cả cà phê, áp dụng
nghiên cứu so sánh tại các nước có sản lượng cà phê lớn như Brazil, Colombia,
Indonesia và nhiều nước khác.
Khác với các sản phẩm khác (chẳng hạn như rượu vang), các nhà sản xuất
cà phê thường bán phần lớn các sản phẩm của mình dưới dạng bán thành phẩm
(nghĩa là không phải sản phẩm tiêu dùng cuối cùng). Đây là điều rất quan trọng
đối với việc bảo vệ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm của các nhà sản xuất cà phê.
Bảo vệ toàn bộ quá trình từ thu hoạch đến rang xay chắc chắn sẽ làm thay đổi
toàn bộ chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và các mô hình thương mại liên quan đến
sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý. Chính vì vậy, bảo vệ chỉ dẫn địa lý đối với
sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý có vai trò quan trọng trong việc nâng cao
giá cả sản phẩm cà phê và giúp các doanh nghiệp mang chỉ dẫn địa lý tham gia
sâu hơn, hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu. Tuy nhiên theo Ramona
Teuber, việc thực thi bảo hộ pháp lý cho các sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa
lý không phải là đơn giản, và gây tốn kém. Tại các thị trường tiêu dùng cà phê
lớn như Mỹ, cà phê mang chỉ dẫn địa lý thường có giá cao hơn; nhưng trong
chuỗi giá trị toàn cầu, cần phải tính toán bao nhiêu giá trị gia tăng đổ vào nước
sản xuất cà phê. Nếu không tính toán kỹ lợi ích và chi phí, giá trị gia tăng của
sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý sẽ chảy phần lớn vào các nhà nhập khẩu và
chế biến ở nước ngoài.
Claire Durand và Stephane Fournier (2015) khi nghiên cứu chuỗi giá trị
một số mặt hàng nông sản mang chỉ dẫn địa lý ở Indonesia và Việt Nam đã cho
rằng, chỉ dẫn địa lý là một biện pháp hiệu quả để quảng bá sản phẩm nông
nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá và giảm nguy cơ chiếm đoạt nhãn hiệu sản
phẩm. Trong bối cảnh đặc trưng bởi sự bất đối xứng thông tin, nơi người tiêu
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dùng không thể tự mình đánh giá chất lượng của sản phẩm thực phẩm, thì chỉ
dẫn địa lý có thể giúp tránh các tình huống rủi ro về chất lượng sản phẩm. Ngoài
việc bảo vệ pháp lý và các chức năng ghi nhãn chất lượng, sản phẩm mang chỉ
dẫn địa lý cho phép kiểm soát cung và giá cho các nông nghiệp và phát triển
nông thôn. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý giúp các doanh nghiệp thay đổi trạng
thái của sản phẩm từ “hàng hoá” trở thành “sản phẩm gốc”, có khả năng gia tăng
giá bán hoặc thị phần trên thị trường. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có thể làm
tăng thu nhập của nhà sản xuất, cho phép các thị trường phát triển và thúc đẩy
hoạt động nông nghiệp địa phương, dẫn đến tác động tràn trên các chuỗi cung ứng
và chuỗi giá trị toàn cầu.
Luis F.Samper và Xiomara F Quinoines Ruiz (2017) cho rằng, chỉ dẫn
địa lý sản phẩm cà phê là nhằm mục đích tránh sự chiếm đoạt tên địa lý của một
nhóm người sử dụng hoặc công ty nào đó đối với sản phẩm cà phê có chất
lượng. Nếu không có chỉ dẫn địa lý hoặc làm mất chỉ dẫn địa lý, sản phẩm cà
phê có thể bị các công ty lớn nằm ngoài khu vực sản xuất sản phẩm đó lợi dụng
danh tiếng, làm ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất và chuỗi giá trị sản phẩm. Các
nước đã sử dụng chỉ dẫn địa lý như một biện pháp để tránh cạnh tranh không
lành mạnh hoặc nâng cao danh tiếng chất lượng sản phẩm của họ, trao quyền
cho các nhà sản xuất địa phương xác định quy tắc cụ thể cho việc dử dụng nhãn
hiêụ gốc, thực thi các tiêu chuẩn chất lượng và do đó cung cấp các điều kiện để
tiếp cận giá trị cao hơn cho các sản phẩm gốc. Tuy nhiên, tác giả cũng cho rằng,
việc quảng bá và bảo vệ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm là những nỗ lực lâu dài,
giống như các thương hiệu, đòi hỏi sự nhất quán và lập kế hoạch chiến lược. Chỉ
dẫn địa lý không phải lúc nào cũng có giá trị làm tăng giá trị sản phẩm và khiến
sản phẩm đó tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị, mà nó cần được quảng bá, bảo
vệ và mở rộng thị trường cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.
Theo Luis F.Samper và Xiomara F. Quiones – Ruiz (2017), vai trò của
chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm cà phê là rất quan trọng. Chỉ dẫn địa lý, cùng
với các công cụ sở hữu trí tuệ khác như nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể
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hoặc nhãn hiệu… đã giúp người trồng và chế biến cà phê tập trung vào việc
phân biệt, bảo vệ và ghi nhãn hiệu cà phê của họ, nâng cao khả năng cạnh tranh
của sản phẩm cà phê trong chuỗi giá trị toàn cầu. Sử dụng chỉ dẫn địa lý giống
như một biện pháp để tránh cạnh tranh không lành mạnh và tự do nâng cao danh
tiếng chất lượng của họ, trao quyền cho các nhà sản xuất địa phương xác định
các quy tắc cụ thể cho việc sử dụng nhãn hiệu gốc.
Thứ tư, nghiên cứu kinh nghiệm của các nước trên thế giới và Việt
Nam trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm cà phê mang
chỉ dẫn địa lý
Cà phê được trồng ở trên 70 quốc gia trên thế giới và là một trong những
mặt hàng nông sản quan trọng trong thương mại toàn cầu. Cà phê gồm 2 loại:
Arabica và Robusta. Trong số 10 nước xuất khẩu cà phê lớn hàng đầu thế giới,
có Brazil, Việt Nam, Colombia, Indonesia, Ấn Độ, Ethiopia, Honduras, Peru,
Guatemala, Mexico. Mặc dù là một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất
trên thế giới, nhưng trong chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam mới chỉ tập trung chủ
yếu vào khâu canh tác và sản xuất, trong khi các khâu này chỉ đóng góp khoảng
10% giá trị trong chuỗi giá trị, đem lại hiệu quả kinh tế thấp cho nền kinh tế. Do
vậy, việc nghiên cứu các kinh nghiệm tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của sản
phẩm cà phê của các nước, trong đó có Indonesiavà Brazil là hoàntoàn cần thiết.
Trong nghiên cứu của International Coffee Organization (Tổ chức cà phê
thế giới – ICO, 2015), sản phẩm cà phê khi tham gia chuỗi giá trị phụ thuộc vào
nhiều yếu tố: sản xuất, cung, cầu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, hoạt động
thương mại quốc tế, giá cả cà phê trên thị trường thế giới, thị hiếu người tiêu
dùng, đứt gãy trong khâu rang xay sản phẩm và nhiều yếu tố khác. Dựa theo
những yếu tố này, Việt Nam, Brazil, Indonesia đều có những lợi thế và rủi ro
khác nhau khi tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Trong một nghiên cứu khác, ICO
(2017) đã đánh giá lợi ích tiềm năng của các hộ trồng cà phê trên thế giới thông
qua phân tích chuỗi cung ứng, mô tả sự tham gia của những nước trồng cà phê
lớn nhất trên thế giới trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo nghiên cứu này,
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Brazil là nước có ngành cà phê đạt giá trị cao nhất, tiếp theo là Việt Nam cả về
năng suất và sản lượng. Tuy nhiên, xét về chi phí, Việt Nam đứng ở vị trí cao
nhất trong sản xuất cà phê so với Brazil, Indonesia và nhiều nước khác do khâu
cung ứng đầu vào ở mức cao, nên giá trị gia tăng sản phẩm và vị trí của Việt
Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu bị hạ thấp. Nhưng do những lợi thế về năng
suất và sản lượng, Việt Nam vẫn đạt thứ hạng cao trên thế giới về thu nhập của
hộ nông dân trên 1 ha trồng cà phê.
Nghiên cứu kinh nghiệm của Brazil, Carl Cervone (2013) cho rằng Brazil
là một trong những nước xuất khẩu cà phê dẫn đầu thế giới. Lợi thế của cà phê
Brazil là được sản xuất với chi phí thấp do tác nhân tham gia chuỗi phần lớn là
các trang trại lớn và các hợp tác xã, nên họ dễ dàng nhận được giấy chứng nhận
nguồn gốc sản phẩm cà phê. Tuy nhiên, trong chuỗi giá trị toàn cầu, cà phê Brazil
vẫn gặp phải những khó khăn trong khâu chuẩn bị sản xuất, khâu sản xuất (do
thời tiết thay đổi, chất lượng cà phê giảm), đảm bảo nguồn cung ổn định, khuyến
khích sự tham gia của các hộ nông dân nhỏ tham gia sâu vào khâu cung ứng. Một
số khâu hoạt động hỗ trợ của chuỗi như cung cấp tài chính, cơ sở hạ tầng... trong
ngành cà phê Brazil, theo tác giả, cũng còn gặp nhiều hạn chế.
Silas Brasileiro (2017) đã phân tích những thách thức của ngành cà phê
Brazil hướng tới sự phát triển bền vững. Nghiên cứu này cho rằng, từ năm 1959
đến nay, cà phê Brazil đã từng bước nâng cấp sự tham gia của mình trong chuỗi
giá trị toàn cầu, cụ thể là: năm 1959 nhà nước mới bắt đầu đưa ra những ưu đãi
phát triển trồng cà phê, năm 1991 Brazil mới thành lập Hiệp hội cà phê Brazil,
và năm 1999 đã đạt được giải thưởng cà phê ngon tuyệt hảo thế giới. Đến năm
2016 cà phê Brazil chiếm 35,5% thị trường toàn cầu và được xếp là loại cà phê
ngon nhất thế giới. Các lý do khiến cà phê Brazil tham gia ngày càng hiệu quả
vào chuỗi giá trị toàn cầu là: 1) tập trung nghiên cứu khoa học và công nghệ; 2)
Phát triển chuỗi cung ứng hiệu quả; 3) Các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tốt; 4) Cơ
cấu tổ chức sản xuất cà phê hiệu quả (hợp tác xã, trang trại). Tuy nhiên, theo tác
giả, sự tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của cà phê Brazil vẫn gặp phải nhiều
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thách thức, trong đó thách thức lớn nhất là các loại bệnh kháng khuẩn trên cây
cà phê, chất lượng marketing, năng lực canh tác cà phê trên núi cao, cải thiện
năng lực chuyển giao công nghệ, thiếu lao động...
ICO (2017) nghiên cứu chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê Brazil thông
qua việc phân tích các giải pháp cải thiện hoạt động kinh tế của các nông trại cà
phê. Theo ICO, thu nhập trong 1 ha cà phê ở Brazil có thể tăng lên 22% nếu
như nước này cải thiện chi phí sản xuất; tăng lên 10% nếu như nước này cải
thiện khâu chế biến rang xay sản phẩm và có thể tăng lên 32% nếu như Brazil
tập trung phát triển thương hiệu sản phẩm cà phê. Để nâng cấp sự tham gia
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê, các hộ gia đình trồng cà phê quy mô nhỏ cần
được sử dụng máy móc, cơ giới hoá sản xuất, nâng cao sản lượng, kỹ năng và
công nghệ; Trong chuỗi giá trị toàn cầu, tác nhân tham gia khâu trồng trọt, canh
tác (đặc biệt là các hộ nông dân) đang thiếu thông tin và các dịch vụ hỗ trợ công.
Thuận lợi chính của sản phẩm cà phê Brazil khi tham gia chuỗi giá trị là có thị
trường tiêu thụ sản phẩm cà phê của Brazil tương đối tự do, số lượng doanh
nghiệp tham gia chuỗi cung ứng tương đối đông (khoảng 220 doanh nghiệp
đăng ký xuất khẩu).
Nghiên cứu kinh nghiệm của Indonesia, Jeffrey Neilson (2013) cho rằng
trong những năm gần đây, Indonesia đã có sự thay đổi vị trí trong chuỗi giá trị
toàn cầu trong sản phẩm cà phê. Indonesia là một trong những nước xuất khẩu
cà phê lớn nhất trên thế giới, chủ yếu là cà phê robusta và trong thời gian gần
đây đất nước này tập trung đầu tư công nghệ chế biến cà phê trong nước, tăng
nhanh ảnh hưởng của các công ty thương mại cà phê trong hệ thống cung ứng
toàn cầu. Tuy nhiên, 95% sản lượng cà phê của Indonesia đều do các hộ nông
dân quy mô nhỏ sản xuất, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê chủ yếu dựa vào các
công ty Mỹ và châu Âu, trong khi các công ty của Indonesia chiếm số lượng rất
nhỏ, khiến cho các giá trị gia tăng của sản phẩm phần lớn thuộc về tay các công
ty nước ngoài như Ecom, Armajaro, Olam, Louis, ED&F Man, Continaf. Các
công ty nước ngoài này nắm giữ trên 50% lượng cà phê của Indonesia tiêu thụ ra
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thị trường thế giới. Jeffrey Neilson cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cấp
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê cho Indonesia như: tăng cường quản lý chuỗi, đặc
biệt trong vấn đề chế biến cà phê hoặc chú trọng khâu rang xay cà phê; Nâng
cấp sản phẩm theo hướng chuyển sang các dòng sản phẩm mới hợp thị hiếu thị
trường; nâng cấp quy tình chế biến cà phê; tăng cường liên kết ngành để nâng
cao hiệu quả tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê.
IDH (2014) cũng phân tích những điểm yếu trong ngành cà phê Indonesia
và cho rằng mặc dù đất nước này đứng thứ hai trong số những nước xuất khẩu
cà phê Robusta lớn nhất thế giới, nhưng có thể sẽ phải nhập khẩu cà phê trong
10 năm tới bởi tiêu dùng cà phê đang tăng lên nhanh chóng trong khi sản xuất
đang có xu hướng giảm. Trong chuỗi giá trị toàn cầu, sản phẩm cà phê của
Indonesia có khả năng tham gia kém hơn Việt Nam và một số nước bởi sản
lượng đang có xu hướng giảm, chất lượng giảm và chi phí đầu tư cho xuất khẩu
cà phê không hiệu quả.
ICO (2017) cũng có những khảo sát sự tham gia chuỗi giá trị của sản
phẩm cà phê Indonesia thông qua việc phân tích các giải pháp cải thiện hoạt
động kinh tế của các nông trại cà phê. Theo ICO, thu nhập từ cà phê hiện nay
của Indonesia quá thấp so với mức tiềm năng vốn có của nó. Thu nhập trong 1
ha cà phê ở Indonesia có thể tăng lên 84% nếu như nước này cải thiện chi phí
sản xuất; tăng lên 14% nếu như nước này cải thiện khâu chế biến rang xay sản
phẩm và có thể tăng lên 98% nếu như Indonesia tập trung phát triển thương hiệu
sản phẩm cà phê. Năng suất cà phê ở Indonesia hiện nay rất thấp do các vấn đề
liên quan đến kỹ năng người nông dân, mật độ và chất lượng cây cà phê, sự
thiếu hụt trong đầu tư sản xuất và những vấn đề liên quan đến chi phí, yếu tố đầu
vào trong sản xuất. Cà phê Indonesia chưa có thương hiệu trên thế giới do phần
lớn cà phê được trồng theo phương thức hộ gia đình, chưa thực hiện phương
thức kinh doanh quy mô lớn.
Claire Durad và Stephane Fourier (2017) khi nghiên cứu chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Kintamani Bali (Indonesia) cho rằng sản phẩm
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cà phê này đã đi đến công đoạn chế biến khô và chế biến ướt, có mối quan hệ
trực tiếp với các nhà nhập khẩu nước ngoài và được công nhận chỉ dẫn địa lý ở
nhiều nước trên thế giới. Cà phê Kintamani Bali mang chỉ dẫn địa lý từ năm
2001, được coi là dự án thí điểm về chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê của
Indonesia. Nhưng đến năm 2008, cà phê Kintamani Bali mới được đăng ký tham
gia Hiệp hội cà phê Indonesia. Trong quá trình tham gia chuỗi giá trị, cà phê
Kintamani Bali ban đầu chỉ được một vài nhà sản xuất và nhập khẩu chứng
nhận, nhưng ngày nay Kintamani Bali đã có chất lượng tốt, đạt được danh tiếng
trên thị trường, được sử dụng rộng rãi trên thị trường trong nước và thế giới. Sản
phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý Kintamani Bali trở thành trường hợp thành
công điển hình trong việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
Các nghiên cứu về chuỗi giá trị nông sản được tiến hành ở Việt Nam trong
thời gian gần đây tương đối nhiều, chủ yếu tập trung ở các sản phẩm nông sản
như gạo, cà phê, chè, hồ tiêu, cao su, táo, bưởi da xanh... Doris Backer, Phạm
Ngọc Trâm và Hoàng Đình Tú (2009) trong báo cáo “Phát triển chuỗi giá trị công cụ gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp” cho rằng, các tỉnh ở Việt Nam
đều có những lợi thế rất lớn trong phát triển nông sản, chẳng hạn Hưng Yên nổi
tiếng với nhãn lồng, An Giang nổi tiếng có gạo, Đắk Lắk nổi tiếng có cà phê, tiêu,
điều..., nhưng hoạt động sản xuất canh tác các sản phẩm nổi tiếng này đều
không bền vững do những thiếu sót mà các tác nhân trong chuỗi không tự giải
quyết được. Những thiếu sót đó có thể kể ra là: sự liên kết và hợp tác lỏng lẻo
của các tác nhân dọc theo chuỗi, người sản xuất không chú ý đến thị trường, cơ
cấu hỗ trợ đào tạo - nghiên cứu phát triển lạc hậu, chất lượng sản phẩm chưa
được chú ý, các sản phẩm Việt Nam chưa được tiêu thụ dưới nhãn mác của
Việt Nam... Hoạt động của chuỗi giá trị sản phẩm nông sản ở Việt Nam nên
thực hiện theo phương pháp liên kết giá trị của GTZ (như phần tổng quan tài
liệu ngoài nước đã đề cập trên đây).
Phan Thu Trang (2010) cũng cho rằng Việt Nam mới chỉ dừng lại ở việc
cung cấp đầu vào là nông sản thô, trong khi giá trị gia tăng đối với hàng nông sản
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lại chủ yếu do khâu chế biến, bao gói, hoạt động thương mại. Nguyên nhân có
nhiều, chủ yếu thuộc về sự lạc hậu công nghệ, trình độ hạn chế của các tác nhân
tham gia chuỗi, yếu tố môi trường và dịch vụ hỗ trợ chuỗi yếu kém.
Hà Văn Sự (2016) sau khi phân tích đặc điểm hình thành chuỗi giá trị toàn
cầu hàng nông sản đã đề cập đến thực trạng và những bất cập đối với việc tham
gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu hàng nông sản. Theo tác giả, Việt
Nam có được nhiều sản phẩm nông sản có thế mạnh trên thị trường thế giới,
nhưng hàm lượng chế biến sâu sản phẩm chỉ đạt 25-30%, bằng một nửa so với
các nước ASEAN. Tỷ trọng nông sản xuất khẩu thô và sơ chế chiếm tỷ lệ khá
cao; sản phẩm nông sản Việt Nam khi tham gia chuỗi giá trị mới chủ yếu dựa vào
giá cả, chất lượng và chi phí thấp nên luôn đứng hạng thấp trong chuỗi giá trị toàn
cầu. Hồ Thanh Thuỷ (2017) cho rằng Việt Nam đã có một số nông sản tham gia
được vào các khâu có giá trị gia tăng cao trong chuỗi giá trị toàn cầu như cà phê
Vinacafe, thanh long Bình Thuận..., nhưng năng lực tham gia của các tác nhân
vào chuỗi giá trị toàn cầu còn nhiều hạn chế, kể từ khâu sản xuất, thu gom, chế
biến, tiêu thụ sản phẩm, năng lực quản lý chuỗi sản phẩm...
Giải pháp cải thiện và nâng cấp chuỗi giá trị hàng nông sản cũng được
nhiều tác giả đề cập đến, chủ yếu tập trung vào các phương pháp liên kết giá trị
(Doris Backer, Phạm Ngọc Trâm và Hoàng Đình Tú (2009); đẩy mạnh liên
doanh liên kết giữa các tác nhân tham gia chuỗi, chú trọng nâng cao giá trị gia
tăng sản phẩm trong chuỗi, tăng cường vai trò của các hiệp hội ngành hàng, tăng
cường năng lực quản trị chuỗi (Hà Văn Sự, 2016), ưu tiên phát triển khoa học
công nghệ trong nông nghiệp, cải thiện hình thức tổ chức sản xuất chuỗi, xây
dựng quảng bá thương hiệu cho nông sản (Hồ Thanh Thuỷ, 2017, Nguyễn Văn
Bộ, 2012)...
Nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê của Việt Nam cũng được
một số tổ chức và học giả chú ý. FAO (2015) phân tích chuỗi giá trị của cây chè
San Tuyết và cà phê ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, và cho rằng Việt
Nam là nước dẫn đầu trong sản xuất và xuất khẩu cà phê robusta. Chuỗi giá trị
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cà phê robusta Việt Nam ở 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên được xây dựng dựa trên
một số tác nhân: nhà cung cấp đầu vào, nông dân, nhà sản xuất, nhà thu gom,
nhà xuất khẩu. Những phát hiện chính của FAO về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
ở hai tỉnh Điện Biên và Sơn La là: sản xuất có tăng nhưng bị ảnh hưởng nhiều từ
sâu bệnh, lũ lụt, thời tiết. Khâu thu gom ảnh hưởng nhiều bởi giá cả tăng cao nên
hiệu quả thấp. Chuỗi giá trị cà phê phụ thuộc nhiều quy mô sản xuất của các hộ
gia đình, trợ cấp tín dụng từ ngân hàng, từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, cơ sở
hạ tầng, máy móc sơ chế và sản xuất. Sản phẩm cà phê của hai tỉnh này luôn
đứng ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị do giá trị gia tăng không cao, chất lượng
quản lý sản phẩm kém và sự liên kết ngang dọc trong chuỗi rất yếu ớt.
ICO (2017) cũng có những khảo sát sự tham gia chuỗi giá trị của sản
phẩm cà phê Việt Nam thông qua việc phân tích các giải pháp cải thiện hoạt
động kinh tế của các nông trại cà phê. So với Brazil, Việt Nam luôn đứng thứ
hạng thấp hơn về mức doanh thu tiềm năng, nhưng so với Indonesia chúng ta
luôn đứng thứ hạng cao hơn. Theo ICO, thu nhập từ cà phê hiện nay thấp hơn
mức tiềm năng. Thu nhập trong 1 ha cà phê ở Việt Nam có thể tăng lên 53%
nếu như chúng ta cải thiện chi phí sản xuất; và có thể tăng lên 53% nếu như Việt
Nam tập trung phát triển thương hiệu sản phẩm cà phê. Cà phê Việt Nam cần cải
thiện chất lượng cây trồng, giảm chi phí đầu vào như tưới tiêu, phân bón, lao
động, cải thiện hoạt động sau thu hoạch, giảm chi phí nhờ phát triển thương
hiệu... để tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị. Cà phê Việt Nam cũng giống
như Indonesia phần lớn do các hộ gia đình nhỏ canh tác sản xuất, có giá cạnh
tranh trên thị trường nhờ chi phí lao động thấp (lao động gia đình). Hệ thống thu
gom phụ thuộc phần lớn vào các đại lý và các cơ sở thu gom địa phương. Do
chú trọng dần đến vấn đề môi trường nên cà phê Việt Nam đang cải thiện dần vị
trí trong chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.
Claire Durad và Stephane Fourier (2017) khi nghiên cứu chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột cho rằng khi cà phê Buôn Ma
Thuột được đăng ký chỉ dẫn địa lý, các bên liên quan và chính quyền địa phương
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đều mong đợi sản phẩm cà phê này sẽ tăng uy tín và giá cả, trở thành cà phê
robusta có chất lượng đầu tiên ở Việt Nam. Trong quá trình tham gia chuỗi giá
trị, các quy trình sản xuất và mô hình sản xuất hiện đại đã được áp dụng ở địa
phương. Tuy nhiên, các quy trình phơi khô, rang xay và chế biến ướt đều đã
không đi theo các quy định của một quy trình sản xuất hiện đại, mà phần lớn
được dựa trên bí quyết sản xuất của người Ê đê và được áp dụng các công nghệ
mang tính “bí ẩn” của phương thức rang xay phương Đông. Theo tác giả bài
viết, danh tiếng quốc gia của cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột đã được tăng
lên nhờ đăng ký chỉ dẫn địa lý, nhưng danh tiếng quốc tế của sản phẩm cà phê
này vẫn còn kém. Tiếp cận dưới góc độ chuỗi giá trị, cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn
Ma Thuột cần cải thiện hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm (chế biến ướt),
quản lý và nguồn lực và xây dựng các chiến lược thị trường theo tiêu chuẩn
quốc tế.
Thứ năm, nghiên cứu sự tham gia vào chuỗi giá trị của cà phê Tây
Nguyên nói chung và Đắk Lắk nói riêng
Trong Chương trình Tây Nguyên 3 giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn
2016-2021, đã và đang có rất nhiều đề tài nghiên cứu về tiềm năng, lợi thế và
thực trạng phát triển cây cà phê Tây Nguyên. Các đề tài thuộc lĩnh vực khoa học
tự nhiên trong Chương trình Tây Nguyên 3 đã đưa ra các kết quả đánh giá cụ thể
về vấn đề tài nguyên (tài nguyên đất, tài nguyên nước cho phát triển cây cà phê)
và các công nghệ đang được áp dụng cho sản xuất canh tác cây cà phê ở Tây
Nguyên (công nghệ chế biến khoáng sản, công nghệ chế biến nông lâm sản,
công nghệ chăn nuôi....).
Các đề tài Tây Nguyên 3 thuộc lĩnh vực khoa học xã hội cũng phần nào
phân tích về về các vấn đề liên quan đến chuỗi giá trị của cà phê Tây Nguyên.
Đề tài của Bùi Quang Tuấn làm chủ nhiệm với chủ đề “Tái cơ cấu kinh tế Tây
Nguyên theo hướng phát triển bền vững”, Mã số TN3/X01 đã giành một phần
quan trọng để phân tích tổng quan về ngành cà phê Việt Nam, thực trạng tham
gia của Việt Nam trong chuỗi cà phê toàn cầu. Theo nhóm tác giả, cà phê Việt
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Nam có điểm mạnh là năng suất sản lượng cao, giá cạnh tranh so với các quốc
gia khác, lợi nhuận trồng cà phê tương đối cao, tạo nhiều việc làm cho người lao
động, sản phẩm không bị ép giá, ngày càng hướng tới sản xuất bền vững thông
qua các chứng nhận 4C, rain forest, UTZ... Tuy nhiên, trong tham gia chuỗi giá
trị toàn cầu, cà phê Việt Nam cũng gặp một số hạn chế về giá xuất khẩu, công
nghệ áp dụng, phá vỡ quy hoạch, cây trồng già cỗi, khâu thu gom và chế biến
xuất khẩu hạn chế....
Đề tài TN3 do Lê Anh Vũ làm chủ nhiệm với chủ đề “Liên kết nội vùng
trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên”, Mã số TN3/X16 đã phân tích thực
trạng liên kết kinh tế nội vùng Tây Nguyên trong thời gian qua đang tập trung
theo chiều rộng, thiếu chiều sâu, vì vậy vốn đầu tư vào các vùng Tây Nguyên
đang mang lại giá trị gia tăng thấp, tiêu tốn nhiều tài nguyên và năng lượng. Đề
tài dành một phần nghiên cứu chuỗi cung ứng cà phê toàn cầu, trong đó phân
tích vai trò của cây cà phê ở Tây Nguyên, sơ đồ chuỗi cung ứng cà phê Tây
Nguyên, phân tích vai trò của các tác nhân cung cấp đầu vào, sản xuất, thu mua
và xuất khẩu sản phẩm cà phê ở tỉnh Kontum, mô hình liên kết sản xuất cà phê
của một số công ty cà phê ở Đắk Lắk. Nhóm tác giả cho rằng hiệu quả của liên
kết chuỗi cà phê có chứng chỉ: a) Đối với nông dân là: giá sản phẩm cao hơn,
đáp ứng nhu cầu thị trường một cách bền vững hơn, tăng hiệu quả của quy trình
sản xuất và chất lượng cà phê, thiết lập mối quan hệ kinh doanh với bạn hàng, sử
dụng phương tiện kho lưu trữ hiệu quả, tăng doanh thu cho nông dân; b) Đối với
doanh nghiệp là: sản phẩm có giá cao và chất lượng cao hơn, có khả năng theo
dõi quy trình sản xuất nên lợi nhuận cao hơn, thể hiện cam kết của doanh nghiệp
vào chuỗi giá trị bền vững, truy xuất nguồn gốc cà phê thuận lợi ở nước ngoài...
Ngoài các đề tài lớn trên, còn có nhiều đề tài và bài nghiên cứu liên quan
đến phát triển chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê Tây Nguyên. Theo Đỗ Thị Nga
– Lê Đức Niêm (2016), liên kết hộ nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và
tiêu thụ cà phê ở Tây Nguyên đang làm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất của
các hộ nông dân nhờ tăng năng suất, tăng giá bán, tiết kiệm chi phí sản xuất, cải
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thiện lựoi thế cạnh tranh của doanh nghiệp; tuy nhiên liên kết lỏng lẻo, không
tuân thủ quy trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, tiếp cận các chính sách hỗ trợ
yếu... đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của
sản phẩm cà phê Tây Nguyên. Thông qua phân tích SWOT, các tác giả đã làm
rõ những điểm mạnh, hạn chế của các tác nhân khi tham gia chuỗi giá trị toàn
cầu của sản phẩm cà phê. Để làm rõ hơn vai trò của các tác nhân trong chuỗi giá
trị sản phẩm cà phê Tây Nguyên, Pham Thị Thanh Trúc, Nguyễn Thị Thuý
Hạnh (2016) đã xây dựng sơ đồ chuỗi các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cà
phê, vai trò của từng tác nhân trong tham gia chuỗi thông qua các liên kết ngang
và liên kết dọc trong chuỗi. Địa bàn khảo sát của báo cáo là 157 hộ nông dân, 48
thương lái, 35 cơ sở sơ chế, 19 nhà máy chế biến ở huyện Đăk Hà (Kon Tum),
Chư Sê (Gia Lai), Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Theo các tác giả, mối liên kết
ngang (giữa các hộ nông dân, thương lái, cơ sở sơ chế, nhà máy chế biến) trong
chuỗi cà phê Tây Nguyên hiện rất manh mún, chưa có liên kết với nhau bởi các
tác nhân thiếu tin tưởng nhau. Mối liên kết dọc (giữa nông dân và thương lái,
giữa thương lái và cơ sở sơ chế, giữa cơ sở sơ chế và doanh nghiệp chế biến)
cũng lỏng lẻo, bị động, dễ bị phá vỡ liên kết khi có xung đột lợi ích.... Đó là
những lý do khiến việc tham gia của sản phẩm cà phê Tây Nguyên trong chuỗi
giá trị toàn cầu luôn đứng vị trí thấp trong thời gian qua. Nguyễn Thị Phương
Linh (2017) cho rằng, trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê, Việt Nam chủ yếu
tham gia vào khâu trồng trọt – khâu mang lại giá trị gia tăng thấp nhất trong
chuỗi giá trị, trong khi thương hiệu cà phê Việt Nam đang dần bị thay thế bởi
các nhãn hiệu nổi tiếng nước ngoài và các doanh nghiệp Việt Nam không giành
được giá trị gia tăng ở các khâu tiếp theo của chuỗi giá trị. Để khắc phục hạn chế
này, cần thay đổi tư duy sản xuất theo khả năng sang sản xuất theo nhu cầu thị
trường; xây dựng và phát triển thương hiệu quốc gia, chuyển sang phương thức
sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao hơn.
Trong các dự án, đề tài liên quan đến cây cà phê Tây Nguyên do Viện
Khoa học kỹ thuật nông lâm Tây Nguyên (WASI) chủ trì thời gian qua, có một

23

số đề tài liên quan đến chuỗi giá trị sản phẩm cà phê. Cụ thể là: “Nghiên cứu các
hình thức tổ chức sản xuất cà phê nguyên liệu chất lượng cao ở Tây Nguyên”
(Đề tài cấp Bộ 2009-2010); Chương trình hợp tác phát triển cà phê bền vững
(Dự án hợp tác giữa WASI và công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Việt Nam,
giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020). Những đề tài, chương trình này cung cấp
một phần thông tin cơ bản liên quan đến việc tổ chức sản xuất và các tác nhân
khi tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cà phê của Tây Nguyên.
Trong các bài viết liên quan đến chuỗi giá trị cà phê tỉnh Đắk Lắk, một dự
án phát triển nông thôn Đắk Lắk, do Sở kế hoạch – đầu tư Đắk Lắk thực hiện
dưới sự hỗ trợ của Cơ quan hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ) đã đưa ra báo cáo kết
quả thực hiện thử nghiệm chuỗi giá trị cà phê cho đồng bào thiểu số, do Bùi
Tuấn chủ nhiệm (2008). Báo cáo đã xác định các tác nhân tham gia chuỗi, phân
tích SWOT để thấy rõ điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của từng tác
nhân và từng khâu liên kết trong chuỗi giá trị cà phê. Kết quả cho thấy, người
những điểm mạnh và cơ hội về điều kiện sinh thái thích hợp, nguồn tài nguyên
dồi dào, thị trường tiêu thụ rộng, cơ sở hạ tầng tốt, việc tham gia chuỗi giá trị cà
phê ở hai địa phương Ea Hiao và Ea Hleo đang gặp phải các thách thức hạn chế
về trình độ canh tác, vốn đầu vào cao, thời tiết, điều kiện sơ chế, thông tin, thiếu
liên kết, yếu về khâu trung gian. Những hạn chế này cần phải giải quyết để nâng
cao hiệu quả tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê cho đồng bào dân tộc
thiểu số.
Nguyễn Văn Hoá, Mai Văn Xuân (2012) đã phân tích khả năng cạnh
tranh của cà phê tỉnh Đắk Lắk trong thị trường hội nhập. Dựa vào việc sử dụng
Hệ số chi phí nguồn lực trong nước (DRC) và tỷ giá hối đoái mờ (SER), thông
qua điều tra khảo sát 500 hộ trồng cà phê ở 30 xã phường ở Đắk Lắk, các tác giả
cho rằng cà phê Đắk Lắk luôn có lợi thế so sánh về giá mặc dù trong 16 năm qua
luôn có những biến động rất lớn về giá cả cà phê trên thế giới. Tuy có những
bước thăng trầm và sự tham gia lỏng lẻo giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị,
nhưng cũng cần phải chú trọng đến những biến động về giá xuất khẩu để tạo nên
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sự phát triển bền vững cho cà phê tỉnh Đắk Lắk. Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn
Tất Thắng và Nguyễn Thành Công (2017) khi phân tích những rủi ro trong
sản xuất cà phê của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thông qua khảo
sát điều tra 300 hộ sản xuất cà phê ở buôn Đôn và Krong Năng, tác giả phát hiện
mức độ rủi ro trong sản xuất, về thị trường, về tài chính của các hộ và giữa các
buôn là khác nhau, làm thiệt hại đến sản xuất cà phê của các hộ nông dân. Mặc dù
bài viết không đề cập đến vấn đề tham gia chuỗi giá trị của các hộ nông dân trồng
cà phê ở Đắk Lắk, nhưng những đánh giá về mức độ rủi ro này cho thấy một vài
nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm cà phê đối với các tác nhân sản xuất
trong chuỗi giá trị.
2.2. Đánh giá các công trình nghiên cứu trước, các điểm tương đồng, các
điểm còn tranh luận và khoảng trống nghiên cứu
Thứ nhất, các kết quả thừa kế từ các công trình nghiên cứu trong và
ngoài nước
- Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã đưa ra nhiều khái
niệm, phương pháp và công cụ phân tích chuỗi giá trị, phát hiện ra những đặc
điểm và những nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm cà phê, nghiên cứu
kinh nghiệm quốc tế (Brazil, Indonesia) trong việc đưa sản phẩm cà phê tham
gia chuỗi giá trị. Các công trình này đã phác thảo sơ bộ những đặc điểm, tiêu
chí, sơ đồ hệ thống, xác định sự phân phối lợi ích giữa các tác nhân tham gia
chuỗi giá trị, đánh giá các đặc điểm của tác nhân tham gia chuỗi giá trị, mối liên
hệ giữa các tác nhân trong chuỗi. Thông qua điều tra, khảo sát, quan sát thực tế
ở một số nước, một số công trình đã xác định sự phân phối lợi ích giữa các tác
nhân tham gia chuỗi thông qua việc phân tích chênh lệch giữa chi phí và lợi
nhuận, xác định ai được lợi trong chuỗi, nghiên cứu vai trò của việc cải tiến chất
lượng và thiết kế sản phẩm, vai trò của quản trị chuỗi trong vấn đề nâng cấp
chuỗi giá trị. Đó là những tài liệu tham khảo quý, cung cấp cơ sở lý luận,
phương pháp luận cho việc nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê.
- Nghiên cứu chuỗi giá trị sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý và kinh
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nghiệm của một số nước trên thế giới hiện đang được nhiều tổ chức quốc tế, tổ
chức phi chính phủ, các học giả quan tâm. Những phát hiện chính của các công
trình này là: chuỗi giá trị sản phẩm cà phê có những đặc điểm khác biệt so với
chuỗi giá trị của các sản phẩm hàng hoá phi nông nghiệp. Các nhà nghiên cứu
cũng lập sơ đồ ở các khâu, các lĩnh vực và mối liên kết chính trong chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê, để phân tích và làm rõ nhưng nút thắt chính trong chuỗi và đưa
ra những giải pháp cải thiện và nâng cấp chuỗi. Một số công trình nghiên cứu đã
phân tích lợi thế và ưu điểm của chuỗi giá trị sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý
và cho rằng, so với các sản phẩm cà phê thông thường khi tham gia chuỗi giá trị,
thì các sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý có nhiều lợi thế hơn về giá cả, nhãn
mác, tiêu chuẩn chất lượng, và dễ được người tiêu dùng chấp nhận hơn cả. Tại
nhiều quốc gia trên thế giới (chẳng hạn như Indonesia, Brazil), các sản phẩm cà
phê mang chỉ dẫn địa lý thường tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, đem lại những
hiệu quả to lớn về ngoại tệ xuất khẩu, việc làm, phát triển bền vững, kết hợp phát
triển cà phê với du lịch ẩm thực sinh thái. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng chỉ ra
rõ những thách thức của sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý khi tham gia chuỗi
giá trị toàn cầu, đó là: với các thủ tục và quy trình đăng ký chỉ dẫn địa lý, bảo vệ
chỉ dẫn địa lý, các địa phương và doanh nghiệp tham gia sản xuất thường gặp các
chi phí đầu vào tốn kém hơn. Trong khi đó, các doanh nghiệp sản xuất địa
phương thường xuất khẩu cà phê dưới dạng bán thành phẩm (chứ không phải là
sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng cuối cùng) nên rất cần phải tính toán
đến chi phí và lợi ích đối với sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý để tránh tình
trạng lợi nhuận của ngành cà phê rơi chủ yếu vào tay các nhà nhập khẩu và các
nhà chế biển sản phẩm cà phê đến tay người tiêu dùng cuối cùng.
- Các công trình nghiên cứu về chuỗi giá trị toàn cầu và chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê nói chung, ở Tây Nguyên nói riêng hiện tương đối nhiều, đa dạng,
gắn với thực tiễn và chính sách được dày công nghiên cứu trong các tác phẩm
kinh tế trong và ngoài nước, trong các chương trình Tây Nguyên, các đề tài cấp
Bộ, cấp tỉnh và cấp quốc gia, các kỷ yếu hội thảo trong và ngoài nước. Đây là
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những tư liệu quý cho đề tài tham khảo. Các công trình này nghiên cứu ở nhiều
góc độ, vận dụng nhiều cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu, chủ yếu là các
nghiên cứu liên ngành. Các lý thuyết có thể vận dụng và lý giải cho sự phát triển
chuỗi giá trị toàn cầu của hàng hoá nông sản, chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm
cà phê cũng được thảo luận, phát triển tương đối hệ thống, có tính hiện đại và cập
nhật. Nhìn chung, các nghiên cứu đi trước đã khái quát được quá trình tham gia
chuỗi giá trị của các tác nhân trong ngành cà phê, vai trò của từng tác nhân trong
chuỗi, các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị và nhiều vấn đề khác…
Thứ hai, khoảng trống nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu các kinh nghiệm quốc tế về việc tham gia chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê là hoàn toàn cần thiết. Tuy nhiên, các nghiên cứu trong nước về vấn
đề này còn tương đối ít, trong khi các nghiên cứu nước ngoài còn rời rạc, chưa
toàn diện, chưa hệ thống. Chính vì vậy, đây cũng là khoảng trống nghiên cứu cần
bổ sung, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm cho việc tham gia chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê của Tây Nguyên nói chung, các doanh nghiệp tham gia chỉ dẫn địa
lý Buôn Ma Thuột nói riêng.
- Các nghiên cứu chuyên sâu về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê của tỉnh
Đắk Lắk còn ít, mới chỉ dừng ở dạng các bài nghiên cứu ngắn, các đề tài quy mô
nhỏ, hoặc chưa mang tính hệ thống và tổng quát; chưa có những nghiên cứu
chuyên sâu vào tất cả các mắt xích, các khâu, các tác nhân tham gia chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê ở tỉnh Đắk Lắk. Trong danh mục hệ thống các đề tài viết về cây
cà phê do UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk, Viện
Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên…, phần lớn đều tập trung
nghiên cứu các vấn đề thuộc về khoa học công nghệ như: nghiên cứu kỹ thuật
trồng cà phê, nghiên cứu công nghệ tạo giống và thâm canh, nghiên cứu chế
phẩm các loại phân bón, kỹ thuật tiết kiệm cho phí đầu vào, cải tạo giống, xây
dựng mô hình quản lý cây trổng tổng hợp, cải thiện chất lượng đất cho việc canh
tác cà phê… Dường như đang thiếu vắng nhiều công trình khoa học xã hội đánh
giá về hiệu quả kinh tế - xã hội của cây cà phê, năng lực cạnh tranh sản phẩm cà
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phê Đắk Lắk; đặc biệt chưa có các công trình nghiên cứu chuyên sâu về chuỗi
giá trị sản phẩm cà phê Đắk Lắk dưới lăng kính nghiên cứu kinh tế kết hợp với
phương pháp liên ngành. Vì vậy, còn rất nhiều khoảng trống và còn rất nhiều nội
dung cần tiếp tục đầu tư nghiên cứu về vấn đề này.
- Các công trình nghiên cứu về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột không có nhiều. Theo tư liệu hiện có, UBND tỉnh Đắk Lắk và
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk mới nghiệm thu một đề tài về xây dựng
mô hình liên kết nông dân - doanh nghiệp để sản xuất và kinh doanh cà phê
mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột. Đề tài đi trước này đã cung cấp nhiều
thông tin hữu ích cho nhóm đề tài chúng tôi tiếp tục nghiên cứu về sản phẩm cà
phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, cách tiếp cận của đề tài đi trước
này tập trung chủ yếu vào một trong những liên kết của chuỗi giá trị, đó là liên
kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, một chuỗi giá trị sản phẩm
nông nghiệp (cà phê nói riêng) bao gồm nhiều tác nhân khác nhau, đa dạng và
phức tạp; tồn tại nhiều mối liên kết khác nhau (liên kết dọc, liên kết ngang, liên
kết nhiều chiều). Việc nghiên cứu toàn diện các tác nhân và các mối liên kết này
theo một chuỗi thống nhất sẽ giúp chúng ta tìm những khâu đứt nghẽn, những
tác nhân đang được hưởng lợi và không được hưởng lợi trong chuỗi, từ đó mới
phát hiện được các giải pháp cần thiết để khơi thông chuỗi, tiến đến nâng cấp
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột trong tương lai. Các vấn
đề này chưa được đề tập đến trong các đề tài nghiên cứu trước đó, cần tiếp tục
được nghiên cứu kỹ lưỡng và hệ thống.
Mới đây nhất, đã có một thuyết minh đề tài được Bộ Khoa học và Công
nghệ phê duyệt nghiên cứu về chỉ dẫn địa lý của sản phẩm cà phê Buôn Ma
Thuột, do Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực
hiện. Tuy nhiên, cách tiếp cận của đề tài do Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt
và cách tiếp cận của đề tài Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý
Buôn Ma Thuột là hoàn toàn khác nhau. Đề tài về Chỉ dẫn địa lý hướng tới đánh
giá chất lượng sản phẩm và chuẩn hoá sản phẩm theo dấu hiệu địa lý, với các đối
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tượng khảo sát chỉ tập trung vào sản xuất, chế biến và thương mại để tìm dấu hiệu
địa lý, xác định loại sản phẩm sẽ đưa vào bảo hộ theo chỉ dẫn địa lý; còn đề tài
Chuỗi giá trị hướng tới xác định mối quan hệ lượng và chất trong chuỗi, sơ đồ hoá
các dòng chảy của các tác nhân tham gia chuỗi, nhấn mạnh vai trò nâng cấp
chuỗi. Mặc dù cùng đối tượng khảo sát, nhưng mục đích của đề tài không phải đi
tìm dấu hiệu địa lý, mà là nhằm tìm hiểu năng lực tham gia chuỗi của từng tác
nhân, điểm yếu của từng tác nhân trong chuỗi, sự tương tác giữa các tác nhân,
điểm nghẽn trong dòng chảy của chuỗi... Vì vậy, mục đích khảo sát và kết quả
khảo sát là hoàn toàn khác nhau, với các kiến nghị chính sách cũng hoàn toàn
khác nhau giữa hai đề tài này.
- Các cuộc điều tra và khảo sát liên quan đến chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột và các nhân tố ảnh hưởng mới hiện chỉ dừng ở một
số vấn đề như: tình hình sản xuất và trao đổi thương mại sản phẩm cà phê trong
chuỗi, thu thập các thông tin của hộ về chất lượng cà phê, tạp chất trong cà phê,
chi phí sản xuất, doanh thu, đánh giá hiệu quả sản xuất của một số loại cà phê có
chứng nhận CDĐL; khảo sát mô hình liên kết; khảo sát mô hình quản lý nhãn
hiệu chỉ dẫn địa lý, thuận lợi và khó khăn đối với doanh nghiệp sản xuất cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột… Liên quan trực tiếp đến đề tài đang nghiên cứu, chưa
có những cuộc khảo sát, điều tra mang tính hệ thống và toàn diện về các tác
nhân tham gia chuỗi, dòng sản phẩm chạy trong chuỗi, dòng chi phí và lợi ích
của từng tác nhân trong chuỗi… Chính vì vậy, việc khảo sát điều tra các vấn đề
còn trống như phân tích trên đây sẽ giúp đề tài tìm hiểu được các điểm nghẽn,
các khâu đứt gãy trong chuỗi, nơi đầu tư thừa, nơi đầu tư thiếu hiệu quả, các vấn
đề và nhân tố ảnh hưởng đến từng mắt xích, từng tác nhân trong chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Vì vậy, đề tài còn nhiều khoảng trống để
tiếp tục nghiên cứu để làm rõ các mục tiêu nghiên cứu đề ra.
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3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, cụ thể là cà phê
nhân Robusta đăng ký chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.
3.2. Nội dung nghiên cứu:
Nghiên cứu thực trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột, tập trung ở các hộ gia đình, các cơ sở thu gom, sơ chế tại một
số xã thuộc các vùng địa danh của cà phê Chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột; một số
doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng CDĐL Cà phê Buôn Ma Thuột. Tập
trung chủ yếu vào 4 nội dung sau đây:
- Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
- Thực trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
- Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
- Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột
Về thời gian: các nội dung nghiên cứu tập trung từ năm 2011 đến nay khi
các doanh nghiệp bắt đầu được cấp quyền sử dụng CDĐL Cà phê Buôn Ma
Thuột, sử dụng số liệu điều tra khảo sát của đề tài vào năm 2019 và các cơ sở dữ
liệu sẵn có của tỉnh.
3.3. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng
- Phương pháp nghiên cứu:
Thu thập thông tin đã công bố: Những số liệu công bố bao gồm những
thông tin, sữ liệu và tổng kết bao quát có liên quan đến chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Nhóm tác giả đề tài sẽ
thu thập thông tin và số liệu từ Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, Hiệp hội
cà phê Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở nông nghiệp và phát triển nông
thôn tỉnh Đắk Lắk, Sở khoa học và công nghệ Đắk Lắk, các tổ chức quốc tế, các
nghiên cứu khác của các viện nghiên cứu, các trường đại học và các học viện.
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Thu thập số liệu sơ cấp từ điều tra thực tế
1) Điều tra bảng hỏi: Phỏng vấn các tác nhân tham gia chuỗi, với các địa
diện được lựa chọn ngẫu nhiên trong mỗi mắt xích trong chuỗi để thu thập thông
tin về đặc điểm của các tác nhân đó, quan hệ của tác nhân đó với các tác nhân
khác trong chuỗi, các chỉ số đánh giá về năng suất, sản lượng, chi phí, lợi ích,
giá cả, giá trị gia tăng, cơ hội, thách thức, thuận lợi, khó khăn. Đề tài sẽ tiến
hành xây dựng bảng hỏi đảm bảo các nội dung đặt ra với quy mô mẫu khảo sát
là 450 phiếu bảng hỏi hộ gia đình, 50 phiếu hỏi các cơ sở thu gom sơ chế và 20
phiếu hỏi các doanh nghiệp chế biến.
Mục đích của cuộc điều tra khảo sát: thu thập số liệu, tư liệu, tài liệu liên
quan đến quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển vùng cà phê
của tỉnh Đắk Lắk, các kế hoạch hành động nhằm hướng dẫn và quản lý chỉ dẫn
địa lý sản phẩm cà phê của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột; các tư liệu và số liệu
liên quan đến các hộ sản xuất, các cơ sở thu gom sơ chế, các doanh nghiệp sản
xuất kinh doanh sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột; tìm hiểu ý
kiến của các nhà nghiên cứu, các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh, các doanh
nghiệp, các nhà hoạch định chính sách ở trung ương và địa phương, người dân...
về các phương thức và mô hình tổ chức liên kết chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột, thực trạng hoạt động của các tác nhân, các khâu trong
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, lợi ích khi tham gia chuỗi
giá trị, những thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức khi tham gia chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột của các tác nhân trong thời gian qua;
đồng thời quan sát thực tế và nghiên cứu sâu các trường hợp điển hình (một số
doanh nghiệp đăng ký tham gia chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột), từ
đó hiểu sâu những thuận lợi, khó khăn, rào cản cơ chế, chính sách trong phát triển
chuỗi giá trị sản phẩm; những kiến nghị cơ bản của người dân, doanh nghiệp và
chính quyền địa phương.
2) Cơ cấu mẫu khảo sát:
Đề tài thực hiện điều tra theo 03 mẫu phiếu dành cho: 1) Các hộ nông dân
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trồng cà phê; 2) Thương lái/cơ sở thu gom nguyên liệu cà phê; 3) Các cơ
sở/doanh nghiệp sơ chế/chế biến/tiêu thụ sản phẩm cà phê (Phụ lục 2, 3, 4).
Đề tài tập trung khảo sát 3 nhóm đối tượng: hộ gia đình trồng cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột; cơ sở thu gom và tiêu thụ sản phẩm cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột; cơ sở/doanh nghiệp sơ chế, chế biến thụ sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột. Số liệu được thu thập thông qua phiếu điều tra khảo sát trên địa
bàn huyện Cư M’gar và Krong Pak và thành phố Buôn Ma Thuột. Huyện Cư
Mgar là một huyện thuần nông, cây cà phê được xem là một trong những cây
trồng chủ lực của huyện, diện tích trồng cà phê 36.001 ha, chiếm 17,82% diện
tích trồng cà phê toàn tỉnh. Huyện Krong Pak là huyện có tốc độ đô thị hoá cao,
là đầu mối giao thông quan trọng, có thế mạnh phát triển sản xuất cà phê cũng
như các hoạt động kinh doanh thương mại. Các xã ngoại thành thành phố Buôn
Ma Thuột có thế mạnh trồng cà phê, , trong đó Eatu là xã có diện tích cà phê lớn
nhất thành phố với diện tích 1500 ha; gần các trung tâm thương mại lớn, có
nhiều doanh nghiệp đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột và là trung tâm chính trị
kinh tế văn hoá xã hội của tỉnh Đắk Lắk và vùng Tây Nguyên, là đầu mối giao
thông quan trọng, có tác dụng thúc đẩy nền kinh tế toàn tỉnh cũng như Tây
Nguyên ngày càng phát triển.
Các mẫu được chọn theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng theo tiêu chí
diện tích trồng cà phê, điều kiện thổ nhưỡng. Đề tài thực hiện điều tra theo 03
mẫu phiếu dành cho: 1) Các hộ nông dân trồng cà phê (450 phiếu); 2) Thương
lái/cơ sở thu gom nguyên liệu cà phê (50 phiếu) 3) Các cơ sở/doanh nghiệp sơ
chế/chế biến/tiêu thụ sản phẩm cà phê (20 phiếu). Nhóm chỉ tiêu đánh giá của
bảng hỏi phụ thuộc vào từng tác nhân tham gia chuỗi, bảng hỏi được thiết kế
theo các nhóm chỉ tiêu đánh giá khác nhau. Nhóm chỉ tiêu đánh giá phần lớn tập
trung vào thực trạng tham gia chuỗi giá trị của các tác nhân, lợi ích và chi phí
của mỗi tác nhân khi tham gia chuỗi, dựa trên thang đo Likert để đánh giá mức
độ tin tưởng giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị theo thang điểm 5. Bảng hỏi
được xây dựng dựa trên các công cụ của M4P; cụ thể là: 1) Công cụ thứ 4 của
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M4P (mối quan hệ, liên kết và mức độ tin tưởng giữa các tác nhân trong chuỗi);
2) Công cụ thứ 5 (yếu tố đầu vào trong sản xuất kinh doanh: tri thức, công nghệ,
việc làm, dịch vụ, kỹ năng...); 3) Công cụ thứ 6 (chi phí và lợi ích của các tác
nhân trong chuỗi); 4) Công cụ thứ 8 (việc làm trong chuỗi).
3) Địa bàn khảo sát:
Trong khuôn khổ có hạn của đề tài, địa bàn nghiên cứu chỉ tập trung ở 2
huyện Cư M’gar và Krong Pak và thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là các địa
điểm sản xuất cà phê CDĐL trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Tiêu chí chính để
chọn địa điểm nghiên cứu là nơi đây tập trung nhiều hộ nông dân trồng cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột, gần địa bàn tiêu thụ, tập trung nhiều các doanh nghiệp
được cấp quyền sử dụng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
4) Nhóm chỉ tiêu đánh giá: Phụ thuộc vào từng tác nhân tham gia chuỗi,
bảng hỏi được thiết kế theo các nhóm chỉ tiêu đánh giá khác nhau. Nhóm chỉ tiêu
đánh giá phần lớn tập trung vào thực trạng tham gia chuỗi giá trị của các tác nhân,
lợi ích và chi phí của mỗi tác nhân khi tham gia chuỗi, dựa trên thang đo Likert để
đánh giá mức độ tin tưởng giữa các tác nhân trong chuỗi giá trị theo thang điểm 5.
Bảng hỏi được xây dựng dựa trên các công cụ của M4P; cụ thể là: 1) Công cụ thứ
4 của M4P (mối quan hệ, liên kết và mức độ tin tưởng giữa các tác nhân trong
chuỗi); 2) Công cụ thứ 5 (yếu tố đầu vào trong sản xuất kinh doanh: tri thức, công
nghệ, việc làm, dịch vụ, kỹ năng...); 3) Công cụ thứ 6 (chi phí và lợi ích của các
tác nhân trong chuỗi);4) Công cụ thứ 8 (việc làm trong chuỗi)
- Kỹ thuật sử dụng:
1) Phương pháp phân tích: Đề tài sử dụng chủ yếu các phương pháp sau:
- Thống kê mô tả
- Phân tích chuỗi gồm phâm tích chức năng chuỗi, tác nhân tham gia
chuỗi, kênh thị trường, kênh hỗ trợ thúc đẩy chuỗi
- Phân tích kinh tế chuỗi: phân tích giá trị gia tăng, phân tích lợi nhuận
(giá trị gia tăng thuần).
- Phương pháp xây dựng mô hình SWOT, phương pháp phân tích ma trận
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SWOT để tìm hiểu rõ điểm mạnh (S), điểm yếu (W), cơ hội (O), thách thức (T)
của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột,
từ đó đưa ra các chiến lược cơ bản để giúp các tác nhân tham gia chuỗi giá trị
hiệu quả hơn. Phưng pháp SWOT là một công cụ hữu ích được xây dựng để xác
định thế mạnh của chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, phát
hiện ra các điểm yếu cần khắc phục, từ đó áp dụng hợp lý trong việc giải quyết
các vấn đề và hoạch định chiến lược phát triển, đánh giá đối thủ, đánh giá chất
lượng sản phẩm…
- Phân tích định lượng.
2) Kỹ thuật xử lý kết quả khảo sát: Các số liệu sau khi khảo sát sẽ được
thu thập lại, chuẩn hoá, loại bỏ các phiếu khảo sát không đúng tiêu chuẩn, chưa
đủ thông tin đánh giá. Các phiếu khảo sát sau khi được chuẩn hoá sẽ được nhập
liệu vào phần mềm SPSS để phân tích và xử lý số liệu.
3) Công cụ tra cứu trực tuyến thông qua mạng Internet: Đề tài cũng sẽ sử
dụng công cụ tra cứu trực tuyến thông qua mạng Internet để phục vụ cho việc
tìm kiếm thông tin, tư liệu. Các nguồn tư liệu, cơ sở dữ liệu và nguồn số liệu
gồm: các nguồn tư liệu sẵn có trong nước và quốc tế như tư liệu chính thức của
Đảng và Nhà nước, tư liệu của các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý
cấp trung ương (Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch-Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn), các cơ quan hoạch định chính sách và quản lý cấp địa
phương (các Sở, Ban, Ngành…), Sở Thống kê, tư liệu nghiên cứu của các tổ
chức quốc tế tại Việt Nam (Ngân hàng Thế giới, UNDP…), của các viện nghiên
cứu, các trường đại học và các cá nhân trong và ngoài nước.
4) Các cơ sở dữ liệu và số liệu sẵn có từ các cuộc điều tra của những
nghiên cứu đã được thực hiện từ trước: đặc biệt là cơ sở dữ liệu của Sở Thống
kê và một số các cuộc điều tra địa phương đã thực hiện trong thời gian trước đó.
Tuy nhiên, các cơ sở dữ liệu và số liệu sẵn có này chỉ được sử dụng mang tính
chất tương đối vì các kết quả nghiên cứu đó được áp dụng với với các phương
pháp, mục tiêu nghiên cứu khác nhau và thời gian cũng khác nhau.
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5) Xử lý số liệu:
Các số liệu sau khi khảo sát được thu thập lại, chuẩn hoá, loại bỏ các
phiếu khảo sát không đúng tiêu chuẩn, chưa đủ thông tin đánh giá. Các phiếu
khảo sát sau khi được chuẩn hoá được nhập liệu vào phần mềm SPSS để phân
tích và xử lý số liệu.
6) Sử dụng một số phương pháp xử lý số liệu:
a) Phương pháp tính tỷ lệ phần trăm:
Phương pháp tính tỷ lệ phần trăm được nhóm tác giả đề tài sử dụng để
chia phần trăm số người được khảo sát, phỏng vấn cho một tiêu chí nhất định
như phần trăm về doanh thu, diện tích, sản lượng hay sự hiểu biết và quan tâm
về chuỗi giá trị toàn cầu ngành hàng chè.
b) Phương pháp tính điểm trung bình, xếp thứ bậc:
Với bảng hỏi được thiết kế trong đề tài, phương pháp tính điểm trung bình
cho việc cụ thể hóa kết quả từ các câu hỏi thang đo Likert với các tiêu chí liên
quan tới nhân tố nào ảnh hưởng tới sự tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sản
phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột của các tác nhân. Thêm vào đó là thống kê
và xếp hạng cho việc phân phối của các tác nhân trong chuỗi.
c) Phương pháp tính hệ số theo thông số đo:
Phương pháp tính hệ số theo thông số đo dùng để đánh giá về mức độ
thường xuyên, mức độ cần thiết của những biện pháp, yếu tố nào đó. Đề tài sử
dụng phương pháp tính hệ số theo thông số đo để đánh giá về mức độ liên kết
trong chuỗi, mức độ tương tác giữa các tác nhân và các yếu tố nước ngoài, khả
năng duy trì tốt mối liên hệ với chuỗi giá trị toàn cầu sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột.
e) Phương pháp đối chiếu (định vị doanh nghiệp, ngành hàng, địa
phương) trong sơ đồ chuỗi giá trị dựa trên các thông tin thu thập được từ khảo
sát, điều tra.
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1. Kết quả thực hiện các nội dung của đề tài
4.1.1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
4.1.1.1. Cơ sở lý luận về chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
(1). Khái niệm và phân loại chuỗi giá trị
- Khái niệm chuỗi giá trị
Thế giới hiện nay đang sử dụng nhiều khái niệm khác nhau liên quan đến
chuỗi giá trị. Cách hiểu thứ nhất về chuỗi giá trị là theo khung khái niệm của
Michael Porter (1985); cách hiểu thứ hai là theo tiếp cận phân tích ngành hàng
“filiere” và cách hiểu thứ ba là theo tiếp cận toàn cầu, đại diện là Kaplinsky
(2001), Gereffi (2003), Sonja Vermeulen (2008).
Chuỗi giá trị là một khái niệm được Michael Porter sử dụng đầu tiên vào
năm 1985 trong cuốn sách “Competitive advantage: creating and sustaining
superior performance” (Lợi thế cạnh tranh: tạo dựng và duy trì hoạt động có
hiệu quả). Trong cuốn sách này, chuỗi giá trị được định nghĩa là “tổng thể các
hoạt động liên quan đến sản xuất và tiêu thụ một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đó.
Trong chuỗi giá trị diễn ra quá trình tương tác giữa các yếu tố cần và đủ để tạo
ra một hoặc một nhóm sản phẩm và các hoạt động phân phối, tiêu thụ sản phẩm,
nhóm sản phẩm đó theo một phương thức nhất định. Giá trị tạo ra của chuỗi bao
gồm các giá trị tạo ra tại mỗi công đoạn của chuỗi”. Michael Porter đã chia ra
các công đoạn của chuỗi giá trị, bao gồm hai hoạt động: hoạt động chính và hoạt
động hỗ trợ. Hoạt động chính bao gồm: chuẩn bị sản xuất, sản xuất, sau sản
xuất, tiếp thị và bán hàng. Các công đoạn này diễn ra kế tiếp nhau, tác động lẫn
nhau để cùng tạo ra một sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm đó. Để chuỗi giá trị diễn
ra bình thường, cần phải có các hoạt động hỗ trợ như: quản lý hành chính, phát
triển cơ sở hạ tầng, quản lý nguồn nhân lực, cung cấp thông tin, bảo trì thiết bị,
nhà xưởng sản xuất…Theo cách hiểu này, chuỗi giá trị là để đánh giá xem một
công ty nên tự định vị mình như thế nào trên thị trường và trong mối quan hệ
với các nhà cung cấp, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
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Tiếp cận theo phương pháp “filiere” – phân tích ngành hàng, chuỗi giá trị
chủ yếu được tập trung vào các mối quan hệ chính: định lượng và vật chất trong
chuỗi; sơ đồ hoá các dòng chảy của hang hoá vật chất; sơ đồ hoá các quan hệ
chuyển dạng sản phẩm. Cách phân tích này được các học giả người Pháp đưa ra
trong nghiên cứu nông nghiệp Mỹ và nông nghiệp Pháp đầu thập niên 1960
(theo Kalpinsly và Morris; 2001). Kalpinsky và Morris (2001) cho rằng “Chuỗi
giá trị mô tả toàn bộ những hoạt động cần thiết để đưa ra một sản phẩm hay dịch
vụ từ khái niệm, đi qua các công đoạn sản xuất khác nhau (liên quan đến việc
kết hợp giữa chuyển hoá vật chất và đầu vào các dịch vụ sản xuất khác nhau,
đưa đến người tiêu dùng sau cùng, và bố trí sử dụng sau cùng”. Một chuỗi giá trị
đơn giản có 4 mắt xích quan trọng là: thiết kế và phát triển sản phẩm; sản xuất;
tiếp thị; tiêu thụ và tái chế. Tuy nhiên, theo hai tác giả này, chuỗi giá trị cần
được hiểu theo nghĩa mở rộng, đó là một phức hợp những hoạt động do nhiều
người tham gia khác nhau thực. Chuỗi giá trị mở rộng bắt đầu từ hệ thống sản
xuất nguyên vật liệu và chuyển dịch theo các mối liên kết với các đơn vị sản
xuất, kinh doanh, lắp ráp, chế biến… Theo Kalpinsky và Morris, chuỗi giá trị
trong đời thực phức tạp hơn nhiều, có xu hướng có nhiều mắt xích hơn. Ngoài
các mắt xích nhiều mặt trong một chuỗi giá trị, các nhà sản xuất trung gian trong
một chuỗi giá trị có thể tham gia vào một số chuỗi giá trị khác nhau.
Tiếp tục mở rộng khái niệm và cấu trúc của chuỗi giá trị, Sonja Vermeulen
và cộng sự (2008) cho rằng: chuỗi giá trị bao gồm các chức năng trực tiếp như sản
xuất hàng hoá có bản, thu gom, chế biến, bán sỉ, bán lẻ, cũng như các chức năng
hỗ trợ như cung cấp vật tư nguyên liệu đầu vào, dịch vụ tài chính, đóng gói và
tiếp thị. Chuỗi giá trị còn bao gồm cả vấn đề tổ chức và điều phối, chiến lược và
mối quan hệ quyền lực của các tác nhân khác nhau trong khối.
Như vậy, theo các quan điểm trên chúng ta có thể hiểu chuỗi giá trị có thể
được hiểu là một dãy các hoạt động làm tăng giá trị của các tác nhân tham gia
sản xuất, bao gồm từ khâu thu gom, chế biến, bán sỉ, bán lẻ đến tay người tiêu
dùng, cũng như các chức năng hỗ trợ như cung cấp vật tư nguyên liệu đầu vào,
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dịch vụ tài chính, đóng gói và tiếp thị.
- Khái niệm chuỗi giá trị toàn cầu
Chuỗi giá trị toàn cầu là một dây chuyền sản xuất kinh doanh theo
phương thức toàn cầu hoá trong đó có nhiều nước tham gia, chủ yếu là các
doanh nghiệp tham gia vào các công đoạn khác nhau, từ thiết kế, chế tạo, tiếp thị
đến phân phối và hỗ trợ người tiêu dùng.
Nhận biết những lợi thế so sánh của bản thân doanh nghiệp, tham gia vào
chuỗi, nâng cấp vị thế doanh nghiệp trong chuỗi, trở thành chủ thể chính của
những khâu có giá trị gia tăng cao nhất là mục tiêu chiến lược lâu dài của những
doanh nghiệp, quốc gia trong quá trình nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu.
- Phân loại chuỗi giá trị toàn cầu:
+ Chuỗi giá trị toàn cầu do người sản xuất chi phối (Producer driven)
Trong chuỗi giá trị toàn cầu do người sản xuất chi phối, những tập đoàn,
công ty lớn, uy tín như các công ty xuyên quốc gia (TNCs), đa quốc gia (MNCs)
đóng vai trò chủ đạo trong việc kết nối, điều phối mọi hoạt động trong mạng
lưới sản xuất (bao gồm cả việc phát triển thượng nguồn và hạ nguồn).
Đặc điểm nổi bật của chuỗi giá trị do người sản xuất chi phối đó là có
mạng lưới sản xuất rộng rãi (có nhiều công xưởng, nhiều chi nhánh tại nhiều
nước trên thế giới), mạng lưới những nhà phân phối, nhà bán lẻ, nhà nghiên cứu
thị trường đa dạng, rộng khắp vượt ra khỏi phạm vi trong một quốc gia.
+ Chuỗi giá trị toàn cầu do người mua chi phối (Buyer driven)
Đặc điểm chung của mô hình chuỗi giá trị do người mua chi phối là những
nhà chế tạo không có công xưởng, những sản phẩm, vật chất họ tạo ra là những
mẫu thiết kế. Trong chuỗi giá trị do người mua chi phối, những nhà thiết kế, nhà
bán lẻ, nhà nghiên cứu thị trường đóng vai trò quan trọng như những nhà chiến
lược tạo ra những mối liên kết, mối quan hệ với những nhà sản xuất, những nhà
kinh doanh thương mại và những công xưởng trên khắp thế giới để sản xuất ra
những sản phẩm họ cần sau đó phân phối sản phẩm đó tới người tiêu dùng.
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(2). Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
- Khái niệm:
Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê được tạo thành từ bốn công đoạn chính:
trồng trọt, thu gom sơ chế, rang xay và tiêu thụ. Mỗi công đoạn trong quá trình
này đều có các vấn đề nảy sinh liên quan đến môi trường, xã hội, kinh tế và quản
trị, ảnh hưởng đến triển vọng tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê. Trong
khâu trồng trọt, chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê phụ thuộc vào chất lượng đất,
giống, phân bón, nước, loại cà phê (Robuta hay Arabica), những phát thải khí
nitơ, phốt pho, thuốc trừ sâu sau thu hoạch; Trong khâu sơ chế và rang xay,
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê phụ thuộc vào phương pháp chuyển đổi cà phê từ
cà phê tươi sang cà phê khô theo các quy trình khác nhau (có thể bằng tay hoặc
bằng máy), kỹ thuật phân loại cà phê và đóng gói cà phê. Khâu thu hoạch và chế
biến đều diễn ra ở nước sản xuất, có những tác động liên quan đến con người,
lợi nhuận và quản trị doanh nghiệp. Ở khâu tiêu thụ, giá trị sản phẩm cà phê phụ
thuộc vào nhiều yếu tố như thị hiếu, thói quen, các loại cà phê và các kỹ thuật
xử lý rác thải cà phê sau khi sử dụng.
(3). Đặc điểm chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê có một số đặc điểm khác biệt so với chuỗi
giá trị hàng hoá phi nông nghiệp. Đó là:
- Tính không ổn định: Do sự thay đổi của thời tiết, những thay đổi xã
hội…khiến chuỗi giá trị sản phẩm cà phê có tính không ổn định cao.Thời tiết có
thể tác động đến sự thay đổi sản lượng nông sản, nguồn cung hàng hoá, vì vậy
làm tăng sức ép về mặt giá cả. Sự nóng lên của trái đất đang khiến chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê không ổn định, ảnh hưởng lớn đến năng suất, chất lượng cây
trồng và giá cả trên thế giới. Hơn nữa, sự gia tăng dân số toàn cầu, tăng trưởng
kinh tế của mỗi quốc gia cũng ảnh hưởng đến nguồn cung – cầu của sản phẩm
cà phê trên thế giới. Những nhân tố về thời tiết, dân số đem lại những tác động
không ổn định đối với từng tác nhân tham gia chuỗi giá trị.
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- Tính phức tạp: Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê có tính phức tạp cao bởi nó
liên quan đến nhiều mùa vụ khác nhau và các loại sản phẩm nông sản trồng xen
canh khác nhau. Mỗi loại hình mùa vụ và sản phẩm này có những đặc điểm
riêng biệt của nó và thường làm phân tán chuỗi cung ứng. Chẳng hạn, vào mùa
vụ thuận lợi, khối lượng hàng hoá nông sản tăng nhanh, nguồn cung lớn, giá
nông sản hạ; nhưng vào các mùa vụ không thuận lợi (hoặc trái mùa) hàng hoá
nông sản giảm nhanh, chất lượng thấp, giá bán thường cao, ảnh hưởng đến giá
cả và phân phối hàng hoá. Ngoài ra, nhân tố môi trường cũng làm tăng tính phức
tạp của chuỗi giá trị sản phẩm cà phê, bởi mỗi vùng địa lý, mỗi quốc gia đều có
những mục tiêu riêng trong phát triển nông nghiệp gắn với các giải pháp đa dạng
(chẳng hạn như ứng dụng công nghệ thông tin hoặc đẩy mạnh nghiên cứu &
triển khai trong nông nghiệp). Nếu khả năng ứng dụng công nghệ chế biến, bảo
quản sản phẩm cà phê hạn chế thì sẽ tạo ra sự “đứt gãy” khi tham gia chuỗi cung
ứng sản phẩm do cà phê thường dễ bị hỏng, lép, giảm chất lượng sau thu hoạch.
Chính vì vậy, các công nghệ chế biến, bảo quản nông sản thường được chú trọng
trong tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
- Tính đa dạng về tác nhân tham gia: Khác với các chuỗi giá trị phi nông
sản khác, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê thường có sự tham gia đông đảo của các
tác nhân với trình độ và ý thức sản xuất kinh doanh khác nhau. Nông dân là bộ
phận tham gia đông đảo nhất trong chuỗi giá trị, tham gia từ khâu cung cấp đầu
vào, đến sản xuất, thu gom, sơ chế, thương mại hóa và tiêu thụ. Các hộ nông
dân, với trình độ sản xuất và ý thức sản xuất khác nhau, nhận biết thị trường
khác nhau, thường làm cho chuỗi giá trị sản phẩm cà phê trở nên phức tạp, khó
điều chỉnh kể cả về quy mô sản xuất, số lượng sản phẩm, chất lượng sản phẩm,
làm ảnh hưởng lớn đến nguồn cung và cầu trong chuỗi cung ứng, tác động
không nhỏ đến các khâu chế biến, tạo dựng thương hiệu sản phẩm trên thị
trường trong nước và quốc tế. Tổ chức sản xuất nông nghiệp có những đặc điểm
khác biệt với tổ chức sản xuất công nghiệp, trong khi tham gia chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê một phần lớn thuộc về tổ chức sản xuất nông nghiệp. Tác nhân đa
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dạng này khiến chuỗi giá trị sản phẩm cà phê của nhiều nước đang phát triển bị
đứt gãy ngay từ khâu cung cấp và thu gom nguyên liệu nông sản.
- Sơ đồ chuỗi giá trị
+ Sơ đồ theo mô hình truyền thống
Một chuỗi giá trị đơn giản theo mô hình truyền thống gồm 5 mắt xích
chính:nhà cung ứng đầu vào, nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà phân phối, người
tiêu dùng. Cụ thể là:
Hình 1. Sơ đồ chuỗi giá trị đơn giản

Nguồn: Tác giả tổng hợp từ phương pháp filiere
– Mắt xích 1 –nhà cung cấp đầu vào: Đây là mắt xích quan trọng hỗ trợ
cho ngành cà phê phát triển và là khâu thâm dụng vốn, đất đai. Đối với mặt hàng
cà phê, nguyên phụ liệu có vai trò quyết định đến chất lượng và giá thành hạt cà
phê. Nguồn nguyên phụ liệu trong ngành cà phê phần lớn: nguyên liệu chính và
phụ liệu. Trong đó, nguồn nguyên liệu chính bao gồm hạt giống, đất đai và lao
động. Phụ liệu bao gồm phân bón, hóa chất tưới,…
– Mắt xích 2 – nhà sản xuất: Đây là mắt xích thâm dụng vốn, đất đai và lao động.
– Mắt xích 3 –nhà thu gom, rang xay và chế biến: Sản xuất và chế biến
thô sơ là khâu thường được thực hiện tại các nước đang phát triển như Braxin,
Việt Nam, Colombia…, bởi lẽ nó không đòi hỏi kỹ thuật công nghệ cao và rất
thâm dụng lao động, phù hợp với các chuỗi giá trị ngành hàng cà phê. Giá trị gia
tăng của khâu này trong chuỗi giá trị không cao.
Trong khi đó, nhà chế biến sở hữu kỹ thuật khoa học và tri thức. Một
trong những điểm đáng chú ý của mắt xích này là sự chuyển đổi từ hạt cà phê
nhân thô sang hạt cà phê có chất lượng cao. Các nước tham gia chính vào khâu
này như Mỹ, Đức, Bỉ, Ý,… đòi hỏi phải có trình độ khoa học tiên tiến và khả
năng chế biến sâu. Đây là khâu mang lại giá trị gia tăng trung bình trong chuỗi
giá trị.

41

– Mắt xích 4 – nhà phân phối (thương mại trong nước và xuất khẩu). Đây
cũng là khâu thâm dụng trí thức và cũng là khâu tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất
trong chuỗi giá trị. Các nhà bán lẻ nổi tiếng thế giới như Costa Coffee từ Anh
Quốc, Starbucks từ Mỹ,… Các công ty này không trực tiếp tạo ra sản phẩm, chỉ
phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng cuối cùng, đóng vai trò quan trọng
trong việc định hướng và nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm cà phê.
- Mắt xích 5: người tiêu dùng: Đây là khâu phụ thuộc vào nhu cầu sản
phẩm và khả năng sẵn sàng chi trả cho sản phẩm được tiêu dùng. Nhu cầu và
khả năng chi trả của người tiêu dùng rất đa dạng, phụ thuộc vào thói quen, sở
thích, văn hoá, lối sống, thời tiết và nhiều yếu tố khác.
- Sơ đồ chuỗi giá trị mở rộng
Trên thực tế, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê phức tạp hơn nhiều so với sơ
đồ đơn giản đã phác thảo ở trên. Sơ đồ đó có dạng như sau:
Hình 2. Sơ đồ chuỗi giá trị mở rộng

Nguồn: Tác giả tổng hợp theo GTZ 2007
Theo sơ đồ này, đang tồn tại các mối liên kết phức tạp giữa các tác nhân
trong chuỗi giá trị. Liên kết ngang là liên kết giữa các tác nhân trong cùng một
khâu (Ví dụ: liên kết những người nghèo sản xuất/kinh doanh riêng lẻ thành lập
nhóm cộng đồng/tổ hợp tác) để giảm chi phí, tăng giá bán sản phẩm. Liên kết
dọc là liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi (Ví dụ: nhóm cộng đồng liên kết
với doanh nghiệp thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm). Bao gồm các hình
thức như sản xuất theo hợp đồng: mô hình tập trung, mô hình trang trại hạt nhân,
mô hình đa chủ thể, mô hình phi chính thức, mô hình trung gian. Theo phương
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pháp luận liên kết giá trị (valueLinks) của GTZ (2009), trong chuỗi giá trị, các
bên tham gia chính là các tác nhân hoạt động trên mọi cấp độ của chuỗi, bao
gồm những người cung cấp sản phẩm đầu vào cụ thể, người sản xuất, người thu
gom, các công ty gia công, chế biến, các đại lý vận tải, người phân phối, tiêu
thụ, và đại diện của các đơn vị hỗ trợ, các trường, viện... những người đóng vai
trò thúc đẩy chuỗi. Phương pháp có sự tham gia được áp dụng trong lập kế
hoạch và cả trong thực hiện các hoạt động can thiệp nhằm thúc đẩy sự hợp tác
chặt chẽ và tăng tính tự chủ của các nhà hoạt động chuỗi, đặc biệt là các đối tác
ở khu vực tư nhân như công ty thu mua, nhà phân phối... Trong một quốc gia,
việc phân bố các chuỗi giá trị phải được các địa phương phối hợp với nhau thực
thi bằng một số chính sách hỗ trợ chuỗi, hỗ trợ marketing, tạo ra sự minh bạch
trong tiếp cận thông tin thị trường nội địa và toàn cầu, liên kết chuyển giao công
nghệ trong các cụm ngành của chuỗi, phân tích sự thay đổi trong chuỗi nhằm
ứng phó với những thách thức của khủng hoảng kinh tế.
(4). Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
Chuỗi giá trị hàm ý nói tới quá trình vận động của hàng hoá và dịch vụ đến
người tiêu dùng cuối cùng. Chuỗi giá trị được phân tích theo các cách khác nhau,
nhưng hiện nay đang tồn tại chủ yếu 3 phương pháp phân tích chuỗi giá trị, bao
gồm: GTZ, M4P và FAO.
GTZ cung cấp những kiến thức cơ bản về các cách thức nâng cao cơ hội
việc làm và thu nhập từ hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và siêu
nhỏ và các nông dân thông qua việc thúc đẩy chuỗi giá trị trong đó họ đang hoạt
động. Cẩm nang bắt đầu bằng việc quyết định xem có nên tham gia vào việc
thúc đẩy chuỗi giá trị hay không, và làm thế nào để kết hợp việc thúc đẩy chuỗi
giá trị với các cách tiếp cận phát triển khác (module 0). Bước đầu tiên trong thúc
đẩy chuỗi giá trị là việc xác định chuỗi giá trị cần thúc đẩy (module 1), tiếp đó là
phân tích chuỗi giá trị (module 2) và xây dựng một chiến lược nâng cấp chuỗi
giá trị (module 3). Module 4 trình bày những kiến thức dành cho những tổ chức
hỗ trợ của các dự án thúc đẩy chuỗi giá trị. Các module tiếp theo (từ 5 đến 10)
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đều nói về việc thực hiện dự án. Có ba lĩnh vực hành động được phân biệt, đó là:
các liên kết kinh doanh (module 5-6), các dịch vụ (module 7-8), và môi trường
kinh doanh trong đó có các tiêu chuẩn (module 9-10). Cuối cùng, module 11 là
bước cuối cùng trong chu kỳ dự án, với các kiến thức về việc theo dõi tác động
và quản lý để đạt được các kết quả phát triển. Yếu tố cốt lõi của phương pháp
luận ValueLinks nằm trong các module 1-4 và module 11, trong đó có những
kiến thức rất cụ thể về khái niệm chuỗi giá trị. Ngược lại, các module từ 5 đến
10 lại sử dụng và điều chỉnh các kiến thức từ những lĩnh vực khác có liên quan
đến công tác phát triển.
FAO dựa trên việc phân tích Hiệu ứng Bullwhip, hay còn gọi là Hiệu ứng
“cái roi da” để xây dựng khung phân tích cho phép theo dõi có hệ thống phần
lớn các thông tin cần thiết để phân tích kinh tế. Hiệu ứng Bullwhip được hiểu là
một hiện tượng trong chuỗi cung ứng khi số lượng đơn đặt hàng gửi cho nhà sản
xuất và nhà cung cấp có sự chênh lệch lớn hơn nhu cầu của khách hàng, làm
gián đoạn quá trình vận hành của chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị do không đánh
giá đầy đủ nhu cầu của sản phẩm. Để quản lý chuỗi giá trị, theo FAO cần phải
xác định rõ hai công cụ phân tích chủ yếu: 1) Công cụ phân tích kỹ thuật
(phương pháp lập kế hoạch và kiểm soát kế hoạch; cấu trúc hoạt động của chuỗi;
cấu trúc tổ chức của chuỗi; dòng thông tin trong chuỗi, dòng sản phẩm trong
chuỗi…); 2) Công cụ quản lý và vận hành (phương pháp quản lý; cấu trúc lãnh
đạo chuỗi; cấu trúc rủi ro; văn hoá, thái độ..). Khái niệm quan trọng nhất trong
chuỗi giá trị theo FAO là giá trị gia tăng dựa trên việc tính toán chi phí trung
gian; doanh thu; lợi nhuận gộp; lợi nhuận ròng theo thị trường để phân tích và
đánh giá hoạt động, hiệu quả, công bằng và đóng góp của chuỗi giá trị.
DFID (2008)[61] đưa ra những phương pháp phân tích chuỗi giá trị nông
sản dựa trên việc phân tích chi phí – lợi nhuận và phân chia thu nhập giữa các
tác nhân trong chuỗi. Mô hình của M4P bao gồm 8 công cụ với các bước cụ thể
khác nhau, trong đó có 5 công cụ (tool) đáng chú ý là: Công cụ 2 (Tool 2): Lập
sơ đồ chuỗi giá trị; Công cụ 3 (Tool 3): Phân tích chi phí và lợi nhuận; Công cụ
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5 (Tool 5): Phân tích thu nhập trong chuỗi; Công cụ 6 (Tool 6): Phân tích việc
làm trong chuỗi; Công cụ 8 (Tool 8): Phân tích liên kết trong chuỗi giá trị.
(5). Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý
- Khái niệm:
- Chỉ dẫn địa lý:
Chỉ dẫn địa lý (Geographical Indication - CDĐL) bắt nguồn từ châu Âu,
khởi nguồn ở Pháp từ đầu thế kỷ 20, sau đó được phát triển rộng ra các nước
trên thế giới. Tại cuộc họp của GATT (tổ chức tiền thân của WTO), ngày
15/12/1993, sự công nhận quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực thương mại (trong
khuôn khổ của nghị định TRIPS) đã mở đường cho bảo vệ CDĐL, theo đó:
“CDĐL là những chỉ dẫn về hàng hoá bắt nguồn từ lãnh thổ của một thành viên
hoặc từ một khu vực hoặc địa phương thuộc lãnh thổ đó, có chất lượng, uy tín hoặc
đặc tính chủ yếu do xuất xứ địa lý quyết định”.
Chỉ dẫn địa lý được bảo hộ là thông tin về nguồn gốc địa lý của hàng hoá
đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
a) Thể hiện dưới dạng một từ ngữ, dấu hiệu, biểu tượng hoặc hình ảnh, dùng
để chỉ một quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, địa phương thuộc một quốc gia;
b) Thể hiện trên hàng hoá, bao bì hàng hoá hay giấy tờ giao dịch liên quan
tới việc mua bán hàng hoá nhằm chỉ dẫn rằng hàng hoá nói trên có nguồn gốc tại
quốc gia, vùng lãnh thổ hoặc địa phương mà đặc trưng về chất lượng, uy tín,
danh tiếng hoặc các đặc tính khác của loại hàng hoá này có được chủ yếu là do
nguồn gốc địa lý tạo nên. Nếu chỉ dẫn địa lý là tên gọi xuất xứ hàng hoá thì việc
bảo hộ được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về tên gọi xuất xứ
hàng hoá.
- Chuỗi giá trị cà phê mang chỉ dẫn địa lý:
Chuỗi giá trị cà phê mang chỉ dẫn địa lý là một dãy các hoạt động làm
tăng giá trị của sản phẩm cà phê có xuất xứ bắt nguồn từ lãnh thổ của một thành
viên hoặc từ một khu vực hoặc địa phương thuộc lãnh thổ đó, có chất lượng, uy tín
hoặc đặc tính chủ yếu do xuất xứ địa lý quyết định, bao gồm các khâu bao gồm từ
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khâu trồng trọt, thu gom sơ chế, rang xay và tiêu thụ, và các chức năng hỗ trợ
như cung cấp vật tư nguyên liệu đầu vào, dịch vụ tài chính, đóng gói và tiếp thị.
Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê được tạo thành từ bốn công đoạn chính:
trồng trọt, thu gom sơ chế, rang xay và tiêu thụ. Mỗi công đoạn trong quá trình
này đều có các vấn đề nảy sinh liên quan đến môi trường, xã hội, kinh tế và quản
trị, ảnh hưởng đến triển vọng tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê. Trong
khâu trồng trọt, chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê phụ thuộc vào chất lượng đất,
giống, phân bón, nước, loại cà phê (Robuta hay Arabica), những phát thải khí
nitơ, phốt pho, thuốc trừ sâu sau thu hoạch; Trong khâu sơ chế và rang xay,
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê phụ thuộc vào phương pháp chuyển đổi cà phê từ
cà phê tươi sang cà phê khô theo các quy trình khác nhau (có thể bằng tay hoặc
bằng máy), kỹ thuật phân loại cà phê và đóng gói cà phê. Khâu thu hoạch và chế
biến đều diễn ra ở nước sản xuất, có những tác động liên quan đến con người,
lợi nhuận và quản trị doanh nghiệp. Ở khâu tiêu thụ, giá trị sản phẩm cà phê phụ
thuộc vào nhiều yếu tố như thị hiếu, thói quen, các loại cà phê và các kỹ thuật
xử lý rác thải cà phê sau khi sử dụng.

- Sự cần thiết phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn
địa lý
Cà phê là một sản phẩm có giá trị thương mại lớn thứ hai toàn cầu, chỉ
đứng sau dầu mỏ và theo đánh giá của Tổ chức cà phê thế giới (ICO), có khoảng
2,25 tỷ người tiêu dùng cà phê hàng ngày trên toàn thế giới. Đây là hàng hoá
nông sản có giá trị thương mại lớn, đem lại nguồn thu ngoại tệ và việc làm hiệu
quả cho rất nhiều nước đang phát triển.
Tuy nhiên, trong hai thập niên trở lại đây, làn sóng tiêu dùng cà phê trên
toàn thế giới đã có sự thay đổi theo hướng ưu tiên tiêu dùng các sản phẩm cà phê
có nguồn gốc địa lý và có chất lượng cao. Chính vì vậy, chỉ dẫn địa lý (GI) đã
được sử dụng cho sản phẩm cà phê như một hình thức phát triển để bảo vệ danh
tiếng xuất xứ cà phê của nước họ và nhằm thu được nhiều giá trị hơn từ xuất
khẩu cà phê. Chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê là nhằm mục đích tránh sự chiếm
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đoạt tên địa lý của một nhóm người sử dụng hoặc công ty nào đó đối với sản
phẩm cà phê có chất lượng. Nếu không có chỉ dẫn địa lý hoặc làm mất chỉ dẫn
địa lý, sản phẩm cà phê có thể bị các công ty lớn nằm ngoài khu vực sản xuất
sản phẩm đó lợi dụng danh tiếng, làm ảnh hưởng đến hệ thống sản xuất và chuỗi
giá trị sản phẩm. Các nước đã sử dụng chỉ dẫn địa lý như một biện pháp để tránh
cạnh tranh không lành mạnh hoặc nâng cao danh tiếng chất lượng sản phẩm của
họ, trao quyền ho các nhà sản xuất địa phương xác định quy tắc cụ thể cho việc
dử dụng nhãn hiêụ gốc, thực thi các tiêu chuẩn chất lượng và do đó cung cấp các
điều kiện để tiếp cận giá trị cao hơn cho các sản phẩm gốc. Việc quảng bá và
bảo vệ chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm là những nỗ lực lâu dài, giống như các
thương hiệu, đòi hỏi sự nhất quán và lập kế hoạch chiến lược. Chỉ dẫn địa lý
không phải lúc nào cũng có giá trị làm tăng giá trị sản phẩm và khiến sản phẩm
đó tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị, mà nó cần được quảng bá, bảo vệ và mở
rộng thị trường cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.
Chỉ dẫn địa lý có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê. Chỉ dẫn địa lý, cùng với các công cụ sở hữu trí tuệ khác như
nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu… đã giúp người trồng
và chế biến cà phê tập trung vào việc phân biệt, bảo vệ và ghi nhãn hiệu cà phê
của họ, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm cà phê trong chuỗi giá trị
toàn cầu. Sử dụng chỉ dẫn địa lý giống như một biện pháp để tránh cạnh tranh
không lành mạnh và tự do nâng cao danh tiếng chất lượng của họ, trao quyền
cho các nhà sản xuất địa phương xác định các quy tắc cụ thể cho việc sử dụng
nhãn hiệu gốc.
Đánh giá lợi thế của sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý thể hiện thông
qua việc phân tích chức năng của giá cả cà phê, áp dụng nghiên cứu so sánh tại
các nước có sản lượng cà phê lớn như Brazil, Colombia, Indonesia và nhiều
nước khác. Theo Ramona, giá cả cà phê được tính theo công thức:
Giá cà phê = f (điểm số, thứ hạng, quy mô, nguồn gốc, giống cà phê, diện
tích trồng cà phê, độ cao, năm cạnh tranh).
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Trong đó, điểm số: số điểm đạt được trong cạnh tranh; thứ hạng: vị trí xếp
hạng sản lượng cà phê trên thế giới; quy mô: thể hiện bằng kích thước lô cà phê
tính bằng kg; nguồn gốc: chỉ dẫn địa lý hoặc khu vực xuất xứ; giống cà phê: đặc
tính thực vật; diện tích trồng cà phê: tính bằng hecta; độ cao: độ cao của vùng
trồng cà phê, tính bằng mét; năm cạnh tranh: là chỉ số giá tổng hợp của Tổ chức
cà phê thế giới (ICO). Trong công thức này, điểm số, quy mô, độ cao và diện tích
trồng cà phê là các biến số liệu; còn thứ hạng, nguồn gốc, giống, năm cạnh tranh,
chỉ số giá là các biến giả.
Sử dụng công thức này, tác giả cho rằng, chỉ dẫn địa lý (thể hiện qua biến
nguồn gốc) có ảnh hưởng lớn đến giá cả sản phẩm cà phê và năng lực tham gia
chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị cà phê toàn cầu. Mặc dù giá cà phê còn phụ
thuộc vào nhiều biến khác, nhưng theo tài liệu về số lượng xuất khẩu cà phê, thì
thị trường cà phê có nguồn gốc địa lý vẫn chiếm vị trí chủ đạo trên thị trường cà
phê thế giới. Chính vì vậy, nhiều nước sản xuất cà phê đã quyết định đầu tư vào
việc thiết lập hệ thống tên gọi cà phê có chỉ dẫn địa lý để đáp ứng nhu cầu tiêu
dùng ngày càng tăng của thị trường thế giới, nhưng trên thực tế cũng chỉ có một
số nước thành công trong việc nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cà phê chỉ dẫn
địa lý của mình trên thị trường thế giới, trong đó có Colombia, Costa Rica,
Brazil, Indonesia, Ethiopia, Guatemala.
Khác với các sản phẩm khác (chẳng hạn như rượu vang), các nhà sản xuất
cà phê thường bán phần lớn các sản phẩm của mình dưới dạng bán thành phẩm
(nghĩa là không phải sản phẩm tiêu dùng cuối cùng). Đây là điều rất quan trọng
đối với việc bảo vệ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm của các nhà sản xuất cà phê.
Bảo vệ toàn bộ quá trình từ thu hoạch đến rang xay chắc chắn sẽ làm thay đổi
toàn bộ chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị và các mô hình thương mại liên quan đến
sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý. Chính vì vậy, bảo vệ chỉ dẫn địa lý đối với
sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý có vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá
cả sản phẩm cà phê và giúp các doanh nghiệp mang chỉ dẫn địa lý tham gia sâu
hơn, hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị cà phê toàn cầu. Tuy nhiên theo Ramona
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Teuber, việc thực thi bảo hộ pháp lý cho các sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý
không phải là đơn giản, và gây tốn kém. Tại các thị trường tiêu dùng cà phê lớn
như Mỹ, cà phê mang chỉ dẫn địa lý thường có giá cao hơn; nhưng trong chuỗi giá
trị toàn cầu, cần phải tính toán bao nhiêu giá trị gia tăng chảy vào nước sản xuất
cà phê. Nếu không tính toán kỹ lợi ích và chi phí, giá trị gia tăng của sản phẩm cà
phê mang chỉ dẫn địa lý sẽ chảy phần lớn vào các nhà nhập khẩu và chế biến ở
nước ngoài.
Chỉ dẫn địa lý là một biện pháp hiệu quả để quảng bá sản phẩm nông
nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hoá và giảm nguy cơ chiếm đoạt nhãn hiệu sản
phẩm.. Trong bối cảnh đặc trưng bởi sự bất đối xứng thông tin, nơi người tiêu
dùng không thể tự mình đánh giá chất lượng của sản phẩm thực phẩm, thì chỉ
dẫn địa lý có thể giúp tránh các tình huống rủi ro về chất lượng sản phẩm. Ngoài
việc bảo vệ pháp lý và các chức năng ghi nhãn chất lượng, sản phẩm mang chỉ
dẫn địa lý cho phép kiểm soát cung và giá cho các nông nghiệp và phát triển
nông thôn. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý giúp các doanh nghiệp thay đổi trạng
thái của sản phẩm từ “hàng hoá” trở thành “sản phẩm gốc”, có khả năng gia tăng
giá bán hoặc thị phần trên thị trường. Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có thể làm
tăng thu nhập của nhà sản xuất, cho phép các thị trường phát triển và thúc đẩy
hoạt động nông nghiệp địa phương, dẫn đến tác động tràn trên các chuỗi cung ứng
và chuỗi giá trị toàn cầu.
(6). Các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL
- Nhân tố bên trong
+ Hộ sản xuất:
Trong phân tích chuỗi giá trị nông nghiệp nói chung, sản phẩm cà phê
CDĐL nói riêng, một giai đoạn sản xuất có thể được gọi là bất kỳ giai đoạn hoạt
động nào có khả năng sản xuất một sản phẩm có thể bán được làm đầu vào cho
giai đoạn tiếp theo trong chuỗi hoặc để tiêu thụ hoặc sử dụng cuối cùng. Một giai
đoạn sản xuất trong chuỗi giá trị thực hiện chức năng đóng góp đáng kể vào hoạt
động hiệu quả của chuỗi giá trị và trong quá trình này làm tăng giá trị . Các yếu tố

49

ảnh hưởng đến sản xuất bao gồm: thời tiết, giống cây trồng, chất lượng hạt cà phê,
phân bón, kỹ thuật, công nghệ, quy mô và điều kiện sản xuất, phương thức sản
xuất, tiêu chuẩn nông nghiệp sạch, và sự liên kết giữa các nhà sản xuất với nhau
cũng như với các khâu khác của chuỗi giá trị.
+ Cơ sở thu gom: bao gồm các hộ thu gom cá thể nhỏ lẻ (bán lẻ) và các tổ
chức thu gom quy mô lớn (bán buôn). Đối với hộ bán buôn, tính mùa vụ trong
năm, số lượng khách đặt mua, mối quan hệ với khách mua, bán cho các tỉnh
khác nhau là các yếu tố tác động lớn nhất tới các quyết định về giá và số lượng
cà phê CDĐL của các hộ bán buôn. Trong đó, mùa vụ được đánh giá là yếu tố
quyết định chính tới giá bán cà phê. Các hộ bán buôn thường chỉ hoạt động vào
chính vụ, thuận lợi cho việc thu gom và phân phối đi khắp nơi. Vào trái vụ, sản
lượng ít, giá bán cao nên các hộ bán buôn không thu gom mà chuyển sang nghề
khác. Tại mắt xích này, các hộ bán buôn tạo ra giá trị gia tăng qua các kỹ thuật
bảo quản cà phê khác nhau.
Đối với các hộ bán lẻ (thu gom nhỏ lẻ), giá trị gia tăng của sản phẩm
trong chuỗi giá trị sẽ thấp hơn. Nguyên nhân là do bán lẻ không tạo ra thêm
nhiều giá trị cho sản phẩm. Hoạt động bán lẻ tại các khu vực lân cận chỉ tạo ra
giá trị gia tăng do vận chuyển và do vị trí bán, thường là ven đường và gần chợ.
Không có giá trị gia tăng do khâu bao gói, chế biến và phân phối.
+ Các cơ sở rang xay, chế biến: chuỗi giá trị sản phẩm cà phê phụ thuộc
vào phương pháp chuyển đổi cà phê từ cà phê tươi sang cà phê khô theo các quy
trình khác nhau (có thể bằng tay hoặc bằng máy), kỹ thuật phân loại cà phê và
đóng gói cà phê. Khâu thu hoạch và chế biến đều diễn ra ở nước sản xuất, có
những tác động liên quan đến con người, lợi nhuận và quản trị doanh nghiệp. Các nhà phân phối và tiêu thụ sản phẩm cà phê CDĐL ra thị trường trong nước
và thế giới: giá trị sản phẩm cà phê phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thị hiếu, thói
quen, các loại cà phê và các kỹ thuật xử lý rác thải cà phê sau khi sử dụng.
+ Các hộ/cơ sở/doanh nghiệp phân phối sản phẩm: giá trị sản phẩm cà phê
phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thị hiếu, thói quen, các loại cà phê và các kỹ thuật
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xử lý rác thải cà phê sau khi sử dụng.
- Nhân tố bên ngoài
+ Môi trường thể chế: bao gồm những chính sách của chính phủ như
chính sách thương mại, chính sách mở cửa thị trường, chính sách nông nghiệp,
chính sách hỗ trợ, chính sách tài chính, chính sách khoa học công nghệ, chính
sách liên doanh liên kết...; hệ thống luật pháp trong nước như Luật đất đai, Luật
đầu tư, Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật sở hữu trí tuệ... và tổ chức bộ
máy quản lý cũng như khả năng vận hành hệ thống bộ máy quản lý của những
cơ quan liên quan.
+ Mức độ tiếp nhận của người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với sản
phẩm cà phê CDĐL: người tiêu dung có thể biết đến thương hiệu, nhãn hiệu chỉ
dẫn địa lý của sản phẩm, cũng có thể chưa biết đến.
+ Sự phát triển của các ngành công nghiệp phụ trợ và các dịch vụ liên
quan: để tham gia sâu vào chuỗi giá trị, cần phải phát triển nhiều ngành công
nghiệp hỗ trợ như công nghiệp chế biến, hệ thống tài chính, cơ sở hạ tầng giao
thông, các dự báo về thị trường…
+ Hoạt động quản lý chuỗi giá trị cà phê CDĐL: quản lý phân bố tài sản
và nguồn lực sản xuất, quản lý sử dụng đầu vào, chất lượng sản phẩm cà phê
CDĐL, quản lý trong kế hoạch sản xuất và dự báo, quản lý về lao động và tài
chính…
+ Hệ thống chính trị và quan hệ kinh tế đối ngoại: đó là các yếu tố liên
quan đến an toàn, an ninh tài sản quốc gia, hạn chế được tự do hoá thương mại,
ổn định chính trị, môi trường đầu tư nước ngoài.
(7). Thuận lợi và khó khăn khi phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê mang chỉ dẫn địa lý
Phân tích thuận lợi và khó khăn khi phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL được dựa chủ yếu vào mô hình SWOT, từ đó đưa ra các chiến lược
nâng cấp chuỗi. SWOT được dựa trên 4 nhân tố:
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S (điểm mạnh): những yếu tố thuận lợi, nguồn lực bên trong ngành hàng
thúc đẩy sự phát triển của sản phẩm cà phê CDĐL.
W (điểm yếu): các yếu tố bất lợi, những điều kiện không thích hợp bên
trong ngành, làm hạn chế sự phát triển của sản phẩm cà phê CDĐL.
O (cơ hội): các yếu tố tác động bên ngoài cần được thực hiện nhằm tối ưu
hoá sự phát triển, các kết quả dự kiến sẽ đạt được trong phát triển chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê CDĐL.
T (thách thức): các yếu tố bên ngoài có khả năng tạo ra những kết quả
xấu, không đáng mong đợi, hạn chế hoặc triệt tiêu sự phát triển chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê CDĐL.
Phân tích SWOT có thể phân tích riêng theo từng tác nhân tham gia chuỗi
hoặc phân tích chung cho toàn ngành. Tuy nhiên, để nâng cấp chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê CDĐL cần phải dựa vào các vấn đề của toàn chuỗi, và mỗi nội
dung của SWOT chỉ lựa chọn 3-5 vấn đề chủ chốt.
- Các thuận lợi khi phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Cà phê CDĐL
Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý gặp nhiều
thuận lợi hơn so với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê thông thường. Chỉ
dẫn địa lý không phải là công cụ độc quyền về mặt thương mại hay pháp lý
chúng là phương tiện đa chức năng. Chỉ dẫn địa lý tồn tại trong một bối cảnh
rộng hơn, giống như một hình thức gắn liền với sự phát triển nông thôn. Điều
này có thể nâng cao mạnh mẽ lợi ích thương mại và kinh tế trong khi bồi đắp
thêm các giá trị địa phương như quản lý môi trường, vă hóa và truyền thống.
Các chỉ dẫn địa lý chính là minh chứng cho “toàn cầu hóa”, ví dụ: sản phẩm và
dịch vụ khi tham gia vào thị trường tòan cầu, và tại cùng một thời gian thì sẽ hỗ
trợ cho văn hóa và kinh tế địa phương.
Về phương diện phát triển, cà phê mang CDĐL có tác dụng thúc đẩy và
nâng cao chất lượng phát triển nông nghiệp nông thôn. Cà phê mang CDĐL có
thể cung cấp cấu trúc để khẳng định và bảo vệ trí tuệ hay tài sản văn hóa xã hội
duy nhất. Điều này được thể hiện trong nền tảng kiến thức địa phương hoặc các
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kỹ năng truyền thống và thủ công là những hình thức giá trị cho một cộng đồng
đặc trưng.
Về phương diện thương nghiệp, cà phê mang CDĐL mang tính định
hướng thị trường. Cà phê CDĐL thường gắn kết các nhu cầu giao thương mới
ngay khi các GIs có xu hướng đề ra những tiêu chuẩn chất lượng, truy tìm xuất
xứ và an tòan thực phẩm. Nó mang nhiều đặc trưng của một thương hiệu cao
cấp. Chúng có thể tác động đến tòan bộ chuỗi cung ứng và thậm chí tác động
đến sản phẩm và dịch vụ trong một khu vực và do đó thúc đẩy nhóm doanh
nghiệp phát triển, nâng cao tính hội nhập cho kinh tế nông thôn.
Cà phê CDĐL mang đặt trưng riêng biệt về sản phẩm, có phương pháp
liên kết truyền thống trong sản xuất và chế biến. Các phương pháp này thường
không dễ để tái sử dụng tại các quốc gia, khu vực. Sự khác biệt về hàng hóa có
thể tạo ra lợi thế cạnh tranh có giá trị hết sức bền vững. Do phải tạo ra một chỉ
dẫn địa lý mang tính chất khác biệt đối với các sản phẩm cà phê thông thường,
cà phê CDĐL thường có tính chuyên môn hoá sâu hơn và tham gia hiệu quả hơn
vào chuỗi giá trị toàn cầu.
- Các khó khăn khi phát triển chuỗi giá trị sản phẩm Cà phê CDĐL
So với việc phát triển chuỗi giá trị cà phê thông thường, việc xây dựng chỉ
dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê gặp một số khó khăn do mất đi chi phí đáng kể,
không chỉ cho cơ cấu tổ chức và thể chế mà còn cho các chi phí vận hành như
marketing và thực thi luật pháp. Trong một số trường hợp, do không quy hoạch
và quản lý thích hợp, các quốc gia đang phát triển có thể gây ra sự lãng phí
nguồn lực hạn chế, đầu tư vào sản phẩm cà phê CDĐL không có triển vọng.
Chỉ dẫn địa lý không phải là một lựa chọn khả thi trong nhiều lĩnh vực,
đặc biệt là những lĩnh vực có ít các đặc trưng phân biệt. Một số nghiên cứu đã
chỉ ra rằng, trong các điều kiện nhất định, các chỉ dẫn địa lý thậm chí có thể kìm
hãm việc cải tiến thương mại. Một số nhà nghiên cứu lưu ý rằng, việc phát triển
sản phẩm cà phê CDĐL như một phương tiện phân biệt có thể đem đến lợi ích
cho các nhà sản xuất sản phẩm chất lượng cao, tuy nhiên đối với các nhà sản
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xuất các sản phẩm chất lượng thấp hay những nhà sản xuất ít vốn thì sản phẩm
cà phê CDĐL lại không tạo ra bất kỳ lợi ích nào. Thực sự, khi cơ cấu sản xuất
kém, sản phẩm cà phê CDĐL có thể gây ra bất lợi cho cộng đồng, ảnh hưởng
xấu tới các giá trị truyền thống và môi trường.
4.1.1.2. Kinh nghiệm một số quốc gia trong việc tham gia chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý
(1). Kinh nghiệm Indonesia
- Tổng quan ngành cà phê Indonesia
Indonesia là nhà sản xuất cà phê hàng đầu thế giới trong nhiều thập kỷ
qua và năm 2008 Indonesia vượt Columbia trở thành quốc gia sản xuất lớn thứ
ba thế giới.Cà phê Indonesia chủ yếu là cà phê Robusta. Hiệp hội cà phê thế giới
(ICO) đánh giá sản lượng cà phê Indonesia hàng năm đạt trung bình 600 nghìn
tấn trong giai đoạn 2008-2012, trong đó xuất khẩu khoảng 400 nghìn tấn (80%
cà phê xuất là Robusta và 20% Arabica (www.ico.org). Cà phê Robusta được
trồng nhiều ở các tỉnh Lampung, Nam Sumatra và Bengkulu, trong khi các tỉnh
Medan và Makassar chủ yếu trồng cà phê Arabica, tỉnh Surabaya trồng cả
Robusta và Arabica.
Đặc điểm chủ yếu của ngành cà phê Indonesia là phần lớn (khoảng 95%)
được sản xuất bởi các hộ sản xuất nhỏ, phần còn lại đến từ các đồn điền lớn của
nhà nước và một số lượng nhỏ hơn là từ khu vực tư nhân. Vành đai cà phê của
Indonesia nằm ở phía Nam Sumatra, chạy song song với bờ biển phía tây của
hòn đảo. Đây là vùng trồng chủ yếu cà phê Arabica được tích hợp từ các hệ
thống canh tác nương rẫy trước đây. Tính theo quy mô, cà phê Indonesia được
trồng ở 6 vùng, năng suất cà phê của Indonesia trong giai đoạn 2008 -2012 đạt
khoảng 716 đến 771 kg/ha mỗi ha đối với cà phê Robusra, và năng suất của cà
phê Arabica thậm chí còn cao hơn (khoảng 920 kg mỗi ha), thấp hơn so với tiêu
chuẩn quốc tế do những hạn chế thuộc về yếu tố khách quan và chủ quan (Phụ
lục 1, Hộp 1.1.)
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- Thực trạng tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn
địa lý ở Indonesia
Cà phê mang chỉ dẫn địa lý của Indonesia đang tham gia hiệu quả vào
chuỗi giá trị như cà phê gồm: Kintamani Bali, Gayo Coffee; cà phê Flores
Bajawa, cà phê Toraja Kalosi, cà phê Java Preanger, cà phê Raung...Điểm mạnh
của các sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý của Indonesia là có được nhãn hiệu
nổi tiếng trên thị trường thế giới, hương vị đặc trưng, giá cả cạnh tranh, thân
thiện với môi trường và đã tham gia tương đối hiệu quả vào các khâu rang xay,
chế biến của chuỗi giá trị cà phê toàn cầu.
*) Các tác nhân trong chuỗi:
-Trồng trọt:
Giai đoạn đầu tiên trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL của
Indonesia là trồng trọt. Các hoạt động diễn ra trong giai đoạn này bao gồm trồng
trọt (hạt hoặc cây), thu hoạch và chế biến thô. Ở Indonesia, cà phê thường được
trồng trong mùa mưa, phần lớn là trồng bằng hạt giống ở các khu vực bóng râm.
Canh tác truyền thống không phụ thuộc vào việc sử dụng các yếu tố đầu vào bên
ngoài vẫn rất phổ biến trong toàn bộ lĩnh vực hợp tác. Tuy nhiên, một số nông
dân Indonesia dựa vào đầu vào là phân hữu cơ hoặc vô cơ. Về thời gian để
trưởng thành, cây cà phê phải mất ba đến bốn năm để có quả, tương tự như các
cây trồng xuất khẩu quan trọng khác được trồng ở quốc gia Đông Nam Á, như
dầu cọ và ca cao. Thu hoạch cà phê mỗi năm một lần. Giống như thu hoạch ở
nhiều quốc gia sản xuất cà phê khác, quy trình thu hoạch vẫn đặc biệt tốn nhiều
công sức vì cà phê thường được hái bằng tay để tránh hái hạt chưa chín. Trên
thực tế, ngoài các vùng của Brazil, nơi có cảnh quan đã tạo điều kiện cho cơ giới
hóa tăng lên, địa hình ở hầu hết các quốc gia sản xuất cà phê khác (bao gồm cả
Indonesia) đều có những yếu tố cản trở cơ giới hoá thu hoạch cà phê.
Cà phê sau khi thu hoạch sẽ được sử dụng một trong hai quy trình để
tránh hư hỏng. Cách đầu tiên, được gọi là phương pháp khô, liên quan đến việc
phơi cà phê chín dưới ánh mặt trời. Khi cà phê đạt được độ ẩm mong muốn,
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chúng được tách vỏ ở trạng thái khô. Phương pháp này được sử dụng bởi hầu hết
tất cả nông dân trồng cà phê Robusta trên khắp Indonesia và một số ít nông dân
trồng cà phê Arabica ở Sulawesi, Flores và Bali. Phương pháp thứ hai, được gọi
là phương pháp ướt, liên quan đến việc loại bỏ bột giấy và da khỏi đậu một cách
cơ học, sử dụng máy nghiền bột mộc. Các hạt kết quả, vẫn được phủ bằng chất
nhầy, sau đó được lưu trữ lên đến một ngày. Sau thời gian chờ đợi này, chất
nhầy được rửa, cà phê được sấy khô một phần để bán. Phương pháp này phổ
biến đối với nông dân ở Sulawesi, Sumatra, Flores và Papua.
Khi cà phê được hái, nó thường có một trong ba điểm đến: xuất khẩu thô,
hoặc đưa vào chế biến; hoặc làm hạt giống để phát triển các loại cây trồng tương
lai. Các hoạt động khác trong chuỗi cà phê giai đoạn trồng trọt là phân loại,
đóng gói, kiểm tra chất lượng và vận chuyển đến kho, có thể được thực hiện bởi
nhiều chủ thể như hợp tác xã, nhà xuất khẩu, nhà thu gom...
Để chuẩn bị cho trồng trọt, cần các nguyên liệu đầu vào như hạt giống,
phân bón và thuốc trừ sâu, lao động, vận chuyển, và một loạt các dịch vụ nông
nghiệp, cũng như các dịch vụ tài chính và ngân hàng để sản xuất cà phê. Lao
động đại diện cho đầu vào lớn nhất vào sản xuất cà phê ở Indonesia và ở các
nước sản xuất cà phê khác, đó là sự tái hiện tính chất thâm dụng lao động cao
của quá trình sản xuất. Mặc dù có những điểm tương đồng, tuy nhiên có sự khác
nhau tương đối của các nguyên liệu đầu vào quan trọng. Đáng chú ý nhất là sự
thay đổi trong sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu giữa các nhà sản xuất chính. Ở
Colombia, ví dụ, phân bón và thuốc trừ sâu chiếm khoảng ba phần năm giá trị
mà các nhà sản xuất chi cho nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, ở Indonesia, phân
bón và thuốc trừ sâu chỉ chiếm 1/8 tổng số đầu vào. Điều này rõ ràng cho thấy
thực tế rằng các đồn điền ở Indonesia có xu hướng áp dụng ít hóa chất nông
nghiệp hơn các nước khác như Colombia, Việt Nam và Brazil, mặc dù 70% các
đồn điền của Indonesia sử dụng phân bón
- Rang, xay cà phê:
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Quá trình sơ chế cà phê, một trong những giai đoạn hạ nguồn trong chuỗi
cung ứng cà phê Indonesia thể hiện như sau: 42% nguyên liệu thô được dành
cho các nhà máy chế biến, hơn 32% cà phê được xuất khẩu và 25% được sử
dụng làm hạt giống để trồng lại các loại cây trồng trong tương lai. Các hoạt động
này đi kèm với các hoạt động rang, xay và đóng gói cà phê.
Rang cà phê liên quan đến việc chuyển đổi cà phê hạt tươi thành các sản
phẩm cà phê rang. Quá trình này bao gồm việc đưa hạt cà phê xanh vào máy
rang có nhiệt độ bên trong được đặt theo mức độ rang mong muốn. Thông
thường, nhiệt độ sẽ lên tới 200oC. Sau khi rang xong, hạt cà phê được làm lạnh
ngay lập tức để dừng quá trình rang.
Quá trình xay cà phê được thực hiện để tạo thuận lợi cho quá trình sản
xuất bia, bao gồm việc sử dụng một số hình thức của cơ chế nghiền để xay cà
phê rang. Điều này rất quan trọng để đóng gói sản phẩm được nuôi càng nhanh
càng tốt trước khi phân phối cho các kênh bán lẻ.
Indonesia có các nhà sản xuất lớn thực hiện quá trình rang, xay cà phê. So
với Colombia, Indonesia có sự đa dạng hơn về nguyên liệu đầu vào cho các nhà
máy chế biến cà phê. Cà phê hạt chỉ chiếm 38% nguyên liệu đầu vào trong chế
biến cà phê Indonesia, so với 80% ở Colombia. Điều này một phần là do thói
quen tiêu dùng độc đáo trong mỗi quốc gia.
- Xuất khẩu thô và chế biến cà phê
Sau khi các nhà xuất khẩu mua hàng hóa của họ từ các nhà cung cấp, họ
chuẩn bị vận chuyển. Trong trường hợp cà phê thô, việc phân loại và phân loại
bổ sung được thực hiện trước khi hạt cà phê xanh được đặt vào túi. Sau đó, túi
được nạp vào thùng vận chuyển, hoặc trong một số trường hợp, cà phê xanh
được đưa trực tiếp vào thùng chứa bằng nhựa. Từ đó, hàng hóa được vận chuyển
đến các điểm trung chuyển hoặc đến điểm đến cuối cùng của họ. Các hoạt động
liên quan đến quá trình xuất khẩu này là một thành phần quan trọng khác của
chuỗi giá trị cà phê Indonesia.
- Sử dụng trong gia đình và làm sản phẩm trung gian trong các ngành
công nghiệp
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Phần lớn cà phê trải qua quá trình xử lý thứ cấp cuối cùng sẽ được sử
dụng ở đâu đó trong nền kinh tế trong nước. Chỉ dưới ba phần tư cà phê chế biến
ở Indonesia cuối cùng được tiêu thụ bởi người dân trong nước; ví dụ, mua tại
các siêu thị để mang về nhà, hoặc trực tiếp từ các quán cà phê và cửa hàng góc
trên toàn quốc. Trên hết, 20% cà phê chế biến khác được sử dụng trong quá trình
sản xuất của các ngành công nghiệp khác trong nền kinh tế. Cà phê chế biến là
một đầu vào quan trọng trong sản xuất thực phẩm và đồ uống, ví dụ, cũng như
sản xuất thuốc lá. Cuối cùng, 6% còn lại của cà phê chế biến được xuất khẩu,
thấp hơn 32% so với đồng nguyên liệu được xuất khẩu từ Indonesia.
* ) Nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Indonesia
Một chuỗi giá trị cà phê cần được nâng cấp dựa trên 4 cấp độ:
1. Nâng cấp chức năng: đảm nhận các chức năng mới trong chuỗi giá trị,
chẳng hạn như chế biến hạt cà phê thành cà phê hòa tan hoặc rang thay vì xuất
khẩu cà phê hạt.
2. Nâng cấp sản phẩm: chuyển sang các dòng sản phẩm mới (có giá trị
cao hơn) của cùng một sản phẩm cơ bản, chẳng hạn như cải tiến chất lượng và
phát triển cà phê đặc sản.
3. Nâng cấp quy trình: sản xuất cùng một sản phẩm hiệu quả hơn và có lợi
hơn (ví dụ: sử dụng canh tác chính xác và các công nghệ nông nghiệp cải tiến
khác để sản xuất cà phê xanh có lợi hơn).
4. Nâng cấp liên ngành: sử dụng các kỹ năng và năng lực đạt được trong
một chuỗi giá trị và áp dụng chúng cho một chuỗi khác, chẳng hạn như sử dụng
các kỹ năng tiếp thị có được thông qua chế biến cà phê trong nước và áp dụng
những kỹ năng này vào chế biến cà phê
Tại Indonesia, nâng cấp chức năng trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê tập
trung vào nâng cấp chức năng và chế biến cà phê. Chính phủ Indonesia, thông
qua Bộ Công nghiệp, đã xác định tầm quan trọng của các Cụm công nghiệp chế
biến cà phê đối với các mục tiêu phát triển của quốc gia. Trên thực tế, Indonesia
có nhiều tiềm năng cho việc chế biến hạt cà phê trong nước thành các sản phẩm
tiêu dùng khác nhau. Do dân số đông, cà phê rang xay và chế biến được tiêu thụ
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rất mạnh ở Indonesia. Các công ty Indonesia đã đi tiên phong trong phát triển
sản phẩm cà phê ‘3 trong 1”, với các gói cà phê trộn sẵn, đường và sữa. Nhờ
nâng cấp chức năng, giá trị của các sản phẩm cà phê hòa tan nhập khẩu tương
đối không đáng kể trong những năm gần đây. Tuy nhiên, các nhà sản xuất cà
phê trong nước đã tận dụng thành công kinh nghiệm của họ tại thị trường nội địa
để ra mắt thành công các sản phẩm xuất khẩu, thể hiện qua sự tăng trưởng liên
tục của xuất khẩu cà phê hòa tan từ Indonesia kể từ năm 2008 đến nay. Trong
thập kỷ qua, Indonesia đã phát triển cà phê hòa tan với tốc độ nhanh hơn so với
cà phê hạt và cà phê rang. Khối lượng cà phê rang, không pha, chất lượng cao
hơn (được nhập khẩu vào Indonesia chỉ bằng 8% tổng lượng nhập khẩu đã qua
chế biến và 1% tổng lượng xuất khẩu đã qua chế biến.
Để nâng cấp chuỗi theo chức năng, Indonesia đã thực hiện các biện pháp
thương mại hạn chế để tăng cường khả năng cạnh tranh của chế biến cà phê
trong nước. Các sáng kiến chính sách công nghiệp, như thuế xuất khẩu, được áp
dụng đối với các nguyên liệu thô khác như hạt ca cao, khoáng sản trong những
năm gần đây. Những sáng kiến này thường được cảm nhận là đã thành công
trong thị trường trong nước. Tuy nhiên, ngành công nghiệp cà phê Indonesia
dường như đã mở rộng sang thị trường xuất khẩu mà không cần các biện pháp
bảo vệ.Tuy nhiên, có một số hạn chế nghiêm trọng đối với việc chế biến và xuất
khẩu cà phê hạt, cà phê rang và xay, cà phê từ Indonesia.
Nâng cấp sản phẩm (cải tiến chất lượng) đóng góp đáng kể vào việc gia
tăng giá trị cà phê trong chuỗi giá trị toàn cầu.Không giống như cà phê Robusta
của Indonesia, cà phê Arabica của Indonesia có uy tín quốc tế về chất lượng cao.
Sự đa dạng của môi trường phát triển trên khắp quần đảo dẫn đến một số loại cà
phê Arabica nổi tiếng quốc tế cho thị trường đặc sản. Nhu cầu toàn cầu về cà
phê đặc sản đang tăng lên, cung cấp cơ hội cho nông dân Indonesia nâng cấp
chất lượng cà phê trong quá trình sản xuất và liên kết. Các tổ chức nông dân trên
khắp Indonesia phát triển thành công mối quan hệ thương mại với các công ty
rang cà phê quốc tế và trong nước hoạt động trong lĩnh vực cà phê đặc sản. Các
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loại cà phê này trong thị trường đặc sản có thể đặc biệt thuận lợi cho những
người nông dân nhận được giá cao, và những người nhận được đầu vào kỹ thuật
và lời khuyên về cách nâng cấp thành công chất lượng cà phê của họ. Các công
ty này sẵn sàng hỗ trợ nông dân bằng hiện vật trực tiếp dưới hình thức cơ sở chế
biến và thiết bị sấy.Chỉ dẫn địa lý là một hình thức được Indonesia coi là một
hình thức sở hữu trí tuệ tập thể do khu vực sản xuất nắm giữ, được phát triển
khắp đất nước Indinesia, từ Kintamani (Bali), Bajawa (Flores), Gayo (Aceh) và
Kalosi (Sulawesi) đến các khu vực khác.
- Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị của sản phẩm cà
phê mang chỉ dẫn địa lý ở Indonesia
Chuỗi giá trị cà phê Indonesia đang trải qua những thay đổi đáng kể về
cấu trúc, mang lại cả cơ hội và thách thức chính sách cho Chính phủ Indonesia.
Ngay cả ở những vùng trồng cà phê quan trọng, canh tác cà phê ngày càng được
coi là một chiến lược sinh kế không đáng tin cậy đối với nhiều hộ gia đình,
những người có nguồn lực hạn chế thay vì được hướng đến nơi khác. Lĩnh vực
chế biến cà phê trong nước dường như đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong
những năm gần đây, với nhiều công ty nâng cấp thành công vào thị trường xuất
khẩu cạnh tranh hơn. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là các can thiệp chính
sách cần thiết để kích thích hơn nữa việc nâng cấp chức năng (xử lý hạ nguồn)
trong chuỗi giá trị cà phê sẽ khác với các yêu cầu để tạo điều kiện nâng cấp sản
phẩm (cải thiện chất lượng và tham gia vào thị trường đặc biệt). Và thực tế,
những nỗ lực để hỗ trợ trước đây (ví dụ thông qua các hạn chế xuất khẩu bảo vệ
đối với đậu nguyên liệu) trên thực tế có thể có tác dụng chống lại lợi ích của
việc nâng cấp sản phẩm ở cấp độ trang trại. Kinh nghiệm ở nơi khác cho thấy
rằng việc tích hợp trong các chuỗi giá trị toàn cầu, ví dụ như thông qua đầu tư
nước ngoài vào các hoạt động chế biến trong nước, sẽ dẫn đến việc nắm bắt giá
trị gia tăng cao hơn trong dài hạn.
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Nhiều công ty kinh doanh cà phê hiện đang tích cực tham gia vào việc
phát triển và mở rộng các sáng kiến bền vững quốc tế, điều này đang thúc đẩy sự
tham gia ngược dòng của họ vào các chương trình hỗ trợ nông dân. Ngoài việc
tạo ra các khuyến khích để tăng cường hiệu quả môi trường (ví dụ: hỗ trợ nền
kinh tế xanh), các chương trình này còn mang lại tiềm năng đáng kể để phát
triển các cơ chế mới để cung cấp các dịch vụ cần thiết cho nông dân trồng cà
phê (như tiếp cận tài chính và làm ống dẫn cho kiến thức về ứng dụng thực hành
nông nghiệp). Chúng cũng dẫn đến các chuỗi cung ứng được cơ cấu lại và thậm
chí còn khuyến khích sự xuất hiện của các tổ chức nông dân hiệu quả hơn.
Thông qua lăng kính của chuỗi giá trị toàn cầu, các chương trình bền vững cung
cấp khả năng nâng cấp sản phẩm và quy trình ở cấp độ trang trại bằng cách thiết
lập luồng thông tin mới giữa các chủ thể chuỗi, và do đó có thể được khai thác
tốt hơn thông qua chính sách hỗ trợ của chính phủ như là một cơ chế để giải
quyết vấn đề sức khỏe của nông dân và xóa đói giảm nghèo.
(2). Kinh nghiệm Brazil
- Tổng quan ngành cà phê Brazil
Cà phê được trồng ở Brazil từ năm 1727 ở khu vực phía Bắc (Belém do
Pará) do người Pháp mang đến cây từ Guinea để trồng. Đến năm 1825, cà phê
được trồng rộng rãi ở phía Tây Nam, chủ yếu là Rio de Janeiro, Minas Gerais,
São Paulo và Espírito Santo State. Trong nửa sau của thế kỷ 19, cà phê trở thành
mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Brazil. Thu nhập từ xuất khẩu cà phê làm thay
đổi quan trọng tình hình phát triển xã hội, kinh tế và văn hóa của đất nước này
Trong nhiều thập kỷ qua, Brazil là nhà sản xuất cà phê lớn nhất trên thị
trường thế giới. Năm 1990, Brazil nắm giữ khoảng 29% sản lượng cà phê trên
thị trường thế giới và năm 2016 do sản lượng tăng mạnh nên sản lượng cà phê
Brazil chiếm tới 36% thị phần thế giới.
Sản xuất cà phê ở Brazil đã mở rộng tương đối nhanh chóng trong nhiều
thập kỷ qua do nhu cầu thế giới về các giống cà phê chất lượng cao tiếp tục tăng
nhanh. Từ năm 2005 đến 2016, sản lượng cà phê của Brazil đã tăng từ 1.977
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triệu tấn lên 3.082 triệu tấn (Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil -CONAB,
2017). Phần lớn việc mở rộng sản xuất là giống cà phê Arabica, chất lượng cao
và có nhu cầu cao bởi các nhà bán lẻ lớn trên thế giới. Sản lượng cà phê Arabia
tăng từ 1.493 triệu tấn lên 2.603 triệu tấn trong giai đoạn 2005-2016, trong khi
cà phê Robusta có chất lượng tương đối thấp và sản lượng giảm nhẹ trong thời
gian này từ 548 triệu tấn xuống 479 triệu tấn [55].
Hiện tại, Brazil là nước quan trọng nhất trong thị trường cà phê trên toàn
thế giới với sản lượng cà phê lớn nhất thế giới và kiểm soát hơn 30% sản lượng
quốc tế (USDA, 2018). Theo Công ty Cung ứng Quốc gia Brazil (CONAB,
2017), sản lượng cà phê trong vụ thu hoạch năm 2016 là 3.082 triệu tấn - khoảng
2.602,8 triệu tấn cà phê arabica và 479,22 triệu tấn cà phê Robusta. Đây là mức
tăng 18,8% so với chu kỳ trước, đây là một kỷ lục lịch sử và khẳng định Brazil
là một đối tác hàng đầu trong thị trường cà phê toàn cầu; sản xuất cà phê đã tăng
100% về số lượng trong 30 năm qua trên thế giới.
Do thu nhập từ cà phê tăng cao, diện tích trồng cà phê của Brazil được mở
rộng nhanh chóng. Hiện cà phê được trồng trên diện tích khoảng 2,2 triệu ha,
bao gồm 287 nghìn hộ trồng cà phê tại 1.900 vùng ở Brazil, chủ yếu là các
trang trại nhỏ. Các bang Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná và Rio
de Janeiro là khu vực trồng cà phê lớn nhất Brazil, chiếm khoảng 85,86% tổng
sản lượng của cả nước. Sản phẩm cà phê Brazil đang là một trong những hàng
hóa có giá trị nhất của đất nước và khả năng cạnh tranh chủ yếu là do chi phí sản
xuất lao động, đất đai và nước thấp (CONAB, 2017; MAPA, 2018).
Một số thay đổi đã tác động đến chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu trong
những thập kỷ qua, như tầm quan trọng ngày càng tăng của bán lẻ và ảnh hưởng
của nó đối với các nước đang phát triển, bên cạnh việc tự do hóa một số thị
trường. Những thay đổi này đã có tác động lớn đến cấu trúc của chuỗi giá trị cà
phê toàn cầu và các tác nhân của nó. Thật vậy, do ảnh hưởng của cạnh tranh
quốc tế và sự tăng trưởng nhu cầu của cà phê đặc biệt trên toàn thế giới, ngành
công nghiệp cà phê ở Brazil đang trải qua một sự chuyển đổi nhanh chóng. Việc
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tiêu thụ mở rộng không chỉ ở các thị trường truyền thống như Mỹ, Đức và Pháp,
mà còn ở các thị trường khác như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
- Thực trạng tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn
địa lý ở Brazil
+ Các hộ canh tác trồng cà phê:
Ngành cà phê Brazil phát triển mạnh ở 6 vùng địa lý và Brazil trở thành
nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu cà phê trong nhiều năm qua (Phụ lục 1,
Hộp 1.2). Các hộ nông dân quy mô nhỏ chủ yếu là người điều hành chuỗi giá trị
trong khâu trồng trọt. Hầu hết trong số này được liên kết với các hợp tác xã hoặc
hiệp hội, chẳng hạn như Cooxupe, hợp tác xã sản xuất cà phê lớn nhất thế giới,
với hơn 5.000 công ty liên kết. Cà phê là một loại cây trồng mang lại nhiều giá
trị kinh tế bởi nó tạo việc làm, thu nhập từ xuất khẩu cho Brazil.
Các vấn đề nảy sinh trong khâu trồng trọt cà phê CDĐL ở Brazil là: các cây
cà phê đang trải qua sự xuống cấp, thoái hoá, cây ngả màu vàng và bị hư hại, và
hạt cà phê chất lượng ngày càng thấp. Vấn đề ở đây là thiếu lượng mưa cùng với
nhiệt độ cao hơn bình thường đã ảnh hưởng đến trồng trọt cà phê. Nhiều nông dân
ở khu vực này đã mất phần lớn hoa màu vì những thay đổi này. Một số nông dân
đã buộc phải chuyển cơ cấu cây trồng vì cây cà phê cần quá nhiều nước so với
điều kiện thời tiết ít mưa và nóng bức kéo dài hiện tại. Nhiệt độ tăng cũng gây ra
sâu bệnh. Các đồn điền cà phê ở Brazil đang bị giảm chất lượng đất. Những rủi ro
trong khâu trồng trọt của chuỗi giá trị cà phê đang có tác động làm giảm sản xuất,
giảm tỷ lệ lao động cần thiết để sản xuất cà phê. Điều này sẽ gây ra thất nghiệp
trong số 3,5 triệu người làm việc trong ngành cà phê.
+ Rang xay, sơ chế
So với các quốc gia khác trong ngành cà phê và trong khu vực, ngành cà
phê Brazil có tỷ lệ cơ giới hóa rất cao. Máy móc được sử dụng trong quá trình
canh tác từ chăm sóc, đến thu hoạch, chế biến. Riêng đối với khâu thu hoạch,
máy móc tham gia khá nhiều công đoạn hoặc là máy cầm tay để tuốt quả, hoặc
máy thu hái tự động trên những trang trại cà phê lớn. Điều này khá đối nghịch
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với các khu vực sản xuất cà phê Châu Phi như Ethiopia, Burundi, Tanzania khi
cà phê chủ yếu được thu hai thủ công.
Hầu hết cà phê Brazil được chế biến khô, một số ít được chế biến theo
phương pháp truyền thống Pulpe– Một phương pháp khá tương đồng với
phương pháp chế biến bán ướt khi mà cà phê được xát vỏ và phơi khô với một
phần chất nhầy còn lại. Các nhà sản xuất ngày nay tập trung vào chất lượng hơn
là số lượng. Ví dụ, sự phát triển của cà phê đặc sản đã phát triển với việc thành
lập một hiệp hội chuyên dụng theo dõi và chứng nhận chất lượng sản xuất cà
phê. Hiệp hội cà phê đặc sản Brazil (BSCA) thúc đẩy các kỹ thuật kiểm soát
chất lượng, nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc của cà phê Brazil được cung cấp tại thị
trường trong nước và quốc tế.
Trong khâu rang xay và sơ chế, cấu trúc thị trường khá tập trung với 10
công ty nắm giữ 74,4% khối lượng sản xuất, mặc dù hơn 1.400 công ty đang
hoạt động tại thị trường này ở Brazil. Lĩnh vực xuất khẩu cà phê Brazil cũng tập
trung với 5 công ty lớn chiếm 36% tổng khối lượng cà phê hạt và và cà phê rang
xay xuất khẩu. Cụ thể là các công ty Coop rgional de cafeic Em Guaxupe LTDA
(Cooxupe); Outspan Brasil ImportaCao E Exporta Cao; Terra Forte; Louis
Dreyfus; Stockler Comercial Exportadora LTDA. Ngoài ra, còn nhiều công ty
rang xay khác hoạt động hiệu quả ở Brazil.
+ Chế biến cà phê
Phương pháp chế biến: Đa dạng, phổ biến là chế biến khô và chế biến
theo phương pháp truyền thống Pulped Natural. Khu vực Cerrado Mineiro có
phương thức sản xuất cà phê hiện đại hơn bao gồm các trang trại cà phê cỡ vừa
và lớn theo đuổi năng suất và chất lượng hạt không ngừng. Hơn nữa, nông dân
địa phương đã hợp tác để đạt được các mục tiêu chung, như tối đa hóa việc tiếp
thị chỉ định con dấu ban đầu thông qua việc tham gia các hội chợ quốc tế để
công khai cà phê khu vực, cũng như tham gia đối thoại trực tiếp với ngành để
thúc đẩy việc áp dụng và phổ biến thương hiệu Cerrado Mineiro trên bao bì cà
phê của họ.
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Vùng Matas de Minas được thể hiện bằng sức mạnh trong canh tác gia
đình và người chia sẻ, với sức hấp dẫn mạnh mẽ về các chứng nhận bền vững,
thương mại công bằng và tín dụng carbon. Người mua quốc tế đã tiếp cận nông
dân địa phương để tìm kiếm cà phê được chứng nhận và chất lượng tốt. Tuy
nhiên, nông dân vẫn chủ yếu dựa vào các kênh bán hàng truyền thống, bỏ qua
những lợi ích mà các lựa chọn thay thế khác có thể mang lại hoặc tin rằng chất
lượng sản xuất cà phê của họ không đáp ứng yêu cầu mua sắm của người mua.
Khu vực này cũng được đặc trưng bởi cơ giới hóa thấp do địa hình đất đai không
phù hợp để áp dụng cơ giới hoá. Chi phí chế biến cà phê của các trang trại cao,
do chi phí bảo trì và nâng cấp máy móc, cũng như duy trì cơ cấu sản xuất thâm
dụng lao động. Thiếu các hiệp hội và hợp tác xã nông dân mạnh, chủ yếu là do
các nhà sản xuất địa phương, không tin tưởng vào các tổ chức hiện có.
Vùng Sul de Minas, bao gồm những người trồng cà phê truyền thống, sáp
nhập với các trang trại cà phê chuyên nghiệp hơn. Tất cả đều xoay quanh
Cooxupe, hợp tác xã lớn nhất ở Brazil, và các tổ chức quan trọng khác, như
COOPARAÍSO. Các công ty này xác định chất lượng của cà phê và gây ảnh
hưởng đáng kể đến quản lý cây trồng thông qua việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
cho thuốc trừ sâu và sử dụng máy móc. Chi phí sản xuất cao đối với đa số nông
dân, khi xem xét việc sử dụng lao động đáng kể và thu nhập của họ phụ thuộc
rất lớn vào hệ thống định giá hợp tác.
+ Tiêu dùng cà phê
Ngày nay, Brazil là nước tiêu thụ đồ uống lớn thứ hai trên thế giới và mỗi
người Brazil tiêu thụ trung bình 80 lít cà phê mỗi năm. Điều này có nghĩa là
40% vụ mùa ở lại trong nước, tương ứng với khoảng 21 triệu bao. Hiện tượng
Starbuck đã đưa xu hướng mới vào kịch bản này, đưa việc tiêu thụ cà phê vào
một bầu không khí dễ chịu với sự hấp dẫn xã hội. Do đó, các gia đình trung lưu
Brazil tiêu thụ 3 tách cà phê trong số 10 ly ngoài trời. Điều này mở ra cơ hội rất
lớn cho các cửa hàng pha chế cà phê. Nestle thâm nhập thị trường Brazil năm
2006, và đến năm 2014 đã có hơn 15 cửa hàng ở nước này. Brazil còn được gọi
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là nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Lĩnh vực xuất khẩu cà phê Brazil cũng
tập trung; với năm công ty lớn chiếm 36% tổng khối lượng xuất khẩu trong cà
phê hạt và cà phê rang xay.
(3) Bài học kinh nghiệm rút ra cho cho sản phẩm cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột
- Bài học về sử dụng chỉ dẫn địa lý trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm
cà phê: CDĐL nhằm để phân biệt cà phê trên thị trường quốc tế. Yêu cầu về
nguồn gốc địa lý không phải là mới đối với sản phẩm cà phê, nhưng cho đến thời
gian gần đây, nó chủ yếu ảnh hưởng đến thị trường trung gian của cà phê hạt.
Trong một thời gian dài, cà phê đã được coi là một nguyên liệu đơn giản,
và xu hướng này tăng lên cùng với sự gia tăng sức mạnh của các công ty đa
quốc gia và buôn bán lớn. Trong những năm gần đây, xu hướng mới ở cả mức
tiêu thụ và sản xuất đã tạo ra cơ hội mới cho sự khác biệt dựa trên các yếu tố xã
hội, môi trường và bản sắc, và do đó củng cố hệ thống nông sản địa phương và
cải thiện vị thế của nông dân trong chuỗi giá trị.
Theo quan điểm này, nguồn gốc địa lý là một đòn bẩy hứa hẹn của sự khác
biệt và ngày càng có nhiều sáng kiến cố gắng phát triển chỉ dẫn địa lý được bảo
vệ trong chuỗi giá trị cà phê. Phân tích của chúng tôi nêu bật một loạt các loại
hình của các sáng kiến chỉ dẫn địa lý, theo các logic và chiến lược rất khác nhau.
Chỉ dẫn địa lý được thiết lập theo logic từ trên xuống, với sự tham gia thấp
của các lãnh thổ sản xuất và không có hoặc có ít liên kết với các nguồn lực địa
phương. Chỉ dẫn địa lý bắt nguồn từ các hệ thống thực phẩm nông nghiệp địa
phương, nơi các chủ thể địa phương đã xây dựng bản sắc và danh tiếng bằng cách
tăng cường mối quan hệ giữa chất lượng cà phê (cả về khía cạnh hữu hình và vô
hình của nó) với các đặc tính lãnh thổ như văn hóa và truyền thống địa phương,
đặc điểm môi trường, thực hành canh tác đặc biệt và bí quyết. Định nghĩa về chỉ
dẫn địa lý có nguồn gốc lãnh thổ đòi hỏi các nghiên cứu đa ngành nhằm xác định
các yếu tố sinh thái nông nghiệp và thực hành canh tác góp phần vào hồ sơ chất
lượng và danh tiếng của sản phẩm và đóng góp của các hoạt động canh tác cà
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phê cho môi trường. Một cuộc đối thoại giữa các tác nhân trong chuỗi cung
ứng cũng là cần thiết để xác định các quy tắc được chia sẻ tại địa phương và
thực sự có hiệu lực.
Chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê đóng vai trò liên quan để hỗ trợ chuỗi giá
trị cà phê quốc gia. Xây dựng chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê có nguồn gốc từ
các quy trình từ dưới lên liên quan đến các tác nhân của hệ thống thực phẩm
nông nghiệp địa phương, để có thể tạo ra các quy trình khác biệt lâu dài và hỗ
trợ các quỹ đạo của hệ thống nông sản địa phương. Thông thường, GIs không
thể cung cấp một mình giải pháp cho việc bình ổn hóa cà phê, đặc biệt khi vấn
đề cần giải quyết không chỉ là sự bảo vệ khỏi sự bắt chước không công bằng.
Chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc lãnh thổ có thể được tích hợp trong các chiến lược
lãnh thổ toàn diện được xây dựng bởi các chủ thể địa phương để định giá sản
phẩm và các nguồn lực địa phương tham gia vào quá trình sản xuất. Theo nghĩa
này, chỉ dẫn địa lý không chỉ đóng vai trò của một chương trình chất lượng sản
phẩm cà phê, mà nó còn có thể trở thành một công cụ quản trị cho toàn bộ hệ
thống sản xuất cà phê của địa phương.
Cà phê Kintamani Bali mang chỉ dẫn địa lý từ năm 2001, được coi là
dự án thí điểm về chỉ dẫn địa lý sản phẩm cà phê của Indonesia. Nhưng đến
năm 2008, cà phê Kintamani Bali mới được đăng ký tham gia Hiệp hội cà phê
Indonesia. Trong quá trình tham gia chuỗi giá trị, cà phê Kintamani Bali ban
đầu chỉ được một vài nhà sản xuất và nhập khẩu chứng nhận, nhưng ngày nay
Kintamani Bali đã có chất lượng tốt, đạt được danh tiếng trên thị trường,
được sử dụng rộng rãi trên thị trường trong nước và thế giới. Một cuộc khảo
sát của 9 nhà rang xay trong nước và các cửa hàng cà phê cho thấy cà phê
Kintamani hiện được coi là cà phê đặc sản của người Ấn Độ và ngày càng
được người tiêu dùng Ấn Độ và nước ngoài đánh giá cao. Kể từ năm 2011,
các tập đoàn thương mại lớn trên thế giới đã tìm đến cà phê Kintamani Bali
và trả phí bảo hiểm khi xuất khẩu. Năm 2013, Hiệp hội cà phê Indonesia đã
lập kế hoạch xây dựng một hợp tác xã cho sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa
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lý Kintamani Bali và thương mại hoá sản phẩm cà phê này và kiểm soát sản
phẩm này một cách thuận lợi nhất. Nhờ tham gia sâu vào chuỗi giá trị cà phê,
nên sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý Kintamani Bali đã trở thành địa chỉ
du lịch cà phê nổi tiếng ở Indonesia, với tên gọi Agrotourism B36 13, ngày
càng thu hút đông du khách trong nước và quốc tế đến thăm các đồn điền cà
phê và thưởng thức hương vị cà phê. Sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý
Kintamani Bali trở thành trường hợp thành công điển hình trong việc tham
gia chuỗi giá trị toàn cầu.
- Bài học về các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cà phê CDĐL: từ năm
1959 đến nay, cà phê Brazil đã từng bước nâng cấp sự tham gia của mình
trong chuỗi giá trị toàn cầu, cụ thể là: năm 1959 nhà nước mới bắt đầu đưa ra
những ưu đãi phát triển trồng cà phê, năm 1991 Brazil mới thành lập Hiệp hội
cà phê Brazil, và năm 1999 đã đạt được giải thưởng cà phê ngon tuyệt hảo thế
giới. Đến năm 2016 cà phê Brazil chiếm 35,5% thị trường toàn cầu và được
xếp là loại cà phê ngon nhất thế giới. Lợi thế của cà phê Brazil là được sản
xuất với chi phí thấp do tác nhân tham gia chuỗi phần lớn là các trang trại lớn
và các hợp tác xã, nên họ dễ dàng nhận được giấy chứng nhận nguồn gốc sản
phẩm cà phê. Tuy nhiên, trong chuỗi giá trị toàn cầu, cà phê Brazil vẫn gặp
phải những khó khăn trong khâu chuẩn bị sản xuất, khâu sản xuất (do thời tiết
thay đổi, chất lượng cà phê giảm), đảm bảo nguồn cung ổn định, khuyến
khích sự tham gia của các hộ nông dân nhỏ tham gia sâu vào khâu cung ứng.
Một số khâu hoạt động hỗ trợ của chuỗi như cung cấp tài chính, cơ sở hạ
tầng... trong ngành cà phê Brazil cũng còn gặp nhiều hạn chế.
- Bài học về việc cải thiện, nâng cấp chuỗi giá trị: Indonesia đã có sự
thay đổi vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu trong sản phẩm cà phê. Indonesia là
một trong những nước xuất khẩu cà phê lớn nhất trên thế giới, chủ yếu là cà
phê robusta và trong thời gian gần đây đất nước này tập trung đầu tư công
nghệ chế biến cà phê trong nước, tăng nhanh ảnh hưởng của các công ty
thương mại cà phê trong hệ thống cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, 95% sản
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lượng cà phê của Indonesia đều do các hộ nông dân quy mô nhỏ sản xuất,
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê chủ yếu dựa vào các công ty Mỹ và châu Âu,
trong khi các công ty của Indonesia chiếm số lượng rất nhỏ, khiến cho các giá
trị gia tăng của sản phẩm phần lớn thuộc về tay các công ty nước ngoài như
Ecom, Armajaro, Olam, Louis, ED&F Man, Continaf. Các công ty nước
ngoài này nắm giữ trên 50% lượng cà phê của Indonesia tiêu thụ ra thị trường
thế giới. Jeffrey Neilson cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cấp chuỗi
giá trị sản phẩm cà phê cho Indonesia như: tăng cường quản lý chuỗi, đặc biệt
trong vấn đề chế biến cà phê hoặc chú trọng khâu rang xay cà phê; Nâng cấp
sản phẩm theo hướng chuyển sang các dòng sản phẩm mới hợp thị hiếu thị
trường; nâng cấp quy tình chế biến cà phê; tăng cường liên kết ngành để nâng
cao hiệu quả tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê. Các lý do khiến cà
phê Brazil tham gia ngày càng hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu là: 1) Tập
trung nghiên cứu khoa học và công nghệ; 2) Phát triển chuỗi cung ứng hiệu
quả; 3) Các dịch vụ đào tạo và hỗ trợ tốt; 4) Cơ cấu tổ chức sản xuất cà phê
hiệu quả (hợp tác xã, trang trại). Tuy nhiên, theo tác giả, sự tham gia chuỗi
giá trị toàn cầu của cà phê Brazil vẫn gặp phải nhiều thách thức, trong đó
thách thức lớn nhất là các loại bệnh kháng khuẩn trên cây cà phê, chất lượng
marketing, năng lực canh tác cà phê trên núi cao, cải thiện năng lực chuyển
giao công nghệ, thiếu lao động...Theo ICO, thu nhập trong 1 ha cà phê ở
Brazil có thể tăng lên 22% nếu như nước này cải thiện chi phí sản xuất; tăng
lên 10% nếu như nước này cải thiện khâu chế biến rang xay sản phẩm và có
thể tăng lên 32% nếu như Brazil tập trung phát triển thương hiệu sản phẩm cà
phê. Để nâng cấp sự tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cà phê, các hộ gia đình
trồng cà phê quy mô nhỏ cần được sử dụng máy móc, cơ giới hoá sản xuất,
nâng cao sản lượng, kỹ năng và công nghệ; Trong chuỗi giá trị toàn cầu, tác
nhân tham gia khâu trồng trọt, canh tác (đặc biệt là các hộ nông dân) đang
thiếu thông tin và các dịch vụ hỗ trợ công. Thuận lợi chính của sản phẩm cà
phê Brazil khi tham gia chuỗi giá trị là có thị trường tiêu thụ sản phẩm cà phê
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của Brazil tương đối tự do, số lượng doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng
tương đối đông (khoảng 220 doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu).
4.1.2. Thực trạng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột
4.1.2.1. Thực trạng chung
(1) Khái quát tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột
- Đăng ký chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột
Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột là dấu hiệu dùng để chỉ dẫn đối với
sản phẩm cà phê nhân Robusta được sản xuất và chế biến trong vùng địa danh
Buôn Ma Thuột, có các điều kiện đặc thù về địa lý tự nhiên và truyền thống sản
xuất dẫn đến chất lượng sản phẩm có những đặc tính khác biệt. Sản phẩm mang
chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột là sản phẩm cà phê nhân Robusta có nguồn
gốc nguyên liệu từ vùng địa danh Buôn Ma Thuột. Đăng ký quyền sử dụng chỉ
dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột là hoạt động nhằm xác lập quyền được sử dụng
chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột của các tổ chức, cá nhân hội đủ các điều
kiện theo quy định của pháp luật và tuân thủ các quy định quy chế này.
- Tình hình sản xuất cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Mặc dù cuối năm 2005, cà phê Buôn Ma Thuột đã được Cục Sở hữu trí tuệ
cấp đăng bạ tên gọi xuất xứ hàng hóa, nhưng việc quản lý và phát triển thương hiệu
này sau đó vẫn còn nằm trên giấy. Do đó, cà phê Buôn Ma Thuột khi xuất khẩu đã
bị đánh đồng với cà phê xuất xứ từ nhiều vùng miền khác, không khai thác được
những lợi thế về chỉ dẫn địa lý. Cho đến đầu năm 2008, một dự án hỗ trợ quản lý
và phát triển CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột do Sở Khoa học - Công nghệ (KH-CN)
Đắk Lắk chủ trì mới được chính thức xây dựng. Từ tháng 1.2008 đến tháng 6.2010,
dự án đã thiết lập hệ thống tổ chức quản lý chất lượng và thương mại nhằm phát
triển, quảng bá chỉ dẫn địa lý, tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm cà phê mang CDĐL
Buôn Ma Thuột. Mô hình quản lý chỉ dẫn địa lý và hệ thống quản lý nội bộ cho sản
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phẩm cà phê nhân Buôn Ma Thuột được thực hiện thử nghiệm đối với 4 doanh
nghiệp trong vùng địa danh với khoảng 5.000 ha cà phê.
Ngày 30 tháng 6 năm 2010, UBDN tỉnh Đắk Lắk có Quyết định số
18/2010/QĐ-UBND về việc ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý
cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta”. Nhờ đó, cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột từng bước khẳng định được giá trị và chỗ đứng trên thị
trường thế giới từ chỗ chỉ chiếm 4% năm 2005 lên 15% tổng lượng cà phê xuất
khẩu toàn cầu năm 2015.
Tính đến năm 2016, tổng diện tích sản xuất cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
là 15.068,52 ha và sản lượng đăng ký là 46.603 tấn. Tuy nhiên đến năm 2017,
tổng diện tích được cấp quyền giảm xuống còn 12.400,4 ha và sản lượng đăng
ký cùng giảm còn 40.605,83 tấn do một đơn vị là công ty CP cà phê Trung
Nguyên không tiếp tục sử dụng CDĐL. Hơn thế nữa, trong niên vụ 2016/2017,
quá trình sản xuất cà phê gặp phải khó khăn nhất định như biến đổi khí hậu, hiện
tượng En Nino làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cà phê. Mưa nhiều
vào thời kỳ hoa cà phê nở nên tỷ lệ đậu trái thấp, vào thời kỳ nuôi quả lại xảy ra
tình trạng thiếu nước tưới nên trái nhỏ và quả thưa nên năng xuất thấp so với
niên vụ trước. Đến niên vụ 2017/2018, quá trình sản xuất cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột tương đối thuận lợi hơn. Tổng diện tích đăng lý tăng hơn 1.000 ha,
lên đến 13.594,10ha với 8.979 hộ và sản lượng là 44.605,80 tấn. Đến tháng 10
năm 2019, tổng diện tích cà phê nhân CDĐL Buôn Ma Thuột là 15.612,70 ha,
với sản lượng đăng ký là 48.691 tấn, tăng hơn so với năm 2018.
Có được thành quả này là do tất cả các đơn vị được cấp quyền sử dựng
CDĐL Buôn Ma Thuột đều chủ động được nguồn nước, tích trữ nước ao hồ của
công ty và có lịch trình tưới 4 đợt/năm, chủ yếu sử dụng phương pháp tưới phun
mưa để tiết kiệm và đảm bảo nguồn nước cho các vùng trồng cà phê. Hơn thế
nữa, các đơn vị đều đề cao tập huấn về quy trình trồng và chăm sóc vườn cây
cho nông hộ như: vệ sinh thường xuyên, cành là lá khố được đưa ra khỏi bờ lô
đết đốt, kiểm tra thực nghiệm tại các vùng nguyên liệu cho thấy tỷ lệ sâu bệnh
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hại không đáng kể, chỉ diễn ra cục bộ và được các đơn vị xử lý kịp thời tránh lây
lan trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng cà phê như sử
dụng vỏ cà phên ủ với phân chuồng và men vi sinh làm phân bón cho cây cà
phên và thuốc bảo vệ thực vật sinh hoạt để bảo vệ sức khỏe. Tất cả công đoạn
đều được ghi chép đầy đủ và sổ nhật ký.
Để đảm bảo năng suất và chất lượng cà phê nhân, thu hoạch thành nhiều
đợt khác nhau (từ 2 đến 3 đợt) để đảm bảo tỷ lệ quản chín từ 80-90%. Cà phê
quả tươi sau khi thu hoạch được nông hộ phơi trên sân xi măng hoặc sấy. Cà phê
quả khô và cà phê thóc đạt đến tỷ lệ khô nhất định được đem xát, được đóng vào
bao và bảo quản trong khô đảm bảo tiêu chuẩn, không tái sử dụng các bao đựng
phân hóa học để đựng cà phê nhân. Có thể khẳng định rằng tất cả các loại cà
phên nhân được chế biến ướt và chế biến khô đều đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật
và chất lượng của cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
Tính lũy kế từ năm 2013 đến năm 2018, cà phê nhân mang CDĐL Buôn
Ma Thuột đã xuất khẩu được khoản 22.200 tấn, với giá trị gia tăng thêm khoảng
3-5%. Trong 3 niên vụ 2015/2016 đến 2017/2018, cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột cung ứng cho thị trường nội địa để chế biến cà phê rang xay và hòa tan
5.050 tấn. Sản lượng cà phê rang xay mang logo cà phê Buôn Ma Thuột được
thương mại trên thị trường nội địa khoảng 250 tấn, với giá trị tăng thêm khoảng
3-5%. Sản phẩm cà phê rang xay có thương hiệu Buôn Ma Thuôt đã được tiếp
cận với người tiêu dùng, nguồn gốc nguyên liệu được đảm bảo, góp phần tiêu
thụ sản phẩm cà phê nhân CDĐL, tăng cường nhận diện thương hiệu cà phê
Buôn Ma Thuột của người tiêu dùng sau cùng.
Ngoài ra, theo số liệu thống kê trên toàn tỉnh, tổng sản lượng xuất khẩu cà
phê hòa tan nguyên chất lần lượt qua các niên vụ 2016/2017 là 4.624 tấn tương
đương 12.022 tấn cà phê nhân; niên vụ 2017/2018 là 4.528 tấn tương đương
11.773 tấn cà phê nhân; niên vụ 2018/2019 là 5.000 tấn tương đương 13.000 tấn
cà phê nhân
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- Thực trạng phát triển doanh nghiệp cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Từ khi Cục Sở hữu trí tuệ cấp đăng bạ CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột vào
năm 2005 cho đến năm 2010, mới chỉ có 04 doanh nghiệp thựu hiện mô hình
quản lý chỉ dẫn địa lý và hệ thống quản lý nội bộ cho sản phẩm cà phê nhân
Buôn Ma Thuột. Đến năm 2016, đã có 10 doanh nghiệp cà phê được cấp quyền
sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột, trong đó có 05 đơn vị chuyên xuất khẩu cà phê
nhân bao gồm: Công ty TNHH MTV cà phê Ea Pôk, Công ty TNHH MTV cà
phê Thắng Lợi, Công ty TNHH MTV cà phê Phước An, Công ty TNHH XNK
2/9 Đắk Lắk và Công ty TNHH Dakman Việt Nam; 03 đơn vị chuyên mua bán
cà phê nhân xô nội địa là Công ty TNHH MTV cà phê 15, Công ty TNHH MTV
cà phê Buôn Hồ và Công ty TNHH MTV cà phê ca cao tháng 10; và 02 đơn vị
sản xuất cà phê nhân dùng để chế biến cà phê rang xay là Công ty cổ phần
ĐTXNK Đắk Lắk và Cty cổ phần cà phê Trung Nguyên. Trong năm 2017, Sở
khoa học và công nghệ; và Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột thẩm định và cấp
quyền sử dụng CDĐL cho 03 đơn vị mới là Công ty cổ phần XNK Đức Nguyên,
HTX NN DV Ea Tul và Công ty TNHH TM Phúc Minh và có 01 đơn vị là Công
ty cổ phần cà phê Trung Nguyên không tiếp tục sử dụng CDĐL.
Trong năm 2019, Sở khoa học và công nghệ cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột (sửa đổi, bổ sung) cho 02 doanh nghiệm là
Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk và Công ty cổ phần cà phê Phước An. Như vậy
đến tháng 10/2019, Sở Khoa học và công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng CDĐL Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân Robusta cho 12
doanh nghiệp với tổng diện tích 15.612,70 ha, sản lượng đăng ký là 48.691
tấn/năm. Trong 12 doanh nghiệp đã được cấp quyền sử dụng CDĐL Buôn Ma
Thuột có 05 doanh nghiệp chuyên xuất khẩu cà phê nhân bao gồm: Công ty cổ
phần cà phê Ea Pốk, Công ty TNHH TMV cà phê Thắng Lợi, Công ty cổ phần
cà phê Phước An, Công ty TNHH Dakman Việt Nam và Công ty TNHH MTV
XNK 2/9 Đắk Lắk; 07 đơn vị chuyên mua bán cà phê nhân xô nội địa là Công ty
TNHH MTV cà phê 15, Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ, Công ty TNHH
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TM Phúc Minh, HTX NN DV Ea Tu, Công ty cổ phần ĐT XNK DakLak thì
trong đó có 04 đơn vị sản xuất cà phê nhân dùng để chế biến cà phê rang xay là
Công ty cổ phần ĐT XNK Daklak, Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk,
Công ty TNHH MTV cà phê 15 và HTX NN DV Ea Tu.
Các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu sản xuất như: Công ty TNHH MTV
cà phê 15, Công ty TNHH TMV cà phê Thắng Lợi, Công ty cổ phần cà phê Ea
Pốk, Công ty TNHH MTV cà phê Buôn Hồ, Công ty cổ phần cà phê Phước An
sản xuất theo kế hoạch giao từ trên xuống các đội, tổ nên việc sản xuất ở các vườn
tương đối giống nhau, việc ghi sổ nhật ký nông hộ được triển khai đến các đội thì
vùng nguyên liệu ổ định, chuyên sản xuất cà phê nhân chất lượng cao (chế biến
ướt) với thị thường tiêu thụ, khách hàng truyền thống nên chủ động được nguồn
hàng và thị trường đầu ra nên ít chịu tác động của giá thế giới.
Các doanh nghiệp không có vùng nguyên liệu, liên kết với các hội như:
Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk, Công ty TNHH Dakman Việt Nam,
Công ty cổ phần ĐT XNK Daklak, Công ty cổ phần XNK Đức Nguyên, Công ty
TNHH TM Phúc Minh, HTX NN DV Ea Tu sản xuất theo nhóm hộ nên ghi sổ
nhật ký nông hộ triển khai đến từng nông hộ thì chịu tác động rất nhiều của các
yếu tố trong việc sản xuất kinh doanh.
Trong 12 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng CDĐL cà phê Buôn Ma
Thuột, có 07 doanh nghiệp tham gia sản xuất có chứng nhận UTZ với tổng số
5.637 nông hộ, tổng diện tích là 6.243,35 ha và tổng sản lượng là 19.912 tấn, tổng
sản lượng thương mại là 9.843,2 tấn chiếm 49,43% so với tổng sản lượng đăng
ký, với giá tăng thêm từ 200-440 đ/kg so với giá thị trường; 04 doanh nghiệp
tham gia sản xuất cà phê có chứng nhận 4C với 6.686 nông hộ, tổng diện tích
8.775,9ha, tổng sản lượng 32.739,62 tấn và tổng sản lượng thương mại 16.973,74
tấn chiếm 51,84% so với tổng sản lượng đăng ký, với giá tăng thêm từ 150-200
đ/kg so với giá thị trường; 03 doanh nghiệp sản xuất cà phê có chứng nhận RFA
với diện tích 5.123 ha, 2.771 nông hộ tham gia với tổng sản lượng đăng ký 12.719
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tấn và tổng sản lượng thương mại 2.000 tấn chiếm 15,72% so với sản lượng đăng
ký với giá tăng thêm khoảng 300-400đ/kg so với giá thị trường.
Như vậy, 12 doanh nghiệp được cấp quyền sử dụng CDĐL Buôn Ma
Thuột cho sản phẩm cà phê nhân đã xây dựng hệ thống quản lý nội bộ, trong đó
09 doanh nghiệp có hệ thống quản lý cùng với hệ thống quản lý với các loại
chứng nhận khác (Utz, 4C, FRA, …) và 03 đơn vị có hệ thống quản lý độc lập.
Ngoài ra, để nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột tham
gia thị trường cà phê đặc sản, Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đắk Lắk đã triển
khai sản xuất cà phê “Fine Robusta Buôn Ma Thuột” tại Hợp tác xã Ea Tan,
huyện Krông Năng với sản lượng hàng năm khoảng 30 tấn, xuất khẩu khoảng 15
tấn với giá tăng thêm khoảng 40% so với với giá thị trường và người nông dân
được công ty trả với giá cộng thêm khoảng 10.000 đ/kg.
(2). Thực trạng sản xuất cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
- Về quy mô đất canh tác
Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy hộ nông dân trồng cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột thường canh tác trên quy mô nhỏ (các hộ có quy mô canh tác từ 0,5
ha-1,0 ha chiếm 49,6%, từ 1,0 ha đến 2,0 ha chiếm 32,9%, số hộ canh tác từ 2-3
ha chỉ chiếm 1,1%, còn lại là dưới 0,5 ha), cà phê có tuổi vườn từ trên 20 năm
chiếm tới 49,1% và phần lớn các hộ nông dân này đều được tập huấn thường
xuyên về kỹ thuật chọn giống, làm cỏ, bón phân, tưới nước, bảo vệ thực vật,
chăm sóc cây trồng theo các tiêu chuẩn CDĐL và một số tiêu chí khác như
organic, 4C, 4P, Global.... Đất đai của hộ nông dân trồng cà phê chỉ dẫn địa lý
khá ít ỏi. Có đến 49.6% hộ nông dân có từ 0,5 – 1,0 ha ha đất trồng cà phê. Số
hộ có quy mô canh tác từ 1,0 đến 2,0 ha chiếm 32,9%. Tỷ lệ hộ có quy mô canh
tác cà phê ít hơn 0,5 ha ít, đạt 16,4%. (Phụ lục 1, Bảng 1.1.)
Diện tích cà phê/nhân khẩu trung bình là 0,21 ha, diện tích trồng cà phê
trung bình/lao động là 0,4 ha. Nhìn chung quy mô diện tích cà phê chỉ dẫn địa lý
bình quân trên hộ, trên nhân khẩu ở mức khá thấp và khó tạo ra thu nhập đầy đủ
cho hộ nông dân nếu chỉ dựa vào thu nhập từ cà phê. Quy mô đất canh tác thấp
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cũng cho thấy thâm canh tăng năng suất cà phê và đa dạng hóa việc làm, đa
dạng hóa nguồn thu nhập cho nông dân mới có thể giữ diện tích cà phê ổn định
và phát triển. Nếu nguồn thu nhập từ cà phê là nguồn thu nhập chính của hộ, và
không được cải thiện, nông dân có thể không quan tâm chăm sóc hoặc có thể
chuyển sang cây trồng khác có thu nhập cao hơn. Trong những năm gần đây,
bên cạnh hoạt động trồng cà phê, các hộ gia đình còn xen canh trồng cây ăn quả
đem lại hiệu quả kinh tế lớn cho hộ gia đình.
- Về giống và hệ canh tác
Cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột là cây trồng có mặt lâu đời ở tỉnh Tây
Nguyên, có giá trị thương mại lớn đối với sự phát triển của Buôn Ma Thuột; đòi
hỏi đầu tư thâm canh cao cả về kỹ thuật và vật tư. Trong các chi phí đầu tư thì
phân bón, nước tưới chiếm một tỷ lệ tương đối lớn và quyết định đến hiệu quả
sản xuất. Do vậy, phần lớn các hộ có kinh nghiệm trồng cà phê trên 20 năm,
chiếm 49,1% số hộ, còn các hộ có kinh nghiệm dưới 5 năm chỉ chiếm 4,7%
(Phụ lục 1, Bảng 1.2).
Như vậy, xét về kinh nghiệm, hộ gia đình trồng cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột có kinh nghiệm canh tác thực tiễn rất nhiều đối với cây cà phê, vốn là
nghề nghiệp mang tính truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Số năm
kinh nghiệm trung bình lên đến 24 năm. Tuy nhiên, các hộ nông dân dựa vào
nền tảng kinh nghiệm sản xuất là chính mà không quan tâm đến việc tiếp thu và
thực hành các kiến thức mới của kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê. Những năm
gần đây, để phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ gia đình đã áp dụng trồng cây cà
phê xen cây ăn quả. Do chưa có kinh nghiệm nên vườn cà phê của một số hộ gia
đình cho năng suất không được cao. Đến nay, nhiều hộ gia đình đã mở rộng
vườn lên gần 5 ha với 4000 cây cà phê, xen lẫn hàng nghìn cây ăn quả. Mỗi năm
sau khi trừ chi phí nhiều hộ gia đình cũng lãi gần 3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, để
khẳng định vị trí của mình, theo kết quả điều tra, các nông dân có ý thức rất rõ
ràng về mục tiêu trồng cà phê và giống cà phê mà họ trồng. Bởi từ trước đến nay
việc đánh giá chất lượng cà phê mang CDĐL Buôn Ma Thuột chủ yếu được
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đánh giá ở phương diện các chỉ tiêu chất lượng vật lý: màu sắc, cỡ sàng, mùi vị
chung… còn việc đánh giá chất lượng theo cách thử nếm còn hạn chế và chủ
yếu được các chuyên gia trong nước thực hiện hoặc người tiêu dùng bình chọn.
- Về kỹ thuật chăm sóc cà phê theo tiêu chuẩn đăng ký CDĐL
Để đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật chăm sóc cây cà phê theo tiêu chuẩn đăng
ký CDĐL, các hộ gia đình được hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, nhằm tạo điều kiện
duy trì ổn định và phát triển cà phê CDĐL (Phụ lục 1, Bảng 1.3).Đáp ứng nhu
cầu thông tin kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê, nông dân dựa trên nhiều nguồn
khác nhau, song chủ yếu việc chăm sóc cây cà phê theo tiêu chuẩn đăng ký
CDĐL được các hộ gia đình thực hiện chủ yếu khi được hỗ trợ tập huấn kỹ
thuật. Theo đó, các hộ gia đình được tập huấn về kỹ thuật làm cỏ chiếm 77,8%;
tập huấn về kỹ thuật bảo vệ thực vật chiếm 84,4%; tập huấn về chăm sóc cây
chiếm 85,8%; tập huấn về tưới nước chiếm 87,1%; tập huấn về chọn giống
chiếm 89,8 và cao nhất là tỷ lệ các hộ gia đình được tập huấn về bón phân chiếm
94,9%. Trong khi đó, việc các hộ gia đình tự học hỏi các phương thức kỹ thuật
nêu trên chiếm tỷ lệ rất thấp chỉ khoảng từ 5,1% đến 22,2%, bởi nếu chỉ dựa vào
kinh nghiệm của bản thân các hộ gia đình sẽ vướng phải những nhược điểm nhất
định vì thường gắn với định kiến, sự bảo thủ, ít có cơ sở khoa học chứng minh.
Muốn có chất lượng cà phê tốt nhất, không chỉ thực hiện những nguyên tắc
trong trồng trọt như không sử dụng phân bón và thuộc bảo vệ thực vật quá
ngưỡng mà còn phải chú ý công đoạn thu hoạch và sau thu hoạch như đảm bảo
chất lượng sản phẩm, môi trường canh tác không bị xâm hại, hạn chế sử dụng
các hóa chất trong sản xuất và sản phẩm (nguyên liệu và thành phẩm) không có
dư lượng thuốc trừ sâu.... Trong khi đó, “Chất lượng cà phê mà người tiêu dùng
đang sử dụng cao hay thấp tùy thuộc vào tỷ lệ trái chín, ít nhất là 90%”. Tuy
nhiên, người nông dân trồng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vẫn còn nhiều quan
niệm sai lầm như “xanh nhà hơn già đồng” nên chùm cà phê vừa có trái chín là
họ hái, khiến cho sản lượng và chất lượng cà phê vẫn chưa thật sự đem lại hiệu
quả kinh tế cao.
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So với các sản phẩm cà phê không đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột: kết quả
điều tra của nhóm tác giả cho thấy, các hộ gia đình đăng ký CDĐL Buôn Ma
Thuột đều có lợi thế hơn so với các hộ không đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột.
Ngoài ra các yếu tố khác như: giá bán cao hơn, chi phí lớn hơn, doanh thu lớn
hơn, lợi nhuận lớn hơn, dễ tìm kiếm thị trường đầu ra hơn, nguồn nguyên liệu ổn
định hơn và ít gặp rủi ro hơn cũng được các hộ gia đình đăng ký CDĐL Buôn
Ma Thuột đánh giá ở mức cao hơn so với các hộ gia đình không đăng ký CDĐL
Buôn Ma Thuột với tỷ lệ cao khoảng từ 27,8% đến 47,8%. Bên cạnh đó, 59,6%
các hộ gia đình khi đăng ký CDĐL cũng được hỗ trợ vốn và kỹ thuật nhiều hơn
so với các hộ gia đình không đăng ký CDĐL là 0,9%.Tuy nhiên, ở khâu kiểm
soát và khâu sản phẩm chất lượng, các hộ gia đình đăng ký CDĐL phải đáp ứng
những điều kiện khắt khe hơn với đánh giá tương ứng là 63,8% và 60,7%; trong
khi đó, các hộ gia đình không đăng ký CDĐL khâu kiểm soát này chỉ ở mức
0,9% và 0,7% và có 40,9% các hộ gia đình đăng ký CDĐL đánh giá việc chăm
sóc cây cà phê mất nhiều thời gian hơn so với 8,0% các hộ gia đình không đăng
ký CDĐL Buôn Ma Thuột (Phụ lục 1, Bảng 1.4).
* Chế biến và tiêu thụ sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột được sản xuất, chế biến và tiêu thụ trên cả
thị trường trong nước và thế giới. Trong báo cáo tổng kết niên vụ cà phê 20192020 của tỉnh Đắk Lắk, diện tích cà phê toàn tỉnh Đắk Lắk tính đến năm 2020
khoảng 208.000 ha, tăng hơn 5000 ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 476.000 tấn
giảm hơn 1.600 tấn so với niên vụ trước. Cà phê xuất khẩu thô của tỉnh Đắk Lắk
đạt 195.000 tấn, kim ngạch đạt hơn gần 291 triệu USD, chiếm 11,9 % tổng kim
ngạch của với cả nước (năm 2020). Sản phẩm cà phê Đắk Lắk đã xuất khẩu đến
58 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó Nhật Bản tiếp tục là thị trường
lớn nhất của cà phê của tỉnh Đắk Lắk. Tính đến tháng 8 năm 2018, tỉnh Đắk Lắk
có 23 doanh nghiệp chế biến nhân theo công nghệ khô, tổng công suất 475.000
tấn/năm, 16 dây chuyền chế biến ướt, tổng công suất 64.000 tấn/năm. Đắk Lắk
có 47 doanh nghiệp chế biến cà phê bột, công suất 32.000 tấn/năm; 1 doanh
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nghiệp chế biến cà phê hoà tan, công suất 1000 tấn/năm. Phần lớn các doanh
nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk có quy mô nhỏ, dây chuyền thiết bị chưa
đồng bộ và tỷ lệ chế biến sâu mới chiếm khoảng 2,3% tổng sản lượng cà phê
xuất khẩu của Đắk Lắk. Chỉ có một số dây chuyền công nghệ chế biến ướt cà
phê nhân như Công ty TNHH 1 thành viên Ea Pôk, Thắng Lợi, Phước An. Theo
kết quả điều tra khảo sát của đề tài, các cơ sở và doanh nghiệp chế biến cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột rất đa dạng về hình thức sở hữu: hợp tác xã, doanh
nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước. Các cơ sở và doanh
nghiệp này gặp thuận lợi về vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm cà phê sau
khi thu mua, sản lượng cà phê thu mua; nhưng lại gặp khó khăn trong tìm thị
trường đầu ra cho sản phẩm, thiếu thông tin thị trường, thiếu vốn (đối với các cơ
sở quy mô nhỏ. Công nghệ chế biến hiện nay của các cơ sở và doanh nghiệp
phần lớn là thấp hơn so với công nghệ của thế giới. Cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột chủ yếu được chế biến ở 3 khu vực: hộ gia đình quy mô nhỏ, thủ công;
các nhà máy chế biến cà phê nhân; các nhà máy chế biến cà phê bột. Có tới 80%
cà phê được sơ chế, chế biến tại khu vực hộ gia đình bằng hai loại công nghệ:
công nghệ chế biến ướt và công nghệ chế biến khô, trong đó công nghệ chế biến
khô được áp dụng rộng rãi. Đặc điểm của công nghệ chế biến khô là nó làm tăng
tổn thất sau khi thu hoạch cà phê, khiến sản phẩm cà phê nhân có giá trị thấp
hơn so với công nghệ chế biến ướt khi đưa ra thị trường xuất khẩu.Thuận lợi của
công nghệ chế biến khô là giá đầu tư một dây chuyền công nghệ không quá cao,
tùy theo công suất chế biến mỗi máy (có giá đầu tư từ 5 triệu đồng trở lên/máy)
nhưng bất lợi là khi xay xát làm cho nhiều nhân cà phê bị tổn thương, vỡ, trong
phơi sấy có lúc hạt cà phê bị lên men, thâm đen lẫn tạp chất… nên dẫn đến chỉ
tiêu đánh giá ngoại quan cà phê thấp, giá xuất khẩu không cao. Hiện nay, phần
lớn các nông hộ sản xuất cà phê ở Tây Nguyên có diện tích từ 1 ha trở lên đều tự
trang bị một dây chuyền công nghệ chế biến cà phê nhân khô với quy mô nhỏ
vài trăm tấn/năm, còn đối với các doanh nghiệp mỗi dây chuyền đều có công
suất từ 1.000 tấn sản phẩm cà phê nhân/năm trở lên. Trong khi đó, việc chế biến
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cà phê nhân theo công nghệ chế biến ướt là tiên tiến nhất hiện nay chỉ có một số
ít doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê ở vùng Tây Nguyên có quy mô
tương đối lớn mới đầu tư.
Cà phê CDĐL tiêu thụ trên thị trường trong nước dưới hình thức rang
xay, chế biến và đóng gói. Cơ sở thu gom là tác nhân trực tiếp thu mua cà phê
của các hộ nông dân rồi bán cho các cơ sở sơ chế, hoặc tự sơ chế, hoặc các
doanh nghiệp chế biến. Cơ sở thu gom phân thành 2 cấp: thu gom cấp 1 và thu
gom cấp 2. Số liệu điều tra khảo sát của đề tài cho thấy, cơ sở thu gom cấp 1 là
các thương lái trong xã (chiếm 84%), khác xã (5,5%), các huyện (0,2% và ngoài
tỉnh (0,5%). Thu gom cấp hai là các đại lý lớn hoặc doanh nghiệp thu gom trong
huyện và trong tỉnh. Các đại lý lớn trong xã chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Khảo sát các cơ
sở thu gom cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột cho kết quả: phần lớn các hộ nông
dân khi bán sản phẩm cho các cơ sở thu gom đều không ký hợp đồng (chiếm
88%) và phương thức mua hàng của các cơ sở thu gom phần lớn là thoả thuận
giá ngay thời điểm mua (100%), ứng trước tiền cho hộ trồng cà phê để giữ mối
quen (82%), trả tiền mặt ngay sau khi mua (100%), giao hàng tại vườn hoặc giao
hàng tại cơ sở thu gom (80-100%).Do chi phí sản xuất cà phê trong 3 năm 20162018 tăng lên, nên chi phí thu gom của các cơ sở thu gom cũng tăng theo. Phần
lớn các cơ sở thu gom đều cho rằng sự ứng xử với các hộ trồng cà phê đăng ký
CDĐL và các hộ trồng cà phê không đăng ký CDĐL gần như nhau. Chỉ có một
tỷ lệ nhỏ các cơ sở thu gom và sơ chế sản phẩm cà phê cho rằng họ có ưu ái hơn
khi thu gom các sản phẩm cà phê CDĐL, nhưng không nhiều.
Mặc dù Việt Nam đang là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn hàng
đầu thế giới, nhưng chủ yếu vẫn là xuất khẩu cà phê nhân. Cà phê chế biến sâu
còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong sản lượng và kim ngạch cà phê của Việt Nam, giá
trị gia tăng không cao. Kết quả điều tra của đề tài cho thấy, thị trường tiêu dùng
nội địa chiếm tới 86,7% sản lượng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, và thị trường
nước ngoài chiếm 13,7%. Theo Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt
Nam, hiện tại có 20 công ty sản xuất cà phê hòa tan, cà phê 3 trong 1 ở Việt
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Nam. Các công ty sản xuất lớn trên thị trường nội địa như Nestle, Trung
Nguyên, Vinacafe, cà phê Ngon, cà phê An Thái... Một số doanh nghiệp sản
xuất cà phê rang xay hiện cũng đã tham gia thị trường cà phê hòa tan như Thu
Hà, Mê Trang, Phú Thái, An Thái. Chẳng hạn, công ty An Thái có khâu phân
phối sản phẩm sâu trộng khắp các thị trường trong nước và quốc tế, hiện sản
phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột của công ty An Thái đã có mặt ở hơn 30
nước trên thế giới, chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia,
Thái Lan, Mỹ, Nga, châu Âu. Tại thị trường trong nước, công ty An Thái đang
hình thành chuỗi cà phê Hi Up, đem sản phẩm có thương hiệu đến tận tay người
tiêu dùng.
Hiện nay, Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đang xây dựng logo cho các
doanh nghiệp sơ chế và chế biến đối với sản phẩm cà phê nhân và cà phê rang
xay, nhưng đến nay mới chỉ có 10 doanh nghiệp trong tổng số 29 doanh nghiệp
thuộc Hiệp hội đáp ứng yêu cầu gắn logo thương hiệu Buôn Ma Thuột coffee.
Các yêu cầu này rất nghiêm ngặt, phải có 70% sản phẩm được sản xuất tại vùng
có CDĐL và đảm bảo 100% cà phê, để có thể đảm bảo thương hiệu cà phê Buôn
Ma Thuột được khẳng định ra thị trường thế giới. Đối với các cơ sở và
doanh nghiệp chế biến quy mô nhỏ lẻ, các sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột đang đi theo xu hướng “mỗi cơ sở một logo” khi phân phối sản phẩm
trên thị trường nội địa. Điều này khiến các cơ sở và doanh nghiệp chế biến
đang tự tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh ngay trên sân nhà, chất
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm khó kiểm soát, không tạo nên niềm tin
cho người tiêu dùng trong nước và không thể cạnh tranh với các công ty cà
phê lớn trong nước và tập đoàn nước ngoài ngay trên thị trường nội địa.
Trên thị trường thế giới, cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột xuất khẩu với chất
lượng cà phê không đều. Theo thống kê của Café Control, tỷ lệ cà phê loại I (hạt
có kích cỡ trên 6,3 mm) chỉ chiếm khoảng 10% sản lượng xuất khẩu cà phê của
Tây Nguyên. Hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm của Nhà nước còn nhiều
bất cập, chưa hoà nhập với tiêu chuẩn quốc tế. Hiện nay, các doanh nghiệp xuất
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khẩu cà phê của Việt Nam vẫn còn tập quán mua bán sản phẩm theo mẫu với
các chỉ tiêu đơn giản như tỷ lệ hạt đen vỡ, độ ẩm hạt và tỷ lệ tạp chất… nên
chưa phản ánh đầy đủ bản chất của chất lượng sẩn phẩm. Hầu hết sản lượng cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột được thông qua các đại lý, doanh nghiệp nhỏ, sau đó
bán lại cho các công ty, doanh nghiệp lớn trong nước, doanh nghiệp FDI sơ chế,
sau đó xuất khẩu. Các giá trị gia tăng của sản phẩm đều được tạo ra bởi các
doanh nghiệp nước ngoài. Cụ thể, ngành cà phê có Nestle, Cà phê Ngon…Một
số doanh nghiệp của Việt Nam như Trung Nguyên, Vinacafe, G7… tập trung
phát triển thị trường nội địa, xuất khẩu vẫn chiếm tỷ lệ rất nhỏ, nhưng chưa có
thương hiệu quốc tế và đang phải cạnh tranh gay gắt với các thương hiệu nổi
tiếng khác như Starbucks, Dunkin’s Donuts tại thị trường nội địa. Tình trạng
thiếu năng lực cạnh tranh và chịu nhiều thua thiệt khi hội nhập quốc tế của Cà
phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột vẫn chưa được cải thiện. Nhãn hiệu Buon Ma
Thuot coffee được Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp đăng bạ dưới hình thức tên
gọi xuất xứ chỉ dẫn địa lý hàng hoá năm 2005, nhưng sau đó bị một công ty
Trung Quốc có tên gọi “Công ty TNHH cà phê Quảng Châu – Buôn Ma Thuột”
đăng ký và được cấp bảo hộ trong thời gian 10 năm cho 2 nhãn hiệu Cà phê
Buôn Ma thuột và Buôn Ma Thuột cà phê 1896. Điều này đồng nghĩa với việc
doanh nghiệp Việt Nam mất thị trường Trung Quốc bởi khó lòng mang cà phê
chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột (Việt Nam) vào đây và bị đánh cắp thương hiệu
trên một số thị trường châu Âu. Sau nhiều lần nộp đơn kiện với sự tiêu tốn hàng
trăm nghìn USD, cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma thuột mới lấy lại được thương
hiệu này. Nhờ chỉ dẫn địa lý, cà phê Buôn Ma Thuột trong những năm qua đã
được hưởng lợi về giá, sản lượng xuất khẩu và giúp bà con nông dân ngày càng
đáp ứng được các quy chuẩn về phát triển nông nghiệp bền vững, thân thiện với
môi trường. Tuy nhiên, trong thời gian qua, sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn
Ma Thuột gặp nhiều khó khăn trong việc tham gia chuỗi giá trị. Xét trong toàn
hệ thống chuỗi giá trị, cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột mới chỉ tham gia
chủ yếu vào những công đoạn giản đơn, có giá trị gia tăng thấp như thu gom, sơ
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chế cho xuất khẩu thô. Trong khi đó, những công đoạn có giá trị gia tăng cao
như rang xay, chế biến sâu, phân phối bán lẻ và xây dựng thương hiệu, cà phê
chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột còn tham gia rất hạn chế. Sau nhiều năm tham gia
sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, giá trị gia tăng của sản phẩm đối
với từng nhóm tác nhân và từng khâu trong chuỗi không được như kỳ vọng, chỉ
tăng lên chút ít so với các hộ và các cơ sở sản xuất kinh doanh không tham gia
sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột. Hơn nữa, những hướng dẫn để
đảm bảo sản phẩm cà phê đáp ứng chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột chưa đạt hiệu
quả cao, chưa khiến người dân hiểu được lợi ích khi tham gia và trong quá trình
tham gia người dân phải chịu nhiều áp lực từ các khâu kiểm soát, đánh giá và
báo cáo. Những áp lực, khó khăn này, cộng với giá sản phẩm đầu ra tăng không
cao như kỳ vọng khiến các doanh nghiệp, các hộ nông dân tham gia sử dụng chỉ
dẫn địa lý không đông, thậm chí khi tham gia sử dụng chỉ dẫn địa lý đã không
tuân thủ các quy định của các quyết định đã ban hành vì những mục tiêu lợi
nhuận trước mắt. Chính vì vậy, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê sử dụng chỉ dẫn
địa lý cà phê Buôn Ma Thuột dường như đã bị đứt gãy và chịu hiệu ứng
“Bullwhip” ngay từ các khâu ban đầu, không thể tiếp tục tham gia sâu vào các
khâu sau tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm cuối cùng.
Theo các chuyên gia trong ngành, để xây dựng được một thương hiệu cà
phê nổi tiếng là việc không hề dễ bởi nó đòi hỏi phải có tiềm lực tài chính, con
người, chiến lược kinh doanh và tiếp thị hiệu quả. Xây dựng thương hiệu trước
hết phải đặt vấn đề quản bá sản phẩm lên hàng đầu, nhưng các doanh nghiệp cà
phê ở Việt Nam không thể bỏ các chi phí lớn để quảng bá sản phẩm ra toàn thế
giới. Những năm gần đây, Vinacafe, Trung Nguyên đã có chiến dịch quảng bá
thương hiệu một cách tích cực ra thị trường thế giới, nhưng không thể mang lại
hiệu quả bởi hạn chế về tài chính, đội ngũ marketing, thông thạo ngoại ngữ, am
hiểu thị hiếu tiêu dùng của người nước ngoài... Hơn nữa, do kỹ thuật chế biến và
phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm cà phê của Việt Nam còn thấp. Vấn
đề an toàn sản phẩm cà phê trong quy trình sản xuất (hái, phơi, sấy), chế biến
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(rang xay chế biến), xuất xứ nguồn gốc... chưa được đảm bảo. Mặc dù vùng
nguyên liệu cà phê của Tây Nguyên được đánh giá là có quy mô lớn, nhưng sản
phẩm cà phê của vùng nguyên liệu này chưa đồng nhất, chưa được quy hoạch
đồng bộ nên rất khó xây dựng thương hiệu.
4.1.2.2. Sơ đồ chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột và
phân tích
A. Sơ đồ tổng quát chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Theo sơ đồ tổng quát dưới đây, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột có nhiều tác nhân tham gia, mỗi tác tác nhân trong chuỗi thực hiện một
chức năng hoặc nhiều chức năng. Chẳng hạn, các hộ nông dân có thể thực hiện
chức năng duy nhất là trồng, chăm sóc, thu hoạch cà phê nhưng cũng có hộ nông
dân ngoài trồng cà phê còn thực hiện chức năng cung ứng yếu tố đầu vào cho
sản xuất cà phê, thu gom cà phê, thậm chí còn thực hiện chức năng sơ chế, chế
biến cà phê.
Hình 3. Sơ đồ chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột

Nguồn: - Kết quả khảo sát của đề tài; - Niên giám thống kê tỉnh
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Trong quá trình điều tra, khảo sát cho thấy hoạt động của một tác nhân tham
gia nhiều chức năng trong chuỗi khá nhiều. Tuy nhiên quy mô hoạt động không
lớn, điều này xuất phát từ đặc tính sản xuất, canh tác tại địa phương. Trong thực
tế, có rất nhiều nông hộ hoặc cơ sở chế biến thường kiêm luôn cả chức năng thu
mua cà phê quả từ những người trồng cà phê và bán lại cho các thương lái hoặc
cơ sở sản xuất lớn hơn; lại có những nông hộ tham gia từ hoạt động thu gom đến
hoạt động chế biến cà phê và chế biến thành cà phê thóc. Có thể thấy, các tác
nhân này có sự liên kết chặt chẽ với nhau, đặc biệt là sự liên kết giữa các hộ trồng
và sản xuất cà phê với các thương lái thu gom và các doanh nghiệp chế biến cà
phê. Mỗi tác nhân có những vai trò cụ thể trong chuỗi (Phụ lục 1, Bảng 1.5)
Sơ đồ tổng quát trên đây cho thấy dòng sản phẩm của sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột được phân tách thành các mắt xích (khâu cơ bản sau):
1) Nông hộ trồng cà phê: cà phê của các nông hộ được bán ra theo 2 kênh:
- Thương lái (cơ sở thu gom cấp 1): chiếm 89,8% sản lượng thu hoạch.
- Các cơ sở/nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh: chiếm 10,2% sản lượng
cà phê thu hoạch
2) Cơ sở thu gom cấp 1: Cà phê sau khi mua của các hộ nông dân sẽ được
cơ sở thu gom cấp 1 bán ra theo 2 kênh chính sau
- Bán cho các cơ sở thu gom cấp 2: chiếm 67,35% sản lượng cà phê được
thu gom từ hộ nông dân
- Bán cho các cơ sở chế biến trong và ngoài tỉnh: chiếm 22,45% sản lượng
cà phê được thu gom từ hộ nông dân
3) Cơ sở thu gom cấp 2: Cà phê sau khi được mua từ cơ sở thu gom cấp 1
sẽ được cơ sở thu gom cấp 2 bán ra theo 2 kênh chính sau:
- Cơ sở/nhà máy chế biến trong nước: chiếm 65,53% sản lượng cà phê
mua từ cơ sở thu gom cấp 1
- Xuất khẩu trực tiếp: chiếm 1,82% sản lượngmua từ cơ sở thu gom cấp 1.
4) Doanh nghiệp sơ chế, chế biến: Cà phê sau khi được thu mua của các hộ
gia đình, các cơ sở thu gom cấp 1 và cấp 2, các doanh nghiệp sơ chế, chế biến sẽ tiến
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hành sàng lọc, sơ chế, phân loại sản phẩm, chế biến hoặc xuất khẩu thô. Kênh tiêu
thụ sản phẩm của các doanh nghiệp sơ chế và chế biến đi theo 6 kênh như sau:
- Tiêu dùng nội địa: chiếm 4,52% sản lượng cà phê của doanh nghiệp
- Bán cho các đại lý bán lẻ để các đại lý bán lẻ bán cho doanh nghiệp
ngoài tỉnh: chiếm 4,52%
- Bán cho các đại lý bán buôn để các đại lý bán buôn bán cho các đại lý
bán lẻ và cho doanh nghiệp ngoài tỉnh: chiếm 2,3%
- Bán cho các doanh nghiệp để doanh nghiệp tiêu dùng nôi địa hoặc bán
cho các doanh nghiệp ngoài tỉnh, hoặc trực tiếp xuất khẩu: chiếm 16%
- Bán cho các đối tác trung gian, thông qua xúc tiến thương mại, để các
đối tác trung gian xuất khẩu sản phẩm: chiếm 43,5%
- Xuất khẩu trực tiếp: chiếm 27,4%
Theo sơ đồ trên, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột thể
hiện một số đặc điểm sau đây:
Thứ nhất, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột bắt đầu từ
nguồn cung cấp đầu vào (hạt giống, phân bón, thuốc trừ sâu diệt cỏ, vật tư sản xuất,
lao động…) cho hộ nông dân, và hộ nông dân thu hoạch cà phê chủ yếu bán cho
các cơ sở thu gom cấp 1 và cấp 2 tại địa phương. Việc bán sản phẩm cà phê của
mình cho các nhà máy chế biến trong và ngoài tỉnh dường như không tồn tại. Các
hộ nông dân chỉ biết đến các cơ sở thu gom trong xã/buôn nơi họ sinh sống, một số
hộ nông dân có bán cho thương lái thuộc xã/buôn khác nhưng không nhiều.
Thứ hai, các cơ sở thu gom cấp 1 phần lớn bán hàng hoá của mình cho cơ
sở thu gom cấp 2 (67,35%), trong khi việc bán hàng hoá cho các cơ sở/nhà máy
chế biến hoặc xuất khẩu trực tiếp còn khá khiêm tốn.
Thứ ba, các cơ sở/nhà máy chế biến bán hàng hoá của mình theo nhiều
kênh đa dạng. Tuỳ thuộc vào sản phẩm của mình, các cơ sở/nhà máy chế biến có
thể bán sản phẩm thô, sản phẩm nguyên liệu, sản phẩm chế biến đến người tiêu
dùng trong nước, hoặc các đại lý bán buôn/bán lẻ, hoặc bán cho các doanh nghiệp
chế biến khác hoặc qua trung gian để xuất khẩu hàng hoá. Một điều dễ nhận thấy
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là các cơ sở /nhà máy chế biến phần lớn bán hàng hoá sản phẩm của mình qua
trung gian (chiếm 43,5%), trong khi xuất khẩu trực tiếp chỉ chiếm 27,4%. Tuy
nhiên, các cơ sở /nhà máy chế biến là mắt xích cơ bản đưa sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột ra thị trường người tiêu dùng cuối cùng trong nước hoặc
phục vụ xuất khẩu.
Thứ tư, có tới 59,1% sản phẩm cà phê lưu thông trên thị trường nội địa và
40,9% được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Nhưng việc xuất khẩu
sản phẩm cà phê chủ yếu dưới dạng cà phê thô chưa chế biến và lệ thuộc nhiều
vào các đối tác trung gian (Trung Quốc). Sản phẩm chế biến từ cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột chủ yếu là cà phê bột và cà phê hoà tan để phục vụ tiêu dùng
trong nước. Mô hình và cấu trúc chỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột cũng
hết sức đơn giản (chủ yếu là cà phê thô, không có nhiều tác nhân mang giá trị
gia tăng cao tham gia như thương hiệu, nhãn hiệu, sản phẩm chế biến khác từ cà
phê) nên vị trí của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột trong chuỗi giá trị cà
phê toàn cầu bị đánh giá là thấp. Trong khi thế giới đang sản xuất ra nhiều sản
phẩm khác nhau từ hạt cà phê, ví dụ có thể tạo ra được thuốc nhuộm từ cà phê
thiên nhiên và da bằng rượu vang thừa (các sản phẩm của H&M) hay giày chống
thấm nước đầu tiên trên thế giới từ bã cà phê và vỏ chai nhựa (do Trần Bảo
Khánh và Chu Hoàng Sơn – doanh nhân người Việt ở Phần Lan sáng tạo); hoặc
tận dụng bã cà phê là nguyên liệu chính cho những sản phẩm như tinh dầu làm
dầu từ bã cà phê, khẩu trang cà phê hay các sản phẩm mỹ phẩm từ cà phê (tẩy da
chết, kháng khuẩn, làm sạch và dưỡng trắng da…), thì các sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột mới chủ yếu dừng ở dạng sơ chế thành nguyên liệu, chế
biến thành cà phê hoà tan hoặc xuất thô ra thị trường thế giới.
(B). Sơ đồ chuỗi giá trị của các hộ nông dân
Hộ nông dân trồng cà phê là tác nhân đầu tiên tham gia chuỗi. Hộ nông
dân mua đầu vào là giống, vật tư nông nghiệp, phân bón... để tiến hành sản xuất
cà phê, thuê lao động và làm các công việc tưới tiêu chăm sóc cà phê, hái cà
phê, phơi cà phê rồi bán cho thương hoặc các cơ sở thu gom, sơ chế, một phần
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nhỏ bán cho các cơ sở chế biến, hoặc bán cho người tiêu dùng nội địa (tại địa
phương hoặc trên cả nước).
Hình 4. Sơ đồ chuỗi giá trị của các nông hộ

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy hộ nông dân trồng cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột thường canh tác trên quy mô nhỏ (các hộ có quy mô canh tác từ 0,5ha1,0 ha chiếm 49,6%, từ 1,0 ha đến 2,0 ha chiếm 32,9%, số hộ canh tác từ 2-3 ha
chỉ chiếm 1,1%, còn lại là dưới 0,5 ha), cà phê có tuổi vườn từ trên 20 năm chiếm
tới 49,1% và phần lớn các hộ nông dân này đều được tập huấn thường xuyên về
kỹ thuật chọn giống, làm cỏ, bón phân, tưới nước, bảo vệ thực vật, chăm sóc cây
trồng theo các tiêu chuẩn CDĐL và một số tiêu chí khác như organic, 4C, 4P,
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Global... Số liệu điều tra thể hiện, hầu hết chủ hộ nông dân trồng cà phê có trình
độ trung học cơ sở và trung học phổ thông. Trong đó, số chủ hộ có trình độ trung
học cơ sở, chiếm 43,3% số mẫu điều tra. Nhóm thứ hai có trình độ học vấn trung
học phổ thông chiếm 28,4%. Nhóm chủ hộ không biết chữ và có trình độ học vấn
tiểu học chiếm tỷ lệ lần lượt là 1,1% và 20,4%. Ở các mức trình độ học vấn cao
hơn, tỷ lệ tương đối thấp, lần lượt là trung học chuyên nghiệp 3,8% và cao đẳng,
đại học 2,9%. Trên thực tế, chủ hộ trong gia đình thường là những người trung
niên, có trình độ học vấn thấp, thông thường chỉ học hết THCS và THPT. Trình
độ học vấn thấp là một trong những nguyên nhân khiến cho các nông hộ còn “rụt
rè” trong việc tiếp cận các phương pháp đổi mới hình thức canh tác, tăng năng
suất cây trồng. Bên cạnh đó, các nông hộ chủ yếu vẫn còn canh tác “nhỏ lẻ”,
khiến cho năng suất cà phê tại Buôn Ma Thuột còn thấp.
Số nhân khẩu trong hộ nông dân trồng cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma
Thuột dao động từ 2-16 người, số hộ có nhân khẩu 4-6 người chiếm 78,7% số
mẫu điều tra. Trong đó, các hộ gia đình có số nhân khẩu chủ yếu là 5 người
chiếm 32,2%, nhóm thứ hai có số nhân khẩu 06 người và 04 người chiếm tỷ lệ
lần lượt là 23,3% và 23,1%. Tỷ lệ các hộ gia đình có số nhân khẩu 02 – 03
người chiếm tỷ lệ thấp, lần lượt là 2,0% và 5,8%. Số hộ gia đình có số nhân
khẩu từ 07 – 16 người cũng tương đối nhỏ, lần lượt là, 07 người/hộ chiếm 9,8%;
08 người/hộ chiếm 2,9%, 09 người/hộ chiếm 0,4%, 10 người và 16 người/hộ
chiếm tỷ lệ bằng nhau là 0,2%. Trung bình hộ nông dân có 5,1 người/hộ, trung
bình số lao động chính có 2,2 người/hộ. Trong đó, số hộ có lao động chính từ 23 người chiếm tổng 75,7% số hộ điều tra. Trong đó, số hộ có 2 lao động chính
chiếm tỷ lệ cao nhất là 50,7%. Nhóm thứ hai có 03 lao động chính chiếm 25,0%.
Tỷ lệ hộ gia đình có 04 lao động chính cũng chiếm tỷ lệ cao 15,0%. Đối với
nhóm các hộ gia đình có từ 5 lao động chính trở lên chiếm tỷ lệ thấp, lần lượt là
có 5 lao động chính chiếm 4,0%, có 6 lao động chính chiếm 0,4% và 7 lao động
chính/hộ chiếm 1,1%. Số liệu điều tra cho thấy, số lượng lao động trong gia đình
chủ yếu ở 2,2 người/hộ gia đình. Mức số người lao động chủ yếu của gia đình
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tham gia vào trồng và chăm sóc cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột cho thấy
còn ở mức thấp, hình thức canh tác còn mang tính nhỏ lẻ, quy mô nhỏ.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, 100% hộ nông dân không được đầu tư gì từ
phía doanh nghiệp chế biến hay các thương lái và cũng không có cam kết hay
ràng buộc gì khiến nông dân phải bán sản phẩm cho ai. Khi cà phê được thu
hoạch, tùy thuộc điều kiện của hộ nông dân có sân phơi, máy xát quả tươi hay
không mà họ bán quả tươi hay sơ chế rồi mới bán. Các đại lý/nhà cung cấp vật tư
nông nghiệp chính là nơi cung cấp giống, phân bón, thuốc BVTV và các công cụ
sản xuất khác cho nông dân. Trên thực tế, các đại lý vật tư nông nghiệp cũng là
một nguồn tín dụng phi chính thức đối với nông dân, thông qua hình thức bán vật
tư cà phê chậm.
Diễn biến trên thị trường khi nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp,
cơ sở chế biến ở mức độ khan hiếm thì vị thế của các tác nhân nắm giữ nguồn
hàng nguyên liệu tăng và giảm vị thế của các tác nhân thu mua, chế biến. Lúc
này nông dân trồng cà phê có vai trò quyết định trong mối quan hệ này, họ có
thể duy trì bán sản phẩm cho các thương lái quen để ổn định đầu ra hoặc lựa
chọn nơi bán khác để mang lại lợi ích tốt nhất. Ngược lại, trong bối cảnh sản
lượng cà phê quả ngày càng tăng, các doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn
trong xuất khẩu sản phẩm thì vị thế của tác nhân thu gom, chế biến được nâng
cao họ có vai trò quyết định trong mối liên kết với nguời cung cấp nguyên liệu
còn người nông dân trồng cà phê lại khó khăn trong tiêu tiêu thụ sản phẩm.
Các tác nhân đầu vào còn bao gồm: Các cơ quan nông nghiệp như Sở Nông
nghiệp & Phát triển nông thôn, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, Trung
tâm nghiên cứu, Chi cục Bảo vệ thực vật… cung cấp các kiến thức công nghệ và
kỹ thuật, chủ yếu thông qua các khóa tập huấn kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật và hoạt
động thực tiễn của nhân viên nông nghiệp như: kỹ thuật chọn giống; kỹ thuật làm
cỏ; kỹ thuật bón phân; kỹ thuật tưới nước; kỹ thuật bảo vệ thực vật và kỹ thuật
chăm sóc cây; tổ chức thực hiện công tác giống cây trồng, giống vật nuôi, phân
bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các vật tư khác phục
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vụ sản xuất nông nghiệp theo quy định; Tổ chức công tác bảo vệ thực vật, thú y,
phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh động vật, thực vật đối với
sản xuất nông nghiệp; hướng dẫn và tổ chức thực hiện kiểm dịch nội địa về động
vật, thực vật trên địa bàn tỉnh theo quy định; thực hiện kiểm dịch cửa khẩu về
động vật, thực vật theo quy định; Hướng dẫn, tổ chức xây dựng mô hình thực
hành sản xuất nông nghiệp tốt (VIETGAP) trong nông nghiệp.
Về hình thức liên kết trong chuỗi: Trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột, có 3 hình thức liên kết đang tồn tại, đó là: 1) Tiêu thụ
trực tiếp giữa nông dân và người mua; 2) Liên kết giữa nông dân và người mua,
trong đó hợp tác xã đóng vai trò trung gian; 3) Hợp tác xã hợp đồng mua sản
phẩm từ nông dân và hợp đồng bán sản phẩm cho doanh nghiệp. Sơ đồ trên đây
cho thấy, chỉ có 36,2% số hộ nông dân được khảo sát có ký hợp đồng bán sản
phẩm cho các đối tác. Còn lại, các hộ nông dân không ký hợp đồng, mà chủ yếu
dựa vào cam kết bằng miệng hoặc niềm tin để bán sản phẩm cho thương lái
(phần lớn là thương lái trong xã). Việc bán hàng hoá không có hợp đồng thường
dựa trên các mối quen từ trước (chiếm 91,6% các hộ được hỏi), trong đó các mối
quen này thường ứng trước các khoản tiền vốn để hộ nông dân mua giống, phân
bón và các vật tư đầu vào cho mùa vụ (chiếm 67,6% các hộ được hỏi). Lý do có
tới 84,1% các hộ nông dân được hỏi bán phần lớn sản phẩm cho các thương lái
trong xã là vì họ nhận được tiền mặt ngay sau khi giao hàng (87,7% số hộ được
hỏi trả lời), được ứng trước tiền để phục vụ sản xuất (83,8% số hộ được hỏi trả
lời), tiêu chuẩn thu mua sản phẩm dễ dàng (chiếm 85,2% số hộ được hỏi trả lời),
ứng trước phân bón (chiếm 96,9%) và thuận tiện về địa điểm bán hàng (gần
nhà), đã biết từ trước (chiếm 83,8% số hộ được hỏi trả lời). Cũng vì phần lớn
sản phẩm của hộ nông dân được bán cho thương lái trong xã, nên thông tin và
giá bán cà phê họ cũng chủ yếu nghe từ thương lái (chiếm 95,6% số hộ được hỏi
trả lời), có so sánh giá thương lái bán ra với giá được nghe trên thông tin báo đài
(81,3% số hộ được hỏi trả lời). Số hộ nhận thông tin về giá bán được nghe từ cơ
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sở chế biến, hiệp hội cà phê, hoặc qua tin nhắn điện thoại, mạng internet chiếm
tỷ lệ nhỏ trong tổng số hộ được hỏi trả lời.
Trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL của các hộ nông dân, mối liên
kết của các hộ nông dân cũng hết sức lỏng lẻo. Liên kết ngang, nghĩa là liên kết
giữa các hộ nông dân với nông dân, hợp tác xã với hợp tác xã, doanh nghiệp và
doanh nghiệp… để làm giảm chi phí, tăng giá bán sản phẩm, tăng số lượng sản
phẩm bán. Liên kết ngang hiệu quả sẽ khiến chi phí đầu vào mua hạt giống,
phân bón, vật tư khác sẽ giảm; giảm được chi phí vận chuyển nếu phải đi mua
vật tư hoặc bán hàng hoá ở các địa điểm xa; ký kết được các hợp đồng lớn với
số lượng hàng hoá bán ra lớn, đảm bảo uy tín và đỡ rủi ro. Tuy nhiên, liên kết
ngang giữa các hội nông dân với nhau ở các vùng trồng cà phê CDĐL hoàn toàn
yếu ớt, khiến những lợi thế của sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý không
được phát huy. Mặc dù được đầu tư bài bản hơn so với các sản phẩm không thực
hiện đăng ký CDĐL, sản phẩm hạt cà phê CDĐL phải đạt yêu cầu cao hơn so
với các hạt cà phê khác trồng tại Đắk Lắk, nhưng so với các hộ không thực hiện
đăng ký CDĐL, có đến trên 50% các hộ thực hiện đăng ký CDĐL cho rằng họ
không gặp thuận lợi gì hơn so với các hộ gia đình không đăng ký CDĐL về giá
bán, tìm kiếm thị trường đầu ra, nguồn nguyên liệu ổn định, ít gặp rủi ro. Họ chỉ
gặp thuận lợi hơn so với các hộ không đăng ký CDĐL về hỗ trợ kỹ thuật, cà phê
chất lượng tốt hơn và quy trình kiểm soát trồng và chăm sóc cà phê chặt chẽ hơn
(Phụ lục 1, Bảng 1.6).
Ở hình thức liên kết dọc (nghĩa là liên kết giữa hộ nông dân với HTX ,
doanh nghiệp hoặc các cơ sở chế biến kinh doanh khác trong chuỗi sản xuất),
mức độ liên kết cũng rất thấp. Phần lớn sự liên kết của người nông dân với hợp
tác xã, thương lái, doanh nghiệp đều dưới dạng quan hệ thời điểm, không có hợp
đồng sản xuất, tiêu thụ, chủ yếu là mua đứt bán đoạn (98,7% số hộ nông dân cho
rằng họ được trả tiền ngay sau khi thương lái mua hàng, có nghĩa là hình thức
mua đứt bán đoạn tại vườn hoặc tại điểm thu mua hàng của thương lái). Do vậy,
họ gặp nhiều rủi ro về giá cả, chi phí cung ứng nguyên vật liệu cao (vì chủ yếu
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dựa vào thương lái trong huyện và tỉnh), sản lượng cà phê làm nguyên liệu đầu
vào cho các nhà máy chế biến không được kiểm soát chặt chẽ, chủ yếu là mua
xô, không có sự phân loại chất lượng cà phê, hoặc phân biệt giữa cà phê dán
CDĐL hay cà phê không có đăng ký CDĐL. Việc tham gia chuỗi giá trị của
người nông dân theo hợp đồng sản xuất hoặc hợp đồng chế biến, hợp đồng
thương mại rất yếu ớt. Các hộ nông dân không biết các nhà máy chế biến sản
phẩm của mình là ai, họ có những yêu cầu gì về sản phẩm để có thể thực hiện
sản xuất theo đúng quy trình, họ cũng không chủ động được về chất lượng sản
phẩm do mình trồng ra và họ phải trải qua rất nhiều công đoạn của chuỗi để sản
phẩm của mình đi đến tay người tiêu dùng. Họ cũng không được hướng dẫn các
thủ tục thuận lợi về vốn sản xuất từ các doanh nghiệp chế biến hoặc doanh
nghiệp thương mại. Chính vì vậy, chi phí sản xuất của các hộ nông dân thường
cao, rủi ro lớn và lợi nhuận họ thu được thường thấp do phải chi phí cho rất
nhiều các công đoạn sau của chuỗi.
C. Sơ đồ chuỗi giá trị của các cơ sở thu gom
Cơ sở thu gom là tác nhân trực tiếp thu mua cà phê của các hộ nông dân rồi
bán cho các cơ sở sơ chế, hoặc tự sơ chế, hoặc các doanh nghiệp chế biến. Cà phê
sau khi được thu hoạch từ các hộ gia đình sẽ đi theo kênh thương lái, cơ sở thu
gom cấp 1 và cơ sở thu gom cấp 2.
Cơ sở thu gom sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột thường phân
thành 2 cấp: thu gom cấp 1 và thu gom cấp 2. Cơ sở thu gom cấp 1 (hay còn gọi
là thương lái cấp 1) bao gồm các thương lái (trong xã, trong huyện, trong tỉnh và
ngoài tỉnh) và các cơ sở chế biến. Cơ sở thu gom cấp 2 (hay còn gọi là thương
lái cấp 2) bao gồm các đại lý (trong xã, trong huyện, trong tỉnh, ngoài tỉnh), các
nhà xuất khẩu, và các cơ sở chế biến. Dòng sản phẩm của các cơ sở thu gom đi
từ các hộ gia đình (theo hình thức hợp đồng hoặc dựa trên niềm tin), đi đến các
cơ sở thu gom cấp 1, các cơ sở thu gom cấp 2, các cơ sở chế biến, các nhà xuất
khẩu; trong đó phần lớn sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý được bán cho thương
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lái; số lượng sản phẩm bán cho các cơ sở chế biến hoặc các nhà xuất khẩu
thường không chiếm tỷ lệ cao trong chuỗi giá trị này.
Hình 5. Sơ đồ chuỗi giá trị các cơ sở thu gom sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
Quy trình chuỗi giá trị trong các cơ sở thu gom như sau: Hộ gia đình sau
khi thu hoạch cà phê sẽ chuyển giao cà phê cho thương lái cấp 1 (các thương lái
trong ấp, trong xã, trong huyện, khác huyện…); sau đó có thể chuyển giao cho
thương lái cấp 2 (các thương lái/đại lý trong ấp, trong huyện, trong tỉnh, ngoài
tỉnh) và phân phối cà phê giao cho các cơ sở chế biến hoặc xuất khẩu/bán lẻ trực
tiếp nội địa. Việc giao dịch này thường được các đại lý đặt hàng trước. Người
làm nghề thu gom cà phê có số nhân khẩu trung bình 4,96 người/hộ với độ lệch
chuẩn 1,309; có 2,48 lao động chính với độ lệch chuẩn là 1,074 mà chủ yếu là
nam giới và 2,68 lao động được thuê trong mỗi hộ gia đình thu gom cà phê. Họ
thường có kinh nghiệm hành nghề nhiều năm và thời gian thu mua cà phê kéo
dài suốt trong năm chiếm khoảng 70.0%.
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* Thị trường đầu vào
Các cơ sở thu gom cà phê theo thời vụ, họ đi đến tận nhà của nông dân để
mua sản phẩm. Ngoài ra còn có các đại lý thu mua lớn của các doanh nghiệp,
các chi nhánh của các doanh nghiệp cà phê. Thông tin và giá cà phê trên địa bàn
được đi đến người nông dân thông qua rất nhiều kênh khác nhau và gần như
không có sự chênh lệch nhiều về giá tại các thị trấn, xã, huyện và thành phố.
Hoa hồng mà các đại lý được hưởng được tính trên sản lượng và tỷ lệ này
thường dưới 3%.
Các hộ nông dân bán hàng hoá cho các cơ sở thu gom cấp 1 (thương lái),
trong đó bán cho thương lái trong xã chiếm tỷ lệ 2,49%, còn phần lớn là mua từ
thương lái trong huyện (chiếm 34,62%), thương lái trong tỉnh (chiếm 24,74%),
thương lái ngoài tỉnh (chiếm 4,89%); bán cho cơ sở chế biến trong huyện (chiếm
7,39%), cơ sở chế biến trong tỉnh (chiếm 15,66%). Điều đó chứng tỏ sản phẩm
cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột tập trung chủ yếu vào thương lái trong huyện và
trong tỉnh.
Đối với cơ sở thu gom cấp 2: phần lớn sản phẩm của cơ sở thu gom cấp 2
thường tập trung vào các đại lý trong huyện (13,4%) và đại lý trong tỉnh
(14,61%), các cơ sở chế biến trong tỉnh (14,01%). Các đại lý ngoài tỉnh và các
cơ sở chế biến ngoài tỉnh chiếm tỷ lệ rất nhỏ.
Bảng 1. Ký kết hợp đồng với bên bán sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Ký hợp đồng

Số lượng

Tỉ lệ %

Có

6

12,0

Không

44

88,0

Tổng

50

100,0

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
Vì mỗi người thu gom nhỏ có khách hàng là một đầu mối lớn duy nhất, và
quan hệ thương mại được xây dựng nhiều năm và dựa trên sự tin cậy lẫn nhau,
nên việc mua bán ít khi được diễn ra dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.
Thông thường, việc thanh toán được thương lái lớn thực hiện bằng tiền mặt và
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trả ngay khi mua hàng, nhưng cũng có những lúc trả chậm, không thanh toán
ngay. Tuy nhiên, ngược lại cũng có trường hợp cho biết họ có nhận vốn ứng
trước từ đầu mối thu mua (Phụ lục 1. Bảng 1.8).
Về phương thức mua hàng, phương thức mua hàng chủ yếu là thỏa thuận
giá thông qua đàm phán ngay lúc mua của thương lái, doanh nghiệp, được 100%
số hộ thu gom áp dụng. Người thu gom cũng thường ứng trước tiền cho hộ nông
dân trồng cà phê, như là một hình thức giữ mối hàng quen, được 82,0% hộ gia
đình áp dụng. Mức tiền ứng trước dao động từ 500 ngàn đến 2 triệu đồng/lần.
Chỉ có 74,0% phương thức mua hàng giao hàng tại vườn và chỉ có một số rất ít
(chiếm 6,0%) thoả thuận giá ngay từ lúc ký hợp đồng.
Về phương thức thanh toán, người thu gom trả tiền mặt ngay khi mua cho
nông dân sau khi mua hoặc được trả tiền ngay tại thời điểm giao hàng tại điểm
thu mua không bao giờ mua thiếu hoặc nợ chiếm 100,0%, ngoại trừ những
trường hợp đặc biệt thì nợ lại một phần tiền thanh toán chiếm 22,0%. Toàn bộ
hộ thu gom không áp dụng phương thức mua gối đầu, hoặc các hình thức khác
(Phụ lục 1, Bảng 1.9)
Quan hệ thương mại giữa người thu gom cà phê và nông dân trồng cà phê
cũng mang tính địa phương chặt chẽ, được xây dựng nhiều năm dựa trên nền
tảng tình làng nghĩa xóm và sự tin cậy lẫn nhau. Mạng lưới người thu gom nhỏ
có vai trò hết sức quan trọng trong chuỗi giá trị. Sử dụng lao động gia đình, chủ
yếu với quan niệm lấy công làm lời, người thu gom có thể tối thiểu hóa chi phí
tiếp thị. Họ cũng cung cấp vốn cho nông dân dưới hình thức ứng trước tiền mua
cà phê một cách linh hoạt và nhanh chóng theo yêu cầu của nông dân. Họ cũng
bảo đảm việc thu hái tại vườn và vận chuyển tập kết cà phê tại một địa điểm
nhất định. Hoạt động mua bán của bên thu gom với người bán cà phê chủ yếu từ
các mối quen (chiếm 96,0%); hoặc mối quen có ứng trước (chiếm 86,0%). Chỉ
có khoảng 40,0% quan hệ mua bán cà phê được thiết lập tùy theo giá thương lái
mua giữa hộ thu gom và người bán cà phê. Thông thường các thương lái tuy
không cạnh tranh thu mua cà phê trực tiếp với nhau nhưng cũng không có hoạt
động hỗ trợ lẫn nhau một cách rõ ràng. Hoạt động mua bán cà phê chủ yếu là
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được thiết lập dựa trên quan hệ thân quen nên việc mua bán giữa bên thu gom
với người bán cà phê cũng tương đối đơn giản. Phương thức kinh doanh cũng rất
đơn giản.
* Thị trường đầu ra
Thị trường đầu ra là yếu tố quan trọng trong chuỗi giá trị cà phê. Thị
trường đầu ra trực tiếp của hộ thu gom cơ bản bán cho các thương lái và cơ sở
chế biến. Sản phẩm đầu ra trực tiếp của hộ gia đình nông dân vẫn là các sản
phẩm cà phê thô. Họ thường bán cho các đầu mối thương lái trong huyện và
trong tỉnh hoặc bán trực tiếp cho các cơ sở chế biến trong tỉnh. Sau đó, các
thương lái đầu mối này phân loại và vận chuyển đến các địa điểm tiêu thụ lớn
như TP. Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh khác để bán lại cho các đại lý buôn bán sỉ
(vựa). Những đầu mối thương lái lớn này cũng là mối quen của họ, đôi khi họ
cũng được ứng vốn từ những cơ sở này. Mỗi thương lái thu gom thường bán cho
một thương lái lớn để bán để ổn định đầu ra nên việc các hộ gia đình tiêu thụ sản
phẩm trực tiếp cho các thương lái/đại lý thấp.
Thông thường, các thông tin về mục đích sử dụng sản phẩm của người mua
sản phẩm được các thương lái mua với mục đích thu mua và bán cho các đại lý
lớn (chiếm 74,0% trên tổng số hộ gia đình); hoặc để bán cho các doanh nghiệp
chế biến (chiếm 78,0%). Các thương lái/đại lý lớn này thường có các khách
hàng ổn định, nhận được đặt hàng (thông qua điện thoại) số lượng, giá và ngày
để giao hàng. Một số thương lái/đại lý khác thu mua cà phê về để rang xay, chế
biến hoặc xuất khẩu trực tiếp với tỷ lệ tương ứng lần lượt là 52,0% và 54,0%.
Có một tỷ lệ rất thấp các thương lái/đại lý lớn thu mua cà phê để xuất khẩu cho
các doanh nghiệp FDI (Phụ lục 1, Bảng 1.10).
Không gian hoạt động của các cơ sở thu gom thường hẹp, chỉ khu trú trong
ấp và trong xã, ít khi họ mua những vùng xa hơn (xã khác, huyện khác). Khoảng
cách từ nhà đến vùng thu gom sản phẩm gần nhất là khoảng 1,365 km; khoảng
cách từ chợ buôn sản phẩm gần nhất khoảng 4,861 km và khoảng cách từ vùng
sản phẩm gần nhất tới chợ buôn bán sản phẩm gần nhất cũng dao động khoảng
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4,181 km. Nguyên nhân chủ yếu không gian hoạt động nhỏ hẹp một phần do
vốn ít, nên họ chỉ đủ khả năng mua ở khu vực gần. Sau khi thu gom đủ số lượng
thì họ giao cho các đại lý lớn hơn, hoặc giao cho các điểm sơ chế và chế biến cà
phê. Đối với hộ thu gom cà phê thì việc di chuyển các vị trí thu gom sản phẩm
cà phê cũng không quá khó khăn, khi có tới 50,0% đánh giá là bình thường và
50,0% đánh giá là thuận tiện. Thông thường, các thương lái thu gom sản phẩm
trực tiếp từ các hộ gia đình, vì họ phải chọn cà phê đạt yêu cầu (không quá già
hoặc quá non), họ ít thuê mướn công hái cà phê. Bên cạnh đó, các hộ gia đình
nông dân với các thương lái thường có mối quan hệ quen biết sẵn có, thường là
các thương lái ở trong ấp, trong xã; một phần do vốn ít, nên họ chỉ đủ khả năng
mua ở khu vực gần. Sau khi thu gom đủ số lượng thì họ giao cho các đại lý lớn
hơn, hoặc giao cho các điểm sơ chế và chế biến cà phê nên việc di chuyển các vị
trí thu gom sản phẩm cà phê cũng tương đối thuận lợi.
Trong hoạt động mua bán cà phê giữa các hộ nông dân với các thương lái,
đặc biệt đối với những vùng nông thôn xa, giao thông khó khăn thì thương lái thu
gom với các phương tiện vận chuyển hỗ trợ chủ yếu thông qua sử dụng vận
chuyển sản phẩm chủ yếu là xe tải và xe gắn máy với tỷ lệ tương ứng là 64,0% và
54,0%. Đây là hai phương tiện chuyên chở chủ yếu đối với các thương lái cà phê,
là thành phần không thể thiếu để cho hàng hóa của nông dân đến được thị trường,
và qua đó nông dân thu hồi được chi phí sản xuất đã bỏ ra. Ngoài ra, phương tiện
vận chuyển sản phẩm cà phê còn có thể là xe đạp thồ (chiếm 18,0%)… Song việc
sử dụng xe đạp thồ chỉ được sử dụng khi lượng cà phê thu gom nhỏ, hoặc chủ yếu
dùng để vận chuyển từ vườn cà phê ra một địa điểm tập kết gần đó. Thời gian thu
gom sản phẩm trong suốt năm chiếm 70% sản lượng, trong khi thời gian thu gom
sản phẩm theo thời vụ chỉ chiếm 30% sản lượng thu gom.
* Vai trò của hộ thu gom nhỏ trong chuỗi giá trị cà phê
Các cơ sở thu gom cà phê là tác nhân quan trọng trong chuỗi giá trị cà phê
đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột. Tác nhân này có chức quan trọng là nối kết
giữa người sản xuất cà phê và cơ sở chế biến sản phẩm, cung cấp nguồn nguyên
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liệu cho ngành chế biến các sản phẩm cà phê hoặc xuất khẩu cà phê nguyên
liệu.Các cơ sở thu gom cũng chính là các hộ nông thôn, cư trú tại địa bàn, nắm
bắt rất rõ thông tin về vùng sản xuất, thời điểm thu hoạch nên thu nhập/doanh
thu thương lái thu được đối với mỗi kg cà phê nhân thường không lớn, chủ yếu
hoạt động thu gom này là “lấy công làm lãi”. Họ là người chuyển tải trực tiếp
thông tin thị trường, mà chủ yếu là thông tin giá và phân hạng sản phẩm. Bên
cạnh đó, thương lái thu gom sử dụng chủ yếu nguồn lực vốn và lao động gia
đình, có đóng góp quan trọng cho nền kinh tế địa phương.
Thực tế khảo sát của đề tài cho thấy, vai trò của các cơ sở thu gom cấp 1 và
cấp 2 trong việc thu gom sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột là rất lớn.
Thương lái cấp 1 chiếm tới 89,8% sản lượng cà phê bán ra của các hộ gia đình,
trong khi thương lái cấp 2 chiếm tới 67,35% sản lượng cà phê bán ra của thương
lái cấp 1. Việc bán hàng hoá trực tiếp của người nông dân cho các doanh nghiệp
chế biến hoặc doanh nghiệp thương mại hoàn toàn khiêm tốn. Điều này cũng
phản ánh phương thức canh tác quy mô nhỏ của các hộ gia đình sản xuất cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột; đồng thời cho thấy sự phát triển của chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột có những đứt gãy không hề nhỏ. Mô hình
sản xuất chuỗi giá trị theo hợp đồng hoặc gắn sản xuất với chế biến và bán lẻ đến
tay người tiêu dùng của chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
không được áp dụng phổ biến. Liên kết sản xuất theo hợp đồng là sự thoả thuận
giữa người nông dân với các doanh nghiệp chế biến hoặc các doanh nghiệp kinh
doanh trong việc sản xuất và cung cấp các sản phẩm cà phê dựa trên thoả thuận
giao hàng trong tương lai, giá cả đã được định trước. Đó là một mô hình sản xuất
tối ưu trong chuỗi, nó giúp xác lập rõ ràng mối quan hệ giữa người bán và người
mua, phân bổ nguồn lực và chia sẻ rủi ro bình đẳng giữa người mua và người bán.
Tuy nhiên, tại các địa điểm được xác định định danh Chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn
Ma Thuột, mô hình sản xuất chuỗi theo hợp đồng không được thực hiện trên diện
rộng. Các cơ sở thu gom cấp 1 và cấp 2 trở thành mắt xích chính để đưa sản phẩm
từ nông dân đến doanh nghiệp chế biến hoặc doanh nghiệp kinh doanh thương
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mại. Mạng lưới thu gom nhỏ (hộ gia đình, cá thể, đại lý nhỏ) đóng vai trò hết sức
quan trọng trong chuỗi giá trị. Họ có vai trò cung cấp cả vốn, hạt giống, phân
bón… cho người nông dân, cơ chế thu mua linh hoạt, giá cả mang tính chất
“thuận mua vừa bán”. Nông dân, với tập quán canh tác tiểu nông truyền thống đã
không thể thay thế lực lượng thu gom này bằng một đại lý có quy mô lớn hơn
hoặc các doanh nghiệp kinh doanh thương mại lớn để sản phẩm của họ có thể đi
thẳng đến thị trường tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu. Chính vì vậy, một
phần doanh số bán thu được của người nông dân được chuyển sang tay các cơ sở
thu gom cấp 1 và cấp 2, chứ không trực tiếp người nông dân được hưởng lợi do
bán được sản phẩm trực tiếp cho doanh nghiệp.
Khi so sánh việc thu gom các sản phẩm cà phê CDĐL và các sản phẩm cà
phê không đăng ký CDĐL, phần lớn các cơ sở thu gom đều cho rằng 2 loại sản
phẩm này không có gì khác biệt (tỷ lệ trả lời là từ 63,3% đến 71,4%) (Phụ lục 1,
Bảng 1.11). Có nghĩa là, thị trường không phân biệt được ưu thế của sản phẩm
cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột; và ở nhiều cơ sở thu gom, ngay ở các nhà máy
chế biến đóng vai trò là cơ sở thu gom, sản phẩm cà phê CDĐL và sản phẩm cà
phê không đăng ký CDĐL không được phân loại và có giá trị như nhau. Đây
được coi là “thất bại” của thị trường khi sản phẩm không được công nhận nhãn
hiệu được đăng ký và đầu tư sản xuất. Sản lượng cà phê chỉ dẫn địa lý cà phê
Buôn Ma Thuột chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng hàng hóa xuất khẩu cà phê
Việt Nam gần 1/3 từ năm 2014 đến nay, như vậy có thể đánh giá về khả năng
cạnh tranh trong nước của sản phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột là
cao, tuy nhiên nếu so với sản phẩm xuất khẩu tương đồng về tên gọi chỉ dẫn địa
lý và chủng loại hàng hóa Robusta thì trong tương lai khả năng cạnh tranh của
Việt Nam nói chung và cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột nói riêng có nhiều
nguy cơ giảm sút.
D. Sơ đồ chuỗi giá trị của các cơ sở/nhà máy chế biến
Tỉnh Đắk Lắk có 23 doanh nghiệp chế biến cà phê nhân theo công nghệ
khô, tổng công suất 475.000 tấn/năm, 16 dây chuyền chế biến ướt, tổng công
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suất 64.000 tấn/năm. Đắk Lắk có 47 doanh nghiệp chế biến cà phê bột, công
suất 32.000 tấn/năm; 1 doanh nghiệp chế biến cà phê hoà tan, công suất 1000
tấn/năm. Phần lớn các doanh nghiệp chế biến cà phê ở Đắk Lắk có quy mô nhỏ,
dây chuyền thiết bị chưa đồng bộ và tỷ lệ chế biến sâu mới chiếm khoảng 2,3%
tổng sản lượng cà phê xuất khẩu của Đắk Lắk. Chỉ có một số dây chuyền công
nghệ chế biến ướt cà phê nhân như Công ty TNHH 1 thành viên Ea Pôk, Thắng
Lợi, Phước An....
Hình 6. Sơ đồ chuỗi giá trị của các cơ sở/nhà máy chế biến sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột

Nguồn: Kết quả khảo sát điều tra của đề tài
Theo kết quả điều tra khảo sát của đề tài, các cơ sở và doanh nghiệp chế
biến cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột rất đa dạng về hình thức sở hữu: hợp tác xã,
doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước. Các cơ sở và
doanh nghiệp này gặp nhiều thuận lợi về vùng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm
cà phê sau khi thu mua, sản lượng cà phê thu mua; nhưng lại gặp khó khăn trong
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tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm, thiếu thông tin thị trường, thiếu vốn (đối với
các cơ sở quy mô nhỏ. Công nghệ chế biến hiện nay của các cơ sở và doanh
nghiệp phần lớn là thấp hơn so với công nghệ của thế giới. Cà phê ở Tây
Nguyên chủ yếu được chế biến ở 3 khu vực: hộ gia đình quy mô nhỏ, thủ công;
các nhà máy chế biến cà phê nhân; các nhà máy chế biến cà phê bột. Có tới 80%
cà phê được sơ chế, chế biến tại khu vực hộ gia đình bằng hai loại công nghệ:
công nghệ chế biến ướt và công nghệ chế biến khô, trong đó công nghệ chế biến
khô được áp dụng rộng rãi. Đặc điểm của công nghệ chế biến khô là nó làm tăng
tổn thất sau khi thu hoạch cà phê, khiến sản phẩm cà phê nhân có giá trị thấp
hơn so với công nghệ chế biến ướt khi đưa ra thị trường xuất khẩu. Thuận lợi
của công nghệ chế biến khô là giá đầu tư một dây chuyền công nghệ không quá
cao, tùy theo công suất chế biến mỗi máy (có giá đầu tư từ 5 triệu đồng trở
lên/máy) nhưng bất lợi là khi xay xát làm cho nhiều nhân cà phê bị tổn thương,
vỡ, trong phơi sấy có lúc hạt cà phê bị lên men, thâm đen lẫn tạp chất… nên dẫn
đến chỉ tiêu đánh giá ngoại quan cà phê thấp, giá xuất khẩu không cao. Hiện
nay, phần lớn các nông hộ sản xuất cà phê ở Tây Nguyên có diện tích từ 1 ha trở
lên đều tự trang bị một dây chuyền công nghệ chế biến cà phê nhân khô với quy
mô nhỏ vài trăm tấn/năm, còn đối với các doanh nghiệp mỗi dây chuyền đều có
công suất từ 1.000 tấn sản phẩm cà phê nhân/năm trở lên. Trong khi đó, việc chế
biến cà phê nhân theo công nghệ chế biến ướt là tiên tiến nhất hiện nay chỉ có
một số ít doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê ở vùng Tây Nguyên có quy
mô tương đối lớn mới đầu tư.Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông
sản, phần lớn cà phê Việt Nam khi thu hoạch không đáp ứng được độ chín, lẫn
nhiều tạp chất, máy móc thiết bị sơ chế lạc hậu, sân phơi tạm bợ trên nền đất
hoặc nền xi măng,... dẫn đến chất luọng thấp.Trong khi xuất khẩu chủ yếu ở
dạng thô nên cà phê Việt không có thương hiệu mà phần lớn trở thành nguyên
liệu của nhiều nước dùng để chế biến sâu và tái xuất lại tiêu thụ ở Việt Nam
dưới dạng cà phê bột, hòa tan, pha sẵn. Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy,
doanh nghiệp kinh doanh, chế biến cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột đảm nhiều
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nhiều vai trò khác nhau: cung ứng vật tư nguyên liệu, sản xuất và trồng cà phê,
thu gom cà phê, sơ chế cà phê, chế biến cà phê. Ở kênh thị trường, doanh nghiệp
kinh doanh chế biến cà phê đảm nhận cả kênh bán lẻ, bán sỉ cho đại lý các cấp
hoặc qua trung gian thương mại; và xuất khẩu trực tiếp. Cũng như canh tác và
thu hoạch, khâu chế biến cà phê cũng tồn tại nhiều hạn chế. Việc chế biến cà
phê nhân xuất khẩu thực hiện tốt nhưng chế biến sâu, tạo ra cà phê bột, cà phê
hòa tan, các thực phẩm từ cà phê như bánh, kẹo, rượu, nước giải khát còn bỏ
ngỏ.Tuy nhiên, khâu chế biến sâ u vẫn chưa được các doanh nghiệp trong nước
chú trọng, khiến sản lượng và thị phần cà phê chế biến sâu và các thực phẩm từ
cà phê phần lớn thuộc các doanh nghiệp nước ngoài.
* Thị trường đầu vào
Nguồn nguyên liệu cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến cà phê chính là
các cơ sở thu mua và sơ chế cà phê hoặc các thương lái trong vùng lân cận. Quá
trình sản xuất và phân phối cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột được thực hiện thông
qua doanh nghiệp sơ chế/chế biến cà phê đảm nhận. Thông tin về nguyên liệu
đầu vào của các doanh nghiệp chế biến thường lấy từ các cơ sở thu gom cấp 1 và
cấp 2; hoặc từ các doanh nghiệp cùng địa bàn hoạt động. Quá trình sản xuất và
phân phối sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột đều tuân theo một quy trình
chế biến chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, tuân thủ theo
các quy định về tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để có sản phẩm đạt yêu cầu khắt
khe của các đơn đặt hàng ngoài nước. Quá trình sản xuất và phân phối được
hình thành chủ yếu dựa trên quy trình cơ bản: phân loại cà phê (90,0%); xử lý cà
phê (100,0%); rang cà phê (40,0%); xay cà phê (35,0%); chế biến cà phê
(85,0%); đóng gói cà phê (85,0%); dán nhãn hiệu cà phê (65,0%); xuất khẩu cà
phê (55,0%) và tiêu thụ nội địa (chủ yếu chiếm 100,0%). Trong quá trình sản
xuất và phân phối sản phẩm cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột, các hộ
nông dân trồng cà phê và các thương lái phải có uy tín, tín nhiệm, cung cấp
nguyên liệu đạt chất lượng tốt, lượng cung ổn định, giá cả hợp lý và có quan hệ
làm ăn lâu dài với cơ sở/doanh nghiệp sơ chế, chế biến cà phê. Do đó, mỗi hộ
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gia đình hoặc thương lái thường phải có từ 2-3 nhà cung cấp nguyên liệu ổn định
và có mối quan hệ làm ăn lâu dài, có thể cung cấp 80-90% khối lượng nguyên
liệu đầu vào.
Lợi thế duy nhất mà cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột có được là
chất lượng mùi vị sản phẩm, với mức điểm trung bình là 3,15/5 điểm. Thực tiễn
cho thấy, xuất khâu cà phê chiếm 13% tổng giá trị xuất khẩu nông sản Việt
Nam, trở thành nước xuất khẩu cà phê vối lớn nhất thế gíới, chiếm 43% thị phần
cà phê vối thế giới. Tuy nhiên, trong lợi thế xuất khẩu cà phê lớn thứ hai hiện
nay, cà phê xuất khẩu Việt Nam cung gặp phải những khó khăn và dễ bị thải loại
do nhiều yếu tố như: yếu tố về độ ẩm (12,5%), tạp chất (0,5-1%), hạt đen, vỡ …
Nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng cà phê nhân xuất khẩu là do kỹ
thuật trồng trọt và công đoạn thu hoạch không đúng quy cách. Tình trạng thu hái
đồng loạt cà phê xanh, cà phê non còn khá phổ biến ; cơ sở vật chất phục vụ sơ
chế bảo quản cà phê còn thiếu thốn, lạc hậu; cơ chế giá thu mua cà phê tươi
chưa khuyến khích người sản xuất quan tâm đến chất lượng, nhất là khâu thu
hoạch, phơi sấy, phân loại.
Thị trường đầu vào của các cơ sở, doanh nghiệp sơ chế/chế biến sản xuất
cà phê đã xay nghiền, sàng lọc và phân loại theo quy cách. Các doanh nghiệp
này có chi phí đầu tư lớn, chi phí hoạt động cao và thị trường đầu ra ổn định
chặt chẽ nên phải có hệ thống cung cấp nguyên liệu đầu vào ổn định. Các doanh
nghiệp này phải ký hợp đồng mua bán nguyên liệu ổn định trong thời gian vài
tháng tới một năm, thậm chí phải ký những bản thỏa thuận hợp tác lâu dài. Do
đó, nguồn cung về cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột tương đối ổn định,
với mức điểm trung bình là 2.65/5 điểm.
Chất lượng cà phê của Việt Nam sản xuất ra chất lượng không đồng đều
do phần lớn lượng cà phê được sản xuất ở quy mô nhỏ; trên 80% số nông trại có
diện tích dưới 2 ha, hộ lớn nhất cũng chỉ đạt 5 ha và hộ thấp nhất chỉ có 2-3 sào.
Mặc dù, hiện nay hầu hết cà phê của Việt Nam dựa trên sự thỏa thuận giữ bên
mua và bên bán; cách phân loại chất lượng cà phê theo tỷ lệ hạt đen, hạt vỡ là
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cách phân loại lạc hậu và đơn giản nhất mà các nước xuất khẩu cà phê trên thế
giới không còn áp dụng. Chính cách làm này là lý do khiến các nhà nhập khẩu
đánh giá thấp chất lượng của các lô hàng và làm giảm uy tín chất lượng của cà
phê Việt Nam. Đây là nguyên nhân lớn làm cho tình trạng chất lượng cà phê
không đồng đều, điều này làm cho giá xuất khẩu cà phê của nước ta thấp hơn
10% so với giá các sản phẩm cùng loại của các nước khác trên thế giới. Đây là
một thiệt thòi lớn cho cho những nhà xuất khẩu cà phê của ta và cũng thiệt hại
cho người nông dân trồng cà phê của Việt Nam.
Cạnh tranh lớn nhất đối với các cơ sở, doanh nghiệp chế biến cà phê
chính là về giá cả, chiếm 1,80/5 điểm. Mặc dù, chuỗi giá trị cà phê đăng ký
CDĐL Buôn Ma Thuột có năng lực cạnh tranh rất tốt nhờ tận dụng được các
nguồn lực sản xuất như được thiên nhiên ưu đãi điều kiện sản xuất thuật lợi cùng
vớ lợi thế giá nhân công rẻ. Bên cạnh đó, do thói quen cùng với công nghệ sản
xuất lạc hậu, manh mún, sự liên kết lỏng lẻo trong quan hệ thương mại giữa các
tác nhân trong chuỗi, công nghệ chế biến chưa cao, người dân làm không theo
một quy trình kỹ thuật nhất định, năng lực chế biến chưa được phát huy tối đa,
các sản phẩm chế biến còn thiên về sản phẩm thô, một số sản phẩm chế biến lệ
thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc, thiếu cân đối nguồn nguyên liệu cho
chế biến nội tỉnh và năng lực vốn để nâng cấp công nghệ còn kém là những hạn
chế quan trọng nhất.
Theo đánh giá về nguyên liệu đầu vào sản phẩm cà phê CDĐL với các sản
phẩm cà phê khác thì chủng loại sản phẩm, chất lượng sản phẩm và các chi phí
thu mua sản phẩm cũng là khó khăn lớn đối với các cơ sở, doanh nghiệp sơ chế,
chế biến với mức điểm trung bình khó khăn lần lượt là 2,15/5 điểm, 2,20/5 điểm
và 2,20/5 điểm. Chủng loại sản phẩm, chất lượng sản phẩm và chi phí thu mua
sản phẩm là nguyên nhân làm cho giá xuất khẩu của ta thấp, và thường bị ép giá.
Bởi nếu thực hiện tốt quy trình kỹ thuật trong việc trồng cây, chăm sóc cũng như
công tác thu hoạch, sơ chế, chế biến sau thu hoạch, nâng cao chất lựợng cà phê
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thì cạnh tranh về giá của Việt Nam lại là khó khăn cho việc phát triển trên thị
trường cà phê xuất khẩu thế giới.
Các doanh nghiệp sơ chế, chế biến không phải chịu cạnh tranh đáng kể
trong việc mua nguyên liệu đầu vào, nếu có cạnh tranh thì chủ yếu là cạnh tranh
từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh hoặc các doanh nghiệp nhà nước. Bởi lẽ,
như đã phân tích, mối quan hệ giữa các hộ gia đình, các thương lái hay các cơ sở,
doanh nghiệp sơ chế, chế biến phần lớn hoạt động mua bán này dựa trên mối quan
hệ liên kết sẵn có, được thiết lập từ lâu. Do đó, những cạnh tranh trong nguyên
liệu đầu vào thường khó xảy ra. Nếu có cạnh tranh, những rủi ro chủ yếu thường
gặp khi mua nguyên liệu đầu vào là do giá mua cao hơn giá thị trường hoặc mua
phải đầu vào kém chất lượng, không đáp ứng kỹ thuật sản xuất (Phụ lục 1, Bảng
1.12)
* Thị trường đầu ra
Thông thường, các doanh nghiệp mua nguyên liệu theo từng chuyến hàng
tùy theo nhu cầu nguyên liệu để sản xuất và khả năng cung cấp của đối tác chứ
không ký hợp đồng mua bán trước. Vì là các mối hàng quen biết thân thiết lâu
năm nên việc thanh toán có thể theo hình thức gối đầu (đặt hàng mua, nhận hàng
và trả trước trên 50% tổng giá trị lô hàng, thanh toán chậm khoản còn lại trong
đợt mua tiếp theo). Các doanh nghiệp, cơ sở sơ chế, chế biến ít liên kết với
doanh nghiệp khác để xuất khẩu, doanh nghiệp khác trong nước. Kênh xuất
khẩu tiêu thụ phần lớn sản phẩm cà phê của vùng, dưới hình thức nguyên liệu
thô. Kênh xuất khẩu nguyên liệu thô chủ yếu cho sản phẩm cà phê nhân, được
các doanh nghiệp xuất khẩu đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như: Đức,
Mỹ,… Phương thức mua bán của doanh nghiệp này là ký hợp đồng trước, có
tạm ứng và giữ giá, số lượng ổn định trong thời hạn hợp đồng. Giá bán do hai
bên tự thỏa thuận theo giá của thị trường thế giới, nên việc mua bán thường ổn
định hơn, lâu dài hơn.. Giao hàng tại cảng bên bán cho công ty giao nhận, chi
phí vận chuyển tùy theo từng trường hợp được thỏa thuận và được tính vào giá
bán. Do đó, phương thức này thường ổn định hơn trên thị trường.
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Các cơ sở, doanh nghiệp sơ chế, chế biến còn có thể bán lẻ trực tiếp (chiếm
4,6 hoặc thông qua đại lý bán buôn (chiếm 2,3%). Các doanh nghiệp này bán
qua các trung gian là nhà phân phối, các đại lý tại các khu vực, các tỉnh (chiếm
44,2%) chứ không bán trực tiếp tới người tiêu dùng. Giá bán sản phẩm cà phê
đăng ký CDĐL thông qua các nhà phân phối, các đại lý khá ổn định; giá bán
buôn là do nhà sản xuất đặt ra còn giá bán lẻ do đại lý tự quyết định (ngoại trừ
một số sản phẩm được áp giá bán lẻ trước). Nhà cung cấp và các đối tác tiêu thụ
này có thỏa thuận rõ ràng về các chính sách làm đại lý liên quan đến giá bán, lợi
nhuận, chiết khấu, vận chuyển và giao nhận hàng hóa, thị trường tiêu thụ. Hình
thức thanh toán chủ yếu hiện nay vẫn là trả tiền trước giao hàng sau.
Ngoài ra, các cơ sở, doanh nghiệp sơ chế, chế biến còn có thể bán cho
doanh nghiệp FDI hoặc qua trung gian môi giới. Kết quả điều tra cho thấy, sản
phẩm cà phê còn đi qua trung gian, môi giới, mà trước hết là thương lái tại địa
phương (trong ấp, trong xã) - lực lượng thu gom hàng hóa nông sản chủ yếu.
Sau đó, các người thu gom tại địa phương này sẽ bán lại cho các thương lái hay
cơ sở chế biến để hình thành các sản phẩm trung gian khác cho các sản phẩm
cuối cùng khác. Thông qua kênh tiêu thụ này, hàng hóa của các cơ sở/doanh
nghiệp sơ chế, chế biến cà phê trở nên đa dạng hơn.
Nhìn vào cơ cấu đối tượng của ngành cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma
Thuột, thị trường tiêu thụ sản phẩm và cơ cấu sản phẩm, có thể thấy rằng bản
thân quốc gia đông dân này đã là một thị trường quy mô lớn, và tiêu thụ hơn một
nửa sản phẩm sản xuất ra. Kênh phân phối cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma
Thuột rộng khắp từ khu vực nông thôn đến thành thị, với mạng lưới lực lượng
tác nhân thu gom các cấp và các tác nhân sơ chế được chuyên môn hóa cho từng
mặt hàng. Trong đó, đối tượng tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của ngành cà phê đăng
ký CDĐL Buôn Ma Thuột là doanh nghiệp ngoài quốc doanh (chiếm 95,0%).
Các công ty này có trách nhiệm chế biến, vận chuyển và xuất khẩu cà phê, và
thông thường là các tập đoàn lớn. Cà phê giúp họ thu được lượng ngoại tệ cần
thiết cho hoạt động kinh doanh của mình. Trên thực tế, các hầu hết những giao
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dịch xuất khẩu trực tiếp (chiếm 27,9% tổng mẫu điều tra) hoặc thông qua các
doanh nghiệp FDI (chiếm 16,3% tổng mẫu điều tra) sẽ nhận cà phê tại các bến
cảng và chuyên chở tới khách hàng của họ. Kênh tiêu thụ này cũng tương đối
rộng khắp và là chủ lực của cà phê Việt Nam tại thị trường nước ngoài.
Đối tượng tiêu thụ thứ hai là hộ gia đình và cá nhân (dùng làm nguyên vật
liệu sản xuất/bán buôn/bán lẻ) (chiếm 9,2%). Sự vận hành của hệ thống phân phối
tạo ra sự linh hoạt trong cung ứng nguyên liệu cho các ngành chế biến khác nhau
khi có nhu cầu. Hệ thống phân phối sản phẩm không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ
đưa hàng hóa từ người sản xuất đến người tiêu dùng mà còn có vai trò thúc đẩy
nhu cầu quảng bá sản phẩm, thu thập thông tin khách hàng. Cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp nội địa đặc biệt là lượng khách hàng, đối tượng tiêu thụ là hộ gia
đình và cá nhân trong nước dùng cà phê làm nguyên vật liệu sản xuất/bán
buôn/bán lẻ, ngày càng có vai trò quan trọng.
Mặc dù Việt Nam đang là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cà phê lớn hàng
đầu thế giới, nhưng chủ yếu vẫn là xuất khẩu cà phê nhân. Cà phê chế biến sâu
còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong sản lượng và kim ngạch cà phê của Việt Nam, giá trị
gia tăng không cao. Kết quả điều tra của đề tài cho thấy, thị trường tiêu dùng nội
địa chiếm tới 59,1% sản lượng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, và thị trường nước
ngoài chiếm 40,9%. Theo Công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, hiện
tại có 20 công ty sản xuất cà phê hòa tan, cà phê 3 trong 1 ở Việt Nam. Các công
ty sản xuất lớn trên thị trường nội địa như Nestle, Trung Nguyên, Vinacafe, cà
phê Ngon, cà phê An Thái...
Một số doanh nghiệp sản xuất cà phê rang xay hiện cũng đã tham gia thị
trường cà phê hòa tan như Thu Hà, Mê Trang, Phú Thái, An Thái. Chẳng hạn,
công ty An Thái có khâu phân phối sản phẩm sâu trộng khắp các thị trường
trong nước và quốc tế, hiện sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột của công ty
An Thái đã có mặt ở hơn 30 nước trên thế giới, chủ yếu là Hàn Quốc, Nhật Bản,
Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Mỹ, Nga, châu Âu. Tại thị trường trong nước,
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công ty An Thái đang hình thành chuỗi cà phê Hi Up, đem sản phẩm có thương
hiệu đến tận tay người tiêu dùng.
Hiện nay, Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột đang xây dựng logo cho các
doanh nghiệp sơ chế và chế biến đối với sản phẩm cà phê nhân và cà phê rang
xay, nhưng đến nay mới chỉ có 10 doanh nghiệp trong tổng số 29 doanh nghiệp
thuộc Hiệp hội đáp ứng yêu cầu gắn logo thương hiệu Buôn Ma Thuột coffee.
Các yêu cầu này rất nghiêm ngặt, phải có 70% sản phẩm được sản xuất tại vùng
có CDĐL và đảm bảo 100% cà phê, để có thể đảm bảo thương hiệu cà phê Buôn
Ma Thuột được khẳng định ra thị trường thế giới.
Đối với các cơ sở và doanh nghiệp chế biến quy mô nhỏ lẻ, các sản phẩm
cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột đang đi theo xu hướng “mỗi cơ sở một logo” khi
phân phối sản phẩm trên thị trường nội địa. Điều này khiến các cơ sở và doanh
nghiệp chế biến đang tự tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh ngay trên
sân nhà, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm khó kiểm soát, không tạo nên
niềm tin cho người tiêu dùng trong nước và không thể cạnh tranh với các công
ty cà phê lớn trong nước và tập đoàn nước ngoài ngay trên thị trường nội địa.
4.1.2.3. Một số đánh giá bước đầu
Kết quả khảo sát và những đánh giá, phân tích trên đây cho thấy:
Thứ nhất, có sự liên kết tương đối chặt chẽ ở từng tác nhân với các tác
nhân trước và sau, nhưng liên kết của toàn bộ chuỗi hết sức lỏng lẻo. Cụ thể: a)
Hộ nông dân có liên kết chặt chẽ với các tác nhân trước (cung cấp giống, phân
bón, nguyên liệu đầu vào...) và các tác nhân sau (cơ sở thu gom); nhưng liên kết
tương đối lỏng lẻo với các doanh nghiệp chế biến và doanh nghiệp xuất khẩu. b)
Các cơ sở thu gom chỉ có liên kết chặt chẽ với các hộ nông dân (tác nhân trước)
và các thương lái/đại lý trong địa bàn xã, ấp, huyện (tác nhân sau).Các mối liên
kết từ cơ sở thu gom đến các doanh nghiệp chế biến hoặc xuất khẩu cà phê nhân
thường lỏng lẻo, phải thông qua các đại lý lớn trong và ngoài tỉnh; c) Các doanh
nghiệp chế biến có mối liên kết rất chặt chẽ với các hộ nông dân (tác nhân trước)
thông qua cung ứng vật tư nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật trồng và chăm sóc cà
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phê, thu gom cà phê. Các nhà máy này cũng có mối liên kết chặt chẽ với các cơ
sở thu gom (tác nhân trước) và thị trường bán sỉ, bán lẻ trong nước (tác nhân
sau) và có mối liên kết lỏng lẻo với thị trường nước ngoài (tác nhân sau). Đặc
biệt các doanh nghiệp chế biến quy mô nhỏ muốn ra thị trường nước ngoài đều
phải qua khâu trung gian, môi giới.
Thứ hai, liên kết giữa các tác nhân chủ yếu thực hiện ở hình thức quan hệ
mạng lưới và quan hệ thời điểm, dựa trên hình thức thoả thuận bằng miệng về
giá cả, chất lượng sản phẩm, ít áp dụng hình thức hợp đồng. Chưa hình thành
các quan hệ chặt chẽ hơn như quan hệ đồng sở hữu. Liên kết của hộ nông dân
với cơ sở thu gom (chủ yếu là các thương mái, các công ty thu gom, các đại lý
lớn, HTX...trên địa bàn xã, ấp, huyện) và thường thông qua hợp đồng miệng,
dựa vào mối quen biết trước đó. Mối liên kết này được đánh giá là tốt và người
dân được hỗ trợ nhiều từ các cơ sở thu gom (trả tiền ngay, cung ứng đầu vào sản
xuất, giao hàng tại vườn, giá cả được các định tại thời điểm bán, chất lượng
không bị kiểm soát ngặt nghèo...).
Liên kết của nông hộ đối với các doanh nghiệp chế biến tương đối lỏng
lẻo bởi doanh nghiệp ký hợp đồng trực tiếp với hộ nông dân, tư vấn và hỗ trợ
đầu vào, nhưng yêu cầu sản phẩm phải đạt yêu cầu quy định về các tiêu chí
CDĐL, giá cả xác định ngay tại khi ký kết hợp đồng. Do doanh nghiệp chế biến
và xuất khẩu phần lớn quy mô nhỏ, lại buộc phải chấp nhận các yêu cầu ngặt
nghèo của thị trường trong nước và thế giới, nên chưa đủ khả năng cung ứng
vốn và bao tiêu sản phẩm cho nông hộ.
Kết quả khảo sát cho thấy, mối liên kết của các doanh nghiệp chế biến với
các doanh nghiệp khác để xuất khẩu rất lỏng lẻo và ít gặp được sự hỗ trợ của
nhà nước thông qua xúc tiến thương mại. Các doanh nghiệp này cũng thường
gặp phải những rủi ro do chất lượng cà phê thu mua kém từ các hộ nông dân và
các cơ sở thu gom.
Thứ ba, vị thế thị trường của các tác nhân trong chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê Buôn Ma Thuột tập trung chủ yếu vào nhóm tác nhân nắm giữ nguồn hàng
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nguyên liệu (nông hộ và cơ sở thu gom cấp 1, cấp 2), giảm vị thế của tác nhân
doanh nghiệp chế biến (chiếm tỷ phần nhỏ, phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp
không kinh doanh sản phẩm cà phê đăng ký CDĐL, các doanh nghiệp cà phê nước
ngoài tại Việt Nam, các sản phẩm cà phê khác ngoài cà phê Buôn Ma Thuột).
Thứ tư, liên kết ngang giữa các tác nhân cùng nhóm rất yếu. Kết quả khảo
sát đề tài cho thấy các liên kết ngang giữa các nông hộ để sản xuất cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột để đảm bảo chất lượng cà phê, ổn định giá cà phê... còn yếu.
Phần lớn các nông hộ chỉ liên kết ngang thông qua các tổ chức đoàn thể như
Nông hội, câu lạc bộ khuyến nông, hội phụ nữ, tổ liên kết sản phẩm, tổ tư vấn
kỹ thuật thực hành CDĐL... Nhưng do kết cấu liên kết không chặt chẽ, các tác
nhân ngay trong nhóm hộ nông dân có xu hướng tự phá vỡ các thoả thuận chính
thức về giá cả, chất lượng, kênh tiêu thụ (chuyển sang bán cho cơ sở thu gom
khác v.v...).
Trong các doanh nghiệp sơ chế và chế biến sản phẩm cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột, liên kết ngang cũng khá lỏng lẻo, còn theo hướng mạnh ai nấy làm,
giữ bí quyết riêng, khiến người tiêu dùng dễ lạc vào “mê cung” của các sản
phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột với các logo và chất lượng sản phẩm khác
nhau; rất khó nhận biết đâu là nét đặc trưng của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột. Các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ chưa thực sự có cơ chế
phối hợp, chưa chú ý tới thị trường và các yêu cầu của thị trường để tạo ra một
sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
Thứ năm, chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vẫn tập
trung phát triển ở chuỗi ngắn cho giá trị gia tăng thấp (chuỗi sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm thô), chưa có đủ năng lực để phát triển chuỗi dài (chế biến sâu, phân
phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng thông qua hệ thống doanh
nghiệp bán lẻ có thương hiệu – không trực tiếp tạo ra sản phẩm mà chỉ phân
phối sản phẩm, định hướng nhu cầu tiêu dùng toàn cầu; và các sản phẩm khác
nhau tinh dầu cà phê, dầu gội đầu từ cà phê v.v... Đây mới là mắt xích đem lại
giá trị gia tăng cao nhất trong chuỗi giá trị và phần lớn mắt xích này đều do các
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nhà sản xuất nước ngoài nắm giữ. Ngay cả các công ty cà phê lớn sử dụng cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột như Trung Nguyên, An Thái..., phần lớn sản phẩm
vẫn nằm thuộc về chuỗi ngắn.
Trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu, cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vẫn ở
vị trí thấp bởi phần lớn vẫn là xuất khẩu cà phê nhân, đem lại giá trị gia tăng rất
thấp (tăng thêm 2-3%, theo số liệu của Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột), phần
lớn xuất khẩu theo đơn đặt hàng của đối tác (yêu cầu về chất lượng, bao bì, cách
ghi bao bì...), do vậy nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý rất hạn chế khi cà phê ở các vùng
đăng ký CDĐL được xuất khẩu với khối lượng lớn trên thị trường thế giới.
Cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột chưa đăng ký bảo hộ cà phê rang xay và
chế biến. Ở khâu chế biến, gắn mẫu mã nhãn hiệu sản phẩm, cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột phần lớn vẫn nằm trong tay các tập đoàn thương mại nước
ngoài. Do những hạn chế này, số lượng doanh nghiệp và sản lượng đăng ký
CDĐL cà phê Buôn Ma Thuột đến nay vẫn còn rất nhỏ so với tiềm năng đăng
ký, cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột phải cạnh tranh nhiều với các sản phẩm cùng
loại trên thị trường thế giới về giá, chất lượng, thương hiệu, thường bị động phụ
thuộc vào các đối tác thương mại nước ngoài về bao bì, logo, chưa có thương
hiệu mạnh nên cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột chưa đáp ứng nhu cầu thực sự của
các nhà nhập khẩu.
4.1.3. Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
4.1.3.1. Phân tích kinh tế
(1). Phân tích chi phí, lợi nhuận trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột
Phân tích kinh tế chuỗi giá trị là việc phân tích tình hình chi phí, cấu trúc
chi phí tại mỗi tác nhân tham gia chuỗi, các giá trị đạt được của từng tác nhân
tham gia vận hành trong chuỗi giá trị, để từ đó tính toán giá trị tăng thêm được
tạo gia trên toàn chuỗi giá trị và lợi nhuận của từng tác nhân tham gia chuỗi,
cũng như của toàn chuỗi. Cụ thể là:
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- Giá trị: là giá bán sản phẩm của mỗi tác nhân đã được quy đổi ra cùng
hình thái sản phẩm cho tất cả các khâu trong chuỗi giá trị
- Giá trị gia tăng giữa hai tác nhân: là chênh lệch giá bán sản phẩm giữa
hai tác nhân
- Giá trị gia tăng trong từng tác nhân: là chênh lệch giá bán và chi phí
trung gian
- Chi phí trung gian của mỗi tác nhân: là giá mua sản phẩm của tác nhân
đó. Ví dụ, đối với nông dân, chi phí trung gian là chi phí đầu vào (giống, phân
bón, thuốc bảo vệ thực vật…)
- Chi phí tăng thêm: là toàn bộ chi phí còn lại. Ví dụ: duy tu, bảo dưỡng
công cụ, khấu hao công cụ
- Chi phí khác: bao gồm chi phí lao động, chi phí vay lãi, chi phí vận
chuyển, chi phí thuê đất….
Quá trình điều tra cho thấy chuỗi giá trị cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma
Thuột khá phức tạp, với sự tham gia của nhiều tác nhân, hình thành nên nhiều
kênh phân phối khác nhau. Từ sơ đồ chuỗi giá trị, chúng tôi xác định các kênh
tiêu thụ chính của sản phẩm cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột bao gồm 06
kênh, đó là:
Kênh 1: Nông hộ => Thương lái cấp 1 => Cơ sở chế biến tư nhân/HTX
=> Bán lẻ => Tiêu dùng nội địa
Kênh 2: Nông hộ => Thương lái cấp 1 => Thương lái cấp 2=> Cơ sở chế
biến tư nhân/HTX Bán sỉ => Bán lẻ=> Tiêu dùng nội địa
Kênh 3: Nông hộ => Thương lái cấp 1 => Thương lái cấp 2 => Doanh
nghiệp => Bán sỉ => Bán lẻ => Tiêu dùng nội địa
Kênh 4: Nông hộ => Doanh nghiệp => Bán sỉ => Bán lẻ => Tiêu dùng nội địa
Kênh 5: Nông hộ => Thương lái => Xuất khẩu
Kênh 6: Nông hộ => Cơ sở rang xay => Bán sỉ=> Bán lẻ => Thị trường
Kênh 7: Nông hộ => HTX Bán lẻ => Thị trường
cụ thể được mô tả như bảng 2. dưới đây:
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Bảng 2. Giá trị gia tăng và lợi nhuận của các tác nhân tham gia chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột (nghìn đồng)
Cơ sở
Khoản
mục

Nông Thương Thương chế biến
hộ lái cấp 1 lái cấp 2

Xuất

Công
ty/

tư/

Doanh

HTX

nghiệp

Bán sỉ Bán lẻ

khẩu

Tổng

Kênh 1: Nông hộ => Thương lái cấp 1 => Cơ sở chế biến tư nhân/HTX =>Bán
lẻ => Tiêu dùng nội địa
Giá nhập

32,32

50,00

112,00

Giá bán 32,32 50,00

108,73

120,00

Chi phí 10,34 33,33

50,88

112,00

0,20

1,07

0,00

Giá trị gia 21,97 16,67

57,85

8,00

53,98

6,05

trung gian
Chi phí

0,40

tăng thêm
tăng
Lợi nhuận 17,61 16,04

93,68

Kênh 2: Nông hộ => Thương lái cấp 1 => Thương lái cấp 2=>HTX Bán sỉ =>
Bán lẻ=> Tiêu dùng nội địa
Giá nhập

32,32

34,56

50,00

108,73 112,00

Giá bán 32,31

34,56

50,00 108,73

112,00 120,00

Chi phí 10,34

33,33

35,57

50,88

108,73 112,00

0,40

0,20

0,30

1,07

0,00

0,00

Giá trị gia 21,97

1,23

14,43

57,85

3,27

8,00

0,61

13,10

53,98

1,97

6,05

trung gian
Chi phí
tăng thêm
tăng
Lợi nhuận 17,61

93,32
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Cơ sở
Khoản
mục

Nông Thương Thương chế biến
hộ lái cấp 1 lái cấp 2

Xuất

Công
ty/

tư/

Doanh

HTX

nghiệp

Bán sỉ Bán lẻ

khẩu

Tổng

Kênh 3: Nông hộ=>Thương lái cấp 1=>Thương lái cấp 2=>Doanh
nghiệp=>Bán sỉ=>Bán lẻ=>Tiêu dùng
Giá nhập

32,32

34,56

65,00 108,73 112,00

Giá bán 32,31

34,56

60,50

108,73 112,00 120,00

Chi phí 10,34

33,33

35,57

60,88 108,73 112,00

0,40

0,20

0,30

1,07 0,00

0,00

Giá trị gia 21,97

1,23

24,43

47,85 3,27

8,00

0,61

23,10

43,98 1,97

6,05

trung gian
Chi phí
tăng thêm
tăng
Lợi nhuận 17,61

72,27

Kênh 4: Nông hộ => Doanh nghiệp => Bán sỉ => Bán lẻ => Tiêu dùng nội địa
Giá nhập

60,50 108,73 112,00

Giá bán 60,50

108,73 112,00 120,00

Chi phí 10,34

60,88 108,73 112,00

trung gian
Chi phí

0,40

1,07 0,00

0,00

Giá trị gia 50,16

47,85 3,27

8,00

43,98 1,97

6,05

tăng thêm
tăng
Lợi nhuận 45,80

97,8

Kênh 5: Nông hộ => Doanh nghiệp => Xuất khẩu
Giá nhập
Giá bán

60,50
60,5

108,73

150,0
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Cơ sở
Khoản
mục

Nông Thương Thương chế biến
hộ lái cấp 1 lái cấp 2

Xuất

Công
ty/

tư/

Doanh

HTX

nghiệp

Bán sỉ Bán lẻ

khẩu

Tổng

0
Chi phí

60,88

60,88

0,40

1,07

0,19

Giá trị gia 50,1

47,85

89,12

43,98

85,43

trung gian
Chi phí

10,3
4

tăng thêm
tăng

6

Lợi nhuận 45,8
0

175,21

Kênh 6: Nông hộ => Cơ sở rang xay => Bán sỉ => Bán lẻ => Thị Trường
Giá nhập

47,00

108,73 112,00

Giá bán 47,00

108,73

112,00 120,00

Chi phí 14,48

47,88

108,73 112,00

trung gian
Chi phí

0,56

1,07

0,00

0,00

Giá trị gia 32,52

60,85

3,27

8,00

56,98

1,97

6,35

tăng thêm
tăng
Lợi nhuận 21,42

Kênh 7: Nông hộ => HTX => Bán sỉ => Bán lẻ => Thị Trường
Giá nhập

50,00

108,73 112,00

Giá bán 50,00

108,73

112,00 120,00

Chi phí 10,34

50,88

108,73 112,00

trung gian

86,72
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Cơ sở
Khoản
mục

Chi phí

Nông Thương Thương chế biến
hộ lái cấp 1 lái cấp 2

Xuất

Công
ty/

tư/

Doanh

HTX

nghiệp

Bán sỉ Bán lẻ

0,40

1,07

0,00

0,00

Giá trị gia 39,66

57,85

3,27

8,00

53,98

1,97

6,35

khẩu

Tổng

tăng thêm
tăng
Lợi nhuận 35,25

97,55

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
Ghi chú: Giá trị gia tăng = giá bán – chi phí trung gian
Lợi nhuận = giá trị gia tăng – (chi phí khác + chi phí tăng thêm)
Các sản phẩm cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột được phân phối,
tiêu thụ qua 7 kênh, trong đó tập trung vào 02 kênh chính, đó là kênh xuất khẩu
và kênh tiêu thụ nội địa.
- Kênh xuất khẩu: Nhánh xuất khẩu (thuộc Kênh 5): tiêu thụ đến 40,9%
sản lượng cà phê của toàn chuỗi. Phần lớn các sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột xuất khẩu dưới hình thức nguyên liệu thô hoặc sản phẩm đã qua chế biến.
Hầu hết hạt cà phê tươi, cà phê rang và cà phê uống liền tiếp tục được xuất khẩu
sang Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc... Theo bảng trên, nếu chuỗi giá trị cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột vận hành trực tiếp theo 3 tác nhân: hộ nông dân bán trực tiếp
sản phẩm cho các doanh nghiệp kinh doanh và chế biến, sau đó doanh nghiệp
bán trực tiếp ra thị trường xuất khẩu, thì lợi nhuận của toàn chuỗi đạt mức cao
nhất (175,21 nghìn đồng/kg cà phê nhân). Nếu đi theo kênh này, giá trị gia tăng
và lợi nhuận của mỗi tác nhân cũng đạt mức cao nhất, cụ thể đối với hộ nông
dân: giá trị gia tăng đạt 50,16 nghìn đồng/kg; lợi nhuận đạt 45,80 nghìn
đồng/kg; còn đối với doanh nghiệp, giá trị gia tăng của doanh nghiệp xuất khẩu
đạt 89,12 nghìn đồng/kg và lợi nhuận đạt 85,43 nghìn đồng/kg.
Tuy nhiên, trên thực tế, cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột đi qua nhiều kênh
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khác nhau trước khi xuất khẩu sản phẩm, do vậy lợi nhuận của toàn chuỗi sẽ có
sự sụt giảm đi. Trong đó, kênh xuất khẩu nguyên liệu thô chủ yếu cho khách
hàng là thương nhân Trung Quốc. Thông qua hệ thống thu gom và thương lái
Việt Nam tại Đắk Lắk, thương nhân Trung Quốc thu gom cà phê và vận chuyển
về Trung Quốc. Tại đây, cà phê sẽ được chế biến ra nhiều sản phẩm khác nhau.
Kênh tiêu thụ các sản phẩm cà phê chế biến phức tạp hơn. Các doanh nghiệp, cơ
sở chế biến cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột sử dụng nguyên liệu từ cà
phê để chế biến ra các sản phẩm khác nhau. Các sản phẩm này được xuất khẩu
đến nhiều nước khác nhau trên thế giới hoặc tiêu dùng nội địa. Do tính chất chế
biến phức tạp, sản phẩm đa dạng nên các kênh phụ của từng nhóm sản phẩm
chính lại được tạo ra thành nhiều kênh của từng sản phẩm đơn lẻ.
- Các kênh nội địa: theo kết quả điều tra khảo sát, có tới 59,1% sản lượng
cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột tiêu dùng trên thị trường nội địa. Chuỗi giá trị
của sản phẩm này đi theo 6 kênh khác nhau, trong đó kênh nông dân bán sản
phẩm trực tiếp cho công ty/doanh nghiệp kinh doanh hoặc chế biến , sau đó
công ty/doanh nghiệp kinh doanh hoặc chế biến bán sỉ hoặc bán lẻ hàng hoá ra
thị trường nội địa (kênh 4) có giá trị lợi nhuận toàn chuỗi cao nhất (97,8 nghìn
đồng/kg cà phê); và kênh hộ nông dân bán sản phẩm trực tiếp cho các cơ sở chế
biến tư nhân và các hợp tác xã, sau đó sản phẩm đi ra thị trường nội địa thông
qua các đại lý bán sỉ hoặc các cửa hàng bán lẻ (kênh 7) có giá trị lợi nhuận toàn
chuỗi cao thứ 2 (97,55 nghìn đồng/kg cà phê). Điều quan trọng là, dường như
các hợp tác xã có vai trò rất quan trọng đối với các hộ nông dân, bởi ở kênh thứ
7 này hộ nông dân đạt giá trị gia tăng và lợi nhuận tương đối cao trong toàn
chuỗi, chỉ thấp hơn so với kênh hộ nông dân bán trực tiếp hàng hoá cho doanh
nghiệp (kênh 4 và Kênh 5) (giá trị gia tăng đạt 39,66 nghìn đồng/kg; lợi nhuận
đạt 35,25 nghìn đồng/kg.
Phân tích 7 kênh tiêu thụ của chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột, nhóm đề tài phát hiện ra rằng, các chuỗi giá trị càng ngắn, người
nông dân càng bị thiệt thòi. Chuỗi ngắn ở đây mô phỏng hạt cà phê của người
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nông dân chỉ đi đến thương lái/cơ sở thu gom cấp 1 (kênh 1); hoặc từ hộ nông
dân bán cho thương lái/cơ sở thu gom cấp 2 (kênh 2) ;hoặc người nông dân bán
thẳng ra các đại lý bán buôn, bán lẻ để sản phẩm tiêu thụ ra thị trường nội địa
(kênh 3). Việc phát triển chuỗi giá trị ngắn này làm nông dân thiệt hại tương đối,
bởi lợi nhuận và giá trị gia tăng chỉ dừng ở mức 17,61 nghìn đồng/kg (lợi nhuận)
và 21,97 nghìn đồng/kg (giá trị gia tăng) (Kênh 1). Điều đó cũng khẳng định
rằng, việc phát triển một chuỗi sản xuất tập trung, trong đó nông dân, doanh
nghiệp chế biến và doanh nghiệp kinh doanh thương mại là chủ thể chủ yếu để
phát triển một chuỗi hội tụ tất cả các hoạt động từ sản xuất, chế biến sang bán lẻ
sản phẩm trong phạm vi một doanh nghiệp hoặc một hợp tác xã, giảm bớt các
chi phí trung gian và lợi nhuận trung gian của các cơ sở thu gom nhỏ lẻ đang
phát triển trên thị trường.
Để tăng lợi nhuận, không có giải pháp nào tối ưu bằng giải pháp tiết kiệm
chi phí trung gian, tăng giá trị gia tăng. Để tiết kiệm chi phí trung gian, việc tập
hợp nhiều hộ nông dân quy mô sản xuất nhỏ thành các trang trại sản xuất quy
mô lớn, cung cấp hàng hoá với khối lượng lớn, tiến hành ký kết hợp đồng với
các doanh nghiệp và các hợp tác xã để sản phẩm dễ quản lý theo quy trình chất
lượng và đáp ứng nhu cầu thị trường, thuận tiện cho thị trường đầu ra quy mô
lớn cả trong nước và nước ngoài. Liên kết các hộ sản xuất quy mô nhỏ cũng
khiến các hộ nông dân giảm ngày công lao động, giảm chi phí sản xuất, tăng khả
năng cạnh tranh trên thị trường, tăng năng lực đàm phán với các công ty/đối tác
thu mua hàng hoá. Mặc dù kết quả nghiên cứu của đề tài chưa thể phát hiện ra
chi phí trung gian cắt giảm của các hộ nông dân nhỏ khi liên kết sản xuất quy
mô lớn, nhưng việc thực hiện chuỗi giá trị theo chuỗi ngắn, chuỗi dài trên đây
cũng chứng minh một điều: tập trung sản xuất quy mô lớn hoặc hợp tác sản xuất
dưới hình thức HTX sẽ giúp người nông dân trồng cà phê đỡ thiệt thòi hơn trên
các khu vườn của mình.
(2). Phân tích chi phí, lợi nhuận của các hộ nông dân trong chuỗi
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Chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột xuất phát từ nhà cung cấp vật
tư đầu vào cho trồng cà phê như các đại lý buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật và công cụ khác bởi việc xây dựng hệ thống phân phối hàng hóa nông
sản đã từng được nhiều chuyên gia chỉ ra là “mắt xích” quan trọng nhưng lại vẫn
luôn là khâu yếu hiện nay.
Ngày 25-10-2013, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 62/2013/QĐTTg (thay cho Quyết định số 80, ngày 24-6-2002) về chính sách khuyến khích
phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh
đồng lớn. Đây là một quyết định đem lại nhiều kỳ vọng cho cả nông dân và
người kinh doanh nông sản, cả các nhà khoa học và quản lý. Tuy nhiên, quyết
định vẫn thiếu sức sống do chưa tạo được sự đồng cảm trong việc chia sẻ lợi ích
và rủi ro. Vì vậy, thông qua hoạt động thị trường, cần từng bước định hướng cho
quy mô và cơ cấu sản xuất phù hợp với quy mô và cơ cấu nhu cầu. Trong việc
tiêu thụ hàng hóa và thiết lập kênh phân phối, doanh nghiệp đóng một vai trò
quan trọng để doanh nghiệp có thể chủ động tổ chức vùng nguyên liệu, đặt hàng
nông dân, tổ chức mạng lưới phân phối. Đó là cách mà nhiều doanh nghiệp các
nước và cả doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam đã làm để mang lại lợi ích
cho các bên. Nhưng thực tế hiện nay, các doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta ít
tổ chức mạng lưới phân phối chính thống mà thường dựa vào mạng lưới thu mua
của tư thương, dẫn tới việc giá thu mua nông sản bị đẩy lên nhiều tầng và
thường rất bấp bênh.
Chi phí và lợi nhuận của hộ gia đình trồng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
có sự khác nhau, dựa trên mô hình liên kết chuỗi. Kết quả điều tra khảo sát của
đề tài đã điều tra 4 mô hình liên kết chuỗi của hộ nông dân, đó là 1) Liên kết hộ
gia đình với thương lái; 2) Liên kết hộ gia đình với HTX; 3) Liên kết hộ gia đình
với công ty Đakman; 4) Liên kết hộ gia đình với các cơ sở rang xay;
Nếu tính lợi nhuận và chi phí trên 1 kg của các hộ gia đình khi giành toàn
bộ sản phẩm để bán cho 1 trong 4 tác nhân (HTX, Đakman, cơ sở rang xay,
thương lái) thì kết quả cụ thể là như sau:
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Bảng 3. Chi phí và lợi nhuận của các hộ nông dân trồng 1 kg cà phê
Mẫu 1: Hộ gia đình Thương lái

1. Doanh thu
2. Chi phí trung gian (IC)

1ha cà phê
(triệu
đồng)

1kg cà
phê
(nghìn
đồng)

90.468,00

% trong
doanh
thu

% trong
IC, AC

100

28.951,76

10,34

1. Giống

5.638,53

2,01

19,5

2. Phân bón

20.797,43

7,43

71,8

Thuốc trừ sâu, hoá chất

1.236,67

0,44

4,3

Nhiên liệu (bơm tưới nước

1.279,13

0,46

4,4

61.516,24

21,97

Lao động nhà

6.720,29

2,40

10,9

Lao động thuê

1.552,23

0,55

2,5

Chi phí lãi vay

1.396,70

0,50

2,3

Chi phí vận chuyển

1.211,30

0,43

2,0

204,47

0,07

0,3

5. Lãi gộp (= 3-4)

50.431,25

18,01

82,0

6.Chi phí tăng thêm (AC)

1.128,66

0,40

1.Duy tu, bảo dưỡng công cụ

590,27

0,21

2.Khấu hao công cụ

538,39

0,19

7. Lợi nhuận (= 5-6)

49.302,59

17,61

54,50

1kg

% Trong

(nghìn

doanh

đồng)

thu

/1h ha

3. Giá trị gia tăng (VA) (= 12)

32,00

68,00

4. Chi khác

Chi phí thuê đất

Mẫu 2: Hộ gia đình -HTX

1ha (triệu
đồng)

%Trong
IC,AC
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1. Doanh thu
2. Chi phí trung gian( IC)

140.000,00

100

28.951,76

10,34

Giống

5.638,53

2,01

19,48

Phân bón

20.797,43

7,43

71,83

Thuốc trừ sâu, hoá chất

1.236,67

0,44

4,27

Nhiên liệu (bơm tưới nước

1.279,13

0,46

4,42

3. Giá trị gia tăng (VA) (=1-2)

111.048,24

39,66

Lao động nhà

6.720,29

2,40

6,052

Lao động thuê

1.552,23

0,55

1,398

Chi phí lãi vay

1.396,70

0,50

1,258

Chi phí vận chuyển

1.211,30

0,43

1,091

Lãi góp Vốn điều lệ

140,00

0,05

Chi phí thuê đất

204,47

0,07

0,184

99.823,25

35,65

89,892

1.128,66

0,40

Duy tu, bảo dưỡng công cụ

590,27

0,21

Khấu hao công cụ

538,39

0,19

98.694,59

35,25

/1h ha

20,68

79,32

4. Chi khác

5.Lãi gộp (=3-4)
6. Chi phí tăng thêm

7. Lợi nhuận (=5-6)
Mẫu 3: Hộ gia đình- Cty

1ha (triệu

Dakman

đồng)

1. Doanh thu
2. Chi phí trung gian( IC)
/1h ha
Giống

1kg
(nghìn
đồng)

97.916,00

70,50
% Trong

%Trong

doanh thu

IC,AC

100

28.951,76

10,34

5.638,53

2,01

29,57
19,48
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Phân bón

20.797,43

7,43

71,83

Thuốc trừ sâu, hoá chất

1.236,67

0,44

4,27

Nhiên liệu (bơm tưới nước

1.279,13

0,46

4,42

68.964,24

24,63

Lao động nhà

6.720,29

2,40

9,745

Lao động thuê

1.552,23

0,55

2,251

Chi phí lãi vay

1.396,70

0,50

2,025

Chi phí vận chuyển

1.211,30

0,43

1,756

204,47

0,07

0,296

57.879,25

20,67

83,926

1.128,66

0,40

Duy tu, bảo dưỡng công cụ

590,27

0,21

Khấu hao công cụ

538,39

0,19

56.750,59

20,27

3. Giá trị gia tăng (VA) (=1-2)

70,43

4. Chi khác

Chi phí thuê đất
5. Lãi gộp (=3-4)
6.Chi phí tăng thêm

7. Lợi nhuận (=5-6)
Mẫu 4: Hộ gia đình- Cơ sở

1ha (triệu

rang xay

đồng)

1.Doanh thu
2. Chi phí trung gian( IC)

57,96

1kg

% trong

(nghìn

doanh

đồng)

thu

94.000.00

%Trong
IC,AC

100

28.951,76

14,48

5.638,53

2,82

19,48

20.797,43

10,40

71,83

Thuốc trừ sâu, hoá chất

1.236,67

0,62

4,27

Nhiên liệu (bơm tưới nước

1.279,13

0,64

4,42

65.048,24

32,52

6.720,29

3,36

/1h ha
Giống
Phân bón

3. Giá trị gia tăng (VA) (=1-2)

30,80

69,20

4. Chi khác
Lao động nhà

10,331
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Lao động thuê

1.552,23

0,78

2,386

Chi phí lãi vay

1.396,70

0,70

2,147

Chi phí vận chuyển

1.211,30

0,61

1,862

10.000,00

5,00

15,373

204,47

0,10

0,314

43.963,25

21,98

67,586

1.128,66

0,56

Duy tu, bảo dưỡng công cụ

590,27

0,30

Khấu hao công cụ

538,39

0,27

42.834,59

21,42

Chi phí sơ chế
Chi phí thuê đất
5. Lãi gộp (=3-4)
6.Chi phí tăng thêm

7. Lợi nhuận (=5-6)

45,57

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
Người trồng cà phê chủ yếu là hộ nông dân với quy mô nông trại nhỏ, chủ
yếu ở 0,5 ha – 2,0 ha. Hệ thống thương lái tại địa phương có mạng lưới phát
triển rộng khắp, bảo đảm chức năng thu mua cà phê từ nông dân và cung ứng lại
cho các cơ sở sơ chế. Các cơ sở sơ chế có chức năng cung cấp cho các thương
nhân xuất khẩu hoặc chế biến các sản phẩm khác từ cà phê. Các cơ sở và doanh
nghiệp chế biến dựa trên nguồn nguyên liệu thô, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm
khác nhau cho thị trường trong nước và xuất khẩu.
Chi phí đầu tư cho phân bón ở năm đầu tiên là ít nhất do cây cà phê năm
này còn bé đang sinh trưởng chưa ra hoa và hết trái. Những năm tiếp theo cây
bắt đầu vào đợt thu hoạch nên chi phí cho cà phê tăng dần tuy nhiên lượng chi
phí tăng này không quá cao do vẫn thực hiện việc chăm sóc theo quy trình tương
tự như năm một. Hiện nay loại phân bón được sử dụng cho cây cà phê gồm phân
vô cơ và phân hữu cơ. Phân hữu cơ được sử dụng phổ biến là phân chuồng
(phân trâu, bò), với lượng bón từ 8- 15 tấn/ha, chu kỳ 2 - 3 năm bón một lần.
Những năm gần đây, một số hộ gia đình ngoài việc tận dụng vỏ cà phê và các
phế phụ phẩm trong nông nghiệp ủ làm phân bón vi sinh và mua về bón thêm
cho cây cà phê khá lớn khoảng trên 4 tấn/ha. Do chăn nuôi chưa phát triển mạnh
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và diện tích cà phê đăng ký CDĐL tăng khá nhanh nên áp lực thiếu phân chuồng
để bón cho vườn cà phê là rất lớn.
Chi phí dịch vụ máy móc là khá thấp trong tổng chi phí. Do các hộ dân
trên địa bàn còn yếu về năng lực kỹ thuật, việc áp dụng khoa học còn chậm, kinh
tế chưa ổn định nên việc đầu tư cho dich vụ máy móc còn hạn chế, các hộ dân
trên địa bàn vẫn thực hiện việc làm cỏ, tưới nưới, phun thuốc đều sử dụng sức
lao động của con người là chủ yếu chính vì vậy chi phí cho máy móc vào hoạt
động này không cao, nhiều hộ chi phí này dường như là không dáng kể. Ngoài
ra, việc các hộ dân vẫn lấy công làm lãi là chuyện dường như phổ biến, với lao
động sẵn có của hộ được sử dụng cho các hoạt động trồng trọt, thu hái sản phẩm
và chỉ khi tới vụ chín quá rộ nếu không hoàn thành thu hoạch sớm có thể dẫn tới
nguyên liệu bị thối, hỏng các hộ trồng trọt mới bắt đầu thuê lao động để thu
hoạch sản phẩm.
Trong đó có một tỷ lệ rất thấp nông dân có kinh nghiệm tốt trong việc sử
dụng thuốc BVTV, nhưng phần lớn sự hiểu biết của nông dân về thuốc BVTV và
cách sử dụng thuốc có hiệu quả còn rất nhiều hạn chế. Tuy nhiên, điều đó cũng
cho thấy sử dụng thuốc BVTV trên cây cà phê đã có những chuyển biến tích cực,
tỷ lệ sử dụng thuốc BVTV ở hộ sản xuất đã giảm đáng kể. Song, vẫn còn tình
trạng sử dụng thuốc BVTV ở một số nơi không đúng yêu cầu, sai cách thức, quá
liều… do người sản xuất vẫn chưa có nhận thức đầy đủ về việc sử dụng thuốc
BVTV sẽ gây tác động xấu đến môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người sản
xuất trực tiếp và dân cư vùng lân cận. Đây cũng là tồn tại về tập quán canh tác
trong quá trình phát triển sản xuất cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột.
Vì lao động gia đình do chính hộ nông dân đóng góp, nên chi phí tiền mặt
thật sự mà hộ nông dân cần có để đầu tư trồng mới 1 ha cà phê bao gồm: chí phí
lao động nhà trung bình thành tiền là 6720,29 nghìn đồng/ha với độ lệch chuẩn
7548,674. Chỉ cần 1 lao động chính trong gia đình là có thể đảm nhận các công
việc chăm sóc vườn cà phê thường xuyên. Lao động thuê mướn được sử dụng
nhiều nhất trong hai năm đầu tiên, mà chủ yếu là hỗ trợ hộ nông dân nên trung
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bình chi phí thành tiền cho lao động thuê mướn chỉ là 1552,23 nghìn đồng/ha
với độ lệch chuẩn 3013,365. Bên cạnh đó, chi phí lao động còn được thể hiện ở:
chi phí lãi vay khoảng 1396,70 nghìn đồng/ha với độ lệch chuẩn 976,352; chi
phí vận chuyển khoảng 1211,30 với độ lệch chuẩn 976,352. Ngoài ra còn một số
chi phí khác như chi phí duy tu, bảo dưỡng công cụ; khấu hao công cụ hay chi
phí thuê đất trung bình thành tiền tương ứng là 590,27 nghìn đồng/ha; 538,39
nghìn đồng/ha và 204,47 nghìn đồng/ha với độ lệch chuẩn tương ứng lần lượt là
623,376; 823,568 và 1553,754. Tổng chi phí tăng thêm của hộ gia đình trên 1 ha
chiếm khoảng 11780,02 nghìn đồng/ha với độ lệch chuẩn khoảng 8549,505.
Bảng 4. Chi phí đầu vào sản xuất trong 3 năm gần đây (so với năm 2016)
Năm 2017
Tăng

Năm 2018

Giảm

Tăng

Giảm

Số

Tỉ lệ

Số

Tỉ lệ

Số

Tỉ lệ

Số

lượng

%

lượng

%

lượng

%

lượng

161

35,8

289

64,2

160

288 64,0

Năm 2019
Tỉ lệ

Tăng
Số

Tỉ lệ

Giảm
Số

Tỉ lệ

% lượng %

lượng

%

35,6 269 59,8

180

40,0

(Nguồn: Kết quả điều tra 2019)
Kết quả điều tra sản xuất cà phê năm 2017 – 2019 cho thấy việc trồng cà
phê của nông dân Buôn Ma Thuột đạt hiệu quả kinh tế khá cao so với năm 2016.
Tỷ lệ các hộ gia đình có chi phí đầu vào sản xuất trong 03 năm gần đây (so với
năm 2016) đều tăng, dao động từ khoảng 59,8% đến 64,0%, song bên cạnh đó,
mức đầu vào sản xuất của các hộ gia đình giảm trong 03 năm gần đây (so với
năm 2016) cũng vẫn chiếm tỷ lệ cao trong khoảng 35,6 – 40,0%. Việc canh tác
cà phê của nông hộ trong những năm gần đây diễn ra khá phổ biến, nông dân đã
chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất vì vậy năng suất khá ổn định
trung bình khoảng 15 - 18 tấn cà phê tươi/ha.
Theo kết quả điều tra năm 2019 của nhóm tác giả, doanh thu từ cà phê là
90,468 nghìn đồng/ha (mẫu 1) (bằng tổng số tiền bán cà phê chưa trừ chi phí)
với độ lệch chuẩn là 37340,142l; Tính theo 1 kilogam (kg) cà phê, mức lợi
nhuận từ trồng cà phê là 49.302,59 nghìn đồng/ha (bằng tổng doanh thu- tổng
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chi phí). Với kết quả điều tra như hiện nay thì hầu như nông dân trồng cà phê
đều có lãi, mức giá trị tăng thêm trung bình giá trị trong 1 kg cà phê nhân là
21,97 nghìn đồng/1 kg (mẫu 1); 39,66 nghìn đồng/1 kg (mẫu 2); 24,63 nghìn
đồng/kg (mẫu 3) và 32,52 nghìn đồng/1 kg (mẫu 4).Với xu hướng khai thác sử
dụng cà phê đăng ký CDĐL ngày càng có hiệu quả hơn, và giá đang ở mức cao
thì trồng cà phê đã tạo ra lợi ích kinh tế rất lớn cho nông dân trồng cà phê đăng
ký CDĐL Buôn Ma Thuột với lợi nhuận trung bình giá trị trong 1 kg cà phê
nhân là 17,61 nghìn đồng/kg (mẫu 1); 35,25 nghìn đồng/1 kg (mâũ 2); 20,27
nghìn đồng/1 kg (mẫu 3) và 21,42 nghìn đồng/1 kg (mẫu 4). Số liệu khảo sát
cũng cho thấy, mặc dù trồng xen các loại cây trồng khác trên vườn cà phê,
nhưng trung bình năng suất cà phê vẫn đạt mức khá cao (trung bình 3,22 tấn
nhân/ha). Hai loại cây trồng xen là sầu riêng và bơ cho năng suất cao nhất (>4
tấn/ha) và cao hơn nhiều so với các cây trồng xen khác (chỉ từ 616 - 766 kg/ha).
Trong khi đó hai loại cây này có mật độ trồng thấp (<90 cây/ha) hơn so với các
cây trồng xen khác. Giá bán sản phẩm trung bình của hai loại cây tiêu và mắc ca
là cao nhất, và cao hơn gấp nhiều lần so sánh với các loại cây trồng khác. Trong
đó, hạt mắc ca có giá cao hơn rất nhiều so với giá thị trường thế giới (2 - 3
USD/kg) là do trong thời gian điều tra hạt mắc ca chủ yếu được bán với mục
đích sản xuất cây giống. Ba loại cây trồng (sầu riêng, bơ và mắc ca) có biến
động về giá bán rất lớn tùy thuộc vào giống của từng loại cây trồng. So sánh
hiệu quả kinh tế các các loại cây trồng trong các mô hình trồng xen cho thấy
rằng cây mắc ca có hiệu quả kinh tế cao nhất so sánh với các cây trồng khác,
nhưng giá bán sản phẩm mắc ca là để ươm làm cây giống; nếu giá bán chỉ tính
cho sản phẩm thương phẩm thì hiệu quả kinh tế sẽ không cao như vậy. Ba loại
cây trồng xen có hiệu quả kinh tế cao và xấp xỉ nhau đó là cây sầu riêng, bơ và
tiêu. Cây có lợi nhuận thấp nhất là măng cụt chỉ đạt lợi nhuận 21,81 triệu
đồng/ha.
Như vậy, có thể nói việc canh tác, sản xuất cà phê mang lại hiệu quả kinh tế
khá cao cho các hộ dân, điều này càng chứng tỏ việc phát triển cây cà phê đăng
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ký chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột là một hướng đi đúng góp phần chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo nâng cao thu nhập và giảm
nghèo bền vững cho các hộ trên địa bàn. Và, quan trọng hơn là giải quyết việc
làm cho một số lượng lớn lao động nông thôn. Hàng trăm hộ dân trên địa bàn từ
gian khó đã vươn lên thành “triệu phú” với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm,
tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động địa phương. Tuy nhiên, Nhà nước
và chính quyền địa phương cũng cần phải có những giải pháp thiết thực để xây
dựng thương hiệu cho sản phẩm cà phê trên địa bàn, đảm bảo đẩy mạnh được sự
cạnh tranh của sản phẩm cà phê đăng ký chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột so với các
vùng khác, và có chính sách hỗ trợ về kỹ thuật cho người dân để đảm bảo ổn định
năng suất cà phê nguyên liệu cho các nhà máy.
Nếu tính lợi nhuận và chi phí của hộ nông dân trồng cà phê khi liên kết với
tất cả các tác nhân trong chuỗi, kết quả thu được là như sau:
Về các loại chi phí. Tổng chi phí trung bình để 1 hộ nông dân trồng 1 ha cà
phê là 42,848 triệu đồng. Trong tổng chi phí để trồng 1 ha cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột, chưa tính chi phí tăng thêm và chi phí khác thì chi phí phân bón chiếm
tỷ trọng cao nhất trong các hạng mục chi phí (xem bảng). Năng suất cà phê theo
đánh giá của các hộ gia đình là đạt 2,8 tấn/ha và giá bán trung bình tuỳ thuộc từng
tác nhân liên kết chuỗi.
Bảng 5. Hiệu quả sản xuất trên 1 ha cà phê chỉ dẫn địa lý của hộ nông dân
Trong đó
Bán cho
Chỉ tiêu

Tổng Số

thương
lái

Bán cho
Bán cho Cơ sở/Nhà
HTX

máy xay
rang

Bán cho
công ty
Dakman

Năng suất cà phê
trung bình /1

2.800,00

2514,4

109,2

131,6

44,8

33,32

50

47

34,97

ha(kg)
Giá bán trung
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bình 1kg (nghìn
đồng/kg)
Chi phí trung
bình/1 kg (nghìn

14,8

14,75

25,58

14,7

96.991,66* 83.779,81 5.460,00

6.185,20

1.566,66

42.848,71

3.366,33

658,56

đồng)
Doanh thu trung
bình từ cà phê
(nghìn đồng)
Tổng chi phí
trung bình /1ha

37.213,12 1.610,70

(nghìn đồng)
Lợi nhuận trung
bình/1kg (nghìn

17,61

35,25

21,42

20,27

46.566,69 3.849,30

2.818,87

908,10

đồng)
Lợi nhuận từ
trồng cà phê

54.142,96

(nghìn đồng)
Nguồn: Kết quả khảo sát điều tra của đề tài
Ghi chú (*): Doanh thu trung bình cho 1 ha cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
của các hộ gia đình là 96,991 triệu đồng, trong đó doanh thu từ bán cho thương
lái là 83,779 triệu đồng chiếm 85,96% doanh thu trung bình, doanh thu từ bán
cho HTX là 5,460 triệu đồng chiến 5,67%, từ nhà máy là 6,185 triệu đồng chiếm
6,29%, và từ doanh nghiệp Dakman là 1,566 triệu đồng chiếm 1,54%.
Về lợi nhuận, khảo sát 4 mẫu hộ gia đình cho kết quả doanh thu của các
hộ gia đình liên kết hợp tác xã (mẫu 2) được đánh giá là cao nhất. Tại mẫu 2
này, chi phí trung gian ước tính chiếm 20,68% doanh thu, giá trị gia tăng ước
tính chiếm 79,32% doanh thu và lợi nhuận ước tính chiếm 70,5% doanh thu.
Đây cũng là mẫu có lợi nhuận cao nhất trong 4 mẫu khảo sát; trong khi lợi
nhuận của các hộ nông dân liên kết trực tiếp với cơ sở rang xay trong chuỗi giá
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trị chỉ đạt 21,42 nghìn đồng/1 kg và lợi nhuận của các hộ nông dân mẫu 4 chỉ
chiếm 45,57% doanh thu. Kết quả ở bảng trên cho thấy, để sản xuất 1 ha cà phê,
người nông dân thu lợi nhuận khoảng 54,142 triệu đồng, trong đó chủ lợi nhuận
thu được từ thương lái là 46,566 triệu đồng, từ HTX là 3,849 triệu đồng, từ cơ
sở/nhà máy rang xay là 2,818 triệu đồng và từ công ty Đak Man là 0, 908 triệu
đồng. Phần lớn sản lượng cà phê của hộ nông dân đều bán cho thương lái, với
giá bán mặc dù thấp hơn nhiều so với bán cho HTX hay công ty Đak Man hay
cơ sở/nhà máy rang xay tư nhân. Điều này cũng cho thấy, thương lái (hay nói
cách khác là các cơ sở thu gom cấp 1) có vị trí quan trọng đối với người nông
dân, và các kênh để người nông dân bán hàng cho các doanh nghiệp hoặc HTX
dường như còn nhiều “rào cản”. Chính vì vậy, mặc dù phải bán với giá cả thấp
hơn, nhưng người nông dân vẫn phải chấp nhận với nhiều rủi ro khác nhau.
(3). Phân tích chi phí, lợi nhuận của các thương lái, cơ sở thu gom
Đối với các thương lái và các cơ sở thu gom cà phê, chi phí kinh doanh
của họ chủ yếu là chi phí trung gian, trong đó, giá mua cà phê nhân từ hộ nông
dân trung bình là 32,3191 nghìn đồng/1kg cà phê nhân với độ lệch chuẩn
4,89919 và chi phí xăng dầu vận chuyển mua bán là 1,0100 nghìn đồng/1 kg cà
phê nhân với độ lệch chuẩn 5,37863. Tổng chi phí trung gian khi thu gom 1 kg
cà phê nhân CDĐL Buôn Ma Thuột là 32,319 nghìn đồng/1 kg cà phê nhân (đối
với cơ sở thu gom cấp 1) và 34,5640 nghìn đồng/1 kg cà phê (đối với cơ sở thu
gom cấp 2). Ngoài chi phí trung gian, các thu gom cà phê còn phải chi trả cho
các chi phí khác như: lao động vận chuyển trung bình 0,2112 nghìn đồng/1 kg
cà phê nhân với độ lệch chuẩn 0,13764; chi phí thông tin liên lạc trung bình
0,0815 nghìn đồng/1 kg cà phê nhân với độ lệch chuẩn 0,05820; chi phí lãi vay
trung bình 0,1359 nghìn đồng/1 kg cà phê nhân với độ lệch chuẩn 0,13470; họ
còn phải trả các chi phí tăng thêm, bao gồm: chi khấu hao, duy tu trang thiết bị
trung bình 0,1076 nghìn đồng/1 kg cà phê nhân với độ lệch chuẩn 0,15375 và
một số chi phí khác trung bình 0.0908 với độ lệch chuẩn 0,12873. Tổng chi phí
khi thu gom 1 kg cà phê nhân CDĐL Buôn Ma Thuột của các hộ thu gom cấp 1
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là 33,9586 nghìn đồng/1 kg cà phê nhân với độ lệch chuẩn 1,10469; và tổng chi
phí khi thu gom 1 kg cà phê nhân CDĐL Buôn Ma Thuột đối với các cơ sở thu
gom cấp 2 là 36, 8986 nghìn đồng. Thông thường, các thương lái/đại lý lớn trực
tiếp thu mua cà phê thô tại các hộ gia đình, vì họ phải chọn cà phê thô đạt yêu
cầu (không quá già hoặc quá non), họ ít thuê mướn nhân công, nên chi phí gia
tăng cho việc thu gom 1 kg cà phê nhân CDĐL Buôn Ma Thuột thấp.
Bảng 6. Chi phí và lợi nhuận của các cơ sở thu gom 1 kg cà phê (nghìn đồng)
Mẫu 1: Hộ thu gom cấp 1

1kg

% trong
doanh
thu
100
96,43

% trong
IC, AC

1. Doanh thu
2. Chi phí trung gian/1 kg cà phê (IC)
Giá mua 1kg cà phê nhân từ hộ nông dân
Xăng dầu vận chuyển mua bán
3. Giá trị gia tăng (VA) (=1-2)
4. Chi khác
Lao động vận chuyển

34,56
33,33
32,3191
1,0100
1,23
0,2112

17,1

Chi phí thông tin liên lạc
Chi phí lãi vay

0,0815
0,1359

6,6
11,0

0,81

65,3

5. Lãi gộp (=3-4)
6.Chi phí tăng thêm (AC)
Khấu hao, duy tu trang thiết bị
Chi khác
7. Lợi nhuận
Mẫu 2: Hộ thu gom cấp 2
1. Doanh thu
2. Chi phí trung gian/1 kg ( IC)
Giá mua 1kg cà phê nhân từ thương lái
cấp 1
Xăng dầu vận chuyển mua bán

97,0
3,0
3,57

0,20
0,1076
0,0908
0,61
1kg
37,50
35,57

1,76
% trong
doanh
thu
100
94,86

%trong
IC,AC

34,5640

97,2

1,0100

2,8
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3. Giá trị gia tăng (VA) (=1-2)
1,93
4. Chi khác
Lao động vận chuyển
0,2112
Chi phí thông tin liên lạc
0,0815
Chi phí lãi vay
0,1359
Chi phí bao bì
0,20
chi phí sơ chế
0,40
5. Lãi gộp (=3-4)
0,90
6. Chi phí tăng thêm
0,30
Khấu hao, duy tu trang thiết bị
0,1076
Chi khác
0,1908
7. Lợi nhuận (=5-6)
0,60
Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài

5,14
11,0
4,2
7,1

46,6

1,60

Theo đánh giá của các thương lái/đại lý lớn thì chi phí thu gom chủ yếu
trong 03 năm 2017 – 2019 (so với năm 2016) không tăng, thậm chí giảm vào
năm 2019. Nguyên nhân do cà phê của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu thô, tỷ lệ
sản phẩm chế biến thấp, còn là vì mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân
trong sản xuất, chế biến vẫn lỏng lẻo, chưa thực sự gắn kết thành chuỗi. Phần
lớn, giá cà phê của hộ gia đình nông dân thường bị các thương lái ép giá, muốn
có lãi, các thương lái thường cắt giảm các chi phí thu gom, nên năm 2019 chi
phí thu gom của các thương lái giảm so với các năm trước.
Về doanh thu và lợi nhuận: Đối với các cơ sở thu gom cấp 1, nếu không
có những biến động giá bất thường, thì sản lượng thu gom cà phê trong năm của
1 cơ sở thu gom cấp 1 trung bình khoảng 19,93937 tấn cà phê; với giá bán 1 kg
cà phê nhân là 34,5640 nghìn đồng/1 kg và lãi thu được 1 kg cà phê nhân là 0,61
nghìn đồng/1 kg, thì một cơ sở thu gom cà phê cấp 1 một năm thu được doanh
thu khoảng 689,18438 triệu đồng và lợi nhuận khoảng 12,1228 triệu đồng. Còn
đối với cơ sở thu gom cấp 2, nếu nếu không có những biến động giá bất thường,
thì sản lượng thu gom cà phê trong năm của cơ sở thu gom cấp 2 trung bình
khoảng 64,1771 tấn cà phê; với giá bán 1 kg cà phê nhân là 37,5 nghìn đồng/1
kg và lãi thu được 1 kg cà phê nhân là 0,5991 nghìn đồng/1 kg, thì một cơ sở thu
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gom cà phê cấp 2 một năm thu được doanh thu khoảng 2406,64125 triệu đồng
và lợi nhuận khoảng 38,45055 triệu đồng.
Bảng 7. Tổng chi phí và doanh thu trung bình của 1 cơ sở thu gom cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột trong 1 năm
Tiêu chí

Cơ sở thu gom
cấp 1

Tổng sản lượng cà phê nhân hộ đã thu
19939,37
gom trong 1 năm (kg)
Giá bán 1 kg cà phê nhân (nghìn
34,5640
đồng/kg)
Lãi thu được từ 1 kg cà phê nhân (nghìn
0,61
đồng/kg)
Chi phí cho 1 kg cà phê nhân
33,96
Tổng Doanh thu từ bán cà phê nhân
689184,38
(nghìn đồng)
Tổng chi phí từ thu mua cà phê nhân
677061,59
trong năm (nghìn đồng)
Tổng lãi thu được từ hoạt động thu gom
12122,80
cà phê nhân trong năm (nghìn đồng)
Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài

Cơ sở thu gom
cấp 1
64177,10
37,5000
0,5991
36,90
2406641,25
2368190,70
38450,55

(4). Phân tích chi phí, lợi nhuận của các cơ sở kinh doanh, chế biến
Do phụ thuộc và nguồn cung ứng nguyên vật liệu của hộ nông dân và các
hộ hoạt động trong lĩnh vực thu mua, nên việc cần thiết lập của các doanh
nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu phải tạo lập hệ thống vệ tinh cung ứng
nguyên vật liệu cho mình; liên kết vùng miền trong sản xuất cung ứng nguyên
liệu. Các sản phẩm cà phê trên địa bàn.
Qua khảo sát 3 mẫu: doanh nghiệp (mẫu 1); hợp tác xã (mẫu 2) và Cơ sở
chế biến tư nhân (mẫu 3), kết quả cho thấy, chi phí trung gian để sơ chế, chế
biến 1kg sản phẩm cà phê của doanh nghiệp khá cao là 33,350 nghìn đồng/kg
sản phẩm cà phê (mẫu 1); của hợp tác xã là 50,88 nghìn đồng/1 kg cà phê (mẫu
2) và 47,88 nghìn đồng/1 kg cà phê (mẫu 3). Ngoài chi phí trung gian, cơ
sở/doanh nghiệp sơ chế, chế biến 01 kg cà phê còn phải chịu một số chi phí gia
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tăng khác như: Chi phí chế biến (khấu hao công nghệ) là 0,8750 nghìn đồng/kg
cà phê nhân; Chi phí đóng gói là 0,3480 nghìn đồng/kg cà phê; Chi phí thuê
mướn là 0,6545 nghìn đồng/kg; Chi phí vận chuyển là 0,8975 nghìn đồng/kg;
Chi phí kho bãi là 0,3316 nghìn đồng/kg; Chi phí quảng bá và phát triển thị
trường là 0,8080 nghìn đồng/kg; thuế là 0,0870 nghìn đồng/kg; Lãi vay là
0,1025 nghìn đồng/kg và chi phí thông tin liên lạc là 0,5679 nghìn đồng/kg.
Bảng 8. Chi phí và lợi nhuận của các cơ sở kinh doanh, chế biến 1 kg cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột (nghìn đồng)
Mẫu 1: Doanh nghiệp

% trong

1kg

doanh thu IC, AC

1. Doanh thu

108,73

100

2. Chi phí trung gian( IC)

33,23

30,56

Cà phê nhân
Vật tư để làm sạch, sơ chế, rang xay cà
phê nhân
3. Giá trị gia tăng (VA) (=1-2)

% trong

32,3500

97,4

0,8800

2,6

75,50

69,44

4. Chi khác
Chi phí đóng gói

0,3480

0,5

Chi phí thuê mướn

0,6545

0,9

Chi phí vận chuyển

0,8975

1,2

Chi phí kho bãi

0,3316

0,4

Chi phí quảng bá và phát triển thị trường

0,8080

1,1

Thuế

0,0870

0,1

Lãi vay

0,1025

0,1

Chi phí thông tin liên lạc

0,5679

0,8

5. Lãi gộp

72,70

96,3

6. Chi phí tăng thêm

1,07

Chi phí chế biến (khấu hao công nghệ)

0,8750
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Chi khác

0,1908

7. Lợi nhuận

71,63

Mẫu 2: Hợp tác xã

1kg

65,88
% trong

% trong

doanh thu

IC,AC

1. Doanh thu

108,73

100

2. Chi phí trung gian( IC)

50,88

46,80

Cà phê nhân
Vật tư để làm sạch, sơ chế, rang xay cà
phê nhân
3. Giá trị gia tăng (VA) (=1-2)

50,0000

98,3

0,8800

1,7

57,85

53,20

4. Chi khác
Chi phí đóng gói

0,3480

0,6

Chi phí thuê mướn

0,6545

1,1

Chi phí vận chuyển

0,8975

1,6

Chi phí kho bãi

0,3316

0,6

Chi phí quảng bá và phát triển thị trường

0,8080

1,4

Thuế

0,0870

0,2

Lãi vay

0,1025

0,2

Chi phí thông tin liên lạc

0,5679

1,0

5. Lãi gộp (=3-4)

54,05

93,4

6. Chi phí tăng thêm

1,07

Chi phí chế biến (khấu hao công nghệ)

0,8750

Chi khác

0,1908

7. Lợi nhuận

52,98

Mẫu 3: Cơ sở chế biến tư nhân

1kg

48,73
% trong

% trong

doanh thu

IC,AC

1. Doanh thu

108,73

100

2. Chi phí trung gian( IC)

47,88

44,04
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Cà phê nhân
Vật tư để làm sạch, sơ chế, rang xay cà
phê nhân
3. Giá trị gia tăng (VA) (=1-2)

47,0000

98,2

0,8800

1,8

60,85

55,96

4. Chi khác
Chi phí đóng gói

0,3480

0,6

Chi phí thuê mướn

0,6545

1,1

Chi phí vận chuyển

0,8975

1,5

Chi phí kho bãi

0,3316

0,5

Chi phí quảng bá và phát triển thị trường

0,8080

1,3

Thuế

0,0870

0,1

Lãi vay

0,1025

0,2

Chi phí thông tin liên lạc

0,5679

0,9

5. Lãi gộp (=3-4)

57,05

93,8

6. Chi phí tăng thêm

1,07

Chi phí chế biến (khấu hao công nghệ)

0,8750

Chi khác

0,1908

7. Lợi nhuận

55,98

51,49

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
Kết quả điều tra khảo sát cho thấy, qua 3 mẫu doanh nghiệp, hợp tác xã và
cơ sở chế biến tư nhân, lợi nhuận đạt cao nhất thuộc về doanh nghiệp (71,63
nghìn đồng/1 kg) và thấp nhất thuộc về HTX (52,98 nghìn đồng/1 kg). HTX là
tổ chức trung gian, nên tính chất và chức năng chế biến không được phát huy.
Đó chính là lý do khiến vai trò của các doanh nghiệp lớn được khẳng định.
Trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, các doanh nghiệp
chế biến lớn là ước mơ của toàn chuỗi bởi ở đó doanh nghiệp có thể thu lợi
nhuận cao nhất, đồng thời hộ nông dân cũng có thể thu lợi nhuận cao hơn nếu
được giao dịch trực tiếp với doanh nghiệp. Còn với các cơ sở chế biến tư nhân,
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lợi nhuận đạt mức 55,98 nghìn/1 kg và giá trị gia tăng trên 1 kg sản phẩm cà phê
cũng đạt thấp hơn so với các doanh nghiệp trong chuỗi.
4.1.3.2. Phân tích SWOT để đánh giá hiệu quả và hạn chế khi tham gia
chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
(1). Phân tích SWOT cho mỗi tác nhân trong chuỗi giá trị
Từ kết quả khảo sát định tính, phỏng vấn chuyên gia, so sánh đối chiếu
các kết quả nghiên cứu với các nguồn thông tin khác, các đánh giá về điểm
mạnh điểm yếu, cơ hội và thách thức của cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột
được trình bày ở phần sau đây:
- Phân tích SWOT khâu cung ứng đầu vào
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với khâu cung ứng đầu
vào của cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 9. Phân tích SWOT khâu cung ứng đầu vào
Điểm mạnh (S1)
- Có nguồn giống cà phê ổn định do có
những cơ sở sản xuất giống ở khắp các
vùng cà phê lớn.
- Các cửa hàng vật tư nhỏ có đến từng
bản, từng làng tạo điều kiện dễ dàng
cho người dân mua vật tư nông nghiệp
phục vụ sản xuất.
- Số lượng lao động địa phương nhàn
rỗi còn nhiều

Điểm yếu (W1)
- Chưa kiểm soát được chất lượng vật tư
đầu vào nhất là chất lượng cây giống do
các hộ dân tự ươm giống.
- Việc mua vật tư tại những cửa hàng nhỏ
lẻ vùng sâu, vùng xa thường bị đẩy giá lên
cao do khâu vận chuyển khó khăn, chi phí
vận chuyển cao.
- Chất lượng lao động thấp, chủ yếu là
lao động chưa qua đào tạo

Cơ hội (O1)
- Nhiều loại phân bón, thuốc BVTV
được nghiên cứu và đưa vào sử dụng
trong sản xuất nông nghiệp.

Thách thức (T1)
- Thời tiết thay đổi theo hướng xấu gây
nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh
cây giống.
- Sự xuất hiện của sản phẩm phân bón,
thuốc BVTV trên thị trường.

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
- Phân tích SWOT khâu sản xuất
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với khâu sản xuất trong
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chuỗi cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 10. Phân tích SWOT khâu sản xuất
Điểm mạnh (S2)

Điểm yếu (W2)
- Quy mô diện tích nhỏ, lẻ

- Người nông dân đã có những kinh nghiệm - Điều kiện canh tác cà phê còn lạc hậu.
về trồng, chăm sóc cây cà phê.

- Trình độ người lao động thấp

- Diện tích trồng cà phê tập trung chủ yếu

- Cây cà phê gặp phải sự cạnh tranh của

từ 0,5 ha – 2,0ha.

các loại cây trồng khác

- Giống cà phê phù hợp với điều kiện thổ

- Thiếu thông tin về thị trường

nhưỡng, khí hậu của vùng. Chất lượng cà

- Cơ sở hạ tầng một số vùng còn kém

phê xếp vào loại đặc sản

- Còn yếu về kỹ thuật chăm sóc, thu

- Lao động tại địa phương nên chi phí nhân hoạch cà phê
công không cao.

- Trình độ văn hoá của nông dân còn

- Điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng phù hợp

thấp, nhiều người là dân tộc thiểu số,
chưa nhạy bén với kinh doanh.

Cơ hội (O2)

Thách thức (T2)
- Không có những lợi thế với cà phê
không đăng ký chỉ dẫn địa lý

- Cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột
được đăng ký nhãn hiệu trên thế giới
- Có sự hỗ trợ của nhiều tổ chức, đoàn thể,
doanh nghiệp, nhà khoa học
- Được trồng đúng kỹ thuật và đạt các tiêu
chuẩn đặt ra

- Chi phí sản xuất cao hơn cà phê không
đăng ký chỉ dẫn địa lý. Phải tuân thủ
các điều kiện nghiêm ngặt hơn
- Đối phó với điều kiện biến đổi khí
hậu, cà phê già cỗi, thiếu nước tưới, ảnh
hưởng đến năng suất và sản lượng
-Chi phí sản xuất tăng do thiếu lao
động, phân bón chất lượng thấp, nhiên
liệu.

(Nguồn: Kết quả điều tra 2019)
Qua thảo luận nhóm giữa các hộ nông dân trồng cà phê chè đăng ký
CDĐL Buôn Ma Thuột cho thấy khâu sản xuất có các điểm mạnh và cơ hội như:
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Điều kiện tự nhiên thuận lợi tạo nên cà phê tại đây có chất lượng thơm ngon;
Giống cà phê đang trồng trong vùng thích hợp; Đã có kinh nghiệm trong trồng,
chăm sóc cây cà phê...trong đó quan trọng nhất là các điều kiện thích hợp cho
cây cà phê chè sinh trưởng, phát triển và đã được địa phương chú trọng ưu tiên
phát triển.
Bên cạnh những điểm mạnh, cơ hội đó khâu trồng cà phê trong vùng còn
tồn tại các điểm yếu, thách thức. Trong đó hạn chế lớn nhất là quy mô sản xuất
còn nhỏ lẻ trong các hộ gia đình với mức đầu tư không cao, trình độ người lao
động còn thấp ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa, hạn chế trong áp dụng tiến bộ
khoa học vào sản xuất.
- Phân tích SWOT khâu thu gom
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với khâu thu gom trong
chuỗi giá trị cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 11. Phân tích SWOT khâu thu gom
Điểm mạnh (S3)

Điểm yếu (W3)

- Đã có quan hệ lâu năm với những người - Quy mô vốn hạn chế

nông dân trồng cà phê

- Sản phẩm nhanh hỏng

- Phương tiện dùng để chuyên chở thô sơ, - Mức giá phụ thuộc vào doanh

linh hoạt, phù hợp với địa hình từng vùng

nghiệp chế biến

- Nắm rõ đặc điểm địa hình, phong tục

khu vực thu mua
Cơ hội (O3)

Thách thức (T3)

- Diện tích, sản lượng cà phê trong vùng

- Giá cà phê biến động

tăng lên nhanh chóng.

- Nhiều người thu gom trên địa bàn

Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
Qua kết quả phỏng vấn, thảo luận nhóm giữa những người thu gom cà phê
cho thấy khâu thu gom có điểm mạnh: Những người thu gom thường có quan hệ
lâu năm với những người nông dân trong khu vực dựa trên lòng tin, quan hệ làng
xóm thân thiết. Bên cạnh đó, phương tiện dùng để chuyên chở tốt, đối với những
vùng giao thông khó khăn người thu gom nhỏ lẻ sử dụng xe gắn máy, xe thô sơ
để thu gom, vận chuyển. Đối với những vùng giao thông thuận lợi sử dụng ô tô
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tải để chuyên chở giúp nhanh chóng đưa nguyên liệu đến nơi chế biến giảm thiểu
hao hụt, sự suy giảm về chất lượng nguyên liệu.
- Phân tích SWOT khâu sơ chế, chế biến
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với khâu sơ chế, chế biến
trong chuỗi giá trị cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột được thể hiện qua
bảng sau:
Bảng 12. Phân tích SWOT khâu chế biến
Điểm mạnh (S4)

Điểm yếu (W4)

- Nhiều cơ sở chế biến với quy mô

- Sản phẩm chế biến của các hộ gia

lớn, nhỏ

đình chất lượng không đồng đều

- Công nghiệp chế biến phân bố gần

- Mức cung không ổn định từ nhà cung

vùng nguyên liệu

cấp nguồn hàng.

- Một số doanh nghiệp chế biến lớn

- Sử dụng máy móc hiện đại còn chưa

bao tiêu gần hết vùng

hiệu quả.

- Sử dụng công nghệ chế biến ướt

- Chất lượng nguyên liệu đầu vào chưa

- Khách hàng tiêu dùng đa dạng

đồng đều.

- Có thương hiệu Buôn Ma Thuột

- Vốn nâng cấp trang thiết bị và mua

nguyên vật liệu còn hạn chế.
- Thông tin về thị trường không đầy đủ

Cơ hội (O4)

Thách thức (T4)

- Khách hàng là các doanh nghiệp - Sự cạnh tranh mạnh mẽ của các nước
chế biến rang xay cà phê trên thế giới
- Đã có nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý

sản xuất cà phê lớn trên thế giới.
- Yêu cầu khắt khe về chất lượng cà phê

- Nhu cầu thị trường trong nước và của thị trường xuất khẩu.
quốc tế không ngừng gia tăng

- Giá cà phê biến động phụ thuộc thị

trường thế giới
- Thị trường đầu ra không ổn định vì phụ

thuộc vào trung gian
Nguồn: Kết quả điều tra khảo sát của đề tài
Đối với khâu chế biến cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột, sản phẩm
ngành cà phê được chế biến ở các cấp độ khác nhau, từ hộ nông dân đến các
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doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Công nghiệp chế biến phân bố gần vùng
nguyên liệu tập trung và có sự phân vai cụ thể, có trình độ sản xuất hiện đại, bắt
kịp với trình độ sản xuất cà phê của các vùng khác. Khó khăn lớn nhất gặp
phải đối với những người chế biến cà phê đăng ký CDĐL là sự bấp bênh về
giá sản phẩm, thông tin về thị trường tiêu thụ do đó dễ bị các doanh nghiệp
thu mua ép giá.
- Phân tích SWOT khâu tiêu thụ
Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với khâu tiêu thụ của chuỗi
giá trị cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 13. Phân tích SWOT khâu tiêu thụ
Điểm mạnh (S5)

Điểm yếu (W5)

- Thương mại sản phẩm cà phê - Cà phê xuất khẩu chủ yếu là cà phê nhân, giá
gắn với thị trường nội địa và trị so với cà phê thành phẩm (cà phê phin, cà phê
thị trường xuất khẩu. Tuy hòa tan) thấp.
nhiên cà phê đăng ký CDĐL - Trong các mùa vụ, những tác nhân cung ứng
Buôn Ma Thuột chủ yếu phục cà phê cho các doanh nghiệp xuất khẩu thường
vụ xuất khẩu và phần nhỏ phục gom hàng chờ giá lên nên đôi khi phải bỏ vốn ra
vụ thị trường trong nước.

đặt cọc trước tiền hàng cho những bạn hàng quen,

- Các doanh nghiệp xuất khẩu lâu năm của doanh nghiệp để chủ động nguồn

đã có những mối quan hệ trước hàng cho kịp với thời gian kí trong hợp đồng
với các bạn hàng như Atlantic xuất khẩu.
(Mỹ), Newman (Đức), Trung - Trang thiết bị lưu kho, bảo quản cà phê còn
Quốc, châu Âu,… nên hoạt hạn chế.
động kí hợp đồng xuất khẩu - Chất lượng cà phê thu mua không đồng đều.
không gặp nhiều khó khăn.

Chưa trực tiếp xuất khẩu đến các công ty rang
xay mà thông qua trung gian

Cơ hội (O5)

Thách thức (T5)

- Quy mô thị trường trong nước - Sự cạnh tranh của các hàng hóa thay thế trên
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và quốc tế rộng lớn.

thị trường ngày càng lớn.

- Có sự hỗ trợ của chính quyền - Giá cả thế giới biến động thất thường.
địa phương về chính sách, biện - Nhãn hiệu cà phê chưa được phát huy, mỗi
pháp, kênh thị trường

doanh nghiệp cơ sở lấy 1 nhãn hiệu khác nhau.
Người tiêu dùng không thể xác nhận nhãn hiệu
CDĐL khác biệt gì với các nhãn hiệu, thương
hiệu khác trên thị trường.
- Thị trường bị thống lĩnh bởi một số doanh
nghiệp thương mại lớn

Nguồn: Kết quả khảo sát, điều tra của đề tài
(2). Lập ma trận SWOT và phân tích
Bảng 14. Ma trận SWOT
Chiến lược SO: tận dụng cơ hội để

Chiến lược ST: tận dụng điểm mạnh

phát triển điểm mạnh

để hạn chế thách thức

S1, O1: Phát triển các đại lý lớn, các S1, T1: Hạn chế các nguồn phân bón
cơ sở cung cấp đầu vào nông nghiệp giá, thuốc trừ sâu giả hoặc kém chất
quy mô lớn và chuyên nghiệp để cung lượng
cấp đầy đủ giống, phân bón… chất S2, T2: Sản xuất cà phê thích ứng với
lượng cao và giá thành giảm

biến đổi khí hậu, cần đầu tư thích đáng

S2, O2: Hình thành các vùng chuyên cho sản xuất cà phê bền vững;khắc
canh cà phê lớn, kết hợp trồng xen phục thách thức về môi trường, giải
canh các loại cây trồng khác, áp dụng quyết tốt các vấn đề tôn giáo, sắc tộc,
công nghệ cao, thu hút các doanh xã hội
nghiệp trong nước và nước ngoài đầu S3, T3: Chuyên nghiệp hoá các cơ sở
tư

thu gom; phát triển các đại lý thu gom

S3, O3: Chuyên nghiệp hoá các cơ sở lớn, các HTX làm vai trò trung gian
thu gom, hình thành các HTX làm S4, T4: Có chính sách hỗ trợ để phát
khâu trung gian trong thu gom sơ chế triển khu vực doanh nghiệp chế biến
sản phẩm trước khi cung cấp cho các đủ năng lực, công nghệ, vốn và có khả
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doanh nghiệp/nhà máy lớn

năng cạnh tranh trên thị trường trong

S4, O4: Áp dụng công nghệ chế biến nước và quốc tế
hiện đại, phát triển các ngành công Ký hợp đồng sản xuất và thương mại
nghiệp phụ trợ, hiện đại hoá doanh với các hộ nông dân, hình thành các
nghiệp để cải thiện vị trí tốt hơn trong vùng canh tác lớn và thực hiện bao tiêu
chuỗi giá trị

sản phẩm, đầu tư khoa học công nghệ

S5, O5: Mở rộng quảng bá nhãn hiệu trên các vườn cà phê quy mô lớn.
sản phẩm, hạn chế khâu trung gian S5, T5: Cần hạn chế sự lệ thuộc vào
trong xuất khẩu sản phẩm, nâng cao một số doanh nghiệp thương mại trung
giá trị gia tăng của sản phẩm.

gian lớn, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá
trực tiếp ra thị trường thế giới
Đảm bảo nhãn hiệu được phát triển
bền vững, tránh sự đánh đồng nhãn
hiệu với sản phẩm cà phê không đăng
ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý.

Chiến lược WO: khắc phục yếu kém

Chiến lược WT: giảm các điểm yếu

để tận dụng cơ hội

để ngăn chặn thách thức

W1, O1: Dựa vào nhu cầu thị trường W1, T1: Nâng cao nhận thức của
để cải thiện chất lượng hàng hoá cung người dân về việc sử dụng đầu vào
ứng đầu vào bền vững, nần cấp vị trí chất lượng; hạn chế dùng hàng giả,
sản phẩm đầu vào trong chuỗi giá trị

kém chất lượng; W2, T2: Khắc phục

W2, O2: Nâng cao chất lượng giống những bất ổn về điều kiện khí hậu; cải
cây trồng, tiếp tục tái canh cây cà phê thiện thông tin về thị trường giá cả
kết hợp trồng xen canh, phát triển cơ hàng hoá; cải thiện cơ sở hạ tầng và
sở hạ tầng, hệ thống tưới tiêu, hệ thống trình độ dân trí cho người dân trồng cà
thông tin thị trường.

phê

W3, O3: Cần cải thiện năng lực và W3, T3: Tạo chuỗi liên kết ngược và
công nghệ của các cơ sở thu gom chế xuôi chặt chẽ, hiệu quả với hộ nông
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biến, chuyên nghiệp hoá và hiện đại dân và doanh nghiệp chế biến; cải
hoá hệ thống thu gom chế biến; thúc thiện công nghệ bảo quản sản phẩm
đẩy hình thức ký hợp đồng thu gom sau thu gom; ký hợp đồng chặt chẽ với
với các hộ nông dân

các hộ nông dân

W4, O4: Các doanh nghiệp chế biến W4, T4: Thực hiện quy hoạch rõ ràng
cần nắm bắt nhu cầu thị trường trong cụ thể cho các vùng trồng cà phê
nước và quốc tế; đẩy mạnh quảng bá CDĐL Buôn Ma Thuột, từ đó khắc
thương hiệu chỉ dẫn địa lý trên sản phục sự mất ổn định và chất lượng
phẩm của mình.

không đồng đều về nguồn cung

Có chiến lược cạnh tranh trong nước Chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu
và toàn cầu hiệu quả

quả của các doanh nghiệp chế biến;

W5, O5: Xuất khẩu cà phê nhân phải doanh nghiệp kinh doanh thương mại
gắn với chỉ dẫn địa lý để quảng bá trong nước
thương hiệu cà phê đặc sản của Việt W5, T5: Tìm kênh tiêu thụ ổn định,
với những đàm phán hợp đồng chặt

Nam

chẽ.
Quảng bá nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cần
chú trọng trong tiêu thụ cà phê nhân và
cà phê chế biến.
Nguồn: Kết quả khảo sát điều tra của đề tài
4.1.3.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
(1). Các yếu tố bên trong
Thứ nhất, yếu tố đầu vào cho sản xuất
Mặc dù Việt Nam đứng thứ hai về xuất khẩu nhưng là cà phê thô, dùng
làm nguyên liệu chiết xuất các thành phần như caffeine. Do đó, trong quá trình
trồng cà phê trong sản xuất, thị trường là nơi diễn ra mọi hoạt động giao dịch
buôn bán, là nơi xuất hiện các cuộc cạnh tranh gay gắt cả về giá cả, chất lượng
mẫu mã, quy cách, chủng loại... sản phẩm. Trong nền kinh tế thị trường, doanh

144

nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần chiếm lĩnh được thị trường. Đó là yếu tố
quyết định cũng là yếu tố phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, các hộ gia đình nông dân trồng
cà phê gặp phải không ít khó khăn về thị trường đầu vào và đầu ra của sản
phẩm. Số liệu điều tra thể hiện, các hộ gia đình gặp phải không ít khó khăn, nhất
là vấn đề đầu vào (nguồn vốn) là 4,36/5 điểm với độ lệch chuẩn là 0,497; giá
bán là 4,44/5 điểm với độ lệch chuẩn là 0,922 và đầu ra của sản phẩm cà phê là
4,67/5 điểm với độ lệch chuẩn là 0,05. Trong khi đó, thị trường đầu vào ảnh
hưởng tới tính liên tục và tính hiệu quả sản xuất, ảnh hưởng trực tiếp đến khả
năng cung ứng cho thị trường đầu ra của doanh nghiệp còn thị trường đầu ra của
doanh nghiệp quyết định quá trình tái sản xuất mở rộng và hiệu quả kinh doanh.
Tuy nhiên, với việc đại đa số nhà nông trồng cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma
Thuột vẫn làm kiểu manh mún, tập trung chủ yếu chỉ từ 0,5 – 2,0ha như hiện
nay, thì mong muốn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt hiệu
quả cao cũng trở nên khó khăn. Mà nguyên nhân chủ yếu của khó khăn này
chính là mặc dù cà phê đăng ký CDĐL chất lượng cao nhưng không có thương
hiệu và bị che giấu nguồn gốc, phụ thuộc nhiều vào người mua và thị trường thế
giới. Bên cạnh đó, việc hay đổi tập quán canh tác để có hạt cà phê chất lượng rất
quan trọng nhưng không hề dễ, do đó, vấn đề khó khăn nhất mà các hộ gia đình
nông dân găp phải vẫn là vấn đề đầu ra của sản phẩm cà phê.
Số liệu điều tra khó khăn về nguồn vốn cũng cho thấy, mặc dù có tiềm
năng lớn về diện tích, lực lượng lao động, nguyên liệu đầu vào... nhưng sản xuất
vẫn phụ thuộc vào thời vụ, dự báo thị trường bấp bênh, gắn liền với nhiều rủi ro,
đã và đang khiến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thiếu sức hấp dẫn đối với các
nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong khi đó, đầu tư vào kinh tế nông nghiệp,
nông thôn có những rủi ro không lường trước, nên thiếu sự hấp dẫn. Nỗi lo đầu
vào nguyên liệu đang là cản trở lớn các quyết định đầu tư vào nông nghiệp của
các doanh nghiệp. Ngoài ra, kết cấu hạ tầng nông thôn còn nhiều bất cập, hệ
thống điện, nước, giao thông... cũng đang là rào cản đầu tư. Việc huy động vốn
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của các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, cũng như của chính nông dân
cũng gặp nhiều khó khăn do chính sách tín chấp bấp bênh. Chưa kể tới năng suất
lao động nông thôn còn thấp, hiện nay phân bố không đồng đều, tác phong công
nghiệp trong sản xuất của nông dân quá nhiều hạn chế...
Nguồn nhân lực cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hộ gia đình trồng cà phê
trong sản xuất khi đánh giá trung bình là 3,19/5 điểm với độ lệch chuẩn là 0,819.
Trên thực tế, tại Tây Nguyên nói chung, Buôn Ma Thuột nói riêng, người dân
còn sản xuất theo hướng tự phát, manh mún, dựa vào kinh nghiệm là chính,
chưa có sự hướng dẫn đầy đủ về quy trình khoa học kỹ thuật, chưa tính đến các
tác động tiêu cực của thời tiết, thủy văn đã làm cho công tác phòng chống và
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra trở nên khó khăn hơn.
Theo ý kiến của các hộ nông dân trồng cà phê CDĐL, chi phí đầu vào
trong sản xuất cà phê trong 3 năm 2016-2018 có xu hướng tăng lên. Tính theo
thang đo Likert (5 cấp độ: rất thuận lợi, thuận lợi, bình thường, khó khăn, rất
khó khăn), các hộ nông dân trồng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột đang gặp phải
những khó khăn và rất khó khăn về điều kiện thời tiết (64,8 trong số người trả
lời), thiên tai dịch bệnh (82,9%), cà phê già cỗi (42,9%), giá bán (83,4%), nguồn
vốn đầu tư (100%). So với các hộ không thực hiện đăng ký CDĐL, có đến trên
50% các hộ thực hiện đăng ký CDĐL cho rằng họ không gặp thuận lợi gì hơn so
với các hộ gia đình không đăng ký CDĐL về giá bán, tìm kiếm thị trường đầu
ra, nguồn nguyên liệu ổn định, ít gặp rủi ro. Họ chỉ gặp thuận lợi hơn so với các
hộ không đăng ký CDĐL về hỗ trợ kỹ thuật, cà phê chất lượng tốt hơn và quy
trình kiểm soát trồng và chăm sóc cà phê chặt chẽ hơn (Phụ lục 1, Bảng 1.7)
Thứ hai, yếu tố tự nhiên, thổ nhưỡng, đất đai
Yếu tố tự nhiên mà các hộ gia đình nông dân trồng cà phê gặp phải chính là
vấn đề thiên tai, dịch bệnh là 4,03/5 điểm với độ lệch chuẩn là 0,714 và điều
kiện thời tiết là 3,70/5 điểm với độ lệch chuẩn là 0,731. Những năm qua, theo
kịch bản BĐKH diễn biến thời tiết ở Tây Nguyên ngày càng có xu thế cực đoan,
với tần suất những hiểm họa thiên tai thường xuyên hơn đã dẫn đến những gián
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đoạn các hoạt động kinh tế, xã hội gây tổn thất về người, tài sản, môi trường và
điều kiện sống do các hiểm họa tự nhiên gây ra, trong đó ảnh hưởng lớn đến sản
lượng, chất lượng cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột. Thiên tai không chỉ
tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nông hộ, mà
còn làm dịch bệnh lan truyền nhanh, gây thiệt hại lớn cho nông dân trong Vùng.
Chất lượng đất đai và cây cà phê già cỗi cũng khiến cho việc mua bán sản
phẩm cà phê của các hộ gia đình gặp nhiều khó khăn, khi đánh giá của các hộ
gia đình về những khó khăn trên lần lượt là 3,32/5 điểm với độ lệch chuẩn là
0,883 và 3,43/5 điểm với độ lệch chuẩn là 1,272. Trong một thời gian dài khi
canh tác cây cà phê, hầu hết nông dân chỉ quan tâm làm thế nào để đạt năng suất
cao nhất chứ ít ai quan tâm đến sự bền vững của môi trường sinh thái dẫn đến
nhiều vùng đất trở nên cằn cỗi. Việc dự báo và triển khai các bước phòng chống
thiên tai ở Tây Nguyên còn gặp rất nhiều khó khăn do mạng lưới đo đạc quan
trắc quá mỏng trong khi sự phân hóa khí hậu thủy văn theo không gian lại rất
sâu sắc; địa bàn rộng lớn, kinh phí, nhân lực và phương tiện có hạn. Việc canh
tác thiếu bền vững, bón phân thiếu cân đối, không những dẫn đến hệ sinh vật có
lợi cho đất ngày càng ít đi mà các triệu chứng thiếu chất trung, vi lượng cũng
xuất hiện ngày càng nhiều trên cây cà phê. Các triệu chứng này đều thể hiện trên
lá, như lá non bị mất màu xanh và biến dạng, các đốt đầu ngọn cành, ngọn
thân cà phê ngắn lại, lá chuyển vàng bị mất màu xanh hay bị cháy, rụng quả
hàng loạt, quả hạt lép, hương vị cà phê không còn như khi đất mới trồng.
Một số yếu tố khác khiến cho việc trồng cà phê trong sản xuất của các hộ gia
đình bị tác động là: diện tích canh tác (chiếm 3,12/5 điểm với độ lệch chuẩn
0,913); nguồn nước (chiếm 3,02/5 điểm với độ lệch chuẩn 0,954); công cụ tưới
cây (chiếm 2,57/5 điểm với độ lệch chuẩn 0,751); bảo vệ chăm sóc cây (chiếm
2,55/5 điểm với độ lệch chuẩn 0,683) và do kỹ thuật trồng (chiếm 2,52/5 điểm với
độ lệch chuẩn 0,599). Sản xuất cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma thuột chủ yếu
phụ thuộc vào tự nhiên, hệ thống cây che bóng dày đặc, không tưới nước, bón
phân rất ít, chủ yếu làm phân urê. Không phải làm cỏ trắng, chỉ phát cỏ gốc, đôi
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khi sử dụng thuốc diện cỏ ở một số diện tích, hầu như không được làm cỏ. Canh
tác theo kiểu đa thân, không hãm ngọn, không thường xuyên cải tạo cây cà phê,
để nhiều thân tự do phát triển… đã dẫn đến những khó khăn của hộ gia đình trong
quá trình sản xuất cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột (Phụ lục 1, Bảng 1.13)
Nông dân trồng cà phê đăng ký chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột có kinh
nghiệm nhiều năm trong ngành và được sự hỗ trợ của các cơ quan Nhà nước về
kỹ thuật trồng và chăm sóc cà phê. Thu nhập từ cây cà phê cũng là nguồn thu
nhập chủ yếu của hộ nông dân trồng cà phê. Mặc dù quy mô canh tác cà phê của
hộ nông dân không lớn nhưng đạt hiệu quả kinh tế khá cao, chủ yếu sản phẩm cà
phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột được xuất khẩu ra nước ngoài với tỷ trọng
lớn. Tuy nhiên, việc xuất khẩu cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột chỉ là
xuất khẩu những sản phẩm thô, chưa qua chế biến, nên lợi nhuận và thu nhập từ
hộ gia đình trồng cà phê vẫn còn tương đối thấp. Song, so với các sản phẩm cà
phê không đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột thì lợi nhuận, thu nhập cũng như thị
trường tiêu thụ của cà phê đăng ký CDĐL cũng tăng lên đáng kể, tăng vị thế của
người nông dân trồng cà phê đăng ký CDĐL Buôn Ma Thuột trong thương mại
sản phẩm. Mặc dù vậy, việc tiêu thụ sản phẩm chủ yếu dưới hình thức quan hệ
mạng lưới bền bỉ, hình thành trên cơ sở quan hệ lòng tin và quan hệ thương mại
xây dựng nhiều năm giữa người thu gom, thương lái tại địa phương và nông dân.
Tuy nhiên, nông dân trồng cà phê vẫn chưa có thói quen và không sẵn sàng
chuyển sang hình thức sản xuất, bán sản phẩm theo hợp đồng.
Nhiều nông dân trồng cà phê có mong muốn cải tạo vườn nhằm nâng cao
năng suất, chất lượng sản phẩm cà phê và có nhiều nhu cầu về thông tin kỹ thuật
trồng và chăm sóc cà phê, và giống có năng suất cao. Tuy nhiên, họ còn gặp
nhiều khó khăn về vốn đầu tư cải tạo, trồng mới và quan trọng hơn là e ngại mất
thu nhập cho gia đình trong thời gian cải tạo, trồng mới.
Thứ ba, phát triển liên kết tự phát, thiếu bền vững
Số liệu điều tra thể hiện, các cơ sở thu gom gặp phải không ít khó khăn,
nhất là những khó khăn trong việc hình thành các tổ hợp tác xã/tổ thu gom hoặc
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tập huấn trước khi thu gom chiếm mức điểm trung bình ngang nhau là 3.53/5
điểm. Như đã phân tích, các hộ gia đình trồng cà phê dưới hình thức và quy mô
nhỏ lẻ, muốn phát triển cây cà phê có chất lượng cao, cạnh tranh được trên thị
trường thế giới, cần phải đưa các hộ nông dân sản xuất nhỏ lẻ vào một HTX có
quy mô lớn, hoặc trồng theo trang trại lớn với công nghệ sản xuất hiện đại và
được các doanh nghiệp kinh doanh, chế biến bao tiêu đầu ra cho sản phẩm. Theo
đó, các HTX sẽ cung cấp cho xã viên các dịch vụ như: dịch vụ gia công, chế
biến, kho tàng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, cung ứng hàng tiêu dùng, cung cấp tín
dụng lãi suất thấp và dịch vụ bảo hiểm mùa màng cũng như lương hưu cho các
xã viên, và hỗ trợ tập huấn trước khi thu gom. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thành
lập HTX hiện nay còn gặp nhiều khó khăn vì nhiều HTX hiện nay của Việt Nam
hoạt động không hiệu quả, không mang lại giá trị gia tăng cho xã viên. Vì vậy,
họ rất nghi ngờ tính hiệu quả cũng như khả năng cung ứng dịch vụ của các HTX
này; còn việc phát triển trang trại cà phê quy mô lớn dưới sự bao tiêu sản phẩm
của doanh nghiệp lớn cũng đang gặp phải nhiều bất cập về sở hữu đất đai và
phương thức canh tác của các hộ gia đình.
Quá trình thu gom và vận chuyển tiêu thụ hàng hóa thường chịu ảnh
hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó yếu tố năng lực của doanh nghiệp, đặc biệt là
vốn đóng một vai trò quan trọng đối với các đơn vị thu gom cà phê. Tuy nhiên,
hiện nay, việc thu gom cà phê vẫn diễn ra nhỏ lẻ, chủ yếu việc mua bán cà phê
là giữa các hộ gia đình nông dân với các thương lái trong ấp, trong xã, nên
nguồn vốn của các hộ thu gom cũng không nhiều.
Kết quả khảo sát cũng cho thấy, liên kết để mua bán sản phẩm với mức
điểm trung bình là 3.0/5 điểm. Hiện nay, quy mô liên kết sản xuất theo chuỗi giá
trị nhỏ, lẻ, phân tán, không tập trung, sản phẩm không thường xuyên; việc thu
hút các doanh nghiệp, HTX đủ tiềm lực tham gia chuỗi liên kết là một trong
nhiều khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX và nông dân trong quá
trình thực hiện liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh thời
gian qua.
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Ngoài ra, trong khi thực hiện các hoạt động thu gom sản phẩm cà phê, các
cơ sở thu gom cũng gặp phải một số khó khăn khác như: khối lượng cà phê thu
gom nhỏ (chiếm 2,12/5 điểm), chất lượng sản phẩm cà phê chưa tốt (chiếm
2,46/5 điểm); phương tiện đi lại khó khăn (chiếm 2,36/5 điểm); thông tin sẵn có
về giá (chiếm 2,1/5 điểm) và thông tin sẵn có về sản phẩm (chiếm 2,26/5 điểm).
Nhìn chung, liên kết giữa các hộ gia đình trồng cà phê với các cơ sở thu gom
tương đối bền vững, nên những khó khăn về thông tin cà phê cũng không phải là
trở ngại quá lớn đối với các thương lái/hộ thu gom cà phê.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn cạnh tranh mạnh cũng dẫn đến những
khó khăn cho các thương lái thu gom cà phê nhỏ lẻ với mức điểm trung bình là
3,78/5 điểm và thiếu vốn với mức điểm 3,62/5 điểm. Trên thực tế, hoạt động thu
gom được hiểu là một hoặc nhiều hoạt động như thu mua sản phẩm từ hộ sản
xuất, phân loại, đóng gói, lưu kho và lưu bãi tạm thời tại địa điểm thu gom hoặc
khu vực tập kết nguyên của doanh nghiệp, do đó, đối với các doanh nghiệp thu
mua nhỏ lẻ, sức cạnh tranh khu thu mua cà phê thường khó khăn hơn các thương
lái/các doanh nghiệp lớn cạnh tranh mạnh. (Phụ lục 1, Bảng 1.14)
Ngoài ra còn một số yếu tố khác được đánh giá là khó khăn đối với các
hộ thu gom cà phê nhỏ lẻ chính là nhà nước không có chính sách khuyến khích
các hộ thu gom nhỏ với mức điểm trung bình là 3,58/5 điểm và sản phẩm nhỏ lẻ,
không tập trung với mức điểm trung bình là 3,42/5 điểm. Quy mô sản xuất nhỏ
lẻ, phân tán và chất lượng đường giao thông kém, đặc biệt là không có sự hỗ trợ
của nhà nước là những khó khăn nổi bật của các doanh nghiệp khảo sát.
Thứ tư, tác động của thông tin
Các doanh nghiệp chế biến gặp thuận lợi về vùng nguyên liệu, sản lượng
thu mua nguyên liệu, công suất sơ chế, chế biến, chất lượng sản phẩm sơ chế và
chế biến, thị trường đầu ra cho sản phẩm; nhưng các doanh nghiệp này lại gặp
các khó khăn nhất định trong hoạt động chuỗi do thiếu thông tin về thị trường,
liên két doanh nghiệp phụ trợ, giá cả không ổn định (Phụ lục 1, Bảng 1.15)
Việc thiếu thông tin và nhiễu loạn về thị trường, về đối tác, về doanh
nghiệp, về giá cả khiến các doanh nghiệp kinh doanh và chế biến cà phê CDĐL
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Buôn Ma Thuột khó xác định nguồn cung và nguồn cầu phù hợp và ổn định, ảnh
hưởng đến vận hành chuỗi giá trị sản phẩm.
(2). Các yếu tố bên ngoài
Thứ nhất, môi trường thể chế
Cơ chế chính sách nhằm phát triển sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột hiện nay tương đối đầy đủ và cởi mở, nhưng vẫn gặp nhiều hạn chế, cụ
thể là: chưa thực sự đồng bộ, thiếu kết nối, nội dung chính sách còn tản mạn ở
nhiều văn bản khác nhau, nên chưa đạt hiệu quả cao, nhiều khi xử lý chậm dẫn
đến những hệ quả khôn lường. Các văn bản pháp lý còn thiếu, chưa đồng bộ,
chưa tập trung vào các đối tác và lĩnh vực trọng điểm, chưa có sự thống nhất để
điều phối đảm bảo sự tập trung phát triển đúng mục tiêu phát triển kinh tế xã
hội. Cụ thể là:
- Không đồng bộ trong chính sách sản phẩm, thị trường, dẫn đến việc phát
triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột gặp nhiều khó khăn.
Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm cà phê gắn mác Buôn Ma Thuột,
khiến khách hàng khó nhận biết đâu là sản phẩm CDĐL Buôn Ma Thuột. Việc
phát triển một số chương trình cà phê, điển hình là cà phê đặc sản, cũng đang
gây khó khăn cho quảng bá sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
- Thiếu hụt trong chính sách phát triển chuỗi liên kết, chuỗi giá trị khiến
các cơ sở thu gom, các nhà chế biến mạnh ai nấy làm, cho các sản phẩm cà phê
ra thị trường không có sự khác biệt với các sản phẩm khác, đôi khi các sản phẩm
cà phê mang CDĐL còn cạnh tranh không lành mạnh, triệt hại lẫn nhau, làm đứt
gãy chuỗi giá trị sản phẩm.
- Chính sách phát triển vùng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, thu hút đầu
tư nước ngoài, phát triển nguồn nhân lực, phát triển cơ sở hạ tầng... không đồng
bộ làm giảm khả năng cạnh tranh và tính liên kết trong chuỗi giá trị.
- Thiếu các thể chế, chính sách nghiên cứu thị trường hiệu quả để xác định
các cơ hội thị trường, xu hướng cung cầu sản phẩm, các đối thủ cạnh tranh với
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sản phẩm, nhu cầu thị trường, quyền lực thị trường của người mua, quyền lực thị
trường của người cung cấp sản phẩm đầu vào… Vì vậy, khiến việc phát triển
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột bị gia tăng các loại chi phí
không cần thiết, sức cạnh tranh giảm, tăng chi phí đầu tư và bôi trơn, giảm hiệu
quả quản trị nguồn nước, sinh thái, lâm nghiệp, khó khăn trong quản trị quy
hoạch vùng, đồng thời làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột
- Sự thiếu hụt chính sách và các cơ chế không hiệu quả khiến sự phối hợp
giữa nhà khoa học – doanh nghiệp và người dân dân không cao, gây ảnh hưởng
đến việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Trong
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vẫn chưa có sự liên kết
chặt chẽ, rõ ràng, thiếu sự ràng buộc về kỹ thuật, trách nhiệm pháp lý và sự phân
công trách nhiệm giữa các thành viên trong chuỗi, giữa doanh nghiệp, nhà cung
cấp và các hộ nông dân. Sự cạnh tranh chèn áp giữa các thành viên trong chuỗi
và trong nội bộ mỗi mắt xích trong chuỗi thường xuyên xảy ra, chẳng hạn như
ép giá, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản quá mức, hoạt động tự phát vì lợi
ích riêng… Những vấn đề này tạo ra những sự “đứt gãy” trong chuỗi rất đáng tiếc
trước khi tham gia sâu hơn vào khâu chế biến hay tạo thương hiệu cho sản phẩm
cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
Thứ hai, các tổ chức đoàn thể
Liên kết giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn
thể trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột còn rất
yếu kém. Sản phẩm cà phê của các hộ gia đình chủ yếu thông qua kênh quan
trọng theo thứ tự từ cao đến thấp là thương lái, các hộ thu gom và doanh nghiệp tư
nhân. Mặc dù các hợp tác xã được thành lập ở mọi địa phương, nhưng năng lực
liên kết của các hợp tác xã dường như rất hạn chế. Các doanh nghiệp nhà nước và
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không đóng vai trò chủ đạo trong các
tác nhân thu mua nông sản của nông dân. Mặc dù kim ngạch xuất khẩu cao,
nhưng sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vẫn tập trung chủ yếu ở khâu sản
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xuất, trồng trọt, thu gom sản phẩm – vị trí đáy của chuỗi giá trị toàn cầu, có giá trị
gia tăng thấp. Các chuỗi giá trị nông sản chủ yếu liên kết trong nội vùng (chuỗi
ngắn), chưa có sự liên kết chặt chẽ, rõ ràng, thiếu sự ràng buộc về kỹ thuật, trách
nhiệm pháp lý và sự phân công trách nhiệm giữa các thành viên trong chuỗi. Các
hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất cà phê… chưa thu hút được sự tham gia của các
nông hộ, chưa phát huy được vai trò hỗ trợ các thành viên và là đầu mối cho liên
kết doanh nghiệp với các nông hộ… Sự cạnh tranh chèn ép giữa các thành viên
trong chuỗi và trong nội bộ mỗi mắt xích trong chuỗi thường xuyên xảy ra, chẳng
hạn như ép giá, sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản quá mức, hoạt động tự phát
vì lợi ích riêng… Những vấn đề này gây ra những tác động tích cực đối với việc
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của sản phẩm, tạo ra những sự “đứt gãy” trong
chuỗi rất đáng tiếc trước khi tham gia sâu hơn vào khâu chế biến hay tạo thương
hiệu cho sản phẩm.
Thứ ba, nhu cầu thị trường
Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk chưa hình thành một cơ chế thu mua phân phối
nông sản hiện đại cho các sản phẩm chủ lực của địa phương. Nguyên tắc để quản
lý hệ thống phân phối nông sản hiện đại trên thế giới quy định: cần phải quản lý
theo chuỗi từ trang trại tới bàn ăn, yêu cầu thông tin trên nhãn sản phẩm và truy
xuất nguồn gốc các cá nhân sản xuất kinh doanh nông sản khi cần thiết. Nguyên
tắc này cũng phân định rõ trách nhiệm của các bộ ngành khi thu mua nông sản
của nông dân. Tuy nhiên, nghiên cứu chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
cho thấy, với chủ thể là các hộ nông dân và sự liên kết với các tác nhân thu mua
nông sản chủ yếu là thương lái, hộ thu gom và các doanh nghiệp tư nhân với quy
mô siêu nhỏ, việc ký kết hợp đồng giao dịch giữa nông hộ với các trung gian
trong chuỗi giá trị dường như rất khó khăn. Kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn
các hộ gia đình ký kết hợp đồng thu mua nông sản dựa trên cam kết bằng miệng
và dựa trên niềm tin, tiếp theo là ký kết các hợp đồng theo giá thực tế hàng năm
Hình thức hợp đồng dài hạn 3 năm một lần chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trong số các hình
thức thu mua nông sản giữa nông hộ và các tác nhân trong chuỗi.
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Thực tế này đặt ra nhiều hệ luỵ trong vấn đề liên kết sản xuất kinh doanh
và cơ chế phối hợp giữa các ngành/lĩnh vực, các tỉnh, địa phương. Trước hết, nó
cho thấy sự thiếu vắng các cơ chế thu mua và định hướng thị trường hàng hoá
chủ lực cho các hộ nông dân trồng và canh tác các cây trồng chủ lực ở các tỉnh
Tây Nguyên. Hai là, ký kết hợp đồng theo hình thức đơn giản như trên khiến
vùng nguyên liệu cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột với diện tích lớn như hiện nay
luôn gặp tình trạng bấp bênh về cung – cầu khi đối tác thu mua chỉ dựa trên
niềm tin và các hợp đồng miệng, hợp đồng ngắn hạn và hợp đồng mùa vụ. Điều
đó khiến cho sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột luôn gặp tình trạng “được
mùa rớt giá” hoặc nông dân mải miết “chặt”, “phá” cây cà phê, để chạy theo một
số nông sản đang có giá cao trên thị trường. Vựa nguyên liệu cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột vì thế bị đặt ở tình trạng thừa ứ, giá trị gia tăng thấp và chất
lượng sản phẩm đầu ra không đảm bảo. Ba là, mặc dù cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột luôn phải tuân thủ các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn
gốc địa lý của sản phẩm, nhưng kiểu cách bao bì, đóng gói, nhãn hiệu sản phẩm
hiện nay rất đa dạng và không thống nhất. Với hình thức thu mua và phân phối
sản phẩm như trên, ngay cả hộ nông dân và các thương lái, đại lý, doanh nghiệp
tư nhân cũng không có đủ kiến thức và năng lực thẩm định hàng hoá đạt chất
lượng xuất khẩu cà phê theo tiêu chuẩn đã được đăng ký CDĐL. Người chịu
thiệt thòi nhất chính là nông dân – nằm ở vị trí cuối cùng trong chuỗi giá trị,
luôn phải bán thúc bán ép sản phẩm cho các thương lái và các cơ sở sản xuất thu
gom nhỏ với giá cả rẻ mạt. Hơn nữa, sản phẩm đầu ra của cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột luôn bị “đứt mạch” trong chuỗi cung ứng từ khâu phân phối sản phẩm
nguyên liệu thô, khiến tiềm năng sản xuất sản phẩm này khai thác theo chiều
rộng, làm lãng phí tài nguyên và dẫn đến các hệ luỵ kinh tế - xã hội khác.
Thứ tư, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội
Mặc dù cơ sở hạ tầng giao thông của Đắk Lắk hiện nay đã được cải thiện
đáng kể, nhưng nhiều vùng trong tỉnh vẫn có mạng lưới cơ sở hạ tầng kết nối
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các địa phương nội tỉnh và ngoại tỉnh không phát triển. Đắk Lắk mới chỉ phát
triển được đường giao thông đường bộ cơ bản và đường hàng không, nên chi phí
sản xuất cao hơn các vùng khác trên cả nước, ảnh hưởng đến quyết định của nhà
đầu tư. Ngoài ra, các dịch vụ hỗ trợ khác về khoa học công nghệ, cung ứng đầu
vào, đầu ra, tài chính, ngân hàng, pháp lý, đào tạo, hệ thống dịch vụ hậu cần,
logictics còn yếu và thiếu, chưa đáp ứng các nhu cầu mua bán và thanh toán quy
mô lớn.
4.1.4. Xây dựng mô hình tổ chức liên kết phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột
4.1.4.1. Các mô hình tổ chức liên kết phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Trong chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột đang tồn tại
một số mô hình tổ chức liên kết như sau:
- Mô hình nông dân ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp: Ở mô hình
này, doanh nghiệp trực tiếp ký hợp đồng với từng hộ nông dân mà không qua
bất kỳ trung gian nào. Ưu điểm của mô hình này là tính chặt chẽ và doanh
nghiệp quản lý được diện tích sản xuất thực tế, kỹ thuật sản xuất và chất lượng
sản phẩm. Doanh nghiệp cung cấp đầu vào hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân, và
nông dân cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, hình thức hợp đồng
này không có giá trị pháp lý cao, thường chỉ dừng ở các bản thoả thuận hoặc các
bản cam kết (Phụ lục 1, Hình 1.1).
- Mô hình đa chủ thể: Ở mô hình liên kết này, các hộ nông dân ký hợp
đồng sản xuất với các doanh nghiệp. Doanh nghiệp và hộ nông dân là chủ thể
chính của mô hình liên kết, có sự hỗ trợ của các tổ chức khác nhau như nhà khoa
học, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, các tổ chức xã hội dân sự… Doanh nghiệp
nắm sở hưu đất đai, vườn cà phê, ký hợp đồng với nông dân dưới hình thức giao
nhận khoán chăm sóc vườn cà phê và thu mua sản phẩm từ hộ nông dân. Hình
thức liên kết này đang được các hộ nông dân trồng cà phê CDĐL ưa chuộng,
trong đó các doanh nghiệp trực tiếp liên kết với nông dân là các doanh nghiệp
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lớn như Công ty TNHH MTV cà phê Thắng Lợi, Công ty TNHH MTV cà phê
Phước An, hoặc các công ty thuộc sở hữu nhà nước khác.
Ở mô hình này, người nông dân trồng cà phê CDĐL nhận được nhiều sự
giúp đỡ của các nhà khoa học, các tổ chức tín dụng ngân hàng và các tổ chức xã
hội dân sự. Theo số liệu khảo sát, hầu hết người nông dân trả lời họ gặp điều kiện
thuận lợi khi nắm bắt các thông tin kỹ thuật về canh tác cà phê, chăm sóc cà phê,
kỹ thuật bón phân, các thông tin và hướng dẫn về giống, thông tin bảo vệ cây
trồng của nhà nước, nhà khoa học và các tổ chức dân sự. (Phụ lục 1, Hình 1.2)
Tuy nhiên, khi được hỏi về mức độ tiếp cận tài chính tín dụng ngân hàng,
đa số các hộ dân đều cho rằng họ gặp khó khăn và rất khó khăn trong việc tiếp
cận vốn tín dụng ngân hàng do thủ tục phức tạp (78,7% số hộ trả lời), không có
tài sản thế chấp (44,1% số hộ trả lời), định mức cho vay thấp (59,9% số hộ trả
lời). Trong quan hệ với chính quyền, cộng đồng, hiệp hội, 95,3% số hộ trả lời họ
có tham gia hội nông dân; 88,9% số hộ trả lời họ có tham gia hội phụ nữ; tuy
nhiên, tỷ lệ người tham gia các tổ liên kết sản phẩm và tổ tư vấn thực hành
CDĐL rất thấp, chỉ chiếm 13,4% và 10,2% tương ứng số hộ trả lời. Trong khi
đó, đây là hai tổ rất quan trọng bởi tổ liên kết sản phẩm giúp nông dân tiếp cận
thị trường, tham quan học hỏi, hỗ trợ phân bón, hỗ trợ kỹ thuật; còn tổ tư vấn kỹ
thuật thực hành CDĐL giúp nông dân hỗ trợ kỹ thuật, thông tin kỹ thuật trồng cà
phê CDĐL, theo dõi giám sát bảo đảm đúng kỹ thuật trồng, tập huấn kỹ thuật
cho nông dân, cung cấp tài liệu cho nông dân, trao đổi kinh nghiệm sản xuất và
đưa các thông tin về thị trường, hỗ trợ phân bón, giống.
- Mô hình trung gian: ở mô hình này, doanh nghiệp ký hợp đồng mua sản
phẩm của nông dân thông qua các đầu mối trung gian như HTX, đại lý hoặc một
doanh nghiệp trung gian khác, trong đó HTX là mô hình liên kết điển hình của
chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Ưu điểm của mô hình này
là doanh nghiệp tránh phải thương lượng trực tiếp với hàng ngàn hộ nông dân
quy mô nhỏ. Mọi chính sách đều được thực thi qua trung gian. Các thành viên
tham gia HTX cũng tạo ra được sức mạnh lớn hơn với doanh nghiệp. Tuy nhiên
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doanh nghiệp phải chi trả hoặc có chính sách đặc thù với đối tác trung gian.
Điển hình của mô hình này là Công ty Đak Man ký hợp đồng với các HTX làm
trung gian giữa người nông dân và công ty, liên kết với hơn 10 HTX trên địa bàn
Đak Lak để thu mua cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột (Phụ lục 1, Hình 1.3)
4.1.4.2. Xây dựng mô hình và thực hành mô hình liên kết phát triển chuỗi
giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Đề tài đã tiến hành xây dựng mô hình liên kết điển hình nhất trong chuỗi
giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, đó là Mô hình trung gian tại
HTX thương mại công bằng Eatu.
Mô hình có dạng như sau:

- Các tác nhân trong mô hình liên kết:
Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Công Bằng, xã Ea Tu, TP Buôn Ma
Thuột thành lập vào tháng 8-2015 với 49 xã viên ban đầu, chủ yếu là đồng bào
dân tộc thiểu số, trong đó có 90% là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, diện tích
trồng cà phê là 60 ha. Ðến nay, HTX mở rộng liên kết sản xuất với 185 thành
viên là đồng bào DTTS ở xã Ea Tu với diện tích 250 ha cà phê. Các hoạt động
chính của HTX Eatu là trồng, sản xuất, mua bán, chế biến cà phê, cung cấp các
dịch vụ phân bón và vật tư nông nghiệp. HTX Eatu được chứng nhận là nhà sản
xuất cà phê chất lượng cao tại Việt Nam, đạt các chứng nhận cà phê chỉ dẫn địa
lý Buôn Ma Thuột, chứng nhận tham gia chương trình OCOP, chứng nhận cà
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phê đặc sản Việt Nam; chứng nhận FLO (Fairtrade). HTX Aetu trồng, sản xuất,
chế biến cà phê trên vùng đất bazan màu mỡ, khu vực thượng nguồn hồ Buon
Ko Tam, xã Aetu, tp Buôn Ma Thuột.
Về các hộ dân tham gia HTX Eatu: họ được tập huấn hàng năm về khoa
học kỹ thuật, được HTX hỗ trợ phân bón, hỗ trợ hướng dẫn quy trình sản xuất cà
phê hữu cơ, được bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn giá thị trường. HTX Eatu
thực hiện chương trình hỗ trợ nông dân trồng cà phê mua phân bón trả chậm, ký
gửi hàng hoá để bán cho công ty Đakman.
Công ty Đakman: là doanh nghiệp Liên doanh chế biến cà phê nhân xuất
khẩu ĐakMan- Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH ĐakMan Việt Nam, có tổng
vốn đầu tư 117,4 tỷ đồng, với công suất chế biến 50.000 tấn cà phê nhân/năm và
5.000 tấn ca cao/năm. Công ty Đakman đã sử dụng hình thức ký hợp đồng thực
hiện chuỗi liên kết bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp với HTX (trong đó có
HTX EATU và nông dân trồng cà phê theo tiêu chuẩn VietGap. Mỗi năm, công
ty Đakman chế biến khoảng 50.000 tấn cà phê nhân xuất khẩu sang thị trường
Châu Âu, châu mỹ, châu Úc, đạt doanh thu 1800 tỷ đồng và tạo việc làm cho
hơn 3000 hộ nông dân tại các vùng trồng cà phê tỉnh Đak Lak và các tỉnh lân
cận. Liên kết với công ty Đakman thông qua HTX EATU, các hộ nông dân
trồng cà phê được hưởng lợi nhiều nhất về giá bán. Sau một thời gian liên kết,
Công ty Dakman đã đề nghị được thu mua sản phẩm trực tiếp từ nông dân và từ
các HTX, tạo nên vùng nguyên liệu rộng lớn cho doanh nghiệp. Lợi thế hơn các
công ty, doanh nghiệp trong nước, công ty Đakman đã đầu tư phân bón, nhiên
liệu đến hộ nông dân. Với giá bán cao hơn các doanh nghiệp trong nước, công ty
này đang chi phối các mối liên kết với các hộ nông dân trồng cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột.
- Phương án liên kết: công ty Đakman ký hợp đồng mua sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột của nông dân thông qua HTX EATU. Ưu điểm của cấu
trúc liên kết này là doanh nghiệp tránh phải thương lượng trực tiếp với hàng
ngành hộ nông dân quy mô nhỏ và mọi chính sách được thực thi qua tổ chức
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trung gian. HTX cũng là tổ chức có sức mạnh lớn hơn so với các cá nhân hoặc
cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ khi làm đầu mối liên kết với doanh nghiệp. Công ty
Đalman sẽ chi trả chi phí hoặc có một số chính sách đặc thù đối với đối tác trung
gian là HTX EATU. Thông qua hình thức ký kết hợp đồng, công ty Đakman và
EATU sẽ ràng buộc trách nhiệm và quyền lợi giữa hai bên liên kết; và HTX
EATU cũng nhận đơn xin vào HTX của các thành viên là các hộ nông dân để
ràng buộc trách nhiệm và lợi ích với một khoản đóng phí tham gia HTX để ràng
buộc. Doanh nghiệp ký hợp đồng với HTX để tiêu thụ sản phẩm cà phê của
nông dân theo thời vụ và qua khảo sát và tập huấn nông dân tại HTX EATU,
phần lớn người dân đều cảm thấy an tâm về nguồn cung đầu vào (phân bón, vật
tư…) và bao tiêu sản phẩm đầu ra khi cà phê được thu hoạch. Giá bán cao hơn,
hình thức tham gia tự nguyện, được tham gia các lớp tập huấn chuyên nghiệp
khiến sản phẩm cà phê của các hộ nông dân có chất lượng tốt hơn bởi hợp đồng
ký giữa công ty Đakman và HTX EATU có thoả thuận về tỷ lệ quả chín khi hái
và thực hiện đầy đủ các nguyên tắc của thực hành nông nghiệp tốt trong quá
trình chăm sóc cà phê.
Về giá cả và địa điểm giao nhận sản phẩm: toàn bộ hợp đồng liên kết
được thực hiện theo giá thời điểm bán, có mức thưởng đối với các hộ thực hiện
giao sản phẩm đúng hạn và đạt chất lượng. Nông dân gửi sản phẩm vào kho của
HTX, nhận tiền thanh toán vào thời điểm chốt giá, có tính phí lưu kho cho doanh
nghiệp (khoảng 0,06%/tháng). Trong trường hợp các hộ nông dân không thực
hiện đúng các cam kết sản phẩm đối với doanh nghiệp và HTX, hộ nông dân đó
sẽ bị loại bỏ ra khỏi HTX.
4.1.4.3. Giám sát và đánh giá mô hình liên kết
Kết quả khảo sát HTX công bằng Eatu với vai trò là tổ chức trung gian
liên kết nông dân với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài Đakman cho thấy hình
thức liên kết này đem lại những kết quả quan trọng. Nhờ hướng dẫn nông dân
chọn lọc cà phê chín ngay từ trê cây, thu mua quả tươi với giá cao hơn thị
trường, loại bỏ quả xanh và tiến hành các kỹ thuật đúng quy trình, HTX Eatu đã
đạt được tiếng nói có trọng lượng với công ty Đakman về thu mua sản phẩm của
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các hộ nông dân là thành viên của HTX. Công ty Đalman tiến hành cung cấp
đầu vào cho các hộ nông dân trồng cà phê thông qua HTX và HTX trực tiếp
hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ sản xuất cho người nông dân. Thu mua sản phẩm của
hộ nông dân với kỹ thuật giám sát đầu vào và kiểm tra sản phẩm đầu ra chặt chẽ,
đầu tư kỹ lưỡng từ khâu chọn lọc nguyên liệu đến sản xuất chế biến, nên sản
xuất cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột của các hộ nông dân thuộc HTX Eatu luôn
đạt chất lượng cao hơn các hộ nông dân cá thể hoặc các đại lý thu mua sản phẩm
cho công ty Đakman. Giá cà phê người nông dân bán cho HTX Eatu luôn cao
hơn giá cà phê bán cho các đại lý, thu gom trong xã, huyện.
Trong số 6 kênh của chuỗi giá trị, mô hình liên kết giữa nông dân qua
HTX Eatu, từ đó sản phẩm cà phê bán trực tiếp cho doanh nghiệp lớn (doanh
nghiệp FDI) sẽ làm giảm nhiều chi phí trung gian, tăng giá bán và lợi nhuận cho
người nông dân, từ đó tăng nhuận cho doanh nghiệp. Kết quả điều tra cho thấy,
giá bán của các hộ nông dân trong mô hình này là 34,97 nghìn đồng/kg cà phê
nhân CDĐL Buôn Ma Thuột, trong khi giá bán cà phê của các hộ nông dân cho
thương lái cấp 1 là 32,32 nghìn đồng. Doanh nghiệp FDI (công ty Đak Man)
nhập giá cà phê mua từ các hộ nông dân là 34,74 nghìn đồng/kg, không qua các
thương lái cấp 1, cấp 2 hoặc không qua các cơ sở thu gom sơ chế; và lợi nhuận
thu được của doanh nghiệp này là 69,01 đồng/1 kg, cao nhất so với các cơ sở
chế biến tư nhân (chỉ là 56,98 nghìn đồng/1 kg). Sau một năm giám sát vận hành
mô hình, có thể thấy người dân có thể hưởng lợi nhiều hơn về giá nếu HTX
được mở rộng, số thành viên tham gia ngày càng đông, thực hiện đúng các tiêu
chuẩn VietGap trong chăm sóc và thu hoạch cà phê thì chi phí tham gia HTX sẽ
giảm, chi phí kho bãi phải trả cho doanh nghiệp cũng giảm, các vật tư và nguồn
phân bón được cung cấp với chi phí thấp hơn, mức thưởng lớn hơn, giá bán và
lợi nhuận đối với các hộ nông dân cũng cao hơn. Cùng với đó, sự mở rộng mô
hình liên kết nay cũng giúp doanh nghiệp mở rộng thêm vùng nguyên liêụ, gia
tăng lợi nhuận của doanh nghiệp khi liên kết chuỗi.
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So sánh kết quả và hiệu quả của mô hình liên kết trung gian với các mô
hình khác có thể thấy mỗi mô hình liên kết có những ưu điểm, nhược điểm nhất
định. Điều dễ nhận thấy rằng liên kết với doanh nghiệp bằng nhiều hình thức
khác nhau có các tác động tích cực, đặc biệt là các hộ nông dân được tham gia
tập huấn kỹ thuật, nhận tài liệu hướng dẫn miễn phí của doanh nghiệp, từ đó
thay đổi thói quen trong canh tác cà phê, từ kỹ thuận bón phân, tưới nước, quản
lý dịch bệnh, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tiết kiệm, hiệu quả và thân thiện với
môi trường. Còn đối với các doanh nghiệp, liên kết với hộ nông dân giúp các
doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu ổn định, chất lượng sản phẩm cà phê được
kiểm soát tốt hơn.
- Đánh giá các tồn tại, khó khăn nảy sinh khi tham gia liên kết chuỗi giữa các
tác nhân: Trên thực tế việc thực hiện các hợp đồng liên kết giữa nông dân, HTX,
doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vẫn chưa
cao, các điều khoản hợp đồng liên kết còn khá lỏng lẻo, không gắn kết được lợi
ích và trách nhiệm của các bên với nhau. Hợp đồng bao tiêu sản phẩm có tính
pháp lý thấp, chưa ràng buộc rõ ràng giữa người bán và người mua, hợp đồng
thường do các doanh nghiệp soạn thảo. Liên kết 4 nhà mặc dù được thực hiện
tích cực trong thời gian qua, nhưng vẫn thiếu chặt chẽ và chưa mang tính đồng
bộ. Các nhà khoa học, các tổ chức xã hội đến với người nông dân theo những dự
án riêng lẻ khác nhau, có các kỹ thuật hướng dẫn khác nhau, khiến nông dân
không thể định hướng đâu là kỹ thuật phù hợp nhất để áp dụng trên các khu
vườn cà phê CDĐL của mình.
4.1.4.4. Báo cáo và kiến nghị để hoàn thiện mô hình liên kết
- Ưu điểm của mô hình
Mô hình liên kết trung gian có ưu điểm là làm giảm bớt các chi phí trung
gian, kết nối nông dân với các doanh nghiệp lớn, tạo ra vùng nguyên liệu ổn định
cho doanh nghiệp để nâng cấp chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột. Mô hình này cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát được chất lượng sản phẩm
cà phê, tạo nền tảng quan trọng để nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
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Đối với hộ nông dân, mô hình liên kết trung gian giúp hộ nông dân hưởng
lợi hơn về giá và lợi nhuận so với các mô hình liên kết khác và so với các sản
phẩm không đăng lý chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột.
Đối vơi HTX: góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của HTX so với các
cơ sở kinh doanh/thu gom/chế biến khác, có điều kiện thuận lợi để thực hiện các
yêu cầu và đạt được các chứng nhận về cà phê đặc sản, OCOP, các điều kiện mở
rộng quan hệ khách hàng/đối tác, quảng bá sản phẩm, thương hiệu; nâng cao
năng lực cạnh tranh của sản phẩm; đồng thời hưởng các lợi ích đã cam kết với
các doanh nghiệp liên kết.
- Hạn chế của mô hình:
Sản phẩm của hộ nông dân được bao tiêu hoàn toàn, vì vậy nông dân phải
chịu các điều kiện theo đúng quy định đã ràng buộc với HTX và doanh nghiệp.
Nguồn vật tư, phân bón thuốc trừ sâu được cung ứng trước, dẫn đến hình thức
độc quyền cung cấp phân bón và nguyên liệu đầu vào từ phía doanh nghiệp.
Nông dân khó thay đổi hoặc lựa chọn các nguồn nguyên liệu đầu vào và thị
trường đầu ra khi đã thực hiện mô hình liên kết này. Khi nông dân không tôn
trọng hợp đồng, sẽ phải ra khỏi HTX và tự tìm kiếm các đầu mối liên kết khác.
- Kiến nghị để hoàn thành mô hình liên kết
+ Nhà nước và chính quyền địa phương cần chú trọng phát triển các HTX
nông nghiệp, tạo cơ chế và môi trường thuận lợi cho các HTX nông nghiệp hoạt
động và thực hiện đúng chức năng trung gian trong sản xuất và phân phối cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột.
+ Các hộ nông dân: cần nâng cao nhận thức về vai trò và sự cần thiết của
mô hình liên kết trên để tạo sức mạnh cho toàn chuỗi; thực hiện tốt và tuân thủ
đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật đầu vào, sản lượng đầu ra, bảo vệ môi trường,
phát triển bền vững cây cà phê.
+ Doanh nghiệp: cần hỗ trợ nông dân nhận thức được tầm quan trọng của
việc đảm bảo kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, mở các lớp tập huấn hộ nông dân để
thực hiện chăm sóc, canh tác cà phê CDĐL; có những quy chế ưu đãi đối với
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HTX và các hộ nông dân đảm bảo chất lượng sản phẩm và thời gian giao hàng;
nhận thức tầm quan trọng của nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột để
đàm phán với các đối tác thương mại nước ngoài nâng cao giá trị gia tăng của
toàn chuỗi giá trị cà phê.
4.1.5. Tác động và lợi ích do kết quả nghiên cứu của đề tài mang lại
4.1.5.1. Yêu cầu đặt ra và lựa chọn định hướng ưu tiên phát triển chuỗi
giá trị của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Căn cứ vào Xu hướng phát triển của sản phẩm cà phê Chỉ dẫn địa lý trên
thị trường toàn cầu và ở Việt Nam (Phụ lục 2), Đề tài xác định các yêu cầu và
lựa chọn định hướng ưu tiên cho việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột như sau:
(1). Các yêu cầu đặt ra
Một là, phát huy và chuyển dịch lợi thế so sánh tĩnh sang lợi thế so sánh
động trong sản xuất, chế biến cà phê
Với những lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, phát triển cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột phải dựa trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế đất đai, nguồn nước,
khí hậu, thời tiết theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường, hiệu
quả và bền vững, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng.
Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột trong thời gian qua
được phát triển theo mô hình khai thác lợi thế tĩnh, mở rộng sản xuất và thu mua
nguyên liệu thô, chưa chú trọng các khâu đầu tư kỹ thuật, ký kết hợp đồng bao
tiêu sản phẩm, do vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ thất bại trong cuộc cạnh tranh quốc
tế, là rào cản trong tiếp nhận công nghệ cao hơn và khó có thể thoát khỏi vị trí
đáy trong chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam tuy đã trở thành quốc gia sản xuất,
xuất khẩu cà phê hàng đầu thế giới, nhưng vẫn chủ yếu là xuất khẩu cà phê
nhân. Cà phê chế biến sâu còn nhiều hạn chế, chiếm tỷ trọng nhỏ trong sản
lượng và kim ngạch cà phê của Việt Nam, giá trị gia tăng thấp do công nghệ lạc
hậu, quy mô sản xuất của các nhà máy nhỏ bé. Yêu cầu đặt ra với Đak Lak là
cần chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, hình thành hệ thống doanh nghiệp hạt
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nhân trong các lĩnh vực có lợi thế đặc thù, tiếp thu công nghệ hiện đại, tăng
nhanh mức độ chế biến cà phê, hình thành sự liên kết giữa chính quyền, doanh
nghiệp, nhà khoa học để nâng cấp các lợi thế sẵn có của tỉnh.
Hai là, tham gia sâu vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.
Hệ thống phân công lao động quốc tế mới đang hình thành buộc các lĩnh
vực sản xuất có lợi thế tĩnh của Đắk Lắk phải có những đột phá trong phát triển
để tham gia mạng sản xuất toàn cầu. Trong quá trình hội nhập quốc tế, thực hiện
các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, Đắk Lắk đang có nhiều lợi thế về
sản phẩm, giá cả, thị trường đối với sản phẩm cà phê, nhưng cũng buộc phải
cạnh tranh bình đẳng với các đối tác khác trong các cam kết. Hội nhập quốc tế
hiện nay không chỉ là các vấn đề về hàng rào thuế quan, mà còn liên quan nhiều
đến các vấn đề môi trường kinh doanh, chính sách luật pháp, công nghệ và nhiều
vấn đề liên quan khác. Những vấn đề này buộc chính quyền tỉnh Đak Lak phải
nhìn nhận lại các nguồn lực đầu tư, đổi mới kỹ thuật công nghệ, thực hiện
nghiêm ngặt các điều kiện vệ sinh kiểm dịch, đóng gói bao bì, truy xuất nguồn
gốc xuất xứ sản phẩm, các tiêu chuẩn liên quan đến sức khoẻ và đời sống con
người. Hội nhập quốc tế và sự phát triển của mạng sản xuất toàn cầu cũng đòi
hỏi hệ thống doanh nghiệp chế biến và kinh doanh sản xuất cà phê nâng cao
năng lực cạnh tranh để có thể duy trì thị phần của mình trên thị trường nội địa và
nước ngoài khi hội nhập.
Ba là, chú trọng bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm
Xây dựng một nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý sản phẩm nông sản nổi tiếng của
Việt Nam không dễ dàng như đối với nhãn hiệu tập thể vì trong đơn đăng ký
phải mô tả tính chất đặc thù của sản phẩm gắn CDĐL, bản đồ khu vực địa lý... ,
nhưng bảo vệ và phát huy nhãn hiệu đó càng khó hơn. Do vậy, chú trọng bảo vệ
và phát triển nhãn hiệu sản phẩm là điều quan trọng nhất đối với cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột hiện nay.
Cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột đã từng bị vướng vào kiện cáo tranh chấp
với Trung Quốc một thời gian, nhưng sau khi lấy lại được nhãn hiệu thì cà phê
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CDĐL Buôn Ma Thuột khi tham gia chuỗi giá trị vẫn bị đánh đồng với các sản
phẩm không đăng ký chỉ dẫn. Điều này gây thiệt thòi cho các hộ nông dân canh
tác cà phê CDĐL, đồng thời không có tác động nâng cấp giá trị gia tăng cho sản
phẩm trong toàn chuỗi. Những mâu thuẫn, tồn tại trong khoanh vùng bảo hộ đối
với sản phẩm chỉ dẫn địa lý hoặc vùng không đăng ký CDĐL vẫn xảy ra, ảnh
hưởng đến lợi ích của các nhà sản xuất của địa phương.
Mô hình quản lý cà phê chỉ dẫn địa lý Buôn Ma Thuột hiện nay được thực
hiện như sau:
- Đơn vị quản lý: Sở khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk
- Đơn vị sử dụng: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vùng
CDĐL
- Tổ chức kiểm soát ngoại vi: Chi cục đo lường chất lượng của tỉnh
- Kiểm soát nội bộ: Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột
Với mô hình quản lý này, cơ chế kiểm soát đối với chất lượng sản phẩm
cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột sẽ không chặt chẽ, rõ ràng bởi nó do các địa
phương quản lý tự quyết định, tự quản lý, chỉ tập trung vào kiểm soát chất lượng
nội bộ mà chưa chú trọng xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng sản phẩm từ
bên ngoài, kể cả công cụ truy xuất nguồn gốc; do vậy rất khó phân biệt sản
phẩm trong vùng bảo hộ và sản phẩm ngoài vùng bảo hộ; khiến giá thành sản
phẩm không có sự khác biệt và không tạo động lực thúc đẩy nhu cầu của người
tiêu dùng đối với sản phẩm dán nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý.
(2). Các định hướng ưu tiên
Để phát triển hiệu quả chuỗi giá trị, cần căn cứ vào định hướng phát triển
cây cà phê CDĐL đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk và của Bộ Nông nghiệp và
phát triển nông thôn; đồng thời căn cứ vào yêu cầu và thực tiễn hiện nay, từ đó
mới xác định được các định hướng ưu tiên. Đề tài đưa ra một số định hướng cơ
bản sau:
- Xác định lại vùng đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm cà
phê, từ đó có phân định rõ vai trò của các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn,
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chủ thể sử dụng, tổ chức tập thể, các hiệp hội, các cá nhân… trong việc quản lý,
khai thác và sử dụng, bảo vệ quyền đối với sản phẩm cà phê CDĐL.
- Phân định rõ vùng đăng ký bảo hộ CDĐL với vùng đăng ký phát triển cà
phê đặc sản, để từ đó quản lý và khai thác hiệu quả sản phẩm cà phê CDĐL, đưa
cơ chế bảo hộ sản phẩm cà phê CDĐL vào một phần trong chính sách phát triển
nông nghiệp của các tỉnh; kiểm soát chặt chẽ các vùng giả mạo sản phẩm CDĐL
Buôn Ma Thuột trên địa bàn để bảo vệ danh tiếng, uy tín của sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột.
- Mở rộng hệ thống cơ sở dữ liệu, giám sát vùng trồng cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.
- Chú trọng phát triển hình thức tổ hợp tác, hoặc hợp tác xã để nâng cao
khả năng tham gia của các tổ hợp tác/hợp tác xã vào chuỗi giá trị, đóng vai trò
thay thế một hay nhiều tác nhân tham gia chuỗi, làm chức năng liên kết sản xuất
và tiêu thụ sản phẩm cà phê CDĐL với các doanh nghiệp. Cần làm rõ các rào
cản trong việc phát huy vai trò của các HTX nông nghiệp trong tham gia chuỗi
giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, để từ đó có những cơ chế, chính
sách phù hợp để phát huy vai trò của các HTX này.
- Ưu tiên ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm CDĐL Buôn Ma Thuột để
thực hiện chuỗi giá trị dài, hạn chế các chuỗi giá trị ngắn ảnh hưởng đến giá trị
gia tăng và lợi nhuận của các hộ nông dân. Khuyến khích các hình thức liên kết
trực tiếp giữa hộ nông dân với doanh nghiệp (cả doanh nghiệp trong nước và
doanh nghiệp nước ngoài) theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu cà phê
CDĐL theo quy mô lớn, đảm bảo chất lượng hàng hoá, giảm thiểu các chi phí
trung gian và những rủi ro trong vận hành chuỗi, tạo chế tài ràng buộc giữa nông
dân và doanh nghiệp, hình thành nền nông nghiệp hàng hoá cũng như là động lực
khuyến khích các doanh nghiệp xây dựng nhà máy chế biến cà phê gắn với vùng
nguyên liệu, tổ chức thu mua cà phê đảm bảo lợi ích bền vững cho nông dân.
- Tăng cường quảng bá nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý của sản phẩm cà phê, đặc
biệt có sự tham gia tích cực hơn của 4 nhà. Nhà nước tăng cường thể chế, chính
sách và chương trình cho quảng bá, xúc tiến thương hiệu, nhãn hiệu cho sản
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phẩm một cách bài bản, chuyên nghiệp; nhà nông đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các
quy trình và quy định của hệ thống truy xuất nguồn gốc, giữ gìn và bảo vệ uy
tín cho đặc sản cà phê CDĐL; Nhà khoa học cần nghiên cứu ứng dụng tiến bộ
khoa học để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để duy trì thương hiệu
sản phẩm một cách bền vững trên thị trường; Doanh nghiệp cần xây dựng cơ chế
liên kết nhiều doanh nghiệp nhỏ với nhau, hoạt động theo chuỗi giá trị có sự
chuyên môn hoá của từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, tạo ra sức mạnh tập thể
và xây dựng thương hiệu CDĐL Buôn Ma Thuột đủ lớn và đủ sức cạnh tranh
trên thị trường trong nước và thế giới.
4.1.5.2. Chiến lược nâng cấp và hướng đến phát triển bền vững chuỗi giá
trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
Thứ nhất, nâng cao chất lượng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột để tạo ra
các sản phẩm cà phê có chất lượng tốt hơn, năng suất cao hơn:
Kết quả khảo sát của đề tài cho thấy, các khó khăn lớn nhất cản trở địa
phương khai thác lợi thế tiềm năng gồm có:
- Người dân thường chạy theo trồng những cây trồng có giá cả hiện tại
cao, ví dụ như trồng hồ tiêu, sầu riêng, bơ ồ ạt không theo quy hoạch.
- Thiếu vốn trong đầu tư cho phát triển sản xuất
- Công nghiệp chế biến không phát triển, không có các dự án lớn, đặc biệt
là các nhà máy chế biến không đủ lớn.
- Quy mô sản xuất chưa lớn
- Thiếu thương hiệu cho sản phẩm; Chất lượng sản phẩm chưa đồng đều
- Thiếu sự liên kết để mở rộng thị trường; thiếu sự liên kết trong sản xuất,
chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
- Thiếu nhân lực qua đào tạo để xây dựng, phát triển kinh tế trang trại.
- Giá sản phẩm bếp bênh dẫn đến việc trồng rồi chặt bỏ rồi trồng mới
- Trong xã vẫn còn đông đồng bào dân tộc thiểu số vì vậy việc phát triển
sản xuất đối với họ cũng khó khăn đặc biệt trong tình hình mới.
- Tâm lý ngại chuyển đổi mô hình sản xuất; người dân chưa mạnh dạn đầu
tư, sản xuất quy mô nhỏ
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- Sản xuất vẫn theo tự phát dựa trên sự biến động về giá cả
- Khí hậu biến đổi thất thường
Chất lượng sản phẩm chưa tốt do ít áp dụng khoa học kỹ thuật, bán sản
phẩm thô. Người dân chưa tận dụng tốt lợi thế về đất đai để tiến hành trồng xen
canh nhiều loại cây trên 1 diện tích. Phát triển sản xuất theo chiều rộng khiến sản
phẩm đặc thù phụ thuộc vào điều kiện bên ngoài, đặc biệt là phụ thuộc vào giá cả
thị trường lên xuống bếp bênh, biến động mạnh và phụ thuộc vào biến động của
thời tiết. Trong khi đó, các nhu cầu về vốn, kỹ thuật công nghệ chưa được đáp
ứng đầy đủ để phát triển hiệu quả sản xuất cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
Sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột được trồng trên những vùng
đất nhiều lợi thế, đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể, nhưng vẫn phải đối
mặt với nhiều nguy cơ làm suy giảm uy tín sản phẩm. Chính vì vậy, nhóm
đề tài đề xuất các giải pháp như sau:
- Hỗ trợ giống mới, phổ biến các giống cây con mới, phân bón mới và
đảm bảo chất lượng
- Định hướng về tái canh, xen canh, phát triển các mô hình trang trại
- Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất
- Định hướng, tập huấn cho người dân các mô hình kinh tế trong đó trồng
xen canh cây cà phê với các cây trồng có gía trị khác.
- Xây dựng mô hình sản xuất theo hình thức hộ nông dân ký hợp đồng với
HTX và các doanh nghiệp chế biến; hoặc mô hình hộ nông dân ký hợp đồng trực
tiếp với doanh nghiệp.
- Liên kết với các công ty phân bón, thức ăn gia súc gia cầm
- Tập huấn kỹ thuật sản xuất, phòng chữa bệnh cho cây cà phê
- Tổ chức hội thảo chuyển giao khoa học công nghệ
- Hỗ trợ vay vốn sản xuất
- Kiến nghị chính quyền địa phương về việc tập trung định hướng xây
dựng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột hay cà phê đặc sản, để có giải pháp đầu tư
hiệu quả và tăng cường quảng bá nhãn hiệu sản phẩm
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Thứ hai, xây dựng chuỗi giá trị theo hướng đảm bảo giá trị gia tăng và lợi
nhuận lâu dài, bền vững cho toàn chuỗi
Xây dựng chuỗi giá trị theo hướng đi bền vững là giải pháp quan trọng
trong phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Hình thức
này đảm bảo cho các tác nhân tham gia trong chuỗi chia sẻ quyền lợi, trách
nhiệm với nhau, điều tiết cung cầu thị trường và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
Để xây dựng giá trị gia tăng lâu dài và bền vững cho sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột, trước hết cần hạn chế phát triển các chuỗi ngắn, loại bỏ các
hình thức tổ chức liên kết manh mún cả về số lượng và chất lượng, khuyến
khích hộ nông dân tham gia các chuỗi giá trị dài, đảm bảo việc ký kết hợp đồng
với doanh nghiệp;
Giá trị gia tăng lâu dài của chuỗi giá trị cũng đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ
của các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt trong khâu bao tiêu sản phẩm, chế biến
và xuất khẩu sản phẩm. Các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột hiện phần lớn là quy mô nhỏ, công nghệ không cao, năng
lực tài chính hạn chế, khả năng tích tụ và đầu tư đổi mới công nghệ thấp, hạn chế
nguồn nhân lực cao, dẫn đến khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong
nước trong tham gia chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột còn hạn chế, cả
trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Nhà nước cần tạo điều kiện phát triển
thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị nông sản, trong đó có chuỗi giá
trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột; đồng thời doanh nghiệp cũng phải tự đổi mới
và nâng cao năng lực cạnh tranh cho chính mình để có khả năng đảm bảo đầu ra
cho sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm, bảo vệ nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý.
Chính phủ cần phải có chiến lược cụ thể, quy hoạch vùng nguyên liệu CDĐL theo
tầm nhìn dài hạn, phối hợp với các nhà quản lý, các doanh nghiệp và người dân
để thực hiện nền sản xuất cà phê hiện đại, an toàn theo chuỗi giá trị, từ đó gia tăng
năng suất lao động, giảm chi phí trung gian, giảm rủi ro trong chuỗi và nâng cao
thu nhập và đời sống cho người dân lao động.
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Trong thời gian qua, liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp, nhà khoa
học và hộ nông dân trong trồng, sản xuất chế biến và tiêu thụ cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột còn hết sức hạn chế. Sự liên kết hộ sản xuất với các tác nhân
của chuỗi giá trị toàn cầu gặp nhiều khó khăn do sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, và
doanh nghiệp cam kết thu mua không thực sự ổn định. Có thể dễ dàng nhận
thấy, các hộ gia đình thường gặp thuận lợi trong các mối liên kết với người gần
gũi, thân quan và có sự cộng tác lâu dài (cùng địa phương, thương lái), trong khi
đó các hộ gặp nhiều khó khăn trong liên kết với các tác nhân và tổ chức khác
nhu doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp nhà nước, liên kết ngoại tỉnh, ngoại
vùng do thiếu thông tin liên kết và năng lực liên kết kém. Mặc dù nhu cầu liên
kết để sản xuất của các hộ nông dân sản xuất cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột là là
rất lớn, nhưng sự liên kết này thực tế lại rất yếu ở nhiều khâu và nhiều công
đoạn sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, cần sắp xếp lại tổ chức sản xuất, thu
gom, sơ chế và chế biến để hình thành chuỗi giá trị hiệu quả hơn.
Hiện tại, các tác nhân tham gia chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột phần lớn đều có liên kết ngắn đối với tác nhân trước và tác nhân sau, và
đều thụ động trông chờ vào các tác nhân ở mắt xích tiếp theo của chuỗi giá trị,
khiến sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột phần lớn chỉ dừng ở chuỗi ngắn,
có giá trị gia tăng thấp. Liên kết ngang và liên kết dọc trong chuỗi đều lỏng lẻo,
các tác nhân không đặt lợi ích chung lên hàng đầu, không có thái độ bảo vệ nhãn
hiệu CDĐL một cách nghiêm túc, vẫn còn để lỏng cho logo tự phát phát triển,
do vậy CDĐL của cà phê Buôn Ma Thuột sẽ không được thừa nhận rộng rãi trên
thị trường trong nước và quốc tế. Để vận hành chuỗi giá trị thông suốt, tạo một
mối liên kết chuỗi dài từ nhà cung ứng nguyên vận liệu – nông hộ - cơ sở thu
gom cấp 1 – cơ sở thu gom cấp 2 – cơ sở sơ chế, chế biến – nhà máy chế biến –
phân phối sản phẩm trong và ngoài nước (cả cà phê nhân và cà phê chế biến),
cần phải có các nhà máy chế biến đủ lớn, có khả năng cung ứng vốn và bao tiêu
sản phẩm, ký kết hợp đồng với các nhà phân phối nước ngoài; đồng thời phải có
sự vào cuộc của các cấp các ngành để đồng bộ hoá chính sách trong phát triển
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chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển hiệu quả cơ chế bảo hiểm đối
với cây cà phê và nhiều loại chính sách biện pháp khác.
Thứ ba, tổ chức lại hoạt động sản xuất dựa trên lợi thế để đảm bảo nguồn
nguyên liệu ổn định và chất lượng, sản phẩm cà phê cho sản lượng và năng suất
cao hơn.
- Nâng cao nhận thức của người nông dân về sử dụng nguyên liệu đầu
vào, cải thiện các điều kiện sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu. Để làm
được điều này, cần củng cố vai trò và vị trí của các tổ chức nông dân, tăng
cường tập huấn kỹ thuật cho hộ nông dân, đồng thời tăng cường xúc tiến thương
mại và cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Xây dựng mô hình tổ hợp sản xuất để các hộ nông dân tham gia hiệu quả
hơn vào chuỗi giá trị. Các hộ nông dân nên thành lập nhóm, tổ, các hợp tác xã
chuyên canh về cây cà phê để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm (câu lạc bộ sản
xuất, tổ/nhóm cộng động cùng mục tiêu, tổ hợp tác và hợp tác xã – gọi tắt là
“Hợp tác xã chuyên canh”), cam kết tạo ra giá trị tăng thêm cho cà phê của họ
làm ra. Từ đó đưa các mô hình sản xuất bền vững cho cây cà phê như chứng
nhận 4C, VietGap, UTZ… mà các nước đã và đang được áp dụng. Thông qua
đây, vai trò của người nông dân sẽ được nâng cao, chủ động hơn trong việc tiếp
cận tất cả các điều kiện trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Khi đã thành lập
được các Hợp tác xã chuyên canh cây cà phê và các hộ nông dân tham gia vào
thì từng bước áp dụng các quy chuẩn, áp dụng khoa học kỹ thuật, thành lập được
tổ kỹ thuật có trách nhiệm tham gia tập huấn cũng như hướng dẫn nông dân theo
quy trình. Việc nông dân sản xuất cà phê nhỏ lẻ và ít áp dụng kỹ thuật vào sản
xuất gây thiệt hại về mặt năng suất cũng như chất lượng cà phê. Cuối cùng là ổn
định diện tích trồng cà phê trên mỗi nông hộ, để việc chăm sóc và thu hoạch
được diễn ra một cách tốt nhất mang lại hiệu quả cao nhất cho các tác nhân tham
gia vào chuỗi giá trị. Chỉ nên mở rộng diện tích khi nhu cầu thị trường tăng và
thực hiện việc tái canh khi vườn cà phê già cỗi cho năng suất thấp.
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- Cần xây dựng kết nối thị trường giữa nhà cung cấp vật tư nguyên liệu
đầu vào và các tổ chức nông dân trồng cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Từ trước
đến nay, sự kết nối này mang tính nhỏ lẻ, dựa vào mối quen, làm ăn thời vụ,
mua đứt bán đoạn, vì vậy liên kết này thực sự lỏng lẻo, không có cơ sở pháp lý
(hợp đồng thu mua). Để khắc phục, cần chuyên nghiệp hoá các cơ sở thu gom,
phát huy vai trò của các hợp tác xã với tác nhân trung gian, xây dựng các tổ
chức nông dân mạnh hoặc các trang trại có tiếng nói và có sức mạnh thương
lượng tập thể lớn hơn đối với các nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào và các cơ sở
thu gom, góp phần giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất.
- Rút ngắn kênh phân phối, tạo điều kiện cho các tổ chức nông dân bán
hàng trực tiếp cho các nhà phân phối lớn trong và ngoài nước, cụ thể là các
chuỗi siêu thị, các đại lý lớn, các doanh nghiệp thương mại có khả năng thu
mua, bao tiêu sản phẩm và đầu tư khoa học công nghệ quy mô lớn cho các hộ
nông dân. Điều này giúp hạn chế các cơ sở thu gom nhỏ lẻ, cũng như hạn chế sự
lệ thuộc của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vào các doanh nghiệp
thương mại trung gian, đặc biệt là các thương gia Trung Quốc.
Thứ tư, cần nâng cấp công nghệ chế biến cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột để
tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, thân thiện với môi trường hơn.
Trên thực tế, giá cà phê nhân và cà phê nguyên liệu của Việt Nam thấp hơn
so với giá cà phê trên thế giới mặc dù Tây Nguyên là thủ phủ cà phê trên cả nước
và Việt Nam được biết đến là nước xuất khẩu cà phê lớn trên thế giới. Kết quả
điều tra khảo sát cũng cho thấy, cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột thường bị các
doanh nghiệp kinh doanh thương mại trong và ngoài nước thu mua ồ ạt, không
chọn lọc và để lẫn với các loại cà phê không đăng ký nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý. Để
nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, cần sự vào cuộc của chính phủ, chính
quyền địa phương và các doanh nghiệp, ưu tiên một số hoạt động sau: 1) xác định
các thị trường và các nhà nhập khẩu tiềm năng; 2) xây dựng chiến lược phát triển
và tiếp thị sản phẩm; 3) phát triển các hệ thống quản lý chất lượng, xiết chặt các
điều kiện của sản phẩm về chỉ dẫn địa lý; 4) xây dựng mối liên kết dọc chặt chẽ
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hơn với nông dân và các đơn vị xuất khẩu thông qua các hợp đồng chặt chẽ để
đảm bảo chất lượng sản phẩm và nguồn cung nguyên liệu.
Hỗ trợ các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu cà phê, đào tạo cán bộ có
nghiệp vụ chuyên môn giỏi, ngoại ngữ thành thạo, hoạt động xúc tiến thương
mại, hội chợ, xây dựng website cho doanh nghiệp, làm việc trực tiếp với các nhà
rang xay trong nước và trên thế giới, đồng thời khuyến khích và tạo điều kiện
thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy chế biến cà phê
theo công nghệ tiên tiến, với công suất vừa phải, phù hợp với sản lượng cà phê
tại các vùng nguyên liệu trên địa bàn, bên cạnh đó kết hợp sản xuất phân vi sinh
từ phụ phẩm cà phê. Các nhà máy chế biến, cơ sở chế biến cà phê phải bố trí hệ
thống thu gom chất thải, xử lý chất thải đảm bảo yêu cầu.
Thứ năm, thúc đẩy xây dựng thương hiệu, nghiên cứu thị trường và xúc
tiến thương mại
- Cần hỗ trợ các công ty lớn xây dựng thị trường và phát triển thương hiệu
cho sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột không thể lớn mạnh nếu thiếu đi tác nhân là các doanh
nghiệp lớn. Mặc dù các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột hiện nay vẫn còn yếu kém, nhưng cũng không thể không nhắc tới
những công ty đã có vị thế nhất định trên thị trường nội địa và thế giới. Để phát
triển các doanh nghiệp lớn này, cần đầu tư vào các khâu tiếp thị và xúc tiến kinh
doanh, mở rộng kênh tiêu thị trên các thị trường khác ở trong nước và quốc tế.
- Tăng cường hoạt động cải tiến mẫu mã và quảng bá sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột: Để cải tiến mẫu mã sản phẩm, trước hết phải thống nhất
về nhãn hiệu sản phẩm giữa các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh và chế biến cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột. Hiện trạng mạnh ai nấy làm đang khiến các sản
phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột tiêu thụ trên thị trường với nhiều nhãn mác
khác nhau, khó có thể nhận biết. Hơn nữa, do quảng bá sản phẩm không thống
nhất, các sản phẩm có gắn CDĐL đang bị nhầm với sản phẩm cà phê trồng tại
Buôn Ma Thuột, hoặc là cà phê đặc sản… Khách hàng không hề biết có nhãn
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hiệu chỉ dẫn địa lý với những yêu cầu nghiêm ngặt về sản lượng cà phê nhân và
các quy trình kỹ thuật đúng tiêu chuẩn. Đó là một thiệt thòi của những hộ nông
dân trồng cà phê chỉ dẫn địa lý và khiến sự khác biệt về giá trị gia tăng, lợi
nhuận của các hộ nông dân trồng cà phê CDĐL không nhiều so với các hộ nông
dân khác trên địa bàn Đắk Lắk.
4.2. Các giải pháp phát triển bền vững chuỗi giá trị
Một là, giải pháp về tổ chức sản xuất và chế biến cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
- Xây dựng mô hình quản lý sản xuất cà phê dựa vào cộng đồng: nghĩa là
dựa vào tổ hợp tác, hợp tác xã, tổ buôn làng để phát huy tính cộng đồng trong
việc nâng cao hiệu quả sản xuất xà phê, tạo mối quan hệ liên kết ràng buộc với
nhau trong việc sử dụng các nguyên liệu đầu vào, thương lượng với các cơ sở
thu gom chế biến về hợp đồng, giá cả, sự hỗ trợ đầu vào, đảm bảo môi trường tự
nhiên sinh thái, tránh tình trạng canh tác chặt phá cà phê một cách tự phát, áp
dụng công nghệ sản xuất đồng bộ, cùng giải quyết các rủi ro sự cố trong quá
trình sản xuất.
- Quy hoạch lại vùng canh tác cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, cải thiện chất
lượng giống cây trồng: Việc quy hoạch này phải dựa trên chương trình tái canh cà
phê tổng thể của tỉnh, có sự kết hợp với các cấp, ban ngành của sở, các viện
nghiên cứu, các doanh nghiệp, các hộ trồng cà phê. Việc lựa chọn giống cà phê có
chất lượng cần có sự đầu tư thích đáng, tổng thể, và có sự hướng dẫn tuyên truyền
rộng rãi cho người dân.
- Cần sắp xếp lại và thay đổi tập quán thu hoạch cà phê: Viẹc thu hoạch cà
phê còn xanh không những làm giảm chất lượng cà phê nhân xuất khẩu mà còn
làm giảm sản lượng thu hoạch cà phê của nông dân, đồng thời làm thay đổi chu
trình phát triển của cây. Sự sắp xếp và thay đổi tập quán thu hoạch cà phê của
người dân là cần thiết, bằng các biện pháp điều chỉnh giá mua sản phẩm theo
nguyên tắc chất lượng cà phê càng cao thì giá càng cao; và điều này đòi hỏi cả
hệ thống quản lý cà phê CDĐL Buôn ma Thuột phải vào cuộc.
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- Đổi mới thiết bị và công nghệ chế biến cà phê. Đối với công nghệ chế
biến khô, cần tập trung đầu tư hỗ trợ nông dân xây dựng thêm sân phơi, thử
nghiệm rộng rãi các kỹ thuật phơi/sấy hiện đại. Các nhà khoa học và các doanh
nghiệp cần vào cuộc để có thể giúp người dân cải thiện công nghệ chế biến khô
và kỹ thuật phơi sấy cà phê. Còn đối với công ngệ chế biến ướt: hiện nay công
nghệ này đã được áp dụng thành công ở một số doanh nghiệp, nhưng vẫn chưa
được áp dụng phổ biến ở Đắk Lắk do yêu cầu đầu tư mua sắm thiết bị ban đầu
tương đối cao, việc xử lý nước thải để hạn chế ô nhiễm môi trường tương đối
phức tạp. Tuy nhiên, công nghệ này nên khuyến khích áp dụng ở các doanh
nghiệp chế biến quy mô lớn, có năng lực tổ chức và điều hành hoạt động chế
biến hiệu quả.
Hai là, chú trọng xây dựng một số mô hình liên kết hiệu quả trong chuỗi giá trị
Khảo sát thực tế tại địa phương cho thấy, các mô hình liên kết hiệu quả
nên chú trọng phát triển, đó là:
- Mô hình liên kết giữa các hộ nông dân với hợp tác xã và các cơ sở,
doanh nghiệp chế biến. Mô hình liên kết này dựa trên các nền tảng: 1) xây dựng
liên kết ngang giữa các hộ nông dân với nhau thông qua hợp tác xã hoặc tổ hợp
tác; 2) xây dựng liên kết dọc giữa hộ nông dân và các cơ sở cung cấp nguyên
liệu đầu vào và hướng dẫn kỹ thuật thông qua hợp tác xã hoặc tổ hợp tác; 3) xây
dựng liên kết dọc giữa nông dân với doanh nghiệp chế biến thông qua hợp tác xã
/tổ hợp tác là đầu mối trung gian thu mua sản phẩm. Theo mô hình liên kết này,
các tổ chức hợp tác xã/tổ hợp tác sẽ đúng vai trò thay thế các thương lái hoặc
các cơ sở thu gom cấp 1, cấp 2, từ đó hình thành đầu mối cung ứng nguyên liệu
cho hộ nông dân và cung ứng sản phẩm cà phê nhân thu mua từ hộ nông dân cho
doanh nghiệp chế biến theo phương thức hợp đồng. Mô hình này giảm bớt các
công đoạn thương mại trung gian không cần thiết, ổn định được nguồn cung ứng
đầu vào và đầu ra, ổn định được giá cả và đồng thời giúp nông dân tăng thêm
thu nhập, lợi nhuận từ trồng cà phê.
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- Mô hình liên kết giữa nông dân với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ cà
phê. Mô hình này được dựa trên các nền tảng: 1) xây dựng mối liên kết ngang
giữa các hộ nông dân với nhau thông qua trưởng thôn/bản hoặc chi hội nông dân,
tổ chức dân sự làm đầu mối hướng dẫn, vận động và giám sát sản xuất; 2) xây
dựng mối liên kết dọc giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp chế biến, tiêu
thụ sản phẩm bằng các hợp đồng bao tiêu sản phẩm; 3) Xây dựng mối liên kết dọc
giữa hộ nông dân với các tổ chức đoàn thể và các nhà khoa học để hướng dẫn kỹ
thuật, cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ. Theo mô hình liên kết này, hộ
nông dân giảm được các công đoạn thương mại trung gian không cần thiết, tăng
khả năng sơ chế sản phẩm ngay tại hộ gia đình dưới sự giám sát của các tổ chức
xã hội dân sự và các nhà khoa học. Mô hình này có khả năng tạo ra công ăn việc
làm cho các hộ nông dân bởi các hộ nông dân đảm nhiệm cả các công việc sơ chế,
chọn lọc cà phê, đảm nhận cả các nhiệm vụ vốn thuộc về các thương lái và các cơ
sở thu gom khác, giảm bớt các khâu trung gian, tăng thu nhập và lợi nhuận cho
các hộ gia đình.
Ba là, giải pháp về công nghệ chế biến
Dựa trên kết quả điều tra khảo sát, có thể thấy công nghệ là yếu tố cốt lõi
để chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột có thể phát triển nâng cấp và bền
vững. Muốn nâng cao chất lượng sản phẩm, giá trị sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột buộc phải phát triển theo chiều sâu, trong đó chú trọng ứng
dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Để làm được điều đó, các địa
phương phải xây dựng chuỗi liên kết vững chắc giữa 4 nhà (nhà nước, nhà nông,
nhà khoa học và doanh nghiệp), tròn đó nàh nước có vai trò liên kết, quản lý các
thành phần trong chuỗi sản xuất và phê, quản lý quy hoạch sản xuất, dự báo nhu
cầu và xu hướng tiêu dùng của thị trường, hoàn thiện các chính sách tài chính
trong việc hỗ trợ và khuyến khích áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cà
phê. Chỉ có liên kết sản xuất chuỗi theo quy mô lớn, thì các tiến bộ kỹ thuật mới
có thể được ứng dụng dễ dàng hơn so với việc sản xuất nhỏ lẻ trước đây. Chính
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vì vậy, người nông dân trồng cà phê ở Đắk Lắk cần nhanh chóng hình thành các
tổ chức liên kết sản xuất hoặc liên kết với các doanh nghiệp, sản xuất cà phê
theo đúng yêu cầu và tiêu chuẩn thu mua của doanh nghiệp. Nhờ niềm tin vào
nguồn nguyên liệu được cung cấp đúng yêu cầu của các hộ nông dân, doanh
nghiệp mới mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào sản xuất chế biến hoặc hỗ trợ
nông dân tiếp cận tiến bộ kỹ thuật, giúp họ thay đổi tư duy và phương thức sản
xuất. Doanh nghiệp cũng sẽ có trách nhiệm cao hơn trong việc giải quyết đầu ra
cho sản phẩm và hỗ trợ vốn sản xuất cho hộ nông dân.
Bốn là, giải pháp về thị trường cho cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
- Tiếp tục mở rộng quảng bá hình ảnh sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột qua các trung tâm thương mại, hội chợ thương mại trên toàn quốc
- Xây dựng các website thống nhất để giới thiệu sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột. Tránh tình trạng mạnh ai nấy làm trong việc quản bá hình ảnh
thương hiệu qua website mà không có sự giám sát của các cơ quan quản lý.
- Mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa thông qua nghiên cứu hành vi tiêu
dùng của người tiêu dùng trong nước về sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột, có chiến lược marketting phù hợp cho nhãn hiệu sản phẩm này, tuyên
truyền quảng bá và nâng cao nhận thức cuả người tiêu dùng về lợi ích và giá trị,
ưu thế của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, phát triển công nghiệp chế
biến cà phê tiêu dùng trong nước có logo nhận dạng nhãn hiệu chỉ dẫn địa lý cảu
sản phẩm.
- Tiếp tục khẳng định giá trị nhãn hiệu của cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
trên thị trường quốc tế. Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk đã uỷ quyền cho
Sở khoa học công nghệ tỉnh Đắk Lắk sửa đổi giấy chứng nhận đăng lý chỉ dẫn
địa lý số 00004. Những nội dung sửa đổi bao gồm: sửa đổi tổ chức quản lý chỉ
dẫn địa lý, làm rõ đặc tính của cà phê nhân, bổ sung loại sản phẩm, bổ sung kỹ
thuật sản xuất chế biến, điều chỉnh khu vực địa lý theo địa giới hành chính. Tuy
nhiên, trên thị trường quốc tế, chỉ dẫn địa lý của cà phê chưa được khai thác hết
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tiềm năng, cần tiếp tục được quảng bá nhãn hiệu và duy trì chất lượng sản phẩm
ổn định để thị trường quốc tế biết và ghi nhận nhãn hiệu.
4.3. Các sản phẩm của đề tài
4.3.1. Sản phẩm dạng 1

STT

1

2

Sản phẩm

- Bảng số liệu
- 01 tập hồ sơ số liệu tổng hợp,
phân tích, đánh giá chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê CDĐL BMT
- 01 tập hồ sơ kết quả điều tra
khảo sát
Các báo cáo chuyên đề
1. Báo cáo xác định các yếu tố ảnh
hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL BMT
2.Báo cáo đánh gía những rào cản
trong nâng cấp chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê CDĐL BMT
3. Báo cáo phân tích điểm mạnh,
điểm yếu khi tham gia chuỗi giá
trị của cà phê CDĐL BMT trong
từng khâu
4. Báo cáo kiến nghị chính sách
và giải pháp để duy trì và phát
triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL BMT
5. Báo cáo kinh nghiệm của một
số nước trong phát triển chuỗi giá
trị sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn

Đơn vị
tính

Số
Số
lượng, lượng,
%
quy mô quy
thực
theo
mô
hiện
hợp
thực
đồng
hiện

Hồ sơ

03

03

100

Chuyên đề

10

10

100

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100
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3

địa lý
6. Bài học kinh nghiệm từ các nước
cho Việt Nam
7. Báo cáo mô hình chuỗi giá trị
sản phẩm cà phê CDĐL BMT
8.Tài liệu hướng dẫn nông hộ thực
hành tham gia chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê CDĐL BMT
9.Tài liệu hướng dẫn cơ sở thu
gom thực hành tham gia chuỗi giá
trị sản phẩm cà phê CDĐL BMT
10.Tài liệu hướng dẫn doanh
nghiệp thực hành tham gia chuỗi
giá trị sản phẩm cà phê CDĐL
BMT
Báo cáo tổng hợp của đề tài

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100

Chuyên đề

1

1

100

4.3.2. Sản phẩm dạng 2

STT

1
2

Sản phẩm

Các Nội dung và báo cáo tổng
kết của đề tài
Kỷ yếu hội thảo

Đơn vị
tính

Số
Số
lượng,
lượng,
%
quy mô
quy mô thực
theo
thực
hiện
hợp
hiện
đồng

Báo cáo

1

1

100

Kỷ yếu

2

2

100

Thực trạng sản xuất, chế biến
và tiêu thụ sản phẩm cà phê
2.1

CDĐL Buôn Ma Thuột: thuận

Kỷ yếu

100

Kỷ yếu

100

lợi và khó khăn khi tham gia
chuỗi giá trị
2.2

Liên kết giữa các tác nhân
trong chuỗi giá trị sản phẩm
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cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột
3

Công bố tạp chí

Bài tạp chí

3

3

100

Ứng dụng đổi mới sáng tạo và
3.1

khoa học công nghệ trong
phát triển kinh tế Tây Nguyên,

Bài tạp chí

100

Bài tạp chí

100

Bài tạp chí

100

tháng 7/2019
Phát triển chuỗi giá trị cà phê
3.2

CDĐL Buôn Ma Thuột: Một
số vấn đề đặt ra; tháng 1/2020
Vai trò của hộ nông dân trong

3.3

phát triển chuỗi giá trị sản
phẩm cà phê chỉ dẫn địa lý
Buôn Ma Thuột; tháng 4/2021

4
5

Bản thảo Sách (xuất bản sau
nghiệm thu)
Đào tạo thạc sĩ

Bản thảo
sách
Bằng thạc sĩ

1

1

100

1

1

100
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. Kết luận
Trong hai thập niên trở lại đây, tiêu dùng cà phê trên toàn thế giới có
nhiều thay đổi theo hướng ưu tiên các sản phẩm cà phê có chỉ dẫn địa lý, có
thương hiệu và chất lượng cao. Chính vì vậy, chỉ dẫn đại lý được sử dụng cho
sản phẩm cà phê như một hình thức bảo vệ danh tiếng xuất xứ cà phê của một
nước, tránh cạnh tranh không lành mạnh và nhằm thu được nhiều giá trị hơn từ
xuất khẩu cà phê. Tuy nhiên, chỉ dẫn địa lý không phải lúc nào cũng đem lại giá
trị tăng thêm cho sản phẩm cà phê và khiến sản phẩm đó tham gia hiệu quả hơn
trong chuỗi giá trị.
Nghiên cứu thực trạng tham gia chuỗi giá trị của sản phẩm cà phê CDĐL
Buôn Ma Thuột qua khảo sát thực tế 450 hộ nông dân, 50 hộ thu gom và 20 cơ
sở/doanh nghiệp sơ chế/chế biến tại TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư Mgar, huyện
Krong Pak, có thể thấy: Phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột thời gian qua đã đạt được những thành công nhất định nhờ tận dụng
tốt các nguồn lực sẵn có về tài nguyên, đất đai, lao động và tập quán canh tác
của người dân.
Tuy nhiên, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột đang gặp phải một số vấn đề trong liên kết giữa các tác nhân trong chuỗi,
đồng thời hiệu quả tham gia chuỗi của từng tác nhân không cao. Sự liên kết lỏng
lẻo giữa các tác nhân trong chuỗi đã khiến chuỗi giá trị cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột thời gian qua bỏ lỡ nhiều cơ hội để nâng cấp hệ thống, nâng cao giá trị gia
tăng của sản phẩm cũng như tăng thu nhập, lợi nhuận cho từng tác nhân tham
gia chuỗi. Cho đến nay, sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột vẫn nằm ở vị
trí thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu, phần lớn tiêu thụ dưới dạng sản phẩm thô,
các lợi thế chưa được phát huy hiệu quả, sản phẩm đầu ra trên thị trường thế giới
còn phụ thuộc quá lớn vào các đối tác trung gian Trung Quốc, năng lực về vốn
và công nghệ chế biến cà phê còn yếu kém.
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Mặc dù Đắk Lắk là thủ phủ cà phê của Tây Nguyên và cả nước, có nhiều cơ
sở chế biến cà phê, trong đó có cả các cơ sở chế biến cà phê bột, cà phê ướt, cà
phê hoà tan, hơn nữa cà phê chiếm tới 70% tổng thu ngân sách của tỉnh, nhưng
tỉnh Đắk Lắk đã chưa tận dụng hết khả năng của tỉnh nhà nói chung, tận dụng
những thế mạnh về nguồn gốc hàng hoá được đăng ký chỉ dẫn địa lý nói riêng
để phát triển và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột với chức
năng bảo vệ quyền lợi cho các tác nhân tham gia chuỗi giá trị sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột, nhưng đang bị “bó buộc” về năng lực tài chính và các
chức năng khác để đảm bảo liên kết chuỗi. Để sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma
Thuột tham gia hiệu quả chuỗi giá trị toàn cần, rất cần phải đánh giá lại và nâng
cao vai trò của Hiệp hội. Đồng thời, cần phải thực hiện rất nhiều chiến lược và
giải pháp khác nhau về mặt tổ chức sản xuất, đổi mới công nghệ, định vị thị
trường và sản phẩm, xúc tiến thương mại… để có thể phát triển bền vững chuỗi
giá trị sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột trong thời gian tới.
5.2. Kiến nghị:
- Đối với nhà nước:
+ Chính phủ: cần ban hành các chủ trương, cơ chế, chính sách phù hợp để
khuyến khích doanh nghiệp trong nước và các hợp tác xã nâng cao năng lực
cạnh tranh, tham gia đầu tư phát triển vùng nguyên liệu và bao tiêu sản phẩm cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột; đổi mới chính sách khoa học công nghệ trong
nghiên cứu các nông sản chủ lực của Tây Nguyên trong đó có ngành hàng cà
phê; đổi mới chính sách về đất đai để hạn chế canh tác manh mún các cây công
nghiệp dài ngày; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường xá nông thôn,
thuỷ lợi; đầu tư phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp.
+ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy hoạch các vùng nguyên
liệu cà phê toàn Tây Nguyên, trong đó có vùng nguyên liệu cà phê chỉ dẫn địa lý
Buôn Ma Thuột; thực hiện các phương thức tổ chức và lộ trình và phân bổ
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nguồn lực hợp lý để thực hiện Đề án phát triển cà phê đặc sản Việt Nam giai
đoạn 2021-2030.
+ Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải: Ưu tiên nguồn vốn tín dụng dài
hạn cho tỉnh Đắk Lắk để phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu, đầu tư nghiên cứu
khoa học, hỗ trợ vốn, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ khu vực doanh nghiệp
trong sản xuất kinh doanh và nghiên cứu chuyển giao tiến bộ công nghệ trong
ngành cà phê.
- Đối với chính quyền địa phương:
+ UBND tỉnh: Nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước đối với
các HTX nông nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo
chuỗi; chủ trì liên kết một số chuỗi dài, chuỗi lớn trong chuỗi giá trị sản phẩm cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột; hỗ trợ kinh phí nhà nước cho các hoạt động sản
xuất liên quan trực tiếp đến các bên liên kết trong chuỗi; hỗ trợ thực hiện các
chương trình/đề án phát triển cà phê đặc sản, phát triển vùng nguyên liệu cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực.
+ Sở khoa học và công nghệ: Tiếp tục đầu tư khoa học để nghiên cứu phát
triển các vùng nguyên liệu cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột, nghiên cứu mô hình
phát triển HTX trong nông nghiệp; nghiên cứu phát triển nông nghiệp tuần hoàn
trong các vùng nguyên liệu cà phê CDĐL; nghiên cứu và định hướng tổ chức
sản xuất tại điạ phương, nghiên cứu quy hoạch các vùng nguyên liệu; nghiên
cứu các giải pháp phát triển bền vững cây cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột.
+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Định hướng, hướng dẫn mô
hình sản xuất, liên kết phù hợp; thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng các tổ
chức đại diện nông dân, thành lập mới các HTX; nâng cao năng lực quản lý các
HTX; kêu gọi các thành phần kinh tế, doanh nghiệp, HTX tham gia đầu tư xây
dựng vùng nguyên liệu và vận hành chuỗi giá trị; hỗ trợ nông dân trong công tác
dồn điền đổi thửa, thuốc trừ sâu, phân bón, nguyên liệu sản xuất; xây dựng hệ
thống thông tin minh bạch và dự báo về sản xuất, tiêu thụ, giá cả cà phê (trong

183

đó có cà phê CDĐL) để các tác nhân trong chuỗi cập nhật và chấp hành các
khuyến cáo một cách kịp thời và mạnh mẽ.
+ Sở Tài chính, sở Đầu tư: Đầu tư cho quy hoạch và xây dựng hạ tầng vùng
sản xuất, hỗ trợ các thủ tục vay vốn với điều kiện thuận lợi nhất, Nâng cấp, tu sửa
và xây mới các cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu thông tin về vùng nguyên
liệu để tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất và cho hệ thống chuỗi liên kết.
+ Sở Công thương: xây dựng chiến lược thị trường cho sản phẩm cà phê
CDĐL Buôn Ma Thuột; bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm chỉ dẫn địa lý, tăng cường
quảng bá sản phẩm cà phê CDĐL Buôn Ma Thuột; hỗ trợ các tác nhân trong
chuỗi trong tham gia thị trường cà phê trong nước và thế giới.
+ Các tổ chức, hiệp hội như Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột, chi cục
trồng trọt, các Hợp tác xã, Hội nông dân, Hội phụ nữ: Vận động nâng cao nhận
thức, ý thức của người dân khi tham gia chuỗi liên kết, đóng vai trò trung gian
điều phối tổ chức sản xuất, đại diện bảo vệ quyền lợi của nông dân khi giao dịch
với doanh nghiệp; Tăng cường tập huấn trang bị kiến thức, hỗ trợ khâu tổ chức
sản xuất, trang bị kỹ năng cho người nông dân về sản xuất theo hợp đồng, tăng
cường vai trò quản lý nhà nước của chính quyền địa phương trong việc thực hiện
hợp đồng, thẩm định hợp đồng liên kết, bảo vệ quyền lợi của người nông dân
trong trường hợp phát sinh tranh chấp.

- Đối với tổ chức và cá nhân trồng, kinh doanh cà phê CDĐL Buôn
Ma Thuột
+ Doanh nghiệp: đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất và chế biến cà
phê; thu hút nguồn nhân lực quản lý và kỹ thuật chất lượng cao; xác định các
vùng nguyên liệu, xây dựng mạng lưới liên kết chặt chẽ với hộ nông dân để đảm
bảo nguyên liệu đầu vào, các định thị trường trọng điểm để đảm bảo đầu ra; đảm
bảo nhãn hiệu sản phẩm cà phê CDĐL, xây dựng chiến lược marketing, nghiên
cứu và mở rộng thị trường.
+ HTX: cần tìm giải pháp nâng cao tỷ trọng tham gia vào chuỗi giá trị cà
phê CDĐL Buôn Ma Thuột, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, cải thiện
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năng lực quản lý, xây dựng các mô hình liên kết chuỗi trọng điểm để thực hiện
sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững.
+ Các cơ sở thu gom, sơ chế, hộ nông dân: Cần tham gia tích cực các buổi
tập huấn, hội thảo về trồng, canh tác, chăm sóc, liên kết hợp tác sản xuất cà phê;
Cần thay đổi thói quen canh tác tiểu nông, manh mún, tư duy mạnh ai nấy làm
trong sản xuất và liên kết ngang, liên kết dọc trong chuỗi; Cần hỗ trợ, giúp đỡ
nhau về vốn, kỹ thuật sản xuất, tham gia tích cực các hiệp hội, các tổ chức xã
hội, các tổ hợp tác, hợp tác xã; Cần nhận thức việc ký kết hợp đồng dài hạn với
các doanh nghiệp trong thu mua sản phẩm cà phê sẽ đem lại lợi ích lâu dài và
bền vững; Cần thực hiện đúng tiêu chuẩn, kỹ thuật canh tác, thu hoạch, phơi sấy
theo đúng quy trình kỹ thuật được yêu cầu; Cần biết hạch toán kinh tế để từ đó
biết kết hợp với tác nhân nào, sử dụng các yếu tố đầu vào nào, hình thức liên kết
nào hiệu quả để giảm tối đa chi phí và rủi ro, nâng cao doanh thu và lợi nhuận từ
sản xuất.; Luôn theo dõi thông tin giá cả thị trường, hướng dẫn của chính quyền
địa phương để có biện pháp, kế hoạch sản xuất phù hợp và tiêu thụ sản phẩm kịp
thời và hiệu quả.
Hà Nội, ngày… tháng… năm 202..
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