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I. Tóm tắt quá trình phát triển sản xuất cà phê ở Việt nam 

Cây cà phê được đưa vào Việt nam vào cuối thế kỷ thứ 19. Nó được trồng rộng rãi trong 
các đồn điền vào đầu thế kỷ thứ 20. Lúc đó người ta trồng cả 3 loại cà phê, cà phê arabica với 
chủng chủ yếu là Typica, cà phê Canephora với chủng Robusta và cà phê liberica cùng với 
dewevrei chủng Excelsa. Năm 1930 diện tích cà phê ở Việt nam có 5900 hecta, trong đó có 4700 
hécta cà phê arabica, 900 hecta cà phê Excelsa và 300 hecta cà phê Robusta. 

Qua nhiều năm trồng cà phê, kết quả cho thấy cà phê arabica (cà phê chè) không cho kết 
quả mong muốn vì cà phê bị sâu đục thân (xylotrechus quadripes) và nấm gỉ sắt (Hemileia 
vastatrix) phá hoại. Cà phê Robusta (cà phê vối) thì không phát triển tốt ở miền Bắc do có mùa 
đông nhiệt độ quá thấp so với yêu cầu sinh thái của cây này. Chỉ có cà phê Excelsa (cà phê mít) 
sinh trưởng khỏe, cho năng suất khá, song giá trị thương phẩm lại thấp. Và lúc đó có chuyên gia 
nước ngoài đã khuyến cáo không nên trồng cà phê chè ở Việt nam và chỉ trồng cà phê vối ở phía 
nam và cà phê mít ở phía bắc (Chatot – cây cà phê ở Đông Dương -1940). 

Vào những năm 1960-1970 ở miền Bắc Việt nam, hàng loạt nông trường quốc doanh 
được thành lập, trong đó có hàng chục nông trường trồng cà phê, và trồng cả 3 loại chè, vối, mít. 
Tình hình phát triển của cà phê những năm này cũng không mấy khả quan và đến đầu thập niên 
70 người ta đã kết luận không trồng được cà phê ở phía bắc. 

Cho đến năm 1975 cả nước trên hai miền nam bắc mới chỉ có khoảng 13000 hecta với sản 
lượng khoảng 6000 tấn. Và cũng từ sau 1975 ngành cà phê Việt nam mới đi vào thời kỳ phát 
triển mạnh mẽ. 

Năm 1980 một chương trình phát triển cà phê ở Việt nam do công ty cà phê ca cao thuộc 
Bộ nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm xây dựng được trình lên Thường trực Hội đồng Bộ 
trưởng và được cho phép thực hiện. Tiếp đó là một loạt các hiệp định hợp tác sản xuất cà phê 
được ký kết giữa chính phủ Việt nam và Liên xô (trồng mới 20.000 hécta cà phê), CHDC Đức 
(10.000 hecta), Bungary (5.000 hecta), Tiệp khắc (5000 hecta) và Ba lan (5000 hecta). 

Năm 1982 Liên hiệp các xí nghiệp cà phê Việt nam được thành lập theo Nghị định 174 
HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng với sự tham gia của 3 sư đoàn quân đội và một số công ty thuộc 
Bộ Nông nghiệp và các địa phương Đăklăk, Gia lai Kontum. Chương trình phát triển cà phê được 
mở rộng trên các tỉnh Tây nguyên và Đông nam bộ. Loại cà phê được chọn để mở rộng diện tích 
là cà phê Robusta, một giống cà phê ưa điều kiện khí hậu nóng ẩm và nhất là ít bị tác hại của 
bệnh gỉ sắt. 

Năm 1986 liên hiệp các xí nghiệp cà phê Việt nam được sự hỗ trợ của các Bộ nộng 
nghiệp, Kế hoạch, Tài chính, Ngoại thương,… đã tổ chức Hội nghị phát triển cà phê trong các hộ 
gia đình nông dân ở các tỉnh Tây nguyên, duyên hải miền trung và Đông nam bộ, gọi là Hội nghị 
cà phê nhân dân lần thứ nhất. Cùng với chính sách mới và có sự kích thích mạnh mẽ của giá cà 
phê trên thị trường quốc tế đang lên cao lúc đó, ngành cà phê Việt nam đã phát triển nhanh mạnh. 

Cho đến nay, sau 20 năm (1980 - 2000) diện tích cà phê của cả nước đã lên tới nửa triệu 
hecta với sản lượng hàng năm xấp xỉ đạt 90 vạn tấn. 

Giống cà phê được trồng theo chương trình 1980 là cà phê Robusta vì trong thời gian này, 
bệnh gỉ sắt vẫn còn là mối đe dọa nghiêm trọng cho cà phê arabica. 

Cho đến những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ 20 ngành cà phê Việt nam mới đưa 
giống cà phê catimor của loài cà phê arabica vào sản xuất. Từ đó cà phê arabica bắt đầu được 
trồng ở Việt nam với giống chống bệnh gỉ sắt Catimor. Đó cũng là cơ sở để Tổng công ty cà phê 
Việt nam xây dựng chương trình phát triển cà phê arabica ở Việt nam. 
 
II. Tình hình vụ cà phê 2005/06 

Sau những năm giá cà phê thế giới xuống thấp liên tục do tác động của cuộc khủng hoảng 
cung cấp thừa cà phê trên toàn cầu từ 1999 đến 2004, tình hình giá cà phê vụ 2005/06 được cải 
thiện đáng kể. Tuy nhiên, sản lượng vụ cà phê 2005/06 của nước ta lại xuống thấp do ảnh hưởng 
của nạn hạn hán đầu vụ. Nhờ giá xuất khẩu cà phê được nâng cao nên tình hình thu nhập của 
toàn ngành cũng được cải thiện đáng kể. Thống kê theo chứng chỉ xuất xứ do Phòng Thương mại 
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và Công nghiệp Việt nam cấp thì vụ 2005/06 cả nước đã xuất khẩu được 775.457 tấn, trị giá 
826.994.798 USD với giá bình quân 1066,5 USD/Tấn. Tính cả năm 2006 chúng ta đã xuất khẩu 
808.375 tấn, kim 
ngạch 

956.903.769 USD với giá bình quân 1183,7 USD/Tấn. 

kÕt qu¶ xuÊt khÈu cµ phª  niªn vô   2005/06  
(Thống kª theo chøng chØ xuÊt xø - cµ phª nh©n sèng) 

Th¸ng Khèi lîng     
(tÊn) 

TrÞ gi¸        
(USD) 

Gi¸ b/q    
(USD/T) 

10 56,522 45,970,678 813.3 

11 54,977         
45,790,063  832.9 

12 63,038 57,305,443 909.1 
Quý IV 174,537 149,066,184 854.1 

1 64,289 66,030,133 1027.1 
2 52,289 55,480,035 1061.0 
3 79,613 89,008,222 1118.0 

Quý I 196,191 210,518,389 1073.0 
4 73,172 81,795,192 1117.8 
5 81,034 92,606,346 1142.8 
6 74,676 85,988,349 1151.5 

Quý II 228,882 260,389,887 1137.7 
7 52,898 61,423,208 1161.2 
8 76,885 90,056,693 1171.3 
9 46,065 55,540,436 1205.7 

Quý III 175,847 207,020,337 1177.3 
Tổng niên vụ 

05/06 775,457 826,994,798 1066.5 

                                                 
Số liệu thống kê theo chứng chỉ xuất xứ thường thấp hơn số liệu thống kê của Tổng cục 

Hải quan do có lượng hàng hóa không lấy chứng chỉ xuất xứ và việc thống kê chứng chỉ xuất xứ 
theo yêu cầu của Tổ chức cà phê quốc tế cũng mất nhiều thời gian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các loại cà phê xuất khẩu của Việt nam niên vụ 2005/06 
 
STT Loại cà phê Khối lượng (kg) Trị giá (USD) 

1 Nhân sống           785,146,773         837,771,354  
2 Hòa tan                  869,705             2,770,341  
3 Khác                      8,890                  92,996  

Tổng           786,025,368         840,634,691  
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Theo Thống kê của Tổng cục Hải quan thì năm 2006, cả nước đã xuất được 912.553 tấn 
với kim ngạch 1.121.131.797 USD, giá bình quân 1228,6 USD/T. Đây là một bước tiến bộ đáng 
kể, rất đáng vui mừng của toàn ngành.  

Trong vụ 2005/06 cà phê Việt nam đã được xuất sang 71 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Ngoài cà phê nhân sống ra chúng ta còn xuất khẩu được 869,7 tấn cà phê hòa tan, trị giá 
2.770.341 USD, bình quân 3190 USD/T. Số cà phê này được xuất sang 25 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, trong đó có Nhật bản: 232 tấn; Mỹ: 192 tấn; Đài loan: 141,5 tấn và Đức: 104,6 tấn. 
 Thị trường nhập khẩu cà phê của Việt nam ngày càng được mở rộng. Đặc biệt là một số 
nước sản xuất cà phê ở Châu Mỹ Latinh cũng mua cà phê Việt nam như: Ecuador, Mexico, 
Nicaragua và Peru,…. Nước nhập khẩu lớn nhất là Đức: 114.383 tấn, sau đó đến Tây ban nha: 
88.527 tấn, Mỹ:87.932 tấn. Tiếp theo là Ý, Ba lan, Hàn quốc, Nhật bản, Anh, Bỉ và Pháp. Đó là 
10 nước hàng đầu trong vụ cà phê 2005/06. 
 
 

  
10  NƯỚC NHẬP KHẨU CÀ PHÊ VIỆT NAM HÀNG ĐẦU VỤ 2005-2006 (THEO 

C/O) 
      

STT Nước nhập khẩu 
Khối lượng 

 (kg) 
Trị giá  
(USD) 

Giá bình quân  
(USD/kg)  

Thị phần 
(%) 

1 §øc    114,382,986  
    
123,556,217.57  1.08 14.57 

2 T©y ban nha      88,526,631  
      
95,978,804.50  1.08 11.28 

3 Hoa kú      87,931,685  
      
86,829,730.95  0.99 11.20 

4 ý      56,123,382  
      
62,641,146.08  1.12 7.15 

5 Ba lan      40,495,644  
      
45,027,200.04  1.11 5.16 

6 Hµn quèc      38,491,394  
      
41,282,412.76  1.07 4.90 

7 NhËt b¶n      31,133,034  
      
36,638,648.12  1.18 3.97 

8 anh      25,865,756  
      
26,627,078.49  1.03 3.29 

9 bØ      21,667,934  
      
24,141,153.20  1.11 2.76 

10 Ph¸p      18,720,491  
      
20,249,119.82  1.08 2.38 
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Các nước ASEAN mua cà phê Việt nam có Philippines: 16.547 tấn; Malaysia: 12.367 tấn; 

Singapore: 5.690 tấn và Indonesia: 806 tấn. 
Thị trường Nga và Đông Âu có Nga đã nhập của Việt nam 14.175 tấn; Romania: 7576 

tấn; Bulgaria: 5343 tấn; Slovenya: 3417 tấn; Estonia: 3199 tấn; Czech: 3064 tấn; Gruzia: 1875 
tấn; Hungary: 1787 tấn; Yugoslavia: 1684,6 tấn; Slovakia: 326,4 tấn; Ucraina: 153 tấn; Latvia: 
216,5 tấn; Armenia: 38,4 tấn. Đây là một hiện tượng mới đáng mừng. Riªng víi thÞ tr-êng Trung 
quèc th× con sè vÉn nh- mäi n¨m lµ 12.865 tÊn. 

Cà phê arabica ở Việt nam chưa nhiều nhưng cũng có thể bán được với giá cao hơn như 
cà phê arabica ở Sơn la, công ty cà phê và cây ăn quả Sơn la xuất 307,2 tấn, thu 692.448 USD, 
giá bán bình quân 2250 USD/T. Công ty cổ phần nông sản Tân Lâm xuất khẩu 526 tấn cà phê 
arabica, thu 1.079.161 USD, giá bán bình quân 2050 USD/T. 

Tình hình xuất khẩu như trên cho thấy chúng ta đã có những tiến bộ vượt bậc và có thể 
nêu một số nhận xét sau: 
1. Giá xuất khẩu tăng làm tăng thu nhập của vùng trồng cà phê, nông dân phấn khởi và tiếp tục 
chăm sóc vườn cà phê của mình. 
2. Kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt trên 1 tỷ đô la đã làm tăng phần đóng góp của ngành cà phê 
vào nền kinh tế chung của đất nước và tăng vị thế của ngành cà phê trong hàng ngũ các mặt hàng 
nông sản xuất khẩu của cả nước. 
3. Thị trường được mở rộng và có nhiều thị trường khá ổn định, chứng tỏ cà phê Việt nam có uy 
tín cao trên thị trường thế giới. 
4. Giá bán cà phê của Việt nam luôn bám sát giá thị trường thế giới. Nó thường thấp hơn giá chỉ 
thị của Tổ chức cà phê quốc tế (ICO) khoảng 25%. Giá tăng vọt lên vào quý II năm 2006, chỉ 
thấp hơn giá chỉ thị ICO chừng 15%. Đó là thời kỳ giáp hạt của Braxin, Indonesia, chứng tỏ dự 
trữ của các nhà rang xay trong vụ này khá thấp. Vào quý 3, giá lại tăng chậm, cho đến quý IV giá 
lại tăng trở lại. Trong năm 2006, giá trị đồng đô la Mỹ giảm 11,25% so với đồng Euro và 13,8% 
so với đồng bảng Anh. Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tăng giá cà phê xuất khẩu của Việt 
nam. Tiếp đến các tháng đầu vụ 2006/07 giá cà phê xuất khẩu còn tăng lên nhiều. 
5. Vị thế của cà phê Việt nam được trồng trên cao nguyên ở độ cao trên 400, 500 mét trên mực 
nước biển. Điều kiện sinh thái nhiệt đới cao nguyên đã nâng cao chất lượng cà phê vối. Nếu 
chúng ta làm tốt hơn các khâu thu hái, chế biến, bảo quản, vận chuyển thì chắc chắn chất lượng 
cà phê nước ta còn cao hơn nhiều. 
6. Cà phê arabica của nước ta chưa nhiều nhưng đã thể hiện rõ ưu thế về chất lượng. Do ở cao 
hơn cả về độ cao mặt biển (600m) và vĩ độ (220 vĩ độ bắc) cà phê Sơn la bán được giá cao hơn cà 
phê Hướng hóa Quảng trị, nơi thấp hơn cả về độ cao mặt biển (hơn 400m) và vĩ độ (khoảng 
16050’), giá cà phê chè hai nơi chênh lệch tới 8,8%. 

 Thị trường xuất khầu cà phê Việt nam 

Vụ 2005/06

Đức
14,57%

Mỹ 
11,20% 

Italia
7,15%Ba Lan

5,16%

Anh 
3,29% 

Hàn quốc
4,90%

Tây ban nha 
11,28% 

Các nước khác 
38,49%

Nhật bản
3,97% 
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III. Tình hình thị trường cà phê thế giới năm 2006 và dự đoán tình hình 
 vụ cà phê 2006/07 

Diễn biến của thị trường cà phê Việt nam không tách rời khỏi tình hình thị trường thế 
giới, nó phản ánh đầy đủ tình hình thị trường cà phê thế giới. 
 Tiếp theo 2 năm 2004 và 2005 sự cung cấp cà phê giảm sút dẫn đến lượng dự trữ cà phê 
thế giới năm 2006 giảm đến mức đáng lo ngại. Tuy nhiên người ta cũng hy vọng sản lượng sẽ 
cao hơn vào vụ 2006/07 do sự tăng trở lại sản lượng của Braxin và Việt nam. 
 Sản lượng cà phê Braxin từ 42,1 triệu bao vụ 2004/05 rớt xuống còn 34,5 triệu bao vụ 
2005/06 và đến vụ 2006/07 dự kiến tăng lên đến 40,45 triệu bao. Số liệu dự báo lần thứ 4 của Bộ 
nông nghiệp, chăn nuôi và cung cấp thực phẩm là 42,5 triệu bao. Và dự báo lần thứ 1, sản lượng 
cà phê vụ 2007/08 là từ 31,07 triệu bao đến 32,3 triệu bao, trung bình 31,7 triệu bao trong đó cà 
phê chè là 21,8 triệu bao, cà phê vối là 9,9 triệu bao. 
 Sản lượng vụ 2005/06 của Việt nam bị giảm thấp do nạn hạn hán đông xuân 2004/05. Vụ 
2006/07 dự kiến là vụ được mùa, sản lượng có khả năng vượt 15 triệu bao. 
 Lượng cà phê có thể xuất khẩu của toàn cầu từ 81,3 triệu bao vụ 2005/06 tăng lên đến 
hơn 97 triệu bao vụ 2006/07, gần tới mức 99 triệu bao là mức cao nhất ở vụ 2002/03. Lượng tiêu 
dùng cà phê vụ 2006/07 dự tính ở mức 118,6 triệu bao, tăng so với 115,1 triệu bao của vụ trước. 
Tỷ lệ tăng hàng năm trung bình đạt 1,4%. Lượng tiêu dùng ở các nước nhập khẩu tăng từ 85,1 
triệu bao vụ trước lên 87,1 triệu bao, trong khi lượng tiêu dùng của các nước sản xuất có thể vào 
khoảng 31,5 triệu bao so với 30,0 triệu bao vụ 2005/06. Trong đó một nửa được tiêu dùng ở 
Braxin, nước tiêu thụ cà phê lớn thứ 2 trên thế giới. Sáu nước khác có lượng tiêu dùng 1 triệu bao 
trở lên mỗi năm là Indonesia, Ethiopia, Mexico, India, Colombia và Philippines. Lượng tiêu dùng 
ở các nước nhập khẩu vào khoảng 87,1 triệu bao, nó thấp hơn lượng cà phê có thể xuất khẩu. Tuy 
nhiên, không phải vì thế mà giá cà phê có thể giảm thấp đáng kể vì: 
- Các nhà rang xay nhân cơ hội này để bổ sung cho lượng cà phê dự trữ của họ 
- Các nhà nhập khẩu cà phê quan tâm đến tình hình giảm sản lượng cà phê của Braxin vụ 
2007/08 là năm mất mùa theo chu kỳ 2 năm và lại phải chuẩn bị đối phó với tình hình giá cà phê 
lên cao. Mét nçi lo l¾ng n÷a lµ t¸c dông cña hiÖn t-îng kh« h¹n El Nino cã thÓ x¶y ra ®èi víi 
s¶n xuÊt cµ phª ë mét sè n¬i. 
 Tất nhiên, vào mùa cà phê thu hoạch rộ của cà phê Việt nam vào năm được mùa và một 
số nước sản xuất cà phê lớn khác, giá cà phê có thể giảm thấp. Dù sao giá cà phê giảm cũng 
không ở mức thấp mà chúng ta không thể chấp nhận được. Những diễn biến giá cả cũng cần 
được quan tâm để tránh những thua thiệt ở từng thời điểm. Xin nêu một vài ví dụ về tình hình sản 
lượng cà phê ở một số nước. 
Kenya: Sản lượng cà phê vụ 2006/07 dự kiến tăng lên đến 874.000 bao so với 693.000 bao vụ 
trước 
Uganda: có thể đạt 2,6 triệu bao vụ này, cao hơn vụ trước chỉ có 2,2 triệu bao 
Mexico: có thể đạt sản lượng cao hơn, dự kiến đến 4,5 triệu bao, cao hơn vụ 2005/06 chỉ đạt 4,0 
triệu bao do ảnh hưởng của bão Stan 
Honduras: dự kiến sản lượng vụ 2006/07 đạt từ 3,2 – 3,4 triệu bao, cao hơn 3,159 triệu bao vụ 
2005/06 
Braxin: sản lượng vụ 2006/07 đạt 42,5 triệu bao 
Colombia: sản lượng tăng từ 12 triệu bao vụ trước lên 12,2 triệu bao 
Peru: sản lượng vượt con số dự đoán 3,9 triệu bao, vụ trước chỉ đạt 2,6 triệu bao 
Venezuela: sản lượng từ 820.000 bao vụ trước tăng lên 1,3 triệu bao 
Ấn độ: sản lượng tăng nhẹ từ 4,6 lên tới 4,8 triệu bao 
Riêng Việt nam, sản lượng vụ 2006/07 có thể tăng nhiều so với vụ trước và vượt quá con số kỷ 
lục 15 triệu bao. 

Vào vụ cà phê 2006/07 những người trồng cà phê Việt nam được cổ vũ do có một vụ cà 
phê bội thu vì điều kiện thời tiết năm qua thuận lợi và giá cả cũng được cải thiện. Chỉ qua 5 
tháng đầu vụ, từ tháng 10/2006 đến tháng 2/2007 cả nước đã xuất khẩu được 10,3 triệu bao, 
tương đương 618.000 tấn. Riêng trong tháng 2/2007 cả nước đã xuất khẩu được 150.000 tấn và 
thu về 215 triệu đô la Mỹ. 
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IV. Vài nét về vụ cà phê 2007/08 

Gần đây CONAB (Companhia nacional de abastecimento) đã đưa ra dự đoán đầu tiên về 
sản lượng cà phê của Braxin vụ 2007/08 vào khoảng 31,1 đến 32,3 triệu bao, trong đó có 21,3 
đến 22,4 triệu bao cà phê arabica và từ 9,8 đến 9,9 triệu bao cà phê Robusta. Ở mét sè vïng cµ 
phª, hiÖn t-îng El Nino ®ang ph¸t triÓn cã thÓ ¶nh h-ëng xÊu ®Õn s¶n l-îng cµ phª vô 2007/08. 
C¸c vïng cµ phª ë T©y nguyªn n-íc ta ®ang chÞu n¹n kh« h¹n gay g¾t, cã thÓ dÉn ®Õn sù mÊt 
mïa cho vô tíi. Theo ông Nestor Osorio, giám đốc điều hành Tổ chức cà phê quốc tế thì dự đoán 
đầu tiên có thể rút ra là sản lượng cà phê toàn cầu vụ 2007/08 có thể vào khoảng 109 đến 112 
triệu bao, trong khi nhu cầu chung có thể vào khoảng 118 đến 120 triệu bao. Nhìn lại năm 2006, 
lượng tiêu dùng toàn thế giới ước tính vào khoảng 116 triệu bao, tăng so với 115 triệu bao năm 
2005. Riêng tiêu dùng trong các nước xuất khẩu đã lên tới 31 triệu bao, còn ở các nước nhập 
khẩu là 85 triệu bao. Từ tình hình trên có thể là có lý khi cho rằng sự phục hồi của giá cà phê còn 
có thể duy trì trong năm 2007, dù rằng cũng vẫn còn có thể có những diễn biến nào đó. 

 
V. Những vấn đề ngành cà phê Việt nam cần quan tâm và mong muốn được sự quan tâm 
giúp đỡ của Nhà nước và các cơ quan, các ngành có liên quan 
 Những vấn đề lớn cần được quan tâm có thể nêu như sau: 
1. Cà phê Việt nam được trồng trên quy mô lớn, trong khuôn khổ các Hiệp định hợp tác với Liên 
xô, CHDC Đức,… trước kia từ những năm 1982, 1983, mỗi năm trồng mới từ 10.000 đến 20.000 
ha. Năm 1987 chúng ta đã có khoảng 100.000 ha. Các diện tích cà phê đó đến nay đã được gần 
20 năm. Cách đây 10 năm (1995, 1996) diện tích cà phê cả nước đã trên 250.000 ha. Có nghĩa là 
đến nay đã có hàng chục vạn hecta cà phê đã già, đến tuổi cần tạo hình trẻ lại hoặc thanh lý. 
Ngành cà phê cần lập ngay kế hoạch thay thế các vườn cà phê già cỗi, kết hợp đưa vào sản xuất 
các dòng vô tính cà phê ưu tú đã được chọn lọc bằng con đường ghép tại lô cà phê hoặc ghép 
trong vườn ươm để trồng thay thế. Cũng có thể thay  một số diện tích cà phê vối già cỗi bằng cà 
phê chè (trồng ở những nơi có điều kiện sinh thái thích hợp như vùng Tây bắc, Lâm đồng). 
2. Nâng cao chất lượng sản phẩm cà phê, cà phê xuất khẩu phải được quan tâm giám định chất 
lượng và có chứng chỉ chất lượng theo tiêu chuẩn nhà nước, mở rộng sản xuất các loại cà phê có 
chứng chỉ như Utz Kapeh, cà phê hữu cơ, cà phê rừng mưa, cà phê thân thiện sinh thái, tham gia 
thương mại công bằng. Hiện nay theo xu hướng chung cũng cần đẩy mạnh chương trình trồng cà 
phê theo Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê (cà phê 4C) do Cục trồng trọt-Bộ Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì. 
3. Phát triển sản xuất cà phê giá trị gia tăng phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu 
4. Quan tâm đầy đủ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vấn đề ngăn ngừa nấm mốc và nhiễm 
Ochratoxyn A đã nói đến nhiều nhưng cần đưa vào thực hành. Vấn đề dư lượng thuốc trừ sâu 
trong sản phẩm phải được đặt lên vị trí quan trọng trong việc chuẩn bị hàng xuất khẩu, đảm bảo 
không có những lô hàng có chứa dư lượng thuốc trừ sâu vượt quá mức cho phép. 
5. Khuyến khích sự tiêu dùng cà phê, mở rộng thị trường trong nước. 
 Cùng với các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm các thị trường ổn định mang tính 
truyền thống cho ngành cà phê Việt nam, việc khuyến khích sự tiêu dùng cà phê, mở mang thị 
trường cà phê trong nước là một hướng đi quan trọng. 
 Năm 2006 lượng cà phê tiêu dùng trên thế giới đạt khoảng 116 triệu bao, tăng chút ít so 
với con số 115 triệu bao năm 2005. Lượng tiêu dùng trong các nước xuất khẩu cà phê đạt khoảng 
31 triệu bao. Sự buôn bán cà phê giữa các nước xuất khẩu cà phê đã tăng hơn 3 triệu bao. Giả 
thiết khoảng non nửa số lượng trên là cho tiêu dùng nội địa, có nghĩa là lượng tiêu dùng trong 
các nước xuất khẩu đạt xấp xỉ 33 triệu bao và lượng tiêu dùng toàn cầu lên tới 118 đến 120 triệu 
bao năm 2007. 
 Braxin là nước sản xuất cà phê lớn nhất thế giới và cũng là nước tiêu dùng cà phê lớn thứ 
hai trên thế giới, sau Mỹ và đứng đầu về tiêu dùng trong các nước sản xuất cà phê. Sự tiêu dùng 
cà phê của Braxin đang tiếp tục tăng trưởng và có thể vượt qua Mỹ, đạt 18 triệu bao mỗi năm, trở 
thành nước đứng đầu về tiêu dùng cà phê trên thế giới trong vòng 2, 3 năm tới. Hiệp hội các nhà 
rang xay cà phê Braxin (Abic) có 450 thành viên đã chế biến 74% lượng cà phê bán ở Braxin. Dự 
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tính vào năm 2010 Braxin sẽ tiêu dùng khoảng 21 triệu bao. Để đáp ứng được nhu cầu đang tăng, 
Braxin sớm phải tăng sản lượng bình quân hàng năm lên 50 triệu bao so với vài năm trước đây.  
 Nestor Osorio đã rất có lý khi nhận định là sự phát triển tiêu dùng cà phê nội địa ở các 
nước xuất khẩu cà phê đã trở thành một trong những ưu thế trong việc nghiên cứu sự cân bằng 
cung cầu của thị trường cà phê. 
 Một vấn đề quan trọng trong việc cổ vũ sự tiêu dùng cà phê là sự nghiên cứu vấn đề cà 
phê với sức khỏe của người tiêu dùng. Ở Braxin, những kết quả nghiên cứu mang tính tiên phong 
của TS. Darcy Lima về những hiệu quả tốt của việc uống cà phê đối với sức khỏe do ABIC (Hiệp 
hội các nhà rang xay Braxin) tài trợ đã được lĩnh hội và thể hiện trong chiến lược cấp tốc thị 
trường. Các công trình nghiên cứu về lợi ích của việc uống cà phê phải được sự đầu tư đầy đủ. 
Ngòai vấn đề cà phê và sức khỏe còn cần tổ chức mạng lưới công tác xúc tiến tiêu dùng cà phê. 
Các thành viên là những nước xuất khẩu cà phê đã quyết định cho phép ông giám đốc điều hành 
sử dụng một số tiền không quá 120.000 đôla EU làm quỹ xúc tiến. Tháng 9/2006, Ban xúc tiến 
tiêu dùng cà phê của Tổ chức cà phê quốc tế đã xem xét đề nghị của Braxin về việc sáng lập ra 
một mạng lưói cà phê quốc tế về xúc tiến tiêu dùng. Ngày 25/01/2007, nhóm các giám đốc của 
ban xúc tiến tiêu dùng cà phê đã họp theo yêu cầu của ông giám đốc điều hành ICO và nghiên 
cứu bản đề nghị chính thức, chi tiết về mạng xúc tiến tiêu dùng cà phê. 

Việt nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai trên thế giới song lượng tiêu dùng lại quá 
khiêm tốn, với mức không quá 1 triệu bao hàng năm so với dân số là 80 triệu người. 
 Như thế, ngành cà phê Việt Nam cần quan tâm đầu tư cho một chương trình xúc tiến tiêu 
dùng cà phê, coi đó là một hướng đi quan trọng của ngành cà phê nước ta. 
6. Đào tạo nguồn nhân lực cho cà phê trên nhiều khâu, nhiều lĩnh vực từ sản xuất, trồng trọt chế 
biến đến nghiệp vụ kinh doanh xuất khẩu, tránh bị thua thiệt trên thương trường. 
7. Đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, từ các hộ nông dân riêng lẻ, manh mún thành các 
tổ chức, các nhóm hộ, các câu lạc bộ và các Hợp tác xã, tạo điều kiện cho nông dân tiếp thu kỹ 
thuật mới, tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế. Đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp 
chúng ta mới có điều kiện thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành cà phê. 
8. Thực hiện tốt các chương trình xúc tiến thương mại, nhanh chóng xây dựng cho ngành những 
thị trường tiêu thụ truyền thống bền vững; Nâng cao khả năng tham gia thị trường giao xa, sử 
dụng công cụ chống rủi ro trên thị trường. 
9. Nghiên cứu tổ chức quản lý ngành hàng cà phê nước ta theo mẫu tổ chức của ngành cà phê 
quốc tế. Nhà nước cần có tổ chức để hướng dẫn, quản lý ngành hàng tốt hơn và tạo điều kiện cho 
ngành cà phê Việt nam hội nhập thực sự với cộng đồng cà phê quốc tế. 
 Đó là những vấn đề vừa là bức thiết, vừa là lâu dài cho một ngành cà phê Việt nam phát 
triển bền vững và trên đà phấn khởi vì đã gia nhập câu lạc bộ xuất khẩu trên 1 tỷ đô la trong năm 
vừa qua, ngành cà phê Việt nam sẽ có những bước tiến nhanh, mạnh hơn, tạo dựng cho mình 
hình ảnh tốt đẹp trong cộng đồng cà phê quốc tế. 
 
 
 
 

Vấn đề chất lượng cà phê Việt nam 
trên thị trường thế giới * 

 
 Trong khoảng thời gian 5 năm lại đây ngành cà phê Việt nam đã có bước tiến vượt bậc 
trong sản xuất, trở thành nước đứng đầu thế giới về sản xuất cà phê vối. Cũng có người cho rằng 
Việt nam và Colombia giành giật vị trí thứ nhì thế giới, sau Brazil. Chúng tôi cho rằng sự xếp đặt 
ngôi thứ đó không có ý nghĩa vì Colombia là nước sản xuất cà phê arabica còn Việt nam là nước 
sản xuất cà phê Robusta. Chính vì lẽ đó mà tại Hội nghị Hội đồng cà phê quốc tế, đoàn đại biểu 
Việt nam đã đề nghị với ICO không nên lấy số lượng đầu tấn xuất khẩu làm căn cứ tính số tiền 
phải đóng góp cho ngân sách quản lý của ICO mà ta hay gọi là “niên liễm” vì giá cà phê chè và 
vối rất khác nhau. Để công bằng hơn phải tính trên cơ sở kim ngạch xuất khẩu cà phê, và như thế 
Colombia ở trên chúng ta và niên liễm họ phải đóng cao hơn ta rất nhiều, trong khi hiện nay 
chúng ta phải đóng góp nhiều hơn Colombia. Theo phân bổ của ICO, căn cứ vào lượng xuất khẩu 
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thì niên vụ cà phê 2006/07 Việt nam phải đóng góp £154.330, Colombia đóng góp £125.235. 
Chúng tôi đề nghị Chính phủ và Bộ ngoại giao Việt nam cần phát biểu ý kiến của mình về vấn đề 
này với tổ chức cà phê quốc tế để khỏi bị thiệt thòi. 
 Tuy chúng ta sản xuất chủ yếu là cà phê vối có giá trị thương phẩm thấp hơn cà phê chè 
nhưng chúng ta cũng có thể nói rằng chúng ta hoàn toàn có thể sản xuất ra cà phê vối chất lượng 
cao, được khách hàng ưa chuộng nếu chúng ta có sự quan tâm đến khâu chế biến và nhất là khâu 
quản lý chất lượng của nhà nước nhiều hơn nữa. 

Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm vì nó quan hệ chặt chẽ đến khả năng cạnh tranh của 
mặt hàng cà phê Việt nam. 
 Trước hết, chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm vì bản thân hạt cà phê Robusta sản xuất ở 
nước ta có chất lượng khá cao và đứng trong hàng cà phê vối tốt trên thế giới. Nguyên nhân dễ 
nhận thấy nhất là cây cà phê vối có nguồn gốc phát sinh ở những vùng nóng, ẩm của bồn địa 
châu Phi, nay lại được trồng trên cao nguyên, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới cao nguyên, biên 
độ nhiệt độ ngày đêm lớn, tạo điều kiện cho cà phê vối ở đây có sản phẩm chất lượng cao. Tuy 
nhiên, khâu trồng trọt thu hái, chế biến và cả bảo quản vận chuyển nữa có thể làm cái chất lượng 
thơm ngon đó giảm đi. 
 Trong khuôn khổ bài này, chúng tôi chỉ muốn nói đến một vấn đề là quản lý chất lượng. 
Chính khâu quản lý này đã tác động lớn đến sự nhìn nhận của thị trường thế giới đối với cà phê 
Việt nam. 
 Xin nêu 2 vấn đề về quản lý chất lượng sau đây: 
1. Việc cấp chứng chỉ xuất xứ (C/O) điền vào các biểu mẫu theo quy định của tổ chức cà phê 
quốc tế (ICO) 
 Sự cổ vũ nâng cao chất lượng cà phê là cách làm tăng sự bền vững của kinh tế cà phê 
thông qua việc tăng lượng tiêu dùng, tăng cà phê có giá trị gia tăng và thỏa mãn người tiêu dùng. 
Đó chính là mục tiêu đầu tiên của chương trình cải tiến chất lượng cà phê (CQP – coffee quality 
program). Các thành viên xuất khẩu và nhập khẩu của tổ chức cà phê quốc tế đã không ngừng 
thực hiện cam kết của mình cải tiến chất lượng thông qua chương trình chất lượng cà phê theo 
nghị quyết 420 của Hội đồng cà phê quốc tế đã được thông qua trong kỳ họp tháng 5/2004. 
 
* Các tư liệu dẫn trong bài này được trich từ văn bản WP Board 1025/07 ngày 19/01/2007 của 
Hội nghị lần thứ 263 của Ban điều hành ICO từ 24 đến 26/01/2007 tại Luân đôn 
 
 
 Theo Nghị quyết 420, các thành viên xuất khẩu phải biểu thị trong khung 17 của tất cả 
các chứng chỉ xuất xứ cấp từ ngày 01/6/2004 các thông tin về chất lượng cà phê xuất khẩu với số 
lỗi và hàm lượng ẩm. Điều đó thể hiện mức độ tuân thủ đối với các tiêu chuẩn. Mục tiêu tiếp theo 
sự ra nghị quyết 420, các nước xuất khẩu đã được yêu cầu phải tự nguyện ghi lên chứng chỉ xuất 
xứ những thông tin về chất lượng cà phê xuất khẩu của mình. Đến nay đã có 25 nước xuất khẩu 
cà phê đã thông báo cho Tổ chức cà phê quốc tế về chất lượng cà phê nhân xuất khẩu của họ từ 
khi họ tiếp nhận nghị quyết 420. Các nước đó là: Angola, Bolivia, Brazil, Burundi, Cameroon, 
Colombia, Costa Rica, Cộng hòa dân chủ Cônggô, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, 
Ethiopia, Guatemala, Honduras, India, Jamaia, Malawi, Mexico, Nicaragua, Papua New Guinea, 
Philippines, Rwanda, Tanzania, Togo và Zambia. 
 Như vậy Việt nam không có trong danh sách trên. Lý do chúng ta chưa thông báo thực 
hiện nghị quyết 420 của ICO vì ở nước ta bản tiêu chuẩn nhà nước TCVN 4193:2005 chưa được 
cả người bán lẫn người mua áp dụng. Mặc dù bản tiêu chuẩn nhà nước về yêu cầu kỹ thuật đối 
với cà phê nhân sống đã được ICO công nhận, coi đó là một văn bản chuẩn để phân loại cà phê. 
 Trong khi đó lượng tỷ lệ của lượng cà phê tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật mà ICO nhận 
được (ký hiệu là “S”) so với tổng lượng cà phê xuất khẩu dựa trên chứng chỉ xuất xứ ngày càng 
được cải thiện. Niên vụ 2003/04 tỷ lệ đó là 31,6%, nó đã tăng lên đến 69,2% vụ 2004/05 và 
73,1% vụ 2005/06. Vậy cà phê xuất khẩu của Việt nam nằm trong số 26,9% còn lại đó. 
 Đây là một vấn đề cần xem xét. Rõ ràng nó nói lên sự yếu kém trong quản lý chất lượng 
hàng hóa xuất khẩu của ngành cà phê Việt nam. 
2. Về chất lượng cà phê xấu kém bị thải loại ở các cảng châu Âu 
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 Tổ chức cà phê quốc tế đã kiểm tra liên tục, kết quả phân loại cà phê Robusta do Liffe 
tiến hành ở các cảng châu Âu từ tháng 4/2001. Người ta đã tách ra các loại cà phê dưới loại 3,4, 
bị thải loại và thấy rằng khối lượng này có giảm xuống theo các tiêu chuẩn mục tiêu của ICO. 
 Xin nêu một vài ví dụ: Vụ 2005/06 ở cảng Antwerp, tổng số bị thải loại là 796.583 bao cà 
phê, chiếm 53,61%, trong đó có 613.667 bao, chiếm 72% lô hàng xuất khẩu của Việt nam. Ở tất 
cả 10 cảng: Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Bremen, Genoa, Hamburg, Le Havre, London, 
Rotterdam, Trieste, tổng số cà phê bị loại là 1.485.750 bao, trong đó của Việt nam là 1.074.500 
bao, chiếm 72,32%. 
 Vì sao có tình hình như trên. Theo chúng tôi, chủ yếu vì chúng ta bán cà phê ở dạng “xô”, 
phân loại theo tiêu chuẩn cũ TCVN 4193-93. Bản tiêu chuẩn này không xếp hạng theo số lỗi 
trong cà phê mà chỉ đánh giá rất đơn giản với 3 chỉ tiêu: hàm lượng ẩm %, hạt đen vỡ % và tạp 
chất %. 
 Như vậy chúng ta xuất khẩu lẫn cả một lượng cà phê xấu lẽ ra phải được thải loại để dùng 
vào việc rang xay, tiêu dùng trong nước. Khách hàng mua cà phê xô với giá thấp, trong đó có 
một tỷ lệ lớn cà phê ở hạng cao và người mua đã chọn lọc lấy ra cà phê tốt (lượng này khá lớn) 
bán giá cao thu lợi nhuận, còn lại cà phê xấu thải ra. Kết quả là họ thu được lợi nhuận cao hơn so 
với mua cà phê đã phân loại.  
 
 
 
Và với lượng xuất khẩu hàng năm rất lớn, lượng bị thải loại ra cũng không nhỏ như ICO đã 
thống kê. 
3. Vấn đề cần đặt ra cho chúng ta 
 Vấn đề nổi lên hàng đầu là tăng cường quản lý chất lượng hàng xuất khẩu, trong đó có cà 
phê. Mặc dù chúng ta đã thực hiện tự do hóa thương mại,, vấn đề chất lượng hàng hóa do người 
bán và người mua thỏa thuận nhưng không thể vì thế mà không quan tâm đến chất lượng hàng 
hóa. Là thành viên của Tổ chức cà phê quốc tế, chúng ta phải tuân thủ những quy định của tổ 
chức như Nghị quyết 420 về chất lượng cà phê. Nếu cà phê còn được bán “xô”thì Phòng Thương 
mại và công nghiệp Việt nam là cơ quan cấp C/O không thể điền vào mẫu đăng ký đúng quy 
định. Và lượng cà phê thải loại ở cảng đến không thể giảm. Trong khi đó, nếu phân loại từ trong 
nước thì chúng ta còn có thể tận dụng được cà phê xấu để rang xay tiêu dùng trong nước và cà 
phê xuất khẩu là cà phê đã được phân loại, tránh tình trạng bị thải loại ở thị trường châu Âu. 
 Do đó, nên chăng ta quy định mặt hàng cà phê được ghi vào danh mục bắt buộc phải 
kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi thông quan. Cà phê nhân xuất khẩu phải có chứng nhận 
kiểm tra chất lượng theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 4193:2005. Đó chính là nội dung công văn 
số 2763/BNN-CB ngày 24/10/2006 do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bùi 
Bá Bổng ký gửi Bộ Khoa học công nghệ. 
 Cần tăng cường kiểm tra chất lượng hoạt động của các xưởng chế biến cà phê mà các 
công ty đang có. Cà phê xuất xưởng phải được phân loại và có giấy kiểm tra chất lượng của 
xưởng. 
 Cần tổ chức chuyển giao đến nông dân trồng cà phê những yêu cầu kỹ thuật đối với các 
khâu chăm sóc vườn cây, thu hái, chế biến. Nên tổ chức nông dân cà phê dưới các hình thức 
nhóm hộ, câu lạc bộ, hợp tác xã dịch vụ để có điều kiện chuyển giao kỹ thuật có hiệu quả cao 
hơn. 
 Đó là một số ý kiến về vấn đề chất lượng cà phê Việt nam trên thị trường thế giới và cũng 
coi là một số kiến nghị với các cơ quan nhà nước có liên quan nhằm xây dựng một ngành cà phê 
Việt nam có uy tín, chất lượng cao trên thị trường thế giới. 
 
        Đoàn Triệu Nhạn 
       Hiệp hội cà phê ca cao Việt nam 
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Phụ biểu 
Lượng cà phê Robusta do LIFFE phân loại và bị thải loại 

theo nước xuất xứ và theo cảng,  vụ cà phê 2005/06 
 
 

Nước xuất xứ Amsterda
m 

Antwe
rp 

Barcelo
na 

Brem
en Genoa Hambur

g 
Le 

Havre London 

Brazil 0 15,250 0 0 29,417 0 0 4,000
Cameroon 0 7,083 3,250 0 2,333 167 6,583 83
Congo, Dem.Rep. 
of 

0 0 0 0 500 0 0 0

Code d’Ivoire 15,833 43,000 1,167 0 11,583 167 33,667 0
Ghân 0 3,000 0 0 0 0 917 0
Guinea 0 28,583 0 0 6,250 6,917 0 0
India 0 2,500 0 0 0 1,167 0 0
Indonesia 0 667 0 0 0 2,583 0 0
Liberia 0 0 0 0 0 83 0 0
Madagascar 0 19,250 4,417 83 0 1,167 3,500 0
Nigeria 0 333 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone 0 1,667 0 0 0 750 0 0
Tanzania 0 250 333 0 750 333 0 0
Thailand 0 47,833 0 0 0 3,417 0 0
Togo 0 5,583 0 0 250 333 16,667 0
Uganda 0 7,917 5,667 0 0 583 0 0
Vietnam 0 61,366

7
8,583 250 16,500 36,167 5,333 9,250

Tổng 15,833 796,58
3

23,417 333 67,583 53,833 66,667 13,333

% theo cảng 1.07 5,3.61 1.58 0.02 4,55 3.62 4.49 0.90
 
 
 


