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LỜI TỰA 

Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, vấn đề xây 
dựng, duy trì và phát triển thương hiệu hàng hóa, 
dịch vụ có vai trò rất quan trọng đối với khả năng 

cạnh tranh và tăng trưởng của doanh nghiệp, và nói rộng 
hơn là của cả nền kinh tế. Từ cách tiếp cận này, Chuyên 
đề Cà phê Việt Nam tháng 6/2011 trân trọng giới thiệu với 
bạn đọc một số suy nghĩ, gợi mở của các chuyên gia và 
nhà quản lý về vấn đề xây dựng thương hiệu cho cà phê 
Việt Nam qua hai bài viết “Thương hiệu nào cho cà phê 
Việt Nam?”, và “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cà 
phê Buôn Ma Thuột”. Do tầm quan trọng của vấn đề, 
chắc hẳn chỉ qua hai bài viết độc giả chưa thể thỏa mãn tất 
cả những câu hỏi mà các tác giả cũng như chính các độc 
giả sẽ đặt ra. Mặc dù vậy, chúng tôi hi vọng rằng những 
bài viết này sẽ là “chất liệu” hữu ích để các doanh nghiệp, 
nhà hoạch định chính sách, nhà nghiên cứu và cả người 
tiêu dùng có thêm cơ sở cho những suy nghĩ, lựa chọn và 
hành động của mình          

                                                                      Ban biên tập 
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Các vấn đề về thương hiệu, 
chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất 
xứ… là những nội dung 

của hiệp định về các quyền sở 
hữu trí tuệ liên quan đến thương 
mại (Agrement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property 
Rights-TRIPS) được công nhận 
năm 1994 và được sự giám sát 
của Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO).

Chúng ta biết rằng, một thương 
hiệu hay một biểu tượng của một 
công ty có thể bảo vệ một sản 
phẩm không bị làm giả.

Thương hiệu Juan Valdez của cà 
phê Colombia không cần một sự 
giải thích hay mô tả nào, nó được 
biết đến rộng rãi và được bảo vệ 
chống lại sự làm giả, vì nó đã được 
đăng ký ở tất cả các thị trường 

nhập khẩu chính.
Vậy thương hiệu là gì? Thương 
hiệu (Trade mark) là dấu hiệu dùng 
để phân biệt các loại hàng hóa hay 
dịch vụ của một doanh nghiệp 
công nghiệp hay thương mại này 
với các doanh nghiệp khác. Dấu 
hiệu đó có thể chứa đựng một hay 
nhiều từ, chữ cái, tên, số liệu, các 
yếu tố phù hiệu, biểu trưng và tổ 
hợp màu sắc. Vì mục đích của một 
thương hiệu là để phân biệt, các 
luật của hầu hết các quốc gia đều 
có điều kiện là bất kỳ một thương 
hiệu nào cần bảo vệ phải dễ nhận 
biết.

Bảo hộ thương hiệu là một trong 

những quyền sở hữu trí tuệ được 
quy định trong TRIPS. 

Chỉ dẫn địa lý (geographical indica-
tion, GI) là một cách diễn đạt thống 
nhất của sinh thái nông nghiệp địa 
phương và những đặc điểm canh 
tác, nó đã có giá trị và được bảo 
hộ ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Một chỉ dẫn địa lý nhận dạng một 
loại hàng hóa có nguồn gốc ở một 
vùng lãnh thổ có giới hạn. Ở đó 
có chất lượng được ghi nhận, có 
tiếng tăm, hoặc là các đặc tính 
khác của hàng hóa, là thuộc tính 
cơ bản gắn với nguồn gốc địa lý 
và/ hoặc là con người hay các yếu 

THƯƠNG HIỆU NÀO 
CHO CÀ PHÊ VIỆT NAM?
Lâu nay, không ít người băn 
khoăn, đặt câu hỏi: vì sao 
chúng ta xuất khẩu một lượng 
cà phê lớn trên 1 triệu tấn mỗi 
năm, nhưng kim ngạch do 
xuất khẩu cà phê mang lại khá 
khiêm tốn chỉ đạt trên dưới 2 tỷ 
đô la Mỹ. Và một câu hỏi nữa 
cũng thường được đưa ra là: 
cà phê Việt Nam đã đứng vị 
trí thứ hai trên thế giới về khối 
lượng cà phê xuất khẩu nhưng 
vì sao chưa thấy có những 
thương hiệu nổi tiếng được 
người tiêu dùng quan tâm. 
Thực tế, yếu tố thương hiệu 
ảnh hưởng rất lớn tới giá trị 
của hàng hóa và dịch vụ. Đây 
là những vấn đề mà ngành cà 
phê Việt Nam cần quan tâm và 
có lời giải thật thỏa đáng.

Đoàn Triệu Nhạn
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tố tự nhiên ở đó.

Một trong những dạng sớm nhất 
của chỉ dẫn địa lý là tên gọi xuất 
xứ (Appellation of origin, AO). Tên 
gọi xuất xứ là cái tên địa lý dùng 
để đặt tên cho loại sản phẩm có 
nguồn gốc ở đó chất lượng  và 
các đặc tính phụ thuộc hoàn toàn 
hoặc cơ bản vào môi trường địa lý, 
bao gồm cả các yếu tố tự nhiên và 
con người. Tên gọi xuất xứ cũng là 
chỉ dẫn địa lý và nó đã được dùng 
trước, từ trong Hiệp định Lisbon 
1958. Từ “tên” gọi đôi khi hiểu hẹp 
hơn từ “chỉ dẫn”.

Hiện nay, trên thế giới có trên 
10.000 chỉ dẫn địa lý được bảo hộ, 
ước tính giá trị thương mại trên 50 
tỷ đô la Mỹ. Nhiều chỉ dẫn địa lý là 
những tên gọi khá quen thuộc như 
trà Darjeeling, vang Bordeaux, phô 
mai Parmigians-Reggiano, khoai 
tây Idaho… Về mặt hàng cà phê, 
chúng ta biết Blue Mountain coffee 
của Jamaica, Kona coffee của Ha-
waii, cà phê Narino của Colombia, 
cà phê Veracruz Mexico…

Tại Việt Nam, luật sở hữu trí tuệ 
có hiệu lực từ ngày 01/7/2006 và 
luật sửa đổi bổ sung có hiệu lực từ 
ngày 01/01/2010.

Một số sản phẩm nông sản đã 
được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa 
lý và bảo hộ tên gọi xuất xứ như 
nước mắm Phú Quốc, chè shan 
tuyết Mộc Châu (năm 2001), cà 
phê Buôn Ma Thuột (năm 2005), 
gạo tám Hải Hậu, bưởi Năm Roi, 
bưởi Đoan Hùng…

Trong ngành cà phê Việt Nam, do 
sản phẩm xuất khẩu của chúng ta 
chủ yếu là cà phê nhân chưa được 
chế biến, nó thường được tiêu thụ 
ở thị trường nước ngoài với tên 
gọi khác như tên các hãng nhập 
khẩu, nhà phân phối, nhà rang 
xay… Theo lộ trình cam kết gia 
nhập WTO, nông sản của chúng ta 
nói chung và mặt hàng cà phê nói 
riêng sẽ phải chấp nhận sự cạnh 
tranh gay gắt, quyết liệt không chỉ 
tại các thị trường xuất khẩu mà còn 
ngay cả ở thị trường trong nước. 
Xây dựng, đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ cho cà phê Việt Nam 
là một hướng quan trọng để nâng 

cao sức cạnh tranh của cà phê Việt 
Nam. Như trên đã nói, trong điều 
kiện chúng ta xuất khẩu cà phê 
phần lớn dưới dạng nhân sống, 
việc xây dựng, đăng ký bảo hộ 
chỉ dẫn địa lý hay tên gọi xuất 
xứ là có nhiều ý nghĩa.

Cho tới nay, chỉ dẫn địa lý/tên gọi 
xuất xứ cà phê Buôn Ma Thuột đã 
được Ủy ban nhân dân tỉnh Đaklak 
đứng tên đăng ký theo quyết định 
số 896/QĐ-SHTT ngày 14/10/2005 
của Cục Sở hữu trí tuệ. Đăng ký 
này có giá trị trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam.

Nghiên cứu quản lý và phát triển 
chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma 
Thuột là hướng đi đúng đắn để 
nâng cao khả năng cạnh tranh của 
cà phê Robusta Việt Nam. Trong 
thời gian tới, ngoài cà phê vối Buôn 
Ma Thuột, chúng ta cũng cần xây 
dựng chỉ dẫn địa lý cho một số chỉ 
dẫn địa lý khác như cà phê chè Đà 
Lạt, cà phê chè Sơn La.Trên cơ sở 
đó, chúng ta có thể nâng cao giá 
trị của các mặt hàng cà phê Việt 
Nam.

Chỉ dẫn địa lý của một số loại cà 
phê nổi tiếng trên thế giới

Có người đã nêu lên những suy 
nghĩ khá thú vị về cà phê như 
sau:

“Từ một ly cà phê, chỉ cần tập 
trung khám phá, người ta có thể 
ngửi thấy tỏa hương của mặt trời 
lúc xế chiều, hơi thở thanh tân của 
rừng xanh hay hương vị mật ngọt 
của vườn cây ăn quả giữa mùa 
xuân…

Trong hương vị của cà phê thường 
mang theo bầu không khí nơi cây 
cà phê đã sinh trưởng. Ví dụ như 
hòn đảo Hawaii đầy hoa tươi đã 
trồng được loài cà phê Kona phảng 
phất hương hoa. Cà phê Antigua 
sinh trưởng trên sườn núi lửa Gua-
temala, ly cà phê mang theo vị khói 
hun khó tả. Hương vị của cà phê đã 
ghi nhớ thân thế của một ly cà phê: 
phong thổ của quê hương, những 
năm tháng thu hoạch, nơi rang xay 
và cả quá trình vận chuyển, tức là 
cả cuộc lữ hành của một đời cây 
cà phê”.

Những suy nghĩ đó có thể phù hợp 
với việc nghiên cứu các chỉ dẫn địa 
lý của cà phê, nó giúp ta tìm hiểu 
đánh giá các vùng cà phê không 
chỉ của đất nước ta mà còn của 
nhiều nước khác nữa.

Cà phê Blue Mountain Jamaica

Vùng trồng cà phê Blue Mountain 
nằm trong 3 giáo xứ đặc biệt của 
Jamaica là Pertland, Saint Audrew 
và Saint Thomas. Hơn 7700 gia 
đình nông dân đã trồng loại cà 
phê nổi tiếng trên thế giới khoảng 
5000ha ở độ cao giữa 2000 và 
5000 ft (≈ 609-1500 m) trên mực 
nước biển. Lượng mưa trung bình 
năm đạt 1900mm và nhiệt độ bình 
quân ngày là 27 độ C. Hầu hết diện 
tích trồng giống cà phê Typica và 
97% cho năng suất thấp. Chuyến 
hàng cà phê Blue Mountain đầu 
tiên xuất khẩu sang Anh vào năm 
1789.

Việc cung cấp cà phê Blue Moun-
tain tăng lên vào giữa những năm 
1980 từ 405 ngàn lb (≈ 183,7 tấn) 
năm 1981-82 lên 3,8 triệu lb (≈ 
1723,7 tấn) vào 2005-06. Năng 
suất cà phê thấp và giá thành cao 
hơn các vùng cà phê giá trị cao 
khác.

Trong khi năng suất bình quân 
của cà phê Jamaica nói chung 
đạt 200kg/ha năm 2001 thì Costa 
Rica đạt 1.500kg/ha và Guatema-
la 1000kg/ha. Do cà phê ở ngoài 
vùng Blue Mountain có năng suất 
giảm vào vụ 2005/06 nên năng 
suất cà phê Blue Mountain cao 
gấp 3 lần cà phê khác (727kg/ha 
so với 215kg/ha). Theo thống kê 
của WTO, 83% cà phê Jamaica 
xuất sang Nhật Bản. Năm 2005, 
tuy cà phê Jamaica xếp thứ 9 trong 
các loại cà phê nhập vào Nhật Bản 
nhưng giá trị của nó cao hơn 10 
lần giá trị các loại cà phê khác từ 
các xuất xứ tương đương như Co-
lombia, Costa Rica, Ethiopia hay 
Guatemala. 

Chỉ dẫn địa lý cà phê Blue Moun-
tain là một trong những câu chuyện 
thành công, và nó làm lợi cho cả 
những người trồng cà phê vốn 
không phải là người ở Blue Moun-
tain do cái tiếng tăm của cà phê 
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Blue Mountain đã có.

Cà phê Kona Hawaii

Vùng cà phê Kona của Haiwaii dù 
rất nổi tiếng nhưng tương đối nhỏ, 
kéo dài 15 dặm dọc theo bờ biển 
Tây Nam của đảo Hawaii và lên 
cao khoảng 2 dặm trên vùng đồi. 
Đây là vùng dựa vào nước trời với 
khoảng 630 người sản xuất loại 
cà phê Typica của Kona có nguồn 
gốc Guatemala. Cà phê được 
trồng đầu tiên tại đây vào nửa đầu 
thế kỷ 19 và trở nên nổi tiếng trên 
thị trường thế giới từ nửa sau thế 
kỷ 20. Sản lượng của cà phê Kona 
Hawaii hàng năm đạt trung bình 
20.000 bao (60 kg/bao). Các trang 
trại ở đây rất nhỏ, trung bình chỉ đạt 
3 mẫu Anh (acres) vào khoảng các 
năm 1975-1995, và đến nay, mới 
mở rộng ra khoảng 5,4 mẫu Anh. 
Có một số rất ít trang trại có diện 
tích rộng hơn 50 mẫu Anh. Năm 
2006, từ 1.355ha cà phê ở đây đã 
sản xuất ra 2,5 triệu lb (≈ 1134 tấn) 
cà phê nhân. Cà phê ở đây được 
hái tay với giá thành sản xuất dưới 
1,45 USD/lb quả tươi (≈ 3,2 USD/
kg). Chế biến cà phê được thực 
hiện theo phương pháp ướt truyền 
thống, sau đó phơi khô. Năng suất 
cà phê nhân ở Kona năm 2006 đạt 
trung bình 14 bao tức là khoảng 
1.845 lb/ha (≈ 836,9 kg/ha).

Cà phê Kona có cả một quá trình 
hàng chục năm xác định và bảo hộ 
xuất xứ với luật về xuất xứ địa lý 
Kona được ban hành năm 1955.

Lịch sử và danh tiếng của cà phê 
Kona được phản ánh ở giá cao 
hơn so với hầu hết cà phê có 
nguồn gốc khác và cả cà phê Ha-
waii khác.

Tiền thưởng mà người trồng cà 
phê Kona nhận được so với các 
loại cà phê Hawaii khác đạt từ 
115% đến 148%. Trong vụ mùa 
2006/07, sản lượng cà phê của 
cả bang Hawaii đạt 5,8 triệu lb (≈ 
2631 tấn) cà phê nhân giá trị 30,3 
triệu USD, trong đó riêng cà phê 
vùng Kona đạt 2,8 triệu lb (≈ 1279 
tấn) cà phê nhân và giá trị khoảng 
20,1 triệu USD.

Cà phê Narino, Colombia

Vùng Narino ở phía Nam Colom-
bia là một vùng núi tương đối xa 
xôi với 40.000 nông dân sản xuất 
và sơ chế cà phê với phương 
pháp rất truyền thống. Mặc dù ở 
rất xa thị trường và các trung tâm 
đô thị lớn, sản phẩm cà phê Na-
rino được biết đến rất rộng rãi và 
cái hương vị độc nhất vô nhị của 
nó rất nổi tiếng. Điểm thú vị là một 
sản phẩm của một vùng nông thôn 
kém phát triển nhất lại được trả giá 
cao nhất.

Năm 2007, cà phê Narino có 
450.000 bao cà phê nhân, gấp đôi 
sản lượng đầu thập niên. Colombia 
nổi tiếng về chất lượng cà phê cao 
và ổn định. Và cà phê Colombia 
cũng nổi tiếng về sự độc nhất vô 
nhị của điều kiện địa lý vùng sản 
xuất. Vào giữa những năm 1990, 
nhiều vùng sinh thái nông nghiệp 
độc đáo như Narino và Cauca của 

Colombia đã được biết đến và có 
vẻ như dành cho những nét hương 
vị riêng. Thấy rõ hiệu quả khẳng 
định lợi ích giữa các nhà rang xay 
và các đặc trưng tiềm tàng của 
các điều kiện tự nhiên của các 
vùng cà phê khác nhau, Colombia 
trong những năm gần đây đã ca 
ngợi những cái khác nhau đó và 
cố gắng để hỗ trợ cho cà phê của 
vùng đặc biệt Colombia thâm nhập 
thị trường.

Cà phê Veracruz, Mexico

Veracruz là bang trồng cà phê lâu 
năm nhất của Mexico. Trong suốt 
kỷ nguyên thuộc địa, mọi hàng 
hóa đến từ phía Đại Tây Dương 
đều qua Habana và vào Mexico 
qua Veracruz. Cây cà phê đầu tiên 
trồng ở Mexico đến từ Cuba vào 
vùng Coatepec của Venacruz vào 
năm 1780. Điều kiện khí hậu và 
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thổ nhưỡng của Venacruz rất thích 
hợp cho việc sản xuất cà phê chất 
lượng cao. Tiếng tăm của cà phê 
Veracruz đạt đỉnh cao từ những 
năm 1880 đến 1946. Năm 1883 
cà phê Veracruz được coi là một 
trong những loại cà phê ngon nhất 
thế giới. Cà phê Veracruz là một 
chỉ dẫn địa lý (GI) bao gồm tất cả 
các vùng sản xuất cà phê trong 
bang Veracruz. Tuy nhiên, muốn 
đạt được chất lượng cơ bản, người 
trồng cà phê phải có trang trại ở độ 
cao trên 750m và phải đạt các tiêu 
chí, các tiêu chuẩn quy định. Hiện 
nay, trong vùng có gần 50.000 hộ 
sản xuất với 85.000 ha (gần 2/3 
tổng diện tích của bang) và sản 
lượng vào khoảng nửa triệu bao. 
Mục đích của xây dựng chỉ dẫn địa 
lý này là nhằm nâng cao thu nhập 
của người sản xuất.

Vấn đề chỉ dẫn địa lý/ tên gọi 
xuất xứ của cà phê Việt Nam

Chúng ta đã biết trong ngành cà 
phê Việt Nam đã có tên gọi xuất 
xứ hàng hóa cà phê Buôn Ma 
Thuột đã được Ủy ban nhân dân 
tỉnh Đaklak đứng tên đăng ký theo 
quyết định số 896 QĐ-SHTT ngày 
14/10/2005. Vấn đề chỉ dẫn địa lý 
cà phê Buôn Ma Thuột thực sự trở 
thành tài sản trí tuệ phục vụ lợi ích 
cho cộng đồng sản xuất, kinh do-
anh cà phê trong vùng. Hiệp hội cà 
phê Buôn Ma Thuột đã được thành 
lập vào tháng 10/2010, là tổ chức 
đóng vai trò quan trọng trong việc 
kiểm soát chất lượng, quy trình 
sản xuất cà phê, cấp quyền sử 
dụng chỉ dẫn địa lý cho các doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, chúng ta cũng 
còn những mặt hạn chế như người 
sản xuất và cả những nhà xuất 
khẩu cũng chưa thực hiện nghiêm 
túc các yêu cầu kỹ thuật được ghi 
trong bản Quy trình trồng, chăm 
sóc, chế biến, phân loại, đóng gói 
sản phẩm được ban hành kèm 
theo Quyết-định số 674/QĐ-UB 
ngày 20/4/2005 của UBND tỉnh 
Đắk Lắk. Bản thân cà phê Buôn 
Ma Thuột cũng có những mặt hạn 
chế của nó vì đó là cà phê Robus-
ta vốn hầu hết được dùng để đấu 
trộn, chế biến cà phê hòa tan với 
giá bán tương đối thấp… Chúng ta 
đang cố gắng nâng cao chất lượng 
cà phê Robusta Buôn Ma Thuột 

thông qua đổi mới giống, kỹ thuật 
trồng trọt, thu hoạch và công nghệ 
chế biến để làm ra cà phê đặc sản 
Robusta.

Bên cạnh cà phê Buôn Ma Thuột, 
chúng ta cũng cần quan tâm xây 
dựng chỉ dẫn địa lý cho một số 
loại cà phê Arabica khác như cà 
phê Arabica Đà Lạt, cà phê Ara-
bica Sơn La… Đó là những vùng 

sản xuất cà phê chè thơm ngon 
đặc biệt do những điều kiện sinh 
thái nông nghiệp đặc biệt của nó. 
Chúng tôi sẽ giới thiệu những loại 
cà phê này trong một dịp khác. Đó 
là hướng đi mới cho ngành cà phê 
Việt Nam, nâng cao giá trị, nâng 
cao khả năng cạnh tranh của cà 
phê Việt Nam.

Thương hiệu 

Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm 
với dấu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá 
nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu 
thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản xuất và thường 
được uỷ quyền cho người đại diện thương mại chính thức.

Thương hiệu - theo định nghĩa của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO): là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận 
biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản 
xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức.

Thương hiệu được hiểu là một dạng tài sản phi vật chất. Thương 
hiệu khác nhãn hiệu. Một nhà sản xuất thường được đặc trưng 
bởi một thương hiệu, nhưng đồng thời có thể có nhiều nhãn hiệu 
hàng hóa khác nhau. Ví dụ, Toyota là một thương hiệu, nhưng đi 
kèm theo có rất nhiều nhãn hiệu hàng hóa: Innova, Camry...

Nhãn hiệu

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp 
(hoặc tập thể các doanh nghiệp) dùng để phân biệt hàng hóa, 
dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh 
nghiệp khác. 

“Nhãn hiệu” là thuật ngữ để chỉ chung nhãn hiệu hàng hóa và 
nhãn hiệu dịch vụ. Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, 
hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng 
một hoặc nhiều màu sắc. 

Với chức năng của công cụ marketing - truyền đạt tới người tiêu 
dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu được hình 
thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ 
đó - nhãn hiệu được pháp luật coi là tài sản trí tuệ của doanh 
nghiệp. 

Chỉ dẫn địa lý

Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ 
khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. 

Danh tiếng của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý được xác định bằng 
mức độ tín nhiệm của người tiêu dùng đối với sản phẩm đó thông 
qua mức độ rộng rãi người tiêu dùng biết đến và chọn lựa sản 
phẩm đó. 

Nguồn: Tổng hợp

Chuyên đề 3 6/2011 Cà phê Việt Nam8

Tiêu điểm



Địa chỉ: D21 Phương Mai, Hà Nội 
Tel: (04) 357 40348 - Fax: (04) 3852 0507 - E-mail: thaihoa@thaihoacoffee.com

TẬP ĐOÀN THÁI HÒA
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Với diện tích trên 180.000 
ha và sản lượng hàng năm 
khoảng 400.000 tấn cà phê 

nhân mang về giá trị xuất khẩu 
500-600 triệu USD, tỉnh Đắk Lắk 
được mệnh danh là thủ phủ cà 
phê của Việt Nam. Quả thật, điều 
kiện tự nhiên lý tưởng của nền đất 
bazan trẻ, độ cao từ 400-800 m so 
mực nước biển, biên độ nhiệt ngày 
đêm cao đã ban tặng cho cà phê 
sinh trưởng trên cao nguyên Buôn 
Ma Thuột không chỉ đạt sản lượng 
cao vào bậc nhất của thế giới mà 
còn kết tinh trong hạt cà phê phẩm 
vị thơm ngon đặc biệt được người 
tiêu dùng biết đến từ lâu với tên gọi 
cà phê Buôn Ma Thuột. Đây chính 
là lợi thế cạnh tranh của sản phẩm 
địa phương cần phải có chiến lược 
khai thác hợp lý một cách lâu dài, 
góp phần nâng cao danh tiếng 
địa phương cũng như góp phần 
tạo dựng hình ảnh quốc gia trên 
trường quốc tế. 

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập 
ngày càng sâu rộng vào nền kinh 
tế thế giới, sản phẩm cà phê Việt 
Nam nói chung và cà phê Đắk Lắk 
nói riêng đang có thêm cơ hội để 
mở rộng thị trường, cạnh tranh 
bình đẳng với cà phê của các quốc 
gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, 
sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt 
và mỗi một sản phẩm phải tự tìm 
cho mình một hướng đi, một chiến 
lược tiếp cận thị trường phù hợp 
với xu hướng tiêu dùng mới có 
yêu cầu cao về chất lượng, nguồn 
gốc xuất xứ rõ ràng, sản phẩm tích 
hợp cả những giá trị xã hội, môi 
trường. 

Bên cạnh sản xuất và thương mại 
các sản phẩm Cà phê bền vững 
có chứng nhận, cà phê có chỉ dẫn 
địa lý là một trong những xu hướng 
phát triển quan trọng được một số 
quốc gia đặc biệt quan tâm như 
Colombia với chỉ dẫn địa lý cà phê 
Cafe de Colombia và Narino, Ja-
maica với cà phê Blue Mountain, 
Guatemala với cà phê Antigua, 
Mexico với cà phê Veracruz, Ha-
waii (Mỹ) với cà phê Kona, Ethio-
pia với Harrars và Yirgacheffes, 
Tanzania với cà phê Kilimanjaro, 
Ấn Độ với Monsooned Malabar, 
Indonesia với Java, Toraja... Hiện 
nay, trong thị trường cà phê đặc 
sản, cà phê mang chỉ dẫn địa lý 
có khối lượng lưu thông còn khiêm 
tốn nên thường bán được với giá 
cao.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho nông sản 
là một xu thế lớn trên thế giới cũng 
như tại Việt Nam trong những năm 
gần đây. Nhận thức được vị thế 
chiến lược, lợi thế cạnh tranh của 
ngành cà phê đối với phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh cũng như 
nhu cầu cấp thiết bảo hộ tài sản 
trí tuệ địa phương nên UBND tỉnh 
Đắk Lắk đã đứng tên đăng bạ chỉ 
dẫn địa lý “cà phê Buôn Ma Thuột” 
để được bảo hộ trong nước và tiến 
tới bảo hộ quốc tế. Chỉ dẫn địa 
lý “cà phê Buôn Ma Thuột” được 
đăng bạ theo Quyết định số 896 
QĐ-SHTT ngày 14/10/2005 của 
Cục Sở hữu trí tuệ. Đăng bạ này 
có giá trị bảo hộ trên toàn lãnh thổ 
Việt Nam. Đây là một mốc lịch sử 
đáng nhớ trong chặng đường phát 
triển đầy thử thách của ngành cà 
phê địa phương. 

Mô tả chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn 
Ma Thuột

Yếu tố lịch sử, con người
 
Theo những tài liệu lịch sử còn 
được lưu giữ tại các thư viện và 
bảo tàng cũng như những tư liệu 
lịch sử phát triển nghề trồng cà phê, 
cây cà phê vối Robusta được trồng 
ở vùng Buôn Ma Thuột kể từ giữa 
những năm 1920 với các đồn điền 
cây công nghiệp do người Pháp 
khai thác thuộc địa thành lập. Nổi 
tiếng nhất thời đó là hai đồn điền 
quy mô lớn hàng ngàn hecta của 
Công ty Cao nguyên Đông Dương 
(C.H.P.I.) và Công ty Nông nghiệp 
An Nam (C.A.D.A.), chiếm lĩnh 
vùng đất Bazan bằng phẳng và trù 
phú bậc nhất của cao nguyên Buôn 
Ma Thuột mà ngày nay là vùng cà 
phê tập trung dọc theo quốc lộ 14 
và 26 phụ cận thành phố Buôn Ma 

QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN 
CHỈ DẪN ĐỊA LÝ CÀ PHÊ 
BUÔN MA THUỘT
Trịnh Đức Minh
PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk   
Phó Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột
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Thuột. Từ năm 1925 đến 1959 có 
49 đồn điền và trang trại lớn nhỏ, 
hầu hết chủ là người Pháp, được 
thành lập với tổng diện tích cà phê 
khoảng 5.200 ha. 

Đến năm 1975, tổng diện tích cà 
phê ở Đắk Lắk tăng lên 8.600 ha, 
cho sản lượng hàng năm trên 
11.000 tấn nhân, hầu hết là cà phê 
Robusta. Trong suốt thời kỳ từ 1925 
đến 1975, tuy sản lượng không 
nhiều nhưng hạt cà phê Buôn Ma 
Thuột đã đến được nhiều quốc gia 
trên thế giới và nhiều người sành 
điệu đã thực sự ngưỡng mộ chất 
lượng và hương vị thơm ngon của 
nó.

Sau ngày miền Nam được hoàn 
toàn giải phóng, tỉnh Đắk Lắk đã 
sớm quan tâm phát triển ngành 
sản xuất cà phê với sự ra đời hàng 
loạt của các nông trường cà phê 
như: Thắng lợi, 10-3, Đức Lập, Ea 

hồ, Phước An... do Công ty nông 
nghiệp quốc doanh của tỉnh trực 
tiếp quản lý. Cũng trên địa bàn 
tỉnh Đắk Lắk nhiều nông trường cà 
phê do Trung ương quản lý nhanh 
chóng ra đời có sự hợp tác của một 
số quốc gia trong khối Đông Âu cũ 
như Liên Xô, Đức, Tiệp Khắc.

Từ sau năm 1986, nhờ chính sách 
đổi mới kinh tế của Đảng và Nhà 
nước, tỉnh Đắk Lắk thực sự bước 
vào một thời kỳ hưng thịnh của 
cây cà phê, hình thành dần các 
vùng chuyên canh cà phê lớn tập 
trung ở thành phố Buôn Ma Thuột, 
các huyện Krông Păk, Cư M’gar, 
Ea Hleo, Krông Ana, Krông Buk, 
Krông Năng, Ea Kar. Các vùng 
chuyên canh này chiếm khoảng 
86% diện tích và 89% sản lượng 
toàn tỉnh. 

Đến nay, trong điều kiện hội nhập 
kinh tế quốc tế, cà phê Buôn Ma 

Thuột đã có mặt tại thị trường 
của khoảng 80 nước trên thế giới, 
trong đó, có những bạn hàng rất 
khó tính, đòi hỏi khắt khe về chất 
lượng như Mỹ, Nhật, một số nước 
Tây Âu. Tuy trải qua nhiều thăng 
trầm do biến động thị trường 
nhưng sản xuất và kinh doanh cà 
phê luôn là hoạt động kinh tế chủ 
đạo của khoảng 500.000 người 
dân trong vùng.

Đôi nét phác thảo trên cho thấy, chỉ 
dẫn địa lý “cà phê Buôn Ma Thuột” 
gắn với bề dày lịch sử phát triển 
gần 90 năm và tích lũy kinh nghiệm 
qua nhiều thế hệ của người dân 
trong vùng. Ngoài lợi thế tự nhiên, 
chất lượng sản phẩm còn tích tụ 
tinh hoa của truyền thống cần cù, 
lao động sáng tạo của con người. 
Cà phê luôn là biểu tượng để tôn 
vinh và là niềm tự hào của cộng 
đồng. 

Vùng địa danh và điều kiện tự 
nhiên đặc thù

Với sự hỗ trợ của công nghệ GIS, 
vùng địa danh cà phê Buôn Ma 
Thuột được xác định nằm trong 
các huyện: Cư M’gar, Ea H’leo, 
Krông Ana, Cư Kuin, Krông Buk, 
thị xã Buôn Hồ, Krông Năng, Krông 
Pắk, thành phố Buôn Ma Thuột 
gồm 107.500 ha cà phê với những 
đặc thù của điều kiện tự nhiên như 
sau:

    a) Đất trồng cà phê là đất đỏ 
bazan, tầng dầy trên 70cm và độ 
dốc ít hơn 15 độ  
    b) Độ cao so với mặt biển từ 
400- 800m; 
      c) Nhiệt độ trung bình các tháng 
trong năm là 24 – 26 độ C;
    d) Biên độ dao động nhiệt độ 
ngày và đêm:
- Từ tháng  IX  đến tháng X: từ 11,3 
độ C trở lên
- Từ tháng XI đến XII: từ 13,5 độ 
C trở lên
      e) Số giờ nắng trong năm trung 
bình là 2.400 – 2.800 giờ;
    g) Tổng lượng mưa trung bình 
từ tháng V - IX : ≥ 1.000mm;
    h) Tổng lượng mưa trung bình 
tháng I: ≤ 15mm.

Như vậy, có thể thấy, những yếu tố 
tự nhiên có tính quyết định nhiều 
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nhất đến chất lượng cà phê là: 

- Phạm vi nhiệt độ thích hợp, 
chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn 
vào giai đoạn cà phê già chín, thu 
hoạch.
- Độ cao so với mặt biển lý tưởng 
đối với yêu cầu của cà phê Ro-
busta.
- Lượng mưa đầy đủ trong giai 
đoạn phát triển quả và hình thành 
hạt.
- Nền đất phì nhiêu, đó là đất đỏ 
phát triển trên đá mẹ bazan, tầng 
đất sâu, tính chất vật lý lý tưởng, 
độ phì tự nhiên cao.
- Ngoài ra, giống cà phê vối thuộc 
nhóm Robusta có chất lượng cao 
hơn Kouillou.

Các đặc trưng chất lượng cà 
phê
 
Cà phê nhân mang chỉ dẫn địa lý 
cà phê Buôn Ma Thuột là cà phê 
vối Robusta với các đặc trưng vật 
lý như sau:

- Màu sắc: xanh xám, xanh lục 
hoặc xám lục nhạt;
- Kích thước: dài 10-11mm, rộng 
6-7mm, dày 3-4mm;
- Mùi: Mùi tự nhiên của cà phê 
nhân sống, không có mùi lạ khác;
-  Độ ẩm: 12,5%.

Khi rang đến độ chín thích hợp 
có hương thơm đặc trưng của cà 
phê. Vị nước cà phê đắng dịu, nhẹ, 
không bị khé chát, thể chất trung 
bình đến cao, ít chua, hàm lượng 
cafeine 2,0 - 2,2%.

Cà phê nhân lưu thông trên thị 
trường gồm hạng đặc biệt, hạng 
1a và 1b, hạng 2a và 2b, phân loại 
theo TCVN 4193-2005.

Quy trình sản xuất, chế biến

Cà phê mang chỉ dẫn địa lý cà phê 
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 trình này 
dựa trên quy trình sản xuất và chế 
biến cà phê vối do Bộ NN&PTNT 
ban hành. Đặc điểm của quy trình 
là hướng đến sản xuất cà phê bền 

vững, thực hành nông nghiệp tốt.

Mô hình và quy chế quản lý, sử 
dụng chỉ dẫn địa lý

Mô hình quản lý
 
Trong điều kiện Việt Nam, việc xác 
định mô hình quản lý Chỉ dẫn địa lý 
cho nông sản và theo đó, xây dựng 
Quy chế quản lý, sử dụng Chỉ dẫn 
địa lý là một thách thức lớn đối với 
các tác nhân có liên quan. Ở Việt 
Nam, các mô hình được đề xuất 
hiện nay chủ yếu dựa trên học tập 
kinh nghiệm thực tiễn từ một số 
quốc gia thuộc Liên minh châu Âu 
(EU). Mô hình quản lý Chỉ dẫn địa 
lý Cà phê Buôn Ma Thuột dựa trên 
hướng dẫn của Cục Sở hữu trí tuệ 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo pháp luật Việt Nam, Chỉ dẫn 
địa lý là tài sản trí tuệ của quốc gia, 

quyền sở hữu thuộc về nhà nước. 
Quyền quản lý Chỉ dẫn địa lý thuộc 
về UBND cấp tỉnh nơi có vùng địa 
lý tương ứng với Chỉ dẫn địa lý. 
UBND cấp tỉnh trực tiếp quản lý 
hoặc ủy quyền cho cơ quan quản 
lý nhà nước trực thuộc thích hợp 
ở địa phương. Quyền sử dụng Chỉ 
dẫn địa lý thuộc về tổ chức, cá 
nhân được cơ quan quản lý Chỉ 
dẫn địa lý trao quyền sử dụng.

Mô hình quản lý gồm hai phần: 
quản lý nội bộ và quản lý từ bên 
ngoài, trong đó hoạt động quản 
lý từ bên ngoài bao gồm các hoạt 
động kiểm soát và chứng nhận 
chất lượng sản phẩm.

Đối với Chỉ dẫn địa lý Cà Phê Buôn 
Ma Thuột, Hiệp hội Cà phê Buôn 
Ma Thuột thực hiện chức năng và 
các hoạt động quản lý nội bộ, quan 
trọng nhất là quản lý quy trình sản 
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xuất, chế biến bảo đảm chất lượng 
sản phẩm và quản lý hệ thống kinh 
doanh, truy xuất nguồn gốc xuất 
xứ. Hệ thống quản lý bên ngoài 
bao gồm Sở Khoa học và Công 
nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Công Thương, 
v.v.. thực hiện những hoạt động 
chủ yếu như: Cấp và xử lý vi phạm 
quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý Cà 
phê Buôn Ma Thuột; Kiểm soát 
chất lượng sản phẩm.

Quy chế quản lý

Mô hình quản lý, chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của các 
chủ thể trong hệ thống quản lý đã 
được quy định rõ trong “Quy chế 
quản lý, sử dụng Chỉ dẫn địa lý 
Cà phê Buôn Ma Thuột đối với cà 
phê nhân Robusta” do UBND tỉnh 
Đắk Lắk ban hành ngày 30 tháng 6 
năm 2010 (Quyết định số 18/2010/
QĐ-UBND). Trong quy chế cũng 
quy định rõ về điều kiện sản xuất, 
kinh doanh; về đăng ký sử dụng 
Chỉ dẫn địa lý Cà phê Buôn Ma 
Thuột. 

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột

Để chỉ dẫn địa lý “cà phê Buôn Ma 
Thuột” thực sự trở thành một tài 
sản trí tuệ có giá trị phục vụ trước 
hết cho lợi ích của cộng đồng sản 
xuất và kinh doanh cà phê trong 
vùng địa danh, cần thiết phải hình 
thành một loại hình tổ chức của 
cộng đồng có chức năng nhiệm vụ 
chủ yếu là quản lý nội bộ và phát 
triển chỉ dẫn địa lý “cà phê Buôn 
Ma Thuột”. Kinh nghiệm từ những 
quốc gia có sử dụng chỉ dẫn địa lý 
nông sản để xây dựng và quảng 
bá thương hiệu cho thấy, thông 
thường, Hiệp hội ngành hàng thực 
hiện chức năng quản lý nội bộ và 
phát triển chỉ dẫn địa lý. Đối với 
sản phẩm cà phê, tỉnh Đắk Lắk 
và vùng địa danh cà phê Buôn Ma 
Thuột chưa có hình thức tổ chức 
nào do các tác nhân trong chuỗi cà 
phê tự nguyện đứng ra thành lập 
để liên kết các tác nhân trong chuỗi 
giá trị từ sản xuất đến chế biến, 
kinh doanh, quảng bá. Với chỉ dẫn 
địa lý cà phê Buôn Ma Thuột được 
bảo hộ, việc ra đời Hiệp hội cà phê 
Buôn Ma Thuột là cần thiết, là cơ 
hội để cộng đồng cà phê góp tiếng 

nói chung phát triển tài sản trí tuệ 
địa phương và về lâu dài có thể 
hưởng lợi từ tài sản quý giá này.
 
Sau gần một năm với nhiều nỗ 
lực tuyên truyền, vận động, xây 
dựng dự thảo điều lệ, chuẩn bị 
những điều kiện vật chất và con 
người, đến tháng 10/2010, Hiệp 
hội Cà phê Buôn Ma Thuột chính 
thức ra đời với 77 tổ chức và cá 
nhân tự nguyện tham gia, trong 
đó 29 thành viên là hội viên cá 
nhân và 48 thành viên là hội viên 
tập thể. Hầu hết các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh lớn và có uy 
tín trên địa bàn đã tích cực tham 
gia. Đặc biệt, hiệp hội đã quy tụ 
được trên 10 hội, chi hội nông dân 
sản xuất cà phê tại hầu khắp các 
huyện, xã trên vùng địa danh.

Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột là 
tổ chức xã hội nghề nghiệp, phi lợi 
nhuận, tập hợp và đại diện cho các 
pháp nhân và thể nhân sản xuất, 
chế biến, kinh doanh cà phê nhân 
và sử dụng cà phê nhân mang chỉ 
dẫn địa lý Buôn Ma Thuột. Hiệp 
hội được thành lập trên cơ sở tự 
nguyện nhằm phối hợp có hiệu 
quả các hoạt động quản lý, sản 
xuất, kinh doanh cà phê nhân Ro-
busta, phát triển chỉ dẫn địa lý cà 
phê Buôn Ma Thuột trên thị trường 
trong nước và ngoài nước.

Hiệp hội là cầu nối giữa các tổ 
chức, cá nhân, hội viên và Nhà 
nước; phản ánh tâm tư, nguyện 

vọng của hội viên, cùng tham gia 
với cơ quan Nhà nước trong việc 
quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý cà 
phê Buôn Ma Thuột, đưa ra các 
chủ trương chính sách, các văn 
bản pháp quy mà hội viên là đối 
tượng thi hành.

Trong 3-5 năm trước mắt, Hiệp hội 
đề ra mục tiêu tổng quát là: hình 
thành, củng cố bộ máy tổ chức, 
xây dựng và hoàn thiện cơ chế 
hoạt động; phát triển nguồn nhân 
lực, phát triển hội viên; phát triển 
các hoạt động cung cấp thông tin 
- dịch vụ;  tạo nguồn tài chính đáp 
ứng nhu cầu phát triển của Hiệp 
hội và tăng cường lợi ích của hội 
viên nhằm đưa sản phẩm cà phê 
nhân có chứng nhận chỉ dẫn địa 
lý cà phê Buôn Ma Thuột ra thị 
trường.

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột 
thực hiện chức năng xác nhận sản 
phẩm cà phê thuộc vùng địa danh 
đạt các tiêu chuẩn đăng bạ; kiểm 
soát bên trong đối với tổ chức, cá 
nhân được cấp quyền sử dụng chỉ 
dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột; 
xây dựng hệ thống truy nguyên 
nguồn gốc; thông tin và quảng bá; 
phối hợp với cơ quan giám sát bên 
ngoài cấp giấy chứng nhận sử 
dụng chỉ dẫn địa lý, giải quyết các 
tranh chấp, xâm phạm, cố tình tạo 
sự nhầm lẫn với sản phẩm cà phê 
đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý cà 
phê Buôn Ma Thuột. 
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Sự ra đời của Hiệp hội cà phê 
Buôn Ma Thuột là một mốc lịch sử 
của ngành cà phê và cộng đồng cà 
phê tỉnh Đắk Lắk. Sự sống còn và 
hiệu quả hoạt động của Hiệp hội 
trước hết phụ thuộc vào nhận thức 
của cộng đồng về vai trò cần thiết 
của Hiệp hội và sự chung tay góp 
sức của Hội viên trong sự nghiệp 
quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý 
cà phê Buôn Ma Thuột, một loại tài 
sản của đặc biệt của cộng đồng. 
Tài sản đặc biệt này do chính 
quyền địa phương đại diện sở hữu 
và trao quyền sử dụng cho những 
thành viên có đủ điều kiện trong 
cộng đồng, do đó sự hỗ trợ từ phía 
nhà nước là hết sức cần thiết.

Hiện nay, Hiệp hội cùng với Sở 
Khoa học và Công nghệ đang 
hướng dẫn tiến hành các thủ tục 
cần thiết để trao quyền sử dụng 
chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma 
Thuột cho 04 Công ty vừa sản xuất 
vừa kinh doanh cà phê có uy tín 
và truyền thống nằm trong vùng 
địa danh là Công ty TNHH MTV 
Cà phê Thắng lợi, Công ty TNHH 
MTV Cà phê Ea Pôk; Công ty Cà 
phê Phước An; Công ty Cà phê 
Tháng 10

Thách thức và triển vọng

Xây dựng hệ thống quản lý và 
phát triển chỉ dẫn địa lý cho nông 
sản nói chung và cà phê nói riêng 
là một hoạt động rất mới tại Việt 
Nam, nhất là đối với cà phê Buôn 
Ma Thuột. Việc duy trì và sử dụng 
hiệu quả chỉ dẫn địa lý cà phê 
Buôn Ma Thuột gặp không ít khó 
khăn là do: vùng địa danh được 
bảo hộ rộng trên trăm ngàn ha;  
ngành hàng cà phê liên quan tới 
rất nhiều loại hình đối tượng sản 
xuất kinh doanh, sản phẩm xuất 
khẩu đến nhiều thị trường quốc 
tế với yêu cầu chất lượng rất đa 
dạng; thị trường cà phê thế giới 
thường bị chi phối mạnh hoạt động 
đầu cơ làm biến dạng và giá cà lên 
xuống thất thường. Bên cạnh đó, 
cần phải có thời gian để nâng cao 
nhận thức, năng lực sản xuất kinh 
doanh và chứng minh lợi ích thực 
sự của Chỉ dẫn địa lý. Hiệp hội Cà 
phê Buôn Ma Thuột tuy đã ra đời 
và quy tụ được nhiều thành viên 
tích cực, nhưng việc hình thành và 
vận hành hệ thống truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm và bảo đảm chất 
lượng tại từng đơn vị sản xuất, 
kinh doanh đòi hỏi rất nhiều nỗ lực 

và thời gian. Ngành hàng cà phê 
của Việt Nam cũng như tỉnh Đắk 
Lắk còn thiếu những mô hình liên 
kết giữa sản xuất với kinh doanh, 
cần phải có những hình thức tổ 
chức thích hợp thì việc vận hành 
hệ thống quản lý chỉ dẫn địa lý mới 
thực sự có hiệu quả. Trên cơ sở 
đó, cà phê có chỉ dẫn địa lý mới 
có cơ hội lưu thông trên thị trường 
với số lượng lớn và mang lại giá 
trị gia tăng cho những thành viên 
tham gia.

Tuy còn nhiều thách thức phía 
trước, nhưng triển vọng mở ra cho 
cà phê mang Chỉ dẫn địa lý Cà phê 
Buôn Ma Thuột là không nhỏ khi 
thị trường cà phê “đặc thù” trên thế 
giới có tốc độ gia tăng khá mạnh, 
từ chỗ chỉ chiếm 4% năm 2005 đã 
tăng lên chiếm 10% tổng lượng cà 
phê xuất khẩu toàn cầu năm 2010. 
Lợi ích cộng đồng thu nhận được 
phụ thuộc vào khả năng đáp ứng 
nhu cầu thị trường và quyền lực 
đàm phán thương mại dựa vào 
những sản phẩm đặc thù có chất 
lượng và nguồn gốc xuất xứ được 
xác định và bảo hộ.
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Cà phê Trung Nguyên 

Trung Nguyên là một gương mặt 
nổi trội trong ngành cà phê Việt 
Nam hơn 10 năm qua. Ra đời vào 
giữa năm 1996 - Trung Nguyên là 
một nhãn hiệu cà phê non trẻ của 
Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng 
tạo dựng được uy tín và trở thành 
thương hiệu cà phê quen thuộc 
nhất đối với người tiêu dùng cả 
trong và ngoài nước.

Trung Nguyên từng bước lớn mạnh 
với một tư duy, một suy nghĩ khác 
hoàn toàn trong giới cà phê lúc đó. 
Một doanh nghiệp cà phê muốn 
thành công cần hội tụ đủ ba yếu 
tố: chất lượng sản phẩm, thương 
hiệu mạnh và hệ thống phân phối 
hoàn hảo. Và Trung Nguyên đã 
đạt được cả ba yếu tố này, trong 
đó yếu tố thương hiệu đóng vai trò 
quan trọng nhất. Đặc biệt, Trung 
Nguyên sử dụng phương thức 
“nhượng quyền thương hiệu” để 
mau chóng xác lập vị trí vững vàng 
thị trường trong nước và thâm 
nhập vào thị trường 40 nước trên 
thế giới, với tham vọng lớn là cạnh 
tranh với những thương hiệu có 
tầm vóc toàn cầu.

Với Trung Nguyên, giá trị cốt lõi 
chính là:  Khơi nguồn sáng tạo; 
Phát triển và bảo vệ thương hiệu; 
Lấy người tiêu dùng làm trung tâm; 
Gây dựng thành công cùng đối tác; 
Phát triển nguồn nhân lực mạnh; 
Lấy hiệu quả làm nền tảng; Góp 
phần xây dựng cộng đồng. Chính 
vì thế, định hướng phát triển của 
Trung Nguyên là trở thành một tập 
đoàn kinh doanh đa ngành nhưng 
vẫn tập trung chính là ngành hàng 

cà phê.

Hiện nay, Tập đoàn Trung Nguyên 
trở thành một tập đoàn kinh tế 
bao gồm 10 công ty thành viên 
hoạt động trên nhiều lĩnh vực với 

khoảng gần 2000 nhân viên làm 
việc cho công ty cổ phần Trung 
Nguyên, công ty cổ phần TM & DV 
G7 tại 3 văn phòng, 2 nhà máy và 5 
chi nhánh trên toàn quốc cùng với 
công ty liên doanh VGG hoạt động 

Khơi nguồn sáng tạo

NHỮNG THƯƠNG HIỆU
CÀ PHÊ VIỆT NAM

Cây cà phê được người Pháp đưa vào Việt Nam từ năm 1870 và 
được phát triển cho đến nay. Sau hơn một thế kỷ du nhập, cây cà 
phê trở thành cây trồng chính mang lại hiệu quả kinh tế cao, đưa 
Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế 
giới.

Mặc dù cây cà phê được đưa vào Việt Nam sớm, nhưng trong rất 
nhiều năm trước đây, Việt Nam vẫn chưa thực sự có thương hiệu 
cà phê nào được biết đến như một thương hiệu có tầm cỡ. Tuy 
nhiên, trong vòng 10-15 năm trở lại đây, bên cạnh các thương hiệu 
như Vinacafe Biên Hòa, Trung Nguyên, một số thương hiệu mới 
đã xuất hiện như Café Moment , Café Thái Hòa… và khiến cho cà 
phê Việt được biết tới nhiều hơn cả ở thị trường trong nước và thị 
trường quốc tế.

Đỗ Tiến Thường, AGROINFO
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tại Singapore. Ngoài ra, Trung 
Nguyên còn gián tiếp tạo công ăn 
việc làm cho hơn 15.000 lao động 
qua hệ thống 1000 quán cà phê 
nhượng quyền trên cả nước, 121 
nhà phân phối, 7000 điểm bán 
hàng và 59000 cửa hàng bán lẻ 
sản phẩm.

Trung Nguyên rất tự hào là thương 
hiệu cà phê số 1 tại Việt Nam. 
Riêng sản phẩm cà phê hòa tan 
G7 tuy mới ra đời đã đánh bại đối 
thủ nước ngoài là người khổng lồ 
Nescafé bởi sức mạnh cội nguồn, 
trí tuệ và văn hóa dân tộc Việt 
Nam, một đất nước sở hữu một 
tiềm năng lớn là cà phê với chất 
lượng không thua kém thế giới, 
đang muốn tự khẳng định vị thế 
của mình trên thế giới.

Vinacafé Biên Hòa:  
 
Khác với Trung Nguyên, Vinacafé 
Biên Hòa có xuất phát ban đầu 
là “không vốn, không thị trường, 

không thương hiệu”. 

Tiền thân là một nhà máy café của 
Pháp xây dựng năm 1969, sau hơn 
30 năm phát triển và trưởng thành, 
Vinacafé Biên Hòa trở thành nhà 
máy cà-phê hòa tan đầu tiên và 
cũng là duy nhất ở Việt Nam nên 
đây cũng trở thành địa chỉ nghiên 
cứu và thực nghiệm về công nghệ 
chế biến cà-phê hòa tan.

“Chỉ mang đến người tiêu dùng 
những gì tinh túy nhất của thiên 
nhiên, khai thác hương vị thiên 
nhiên có sẵn trong từng hạt cà-phê 
Việt Nam” chính là bí quyết nghề 
nghiệp và sự khác biệt căn bản 
của thương hiệu, giúp Vinacafé có 
chỗ đứng vững chắc tại Việt Nam 
và xuất khẩu thành công đến hơn 
20 thị trường nước ngoài.

Ðặt người tiêu dùng lên vị trí hàng 
đầu với phương châm kinh do-
anh là: “Luôn xác định sứ mệnh 
của công ty là sản xuất và phục 
vụ người tiêu dùng các sản phẩm 
thực phẩm có chất lượng cao. 
Luôn luôn mang tới lợi tức cho các 
cổ đông ở mức hợp lý, trên cơ sở 
quyền lợi phù hợp của người lao 
động và xã hội”. 

Trong bước đường chinh phục thế 
giới, Vinacafé Biên Hoà đã trang 
bị cho mình khá đầy đủ: đó là sản 
phẩm có “gu”, chất lượng độc đáo, 
hương vị tinh tuý, am hiểu luật lệ 
quốc tế và sản phẩm được bảo hộ 
bản quyền trên bản đồ toàn cầu… 

với sản phẩm chính là cà phê rang 
xay và cà phê hòa tan. Tháng 4 
năm 2006, công ty cổ phần Vina-
cafe Biên Hòa đã được Tổ chức 
sở hữu trí tuệ thế giới tặng giải 
thưởng quốc tế WIPO TROPHY.

Cà phê Moment

Xuất hiện trên thị trường café 
không lâu, nhưng cà phê Moment 
cũng đã thể hiện được thương 
hiệu của mình với dòng sản phẩm 
cà phê hòa tan 3 trong 1. Dựa vào 
mạng lưới phân phối rộng khắp 
của Vinamilk, Moment sớm chiếm 
được một vị trí trong thị trường cà 
phê trong nước.

Với các hoạt động quảng bá, gắn 
kết kinh tế với văn hóa, Cà phê Mo-
ment cùng với các doanh nghiệp 
khác cùng nhau đưa kinh tế cà phê 
vượt qua giới hạn của hoạt động 
sản xuất, làm thăng hoa giá trị của 
cây cà phê để xúc tiến thương 
mại, quảng bá thương hiệu nhằm 
kích cầu trong nước và đẩy mạnh 
tiêu thụ ở nước ngoài. Sự cam kết 
và triết lý kinh doanh của Cà phê 
Moment: Luôn luôn hướng đến và 
thỏa mãn nhu cầu đa dạng phong 
phú của người tiêu dùng”.

Với nguyên liệu được chọn lựa từ 
những hạt cà phê chất lượng của 
vùng đất cao nguyên, bằng công 
nghệ của dây chuyền sản xuất hiện 
đại, tinh dầu cà phê được chiết 
xuất ở nhiệt độ cao trong vòng 
15 - 20 phút rồi làm lạnh đã tạo ra 
tinh dầu lỏng chất lượng cao. Tinh 
dầu lỏng tiếp tục được sấy khô rồi 
kết tinh thành bột cà phê mịn và 
thơm, đó chính là tinh chất Cà phê 
Moment hương vị tự nhiên thuần 

Hương vị của thiên nhiên 

Cảm xúc thăng hoa
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khiết. Tinh chất cà phê này kết hợp 
với vị béo của sữa và ngọt dịu của 
đường tạo ra Cà phê Moment Hòa 
Tan 3 trong 1 với hương vị cà phê 
đậm đà quyến rũ. Đó chính là sự 
hòa quyện giữa hương thơm nồng 
nàn của cà phê Arabica và vị đậm 
đà của cà phê Robusta.

Cà phê Thái Hòa
 

Thái Hòa đã có hơn mười năm sản 
xuất và xuất khẩu cà phê, có do-
anh số mỗi năm gần đây đạt trên 
3.000 tỷ đồng, đứng số một Việt 
Nam về xuất khẩu cà phê Arabi-
ca, khi chiếm trên 60% sản lượng 
xuất khẩu loại cà phê này của cả 
nước. 

Thành công đầu tiên của Thái Hòa 
chỉ tập trung ở cà phê sữa 3 trong 
1. Sau đó, Thái Hòa có chuyển 
hướng để xuất khẩu, phát triển 
theo hướng xây dựng thương 
hiệu cà phê Arabica của Việt Nam 
ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, 
sau khi nhận thấy tiêu dùng trong 
nước là tiềm năng thì Thái Hòa đã 
chú trọng đầu tư, kích cầu. Để sản 
xuất, kinh doanh bền vững ở lĩnh 
vực này, Thái Hòa nhận thấy cần 
có sự cân bằng cả ở xuất khẩu và 
tiêu thụ trong nước.

Mục tiêu chiến lược của Thái Hòa 
là: “Đừng có cạnh tranh ai, mình đi 
một kênh riêng, mình không chiến 
đấu để loại bỏ ai”. Mặt khác, Thái 
Hòa đã đưa ra quy định về sản 
xuất và kinh doanh cà phê, điều 
kiện để sản xuất và kinh doanh, 
điều kiện hợp chuẩn, phải loại bỏ 
những sản phẩm không đảm bảo 
tiêu chuẩn, nhất là với sức khỏe 
người tiêu dùng. 
Thái Hòa phát hiện ra rằng: Cà phê 
thơm ngon nhất hiện nay được 

đánh giá là phải từ cà phê Arabica, 
hương vị thơm ngon, dịu, nhưng 
người Việt Nam lại chê. Cho nên 
một ly cà phê đúng chất nhưng lại 
có thể không hợp gu. Chính vì vậy, 
Thái Hòa đã tập trung vào “gu” cà 
phê của người Việt. “Gu” đó phổ 
biến là đặc, sánh. Bên cạnh đó, 
Thái Hòa cũng định hướng người 
tiêu dùng biết cách nhận biết như 
thế nào là một ly cà phê ngon như 
nó vốn có, để người tiêu dùng có 
thể tự phân loại và đánh giá.

Kết luận

Để làm nên “thương hiệu” cho một 
sản phẩm không phải là chuyện dễ 
dàng đối với một doanh nghiệp, 
nhất là trong ngành cà phê. Tuy 
nhiên, với sự cố gắng, nỗ lực của 
mình, các doanh nghiệp ngành cà 
phê Việt Nam đã và đang cố gắng 

tạo dựng chỗ đứng vững chắc cho 
mình trên thị trường cà phê trong 
nước và quốc tế. Để phát triển hơn 
nữa, cần có sự giúp sức của Nhà 
nước thông qua những chính sách 
và quan trọng hơn là sự chấp nhận 
của người tiêu dùng về chất lượng 
sản phẩm và dịch vụ. 

Với một nguồn nguyên liệu dồi dào 
đạt chất lượng cao cộng thêm sự 
am hiểu về thị hiếu của người tiêu 
dùng sẽ là những lợi thế để ngành 
cà phê Việt Nam tiếp tục phát triển 
và có những đóng góp to lớn hơn 
nữa cho nền kinh tế nước ta. Và 
để khi nhắc tới Việt Nam, cà phê 
sẽ là một thương hiệu hàng đầu 
mà bạn bè quốc tế biết đến.
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Tháng 6 là thời kì cao điểm 
trong mùa mưa của khu 
vực Tây Nguyên. Các cơn 

mưa vốn bắt đầu xuất hiện từ cuối 
tháng 5 và kéo dài liên tục đến 
thời điểm hiện tại với lượng mưa 
khá lớn đã khiến quả cà phê mọng 
nước, cuống yếu và dễ bị rụng 
trái. Theo nông dân trồng cà phê, 
việc rụng trái này có thể làm giảm 
khoảng 1% đến 2% sản lượng cà 
phê. Mưa lớn và kéo dài liên tục, 
đồng thời, khiến cành phát triển 
mạnh, cây cà phê phải phân phối 
chất dinh dưỡng cho nhiều cành 
mới phát sinh do không thể cắt tỉa, 
bởi việc cắt tỉa cành cà phê trong 
mùa mưa sẽ khiến cây cà phê dễ 
bị bệnh ở những vết cắt, thường 
gây ra hiện tượng thối cành, mục 
thân. Ở nhiều nơi tại Gia Lai, nông 
dân lại đang phải đối mặt với hiện 
tượng cà phê bị vàng lá, rụng trái 
do ve sầu bám rễ, hút dinh dưỡng 
của cây cà phê. Theo thống kê của 
phòng nông nghiệp tỉnh Gia Lai, tỷ 
lệ này chiếm khoảng 3%  diện tích 
cà phê của tỉnh. Tuy nhiên, cơn 

mưa dài ngày này lại góp phần 
chấm dứt hiện tượng rệp sáp trên 
cây cà phê Tây Nguyên.

Cây cà phê Việt Nam vẫn đang 
đứng trước nhiều khó khăn về thời 
tiết ở thời điểm hiện tại, và thời 
điểm tiểu hạn kéo dài từ cuối tháng 
7 đến cuối tháng 9 đang đến gần, 
có thể đe doạ giảm sản lượng (Tiểu 
hạn đã được coi là 1 trong những 
nguyên nhân chính ảnh hưởng 
đến việc giảm sản lượng của niên 
vụ cà phê năm 2010, do hạn hán 
xuất hiện vào thời điểm nuôi nhân 
của cà phê, khiến lượng nhân trên 
1 bao tươi giảm từ 15% đến 20% 
so với niên vụ năm 2009). 

Kể từ đầu niên vụ 2010/2011 tới 
nay, đã có nhiều yếu tố bất lợi với 
cây cà phê như 50% lượng hoa 
đợt hai ở khu vực ĐăkLăk bị thối 
do mưa, 25% sản lượng cà phê 
Lâm Đồng bị hư hại do rệp sáp, 
hiện tượng rụng quả non ở cà phê 
ĐăkLăk, và hiện tượng vàng lá do 
ve sầu ở khu vực Gia Lai đang 

diễn ra hiện nay. Những yếu tố này 
có thể sẽ ảnh hưởng lớn tới sản 
lượng cà phê niên vụ 2011/2012. 
Theo dự đoán của nhiều nông hộ 
có kinh nghiệm trồng cà phê ở khu 
vực Đăk Lăk, sản lượng cà phê 
niên vụ 2011/2012 có thể sẽ chỉ 
tương đương, thậm trí thấp hơn 
niên vụ trước. 

Mới đây, Bộ Nông nghiệp Mỹ 
(USDA) đã đưa ra dự báo theo 
đó, sản lượng cà phê niên vụ 
2011/2012 của Việt Nam sẽ tăng 
10% so với niên vụ trước, tương 
đương khoảng 1,9 triệu bao (60 
kg), từ trên 18,7 triệu bao niên vụ 
2010/2011 lên khoảng 20,6 triệu 
bao niên vụ 2011/2012. Thực tế 

trong niên vụ 2010/2011, USDA 
ước tính sản lượng cà phê của 
Việt Nam đạt 18,7 triệu bao là khác 
khá xa so với sản lượng thực tế 
của cà phê Việt Nam do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn 
đưa ra, 15,75 triệu bao. Ngoài Việt 
Nam, USDA cũng đưa ra dự báo 
năm thứ hai liên tiếp cung cà phê 
thế giới tiếp tục tăng nhanh hơn 
nhu cầu tiêu dùng thực tế.

Dự báo cung cà phê tăng của một 
đơn vị có uy tín trên quy mô quốc 
tế như USDA sẽ có ảnh hưởng 
không nhỏ tới các quyết định của 
các doanh nghiệp và nhà đầu tư 
cà phê quốc tế và trong nước, nhất 
là tới giá cà phê xuất khẩu của Việt 
Nam. Nhưng từ thông tin thực tế 
tại khu vực trồng cà phê chính của 
Việt Nam hiện nay như đã nói ở 
trên, liệu dự báo của USDA có 
thực sự chính xác?

(Tham khảo: http://www.fas.usda.
gov/psdonline/circulars/coffee.pdf)

DỰ BÁO CỦA USDA 
VỀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ CỦA 
VIỆT NAM NIÊN VỤ 2011/2012 
LIỆU CÓ CHÍNH XÁC ?

Trần Hoài Thảo Trang, AGROINFO
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Hiệp hội 4C (Common Code for the Coffee Community Association) là một tổ chức 
liên kết các tác nhân có liên quan trong ngành cà phê vì mục tiêu phát triển bền vững của 
ngành. Cộng đồng mang tính toàn cầu cùng hợp tác để cải thiện điều kiện kinh tế, xã hội 
và môi trường cho những người nông dân sinh sống bằng việc trồng cà phê. 

Thành viên của Hiệp hội 4C bao gồm các hộ trồng cà phê không biệt quy mô lớn hay nhỏ, các nhà kinh doanh cà 
phê (nhập khẩu và xuất khẩu), các nhà rang xay, bán lẻ và tổ chức xã hội (tổ chức phi chính phủ, các Sáng kiến 
thiết lập tiêu chuẩn và công đoàn).

Hiệp hội 4C thế giới hiện có 62 nhóm đơn vị thành viên với trên 67.600 nông dân, trên 314.600 công nhân và các 
tác nhân khác đang hoạt động trên khắp thế giới. Tiềm năng sản xuất cà phê theo quy chuẩn 4C là 7.653.046 bao 
(60 kg) trên diện tích khoảng 339.741 ha. Tại Việt Nam hiện có 10 đơn vị 4C với 7.699 nông dân, 18.094 công nhân 
với sản lượng vào khoảng 783.656 bao trên diện tích 14.077 ha.

Những dịch vụ nòng cốt của 4C theo định hướng mới bao gồm: Thiết lập và duy trì tiêu chuẩn chung 4C; Xác định 
các quy tắc của hệ thống thẩm định; Cung cấp cho người sản xuất công cụ và thông tin để tiếp cận các thực hành 
bền vững; Tạo nền tảng cho diễn đàn trao đổi đa thành viên; Xúc tiến một cách linh hoạt các nguyên tắc bền vững 
trên thị trường.

Ngoài ra, các thành viên có thể có được các dịch vụ được thiết kế riêng, phù hợp nhu cầu với giá đặc biệt như đào 
tạo, các dịch vụ truyền thông hay tư vấn riêng về những yêu cầu của việc thẩm định. 

Khi dự án 4C lần đầu tiên được khởi xướng vào năm 2003, ngành cà phê đang trong thời kỳ khủng hoảng thừa cùng 
với gánh nặng tất yếu về giảm giá. Do đó, những đối tượng khác nhau như nhà sản xuất, nhà kinh doanh, nhà rang 
xay và các tổ chức phi chính phủ đã liên kết lại để giải quyết những thách thức mà ngành cà phê lúc ấy đang phải 
đối mặt. Họ cùng nhau phát triển của Bộ nguyên tắc chung 4C và Hệ thống 4C. Tiếp theo đó, bằng những nỗ lực của 
mình các thành viên của 4C đã xây dựng nguồn Cung cà phê theo tiêu chuẩn 4C, hướng dẫn các nhà sản xuất áp 
dụng tiêu chuẩn bền vững chung 4C và mở rộng mạng lưới các đối tác và thành viên.

Gần một thập niên sau, những thách thức đối với ngành cà phê đã có sự thay đổi đáng kể. Năm qua, ngành cà phê 
thế giới được thể hiện qua ba yếu tố: nguồn Cung hạn hẹp và nhu Cầu tăng cao dẫn đến sự gia tăng đáng kể của 
giá cà phê; Cầu tăng cao tại nhiều quốc gia sản xuất cà phê cũng như ảnh hưởng liên tiếp của biến đổi khí hậu tới 
khả năng dự báo, chất lượng và mùa vụ của các nguồn Cung cà phê. 

Để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại của thị trường cà phê, Hiệp hội 4C đã bắt đầu phát triển mục tiêu và định hướng 
mới. Tháng 3/2011, Hiệp hội 4C công bố mô hình kinh doanh mới. Theo đó Hiệp hội 4C sẽ tiếp tục mục tiêu xây 
dựng một cộng đồng cà phê bền vững, nhưng các nguyên tắc bền vững được thay đổi từ định hướng theo nguồn 
Cung sang định hướng theo nhu Cầu. 

Thành viên

Dịch vụ chính

Mô hình kinh doanh cà phê mới

Để biết thêm thông tin về mô hình kinh doanh mới và về 4C, xin vui lòng hiên hệ:

Verónica Pérez Sueiro, Quản lý truyền thông
Điện thoại: +49 176 27424440 
Email veronica.perez@4c-coffeeassociation.org

Hay đại diện 4C tại Việt Nam: 
Ông Đỗ Ngọc Sỹ - Email: ngocsy.do@4c-coffeeassociation.org 
Hoặc vui lòng truy cập website của chúng tôi: http://www.4c-coffeeassociation.org/en



Cam kết và thực hiện cam kết 
WTO về mở cửa thị trường cà 
phê

Việt Nam trở thành thành 
viên của Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) từ năm 

2007. Ngoài các cam kết chung 
liên quan đến toàn bộ nền kinh tế, 
đến ngành nông nghiệp, Việt Nam 
đã cam kết về mở cửa thị trường 
cà phê trong nước (cam kết thuế) 
như sau:

Có thể thấy, thuế quan của tất cả 
các loại cà phê đều giảm và bằng 
với mức giảm bình quân chung của 
toàn ngành nông nghiệp (20-25%), 
thời gian hoàn thành việc giảm 
thuế là 3-4 năm. Nước ta cũng đã 
thực hiện nghiêm túc các cam kết 
nói trên bằng việc ban hành biểu 
thuế xuất nhập khẩu MFN cho 
hàng năm.   

Cam kết và tình hình thực hiện 
các kết trong các khu vực mậu 
dịch tự do ASEAN và ASEAN+ 
liên quan đến cà phê

CÀ PHÊ VIỆT NAM TRONG
QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP: 
TỪ GÓC NHÌN THƯƠNG MẠI
Sau hơn ¼ thế kỷ phát triển, cà phê đã trở thành ngành hàng trồng trọt lớn thứ 2 của Việt Nam, 
chỉ sau lúa gạo. Với diện tích trên 500 nghìn ha, xuất khẩu trên 1 triệu tấn cà phê nhân mỗi năm, 
nước ta trở thành nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Braxin. Nước ta có một số lợi thế 
nhất định trong sản xuất cà phê, nhưng cũng còn nhiều vấn đề phải bàn vì mục tiêu phát triển bền 
vững và nâng cao tính hiệu quả của ngành trong bối cảnh hội nhập. Bài viết dưới đây giới hạn 
trong việc giới thiệu các cam kết, việc thực hiện các cam kết, và thương mại của ngành hàng cà 
phê trong bối cảnh hội nhập.

Phạm Thị Tước & Trương Hồng Kim
Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD)

Cam kết WTO Thực hiện
Mức MFN 

2007
Mức cắt 

giảm cuối 
cùng

Năm thực 
hiện

Mức MFN 
hiện hành

Năm thực 
hiện

Cà phê nhân 20 15 2010 15 2010
Cà phê rang, xay 40 30 2011 30 2011
Cà phê hòa tan 50 40 2010 40 2011

Để biết thêm thông tin về mô hình kinh doanh mới và về 4C, xin vui lòng hiên hệ:

Verónica Pérez Sueiro, Quản lý truyền thông
Điện thoại: +49 176 27424440 
Email veronica.perez@4c-coffeeassociation.org

Hay đại diện 4C tại Việt Nam: 
Ông Đỗ Ngọc Sỹ - Email: ngocsy.do@4c-coffeeassociation.org 
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Năm 1995, khi gia nhập Hiệp hội 
các quốc gia Đông Nam Á (ASE-
AN), nước ta đã ký kết tham gia 
Hiệp định về Khu vực mậu dịch 
tự do ASEAN (AFTA) vào năm 
1996. Từ đó đến nay, nước ta đã 
ký kết tham gia thêm 5 khu vực 
mậu dịch tự do giữa ASEAN với 
các nước đối tác như Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Úc 
và New Zealand. Do thời gian đàm 
phán và ký kết của các FTA khu 
vực, trình độ phát triển kinh tế  của 
các nước đối tác khác nhau, nên 
mức độ cam kết cắt giảm thuế 
và thời hạn thực hiện cũng có sự 
khác nhau đáng kể trong tất cả các 
loại hàng hóa nói chung, trong đó 
có cà phê. Tình hình cam kết và 
thực hiện cam kết theo các FTAs 
khu vực cụ thể như sau:

- Khu vực mậu dịch tự do ASEAN 
(AFTA): Các nước ASEAN 6 cam 
kết hoàn thành việc cắt giảm thuế 
quan xuống 0-5% vào năm 2003. 
Việt Nam cam kết bắt đầu giảm 
thuế cà phê từ năm 1996 và hoàn 
thành vào năm 2006. Ba nước gia 
nhập ASEAN sau là Campuchia, 
Lào và Myanmar có thời hạn hoàn 
thành chậm hơn là 2008 - 2010. 
Nhìn chung, các nước đều đã thực 
hiện nghiêm túc các cam kết trên. 
Hiện nay, thuế nhập khẩu (NK) 
theo Chương trình thuế quan có 
hiệu lực chung (gọi tắt là CEPT/
AFTA) của tất cả các loại cà phê 
của các nước Singapore, Bruney, 
Thái lan, Indonesia, Philipin, Ma-
laysia đều là 0%, của các nước 
Việt Nam, Campuchia, Lào và 
Myamanr là 5%. 

- Khu vực mậu dịch tự do ASE-
AN- Trung Quốc (AC-FTA): Trung 
Quốc và ASEAN 6 (Bruney, Indo-
nesia, Malaysia, Philipin, Singa-
pore và Thái Lan) cam kết sẽ giảm 
thuế xuống 0% vào năm 2010 (trừ 
danh mục nhạy cảm). Việt Nam 
cam kết cắt giảm thuế đối với sản 
phẩm cà phê bắt đầu từ 1/7/2005, 
giảm xuống đến 0-5% vào năm 
2013 (riêng cà phê hòa tan là 10%) 
hòan thành giảm xuống 0% vào 
năm 2015. Hiện nay, Trung Quốc 
đang để 2 nhóm mặt hàng là cà 
phê nhân và cà phê rang xay trong 
danh mục nhạy cảm, chỉ có nhóm 
cà phê hòa tan và các chế phẩm 

có chứa cà phê là giảm xuống 0% 
từ năm 2010. Mức thuế NK ưu đãi 
đặc biệt của Việt Nam trong ACFTA 
năm 2011 của nhóm cà phê nhân 
là 10%, nhóm cà phê rang, xay, 
hòa tan là 15%.

- Khu vực mậu dịch tự do ASEAN- 
Hàn Quốc (AK-FTA): Thời gian bắt 
đầu thực hiện là năm 2006, Hàn 
Quốc và ASEAN 6 cam kết giảm 
thuế cà phê xuống 0% vào năm 
2010. Việt Nam sẽ hoàn thành 
việc giảm thuế xuống 0% vào năm 
2016. Theo đó, mức thuế năm 
2011 của nước ta cho nhóm cà 
phê nhân là 10%, nhóm cà phê 
rang, xay, hòa tan là  20%.

- Hiệp định đối tác kinh tế toàn 
diện ASEAN- Nhật Bản (AJCEP): 
Thời gian bắt đầu thực hiện là từ 
1/12/2008. Nhật Bản đưa mặt hàng 
cà phê nhân vào danh mục thực 

giảm thuế quan xuống 0% ngay từ 
ngày đầu tiên thực hiện Hiệp định, 
trong khi, đối với cà phê hòa tan thì 
sẽ cắt giảm trong vòng 7 năm với 
8 đợt cắt giảm bằng nhau, nghĩa là 
sẽ giảm xuống 0% vào năm 2016. 
Nước ta cam kết sẽ cắt giảm thuế 
quan cho sản phẩm cà phê trong 
vòng 15 năm với 16 bước giảm 
đều nhau, nghĩa là sẽ giảm xuống 
0% vào năm 2023. Hiện nay, mức 
thuế NK đặc biệt ưu đãi năm 2011 
thực hiện AJCEP của nước ta cho 
nhóm cà phê nhân là 16%, nhóm 
cà phê rang, xay là 33% và nhóm 
cà phê hòa tan là  41%.

- Khu vực mậu dịch tự do ASEAN- 
Ấn Độ (AI-FTA): Thời gian bắt đầu 
thực hiện là năm 2010. Chè và cà 
phê được Ấn Độ đưa vào danh 
mục “sản phẩm đặc biệt” thuộc loại 
bảo hộ rất cao. Lộ trình cắt giảm 
thuế quan đối với cà phê của Ấn 
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Độ như sau: 

Cà phê nhân, thuế MFN tại thời 
điểm cam kết là 100%, sẽ bắt đầu 
giảm thuế vào năm 2010 xuống 95 
%, 2011 là 90% và giảm dần đến 
năm 2019 là 45% là mức giảm 
cuối cùng. Cà phê rang, xay có 
thuế MFN tại thời điểm cam kết là 
100%, cà phê hòa tan thuế là 30% 
đều trong danh mục loại trừ hoàn 
toàn (không giảm thuế). Nước ta 
cam kết giảm thuế cà phê xuống 
0% vào năm 2017. Hiện nay, mức 
thuế đặc biệt ưu đãi năm 2011 
thực hiện AJFTA của ta đối với 
nhóm cà phê nhân là 15%, nhóm 
cà phê rang, xay là 35% và nhóm 
cà phê hòa tan là 48%.

- Khu vực mậu dịch tự do ASE-
AN-Úc-New Zealand (AANZFTA): 
Thời gian bắt đầu là năm 2010. Úc 
và NZ cam kết sẽ giảm thuế xuống 
0% đối với cà phê từ năm 2010. 
Việt Nam cam kết sẽ giảm xuống 
0% vào năm 2017 đối với cà phê 
nhân và năm 2018 đối với cà phê 
rang xay và hòa tan. Mức thuế đặc 
biệt ưu đãi năm 2011 để thực hiện 
AANZFTA của ta cho nhóm  sản 
phẩm cà phê nhân là 15%, cho các 
nhóm cà phê rang, xay và hòa tan 
là 30%.

Qua việc cam kết và thực hiện các 
cam kết nêu trên cho thấy, đối với 
nước ta, thời gian mở cửa hoàn 
toàn thị trường cà phê trong nước 
có thể chia làm 3 mốc chính đó là 
năm 2006 đối với AFTA, 2015-16 
đối với ACFTA và AKFTA; 2017-
2023 đối với 3 FTA còn lại là AJ-
CEP, AIFTA và AANZFTA. Đối với 
các nước đối tác, cũng có thể hình 
dung ra bức tranh về tự do hóa 
thương mại cà phê như sau: đối 
với AFTA, kể từ năm 2010 thương 
mại cà phê đã được tự do hóa 
hoàn toàn trong 10 nước ASEAN 
(thuế suất giao động trong mức 
0-5%). Đối với các nước như Hàn 
Quốc, Úc và NZ thuế NK cà phê sẽ 
là 0% bắt đầu từ năm 2010. Trung 
Quốc đưa 2 mặt hàng cà phê nhân 
và rang xay vào trong danh mục 
nhạy cảm nên chỉ còn mặt hàng 
cà phê hòa tan là giảm thuế xuống 
0% vào năm 2010. Các nước như 
Nhật Bản, Ấn Độ, mức độ tự do 
hóa thương mại cà phê là thấp.

Thương mại cà phê Việt Nam kể 
từ khi gia nhập WTO

Xuất khẩu

Theo số liệu của Tổng cục Hải 
Quan Việt Nam, thương mại cà 
phê Việt Nam chứng kiến bước 
nhảy vọt đáng chú ý từ năm 2006, 

khi kim ngạch xuất khẩu cà phê 
lần đầu tiên đạt 1,16 tỷ USD, tăng 
1,9 lần so với năm 2005 (635 
triệu USD). Nguyên nhân chính là 
do giá xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam tăng vọt vào năm 2006, đạt 
1.227 USD/tấn so với mức trung 
bình 627 USD/tấn năm 2005 (tăng 
96%) và duy trì ở mức cao trong 
những năm tiếp theo (theo số liệu 
của Bộ NN&PTNT). 

Trong giai đoạn 2001-2005, kim 
ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam 
trung bình hàng năm đạt khoảng 
500 triệu USD/năm. Đến giai đoạn 
2006-2010, giá trị xuất khẩu trung 
bình hàng năm đã lên tới trên 1,7 
tỷ USD (tăng gần 3,5 lần). 

Số lượng thị trường xuất khẩu 
không có biến động mạnh kể từ 
sau khi Việt Nam gia nhập WTO, 
nhưng một số thị trường đã vươn 
lên thành bạn hàng đáng kể đối 
với Việt Nam từ sau mốc này như 
Nga, Algeria, Indonesia…

Nếu như 10 thị trường nhập khẩu 
lớn nhất của Việt Nam trong giai 
đoạn 2001-2005 trung bình chiếm 
khoảng 75% tổng kim ngạch xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam thì con 
số này đã giảm xuống còn khoảng 
63% trong giai đoạn 2006-2010. 
Như vậy có thể thấy cơ cấu xuất 
khẩu của Việt Nam theo thị trường 

đã trở nên đa dạng hơn, giảm bớt 
độ phụ thuộc xuất khẩu vào một số 
thị trường lớn. 

Mặt khác, một số nước Algeria, 
Nga và thậm chí nước sản xuất 
cà phê (Indonesia, Philippines) 
bắt đầu lọt vào danh sách các 
thị trường nhập khẩu lớn nhất 
trong giai đoạn 2006-2010. Các 
thị trường lớn khác như Thụy Sĩ, 
Anh, Hà Lan đang dần dần mất vị 
thế nhà nhập khẩu lớn cà phê Việt 
Nam trong những năm gần đây. 

Nhập khẩu

Nhập khẩu cà phê của Việt Nam 
cũng có sự biến đổi mạnh mẽ vào 
năm 2007 khi tổng kim ngạch nhập 
khẩu cà phê tăng tới 1,24 lần so 
với năm trước (đạt 14 triệu USD 
so với 6 triệu USD năm 2006). 
Trong đó, kim ngạch nhập khẩu cà 
phê nhân (mã số HS 0901) đã tăng 
từ 29% (năm 2006) lên 55% trong 
tổng kim ngạch nhập khẩu cà phê 

Đồ thị 1 Kim ngạch xuất khẩu cà phê Việt Nam qua các năm

Nguồn: TCHQ
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vào năm 2007. Tuy nhiên, so với 
tổng giá trị xuất khẩu cà phê của 
Việt Nam, con số này chỉ tương 
đương 1%. 

Trong giai đoạn 2001-2005, cơ cấu 
nhập khẩu cà phê của Việt Nam 
chủ yếu là cà phê chế biến sâu 
(cà phê hòa tan, mã số HS 2101), 
chiếm 53% tổng kim ngạch nhập 
khẩu cà phê; con số này trong giai 
đoạn 2006-2010 đã tăng lên 63%. 
Có thể thấy, việc mở cửa thị trường 
đã khiến hoạt động nhập khẩu cà 
phê của Việt Nam tăng lên trong 
những năm gần đây, và gia tăng 
chủ yếu ở loại sản phẩm cà phê 
chế biến sâu nhằm đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng trong nước ngày 
một đa dạng. Tuy nhiên, như đã 
nói, kim ngạch nhập khẩu cà phê 
của Việt Nam từ thế giới vẫn rất 
nhỏ (1%) so với tổng kim ngạch 
xuất khẩu cà phê của Việt Nam. 

Thương mại cà phê với các 
nước trong khuôn khổ các FTAs 
khu vực

ASEAN không phải là thị trường 
xuất khẩu cà phê chính của Việt 
Nam. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê 
sang khu vực ASEAN chỉ chiếm 
trung bình 7-8% tổng kim ngạch 
xuất khẩu cà phê hàng năm của 
Việt Nam trong khoảng 5 năm 
trở lại đây. Tuy nhiên, hoạt động 
thương mại với các quốc gia trong 
khối ASEAN ngày càng trở nên 

tích cực hơn trong bối cảnh các 
cam kết tự do hóa thương mại 
trong khu vực được thực thi. 

Trong khu vực ASEAN, Việt Nam 
có hoạt động thương mại cà phê 
tích cực với các quốc gia bao gồm 
Singapore, Lào, Thái Lan, Phil-
ippines, Malaysia, Indonesia và 
Campuchia. 

Nếu như tổng kim ngạch xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam sang 
các nước ASEAN trong giai đoạn 
2001-2005 đạt trung bình 26,8 triệu 
USD/năm thì con số này đã tăng 
gấp 4,4 lần trong giai đoạn 2006-

2010, đạt 116 triệu USD/năm. Việt 
Nam xuất khẩu chủ yếu cà phê 
nhân (mã HS 0901) vào các nước 
ASEAN. Các loại cà phê chế biến 
sâu như cà phê tan có khối lượng 
và giá trị xuất khẩu hầu như không 
đáng kể. 

Kim ngạch xuất khẩu cà phê sang 
các nước ASEAN có bước ngoặt 
lớn vào năm 2007, tăng từ 51 triệu 
USD lên xấp xỉ 145 triệu USD 
(tăng 2,84 lần so với năm 2006), 
trùng hợp với thời điểm Việt Nam 
tích cực tham gia vào AFTA được 
hoàn thành vào năm 2006.

Trong đó, Malaysia và Philippines 
duy trì trong danh sách 20 quốc 
gia nhập khẩu cà phê lớn nhất 
từ Việt Nam trong nhiều năm từ 
2001-2005 và vươn lên danh sách 
15 quốc gia nhập khẩu cà phê Việt 
Nam lớn nhất trong giai đoạn 2005-
2010. Nhập khẩu của Indonesia có 
đột biến trong năm 2007, lọt vào 
nhóm 10 quốc gia nhập khẩu lớn 
nhất từ Việt Nam nhưng không 
được duy trì sau đó. Kim ngạch 
nhập khẩu của Singapore cũng có 
sự gia tăng mạnh mẽ kể từ năm 
2007 và giữ ở mức cao các năm 
sau đó; tuy nhiên cần phải lưu ý 
rằng Singapore là môt cảng trung 
chuyển hàng hóa của thế giới, có 
rất nhiều công ty trung gian đặt tại 
Singapore tạm nhập cà phê của 
Việt Nam để tái xuất khẩu sang 

Nguồn: TCHQ

Đồ thị 2: So sánh giá trị nhập khẩu và xuất khẩu cà phê Việt Nam 
qua các năm

Đồ thị 3: Xuất khẩu Cà phê Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN

Nguồn: TCHQ
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nước thứ ba. 
Nhập khẩu cà phê Việt Nam từ 
ASEAN đã tăng vọt từ trung bình 
7,4 triệu USD/năm trong giai đoạn 
2001-2005 lên 19,2 triệu USD/năm 
trong giai đoạn 2006-2010. Năm 
2007 cũng chứng kiến kim ngạch 
nhập khẩu tăng gấp đôi từ 4,2 triệu 
USD năm 2006 lên 8,4 triệu USD 
năm 2007. 

Nhập khẩu sản phẩm cà phê của 
Việt Nam từ khối ASEAN chủ yếu 
là các loại cà phê tan, cà phê cô 
đặc (mã HS 2101), chiếm tới trên 
70% tổng kim ngạch nhập khẩu cà 
phê của Việt Nam trong giai đoạn 
2006-2010.  

Trong khuôn khổ FTA ASEAN+, 
thương mại ngành cà phê trong 
thời gian qua cũng có những nét 
đáng chú ý:

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam 
sang Trung Quốc có xu hướng 
tăng liên tục kể từ năm 2001. Tốc 
độ tăng trưởng xuất khẩu cà phê 
trung bình của Việt Nam sang thị 
trường Trung Quốc giai đoạn 2001-
2005 là 31%/năm; đến giai đoạn 
2006-2010 con số này là 38%. Tốc 
độ tăng trưởng xuất khẩu cà phê 
của Việt Nam sang nước này tăng 
mạnh kể từ năm 2006. Năm 2010, 
Trung Quốc đã lọt vào nhóm 10 thị 
trường xuất khẩu cà phê lớn nhất 

của Việt Nam và đứng ở vị trí thứ 
sáu, so với vị trí thứ 13 trong năm 
2009; kim ngạch nhập khẩu năm 
2010 đạt  59,7 triệu USD, tăng 
56% so với năm 2009. 

Hàn Quốc và Nhật Bản là hai 
quốc gia thường xuyên nằm trong 
nhóm các nhà nhập khẩu cà phê 
lớn nhất của Việt Nam kể từ 2001. 
Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cà 
phê Việt Nam của hai thị trường 
này cũng khá ổn định và nhanh 

chóng. Trong giai đoạn 2006-
2010, tốc độ tăng trưởng nhập 
khẩu cà phê bình quân của Nhật 
Bản từ Việt Nam là 19%/năm, tăng 
9% so với giai đoạn 5 năm trước 
đó. Nhật Bản duy trì vị trí thứ sáu 
trong nhóm các nhà nhập khẩu cà 
phê Việt Nam lớn nhất trong nhiều 
năm qua. Năm 2006, cũng là năm 
đáng chú ý trong quan hệ thương 
mại hai nước khi xuất khẩu cà phê 
Việt Nam tăng 70% so với năm 
2005, đạt 74 triệu USD và duy trì 
tăng trưởng trong các năm sau đó. 
Năm 2010, kim ngạch nhập khẩu 
cà phê VN của Nhật Bản đạt gần 
90 triệu USD. 

Hàn Quốc cũng là một trong các 
thị trường nhập khẩu cà phê lớn 
của Việt Nam.  Năm 2006, Hàn 
Quốc nhập khẩu cà phê Việt Nam 
tăng gấp đôi so với năm trước, từ 
18,3 triệu USD lên 37,3 triệu USD. 
Giai đoạn 2006-2010, tốc độ tăng 
trưởng nhập khẩu cà phê từ Việt 
Nam của Hàn Quốc vào khoảng 
8% với kim ngạch bình quân đạt 
52 triệu USD/năm. Tuy nhiên, so 
với giai đoạn 2001-2005, tăng 
trưởng nhập khẩu bình quân của 
thị trường Hàn Quốc đã chậm lại 
nhiều. 

Trong những năm trước đây, Úc-
New Zealand và Ấn Độ là các thị 
trường nhỏ, chỉ chiếm chưa tới 1% 

Nguồn: TCHQ

Đồ thị 4: Tình hình nhập khẩu cà phê của Việt Nam trong khuôn khổ 
ASEAN

Nguồn: TCHQ

Đồ thị 5: Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Trung Quốc, 
Nhật Bản và Hàn Quốc
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thị phần xuất khẩu cà phê của Việt 
Nam trong giai đoạn 2001-2009. 
Tuy nhiên, đây cũng là các thị 
trường phát triển tương đối nhanh. 
Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cà 
phê bình quân hàng năm sang hai 
thị trường Úc và New Zealand trong 
giai đoạn 2001-2010 vào khoảng 
21,8%. Kim ngạch xuất khẩu năm 
2010 đạt 27,1 triệu USD, tăng 35% 
so với năm 2009, khiến thị phần 
xuất khẩu sang khối thị trường này 
đạt 3%. 

Ấn Độ vốn là một quốc gia sản 
xuất cà phê nên hoạt động xuất 
khẩu cà phê của Việt Nam sang Ấn 
Độ trong giai đoạn 2001-2005 là 
không đáng kể. Nhưng năm 2007, 

hoạt động thương mại cà phê giữa 
hai quốc gia tăng gấp 3,8 lần so 
với năm 2006, đạt 10,7 triệu USD. 
Đặc biệt, giá trị xuất khẩu cà phê 
sang Ấn Độ tiếp tục tăng trong các 
năm sau đó và tăng vọt vào năm 
2010 đạt 83,7 triệu USD, tăng 3,5 
lần so với năm 2009 (23,78 triệu 
USD) khiến thị phần xuất khẩu 
sang Ấn Độ đã tăng tương ứng từ 
1%  lên 5%.

Về nhập khẩu cà phê từ Trung 
Quốc, nếu như năm 2001, Việt 
Nam nhập khẩu cà phê từ Trung 
Quốc lên tới trên 9 triệu USD, cao 
hơn gấp 3 lần so với kim ngạch 
xuất khẩu cà phê cùng năm thì con 
số này đã giảm dần và giai đoạn 

2006-2010 tỷ lệ nhập khẩu/xuất 
khẩu cà phê với thị trường Trung 
Quốc chỉ còn 2%. 

Trong đó, đáng chú ý là các sản 
phẩm cà phê nhân (mã HS 0901) 
và cà phê chế biến sâu (Mã số HS 
2101) nhập khẩu từ Trung Quốc 
với tỷ lệ tương đương, thậm chí 
kim ngạch nhập khẩu cà phê sơ 
chế từ Trung Quốc có xu thế tăng 
dần. Điều này chứng tỏ Việt Nam 
chủ yếu tạm nhập cà phê nhân của 
Trung Quốc để thực hiện các hợp 
đồng xuất khẩu của mình sang các 
nước khác. Đây là một điểm đáng 
chú ý trong quan hệ thương mại 
với Trung Quốc trong những năm 
qua trên cơ sở Việt Nam là quốc 
gia sản xuất cà phê lớn thứ hai thế 
giới. 

Nhập khẩu cà phê từ Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Ấn Độ, Úc và NewZea-
land không đáng kể, chỉ chiếm 
chưa tới 1% tổng kim ngạch xuất 
khẩu cà phê Việt Nam tới mỗi quốc 
gia này. Như vậy, có thể nói Việt 
Nam là nhà xuất khẩu cà phê ròng 
tới các quốc gia này. 

Kết luận

Cà phê là một trong những nông 
sản xuất khẩu chủ lực của nước 
ta. Mọi biến đổi thăng trầm của 
ngành hàng này đều gắn kết chặt 
chẽ với quá trình hội nhập của 
ngành vào nền kinh tế khu vực và 
thế giới. Tuy vẫn còn một số yếu tố 
chưa được xem xét (ví dụ như việc 
cấp chứng nhận xuất xứ C/O) để 
đánh giá một cách toàn diện về tác 
động của việc thực hiện các cam 
kết tự do hóa thương mại đối với 
ngành cà phê như thế nào, nhưng 
những số liệu ở trên phần nào 
cho thấy biến đổi thương mại cà 
phê gắn với các mốc cam kết hội 
nhập. Trong thời gian tới, rất cần 
có những nghiên cứu chuyên sâu 
hơn về thương mại cà phê Việt 
Nam với sự “đặt hàng” cả từ phía 
các cơ quan quản lý, hoạch định 
chính sách và các doanh nghiệp 
để có thể đưa ra những kết luận 
xác đáng và giải pháp chính sách 
hiệu quả hơn nữa để phát triển 
bền vững ngành hàng cà phê Việt 
Nam.

Nguồn: TCHQ

Đồ thị 6: Tình hình xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Ấn Độ, Úc và 
New Zealand

Nguồn: TCHQ

Đồ thị 7: Kim ngạch và cơ cấu nhập khẩu cà phê từ Trung Quốc
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Cây cà phê được người 
Pháp đưa vào Việt Nam từ 
những năm 1850, ban đầu 

được trồng ở một số tỉnh phía Bắc 
như Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh 
Bình. Sau đó, cây cà phê thực sự 
“bén duyên” và nảy nở ở khu vực 
Tây Nguyên – nóc nhà của Đông 
Dương cho đến ngày nay.

Cũng từ đây, hạt cà phê, hương 
vị thơm lừng của cà phê Việt Nam 
bắt đầu lan tỏa trên mảnh đất dải 
hình chữ S từ Hà Giang đến mũi 
Cà Mau…

Với mảnh đất kinh kỳ Thăng Long 
– Hà Nội, cùng với nét văn hóa 
thưởng trà, văn hóa thưởng thức 
cà phê cũng bắt đầu du nhập và 
hội nhập như một sự tình cờ và rất 
có duyên, hợp tình hợp cảnh. Đi 
dọc các con phố của Hà Nội, từ khu 
phố cổ 36 phố phường tới các con 
phố mới sau này như Trần Hưng 

Đạo, Quang Trung, Lý Thường 
Kiệt, Bà Triệu, Triệu Quang Phục, 
Hàng Chuối, v.v.. chỗ nào ta cũng 
có thể ghé vào một quán cà phê 
sang trọng với nhiều thương hiệu: 
Trung Nguyên, Highland, Mê 
Trang, v.v.. 

Nhưng đáng nói nhất ở Hà Nội là 
những quán cà phê vỉa hè. Gọi 
là cà phê vỉa hè không có nghĩa 
là chất lượng cà phê ở đây thấp, 
phong cách phục vụ kém, văn hóa 
ẩm thực của thực khách ở đây tồi, 
mà không chỉ vượt qua những tiêu 
chí đó, cà phê vỉa hè còn là một 
“đặc sản” văn hóa của Hà Nội, 
được khai sinh và phát triển hội 
nhập với văn hóa thưởng trà vốn 
đã có từ lâu của thành phố ngàn 
năm văn hiến này.

Cà phê vỉa hè không phải là cà phê 
bày bán ở những chỗ bụi bặm, dơ 
bẩn mà là trên những vỉa hè sạch 

thoáng bên hồ, trong phố cổ, trên 
những con đường tỏa rợp bóng 
mát, mùa hè đỏ rực cánh phượng, 
mùa thu thơm ngát mùi hoa sữa, 
hiu hiu nhè nhẹ cơn gió từ sông 
Hồng thổi về. Người sành cà phê 
Hà Nội hẳn không thể quên những 
cái tên quán vỉa hè như cà phê 
Nguyễn Du, cà phê Thọ, cà phê 
Thái Phiên, cà phê Quất, cà phê 
Giảng, v.v..

Người khách đến thưởng thức cà 
phê vỉa hè không vì giá cả đắt-rẻ, 
chất lượng cà phê ngon-dở, hay 
phong cách phục vụ nhiệt tình - thờ 
ơ, mà họ đến như một thói quen 
văn hóa thưởng trà trước đây. 

Họ đến với cà phê vỉa hè để có 
không gian ngồi nhâm nhi ly cà 
phê đắng đắng, ngòn ngọt, bùi 
bùi, thơm thơm để ngắm dòng đời 
cuộn chảy với bao người qua lại 
trên đường, để nghe những âm 
thanh quen thuộc của cuộc sống, 
từ tiếng ý ới, tiếng động cơ xe 
máy, tiếng rao bán tào phớ, xôi, 
chè … đang diễn ra hằng ngày, 
hằng giờ như từng nhịp đập, hơi 
thở của cuộc sống. Cũng có người 
đến ngồi thưởng thức từng giọt cà 
phê, nghe lách tách giọt cà phê 
rơi trong ly để đếm từng giọt thời 

Cà phê vỉa hè 
Nét văn hóa của ẩm thực Hà Nội

Người Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung có truyền thống uống 
trà từ ngàn đời. Văn hóa “trà đạo” ấy được nhà văn Nguyễn Tuân 
đưa lên thành tuyệt đỉnh trong tác phẩm “Vang bóng một thời” của 
ông. Ngày nay, cùng với văn hóa trà, người Hà Nội còn có một nét 
văn hóa nữa cũng đẹp long lanh không kém đó là văn hóa uống cà 
phê, tiêu biểu là Cà phê vỉa hè.

Nguyễn Văn Học, AGROINFO 
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gian trôi đi, như khúc tưởng niệm 
để rồi viết những khúc ca trữ tình, 
sâu lặng. Nhưng, có những người 
đến cà phê vỉa hè để được nghe 
những cuộc trò chuyện, những 
cuộc “chém gió” của các bạn hữu 
xung quanh mà biết thêm những 
thông tin mới, những lẽ sống ở 
đời. 

Cái đặc tính thích quan sát xung 
quanh chẳng riêng gì những người 
thưởng cà phê mà có ở hầu như 
những người Việt chịu ảnh hưởng 
của nền văn hóa nông nghiệp lúa 
nước từ mấy nghìn  năm. Cho nên, 
cà phê vỉa hè không hẳn là cà phê 
bình dân, mà là một phong cách cà 
phê không phân biệt khách hàng 
cao- thấp, không phân biệt sang 
- hèn, mà cứ đến với cà phê vỉa 
hè tức là đến với một “thánh địa” 
văn hóa ẩm thực nhẹ nhàng và 
khiêm tốn. Không lòe loẹt, không 
phù phiếm, không giả dối, chỉ có 
sự chân thành và đồng cảm. 

Tất cả thực khách đến thưởng 
thức cà phê là theo cái sở nguyện, 
theo cái “gu” thưởng thức, chia sẻ. 
Nhiều khi, cà phê cũng chỉ là một 
cái cớ, vỉa hè cũng là một cái cớ để 
họ ngồi chia sẻ, bàn chuyện, tâm 
sự hay bình luận về các vấn đề 
họ quan tâm. Người Hà Nội mang 
đậm nét văn hóa Thăng Long nên 
câu chuyện của họ thường là 
những chuyện chính trị, kinh tế, 
văn hóa, thể thao dàn trải từ trong 
nước ra khắp các lục địa, đôi khi 
là bàn những câu chuyện làm ăn 
nhanh chóng, gọn nhẹ và cũng rất 
… công nghiệp. Câu chuyện ở cà 
phê vỉa hè càng trở nên rộn ràng 
và ấn tượng hơn nếu như có vài 
ba nhóm văn sĩ, trí thức, sinh viên 
tụ tập và hàn huyên. Thôi thì đủ 
các loại vấn đề được đưa ra, bình 
luận, ý kiến. Nhiều lúc, một trong 
số đó lại cao hứng đọc mấy câu 
thơ lục bát mềm mại, trữ tình … 

Cà phê vỉa hè vô tình hay hữu ý 
trở thành nơi tâm giao của biết 
bao người. Điều này lí giải vì sao 
những quán cà phê vỉa hè – tuy là 
vỉa hè đấy nhưng không và chẳng 
bao giờ xảy ra những chuyện cãi 
vã, to tiếng với nhau, khác hẳn với 
một số quán nhậu, quán bia-rượu 
vẫn hay có hiện tượng này. Chẳng 

phải thế mà những quán cà phê 
vỉa hè chỉ có những ghế nhựa hay 
ghế gỗ nho nhỏ, thực đơn chỉ có 
cà phê nóng, cà phê đá, một vài 
chiếc kẹo lạc, vài điếu thuốc thơm 
... Dù thực khách là ai, doanh nhân 
thành đạt, Việt kiều, quan chức 
hay người lao động tay chân tay, 
người công nhân, người đánh giày 
cũng đều có vị trí và thực đơn như 
thế cả. Tất cả đều bình đẳng và 
tôn trọng khách hàng.

Và cái nét văn hóa ẩm thực ở 
xứ này chỉ thế thôi cũng đã là ấn 
tượng lắm rồi chứ đâu phải những 
nhà hàng sang trọng, tốn tiền đắt 
đỏ, ồn ào lãng phí mới là văn 
hóa?. Có phải thế chăng mà giáo 
sư Trần Quốc Vượng - vị giáo sư 
đầu ngành của Văn hóa học Việt 
Nam, đồng thời, cũng là vị giáo sư 
“bụi” nhất của Việt Nam thường 
hay “lê la” quán xá, cà phê vỉa hè 
để ông lắng nghe những tiếng nói 
“tâm thức dân gian”, rồi từ đó mà 
suy ngẫm, viết ra các trang sách 
về văn hóa rất tài hoa và sắc sảo 
cho hậu thế?. Văn hóa cà phê đã 
đi vào cuộc sống một cách bình dị 
và tự nhiên đến mức, mỗi khi gặp 
bạn hiền, bằng hữu hay đối tác, 
người ta đều bắt đầu bằng một 
câu cửa miệng:
- Chúng ta làm ly cà phê nhé! 

Nói theo các nhà lý luận, ngôn ngữ 
là công cụ biểu đạt của tư duy thì 
ngôn ngữ của người Hà Nội trong 

trường hợp này, ít nhiều cũng đã 
có tư duy của văn hóa cà phê rồi. 
Người Hà Nội dùng cà phê thường 
là pha đặc chứ không pha loãng 
như ở khu vực Miền Trung, Miền 
Nam. Có lẽ phong cách uống 
cà phê đặc do đặc điểm khí hậu 
vùng miền, một phần do thói quen 
truyền thống uống trà đặc mà có. 
Hiếm thấy người miền Bắc “chính 
hiệu” nào mà lại dùng cà phê nhạt.  
Điều đó một phần tạo nên tính 
cách mạnh mẽ, quyết liệt nhưng 
cũng rất biết kiềm chế trong tâm 
tính của họ. Về hình thức, cà phê 
vỉa hè chỉ có ở những con phố có 
vỉa hè. Cà phê vỉa hè cũng chủ yếu 
phát triển ở thành phố lớn, tiêu 
biểu như Hà Nội. Nhưng văn hóa 
cà phê vỉa hè chỉ có ở những nơi 
có văn hóa truyền thống và văn 
hóa hiện đại đã hòa trộn vào nhau 
cùng với những chủ thể văn hóa 
là những con người biết thưởng 
thức cà phê, nhận thức những giá 
trị chân thực và đẹp đẽ của cuộc 
đời. 

Ngày nay, tuy chưa có nhà văn 
nào viết được những tác phẩm 
để nâng giá trị văn hóa và phê 
nói chung, cà phê vỉa hè nói riêng 
thành một thứ “đạo” như nhà văn 
Nguyễn Tuân đã làm với trà, song 
đối với người dân Hà Nội, trong 
tâm thức họ văn hóa cà phê có lẽ 
đã là một thứ “đạo” rồi. Muốn tìm 
cái “Đạo” ấy, có thể bắt đầu từ cà 
phê vỉa hè.
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Ngày Tháng 7 Tháng 9 Tháng  11
6/4/2011 2489 2528 2553
6/6/2011 2489 2528 2553
6/7/2011 2404 2449 2477
6/8/2011 2433 2479 2507
6/9/2011 2444 2491 2518
6/10/2011 2461 2507 2534
6/11/2011 2462 2509 2535
6/12/2011 2462 2509 2535
6/14/2011 2423 2471 2497
6/15/2011 2347 2391 2419
6/16/2011 2387 2432 2461
6/17/2011 2380 2422 2450
6/18/2011 2302 2342 2372
6/19/2011 2302 2342 2372
6/20/2011 2302 2342 2372
6/21/2011 2238 2276 2304
6/22/2011 2258 2296 2322
6/23/2011 2214 2252 2277
6/25/2011 2282 2319 2337
6/28/2011 2341 2377 2395
6/29/2011 2455 2490 2512
6/30/2011 2439 2472 2497

Ngày Tháng 7 Tháng 9 Tháng 12
6/4/2011 6017 6087 6173
6/7/2011 5789 5862 5961
6/8/2011 5844 5920 6020
6/9/2011 5883 5939 6031
6/10/2011 5937 6008 6106
6/11/2011 5888 5963 6056
6/12/2011 5890 5964 6058
6/14/2011 5943 6011 6100
6/15/2011 5959 6026 6128
6/16/2011 5837 5908 6004
6/17/2011 5732 5804 5899
6/18/2011 5546 5611 5704
6/19/2011 5546 5611 5704
6/20/2011 5546 5611 5704
6/21/2011 5412 5473 5570
6/22/2011 5411 5488 5583
6/23/2011 5417 5471 5568
6/25/2011 5533 5567 5653
6/28/2011 5559 5579 5663
6/29/2011 5738 5743 5820
6/30/2011 5783 5793 5868

Giá cà phê robusta tại sàn giao dịch London  Giá cà phê arabica trên sàn giao dịch NewYork   

(USD/tấn) (USD/tấn)

Nguồn: AGRODATA Nguồn: AGRODATA

Giá cà phê robusta tại sàn giao dịch London   Giá cà phê arabica trên sàn giao dịch NewYork  

(USD/tấn) (USD/tấn)

Nguồn: AGRODATA Nguồn: AGRODATA
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Ngày ĐakLak Lâm Đồng Gia Lai Đaknông
3/5/2011 49400 49200 49300 49400
4/5/2011 50000 49900 49900 50000
5/5/2011 49700 49600 49600 49700
6/5/2011 49800 49700 49700 49800
7/5/2011 50000 49900 49900 50000
9/5/2011 50000 49900 49900 50000
10/5/2011 50100 50000 50100 50100
11/5/2011 49900 49800 49900 49900
12/5/2011 48800 48700 48800 48800
13/5/11 48800 48700 48800 48800
14/5/11 49100 49000 49100 49100
17/5/11 48500 48400 48500 48500
18/5/11 48900 48800 48900 48900
19/5/11 49400 49300 49400 49400
20/5/11 49700 49600 49700 49700
21/5/11 49600 49500 49600 49600
23/5/11 50000 49800 50000 50000
24/5/11 49900 49700 49900 49900
25/5/11 50300 50100 50300 50300
26/5/11 51000 50800 51000 51100
27/5/11 51500 51400 51400 51500
28/5/11 51400 51300 51300 51400
31/5/11 51400 51300 51300 51400
4/6/2011 50200 50100 50100 50200
6/6/2011 50200 50100 50100 50200
6/7/2011 49100 49000 49000 49100
6/8/2011 49700 49600 49600 49700
6/9/2011 49900 49800 49800 49900
6/10/2011 50200 50100 50100 50200
6/11/2011 50200 50100 50100 50200
6/12/2011 50200 50100 50100 50200
6/14/2011 49700 49600 49600 49700
6/15/2011 48700 48600 48600 48700
6/16/2011 49500 49400 49500 49500
6/17/2011 49400 49300 49400 49400
6/18/2011 48600 48500 49600 48600
6/19/2011 48500 48500 48500 48600
6/20/2011 48700 48600 48600 48700
6/21/2011 47900 47800 47900 47900
6/22/2011 48300 48200 48300 48300
6/23/2011 47600 47500 47600 47600
6/25/2011 49000 48900 49000 49000
6/28/2011 50000 49900 50000 50000
6/29/2011 51300 51200 51300 51300
6/30/2011 51000 50900 51000 51000

Giá cà phê nhân xô thu mua tại các địa phương    

(VNĐ/kg)(VNĐ/kg)

Tháng Tổng lượng (Tấn) Tổng trị giá (USD)
T2/2010 76941 110.270.436
T3/2010 122.534 168.028.366
T4/2010 117.358 158.066.080
T5/2010 99.514 140.805.959
T6/2010 94.911 137.022.473
T7/2010 89.495 137.537.663
T8/2010 77.787 123.411.191
T9/2010 57.945 93.060.534
T10/2010 57.308 97.372.583
T11/2010 68.566 119.791.805
T12/2010 163.925 291.578.033
T1/2011 145.304 282.794.437
T2/2011 144.275 303.146.498
T3/2011 160.569 365.007.403
T4/2011 126.187 302.103.631
T5/2011 82.506 201.055.964

Lượng và kim ngạch xuất khẩu cà phê niên vụ 
2010 - 2011 của Việt Nam   

Nguồn: Tổng cục Hải Quan

Nguồn: AGRODATA
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