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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại Hội nghị 

       “Đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014-2020, 

triển khai Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021-2025” 
 

Ngày 24/6/2022 tại thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị “Đánh giá 

kết quả thực hiện Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2014-2020, triển khai Đề án tái 

canh cà phê giai đoạn 2021-2025”. Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Đắk Lắk Y Giang Gry Niê Knơng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm 

Đồng Phạm S đồng chủ trì Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có đại diện Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị thuộc 

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Cục Trồng trọt, Vụ Kế hoạch, Vụ Khoa học Công 

nghệ và Môi trường, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Cục Bảo vệ thực vật, 

Lãnh đạo Ban quản lý dự án VnSAT Trung ương, Viện Khoa học nông nghiệp 

Việt Nam, Viện Khoa học kỹ thuật NLN Tây Nguyên; Viện Quy hoạch và Thiết 

kế nông nghiệp; Viện Bảo vệ thực vật; Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục 

TTBVTV, Trung tâm Khuyến nông các tỉnh trồng cà phê; đại diện cơ quan thông 

tấn báo chí trung ương và địa phương. Hội nghị còn có sự tham gia đông đảo của 

đại diện UBND các huyện trồng cà phê trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk, các doanh 

nghiệp sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê trong và ngoài nước. 

Sau khi nghe các báo cáo của Cục Trồng trọt, ý kiến tham luận của đại diện 

các địa phương, Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Ban quản lý dự án VnSAT, 

Viện nghiên cứu, doanh nghiệp, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kết luận như sau: 

Cây cà phê là cây công nghiệp chủ lực của Việt Nam, được xác định là một 

trong những sản phẩm quốc gia của Việt Nam, trước thách thức diện tích cà phê 

già cỗi tăng nhanh trong sản xuất, dẫn tới năng suất, chất lượng cà phê đang có 

xu hướng giảm, hiệu quả sản xuất hạn chế. Sau 6 năm triển khai Đề án tái canh cà 

phê giai đoạn 2014-2020 với sự nỗ lực của các Bộ, ngành, các địa phương, ngân 

hàng và người sản xuất. Đề án đã thành công vượt mục tiêu đề ra.  

Kết thúc Đề án, diện tích tái canh đạt 170,5 nghìn ha, vượt trên 50 nghìn ha 

so mục tiêu đề ra, năng suất cà phê tăng từ 21 tạ/ha ở những năm 2011 lên hơn 28 

tạ/ha khi kết thúc Đề án vào năm 2021, chất lượng cà phê Việt Nam được cải thiện 
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do bộ giống mới có năng suất, chất lượng cao, độ lớn của quả đồng đều, chín tập 

trung.  

Để có được các thành công trên, cho thấy Đề án được xây dựng và triển 

khai đúng thời điểm, phù hợp và đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của người sản 

xuất; Công tác chỉ đạo điều hành từ Trung ương đến địa phương được thực hiện 

đồng bộ, nhịp nhàng, linh hoạt, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị của Bộ 

với các địa phương.  

Đồng thời Đề án thực hiện đồng bộ các giải pháp từ khâu chọn tạo giống, 

hoàn thiện hệ thống nhân giống cho chương trình tái canh cà phê giữa các cơ quan 

của Bộ Nông nghiệp và PTNT, và các cơ quan, đơn vị của tỉnh. Các giống chủ 

yếu được thực hiện trong chương trình tái canh là TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, 

TR9, TR11, TR12, TR13, TR14, TR15 và TRS1. Trong đó, TR9, TR11, TR12, 

TR13 là những giống rải vụ thu hoạch thuận lợi cho chế biến; gói kỹ thuật về quy 

trình tái canh, ghép cải tạo, trồng xen, tưới nước tiết kiệm được xây dựng và ban 

hành kịp thời, và luôn được hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp.  

Các chính sách được thực hiện: xây dựng kế hoạch và chính sách hỗ trợ cụ 

thể cho tái canh của từng địa phương, kết hợp hỗ trợ tín dụng của các ngân hàng 

và từ dự án VnSAT Trung ương tiếp tục được quay vòng cho chương trình tái 

canh cà phê. Cùng với đó là sự hỗ trợ của chương trình phát triển giống cây cà 

phê, chương trình Sản phẩm Quốc gia cà phê Việt Nam chất lượng cao, sự hỗ trợ 

của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, 

Công ty Nestlé Việt Nam về giống cà phê cho chương trình tái canh và yếu tố đặc 

biệt quan trọng là sự hưởng ứng tích cực chương trình tái canh của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT của người dân trồng cà phê. 

Để triển khai có kết quả Đề án tái canh cà phê giai đoạn 2021 - 2025, các 

đơn vị thuộc Bộ, địa phương tái canh cà phê và các đơn vị liên quan cần tiếp tục 

triển khai các nội dung sau: 

1. Xây dựng Kế hoạch tái canh cà phê giai đoạn 2021 - 2025 

- Căn cứ Đề án tái canh cà phê chung cả nước, từng địa phương trên cơ sở 

rà soát, phân loại, xác định diện tích cà phê già cỗi đủ điều kiện tái canh, ghép cải 

tạo, xây dựng Kế hoạch, lộ trình và giải pháp và cơ chế chính sách hỗ trợ tái canh 

cà phê giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn.  

- Củng cố, thành lập (tỉnh mới tham gia tái canh) Ban chỉ đạo tái canh cà 

phê tại địa phương, để tổ chức triển khai Kế hoạch tái canh cà phê và phối hợp 

với hệ thống ngân hàng, hướng dẫn người sản xuất tiếp cận nguồn vốn cho vay 

tái canh trên địa bàn. Trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị 

thường trực Ban chỉ đạo tái canh cà phê của các địa phương. 
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2. Về phát triển giống cà phê 

- Viện KHKTNLN Tây Nguyên tiếp tục phối hợp với các địa phương triển 

khai Dự án phát triển giống cà phê, tập trung nhân và chuyển giao các giống cà 

phê có năng suất, chất lượng cao, rải vụ, đã được Bộ công nhận, chú ý các giống 

cà phê cho vùng sản xuất cà phê đặc sản để  cung cấp cho các địa phương làm 

nguồn giống đầu dòng. Phối hợp với các địa phương hướng dẫn việc sản xuất cây 

giống cà phê đảm bảo chất lượng phục vụ tái canh. 

- Các địa phương xây dựng dự án phát triển giống cây trồng trong đó có 

giống cà phê; có cơ chế hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện xây dựng vườn 

đầu dòng các giống cà phê mới, cung cấp đủ nguồn giống, nhân giống phục vụ 

trồng tái canh trên địa bàn.  

3. Tổ chức chỉ đạo thực hiện 

a) Cục Trồng trọt: 

- Tiếp tục phối hợp Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, đề xuất với Bộ 

tiếp tục đặt hàng chương trình chọn tạo giống cà phê chất lượng cao, rải vụ thu 

hoạch, kháng bệnh; nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện các gói kỹ thuật thuộc chương 

trình Sản phẩm quốc gia cà phê Việt Nam chất lượng cao như quy trình tái canh, 

ghép cải tạo, quy trình cơ giới hóa cà phê, quy trình trồng xen; quy trình kỹ thuật 

canh tác cà phê giảm vật tư, chi phí đầu vào góp phần giảm phát thải khí nhà kính 

trong tái canh cà phê để các địa phương vận dụng.  

- Chỉ đạo, phối hợp các địa phương tăng cường công tác quản lý chất lượng 

giống cà phê phục vụ tái canh. 

b) Trung tâm Khuyến nông Quốc gia: Tuyên truyền, tổ chức các diễn đàn 

về tái canh cà phê ở các vùng, thông qua các Chương trình Khuyến nông quốc 

gia; ưu tiên bố trí kinh phí hỗ trợ Chương trình tái canh cà phê, tập trung biên soạn 

tài liệu tái canh cà phê phục vụ cho hoạt động đào tạo, tập huấn, xây dựng mô 

hình trình diễn, để người trồng cà phê tái canh có hiệu quả. 

c) Vụ Kế hoạch: Phối hợp với Cục Trồng trọt chỉ đạo, hướng dẫn Viện 

Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên triển khai dự án phát triển giống 

cà phê giai đoạn 2021 - 2025, gắn với chương trình tái canh cà phê và chương 

trình phát triển cà phê đặc sản của các địa phương. 

d) Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh tái canh cà phê: 

- Tiếp tục tổ chức đào tạo tập huấn kỹ thuật tái canh, ghép cải tạo, trồng 

xen, tưới nước tiết kiệm, hướng dẫn người tái canh cà phê tiếp cận nguồn vốn vay, 

lồng ghép chương trình tái canh cà phê với phát triển cà phê đặc sản, gắn với 

chương trình OCOP để nâng cao hiệu quả tái canh cà phê. 
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- Tiếp tục duy trì và phát huy các cơ sở vật chất, kinh nghiệm đã có như 

nhà lưới nhân giống, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, hệ thống tưới nước tiết 

kiệm, do dự án VnSAT tài trợ, các quy trình về tái canh, ghép cải tạo, quy trình 

nhân cây giống và các bài học kinh nghiệm được rút ra sau khi thực hiện đề án tái 

canh cà phê giai đoạn 2014-2020. Chỉ đạo, rà soát củng cố và chủ động xây dựng 

hệ thống vườn giống cà phê đầu dòng trên địa bàn phục vụ người dân ghép cải 

tạo, trồng tái canh cà phê tuổi lớn.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, 

thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, đảm bảo các vật tư đầu vào có chất lượng phục 

vụ cho sản xuất cà phê. 

đ) Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, các doanh nghiệp và các tổ chức Quốc 

tế: Tiếp tục có những hoạt động cụ thể cho Chương trình tái canh cà phê toàn quốc 

2021-2025 như hỗ trợ giống cho tái canh, hỗ trợ đào tạo, tập huấn, thông tin tuyền 

truyền về tái canh, xây dựng các vùng nguyên liệu an toàn, bền vững có chứng nhận 

sau tái canh. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng và triển 

khai kế hoạch tái canh cho từng địa phương, để góp phần thực hiện thành công Đề 

án tái canh cà phê giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn cả nước. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT thông báo để các cơ quan, đơn vị và các địa 

phương có liên quan biết, phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ngân hàng Nhà nước VN; 

- UBND và Sở NN và PTNT các tỉnh  

Đắk Lắk, Lâm Đồng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk 

Nông, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Trị, 

Bình Phước, Sơn La, Điện Biên; 

- Cục Trồng trọt; Vụ Kế hoạch; KHCN&MT,  

  Trung tâm KNQG; 

- Viện KHNN Việt Nam; Viện KHKT NLN Tây 

Nguyên;  Viện Quy hoạch và TKNN; 

- Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam; 

- Chánh Văn phòng Bộ; 

- Lưu: VT, TH, Cục TT. 

 
 

 TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Xuân Chinh 
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