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Một số vấn đề về

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG 

TRONG SẢN XUẤT 

CÀ PHÊ VÀ HỒ TIÊU TẠI ĐẮK LẮK

ThS. Đào Đình Phượng - Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững -

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đắk Lắk

ĐT: 0905.199.886

1. Các tác động tiêu cực và
tích cực đối với môi trường
từ canh tác và sản xuất cà
phê, hồ tiêu tại Đắk Lắk: Đất,
nguồn nước, tài nguyên rừng
và đa dạng sinh học.

2. Nguyên nhân và hệ lụy
của tác động môi trường
từ canh tác cà phê, hồ
tiêu: Sức khỏe, chi phí,
chất lượng sản phẩm, hiệu
quả kinh tế.

3. Thảo luận về thực trạng, 
khó khăn, thách thức và giải 
pháp đảm bảo an toàn môi 

trường trong canh tác cà phê, 
hồ tiêu bền vững của nông hộ 

tại Đắk Lắk.

NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ TRAO ĐỔI

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÀ PHÊ VÀ HỒ TIÊU Ở ĐẮK LẮK

- Theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Đắk Lắk có:

+ Diện tích cà phê là 170.000 ha.

+ Diện tích hồ tiêu là 16.000 ha.

- Tuy nhiên, mới đến năm 2017, toàn tỉnh đã có:

+ 203.700 ha cà phê: chiếm 90% diện tích Tây Nguyên,

33% diện tích cả nước, vượt 120% quy hoạch;

+ 27.500 ha hồ tiêu: chiếm 38% diện tích Tây Nguyên,

22% diện tích cả nước , vượt 170% quy hoạch.

DIỆN TÍCH CÀ PHÊ Ở VIỆT NAMDIỆN TÍCH CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN CHIẾM 90%

SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ Ở VIỆT NAM SẢN LƯỢNG TIÊU Ở ĐÔNG NAM Á VÀ CÁC 

QUỐC GIA KHÁC
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Sản lượng hạt tiêu toàn cầu theo quốc gia - 2017 * Thực trạng Nông dân sử dụng phân bón và thuốc BVTV

- Theo Viện WASI, hiện nay Nông dân sử dụng phân bón

khá nhiều, chiếm tỷ lệ từ 40-45% giá thành sản phẩm.

- Thói quen bón phân hóa học (nhất là đạm) không lấp

của Nông dân thường bị bốc hơi và rửa trôi từ 20-30%.

- Trong 30 năm qua, để sản lượng lương thực tăng 3 lần,

con người đã sử dụng phân bón và thuốc BVTV gấp 30 lần.

Kết quả đã khắc phục được nạn đói nhưng phải chịu những

thảm họa về ô nhiễm môi trường đất và nước, giảm chất

lượng nông sản, hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.

- Theo kết quả điều tra của Tổ chức Lương thực và

nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO), hiệu quả sử dụng

phân bón ở Việt Nam chỉ đạt 45-50%.

- Kết quả thí nghiệm cho thấy, cứ 100 kg phân U-rê

hoặc NPK mà Nông dân bón ào đất thì chỉ có 45-50 kg

được cây trồng hấp thụ, số còn lại bị rửa trôi, gây ô

nhiễm đất và nguồn nước.

- Số liệu của Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam cho

biết, trung bình mỗi năm, việc sử dụng phân bón và

thuốc BVTV không đúng cách trên cả nước đã gây lãng

phí hơn 2 tỷ USD.
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1. Tác động đối với môi trường đất, nước, tài nguyên
rừng và đa dạng sinh học:

a. Đất bị thoái 
hóa, bạc màu

b. Nguồn 

nước bị cạn 
kiệt

d. Đa dạng 

sinh học bị ảnh 
hưởng

c. Tài nguyên 

rừng bị suy 
giảm

II. TÁC ĐỘNG VÀ HỆ LỤY TỪ CANH TÁC CÀ PHÊ/HỒ TIÊU

- Theo thống kê, diện tích đất canh tác ở Việt Nam vào loại

thấp nhất thế giới, ước tính cả nước có 9,4 triệu héc-ta đất

nông nghiệp (năm 2012), trung bình diện tích đất nông nghiệp

trên đầu người là 1.560,4 m2, chưa bằng 1/3 so với Thái Lan và

Cam-pu-chia.

- Các nghiên cứu cho thấy, việc phục hồi đất do xói mòn là quá

trình diễn ra rất chậm (qua 500 năm lớp đất mặt được hình

thành bằng quá trình phong hoá tự nhiên chỉ được 2,5 cm).

a. Đất bị thoái hóa, bạc màu
ĐẤT THOÁI HÓA, 

BẠC MÀU DO 

CANH TÁC QUÁ 

MỨC, XEN CANH 

NHIỀU MÀ  KHÔNG 

LUÂN CANH, BÓN 

NHIỀU PHÂN HÓA 

HỌC, ÍT BÓN PHÂN 

HỮU CƠ, THIẾU 

CÂY CHE BÓNG, 

CHẮN GIÓ…

b. Nguồn 
nước bị 
cạn kiệt

- Theo khảo sát của Đoàn Quy hoạch và Điều tra tài

nguyên nước 704, trước đây giếng khoan ở nhiều điểm

thuộc khu vực Tây Nguyên đạt công suất 600.000

m³/ngày, nhưng nay chỉ còn khoảng 400.000 m³/ngày.

- So với năm 2006, mực nước ngầm đã sụt xuống

khoảng 3 - 5 m, có nơi 7 - 8 m. Với độ sâu giếng khoan là

30 m, trước đây có thể đủ nước tưới cho 2 - 3 ha cà phê,

nhưng nay không đủ tưới cho 1 ha.

- Nguồn nước ngầm giảm sút chủ yếu do lượng mưa

hàng năm ít dần, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, nông

dân tưới nước lãng phí...
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c. Tài 
nguyên 
rừng bị 

suy giảm

Theo Bộ Nông nghiệp và PTNT, từ năm 2005-2012, 

bình quân mỗi năm Tây Nguyên mất 25.737 ha rừng

Ngày 21 tháng 3 hàng năm là ngày Rừng thế giới

d. Đa dạng sinh học bị ảnh hưởng
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- Theo các nhà khoa học, hiện trái đất có khoảng 10

triệu loại sinh vật, trong đó có 1,4 triệu loài đã được con

người nhận biết, gồm 400 loài thực vật và 1.000.000 loài

động vật. Trong 4 thập kỷ qua, theo ước tính sơ bộ đã

có 200 loại chim bị tuyệt chủng và 200 loại thú bị diệt

vong.

- Theo Trung tâm nghiên cứu môi trường đa dạng sinh

học (Đại học College London): Có tới 58% vùng đất trên

trái đất bị suy giảm độ đa dạng sinh học xuống dưới

mức an toàn. Nguyên nhân là do các hoạt động khai

thác và sử dụng đất của con người gây nên.

- Con người phụ thuộc vào sự đa dạng của hệ sinh

thái nhiều hơn so với các loài vật khác. Sự đa dạng này

đảm bảo cho sự thụ phấn của mùa màng, phân hủy chất

thải, các quy trình xử lý vòng tuần hoàn của carbon…
MÔ HÌNH SỰ ĐA DẠNG SINH HỌC CỦA MÔI TRƯỜNG SỐNG

2. Hệ lụy của tác động môi trường đến sức khỏe,
chi phí, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế:

a. Sức khỏe bị 
ảnh hưởng

b. Chi phí sản 
xuất cao 

d. Hiệu quả 
kinh tế thấp

c. Chất lượng 
sản phẩm kém

Theo PGS.TS Trần Văn Thuấn - Giám đốc Bệnh

viện K Trung ương: Hiện nay ở Việt Nam, cứ 10.000

người thì có 14 người bị ung thư, trong đó 35% số

người bị ung thư là do thực phẩm (ăn uống).

Còn theo GS Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội

Ung thư Việt Nam: Mỗi năm cả nước có khoảng 115.000

người chết vì ung thư, tức là bình quân 315 người

chết/ ngày.

a. Ảnh hưởng đến sức khỏe

- Về giá thành sản xuất cà phê, theo tính toán của Nông

dân ở Tây Nguyên, 1 kg cà phê sản xuất tại Việt Nam có

chi phí giá thành là 25.000 đồng, trong khi đó tại Brazin,

Nông dân sản xuất ra 1 kg cà phê sản xuất chỉ hết chi phí

là 16.800 đồng.

- Về giá thành sản xuất hồ tiêu, một số Nông dân trông

tiêu lâu năm cho biết, nếu NSBQ 2,5 tấn/ha thì giá hòa

vốn là 48.000 đồng/kg, còn NSBQ 4,5 tấn/ha thì giá hòa

vốn là 27.000 đồng/kg.

b. Chi phí sản xuất cao 
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HÌNH ẢNH

SẢN XUẤT 

CÀ PHÊ 

Ở BRAZIL

Đầu năm 2017, Hiệp hội Gia vị châu Âu thông

báo: Qua phân tích 799 mẫu Tiêu đen của Việt Nam

nhập vào thị trường châu Âu (EU), chỉ có 17% số

mẫu đạt yêu cầu về dư lượng thuốc BVTV

(Metalaxyl) 0,05 ppm trong khi trước đây EU cho

phép là 0,10 ppm.

Có nghĩa là 83% lượng Tiêu của Việt Nam xuất

khẩu vào EU đã bị ngăn lại bởi “hàng rào kỹ thuật”.

c. Chất lượng sản phẩm kém

Trong khi đó, các Công ty nước ngoài mua hạt cà 
phê của Việt Nam về chế biến từ 1 kg thành 40 ly

cà phê và bán với giá 3 USD/ly.

Cà phê của Việt Nam sau 5 năm 

gia nhập WTO vẫn xuất khẩu đến 

90% sản lượng ở dạng thô với

giá bán khoảng 3 USD/kg. 

d. Hiệu quả kinh tế thấp

Hồ tiêu 

Kampot (CPC) 

luôn có giá 

300.000 đ/kg

Hạt tiêu Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về sản lượng 

nhưng giá trị lại đứng thứ 6

III. KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN 
MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ/HỒ TIÊU BỀN VỮNG:

1. Khó khăn:

- Áp dụng thiếu đồng bộ.

- Chế tài chưa mạnh và chưa nghiêm.

- Nhận thức người dân (và cán bộ) còn hạn chế.

- Sự quan tâm của chính quyền, ban ngành…

2. Thách thức:

- Hội nhập kinh tế thế giới (WTO, FTA, CPTPP).

- Biến đổi khí hậu toàn cầu…

- Mới đây, tại "Vương quốc hồ tiêu" Chư Sê (Gia Lai), Hiệp

hội Hồ tiêu Chư Sê tổ chức Hội nghị, bàn về giải pháp giải cứu

cho cây hồ tiêu với hai khuyến cáo chính: Ngừng trồng mới

cây hồ tiêu và áp dụng khoa học sinh học hữu cơ công

nghệ cao vào vườn tiêu.

- Hiện nay, trong 6 vùng trọng điểm hồ tiêu là Bình Phước,

Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Nông, Đắk Lắk và Gia Lai

thì duy nhất hồ tiêu Chư Sê (Gia Lai) là có thương hiệu.

- Hiệp hội hồ tiêu Việt Nam (VPA) cho rằng, để hạt tiêu Việt

Nam được thế giới biết đến và nâng cao giá trị xuất khẩu xứng

tầm thì trước hết là phải xây dựng được thương hiệu, trong đó

an toàn vệ sinh thực phẩm là yếu tố quyết định.
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IV. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÀ PHÊ VÀ HỒ TIÊU THEO

HƯỚNG BỀN VỮNG

- Vấn đề quy hoạch và thực hiện quy hoạch.

- Công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh

tác (giống, mật độ, bón phân, tưới nước, thuốc BVTV…).

- 3 vấn đề trong sản xuất nông nghiệp hiện nay:

(1) Chất lượng;

(2) Quy mô;

(3) Thương hiệu.

- Kêu gọi các Dự án ODA, NGO (ví dụ: Dự án VnSAT)…

NGHỊ QUYẾT

Số 137/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 

và định hướng đến năm 2030

c- Về bảo vệ môi trường

- Đưa tỷ lệ che phủ (bao gồm cả diện tích cây cao su) năm

2015 đạt 39,3%, đến năm 2020 đạt 40,4% và duy trì đến năm

2030 khoảng 44%; tăng diện tích cây xanh ở thành phố và các

đô thị khác của tỉnh.

- Bảo tồn, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên,

bảo vệ đa dạng sinh học. Tăng cường năng lực quản lý và

nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường...

QUYẾT ĐỊNH

Số 459/QĐ-UBND ngày 13/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk 

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ TĂNG TRƯỞNG 

XANH GIAI ĐOẠN 2015-2020

3. Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường

phối hợp với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị

xã, thành phố có trách nhiệm:

3.1. Đẩy nhanh tiến độ các dự án trồng rừng, khuyến khích

doanh nghiệp đầu tư vào trồng rừng kinh tế để nâng tỷ lệ che

phủ và nâng cao chất lượng rừng, tăng khả năng hấp thụ khí

CO2 của rừng, tăng sinh khối để tăng tích trữ carbon.

Xây dựng, thực hiện các Chương trình về giảm phát thải khí

nhà kính thông qua những nỗ lực hạn chế mất rừng và suy

thoái rừng, quản lý rừng bền vững, kết hợp với duy trì và đa

dạng hóa sinh kế dân cư địa phương, hỗ trợ thích ứng với

biến đổi khí hậu.

NGHỊ QUYẾT

Số 22/NQ-HĐND ngày 08/10/2008 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Đắk Lắk về phát triển cà phê 

bền vững đến năm 2015 và định hướng 

đến năm 2020

Duy trì diện tích cà phê ổn định 150.000 ha.

Sản lượng đạt bình quân 400.000 tấn/niên vụ.

Đảm bảo 50% diện tích có trồng cây che bóng.

NGHỊ QUYẾT

Số 24/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk về phát triển cà phê bền vững đến năm 2020 

và   định hướng đến năm 2030

- Duy trì diện tích cà phê ổn định 170.000 - 180.000 ha.

- Sản lượng đạt bình quân 476.000 - 504.000 tấn/niên vụ.

- Đến 2030:

+ Có 90% diện tích cà phê tái canh sử dụng giống mới;

+ Có 85-90% diện tích chủ động được nước tưới và 20.000

ha tưới nước tiết kiệm;

+ Có 90% diện tích áp dụng quy trình sản xuất bền vững…

XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ 

CHÚ Ý LẮNG NGHE
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CÂU HỎI THẢO LUẬN: 

Theo anh/chị, Nhà nước và mỗi người dân cần 

có trách nhiệm như thế nào để khắc phục và 

hạn chế thấp nhất những tác động của môi 

trường đến sản xuất cà phê, hồ tiêu ở Tây 

Nguyên nói riêng và sản xuất nông nghiệp ở 

Việt Nam nói chung?


