Tóm tắt kết quả đề tài:

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ NGÀNH TRÀ XUẤT KHẨU
VIỆT NAM

TS. ĐINH CÔNG TIẾN
ThS. NGUYỄN TRUNG ĐÔNG

M

1. Tính cấp thiết của đề tài
ỗi năm Việt Nam xuất khẩu
khoảng 100.000 tấn trà, đứng
thứ 7 trên thế giới nhưng giá trị xuất khẩu
rất thấp. Năm 2006 chúng ta đã bị mất khá
nhiều thị trường so với năm 2005. Hơn nữa,
hiệu quả ngành trà xuất khẩu của Việt Nam
rất thấp, với số liệu minh họa của năm 2006,
thể hiện trước hết ở giá xuất khẩu chỉ bằng
55-70% giá trà thế giới (Theo báo cáo của
Hiệp hội chè Việt Nam). Tuy giá trà trên thế
giới phụ thuộc vào quan hệ cung cầu hàng
năm, nhưng sự chênh lệch giá của Việt Nam
và các nước là một thách thức đòi hỏi ngành
trà Việt Nam phải vượt qua.
Theo nhận định của không ít các
chuyên gia, ngành trà Việt Nam đang phải
đối mặt với nguy cơ mất dần thị trường xuất
khẩu và hiệu quả xuất khẩu thấp. Ngành trà
đặt mục tiêu đến năm 2010, tổng khối lượng
xuất khẩu trà của cả nước đạt được 120.000
tấn trà có chất lượng, giá trị cao và an toàn vệ
sinh thực phẩm, với kim ngạch 200 triệu
USD, giải quyết việc làm cho khoảng 1 triệu
lao động, doanh thu bình quân 20 triệu
đồng/ha. Do đó để đạt mục tiêu trên, đòi hỏi
phải đánh giá được hiệu quả ngành trà xuất
khẩu của Việt Nam, phân tích các nhân tố
ảnh hưởng. Qua đó xây dựng những chiến
lược khả thi để góp phần nâng cao hiệu quả
xuất khẩu các sản phẩm trà Việt Nam.
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2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung: Nâng cao hiệu quả
ngành trà xuất khẩu của Việt Nam
Mục tiêu cụ thể:
- Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh
hưởng tới hiệu quả xuất khẩu trà.
- Phát hiện những vấn đề cần giải
quyết trong quá trình phát triển ngành trà
xuất khẩu của Việt Nam.
- Kiến giải các nguyên nhân và đưa ra
các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả xuất
khẩu trà.
3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Phương pháp tiếp cận
Đề tài sử dụng các phương pháp tiếp
cận sau:
- Tiếp cận hệ thống: chuỗi giá trị gia
tăng của người trồng, người thu gom, đơn vị
chế biến, đơn vị xuất khẩu trà. Qua đó xác
định, phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới
hiệu quả của từng tác nhân trong chuỗi giá
trị của ngành trà xuất khẩu.
- Tiếp cận định tính: phân tích nhân
quả mối quan hệ giữa các biến độc lập và các
biến phụ thuộc.
- Tiếp cận định lượng: thống kê mô
tả, phân tích tương quan, hồi quy để xác định
mức độ ảnh hưởng của các nhân tố lên hiệu
quả ngành trà xuất khẩu của Việt Nam.
3.2. Đối tượng khảo sát
Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu

đã đề ra, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo
sát tại các tỉnh Lâm Đồng, Phú Thọ, Thái
Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái đối với các
đối tượng trong chuỗi giá trị của ngành trà
xuất khẩu, cụ thể:
- 83 hộ trồng trà
- 29 người thu gom
- 29 đơn vị chế biến
- 15 đơn vị xuất khẩu
Ngoài ra nhóm nghiên cứu cũng tiến
hành khảo sát, phỏng vấn các chuyên gia
trong Hiệp hội Trà Việt Nam, các cán bộ lãnh
đạo, chuyên gia liên quan trực tiếp đối với
ngành hàng trà xuất khẩu.
3.3. Nguồn thông tin
3.3.1. Số liệu thứ cấp
Những tài liệu báo cáo liên quan đến
ngành trà của Hiệp hội Trà Việt Nam, các cơ
quan quản lý của nhà nước.
Tham khảo tài liệu liên quan đến thị
trường trà thế giới, thị trường trà trong nước.
Các dữ liệu được thu thập qua từng năm trong
giai đoạn từ năm 2000 - 2006 để có thể phân
tích, đánh giá những thay đổi và phát triển.
Các tài liệu về định hướng phát triển,

quy hoạch phát triển ngành trà, các văn bản
có liên quan đến nội dung nghiên cứu sẽ
được thu thập để làm luận cứ trong công việc
phân tích, đánh giá các vấn đề trong phạm vi
nghiên cứu.
Các kết quả nghiên cứu trong và
ngoài nước liên quan đã được thực hiện
trong thời gian qua.
3.3.2. Số liệu sơ cấp
- Phỏng vấn trực tiếp: Hộ trồng trà,
người thu gom, đơn vị chế biến, đơn vị xuất
khẩu bằng các bảng câu hỏi bán cấu trúc.
- Đánh giá bởi chuyên gia: các
chuyên gia của Hiệp hội Trà Việt Nam, các
chuyên gia liên quan trực tiếp đến ngành trà
xuất khẩu.
3.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
- Phân tích nhân quả
- Phân tích nhân tố
- Phân tích hồi quy tương quan
Công cụ phân tích dữ liệu: sử dụng
phần mềm Stata, Excel.
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Sản xuất và xuất khẩu trà của
Việt Nam
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Tính đến năm 2006, Việt Nam đã có
tổng cộng 125.574 ha trà, trong đó hơn 70%
do các hộ nông dân trồng và gần 30% thuộc
các nông trường lớn thuộc sở hữu nhà nước
và công ty liên doanh. Tỷ lệ diện tích của các
hộ nông dân tăng lên nhanh chóng từ năm
1995 khi Nhà nước thực hiện Nghị định 01
giao đất cho nông hộ.
Hiện nay, Việt Nam sản xuất 3 loại
trà chế biến là trà đen orthodox (60%),
trà đen CTC (7%) và trà xanh (33%). Sản
lượng nội tiêu trà của Việt Nam thấp
(300gram/người/năm), chiếm khoảng 26,8%
tổng sản lượng. So với mức nội tiêu của Ấn
Độ khoảng 500gram/người/năm chúng ta
mới bằng 60%.
Năng suất phụ thuộc nhiều vào giống
trà, kỹ thuật chăm sóc và điều kiện sinh thái.
Trung bình, các giống trà trung du truyền
thống (trà trung du) có năng suất 4 tấn tươi/ha,
các giống trà vùng cao truyền thống (trà Shan)
đạt năng suất 5,5 tấn/ha, trong khi các giống
trà cải tiến (PH1) cho năng suất khoảng 6,5

tấn/ha. Tuy nhiên, ở nhiều nơi năng suất trà
cao hơn nhiều, ví dụ như ở Tổng Công ty trà
Mộc Châu, năng suất trung bình đạt 25 - 30
tấn/ha và 14 tấn/ha ở Công ty trà Phú Đa. Tuy
nhiên năng suất bình quân này thấp hơn nhiều
so với năng suất của các nước sản xuất trà lớn
như Đài Loan, Ấn Độ, Sri Lanka, Kenya.
Đầu tư, chăm sóc trà ở một số vùng,
miền chưa thật đầy đủ, có nơi chỉ đảm bảo
50 - 60% mức quy trình thâm canh cần thiết.
Rất ít vùng có trồng cây bóng mát cho trà.
Trồng trà hạt còn chiếm 30 - 40% diện tích.
Thuốc trừ sâu phun không đúng chủng loại
quy định, bón phân không phù hợp thành
phần đất và độ pH, không quan tâm việc ủ
gốc giữ ẩm và tưới nước cho trà.
Hiện nay, quá trình đổi mới giống
trà diễn ra quá chậm, 74% diện tích hiện được
trồng bằng giống trà của các địa phương, chỉ
có 26% diện tích được trồng giống mới
(trong đó giống trà chất lượng cao chỉ chiếm
7%) cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến
năng suất và chất lượng trà nước ta.

Từ năm 2004 đến nay, giá nguyên liệu
có xu hướng phục hồi do cạnh tranh quyết liệt
ở những vùng lớn như Yên Bái, Phú Thọ,
Thái Nguyên, Lâm Đồng. Chính vụ trà năm
2006, giá nguyên liệu có nơi lên tới 2.600 3.200đ/kg. Trong những năm gần đây, hiện
tượng tranh mua, tranh bán ở ngành trà đã tác
động không nhỏ tới mức giá từng vụ.
Giá trà xuất khẩu bình quân có xu
hướng giảm dần, một mặt do biến động giá

cả thế giới, mặt khác (và chủ yếu) là do chất
lượng trà Việt Nam thất thường, không ổn
định, chưa kể hiện tượng tranh mua, tranh
bán của các thương nhân Việt Nam đã góp
phần làm giảm giá sản phẩm.
Việt Nam không bán trà qua hệ thống
đấu giá do khối lượng bán ra không đủ lớn
và phần lớn các nhà xuất khẩu đều có mối
quan hệ lâu năm với khách hàng. Do chất
lượng thấp và thị trường không ổn định, khi
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giá trà thế giới xuống thấp, giá trà xuất khẩu
của Việt Nam còn giảm mạnh hơn. Trái lại,
khi giá trà thế giới tăng, giá trà của Việt Nam
thường tăng ít hơn.
Do chất lượng thấp nên khoảng cách giá
giữa trà xuất khẩu của Việt Nam và
giá trung bình của thế giới khá lớn. Hiện
nay, giá trà xuất khẩu Việt Nam chỉ bằng khoảng
55% - 70% giá trà thế giới1. So với Sri Lanka
(2.454 USD/tấn), giá trà của Việt Nam chỉ bằng
43,3%, còn so với Indonesia (1.177 USD/tấn)
cũng chỉ bằng 90%. Khoảng cách giữa giá xuất
khẩu của Việt Nam và giá thế giới mặc dù đã
được thu hẹp bớt nhưng vẫn còn khá lớn.

Chênh lệch giá của Việt Nam và các
nước là một thách thức đòi hỏi ngành trà Việt
Nam phải vượt qua. Ngay khi cùng xuất vào 1 thị
trường thì giá của Việt Nam cũng thấp hơn rất
nhiều so với các nhà xuất khẩu khác2. Tuy nhiên,
bước đầu cũng đã có những điển hình xuất khẩu
trà với giá cao. Cũng có nhiều nơi xuất bán được
trà với giá cao như Đình Lập (Lạng Sơn): 8
USD/kg, Phú Bền (Phú Thọ): 1,8 - 2 USD/kg,
Mộc Châu (Sơn La): 7 USD/kg. Năm 2006,
trung bình trà orthodox được bán ra với giá 946
USD/tấn, trong khi trà xanh được bán ra ở mức
1.286 USD/tấn và các loại trà đặc sản ở mức
3.260 USD/kg.

Hiện nay, Việt Nam xuất khẩu trà
sang 69 nước trên thế giới (tính đến hết năm
2006), trong đó 75% khối lượng trà xuất
sang Pakistan, Đài Loan, Ấn Độ, Nga, Trung
Quốc, Đức và Irắc. Nếu chỉ tính riêng Pakistan và Đài Loan, đã chiếm 40% khối lượng
trà xuất khẩu của Việt Nam (năm 2006).

Có một vấn đề đang đặt ra cho ngành
trà Việt Nam là dư lượng thuốc trừ sâu trong
trà nguyên liệu còn rất cao, một trong những
cản trở khiến trà Việt Nam không thể tăng
khối lượng xuất khẩu vào những thị trường
khó tính và có những yêu cầu về vệ sinh an
toàn thực phẩm cao như Mỹ và EU.

1
2

Theo báo cáo của Hiệp hội trà Việt Nam

Năm 2006 Nga nhập 172.986 tấn trà xanh, túi nhỏ hơn 3kg, giá 2.049USD/tấn. Trong khi giá trà

xanh của Việt Nam nhập vào thị trường này chưa tới 1.300USD/tấn.
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4.2. Chuỗi giá trị gia tăng của ngành
trà xuất khẩu
4.2.1. Giá trị gia tăng của hộ trồng
Trung bình giá trị gia tăng trên một
kg trà bán ra là 1.401,7 đồng hoặc giá trị gia
tăng trên 1.000m2 diện tích trồng trà là
1.947,7 ngàn đồng. Tuy nhiên, giá trị gia
tăng này có sự khác biệt rõ rệt giữa trà hạt,
trà cành hoặc giữa giống trà Oolong và các

giống trà khác. Chẳng hạn như: đối với
những hộ trồng trà cành, giá trị gia tăng trên
một kg trà bán ra đạt 1.618,3 đồng, gấp 1,66
lần so với những hộ trồng trà từ hạt. Đối với
những hộ trồng trà Oolong thì giá trị gia tăng
đạt 6.350 đồng, gấp 5,57 so với hộ trồng
những loại trà khác. Đặc biệt, chỉ tiêu giá trị
gia tăng/1.000m2 của hộ trồng trà Oolong
cao gấp 11,9 lần hộ trồng trà thường.

Đối với chỉ tiêu giá trị gia tăng của
hộ trồng trà/doanh thu, cứ 100 đồng doanh
thu thì giá trị gia tăng của hộ trồng trà đạt
được là 49,67 đồng hay nằm trong khoảng
49,67 +/- 4,64 (độ tin cậy 95%).
Mô hình hồi quy cho thấy giá trị gia
tăng của hộ trồng phụ thuộc vào quy mô diện
tích trồng trà (nếu diện tích hộ tăng 1 ha, giá
trị gia tăng của hộ tăng 179,5 đồng/kg); loại
đất trồng trà (10 điểm là đất rất tốt, 2 điểm là
đất quá xấu, nếu đất của hộ trồng tăng thêm
1 điểm thì giá trị gia tăng của hộ tăng thêm
141,8 đồng/kg).
Ngoài ra, các yếu tố khác liên quan
đến kỹ thuật chăm sóc, phương pháp thu hái,
bảo quản sau thu hoạch đều có tác động đến
giá trị gia tăng của hộ trồng trà. Đây là những

yếu tố mà hộ trồng trà có khả năng kiểm soát
và chi phối được. Từ đó gợi mở nên những
chính sách về tuyên truyền, tập huấn, khuyến
nông cho hộ trồng trà nhằm giúp họ nắm được
kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo quản trà tốt hơn.
4.2.2. Giá trị gia tăng của người thu
gom
Về giá trị gia tăng của đơn vị thu mua,
trung bình một kg trà bán ra, giá trị gia tăng
đạt 101,7 đồng hay nằm trong khoảng 101,747
+/- 5,50864 (độ tin cậy 95%). Giá trị gia tăng
tính trên 100 đồng doanh thu đạt 4,76 đồng.
Mức này thấp hơn rất nhiều so với giá trị gia
tăng của hộ trồng trà. Sự khác biệt này được
giải thích bởi sự khác nhau của vòng quay vốn.
Nếu chọn mức ý nghĩa thống kê là
5% thì kết quả mô hình như sau:
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mua của mình thì giá trị gia tăng tăng thêm
đạt 16 đồng, trong khi đó nếu tăng tỷ lệ thu
mua trà đẹp lên 10% thì giá trị gia tăng chỉ
tăng thêm 2,9 đồng. Điều này thể hiện kinh
doanh trà chất lượng thấp, trà xấu đang mang
lại giá trị gia tăng cao hơn cho các đơn vị thu
mua. Chúng ta cần phải nghiên cứu sâu hơn
để lý giải xem đâu là nguyên nhân của tình
trạng này. Chính sự thiếu liên kết dọc dẫn
đến người thu gom cũng như hộ trồng trà
không quan tâm nhiều đến chất lượng trà.
4.2.3. Giá trị gia tăng của người chế
biến
Giá trị gia tăng của đơn vị chế biến
đạt 11.091 đồng cho một kg trà chế biến.
Nếu tính theo 100 đồng doanh thu thì giá
trị gia tăng đạt 27,9 đồng. Tuy nhiên giá trị
gia tăng này có sự khác biệt rất lớn giữa trà
Oolong, trà xanh và trà đen. Giá trị gia tăng
của trà xanh đạt 6.480 đồng (cao hơn 2 lần so
với trà đen).
Đối với những đơn vị chế biến trà
Oolong, giá trị gia tăng đạt tới 97.726 đồng
(gấp gần 9 lần so với giá trị trung bình) và
giá trị gia tăng/doanh thu đạt 47% (gần bằng
2 lần so với giá trị trung bình).

Va_sanluong = 69,7 hopdongngban + 135,6
gopcophan + 0,29 chedep + 1,6 chexau +
0,59 giaban – 0,48 giamua - 285,7

Xét về mặt ý nghĩa thống kê, những
yếu tố như số năm thực hiện thu mua, là
người mua chuyên nghiệp hay không, việc
ứng vốn cho người bán… không tác động
đến giá trị gia tăng của người thu gom, cho
chúng ta thấy mối liên kết giữa người thu
mua và người bán (hộ trồng trà) không có
mối liên kết chặt chẽ.
Qua mô hình hồi quy tuyến tính cho
thấy việc hợp đồng trước với người bán, góp
vốn cổ phần với người chế biến, giá bán trà
có mối tương quan đồng biến với giá trị gia
tăng của hộ trồng. Ngoài ra, nếu xét cơ cấu
thu mua, tỷ lệ thu mua trà đẹp và trà xấu
cũng tác động đến giá trị gia tăng của đơn vị
thu mua. Ngược lại, giá thu mua trà có mối
tương quan nghịch biến đối với giá trị gia
tăng của đơn vị thu mua. Nghịch lý tương
quan âm giữa giá mua với giá trị gia tăng/kg
trà khuyến khích người mua gom tiêu thụ
nhóm trà có giá thấp.
Một điều khá đặc biệt là, nếu tăng tỷ
lệ thu mua trà xấu lên 10% trong cơ cấu thu
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Nếu chọn mức ý nghĩa thống kê là
5% thì kết quả mô hình có thể được viết chi
tiết như sau:

khẩu

4.2.4. Giá trị gia tăng của người xuất

Kết quả trên cho thấy, về mặt ý nghĩa
thống kê, giá trị gia tăng của đơn vị chế biến
phụ thuộc vào loại trà chế biến (cheOolong,
chexanh), hệ số chế biến từ tươi sang
khô (hesok) và giá bán trà. Nếu chế biến trà
Oolong sẽ làm tăng giá trị gia tăng lên
55.062 đồng, chế biến trà xanh sẽ làm giá trị
gia tăng tăng 493 đồng so với chế biến trà
đen. Nếu hệ số k giảm đi được 0,1 thì sẽ làm
tăng giá trị gia tăng lên 188 đồng.

Các đơn vị xuất khẩu thường bán theo
giá FOB cảng Việt Nam. Các đơn vị xuất
khẩu mặc dù có chú trọng đến công tác tìm
kiếm khách hàng, nhưng kinh phí dùng cho
công tác này rất thấp. Kết quả là trên 50%
khách hàng của nhà xuất khẩu là do họ tự tìm
đến nhà xuất khẩu.
Đối với các đơn vị xuất khẩu, giá trị
gia tăng là 4.160 đồng, tỷ lệ giá trị gia
tăng/doanh thu là 11,14%. Tuy nhiên có sự
khác biệt giữa giá trị gia tăng của mặt hàng
Oolong, trà xanh và trà đen. Trong đó giá trị
gia tăng của trà Oolong đạt cao nhất.

Giá bán của trà Việt Nam hiện rất
thấp, ngoài nguyên nhân chất lượng thì còn
có nguyên nhân quyền lực thương lượng của
các nhà xuất khẩu Việt Nam với người nhập
khẩu thấp, một mặt do thiếu thông tin thị
trường trong nước và thị trường xuất khẩu,
mặt khác có quá nhiều đầu mối xuất khẩu
(năm 2004, có 255 đầu mối xuất khẩu, 1.567
đơn hàng, xuất 94.722,5 tấn, có 84 người xuất
khẩu dưới 10 tấn); những nhà xuất khẩu chưa
tập hợp đủ vào hiệp hội (chỉ có 144 thành
viên trên tổng số hơn 600 doanh nghiệp); thị

phần của mỗi nhà cung cấp là quá nhỏ (năm
2004, sản lượng của 50% nhà xuất khẩu chỉ
đạt 1.112,6 tấn, chiếm 1,17%; sản lượng của
20 nhà xuất khẩu lớn nhất 58,89%); khả năng
liên kết xuôi của từng nhà xuất khẩu thấp; sự
khác biệt về sản phẩm hầu hết là rất thấp; chi
phí đổi mối của nhà nhập khẩp thấp, họ sẵn
sàng chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà
cung cấp khác.
Ngoài ra, chất lượng sản phẩm không
đồng đều giữa các lô xuất khẩu cũng như
giữa các nhà xuất khẩu đã biến những nhà

Va_sanluong = 55062 cheOolong + 493,6
chexanh - 1882,6 hesok + 1,008 giaban + 3856
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xuất khẩu trà Việt Nam thành người bán
nguyên liệu với giá thấp. Do đó để nâng cao
được giá trị gia tăng của đơn vị xuất khẩu đòi
hỏi phải có những giải pháp đồng bộ để khắc
phục những điểm yếu nêu trên.
4.2.5. Giá trị gia tăng của ngành trà
xuất khẩu

Chúng ta quy đổi theo hệ số chế biến
từ tươi sang khô trung bình là k = 4,74, đối
với trà Oolong k = 4,6, trà xanh k = 5,1 và trà
đen k = 4,4 (những con số này là số trung
bình của các đơn vị chế biến trong mẫu điều
tra). Giá trị gia tăng của các đối tượng tham
gia trong chuỗi như sau:

Tổng giá trị gia tăng của trà Oolong
đạt cao nhất, đạt 35.137 đồng/kg trà tươi,
kế đến là tổng giá trị gia tăng của trà xanh
và trà đen. Trong tổng giá trị gia tăng đạt
được, đơn vị chế biến chiếm tỷ trọng cao
nhất (ngoại trừ trà đen), đạt 60,5% đối với
trà Oolong và đạt 43,5% đối với trà xanh.
Trong thực tế, thường đơn vị chế biến lớn
đều kết hợp với việc xuất khẩu sản phẩm đã
chế biến xong. Nếu gộp 2 khâu này lại thì tỷ
lệ này chiếm đến 81,7% tổng giá trị gia tăng
đối với trà Oolong và đạt 57,5% đối với trà
xanh và đạt 44,7% đối với trà đen. Trong
chuỗi giá trị gia tăng này, người thu gom
chiếm tỷ trọng thấp nhất, chỉ đạt 0,3% đối
với trà Oolong, 3,5% đối với trà xanh và
4,5% đối với trà đen.
Thông qua chuỗi giá trị ngành trà cho
thấy phần hưởng lợi của người trồng trà là
thấp nên họ có xu hướng ít trung thành với

chuỗi giá trị của ngành. Họ không quan tâm
đến việc kiểm soát chất lượng, kiểm soát dư
lượng thuốc bảo vệ thực vật... và làm cho
việc nâng cao chất lượng sản phẩm của
ngành trà càng thêm khó khăn hơn.
Xu hướng của nhà xuất khẩu muốn
đẩy rủi ro về phía những người trồng và/hoặc
chế biến. Trong giao dịch này họ có lợi thế vì
đầy đủ thông tin hơn. Tỷ lệ 81,7% (trà Oolong), 57,5% (trà xanh), 44,7% (trà đen) giá
trị gia tăng của ngành thuộc về người xuất
khẩu và chế biến là một minh chứng.
Tỷ lệ giá trị gia tăng của hộ trồng trà
Oolong thấp hơn so với trà xanh và trà đen
(18,1% so với 39% và 50,8%). Phải chăng
đây cũng là một trong những lý do dẫn đến
các hộ trồng trà chưa đẩy mạnh sang trồng
những giống trà đặc sản như Oolong, bên
cạnh những lý do đã phân tích ở các phần
trên.

Đề tài không thu thập được số liệu giá trị gia tăng của người thu mua trà Oolong. Do đó đề tài giả
định rằng: giá trị gia tăng của người thu mua trà Oolong bằng với giá trị gia tăng của người thu mua
trà thường.
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Theo thống kê của Hiệp hội Chè Việt
Nam, trong năm 2006, ngành trà Việt Nam
đã xuất khẩu được 105.116 tấn trà khô,
tương đương với 486.094 tấn trà tươi. Như
vậy, ước tính tổng giá trị gia tăng ngành trà
đạt được là 1.316 tỷ đồng.

Giá trị gia tăng của ngành trà xuất
khẩu trên 1 ha diện tích.
Theo số liệu của Hiệp hội Chè Việt
Nam, năng suất trung bình của trà thường
là 07 tấn tươi/ha, trà Oolong đạt 15 tấn
tươi/ha.

Dựa vào cơ cấu sản phẩm trà xuất
khẩu, tính được giá trị gia tăng của ngành trà
xuất khẩu trên 1 ha đơn vị diện tích đạt
20.864.000 đồng.
Ngoài ra, đề tài tính được lượng ngoại
tệ thuần 867,57 USD/tấn trà xuất khẩu, tổng
thu ngoại tệ thuần của ngành trà Việt Nam
năm 2006 là 91.195.488 USD.
4.2.6. Những vấn đề chủ yếu của
ngành trà xuất khẩu
Những vấn đề chính của ngành trà
được tóm tắt như sau:
- Thiếu sự liên kết dọc giữa người chế

biến và hộ trồng trà. Hệ quả là hộ trồng trà
không quan tâm đến chất lượng đầu ra của
sản phẩm.
- Công suất của các cơ sở chế biến
vượt quá xa khả năng đáp ứng của vùng
nguyên liệu dẫn đến các cơ sở chế biến cạnh
tranh mua nguyên liệu và hầu như không
vận hành hết công suất thiết kế và không đạt
được lợi thế theo quy mô.
- Trà xuất khẩu của Việt Nam vào thị
trường thế giới hầu hết là không có thương
hiệu (93% sản lượng).
- Trong chuỗi giá trị ngành trà, phần

Đề tài không thu thập được số liệu giá trị gia tăng đối với các loại trà khác. Tuy nhiên, tỷ trọng xuất
khẩu của các loại trà khác này rất thấp (0,21%), nên đề tài giả định rằng: giá trị gia tăng của các
loại trà khác này bằng với giá trị gia tăng của ngành trà xuất khẩu.
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xuất khẩu trung bình sẽ đạt 1.666 USD. Tuy
nhiên kịch bản này sẽ khó thành hiện thực vì
trong vòng 4 năm khó thay đổi được cơ cấu
sản phẩm như vậy. Có lẽ một kịch bản dung
hoà giữa mức tăng cơ cấu trà Oolong, trà xanh
sẽ hiện thực hơn. Mặt khác cũng cần phải thấy
rằng, phải thay đổi vị thế thương hiệu giữa trà
Việt Nam với trà của các nước khác thì mới có
thể đạt được mục tiêu này. Một sự thay đổi
thuần túy về cơ cấu sản phẩm không giúp thực
hiện được mục tiêu. Giảm khoảng cách giá
giữa trà cùng loại của Việt Nam với trà của
các nước xuất khẩu khác là một hướng chiến
lược quyết định. Hoặc ngành trà cần đẩy
mạnh xuất khẩu vào các thị trường giá cao
như Pakistan, Đức, Afghanistan, Iran, Arab
Saudi, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh.
4.2.7.2. Giải pháp
a. Giải pháp quản lý vĩ mô của Nhà
nước
Thiết lập và thực thi hệ thống kiểm
soát chất lượng trà xuất khẩu và trà nội tiêu
ở tất cả các khâu thiết yếu nhất.
Thực thi những hỗ trợ nằm trong hộp
xanh theo Hiệp định nông nghiệp của WTO
nhằm hỗ trợ cho ngành trồng trà.
Quy hoạch và thực hiện quy hoạch
những vùng trà trọng điểm, những vùng trà
đặc sản nổi tiếng (Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà
Giang, Tuyên Quang, Lâm Đồng…) bằng
các chính sách đầu tư hạ tầng, cụm liên kết
ngành (cả ngang và dọc).
Thúc đẩy vai trò xúc tiến thương mại
của các tham tán thương mại ở các nước
trong việc quảng bá thương hiệu trà Việt, tìm
kiếm và cung cấp thông tin thị trường cho
các doanh nghiệp xuất khẩu.

hưởng lợi của người trồng trà là thấp nên họ
có xu hướng ít trung thành với chuỗi giá trị
của ngành.
- Chất lượng sản phẩm không đồng
đều giữa các lô xuất khẩu cũng như giữa các
nhà xuất khẩu. Ngoài ra, giá trà xuất khẩu
của Việt Nam hiện rất thấp, chỉ bằng 55 70% so với giá trà xuất khẩu của thế giới5.
4.2.7. Một số giải pháp nâng cao hiệu
quả ngành trà xuất khẩu Việt Nam
4.2.7.1. Định hướng giải pháp
Những phân tích trong các phần trước
đã chỉ ra rằng ngành trà xuất khẩu của Việt Nam
đã đạt được những hiệu quả nhất định nhưng
chưa tương xứng với tiềm năng cây trà Việt
Nam. Ngành trà đặt mục tiêu đến năm 2010,
tổng khối lượng xuất khẩu trà của cả nước đạt
được 120.000 tấn trà có chất lượng, giá trị cao
và an toàn vệ sinh thực phẩm, với kim ngạch
200 triệu USD (đơn giá xuất khẩu trung bình là
1.666 USD/tấn). Tuy nhiên năm 2006 đơn giá
xuất khẩu trung bình mới đạt được 1.062
USD/tấn. Như vậy để đưa ra các giải pháp đạt
được mục tiêu trên, cần xác định định hướng
chung cho ngành trà trong thời gian tới.
Cần chuyển hướng xuất khẩu sang
những loại trà mang lại giá trị gia tăng cao
như trà Oolong, trà xanh. Hiện tại cơ cấu xuất
khẩu trà Oolong mới đạt 0,68% và trà xanh
đạt 31,76%. Nếu giả định các yếu tố khác
không thay đổi và lấy giá xuất khẩu của năm
2006, nếu tỷ trọng xuất khẩu của trà Oolong
tăng thêm 1%, sẽ làm giá trung bình của toàn
ngành trà tăng thêm 38 USD. Nếu tỷ lệ của
trà xanh tăng thêm 1%, giá trung bình sẽ tăng
lên 13 USD. Hay nói cách khác nếu tỷ trọng
xuất khẩu của trà Oolong tăng 15%, thì giá

Năm 2006 Nga nhập 172986 tấn trà xanh, túi nhỏ hơn 3kg, giá 2049USD/tấn. Trong khi giá trà xanh
của Việt Nam nhập vào thị trường này chưa tới 1300USD/tấn
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Đàm phán song phương cấp chính
phủ với chính phủ các nước nhập khẩu trà
chủ yếu, tạo cơ hội mở đường cho thương
hiệu trà Việt xâm nhập vào thị trường những
nước này.
Tích hợp các nguồn thông tin về thị
trường trà thế giới và trong nước vào website
của Bộ Nông nghiệp và PTNT hoặc Hiệp hội
chè Việt Nam để xây dựng hệ thống thông
tin quốc gia về ngành hàng trà xuất khẩu.
Quản lý đầu tư công nghiệp chế biến
trà nhằm cân đối công suất chế biến với khả
năng vùng nguyên liệu.
Hỗ trợ một phần kinh phí cho việc
đăng ký, bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho một số
vùng trà nổi tiếng của Việt Nam như Bảo
Lộc, Suối Giàng, Phú Thọ, Tuyên Quang,
Thái Nguyên.
b. Các giải pháp quản lý vi mô
- Giải pháp được thực hiện bởi Hiệp
hội chè Việt Nam
Sự liên kết sẽ giúp tạo ra chuỗi giá trị
gia tăng lớn hơn cho ngành trà. Chỉ có liên
kết dọc giữa người trồng, chế biến trà xuất
khẩu mới có thể thực hiện và kiểm soát chiến
lược khác biệt hoá sản phẩm trà xuất khẩu.
Sự liên kết này mới giúp thay đổi cơ cấu sản
phẩm theo giống cũng như kiểm soát được
chất lượng búp thu hoạch và cả dư lượng
thuốc bảo vệ thực vật.
Sử dụng thành công thương hiệu
“Cheviet” sẽ giúp cho sản phẩm trà của Việt
Nam có điều kiện thâm nhập vào các thị
trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao. Bởi vì theo Hiệp
hội chè Việt Nam, chỉ những sản phẩm đáp
ứng được các tiêu chuẩn: nguyên liệu tốt, chế
biến đúng với tiêu chuẩn Việt Nam (những
tiêu chuẩn này đã được xây dựng phù hợp với
các tiêu chuẩn quốc tế) mới được quyền gắn
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thương hiệu “Cheviet”. Hiệp hội cần phải thực
hiện những định hướng đã đề ra đó là mời các
chuyên gia từ các thị trường nhập khẩu lớn sản
phẩm trà của Việt Nam vào kiểm tra để họ
công nhận, từ đó chấp nhận các sản phẩm gắn
thương hiệu Quốc gia “Cheviet”.
Hiệp hội cần đóng vai trò tích cực
trong việc thực hiện các hoạt động xúc tiến
thương mại như tổ chức các chương trình
khảo sát thị trường, quảng bá văn hoá trà Việt
Nam trên cơ sở phối hợp tốt với các Phòng
Thương mại của các nước nhập khẩu trà chủ
yếu, tổ chức các chương trình Festival trà để
quảng bá rộng rãi thương hiệu “Cheviet”...
Vận động xây dựng quỹ bảo hiểm
xuất khẩu trà Việt Nam từ các nguồn vốn và
tài sản của ngành trà để hình thành nguồn vốn
tập trung, chủ động hỗ trợ sản xuất - kinh
doanh sản phẩm xuất khẩu, nâng cao năng
lực cạnh tranh cho các đơn vị thành viên.
Chủ động tăng cường cung cấp những
thông tin có chất lượng và thiết thực đối với
ngành trà Việt Nam như tình hình sản xuất,
năng suất, thị trường, doanh nghiệp chế biến,
xuất khẩu, nhu cầu, thị hiếu của các nước tiêu
thụ trà... thông qua tạp chí “Thế giới chè”.
- Giải pháp được thực hiện bởi đơn
vị xuất khẩu trà
Tùy theo nguồn lực (điểm mạnh, yếu)
của mỗi nhà xuất khẩu mà có thể thực hiện
chiến lược xây dựng và quảng bá thương
hiệu (chiến lược tập trung) tới người tiêu
dùng cuối cùng ở một số thị trường chính có
sản lượng nhập khẩu hơn 1.000 tấn/năm như
Hà Lan, Anh, Trung Quốc, Mỹ, Đức, Ba
Lan, Nga, Đài Loan...
Tăng cường liên kết dọc để thực hiện
chiến lược khác biệt hóa sản phẩm bằng
những sản phẩm chất lượng cao, đặc thù cho

các thị trường chấp nhận giá cao nhưng chất
lượng cao, ví dụ: trà đen chất lượng cao bán
được giá 8.143 USD/MT vào thị trường Na
Uy, giá 17.353 USD/MT vào thị trường
Thụy Sỹ; hoặc trà xanh bán được giá 4.952
USD/MT (Cộng hòa Séc), 6.459USD/MT
(Pháp) và 12.364 USD/MT (Malaysia). Hiểu
và cải thiện được các nhân tố ảnh hưởng tới
quyền lực thương lượng với nhà nhập khẩu
sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh
nói riêng đồng thời cũng góp phần nâng cao
hiệu quả ngành trà xuất khẩu của Việt Nam.
Các doanh nghiệp xuất khẩu cần thực
hiện chiến lược liên kết ngang và chiến lược
hội nhập dọc ngược (với người trồng trà) để
có thể kiểm soát chất lượng hoặc xây dựng
chiến lược sản phẩm mới.
Một số doanh nghiệp có điều kiện cần
thực hiện chiến lược hội nhập dọc xuôi (về
phía khách hàng) để xây dựng thương hiệu
sản phẩm của nhà sản xuất và phân phối tới
người tiêu dùng.
Doanh nghiệp xuất khẩu cần ứng
dụng chương trình quản lý mối quan hệ
khách hàng (CRM) để có thể quản lý và theo
dõi khách hàng tốt hơn. Theo hướng tiếp cận
này mà ngày nay có nhiều nhà tiếp thị theo
đuổi trường phái tiếp thị mối quan hệ thay
thế cho tiếp thị hỗn hợp (marketing mix). Đi
theo cách tiếp cận này cần phải phân tích
mối quan hệ giữa chi phí và giá trị nhận được
hoặc có thể nhận được của nhà nhập khẩu từ
những phương án nhập khẩu khác nhau.
- Giải pháp được thực hiện bởi đơn
vị chế biến trà
Để có thể đa dạng hóa sản phẩm, nâng
cao chất lượng sản phẩm chế biến, qua đó tạo
điều kiện nâng cao giá trị gia tăng cho ngành
trà, các đơn vị chế biến buộc phải nâng cấp,
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đổi mới các thiết bị công nghệ và lựa chọn
công nghệ để tạo ra các sản phẩm phù hợp với
đòi hỏi của thị trường. Ngoài ra, các đơn vị chế
biến cũng nên chú ý theo sát và nắm bắt xu
hướng gia tăng tiêu thụ trà xanh trên thị trường
thế giới để có thể lựa chọn công nghệ chế biến
cho phù hợp và tăng giá trị trong sản xuất trà.
Các đơn vị chế biến cần thúc đẩy liên
kết dọc tạo lợi thế cạnh tranh bằng khác biệt
hóa sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm. Tiêu
thụ trà búp tươi cho nông dân bằng hình thức
hợp đồng, bán cổ phần nhà máy chế biến trà
cho nông dân như ngành mía đường đã làm,
là những hình thức có thể vận dụng.
Các đơn vị chế biến cần trở thành
trung tâm của chương trình chuyển giao tiến
bộ kỹ thuật giống, trồng, chăm sóc, thu hái
và thông tin ngành trong vùng. Qua đó có thể
tạo mối liên kết chặt giữa hộ trồng, thu mua
với các đơn vị chế biến.
Thực hiện quy trình quản lý chất
lượng theo tiêu chuẩn ISO, HACCP để
chứng minh mặt hàng trà Việt Nam đảm bảo
an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chất
lượng. Khi đó các đơn vị xuất khẩu có điều
kiện mở rộng thị trường, thâm nhập được
những thị trường yêu cầu tiêu chuẩn an toàn
vệ sinh thực phẩm cao.
- Giải pháp được thực hiện bởi
người trồng trà
Hộ trồng trà cần chủ động chuyển đổi
trồng các loại giống trà cho năng suất cao, chất
lượng phù hợp. Cải tạo vườn trà cũ, năng suất
thấp, giống kém chất lượng thấp. Hộ trồng trà
cần chủ động tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn
với người chế biến hoặc đơn vị xuất khẩu.
Bên cạnh đó, hộ trồng trà cần thực
hiện đúng quy trình sản xuất về giống, chăm
sóc, bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật,

bảo quản trà. Hộ trồng trà cũng cần thay đổi
định hướng theo nhà xuất khẩu để liên kết xây
dựng dòng sản phẩm trà sạch, trà hữu cơ. Nhu
cầu thị trường này tuy chưa lớn nhưng tiềm
năng tăng trưởng cao, tạo giá trị gia tăng lớn.
Chủ động hợp tác với các nông hộ
khác để tăng hiệu quả qua việc tham gia các
liên kết như hợp tác xã, tổ hợp tác.
KẾT LUẬN
Giá trị gia tăng của ngành trà xuất
khẩu/kg trà tươi tính được đối với trà
Oolong là 35.137đ/kg, trà xanh là 2.924đ/kg,
trà đen là 2.248đ/kg. Tính bình quân theo
cơ cấu xuất khẩu 2006, giá trị gia tăng ngành
đạt 2.708đ/kg trà búp tươi và tổng giá trị
gia tăng toàn ngành là 1.316 tỷ đồng cho
105.116 tấn trà khô xuất khẩu. Đề tài đã tính
được tổng ngoại tệ thuần của ngành trà xuất
khẩu năm 2006 là 91.195.488USD.
Đề tài đã lượng hoá ảnh hưởng của
các nhân tố tới hiệu quả ngành trà xuất khẩu
của Việt Nam: giống trà (trà Oolong hay trà
thường); quy mô diện tích của nông hộ;
phương thức trồng cành hay trồng hạt; loại
đất trồng; kỹ thuật chăm sóc, thu hái; liên kết
bằng hợp đồng giữa người trồng, thu gom,
chế biến; góp vốn của người thu gom với
đơn vị chế biến; giá xuất khẩu bình quân.
Ngành trà xuất khẩu Việt Nam đang
phải đối mặt với nguy cơ mất dần thị trường
xuất khẩu và hiệu quả xuất khẩu thấp. Bởi vì
chất lượng sản phẩm không đồng đều giữa các
lô xuất khẩu cũng như giữa các nhà xuất khẩu.
Nhiều cơ sở chế biến không quan tâm đến
kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào, đặc
biệt, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
trên trà. Từ đó dẫn đến hộ trồng trà không coi
trọng chất lượng nguyên liệu, thiếu chăm sóc
vườn trà đúng quy cách. Với thực trạng như
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vậy, nếu không giải quyết được các vấn đề
nêu trên thì ngành trà sẽ khó có khả năng cạnh
tranh trong thời gian sắp tới.
Với mong muốn tìm kiếm các giải
pháp hữu ích để nâng cao hiệu quả ngành trà
xuất khẩu của Việt Nam, giúp ngành trà có
thể phát triển bền vững, đề tài này đã đạt các
kết quả:
- Xác định hiệu quả ngành trà xuất
khẩu thông qua chỉ tiêu giá trị gia tăng của
ngành và chỉ tiêu ngoại tệ thuần. Xây dựng
mô hình các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả
xuất khẩu trà trên cơ sở phân tích hồi quy
giữa giá trị gia tăng/kg trà của người trồng,
thu mua, chế biến và xuất khẩu trà. Đây là
căn cứ để xây dựng giải pháp nâng cao hiệu
quả của ngành.
- Tập hợp, phát hiện những vấn đề
cần giải quyết trong quá trình phát triển
ngành trà xuất khẩu của Việt Nam. Kiến giải
các nguyên nhân và đưa ra các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả xuất xuất khẩu trà.
Để nâng cao hiệu quả xuất khẩu trà,
phát huy lợi thế của cây trà và nâng cao vai trò
của ngành trà, đề tài đã đưa ra hai nhóm giải
pháp chính: giải pháp quản lý vĩ mô và giải
pháp quản lý vi mô cho 5 chủ thể khác nhau:
Chính phủ, Hiệp hội chè, đơn vị xuất khẩu,
đơn vị chế biến và hộ trồng trà. Những giải
pháp này cần tiến hành đồng bộ để giải quyết
các vấn đề đã nêu. Khi đó thì mục tiêu 200
triệu USD kim ngạch xuất khẩu hàng năm mà
ngành trà đặt ra không phải là khó khăn.
Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới giá
xuất khẩu bình quân, xây dựng chiến lược thị
trường xuất khẩu trà với một chiến lược nâng
cao quyền lực thương lượng cho các nhà
xuất khẩu là những mục tiêu của các đề tài
nghiên cứu tiếp theo.

