
NGÀNH MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM VỚI SỰ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỀN 
VỮNG VÀ XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP 

(Bài phát biểu tạI hộI nghị doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập WTO) 
 

Cây mía và nghề làm mật, đường ở Việt Nam đã có từ xa xưa, nhưng công nghiệp mía 
đường mới được bắt đầu từ thế kỷ thứ XX. Đến năm 1994, cả nước mới có 9 nhà máy 
đường mía, với tổng công suất gần 11.000 tấn mía ngày và 2 nhà máy đường tinh luyện 
công suất nhỏ, thiết bị và công nghệ lạc hậu. Hàng năm phải nhập khẩu từ 300.000 đến 
500.000 tấn đường. Năm 1995, với chủ trường “Đầu tư chiều sâu, mở rộng các nhà máy 
đường hiện có, xây dựng một số nhà máy có quy mô vừa và nhỏ ở những vùng nguyên 
liệu nhỏ. Ở Những vùng nguyên liệu tập trung lớn, xây dựng các nhà máy có thiết bị công 
nghệ tiến tiến hiện đại, kể cả liên doanh với nước ngoài, sản lượng đường năm 2000 đạt 
khoảng một triệu tấn (Nghị Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 8). Chương trình mía 
đường được chọn là chương trình khởi đầu để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
nông nghiệp nông thôn, xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lao động nông 
nghiệp. Ngành mía đường được giao “không phải là ngành kinh tế vì mục đích lợi nhuận 
tốI đa mà là ngành kinh tế xã hội”. 
Thực hiện “Chương trình quốc gia 1 triệu tấn đường” ngành mía đường Việt Nam tuy 
còn non trẻ, chỉ sau 5 năm (1995-2000) đã có bước tiến đột phát. Đầu tư mở rộng công 
suất 9 nhà máy cũ, xây dựng mới 33 nhà máy, tổng số nhà máy đường của cả nước là 44, 
tổng công suất là 81.500 tấn (so vớI năm 1994 tăng thêm 33 nhà máy và trên 760.000 tấn 
công suất), năm 2000 đã đạt mục tiêu 1 triệu tấn đường. Về cơ bản đã đáp ứng được nhu 
cầu đường tiêu dung trong nước, chấm dứt được tình trạng hàng năm Nhà nước phải bỏ 
ra hàng trăm triệu USD để nhập khẩu đường. Đặc biệt công nghiệp mía đường hầu hết 
các nhà máy đường mới đều được xây dựng tại các vùng nông thôn, vùng trung du, miền 
núi, vùng dân tộc ít người, vùng đất nghèo khó khăn, vùng sâu, vùng xa và được phân bổ 
khắp cả 3 miền (miền Nam: 14 nhà máy, Miền Trung và Tây Nguyên: 15 nhà máy, và 
miền Bắc: 13 nhà máy). 
Đáng chú ý nhất là ngành mía đường phát triển đã giúp nông dân khai hoang phục hoá, 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở thêm đất trồng mía được hơn 200.000ha, đưa tổng diện 
tích trồng mía bán nguyên liệu cho các nhà máy và các cơ sở chế biến thủ công được gần 
18 triệu tấn mía cây, giải quyết việc làm cho hơn 1 triệu lao động trong nông nghiệp. 
Hàng năm có từ 150 đến 200 ngàn hộ nông dân trồng mía đã ký hợp đồng kinh tế trồng 
và bán mía cho các nhà máy, trong đó 70% số hộ hàng năm đã được các nhà máy ký hợp 
đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm ổn định sản xuất. Nhiều nhà máy đường như: Nhà máy 
đường Lam Sơn, nhà máy đường Nghệ An Tatte&Lyle, nhà máy đường Bourbon Tây 
Ninh, nhà máy đường Phụng Hiệp, Nhà máy đường Vị Thanh, nhà máy đường Sơn La, 
nhà máy đường Hoà Bình, công ty đường Quảng Ngãi… đã đầu tư ứng trước giống mía, 
phân bón, cày bừa đất, thuốc sâu… và cử cán bộ nông vụ hướng dẫn tập huấn chuyển 
giao kỹ thuật trồng mía, tăng năng suất sản lượng bán cho nhà máy, tăng thêm thu nhập, 
ổn định sản xuất và cuộc sống cho nông dân. Cơ thể nói gần 80% số hộ nông dân ở các 
vùng trồng mía bán nguyên liệu cho các nhà máy đường. 
Trong hơn 10 năm qua, cùng với các hỗ trợ của Nhà nước, sản xuất và đời sống đã được 
cải thiện lớn, bộ mặt nông thôn đã được đổi mới, đường xá giao thông nông thôn, đường 
điện, trường học đã mở mang thêm nhiều. 



Trong quá trình phát triển công nghiệp mía đường, nhiều nhà máy đã gắn kết nguyên tắc 
tổ chức hợp tác ổn định bền vững với sản xuất nông nghiệp nông thôn và nông dân. Ví 
dụ: nhà máy đường Lam Sơn, Thanh Hoá từ năm 1992 đến nay liên kết hợp tác với gần 
35.000 hộ nông dân trồng mía trong vùng, tổ chức thành công Hiệp hội mía đường Lam 
Sơn, đại diện cho người nông dân, người trồng mía và nhà máy bầu ra Hội đồng quản trị 
của Hiệp hội để điều phối và bảo vệ lợi ích của nông dân, gắn bó trách nhiệm giữa nhà 
máy sản xuất công nghiệp với nông dân trồng mía bán nguyên liệu cho nhà máy, cùng 
nhau đóng góp vốn để xây dựng quỹ phòng chống rủi ro, hỗ trợ nhau khi gặp thiên tai, 
hoả hoạn hoặc khi có biến động thị trường. Trong những năm qua, nhà máy đã hỗ trợ 
nông dân khai hoang phục hoá mở rộng diện tích trồng mía được hơn 10.000 ha và 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả thấp sang trồng mía được trên 5.000 ha, tạo việc 
làm ổn định cho gần 20.000 lao động. Hàng năm nhà máy đã đầu tư ứng trước cho người 
trồng mía gần 100 tỷ đồng, gồm tiền cày bừa làm đất, tiền mua giống mía, phân bón, 
thuốc bảo vệ thực vật và một phần tiền nhân công, tổ chức các lớp tập huấn chuyên giao 
kỹ thuật thâm canh mía cho nông dân. Nhà máy còn dành 1 phần lợi nhuận hỗ trợ nông 
dân và các địa phương trồng mía xây dựng trường học, nhà trẻ, trạm xá. 
Nhờ kết quả trồng mía, hầu hết nông dân đã xây dựng nhà ở kiên cố, mua sắm được 
nhiều phương tiện, hơn 90% hộ có ti vi, 60% hộ có xe máy, trên 300 hộ đã có xe ôtô vận 
tải lớn để vận chuyển mía đến nhà máy bán; 120 hộ có máy kéo làm đất; hơn 1000 hộ 
trồng mía hiện đang là cổ đông có cổ phần tại nhà máy. Nông dân trồng mía trong vùng 
không còn nghèo đói, số hộ nghèo ngày một giảm, số hộ khá giả ngày càng tăng. Bộ mặt 
nông thôn vùng mía đã có nhiều đổi mới, làng xã đạt tiêu chuẩn văn hoá ngày một tăng, 
đời sống vật chất và tinh thần của nông dân vùng mía ngày càng một cao, nông dân vùng 
mía ngày một phát triển ổn định và bền vững hơn. 
Tóm lại, hơn một thập kỷ qua (1995-2006) tuy thời gian chưa nhiều, được sự hỗ trợ và 
bằng sự tác động có hiệu quả bởi các chính sách của Chính phủ, ngành mía đường non trẻ 
của Việt Nam đã đóng góp một phần vào sự tăng trưởng nền kinh tế quốc dân, và phần 
quan trọng hơn là góp phần lớn về mặt xã hội, giải quyết việc làm ổn định hàng triệu 
nông dân trồng mía và hơn 2 vạn công nhân ổn định làm việc trong các nhà máy, có đời 
sống vật chất tinh thần ổn định ngày một cải thiện, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
tạo nên các vùng sản xuất hàng hoá lớn, bộ mặt nông thôn các vùng mía được đổi mới… 
Đặc biệt là trong 3 năm qua thực hiện quyết định 28/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ, nhà máy đường đã được chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ 
phần, mối quan hệ hợp tác giữa nhà máy và người trồng mía và các địa phương trồng 
mía, trong việc xây dựng vùng nguyên liệu có nhiều triển vọng mới. 
Tuy nhiên, bước vào hội nhập kinh tế khu vực AFTA và gia nhập tổ thức thương mại thế 
giớI WTO, ngành mía đường Việt Nam đang đứng trước những thách thức lớn là: 
 

1. Các nhà máy đường Việt Nam phần lớn vừa mới được xây dựng với quy mô vừa 
và nhỏ. Hiện tại còn 37 nhà máy đường đang hoạt động, gồm 6 nhà máy có vốn 
đầu tư nước ngoài với tổng công suất 27.000TMN, bình quân một nhà máy 
4500TMN, 31 nhà máy là vốn đầu tư trong nước (trong đó có 25 nhà máy cổ phần 
hoá) tổng công suất 48.800TMN, bình quân 1.575TMN/nhà máy; phần lớn các 
nhà máy có quy mô nhỏ từ 700 – 1.000 TMN, thiết bị và công nghệ lạc hậu, năng 
suất thiết bị và lao động, hiệu quả và chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao. 



2. Vùng nguyên liệu quy mô nhỏ bé, phân tán, chưa được đầu tư tương xứng với yêu 
cầu sản xuất công nghiệp. Đặc biệt là diện tích trồng mía bình quân cho mỗi hộ 
nông dân quá thấp (0.3 – 0.5 ha/hộ). Một nhà máy đường phải quan hệ hợp đồng 
với 20 – 30 ngàn hộ nông dân bán mía, bình quân mỗi hộ chỉ bán được từ 30-40 
tấn mía/vụ; năng suất và chất lượng mía thấp; bình quân năng suất chỉ đạt khoảng 
50 tấn/ha và dưới 10ccs (độ đường). 
Xét cả về năng suất nông nghiệp và nâng suất công nghiệp chế biến, ngành mía 
đường Việt Nam còn thấp, thua quá nhiều so với các ngành mía đường lớn của 
khu vực và thế giới. Bình quân ở Việt Nam chỉ mới đạt 4-5 tấn đường/ha, trong 
khi đó ở Thái Lan là 7-8 tấn/ha, ở Úc và Brazil là 9-12 tấn/ha. 

3. Rất đáng lưu ý là ngành mía đường Việt Nam chịu tác động rủi ro rất lớn bởi thời 
tiết hạn hán và bão lũ, các vùng nguyên liệu phần lớn nằm ở các vùng trung du và 
miền núi, nông dân và nông thôn vốn là những vùng khó khăn, chưa được đầu tư 
các công trình thuỷ lợi, giao thông… 

4. Ngành mía đường Việt Nam cũng đang chịu tác động lớn bởi quan hệ cung cầu và 
giá đường của thị trường thế giới. Phần lớn trong số 60 quốc gia sản xuất đường 
lớn trên thế giới đều có chính sách trợ giá đường nội tiêu thông qua thuế nhập 
khẩu cao và chính sách hạn ngạch thuế quan. Với Việt Nam, những bảo hộ này 
không có nhiều, chỉ riêng có hạn ngạch và thuế nhập khẩu thì theo lộ trình hội 
nhập AFTA thuế suất nhập khẩu đường sẽ giảm dần từ 30% năm 2007 xuống còn 
5% năm 2010. Với việc gia nhập WTO, Việt Nam sẽ phải mở cửa nhập khẩu 
trong hạn ngạch là 25% vớI đường thô, ngoài hạn ngạch là 65%, khối lượng nhập 
khẩu trong hạn ngạch còn tăng 5% mỗi năm. 

5. Giá đường thị trường thế giới, cho đến nay, không thực sự phản ánh quan hệ cân 
bằng cung cầu mà chịu tác động bởi chính sách trợ cấp sản xuất trực tiếp hay gián 
tiếp của nhiều nước, nhất là các nước EU trong 40 năm qua luôn duy trì giá đường 
cao gấp 4 lần so với giá đường trung bình trên thế giới (tháng 8/2005 là 631,9 
Euro, tương tương 764,1 USD) đã bóp mép thị trường đường của các nước đang 
phát triển. Việt Nam cũng không nằm ngoài chịu sự tác động này. 

 
Một số giải pháp để tham gia hội nhập WTO 
 
Trong 3 năm qua, Chính phủ đã và đang có những biện pháp hỗ trợ cho ngành mía 
đường. Đáng chú ý là một số quyết định sau đây của Thủ tướng Chính phủ. 

1. Quyết định 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 về việc tiêu thụ nông sản thông qua 
hợp đồng. Thời gian qua, quyết định này đã phát huy tác dụng tích cực gắn kết 
các nhà máy đường với nông dân trồng mía, góp phần ổn định và phát triển vùng 
nguyên liệu mía phục vụ các nhà máy đường. Tuy nhiên, Chính phủ cần nghiên 
cứu kinh nghiệm của các nước để có bổ sung, tăng cường tính pháp lý và tạo nên 
sự gắn bó hơn nữa giữa nhà máy đường và nông dân như: Quy hoạch vùng trồng 
mía, không để các cây khác tuỳ tiện cạnh tranh, có quỹ phòng chống rủi ro thiên 
tai bão lũ.... 

2. Quyết định 28/2004/QQD-TTg ngày 4/3/2004 về việc tổ chức lại sản xuất và thực 
hiện một số giải pháp xử lý khó khăn đối với các nhà máy và công ty đường và 
người trồng mía. 

 



Về tổ chức lại sản xuất: 
 

- 2 Nhà máy đã thanh lý dây chuyền sản xuất đường chuyển đổi sang kinh doanh 
sản xuất mặt hàng khác. 

- 4 nhà máy đang làm thủ tục phá sản. 
- Còn lại 37 nhà máy tiếp tục hoạt động, trong đó 6 nhà máy liên doanh và 100% 

vốn nước ngoài, 26 nhà máy đã cổ phần hoá đang chờ quyết định phá sản hoặc 
bán. 

- Nhờ việc tổ chức lại sản xuất kết hợp với xử lý tài chính theo Quyết định 
28/2004QĐ-TTg, đồng thời giá đường giữ được ở mức cao nên 2 năm vừa qua, 
mặc dù chịu ảnh hưởng của thiên tai, sản lượng mía và đường đều giảm, ngành 
đường Việt Nam vẫn có lãi. Năm 2004, có 31/37 nhà máy có lãi, tổng số lãi là 
419,2 tỷ đồng, tổng số lỗ là 75,9 tỷ đồng. Tổng số tiền nộp ngân sách Nhà nước là 
415,1 tỷ đồng. Như vậy chỉ tính riêng 2 năm 2004 và 2005 tổng số tiền nộp ngân 
sách là 741,5 tỷ đồng, bằng 50% số tiền mà Chính phủ đã xử lý tài chính tồn đọng 
trong 10 năm qua cho các nhà máy đường. 

 
Có thể coi quyết định 28/2004/QĐ-TTg là một bước đi rất tích cực chuẩn bị cho ngành 
đường Việt Nam hội nhập quốc tế. 
 
Hiện nay Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang chuẩn bị trình Chính phủ phê 
duyệt tổng quan phát triển mía đường Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 
2020. Đề ra các giải pháp chỉ đạo các địa phương xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, 
thực hiện các giải pháp đồng bộ về quy hoạch, giống kỹ thuật thâm canh, đầu tư cơ sở hạ 
tầng áp dụng cơ giới hoá, để nâng nhanh năng suất, chất lượng mía. Đầu tư chiều sâu, mở 
rộng công suất nhà máy đường hiện có, nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lượng sản 
phẩm, giảm chi phí chế biến, tăng năng lực cạnh tranh.... 
 
Về những giải pháp của ngành mía đường. 
 
Với nhận thức hội nhập kinh tế quốc tế vừa là thách thức vừa là cơ hội, Hiệp hội mía 
đường Việt Nam đã có những hoạt động: 
 

- Tổ chức các hội thảo về thời cơ và thách thức hội nhập nhằm cung cấp cho tất cả 
các công ty và nhà máy đường và các ngành, các cấp những đánh giá về thực 
trạng ngành mía đường trong nước, về sức cạnh tranh cũng như các giải pháp 
nâng cao sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập. 

- Đề nghị chính phủ các Bộ ngành và địa phương hỗ trợ đẩy  mạnh việc thực hiện 
quyết định 28/2004/QĐ-TTg, sớm hoàn thành việc tổ chức lại sản xuất và chuyển 
đổi sở hữu các doanh nghiệp nhà nước. 

- Từng nhà máy, Công ty đường rà soát lại năng lực và hiệu quả sản xuất, tìm các 
biện pháp củng cố và phát triển vùng mía, nâng cấp thiết bị, hoàn thiện công nghệ 
và mở rộng quy mô sản xuất, tăng cường công tác thông tin và xúc tiến thương 
mại, đào tạo nguồn nhân lực,v.v... 

 
Một số đề nghị: 



 
1. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có chính sách hỗ trợ, đầu tư xây 

dựng hoàn thiện 3 Trung tâm giống mía và nghiên cứu khoa học về nông nghiệp 
mía đường ở ba miền Bắc, Trung, Nam, có chính sách giúp nông dân dồn điền đổi 
thửa, quy hoạch xây dựng và hình thành các vùng mía tập trung chuyên canh sản 
xuất hàng hoá lớn và có chính sách khuyến nông hỗ trợ nông dân cơ giới hoá 
khâu canh tác và thu hoạch mía. Đồng thời tăng kinh phí khuyến khích cho việc 
tập huấn, nâng cao trình độ và tay nghề kỹ thuật thâm canh mía, tạo điều kiện cho 
nông dân nâng cao năng suất và chất lượng mía đạt mức 70-80 tấn/ha. 

2. Đề nghị Nhà nước ban hành tiêu chuẩn chất lượng mía và đường phù hợp với tiêu 
chuẩn chung của ngành đường thế giới. 

3. Đề nghị Chính phủ và các địa phương có chính sách và giải pháp kiểm soát biên 
giới tập trung chống buôn lậu trốn thuế. 

4. Đặc biệt  đề nghị Chính phủ đặt cao vấn đề kiến nghị với WTO nối  lại vòng đàm 
phán Doha. Yêu cầu các nước phải nhanh chóng xoá bỏ mọi trợ cấp, trợ giá cho 
cả 3 lĩnh vực: sản xuất, thương mại và tiêu dùng, bảo đảm tính công bằng và bình 
đẳng quốc tế, đưa mặt bằng giá đường về đúng thực chất của  nó. 

 
                                                                                     Lê Văn Tam 
                                                             Chủ tịch hiệp hội mía đường Việt Nam.  

 


