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BỘ NÔNG NGHIỆP 
VÀ PHÁT TRI ỂN NÔNG THÔN 

 

Số:  3449 /TB-BNN-VP 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
         Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2007 

THÔNG BÁO  

Ý ki ến kết luận của Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần  
 tại Hội nghị Tổng kết sản xuất mía ñường niên vụ 2006-2007  

và Tri ển khai thực hiện Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg của Thủ tướng  
Chính phủ về Quy hoạch phát triển mía ñường ñến năm 2010 

và ñịnh hướng ñến năm 2020 

 

Ngày 16 tháng 6 năm 2007, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
PTNT Diệp Kỉnh Tần ñã chủ trì Hội nghị Tổng kết sản xuất mía ñường niên vụ 
2006-2007 và Triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ. Tham dự Hội nghị có ñại diện của Văn phòng Chính phủ; các Bộ, 
ngành liên quan; Uỷ ban nhân dân và Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh có nhà 
máy ñường; Hiệp hội Mía ñường Việt Nam, Hội Cơ khí nông nghiệp Việt Nam; 
các Viện nghiên cứu, quy hoạch; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mía ñường 
và các cơ quan báo chí.  

Hội nghị ñã nghe Báo cáo Tổng kết sản xuất mía ñường niên vụ 2006-2007 
và Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về Quy hoạch phát triển mía ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến 
năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT; Báo cáo Tình hình sản xuất nguyên liệu 
mía vụ 2006-2007 và kế hoạch phát triển trong thời gian tới của Cục Trồng trọt; 
Báo cáo tình hình phối hợp trong sản xuất, tiêu thụ mía và ñường vụ 2006-2007 và 
chương trình hoạt ñộng vụ 2007-2008 của Hiệp hội Mía ñường Việt Nam; ý kiến 
phát biểu của các ñại biểu tham dự Hội nghị. Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần ñã kết 
luận như sau:    

Từ chỗ có nhiều khó khăn, ñược sự quan tâm chỉ ñạo sát sao của Thủ tướng 
Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và sự cố gắng 
phấn ñấu của các nhà máy, vụ sản xuất mía ñường 2006-2007 là vụ thứ 3 liên tiếp 
ngành ðường sản xuất có hiệu quả. Giá mía, giá ñường tương ñối hợp lý, bước ñầu 
nâng cao năng lực cạnh tranh, hạn chế ñược ñường nhập lậu, ñem lại hiệu quả cho 
cả nhà máy và người trồng mía. Việc tranh chấp trong thu mua mía vẫn còn nhưng 
không ñáng kể. Vụ 2007-2008, Hiệp hội mía ñường Việt Nam cần tập trung chỉ ñạo 
ñể việc phối hợp giữa các nhà máy trong sản xuất, tiêu thụ mía và ñường ñược tốt 
hơn; có biện pháp xử lý nghiêm ñối với các trường hợp tranh mua nguyên liệu, 
chấm dứt hẳn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. 



 2

Trong thời gian tới, ngành ñường cần tập trung triển khai thực hiện tốt Quyết 
ñịnh số 26/2007/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch phát triển mía 
ñường ñến năm 2010 và ñịnh hướng ñến năm 2020 theo Kế hoạch triển khai Bộ 
Nông nghiệp và PTNT ñã báo cáo tại Hội nghị. Cụ thể là: 

1. Về Quy hoạch 
- ðối với vùng nguyên liệu: 

Hiện nay, diện tích ñất trồng mía các tỉnh ñã quy hoạch cho các nhà máy 
ñường ñến năm 2006 ñã bằng và cao hơn mức quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ 
ñã phê duyệt ñến năm 2010. Vì vậy, Uỷ ban nhân dân các tỉnh có nhà máy ñường 
rà soát ñiều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu cho các nhà máy theo hướng giữ 
nguyên diện tích ñã quy hoạch hiện tại; rà soát, ñiều chỉnh ñể tạo nên các vùng 
nguyên liệu liền vùng, liền khoảnh, tạo ñiều kiện áp dụng cơ giới hoá và thâm canh 
với công nghệ cao ñể nâng nhanh năng suất, chất lượng mía; giữ diện tích mía cả 
nước ổn ñịnh ở mức 300.000 ha. 

Trong năm 2007, Uỷ ban nhân dân các tỉnh chỉ ñạo làm xong việc rà soát, bổ 
sung, ñiều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu của từng nhà máy ñường. Trong ñó, 
ñặc biệt quan tâm quy hoạch rõ vùng nguyên liệu của từng nhà máy ở những ñịa 
bàn thường xảy ra tranh chấp trong thu mua nguyên liệu như khu vực ðồng bằng 
sông Cửu Long và Tây Nguyên.  

- ðối với nhà máy: 
+ UBND các tỉnh và các doanh nghiệp cần thực hiện ñúng ý kiến chỉ ñạo của 

Thủ tướng Chính phủ, từ nay ñến năm 2010 không xây dựng thêm nhà máy ñường 
mới. Những tỉnh ñã tự quyết ñịnh cho ñầu tư xây dựng nhà máy ñường mới, phải 
báo cáo, xin phép Thủ tướng Chính phủ. 

+ Các nhà máy ñường, căn cứ vào khả năng tăng năng suất của vùng nguyên 
liệu và thời vụ thu hoạch mía tốt nhất ñể mở rộng công suất, có thể rút ngắn thời 
gian sản xuất nhưng vẫn ñạt hiệu quả kinh tế cao; chỉ mở rộng công suất nhà máy 
trên cơ sở vùng nguyên liệu hiện có của mình và phát huy hết tiềm năng của dây 
chuyền thiết bị hiện có, hạn chế lắp ñặt bổ sung dây chuyền mới.  

2. Về xây dựng vùng nguyên liệu 
Tinh thần chỉ ñạo chung là: thực hiện ñồng bộ các giải pháp về giống, kỹ 

thuật thâm canh, ñầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng cơ giới hoá... ñể tăng nhanh năng 
suất, chất lượng mía. Coi ñây là giải pháp cơ bản ñể các nhà máy ñường có ñủ 
nguyên liệu, sản xuất ñạt 1,4 triệu tấn ñường vào năm 2010 theo ñúng chỉ ñạo của 
Thủ tướng Chính phủ.   

Các công ty, nhà máy ñường phải chủ ñộng xây dựng Dự án ñầu tư phát triển 
vùng nguyên liệu phù hợp với quy hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt; chủ ñộng 
làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT ñề xuất, xây dựng các dự án ñầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng (cải tạo ñồng ruộng, giao thông, thuỷ lợi...) cho vùng nguyên 
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liệu tập trung, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; ñề xuất với UBND tỉnh ban hành 
và chủ ñộng có các chính sách hỗ trợ ñầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở hạ 
tầng, khuyến khích nông dân “dồn ñiền, ñổi thửa” ñể hình thành vùng sản xuất 
nguyên liệu tập trung liền vùng, liền khoảnh. 

 
3. Về khoa học công nghệ 
3.1.  Về giống mía 
Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan, trong năm 2007 

triển khai thực hiện các công việc sau: 
- Tổ chức cuộc họp gồm các ñơn vị liên quan bàn, thống nhất ñể trình Bộ các 

giải pháp thực hiện ðề án: “Phát triển giống mía cho vùng nguyên liệu các nhà máy 
ñường giai ñoạn 2003-2008”, nếu có vướng mắc về cơ chế phải báo cáo Bộ trình 
Chính phủ giải quyết. Trên cơ sở ñó, có hướng dẫn triển khai cụ thể ñể ðề án thực 
hiện ñạt nội dung và tiến ñộ. 

- Trình Bộ sửa ñổi quyết ñịnh quy ñịnh về Quy trình khảo nghiệm, công 
nhận giống mới ñối với cây mía (có hệ số nhân giống thấp) cho phù hợp với yêu 
cầu hiện nay. 

- Hướng dẫn sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh vùng trọng ñiểm mía chỉ ñạo 
các nhà máy ñường lập dự án phát triển giống mía cho vùng nguyên liệu tập trung 
giai ñoạn 2008-2010 trên cơ sở phù hợp với Quyết ñịnh 17/2007/Qð-TTg về 
chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2006 
– 2010, trình UBND tỉnh phê duyệt.  

3.2.  Về cơ giới hoá 
Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chủ trì, phối hợp với Vụ Khoa 

học công nghệ và các ñơn vị liên quan: 
- Chỉ ñạo Viện Cơ ñiện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch tổng kết, 

báo cáo kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm về cơ giới hoá trong canh tác và thu 
hoạch mía; hướng dẫn, khuyến cáo về loại máy phù hợp với từng vùng, các ưu 
nhược ñiểm ñể các doanh nghiệp có thể tham khảo, lựa chọn phương án ñầu tư thiết 
bị, máy móc, ñẩy nhanh việc cơ giới hoá trong canh tác, thu hoạch mía, khắc phục 
tình trạng thiếu lao ñộng. 

- Hướng dẫn, chỉ ñạo các nhà máy ñường lập chương trình áp dụng cơ giới 
hoá trong canh tác và thu hoạch mía; xây dựng các chính sách phối hợp, hỗ trợ 
nông dân ñầu tư cơ giới hoá.  

- ðặt hàng và thông báo mời thầu cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia nghiên 
cứu chế tạo các loại máy canh tác và thu hoạch mía phù hợp cho từng vùng trong 
năm 2008. 

3.3.  Về thuỷ lợi 
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- Vụ Kế hoạch và Cục Thuỷ lợi bố trí ñủ vốn, chỉ ñạo hoàn thành dứt ñiểm 
Dự án ðiều tra quy hoạch thuỷ lợi cho vùng nguyên liệu mía tập trung, trình Bộ 
phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi cho vùng nguyên liệu mía tập trung xong trước tháng 
6 năm 2008. 

- Các công ty, nhà máy ñường chủ ñộng làm việc với Sở Nông nghiệp và 
PTNT ñề xuất, xây dựng các Dự án thuỷ lợi tưới mía, trình cấp có thẩm quyền phê 
duyệt ñể triển khai thực hiện.   

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh có nhà máy ñường chịu trách nhiệm 
tổng hợp, ñăng ký các Dự án thuỷ lợi tưới mía với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ 
Nông nghiệp và PTNT vào tháng 6 hàng năm, ñể các cơ quan chức năng tổng hợp, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành xem xét bố trí vốn cho năm kế 
hoạch.  

3.4.  Về thâm canh 
Cục Trồng trọt, Vụ Khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT lập 

kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các Viện xây dựng các Quy trình thâm canh phù hợp 
cho từng vùng sinh thái; ban hành và chỉ ñạo triển khai thực hiện nhanh các Quy 
trình thâm canh ñã ñược nghiệm thu, công nhận. 

3.5.  Về công tác khuyến nông 
- Cục Trồng trọt chủ trì, phối hợp với Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề 

muối, Trung tâm khuyến nông Quốc gia, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam và các ñơn 
vị liên quan xây dựng, trình Bộ phê duyệt chương trình khuyến nông cho cây mía 
giai ñoạn 2008-2010 xong trước ngày 30/10/2007. Căn cứ Chương trình Bộ ñã phê 
duyệt, Trung tâm khuyến nông Quốc gia lập kế hoạch và chỉ ñạo Trung tâm khuyến 
nông các tỉnh phân bổ vốn khuyến nông cho cây mía hàng năm, thông báo ñể các 
nhà máy biết, phối hợp. 

- Các nhà máy ñường chủ ñộng phối hợp với chương trình khuyến nông của 
Nhà nước, ñào tạo, hướng dẫn, xây dựng mô hình ñể chuyển giao nhanh giống mới, 
các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, thâm canh mía cho nông dân.  

3.6.  Về ñầu tư ñổi mới công nghệ và thiết bị  
Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chịu trách nhiệm hướng dẫn, chỉ 

ñạo các nhà máy ñường xây dựng kế hoạch mở rộng công suất phù hợp với vùng 
nguyên liệu và thị trường, ñảm bảo cân ñối hài hoà với quy hoạch của Thủ tướng 
Chính phủ tại Quyết ñịnh số 26/2007/Qð-TTg. ðồng thời, chỉ ñạo các nhà máy 
hoàn thiện hệ thống quản lý sản xuất, chất lượng theo hướng hiện ñại, ñảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm, phù hợp với hội nhập kinh tế thế giới, ñến năm 2010 tất cả 
các nhà máy sản xuất ñường ñều ñạt tiêu chuẩn quản lý ISO 9001. 

4. Về tiêu thụ và xúc tiến thương mại 
- Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chịu trách nhiệm tổng hợp, báo 

cáo tình hình sản xuất, tiêu thụ ñường theo ñịnh kỳ hàng tháng và cả năm. 
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- Vụ Kế hoạch chịu trách nhiệm dự báo tình tình tiêu thụ ñường, báo cáo cân 
ñối giữa sản xuất và tiêu dùng, chủ ñộng phối hợp với Tổ ðiều hành thị trường 
trong nước và Hiệp hội Mía ñường Việt Nam ñiều hành việc tiêu thụ ñường trong 
nước, bình ổn thị trường. 

- Hiệp hội Mía ñường Việt Nam có các biện pháp tổ chức, ñiều hành ñể các 
nhà máy và các ñơn vị kinh doanh chủ ñộng phối hợp tốt với nhau trong sản xuất 
và tiêu thụ ñường, ñiều tiết giữ thị trường ổn ñịnh; xúc tiến thành lập Công ty Cổ 
phần thương mại mía ñường, ñể có một ñơn vị ñầu mối phối hợp chung trong tiêu 
thụ và xuất khẩu ñường khi cần thiết.  

- Các nhà máy ñường có các biện pháp thực hiện tốt việc ký hợp ñồng với 
người trồng mía theo Quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 
Quy chế phối hợp trong sản xuất, tiêu thụ mía và ñường; có kế hoạch xây dựng, 
bảo vệ nhãn mác hàng hoá và thương hiệu của ñơn vị mình.      

 
5. Về tổ chức sản xuất 
- Trong năm 2007, phải tập trung giải quyết xong dứt ñiểm việc chuyển ñổi 

sở hữu và xử lý tài chính của 7 nhà máy ñường còn lại theo Quyết ñịnh 
28/2004/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ. ðối với 3 Nhà máy gồm Sơn La, Kon 
Tum và Thới Bình (Cà Mau), giao cho Ban ðổi mới và quản lý doanh nghiệp của 
Bộ chủ ñộng phối hợp với UBND của 3 tỉnh ñôn ñốc thực hiện, tham mưu ñể Bộ có 
cuộc họp liên tịch giữa các Bộ, ngành và ñịa phương, bàn giải quyết các vướng mắc 
trong việc xử lý, tổ chức lại sản xuất của 3 ñơn vị này; ñồng thời, giúp ñỡ các ñơn 
vị trong việc lập phương án xử lý.      

- Cục Hợp tác xã và PTNT phối hợp với các ñịa phương hướng dẫn, chỉ ñạo 
xây dựng các hợp tác xã sản xuất, dịch vụ tại các vùng trồng mía tập trung, ñể việc 
tổ chức sản xuất và tiêu thụ mía nguyên liệu phát triển theo hướng hiện ñại, phù 
hợp với trình ñộ tổ chức của nhà máy công nghiệp.   

6. Về chính sách 
- Theo nhiệm vụ công tác Bộ ñã giao, trong năm 2007, Cục Hợp tác xã và 

PTNT chủ trì, phối hợp với các ñơn vị liên quan thực hiện xong việc khảo sát, ñánh 
giá lại kết quả thực hiện Quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 
Khuyến khích tiêu thụ nông sản thông qua hợp ñồng kinh tế, soạn thảo ñể Bộ trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết ñịnh mới phù hợp với tình hình hội nhập 
kinh tế quốc tế, khuyến khích, gắn bó lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp và 
người trồng, cung cấp nguyên liệu trong quá trình sản xuất.   

- Giao Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chủ trì, phối hợp với các 
ñơn vị liên quan, tổng hợp các vướng mắc trong việc thực hiện các chính sách  ñối 
với ngành ðường, ñề xuất và soạn thảo các văn bản kiến nghị với các Bộ và Thủ 
tướng Chính phủ các nội dung cần sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực 
tế hiện nay.  
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Trên cơ sở các nội dung cần triển khai thực hiện ở trên, UBND các tỉnh có 
nhà máy ñường, các Cục, Vụ liên quan, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam, các Nhà 
máy và Công ty ñường lập chương trình triển khai cụ thể, báo cáo kết quả thực hiện 
về Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/11/2007 ñể Bộ tổng hợp báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ. 

Văn phòng Bộ xin thông báo ñể các cơ quan, ñơn vị liên quan biết và phối 
hợp chỉ ñạo, triển khai thực hiện ./. 

 
Nơi nhận: 
  - Bộ trưởng, TT Diệp Kỉnh Tần (B/c); 
  - VPCP; Bộ KH & ðT, TC, TM, KH & CN, TN & 
MT; NHNNVN;  
  - VP Bộ; Cục CBNLS & NM, TTr, BVTV, TL, 
HTX & PTNT; BðM & QLDN; Vụ KH, TC, 
KHCN; TT KNQG; TTTH & TK;  
  - Viện KHNNMN, CðNN & CNSTH, DTr, QH & 
TKNN, QHTL, TTNC & PTMð;  
  - UBND, Sở NN và PTNT các tỉnh có nhà máy 
ñường;  
   - HHMðVN; TCT MðI, II; các NMð; 
   - Lưu VT,TH. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CHÁNH V ĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG  
Nguyễn Minh Nhạn 

(ñã ký) 

 


