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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 01+02 - 2006 

TIN TRONG NƯỚC 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

Kết qu ả sản xu ất Mía ñường tháng 2 n ăm 2006 

A. Kết qu ả sản xu ất tháng 2/2006 : 

Cả nước có 34/37 nhà máy ñường ép khoảng 1.560.747 tấn mía, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 
2005, sản xuất ñược 148.008 tấn ñường, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2005, trong ñó: 

Miền Bắc ép ñược khoảng 634.158 tấn mía, sản xuất ñược 64.342 tấn ñường. 

Miền Trung Tây Nguyên ép ñược khoảng 282.871 tấn mía, sản xuất ñược 24.882 tấn ñường. 

Miền Nam ép ñược khoảng 643.718 tấn mía, sản xuất ñược 58.784 tấn ñường. 

Giá bán buôn ñường trắng (giá thanh toán) hiện nay 10.700-10.800 ñ/kg, giá bán lẻ 12.000 ñ/kg. 

B. Luỹ kế từ ñầu vụ sản xuất ñến hết tháng 2/2006 : 

Cả nước ép khoảng 6.082.517 tấn mía, bằng 84,6% so với cùng kỳ năm 2005, sản xuất ñược 
529.357 tấn ñường, bằng 79,5% so với cùng kỳ năm 2005, trong ñó: 

Miền Bắc ép ñược khoảng 1.900.016 tấn mía, sản xuất ñược 186.087 tấn ñường. 

Miền Trung Tây Nguyên ép ñược khoảng 707.771 tấn mía, sản xuất ñược 61.307 tấn ñường. 

Miền Nam ép ñược khoảng 3.480.730 tấn mía, sản xuất ñược 281.963 tấn ñường. 

+ Kiểm tra tình hình sản xuất một số nhà máy ñường tại Thanh Hóa. 

+ Chuẩn bị hội nghị Phát triển ngành mía ñường theo chỉ ñạo của Bộ. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT cân ñối tình hình sản xuất, tiêu thụ mía ñường vụ 2005-2006 ñể trình 
Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh quản lý việc nhập khẩu ñường ñúng cam kết của Việt Nam theo 
lộ trình gia nhập AFTA và WTO.  

Phối hợp với Cục Trồng trọt và Trung tâm khuyến nông Quốc Gia chỉ ñạo các Nhà máy chuẩn bị 
giống tốt, thích hợp ñể trồng ngay sau khi ñốn mía ñể chuẩn bị nguyên liệu mía vụ ép 2006-2007. 

C. Dự kiến kết qu ả sản xu ất ñường tháng 3 n ăm 2006 : 

Tháng 3/2006 sẽ có thêm các nhà máy ñường Ninh Hoà và Cam Ranh vào vụ sản xuất, nhưng 
cũng là thời ñiểm kết thúc vụ sản xuất của một số nhà máy ñường khu vực miền Tây ðồng bằng 
Sông Cửu long và Công ty LD mía ñường Nghệ An-Tate and lyle. Dự kiến số lượng mía ép khoảng 
1.600.000 tấn và lượng ñường sản xuất khoảng 150.000 tấn. 

Bình ðịnh: Các bi ện pháp tích c ực tháo g ỡ khó kh ăn cho nông dân tr ồng mía  

Do vùng nguyên liệu mía của tỉnh Bình ðịnh giảm mạnh cả về diện tích và năng suất, chất lượng, 
nên 5 năm qua Nhà máy ðường Bình ðịnh (Công ty Cổ phần ðường Bình ðịnh) phải hoạt ñộng 
trong tình trạng thiếu nguyên liệu, do ñó Nhà máy sử dụng không hết công suất. Nhiều nông dân ñã 
bỏ cây mía lấy ñất trồng lúa, hoặc trồng các loại rau, màu có hiệu quả cao hơn.Vùng sản xuất 
nguyên liệu mía của tỉnh giảm diện tích từ 6.425 ha, năng suất bình quân 48,5 tấn mía cây/ha (năm 
2000) xuống còn 2.133 ha với năng suất bình quân 42 tấn mía cây/ha (năm 2005). Mặc dù Công ty 
Cổ phần ðường Bình ðịnh ñã có những cố gắng và áp dụng nhiều biện pháp tích cực ñể khuyến 
khích nông dân trong vùng sản xuất nguyên liệu mía: thu mua mía nguyên liệu ñúng giá ñã cam kết 
hợp ñồng với người trồng; không mua với giá thấp dưới mức ñã ñược bảo hiểm; tổ chức thu mua 
mía thu hoạch tại ruộng không ñể quá 48 giờ; nông dân trồng mía không phải chờ ñợi xe vận 
chuyển; tiền bán sản phẩm ñược thanh toán dứt ñiểm ngay sau khi có kết quả ñánh giá chất lượng 
mía; Công ty phối hợp với một số hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) tổ chức thu mua mía của nông 
dân. 
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Công ty ñã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN 
và PTNT) tỉnh xây dựng một số mô hình trồng mía có hiệu quả kinh tế cao như: trồng mía bằng hom 
1 mắt mầm, trồng ñậu xen với mía, trồng mía trên những vùng chân ñất thấp... Công ty còn xác ñịnh 
ñược một số bộ giống mía mới thích ứng với ñiều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của ñịa phương, chịu 
ñược sâu bệnh, gió và cho năng suất cao... Công ty cũng ñã tổ chức nghiên cứu thị trường trong và 
ngoài nước ñể kịp thời có sự ñiều chỉnh giá mua mía nguyên phù hợp... Tuy nhiên, với những nỗ lực 
trên, Công ty Cổ phần ðường Bình ðịnh bước ñầu duy trì hoạt ñộng cho Nhà máy ðường sản xuất 
kinh doanh khỏi bị thua lỗ và hoàn thành ñược nhiệm vụ sản xuất giai ñoạn từ 2000 ñến 2004. Tuy 
có những cố gắng ñó, nhưng năm 2005, sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần ðường Bình ðịnh 
gặp nhiều khó khăn; Nhà máy chỉ sản xuất 18.443 tấn sản phẩm ñường RS (giảm 6.659 tấn so với 
năm 2004 và giảm tới 17.134 tấn so với năm 2000)... Diện tích mía vùng nguyên liệu vẫn chưa phát 
triển ñược theo như kế hoạch ñề ra của Nhà máy. Tại các ñịa phương trồng mía, các biện pháp kỹ 
thuật thâm canh, tăng năng suất vùng mía chưa ñược áp dụng rộng rãi; các khâu làm ñất, khâu chọn 
giống mía và cân ñối dinh dưỡng cho vùng mía thực hiện chưa tốt; hệ thống thuỷ lợi cho vùng sản 
xuất mía còn rất hạn chế so với nhu cầu; một số vùng quy hoạch trồng mía nguyên liệu cho Nhà máy 
thiếu lao ñộng; việc giao ñất trồng mía chậm..., do ñó nông dân chưa thực tin tưởng vào hợp ñồng 
ký kết của Công ty ñể trồng mía nguyên liệu cung cấp cho Nhà máy. 

ðể xây dựng, phát triển, ổn ñịnh vùng nguyên liệu mía cung ứng cho Nhà máy ðường Bình ðịnh 
trước mắt, các ñịa phương trồng mía còn gặp không ít khó khăn. Tuy ñã có Nghị quyết của ðảng bộ 
, Hội ðồng Nhân dân tỉnh Bình ðịnh, nhưng ñể trở thành hiện thực, tỉnh phải có hành ñộng cụ thể ñể 
tháo gỡ khó khăn cho nông dân vùng trồng mía nguyên liệu. Thực trạng hiện nay số diện tích ñất 
trồng mía của tỉnh không lớn; phần lớn diện tích ñất nghèo dinh dưỡng; quy mô diện tích trồng mía 
của nông dân nhỏ; hệ thống giao thông, thuỷ lợi vùng chuyên canh mía cũng rất hạn chế. Nếu chỉ 
với ñiều kiện ñầu tư hiện nay thì nông dân trong vùng trồng mía không thấy hiệu quả khi trồng loại 
cây này. Vì thế, mấy năm nay họ ñã chuyển nhiều diện tích sang trồng những cây khác có hiệu quả 
kinh tế cao hơn và nay họ vẫn chưa muốn trở lại với cây mía. 

ðể xây dựng phát triển vùng nguyên liệu mía, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và 
PTNT) tỉnh và Công ty Cổ phần ðường Bình ðịnh ñã phối hợp xây dựng Quy hoạch diện tích từng 
ñịa phường trồng mía trong vùng nguyên liệu; xây dựng Trạm ươm giống và tuyển chọn khảo 
nghiệm nhân rộng các giống mía tốt phù hợp với từng ñịa phương và có khả năng cho năng suất 
chất lượng cao; xây dựng và nhân rộng những mô hình khuyến nông về kỹ thuật trồng mía... Từ năm 
2006 ñến 2010 có khả năng tỉnh này ñưa cây mía tới 4.375 ha (trong ñó mía hiện có trồng trên các 
chân ñất là 2.132 ha và diện tích mía mở rộng trồng trên các chân ñất là 2.243 ha). Năm 2006, tỉnh 
phát triển diện tích trồng mía trong vùng nguyên liệu từ 2.133 ha lên 3.200 ha, trong ñó diện tích mía 
trồng mới 1.700 ha (có 500 ha ñất sản xuất lúa chuyển sang trồng mía) và diện tích mía gốc chăm 
bón lại: 1.500 ha, nhằm phấn ñấu ñạt năng suất bình quân từ 55 ñến 60 tấn/ha. Các giải pháp chính 
ñể ñạt các chỉ tiêu trên, tỉnh tập trung xây dựng vùng sản xuất mía chuyên canh, gắn với ñầu tư xây 
dựng cơ sở hạ tầng (giao thông, thuỷ lợi, cải tạo ruộng mía trên vùng ñất xám pha cát). Tỉnh tăng 
cường ñầu tư có trọng ñiểm tại một số xã có diện tích trồng mía từ 200 ha trở lên; ñầu tư các vùng 
có ñiều kiện thâm canh ñang ñược hưởng lợi từ các hệ thống thuỷ lợi Núi Một,Thuận Ninh và các 
trạm bơm trước ñây ñược quy hoạch ñể tưới hiệu quả cho diện tích trồng mía... Công ty Cổ phần 
ðường Bình ðịnh còn sử dụng những giống mía có năng suất, chất lượng cao và thời gian sinh 
trưởng ngắn (từ 7 ñến 8 tháng) ñể rút ngắn thời gian sản xuất của nông dân ñồng thời cung ứng 
giống mía ñầy ñủ theo nhu cầu của vùng mía; áp dụng biện pháp kết hợp trồng rải vụ mía nguyên 
liệu ñể kéo dài thời vụ sản xuất chế biến ñường của Nhà máy. 

TIN VẮN 

ðường lại tăng giá  

Mấy ngày gần ñây, giá ñường trên  thị trường Hà Nội lại tăng ñáng kể. Tại các chợ ñầu mối như chợ 
ðồng Xuân, giá ñường từ 11.000 - 12.000 ñống/kg còn tại các cửa hàng bán lẻ ñã lên ñến 13.000 ñ/kg. 
ðiếu này ñã ñi ngược lại với hy vọng của người dân là sau Tết  giá ñường  sẽ giảm do nhu cầu sản xuất 
bánh kẹo giảm, giải thích nguyên nhân này, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam cho rằng giá ñường trong  
nước tăng do tác ñộng của giá thị trường thế giới. Cụ thể, ở thời ñiểm trước Tết Nguyên ñán, giá ñường 
thế giới ở mức 390 - 400 USD/tấn, hiện nay tăng lên 420 USD/tấn. Nhưng lý do chính khiến giá ñường 
tăng cao là bởi lượng nguyên liệu mía trong nước khan hiếm. Vụ mía 2005 - 2006 tính ñến nay cả nước 
ép ñược 2,88 triệu tấn mía và sản xuất ñược 243.825 tấn  ñường (khoảng 73% so với cùng kỳ vụ 2004 - 
2005). Sản lượng ñường ñạt thấp là do chất lượng mía ñầu vụ kém vì hạn hán kéo dài,  mía sinh trưởng 
kém và mưa lớn trong lúc thu hoạch mía. Do vậy, mới bước vào vụ 2005 - 2006 ñã xảy ra ngay tình trạng 
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các nhà máy tranh nhau mua nguyên liệu, kể cả loại mía chưa ñạt chữ ñường, tạo ra cơn sốt và ñẩy giá 
mía nguyên liệu lên cao, ñỉnh ñiểm là cuối tháng 12/2005, giá lên 550 ñồng/kg mía, cao gấp ñôi năm 
ngoái. Vì vậy, năm nay hầu hết các nhà  máy ñường trên toàn quốc ñều bị thiếu nguyên liệu với mức 
thiếu trung bình 20%. Nhà máy ñường Quảng Ngãi, thay vì thu mua ñược 90.000 tấn nguyên liệu như vụ 
mùa trước, vụ mùa 2005 - 2006 này chỉ có thể thu mua ñược trên 60.000 tấn. Nguyên liệu mía của Công 
ty ñường Biên Hoà cũng chỉ ñủ sản xuất ñến tháng 3, thay vì tháng 5 như mọi năm. Trước tình trạng giá  
ñường tăng cao, dư luận lo ngại liệu có thể tiếp tục xảy ra cơn sốt giá ñường trong thời gian tới, nhất là 
vào những tháng hè nắng nóng. Theo nhiều doanh nghiệp sản xuất mía ñường,  ñiều này hoàn toàn phụ 
thuộc vào thị trường thế giới trong khi già ñường thế giới không có dấu hiệu giảm. Một số chuyên gia 
mua ñường của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng năm nay, các doanh nghiệp sản xuất 
ñường không bán ồ ạt ra thị trường như trước mà bán theo kế hoạch rải ñều trong năm ñể tránh tình 
trạng lúc thừa, lúc thiếu. ðường tăng giá là do tiến ñộ hàng về chậm, hơn nữa lượng  ñường nhập khẩu 
chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu ñường thiếu hụt trong nước. Vì vậy, ñể tránh cơn sốt giá ñường, sắp tới Bộ 
Thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục trình Chính phủ cho phép các doanh 
nghiệp tiếp tục nhập khẩu với một khối lượng lớn ñường.  

Tây Ninh: Di ện tích tr ồng mía t ăng g ần gấp ñôi so cùng k ỳ 

Tính ñến 15/2/2006, ba nhà máy ñường BourBon, Nước Trong và Tây Ninh ñã hợp ñồng với nông 
dân trồng mới và chăm sóc ñược 11. 392 ha mía niên vụ 2006-2007, trong ñó diện tích mía tơ trồng mới 
vụ ñông xuân là 7.385 ha, xấp xỉ kế họach và tăng gần gấp ñôi so với cùng kỳ năm ngóai. 

Theo ông Dương Văn Hội, Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, nguyên nhân 
diện tích mía trên ñịa bàn tỉnh có dấu hiệu khôi phục nhanh là do giá mía năm nay tăng ñáng kể, bình quân 
ñạt 420.000 ñồng/tấn, mang lại lợi nhuận lớn cho người trồng mía. Hệ thống thủy lợi tự chảy huyện Tân 
Châu ñược ñưa vào sử dụng cộng với chủ trương chuyển mạnh diện tích xuống chân ruộng một vụ lúa ñã 
tạo ñiều kiện cho tỉnh hình thành thêm vùng nguyên liệu mới với quy mô hàng chục ngàn ha mía ñược tưới 
nước quanh năm, cũng góp phần tăng thêm diện tích mía. 

Tỉnh Tây Ninh phấn ñấu trong niên vụ chế biến 2006-2007 sẽ ñạt 32.000 ha mía, ñể có ñủ nguyên liệu 
cung cấp cho các nhà máy. 

Sóc Tr ăng: Giá mía cây ñạt trên 600 ñồng/kg  

Hiện nay, giá thu mua mía tại ruộng ở Sóc Trăng từ 590 ñến 620 ñồng/kg, ñạt mức cao kỷ lục từ trước 
ñến nay. Theo tính toán của các hộ trồng mía ở nông trường 30/4 (An Thạnh 3- Cù Lao Dung), với năng 
suất ñạt 120 tấn/ha thì mức giá trên cho người trồng lãi suất trung bình 50 triệu ñồng/ha, cao gấp ñôi so với 
vụ trước.  

Theo các hộ trồng mía, giá mía hiện nay cao là do các thương nhân, các nhà máy ñường vùng trên 
Cần Thơ, Long An, Tây Ninh... ñổ xuống Sóc Trăng thu gom mía ñã ñẩy giá mía cao lên. Bên cạnh ñó, 
mía cuối vụ có trữ ñường cao hơn nên ñược các nhà máy, lò ñường thủ công tiêu thụ mạnh. Dự kiến giá 
mía có thể còn cao nữa do ñang vào cuối vụ, lượng mía cây không còn nhiều. Giá mía cao cũng ñã ñẩy 
giá ñường hiện nay lên khá cao từ 10.000-14.000 ñồng/kg tùy theo chất lượng. 

Toàn tỉnh Sóc Trăng có tổng diện tích mía là 11.000 ha, diện tích mía ñã ñược thu hoạch ñạt 
55%. Các giống mía ñược nông dân trong tỉnh sử dụng phổ biến là VD86, Qð11, ROC22, 16... cho 
năng suất, trữ ñường cao hơn nhiều so với giống mía ñịa phương cũ.  

Hà Giang: Nhi ều hộ nông dân vùng cao Yên Minh thoát nghèo nh ờ trồng mía  

Năm năm trở lại ñây, nhiều hộ người nông dân người dân tộc thiểu số Mông, Dao, Nùng ở các xã 
Hữu Vinh, Mậu Duệ, Lao Và Chải, Bạch ðích, Yên Minh... huyện vùng cao núi ñá Yên Minh, tỉnh Hà 
Giang ñã tìm và trồng ñược cây mía tím ñể xoá ñói, thoát nghèo. 

Là huyện vùng cao núi ñá nên Yên Minh chỉ có 13.047 ha ñất dốc, nương hốc ñá ñể gieo trồng các 
cây lương thực và rau củ quả, trong ñó chủ yếu là gieo trồng ngô một vụ với 6.457 ha. Do ñiều kiện tự 
nhiên khắc nghiệt nên ñời sống của bà con các dân tộc thiểu số ở huyện Yên Minh gặp rất nhiều khó 
khăn, tỷ lệ ñói nghèo cao (gần 60% theo tiêu chí mới). Trong 5 năm trở lại ñây, huyện Yên Minh ñã có 
nhiều cố gắng trong việc tìm các loại cây cho thu nhập cao, hợp với ñiều kiện tự nhiện của huyện vào 
gieo trồng như: cây chè, cây xoài, cây mía tím và vận ñộng bà con các dân tộc mạnh dạn chuyển ñổi ñất 
trồng ngô cho thu nhập thấp sang trồng những cây này. Do phù hợp với ñiều kiện ñất, khí hậu nóng ẩm 
của các xã ven ñường Quốc lộ 4 C nên cây mía tím trồng ở Yên Minh vỏ mỏng, ăn giòn, nhiều nước và 
ngọt ñậm. Chất lượng ngon, lại tiện ñường giao thông nên cây mía tím Yên Minh có mặt ở hầu hết các 
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phiên chợ vùng cao thuộc huyện ðồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ và ñều ñược tiêu thụ hết. Những cây 
mía nhỏ, xấu ñược bà con cô thành ñường phên bán cũng ñược giá.  

Cây mía ñược giá lại có nơi tiêu thụ nên diện tích trồng mía tím tăng dần, từ 30 ha (2000) lên 350 ha 
(hiện nay). Người dân trồng mía cho biết, mỗi ha ñất trồng mía năm ñầu cho thu trên 15 triệu ñồng; từ 
năm thứ 2 ñến năm thứ 5 cho thu từ 30 ñến 50 triệu ñồng, nếu ñược chăm bón ñầy ñủ, cho thu cao gấp 
hơn 7 ñến 11 lần so với trồng ngô và lại chắc ăn, không lo mất mùa. Bà con còn cho biết trồng cây mía 
dễ hơn trồng ngô, ít vất vả hơn chỉ phải bỏ công sức năm ñầu, còn những năm sau chỉ phải chăm sóc và 
bón thêm phân là cho thu nhập. Ông Mua Mí Lúa, một nông dân sản xuất giỏi cấp Trung ương ở bản 
Ngàm Soọc, xã Mậu Duệ ñã dành hơn 2 ha ñất dốc, nương hốc ñá vẫn trồng ngô sang trồng mía cho thu 
nhập hàng năm gần 60 triệu ñồng. Theo ông Mua Mí Lúa cho biết, từ ngày bà con ở một số xã của 
huyện Yên Minh chuyển ñất trồng ngô sang trồng mía ñã có trên 200 hộ hết ñói và dần trở nên khá. Cây 
mía ñã thật sự trở thành cây có giá trị giúp bà con ở các xã ñặc biệt khó khăn của Yên Minh thoát ñói 
nghèo. Trong những năm tới, huyện Yên Minh tiếp tục vận ñộng bà con các dân tộc ở những xã trên 
mạnh dạn chuyển ñổi ñất trồng ngô năng suất thấp sang trồng mía ñể vùng này có 600 ha cây mía tím, 
ñáp ứng ñược nhu cầu tiêu thụ của thị trường và hơn cả là bà con vùng này sẽ thoát ñói nghèo bền 
vững.  

Trà Vinh: Giá mía nguyên li ệu ñạt cao k ỷ lục là 615 ñồng/kg  

Hiện nay, nông dân vùng nguyên liệu mía huyện Trà Cú và Tiểu Cần- Tỉnh Trà Vinh ñã thu họach 
theo hợp ñồng cung ứng mía nguyên liệu cho Công ty mía ñường của Tỉnh trên 2.580 ha, và còn gần 
40% diện tích mía ñang thu họach. ðiều ñáng phấn khởi cho bà con vùng trồng mía nguyên liệu niên vụ 
2005- 2006 là mía cây trúng mùa, năng suất bình quân ñều ñạt từ 95 tấn/ ha ñến 170 tấn/ ha, cùng với 
giá mía năm nay cũng tăng lên ñạt giá 615 ñồng/ kg mía lọai từ 9 ñến 10 chữ ñường. Nông dân thu 
họach có mức lãi ròng là 30 triệu ñồng/ ha mía. 

Ông Nguyễn Thái Hòa- Giám ñốc Công ty mía ñường Tỉnh Trà Vinh cho biết, Công ty thu mua mía 
cây cho bà con nông dân theo hợp ñồng bao tiêu sản phẩm. Do giá cả thu mua mía ñang cạnh tranh 
trong khu vực ðồng bằng sông Cửu Long, Công ty quyết ñịnh tăng giá thu mua mía lọai từ 7 ñến 8 chữ 
ñường là 550 ñồng/ kg, lọai từ 8 ñến 9 chữ ñường là 590 ñồng/ kg và lọai 9 ñến 10 chữ ñường ñạt giá 
cao nhất là 615 ñồng/ kg. Hiện nay Nhà máy mía ñường Trà Vinh ñã thu mua ñược trên 212.000 tấn mía 
cây và ép ñược 16.000 tấn ñường. 

Diện tích mía ñường ñược trồng theo hợp ñồng phân bố ñều khắp các xã trong huyện Trà Cú, Tiểu 
Cần, và ñược trồng bằng giống mía mới như ROC 22... ñạt năng suất rất cao, năng suất bình qân tăng 
từ 10% ñến 15% so với niên vụ trồng mía trước, nhiều nông dân ñạt ñến năng suất 190 tấn mía cây/ ha. 
Hiện nay ñang vào thời ñiểm thu họach mía rộ, nên giá tiền công chặt mía cũng tăng cao, giá phổ biến 
hiện nay là từ 6,5 triệu ñồng ñến 7 triệu ñồng/ ha. 

Nhà máy chế biến ñường Trà Vinh ñang khuyến khích bà con thực hiện tốt biện pháp thâm canh, chế 
ñộ chăm sóc hợp lý theo mục tiêu trồng rải vụ ñể cho thu hoạch vào từng thời ñiểm, nhằm ñể bán ñược 
giá cao trên diện tích mía còn lại. 

Sơn La: Cần sớm giải quy ết những b ất cập ở vùng mía nguyên li ệu 

Tỉnh Sơn La có hơn 3.000 ha mía cho sản lượng trên 11,5000 tấn ñường/năm ñược trồng ở 17 xã 
của 3 huyện, thị (thị xã Sơn La, Mai Sơn, Yên Châu) là vùng nguyên liệu mía cung cấp cho Công ty Mía 
ñường Sơn La sản xuất ra sản phẩm ñường kính trắng. Cây mía ñã tạo việc làm ổn ñịnh cho hơn 4.000 
hộ nông dân trong vùng, góp phần xoá ñói, giảm nghèo cho nhiều hộ gặp khó khăn. Tuy nhiên, việc tranh 
mua, tranh bán cây mía giữa Công ty Mía ñường với một số doanh nghiệp tư nhân trên ñịa bàn, cây mía 
ra hoa ở thời kỳ thu hoạch ñang là vấn ñề cần ñược giải quyết.  

Việc tranh mua, tranh bán cây mía giữa Công ty Mía ñường với một số cá nhân ñốt lò thủ công sản 
xuất ñường ñã làm cho giá cây mía không ổn ñịnh. Theo thống kê của Công ty thì có ñến 46 lò ép mía 
thủ công hiện ñang hoạt ñộng, trong ñó có cả hộ hợp ñồng trồng mía với Công ty và cá nhân không có 
hợp ñồng trồng mía tham gia nấu mật mía làm ñường phên. Nếu như Công ty thu mua 1 tấn mía của 
nông dân với giá 320.000 ñồng/tấn thì các chủ lò ép mía lại thu mua với giá cao hơn 350.000 ñồng/tấn 
có thời ñiểm lên tới 400.000 ñồng/tấn mía. Với giá mía nguyên liệu cao hơn, nhiều hộ nông dân trồng 
mía không ngần ngại bán cho tư thương, phá hợp ñồng ñã ký kết với Công ty, làm cho giá mía không ổn 
ñịnh, chất lượng ñường của một số lò thủ công không ñạt yêu cầu. Bên cạnh ñó, do làm ñường bằng 
phuơng pháp thủ công, nên chất lượng ñường vừa thấp, vừa gây lãng phí nguyên liệu mía. Nếu như 
Công ty Mía ñường cần 9,5kg mía nguyên liệu ñể làm ra 1kg ñường bán với giá bán ra hiện nay từ 8.500 
ñến 10.000/kg thì các lò thủ công làm ra 1 kg ñường phải mất tới hơn 10 kg mía mà chỉ bán với giá 6.000 
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ñồng/kg. Trong khi ñó, Công ty Mía ñường ñã ñầu tư khá lớn cho vùng mía như: phân bón, vôi, giống, 
700.000 ñồng/ha tiền làm ñất và ký kết hợp ñồng với nông dân, nhưng hàng năm vẫn chỉ mua ñược mía 
nguyên liệu rất thấp, còn lại là thất thoát.  

Mặt khác, hiện tượng mía trổ bông vẫn còn xảy ra ở một số xã. Tìm hiểu vấn ñề này, chúng tôi ñến 
Công ty Mía ñường Sơn La và ñược lãnh ñạo Công ty cho biết: mía trổ bông do khí hậu, thời tiết thay ñổi 
dẫn ñến việc mía trổ bông sớm hơn dự kiến“. Với dây chuyền sản xuất có công suất 1.400 tấn mía/ngày, 
hàng năm Công ty Mía ñường chỉ sản xuất ñến hết tháng 4 là "cháy" mía. ðể mía trổ bông sẽ làm cho 
lượng nước trong cây mía giảm, cho hàm lượng ñường thấp, thân cây mía xốp, cho năng suất thu hoạch 
thấp hơn, như vậy người nông dân sẽ chịu thiệt thòi. Nếu 1 ha mía ñến kỳ thu hoạch cho năng suất từ 80 
ñến 100 tấn mía cây thì sau khi cây mía trổ bông sẽ cho năng xuất thấp, hàm lượng ñường trong cây 
mía giảm. Trao ñổi với Giám ñốc Công ty, ông Trần Văn Huân cho biết: Công ty sẽ thu mua hết số mía 
nguyên liệu ñã ký kết hợp ñồng với nông dân, kể cả những bãi mía chưa chặt hết ñang trổ bông cho sản 
lượng ñường thấp thì Công ty chịu. Như vậy, cả người nông dân và Công ty ñều chịu thiệt.  

ðể tránh tình trạng tranh mua, tranh bán mía vùng nguyên liệu, UBND tỉnh Sơn La ñã ra chỉ thị số 
06/CT-UBND ngày 22/1/2006 về việc Quản lý vùng nguyên liệu mía ñối với kinh doanh, chế biến ñường. 
Theo ñó, các hộ muốn sản xuất, kinh doanh chế biến ñường mật thủ công cần phải có giấy chứng nhận 
ñăng ký kinh doanh ñược chính quyền cấp; có vùng mía nguyên liệu do chủ cơ sở chế biến ñường ñầu 
tư, hoặc người nông dân tự trồng và chăm sóc mía của mình và bán cho doanh nghiệp theo hợp ñồng 
thoả thuận; các cơ sở sản xuất, kinh doanh không ñủ ñiều kiện trên sẽ bị ñình chỉ hoạt ñộng và xử lý 
nghiêm. Chỉ thị cũng nêu rõ, Công ty Mía ñường phải ñảm bảo thu mua hết số mía theo hợp ñồng ñã ký 
với người trồng ñồng thời có giải pháp khắc phục các phiền hà, tiêu cực trong thu mua, vận chuyển mía 
nguyên liệu và thanh toán ñối với người trồng mía. UBND tỉnh Sơn La cũng giao cho các ngành nông 
nghiệp, thương mại, cục thuế, công an, tài nguyên môi trường hướng dẫn và giám sát các ñơn vị, tổ 
chức, cá nhân ñăng ký kinh doanh, chế biến ñường và nộp thuế sản xuất theo ñúng quy ñịnh. 

Bến Tre: Giá mía nguyên li ệu cao, ng ười dân thu lãi l ớn 

Ngày 7/2, giá mía nguyên liệu trên ñịa bàn tỉnh Bến Tre vẫn ñứng ở mức rất cao, khoảng 550-600 
nghìn ñồng/1 tấn. Tại huyện Mỏ Cày (vùng " vựa " trọng ñiểm trồng mía của tỉnh), giá mía cây thương lái 
thu mua tại ruộng của nông dân phổ biến ñạt mức 550 ñồng- 600 ñồng/1 kg. ðây là mức giá mía cây ñạt 
cao, thậm chí cao nhất từ trước ñến nay. ðiều này ñã giúp cho người trồng mía có thu nhập cao sau 
nhiều năm cây mía bị rớt giá.  

Tổng diện tích ñất trồng mía huyện Mỏ Cày hiện nay còn gần 3.000 ha, giảm ñến 1/2 so với thời ñiểm 
3 năm trước (năm 2003: trên 6.000 ha ) và giảm gần 2/3 so với thời ñiểm trước năm 2000 (hơn 8.500 ha 
). Tuy nhiên, do huyện ñã tập trung ñầu tư trồng các loại giống mía mới cho năng suất cao nên tổng sản 
lượng mía cây thu hoạch ñược giảm không ñáng kể so với sự sụt giảm diện tích trồng mía. Diện tích mía 
nhiều nhất thuộc các xã: Hương Mỹ, Cẩm Sơn, Tân Trung, Ngãi ðăng, An Thới, An ðịnh với năng suất 
thu hoạch mía cây bình quân ñạt 70- 80 tấn/1 ha; thậm chí nhiều diện tích mía ở các ñịa phương ñạt ñến 
100 tấn/ 1 ha.  

Hiệu quả kinh tế của cây mía ñã ñược thấy rõ.Nhiều người trồng mía ở Mỏ Cày ñang có mức thu 
nhập tới 50 triệu ñồng/1 ha sau vụ mía này. Người dân cho biết, trừ hết chi phí, vẫn thu lãi từ 20- 30 triệu 
ñồng/1 ha/1 vụ mía. Người trồng mía trong huyện hết thảy ñều vui vẻ, hài lòng và không ngần ngại bộc 
bạch: ñã lâu lắm rồi ñây mới thực sự là một mùa vụ thu hoạch mía "ngọt ngào". 

Sóc Tr ăng: Công ty  Mía ñường ñịnh hướng ñúng cho hi ệu qu ả cao  

Trong lúc không ít ñơn vị sản xuất kinh doanh ngành mía ñường phải thua lỗ triền miền thì Công ty 
Mía ñường Sóc Trăng gần ñây nổi lên như một ñiển hình làm ăn giỏi, năng suất, sản lượng tăng cao, 
hiệu quả kinh tế lớn không chỉ tạo công ăn việc làm ổn ñịnh cho công nhân lao ñộng mà còn giúp cho 
nông dân vùng mía nguyên liệu hạ lưu sông Hậu: Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Tú... phấn khởi nhờ sản 
phẩm của họ luôn tiêu thụ ñược giá cao. Bí quyết nào ñưa ñến thành công của công ty Mía ñường Sóc 
Trăng ? 

Năng ñộng trong làm ăn 

Theo ông Trịnh Minh Châu, Giám ñốc Công ty Mía ñường Sóc Trăng, năng ñộng trong làm ăn chính 
là mục tiêu mà công ty luôn hướng tới. Công ty chủ ñộng ñược nguồn nguyên liệu thông qua hợp ñồng 
bao tiêu sản phẩm với nông dân, kiện toàn trang thiết bị, phát huy công suất máy móc, thực hiện cơ chế 
quản lý hợp lý nhằm phát huy năng lực của cán bộ, công nhân lao ñộng vừa tăng ñược năng suất, sản 
lượng, chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, ñể thêm hiệu quả sinh lợi, công ty còn ñi vào hướng ña dạng hóa 
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sản phẩm tham gia thị trường thông qua sản xuất thêm nhiều mặt hàng mới: nước uống tinh lọc, phân 
bón vi sinh và một số sản phẩm khác từ nguồn phụ phẩm trong quá trình làm ñường kết tinh ñược khách 
hàng rất ưa chuộng. Phát huy lợi thế nằm trong vùng nguyên liệu mía ñường rộng hàng chục ngàn ha có 
chất lượng chữ ñường cao, công ty ñã ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm với hàng ngàn hộ nông dân 
chuyên trồng mía ñường của các huyện Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Tú trên diện tích vài ngàn ha. Công 
ty Mía ñường Sóc Trăng cũng ñã ñầu tư máy móc, thiết bị, nâng công suất chế biến của nhà máy từ 
1.000 tấn mía cây/ngày. 

Hướng tới một niên v ụ mới 

Ngày nay, nói ñến Công ty Mía ñường Sóc Trăng phải nói ñến sự gắn kết chặt chẽ giữa nhà máy - 
vùng nguyên liệu - thị trường. Sự gắn kết ñầy năng ñộng ñó ñã ñược ñền ñáp xứng ñáng: nếu năm 
2004, công ty ñạt sản lượng 24.500 tấn ñường với lợi nhuận thu về 4,3 tỉ ñồng thì sang năm 2005 sản 
lượng ñạt trên 30.400 tấn ñường, vượt trên 20% so năm 2004 và thu lợi nhuận trên 17 tỉ ñồng. Mục tiêu 
năm 2006, công ty sẽ nâng sản lượng ñường kết tinh lên mức 42.500 tấn, tăng hơn 12.000 tấn so với 
năm 2005. Ngoài ra, công ty còn phấn ñấu sản xuất thêm 4.000 tấn phân bón vi sinh, tiếp tục ñẩy mạnh 
sản xuất nước uống tinh lọc mang thương hiệu Saintard. Năm 2006, Công ty Mía ñường Sóc Trăng xây 
dựng vùng nguyên liệu 2.000 ha. Vùng nguyên liệu này dự kiến sẽ mở rộng diện tích lên gấp ba trong vài 
năm tới. Với 400 cán bộ công nhân viên có việc làm ổn ñịnh với thu nhập vài triệu ñồng/ tháng, xếp vào 
hàng thu nhập cao ở tỉnh nghèo Sóc Trăng, hàng chục ngàn hộ nông dân vùng chuyên canh mía ñường 
tỉnh Sóc Trăng và lân cận an tâm gắn bó với cây mía ñường làm giàu. 

Công ty TNHH Mía ñường Bourbon - Tây Ninh: Lợi ích của người lao ñộng ñược quan tâm hàng ñầu 

Trong một cuộc tiếp xúc tại nhà máy SBT, ông Philippe Lombard, Tổng Giám ñốc SBT cho biết: niên 
vụ 2005-2006 do diện tích vùng nguyên liệu mía có giảm sút hơn niên vụ trước, nên vụ này SBT chỉ xây 
dựng kế hoạch chế biến 670.000 TMC, giảm 30.000 TMC so vụ trước. Tuy nhiên do vụ này giá cả thu 
mua mía cao là 406.000ñ/TMC tại ruộng, người trồng mía ñược lợi nhiều hơn. ðồng thời do SBT vận 
dụng nhiều biện pháp khuyến khích nên ñã thu hút ñược nhiều nông dân ký hợp ñồng nhận ñầu tư cung 
cấp nguyên liệu cho công ty với diện tích 13.500 ha mía trên ñịa bàn 53 xã ở các huyện trong tỉnh. Thực 
hiện hợp ñồng này, SBT ñã ñầu tư 150 tỷ ñồng cho người trồng mía. ðổi lại người trồng mía cũng tích 
cực giao ñủ mía cho nhà máy, cho ñến nay không có bằng chứng cho thấy có trường hợp nào vi phạm 
hợp ñồng. 

ðược hỏi, trong tình hình giá ñường không ổn ñịnh hiện nay, SBT có “ghim hàng chờ giá” không? 
Ông Philippe Lombard khẳng ñịnh SBT vẫn bán hàng ra bình thường và cho biết: tính ñến trung tuần 
tháng 1.2006 SBT ñã bán ra hơn 13.000 tấn ñường. Ông còn cho biết thêm, chẳng những công ty không 
“ghim hàng” mà còn ñang lo ngại vì sức mua trên thị trường ñang suy giảm do ñường tăng giá, mặc dù 
ñang trong mùa Tết là mùa tiêu dùng nhiều ñường nhất trong năm. Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn 
ñề “nhạy cảm” hiện nay là tình hình công nhân trong các doanh nghiệp vốn ñầu tư nước ngoài ñình công 
ở nhiều nơi nhưng ở Công ty SBT, công ty có vốn nước ngoài lớn nhất ở Tây Ninh chưa thấy xảy ra. 
Ông Phillipe Lombard cho rằng, trong quan hệ giữa người sử dụng lao ñộng và người lao ñộng, “không 
có vấn ñề gì là không giải quyết ñược” khi các bên ngồi lại với nhau ñể bàn bạc tìm ra giải pháp hợp lý, 
hợp tình. Riêng ở công ty mình, ông cho biết SBT luôn thực hiện ñúng ñắn mọi quy ñịnh của pháp luật 
Việt Nam, luôn có cách bảo ñảm hài hoà lợi ích xã hội, lợi ích của người lao ñộng và lợi ích của doanh 
nghiệp nên người lao ñộng luôn an tâm, nhiệt tình lao ñộng. 

Long An: ðược mùa mía, nông dân ph ấn khởi ñón xuân  

Tính ñến nay, nông dân ở các huyện vùng chuyên canh cây mía ở Bến Lức, Thủ Thừa, ðức Hòa và 
ðức Huệ tỉnh Long an ñã thu hoạch ñược hơn 11.000 ha mía, ñạt gần 80% diện tích, tăng 10% diên tích 
so với cùng kỳ. Năng suất mía năm nay bình quân ñạt hơn 60 tấn/ha, có nơi ñạt từ 80 ñến 100 tấn/ha, 
tăng hơn 5 tấn/ha với vụ mía năm trước. Riêng huyện Bến Lức với hơn 10.000 ha mía, năng suất bình 
quân 67 tấn/ha. 

ðặc biệt là năm nay giá thu mua mía ñường lại tăng cao nhất so từ trước ñến nay lên hơn 400.000 
ñồng/tấn mía cây với 10 chữ ñường, tăng gần gấp 2 lần so với giá sàn của nhà máy hợp ñồng ở ñầu vụ. 
Với giá này trừ ñi chi phí bình quân 1 ha mía mới thu hoạch vụ ñầu tiên lãi hơn 4 triệu ñồng/ha, thu 
hoạch từ vụ thứ 2 trở ñi lãi hơn 15 triệu ñồng. Anh Phan Văn Nam ở ấp 4 xã Lương Bình (huyện Bến 
Lức) trồng 2,3 ha mía cho biết: mấy năm trước anh bán mía từ lỗ ñến huề vốn, năm nay anh bán xô tại 
ruộng với giá 380.000 ñồng/tấn, lãi hơn 40 triệu ñồng; anh Lê Văn Nhơn, xã Tân Thành (huyện Thủ 
Thừa) vừa thu hoạch xong 4,5 ha mía bán cho nhà máy ñường Nagajuna (ấn ðộ) lãi hơn 70 triệu ñồng. 
Vì vậy bà con nông dân trồng mía ai nấy cũng ñều phấn khởi ñón xuân Bính Tuất 2006. ðược biết hiện 
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nay, 100% diện tích mía vừa thu hoạch xong bà con tranh thủ ñốt gốc, thuê lao ñộng xới ñất và cho ñất 
vào gốc, bón phân dứt ñiểm trước khi ñón xuân mới về.  

Thanh Hoá: T ăng tr ưởng nhanh nh ờ mô hình phù h ợp.  

Sau 2 năm ñi vào hoạt ñộng, Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) hai thành viên Lam Sơn - Sao 
Vàng có bước tăng trưởng khá nhanh. So với năm ñầu thành lập 2004, năm 2005 tổng doanh thu ñạt 48 
tỷ ñồng, tăng 90%, ñàn bò sữa ñạt 2.200 con, tăng 2,5 lần, vốn ñiều lệ tăng 3,5 lần, từ 20 tỷ ñồng lên 70 
tỷ ñồng. ðặc biệt, bước ñầu mô hình Công ty Nông - Công nghiệp gắn với chế biến ñã khẳng ñịnh tính 
ưu việt, phát huy hiệu quả khá cao.  

Ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội ñồng quản trị Công ty cho biết, với ý tưởng liên kết, liên doanh nhằm 
phát huy tối ña tiềm năng, thế mạnh sẵn có của các doanh nghiệp trên vùng ñồi Lam Sơn - Sao Vàng, 
vào cuối năm 2003 lãnh ñạo Công ty cổ phần Mía ñường Lam Sơn và Nông trường Sao Vàng ñã thống 
nhất cùng góp vốn, ñất ñai thành lập Công ty TNHH 2 thành viên Lam Sơn - Sao Vàng. Nông trường Sao 
Vàng có tiềm năng lớn về ñất ñai, lao ñộng, ñã góp vốn bằng 28.000 ha ñất, trong ñó có trên 1.000 ha 
ñất trồng cây công nghiệp mía, lạc, cao su. Công ty cổ phần Mía ñường Lam Sơn có nguồn vốn lớn, có 
cơ sở công nghiệp chế biến hiện ñại, góp vốn trên 18 tỷ ñồng, cho vay trên 50 tỷ ñồng và ñảm nhận toàn 
bộ khâu tiêu thụ, chế biến sản phẩm. ðây ñược coi là mô hình thí ñiểm ñầu tiên của cả nước. 

Ngay sau khi thành lập, Công ty Lam Sơn - Sao Vàng ñã tăng tốc ñầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật ñối với cây trồng, con nuôi theo hướng công nghiệp, hiện ñại. Công ty ñã ñầu tư mở rộng diện 
tích mía giống mới năng suất và chất lượng cao. Nhờ ñó, mặc dù Công ty ñã chuyển trên 100 ha sang 
trồng cỏ cho bò, sản lượng mía vụ ép 2005 - 2006 vẫn ñạt trên 48.000 tấn, tương ñương các năm trước, 
giá trị tăng gần 30%. Công ty ñầu tư trên 49 tỷ ñồng phát triển ñàn bò sữa và xây dựng trung tâm chăn 
nuôi bò sữa ñược ñánh giá là hiện ñại nhất khu vực phía Bắc. Từ ñàn bò sữa thuần ngoại nhập gần 
1.000 con, ñến nay Công ty ñã có trên 2.200 con, trong ñó gần 30% ñang cho sữa, năng suất bình quân 
ñạt 14 ñến 15 lít/con/ngày. Toàn bộ khâu vắt sữa ñều ñược cơ giới hoá bằng dây chuyền máy hiện ñại 
nhất. Ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Hội ñồng quản trị Công ty cho biết, mục tiêu Công ty nhắm tới là ñạt 
4.000 con bò sữa với sản lượng trên 10.000 tấn sữa tươi ñưa vào chế biến trong năm 2008, ñồng thời 
tiếp tục ñầu tư nâng cấp vươn lên trở thành trung tâm cung cấp giống bò sữa lớn cho các tỉnh trong cả 
nước. Nhờ phát triển nhanh ñàn bò sữa tập trung, năm 2005, Công ty cổ phần Mía ñường Lam Sơn ñã 
vững tin khởi công xây dựng xong và ñưa Nhà máy chế biến sữa MiLas công suất bước ñầu 10.000 
tấn/năm vào hoạt ñộng.  

Cũng nhờ tiềm lực vốn lớn từ Công ty cổ phần Mía ñường Lam Sơn, thế mạnh về ñất ñai, sản phẩm 
phụ sau mía ñường..., Công ty Lam Sơn-Sao Vàng ñang tiếp tục mở thêm nhiều ngành nghề khác như 
phát triển ñàn bò thịt chất lượng cao, xây dựng nhà máy chế biến thức ăn gia súc, nhà máy chế biến 
thực phẩm (súc sản), nhà máy chế biến hoa qủa... Ông Trịnh Ngọc Long, Giám ñốc ñiều hành Công ty 
Lam Sơn - Sao Vàng cho biết, ngoài diện tích ñất ñồi còn rất lớn ñể phát triển ñồng cỏ chăn nuôi bò, năm 
2005 Công ty ñã thu hoạch trên 27.000 tấn cỏ tươi cho ñàn bò sữa. Công ty ñang gấp rút hoàn thiện ñề 
án sử dụng các sản phẩm phụ sau mía ñường, ñề án mở rộng diện tích trồng ñậu tương xen canh và 
luân canh với ñất trồng mía làm nguyên liệu ñưa vào chế biến thức ăn giàu dinh dưỡng cho ñàn bò sữa 
và ñàn bò thịt chất lượng cao. Ông Long khẳng ñịnh nhà máy chế biến thức ăn gia súc ñang chuẩn bị 
khởi công xây dựng ñủ sức cung cấp thức ăn cho ñàn bò sữa và bò thịt trên dưới 10.000 con trong 
những năm tới theo quy hoạch. Ngoài những sản phẩm chính là mía nguyên liệu, bò sữa và sữa tươi, bò 
thịt, năm 2005 Công ty còn có nhiều sản phẩm mới như mủ cao su, gạch tuy nen, phân bón vi sinh... với 
giá trị hàng tỷ ñồng nhờ mô hình doanh nghiệp mới ñã phát huy ñược tiềm năng và thế mạnh riêng có 
của mỗi thành viên.  

Nghệ An: Ph ấn ñấu trong n ăm 2006 có ñủ nguyên li ệu mía cho ch ế biến ñường  

Nghệ An ñang phấn ñấu trong năm 2006 có ñủ 1.581.000 tấn mía nguyên liệu ñể sản xuất 120.000 
tấn ñường. Sản xuất mía ñường là một trong những “mũi nhọn” trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở 
Nghệ An. Tỉnh này ñã hình thành ñược vùng nguyên liệu mía ở 8/19 huyện trong tỉnh. Trồng mía nguyên 
liệu là chủ trương lớn ñược tỉnh khuyến khích bằng việc hỗ trợ vốn, giống, kỹ thuật trong việc trồng mới 
và khai hoang, chuyển ñổi ñất trồng hoa màu cho năng suất, hiệu quả kinh tế kém ñưa vào trồng mía. 
Riêng hệ thống giao thông vào vùng mía nguyên liệu ñã ñược tỉnh ñầu tư trên 10 tỷ ñồng, ñảm bảo việc 
vận chuyển mía từ ruộng vào nhà máy một cách thuận lợi. Nghệ An hiện có 4 nhà máy ñường với tổng 
công suất thiết kế 9.850 tấn/ngày. Theo tính toán, ñể có ñủ nguyên liệu phục vụ các nhà máy ñường, 
hàng năm tỉnh phải có diện tích mía nguyên liệu từ 22.000 ha ñến 24.000 ha, với năng suất bình quân 65 
tấn/ha. ðể ñạt ñược chỉ tiêu này, trong khâu giống, tỉnh tiếp tục xác ñịnh lại cơ cấu giống cho phù hợp 
với các chân ñất ở từng tiểu vùng, phù hợp với tiến ñộ ép của nhà máy. Cùng với việc sử dụng các giống 
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chủ lực ñang có như VN84 – 4137, ROC10, ROC1, F156, MY14, tỉnh sẽ du nhập, khảo nghiệm các giống 
mới, ñưa ra trình diễn những giống có năng suất, ñộ ñường cao, phù hợp với ñiều kiện canh tác của ñịa 
phương ñể bổ sung, thay thế các giống cũ ñã kém hiệu quả.  

Nhà máy ñường Qu ảng Phú: Ch ăm lo ñời sống cho ng ười trồng mía  

Nhà máy ñường Quảng Phú (Công ty Cổ phần ñường Quảng Ngãi) vừa bước vào vụ sản xuất năm 
2006, chậm hơn so với vụ trước gần một tháng do mưa kéo dài. Trong vụ sản xuất này, Nhà máy phấn 
ñấu mua hết 100% số nguyên liệu trên diện tích gần 3.300 ha mía trong vùng thuộc các huyện Bình Sơn, 
Trà Bồng, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Minh Long, Nghĩa Hành và thành phố Quảng Ngãi; ước có khoảng 
180.000 tấn nguyên liệu mía cây và nhà máy sẽ sản xuất ñạt 18.000 tấn ñường kính trắng. 

Giám ñốc Nhà máy ðường Quảng Phú cho biết: ñể giữ ñược vùng nguyên liệu mía, trong năm 2005 
vừa qua Nhà máy ñã ñầu tư cho vùng nguyên liệu tại các huyện hơn 10,8 tỷ ñồng, chủ yếu là ñầu tư hỗ 
trợ cho không nông dân các loại giống mía có năng suất, chất lượng chữ ñường cao và tiền công làm ñất 
ñồng thời hỗ trợ cho nông dân 50% số tiền vận chuyển phân mùn ñược nhà máy sản xuất từ mùn mía, 
trong ñó vốn ñầu tư không thu hồi trên 3,7 tỷ ñồng.  

ðể bước vào vụ mía ñược thuận lợi, Nhà máy còn ñầu tư trên 500 triệu ñồng ñể nâng cấp, sửa chữa 
35 km ñường giao thông ñến vùng nguyên liệu. Trong vụ này Nhà máy chủ ñộng giá mua nguyên liệu lên 
420.000 ñồng/tấn mía có 10 chữ ñường (CCS), tăng hơn so với ñầu vụ năm 2005 là 70.000 ñồng/tấn. 
ðây là năm Nhà máy mua nguyên liệu với giá cao nhất từ trước ñến nay.  

Nhà máy cũng ñưa ra giá mua mía bảo hiểm 420.000 ñồng cả vụ, nếu giá ñường thị trường tăng cao 
hơn hiện nay thì nhà máy sẽ mua giá cao hơn, ngược lại nếu giá ñường xuống thấp thì nhà máy vẫn 
mua với giá hiện nay. ðể cho nông dân trồng mía có tiền mua sắm trong dịp Tết Bính Tuất, Nhà máy 
thông báo rộng rãi cho người trồng mía ñến Nhà máy ứng trước 2 triệu ñồng/ha mía; ngay sau khi thông 
baó ñã có hàng trăm nông dân ñến tạm ứng tiền của Nhà máy ñể mua sắm trong dịp Tết Bính Tuất. 

Bình ðịnh: Xây d ựng một số mô hình tr ồng mía cho n ăng xu ất, ch ất lượng cao   

Cây mía ñược xác ñịnh là một trong những cây trồng chính có truyền thống lâu ñời của nông dân các 
huyện Tây Sơn, An Nhơn, Vĩnh Thạnh và Vân Canh (Bình ðịnh). ðể phát triển vùng trồng mía này, 
Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bình ðịnh ñược 
giao xây dựng những mô hình kỹ thuật về cây mía cho năng suất chất lượng cao, thích nghi với thổ 
nhưỡng và ñiều kiện tự nhiên của từng ñịa phương ñể chuyển giao công nghệ cho nông dân ứng dụng 
vào sản xuất. 

ðể có cơ sở xây dựng mô hình và tổ chức chỉ ñạo sản xuất sát với thực tế Trung tâm Khuyến nông 
tỉnh Bình ðịnh ñã thực hiện ñề tài nghiên cứu về giống và quy trình kỹ thuật trồng mía ñáp ứng ñược với 
yêu cầu của thực tiễn sản xuất, từng bước thay thế các giống mía cũ ñã bị thoái hoá, năng suất, chất 
lượng thấp. Cùng với ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về thâm canh cây mía, trung tâm ñã tổ chức các lớp 
tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình ñộ kỹ thuật cho ñội ngũ “khuyến nông viên” cơ sở và một số hộ nông 
dân trồng mía ñể nhân rộng mô hình... Trong 5 năm qua (2001-2005), Trung tâm Khuyến nông tỉnh ñã 
xây dựng ñược 4 mô hình thâm canh mía cao sản với tổng diện tích 25 ha (có 107 hộ nông dân tham gia 
thực hiện); 6 mô hình sản xuất mía theo quy trình công nghệ cao (mía túi bầu) với tổng diện tích 23 ha 
(có 83 hộ nông dân tham gia). Kết quả cho thấy, 4 mô hình thâm canh mía giống mới (cao sản) ñạt năng 
suất bình quân 96,32 tấn/ha/vụ, lợi nhuận bình quân ñạt 8.324.600 ñồng/ha/vụ, cao hơn trước ñây về 
năng suất 41,82 tấn/ha/vụ và lợi nhuận 4.779.750 ñồng/ha/vụ. Từ kết quả này, trước mắt vụ sản xuất 
năm 2006 tỉnh sẽ ñưa vào trồng 1.000 ha, về lâu dài có thể phát triển lên 2.500 ha trong vùng sản xuất 
nguyên liệu mía của tỉnh. 

Về 6 mô hình sản xuất mía theo quy trình công nghệ cao, năng suất bình quân ñạt 104,13 tấn/ha/vụ; 
lợi nhuận bình quân ñạt 8.583.000 ñồng/ha/vụ, cao hơn trước ñây về năng suất 49,68 tấn/ha/vụ và lợi 
nhuận cao hơn 5.303.000 ñồng/ha/vụ. Do vậy, trong vụ sản xuất năm 2006 tỉnh có thể ñưa vào trồng 50 
ha, về lâu dài có thể phát triển lên từ 500 ñến 1.000 ha.... Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, tỉnh Bình 
ðịnh ñã chọn xã Tây Giang (huyện Tây Sơn), trung tâm của 4 huyện nói trên (gần với vùng trồng nhiều 
mía của huyện An Khê, tỉnh Gia lai) ñể xây dựng Nhà máy ñường và quy hoạch xây dựng phát triển vùng 
chuyên canh sản xuất mía nguyên liệu. 

Công ty C ổ phần ñường Qu ảng NgãI: Nâng cao công su ất và ch ất lượng sản ph ẩm sau ñường  

Công ty Cổ phần ñường Quảng Ngãi vừa tổ chức Lễ ra mắt ñi vào hoạt ñộng từ ñầu năm 2006. Ông 
Võ Thành ðàng, Chủ tịch Hội ñồng quản trị kiêm Tổng Giám ñốc Công ty cho biết: Công ty ñã hoạch ñịnh 
một chiến lược kinh doanh, trong ñó tập trung mở rộng nâng cao công suất sản xuất và chất lượng các 
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loại sản phẩm tại các nhà máy sau ñường như: cồn, nha công nghiệp, bánh keọ, sữa, bia... ðồng thời, 
mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm tại nội ñịa ổn ñịnh, vững chắc, coi trọng các ngành hàng xuất khẩu 
truyền thống. Trước mắt, trong năm 2006 Công ty phấn ñấu thực hiện ñạt giá trị sản lượng từ 1.300 ñến 
1.400 tỷ ñồng, tăng 20% so với năm 2005.  

Sau 30 năm xây dựng và phát triển, ñến cuối năm 2005 Công ty ñường Quảng Ngãi trở thành một 
trong những trung tâm chế biến ñường và các sản phẩm sau ñường lớn trong cả nước. Năm 2005, Công 
ty thực hiện ñạt giá trị tổng sản lượng trên 1.100 tỷ ñồng, tăng hơn 20% so với năm 2004, là ñơn vị 
chiếm tỷ trọng gần 2/3 giá trị sản xuất công nghiệp trên ñịa bàn tỉnh, nộp ngân sách trên 150 tỷ ñồng, 
chiếm gần 30% tổng thu ngân sách trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Công ty ñã thu hút gần 4.000 lao ñộng 
tại ñịa phương có việc làm ổn ñịnh với mức thu nhập bình quân 1,9 triệu ñồng/người/tháng, Từ chỗ chỉ 
có một nhà máy ñường công suất 1.500 tấn mía/ngày và một nhà máy cồn 1,2 triệu lít/năm, ñến nay 
Công ty Cổ phần ñường Quảng Ngãi ñã có 11 nhà máy, xí nghiệp với hơn 40 loại sản phẩm có mặt trên 
hầu hết các thị trường cả nước và ñã tham gia xuất khẩu sang các nước và lãnh thổ ðài Loan, Thái Lan, 
Nhật Bản, Campuchia và các nước Trung ñông. Công ty ñã có 4 sản phẩm ñược nhận nhận danh hiệu 
Sao vàng ñất Việt, nhiều sản phẩm liên tục ñược bình chọn là Hàng Việt Nam chất lượng cao. ðặc biệt, 
hàng năm Công ty ñầu dư hàng chục tỷ ñồng cho bà con nông dân phát triển vùng nguyên liệu mía và 
luôn gắn chặt với hàng vạn hộ nông dân trồng mía ở 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Kon Tum. Công ty Cổ 
phần ñường Quảng Ngãi có tổng vốn ñiều lệ gần 50 tỷ ñồng, trong ñó vốn nhà nước chiếm 28%, Công ty 
ñã tập hợp ñược 3.100 cổ ñông tham gia sở hữu toàn bộ cổ phần của Công ty (1 cổ ñông là ñại diện vốn 
nhà nước; 2 cổ ñông là pháp nhân; 3.097 cổ ñông là cá nhân).  

Hậu Giang: Mía gi ống tăng giá  

Hiện nay, nông dân huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang ñang bắt ñầu xuống giống vụ mía năm 2006. 
Tuy nhiên, khác với các năm trước giá mía giống năm nay ngay từ ñầu vụ ñã tăng gấp ñôi so với năm 
trước. 

Giá các lọai mía giống mới như: V 86-368, Hòa Lan tím, ROC 16... ñang ñược thương lái chuyển từ 
các ñịa phương khác về bán cho nông dân với giá 950 ñồng/kg , tăng hơn năm trước 550/kg. Theo các 
hộ bán mía giống cho biết nguyên nhân giá mía giống hiện nay tăng cao là do trong năm 2005 vừa qua 
nhiều hộ trồng mía ở huyện Phụng Hiệp trúng mùa và trúng giá nên năm nay có kế họach mở rộng diện 
tích nên nhu cầu về giống tăng cao. Trong khi ñó, do một số ñông người trồng mía ở Hậu Giang có thói 
quen trồng thêm một 1 lúa xen 1 vụ mía (mô hình lúa+mía) nên sau mỗi vụ mía nông dân ñều phải ñầu 
tư trồng mới lại tòan bộ, với mức ñầu tư khoảng 5 triệu ñồng/ha. Khả năng trong thời gian tới giá mía 
giống sẽ còn tăng thêm do bước vào giai ñọan gieo trồng rộ. 

Năm nay, tỉnh Hậu Giang có kế họach sẽ trồng 15.000 ha mía, tăng hơn năm 2005 là 495 ha . Trồng 
chuyên canh 1 vụ mía/năm và trồng lưu gốc (thu họach xong giữ lại gốc ñể mía tiếp tục phát triển trong 
vụ tới) là giải pháp ñang ñược Công ty Mía ñường Cần Thơ và ngành nông nghiệp Hậu Giang khuyến 
cáo cho nông dân thực hiện rộng rãi trong năm nay nhằm giúp nông dân tiết kiệm giống, chi phí, tăng 
năng suất và lợi nhuận.  

Chủ ñộng nguyên li ệu sản xu ất mía ñường  

Chủ tịch Hiệp hội Mía ñường Việt Nam cho biết, ñể chủ ñộng sản xuất và kinh doanh trong ñiều kiện 
dự báo năm 2006 nước ta có khả năng thiếu hụt khoảng 200.000-250.000 tấn ñường, Hiệp hội ñã 
khuyến cáo các doanh chuẩn bị mọi mặt ñể phát triển sản xuất mía cả về diện tích, năng suất và chất 
lượng cho vụ ñường 2006-2007, ñảm bảo ñủ ñường cung cấp cho các nhu cầu tiêu dùng trong nước, 
giữ ổn ñịnh thị trường.  

Hiệp hội cũng ñề nghị các doanh nghiệp rà soát chi tiết vùng nguyên liệu từng nhà máy ñường; ñồng 
thời các nhà máy ñường phối hợp với chính quyền ñịa phương lập các dự án phát triển vùng nguyên 
liệu, lồng ghép các nguồn vốn ñầu tư kết cấu hạ tầng (ñường giao thông, thuỷ lợi) và phối hợp với các 
ñơn vị khuyến nông ñầu tư giống mới, thích hợp với quy trình thâm canh tiên tiến ñể nâng cao năng suất 
và chất lượng mía cây, ñảm bảo nguyên liệu ổn ñịnh, lâu dài phục vụ sản xuất. Niên vụ 2005-2006, các 
nhà máy ñường trong nước có kế hoạch sản xuất 1.130.000 tấn ñường. Tuy nhiên, từ ñầu niên vụ ñến 
nay, các nhà máy ñường chỉ ép ñược khoảng 2,9 triệu tấn mía, tương ñương 253.770 tấn ñường, thấp 
hơn cùng kỳ năm ngoái gần 79.000 tấn ñường. Nguyên nhân chủ yếu do thời tiết không thuận lợi, nhiều 
nhà máy chưa ñầu tư bài bản cho việc xây dựng vùng nguyên liệu, cây mía phải cạnh tranh với nhiều 
loại cây trồng khác dẫn tới nguồn nguyên liệu khan hiếm. ðể ñảm bảo giá ñường không leo thang, Hiệp 
hội cũng yêu cầu các nhà máy ñường trong từng tiểu vùng phải thống nhất ổn ñịnh giá mía, chủ ñộng ký 
Hợp ñồng tiêu thụ sản phẩm với người trồng mía, không tái diễn tình trạng "tranh mua, tranh bán" 
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nguyên liệu, dẫn ñến giá mía nguyên liệu tăng quá cao. ðối với mía nguyên liệu 10 chữ ñường mua tại 
ruộng, doanh nghiệp nên giữ ở mức 350.000-450.000 ñồng/tấn, tối ña không quá 450.000 ñồng/tấn (với 
mức giá này người trồng mía ñã có tỷ suất lợi nhuận trên 50%).  

Bạc Liêu: Tr ồng mía lãI h ơn 15 tri ệu ñồng/ha.  

Chưa bao giờ người trồng mía ở tỉnh Bạc Liêu lại bội thu như năm nay, mía trúng mùa, trúng giá, thu 
lãi hơn 15 triệu ñồng/ha. Tòan bộ diện tích trồng mía ở các ñịa phương ñều ñã thu hoạch xong và ñược 
bán hết. Diện tích trồng mía của Bạc Liêu vẫn còn khiêm tốn, chỉ có gần 800 ha, tập trung chủ yếu tại 
huyện Hồng Dân 550 ha, Hòa Bình 50 ha, Vĩnh Lợi gần 60 ha... Loại mía bà con trồng thuộc giống Hòa 
Lan, có trữ ñường cao và thích hợp với nhiều vùng ñất ở Bạc Liêu. Do giá ñường trên thị trường hiện 
tăng khá cao, mía nguyện liêu ñang là ''cuộc chiến'' giữa các nhà máy chế biến ñường nên thương lái tìm 
mua tại chân ruộng mía có giá từ 550 ñồng ñến 600 ñồng/kg cho lọai có trữ ñường cao và từ 350 
ñồng/kg loại trữ ñường bình thường. Năng suất mía năm nay ở Bạc Liêu ñạt 60 ñến 75 tấn/ha với tổng 
sản lượng mía nguyên liệu năm 2005 gần 50 ngàn tấn. Hiện nay bà con ñang tập trung làm vệ sinh 
ruộng mía, cải tạo ñất ñể trồng tiếp vụ mía mới năm 2006. Tỉnh Bạc Liêu có lợi thế rất lớn về ñiều kiện 
thổ nhưỡng và vị rí ñịa lý nằm giữa 2 tỉnh Sóc Trăng- Cà Mau ñều có nhà máy chế biến ñường có công 
suất lớn, nhưng vùng nguyên liệu chưa thể ñáp ứng nhu cầu sản xuất hàng năm. Vì vậy việc liên kết với 
các nhà máy ñường của 2 tỉnh này ñể có sự ñầu tư về giống, vốn cho người trồng mía và trên cơ sở ñó 
qui họach vùng mía nguyên liệu ở các huyện Hồng Dân, Phước Long, Giá Rai là vấn ñề cấp bách hiện 
nay của ngành nông nghiệp Bạc Liêu trong chương trình phá thế ñộc canh cây lúa, ñộc canh con tôm, 
tiến tới thực hiện có hiệu quả mục tiêu ña cây, ña con trên từng diện tích canh tác, nhanh chóng giúp 
nông dân vươn tới mục tiêu làm giàu.  

Mùa xuân trên vùng mía Tân Phúc  

ðến xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, Bình Thuận vào những ngày ñầu của năm mới, cái hạn hán của 
năm nào ñã không còn nhường lại cho một mùa xuân thực sự ấm no cho người dân nơi ñây. Hơn 900 ha 
mía của toàn xã ñang vào vụ thu hoạch, những bàn tay thoăn thoắt chặt mía, những tiếng nói tiếng cười 
vang vẳng không ngớt trên vùng mía xanh ngát làm dịu mát lòng người. Chị Cao Thị Luận, chủ lò che 
mía thủ công, cũng là chủ 7 ha mía ñang vào vụ thu hoạch không giấu ñược niềm vui hồ hởi cho biết: 
"Vụ mía năm nay, tuy năng suất có giảm, diện tích cũng không tăng nhưng ñược giá lắm. Tổng thu từ 
cây mía cao hơn gấp ñôi, gấp 3 lần các năm trước nhờ giá mía, giá ñường trong những tháng cuối năm 
liên tục tăng."  

Quả thật, so với các năm trước, nếu có khá lắm 1 ha mía cũng chỉ thu ñược từ 12 ñến 15 triệu ñồng, 
giá ñường nước từ 2.500 ñến 3.000 ñồng/kg. Còn năm nay, mỗi ha thu từ 30 ñến 35 triệu ñồng, ñường 
nước ngay ñầu vụ ñã ñược 3.700 ñồng/kg, nhưng ñến thời ñiểm này khi mía vào cuối vụ giá ñã tăng lên 
5.000 ñồng/kg. Chị Luận nhẩm tính, 7 ha mía của chị ñang vào vụ thu hoạch, tính ra sẽ thu trên 200 triệu 
ñồng, ñó là chưa tính ñến nguồn lợi do tận dụng ép mía từ lò che của gia ñình. Cũng như chị Luận, hầu 
hết các hộ gia ñình trồng mía ñều có chung một niềm vui "trúng mía". Nhất là những hộ có diện tích từ 5 
ñến 7 ha mía như anh Trần Lũy, anh Hồ Quy, anh Nguyễn Thi, nguồn thu cao nhất và vui nhất từ trước 
ñến nay. Chủ tịch xã Tân Phúc cho biết: hiện nay, toàn xã có hơn 700 hộ tham gia trồng mía. ðối với xã, 
cây mía chính là ngành kinh tế mũi nhọn của ñịa phương. Vì vậy, phương thức trồng mía nơi ñây không 
còn theo thói quen quảng canh mà ñã chuyển sang áp dụng các biện pháp thâm canh, luân canh với việc 
sử dụng các loại phân hữu cơ, vi sinh bón lót ñể cải tạo ñất khô cằn thành màu mỡ cho mía phát triển 
tốt. Không chỉ thế, xã còn lựa chọn trồng thêm các giống mía mới, có năng suất cao ñể nâng cao thu 
nhập cho bà con. ðiển hình như trong vụ ñông xuân này, xã ñã cho mở rộng hơn 100 ha ñể trồng thử 
nghiệm 2 loại giống năng suất cao như VN84, VN85. Hầu hết, cây mía sinh trưởng tốt, trữ lượng ñường 
cao, bà con nông dân rất thích. ðặc biệt, năm nay mía trúng giá nên ñã kích thích bà con phát triển thêm 
diện tích. Hiện nay, số diện tích mía sau khi ñã thu hoạch xong, bà con lại ñang tiếp tục cày, bón phân và 
chăm sóc ñể tiếp tục trồng. 

Ngoài cây mía, xã Tân Phúc còn có lợi thế về lò che. Hiện tại, toàn xã có 90 lò che ñang hoạt ñộng, 
trong ñó có 29 cơ sở có lò ly tâm. Vì vậy, dù Tân Phúc không ñược Công ty ðường Bình Thuận ký hợp 
ñồng thu mua sản phẩm nhưng mía Tân Phúc nói riêng và các xã lân cận ở Hàm Tân cũng không bị bế 
tắc, không có tình trạng thu hoạch trễ, bỏ mía khô như trước ñây. Tuy nhiên, vụ mía năm nay nhiều cơ 
sở phải tạm ngừng hoạt ñộng vì "cháy" nguyên liệu do diện tích và sản lượng mía giảm. ðiều này cũng 
ñã khiến cho một số nông dân bỏ mía trước ñây ngậm ngùi tiếc nuối. 
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TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

ðánh giá s ơ bộ tình hình s ản xu ất ñường mía trong niên v ụ 2005/06 ở các Nước chủ chốt trên th ế 
giới 

Dự báo sản lượng ñường mía trên thế giới ñạt 111,2 triệu tấn, tăng mạnh từ 104,3 triệu tấn trong niên vụ 
2004/05, chủ yếu nhờ kết quả sản xuất của ấn ðộ. Trong tổng số sản lượng  của 2005/06 châu Phi có 
thể chiếm 9,4 triệu tấn (8%), Bắc & Trung Mỹ 15,9 triệu tấn (14%), Nam Mỹ 36,1 triệu tấn (33%), châu á 
44,0 triệu tấn (40%) và Châu ðại Dương 5,7 triệu tấn (5%). Mặc dù có sản lượng ñường cao, châu á  là 
khu vực thiếu hụt chủ yếu, trong khi Nam Mỹ chi phối lĩnh vực xuất khẩu.     

Châu á 

Dự báo sản lượng ñường mía của châu á tăng vọt từ 38,6 triệu tấn của vụ trước lên 44,0 triệu tấn 
trong vụ 2005/06, nhưng vẫn ở dưới mức hơn 50,0 triệu tấn ñã ñạt ñược trong vụ 2002/03.  

Nhân tố chủ yếu ñằng sau sự tăng này là ấn ðộ, nơi mà dự báo vụ ñường 2005/06 sẽ bật lên ñến 19 
triệu tấn so với  13,7 triệu tấn của vụ trước. Tuy vậy vẫn chưa ñáp ứng ñủ nhu cầu trong nước nên sẽ 
phải nhập khẩu một số lượng nhất ñịnh. ðiều này không có nghĩa rằng ấn ðộ sẽ không phải là một nhân 
tố trên thị trường xuất khẩu. Các nhà máy ñường ñược phép nhập khẩu ñường thô theo kế hoạch ñăng 
kí trước (advance license scheme) (ALS) trong 2004/05, tinh chế và bán ñường trên thị trường mở ñể bù 
ñắp sự thiếu hụt sản lượng. Tuy vậy, các nhà máy bắt buộc phải tái xuất một khối lượng ñường trắng 
tương ñương trên thị trường thế giới trong 24 tháng sau khi nhập khẩu. Trước những triển vọng tốt ñẹp 
về sản lượng của 2005/06, kế hoạch này ñã bị bãi bỏ và các nhà máy ñường không còn ñược phép bán 
bất cứ lượng ñường nào ñược nhập khẩu theo ALS trên thị trường mở. 

Tình hình cung ứng trong nước chặt chẽ và giá cả trong nước cao ñã thúc ñẩy có các dự án ñầu tư 
mà chỉ riêng Bang Uttar Pradesh sẽ bổ sung thêm công suất ép 125.000 tấn mía một ngày trong 2 năm 
tới. Với hiệu xuất thu hồi 10% và số ngày ép mía trong vụ là 150-160 ngày, việc mở rộng công suất có 
thể dẫn ñến tăng sản lượng ñường  2,0 ñến 2,2 triệu tấn tính theo ñường trắng, cộng với sản lượng hiện 
nay của Bang là khoảng 5 triệu tấn. Như vậy ấn ðộ  có thể sản xuất nhiều hơn trong một thời gian tương 
ñối ngắn và một lần nữa lại bị ám ảnh bởi dư thừa. Tuy nhiên cũng có khả năng tăng sản xuất cồn mía 
ñể thu hút lượng mía thừa, và ñể thực hiện kế hoạch cồn mía hỗn hợp với xăng làm nhiên liệu cho ñộng 
cơ. 

Thái Lan  có bước thụt lùi lớn trong vụ vừa qua, do hạn hán ñã làm giảm sản lượng ñường từ 7,3 triệu 
tấn của vụ trước xuống ñến 5,4 triệu tấn trong 2004/05. Triển vọng của vụ 2005/06 còn kém hơn, với sản 
lượng mía ñược ước tính là 42 triệu tấn, giảm so với 47,8 triệu tấn của vụ trước. Tuy nhiên, con số ước 
tính này vẫn chưa vững chắc bởi vì hạn hán ñã khiến nông dân bắt buộc phải trồng những cây cần ít 
nước hơn, do vậy tổng sản lượng mía có thể không hơn 40 triệu tấn. Chính phủ mệt mỏi vì trợ cấp cho 
ngành mía ñường, nói rằng ñã ñến lúc tự do hoá ñể tăng tính cạnh tranh. Người trồng mía kịch liệt chống 
lại việc tự do hoá giá mía và mở cửa cho nhập khẩu.  Chính phủ giảI thích rằng nông dân có thể chuyển 
sang trồng các cây khác như cọ dầu và sắn. Ngoài ra một lượng lớn mía có thể ñược chế biến thành cồn 
vì nhu cầu ñang tăng nhanh. 

Dự báo sản lượng ñường mía của Trung Qu ốc trong vụ này tăng nhẹ do diện tích trồng mía cao hơn. 
Quảng Tây vẫn là tỉnh dẫn ñầu về sản xuất mía ñường, tiếp theo là các tỉnh Vân Nam, Quảng ðông và 
HảI Nam. Trong vụ này sản lượng ñường  sẽ tăng bao nhiêu thì hãy còn chưa rõ bởi vì thời tiết khô từ 
tháng 7 ñã ñe doạ việc thu hoạch mía ở Quảng Tây. Hạn hán kéo dài ở các tỉnh Vân Nam và Hải Nam 
làm cho triển vọng của vụ 2005/06 ñều không hứa hẹn. Nhu cầu về ñường  ñã ñang tăng với tốc ñộ hơn 
5% mỗi năm và dựa theo những ước tính thận trọng, nhu cầu vào năm 2008 sẽ lên ñến 13,4 triệu tấn, 
qui ñường trắng. Vấn ñề là với diện tích  hiện có, với công nghệ và năng lực sản xuất ñường, mỗi năm 
Trung Quốc chỉ có thể sản xuất 13 triệu tấn ñường. ðấy là chưa kể ñất ñai trồng các hạt lương thực và 
các cây công nghiệp ngắn ngày ñang tăng lên thay vì trồng mía và củ cải ñường. ðiều này có nghĩa là 
trong những năm sắp tới, Trung Quốc sẽ phải gia tăng nhập khẩu ñường. 

Khác với ấn ðộ, Pakixtan dường như vẫn là một nhà nhập khẩu thuần quan trọng trong 2005/06. Sản 
lượng xút giảm từ 4,3 triệu tấn năm 2003/04 xuống 3,2 triệu tấn trong năm 2004/05, trong khi tiêu dùng 
lại tăng lên ñến gấn 4 triệu tấn do nhu cầu ñường  tăng lên ở nước láng giềng Apghanixtan. Sản xuất 
chưa phục hồi ñáng kể vào 2005/06 nên tăng thiếu hụt vì tiêu dùng cao hơn. Sau khi bãi bỏ lệnh cấm 
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nhập ñường của ấn ðộ, Pakixtan có thể trở thành nước tiêu thụ chính cho các nhà máy ñường  của ấn 
ðộ. 

Sản lượng ñường  của Inñônêxia  có thể tăng từ 2,2 triệu tấn  của vụ trước lên 2,4 triệu tấn, nhưng 
vẫn còn dưới nhu cầu trong nước, nên dự tính năm 2005/06 sẽ nhập khẩu hơn 1 triệu tấn ñường. 
Inñônêxia là nhà nhập khẩu ñường  lớn ở châu á và là người mua ñường  chủ chốt của Thái Lan. 

Giá cả yếu kém, thiếu mưa, những vấn ñề về lao ñộng ở nhà máy Tarlac trên ñảo Luzon, việc chuyển ñổi 
một số ñất mía sang trồng các ñồn ñiền chuối và chi phí phân bón nhập khẩu cao có thể là nguyên nhân 
giảm sản lượng ñường của Philippine  từ 2,2 triệu tấn của vụ trước xuống ñến 2,1 triệu tấn. Sản lượng 
này chỉ ñủ ñáp ứng nhu cầu nội ñịa và nước này chắc sẽ không xuất khẩu chút ñường  nào trong 
2005/06, trừ khối lượng bán cho Mỹ theo giá ưu ñãi. Tuy nhiên, sự phục hồi quan trọng về giá ñầu tư 
trong 2004/05 có thể ñã khuyến khích nông dân quay  trở lại trồng mía; vì vậy sản lượng ñường mía có 
thể tăng trong 2006/07. Khi ñó, Philippine sẽ có một chương trình cồn mía làm nhiên liệu ñể giúp tránh 
thừa mía. Từ năm 2007, các công ty dầu sẽ phải bán xăng có 5% cồn ethanol và con số này sẽ lên ñến 
10% vào năm 2010. 

Bắc & Trung M ỹ 

Ước tính sản lượng ñường  mía ở khu vực này ñạt 15,9 triệu tấn trong 2005/06, tăng so với  15,4 triệu 
tấn của vụ trước. Những nhà sản xuất nổi trội là Cuba, Goa-tê-mala, Mêxicô và Mỹ 

Cuba  ñã ñóng cửa 71 trong số 156 nhà máy ñường  và loại bỏ 60% của 2 triệu ha trồng mía ñể dùng 
vào các việc khác trong kế hoạch năm 2002 nhằm tái cơ cấu ngành ñường. Các nguồn tin công nghiệp 
nay nói rằng ít nhất 40 trong số 85 nhà máy ñang tồn tại sẽ không hoạt ñộng trong 2005/06 và sản lượng 
ñường  sẽ không lớn hơn 1,5 triệu tấn, chỉ cao hơn ñôi chút so với con số 1,3 triệu tấn quá thấp của năm 
ngoái, nhất là nếu so sánh với ñỉnh cao 8 triệu tấn ñường  khi Liên Xô (cũ) còn ñảm bão cho thị trường 
với giá trợ cấp. Công nghiệp ñường Cuba không còn tính cạnh tranh và không có hiệu quả so với  các 
nhà sản xuất ñường  của Braxin. 

Sản lượng ñường  niên vụ 2004/05 của Mêxicô  ñạt hơn 6 triệu tấn, tăng so với 5,4 triệu tấn của mùa 
vụ trước. Kỉ lục này có thể do hiệu xuất ép mía cao hơn, diện tích  trồng mía tăng và mía còn lại trên 
ruộng trong vụ trước do những trận mưa trái mùa. Diện tích trồng mía trong 2005/06 ít thay ñổi so với 
mức vụ trước. Một trong những vấn ñề lớn của công nghiệp ñường  Mêxicô là giá mía cao, ñược ñảm 
bảo trong “Sắc lệnh về Người trồng Mía ðường” và vừa qua ñã ñược sửa ñổi sau tranh luận gay gắt 
giữa các nhóm người trồng mía và Chính phủ. Những người trồng mía sợ rằng nếu giá mía không ñược 
ñảm bảo, các nhà máy ñường sẽ hạ giá mía, ảnh hưởng  ñến ñời sống của họ. Mặt khác, các chủ nhà 
máy ñường  lại lập luận rằng giá mía cao, gấp bốn lần so với mức bất kì nơi nào trên thế giới sẽ làm họ 
mất khả năng cạnh tranh và làm giảm áp lực tăng hiệu quả. Qua xem xét của chính phủ ñã ñạt ñược sự 
dung hoà cho phép các nhà máy thanh toán ít hơn cho mía và người trồng mía kiếm ñược nhiều tiền hơn 
vì hoa hồng ñánh vào người trồng bởi các liên ñoàn lao ñộng ñứng ra  thương lượng hợp ñồng  tập thể 
sẽ không còn nữa. 

Ước tính sản lượng ñường của Mỹ  năm nay ñạt 3,2 triệu tấn, tăng so với 3,0 triệu tấn năm ngoái.Tuy 
nhiên, có ñiều không chắc chắn do tác ñộng của cơn bão Katrina ñối với vụ mía 2005/06. Katrina ảnh 
hưởng  ñến tất cả diện tích  trồng mía ở Plorida và Louisiana, với khoảng 30% diện tích mía ở Louisiana 
bị những cơn cuồng phong phá hoại. 

Dự báo sản lượng ñường của Goa-tê-mala  tăng từ 2,0 triệu tấn của vụ trước lên 2,1 triệu tấn, chủ 
yếu do diện tích  trồng mía tăng. Là nhà xuất khẩu chủ yếu trong khu vực, nước này hi vọng xâm nhập 
ñáng kể vào các thị trường Nga và ðàI Loan bằng cách thương lượng các hiệp ñịnh tự do thương mại. 

Nam Mỹ 

Sản lượng ñường  của Nam Mỹ có thể tăng thêm tới hơn 36 triệu tấn so với 35,4 triệu tấn của 
2004/05 và so với  21 triệu tấn của năm 1996/97. 

ðằng sau sự phát triển ngoạn mục ñó là Braxin , nơi mà ngành công nghiệp ñường  ñI theo một chính 
sách mở rộng chưa từng thấy do có nhu cầu lớn về ñường  và cồn ethanol của Braxin từ nước ngoài, sự 
thất bại của Liên Minh Châu âu (EU) như nhà xuất khẩu ñường  lớn và thành công gây kinh ngạc của 
chính sách dùng cồn mía làm nhiên liệu phụ cho ô-tô. Ước tính sản lượng mía trong 2005/06 là 406,2 
triệu tấn. Chính phủ cho rằng 50% mía sẽ ñược chế biến thành ñường  và một nửa còn lại thành cồn 
ethanol. Sản lượng ñường  2005/06 ước tính ñạt 29 triệu tấn, tăng so với 28,3 triệu tấn của 2004/05. ðã 
có những dự án tăng sản lượng lên 35 triệu tấn  và có thể không nghi ngờ gì rằng Braxin có thừa diện 
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tích  mía ñể mở rộng sản xuất. Vấn ñề quan trọng sống còn là phát triển cơ sở hạ tầng ñể bán ñường  và 
cồn mới phát sinh. 

Sản lượng ñường của Côlômbia  ñược ước tính giảm nhẹ từ 2,7 triệu tấn của vụ trước xuống ñến 2,6 
triệu tấn do tăng sản xuất cồn mía làm nhiên liệu vào quí cuối 2005. Triển vọng của 2006 vẫn còn ñôI 
chút mơ hồ, nhưng sản lượng ñường  có thể giảm thêm do diện tích  mía bị hạn chế. Giá nhiên liệu cao 
có thể tạo cho ngành cồn  mía thêm sức bật và có thể hạn chế khối lượng mía dành cho sản xuất ñường  
và chắc chắn sẽ tác ñộng ñến xuất khẩu ñường, ñược dự báo giảm mạnh. Achentina trông ñợi ñạt sản 
lượng ñường  kỷ lục hơn 2 triệu tấn trong 2005/06, tăng từ 1,9 triệu tấn trong 2004/05. Sản lượng tăng là 
kết quả cải tiến hiệu quả và ñiều kiện thời tiết  tốt. Nước này xuất khẩu 10% sản lượng chủ yếu samg 
các nước láng giềng Chilê và Uruguay. Sản lượng cao sẽ giúp tăng cường vị trí của nước này trên thị 
trường ñường  khu vực. 

Sản lượng ñường của Pêru  trong 2004/05 ñược dự báo chính thức ñạt 682.000 tấn, thấp hơn 
748.000 tấn của năm trước. Pêru ñã bị hạn hán nặng vào ñầu năm 2004, làm giảm ñáng kể sản lượng 
ñường. ðầu tư của tư nhân vào cả ñồng ruộng và nhà máy ñã làm tăng sản lượng trong những năm vừa 
qua, khuyến khích có thêm diện tích  trồng mía, các ñồn ñiền mới thay thế ruộng mía cũ, năng suất thấp, 
hiệu suất lấy ñường  tốt hơn nhờ hiện ñại hoá các nhà máy, chất lượng mía tốt hơn vào thời gian thu 
hoạch. Tổng số ñầu tư trong 8 năm vừa qua là vào khoảng 320 triệu USD ñược dành cho việc cải tiến 
quản lí các quá trình và hệ thống kiểm tra. 

Châu Phi  

Nước sản xuất và xuất khẩu lớn nhất là Cộng hoà Nam Phi , trong khi Ai Cập là một trong những nhà 
nhập khẩu lớn nhất ở châu lục. Tổng sản lượng ñường  của Châu Phi ước ñạt 9,4 triệu tấn trong 
2005/06, tăng nhẹ so với  9,1 triệu tấn của năm trước. 

Nam Phi  trông ñợi ñạt 2,5 triệu tấn trong vụ 2005/06, tốt hơn niên vụ trước, vì bị hạn hán nên chỉ ñạt 2,2 
triệu tấn. Diện tích  mía ñã tăng trong thập niên vừa qua do có nhà máy ñường  mới ở tỉnh ñông bắc 
Mpumalanga. Vừa qua công nghiệp ñường  ñã trải qua thời gian rất khó khăn do phải ñối mặt với ñồng tiền 
mạnh ở ñịa phương và giá ñường trên thị trường thế giới yếu kém. Tuy nhiên, với sự tăng lên của giá 
ñường  thế giới, tình hình ñã ñược cải thiện nhiều và công nghiệp ñường  dường như ñang ở những thời 
gian tốt ñẹp hơn. 

Dự báo sản lượng ñường  mía của Ai Cập vào khoảng 1,200 triệu tấn, thay ñổi chút ít so với mức vụ 
trước (1,250 triệu tấn). Cây mía ñược trồng chủ yếu ở thượng Ai Cập, ở ñó nó tương ñối thích nghi với 
cái nóng cực kì vào mùa hè và ñược cung cấp nước từ sông Nin. Nhà nước ñộc quyền sản xuất ñường  
mía qua Công ti quốc doanh Sugar and Integrated Industries Company (SIIC) ñược thành lập năm 1963 
khi chính phủ quốc hữu hoá 8 nhà máy ñường  tư nhân ñang hoạt ñộng vào thời gian ñó. SIIC có công 
suất ép mía hạn chế và có thể chế biến không quá 70-80% lượng mía hiện có. Tuy nhiên, nó lại có khá 
thừa công suất tinh chế ñường nên ñã hợp ñồng với một số nhà nhập khẩu tư nhân ñể gia công tinh chế 
ñường thô. 

Châu ðại Dương  

Sản lượng ñường  mía của Châu ðại Dương (gồm ôxtrâylia, Piji và Papua/Nguinea) có thể giảm từ 
5,9 triệu tấn trong 2004/05 xuống ñến 5,7 triệu tấn. Nhà sản xuất chính là ôxtrâylia với sản lượng hàng 
năm vượt 5 triệu tấn. Sản lượng 2005/06 của ôxtrâylia có thể giảm nhẹ xuống ñến 5,3 triệu tấn từ 5,5 
triệu tấn của niên vụ trước do thời tiết  không thuận. Thời tiết trong thời gian còn lại của vụ ép mía cần 
khô ráo ñể ñạt ñược kết quả tốt hơn. 

Tổng sản lượng ñường  (gồm cả ñường  mía và ñường  củ cải) của thế giới trong niên vụ 2005/06 có 
thể bật lên ñến 148,5 triệu tấn, tăng khoảng  6,8 triệu tấn so với vụ trước, chủ yếu nhờ sản lượng của 
Braxin và ấn ðộ  cao hơn. Vấn ñề ñặt ra là liệu khối lượng  tăng này có ñủ mạnh ñể chấm dứt ñược sự 
giảm dự trữ thế giới ñã diễn ra trong hai năm qua. Tổng hợp các nhu cầu của niên vụ 2005/06 (tháng 
Chín/tháng Tám) là vào khoảng 149 triệu tấn ñường. Chênh lệch cung/cầu vào khoảng nửa triệu tấn sẽ 
làm tồn kho dự trữ tiếp tục giảm nữa. Tuy nhiên, dựa vào tiềm năng xuất khẩu ñường to lớn của Liên 
Minh Châu âu và việc ấn ðộ  quay trở lại xuất khẩu ñường trắng, có thể sẽ có ñủ ñường  ñể ñáp ứng tất 
cả các nhu cầu. Du sao, triển vọng ñối với các nhà sản xuất và các nhà xuất khẩu ñều tốt hơn so với 
nhiều năm qua. (Theo F.O.Licht GmbH, No. 29/2005). 

TIN VẮN 

ðường thô ch ạm mức giá cao  



 16 

Theo các thương gia, giá ñường thô thế giới từ ñầu thương này ñã chạm tới mức sàn cao nhất kể từ 
năm 1981 và với sự chênh lệch giá từ ñó ñến nay, Brazil ñã vượt Cuba và các ñối thủ khác ñể trở  thành 
nước sản xuất và xuất khẩu ñường lớn trên thế giới.   

Giá ñường gần ñây tăng oòn do thiếu hụt nguồn cung, như hạn hán ở Thái Lan và  Braxin  trong năm 
2005 và bão lớn ở  Mỹ  mùa thu năm ngoái làm ảnh hưởng ñến  sản lượng. Nhu cầu nhập khẩu  ñường 
trên toàn cầu tăng theo tốc ñộ phát triển kinh tế rất nhanh và thị trường thế giới ñã bước vào năm thứ 3 
trong  tình trạng ñường dự trữ thấp sau 15 năm bình ổn. ðồng thời các  hoạt ñộng ñầu cơ tại New York 
và London cũng hỗ trợ giá. Lượng giao dịch ñường ở New York ñã tăng mạnh so với năm 1981.   

Trong khi ñó, chương  trình cải cách chính sách của EU thông báo vào cuối năm 2005 là một trong 
những yếu tố tác ñộng tiêu cực ñến giá ñường trong tương lai gần, vì lượng  ñường dư thừa  của khu 
vực này ñang ñược xuất khẩu, trước khi Tổ chức Thương mại Thế giới  cấm xuất khẩu  có trợ giá từ 
tháng 5 tới.  

Nhưng chương trình cải cách này thực chất sẽ làm giảm sản lượng của EU và có thể hỗ trợ thêm cho 
giá ñường thế giới về lâu dài.   

Hiện nay các nước ñang phát triển chiếm tỷ lệ tiêu thụ nhiêu hơn và nhạy cảm với giá hơn so với các n-
ước giàu. Các nướcTrung ðông và châu Phi cũng là những nguồn nhập khẩu lớn vì dân số tăng và diện tích 
ñất có hạn. Tây âu ñã trở thành nguồn xuất khẩu lớn từ năm 1981.   

Gần 1 thập kỷ sau, sự sụp ñổ của Liên Xô ñã chấm dứt chính sách thu mua tập trung và chế ñộ ưu 
ñãi ñối với ñường Cuba, làm cho thị trường thế giới bị xáo trộn. Sản lượng  ñường của các nước Liên Xô 
cũ giảm mạnh từ sau 1991.  

Thay vào ñó, sản lượng mía của Brazil ñược cơ hội tăng mạnh nguồn ñất dồi dào, lực lượng lao ñộng 
sẵn và khí hậu thuận lợi. Từ cuối những năm 1970, Braxin ñã phân phối mía ñể tiêu thụ ở thị trường chất 
ngọt trong nước, sản xuất cồn nhiên liệu cho ô tô và ñể xuất khẩu. Các nhà máy của Brazil dùng mía ñể 
sản xuất ñường hoặc ethanol tuỳ theo giá. 

Cuba và Thái Lan cạnh tranh với Brazil trở thành nước sản xuất lớn thứ 3 và thứ 4, nhưng sản lượng 
thực tế của Cuba giảm vì thị trường bị mất sau khi   sụp ñổ ở Liên Xô. Năm 2005, ngành ñường Cuba chỉ 
sản xuất ñược một  lượng ñường  không ñáng kể. 

Brazil ñã xâm nhập cả vào thị trường của Thái Lan và Australia ở châu á, khi mà cước phí vận tải hợp 
lý. Trong thập kỷ này, sự bất ổn trong sản lượng của ấn ðộ  và Trung Quốc do vấn ñề thời tiết và chính 
trị có thể làm cho những nước này ñột nhiên trở thành các nguồn nhập khẩu hoặc xuất khẩu lớn. 

Trong khi những nước khác ñã có sự biến ñổi lớn về sản lượng, thì sản lượng ñường của Mỹ vẫn bị 
chi phối bởi sự hỗ trợ giá trong nước từ những năm 1930. Sự hỗ trợ bị ngừng lại từ những năm 1970 khi 
giá ñường trên thị trường thế giới tăng nhưng lại ñược củng cố lại sau khi có Luật Nông nghiệp năm 
1981. Chương trình ñường hiện nay tương tự như chương trình thực hiện vào những năm 1990. Tuy 
nhiên, giá nhiên liệu và các ñầu vào khác cũng tăng trong nhưng năm gần ñây, trong khi giá nông sản 
của Mỹ không thay ñổi ñáng kể và lợi nhuận của nông dân cũng bị ñông cứng. Người tiêu thụ Mỹ bắt ñầu 
thay thế si rô ngô hàm lượng fructose cao và sacarin cho ñường, bắt ñầu bằng cơn khủng hoảng giá 
ñường những năm 1970. Tiêu thụ ñường của Mỹ lên tới mức cao ñỉnh ñiểm năm 1973 với mức 10,46 
triệu tấn và từ ñó ñến nay không ñạt ñược mức ñó. 

Brazil ñã bắt ñầu chương  trình ethanol sau khi giá ñường tăng vào những năm 1980-81. Gần ñây các 
nước sản xuất mía khác trên thế giới cũng thực hiên theo phương thức này của Braxin, gây lo ngại về 
nguồn cung ñường trong tương lai. (AFP, 20/2/06). 

Sản lượng ñường của ấn ðộ  năm 2006 có thể phục hồi 

Một quan chức cấp cao của Chính phủ ấn ðộ  cho biết, sản lượng ñường của nước này trong năm 
2006 có thể phục hồi. Do ñó, nước này sẽ không phảI khai  thác các thị trường mới ñể  tìm nguồn cung. 
Mặc dù là nước sản xuất ñường lớn thứ 2 thế giới sau Brazil nhưng ấn ðộ  ñã phải nhập khẩu ñường thô 
ñể bù ñắp thiếu hụt nguồn cung trong nước, sau 2 vụ thu hoạch mía ñạt sản lượng thấp. 

ấn ðộ và Pakistan là những nước ñóng vai trò quan trọng trên thị trường ñường thế giới trong năm 
nay. Pakistan nhập khẩu cả ñường thô lẫn ñường tinh chế, trong khi ấn ðộ  chỉ nhập khẩu ñường thô.   

Dự báo năm 2006, ấn ðộ  sẽ sản xuất ñược 18 triệu tấn ñường  và nước này không cần nhập khẩu 
ñường thô trong vụ mới bắt ñầu từ thăn 10 năm nay. (Xinhua, 17/2/06) 

Nhu cầu ñường ở các nước châu á t ăng mạnh  
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Chủ tịch Hiệp hội Các nhà giao dịch tư nhân, Raees Ashraf Tar Mohammad cho hay, lượng khách 
hàng ñặt mua ñường từ Braxin, ấn ðộ, Thái Lan, Trung Quốc và ðubai trong 2 tuần qua tăng mạnh.  

Mặc dù ñã hoãn kế hoạch nhập khẩu nhưng Philipin vẫn cần mua ñường. Hơn nữa, việc giá ñường 
giảm khỏi mức cao kỷ lục cũng thúc ñẩy nước này cân nhắc thời gian thực hiện kế hoạch nhập khẩu 
50.000 tấn ñường trong năm nay. Trong khi ñó, có tin ñồn trên thị trường rằng Trung Quốc ñã mua 
ñường từ Braxin. Theo giới thương gia, Chính phủ Trung Quốc cũng không vội vàng tung 1 triệu tấn 
ñường trong kho dự trữ ra bán do giá ñường trong nước hiện ñang giảm sút.  

Pakistan ước tinh cần phải nhập khẩu 800.000 tấn ñường trong năm nay- hiện ñã mua khoảng 
200.000 tấn từ ñầu năm ñến nay. 2 công ty thương mại của Pakistan hiện ñang ñàm phán với các nhà 
máy ñường của ấn ðộ ñể mua khoảng 12.000 tấn ñường. ấn ñộ có thể sẽ ký thêm nhiều hợp ñồng xuất 
khẩu ñường trong những tuần tới.  

Các nhà máy ñường của Việt Nam cũng ñang ñề nghị chính phủ cho phép nhập khẩu ñường thô ñể 
bù ñắp lượng cung thiếu hụt ươc khoảng 200.000 tấn.  

Trong khi ñó, các nhà xuất khẩu ñường Thái Lan lại tuyên bố không giảm giá ñường vì cho rằng nhu 
cầu ñường ở châu á vẫn ổn ñịnh. Giá ñường thô giao tháng 3 tại New York ngày 16/2 ñạt 17,46 
UScent/lb. giảm so với 17,92 cent ngày 15/2. (Vinanet-22/02/2006) 

Ấn ðộ: ðàm phán xu ất khẩu ñường sang Pakistan  

Theo nguồn tin chính thức, một nhà máy ñường ấn ðộ hiện ñang trong giai ñoạn ñàm phán ñể xuất 
khẩu 10.000 tấn ñường sang Pakistan và dự kiến sẽ sớm ñạt ñược hiệp ñịnh trong vài ngày tới. Thông tin 
từ ngành ñường ấn ðộ cho biết, một công ty khác nằm ở bang Uttar Pradesh tuần trước ñã bán khoảng 
2.000 tấn ñường cho Pakistan với mức giá 450 USD/tấn, FOB.  

Tháng này, Tổng công ty thương mại Pakistan ñã gọi thầu mua 50.000 tấn ñường trắng từ ấn ðộ. 
Các ñơn dự thầu phải nộp trước ngày 16/2 và hàng ñược giao trong tháng 3/06. 

Hiện tại các nhà máy ñường ấn ðộ ñang rất hào hứng xuất khẩu ñường sang Pakistan, song khối 
lượng sẽ chỉ ñược thông báo sau khi các nhà máy tiến hành thương lượng giá. Theo dự ñoán của tổng 
giám ñốc Hiệp hội các nhà máy ñường ấn ðộ, tổng khối lượng ñường xuất khẩu của nước này sang 
Pakistan có thể sẽ vượt xa mức 50.000 tấn.  

Các nhà máy ñường ấn ðộ ñang ñặc biệt quan tâm tới hoạt ñộng giao dịch với Pakistan kể từ khi việc 
mở cửa tuyến ñường bộ gần ñây thông qua trạm biên giới tại Wagah - gần thành phố Lahore, góp phần 
làm giảm chi phí vận tải tiềm năng.  

Năm ngoái, Pakistan - nước cần nhập khẩu 800.000 tấn ñường trong năm 2006 ñể thoả mãn nhu cầu 
nội ñịa, ñã bãi bỏ lệnh cấm kéo dài 4 năm ñối với ñường nhập khẩu từ ấn ðộ sau khi mối quan hệ giữa 
hai nước Nam á này ñược cải thiện. Tuy nhiên, lúc ñầu Pakistan không cho phép nhập khẩu bằng ñường 
bộ. Trước ñó, trong năm 2001, nhập khẩu ñường từ ấn ðộ ñã bị cấm sau khi các công ty nội ñịa lên tiếng 
về việc ñường ấn ðộ rẻ tiền gây thiệt hại tới nông dân trồng mía và các nhà chế biến trong nước. 

Các quan chức ngành ñường ấn ðộ sẽ làm việc cùng với các ñối tác Pakistan trong vài ngày tới ñể ñi 
ñến một mức giá chung hợp lý cho cả hai bên. Tiết kiệm chi phí vận tải sẽ ñược mở rộng sang Pakistan, 
nhưng mức giá tăng thêm sẽ phụ thuộc vào giá trên thị trường quốc tế. Chính phủ ấn ðộ ñã cho phép 
xuất khẩu chỉ từ các nhà máy mà trước ñó ñã nhập khẩu ñường thô miễn thuế với quy ñịnh bắt buộc tái 
xuất sau khi tinh luyện. (Reuters, 14/02/2006)  

Philipin nh ập kh ẩu ñường ñể hạn ch ế tăng giá trong n ước 

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Philipin, chính phủ nước này sẽ cho nhập khẩu tổng cộng 
50.000 tấn ñường ñể hạn chế tăng giá ở thị trường trong nước.  

Theo số liệu của Uỷ ban ðiều phối Giá Quốc gia, giá ñường tinh ñã tăng từ 32 peso trong tháng 1 tới 
38 peso/kg trong tuần trước, trong khi giá ñường vàng tăng từ 24 peso tới 30 peso/kg.  

Tuy nhiên, Uỷ ban ñiều tiết ðường (SRA) khẳng ñịnh rằng, hiện tại thị trường không bị thiếu ñường và 
sẽ còn ñủ ñường cho ñến tháng 7 năm nay. Theo họ, giá ñường leo thang có thể do nhiều yếu tố như 
hoạt ñộng ñầu cơ, tin ñồn thiếu cung ñường trong nước và giá trên thị trường thế giới tăng. Hạn ngạch 
cung cấp ñường Philipin cho Mỹ năm nay tăng cũng góp phần làm tăng giá ñường trong nước vì nguồn 
cung trong nước chắc chắn sẽ bị giảm ñể phục vụ cho nhu cầu tăng thêm từ Mỹ.  
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Nhu cầu ñường của Mỹ tăng 50.000 tấn tới 187.000 tấn trong năm nay, so với mức 137.000 tấn trong 
năm 2005, do bão lớn ảnh hưởng ñến các bang sản xuất ñường của Mỹ.  

Việc hoàn thành hạn ngạch là yếu tố quan trọng hàng ñầu ñối với ngành ñường Philipin vì Mỹ ñược 
coi là một thị trường lâu dài. Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay, Philipin sẽ nhập khẩu 50.000 tấn ñường 
tinh, miễn thuế chỉ ñể giải quyết ñủ hạn ngạch sang Mỹ. ðiều quan trọng ñối với họ là ñược nhập miễn 
thuế và giá cả hấp dẫn. (Vinanet-22/02/2006) 

Tình hình s ản xu ất và tiêu th ụ ñường của Nhật Bản  

Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Nhật Bản (MAFF) dự báo tổng sản lường củ cải của nước này trong năm 
2005-06 có thể giảm do thời tiết quá nóng trong mùa hè và diện tích ñất trồng củ cải giảm. Trong khi ñó, 
sản lượng ñường mía của Nhật trong năm 2005-06 dự báo sẽ tăng nhẹ, lên 131.000 tấn do những vùng 
trồng mía gặp ñiều kiện thời tiết thuận lợi. Tiêu thụ ñường của Nhật trong năm 2005-06 dự báo tăng nhẹ 
lên 2,238 triệu tấn.  

Trong khoảng thời gian từ năm 1991 ñến 1999, nhu cầu tiêu thụ ñường của Nhật giảm gần 10% (từ 
2,611 triệu tấn xuống 2,3 triệu tấn), một phần do những người tiêu thụ ñường tại nước này thích sử dụng 
những sản phẩm không có ñường hoặc ít ñường hơn cùng với việc những chất thay thế ñường như 
sorbitol, ngày càng có sẵn. Vào năm 2000, tốc ñộ sụt giảm tiêu thụ ñường bắt ñầu chậm lại và gần như 
không ñổi kể từ ñó.  

Nhập khẩu sorbitol, một chất thay thế ñường của Nhật ñã tăng mạnh từ 13.000 tấn vào năm 1991 lên 
128.387 tấn năm 1999. ðó là nguyên nhân tại sao nhu cầu ñường của nước này trong giai ñoạn trên lại 
giảm mạnh. Kể từ năm 2000 tới nay, nhu cầu ñường của Nhật vấn ñứng ở mức 2,263-2,3 triệu tấn.  

Kể từ tháng 4/2000, chính phủ Nhật Bản không ñánh thuế ñối với ñường thô nhập khẩu. ðể bảo hộ 
các nhà sản xuất ñường trong nước. MAFF thực hiện một chế ñộ trợ giá rất hấp dẫn, ñảm bảo lợi ích 
cho cả những người trồng mía, củ cải và các hãng tinh chế. (Vinanet-22/02/2006) 

Sản lượng mía ñường của Braxin niên v ụ 2006/07 sẽ tăng  

Theo dự ñoán của cơ quan phân tích tư nhân Datagro, sản lượng mía của khu vực Trung Nam Braxin 
niên vụ 2006/07 (5/06-4/07) sẽ ñạt mức kỷ lục 360 triệu tấn, tăng so với mức 338 triệu tấn niên vụ trước. 
Các nhà máy trong khu vực Trung Nam sẽ tăng khối lượng mía phân bổ cho sản xuất ñường. Dự ñoán, 
sản lượng ñường của khu vực Trung Nam sẽ tăng lên 24,3 triệu tấn so với mức 22,05 triệu tấn niên vụ 
2005/06. Tỷ lệ mía dành cho sản xuất ñường sẽ ñạt 48,9%, cao hơn so với mức 47,5% niên vụ này. 

Sản lượng ethanol của khu vực ước ñạt 15,02 tỷ lít trong niên vụ 2006/07, tăng so với 14,36 tỷ lít niên 
vụ 2005/06. ðược biết, khu vực Trung Nam ñóng góp 85% trong tổng sản lượng mía của Braxin. Hiện 
tại, Braxin là nước sản xuất và xuất khẩu ñường cũng như ethanol lớn nhất thế giới.  

Sản lượng mía khu vực ðông Bắc – vùng sản xuất nhỏ hơn, ước ñạt 50 triệu tấn trong niên vụ mới so 
với mức 48 triệu tấn niên vụ 2005/06. Tuy nhiên, con số dự ñoán này vẫn thấp hơn so với mức 58 triệu 
tấn niên vụ 2004/05.  

Như vậy, tính cả 2 khu vực Trung Nam và ðông Bắc, tổng sản lượng mía của Braxin sẽ ñạt 410 triệu tấn, 
tăng so với mức 386 triệu tấn niên vụ hiện nay. Dự ñoán, 61,1% sản lượng mía vụ mới của khu vực 
ðông Bắc sẽ dành cho sản xuất ñường so với tỷ lệ 59,6% niên vụ này. Sản lượng ñường khu vực ðông 
Bắc niên vụ 2006/07 sẽ tăng từ 3,79 triệu tấn lên 4,05 triệu tấn, sản lượng ethanol vẫn sẽ tương ñối ổn 
ñịnh ở mức 1,52 tỷ lít. (Reuters, 16/02/2006) 

Ai Cập: Tồn kho ñường ñủ lớn, không nh ập kh ẩu nếu giá th ế giới vẫn cao  

Ai Cập ñang có lượng ñường tồn kho ñủ lớn cho tới mùa thu và khu vực tư nhân sẽ không nhập khẩu 
ñường nếu giá thế giới vẫn giữ ở mức cao như hiện nay. Bộ thương mại và công nghiệp Ai Cập cho biết, 
lượng ñường dự trữ chiến lược của Ai Cập sẽ ñủ thoả mãn nhu cầu trong vòng 9 tháng. Trong trường 
hợp nhu cầu tiêu thụ trên thị trường nội ñịa lớn hơn khối lượng dự trữ, chính phủ vẫn sẽ có ñủ ñường ñể 
cung cấp, song với giá cao hơn (thông thường chính phủ Ai Cập thực hiện chính sách trợ cấp giá ñường 
cho một khối lượng nhất ñịnh). 

Hiện tại, giá ñường trên thị trường nội ñịa ñã tăng 30%, mà nguyên nhân chủ yếu do giá thế giới tăng 
nhanh. Bộ trưởng thương mại và công nghiệp ñã thiết lập một uỷ ban giám sát thị trường ñường nội ñịa 
và giải quyết tình trạng biến ñộng giá thất thường.  

Một thương nhân Ai Cập cho biết, khu vực tư nhân không có ñộng lực nhập khẩu ñường do khoảng cách 
cao giữa giá nội ñịa và thế giới. Trong khi ñó, các thương nhân châu Âu cho rằng Ai Cập sẽ sớm tham gia 
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thị trường với việc tổ chức ñấu thầu mua một lượng tương ñối lớn vào tháng 3 năm nay. Theo họ, lượng 
ñường dự trữ của Ai Cập sắp tới chắc chắn rất thấp sau một thời gian dài vắng bóng trên thị trường thế 
giới.  

Hiện nay, ñường ñược bán tại Ai Cập với mức giá bán lẻ lên tới 2,50 bảng Ai Cập/kg (tương ñương 
0,44 USD/kg), tương ñương với giá bán buôn trên thị trường quốc tế. Một thương nhân Ai Cập cho biết, 
lượng ñường dự trữ của nước này hiện nay vào khoảng nửa triệu tấn, sản lượng năm 2006 ước ñạt 1,4 
triệu tấn. Nhu cầu tiêu thụ vào khoảng 2,2 triệu tấn. Vẫn còn quá sớm ñể Ai Cập tham gia thị trường thế 
giới vào thời ñiểm hiện nay hoặc trong tương lai gần. 1 USD = 5,73 bảng Ai Cập. (Reuters, 16/02/2006) 

Ucraina: Gi ấy phép xu ất kh ẩu ñường tr ắng ñể ngăn ngừa bán ồ ạt ra th ị trường nước ngoài  

Chính phủ Ucraina ñã quyết ñịnh ñưa ra hệ thống giấy phép xuất khẩu ñối với ñường trắng với nỗ lực 
ngăn chặn tình trạng bán với khối lượng lớn ra thị trường nước ngoài. ðây là ñề xuất của Bộ Nông 
nghiệp Ucraina và ñã ñược chính phủ ủng hộ.  

Theo ñó, một khối lượng lớn ñường giá rẻ của Ucraina có thể sẽ ñược xuất khẩu trong tương lai gần. 
Với quyết ñịnh cấp giấy phép xuất khẩu, Ucraina có thể bình ổn thị trường nội ñịa. Theo thông tin từ các 
nhà máy tinh luyện, các công ty nước ngoài hiện ñang bắt ñầu mua ñường của họ.  

ðược biết, trong hơn 5 năm qua, Ucraina gần như không xuất khẩu ñược ñường. Trước ñó, nước 
này từng sản xuất khoảng 5 triệu tấn ñường trắng trong thời kỳ chưa tách ra khỏi Liên bang Xô Viết. 
(Reuters, 16/02/2006)  

Mehico n ỗ lực ñàm phán m ở rộng thêm 250.000 t ấn ñường trong h ạn ng ạch xu ất kh ẩu sang M ỹ 

Mehico ñang trong quá trình ñàm phán với Mỹ về việc mở rộng hạn ngạch thêm 250.000 tấn ñường 
mà nước này có thể xuất khẩu sang nước láng giềng trong năm nay. Mức hạn ngạch hiện tại mà Mỹ 
chấp nhận cho Mehico xuất khẩu miễn thuế sang thị trường mình trong niên vụ 2005/06 là 275.000 tấn. 

ðể ñổi lại, Mehico có thể sẽ phải chấp nhận nhập khẩu thêm 250.000 tấn syrô ngô có hàm lượng 
fructôzơ cao từ Mỹ. 

Tháng 9 năm ngoái, Mỹ ñã tăng hạn ngạch nhập khẩu ñường niên vụ 2005/06 cho Mehico thêm 
250.000 tấn với nỗ lực làm giảm tình trạng thiếu hụt cung ñường sau khi khu vực biển Vịnh chịu ảnh 
hưởng bởi các cơn bão.  

Enriquez – thành viên của hiệp hội chủ các nhà máy ñường Machado cho biết, ngành ñường 
Mehico ñã phản ñối các cuộc thảo luận mới bởi giá ñường tại Mỹ và Mehico hiện nay tương ñương 
với nhau. Chủ các nhà máy ñường Mehico ñứng trước nguy cơ thiệt hại nhiều hơn so với mức họ 
ñược hưởng khi mua fructôzơ rẻ tiền từ Mỹ. Hơn nữa, xuất khẩu ñường sang Mỹ cũng không có lợi 
bởi chi phí vận tải cao, ngay cả khi việc xuất khẩu ñược miễn thuế. ðược biết, mức giá xuất khẩu 
ñường của Mehico thấp hơn nhiều so với mức trên thị trường nội ñịa. (Reuters, 15/02/2006)  

Mỹ: Việc làm gi ảm do giá ñường cao  

Giá ñường ở mức cao tại Mỹ ñang làm mất ñi hàng ngàn việc làm ở nước này và buộc một số công 
ty Mỹ phải di chuyển ra nước ngoài. Bộ Nông nghiệp kêu gọi chính phủ dỡ bỏ gánh nặng giá cho các 
doanh nghiệp Mỹ sử dụng ñường làm nguyên liệu sản xuất ñể có thể cạnh tranh trong nền kinh tế 
thế giới. Hiện nay, nhiều công việc tại Mỹ ñang phải chuyển sang các nước không gặp bất lợi cạnh 
tranh về giá ñường cao như tại nước này.  

Các nhà sản xuất ñường Mỹ hiện nay ñược bảo hộ bởi một chương trình liên bang ñảm bảo 
một mức giá tối thiểu cho nông dân và hạn chế khối lượng ñường có thể ñược ñưa ra thị trường. 
Trong nghiên cứu mới ñây, Bộ thương mại Mỹ cho biết, ảnh hưởng của hệ thống giá ñường bảo 
hộ bao gồm việc mất hơn 10.000 việc làm tại các công ty sử dụng ñường như các công ty sản 
xuất bánh kẹo trong thời gian từ năm 1997 ñến 2002. Trong năm 2004, giá ñường tinh luyện tại 
Mỹ là 23,5 Uscent/lb, cao hơn gấp hai lần so với giá ñường thế giới ở mức 10,9 Uscent/lb. 
Chính ñiều này khiến nhiều nhà sản xuất bánh kẹo Mỹ phải ñóng cửa hoặc di chuyển tới các 
vùng có giá rẻ hơn. (Reuters, 15/02/2006) 

Mỹ: Hầu hết ñường nhập khẩu sẽ có nguồn gốc từ Mehico 

 Theo báo cáo của Tom Earley – phó chủ tịch ñiều hành của tập ñoàn Promar International, phần lớn 
lượng ñường nhập khẩu của Mỹ trong vài năm tới sẽ có nguồn gốc từ Mehico. Theo ñó, Mỹ sẽ nhập 
khẩu từ 700.000 – 800.000 tấn ñường từ Mehico trong năm tài khoá kết thúc vào ngày 30/9. 
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Hạn ngạch nhập khẩu ñường mía thô do Bộ Nông nghiệp Mỹ quản lý dự kiến sẽ ñạt 1.901.497 tấn 
trong niên vụ này sau khi chính phủ quyết ñịnh tăng hạn ngạch thêm 500.000 tấn vào tuần trước. Quyết 
ñịnh này ñược ñưa ra sau khi 2 bang Lousiana và Florida – những khu vực sản xuất ñường lớn nhất Mỹ 
bị ảnh hưởng bỡi bão.  

Dự ñoán, lượng ñường nhập khẩu của Mỹ có thể tăng lên 2,5 triệu tấn trong vòng 9 năm tới, trong ñó, 
ñường sẽ có nguồn gốc từ Thái Lan và Nam Phi và các nước khác. (Reuters, 10/02/2006) 

 Mỹ: Chưa có quyết ñịnh ñối với mặt hàng ñường trong hiệp ñịnh thương mại tự do với Colombia 

Theo ñại diện thương mại Mỹ Rob Portman, khối lượng ñường ñược phép xuất khẩu thêm của Colombia 
sang thị trường Mỹ sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào khuôn khổ chung của hiệp ñịnh thương mại tự do hiện 
ñang ñược ñàm phán. ðược biết, các cuộc ñàm phán về hiệp ñịnh thương mại tự do của Mỹ với 
Colombia - thị trường xuất khẩu lương thực và nông sản lớn nhất của Mỹ tại khu vực Trung Nam Mỹ, ñã 
bắt ñầu từ tháng 5/04. 

Sau 14 vòng ñàm phán, các cuộc thương lượng hiện ñang tập trung chủ yếu vào các vấn ñề nông 
nghiệp. Colombia yêu cầu ñược tiếp cận nhiều hơn sang thị trường ñường vốn chịu sự kiểm soát chặt 
chẽ của Mỹ, trong khi ñó kiên quyết bảo hộ cho ngành gạo và gia cầm của mình. Tổng thống Colombia 
sẽ có chuyến thăm Washington vào tuần tới với hy vọng sẽ ñi ñến một thoả thuận chung. 

ðường là một trong những mặt hàng gặp khó khăn nhất ñối với các nhà thương thuyết Mỹ bởi nông 
dân nước này phản ñối mạnh mẽ việc mở rộng thị trường cho hàng hoá nhập khẩu thêm. Năm ngoái, 
trước sự phản ñối của nông dân Mỹ, hiệp ñịnh thương mại tự do với các nước Trung Mỹ ñã gần như bị 
phá bỏ tại quốc hội nước này. Trong khi ñó, phía Colombia cho rằng họ ñáng ñược tiếp cận nhiều hơn 
sang thị trường ñường Mỹ so với các quốc gia Trung Mỹ bởi Colombia là nước sản xuất ñường lớn hơn. 
ðồng thời, các ñiều khoản nông sản ưu ñãi cũng sẽ góp phần giúp Colombia chấm dứt các cuộc nổi dậy 
kéo dài 4 thập kỷ qua và cả hoạt ñộng giao dịch côcain lâu nay. ðược biết, Colombia - nước cung cấp 
phần lớn cocain bán tại thị trường Mỹ, tiến hành sản xuất ñường tại khu vực núi non do lực lượng du 
kích kiểm soát. Colombia mong muốn có thêm việc làm trong ngành nông nghiệp ñể hạn chế sản xuất 
côcain và hoạt ñộng du kích. 

Mỹ ñã hoàn thành một hiệp ñịnh thương mại với Peru và mong muốn ñưa thêm Colombia và Ecuador 
vào hiệp ñịnh này ñể Quốc hội có thể thông qua cả 3 trong năm nay.  

Hầu hết các chính trị gia ñảng dân chủ ñã phản ñối hiệp ñịnh thương mại tự do Trung Mỹ với lý do 
các ñiều khoản lao ñộng của mình không ñủ mạnh. Họ muốn một cam kết rằng các nước phải tôn trọng 
các tiêu chuẩn cốt lõi của Tổ chức lao ñộng quốc tế trong các hiệp ñịnh thương mại. Chính quyền Bush, 
sau khi những chỉ dẫn luật ñược thông qua bởi quốc hội Mỹ do ðảng Cộng hoà ñiều hành vào năm 2002, 
ñã yêu cầu các nước cam kết ban hành các bộ luật lao ñộng của riêng mình trong khuôn khổ các hiệp 
ñịnh thương mại.  

Nhiều người thuộc ñảng dân chủ tỏ ra thất vọng khi chính quyền Bush không theo ñuổi tiêu chuẩn 
khắt khe hơn trong hiệp ñịnh Peru sau khi tổng thống Peru công khai tuyên bố ủng hộ các tiêu chuẩn của 
Tổ chức Lao ñộng quốc tế. . 

ðại diện thương mại Mỹ Portman bảo vệ cho quyết ñịnh của chính quyền Bush, nhưng hiện vẫn ñang 
bàn bạc thêm với các chính trị gia dân chủ về vấn ñề này với hy vọng dành thêm sự ủng hộ cho hiệp 
ñịnh. (Reuters, 14/02/2006)  

EU: Trợ cấp dành cho xu ất kh ẩu ñường của Mauritius là công b ằng  

Uỷ viên thương mại của Liên minh châu Âu Peter Mandelson ñã dập tắt hy vọng của Mauritius về việc 
ñược hưởng thêm trợ cấp trong năm nay ñể hiện ñại hoá ngành ñường nước này. Tuy nhiên, trong 
những năm tới, EU cam kết sẽ tăng mức trợ cấp xuất khẩu cho ñường của Mauritius. ^EU cho rằng, số 
tiền trợ cấp phân bổ cho Mauritius ñối với những cải cách cắt giảm giá của EU là công bằng. 

ðược biết, EU ñã giảm mức giá tr ợ c ấp cho ñường xuất khẩu từ khối các quốc gia châu Phi, vịnh 
Caribe và Thái Bình Dương (ACP) (trong ñó có Mauritius) sang khu vực châu Âu thêm 36% trong thời 
gian 4 năm, bắt ñầu từ tháng 7/06. EU cũng ñã dành riêng 40 triệu euro (47,91 triệu USD) phân bổ cho 
18 nước thành viên sản xuất ñường trong năm 2006. Mauritius - nước xuất khẩu 40% trong tổng khối 
lượng ñường xuất của khối ACP sang châu Âu, sẽ nhận 15% trong tổng số tiền trợ cấp. Mandelson cho 
rằng, ñiều cần thiết là cân bằng nhu cầu của các quốc gia mà ngành ñường của họ có tương lai nếu họ 
thích nghi ñược và những nước cần trợ cấp kịp thời khi ngành ñường của họ có thể diệt vong nếu không 
ñược hưởng trợ cấp.  
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Trong khi châu Âu cho rằng họ có trách nhiệm với nhóm các quốc gia ACP – các nước thuộc ñịa của 
châu Âu trước ñây, thì có một ñiều không tránh khỏi là mỗi nước sẽ c ảm th ấy kh ông h ài l òng v ới số 
tiền trợ cấp ñược hưởng bởi nó luôn luôn thấp hơn so với mức mà các nước này mong muốn. Theo kế 
hoạch, Mauritius vẫn sẽ ñược hưởng mức phân bổ trợ cấp lớn nhất trong tất cả các nước thuộc khối 
ACP, và EU sẽ có kế hoạch tăng mức trợ cấp trong những năm tới. .Trong 2 tuần qua, các quan chức 
chính phủ Mauritius ñã có chuyến thăm châu Âu với sứ mệnh thuyết phục EU tăng mức trợ cấp xuất 
khẩu cho nước này bởi theo họ, số tiền trợ cấp hiện nay không tương xứng với khối lượng ñường xuất 
khẩu.  

ðược biết, Mauritius xuất khẩu khoảng 507.000 tấn ñường thô mỗi năm sang thị trường châu Âu, kim 
ngạch ñạt khoảng 10 tỷ rupee Mauritius trong năm 2004. Mauritius cần khoảng 1 tỷ USD ñể hiện ñại hoá 
ngành ñường già cỗi của mình và duy trì khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. (Reuters, 
14/02/2006) 

 Cuba: Sản xu ất ñường trong tháng 1/06 ch ậm hơn kế hoạch  

Trong tháng ñầu tiên của vụ thu hoạch, các nhà máy ñường Cuba ñã hoạt ñộng thấp hơn mục tiêu 
ban ñầu, vì vậy, kế hoạch sản xuất tối thiểu 1,3 triệu tấn ñường thô trước tháng 5 năm nay khó có thể 
thực hiện ñược. 

Theo số liệu của Bộ mía ñường Cuba, công suất hoạt ñộng của các nhà máy hiện nay thấp hơn nhiều 
so với mức kế hoạch 79,5% ñề ra. Sản lượng, hiệu suất và năng suất ñường giảm sút khiến chi phí sản 
xuất tăng lên. Vụ mía ñường có thể sẽ phải kéo dài thêm so với mức dự kiến trung bình 80 ngày.  

Trong tháng 1 năm nay, 37/42 nhà máy ñường Cuba ñã hoạt ñộng, số còn lại dự kiến ñi vào sản xuất 
trong tháng 2. Thời ñiểm bắt ñầu muộn và năng suất ép thấp hơn dự kiến là những nguyên nhân chính 
khiến sản lượng ñ ư ờng thấp hơn dự ñoán. Cuba - nước xuất khẩu ñường thô lớn nhất thế giới, ñã giảm 
diện tích trồng mía thêm hơn 60% kể từ năm 2003 và ñóng cửa 71 trên 156 nhà máy ñường.  

Tháng 6 năm ngoái, Cuba ñóng cửa thêm 43 nhà máy sau khi sản lượng ñường chỉ ñạt khoảng 
1,3 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 1908. Kế hoạch sản xuất m ột kh ối l ư ợng ñường tương tự 
trong năm nay chỉ cần 42 nhà máy. Tuy nhiên, ngành ñường Cuba ñang chịu sức ép sản xuất v ư ợt 
kế hoạch ñề ra ñể tận dụng cơ hội giá ñường ở mức cao.  

Cuba có kế hoạch tăng sản lượng ñường trong năm 2007 bằng cách mở rộng diện tích và sử 
dụng phân bón, thuốc trừ sâu cùng với mở cửa lại một số nhà máy. 

Mỗi năm, quốc ñảo Caribê này tiêu thụ tối thiểu 700.000 tấn ñường và 400.000 tấn trong khuôn 
khổ hiệp ñịnh thuế ñặc biệt với Trung Quốc. (Reuters, 10/02/2006) 

 Braxin: Không phá b ỏ cây cà phê ñể trồng mía  

Theo các chuyên gia, nông dân trồng cà phê Braxin sẽ không bị thu hút bởi giá ñường hấp dẫn 
mà phá bỏ cây cà phê ñể trồng mía. Hầu hết các hộ nông dân cà phê Braxin ñều có quy mô quá nhỏ 
hoặc sống ở các vùng ñồi núi xa xôi nên không dễ dàng chuyển sang sản xuất mía ñường công 
nghiệp. Họ cũng không hào hứng với việc ký kết các hợp ñồng cung cấp 5 năm với các nhà máy chế 
biến.  

Tuần qua, giá ñường thô kỳ hạn trên thị trường New York ñã lên tới mức cao trong 25 năm qua 
do những thông tin về việc Braxin sẽ tăng cường sử dụng mía ñể sản xuất ethanol nhằm ñáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao. Tổng thống Mỹ Bush cũng ñưa ra tuyên bố rằng Mỹ nên phát triển sản xuất 
các loại năng lượng thay thế như ethanol ñể giảm phụ thuộc vào nhập khẩu dầu.  

Theo ông Antonio Wander - ñiều phối viên của cơ quan hỗ trợ kỹ thuật Procafe trực thuộc chính 
phủ Braxin cho biết, một số nông dân trồng cà phê nước này ñã chuyển sang trồng ñậu tương và 
ngô khi thị trường cà phê thế giới rớt giá mạnh vài năm trước, song diện tích hiện tại là khá ổn ñịnh. 
ðầu tuần này, mặc dù chịu sức ép bởi hoạt ñộng bán trục lợi, giá cà phê thế giới vẫn dao ñộng 
quanh mức 1,13 USD/lb, cao gấp 3 lần so với mức thấp trong 30 năm qua ñạt ñược hồi năm 2001. 
Năm 2005, giá cà phê arabica kỳ hạn ñã lên tới mức ñỉnh trong 5 năm rưỡi do thị trường chuyển từ 
trạng thái dư thừa sang thiếu hụt cung. 

Cây cà phê m ới thay th ế cây c ũ 

Theo một nhà phân tích của tập ñoàn Safras e Mercado, giá cà phê tăng ñã khuyến khích nông 
dân phá bỏ các cây cà phê cũ và thay thế bằng các giống cây mới có năng suất cao hơn.  
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Trong khi ñó, nguồn tin cho rằng nông dân trồng cà phê có thể chuyển sang trồng mía ñược 
chứng minh bởi số liệu chính thức về diện tích cà phê cho thu hoạch niên vụ 2006/07 (7/06-6/07) 
giảm 3% so với niên vụ trước. Một cuộc khảo sát của Bộ Nông nghiệp ước tính diện tích trồng cà 
phê cho năng suất của Braxin niên vụ tới ñạt 2,15 triệu ha, cộng với 142.429 ha cà phê mới trồng 
gần ñây. Trong khi ñó, một cuộc khảo sát ñộc lập khác của Bộ Nông nghiệp cho thấy, diện tích trồng 
mía của Braxin niên vụ 2005/06 (5/05-4/06) ñã tăng 4,5% so với niên vụ trước lên 5,88 triệu ha.  

Diện tích cà phê giảm sút nhiều nhất là 30,5% tại bang Sao Paolo – vùng trồng mía lớn nhất 
Braxin. Tuy nhiên, mía không phải là nguyên nhân khiến diện tích trồng cà phê Braxin giảm sút. Mía 
ñược trồng trên các ñồng cỏ chăn thả gia súc tại vùng Aracatuba thuộc miền Tây Sao Paolo. Ngoài 
ra, mía cũng ñược trồng trên khu vực tam giác còn gọi là Mineiro xung quanh Uberlandia.  

Tại Minas Cerrado, một vùng trồng cà phê lớn khác, nhà kinh tế nông nghiệp Ademar Batista 
Penaforte cho biết, diện tích trồng cà phê hiện nay ñã tương ñối ổn ñịnh sau khi một vài nông dân 
chuyển sang trồng ñậu tương và ngô khi giá cà phê xuống thấp 5 năm trước ñây. Một số chuyển 
sang trồng mía nằm ở vùng Guaxupe thuộc miền Nam bang Minas, ñặc biệt trên các vùng ñất bằng 
phẳng hơn nơi sản xuất ñường công nghiệp có thể thực hiện ñược.  

Theo nguồn tin, hơn 270 ha bụi cà phê ñã ñược chuyển sang trồng mía. Hiện tại, cà phê ñang có 
giá khá hợp lý, nhưng nông dân không ñược hưởng lợi do sự mất giá của ñồng ñôla so với ñồng 
real. Hơn nữa, nông dân cũng gặp khó khăn bởi giá diesel, chi phí lao ñộng và phân bón tăng. Giá 
mía tăng không phải là nguyên nhân chính khiến nông dân trồng cà phê cắt giảm diện tích mà chủ 
yếu do các ñiều kiện khách quan khác. (Reuters, 10/02/2006) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 3 - 2006 

 
TIN TRONG NƯỚC 

         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Báo cáo tình hình sản xuất mía ñường tháng 3 năm 2006 

  Tình hình sản xuất mía ñường vụ 2005 - 2006 và kế hoạch sản xuất vụ 2006-2007 

  Sóc Trăng: Hiệu quả từ chương trình chuyển ñổi giống mía 

         TIN VẮN  

 Quý II/2006 hoàn thành sắp xếp lại doanh nghiệp mía ñường 

 Trà Vinh: Giá mía nguyên liệu ñạt kỷ lục 

 Kiên Giang: Mô hình trồng mía ñường ROC 16 lợi nhuận hơn 10 lần so với trồng lúa 

 Hậu Giang: Mía nguyên liệu tăng mức kỷ lục 

 ðồng Nai: Công ty mía ñường La Ngà hỗ trợ người trồng mía 

 Sóc Trăng: Giá mía tăng cao nhất từ trước ñến nay 

 Trà Vinh: Người làm thuê ở vùng mía thu nhập từ 100.000 - 150.000 ñồng/ngày 

 Khánh Hoà: Vào vụ sản xuất mía ñường 

 Thanh Hoá: Nhân rộng mô hình ñồng mía 50 triệu ñồng/ha 

 Tây Ninh: Cung cấp ñủ nguyên liệu mía cho các nhà máy ñường 

  BISUCO ñối mặt với vấn ñề nguyên liệu mía  

  Hậu Giang: Trồng xen canh mía - mầu ñể tăng thu nhập  

TIN THẾ GIỚI  

         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

  Philippine nhập khẩu ñường ñể hạn chế tăng giá trong nước 

 Giá ñường Thái Lan tiếp tục xu hướng tăng cao 

  Dự ñoán lần 2 của F.O.Licht về thị trường ñường thế giới niên vụ 2005/06 

  Cuba hy vọng vượt qua ngưỡng 1 triệu tấn ñường vào ñầu tháng 4 năm nay 

  Bão Larry gây thiệt hại tới các vùng sản xuất mía ñường của úc 

  Trung Quốc sẽ xuất dự trữ ra 400.000 tấn ñường 
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  Taisugar ký hợp ñồng mua 34.000 tấn ñường thô giao trong năm 2007 

  EU sẽ thiết lập mức hạn ngạch nhập khẩu ñường miễn thuế ñối với Croatia 

  Indonesis sẽ xây dựng 8 nhà máy ñường trong 2 năm tới ñể giảm phụ thuộc vào nhập khẩu 

  Nga sẽ tiếp tục duy trì thuế nhập khẩu ñường thô thấp 

  EU cắt giảm 2,5 triệu tấn trong hạn ngạch sản xuất ñường niên vụ 2006/07 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 03 - 2006 

TIN TRONG NƯỚC 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

Báo cáo tình hình s ản xu ất mía ñường tháng 3 n ăm 2006 

Tháng 3 n ăm 2006, kết qu ả sản xu ất mía ñường nh ư sau:  

a. Tình hình sản xuất: 

- ðến hết tháng 3/2006 ñã có 19/37 nhà máy ñường dừng sản xuất. 

- Tháng 3/2006 các nhà máy ñã ép 1.342.570 tấn mía, bằng 100% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 
132.359 tấn ñường, bằng 90% so cùng kỳ năm 2005. Trong ñó: 

+ Miền Bắc: ép 381.084 tấn mía, bằng 62,5% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 43.787 tấn ñường, bằng 
63% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Trung và Tây Nguyên: ép 423.916 tấn mía, bằng 96,2% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 
39.487 tấn ñường, bằng 78,1% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Nam: ép 537.570 tấn mía, tăng 83,4% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 49.085 tấn ñường, tăng 
77,5% so cùng kỳ năm 2005. 

- Lũy kế hết tháng 3/2006 các nhà máy ñường ép 7.418.087 tấn mía, bằng 86,9% so cùng kỳ năm 
2005, sản xuất 662.538 tấn ñường, bằng 81,5% so cùng kỳ năm 2005. Trong ñó: 

+ Miền Bắc: ép 2.271.100 tấn mía, bằng 71,6% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất: 229.574 tấn ñường, 
bằng  

71% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Trung và Tây Nguyên: ép 1.125.687 tấn mía, bằng 72,8% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 
100.794 tấn ñường, bằng 63,6% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Nam: ép 4.021.300 tấn mía, tăng 5,5% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 332.170 tấn ñường, 
bằng 100% so cùng kỳ năm 2005. 

 b. Công tác khác: 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị phát triển mía ñường năm 2006 (diễn ra ngày 4/3/2006). 

- Về giá cả: 

+ Giá mua mía tại khu vực  

Miền Bắc từ 380.000-450.000 ñ/tấn (quy 10 CCS tại nhà máy). 

Miền Trung và Tây Nguyên từ 580.000-600.000 ñ/tấn (quy 10 CCS tại nhà máy). 

Miền Nam từ 720.000-740.000 ñ/tấn (quy 10 CCS tại nhà máy). 

+ Giá bán buôn ñường trắng giao tại nhà máy ở các khu vực trong cả nước từ 10.000-10.200 ñ/kg ñối 
với ñường trắng. ðường luyện 10.400-10.500 ñ/kg. ðường trắng bán lẻ 10.300-10.400 ñ/kg, ðường 
luyện 10.600-10.800 ñ/kg. 

Tình hình s ản xu ất mía ñường vụ 2005 - 2006 và kế hoạch s ản xu ất vụ 2006-2007 

I. Tình hình s ản xu ất vụ 2005-2006 

1.1. Sản xu ất tiêu th ụ mía nguyên li ệu 

Vụ 2005-2006, do ảnh hưởng của hạn hán, diện tích và năng suất mía ở miền Bắc giảm mạnh, 
tuy diện tích mía ở khu vực ñồng bằng sông Cửu Long có tăng nhưng không bù ñắp ñược. Diện 
tích mía cả nước chỉ còn 265.000 ha; năng suất mía bình quân ñạt 47,2 tấn/ha; sản lượng mía cả 
nước ñạt khoảng 12,5 triệu tấn. So với vụ 2004-2005 diện tích giảm 15.000 ha (bằng 5,3 %); năng 
suất mía giảm 4,6 tấn/ha (bằng 8,9%); sản lượng mía giảm 2,0 triệu tấn (bằng 13,8 %). Diện tích 



 26 

vùng nguyên liệu tập trung của các nhà máy là 193.478 ha, giảm so với vụ trước 14.661 ha 
(7,0%). Do nhu cầu trồng mới cho vụ tới nhiều, phải dành bớt mía làm giống, nên lượng mía ñưa 
vào ép giảm. 

Với giá ñường tăng cao, sản lượng mía nguyên liệu giảm nên nhiều vùng ñã xảy ra tranh chấp trong 
thu mua mía. Giá mía 10 CCS tại bàn cân nhà máy, ở miền Nam cao nhất là 710.000 ñồng/tấn (Thới 
Bình), miền Trung cao nhất là 600.000 ñồng/tấn (KSP), miền Bắc cao nhất là 400.000 ñồng/tấn (Sông 
Con). 

1.2. Sản xuất ñường  

a) Sản xuất ñường công nghiệp 

Vụ sản xuất mía ñường 2005-2006 cả nước có 37 nhà máy ñường hoạt ñộng, với tổng công suất thiết 
kế 82.150 TMN (ðã tính thêm công suất thực tế các nhà máy ñã mở rộng là 6.300 TMN). Sản lượng mía 
ép công nghiệp  ước ñạt 8.810.000 tấn, sản xuất 820.000 tấn ñường. So với vụ trước, lượng mía ép 
công nghiệp giảm 5,5 %, sản lượng ñường giảm 9,3%. Trong ñó: 

- Miền Bắc ép 2.354.000 tấn mía, ñược 237.500 tấn ñường. So với vụ trước, lượng mía ép giảm 25,8 
%, sản lượng ñường giảm 26,6 %. 

- Miền Trung, Tây Nguyên ép 1.993.000 tấn mía, ñược 207.200 tấn ñường. So với vụ trước, lượng 
mía ép tăng 1,2 %, sản lượng ñường tăng 0,8 %. 

- Miền Nam ép 4.463.000 tấn mía, ñược 375.500 tấn ñường. So với vụ trước, lượng mía ép tăng 7,1 
%, sản lượng ñường tăng 1,6 %. 

Qua các số liệu trên cho thấy, vụ này ngoài việc năng suất giảm, chất lượng mía cũng bị giảm. Chất 
lượng mía giảm ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết, còn một nguyên nhân nữa là do giá 
ñường cao, các nhà máy ñã vào  sản xuất sớm, ép mía non với chữ ñường thấp. Do chất lượng mía 
giảm, lý lệ tiêu hao bình quân là 10,7 mía/1 ñường, cao hơn so với tỷ lệ 10,3 mía/1 ñường ở niên vụ 
2004-2005 . 

Tỷ lệ phát huy công suất thiết kế của các NMð bình quân chung cả nước ñạt 71,4%, giảm 9,4% so 
với 80,8% ở vụ trước.     

b) Sản xuất ñường thủ công 

Do giá bán ñường cao, các cơ sở thủ công cũng tích cực sản xuất. Sản lượng mía ép thủ công cả 
nước khoảng 2,5 triệu tấn, sản xuất ñược khoảng 150.000 lấn ñường (giảm 30.000 tấn so với vụ trước). 
Tổng lượng ñường sản xuất vụ 2005-2006 ñạt 970.000 tấn. 

1.3. Tình hình th ị trường và cung, c ầu ñường  

Vụ sản xuất mía ñường 2005-2006, tình hình sản xuất, thị trường  ñường thế giới và trong nước có 
nhiều biến ñộng, giá ñường liên lục tăng. Tháng 2/2006, giá ñường trắng giao vào tháng 6/2006 tại Sở 
Giao dịch Luân ðôn (LIFFE) dao ñộng trên dưới 450 USD/T, giá ñường thô giao vào tháng 6/2006 tại Sở 
Giao dịch TOKYO (TGE) dao ñộng trên dưới 360 USD/T. Tại Việt Nam giá ñường cũng tăng, ñến thời 
ñiểm hiện nay giá ñường trắng vào khoảng 10.000 ñ/kg giao tại kho nhà máy. Việc giá ñường tăng có 
nhiều nguyên nhân, trong ñó nguyên nhân cơ bản là mức sản xuất ñường  trên thế giới vụ 2005-206 dự 
kiến là 147.000.000 tấn (vụ trước 144.657.000  tấn), ñáp ứng ñủ so với cầu, nhưng thực tế vụ này do 
thiên tai, sản xuất ñường tại Mỹ, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam ñều giảm so với dự kiến, nước sản 
xuất ñường lớn nhất thế giới là Braxin diện tích mía tăng, nhưng toàn bộ phần tăng ñược chuyển sang 
sản xuất cồn nhiên liệu do giá xăng dầu tăng cao, do ñó nguồn cung giảm. Trong khi ñó, nhu cầu nhập 
khẩu ñường của một số nước như Mỹ, Pakislan, Việt Nam... lại tăng lên,  ñồng thời, sức mạnh ñồng real 
Braxin tăng từ 15 ñến 20 % so với ñồng ñô la Mỹ trong năm 2005 cũng làm giá ñường xuất khẩu của 
Braxin tăng cao. 

Hiện nay, giá ñường trong nước ñang giữ ở mức cao hơn những năm trước còn do trượt giá ngoại tệ. 
Giá ñường trắng tại kho nhà máy năm 1995 (khi bắt ñầu Chương trình mua ñường) là 6.500 ñ/kg, ñến 
thời ñiểm hiện nay là 10.000 ñ/kg, tăng 53,8%. Tỷ giá ngoại tệ năm 1995 là 10.500 ñ/USD, nay tỷ giá là 
15.900 ñ/USD, tăng 51,4%. Với mức sống tăng lên, theo các chuyên gia giá ñường hiện nay là phù hợp 
ñể các nhà máy và người nông dân trồng mía tái sản xuất. 

- Vụ 2005-2006, Việt Nam sản xuất ñược 970.000 tấn ñường, so với nhu cầu trong nước thiếu 
380.000 tấn. Cuối năm 2005, chính phủ ñã phải cho nhập khẩu ñể ñáp ứng ñủ nhu cầu tiêu dùng, bình 
ổn giá. Tình hình nhập khẩu như sau: 
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+ Trong năm 2005, Bộ thương mại ñã cấp phép nhập khẩu 186.965 tấn (gồm 172.340 tấn ñường thô 
và 14.625 tấn ñường tinh luyện). Trong ñó: 

Nhập cho sản xuất hàng xuất khẩu là 56.625 tấn; 

Nhập cho sản xuất, tiêu dùng là 130.340 tấn. 

Tổng số thực nhập là 101.579 tấn (VEDAN 18.000 tấn), chưa nhập 85.386 tấn (ñường thô 76.340 tấn, 
ñường trắng 9.046 tấn). Trong ñó, toàn bộ số ñường cho nhập tháng 12/2005 là 65.000 tấn ñều chưa 
nhập ñược  (9 doanh nghiệp: 47.000 tấn, Công ty LD mía ñường Nghệ An-Tate&Lyle: 18.000 tấn). 

+ ðể bình ổn giá, tháng 01/2006 Bộ Thương mại ñã cấp giấy phép nhập khẩu 40.000 tấn ñường trắng 
thuế suất 20% cho 7 doanh nghiệp, với quy ñịnh phải nhập về cảng Việt Nam trước ngày 20/01/2006. Thực 
tế ñã nhập  ñược 31.746 tấn. Số lượng ñường trắng ñã cấp phép nhưng chưa nhập, Chính phủ ñã cho 
phép tiếp tục thực hiện ñến hết năm 2006 nhưng với thuế suất 40%. 

Ngoài ra, trong quí I/2006 Công ty sữa Việt Nam nhập 15.000 tấn ñường trắng theo giấy phép cấp 
tháng 01/2006 và Công ty Thương mại và Dịch vụ 1 Hải Phòng nhập 2.500 tấn ñường thô theo giấy phép 
năm 2005 ñược gia hạn. Tổng số ñường nhập khẩu quí I/2006 là 49.246 tấn.   

- Nhu cầu ñường công nghiệp từ tháng 3 ñến hết tháng 10/2006 vào khoảng 800.000 tấn. Tồn kho 
các nhà máy ñường ñến hết tháng 2/2006 là 156.000 tấn, lượng sản xuất từ nay ñến hết vụ còn khoảng 
290.000 tấn, lượng ñường tồn kho ở khu vực lưu thông còn khoảng 44.000 tấn, tổng cộng có 490.000 
tấn. Lượng ñường thiếu phải nhập khẩu từ nay ñến tháng 10/2006 khoảng 300.000 tấn. 

II. Kế hoạch s ản xu ất vụ 2006-2007 

1. Sản xu ất mía nguyên li ệu 

Giá ñường, giá mía cao ñang là ñiều kiện thuận lợi ñể các nhà máy phát triển vùng nguyên liệu. Nông 
dân ở nhiều vùng ñã tích cực trồng lại mía ở các diện tích ñất trước ñã chuyển ñổi trồng cây khác (như 
sắn, lạc…). Diện tích mía cả nước vụ 2006-2007 dự kiến ñạt 290.000 ha (tăng 25.000 ha so với  vụ 
2005-2006, chủ yếu ở vùng nguyên liệu tập trung). Diện tích vùng nguyên liệu tập trung của các nhà máy 
dự kiến ñạt 221.100 ha (tăng 26.622 ha so với vụ 2005-2006). Với năng suất 50 tấn/ha, sản lượng mía 
cả nước sẽ ñạt 14,5 triệu tấn. 

2. Về sản xu ất ñường  

Vụ 2006-2007, cả nước có 37 nhà máy ñường hoạt ñộng, với tổng công suất thiết kế là 82.150 TMN. 
Theo kế hoạch của các nhà máy ñã ñăng ký, sản lượng mía ép công nghiệp là 11,2 triệu tấn, công suất 
phát huy bình quân cả nước ñạt 90,7%. Lượng ñường sản xuất dự kiến ñược 1.087.200 tấn. 

Lượng ñường thủ công dự kiến ñạt  như  vụ 2005-2006 là 150.000 tấn, tổng sản lượng ñường cả 
nước có 1.237.200 tấn. 

3. Về cân ñối cung c ầu năm 2007 

Nhu cầu tiêu dùng ñường  trong nước năm 2007 dự kiến khoảng 1,37 triệu tấn. Dự kiến sản lượng 
ñường sản xuất ñược là 1.237.000 tấn, cân ñối cung thiếu so với cầu trên 100.000 tấn. Với mức cung và 
cầu như trên, vụ 2006-2007 có ñiều kiện giữ ñược giá ñường tương ñối ổn ñịnh.   

III. Một số việc cần tập trung gi ải quy ết trong n ăm 2006 

1. Những h ạn ch ế, tồn tại   

Qua tình hình diễn biến về sản xuất, thị trường như ñã trình bày ở trên, một số vấn ñề tổn tại cần tập 
trung giải quyết trong năm 2006 như sau: 

1. Theo báo cáo của các nhà máy, vụ 2006-2007 còn 14/36 nhà máy diện tích trồng mía chưa ñủ theo 
quy hoạch, nguyên liệu mía thiếu, chưa phát huy ñủ công suất. 

2. Năng suất, chất lượng mía quá thấp, ảnh hưởng ñến hiệu quả sản xuất. 

Vụ 2006-2007, với 221.100 ha mía ở vùng nguyên liệu tập trung của các nhà máy, nếu năng suất ñạt 
55 tấn/ha  chữ ñường 11 CCS, thì có thể thu hoạch ñược 12,1 triệu tấn mía, cung cấp cho các nhà máy 
phát huy gần hết công suất, sản xuất ñược 1,2 triệu tấn ñường, ñủ ñáp ứng nhu cầu trong nước, không 
phải nhập khẩu (Hiện nay các nhà máy mới dự kiến năng suất là 50 tấn/ha, theo kế hoạch ñăng ký của 
các nhà máy, lượng ñường sản xuất vẫn chưa ñủ ñáp ứng nhu cầu liêu dùng trong nước, sẽ phải nhập 
khẩu trên 100.000 tấn). 
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3. Lao ñộng phục vụ cho việc trồng, ñặc biệt là cho thu hoạch mía ngày càng thiếu.  

4. Từ sau vụ 2006-2007, tổng công suất các nhà máy ñường chưa ñủ khả năng sản xuất ñáp ứng 
nhu cầu nội tiêu. Qua cân ñối xác ñịnh nhu cầu tiêu thụ ñường công nghiệp của nước ta vào năm 2010 
sẽ ñạt mức 1,5 triệu tấn. ðể ñảm bảo sản xuất ñủ ñường cho nội tiêu, tổng công suất các nhà máy 
ñường phải ñạt 100.000- 105.000 TMN. Hiện nay tổng công suất các nhà máy là 82.150 TMN, còn thiếu 
khoảng 20.000 TMN. 

5. Việc quyết toán vốn ñầu tư xây dựng một số nhà máy chậm, làm ảnh hưởng ñến việc thực hiện 
Quyết ñịnh 28/2004/Qð-TTG của Thủ tướng chính phủ. Mặt khác, một số ñơn vị, ñịa phương chưa tích 
cực, chưa thực hiện nghiêm ý kiến chỉ ñạo của Chính phủ, nên thời gian sắp xếp lại sản xuất, xử lý tài 
chính của các nhà máy ñường làm chậm, không ñúng thời gian quy ñịnh là 31/12/2005 phải làm xong. 

6. Cân ñối năm 2006 còn bị thiếu khoảng 300.000 tấn ñường so với nhu cầu. Ngày 23/01/2006, Thủ t-
ướng Chính phủ có Công văn số 165 TTg-NN chỉ ñạo việc ñiều hành nhập khẩu ñường bình ổn thị tr-
ường. Ngày 16/02/2006, Bộ Thương mại có Công văn số 0986/TM-XNK gửi Bộ Tài chính, ñề nghị xem 
xét ñiều chỉnh mức thuế nhập khẩu ñường vì mức thuế hiện nay quá cao. Bộ Nông nghiệp và PTNT cho 
rằng giá ñường  trong nước hiện nay là phù hợp. Vì vậy, thuế  nhập khẩu ñường trong hạn ngạch thuế 
quan vẫn giữ nguyên theo lộ trình hội nhập AFTA, chỉ cần quy ñịnh mức thuế nhập khẩu ñường ngoài 
hạn ngạch thuế quan. 

2. Một số việc cần tập trung gi ải quy ết 

1. V� phát tri �n v�ng nguyên li �u 

1, Các ñịa phương chỉ ñạo xây dựng vùng nguyên liệu mía tập trung thuộc ñịa bàn của tỉnh theo nhu 
cầu của công suất chế biến hiện nay và mở rộng ñến năm 2010 của các nhà máy; có các chính sách hỗ 
trợ nhà máy và nông dân trong xây dựng vùng nguyên liệu ñể thực hiện ñược ñúng quy hoạch; chỉ ñạo 
thành lập các hợp tác xã trồng mía, dồn ñiền ñổi thửa tạo nên các vùng nguyên liệu tập trung, khắc phục 
tình trạng sản xuất manh mún; chỉ ñạo, kiểm tra việc ký và thực hiện hợp ñồng giữa nhà máy và người 
trồng mía theo Quyết ñịnh 80/2002/Qð- TTg của Thủ tướng Chính phủ; xử lý các trường hợp tranh mua, 
tranh bán nguyên liệu giữ ổn ñịnh tại ñịa phương. 

2. Các công ty, nhà máy ñường có trách nhiệm chủ ñộng phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp 
tục rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu theo kế hoạch phát triển ñến năm 2010, cụ thể ñến 
từng xã, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt. Những nơi có ñiều kiện cần quan tâm ñiều chỉnh, chuyển ñổi 
diện tích trồng cây khác sang trồng mía phù hợp với giai ñoạn mới, như một số vùng có thể chuyển ñổi 
ñất lúa sang trông mía. ðể vùng nguyên liệu phát triển ổn ñịnh, các nhà máy phối hợp thực hiện tốt việc 
ký hợp ñồng với người trồng mía theo quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ; có chiến 
lược, các chính sách phù hợp khuyến khích người trồng mía dồn ñiền, ñổi thửa tạo nên vùng nguyên liệu 
tập trung liền vùng, liền khoảnh, thuận lợi cho việc ñầu tư hạ tầng cơ sở, thâm canh và áp dụng cơ giới 
hóa vào sản xuất. Tổ chức tốt việc áp dụng các giống mới, quy trình thâm canh vào sản xuất ñể nâng 
nhanh năng suất, chất lượng mía theo sự chỉ ñạo chung của Bộ. 

3. Tập trung thực hiện các biện pháp tổng hợp ñể nâng nhanh năng suất, chất lượng mía. Phải xác 
ñịnh ñây là giải pháp cơ bản ñể ñảm bảo ñủ mía nguyên liệu nâng cao hiệu quả sản xuất cho người 
trồng mía và nhà máy. ðảm bảo ñến năm 2010 năng suất mía bình quân ñạt trên 65 T/ha, chữ ñường 
bình quân ñạt trên 11 CCS. ðồng bằng sông Cửu Long duy trì năng suất mía bình quân trên 80 tấn/ha, 
chữ ñường bình quân ñạt trên 10,0 CCS; miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, ðông Nam Bộ năng suất 
mía bình quân ñạt trên 60 T/ha, chữ ñường  bình quân ñạt trên 11,5 CCS. Cụ thể gồm: 

+ Củng cố mạng lưới sản xuất, cung cấp giống và chuyển giao công nghệ giống từ các cơ quan 
nghiên cứu ñến các ñơn vị sản xuất. 

+ Công nhận các giống ñã qua khảo nghiệm ñạt kết quả tốt, có năng suất, chất lượng cao ñể ñưa vào 
sản xuất kinh doanh, làm cơ sở tổ chức nhân hoặc nhập khẩu giống, chuyển giao vào sản xuất.   

+ Tập trung ñầu tư chuyển giao nhanh vào sản xuất các giống tốt có năng suất chất lượng cao, có 
sức ñề kháng các loại bệnh hại, phù hợp với từng vùng sinh thái. Chủ ñộng chuẩn bị ñể năm 2007, 100% 
diện tích trồng mới ñều ñược trồng bằng giống tốt và ñến năm 2010, 100% diện tích vùng nguyên liệu ñ-
ược trồng bằng các giống tốt. 

+ Xây dựng và ban hành quy trình thâm canh phù hợp với từng vùng sinh thái, tổ chức hướng dẫn 
chuyển giao nhanh vào sản xuất. 
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4. ðẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho trồng mía, tập trung vào phát 
triển giống mới, xây dựng quy trình thâm canh mía. 

5. Các ñịa phương và nhà máy bố trí vốn và có kế hoạch cụ thể khuyến nông về cây mía ở các vùng 
nguyên liệu tập trung. Triển khai thực hiện các chương trình khuyến nông, xây dựng mô hình phổ biến 
các quy trình thâm canh cao ñối với cây mía theo từng vùng sinh thái. ðồng thời, các nhà máy ñường 
cũng phải quan tâm ñào tạo, giao nhiệm vụ ñể mỗi cán bộ nông vụ thực sự là một cán bộ khuyến nông 
tại ñịa bàn. 

6. Các nhà máy ñường lập các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng gồm giao thông, thuỷ lợi nội ñồng và 
ñầu mối ñồng bộ cho vùng nguyên liệu. 

7. Nghiên cứu ứng dụng, ñầu tư áp dụng nhanh cơ giới hoá vào canh tác mía (ñồng bộ từ làm ñất, 
trồng, chăm sóc ñến thu hoạch) ñể khắc phục tình trạng thiếu lao ñộng. Trong năm 2006 phải lập kế 
hoạch cụ thể. ðến năm 2010, ñảm bảo ở vùng nguyên liệu tập trung: 90% diện tích ñược làm ñất bằng 
cơ giới, trên 30% diện tích ñược cơ giới hóa ñồng bộ từ làm ñất, chăm sóc ñến thu hoạch. 

2. Rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể ngành mía ñường ñến năm 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 

Bộ giao cho Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Vụ Kế 
hoạch và các Cục, Vụ liên quan, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp, Hiệp hội Mía ñường Việt Nam, 
các Sở Nông nghiệp và PTNT và các công ty, nhà máy ñường rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể ngành 
mía ñường ñến năm 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 trình Bộ ñể báo cáo Chính phủ vào quý III năm 
2006; chỉ ñạo các nhà máy ñầu tư chiều sâu, nâng cao hiệu suất tổng thu hồi và chất lượng sản phẩm phù 
hợp với thị trường, mở rộng công suất phù hợp với vùng nguyên liệu. 

Các nhà máy lập kế hoạch ñầu tư chiều sâu, mở rộng công suất phù hợp với vùng nguyên liệu ñến 
năm 2010, ñịnh hướng ñến năm 2020 báo cáo Bộ trước tháng 5/2006 ñể tổng hợp và cân ñối trước khi 
quyết ñịnh quy hoạch.   

3. Tập trung chỉ ñạo thực hiện nghiêm, ñúng thời gian việc sắp xếp lại sản xuất của các công ty, nhà 
máy ñường theo chỉ ñạo của Chính phủ 

Ngày16/02/2006, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 819/VPCP-NN thông báo ý kiến chỉ ñạo 
của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc triển khai thực hiện Quyết ñịnh số 28/2004/Qð-TTg về 
tổ chức lại sản xuất và thực hiện một số giải pháp xử lý khó  khăn ñối với các nhà máy và công ty 
ñường. Phó Thủ tướng ñã chỉ ñạo: "Bộ Nông nghiệp và PTNT, Uỷ ban nhân dân các tỉnh khẩn trương 
hoàn thành việc phê duyệt quyết toán vốn ñấu tư xây dựng các dự án nhà máy, công ty ñường theo 
thẩm quyền; xử lý dứt ñiểm các tồn tại mà Kiểm toán Nhà nước kiến nghị trong báo cáo kết quả kiểm 
toán ñối với từng nhà máy; chỉ ñạo các nhà máy khẩn trương việc sắp xếp lại sản xuất chuyển ñổi sở 
hữu cổ phần hóa, bán hoặc phá sản doanh nghiệp hoàn thành trong quý II năm 2006". Các Cục Vụ 
chức năng liên quan của Bộ, các ñịa phương phải quán triệt thực hiện nghiêm ý kiến chỉ ñạo của Thủ t-
ướng Chính phủ.   

4. Chỉ ñạo tốt việc nhập khẩu ñường, ổn ñịnh thị trường trong nước 

Bộ giao cho Vụ Kế hoạch chủ trì cùng các Cục, Vụ liên quan làm việc với Bộ Thương mại xây dựng 
quy chế nhập khẩu ñường, nghiên cứu chọn phương án tối ưu nhất và có cơ chế quản lý ñiều hành chặt 
chẽ ñối với việc nhập khẩu ñường, ñảm bảo ổn ñịnh thị trường trong nước, ñồng thời cũng ñảm bảo ñể 
các nhà máy ñường sản xuất ổn ñịnh. (Theo báo cáo của Bộ NN và PTNT) 

Sóc Tr ăng:  Hiệu qu ả từ chương trình chuy ển ñổi giống mía  

Chương trình chuyển ñổi giống mía ñường của tỉnh Sóc Trăng ñã ñược khởi nguồn từ hơn chục 
năm nay, nhưng thực sự có tính chất quyết ñịnh chỉ trong vòng 5-6 năm trở lại ñây. Hiệu quả rõ rệt 
nhất là sự tăng nhanh về năng suất và chất lượng mía qua từng năm, ñặc biệt, nhờ chất lượng 
mía tốt, chữ ñường cao mà liên tục 3 năm trở lại ñây, giá mía luôn giữ ở mức cao, người trồng 
mía phấn khởi mở rộng diện tích. Tuy nhiên, cái ñược lớn hơn cả của chương trình chuyển ñổi 
giống mía này chính là việc thay ñổi dần tập quán canh tác lạc hậu của người trồng mía. Và dù 
không chính thức, nhưng “thương hiệu” mía ñường Sóc Trăng hiện ñang ñược nhiều nhà máy 
ñường trong khu vực ưa chuộng. 

Từ 2 tấn giống mía Quế ñường 11 do nguyên Giám ñốc Sở Nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng (ông Diệp 
Kỉnh Tần, nay là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) ñưa về vào năm 1994, ñến nay 
hầu hết các vùng nguyên liệu mía của tỉnh ñều sử dụng các giống mía mới này thay cho giống Hoà 
Lan tím vốn có năng suất và chữ ñường không cao. Có thể nói, ñây là một cột mốc ñáng ghi nhớ của 
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nghề trồng mía ñường ở Sóc Trăng, ñặc biệt là việc cải thiện giống mía. Công tác khuyến nông ñối với 
cây mía cũng bắt ñầu ñược quan tâm nhiều hơn với những khảo nghiệm, trình diễn, nhân giống và 
chuyển giao kỹ thuật canh tác rộng rãi ñến tận nông dân. 

Nhưng sự thay ñổi ban ñầu bao giờ cũng rất khó khăn, ñặc biệt là thay ñổi một tập quán sản xuất vốn 
ñã tồn tại lâu ñời trong nông dân. Có giống mới, nhưng việc tìm kiếm người hợp tác thực hiện là cả một 
vấn ñề hết sức nan giải. Công tác khuyến nông lúc ấy cũng còn hết sức mới mẻ, nên việc tuyên truyền, 
vận ñộng nông dân là không dễ chút nào. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, những 
cán bộ khuyến nông Sóc Trăng cũng ñã ñưa ñược giống mía mới này vào sản xuất và mang lại thành 
công bất ngờ. Giống mía Quế ñường 11 (Qð11) lần lượt bén duyên với ñồng ñất Long Phú, rồi Cù Lao 
Dung và cả Mỹ Tú,  ñem lại nguồn lợi ñáng kể cho người trồng mía. Từ ñây, người trồng mía bắt ñầu có 
cái nhìn mới về việc thay ñổi giống, nên các chương trình tiếp theo có phần thuận lợi hơn. 

Quyết tâm ñưa ñược nhiều giống mía mới vào sản xuất ñể cải thiện, năng suất, chữ ñường, nhất là hiệu 
quả cho người trồng mía nên ñến năm 1997, 9 giống mía mới nữa ñược ñưa vào sản xuất thử nghiệm ñể 
so sánh, nhằm chọn ra những giống phù hợp nhất cho từng vùng trồng mía của tỉnh. Một lần nữa, công tác 
giống mía lại gặp phải thử thách từ cơn bão số 5 (cuối năm 1997) tàn phá gần như tất cả thành quả trước 
ñó. Việc khắc phục ñược tiến hành ngay sau ñó khi tỉnh ñược hỗ trợ 4 giống mía mới từ Viện mía ñường. 
Cứ thế, hàng năm công tác giống mía luôn ñược ngành nông nghiệp, Trung tâm khuyến nông tỉnh không 
ngừng cải thiện. Chỉ tính riêng từ năm 1999 ñến nay, bên cạnh một số giống mía ñã tìm ñược chỗ ñứng 
trên ñồng ñất Sóc Trăng như: Qð 11, Qð16, ROC 10, ROC 11, ROC16... còn có thêm những tên tuổi mới 
ñược ñưa về từ Viện mía ñường như: VN84-422, VN85-1859, K84-200, Vð86-368, ROC 22, Cð74-200, 
Vð85-177. 

ðể ñảm bảo tính hiệu quả, trước khi ñưa ra sản xuất ñại trà, mỗi giống mía ñều phải qua khảo 
nghiệm, trình diễn ñể người dân ñánh giá, chọn lựa. Bằng nguồn lực tại chỗ và sự liên kết với các Viện, 
trường ðại học, nhiều thí nghiệm giống mía mới ñược thực hiện và có kết quả cao như: phối hợp trường 
ðại học Cần Thơ thực hiện ñề tài “ảnh hưởng của phân bón NPK trên cây mía; ñề tài “So sánh năng suất 
và chất lượng 10 giống mía tại hai vùng Mỹ Tú và Long Phú” do Trung tâm khuyến nông tỉnh thực hiện; 
phối hợp Viện nghiên cứu mía ñường Bến Cát khảo nghiệm 6 giống mía tại thị trấn Long Phú... Nhờ ñó, 
năng suất và chữ ñường của cây mía Sóc Trăng tăng dần theo mỗi năm và trở thành nơi có sức hút 
mạnh mẽ ñối với các nhà máy ñường trong khu vực ðBSCL. Nếu như trước những năm 1999, năng suất 
mía cây của tỉnh chỉ ñạt trung bình trên dưới 60 tấn/ha thì ñến năm 2001 năng suất mía bình quân toàn 
tỉnh là 78,72 tấn/ha với chữ ñường là 8,34 và ñến niên vụ mía ñường 2004-2005, năng suất bình quân 
ñã lên ñến 92 tấn/ha và chữ ñường ñạt trên 10 CS. Riêng ñối với vùng nguyên liệu mía Cù Lao Dung (có 
diện tích 6.500 ha, chiếm 60% diện tích mía tòan tỉnh), năng suất mía thuộc vào loại cao nhất nước khi 
ñạt từ 120 ñến 180 tấn/ha, nhưng vẫn giữ ñược chữ ñường ở mức cao. Vụ mía ñang thu họach ở Cù 
Lao Dung hiện nay ñược ñánh giá là có năng suất cao nhất với trung bình 130 tấn/ha. Bên cạnh ñó, giá 
mía cũng ở mức cao nhất với mức từ trên dưới 600 ñồng/kg (có thời ñiểm ñạt mức trên 650 ñồng/kg) 
nên người dân trồng mía ở Cù Lao Dung có một vụ mía bội thu nhất từ trước ñến nay với mức lợi nhuận 
trên mỗi ha từ 50 ñến 60 triệu ñồng. 

Hiện nay, tại 2 vùng trồng mía trọng ñiểm của tỉnh là Cù Lao Dung và Long Phú hầu như 100% diện 
tích trồng mía ñã sử dụng các giống mới do khuyến nông ñưa về. Riêng vùng trồng mía huyện Mỹ Tú có 
2.900 ha mía, thì có tới 70% diện tích sử dụng giống mía mới. Lợi nhuận của người trồng mía không 
ngừng tăng thêm khi sử dụng các giống mía mới không chỉ từ năng suất mà còn ở chữ ñường và sự tiết 
kiệm chi phí nhờ áp dụng biện pháp canh tác do khuyến nông chuyển giao. Cứ mỗi một chữ ñường tăng 
thêm, giá bán một ki lô gam mía cây sẽ tăng lên 20 ñến 25 ñồng là một minh chứng thuyết phục nhất về 
tính hiệu quả của chương trình chuyển ñổi giống mía mà khuyến nông thực hiện trong suốt thời gian qua.  

Không dừng lại ở ñó, trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay, ngành nông nghiệp, khuyến 
nông tỉnh Sóc Trăng ñang hướng tới là tiếp tục giúp người trồng mía bằng nhiều phương cách, ñể làm sao 
nâng cao hơn nữa năng suất, chữ ñường của mía cây mà vẫn ñảm bảo giá thành hạ, tăng lợi nhuận. ðó 
không chỉ là mục tiêu mà còn là trách nhiệm của những người làm công tác nông nghiệp nói chung và công 
tác khuyến nông nói riêng ñối với ngành mía ñường Sóc Trăng. 

TIN VẮN 

Quý II/2006 hoàn thành s ắp xếp lại doanh nghi ệp mía ñường  

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 819/VPCP-NN yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố có liên quan khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt quyết 
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toán vốn ñầu tư xây dựng các nhà máy, công ty ñường theo thẩm quyền; xử lý dứt ñiểm các tồn tại mà 
kiểm toán Nhà nước kiến nghị trong báo cáo kết quả kiểm toán ñối với từng nhà máy. 

UBND các tỉnh có nhiệm vụ chỉ ñạo các nhà máy khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp lại doanh 
nghiệp mía ñường trong quý II năm 2006 thông qua việc sắp xếp lại sản xuất, chuyển ñổi sở hữu, cổ 
phẩn hoá, bán hoặc phá sản doanh nghiệp; ñồng thời tiến hành rà soát lại quy hoạch và hỗ trợ các 
doanh nghiệp ñầu tư phát triển dự án vùng nguyên liệu, tổ chức tiêu thụ mía thông qua hợp ñồng 
nhằm ổn ñịnh nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. 

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thực hiện Quyết ñịnh 28/2004/Qð-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về sắp xếp lại sản xuất của các nhà máy ñường, ñến nay ñã có 7 doanh nghiệp mía 
ñường ñã ñược cổ phần hoá; 7 doanh nghiệp ñang xúc tiến cổ phần hoá. Các doanh nghiệp khác 
ñang trong quá trình thẩm ñịnh giá trị doanh nghiệp, trình duyệt phương án cổ phần hoá. 2 doanh 
nghiệp là Công ty mía ñường Kon Tum và Công ty mía ñường Kiên Giang ñã ñược Chính phủ cho 
phép lập phương án bán. Ngoài ra, 4 doanh nghiệp khác ñang làm thủ tục phá sản là: Công ty ñường 
Quảng Bình, Công ty mía ñường Quảng Nam, Công ty mía ñường Bình Thuận và Công ty mía ñường 
Trị An. 

Trà Vinh: Giá mía nguyên li ệu ñạt kỷ lục 

Công ty mía ñường Tỉnh Trà Vinh ñã quyết ñịnh tăng mức giá thu mua lọai mía ñạt 10 chữ ñường 
lên 700- 720 ñồng/kg, tăng 120 ñồng/kg so với ñầu vụ. ðây là mức giá thu mua ñạt cao kỷ lục từ trước 
ñến nay. 

Ông Nguyễn Thái Hòa- Giám ñốc Công ty mía ñường Tỉnh Trà Vinh cho biết, Công ty thu mua mía 
cây cho bà con nông dân theo hợp ñồng bao tiêu sản phẩm và tăng giá ñể cạnh tranh thu mua. Hiện 
nay Nhà máy mía ñường Trà Vinh ñã ép mía liên tục 24/24 giờ. Công ty ñặt chỉ tiêu thu mua trên 
320.000 tấn mía cây, tăng gần 80.000 tấn so với niên vụ trước ñể chế biến ñạt mức 20.000 tấn ñường 
cát trắng. Với mức giá thu mua hiện nay của Công ty, nông dân vùng nguyên liệu mía huyện Trà Cú và 
Tiểu Cần, Trà Vinh thu lãi ròng từ 50 ñến 65 triệu ñồng/ha, lãi gấp 4 lần so với trồng lúa. 

Kiên Giang: Mô hình tr ồng mía ñường ROC 16 lợi nhu ận hơn 10 lần so với trồng lúa  

Tại tứ giác Long Xuyên, ñịa bàn huyện Hòn ðất, khoảng 120 ha mía ñường trồng giống ROC 16; 
trong ñó một nửa diện tích là của Công ty Hải Vân, còn lại của 6 nông dân khác. Vụ này, năng suất 
trung bình từ 140 ñến 150 tấn/ha. Có thể xem ñây là một mô hình trồng mía ñường thành công nhất từ 
trước ñến nay của tỉnh Kiên Giang nhờ xây dựng hệ thống ñê bao khép kín. Do ñó, người trồng mía 
ñường chỉ cần làm ñất và ñặt hom giống mía ngay trên mặt ruộng, không làm công ñoạn lên luống như 
những nơi khác. ðây cũng là một trong những yếu tố tạo nên năng suất cao .  

Với giá mía tại thời ñiểm này, trung bình mỗi ha mía người trồng có mức thu nhập không dưới 140 
triệu ñồng, sau khi trừ chi phí mức lãi còn lại khoảng 100 triệu ñồng, lãi hơn gấp 10 lần so với trồng 
lúa, trên một diện tích như nhau. Hiện xu thế bà con chuyển từ ñất trồng lúa sang trồng mía trong tỉnh 
ñang tăng nhanh, không chỉ có ở vùng tứ giác Long Xuyên mà ngay cả những vùng như: bán ñảo Cà 
Mau, Tây sông Hậu nơi mà nền ñất canh tác lúa ñã ổn ñịnh xưa nay. Ngoài sự tác ñộng của giá mía 
hiện nay ñang tăng lên ñến hơn 600ñ/kg, cây mía cũng ñã giúp cho nông dân một số vùng trong tỉnh 
giải ñược bài toán xây dựng mô hình cánh ñồng 50 triệu ha/năm. 

Vấn ñề khó hiện nay là giống, giống ROC 16 cũng rất hạn chế giá bán cao ñến 480ñ/kg, tỉnh chưa 
có những loại giống cho năng suất cao phù hợp với từng vùng ñất khác,tiếp ñến là người trồng mía 
ñang thiếu kiến thức về giống mới, nhất là kỹ thuật canh tác. ðây là những vấn ñề mà các ngành chức 
năng trong tỉnh cần sớm quan tâm, nhằm hạn chế và tránh cho người trồng mía trong tỉnh gặp phải 
những rủi ro ñáng tiếc. 

Hậu Giang: Mía nguyên li ệu tăng mức kỷ lục 

Hiện nay giá mía nguyên liệu ở tỉnh Hậu Giang ñang tăng với mức kỷ lục, từ 670 ñến 730 ñồng/kg, 
cao gấp ñôi so với ñầu vụ. Giá mía tăng mạnh là do nguồn nguyên liệu trong tỉnh ñã cạn kiệt nhưng 
thương lái và các nhà máy ñường lại ñổ xô tìm mua nên ñã ñẩy giá mía tăng cao. Do mía nguyên liệu 
tăng giá nên diện tích trồng mía mới ñã tăng nhanh kéo theo giá mía giống cũng tăng cao. Giá mía 
giống các loại (lấy từ ngọn) mua từ các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre, Kiên Giang... vào khoảng 750 ñến 
1.200 ñồng/kg.  

Hiện nông dân trong tỉnh ñã thu họach trên 90% diện tích mía với năng suất bình quân 100 tấn/ha. 
Năm nay, toàn tỉnh Hậu Giang dự kiến xuống giống trên 15.000 ha mía.  
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ðồng Nai: Công ty mía ñường La Ngà h ỗ trợ người trồng mía  

Từ vụ trồng mía năm nay, Công ty cổ phần mía ñường La Ngà, tỉnh ðồng Nai quyết ñịnh ñưa một 
số máy cơ giới vào khâu làm ñất, chăm sóc mía ñể nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm chi phí cho 
người trồng mía. 

Các loại máy cơ giới ñược ñưa vào phục vụ sản xuất gồm: máy cày ngầm 2 lưỡi, máy xới bón CSM 
3.0, máy băm lá, máy cày ngầm CN 2.0. ðây là những loại máy sản xuất trong nước ñã ñược Xí 
nghiệp cơ khí của Công ty cổ phần mía ñường La Ngà cải tiến, qua thử nghiệm tại nông trường mía 
của Công ty ñạt hiệu quả cao trong sản xuất. 

Giám ñốc nông trường 1 của Công ty cổ phần mía ñường La Ngà cho biết: trước ñây người trồng 
mía phần lớn dùng phương pháp thủ công và trâu bò ñể cày chăm sóc mía sau thu hoạch nên ñất 
ngày một chai cứng. Nay ñưa máy vào làm, ñất tơi xốp hơn, mía vẫn tươi tốt và phát triển tốt cả trong 
mùa khô. Khi vào mùa mưa, cày ñất bằng máy tạo ñiều kiện cho ñất giữ nước tốt hơn, giúp cây mía 
phát triển nhanh. Với chi phí cày bằng máy khoảng 180.000 ñồng/ ha và băm lá 300.000 ñồng/ ha, 
nông dân tiết kiệm ñược 10% chi phí ñầu tư, công lao ñộng mà hiệu quả cao hơn nhiều. Tuy nhiên, 
vùng nguyên liệu của Công ty phân bố trên nhiều ñịa hình không ñồng nhất, trong ñó hơn 50% diện 
tích là ñồi dốc nên rất khó cho việc cơ giới hóa ñại trà.  

Cùng với việc ñưa các loại máy cơ giới vào phục vụ sản xuất, Công ty ñang phối hợp với các cơ 
quan nghiên cứu, các trường ñại học, các công ty cơ khí trong vùng tiếp tục khảo nghiệm các thiết bị 
cơ giới hóa từ khâu trồng ñến khi thu hoạch và chế tạo máy cho nông dân. Ngoài ra Công ty ñã tiếp 
xúc với chính quyền huyện ðịnh Quán và ngân hàng ñể có cơ chế hỗ trợ vốn cho nông dân ñầu tư 
trang thiết bị máy móc nhằm nâng cao hiệu quả cho người trồng mía của cây mía. ðược biết, Công ty 
cổ phần mía ñường La Ngà có 6.000 ha mía nguyên liệu ở huyện miền núi ðịnh Quán, mỗi năm cung 
ứng khoảng gần 300.000 tấn mía cây ñể sản xuất ñường. Sau hơn 5 năm cổ phần hóa, Công ty luôn 
có lãi với lợi tức hơn 10%/ năm . 

Sóc Tr ăng: Giá mía t ăng cao nh ất từ trước ñến nay  

ðến nay, nông dân huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) ñã thu ñược gần 4.000 ha mía trên tổng diện 
tích 6.500 ha, năng suất trên 130 tấn/ha cao nhất từ trước ñến nay. Không chỉ ñạt năng suất cao, giá 
mía năm nay cũng tăng mạnh với giá ñầu vụ trên 400 ñồng/kg mía cây và hiện nay lên tới 650 
ñồng/kg, giá cao nhất từ trước tới nay.  

Do mía có giá và lợi nhuận cao (từ 50 triệu ñến 60 triệu ñồng/ha) nên nhiều hộ sau khi thu họach 
xong ñã tranh thủ xuống giống mới và chăm sóc lại mía gốc ñể làm giống cho vụ mía tới. Toàn huyện 
ñã trồng mới, trồng lại ñược trên 1.650 ha, trong ñó có trên 20 ha là trồng trên nền ñất từ việc phá bỏ 
vườn tạp, vườn trái cây không có giá trị như nhãn, sa pô. Với giá mía cao và liên tục 2 năm liền, người 
trồng mía lãi cao nên dự báo năm nay, diện tích trồng mía của tỉnh Sóc Trăng có thể sẽ tăng thêm trên 
1.000 ha và vượt con số 12.000 ha mía trong toàn tỉnh. Riêng huyện Cù Lao Dung có khả năng diện 
tích mía sẽ ñạt tới gần 7.000 ha.  

Vào thời ñiểm cuối vụ, các ñịa phương khác ở ðBSCL gần như không còn mía cây ñể bán nên 
thương lái và các nhà máy ñường trong khu vực ñổ về huyện Cù Lao Dung ñể thu gom mía ñã ñẩy giá 
mía lên cao. 

Trà Vinh: Ng ười làm thuê ở vùng mía thu nh ập từ 100.000 - 150.000 ñồng/ngày  

Tại vùng mía nguyên liệu ở 2 huyện Trà Cú và Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh hiện giá công lao ñộng tăng 
ñến mức kỷ lục. Cụ thể như giá ñốn 1.000 m2 mía từ 400.000 ñồng ở ñầu vụ (tháng 10/2005) nay tăng 
lên 700.000 ñồng; giá vun ñất cho gốc mía từ 900.000 ñồng/ha nay tăng lên 1.600.000 ñồng/ha... Từ 
ñó, người làm thuê ở vùng trồng mía nguyên liệu hiện có mức thu nhập từ 100.000 ñến 150.000 
ñồng/ngày. 

ðiều ñáng nói là nhiều hộ trồng mía chấp nhận thuê giá cao nhưng rất khó tìm ñược lao ñộng. 
Nguyên nhân là do liên tiếp 2 niên vụ mía (2004- 2005 và 2005- 2006) giá mía luôn ñứng ở mức cao, 
người trồng mía thu ñược lãi lớn từ 35 ñến 40 triệu ñồng/ha. Từ ñó, nhiều hộ nông dân chuyển hướng 
ñầu tư sang trồng mía nên nhu cầu lao ñộng rất lớn. Trong khi ñó, nhiều lao ñộng ở ñịa phương ñã lên 
các thành phố, thị xã, các khu công nghiệp tìm ñược việc làm ổn ñịnh, có thu nhập khá không muốn 
trở về quê. Theo số liệu chưa ñầy ñủ Trà Vinh hiện có khoảng hơn 20.000 lao ñộng ở vùng nông thôn 
ñang làm việc tại khu vực thành thị.  

Khánh Hoà: Vào v ụ sản xu ất mía ñường  
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Từ cuối tháng 2, Khánh Hòa ñã chính thức bước vào vụ sản xuất mía ñường niên vụ 2005-2006 khi 
cả 2 nhà máy ñường lớn của Công ty ñường Khánh Hòa với tổng công suất 7.250 tấn mía cây/ngày ñi 
vào hoạt ñộng.  

Ông ðỗ Thành Liêm, giám ñốc công ty ñường Khánh Hòa cho biết: năm nay Khánh Hòa vào vụ sản 
xuất mía ñường chậm gần nửa tháng so với năm ngoái bởi Nhà máy ñường Ninh Hòa từ vụ này ñi vào 
cổ phần hóa và thời tiết hạn nặng ñầu năm, mưa lũ lớn cuối năm 2005 ñã ảnh hưởng lớn ñến sinh 
trưởng của cây mía và thời gian ñể nâng cao chữ ñường của mía. Chỉ trong 1 tuần ñầu vào vụ, nhà 
máy ñường Cam Ranh ñã tiêu thụ ñược cho bà con nông dân hơn 40.000 tấn mía cây. Hiện nhà máy 
ñường Cam Ranh ñang mua với giá 520.000 ñồng/tấn mía cây tại ruộng loại 10 chữ ñường, hơn dự 
kiến ñầu vụ 20.000 ñồng/tấn, cao gấp 2 lần giá mía mua cùng thời ñiểm năm ngoái. Tuy năng suất mía 
năm nay không bằng năm ngoái do ảnh hưởng của thời tiết, nhưng ñược giá, nên người trồng mía vẫn 
có lãi khá, phấn khởi bán mía cho Công ty. Hiện Nhà máy ñường Cam Ranh ñã ký hợp ñồng mua cho 
bà con nông dân các huyện Ninh Hòa, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Cam Ranh với tổng sản lượng mía 
cây hơn 270.000 tấn. Tại nhà máy ñường Ninh Hòa ñang mua với giá mía 550.000 ñồng/tấn mía cây 
tại ruộng từ 10 chữ ñường trở lên. Tuy nằm trên ñịa phương có hơn 7.800 ha mía ñang kỳ thu hoạch, 
nhưng nhà máy ñường Ninh Hòa chỉ ñược Công ty phân chỉ tiêu cho mua 3.200 ha (khoảng 135.000 
tấn mía cây). ðây là giải pháp nhằm cân ñối nguồn nguyên liệu mía cho 2 nhà máy ñường sản xuất 
liên tục trong suốt vụ. Hiện 2 nhà máy ñường Ninh Hòa và Cam Ranh ñã chạy gần ñạt công suất thiết 
kế. Tuy nhiên, theo ông ðỗ Thành Liêm thì với số nguyên liệu trên chỉ ñủ cho 2 nhà máy sản xuất trên 
dưới 2 tháng, do vậy Công ty ñã có kế hoạch mua thêm mía của các tỉnh lân cận ñể bảo ñảm nguyên 
liên mía hoạt ñộng suốt vụ. Hiện toàn tỉnh có hơn 16.000 ha mía tập trung ở các huyện Ninh Hòa, Diên 
Khánh, Khánh Vĩnh và Cam Ranh. Ông Võ Tấn Thái, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hòa cho biết, huyện 
còn khoảng gần 2.000 ha có thể trồng ñược mía; do ñó ñề nghị tỉnh và Nhà máy ñường Nình Hòa có 
chính sách hỗ trợ thêm trong việc cải tạo ñồng ruộng, làm thủy lợi, ñường giao thông, cung cấp vốn, 
giống, phân bón v.v... ñể từng bước mở rộng vùng nguyên liệu mía ñáp ứng nhu cầu sản xuất ngày 
càng tăng của Công ty cổ phần ñường Ninh Hòa trong những năm tới. 

Thanh Hoá: Nhân r ộng mô hình ñồng mía 50 tri ệu ñồng/ha  

Công ty cổ phần mía ñường (CPMð) Lam Sơn ñang tích cực thực hiện chương trình hỗ trợ các hộ 
trồng mía nhân rộng mô hình ñồng mía 50 triệu ñồng/ha, hộ trồng mía có thu nhập 50 triệu ñồng/năm.  

Theo ñó, trong năm 2006, Công ty CPMð Lam Sơn phối hợp với các cấp chính quyền trong vùng 
nguyên liệu rà soát, chuyển ñổi 4.000 ha trồng lúa, mầu kém hiệu quả sang trồng mía. Các hộ trồng 
mía ñược Công ty ứng trước giống mía mới năng suất và chữ ñường cao, ñược hướng dẫn công thức 
trồng xen, trồng luân canh các loại ñậu, lạc, ñược hỗ trợ phân bón, quy trình chăm sóc... Ông Lê Khắc 
Chung, Phó Giám ñốc Công ty CPMð Lam Sơn cho biết, chương trình này ñã ñược công ty làm thí 
ñiểm qua 2 vụ với hơn 150 ha tại các huyện Thọ Xuân, Triệu Sơn, Thiệu Hoá ñạt hiệu quả mỗi ha trên 
100 tấn mía thu gần 40 triệu ñồng, thu từ ñậu tương hoặc ñậu côve trồng xen trên dưới 15 triệu ñồng, 
trong khi trồng lúa, màu chỉ ñạt 20 triệu ñến 30 triệu ñồng. Ông Trương Quốc ðỉnh, Chủ tịch UBND 
huyện Thọ Xuân cho biết, ñược Công ty CPMð Lam Sơn hỗ trợ, huyện Thọ Xuân ñã có kế hoạch từ 
nay ñến năm 2010 chuyển 2.000 ha trồng lúa kém hiệu quả sang trồng mía theo mô hình trang trại ñạt 
50 triệu ñồng/ha, thu nhập 50 triệu ñồng/trang trại.  

Tây Ninh: Cung c ấp ñủ nguyên li ệu mía cho các nhà máy ñường  

Vụ ñông xuân năm nay, nông dân tỉnh Tây Ninh ñã trồng mới thêm ñược 8.551 ha mía, chủ yếu ở 
vùng ñất thấp, có nguồn nước tưới thuộc các huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu Thành và Dương Minh 
Châu, tăng 27,4% so cùng kỳ, và vượt gần 40% so kế họach. 

Theo ông Nguyễn Văn Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, việc tăng diện tích mía trồng mới là 
tín hiệu ñáng mừng hơn là ñáng lo ngại bởi các nhà máy ñường trong tỉnh hiện vẫn có nhu cầu rất lớn 
về nguyên liệu ñể ñáp ứng ñủ cho công suất chế biến. Có khả năng trong vụ chế biến 2006-2007, tòan 
tỉnh sẽ ñạt khỏang 33.000 ha ñến 35.000 ha mía, ñủ cung cấp cho các nhà máy.  

Hầu hết diện tích mía của tỉnh ñã ñược các nhà máy ñường ký hợp ñồng ñầu tư, bao tiêu sản phẩm 
với ñịnh suất ñầu tư 8.000.000 ñồng/ha trồng mới và 4.000.000 ñồng/ha chăm sóc; ñồng thời các 
doanh nghiệp còn hỗ trợ 1.000.000 ñồng/ha cho những diện tích trồng mới ở vùng ñất chuyển vụ. Tính 
ñến 15/3/2006, các doanh nghiệp chế biến mía ñường tại tỉnh Tây Ninh ñã thu mua, ñưa vào chế biến 
ñược 1.059.000 tấn mía, ñạt gần 90% ñiện tích mía hiện có của tỉnh; lượng ñường sản xuất ñược 
107.313 tấn. ðã tiêu thụ ñược 75.700 tấn, tăng hơn gấp ñôi so cùng kỳ. 

BISUCO ñối mặt với vấn ñề nguyên li ệu mía  
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Vụ sản xuất năm 2006, Công ty Cổ phần ñường Bình ðịnh (Bisuco) ñang ñối mặt với một cuộc 
chiến nguyên liệu. Hầu hết các vùng nguyên liệu mía trong tỉnh ñã ký kết hợp ñồng bao tiêu sản phẩm 
với công ty và ñược công ty ñầu tư sản xuất, nay lại lén lút bán mía cho tư thương khiến Bisuco rơi 
vào tình trạng thiếu trầm trọng nguyên liệu sản xuất và thiệt hại nặng về mặt kinh tế.  

Vụ sản xuất năm nay Bisuco ñã hợp ñồng ký kết ñầu tư vốn, vật tư kỹ thuật với nông dân trồng 
3.200 ha mía nguyên liệu của tỉnh Bình ðịnh và một số diện tích mía ở tỉnh Gia Lai. Dự kiến năng suất 
bình quân ñạt từ 55 ñến 60 tấn mía cây/ha và chất lượng mía bình quân ñạt 11 chữ ñường. Theo ñó, 
công ty ñã xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2006 chế biến 25.000 tấn ñường RS. Tuy nhiên do thời tiết 
không thuận nên năng suất và chất lượng mía các vùng nguyên liệu của Bisuco giảm tới 20% so với 
dự kiến ban ñầu. Bên cạnh ñó, nguồn mía trong vùng nguyên liệu ñã hợp ñồng ñang “chảy ngược” về 
Nhà máy ñường An Khê (Gia Lai). Tại vùng nguyên liệu mía rộng 360 ha ở huyện Vĩnh Thạnh (Bình 
ðịnh), nhiều hộ trồng mía ñang lén lút bán cho thương lái với giá mua tại ruộng từ 520.000 ñến 
620.000 ñồng/tấn (tuỳ theo chất lượng mía cây) ñể hưởng chênh lệch cao hơn nhiều so với bán cho 
Bisuco (giá 450.000 ñồng/tấn mía quy chuẩn). Hơn 2.000 ha mía ở các huyện Tây Sơn, An Nhơn 
(Bình ðịnh) và một số diện tích mía vùng nguyên liệu ở tỉnh Gia Lai mà Bisuco ñã hợp ñồng ñầu tư 
cũng ñang xảy ra tình trạng tương tự... Hiện nay, thương lái ñến tận ruộng mua mía của nông dân, mỗi 
ngày có tới hàng chục tấn mía vùng nguyên liệu ở tỉnh Bình ðịnh theo xe của các thương lái chở về 
bán cho Nhà máy ñường An Khê với giá hơn 700.000 ñồng/tấn. Mỗi xe chở 15 tấn mía nguyên liệu, trừ 
mọi chi phí thương lái còn lãi trên 1 triệu ñồng mà chỉ mất thời gian khoảng 8 giờ ñồng hồ tính từ các 
khâu nhập, vận chuyển và xuất mía cho Nhà máy ñường An Khê.  

Bisuco ñã có nhiều giải pháp ñể ngặn chặn tình tình trạng thất thoát nguồn mía nguyên liệu như: tăng 
cường lực lượng tại các ñiểm kiểm soát các tuyến giao thông vùng sản xuất mía nguyên liệu; phối hợp 
với ñịa phương phát hiện và ngăn chặn các trường hợp mua bán mía lén lút giữa thương lái với nông 
dân; nâng giá sàn từ 450.000 ñồng lên 470.000 ñồng/tấn mía nguyên liệu (quy chuẩn)... nhưng vẫn 
không cải thiện ñược tình hình. ðể bù ñắp vào sự thiếu hụt nguyên liệu, Bisuco ñã phải mua thêm một số 
lượng ñường thô của Thái Lan và ñường ñen sệt của các ñịa phương vùng lân cận ñể chế biến khoảng 
5.000 tấn ñường RS. Hiện nay, Bisuco không thể cạnh tranh nổi với tư thương, nâng giá mua mía 
nguyên liệu lên cao ngang với thị trường vì sẽ bị thua lỗ nặng do còn phải chi phí ñầu tư cho nông dân 
sản xuất nguyên liệu trong thời gian vừa qua. Lãnh ñạo Bisuco cho biết, họ ñang rất cần ñến sự can 
thiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Bình ðịnh ñể mau chóng lập lại trật tự 
thị trường mía nguyên liệu, giúp doanh nghiệp thoát khỏi cuộc chiến mía nguyên liệu ñang xảy ra không 
công bằng. 

Hậu Giang: Tr ồng xen canh mía - m ầu ñể tăng thu nh ập  

Do giá mía tăng cao, nhiều hộ nông dân trên ñịa bàn tỉnh Hậu Giang ñã mở rộng diện tích trồng mía 
rất mạnh trong năm nay ngay cả những vùng nằm ngòai quy họach ở các huyện Long Mỹ, thị xã Vị 
Thanh và huyện Phụng Hiệp. ðể tránh gủi ro cho bà con trồng mía, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang 
và Công ty Mía ñường Cần Thơ ñã khuyến cáo nông dân không nên ồ ạt phá bỏ vườn cây lâu năm ñể 
trồng mía ñồng thời nên áp dụng trồng mía xen canh với màu ñể tăng thu nhập. 

Anh Cao Văn Thương ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp cho biết nhờ trồng xen mía với các lọai 
màu mà gia ñình anh ñã có thêm nguồn thu nhập khá lớn ñể xoay sở trong lúc khó khăn trong sinh 
họat gia ñình và ñầu tư phân bón trở lại cho cây mía. Anh Võ Văn Trưởng ở xã Hiệp Hưng ñã áp dụng 
mô hình trồng xen canh ñã 3 năm nay. Các lọai màu ñược anh sử dụng trồng xen với mía như bí ñao, 
dưa leo, ñậu xanh, khổ qua... Không chỉ có 2 nông dân nói trên mà nhiều nông dân ở huyện Phụng 
Hiệp hiện nay ñang ứng dụng mô hình trồng xen canh, nhất là ngay trong thời ñiểm xuống giống hiện 
nay. Nhờ trồng thêm các lọai màu này mà ngòai lợi nhuận từ cây mía, còn giúp cho bà con thu họach 
thêm gần 10 triệu ñồng /ha từ cây màu. Riêng các lọai cây họ ñậu còn mang lại nguồn ñạm quý giá 
giúp cho mía phát triển tốt, hạn chế ñược phân bón.  

Anh Võ Văn Sơn, giám ñốc Khuyến nông Công ty cổ phần Mía ñường Cần Thơ cho biết, hiệu quả 
trồng xen vừa giúp bà con có thu nhập cao từ lợi nhuận của mía và màu vừa giúp bà con có ñược 
nguồn vốn phụ ñể ñầu tư cho cây mía theo kiểu lấy ngắn nuôi dài ñồng thời hoa màu còn giữ lại lượng 
ñạm giúp cho ñất làm ñất không bị bạc màu. Ông Sơn cũng cho biết muốn hạ giá thành thì nông dân 
phải sử dụng các giống mía mới và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật ñể tăng năng suất. Tuy 
nhiên, ñể tránh rủi ro cho bà con và giữ ñược diện tích mía nếu như giá cả bị sụt giảm thì nông dân 
nên trồng xen canh mía và hoa màu. Năm nay, tòan tỉnh Hậu Giang có kế họach trồng 15.000 ha mía 
nhưng ñến thời ñiểm này diện tích xuống giống ñã ñạt trên 100%. Nhiều khả năng diện tích trồng mía 
cả vụ sẽ ñạt từ 16.500 ñến 17.000 ha, tăng hơn năm trước 2.000 ñến 3.000 ha. 
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TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

Philippine nh ập kh ẩu  ñường ñể hạn ch ế tăng giá trong n ước  

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Philippin, chính phủ nước này sẽ cho nhập khẩu tổng cộng 
50.000 tấn ñường ñể hạn chế tăng giá ở thị trường trong nước. 

Theo số liệu của Uỷ ban ðiều phối Giá Quốc gia, giá ñường tinh ñã tăng từ 32 peso trong tháng 1/06 
lên ñạt 38 peso/kg trong tuần trước, trong khi giá ñường vàng tăng từ 24 peso lên 30 peso/kg. Tuy nhiên, 
Uỷ ban ñiều tiết ñường (SRA) khẳng ñịnh rằng, hiện tại thị trường không bị thiếu ñường và sẽ còn ñủ ñ-
ường cho ñến tháng 7 năm nay. 

Theo họ, giá ñường leo thang có thể do nhiều yếu tố như hoạt ñộng ñầu cơ, tin ñồn thiếu cung ñường 
trong nước và giá trên thị trường thế giới  tăng. 

Hạn ngạch cung cấp ñường Philippine cho Mỹ năm nay tăng cũng góp phần làm tăng giá ñường 
trong nước vì nguồn cung trong nước chắc chắn sẽ bị giảm  ñể phục vụ cho nhu cầu tăng thêm từ Mỹ.   

Nhu cầu ñường của Mỹ tăng 50.000 tấn lên 187.000 tấn trong năm nay so với mức 137.000 tấn trong 
năm 2005 do bão lớn ảnh  hưởng ñến bang sản xuất ñường của Mỹ.   

Việc hoàn thành hạn ngạch là yếu tố quan trọng hàng ñầu ñối với ngành ñường Philipin vì Mỹ ñược 
coi là một thị trường lâu dài. 

Tuy nhiên, trước tình hình hiện nay, Philippine sẽ nhập khẩu 50.000 tấn ñường  tinh, miễn thuế chỉ ñể 
giải quyết ñủ hạn ngạch sang Mỹ. ðiều quan trọng ñối với họ là ñược nhập miễn thuế và giá cả hấp dẫn. 
(A.P, 9/3/06) 

Giá ñường Thái Lan ti ếp tục xu hướng tăng cao  

Giới thương nhân cho biết, giá ñường Thái Lan có thể vẫn ñứng ở mức cao trong thời gian tới do 
nguồn cung trong nước giảm vì vụ mía ở nước này ñã sắp kết thúc. 

Giá chào bán ñường trắng 100 ICUMSA, loại ñường ñạt chuẩn tiêu dùng của Thái Lan, giao tháng 3-
4/06, cao hơn 31 USD/T so với giá ñường trắng trên Sở giao dịch London. 

ICUMSA là chỉ số ñánh giá ñộ trắng của ñường. Chỉ số này càng thấp thì ñường càng trắng và ngược 
lại. 

Thái Lan là nước xuất khẩu ñường thô lớn ở châu á với các khách hàng chính là Nhật Bản, Hàn 
Quốc, ðài Loan, lndonesia và Malaysia nhưng hiện vụ mía ñường ở nước này ñã gần kết thúc. 

ða phần các nhà máy trong tổng số 46 nhà máy ñường tại Thái Lan sẽ ép xong mía vào cuối tháng 3 
này và giới thương nhân ước tính lượng mía thu hoạch ñược của Thái Lan vụ 2005/06 ở mức 46 triệu 
tấn, giảm nhẹ so với 47 triệu tấn của vụ trước do nạn hạn hán xảy ra hồi ñầu năm và diện tích mía giảm. 
ở miền ðông Bắc Thái Lan, khu vực chiếm 35% sản lượng mía của cả nước, nông dân thường trồng mía 
vụ mới ngay sau khi vụ cũ kết thúc trong khi ở những vùng khác nông dân bắt ñầu trồng mía khi mùa m-
ưa tới vào tháng 5. Lần ñầu tiên trong hơn 20 năm qua, thu nhập của những người trồng mía ở Thái Lan 
có thể tăng hơn 3 tỷ Baht do giá ñường nhích lên. Nhiều nông dân ñã chuyển sang trồng sắn, có thể 
quay trở lại trồng mía trước sự biến ñộng giá theo chiều hướng tích cực trên. (THX, 23/3/06) 

Dự ñoán lần 2 của F.O.Licht v ề th ị trường ñường th ế giới niên v ụ 2005/06 

Sau thời gian thăng trầm trong phần lớn năm 2003 và 2004, thị trường ñường thế giới dường như ñã 
trở lại thời kỳ huy hoàng nhất giữa những năm 70 và ñầu những năm 80, ít nhất là ñối với các nhà sản 
xuất và xuất khẩu ñường. Giá ñường thế giới trong thời gian qua ñã ñạt mức cao trong 25 năm qua và 
vượt xa mức dự ñoán hồi ñầu năm nay.^ Các yếu tố cơ bản về cung cầu không ñưa ra câu trả lời thích 
ñáng cho việc giá ñường tăng, bởi chúng không thay ñổi quá ñột ngột trong năm nay.  

Ngay cả khi các dự ñoán hiện tại cho thấy mức thâm hụt năm nay có thể cao hơn ñôi chút so với mức 
dự ñoán hồi ñầu năm, thì sự thay ñổi này không phải là quá ñột ngột ñể có thể lý giải cho việc giá ñường 
thế giới tăng mạnh. 

Theo dự ñoán mới, tỷ lệ giữa tồn kho/tiêu thụ ñường của niên vụ 2005/06 chỉ ñạt 39,2%, thấp hơn so 
với dự ñoán trước ñây là 40,8% và mức của năm ngoái là 41%. Tuy nhiên, con số thực tế như thế nào 
sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào mức sản lượng thực tế của ấn ðộ (các dự ñoán vẫn thường thay ñổi nhiều) 
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và sản lượng của Braxin niên vụ 2006/07 (ñến nay vẫn chưa rõ ràng do sự xáo trộn trên thị trường 
ethanol).  

Trong khi ñó, các nhân tố khác rõ ràng là có ảnh hưởng tới thị trường ñường thế giới. EU – khu vực 
xuất khẩu ñường trắng lớn của thế giới, ñang bị ràng buộc bởi các quyết ñịnh của Tổ chức thương mại 
thế giới (WTO) trong việc hạn chế lượng ñường xuất khẩu trợ cấp. Ngoài ra, giá dầu thô thế giới tăng 
mạnh cũng gây ra những lo ngại về việc ngày càng có nhiều mía, ñặc biệt là của Braxin, sẽ ñược chế 
biến thành ethanol thay vì ñường, càng hạn chế nguồn cung ñường có thể xuất khẩu vốn ñã giảm sút bởi 
sản lượng mía thấp hơn dự ñoán.  

Năm 2005 ñã ñánh dấu một bước ngoặt quan trọng ñối với thị trường ñường thế giới khi thị trường 
này có mối liên hệ chặt chẽ với ngành công nghiệp dầu mỏ thông qua mặt hàng ethanol. Nhiều dự ñoán 
cho thấy, nếu giá dầu thế giới vẫn giữ ở mức cao như hiện nay, thì khả năng giảm giá ñường sẽ không 
thể xảy ra.  

Sản lượng ñường thế giới niên vụ 2005/06 (10/05-9/06) dự ñoán ñạt 148,8 triệu tấn, không thay ñổi 
nhiều so với mức dự ñoán ban ñầu 148,9 triệu tấn nhưng cao hơn ñáng kể so với mức 144,1 triệu tấn dự 
ñoán cho niên vụ 2004/05. Trong ñó, sản lượng tăng chủ yếu tại châu á bất chấp thời tiết hạn hán tại các 
nước như Pakistan, ấn ðộ và Trung Quốc. ðiều ñáng thất vọng là, khu vực Nam Mỹ lại ñang phải vật lộn 
ñể ñạt ñược mức sản lượng không khác gì so với niên vụ trước. Trong khi ñó, khu vực Bắc và Trung Mỹ 
cũng như châu Âu có mức sản lượng tương tự như niên vụ trước, còn châu Phi ñạt ñược bước tiến bộ 
ñôi chút. 

Câu hỏi chính ñặt ra hiện nay là liệu giá ñường thế giới tăng cao hơn sẽ có tác ñộng gì tới nhu cầu 
tiêu thụ. Trong khi nhiều thị trường hàng hoá ñược bảo vệ khi giá thế giới có nhiều biến ñộng, và trong 
nhiều trường hợp ñộ co giãn giá rất thấp, thì giá ñường tăng dường như không phải là không có ảnh 
hưởng nào tới nhu cầu tiêu thụ. Một số nước ñang phát triển ít nhất sẽ phải dựa vào nhập khẩu ñường 
ñể thoả mãn nhu cầu tiêu dùng nội ñịa và ñiều này chứng minh bằng nhược ñiểm của thị trường trong 
niên vụ 2005/06.  

Vấn ñề về tỷ giá ngoại hối cùng với giá ñường thế giới tăng có nghĩa là tại một số nước ñang phát 
triển, nhập khẩu sẽ phải giữ ở mức thấp hơn so với mức nhu cầu bình thường. Thay vì chi nhiều ngoại 
hối hơn ñể nhập khẩu, các nước có thể quyết ñịnh ñể tiêu dùng giảm ngay cả khi ñiều này có thể khiến 
dân chúng không ñược thoả mãn. Do ñó, tốc ñộ tăng trưởng của tiêu thụ ñường trong niên vụ 2005/06 
sẽ giảm từ 2,2% niên vụ trước xuống còn 1,6%.  

Hiện vẫn còn quá nhiều yếu tố chưa rõ ràng trong triển vọng thị trường ñường hiện nay ñể có thể tự 
tin ñưa ra những ñịnh hướng cho thị trường trong trung hạn. Có ñiều rõ ràng là, với việc sản lượng giảm 
do ảnh hưởng của thời tiết, giá ñường thô thế giới có thể dễ dàng vượt mức 20 Uscent/lb. Tuy nhiên, 
trong trường hợp thời tiết thuận lợi, xuất khẩu ñường của Braxin cao hơn và/hoặc giá dầu thô thế giới 
giảm xuống, thì nhiều khả năng giá ñường thế giới sẽ ñược hạ nhiệt.  

Dưới ñây là dự ñoán lần thứ 2 của F.O. Licht về thị trường ñường thế giới niên vụ 2005/06, có so 
sánh với dự ñoán trước và niên vụ 2004/05 và 2003/04. 

ðơn vị tính: 1.000 tấn, quy thô. 

Chỉ tiêu 
Dự ñoán mới 
của niên vụ 

2005/06 

Dự ñoán trước của 
niên vụ  2005/06 

Niên vụ 
2004/05 

Niên vụ 
2003/04 

Lượng tồn kho ñầu vụ 59501.4   61377.0     65105.0    67104.7 

Sản lượng    148796.3   148859.7          
144047.8 

 143711.4 

Khối lượng nhập khẩu         49625.4    49253.7       
50290.8  

 49006.1 

Khối lượng tiêu thụ  147548.9   147259.5           
145275.4 

 142184.8 
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Xuất khẩu        52537.3     52116.0           
54667.0  

52532.4 

 Lượng tồn kho cuối vụ  57836.9     60114.9         
59501.4 

 65105.0 

 Mức tăng giảm sản lượng  +4748,5      -               
+336,4  

-6805,1 

% tăng giảm sản lượng      +3,30      -            
+0,23 

 -4,52 

Mức tăng giảm tiêu thụ  +2273,5     -                 
+3090,6  

+2063,9 

% tăng giảm tiêu thụ        +1,56    -                
+2,17 

   +1,47 

 Tỷ lệ giữa tồn kho/tiêu 
thụ    

   39,20   40,82                 40,96  45,79 

(Reuters, 21/03/2006) 

Cuba hy v ọng vượt qua ng ưỡng 1 tri ệu tấn ñường vào ñầu tháng 4 n ăm nay  

Với khoảng 700.000 tấn ñường thô ñược sản xuất và 42 nhà máy sản xuất thêm 15.000 tấn mỗi ngày, 
Cuba hy vọng sẽ vượt qua ngưỡng 1 triệu tấn ñường vào ñầu tháng 4 năm nay, sau ñó tiến hành công 
tác xay xát trong tháng 5.  

Năm ngoái, Cuba chỉ sản xuất ñược 1,3 triệu tấn ñường - mức thấp kỷ lục từ trước tới nay. Theo báo 
cáo, mới chỉ có 4 trên tổng số 13 tỉnh sản xuất ñường tại Cuba thông báo ñã vượt qua ngưỡng 50.000 
tấn, 5 tỉnh khác dự kiến sẽ sớm ñạt mục tiêu này.  

Hoạt ñộng ép mía và năng suất tiếp tục ñược cải thiện sau cuộc họp với thủ tướng Fidel Castro hôm 
14/2. Hoạt ñộng ép mía vẫn ñạt trên mức 70%, năng suất ñạt hơn 11%. Khối lượng mía sẵn sàng cho 
hoạt ñộng ép nhiều hơn 5% so với dự ñoán ban ñầu. Ngành ñường Cuba ñã ñặt kế hoạch sản xuất tối 
ña 1,5 triệu tấn ñường dựa vào dự báo ban ñầu, cao hơn chút ít so với mức sản lượng năm ngoái. Tuy 
nhiên, các chuyên gia ñịa phương cho biết, ngành ñường sẽ phải chịu sức ép sản xuất nhiều hơn mức 
của năm ngoái khi các tháng thu hoạch rộ là tháng 1 và 2 ñã qua ñi với khối lượng ép và năng suất thấp 
hơn dự ñoán. ðược biết, năng suất thường bắt ñầu giảm sút trong suốt nửa sau của tháng 4 và hoạt 
ñộng ép mía thường khó khăn hơn nếu như các trận mưa mùa hè xuất hiện ñúng lúc. Thêm vào ñó, rất 
nhiều nhà máy sẽ ñóng cửa trong tuần tới, vì vậy Cuba sẽ gặp phải nhiều khó khăn khi muốn sản xuất 
trên 1,3 triệu tấn ñường trong năm nay. (Reuters, 22/03/2006) 

Bão Larry gây thi ệt hại tới các vùng s ản xu ất mía ñường của úc  

Theo Hiệp hội nông dân mía ñường úc, cơn bão Larry ñổ bộ ñầu tuần này gây thiệt hại cho một số 
khu vực của bang Queensland (úc), có thể sẽ làm giảm tới 400.000 tấn trong sản lượng ñường thô của 
nước này năm nay. Mức giảm chiếm khoảng 8% trong tổng sản lượng ñường dự ñoán của cả nước vào 
khoảng 5 triệu tấn ñường thô.  

Cơn bão mạnh cũng ñã gây thiệt hại tới sản lượng chuối, khiến giá chuối trên thị trường nội ñịa tăng 
cao. Tuy nhiên, tác ñộng ñối với ngành mía ñường úc nhìn chung là lớn hơn bởi ñây là nước xuất khẩu 
ñường mía thô lớn thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Braxin và Thái Lan với kim ngạch khoảng 2 tỷ ñôla úc 
(tương ñương với 1,4 tỷ USD) mỗi năm. Vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão Larry là Innisfailw 
nằm ở trung tâm trồng mía của úc. Innisfail ñóng góp vào khoảng 20% sản lượng ñường của cả nước. 

Sản lượng ñường thô của úc niên vụ mới ñây nhất (sẽ kết thúc vào ngày 31/3/06) ñã ñạt khoảng 5,1 
triệu tấn (sản xuất từ 38 triệu tấn mía). Trước khi cơn bão Larry xuất hiện, sản lượng mía và ñường vụ 
mới dự ñoán sẽ tương ñương với niên vụ trước. Sản lượng ñường niên vụ này dự ñoán sẽ ñạt dưới 5 
triệu tấn, tuy nhiên con số chính xác và mức ñộ thiệt hại vẫn chưa ñược ñánh giá.  
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Bão Larry cũng ñã gây thiệt hại cho ít nhất 3 trên tổng số 24 nhà máy ñường ñang hoạt ñộng của 
bang Queensland là Mourilyan, Mulgrave và Babinda. Nhiều nông dân ñang ñứng trước nguy cơ mất tất 
cả, và nhiều người phải bỏ ñất ñai. Bão cũng ñánh vào các văn phòng của Hiệp hội nông dân trồng mía 
bang Queensland. ($1=A$1,39) (Reuters, 21/03/2006) 

Trung Qu ốc sẽ xuất dự trữ ra 400.000 tấn ñường 

Trung Quốc có kế hoạch xuất ra 400.000 tấn ñường trong tương lai gần ñể giúp ổn ñịnh giá ñường 
trên thị trường nội ñịa. 

Thời ñiểm xuất ñường ra sẽ ñược nghiên cứu kỹ. Giá ñường trên thị trường quốc tế hiện tương ñối 
cao, và các nhà sản xuất ñường ñã sẵn sàng ñể bán sản phẩm ra. Bộ Thương mại ñã yêu cầu ngành 
ñường phải ngăn chặn xu hướng giá tăng nhanh trên thị trường trong nước, ñặc biệt là tăng lượng cung 
ñể ổn ñịnh thị trường. Theo chỉ thị của Bộ, các khu vực sản xuất ñường cần tăng cường quản lý ñể kích 
thích sự phát triển của ngành ñường. 

Giá ñường tinh luyện tại Trung Quốc liên tục tăng kể từ tháng 11, do thiên tai làm giảm sản lượng. 
Trung Quốc ñã thông qua kế hoạch ñược 1,2 triệu tấn ñường dự trữ ra thị trường trong năm nay ñể giảm 
giá mặt hàng này. Tuy nhiên, các chi tiết cụ thể sẽ ñược bàn bạc và công bố sau. (Vinanet, 16/03/2006) 

Taisugar ký h ợp ñồng mua 34.000 t ấn ñường thô giao trong n ăm 2007 

Tổng công ty ñường ðài Loan (Taisugar) ñã ký hợp ñồng mua 34.000 tấn ñường thô giao trong năm 
tới. Tuy nhiên, Taisugar ñã bỏ qua hợp ñồng thứ hai cũng với khối lượng tương tự do giá cao. Số ñường 
ký kết ñược mua từ công ty thương mại Louis Dreyfus và dự kiến ñược giao trong tháng 2 hoặc 3/07. 

Cuộc ñấu thầu bị bỏ qua lúc ñầu dự kiến giao vào tháng 8 năm nay, và Taisugar chưa thiết lập thời 
gian tổ chức ñấu thầu lại. (1 USD = 32,4 ðài tệ) (Reuters, 17/03/2006) 

EU sẽ thiết lập mức hạn ng ạch nh ập kh ẩu ñường mi ễn thu ế ñối với Croatia  

Liên minh châu Âu (EU) có kế hoạch thiết lập mức hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế ñối với ñường từ 
Croatia nhằm hạn chế lượng ñường không mong muốn và thay ñổi ưu ñãi không hạn chế về khối lượng 
mà Croatia ñang hưởng hiện nay khi xuất khẩu ñường sang EU. Mức hạn ngạch mỗi năm 180.000 tấn 
ñường cần phải ñược tất cả các nước thành viên EU thông qua trước khi ñi vào hiệu lực. 

Nếu hiệp ñịnh thành công, bắt ñầu từ tháng 1/07, Croatia sẽ gia nhập 4 nước vùng Tây Balcăng – nơi 
EU ñã áp ñặt hạn ngạch ñường nhằm tránh tình trạng tái diễn tham nhũng của hải quan khi tiếp cận ưu 
ñãi dẫn tới lượng ñường xuất khẩu sang EU tăng vọt. Người phát ngôn nông nghiệp của Uỷ ban châu Âu 
cho biết, khối ñã có ñược bản phác thảo của hiệp ñịnh với Croatia và hy vọng cả 2 bên sẽ ñược hưởng 
lợi từ hiệp ñịnh này. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn cần phải thảo luận thêm. ðược biết, hiệp ñịnh 
ñường ñặc biệt ñã ñược thiết kế ñể thúc ñẩy phục hồi kinh tế của khu vực Tây Bancăng sau các cuộc 
chiến những năm 90.  

Một vấn ñề của việc tiếp cận miễn thuế mà các nước Bangcăng ñược hưởng là xu hướng mà một số 
nước trong ñó ñưa toàn bộ sản lượng ñường của mình ra thị trường EU và nhập khẩu ñường ñể thoả 
mãn nhu cầu nội ñịa, ñặc biệt là ñường mía rẻ tiền từ Braxin. ðây là lý do khiến EU thiết lập hạn ngạch. 

Hiện nay, Albania ñang có hạn ngạch ñường mỗi năm là 1.000 tấn, còn 12.000 tấn là hạn ngạch dành 
cho Bosnia & Herzegovina. Hạn ngạch ñối với Serbia & Montenegro, (bao gồm cả Kosovo) là 180.000 
tấn. Hạn ngạch gần ñây nhất ñược thương lượng dành cho Macedonia với mức 7.000 tấn mỗi năm. 
ðược biết, trong năm 2005, Croatia ñã xuất khẩu gần 200.000 tấn ñường ra thị trường EU. (Reuters, 
17/03/2006) 

Indonesia s ẽ xây dựng 8 nhà máy ñường trong 2 n ăm tới ñể giảm phụ thuộc vào nh ập kh ẩu 

Indonesia có kế hoạch xây dựng 8 nhà máy ñường trong vòng 2 năm tới, với công suất sản lượng 
hàng năm của mỗi nhà máy là 50.000 tấn nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Từ lâu nay, Indonesia - 
nước nhập khẩu ñường lớn nhất khu vực ðông Nam á ñã cố gắng ñể tự cung tự cấp trong sản xuất 
ñường, nhưng do thiếu ñầu tư, nước này ñã không thể ñạt ñược mục tiêu sản lượng ban ñầu là 3,3 triệu 
tấn mỗi năm từ nay tới 2008. 

Cuối năm 2002, Indonesia ñã hạn chế nhập khẩu ñường ñể bảo hộ thị trường nội ñịa trong suốt thời 
ñiểm thu hoạch trước ñường nhập khẩu rẻ tiền và tình trạng nhập lậu lan tràn. Tuy nhiên, do sản lượng 
không ñủ ñáp ứng nhu cầu tiêu thụ (ñạt 2,2 triệu tấn năm ngoái), Indonesia buộc phải nhập khẩu khoảng 
450.000 tấn ñường trong năm 2005. Từ ñầu năm 2006 ñến nay, Indonesia ñã phải nhập 181.800 tấn 
ñường trắng.  
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Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất ñường và bột mỳ Indonesia (APEGTI) cho biết, các nhà máy sẽ 
sản xuất ñường thô trong suốt vụ thu hoạch mía và tinh luyện ñường thô nhập khẩu sau khi vụ thu hoạch 
kết thúc. Các nhà máy dự kiến sẽ ñược xây dựng chủ yếu tại khu vực phía ðông của Indonesia, gồm 
Papua và Sulawesi với số vốn ñầu tư khoảng 25 triệu USD mỗi nhà máy. Khoản tiền ñược lấy từ một 
consortium của các nhà ñầu tư nội ñịa và nước ngoài. Trong ñó, một nhà ñầu tư từ Malaysia ñã thể hiện 
mối quan tâm tham gia consortium. Tuần tới phía Indonesia dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà ñầu tư từ châu 
Âu. Dự ñoán, sản lượng ñường trắng của Indonesia sẽ tăng 18% lên 2,64 triệu tấn trong năm 2006. 
(Reuters, 17/03/2006) 

Nga sẽ tiếp tục duy trì thu ế nhập kh ẩu ñường thô th ấp 

Nga - nước nhập khẩu ñường lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục duy trì thuế nhập khẩu ñường thô ở mức 
thấp ñể thúc ñẩy nhập khẩu nhằm kìm chế lạm phát. Nga dự kiến sẽ tiếp tục giữ mức thuế thấp nhất 140 
USD/tấn trong tháng 4/06, không thay ñổi so với 6 tháng trước, bởi mức giá kỳ hạn trung bình trên thị 
trường New York vẫn ở mức cao. 

Viện nghiên cứu thị trường nông sản Nga (IKAR) dự báo thuế nhập khẩu ñường sẽ không thay ñổi ít 
nhất cho tới tháng 7 năm nay trong khi lượng nhập khẩu ñường thô sẽ tiếp tục tăng. Trong bối cảnh giá 
hiện nay, khối lượng ñường nhập khẩu trong thời gian từ tháng 3-7/06 dự ñoán sẽ không thấp hơn 
300.000 tấn mỗi tháng. 

Trong tháng 2/06, Nga ñã nhập khẩu 270.000 tấn ñường thô, tăng gần gấp ñôi so với mức 142.000 
tấn cùng kỳ năm ngoái. Cơ quan thống kê Nga Rosstat tuần qua cho biết, với việc giá ñường nội ñịa tăng 
hơn 30% trong tháng 2 vừa qua, ñây là một trong những nhân tố chính dẫn tới mức tăng hàng tháng 
1,7% trong giá tiêu dùng. Thứ trưởng kinh tế Andrey Belousov cho biết, tại cuộc họp dự kiến vào thứ 4 
tuần này, chính phủ sẽ xem xét tạm ngừng áp thuế nhập khẩu ñường như một biện pháp hạn chế tăng 
giá ñường nội ñịa và kìm chế lạm phát. Hiện tại, thuế nhập khẩu ñường trắng của Nga ñược cố ñịnh ở 
mức 340 USD/tấn. 

Năm ngoái, Nga ñã tinh luyện hơn 3 triệu tấn ñường trắng từ ñường thô nhập khẩu, tăng so với mức 
2,59 triệu tấn năm 2004. Tuy nhiên, niên vụ tinh luyện ñường năm nay của Nga ñã bắt ñầu rất muộn. Từ 
ñầu năm 2006, Nga mới chỉ sản xuất ñược 253.000 tấn ñường trắng, trong khi sản lượng chỉ riêng tháng 
2 năm ngoái ñạt 285.400 tấn.  

IKAR cho biết, nhập khẩu ñường tăng không phản ánh tình trạng thiếu hụt ñường trên thị trường nội 
ñịa. Bởi, từ ñầu năm, khối lượng ñường tồn kho chuyển vụ từ năm ngoái cao hơn so với cùng kỳ năm 
trước, nhập khẩu ñường từ Belarus tiếp tục ñược duy trì, ñường Belarus ñã cạnh tranh thành công với 
ñường của Nga. Liên minh các nhà sản xuất ñường Nga cho rằng, Belarus ñã xuất khẩu sang Nga một 
khối lượng ñường lớn hơn so với mức họ tinh luyện từ củ cải ñường nội ñịa, vì vậy ñã gây thiệt hại cho 
các nhà sản xuất Nga bởi số ñường rẻ tiền tinh luyện từ ñường thô. Trong khi ñó, Belarus phủ nhận ý 
kiến này vì họ cho rằng, lượng ñường xuất khẩu của mình chỉ chiếm khoảng 4% trong thị phần ñường 
của Nga. 

Kể từ ngày 11/2, Belarus ñã phải xuất khẩu ñường thông qua chỉ một trạm hải quan tại khu vực 
Matxcơva. Tuy nhiên, hệ thống dường như không hoạt ñộng bởi tranh chấp trong quan hệ biên giới giữa 
hai nước. Các ñàm phán song phương ñến nay ñã ñi ñến một hiệp ñịnh sơ bộ, theo ñó Belarus sẽ cung 
cấp 250.000 tấn ñường củ cải cho Nga mỗi năm trong thời gian từ năm 2006 ñến 2010. Dự kiến, hiệp 
ñịnh chính thức có thể ñược ký kết trong tháng này. Giá ñường nội ñịa tăng cao cũng ảnh hưởng tới các 
nhà sản xuất bánh kẹo. Trong 2 tháng qua, giá bánh kẹo và các sản phẩm chứa ñường tại Nga ñã tăng 
thêm 30 – 50%. Nhiều nhà phân tích cho rằng, ñà tăng giá sẽ tiếp tục và các nhà sản xuất nhỏ sẽ phải 
rút khỏi thị trường. (Reuters, 16/03/2006) 

EU cắt giảm 2,5 tri ệu tấn trong h ạn ng ạch sản xu ất ñường niên v ụ 2006/07 

Các chuyên gia ñường của Liên minh châu Âu (EU) ñã thống nhất mức cắt giảm một lần 2,5 triệu tấn 
ñường trong hạn ngạch sản xuất của các quốc gia trong khối niên vụ 2006/07 nhằm giảm tồn kho ñường 
lớn hiện nay. Mức hạn ngạch ban ñầu trong khối ñược ñiều chỉnh giảm từ khoảng 17,4 triệu tấn xuống 
còn 15 triệu tấn, tương ñương với tỷ lệ giảm 14%. Từng quốc gia nhận ñược mức cắt giảm khác nhau.  

Tuy nhiên, các nhà sản xuất ñường châu Âu phàn nàn rằng ñộng thái này sẽ làm mất nhiều việc làm 
và khiến nhiều nhà máy ñường phải ñóng cửa sớm hơn dự kiến. Theo giáo sư Johann De Rycker của 
Hiệp hội CEFS – nơi ñại diện cho các nhà sản xuất và tinh luyện ñường EU, quyết ñịnh cắt giảm hạn 
ngạch sản xuất là ñiều ñã ñược dự ñoán trước, song trên thực tế, một vài mức cắt giảm của từng quốc 
gia lớn hơn mức dự ñoán và một số công ty cuối cùng sẽ phải chấp nhận quỹ cơ cấu lại của EU. ðược 
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biết, trong khuôn khổ của cuộc cải cách do Uỷ ban châu Âu công bố cuối năm ngoái, những công ty nào 
ñã huỷ bỏ hạn ngạch hoặc ñóng cửa các nhà máy có thể xin ñền bù thông qua quỹ tái cơ cấu này.  

Nông dân mía ñường Ailen không hài lòng với tỷ lệ cắt giảm 11,5%, tương ñương với mức giảm trong 
hạn ngạch sản xuất là 23.000 tấn bởi theo Hiệp hội nông dân nước này, các nhà chế biến nội ñịa chắc 
chắn chịu ảnh hưởng mạnh. Theo tính toán, ngành chế biến ñường Ailen sẽ mất tới hơn 3 triệu euro 
(tương ñương với 3,58 triệu USD) trong khoản thuế ñánh vào mặt hàng ñường mà họ sẽ ñáng ra phải 
ñược hưởng. Nếu như nông dân ñã chuẩn bị cho một khối lượng hạn ngạch lớn hơn, chắc chắn họ sẽ 
gặp nhiều khó khăn trong năm 2006.  

Quan ñiểm này cũng nhận ñược sự ñồng tình từ phía Ba Lan - một trong số những nước có tỷ lệ cắt 
giảm là 11%. Chủ tịch Liên minh nông dân củ cải ñường Ba Lan tỏ ý lo ngại tình hình sẽ còn xấu hơn 
nếu EU tiếp tục tìm cách cắt giảm hạn ngạch một lần nữa trong tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Ông cho 
rằng, kết quả này là do cuộc cải cách ngành ñường ñã ñược thực hiện rất tồi tệ khiến cho ngành ñường 
EU ñang trong trạng thái dư thừa cung như hiện nay. Mặc dù cắt giảm hạn ngạch sản xuất không nằm 
trong khuôn khổ của hiệp ñịnh cải cách triệt ñể mà các bộ trưởng nông nghiệp EU ñã nhất trí hồi tháng 
11/05, song ñây ñược coi là cách hợp lý ñể ngăn chặn ñường ñổ vào các kho can thiệp.  

Mức hạn ngạch cắt giảm - ñược thể hiện bằng % trong tổng lượng cắt giảm phân bổ của niên vụ 
2005/06, không bằng nhau giữa các quốc gia sản xuất ñường trong EU. Tiêu chí ñưa vào trong tính toán 
hạn ngạch gồm có mức ñộ của hạn ngạch B của một nước (là loại sản lượng thấp hơn chủ yếu dùng 
trong xuất khẩu trợ cấp) và lượng hạn ngạch có thể bán trở lại cho Brussel trong năm ñầu tiên của cuộc 
cải cách chính sách của EU. Pháp và ðức – 2 nước sản xuất ñường lớn nhất EU, nhận ñược tỷ lệ cắt 
giảm lớn nhất. Trong ñó, nông dân Pháp nhận mức cắt giảm gần 500.000 tấn, còn ðức với mức cắt giảm 
lớn nhất là 555.000 tấn. ý nhận mức trên 210.000 tấn. (1 USD = 0,8373 euro) (Reuters, 15/03/2006) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 4 - 2006 

 
TIN TRONG NƯỚC 

         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Kết quản sản xuất mía ñường tháng 4 năm 2006 

  Cơ hội và thách thức hội nhập của ngành mía ñường việt nam 

         TIN VẮN  

 Sản lượng mía giảm 19% 

 ðBSCL: Nguy cơ thừa 1.220.000 tấn mía nguyên liệu vụ 2006-2007 

 Thanh Hoá: Vùng mía nguyên liệu Lam Sơn ñạt mức kỷ lục 18.000 ha 

 Sóc Trăng: Huyện Mỹ Tú nâng chất lượng vùng mía nguyên liệu 

 Tây Ninh: Xây Cụm chế biến mía ñường phía Tây sông Vàm Cỏ ðông 

 Sóc Trăng: Công ty mía ñường xây dựng vùng nguyên liệu ổn ñịnh sản xuất 

 Tây Ninh: Sản lượng mía thu hoạch chỉ ñạt 93% so cùng kỳ 

 Vua” mía Bến Tre 

TIN THẾ GIỚI  

         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

  Niên vụ 2006/07: Thị trường ñường thế giới sẽ dư thừa 1,19 triệu tấn  

 Sản lượng ñường châu á niên vụ 2006/07 sẽ tăng nhanh nhờ giá cao 

  Ấn ðộ xem xét ñề xuất nới lỏng các quy ñịnh xuất khẩu ñường 

  Ngành ñường EU trước những thách thức chấm dứt xuất khẩu ñường trợ cấp 

  Băngladesh dỡ bỏ thuế bổ xung 20% ñối với ñường nhập khẩu 

  Thời tiết khô tiếp tục tạo ñiều kiện cho công tác thu hoạch mía của khu vực Trung Nam Braxin 

  Giá ñường Thái Lan sẽ tiếp tục ổn ñịnh trong những ngày tới 

  Châu Âu dự báo tình hình ngành ñường thế giới 

  Cuba tìm kiếm ñầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành ñường 

  Báo cáo mới của tuỳ viên USDA về ngành ñường Trung Quốc niên vụ 2006/07 

  Báo cáo mới của tuỳ viên USDA về sản lượng ñường Mehico niên vụ 2006/07 

  Triển vọng giá ñường sẽ còn tăng cao 

  Ấn ðộ không nhập khẩu ñường thô nhưng vẫn có thể xuất khẩu 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 04 - 2006 

TIN TRONG NƯỚC 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

Kết qu ản sản xu ất mía ñường tháng 4 n ăm 2006 

Giá ñường kính trên thị trường thế giới nhìn chung diễn biến phức tạp và luôn ở mức cao. Tại thị 
trường kỳ hạn Luân ðôn, ngày 18/4 giá ñường kính giao ñã lên ñến mức 480,8 USD/tấn, sau ñó 
giảm nhẹ. Dự báo giá ñường sẽ còn ở mức cao do giá dầu mỏ ñang tăng và sản lượng dữ trữ 
ñang giảm, kể cả nước sản xuất ñường lớn nhất như Braxin nên ñã dùng một phần ñường thô ñể 
sản xuất cồn nhiên liệu và bột ngọt. 

Tháng 4 năm 2006 miền Bắc chỉ có 1 nhà máy ñường Nông Cống sản xuất, còn lại một số nhà 
máy miền Trung và Tây Nam bộ sản xuất, kết quả sản xuất mía dường như sau: 

a. Tình hình sản xuất: 

- ðến hết tháng 4/2006 ñã có 22/37 nhà máy ñường dừng sản xuất. Cả nước chỉ còn lại 15 nhà 
máy ñang sản xuất. Các nhà máy ñã ép 774.400 tấn mía, bằng 108% so cùng kỳ năm 2005, sản 
xuất 74.423 tấn ñường, bằng 87,7% so cùng kỳ năm 2005. Trong ñó: 

+ Miền Bắc: ép 15.000 tấn mía, bằng 270,7% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 2.029 tấn ñường, 
bằng 491,3% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Trung và Tây Nguyên: ép 370.300 tấn mía, bằng 95,4% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 
37.489 tấn ñường, bằng 85,9% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Nam: ép 389.100 tấn mía, tăng 120,9% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 34.905 tấn 
ñường, bằng 89,8% so cùng kỳ năm 2005. 

Do giá ñường trong nước tăng cao, ñường nhập lậu qua ñường biên giới Tây Nam vào thị 
trường trong nước tăng mạnh gây khó khăn cho việc tiêu thu ñường trong nước. Nhưng từ ngày 
10 ñến 20/4 do Cam pu chia nghỉ tết nên lượng ñường buôn lậu giảm, nên việc tiêu thụ ñường của 
nhà máy có giao dịch, nhưng ở mức thấp. Giá bán ñường trắng tại nhà máy từ 10.100-10.300 ñ/kg 
ở miền Bắc, 10.300-10.400 ñ/kg ở miền Trung và 10.200 ñ/kg ở miền Nam, ñường luyện từ 
10.500-10.700 ñ/kg. 

Giá mua mía (quy 10 CCS, tại nhà máy) ở miền Tây ðồng bằng Sông Cửu long từ 630.000-
670.000 ñ/tấn, Miền Trung từ 500.000 - 630.000 ñ/tấn tại nhà máy và miền Bắc khoảng 450.000 
ñ/tấn. 

- Lũy kế hết tháng 4/2006 các nhà máy ñường ép 8.193.387 tấn mía, bằng 88,6% so cùng kỳ 
năm 2005, sản xuất 730.126 tấn ñường, bằng 81,5% so cùng kỳ năm 2005. Trong ñó: 

+ Miền Bắc: ép 2.291.100 tấn mía, bằng 72,2% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất: 228.993 tấn 
ñường, bằng 70,8% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Trung và Tây Nguyên: ép 1.491.887 tấn mía, bằng 76,7% so cùng kỳ năm 2005, sản 
xuất 139.033 tấn ñường, bằng 68,9% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Nam: ép 4.410.400 tấn mía, bằng 106,7% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 362.100 tấn 
ñường, bằng 97,9% so cùng kỳ năm 2005. 

 b. Công tác khác: 

Bộ ñã tổ chức hội nghị xây dựng vùng nguyên liệu các nhà máy ñường khu vực ðồng bằng 
sông Cửu Long và báo cáo Chính phủ về việc xây dựng mới và mở rộng công suất các nhà máy 
ñường cho khu vực này.  

Cục Chế biến NLS và nghề muối làm việc với Tập ñoàn TSK (Nhật Bản) về sản xuất sạch và 
sạch hơn cho nhà máy ñường Biên Hoà. Tập ñoàn ñang tiến hành nghiên cứu ñầu tư cải tạo nhà 
máy và ñào tạo nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ nhà máy. 
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Cục Chế biến NLS và nghề muối tham gia cùng Vụ Kế hoạch và Hiệp hội mía ñường Việt Nam 
cân ñối cung cầu và phối hợp cùng các Bộ liên quan ban hành cơ chế quản lý nhập khẩu ñường 
và ñang chuẩn bị ñề xuất việc nhập khẩu ñường thô cho các nhà máy ñường. 

Phối hợp với Vụ Tài chính, Cục Quản lý xây dựng công trình tham gia thẩm ñịnh quyết toán dự 
án di chuyển nhà máy ñường Linh Cảm và Trà Vinh. 

Cơ hội và thách th ức hội nh ập c�a ngành mía ñ�	ng vi �t nam  

I. Thực tr ạng ngành mía ñường Vi ệt Nam  

Cây mía và nghề làm ñường mật ở Việt Nam ñã có từ thế kỷ thứ XV, nhưng sản xuất công nghiệp 
thì mãi ñến những năm 60 của thế kỷ thứ XX mới có 6 nhà máy ñường quy mô nhỏ. Nhưng từ sau 
ðại hội ðảng lần thứ VIII (1995) khi có Chương trình quốc gia 1 triệu tấn ñường thì ngành công 
nghiệp mía ñường Việt Nam mới thực sự ñược hình thành. Hơn một thập kỷ qua một hệ thống các 
nhà máy công nghiệp sản xuất, chế biến ñường gồm 44 nhà máy (kể cả 2 nhà máy ñường luyện): 
Mở rộng và nâng công suất 8 nhà máy ñường cũ, xây mới thêm 34 nhà máy với năng lực thiết bị 
hàng năm chế biến từ 11 - 12 triệu tấn mía nguyên liệu, sản xuất ra trên 1 triệu tấn ñường/năm và 
một số cơ sở công nghiệp chế biến các phụ phẩm: cồn, bánh kẹo, ván ép, phân bón... bước ñầu 
cũng ñã ñược xây dựng. Các nhà máy ñường mới hầu hết ñược xây dựng tại vùng sâu, vùng xa, 
vùng trung du miền núi và vùng khó khăn, ñược phân bổ ñều khắp cả 3 miền (miền Nam: 14, miền 
Trung: 15, miền Bắc: 13). Thu hút vốn ñầu tư nước ngoài ñáng kể, chiếm 40 % tổng công suất chế 
biến của cả nước. 

ðầu tư khai hoang phục hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mở thêm diện tích trồng mía ñược 
trên 200 ngàn ha, ñưa tổng diện tích mía cả nước lên trên 300 ngàn ha, hàng năm sản xuất ñược 
trên dưới 15 triệu tấn mía cây, tạo việc làm cho hơn 1 triệu lao ñộng nông nghiệp và hàng vạn lao 
ñộng công nghiệp cùng các dịch vụ khác. Năm 2000 ñã sản xuất ñạt mục tiêu 1 triệu tấn ñường và 
từ ñó ñến nay cơ bản ñã ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng ñường trong nước, chấm dứt tình trạng hàng 
năm phải bỏ ra hàng trăm triệu USD ñể nhập khẩu ñường, góp phần xóa ñói giảm nghèo, thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện ñại hóa nông nghiệp, nông thôn. . . 

Những thành tựu như trên là rất to lớn, không chỉ về kinh tế mà ñặc biệt là về mặt xã hội. Tuy 
nhiên, trong quá trình ñầu tư xây dựng và những năm ñầu ñi vào vận hành, do nhiều nguyên nhân 
chủ quan, khách quan ñã làm phát sinh những khó khăn, thất thiệt và hiệu quả chưa ñạt như mong 
muốn. 

Trong những năm qua, ngành mía ñường ñã ñược Chính phủ cùng các ngành các cấp có nhiều 
giải pháp hỗ trợ, như năm 1999 Chính phủ ñã có Qð 194/TTg tháo gỡ một số khó khăn cho ngành 
mía ñường và ñặc biệt 3/2004 Thủ tướng Chính phủ ñã có Qð 28 TTg tổ chức sắp xếp lại ngành 
mía ñường gắn với việc tháo gỡ khó khăn về tài chính - thực sự ñây là một quyết ñịnh làm hồi sinh 
ngành mía ñường Việt Nam. Tính ñến 9/2005, sau hơn một năm thực hiện quyết ñịnh 28, các nhà 
máy ñường trong nước cơ bản ñã ñược Bộ Tài chính xử lý những tồn ñọng về tài chính, ñã hỗ trợ 
632 tỷ ñồng (khoảng 40 triệu USD), gồm xóa nợ ñọng thuế VAT: 198 tỷ ñồng; xóa nợ lãi vay ngân 
hàng: 380 tỷ ñồng; bù trượt tỷ giá ngoại tệ: 54 tỷ ñồng, nhờ ñó mà ngành mía ñường Việt Nam ñã có 
ñược những bước khởi sắc mới: Năm 2004 sản xuất ñược 1.010.000 tấn ñường. Theo báo cáo của 
28 Công ty thì năm 2004 có 21 Công ty có lãi với số lãi là 428 tỷ ñồng, 6 Công ty còn lỗ 108 tỷ ñồng, 
1 Công ty hòa vốn. 25/28 Công ty ñã nộp ngân sách nhà nước 298 tỷ ñồng, chỉ còn 3 Công ty không 
nộp ngân sách. Năm 2005, số công ty có lãi tăng lên 23/28 công ty với số lãi là 665 tỷ ñồng, so với 
năm 2004 tăng 35,8%, chỉ còn 4 công ty lỗ 74 tỷ ñồng, giảm 31,8% so với năm 2004, 25/28 công ty 
nộp ngân sách nhà nước 410 tỷ, tăng 36,7% so với năm 2004. Kế hoạch năm 2006 theo ñăng ký của 
các công ty/nhà máy ñường trong cả nước thì không còn có ñơn vị nào lỗ lợi nhuận và nộp ngân 
sách ñều tăng nhiều so với năm trước. 

Tuy nhiên, cũng cần có nhận thức ñúng ñắn rằng: có ñược những kết quả khởi sắc ban ñầu như 
trên chủ yếu là nhờ có Qð 28/TTg của Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn về tài chính và ñặc 
biệt là nhờ giá ñường trên thế giới và trong nước tăng cao, bản thân ngành mía ñường còn cần phải 
nỗ lực hơn nữa. Những công ty ñã ñược cổ phần hóa ñều ñã có phương án sắp xếp lại sản xuất ñầu 
tư công nghệ, cải tiến thiết bị và ñăng ký mở rộng công suất nhà máy, ñặc biệt là ñầu tư mở rộng 
vùng nguyên liệu mía, triển vọng vụ ép 2006-2007 sản lượng mía sẽ tăng 20 - 25%, sản lượng 
ñường sẽ ñạt 1,1 triệu tấn, tăng hơn niên vụ này trên 200 ngàn tấn ñường (tuy nhiên, cân ñối với 
nhu cầu tiêu dùng thì năm 2007 vẫn có thể thiếu gần 200 ngàn tấn ñường). 

II. Thách th ức:  
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 1. V� t
 ch�c: Quá trình chuyển ñổi sở hữu theo Qð 28 còn rất chậm, ñến nay mới chỉ có 10 
nhà máy ñường (thuộc 7 công ty) ñã cổ phần hóa: Phụng Hiệp, Vị Thanh (Cty mía ñường Cần Thơ), 
Quảng Phú, Phổ Phong và An Khê (Cty ðường Quảng Ngãi), Hòa Bình, Cao Bằng, Ninh Hòa (Khánh 
Hòa), Phan Rang, Nước Trong (Tây Ninh); 7 nhà máy ñường ñang xúc tiến cổ phần hóa: Sơn 
Dương, Sông Con, Sông Lam, 333, Tuy Hòa, Bến Tre và Sóc Trăng; 2 nhà máy ñường chưa có 
quyết ñịnh phê duyệt phương án cổ phần hóa: Hiệp Hòa, Nông Cống; 3 nhà máy ñường ñang thẩm 
ñịnh giá trị doanh nghiệp: Trà Vinh, Tuyên Quang, ðắc Nông; 5 nhà máy ñường không ñủ ñiều kiện 
cổ phần hóa: Kiên Giang, Thới Bình, Cam Ranh, Côn Tum, Sơn La ñang chờ ý kiến Chính phủ và 
ñịa phương; 6 nhà mày ñường ñã có quyết ñịnh ngừng hoạt ñộng, bán và phá sản: Quảng Bình, 
Quảng Nam, Bình Thuận, Trị An chưa có phương án xử lý, riêng 2 Nhà máy ñường Việt Trì và Bình 
Dương ñã bán và tháo dỡ chuyển vào Phú Yên và Sông Hậu. 

ðặc biệt là tổ chức quản lý của ngành mía ñường sau Qð 28/TTg còn có nhiều khó khăn chưa 
ñược nghiên cứu ñể có một tổ chức tập trung một ñầu mối liên kết hợp tác nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hội nhập. 

2. Ngành mía ñ�	ng Vi �t Nam còn non y �u v� nhi �u mt, ñang ñứng trước những thách thức 
rất gay gắt. Tuy có rất nhiều nhà máy ñường nhưng lại chỉ có rất ít nhà máy có tầm cỡ ñáng kể có 
ñủ năng lực cạnh tranh trong ñiều kiện mới. Hiện tại cả nước còn lại 37 nhà máy ñường, với tổng 
công suất 75.850 TMN, trong ñó: 

- Vốn ñầu tư nước ngoài 6 nhà máy, công suất 27.000 TMN, bình quân - 4.500 TMN/nhà máy. 

- 31 nhà máy vồn ñầu tư trong nước, công suất 48.850 TMN, bình quân 1575 TMN/nhà máy, 
phần lớn các nhà máy có quy mô nhỏ từ 700 – 900 TMN, thiết bị và công nghệ Trung Quốc, năng 
suất thiết bị và lao ñộng thấp, hiệu quả và chất lượng sản phẩm thấp, giá thành cao. 

3. Vùng nguyên li �u quy mô nh � bé, phân tán , chưa ñược ñầu tư tương xứng với yêu cầu sản 
xuất công nghiệp, diện tích trồng mía bình quân cho một hộ nông dân quá thấp một nhà máy có tới 
hàng chục ngàn hộ nông dân bán mía, bình quân mỗi hộ bán cho nhà máy chỉ từ 30 - 40 tấn mía mỗi 
năm; năng suất chất lượng mía thấp. Các vùng mía lại ñang phải cạnh tranh quyết liệt với các cây 
trồng khác và cả việc cạnh tranh thu mua giữa các nhà máy trong một vùng. Diện tích mía ở nhiều 
vùng ñang có xu hướng thu hẹp dần, mặc dù giá mua mía ñã tăng gấp 2 - 3 lần so với vài năm trước 
ñó; việc xác ñịnh giá mua mía ñang thoát ly giá bán ñường, kéo theo giá bán ñường tăng vọt, tình 
trạng "nước nổi thuyền nổi" và ngược lại - bấp bênh mất ổn ñịnh thường xuyên cận kề - vòng luẩn 
quẩn này dẫn tới thảm cảnh là nông dân không mấy mặn mà với cây mía; nhà máy thiếu nguyên liệu 
dẫn tới thua lỗ là khó tránh khỏi. 

4. Xét c� v� năng su �t nông nghi �p và công nghi �p ch � bi�n , chúng ta còn thua quá nhiều so 
với các nước trong khu vực, năng suất mía bình quân chung cả nước mới ñạt trên 50 tấn/ha, hàm 
lượng ñường thấp (8 - 8,5 CCS), bình quân chung cho 1ha trồng mía chi ñạt 4 - 5 tấn ñường, trong 
khi Thái Lan 9 - 10 tấn ñường, úc 11 - 12 tấn ñường. Mặt khác, ngành mía ñường Việt Nam chịu tác 
ñộng rất lớn bởi: 

Một là, thời tiết hạn hán, bão lũ diễn ra với chu kỳ ngày một ngắn hơn và khắc nghiệt hơn. Các 
vùng nguyên liệu ở nước ta hầu hết nằm ở các vùng trung du miền núi khó khăn, chưa ñược ñầu tư 
các công trình thủy lợi, giao thông, ñặc biệt là khâu giống và các biện pháp canh tác vẫn chưa ñược 
quan tâm ñầu tư ñúng mức. 

Hai là, về thị trường ñường: ngành mía ñường Việt Nam cũng ñang chịu sự tác ñộng lớn bởi 
quan hệ cung cầu và giá ñường thế giới. Phần lớn trong số 60 quốc gia sản xuất ñường trên thế giới 
ñều có chính sách hỗ trợ giá ñường nội tiêu thông qua thuế nhập khẩu cao hơn Việt Nam  từ 20% 
trở lên và chính sách hạn ngạch thuế quan. Nhưng ñến nay, ở nước ta tiến trình hội nhập AFTA và 
WTO ñã ñến gần, những bảo hộ này ñang trong lộ trình giảm dần và sắp ñến thời kỳ kết thúc. 

ðáng lưu ý là ñịnh hướng phát triển chiến lược ngành mía ñường Việt Nam 2006 - 2010 và tầm 
nhìn xa hơn cũng như lộ trình hỗ trợ cải cách chính sách bảo hộ thương mại trong quá trình hội 
nhập chưa ñược Chính phủ ban hành. 

5. V� giá ñ�	ng trên th � tr�	ng xu �t kh �u th � gi�i  thời gian qua cũng như ñến nay không 
thực sự phản ánh ñúng quan hệ cung cầu mà chịu sự tác ñộng bởi chính sách trợ cấp sản xuất trực 
tiếp hay gián tiếp của nhiều nước, nhất là khối EU trong suốt hơn 40 năm qua luôn duy trì mức giá 
ñường cao gấp 3 lần so với giá trung bình thế giới, hiện tại là 764,1USD/tấn - ñã bóp méo thị trường 
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ñường thế giới, gây thiệt hại lớn va khó khăn cho sản xuất ñường của các nước ñang phát triển, Việt 
Nam cũng không nằm ngoài sự tác ñộng này. 

6. V� quan h � cung c �u ñ�	ng � n��c ta  trong những năm qua và hiện nay về cơ bản vẫn là 
(quốc gia luôn trong tình trạng thiếu ñường nhưng không ñược chủ ñộng cân ñôi từ ñầu. Luôn phải 
bị ñộng bổ sung số thiếu hụt này bằng 2 con ñường: một là nhập lậu, do việc kiểm soát ñường biên 
giới không nghiêm ngặt, làm cho lượng ñường nhập lậu hàng năm không ít dẫn tới giá ñường trong 
nước luôn biến ñộng, không thể bình ổn nổi; hai là nhập khẩu chính ngạch cũng không chủ ñộng, 
thường là chỉ khi nào giá ñường trong nước tăng cao thì mới cấp phép nhập khẩu, khuyến khích ñầu 
cơ chờ giá, gây tâm lý thấp thỏm không ổn ñịnh của người trồng mía, cả nhà máy ñường và cả 
những người làm thương mại. 

Năm 2005, ñể bổ sung lượng ñường thiếu hụt, Bộ Thương mại ñã cấp phép cho các công ty nhập 
khẩu gần 200 ngàn tấn ñường, nhưng theo số liệu của Tổng Cục hải quan, ñến 31/12/2005 số lượng 
ñường nhập khẩu chính thức 83.482 tấn (ñường thô: 75.253 tấn, ñường tinh luyện 8.229 tấn). ðầu 
năm 2006, trước tình hình giá ñường tăng ñột biến, Bộ Thương mại ñã cấp phép nhập khẩu 40.000 
tấn ñường tinh luyện thời hạn ñến 20/01/2006 với thuế suất 20% giảm 50% theo cơ chế hiện hành, 
nhưng trong thời hạn này chỉ nhập ñược 25.000 tấn và ngoài thời hạn là 29.000 tấn. Số lượng 
ñường nhập khẩu này nhằm bình ổn giá ñường, nhưng thực tế giá ñường vẫn không giảm, số lượng 
ñược ñưa ra thị trường nhiều hay ít cũng chưa ñược kiểm soát. 

III. Cơ  hội mới và nh ững ti ềm năng lớn:  

1. Xu h��ng v � lâu dài vi �c tiêu dùng ñ�	ng trên th � gi�i ñang có chi �u h��ng gia t ăng, 
trong khi ñó ngu �n cung h �n h�p.  Theo thống kê, lượng ñường tiêu thụ trong thế kỷ thứ XX cả thế 
giới tăng hơn 100 triệu tấn (ñầu thế kỷ: 11 triệu tấn). ðến 1949/1950 con số này ñã tăng lên gấp 3 
lần - 36,5 triệu tấn; ñến năm 1985/1986: lượng ñường tiêu thụ ñã tăng lên 100,5 triệu tấn và ñến 
cuối thế kỷ - tổng lượng tiêu thụ ñã tăng lên 129 triệu tấn. Từ 2001 - 2005 tăng thêm hơn 20 triệu 
tấn, dự tính ñến năm 2015 tổng lượng ñường tiêu thụ trên toàn cầu sẽ tăng lên gần 180 triệu tấn 
(năm 2006 dự tính là 151 triệu tấn). 

ở Việt Nam, mức tiêu dùng ñường cũng tăng nhanh; trong thập kỷ qua (1995 - 2005) tăng gần 
25%, bình quân tăng 6%/năm, gấp ñôi tốc ñộ gia tăng mức tiêu thụ ở các nước châu á. 

2. Chính sách b �o h� th�ơng m �i c�a các n��c sản xuất ñường lớn như EU, Mỹ, Nhật bản ñã 
bắt ñầu có sự thay ñổi. Vừa qua, Bộ trưởng nông nghiệp các nước thành viên EU vừa chính thức 
thông qua kế hoạch cải cách sâu rộng ngành ñường bắt ñầu có hiệu lực từ 1/7/2006 tới sẽ cắt giảm 
17% sản lượng ñường, nhằm làm giảm nguồn cung dư thừa. Trong vòng 4 năm tình từ 1/7/2006, giá 
ñường trắng mà lâu nay EU bảo lãnh cho nông dân sẽ giảm 36% với việc bắt ñầu giảm 20% vào 
ngày 1/7 và dành 6,3 tỷ euro (7,4 tỷ USD) ñể hỗ trợ cho người trồng và cho quỹ cơ cấu lại hoạt ñộng 
các nhà máy ñường làm ăn kém hiệu quả. 

Giá ñường của EU hiện ñắt gấp 3 lần giá ñường trên thị trường thế giới, từ mức  631,9  euro 
(764,1 USD/tấn) hiện nay sẽ giảm xuống còn 385,5 euro (466,1 USD/tấn) vào niên vụ 2009-2010   
Theo nhận ñịnh của nhiều chuyên gia kinh tế ñường thế giới, sản lượng ở khu vực này ñang có xu 
thế giảm, dẫn ñến nguồn cung lại càng thu hẹp hơn, trong khi ñó cầu vẫn tăng cao, giá bán ñường 
trên thị trường thế giới ñã dần trở lại ñúng với giá trị làm ra ở mức cao. Hiện nay giá ñường tại thị 
trường London ñã lên tới 450 USD/tấn và thị trường New York có lúc ñã lên tới 25US cent/pound 
(8.000 VND/kg ñường). 

3. Giá d�u m� ñang trong xu th � tăng cao, thúc ñ�y các n ��c trên th � gi�i ñ�y m�nh s �n 
xu�t c�n nhiên li �u t� mía ñể cung cấp năng lượng sạch thay thế xăng dầu ñang có xu hướng tăng 
cao cũng là một nhân tố làm giảm nguồn cung về ñường, ñồng thời cũng tạo cơ hội mới ñối với 
ngành mía ñường nước ta.   

4. Quy�t ñ�nh 28 TTg c �a Th� t��ng Chính ph � tháo g � tài chính  và tổ chức sắp xếp chuyển 
ñổi sở hữu  các nhà máy ñường và với chính sách ñổi mới khuyến khích phát triển sản xuất kinh 
doanh của ðảng và Nhà nước trong những năm tới sẽ cởi mở hơn.  Hơn một thập kỷ qua, các công 
ty ñường ñã tích lũy ñược một số kinh nghiệm trong quản lý, tổ chức ñiều hành sản xuất kinh doanh 
và sự trưởng thành của ñội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật công nghệ. Các vùng mía ñã ñược xây 
dựng bước ñầu cũng ñã tạo ra ñược những mô hình năng suất cao từ 100 tấn/ha và 13 - 14 CCS trở 
lên - cũng là một cơ hội lớn tạo thuận lợi cho các nhà máy ñường trong nước cần ñược phát huy. 
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 5. ðc bi �t là ti �m năng n�i sinh c �a ngành mía ñ�	ng còn r �t l�n , nếu chúng ta biết tập 
trung khai thác và phát huy hiệu quả, chắc chắn sẽ tạo ra năng lực cạnh tranh và hội nhập bền 
vững. Ví dụ: nếu bằng các giải pháp cần thiết tập trung ñầu tư xây dựng vùng mía tăng năng suất 
hiện tại từ 50 tấn/ha lên 100 tấn/ha, từ 8 CCS lên 12 - 13 CCS (thực tế mức này nhiều ñiển hình ñã 
ñạt ñược) ñồng thời ñầu tư nâng cấp hiện ñại hóa thiết bị công nghệ và trình ñộ tay nghề công nhân 
cùng với việc nâng cao trình ñộ quản lý, có chính sách thoả ñáng và hợp tác liên kết với nông dân 
thì chỉ với 300.000 ha mía hiện có, chúng ta cũng có thể ñạt ñược 3 - 3,5 triệu tấn ñường/năm (10 - 
12 tấn ñường/ha) thì nước ta không chỉ tự túc ñược ñường ăn mà còn trở thành một nước xuất khẩu 
ñường mỗi năm từ 1 - 1,5 triệu tấn ñường, thu về cho ñất nước từ 500 - 600 triệu USD/năm. 

ðáng chú ý ngành mía ñường Việt Nam còn thế mạnh rất lớn còn ñang bỏ ngỏ là ngành sản xuất 
cồn từ mía, cung cấp năng lượng sạch thay thế một phần xăng dầu trong tình hình giá dầu mỏ tăng 
cao như hiện nay, vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường, vừa tăng thu nhập, giảm chi phí của ngành 
mía ñường là một lợi thế lớn cần ñược ñầu tư khai thác. 

IV. Giải pháp và ki ến ngh ị:  

1. ð� ngh � Chính ph � và B� NN-PTNT sớm phê duyệt quy hoạch và chủ trương, ñịnh hướng 
chiến lược phát triển ngành mía ñường 2006-2010 và tầm nhìn 2020. 

Căn cứ vào tiềm năng ñất ñai, lao ñộng và thời tiết khí hậu cùng với lợi thế của nền nông nghiệp 
Việt Nam, chúng tôi ñề nghị cần xác ñịnh ñịnh hướng ñối với ngành mía ñường Việt Nam từ 2006-
2010 và tầm nhìn 2020 là phải hướng tới khả năng cạnh tranh toàn cầu, sản xuất ñường mía vừa 
ñáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước vừa phục vụ xuất khẩu, ñồng thời thúc ñẩy sản xuất cồn 
nhiên liệu, cung cấp năng lượng sạch thay thế một phần xăng dầu. Trong thời gian tới cần tập trung 
củng cố và mở rộng nâng công suất chế biến của các nhà máy hiện có, ñồng thời cần có quy hoạch 
và chính sách khuyến khích ñầu tư xây dựng các nhà máy mới công suất lớn, thiết bị công nghệ 
hiện ñại, nâng tổng công suất chế biến của cả nước ñáp ứng ñịnh hướng chiến lược trên. 

- ðề nghị Nhà nước quan tâm ñưa ngành mía ñường vào danh mục các ngành hàng chiến lược 
trong giai ñoạn 2006-2020. 

- ðể tạo ñiều kiện cho nông dân trồng mía và các nhà máy ñường sớm thực hiện ñược ñịnh 
hướng trên, từ 2006 - 2010 ñề nghị Chính phủ và các bộ ngành, ñịa phương tiếp tục quan tâm chỉ 
ñạo thực hiện Qð 28/TTg, ñặc biệt là ñiều 4 về các chính sách hỗ trợ ñầu tư xây dựng vùng nguyên 
liệu, như: ñầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi tưới nước cho mía và hệ thống giao thông vùng mía; Hỗ 
trợ ñầu tư xây dựng hệ thống giống mía có năng suất cao, chất lượng tốt chống chịu phù hợp với 
từng vùng mía; Hỗ trợ ñầu tư cơ giới hóa làm ñất, chăm sóc, thu hoạch và vận chuyển mía; Hỗ trợ 
về công tác khuyến nông, chuyển giao công nghệ, nâng cao trình ñộ thâm canh tăng năng suất mía 
cho nông dân. 

ðề nghị các ñịa phương có nhà máy ñường quan tâm chỉ ñạo quy hoạch lại các vùng mía tập 
trung chuyên canh quy mô lớn, ổn ñịnh ñáp ứng công suất của nhà máy chế biến. Có chủ trương 
chuyển một phần diện tích ñất trồng cây lương thực và các cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng 
mía. 

ðồng thời, chỉ ñạo các nhà máy ñường và nông dân vùng mía thực hiện nghiêm chỉnh Qð80/TTg 
về việc ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm và quy chế ñiều hành sản xuất, tiêu thụ mía ñường theo Qð 
53 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT. 

- ðề nghị Chính phủ và Bộ Tài chính cho phép các nhà máy ñường ñược trích 10% giá thành 
ñường ñể xây dựng quỹ phòng chống rủi ro, tạo ñiều kiện cho các nhà máy và nông dân trồng mía 
phát triển ổn ñịnh và bền vững khi giá ñường tụt giảm. 

ðề nghị Chính phủ và các bộ ngành có chính sách và ñiều hành xuất nhập khẩu ñường chủ ñộng 
cân ñối sản xuất và tiêu dùng, bảo ñảm giá cả thị trường ổn ñịnh, kiểm soát biên giới chống nhập lậu 
và gian lận thương mại. Trước  mắt, năm 2006 do thiên tai nặng làm giảm sản lượng mía ở nhiều 
vùng, dẫn ñến sản lượng ñường năm nay sẽ thiếu hụt từ 250 - 300 ngàn tấn, ñề nghị cần chủ ñộng 
nhập khẩu ngay trong quý 2/2006 (thời hạn nhập khẩu cần ñược kết thúc trước thời ñiểm vào vụ sản 
xuất mới 2006-2007). 

2. ð�i v�i các công ty ñ�	ng trong n ��c:  cần khẩn trương hoàn thành chuyển ñổi sở hữu cổ 
phần hóa theo quyết ñịnh 28/TTg, nhanh chóng tổ chức lại sản xuất ñổi mới quản lý, nâng cao năng 
lực cạnh tranh và hội nhập. Chủ ñộng tập trung rà soát quy hoạch và dành vốn nâng mức ñầu tư xây 



 47 

dựng vùng nguyên liệu mía có quy mô tập trung, chuyên canh, năng suất, chất lượng cao, bằng các 
giải pháp cụ thể: 

- Mỗi nhà máy cần tự bỏ vốn du nhập, nhân nhanh một số giống mía có năng suất, chữ ñường 
cao phù hợp với ñiều kiện tự nhiên và hỗ trợ cho nông dân thông qua các giải pháp canh tác, thâm 
canh ñưa năng suất mía bình quân lên 80 tấn/ha – 12 - 13 CCS . 

- Hợp tác gằn bó với chính quyền xã, huyện và nông dân trồng mía ñể ñầu tư xây dựng vùng 
mía ổn ñịnh, vững chắc, lâu dài và thực hiện nghiêm chỉnh hợp ñồng ñầu tư ứng trước thu mua 
mía với nông dân theo Quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTg. Các nhà máy có vùng nguyên liệu liền kề 
nhất là ðồng bằng Sông Cửu Long, miền Trung và Tây Nguyên) cần xúc tiến nghiên cứu xây 
dựng cơ chế liên kết, hợp tác giữa các nhà máy ñể bảo vệ lợi ích chung cũng là lợi ích của từng 
nhà máy và của cả người trồng mía, chấm dứt  tình trạng thương lái và các nhà máy tranh mua 
mía, kích giá lên cao như vừa qua. Nên chăng các nhà máy trong từng tiểu vùng lập ra một ban 
quản lý ñiều hành có hiệu lực gồm ñại diện cho từng nhà máy ñể ñiều hành và kiểm soát việc 
phân phối mía với giá cả thống nhất cho từng nhà máy, xử lý các trường hợp vi phạm theo cơ 
chế ñiều hành sản xuất và tiêu thụ mía ñường của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ñã ban hành. 

- Về giá mua mía và giá bán ñường: trước mắt niên vụ 2005-2006 này, các công ty ñường cần 
có sự hợp tác, kiềm chế ñiều tiết giá mua mía và giá bán ñường không ñể tình trạng giá cả leo 
thang như hiện nay. Hiệp hội mía ñường Việt Nam kiên trì khuyến cáo giá mua mía vụ này và cho 
các niên vụ sau, các nhà máy cần cam kết bảo ñảm giá mua 1 tấn mía 10 CCS tại ruộng bằng 
60% giá ñường bán buôn (chưa có VAT). Cụ thể trong tình hình giá ñường như hiện nay thì giá 
mua mía của nông dân chỉ nên ở mức là 450.000 - 500.000 ñ/tấn, mức tối ña không quá 550.000 ñ 
(tương ñương với 34,4 USD/tấn, cao hơn 20% giá mía của Thái Lan hiện nay). Giá bán ñường 
cũng chỉ nên kiềm chế ở mức tối ña từ 8.000 - 10.000 ñ/kg (giá bán buôn có VAT tại nhà máy). Bởi 
vì nếu tiếp tục tăng giá mía quá cao, sẽ ñẩy giá ñường tăng cao như hiện nay ñang là tác nhân 
kích thích nhập lậu ñường qua biên giới tây nam ngày một tăng và sẽ dẫn tới bất ổn lớn cho người 
trồng mía và cả nhà máy không chỉ vụ này mà còn kéo dài ñến các vụ sau. 

Trong từng vùng (tiểu vùng), các nhà máy ñường nên liên kết hợp tác hình thành các tổ hợp 
công nghiệp mía ñường lớn, ñủ sức ñầu tư mở rộng công suất hiện ñại hóa thiết bị, ứng dụng các 
công nghệ tiên tiến, giảm chi phí sản xuất chế biến ñường, ñể nâng cao năng lực cạnh tranh, hội 
nhập. ðặc biệt cần  sớm hợp sức ñầu tư xây dựng các nhà máy sản xuất cồn nhiên liệu quy mô 
lớn từ nguồn mật rỉ và bã mía, cung cấp năng lượng sạch, bảo vệ môi trường, thay thế một phần 
nhu cầu xăng dầu trong tình hình giá tăng cao. 

 Trên ñây là những vấn ñề về thực trạng, thách thức, cơ hội, giải pháp và kiến nghị của ngành 
mía ñường Việt Nam tham gia vào hội nhập quốc tế một cách vững vàng, ñảm bảo cung ứng ñủ 
ñường cho nhu cầu tiêu dùng và vươn lên làm nhiệm vụ xuất khẩu có hiệu quả, góp phần vào 
công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của ñất nước. (Hiệp hội mía ñường Việt Nam) 

TIN VẮN 

Sản lượng mía gi ảm 19% 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, từ ñầu niên vụ mía ñường ñến nay, tổng lượng mía 
các nhà máy ñường ñã thu mua và ép ñạt trên 7,1 triệu tấn, giảm 19% so với cùng kỳ. Sản lượng ñường 
kính công nghiệp ñạt trên 631.000 tấn, chỉ bằng 78% so với cùng kỳ.  

Tình trạng khan hiếm mía nguyên liệu ñang khiến hàng loạt nhà máy ñường phải ngừng hoạt ñộng 
hoặc hoạt ñộng cầm chừng. Tại các tỉnh ñồng bằng sông Cửu Long, giá mía cuối vụ ñã ñược ñẩy lên 
mức kỷ lục: 720.000-750.000 ñồng/tấn, song các nhà máy cũng rất khó khăn ñể thu mua vì hiện tại 
nguồn nguyên liệu không còn nhiều, trong khi ñó do giá ñường tăng cao nên các lò ñường thủ công cũng 
ráo riết tìm mua mía.  

Tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên nhiều nhà máy ñường hoạt ñộng gián ñoạn. Các nhà máy 
ñường Phan Rang (Ninh Thuận), ðắc Nông, An Khê (Gia Lai) chạy 2-3 ngày lại nghỉ chờ mía. 
Những ngày vận hành, thiết bị cũng chỉ duy trì hoạt ñộng ở mức cầm chừng khoảng 50-70% công 
suất. Trong khi ñó, giá mía trong vùng ñã ñược ñẩy lên tới mức 730.000-750.000 ñồng/tấn. 

Sự thiếu hụt nguyên liệu mía ñường trong năm nay ñã ñẩy giá ñường tăng cao và khuyến khích 
nông dân mở rộng diện tích trồng mía. Theo Hiệp hội Mía ñường Việt Nam, dự kiến trong niên vụ 
2006-2007, diện tích trồng mía cả nước sẽ ñạt khoảng 300.000 ha (tăng 70.000 ha so với niên vụ 
2005-2006). 
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ðBSCL: Nguy c ơ thừa 1.220.000 tấn mía nguyên li ệu vụ 2006-2007 

Tại hội nghị “Xây dựng vùng nguyên liệu mía cho các nhà máy ñường khu vực ñồng bằng sông Cửu 
Long” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức ngày 01/4 tại Long An cho thấy niên vụ mía 
2006-2007 khu vực ñồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL) có nguy cơ bị thừa ñến 1.220.000 tấn mía 
nguyên liệu, tức bà con có thể bị thất thu một số tiền khổng lồ lên ñến 670 tỷ ñồng.  

Do giá mía lên ñến mức kỷ lục từ 550 ñồng ñến 710 ñồng/kg nên nông dân ở 7 tỉnh có nhà máy 
ñường ñang hoạt ñộng ñã nhanh chóng chuyển sang trồng mía khiến diện tích mía tăng vọt lên ñến 
64.500 ha, tăng hơn niên vụ trước gần 5.000 ha. Năng suất mía bình quân ước ñạt 73,2 tấn/ha, nâng 
tổng sản lượng mía toàn vùng ước ñạt 4.720.000 tấn. Trong khi ñó tổng công suất chế biến của các nhà 
máy theo dự kiến chỉ ñạt khoảng 3.070.000 tấn, nếu tổ chức sản xuất tốt các nhà máy có thể sẽ chế biến 
ñược 3.500.000 tấn. Như vậy, tại thời ñiểm ñược thống kê thì khu vực ðBSCL có nguy cơ bị thừa ñến 
1.220.000 tấn mía nguyên liệu. 

Cách ñây 2 năm, nông dân hết sức lao ñao vì gía mía nguyên liệu rớt thê thảm ñến nỗi bà con thà bỏ 
mặc cho cây mía chết khô ngoài ñồng còn hơn thuê lao ñộng thu hoạch sẽ càng thêm lỗ nặng. Một số 
nông dân trồng mía không khỏi băn khoăn, lo ngại liệu rồi ñây ðBSCL có lặp lại ñiệp khúc trúng mùa, rớt 
gía?. 

Thanh Hoá: Vùng mía nguyên li ệu Lam Sơn ñạt mức kỷ lục 18.000 ha  

Kết thúc vụ trồng mía 2006 (15/4/2006), vùng mía nguyên liệu Công ty cổ phần mía ñường (CPMð) 
Lam Sơn ñã ñạt diện tích 18.000 ha, cao nhất từ trước ñến nay. Trong số hơn 4.000 ha mía trồng mới có 
hơn 500 ha ñất ruộng trồng lúa, màu kém hiệu quả ñược chuyển sang trồng mía theo mô hình ñồng mía 
50 triệu ñồng/ha/năm. 

Ông Lê Khắc Chung, phó Tổng giám ñốc Công ty CPMð Lam Sơn cho biết năm nay Công ty tiếp tục 
ñiều chỉnh, bổ sung các cơ chế, chính sách ñảm bảo quyền lợi cho người trồng mía như ñầu tư ứng 
trước không tính lãi tới 10 ñến 12 triệu ñồng/ha ñối với diện tích mía trồng mới. Các ñịnh mức ñầu tư ứng 
trước giống, phân bón, phòng trừ sâu bệnh cho mỗi ha mía lưu gốc cũng tăng hơn các vụ trước từ 15% 
ñến 20%. Ngoài các chế ñộ ñầu tư ứng trước không tính lãi (khoảng gần 50 tỷ ñồng), Công ty quyết ñịnh 
nâng giá thu mua mía nguyên liệu niên vụ 2006 - 2007 lên mức bình quân 450.000 ñồng/tấn và thoả 
thuận với các hộ trồng mía giá bảo hiểm (trong trường hợp giá ñường xuống quá thấp) là 400.000 
ñồng/tấn. ðể nâng cao hiệu quả trên một ñơn vị diện tích, Công ty ñặc biệt chú trọng giúp các hộ trồng 
mía xây dựng mô hình ñồng mía ñạt 50 triệu ñồng/ha như cung ứng kịp thời các giống mía mới năng 
suất, chất lựơng cao, hướng dẫn công thức trồng xen canh các loại ñậu, ñỗ, lạc...Với các ñiều khoản 
hợp ñồng mới có lợi cho người trồng mía, năm 2006 này vùng mía nguyên liệu Công ty CPMð Lam Sơn 
ñã có gần 30.000 hộ hợp ñồng trồng mía, ñưa Công ty CPMð Lam Sơn ñã trở thành ñơn vị duy nhất 
trong ngành mía ñường cả nước thực hiện có hiệu quả Quyết ñịnh 80 của Thủ tướng Chính phủ về ký 
kết hợp ñồng bao tiêu sản phẩm với các hộ nông dân ổn ñịnh. 

Sóc Tr ăng: Huy ện Mỹ Tú nâng ch ất lượng vùng mía nguyên li ệu 

Huyện Mỹ Tú có vùng mía nguyên liệu lớn thứ hai tỉnh Sóc Trăng hàng năm mang lại cho nông dân 
ñịa phương một nguồn lợi kinh tế quan trọng. Tuy nhiên, so với một số nơi khác, chất lượng mía Mỹ Tú 
chưa cao, năng suất cũng thấp bởi ñiều kiện ñất ñai, thổ nhưỡng, qui trình thâm canh không hợp lý, 
giống mía không tốt... Trước tình trạng trên, Mỹ Tú ñang khuyến khích nông dân áp dụng ñồng bộ các 
biện pháp thâm canh nhằm mục ñích tăng năng suất, sản lượng và chất lượng mía nguyên liệu, tăng 
thêm thu nhập cho bà con. 

Ưu tiên hàng ñầu của huyện Mỹ Tú thông qua công tác khuyến nông hướng dẫn nông dân tuyển chọn 
các giống mía tốt ñưa vào sản xuất; thực hiện qui trình chăm sóc thích hợp, bón thêm nhiều phân 
chuồng, phân vi sinh cải tạo nâng ñộ phì nhiêu của ñất canh tác; khai hoang phục hóa những diện tích 
ñất trồng trọt kém hiệu quả trước ñây ñưa vào trồng mía. Bên cạnh ñó, huyện cũng liên hệ với Công ty 
mía ñường Sóc Trăng ñể giải quyết ổn ñịnh ñầu ra cho cây mía. Theo ông Văn Ngọc Phú, trưởng phòng 
kinh tế huyện Mỹ Tú, nhờ vài năm nay giá mía nguyên liệu luôn ñứng ở mức cao, nguồn lợi lớn nên diện 
tích mía tại ñịa phương trong niên vụ 2006 ñã mở rộng lên trên 3.200 ha, vượt 5% so với chỉ tiêu ñề ra. 
ðáng mừng là trên 71% diện tích mía mới trồng ñều sử dụng các giống mía mới chất lượng cao như: 
ROC 1, 10, 16, Quế ðường 11, Vð 63 - 273,...Trong ñó 2 xã trồng mía quan trọng nhất huyện Mỹ Tú: 
Long Hưng và Hưng Phú có ñến 100% diện tích ñược trồng bằng các giống mía mới. 

Tây Ninh: Xây C ụm ch ế biến mía ñường phía Tây sông Vàm C ỏ ðông  
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Hiện nay, Công ty cổ phần ñường Biên Hòa (trụ sở tại TP. Biên Hòa, ðồng Nai) ñang tiến hành lập 
Dự án xây dựng “cụm chế biến mía ñường” khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ ðông của tỉnh Tây Ninh.  

Theo dự án, ñến niên vụ chế biến 2007-2008, Cụm chế biến mía ñường phía Tây sông Vàm Cỏ ðông 
sẽ ñược xây dựng hoàn chỉnh với 2 nhà máy ñường có tổng công suất chế biến khoảng 6.000 tấn mía 
cây/ngày. Trong ñó, công ty sẽ nâng công suất nhà máy sẵn có hiện nay ñặt tại xã Tân Bình, thị xã Tây 
Ninh từ 2.500 tấn mía cây/ngày hiện nay lên 3.000 tấn mía cây/ngày và xây mới thêm một nhà máy có 
công suất 3.000 tấn mía cây/ngày tại phía Tây sông Vàm Cỏ ðông thuộc xã Long Vĩnh, huyện Châu 
Thành, Tây Ninh. 

Công ty cũng ñang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tây Ninh tiến hành khảo 
sát, xây dựng vùng nguyên liệu mía khoảng 20.000 ha tại các huyện Bến Cầu, Gò Dầu, Dương Minh 
Châu, Châu Thành và Trảng Bàng với sản lượng ổn ñịnh hàng năm là 1,1 triệu tấn mía cây, ñủ phục vụ 
cho hoạt ñộng chế biến. Hiện nay công ty có 10.000 ha mía nguyên liệu ñã hợp ñồng ñầu tư với nông 
dân tại tỉnh Tây Ninh. 

Sóc Tr ăng: Công ty mía ñường xây d ựng vùng nguyên li ệu ổn ñịnh sản xu ất 

Nhằm bảo ñảm sản xuất ổn ñịnh cho ñơn vị và quyền lợi chính ñáng của nông dân, Công ty Mía 
ñường Sóc Trăng ñã qui hoạch vùng nguyên liệu mía 6.000 ha tập trung tại 3 huyện có nguồn mía quan 
trọng: Cù Lao Dung, Long Phú, Mỹ Tú. Ngay trong vụ mía ñường 2005 - 2006, Công ty ñã triển khai giai 
ñoạn ñầu tiên của ñề án với diện tích 1.500 ha và tổng vốn ñầu tư 15 tỷ ñồng. Bình quân mỗi ha ñầu tư 
ứng trước 10 triệu ñồng gồm vốn, giống, vật tư cần thiết ñáp ứng nhu cầu sản xuất của bà con. Theo ông 
Trịnh Minh Châu - quyền giám ñốc Công ty Mía ñường Sóc Trăng, cách làm này sẽ giúp cả hai bên A và 
B cùng hưởng lợi. Hiện nay, 90% diện tích vùng nguyên liệu ñầu tư kể trên ñã thu hồi sản phẩm theo 
hợp ñồng. Số còn lại tiếp tục thu hồi khi nông dân thu hoạch dứt ñiểm. ðây là kinh nghiệm giúp Công ty 
ñúc kết những bài học kinh nghiệm quí, các ưu ñiểm phát huy và hạn chế cần khắc phục trong việc hợp 
ñồng xây dựng vùng nguyên liệu theo tinh thần Qð 80 của Thủ tướng Chính phủ.  

Với tình hình phát triển mạnh mẽ của ngành mía ñường hiện nay trong ñó có tỉnh Sóc Trăng, Công ty 
Mía ñường ñang ñặt ra mục tiêu mở rộng vùng nguyên liệu mía lên 8.000 ha giai ñoạn 2008 - 2010 bảo 
ñảm cho công suất nhà máy nâng lên gấp ñôi, từ 2.000 tấn mía cây/ngày lên 4.000 tấn mía cây/ngày 
hoạt ñộng bình thường. 

 Tây Ninh: S ản lượng mía thu ho ạch ch ỉ ñạt 93% so cùng k ỳ 

Kết thúc vụ thu hoạch mía ñường niên vụ 2005-2006, các nhà máy ñường tại tỉnh Tây Ninh ñã thu 
mua, ñưa vào chế biến ñược 1.117.568 tấn mía cây, chỉ ñạt 93% so với niên vụ 2004-2005. Lượng 
ñường sản xuất ñược 113.386 tấn, ít hơn 10.000 tấn so cùng kỳ.  

Theo giám ñốc các nhà máy ñường công nghiệp trong tỉnh, vụ sản xuất mía ñường 2005-2006, tuy ñã 
thực hiện nhiều chính sách khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng mía như: nâng suất ñầu tư từ 
8.000.000 ñồng/ha lên 9.000.000 ñồng/ha trồng mới, hỗ trợ 100% lãi suất ngân hàng; ñồng thời hỗ trợ 
không hoàn lại thêm 1.000.000 ñồng tiền công làm ñất, chăm sóc mía tơ... nhưng diện tích mía trên ñịa 
bàn tỉnh vẫn tăng không ñáng kể do hầu hết diện tích mía ở vùng ñất cao ñã ñược nông dân chuyển 
sang trồng cao su và các loại cây trồng khác nên các nhà máy ñường vẫn trong tình trạng thiếu nguyên 
liệu trầm trọng, chỉ hoạt ñộng khoảng 60 ñến 70% công suất. 

Tuy nhiên, vụ thu hoạch mía năm nay, cả người trồng mía và nhà máy ñường ñều rất phấn khởi do 
giá mua mía và giá ñường ñều ở mức cao. Trong suốt vụ, thu hoạch bình quân giá mía ñạt 
400.000ñồng/tấn (10 chữ ñường) và giá ñường xuất xưởng hiện nay ñạt từ 8.200 ñồng/kg (ñường RS) 
và 8.700 ñồng/kg (ñường RE). 

Vua” mía B ến Tre  

Anh Phan Văn Lãnh, một nông dân ñang ñộ tuổi 30, ở ấp 2, xã Bình Thạnh (Thạnh Phú) ñược ngành 
nông nghiệp tỉnh xem là “vua” mía ở Bến Tre hiện nay. Hai vụ mía liên tục (2004 - 2005 và 2005 - 2006), 
anh Lãnh là người trồng mía ñạt năng suất lên tới 120 tấn/ha, cao hơn mức bình quân của tỉnh từ 30 ñến 
40 tấn/ha.  

Trước ñây, “vua” mía chuyên... trồng lúa. Năm 2002, anh chuyển 0,7 ha ñất ruộng gò cao sang trồng 
mía nhưng do giá mía thời ñiểm này thấp nên thu nhập chẳng hơn gì lúa. Tuy vậy anh không nản lòng. 
Tháng 10/2004, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN PTNT) Bến Tre triển khai ñề tài “Thực 
nghiệm xác ñịnh biện pháp kỹ thuật thâm canh cây mía trên ñất ruộng gò cao, nhiễm phèn, mặn”. ðề tài 
ñược triển khai tại xã nhà nhưng do giá mía thấp, khiến nông dân ngần ngại không ñăng ký tham gia. Là 
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một người ham học hỏi, anh Lãnh xin nhận thực hiện ñề tài với diện tích 1,3/2 ha thực nghiệm. Anh thuê 
thêm ñất và tích cực nắm bắt kỹ thuật trồng, chăm sóc mía, do cán bộ Sở NN PTNT Bến Tre hướng dẫn. 
Anh còn ñược hỗ trợ giống mía VN 84- 4137 có năng suất và chữ ñường cao ñể trồng. Trong quá trình 
thực hiện ñề tài, anh Lãnh tuân thủ hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, bón phân ñúng thời ñiểm, thời kỳ 
sinh trưởng của cây mía.Vụ mía 2004 - 2005, ruộng mía thực nghiệm của anh ñạt năng suất cao nhất 
trong tỉnh từ trước ñến nay, 120 tấn/ha và có chữ ñường lên tới 11,28 CCS, ñược nhà máy ñường Bến 
Tre bao tiêu toàn bộ, ñồng thời ñược thưởng thêm 20 ngàn ñồng/tấn, do mía có chữ ñường cao hơn 10 
CCS (cứ vượt 1 CCS nhà máy thưởng 20 ngàn ñồng/tấn). 

Thành công của anh Lãnh làm cơ sở cho Sở NN PTNT Bến Tre tiếp tục triển khai ñề tài trong vụ mía 
2005 - 2006 ra 5 xã khác với diện tích trên 600 ha, trong ñó nhà máy ñường Bến Tre ñã nhận ñầu tư vốn 
và bao tiêu sản phẩm cho 30 hộ. Riêng anh Lãnh, vụ mía 2005 - 2006, anh mua thêm một ha ñất và thuê 
5 ha ñể trồng mía.Vụ này anh thu hoạch trên 800 tấn mía cây, bán với giá 600 ngàn ñồng/tấn, thực lãi 
trên 280 triệu ñồng. 

TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 04 - 2006 

TIN TRONG NƯỚC 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT-TIÊU THỤ 

Niên vụ 2006/07: Th ị trường ñường th ế giới sẽ dư thừa 1,19 tri ệu tấn  

Theo dự ñoán mới của công ty môi giới Kingsman, thị trường ñường thế giới niên vụ 2006/07 sẽ dư 
thừa 1,19 triệu tấn ñường sau khi thiếu hụt 2,04 triệu tấn trong niên vụ trước.  

Giá ñường thế giới cao cùng với sản lượng tại châu Âu và ấn ðộ tăng hơn dự ñoán ñã khiến sản lượng 
ñường thế giới tăng 5,87 triệu tấn, bù ñắp vào mức tăng 2,63 triệu tấn trong nhu cầu tiêu thụ ñường thế 
giới.  

Theo tính toán, 1,19 triệu tấn ñường dư thừa là con số nhỏ, chỉ chiếm 0,78% trong sản lượng ñường 
thế giới.  

Giá ñường thế giới cao chưa từng có kể từ năm 1980 cho thấy một ñiều rất rõ ràng về tình hình thị 
trường thế giới hiện nay và thời gian tới. Về cơ bản, thị trường ñang có dấu hiệu chuyển hướng nhanh 
sau 3 năm liên tục trong trạng thái thâm hụt.  

Giá cao sẽ dẫn tới sản lượng ñường tại ấn ðộ, Trung Quốc, Nga, Braxin và Thái Lan tăng, bù ñắp 
cho sự giảm sút mạnh trong sản lượng ñường EU. Hiện tại, sản lượng tại EU ñang bắt ñầu có chiều 
hướng giảm trong bối cảnh những cải cách trong cơ chế ñường của khối sẽ ñược thực hiện vào cuối 
năm nay. (Reuters,17/04/2006) 

Sản lượng ñường châu á niên v ụ 2006/07 sẽ tăng nhanh nh ờ giá cao  

Theo dự ñoán của công ty thương mại Czarnikow, sản lượng ñường châu á niên vụ 2006/07 sẽ tăng 
trưởng nhanh khi nông dân tìm cách hưởng lợi từ việc giá cao.  

Một trong những xu hướng ñã trở nên rõ ràng kể từ ñầu năm nay là, trong bối cảnh giá ñường dao 
ñộng từ 15 – 20 Uscent/lb, các nhà sản xuất ñường trên khắp thế giới sẽ tìm kiếm các cơ hội ñể mở rộng 
sản xuất. Những nhà sản xuất nào ñã phải cắt giảm sản lượng trong những thời ñiểm giá thấp, sẽ là 
những người ñầu tiên phản ứng trước việc giá tăng. 

Trong 20 năm qua, châu á là khu vực chính dẫn tới sự tăng trưởng trong tiêu thụ ñường toàn cầu. 
Phát triển kinh tế của châu á và sức tăng trưởng của các con hổ kinh tế ñã làm thay ñổi những mô hình 
tiêu thụ ñường do ñô thị hoá tăng cao.  

Một trong những hậu quả của giá ñường tăng ñã xảy ra vào ñầu năm nay ñó là một số nhà sản xuất 
ñường hiện nay ñã thấy có cơ hội mở rộng sản xuất. Theo dự ñoán của Czarnikow, trong vài năm tới, 
sản xuất ñường sẽ tăng trưởng trong chính các nước nhập khẩu. Và trong ngắn hạn, thay ñổi trước mắt 
lớn nhất sẽ là sự phục hồi trong sản lượng ñường châu á trong bối cảnh nhiều ngành ñường của các 
nước trong khu vực ñang chế biến ñường ở mức sản lượng thấp hơn so với mức sản lượng ñỉnh và 
ñang ở vị trí tốt ñể mở rộng sản xuất. Trong ñó, ấn ðộ có tiềm năng lớn nhất trong việc phục hồi sản 
lượng. Sự suy giảm trong chu kỳ sản xuất của ấn ðộ (bắt ñầu từ niên vụ 2003/04) rõ ràng là một trong 
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những nguyên nhân chính dẫn tới sản lượng tụt giảm mạnh. Tuy nhiên, giá ñường tăng ñã bắt ñầu dẫn 
tới những thay ñổi lớn. Giá ñường nội ñịa ở mức cao trong niên vụ 2004/05 ñã dẫn tới việc mở rộng diện 
tích trồng mía trong niên vụ 2005/06. Kết quả là, sản lượng ñường của ấn ðộ niên vụ này dự ñoán sẽ 
dao ñộng từ 18 – 18,5 triệu tấn, tăng khoảng 5 triệu tấn so với niên vụ 2004/05. Czarnikow cho rằng, sự 
phục hồi trong sản lượng ñường ấn ðộ và dự ñoán tăng trưởng tiếp tục ñã khuyến khích cả ngành 
ñường và chính phủ nước này ñẩy mạnh xuất khẩu.  

Tại Thái Lan, sản lượng dự ñoán cũng sẽ phục hồi trong niên vụ 2006/07. Ngay cả khi niên vụ 
2006/07 vẫn còn gần một năm nữa mới bắt ñầu, ngành ñường Thái Lan vẫn hy vọng sản lượng sẽ cao 
hơn do giá mía cao khuyến khích nông dân tăng diện tích trồng. Với nhu cầu nội ñịa lớn, ngành mía 
ñường Thái Lan cũng có thể hưởng lợi từ việc tự do  nhiều hơn trong việc mở rộng sản xuất, giúp Thái 
Lan một lần nữa ñi những bước dài trên lộ trình tăng trưởng.(Reuters,17/04/2006)  

Ấn ðộ xem xét ñề xuất nới lỏng các quy ñịnh xu ất kh ẩu ñường  

ấn ðộ ñang xem xét ñề xuất nới lỏng các quy ñịnh xuất khẩu ñường do hy vọng một vụ mùa bội thu 
cũng như giá ñường thế giới ở mức cao.  

Hiện chính phủ ấn ðộ chỉ cho phép xuất khẩu ñường từ các nhà máy trước ñó ñã nhập khẩu ñường 
thô miễn thuế trong 2 năm gần nhất. Theo ñó, các công ty này có thể xuất khẩu 2 triệu tấn ñường trong 
vòng 2 năm cho tới năm 2007.  

Ngành ñường ấn ðộ ñã và ñang yêu cầu nới lỏng quy chế xuất khẩu ñể cho phép các nhà máy khác 
ñược xuất khẩu ñường ra thị trường nước ngoài, bởi một số công ty ñược yêu cầu xuất khẩu lại không 
ñáp ứng ñược yêu cầu. Dự ñoán, quyết ñịnh cuối cùng sẽ sớm ñược ñưa ra. ðược biết, kiểm soát chặt 
chẽ của chính phủ ấn ðộ là ñể ñảm bảo giá ñường nội ñịa không tăng vọt ở ñất nước có hơn 1 tỷ dân 
này. Tháng trước, Bộ trưởng lương thực ấn ðộ Sharad Pawar cho biết, chính phủ nước này sẽ cho phép 
một công ty thương mại quốc doanh xuất khẩu tới 300.000 tấn ñường sang Pakistan và một số nước 
khác trong khu vực. Một công ty quốc doanh khác và các công ty tư nhân cũng ñã và ñang xin giấy phép 
xuất khẩu mà không phải nhập khẩu ñường thô.  

Hôm 18/4, giá ñường nội ñịa dao ñộng từ 16.500 – 17.500 rupee/tấn (366 – 388 USD/tấn), thấp hơn 
so với mức 480,80 USD/tấn của hợp ñồng benchmark giao tháng 8/06 trên thị trường kỳ hạn London.  

Giá ñường thô thế giới ñầu tháng 2/06 ñạt mức cao trong 25 năm qua là 19,73 Uscent/lb do việc tăng 
cường sử dụng mía cho sản xuất ethanol tại Braxin, khiến nguồn cung ñường giảm. Ông S.L. Jain - tổng 
giám ñốc của Hiệp hội các nhà máy ñường ấn ðộ cho biết, nước này có thể xuất khẩu ít nhất 1 triệu tấn 
ñường trong năm 2006 và dự kiến sẽ có 1,5 triệu tấn cho năm 2007.  

Theo dự ñoán của ngành ñường ấn ðộ, sản lượng ñường dự ñoán ñạt 19 triệu tấn trong niên vụ 
2005/06 (kết thúc vào tháng 9/06), tăng mạnh so với mức 13 triệu tấn niên vụ trước. Hiện tại, ấn ðộ có 
thể thoả mãn phần lớn trong nhu cầu nhập khẩu ñường của Pakistan từ 800.000 -1.000.000 tấn ñường 
trong năm 2006. Pakistan ñã ký kết mua khoảng 150.000 tấn ñường từ ấn ðộ trong năm nay tại các cuộc 
ñấu thầu riêng lẻ. Trong thời gian qua, ấn ðộ cũng ñã xuất khẩu ñường sang Sri Lanka, Băngladesh, 
Indonesia và Malaysia.(1 USD = 45,1 rupee). (Reuters, 21/04/2006) 

Ucraina sẽ thiết lập hạn ngạch nhập khẩu ñường mía thô hàng năm là 260.000 tấn 

Cơ quan nông nghiệp APK dẫn lời Thứ trưởng kinh tế Ucraina Serhiy Romanyuk cho biết, Bộ kinh tế 
ñã ñề xuất chính phủ thiết lập hạn ngạch nhập khẩu ñường mía thô hàng năm là 260.000 tấn, một phần 
trong các cuộc ñàm phán gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Hạn ngạch mới là ñiều kiện úc 
ñưa ra trong các cuộc thảo luận gia nhập WTO của Ucraina. Ban ñầu, úc ñã yêu cầu Ucraina mở hạn 
ngạch nhập khẩu 460.000 tấn ñường. 

Trong khi ñó, Bộ trưởng Nông nghiệp cho biết, Bộ luôn phản ñối bất kỳ hạn ngạch nhập khẩu ñường 
nào bởi Ucraina sản xuất ñủ ñường từ củ cải ñường ñể thoả mãn nhu cầu tiêu thụ nội ñịa. (Reuters, 
21/04/2006) 

Ngành ñường EU tr ước những thách th ức ch ấm dứt xu ất kh ẩu ñường tr ợ cấp 

Các chuyên gia ngành ñường EU sẽ phải sớm quyết ñịnh phương thức nào châu Âu nên áp dụng ñể 
chấm dứt lượng ñường xuất khẩu mà Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ñã quy là xuất khẩu trợ cấp 
bất hợp pháp. Tháng 10/05, trong vụ kiện do úc, Braxin và Thái Lan ñưa ra, WTO ñã cho EU thời hạn 
ngày 22/5/06 ñể hạn chế khối lượng ñường xuất khẩu hàng năm của khối và tuân theo phán quyết trước 
ñó chống lại chính sách ñường EU. 
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Vài triệu tấn ñường sản xuất dư thừa, cái gọi là ñường hạn ngạch “C” ñáng ra cần ñược xuất khẩu 
không trợ cấp, trên thực tế ñược hưởng lợi từ các khoản hỗ trợ của chính phủ quốc gia vì nông dân ñã 
nhận trợ cấp của khối EU khi trồng củ cải ñường. Hiện EU vẫn chưa thông báo bằng cách nào ñể thay 
ñổi chính sách cho phù hợp với quyết ñịnh của WTO. Các chuyên gia từ các cơ quan ñường quốc gia 
trong khối dự kiến sẽ gặp gỡ vào ngày 20/4 ñể thảo luận một ñề xuất từ Uỷ ban châu Âu, về cách thức 
thực hiện. Việc bỏ phiếu cuối cùng sẽ diễn ra tại cuộc họp của EU vào ngày 4/5/06. 

Hầu hết các nhà quan sát, gồm cả các quan chức của Uỷ ban châu Âu cho biết, các nhà sản xuất và 
thương nhân sẽ phải cạnh tranh ñể có giấy phép xuất khẩu theo các mức trần của WTO, theo ñó EU chỉ 
có thể xuất khẩu 1,273 triệu tấn ñường trợ cấp mỗi năm với mức trợ cấp tối ña 499 triệu euro). 

Bất kỳ xuất khẩu ñường trợ cấp nào, dù ñường từ kho can thiệp hay thông qua các kênh xuất khẩu 
thông thường, ñều là trái ngược với các quy ñịnh trần của WTO. Theo hệ thống hiện hành của EU kể từ 
khi có sự thay ñổi từ tháng 7 năm ngoái trong khuôn khổ cải cách toàn diện, ñường hạn ngạch “B” ñược 
sử dụng trong các cuộc ñấu thầu giấy phép thường lệ cho xuất khẩu trợ cấp. ðây là mức nhỏ hơn trong 
2 hệ thống hạn ngạch sản xuất ñường “A” và “B” của EU ñược phép trợ cấp.  

Cải cách ngành ñường sẽ sát nhập hạn ngạch “A” và “B” thành một, và phán quyết của WTO sẽ ñảm 
bảo rằng hạn ngạch “C” sẽ không còn nữa. Hạn ngạch “C” sẽ ñược gộp vào hạn ngạch “B”. Như vậy, 
không có giấy phép xuất khẩu hạn ngạch “C” nào ñược ñưa ra sau ngày 22/5 mà không có xác nhận 
rằng số ñường ñó nằm trong mức trợ cấp tối ña 1,273 triệu tấn. Tuy nhiên, có một ñiều vẫn chưa rõ ràng 
là liệu ñề xuất của Uỷ ban châu Âu có thể ngăn ngừa các nhà xuất khẩu ñường hạn ngạch “C” trước việc 
xuất khẩu sau ngày 22/5 hay liệu họ có thể sử dụng giấy phép ñã ñược cấp trước ñó cho tới thời ñiểm 
ñáo hạn - thường là vài tháng sau ngày cấp. Cho tới khi cải cách bắt ñầu vào tháng 7 này – thời ñiểm mà 
các nước EU có cơ hội bán hạn ngạch sản xuất ñường không mong muốn trở lại cho Brussels ñể bù ñắp 
cho những cắt giảm lớn theo từng giai ñoạn trong giá củ cải và giá ñường tối thiểu, lượng ñường dư 
thừa của EU sẽ không có bất kỳ dấu hiệu nào giảm sút. 

Với nguồn cung ñường hạn ngạch “C” của năm 2006 dự ñoán nhiều hơn mức cần thiết và thêm 1,6 
triệu tấn ñường tích luỹ trong các kho dự trữ can thiệp, thực tế mà các cơ hội xuất khẩu hợp pháp của 
EU bị hạn chế kể từ giữa tháng 5/06, sẽ không thể giúp hấp thụ hết lượng ñường dư thừa. Và trong khi 
cải cách ngành ñường cho phép mức trần can thiệp hàng năm là 600.000 tấn trong 4 năm kể từ niên vụ 
2006/07, mức giá can thiệp mới thấp hơn sẽ không có sức hấp dẫn như hiện nay. (Reuters, 21/04/2006) 

Băngladesh d ỡ bỏ thu ế bổ sung 20% ñối với ñường nh ập kh ẩu 

Băngladesh ñã dỡ bỏ thuế bổ sung 20% ñối với ñường nhập khẩu ñể giảm giá trên thị trường nội ñịa. 
Quyết ñịnh này cắt giảm thuế nhập khẩu ñường từ mức 74% xuống còn 54%.  

Hiện giá ñường ñã tăng hơn gấp ñôi so với cùng kỳ năm ngoái, lên 72 taka/kg (1,03 USD/kg), gây ra 
những phản ñối từ phía người tiêu dùng và chính trị gia trên khắp cả nước. ^Những người phản ñối buộc 
tội chính phủ là ñã không ñưa ra biện pháp nào khi giá ñường cũng như các hàng hoá khác tiếp tục leo 
thang. Chính phủ Băngladesh ñang dự ñoán giá ñường sẽ giảm và ổn ñịnh trở lại sau khi thực hiện quyết 
ñịnh mới.  

Các nhà máy ñường quốc doanh và tư nhân Băngladesh ñã sản xuất tổng cộng 160.645 tấn ñường 
trong năm tài khoá 2004/05 (kết thúc vào tháng 6/05), thấp hơn nhiều so với nhu cầu nội ñịa hàng năm 
vào khoảng gần 1,2 triệu tấn. Mặc dù thiếu cung và giá tăng vọt, song chính phủ Băngladesh vẫn không 
tiến hành mua ñường thông qua các cuộc ñấu thầu kể từ năm 2005. Các nhà nhập khẩu tư nhân cũng 
trong trạng thái không hoạt ñộng bởi giá ñường trên các thị trường quốc tế vẫn ở mức cao.  

Các chính trị gia và một số thương nhân cho biết, việc tạm dừng nhập khẩu ñã ñược ñưa ra nhằm 
hấp thụ hết số ñường buôn lậu ñã và ñang tràn ngập thị trường Băngladesh. Hiện, giá ñường trên thị 
trường nội ñịa vẫn chưa giảm. ðược biết, chính phủ Băngladesh dỡ bỏ thuế bổ sung ñối với các hàng 
hoá ñể bảo vệ các ngành nội ñịa và ngăn chặn nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ và có hại. 

Mỗi năm, Băngladesh dành 11 tỷ taka (tương ñương 160 triệu US) ñể nhập khẩu ñường. (1 USD = 
69,83 taka) (Reuters, 21/04/2006) 

Thời tiết khô ti ếp tục tạo ñiều kiện cho công tác thu ho ạch mía c ủa khu vực Trung Nam Braxin  

Theo cơ quan dự báo thời tiết tư nhân Somar Meteorologia, thời tiết khô sẽ xây ra tại khu vực Trung 
Nam Braxin trong những ngày tới, tiếp tục tạo ñiều kiện nhiều hơn cho công tác thu hoạch mía ñường. 
Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo (Unica) cho biết, hiện tại, 82 trên tổng số 240 nhà máy 



 53 

ñường của khu vực Trung Nam ñang tiến hành thu hoạch, trong ñó gồm 46 nhà máy ñóng tại bang Sao 
Paolo, chiếm 60% sản lượng ñường quốc gia.  

Dự báo, thời tiết khô và không có mưa sẽ diễn ra tại các khu vực trồng mía, trong ñó có miền Bắc 
bang Sao Paolo trong vài ngày tới. Một ñợt không khí lạnh có thể sẽ xuất hiện tại khu vực ðông Nam 
Braxin vào cuối tuần này, song với cường ñộ yếu hơn ñợt gần ñây, và sẽ nhanh chóng chuyển hướng 
lên phía Bắc. Theo thông báo, hoạt ñộng thu hoạch mía tại Braxin ñã bắt ñầu từ tháng 3/06, sớm 2 tháng 
so với thời ñiểm bắt ñầu chính thức, vì vậy ñảm bảo nguồn cung ethanol cho thị trường nội ñịa. Các nhà 
máy ñặt mục tiêu sản xuất khoảng 850 triệu lít ethanol nhiên liệu từ 20 triệu tấn mía trước khi kết thúc 
tháng 4 năm nay. 

Theo dự ñoán của giới thương nhân, khu vực Trung Nam Braxin sẽ sản xuất ñược mức kỷ lục 363 – 
380 triệu tấn mía trong niên vụ 2006/07, tăng so với mức 336 triệu tấn niên vụ trước. (AP, 18/4/06) 

Giá ñường Thái Lan s ẽ tiếp tục ổn ñịnh trong nh ững ngày t ới 

Theo dự ñoán của thương nhân, giá ñường Thái Lan - nước xuất khẩu ñường lớn nhất châu á, dự 
ñoán sẽ ổn ñịnh trong vài ngày tới nhờ nhu cầu lớn từ Việt Nam. Giá chào ñối với ñường trắng loại 100 
ICUMSA giao tháng 4/06 ổn ñịnh ở mức cao hơn 23 USD so với giá trên thị trường kỳ hạn London.  

Việt Nam – nơi chính phủ vẫn chưa ñưa ra quyết ñịnh cho ñề xuất tạm thời ngừng cấp giấy phép 
nhập khẩu ñường, dự kiến sẽ mua từ 200.000 – 300.000 tấn ñường trong năm nay do tình trạng thiếu 
cung trên thị trường nội ñịa. Theo một thương nhân, Việt Nam sẽ sớm nhập khẩu ñường. Một ñồn ñoán 
trên thị trường cho thấy, Việt Nam sẽ cần nhập tới 150.000 tấn ñường giao trong tháng 5/06. Trong khi 
ñó, nhu cầu của các nước khác dành cho ñường Thái Lan trong thời gian gần ñây rất mờ nhạt và khoảng 
một tháng qua, không có một hợp ñồng mới nào ñược ký kết. ðược biết, gần ñây, ðài Loan ñã mua 
ñường từ khu vực Trung Mỹ với giá 440 USD/tấn, C&F, giao tháng 6/06. Theo thông tin từ Uỷ ban mía 
ñường Thái Lan, vụ ép mía của nước này ñã kết thúc vào hôm 12/4/06 với 46,68 triệu tấn mía ñược ép, 
thấp hơn so với mức 47,81 triệu tấn niên vụ trước. Nông dân Thái Lan ñã bắt ñầu trồng mía vụ mới và 
thương nhân dự ñoán sản lượng sẽ tăng 10 – 20% so với niên vụ trước nhờ giá ñường nội ñịa cao và 
thời tiết thuận lợi.  

Theo dự kiến, vào ngày 18/4, Tổng công ty mía ñường Thái Lan (TCSC) sẽ bán 24.303 tấn ñường thô 
theo hạn ngạch Mỹ dành cho. Số ñường này sẽ ñược xuất sang Mỹ vào cuối tháng 6 năm nay. Chỉ một 
số công ty thương mại như E D & F Man và Sucden dự kiến sẽ nộp ñơn dự thầu mua ñường.  

Thái Lan là nước ñược hưởng lợi từ một chương trình của Mỹ, theo ñó Mỹ mua ñường từ các nước 
ñang phát triển với mức giá cao hơn so với giá trên thị trường thế giới. Năm nay, hạn ngạch nhập khẩu 
ñường của Mỹ ñã ñược tăng từ mức 14.743 tấn của năm ngoái do thiệt hại ñối với các ñồn ñiền mía tại 
bang Lousiana và Florida sau cơn bão Katrina và Rita. (Xinhua, 18/4/06) 

Châu Âu d ự báo tình hình ngành ñường th ế giới 

Các nhà buôn ñường lạc quan là nhu cầu về ñường ñang ñược hồi phục sau khi giá ñường chấm dứt 
ở ñỉnh ñiểm vào cuối tuần qua. Một nhà phân tích ñường của Anh nói rằng: Hiện ñang có nhu cầu mạnh 
về ñường trên thế giới, nhưng các kho chứa ñường ñã gần cạn, dự kiến là sẽ có nhiều người mua 
ñường. Nga sẽ nhanh chóng tìm nguồn ñường cung cấp thêm, ngoài ra Trung Quốc và Việt Nam cũng 
ñang có nhu cầu nhập thêm ñường. Việt Nam có nhu cầu nhập khoảng 200.000 tấn ñường giao hàng 
vào tháng 5/06. Như vậy thị trường về ñường trên thế giới ñang có nguy cơ bị thiếu hụt khoảng 5,4 triệu 
tấn trong vụ mùa năm 2005/06, Năm 2004/05 thiếu hụt khoảng 3,7 triệu tấn ñường. Nguyên nhân dẫn 
ñến sự thiếu hụt này là các nước sản xuất ñường mang ñường dự trữ trong kho ra bán, sản xuất ñường 
ở các nước ðông á giảm và thời tiết xấu làm giảm sản lượng ñường. Theo các nhà phân tích ñường vụ 
mùa năm 2005/06, sản xuất ñường trên thế giới dự kiến sẽ là 147,7 triệu tấn ñường (vụ mùa năm 
2004/05 ñạt 142,2 triệu tấn ñường).  Theo các nguồn tin thương mại của ấn ðộ, trong vụ mùa ñường 
năm 2005/06, ấn ðộ sẽ xuất khẩu khoảng 500.000 tấn ñường và có thể tăng gấp ñôi số lượng. Sau 4 
năm ấn ðộ cấm vận bán ñường sang Pakistan, ấn ðộ ñã nối lại việc mua bán này, ngoài ra ấn ðộ cũng 
tìm các nguồn xuất khẩu ñường khác trong khu vực và các nước trên thế giới nhằm thu ñược lợi nhuận 
cao do giá ñường tăng. Tuy ấn ðộ bị thiệt hại về vụ mùa ñường năm ngoái nhưng triển vọng vụ mùa 
năm nay tương ñối tốt. Chính phủ ấn ðộ dự kiến sản lượng mía sẽ ñạt là 266 triệu tấn trong năm nay, và 
như vậy sản lượng ñường sẽ ñạt khoảng 18,5 triệu tấn. Thị trường ñường trên thế giới có thể tiếp tục giữ 
vững giá như ở mức hiện nay và có thể làm tăng giá cổ phần trong tương lai, như vậy sẽ cung cấp cho 
các nhà máy ñường của ấn ðộ các cơ hội tuyệt vời ñể ñẩy mạnh xuất khẩu. 
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Liên minh Châu Âu (EU) vừa ñưa ra ñảm bảo mới là phần lớn việc cải cách về chính sách ñường của 
EU sẽ không ảnh hưởng ñến nền công nghiệp ñường của Châu Âu, sau khi kiến nghị về cải cách chế ñộ 
ñường vừa ñược chính thức thông qua vào cuối tuần trước. Cao ủy của EU về Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn nói rằng “Các biện pháp có thể chặt chẽ nhưng không có sự lựa chọn nào khác cả. Nhờ 
có các cải cách này, ngành ñường của EU có thể nhìn vào tương lai với sự tin tưởng hơn và chúng tôi có 
ñủ ngân quỹ ñể giúp ñỡ những nước loại bỏ bộ phận này ñể tìm các nguồn thu nhập thay thế khác. Chế 
ñộ cải cách này có hiệu lực ngày 1/7/2006 sẽ mang theo một hệ thống ñã ñược duy trì không thay ñổi 
phần lớn trong vòng 40 năm qua song song với chính sách về nông nghiệp chung (Common Agriculture 
Policy - CAP) của EU. ðiểm chủ chốt của cải cách là cắt 36% giá ñường ñảm bảo tối thiểu, việc ñền bù 
cho nông dân, cơ cấu lại quỹ như là 1 khích lệ cho các nhà sản xuất ñường không có cạnh tranh ñể 
nhằm rời bỏ ngành công nghiệp này. Chế ñộ về ñường trước ñây ñã không trụ lại ñược với giá ñường 
cao gấp 3 lần trên thị trường thế giới và WTO nói rằng  hệ thống xuất khẩu của EU ñã vi phạm luật 
thương mại thế giới. Theo chế ñộ ñường cải cách này, EU sẽ hoàn toàn nhập ñường từ 49 nước nghèo 
nhất thế giới vào năm 2009. EU ñã tuyên bố là bằng cách ñưa ra những sự thay ñổi này thì việc cải cách 
sẽ ñảm bảo quỹ ñền bù cho nông dân, ñảm bảo cho việc phát triển dài hạn. Sản lượng ñường của EU 
dự kiến giảm từ 6-7 triệu tấn, ñiều này cho phép nhu cầu trong nước ñược ñáp ứng một phần từ sản 
xuất của EU và một phần nhập khẩu ñường từ các nước ACP và các nước kém phát triển nhất. Xuất 
khẩu ñường của EU ñã giảm nhanh nhằm tôn trọng các cam kết với WTO. 

Liên Bang Nga có thể tăng nhập khẩu ñường thô trong vài tháng tới do việc tăng giá trong nước ñã 
làm cho việc tinh luyện ñường có lãi. Tính ñến tháng 2/2006, Nga nhập khoảng 280.000 tấn ñường thô 
tăng gấp ñôi so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 3/06, sẽ cùng tham gia cung cấp ñường thô cho Nga, 
nếu xu hướng giá vẫn duy trì, Nga có thể nhập không ít hơn 300.000 tấn ñường thô từ tháng 3-7/2006. 
Nhu cầu về ñường của Nga sẽ tăng ñến ñỉnh ñiểm vào các tháng hè. Năm 2005, nhập khẩu ñường thô 
của Nga khoảng 2,89 triệu tấn. Lượng ñường trắng Nga tinh luyện trong năm 2005 là 2,5 triệu tấn. 
(Vinanet, 18/4/06) 

Cuba tìm ki ếm ñầu tư trực ti ếp nước ngoài vào ngành ñường  

Theo nguồn tin mới, lần ñầu tiên, Cuba ñang tìm kiếm ñầu tư nước ngoài trực tiếp vào hoạt ñộng ép 
và thu hoạch mía ñường kể từ khi quốc hữu hoá ngành ñường ngay sau cuộc cách mạng 1959. ít nhất 3 
công ty, tất cả ñều ñã có kinh nghiệm kinh doanh dài hạn ở Cuba, ñã ñưa ra các ñề xuất ñầu tư và quản 
lý các nhà máy, ñồng thời liên kết các ñồn ñiền trồng mía, mặc dù các công ty này mong muốn tiếp tục 
ñược giấu tên khi các ñàm phán tiếp diễn.  

Về mặt lý thuyết, ngành ñường Cuba do nhà nước ñiều hành, ñã ñược mở cho ñầu tư trực tiếp trong 
một thập kỷ qua, nhưng trên thực tế, cho tới thời ñiểm này, dường như phía chính phủ không hề có chút 
quan tâm nào, loại trừ ở một vài liên doanh cơ khí. Mới ñây, Bộ mía ñường Cuba ñã thành lập Zerus - 
một công ty ñược trao quyền ký kết các liên doanh. Giám ñốc của Zerus, ông Jose Rivera Ortiz cho biết, 
Cuba rất quan tâm tới việc thành lập liên doanh sản xuất ñường, syrô, ethanol, rượu, năng lượng và các 
sản phẩm phái sinh khác, và rằng: các cuộc ñàm phán bao gồm cả những nguồn lực cần thiết cho việc 
phát triển cây mía.  

Ngành ñường Cuba - từng là nước xuất khẩu ñường lớn nhất thế giới với sản lượng ñường thô ñạt 8 
triệu tấn vào năm 1990, ñã suy thoái kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp ñổ. Nhiều thế kỷ là nền kinh tế ñộc 
canh, hiện xuất khẩu ñường của Cuba hiện chỉ chiếm chưa ñầy 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của 
nước này. (Xinhua, 18/4/06) 

Báo cáo m ới của tuỳ viên USDA v ề ngành ñường Trung Qu ốc niên v ụ 2006/07 

Tổng sản lượng ñường Trung Quốc niên vụ 2006/07 dự ñoán ñạt 11,1 triệu tấn (quy thô), tăng 15% 
so với dự ñoán cho niên vụ trước. Trong bối cảnh giá ñường thế giới và nội ñịa tăng cao, diện tích trồng 
mía và củ cải ñường của Trung Quốc dự ñoán sẽ tăng 7% so với niên vụ 2005/06. Dự ñoán khối lượng 
ñường nhập khẩu của niên vụ 2005/06 ñã ñược ñiều chỉnh từ mức 1,3 triệu tấn dự ñoán trước của FAS 
lên mức 1,4 triệu tấn. Giá ñường bán buôn trong thời gian ñầu niên vụ 2005/06 ñã tăng 50% so với cùng 
kỳ niên vụ trước do sản lượng ñường giảm sút. Hạn hán dai dẳng tại Quảng Tây – khu vực trồng mía lớn 
là nguyên nhân chính dẫn tới sản lượng ñường giảm 2% trong niên vụ 2005/06. ðể kìm chế giá không 
tăng thêm, ñầu tháng 1/06, chính phủ Trung Quốc ñã bán 200.000 tấn ñường từ kho dự trữ quốc gia và 
ñang có kế hoạch bán thêm 400.000 tấn nữa trong tháng 4 năm nay. Trong bối cảnh giá ñường tự nhiên 
ở mức cao, ngành chế biến lương thực và giải khát Trung Quốc ñang ngày càng sử dụng nhiều chất làm 
ngọt từ tinh bột ñể thay thế ñường. Tiêu thụ ñường tự nhiên tại Trung Quốc niên vụ 2005/06 dự ñoán 
thấp hơn so với niên vụ trước, còn mức tiêu thụ của niên vụ 2006/07 sẽ ổn ñịnh bởi sự cạnh tranh từ các 
chất làm ngọt từ tinh bột.  
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Việc kiểm soát của chính phủ ñối với hoạt ñộng bán các chất làm ngọt nhân tạo sẽ là cần thiết ñể giữ 
vững thị trường tiêu thụ ñường tự nhiên trong niên vụ 2006/07. Do giá ñường tăng, chính phủ Trung 
Quốc trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm soát hoạt ñộng bán ñường sacarin - một 
sản phẩm cạnh tranh của ñường tự nhiên. Theo nguồn tin của ngành ñường Trung Quốc dự ñoán, khối 
lượng sacarin bán ra trên thị trường nội ñịa năm 2005 ñạt 3.683 tấn, trong khi mức chính phủ cho phép 
tối ña mỗi năm là 3.500 tấn. Lượng sacarin bán ra năm 2005 tương ñương với 2,5 triệu tấn ñường tự 
nhiên, chiếm gần 20% trong tổng tiêu thụ ñường tự nhiên của Trung Quốc. 

Diện tích trồng mía của Trung Quốc niên vụ 2006/07 ước ñạt 1,55 triệu ha, tăng 5% so với niên vụ 
trước. ðược biết, diện tích trồng mía tại Trung Quốc chiếm khoảng 85% trong tổng diện tích sản xuất 
mía và củ cải trong niên vụ 2005/06. Tỉnh Quảng Tây vẫn là tỉnh sản xuất mía ñường chiếm ưu thế, tiếp 
theo là Vân Nam, Quảng ðông và Hải Nam. Theo số liệu của Cục nông nghiệp tỉnh Quảng Tây, niên vụ 
2005/06, thời tiết khô hạn ñã làm giảm 1% năng suất mía so với niên vụ trước. Dự ñoán, năng suất mía 
niên vụ 2005/06 ñạt 65 triệu tấn/ha, và sản lượng mía của tỉnh ñạt 46 triệu tấn, giảm 2 triệu tấn so với 
niên vụ trước. Thông tin ngành dự ñoán, tỷ lệ ñường trong mía ñạt 12%, tăng nhẹ so với mức trung bình 
11,5% vài năm gần ñây. Cũng theo số liệu của Cục nông nghiệp tỉnh, niên vụ 2005/06, diện tích trồng 
mía của tỉnh Quảng Tây ñạt 720.000 ha. Tuy nhiên, nguồn tin ngành dự ñoán diện tích trồng mía thực tế 
cao hơn so với dự ñoán chính thức, bởi khảo sát chính thức không bao gồm một số diện tích mía ñược 
trồng trên các vùng ñất rìa khó trồng. Mía vẫn là nguồn thu nhập ổn ñịnh của nông dân Quảng Tây. Mía 
là cây trồng cạnh tranh tại tỉnh này so với ngô và gạo. ðể khuyến khích nông dân trồng thêm mía, các 
nhà máy ñã nâng giá thu mua mía trong vụ trồng mía 2005. 

Cuộc phỏng vấn nông dân và nguồn tin của ngành ñường cho thấy, diện tích mía sẽ tiếp tục tăng trong 
niên vụ 2006/07. Do giá mía tăng cao trong 2 năm qua, nông dân mía ñường cho biết có ý ñịnh canh tác 
thêm các khu vực ñất rìa khó trồng trong niên vụ 2006/07. Các quan chức ñịa phương dự ñoán diện tích 
trồng mía tại Quảng Tây có thể sẽ tăng thêm 20.000 ha, tương ñương với tỷ lệ tăng khoảng 3% so với niên 
vụ 2005/06. Mặc dù diện tích trồng mía tăng 5% trong niên vụ 2005/06, song hạn hán dai dẳng trong giai 
ñoạn ñầu của thời kỳ tăng trưởng ñã gây ảnh hưởng mạnh tới sản lượng mía của khu vực. Sản lượng 
ñường của Quảng Tây dự ñoán sẽ ñạt 5,3 triệu tấn trong niên vụ 2005/06, giảm nhẹ so với niên vụ trước. 
Sản lượng niên vụ 2004/05 của tỉnh ñạt 5,32 triệu tấn, chiếm khoảng 58% trong tổng sản lượng ñường của 
Trung Quốc. 

Vào thời ñiểm ñầu của mỗi niên vụ marketing, các chính quyền tỉnh tại khu vực sản xuất mía ñường 
miền Nam Trung Quốc thường công bố giá thu mua ấn ñịnh trước cho mía. Nếu giá ñường tăng lên 
trong suốt niên vụ marketing, các nhà máy tại một số tỉnh có thể trả một khoản lợi tức cho nông dân ñã 
ký kết hợp ñồng với nhà máy. Theo nguồn tin từ ngành dự ñoán, giá mía trung bình niên vụ 2006/07 sẽ 
cao hơn khoảng 20 tệ/tấn so với niên vụ trước. Niên vụ 2005/06, giá mía trung bình là 22,3 USD/tấn 
(tương ñương với 180 tệ/tấn). Do giá ñường tăng lên mức kỷ lục trong niên vụ 2005/06, các nhà máy sẽ 
phải trả giá thu mua cao hơn cho nông dân ký hợp ñồng. Tại Quảng Tây, giá cuối cùng nông dân mía 
ñường nhận ñược ước ñạt 36 USD/tấn (tương ñương với 290 tệ/tấn) trong niên vụ 2005/06. (AFP, 
18/4/06) 

Báo cáo m ới của tuỳ viên USDA v ề sản lượng ñường Mehico niên v ụ 2006/07 

Theo báo cáo của tuỳ viên Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng ñường của Mehico niên vụ 
2006/07 dự ñoán sẽ ñạt ít nhất 5,8 triệu tấn, (quy thô), tăng 2% so với niên vụ trước. Sản lượng ñường 
Mehico niên vụ 2005/06 ñã ñược ñiều chỉnh giảm từ 6 triệu tấn xuống còn 5,6 triệu tấn. Nguyên nhân là 
do ñiều kiện thời tiết và mưa bất lợi làm chậm trễ hoạt ñộng thu hoạch và giảm năng suất mía. 

Dự ñoán, xuất khẩu ñường của Mehico sẽ ñạt 330.000 tấn trong niên vụ 2006/07, giảm 206.000 tấn 
so với niên vụ trước. Trong khi ñó, sản lượng ñường Ecuador niên vụ 2006/07 dự ñoán sẽ tăng lên 
480.000 tấn nhờ thời tiết thuận lợi và mưa tăng cường tại các khu vực sản xuất. Sản lượng ñường 
ðôminica ước ñạt 520.000 tấn trong niên vụ 2005/06. Tất cả các báo cáo này của tuỳ viên không phải là 
số liệu chính thức của USDA. (AP, 15/4/06) 

Triển vọng giá ñường s ẽ còn t ăng cao  

Giá ñường thế giới liên tục tăng mạnh kể từ cuối năm 2005, lên tới ñỉnh ñiểm vào ñầu tháng 2/06, ñạt 
mức 19,73 US cents/lb tại New York và 443 USD/tấn tại Luân ðôn. Trong ñó ñường trắng vẫn tiếp tục 
tăng từ ñó tới nay, hiện ñạt khoảng 480 USD/tấn. 

Nhiều yếu tố ñã gây ra thiếu hụt nguồn cung ñường trên thị trường thế giới như hạn hán ở Thái Lan và 
Braxin hay bão lớn ở Mỹ gây ảnh hưởng ñến sản lượng. Sản lượng ethanol ñang tăng nhanh trên toàn cầu 
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do giá dầu mỏ tăng cao, mà nguyên liệu sản xuất ñường cũng là những nguyên liệu có thể sản xuất 
ethanol. 

Trong khi ñó, nhu cầu ñường tăng mạnh ở các nước châu á, ñẩy giá tăng vọt và khiến chính phủ 
nhiều quốc gia phải ñưa ra các biện pháp ñể bình ổn giá nội ñịa; Chính phủ Philippine ñã có kế hoạch 
nhập khẩu 50.000 tấn ñường trong năm nay. Về phía mình, ngoài việc nhập khẩu. Chính phủ còn ñang 
tiến hành bán ñường dự trữ ra vì giá trên thị trường này ñã tăng gần 3.000 NDT so với cùng kỳ năm 
trước, ñạt 5.700 NDT/tấn (712,5 USD). Trong khi ñó  Pakistan tính toán sẽ cần nhập khẩu 800.000 tấn 
ñường trong năm nay. Từ ñầu năm tới nay, nước này ñã mua khoảng 200.000 tấn. Hai công ty thương 
mại của Pakixtan ñang ñàm phán với các nhà máy ñường của ấn ðộ ñể mua thêm khoảng 12.000 tấn 
nữa. Nội các Thái Lan ñã thông qua quyết ñịnh tăng giá bán lẻ ñường tinh luyện trên thị trường nội ñịa 
thêm 3  Baht/kg lên 17,50 Baht/kg, giao tại nhà máy, bao gồm thuế trị giá gia tăng. Theo quyết ñịnh mới 
này, giá ñường trắng loại thường và ñường trắng tinh luyện giao tại nhà máy tăng tới lần lượt 14 Baht và 
15  Baht /kg (chưa tính VAT) 

Tại Việt Nam, trái với lệ thường – giá thường giảm sau mỗi ñợt Tết Nguyên ñán vì nhu cầu dùng 
ñường cho sản xuất bánh kẹo giảm trong khi nhu cầu tiêu dùng của người dân vẫn thấp vì chưa ñến hè - 
giá ñường liên tục tăng từ ñầu năm tới nay, thêm 500 ñồng 1kg so với những ngày cuối tháng 1/06 và 
thêm khoảng 4.000 ñồng so với cùng kỳ này năm ngoái, hiện ñạt khoảng 12.000 ñồng 1kg. Nguyên nhận 
không chỉ bởi tác ñộng của thị trường thế giới, mà còn do giá giá mía nguyên liệu tăng cao kỷ lục, 660 ñ 
1kg. Ngành ñường trong nước ñang thiếu nguyên liệu trầm trọng. Các nhà máy ñường của Việt Nam 
ñang ñề nghị chính phủ cho phép nhập khẩu ñường thô ñể bù ñắp lượng cung thiếu hụt ước khoảng 
200.000 tấn. 

Dự ñoán giá ñường sẽ còn cao trong thời gian tới, ñặc biệt khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao vào mùa hè. 
Hãng phân tích thị trường ñường F.O.Litch của ðức ñã ñiều chỉnh giảm mức dự báo sản lượng ñường 
thế giới niên vụ 2005/06 xuống còn 147,7 triệu tấn, thấp hơn so với dự báo 148,6 triệu tấn ñưa ra hồi 
tháng 10/05. Mặc dù con số ñó vẫn cao hơn so với 142,2 triệu tấn của niên vụ 2004/05, song sẽ không 
ñủ ñể ñáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu trong bối cảnh dự trữ ñường thế giới sụt giảm trong năm 
thứ 3 liên tiếp. (AFP, 13/4/06) 

Ấn ðộ không nh ập kh ẩu  ñường thô nh ưng vẫn có th ể xuất khẩu  

ấn ðộ ñặt mục tiêu xuất khấu ít nhất 1 triệu tấn ñường trắng trong năm marketing này (kết thúc vào 
tháng 9/06) nhằm tránh tình trạng dư cung trong tương lai. 

Trong 2 năm qua, nhiều nhà máy ñường ấn ðộ ñã nhập khẩu ñường thô miễn thuế với ñiều kiện là họ 
sẽ phải xuất khẩu một lượng ñường trắng tương ñương trong 24 tháng. Do vậy, mức xuất khẩu bắt buộc 
ñối với các nhà máy ñường ấn ðộ tính tới 9/07 là 2,4 triệu tấn. Từ tháng 10/05, các nguyên tắc ñã ñược 
áp dụng cho mức xuất khẩu 650.000 tấn ñường trắng ñối với các nhà máy nhập khẩu ñường thô, nhưng 
trong 6 tháng qua mới chỉ xuất khoảng 250.000 tấn. 

Năm Marketing ñường của  ấn ðộ kéo dài từ tháng 10 năm này tới tháng 9 năm sau. Trước ñây, vài 
nhà máy ñã không xuất khẩu ñường trắng trong thời gian lệnh ban hành, hay lệnh cho phép có hiệu lực, 
và ñã phải tìm kiếm gia hạn thêm. 

Mức nhập khẩu ñã không ñáp ứng ñược dự kiến của chính phủ mặc dù thị trường quốc tế ñang nóng 
lên do nhiều nhà máy nhập khẩu ñường thô dự ñoán giá sẽ tăng thêm và ñang giữ kế hoạch bán. 

Chính phủ nước này quyết ñịnh tự do hoá các quy ñịnh giao dịch ñường khi ñiều kiện thị trường hiện 
nay cho thấy, khả năng xuất khẩu 1 triệu tấn ñường trắng tới tháng 9/2006 không thể thực hiện ñược trừ 
phi các quy ñịnh ñó ñược nới lỏng. 

Hiện nay thị trường trong nước ñang dư cung ñường, vì vậy chính phủ ñang cố gắng ñạt chỉ tiêu xuất 
khẩu nhằm tránh tình trạng tồn ñọng với số lượng lớn. 

Theo dự tính của chính phủ và của ngành, sản lượng ñường của ấn ðộ trong năm này, tính tới tháng 
9/06 sẽ là 18,5 triệu tấn, tăng so với mức 13,6 triệu tấn năm 2004/05.  (Xinhua, 20/4/2006) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 5 - 2006 

 
TIN TRONG NƯỚC 

         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Tình hình sản xuất mía ñường tháng 5/2006 

  Mục tiêu và giải pháp phát triển mía nguyên liệu ñến năm 2010 

  Công ty mía ñường Sóc Trăng làm ăn hiệu quả nhờ kịp thời tổ chức lại sản xuất 

         TIN VẮN  

 ðắc Lắc: Công ty mía ñường 333 ñầu tư gần 15 tỷ ñồng phát triển vùng nguyên liệu 

 Tiền Giang: Cây mía giúp người dân xoá ñói giảm nghèo 

 Quảng Ngãi: ðầu tư hơn 5,8 tỷ ñồng cho 3 hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi 

 Trà Vinh: Liên kết 4 nhà xây dựng vùng mía nguyên liệu ổn ñịnh 

 Trà Vinh: Giá mía giống tăng cao kỷ lục 

 Thanh Hoá: Vùng nguyên liệu mía phía Bắc bị nhiễm dịch bọ hung nặng 

 Trà Vinh: Diện tích mía trồng mới tăng cao 

 Gia Lai: Gần 700 ha mía bị sâu hại 

TIN THẾ GIỚI  

         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

  Giá ñường thế giới có thể chịu sức ép bởi sản lượng ñường của khu vực Trung Nam Braxin? 

 Giá ñường thô thế giới sẽ dao ñộng từ 15 – 17 Uscent/lb trong thời gian tới? 

  Chênh lệch giá giữa ñường trắng và ñường thô mở rộng hơn 

  Ấn ðộ tăng công suất sản xuất ñường ñể tận dụng cơ hội xuất khẩu 

  Thái Lan: hoạt ñộng giao dịch ñường trầm lắng 

  Braxin: thời tiết khô ráo giúp tăng năng suất mía ñường  

  Giá giảm sẽ thu hút khách mua trở lại thị trường ñường Braxin 

  Sản lượng mía Braxin niên vụ 2006/07 sẽ ñạt mức kỷ lục 415 triệu tấn 

  EU sẽ không thể cải cách chính sách xuất khẩu ñường ñúng thời hạn 

  Kenya: sản lượng ñường năm 2005 giảm 5,4% 

  Cuba: vụ mía ñường này ñạt sản lượng 1,2 triệu tấn 

  Trung Quốc sẽ tổ chức ñấu giá quyền tinh luyện ñường  
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 05 - 2006 

TIN TRONG NƯỚC 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

Tình hình s ản xu ất mía ñường tháng 5/2006  

Giá ñường trên thị trường thế giới sau khi tăng lên mức cao nhất trong vòng 20 năm qua ñã bắt ñầu 
giảm: tại Luôn ñôn ñường trắng giao tháng 8/2006 từ 483,5 USD/tấn (2/5) tăng lên 497 USU/tấn (12/5) 
sau ñó giảm xuống 481 USD/tấn (19/5). 

Theo dự báo của Tổ chức ñường Quốc tế, niên vụ 2006-2007 do thời tiết không thuận lợi và diện tích 
trồng giảm (do việc giảm mạnh trợ cấp giá ñường của EU) nên sản lượng ñường sẽ thiếu hụt khoảng 2-
2,2 triệu tấn và lượng ñường dự trữ ñã xuống ñến mức thấp nhất trong 10 năm qua nên giá ñường thế 
giới liên tục ñứng ở mức cao trong 5 tháng ñầu năm. Dự báo giá ñường thế giới tháng 6 và 6 tháng cuối 
năm tiếp tục ñứng ở mức cao do nguồn cung khan hiếm. 

a. Tình hình sản xuất: 

- ðến hết tháng 5/2006 ñã có 35/37 nhà máy ñường dừng sản xuất (còn 2 nhà máy sản xuất là KCP 
Phú Yên và Tuy Hòa). Các nhà máy ñã ép ñược 268.050 tấn mía, tăng 312,3% so cùng kỳ năm 2005; 
sản xuất 26.786 tấn ñường, tăng 368% so cùng kỳ năm 2005. Trong ñó:  

+ Miền Bắc: Tất cả các nhà máy ñã kết thúc vụ sản xuất. 

+ Miền Trung và Tây Nguyên: ép 75.500 tấn mía, tăng 88,75% so cùng kỳ năm 2005, sản xuất 7.681 
tấn ñường, tăng 156% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Nam: ép 192.550 tấn mía, tăng 670,2% so cùng kỳ năm 2005; sản xuất 19.105 tấn ñường, 
tăng 601,6% so cùng kỳ năm 2005. 

- Lũy kế hết tháng 5/2006 các nhà máy ñường ép 8.436.837 tấn mía, bằng 90,55% so cùng kỳ năm 
2005; sản xuất 751.094 tấn ñường, bằng 83,3% so cùng kỳ năm 2005. 

Trong ñó: 

+ Miền Bắc: ép 2.291.100 tấn mía, bằng 72,2% so cùng kỳ năm 2005; sản xuất 229.363 tấn ñường, 
bằng 70,9% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Trung và Tây Nguyên: ép 1.542.787 tấn mía, bằng 78,3% so cùng kỳ năm 2005; sản xuất 
142.626 tấn ñường, bằng 69,7% so cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Nam: ép 4.602.950 tấn mía, tăng 10,7% so cùng kỳ năm 2005; sản xuất 379.105 tấn ñường, 
tăng 1,7% so cùng kỳ năm 2005. 

- Giá mua mía: Do cuối vụ các NMð tận thu nguyên liệu ñể ñảm bảo sản xuất không bị ñứt ñoạn nên 
giá mía ở ðBSCL ñược ñẩy cao hơn so với tháng trước. Giá mía tại các NMð Cần Thơ khoảng 720.000 
ñ/tấn (10 CCS), Sóc Trăng khoảng 700.000 ñ/tấn (10 CCS), Trà Vinh khoảng 720.000 ñ/tấn (mua xô); tại 
miền Trung, KCP mua xô tại các nhà máy khoảng 550.0000 – 600.000 ñ/tấn. 

- Giá bán ñường: Giá bán ñường trắng tại các NMð trên ñịa bàn cả nước dao ñộng trong khoảng từ 
10.000-10.500 ñ/kg; ñường tinh luyện từ 10.600-10.700 ñ/kg. Nhận ñịnh cho thấy giá ñường tại các trung 
tâm buôn bán lớn từ giữa tháng 5 nhích lên khoảng 200-300 ñ/kg so với 2 tuần ñầu tháng, nhưng sau ñó 
lại giảm ñôi chút. Dự ñoán trong tháng 6 giá ñường không có biến ñộng lớn mà chỉ dao ñộng chút ít, một 
mặt do vụ sản xuất ñã kết thúc, nhu cầu ñường trong mùa hè tăng lên; mặt khác giá ñường trên thế giới 
trong những ngày này ñang có xu hướng giảm.   

 b. Công tác ñang tiến hành trong tháng 5: 

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có ý kiến ñề nghị Bộ Thương mại cấp phép nhập khẩu 
ñường thô cho 7 doanh nghiệp số lượng 51.000 tấn (thời ñiểm thực hiện trước 31/8/2006). 

- Các nhà máy tiếp tục chuyển ñổi hình thức sở hữu như:  

+ Hoàn chỉnh việc bán CP thuộc Công ty mía ñường 333;  
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+ Làm các thủ tục bán CP thông qua thị trường chứng khoán của Công ty ñường Hiệp Hòa, phần vốn 
Nhà nước còn lại tại Công ty ñường Bình ðịnh; 

+ Xây dựng phương án bán doanh nghiệp thuộc Công ty mía ñường Kon Tum, Nhà máy ñường Cam 
Ranh, Nhà máy ñường Thới Bình, Công ty mía ñường Trà Vinh và Công ty mía ñường Kiên Giang. 

+ Phối hợp với các Tòa án ñịa phương ñể hoàn chỉnh các thủ tục phá sản nhà máy, trong ñó có việc 
Tòa án Kinh tế Tòa án nhân dân Quảng Bình xin ý kiến Tòa án Kinh tế, Tòa án nhân dân Tối cao về việc 
phân bổ vốn thu ñược sau khi ñấu giá thiết bị nhà máy ñường Quảng Bình cho các tổ chức tín dụng; 

+ Sau khi xác ñịnh giá trị doanh nghiệp, ñang tiến hành tiếp theo các thủ tục CPH tại Công ty ñường 
Nông Cống;  

- Kiểm tra thực tế kế hoạch mở rộng nâng công suất và xây dựng mới nhà máy ñường ở Sóc Trăng 
và Hậu Giang. 

Mục tiêu và gi ải pháp phát tri ển mía nguyên li ệu ñến năm 2010 

1. Dự báo bối cảnh ngành mía ñường trong th ời gian t ới 

a/ Thuận lợi 

Thị trường tiêu thụ và giá ñường thế giới cũng như trong nước ñang diễn biến có lợi cho người trồng 
mía. 

- Thành tựu KHCN về giống và kỹ thuật canh tác mía trong khu vực và trên thế giới ñang phát triển 
mạnh là ñiều kiện ñể chúng ta có thể tiếp thu và áp dụng tạo bước ñột phá tăng năng suất, chất lượng.   

- Việc sắp xếp ñồi mới, cổ phần hóa các doanh nghiệp ñường ñang tiến triển tích cực tạo nội lực cho 
phát triển mía ñường. 

b/ Khó khăn   

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế (AFTA, WTO) ñòi hỏi ngành ñường phải cạnh tranh gay gắt với các 
nước trong khu vực và trên thế giới. 

- Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp theo hướng tăng giá trị và hiệu 
quả/ñơn vị canh tác cây mía ñang phải cạnh tranh gay gắt với những cây trồng khác.   

- Nhu cầu ñầu tư cơ sở hạ tầng và các yếu tố ñầu vào ñể thâm canh mía rất lớn, trong khi nguồn lực 
của - các ñịa phương ở vùng trồng mía tập trung, doanh nghiệp ñường và người trồng mía còn rất hạn 
chế. 

2. ðịnh hướng và m ục tiêu phát tri ển mía ñến năm 2010   

* ð�n năm 2010 

- Phát triển ñể ổn ñịnh diện tích khoảng 300 nghìn ha, trong ñó vùng nguyên liệu tập trung 250 nghìn 
ha. 

Chỉ mở rộng diện tích ở những nơi có ñiều kiện thâm canh và có hiệu quả so với các cây trồng khác. 

- ðẩy mạnh thâm canh ñể ñạt năng suất mía bình quân 65 tấn/ha với chữ  ñường trung bình > 
11CCS; sản lượng mía ñạt khoảng 19,5 triệu tấn, trong ñó vùng tập trung ñạt 17 triệu tấn mía. 

- Nâng tỷ lệ giống mía mới có năng suất, chữ ñường cao trong sản xuất ñạt khoảng 70% diện tích. 

Phấn ñấu ñạt giá trị thu hoạch bình quân 1 ha mía > 30 triệu ñồng/năm. 

* Tr��c m�t niên v   2006-2007: 

ðể ñảm bảo có 12 triệu tấn mía nguyên liệu ñủ cung cấp cho các nhà máy ñường ñang hoạt ñộng 
cần phấn ñấu:  

Tăng diện tích mía vùng tập trung từ 193 nghìn hiện nay lên 221 nghìn ha, năng suất từ 47 tấn/ha lên 
52 tấn/ha vào năm 2007; diện tích mở mới tập trung ở các vùng BTB, Duyên hải NTB, Tây Nguyên và 
ðNB.  

3. Một số giải pháp phát tri ển mía nguyên li ệu ñến năm 2010. 

(1). Rà soát và ñiều chỉnh quy hoạch vùng nguyên liệu 



 61 

- ðối với những nhà máy ñã có quy hoạch vùng nguyên liệu ñược phê duyệt nhưng hiện tại diện tích 
không ñủ hoặc ñã chuyển sang mục ñích khác cần ñề xuất với ñịa phương ñiều chỉnh bổ sung diện tích 
thay thế. 

- ðối với các nhà máy chưa ñược quy hoạch vùng nguyên liệu cần khẩn trương ñề xuất với ñịa 
phương xây dựng và phê duyệt vùng nguyên liệu cụ thể ñể có căn cứ ñầu tư phát triển. 

Bố trí ñất trồng mía cần ñảm bảo ñiều kiện thâm canh ñể cây mía có hiệu quả và khả năng cạnh tranh 
ñược với cây trồng khác. Những vùng ñất quá xấu và khó khăn giao thông không quy hoạch trồng mía. 
Yên ðịnh, Triệu Sơn... của tỉnh Thanh Hóa ñạt năng suất bình quân 100 - 120 tấn/ha). 

 (2) Phát triển cơ sở hạ tầng vùng mía tập trung 

Gắn với phát triển quy hoạch chung về hạ tầng trên ñịa bàn. 

- Giao thông: cải tạo và nâng cấp các trục giao thông chính giữa vùng nguyên liệu tập trung với cơ sở 
chế biến, tu bổ xây dựng mới các tuyến giao thông nội ñồng trong vùng mía ñể giảm thời gian và chi phí 
vận chuyển. 

- Thủy lợi: củng cố nâng cấp các công trình giữ nước và dàn nước trong các vùng mía tập trung; mở 
rộng áp dụng các hình thức tưới tiết kiệm nước bằng hệ thống tưới thấm, ống nổi như Công ty Mía 
ðường Quảng Ngãi, Lam Sơn, Tây Ninh. 

 (3) ðẩy mạnh phát triển giống mía tốt:   

ðể ñạt tỷ lệ sử dụng các giống mía mới có năng suất chất lượng cao từ 30%  hiện nay lên 70% năm 
2010 nhằm tạo bước ñột phá về năng suất cần thực hiện ñồng bộ một số biện pháp sau:   

- Phát triển nhanh bộ giống mía tốt: cùng với việc phục tráng các giống mía phổ biến trong sản xuất 
hiện nay, tập trung ñẩy mạnh nghiên cứu chọn tạo trong nước và nhập nội nhân nhanh bộ giống mía có 
năng suất, chất lượng cao như: 

+ ðối với vùng ðBSCL và ðNB: nhân nhanh các giống mía tốt của Viện mía ñường Bến Cát như. 
VN84 - 422, K84 -200, VN85 - 1859, VN84 -1437, DLM24. 

+ ðối với các tỉnh miền Bắc và miền Trung: nhập nội và nhân nhanh các giống tốt của Trung Quốc 
như: Vð93 -159, ROC22, ROC23, ðài ðường 27, Quế Dẫn P8, ðài ðường 7, ðài Ưu, (năng suất > 80 
tấn/ha, chữ ñường 12-14CCS); Quế ðường 94 - 116, 94 -114 (năng suất > 80 tấn/ha, chữ ñường 15-
16CCS). 

- Bố trí cơ cấu giống mía phù hợp: căn cứ nhu cầu nguyên liệu cho chế biến và ñiều kiện sinh thái cụ 
thể, từng nhà máy xác ñịnh cơ cấu giống ñể có tỷ lệ hợp lý: chín sớm khoảng 25%, chín muộn 25%, chín 
trung bình 50% ñảm bảo thời gian chế biến trung bình 150 ngày/vụ ép, phát huy hiệu quả của nhà máy. 

Hướng bố trí giống cho các vùng như sau: 

+ Vùng BTB và MNPB: nhóm chín sớm: Qð 93-159, Vð 81-3254, ROC22... nhóm chín trung bình: 
Qð17, VN84-422, Vð62-237, Qð15, ROC10, ðài ðường 27, ROC23, Vð86-368, Quế ðường 94-116, 
Quế ðường 94-114 (chữ ñường 14-16 CCS), Quế Dẫn P8, Việt ðường 63-237, ðài Ưu, ðài ðường 7; 
nhóm chín muộn: ROC9, ROC16, My55-14. 

+ Vùng ðNB, NTB và Tây Nguyên: nhóm chín sớm: ROC10, ROC22, RB72-454, Vð81-3254, Vð93-
159, Qð15 VN84-422; nhóm chín trung bình: VN84-1437, VN85-1859, VN85-1427, DLM24, C1324-74, 
C86-456; nhóm chín muộn: R570, ROC16, ROC9...   

+ Vùng ðBSCL: nhóm chín sớm: C111-79, VN85-1427, VN84-4137; nhóm chín trung bình: C86-456, 
C85-391, VN84-1437, VN85-65, Qð11, DLM24, Vð86- 368; nhóm chín muộn: K84-200, VN85-1859, 
ROC9... 

- Củng cố và xây dựng hệ thông nhân giống mía 3 cấp theo ðề án "Phát triển vùng nguyên liệu giai 
ñoàn 2003-2008". 

Trong năm 2006 và 2007 tập trung xây dựng ñược các trung tâm giống mía cho các vùng: BTB, TTB, 
NTB, ðNB và ðBSCL ñể cung cấp giống mía xác nhận cho các  nhà máy:  

Từng nhà máy củng cố, xây dựng các cơ sở nhân giống mía của mình (Trung tâm, Trạm, Trại hoặc 
khu chuyên sản xuất mía giống theo mô hình của các Công ty CP mía ñường Lam Sơn, Công ty CP mía 
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ñường Quảng Ngãi, Công ty mía ñường Hiệp  Hòa...) ñể sản xuất và cung ứng ñủ giống mía có chất 
lượng tốt cho sản xuất ñại trà. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng giống mía. 

Trước mắt từng nhà máy phải bố trí diện tích nhân giống mới trong vụ Xuân và vụ Hè Thu 2006 ñể 
ñảm bảo ñủ giống cho trồng vụ ðông Xuân 2006 - 2007 và vụ Xuân 2007 bằng cách:   

- ðối với các giống ñã qua khảo nghiệm cho kết quả tốt như: ROC23, ðài ðường 27, Quế Dẫn P8, 
ðài ðường 7, ðài Ưu, Qð94-116, Qð-94-114, Qð94-119, một mặt áp dụng các biện pháp nhân nhanh 
giống tại chỗ; ñồng thời khẩn trương làm thủ tục công nhận ñể có cơ sở nhập nhanh giống tốt ñáp ứng 
nhu càu sản xuất. 

- Lựa chọn diện tích ñất tốt có ñiều kiện tưới tiêu ñể bố trí diện tích chuyên nhân giống mía ngay từ vụ 
Xuân và vụ Hè Thu.   

- Nguồn mía giống: Những nơi ñã có diện tích chuyên giống tăng cường chăm sóc phòng trừ sâu 
bệnh ñảm bảo chất lượng nguồn giống; những nơi chưa có diện tích chuyên cần tuyển chọn những diện 
tích mía tơ có ñộ thuần tốt ñể tập trung chăm sóc và bồi dục làm mía giống; nơi chưa có ñủ nguồn giống 
phải có kế hoạch ký hợp ñồng với cơ sở khác ñể chủ ñộng nguồn giống cho vụ tới. 

(4) ð�y m�nh k! thu "t thâm canh mía  

ðể thâm canh  mía ñạt năng suất cao cần thực hiện tốt quy trình kỹ thuật ñã hướng dẫn, ñặc biệt chú 
ý một số vấn ñề sau: 

- Chu kỳ kinh doanh mía không quá 3 năm (1 tơ + 2 mía gốc) 

- ðẩy mạnh cơ giói hóa trong khâu làm ñất, ñặc biệt ñối với ñất ñồi dốc sử dụng cày 1 lưỡi, cày rung 
theo ñường ñồng mức ñể ñảm bảo ñộ sâu 35-50 cm và hạn chế xói mòn. 

- Tăng cường trồng xen cây họ ñậu (lạc, ñậu tương, ñậu ñỗ các loại) và cây cải tạo ñất cho mía tơ; 
mở rộng công thức luân canh mía trên ñất ruộng: mía vụ Xuân (tháng 1 - tháng 9) + ñậu tương ðông 
(tháng 9 - tháng 12) như mô hình Thọ Xuân, Triệu Sơn, Nông Cống - Thanh Hóa. 

- Bố trí thời vụ và mật ñộ trồng thích hợp: trong từng khoảng thời vụ ñã hướng dẫn, cần chuẩn bị các 
ñiều kiện ñể trồng vào thời ñiểm tốt nhất. Mật ñộ phải ñảm bảo 8 – 12 cây hữu hiệu /m2. 

- Bón ñủ phân theo quy trình thâm canh, ñặc biệt là phân hữu cơ tối thiểu ñảm bảo 15 tấn/ha, trong 
ñó từ 2 - 3 tấn phân hữu cơ vi sinh (Fitohoocmon, Hudavin, Komix, Sông Gianh, phân của các nhà máy 
ñường...); tăng cường trồng và sử dụng phân xanh và các sản phẩm chế biến từ phế thải của ngành 
ñường (huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa bón 20 - 25 tấn phân hữu cơ + 3  tấn phân vi sinh ñạt năng suất 80 
– 100 tấn mía/ha trên diện tích 500 ha).   

Phân vô cơ phải ñảm bảo bón từ 3,0 - 3,5 kg N; 1,5 - 1,7 kg P2O5; 3,0 - 3,3 kg K2O/1 tấn mía nguyên 
liệu. 

 - Mở rộng diện tích trồng mía có tưới, phấn ñấu ñến 2010 diện tích mía có tưới vùng tập trung ñạt 
khoảng 50% trở lên. áp dụng các biện pháp giữ ẩm cho mía như:  cày sâu trồng xen cây họ ñậu, tủ gốc 
vào mùa khô, sử dụng màng phủ nông nghiệp (như mô hình của Công  ty mía ñường Nông Cống, Lam 
Sơn tăng năng suất lên 30 %), phân hữu cơ ñẳng trương có chứa chất giữ ẩm ASM-1: 600-800 kg. (như 
mô hình ở ðồng Nai). 

- Từng bước ứng dụng công nghệ cao trong canh tác mía (trồng mía bầu, sử dụng màng phủ nông 
nghiệp, ñầu tư các hệ thống tưới nổi, dàn tưới phun...) trước hết ñối với diện tích mía giống như các mô 
hình của Quảng Ngãi, Nghệ An Tate & Lyle, Lam Sơn, Tây Ninh. 

- áp dụng triệt ñể biện pháp quản lý dịch hại (IPM) ñối với cây mía ñể ñảm bảo hiệu quả và an toàn. 

(5) Cơ ch� chính sách  

ðể tận dụng tốt những cơ hội phát triển của ngành mía ñường trong thời gian tới,  cần có những 
chính sách khuyến khích ñồng bộ tích cực ñối với người trồng mía. 

a/ vế giống:   

Thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển giống mía theo cơ chế của chương trình giống cây 
trồng, giống vật nuôi giống cây lâm nghiệp giai ñoạn 2006 - 2010 theo Quyết ñịnh 17/2006/Qð-TTg ngày 
20/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ. 
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- ở TW: Bộ Nông nghiệp & PTNT tiếp tục ñầu tư cho các cơ quan nghiên cứu thuộc Bộ ñể thực hiện 
chọn tạo và nhập nội các giống mía tốt (kể cả nhập công nghệ và mua bản quyền giống mới của nước 
ngoài) ñể sản xuất giống cơ bản (cấp I) cung cấp cho các cơ sở nhân giống của ñịa phương và doanh 
nghiệp. 

- Các ñịa phương có doanh nghiệp chế biến ñường dành vốn ngân sách và lồng ghép nguồn vốn các 
chương trình dự án trên ñịa bàn ñể hỗ trợ phát triển các cơ sở nhân giống mía xấc nhận (cấp II) và hỗ 
trợ cho phổ cập các giống mía thương phẩm (cấp III) tốt vào sản xuất trên ñịa bàn. 

b/ ðầu tư phát triển hạ tầng: 

ðối với các ñịa phương vùng mía thuộc ñịa bàn có các chương trình mục tiêu Quốc gia, các dự án 
ñầu tư sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ; vốn ODA cần tăng cường lồng gép nguồn vốn ñể ñầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng (trục giao thông chính, các công trình thủy lợi ñầu mối... ) ñến vùng mía. ðồng 
thời huy ñộng vốn của doanh nghiệp và các nguồn khác ñể xây dựng hệ thống giao thông thủy lợi nội bộ 
vùng mía. 

c/ Vốn ñầu tư cho sản xuất 

Vốn cho trồng mới: các doanh nghiệp ñầu tư ứng trước cho người trồng mía theo hợp ñồng. Theo 
kinh nghiệm của Công ty CP mía ñường Lam Sơn các nhà máy ñầu tư ứng trước giống, vật tư sản xuất 
không tính lãi với mức khoảng 10 triệu ñồng/ha.  

  - Vốn ñầu tư cho chăm sóc và thâm canh có thể ứng theo hợp ñồng hoặc người  sản xuất tự ñầu tư.  

Ngành nông nghiệp và ngành ngân hàng từ TW ñến các ñịa phương trong vùng nguyên liệu mía cần 
phối hợp xây dựng chương trình tín dụng cho phát triển mía nguyên liệu và có những cơ chế thích hợp 
ñể tạo ñiều kiện cho các doanh nghiệp và  người trồng mía có khả năng  vay vốn thuận lợi ñể ñáp ứng 
nhu cầu thâm canh. 

ðể khuyến khích người trồng mía tự ñầu tư thâm canh và có vùng nguyên liệu ổn ñịnh lâu dài, cần 
tạo sự gắn bó quyền lợi giữa người trồng mía và nhà máy mở rộng hình thức người trồng mía góp cổ 
phần với nhà máy bằng giá trị quyền sử dụng ñất theo kinh nghiệm của Công ty CP mía ñường Lam 
Sơn. 

d/ Giá cả và tiêu thụ sản phẩm 

Với mặt  bằng giá cả của vật tư ñầu vào và giá ñường trong mối tương quan với các loại  nông sản 
khác như hiện nay, giá mía nguyên liệu cần ñược duy trì tối thiểu ở mức 500 ñ/kg mía chữ ñường 
10CCS. Trường hợp giá ñường thế giới tiếp tục tăng, giá mía cần ñiều chỉnh kịp thời ñể ñảm bảo thu 
nhập của người trồng mía không thấp hơn các cây trồng khác trên cùng loại ñất ñó. 

Tiếp tục ñẩy mạnh thực hiện chính sách khuyến khích tiêu thụ sản phẩm thông qua hợp ñồng theo 
Quyết ñịnh 80 của Chính phủ, ñến 2010 ñảm bảo 90% diện tích mía vùng tập trung ñược thực hiện theo 
cơ chế này. 

Cải tiến phương thức tổ chức thu mua nguyên liệu theo hướng giảm các ñầu mối  trung gian, công 
khai  hóa thời gian, giá cả thu mua ñể giảm chi phí trung gian ñể ñảm bảo quyền lợi chính ñáng cho 
người sản xuất. Tham khảo kinh nghiệm của Công ty CP mía ñường Lam Sơn: giá mía theo chữ ñường: 
từ 10CCS trở lên nếu tăng thêm 1CCS sẽ ñược tính thêm 15% giá mua; nếu chữ ñường giảm thì cũng 
giảm giá mua nhưng ñược bảo hiểm thấp nhất là 8CCS; mía rải vụ sớm và muộn ñược thanh toán tăng 
thêm 15%. 

(6)  ðẩy mạnh công tác khuyến nông 

a/ Hệ thống khuyến nông nhà nước: xác ñịnh chương trình khuyến nông cây mía là một trong những 
chương trình khuyến nông trọng ñiểm ñể có kế hoạch ñầu tư hợp lý, tập trung vào các nội dung: hỗ trợ 
nhân nhanh giống mía tốt, xây dựng mô hình thâm canh mía cao sản, mô hình sản xuất mía công nghệ 
cao, xây dựng các chương trình hướng dẫn kỹ thuật thâm canh mía trên các phương tiện thông tin ñại 
chúng, tổ chức ñào tạo tập huấn cho cán bộ khuyến nông cơ sở và người trồng mía. 

b/ Khuyến  nông của  các nhà máy ñường: từng nhà máy cần tổ chức lực lượng cán bộ khuyến nông 
(nông vụ) phối hợp với khuyến nông cơ sở của các xã trong vùng nguyên liệu ñể trực tiếp hướng dẫn 
chuyển giao kỹ thuật và cung ứng giống, vật tư tiêu thụ sản phẩm cho người trồng mía. 

Bố trí vốn ñể xây dựng mô hình, tổ chức hội thảo, in ấn tài liệu cung cấp cho người sản xuất. 

Công ty mía ñường Sóc Tr ăng làm ăn hi ệu qu ả nhờ kịp thời tổ chức lại sản xu ất 
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Từ một ñơn vị làm ăn yếu kém những năm trước ñây, Công ty Mía ðường Sóc Trăng ñã vươn lên trở 
thành doanh nghiệp có lợi nhuận cao ñóng góp nhiều vào sự tăng trưởng kinh tế ñịa phương. Nếu như 
kết thúc năm 2004 chỉ lãi ñược chừng 4 tỉ ñồng thì sang năm 2005 mức lãi tăng lên 27 tỉ và năm 2006 - 
theo ông Trịnh Minh Châu, Quyền Giám ñốc công ty sẽ không dưới 30 tỉ ñồng. Con ñường nào ñã giúp 
cho Công ty Mía ðường Sóc Trăng gặt hái ñược những vụ mùa bội thu như thế? 

ðổi mới dây chuy ền công ngh ệ, ña dạng hóa s ản phẩm 

Ông Trịnh Minh Châu nhớ lại ngày trước công suất nhà máy nhỏ, máy móc thiết bị lạc hậu, lao ñộng 
phần nhiều làm thủ công. Từ những yếu tố trên tất yếu cho ra kết quả năng suất lao ñộng thấp, sản 
phẩm ñơn ñiệu, chất lượng kém không ñủ sức cạnh tranh trên thị trường. ðó là những yếu kém cần thiết 
phải khắc phục trên con ñường ñổi mới và ñi lên của công ty Mía ðường Sóc Trăng. Thực hiện ñịnh 
hướng chiến lược ñã ñề ra, trước tiên công ty huy ñộng các nguồn vốn ñầu tư trên 20 tỉ ñồng nhằm ñổi 
mới thiết bị dây chuyền công nghệ cho phép mở rộng công suất chế biến từ 1.000 tấn mía cây/ngày giai 
ñoạn 1998 - 2000 lên gấp ñôi, tức 2.000 tấn mía cây/ngày thời ñiểm hiện nay. Lợi ích của việc ñổi mới 
dây chuyền công nghệ kịp thời không chỉ ở chỗ ñơn thuần nâng công suất chế biến mà hơn thế tạo ñiều 
kiện cho doanh nghiệp tổ chức lại hợp lý hóa sản xuất cho ra những sản phẩm mới, ña dạng trong quá 
trình vận hành thiết bị, tăng thêm lợi nhuận. 

Hiện nay, Công ty Mía ðường Sóc Trăng tổ chức sản xuất theo qui trình khép kín, tận dụng ñược tất 
cả các nguồn phụ phẩm, phụ liệu từ cây mía ñường cho ra các sản phẩm ña dạng, ñáp ứng ñược yêu 
cầu cao của thị trường. Ví dụ như xác bã mía sau khi ép ñược dùng làm nhiên liệu chạy nồi hơi phát 
ñiện, làm nguyên liệu sản xuất phân bón vi sinh, sản xuất thêm nước uống tinh lọc... Nếu như trước ñây 
chỉ ñơn thuần sản xuất kinh doanh ñường thì từ khi thực hiện theo ñường hướng ñổi mới về mọi mặt, 
Công ty Mía ðường Sóc Trăng hình thành những phân xưởng ñường kết tinh, phân xưởng nước uống 
tinh lọc, phân bón vi sinh giải quyết công ăn việc làm cho trên 400 công nhân với mức thu nhập bình 
quân mỗi lao ñộng ñạt 2,3 triệu ñồng/người/tháng. 

Khẳng ñịnh th ương hi ệu công ty Mía ðường Sóc Tr ăng  

Theo báo cáo của ông Trịnh Minh Châu, từ ñầu vụ ñến nay, Công ty Mía ðường Sóc Trăng ñã sản 
xuất ñược 28.000 tấn ñường kết tinh và ñang phấn ñấu nâng sản lượng cả năm lên 35.000 tấn, tăng hơn 
5.000 tấn so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, Công ty cũng phấn ñấu sản xuất thêm 5.000 tấn phân bón 
vi sinh, 6 triệu lít nước uống tinh lọc tung ra thị trường phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Từ chỗ ít có 
tiếng tăm, ngày nay các sản phẩm của Công ty Mía ðường Sóc Trăng ñang ñược tiêu thụ mạnh. Không 
kể mặt hàng chủ lực là ñường kết tinh, hàng tháng, Công ty ñạt doanh số bán ra mặt hàng nước tinh lọc 
hàng trăm triệu ñồng còn phân bón vi sinh vài năm nay trở thành người bạn tin cậy của các vùng mía 
nguyên liệu rộng lớn từ Cù Lao Dung qua Long Phú, Mỹ Tú và các tỉnh bạn Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc 
Liêu... giúp nông dân tăng nhanh năng suất, sản lượng, tăng ñộ phì nhiêu của ñất vừa giảm ñược chi phí 
sản xuất. Lộ trình ñổi mới ñi lên của Công ty Mía ðường Sóc Trăng ñã chứng tỏ tính ñúng ñắn của các 
quyết sách phù hợp. Lãnh ñạo Công ty Mía ðường Sóc Trăng cũng lạc quan với thị trường ñường và 
các sản phẩm công nghiệp chiết xuất từ cây mía ñường trong tương lai. Có một lợi thế riêng không thể 
không nhắc ñến là Công ty Mía ðường Sóc Trăng nằm trong vùng nguyên liệu mía ñường ñược xem lớn 
nhất và chất lượng trữ ñường tốt nhất khu vực ñồng bằng sông Cửu Long. Vùng mía nguyên liệu nầy 
nằm trọn trên phần ñất tỉnh Sóc Trăng trong ñó tập trung nhiều nhất tại huyện Cù Lao Dung, Long Phú, 
Mỹ Tú, Thạnh Trị với khả năng lên ñến 10.000 ñến 11.000 ha. Sự ăn nên làm ra của Công ty không chỉ 
mang lại lợi ích cục bộ cho nhà máy, cán bộ công nhân viên mà còn giúp cho hàng chục ngàn hộ nông 
dân ổn ñịnh sản xuất ñời sống cùng những hiệu ứng xã hội tích cực khác. Từ nhận thức như thế, Công 
ty Mía ðường Sóc Trăng ñang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp phát triển bền vững trong ñó có việc xây 
dựng vùng nguyên liệu 6.000 ha vào năm 2008 ñáp ứng mục tiêu nâng công suất chế biến lên 4.000 tấn 
mía cây/ngày, tiếp tục hiện ñại hóa dây chuyền sản xuất cho ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, mở rộng 
qui mô và công suất chế biến nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ 
cho ra thêm mặt hàng cồn tận dụng nguyên liệu sản xuất từ rỉ ñường. 

TIN VẮN  

ð�c L�c:  Công ty mía ñường 333 ñầu tư gần 15 tỷ ñồng phát tri ển vùng nguyên li ệu 

Năm nay, Công ty mía ñường 333 (Tổng Công ty cà phê Việt Nam) ñã ñầu tư gần 15 tỉ ñồng cho 
1.300 hộ nông dân phát triển vùng mía nguyên liệu 2.600 ha, trong ñó có 1.400 ha mía trồng mới và 
1.200 ha mía lưu gốc. Toàn bộ số vốn ñầu tư trên, công ty sẽ thu hồi bằng mía nguyên liệu trong 3 năm 
sản xuất.  
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Công ty mía ñường phối hợp ngành nông nghiệp các huyện Ea Kar và M’ðrắc quy hoạch vùng 
nguyên liệu mía 3.200 ha trên vùng ñất thích hợp ñể phát triển sản xuất. Căn cứ vào ñiều kiện sản xuất 
cụ thể của bà con nông dân và việc tính toán hợp lý mức chi phí cho việc trồng và chăm bón, công ty ñã 
ñầu tư cho các hộ nông dân trồng mới 1 ha mía 8 triệu ñồng và ñầu tư 3 triệu ñồng cho chăm sóc mía 
lưu gốc. Trong ñó, gồm các khoản ñầu tư về giống, phân bón vô cơ, phân hữu cơ vi sinh, thuốc bảo vệ 
thực vật và công chăm sóc. ðối với cây giống, công ty ñã cung cấp cho bà con nông dân các giống mía 
có năng suất cao và chứa hàm lượng ñường nhiều như: ROC22, ROC16, ROC25, ROC26, K84-200, 
C85-391, VN84-422, Vð86-368 là những loại trồng thích hợp với ñiều kiện ñất ñai và khí hậu ở trong 
vùng. Cán bộ kỹ thuật của phòng nông vụ công ty ñã hướng dẫn cho bà con nông dân kỹ thuật trồng, 
chăm bón và thu hoạch nguyên liệu ñúng thời vụ bảo ñảm mía cây cho hàm lượng ñường cao 

Trước khi bước vào vụ thu hoạch mía, công ty ñã ký hợp ñồng với nông dân về việc mua sản phẩm 
tại ruộng ñạt tiêu chuẩn về hàm lượng ñường với giá thỏa thuận theo thời ñiểm. ðến mùa thu hoạch, 
công ty sẽ thu hồi vốn ñầu tư bằng việc mua lại mía cây của bà con nông dân theo hợp ñồng ñã cam kết 
từ trước. 

Ti�n Giang:  Cây mía giúp ng ười dân xoá ñói gi ảm nghèo  

Xã vùng sâu Bình Xuân của huyện Gò Công ðông (tỉnh Tiền Giang) có hơn 1.000 ha trồng lúa. Năm 
1996, Nhà nước ñầu tư thực hiện ngọt hóa khu I và năm 1998 thực hiện ngọt hoá khu II. Song, do ñiều 
kiện tự nhiên của xã, có nhiều kênh rạch chằng chịt, ñất ñai bị nhiễm phèn mặn lâu ñời và ñịa hình không 
bằng phẳng, nên sản xuất cây lúa còn gặp nhiều khó khăn, thường bị ngập úng vào mùa mưa, khô hạn 
vào mùa nắng, dẫn ñến ñời sống người dân gặp nhiều khó khăn. ðể phát triển sản xuất phù hợp với ñiều 
kiện tự nhiên, ông Bùi Văn Dân, Phó Bí thư ðảng ủy xã Bình Xuân cho biết: xã ñã tích cực vận ñộng 
nhân dân san mặt bằng ñồng ruộng, ñào mương, thoát phèn, ñào kênh tháo chua, rửa mặn và cung cấp 
nước cho sản xuất ñồng thời thực hiện chuyển ñổi cơ cấu cây trồng. ðối với vùng trũng thì trồng lúa, còn 
vùng ñất ruộng gò cao chuyển sang trồng mía.  

Mấy năm qua, Bình Xuân ñạt kết quả cao trong việc chuyển ñổi phát triển trồng cây mía, như vậy tạo 
thu nhập ñáng kể cho nông dân. Trước khi có chương trình ngọt hoá, xã chỉ có 45 ha mía mà nông dân 
trồng trên ñất thổ cư. Còn bây giờ diện tích miá ñã tăng lên 155 ha, trong có ñó hơn 100 ha ñược trồng 
dưới chân ruộng. Ông Dân cho biết: năm 1997 vài xã chỉ có một vài hộ trồng thử nghiệm khoảng 2 ha 
mía dưới chân ruộng ñất gò cao. Vụ miá ñầu tiên ñạt hiệu qủa khá cao, do ñó thu hút người dân trong xã 
phát triển trồng mía. Bên cạnh ñó, Trạm Khuyến nông xây dựng mô hình thử nghiệm trồng cây mía dưới 
chân ruộng, tổ chức cho các hộ xung quanh ñiểm thực nghiệm tham gia hội thảo rút kinh nghiệm. Kết 
qủa cho thấy, mô hình trồng mía này thích nghi với vùng ñất nhiễm mặn, nên nhiều hộ nông dân mạnh 
dạn chuyển trồng lúa sang trồng mía. Ông Nguyễn Văn Kết, ngụ ấp 1 là người trồng miá cho năng suất 
cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Ông cho biết: qua học tập thực tế kỹ thuật trồng và hiệu quả từ mô 
hình trồng mía thí ñiểm của Trạm Khuyến nông huyện và tìm hiểu kỹ thuật trồng mía qua ñài, báo, nên 
ông mạnh dạn ñầu tư lên liếp trồng mía giống ROC 10 trên toàn bộ diện tích canh tác luá 2 ha. Do năm 
ñầu tiên, tất cả phải ñầu tư ban ñầu, nên chi phí cao, tổng số 60,5 triệu ñồng. Cụ thể, tiền cây giống 13 
triệu ñồng, cày xới, thuê giống công lao ñộng lên liếp 17,3 triệu ñồng, chi phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật 13,5 triệu ñồng, công thu hoạch 14,2 triệu ñồng. Ông còn cho biết thêm, giống miá ROC 10 có khả 
năng nẩy chồi tốt, cho ñộ ñường cao, chậm trỗ cờ và cho năng suất cao; với 2 ha thu hoạch ông bán 
ñược 91,2 triệu ñồng. Như vậy, một vụ miá với 2 ha, sau khi trừ chi phí, ông còn lời 30,7 triệu ñồng. Thu 
hoạch xong cây mía, ông tiếp tục thu gốc ñể giống cho vụ 2. Với cách trồng mía giảm chi phí ñầu tư về 
cày xới ñất, công lao ñộng, lên liếp và tự túc ñược cây giống thì vụ miá 2005 ñến 2006, ông lời gấp ñôi 
so với vụ vừa rồi (vì giảm ñược chi phí ñầu tư hơn 30 triệu ñồng). 

Thực tế trong thời gian qua, tuy giá miá hàng năm có biến ñộng, nhưng người trồng mía vẫn có lời. 
Nếu trồng miá kết hợp với xen canh cây màu thì ñời sống nông dân ở ñây sẽ ñược nâng cao hơn so với 
ñộc canh cây lúa. ðây là hình thức lấy ngắn nuôi dài. Theo thống kê của UBND xã Bình Xuân, giống mía 
nông dân trồng là ROC 10, ROC 16, ROC 18. Trong ñiều kiện bình thường trồng 1 ha mía (mùa vụ từ 
khoảng tháng tư âm lịch năm trước ñến tháng ba âm lịch năm sau) thu hoạch ñạt bình quân khoảng 50 
triệu ñồng, trừ chi phí lãi khoảng 35 triệu ñồng. Còn năm nào mùa nắng kéo dài thì giá mía tăng cao, 
người trồng ñạt lợi nhuận cao từ 40 ñến 42 triệu ñồng. Ông Bùi Văn Dân cho biết thêm: hiện xã cũng 
ñang khuyến khích người dân chuyển diện tích trồng lúa còn bấp bênh sang trồng mía và phấn ñấu ñến 
cuối năm nay sẽ chuyển toàn bộ diện tích này (khoảng 70 ha) sang trồng cây mía, nhằm giúp người dân 
xoá ñói giảm nghèo. 

Qu�ng Ngãi:  ðầu tư hơn 5,8 tỷ ñồng cho 3 h ợp tác xã chuyên canh mía k ết hợp ch ăn nuôi  
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Nhằm tạo ñiều kiện cho 3 hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp với chăn nuôi bao gồm: hợp tác xã 
(HTX) Tịnh Giang (Sơn Tịnh), Tú Sơn (Mộ ðức) và Phổ Nhơn (ðức Phổ) có ñiều kiện phát triển vùng 
nguyên liệu mía và chăn nuôi bò ổn ñịnh, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ñầu tư từ nguồn vốn ngân sách 
hơn 5,8 tỷ ñồng hỗ trợ cho Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi (chủ dự án) trực tiếp ñầu tư về giống 
mía, khai hoang, làm giao thông vùng mía và xây dựng hệ thống công trình thuỷ lợi cho 3 HTX trên.  

Trong ñó, HTX chuyên canh mía Phổ Nhơn ñược ñầu tư gần 2,4 tỷ ñồng ñể xây dựng hệ thống kênh 
mương vùng mía hơn 2,3 tỷ ñồng, mua giống mía có năng suất, chất lượng ñường cao hơn 74 triệu 
ñồng; HTX Tịnh Giang ñược ñầu tư gần 987 triệu ñồng (làm thủy lợi hơn 900 triệu ñồng mua giống mía 
hơn 85 triệu ñồng); HTX Tú Sơn xã ðức Lân (Mộ ðức) ñược ñầu tư hơn 2,44 tỷ ñồng (xây dựng công 
trình thuỷ lợi hơn 600 triệu ñồng, làm ñường giao thông vùng mía hơn 1,43 tỷ ñồng, khai hoang và mua 
giống mía hơn 400 triệu ñồng).  

Từ niên vụ mía 2005- 2006, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi làm 
chủ ñầu tư dự án "ðầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía kết hợp chăn nuôi” tại 3 HTX chuyên canh mía 
Tịnh Giang (Sơn Tịnh), Tú Sơn (Mộ ðức) và Phổ Nhơn (ðức Phổ) giai ñoạn 2005- 2008. ðây là một mô 
hình thí ñiểm nhằm phát triển vùng cây nguyên liệu và chăn nuôi tập trung của tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, 
qua hơn một năm triển khai thực hiện dự án, Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi chỉ mới hỗ trợ cho 
những hộ trồng mía trên diện tích mới 3 triệu ñồng/ha bằng giống mía, công làm ñất 1,2 triệu ñồng, hỗ trợ 
50% chi phí vận chuyển phân bùn mía từ nhà máy ñến ruộng mía, cho mượn tiền mua phân bón vô cơ 
bình quân 5 triệu ñồng/ha sau 2 năm thu hồi vốn; ñối với ñất phá gốc mía trồng lại ñược hỗ trợ 2 triệu 
ñồng/hecta. Hiện nay, tại 3 HTX chuyên canh mía còn gặp nhiều khó khăn về thuỷ lợi nội vùng phục vụ tưới 
cho cây mía, ñường giao thông vùng mía cần ñược làm mới và sửa chữa nhưng chưa ñược ñầu tư ñúng 
mức nên những người trồng miá ở 3 HTX trên vẫn chưa mạnh dạn ñầu tư thâm canh cho cây mía, diện 
tích, năng suất cây mía và phát triển ñàn bò tại 3 HTX này ñạt thấp so với dự án ñề ra. 

Trà Vinh:  Liên k ết 4 nhà xây d ựng vùng mía nguyên li ệu ổn ñịnh  

Từ 3 năm nay, người trồng mía ở vùng nguyên liệu các huyện Trà Cú, Tiểu Cần (Tỉnh Trà Vinh) ñã ñi 
vào ổn ñịnh. Nhiều nông dân trồng mía trước ñây còn thiếu ăn, nay ñã tham gia vào câu lạc bộ “triệu 
phú” trồng mía với mức thu nhập từ 50 triệu ñồng/ ha trở lên. Kết quả ñó là nhờ sự kết hợp chặt chẽ của 
4 nhà, từng bước xây dựng mối liên kết bền chặt và hiệu quả. Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám ñốc Nhà 
máy ñường Trà Vinh, doanh nghiệp ñầu tư hợp ñồng bao tiêu với bà con nông dân trồng mía cho biết: 
qua thực hiện giá bao tiêu theo hợp ñồng với người trồng mía, ñã giúp bà con yên tâm ñầu tư trồng mía. 
ðồng thời Nhà máy còn phối hợp với các ngành nông nghiệp, khoa học công nghệ trong việc ñầu tư 
chuyển giao các giống mía mới có năng suất cao, chất lượng chữ ñường luôn ñạt chuẩn. Trong ñó thành 
công nhất là việc thực hiện chương trình trồng mía rải vụ, giúp giảm tải việc nông dân thu họach ñồng 
lọat, giúp nhà máy tăng ñược thời gian họat ñộng chế biến mía nguyên liệu. Người nông dân cũng ñược 
lợi khi không phải chịu cảnh mía thừa ế cục bộ. 

Thực hiện chặt chẽ việc liên kết trong quy họach, thời gian qua ở Trà Vinh ñã giải quyết ñược nguy 
cơ thừa mía và giảm giá mía. Hiện nay, tại vùng nguyên liệu mía còn trên 1.000 ha mía ñang thu họach, 
cho sản lượng trên 110.00 tấn mía cây cho nhà máy ñường Trà Vinh chế biến ñến hết tháng 6/2006. 
Biện pháp tăng giá mua mía theo thị trường ñã giúp cho nông dân trồng mía tỉnh Trà Vinh có một mùa 
bội thu, nhưng ñồng thời nhà máy cũng làm tốt việc hỗ trợ cho nông dân nâng cao năng suất và chất 
lượng mía. Năng suất cây mía từ mức ñạt trên 60 tấn/ha, ñến nay ruộng mía ở huyện Trà Cú ñã ñạt phổ 
biến 100 tấn/ha, nhiều nơi vượt hơn 160 tấn/ ha. ở Trà Cú, nghề trồng mía ñường ñã trải qua nhiều năm, 
nhưng năng suất và lợi nhuận thu ñược rất bấp bênh. Nguyên nhân chính là do nông dân chỉ trồng mía 
mỗi năm 1 vụ, thu hoạch tập trung nên các cơ sở và nhà máy chế biến không thể tiêu thụ hết nguyên liệu 
trong một thời gian ngắn. Thạc sĩ Lâm Quang Thảo, Sở Nông nghiệp - PTNT tỉnh Trà Vinh, ñã nghiên 
cứu trồng mía rải vụ và công thức bón phân hợp lý cho cây mía trên ñồng ñất Trà Cú. Với các giống mía 
mới ñem về trồng và nghiên cứu như giống mía ROC 16, ROC 23, ROC 10, Qð 11, VN 84, Qð 86368, K 
84 - 200... Năm 2003, ñề tài nghiên cứu trồng mía rải vụ và phương pháp bón phân hợp lý cho cây mía 
thành công ñưa 3 giống mía trồng rải vụ với thời gian thu hoạch kéo dài hơn trước do thay ñỏi nhiều loại 
giống như: ROC 16, Qð 86368, K 84 - 200. Tính ra nhờ áp dụng tiến bộ khoa học về giống, mỗi năm ñã 
tiết kiệm cho nông dân trồng mía Trà Cú gần 8 tỉ ñồng. 

Trà Vinh:  Giá mía gi ống t ăng cao k ỷ lục 

Hiện nay, giá mía giống tại tỉnh Trà Vinh tăng cao ñến mức kỷ lục, từ 800- 900 ñồng/kg, tăng gần gấp 
ñôi so cùng thời ñiểm này năm ngoái. Mía giống giá cao nhưng rất khó mua vì nguồn giống tại chỗ hiện 
rất hiếm nên nhiều người phải ñến tận các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre và Hậu Giang ñể mua về trồng. 
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Liên tiếp 2 niên vụ mía (2004- 2005 và 2005- 2006) mía cây nguyên liệu luôn ñứng ở mức cao, người 
trồng mía thu ñược lãi lớn nên hiện nhiều người ñổ xô vào trồng, ñẩy giá mía giống tăng cao kỷ lục. Niên 
vụ mía 2005- 2006, bà con nông dân 2 huyện Trà Cú và Tiểu Cần trồng ñược gần 7.000 ha mía, năng 
suất bình quân ñạt trên 110 tấn/ha và bán ñược với giá từ 450- 720 ñồng/kg (tuỳ theo thời ñiểm và chất 
lượng), mỗi ha người trồng mía thu lãi từ 35 ñến 50 triệu ñồng (những hộ trồng giống mía mới, thâm 
canh tốt ñạt năng suất từ 140- 160 tấn/ha có mức lãi cao hơn). Ngoài giá mía giống, công lao ñộng cũng 
tăng nên ñể trồng mới 1 ha mía, tính riêng khâu giống và làm ñất, ñặt hom mía, chi phí ñã lên ñến 
khoảng 18 triệu ñồng. 

Thanh Hoá:  Vùng nguyên li ệu mía phía B ắc b ị nhi ễm d ịch bọ hung n ặng  

Hiện nay, hầu hết các xã dọc bờ sông Bưởi thuộc vùng nguyên liệu mía ñường phía Bắc tỉnh Thanh 
Hoá ñều bị nhiễm dịch bọ hung ñen hại mía làm ảnh hưởng nghiệm trọng ñến năng suất và chất lượng 
mía. Theo Ban nông vụ nhà máy ñường Việt-ðài, mật ñộ bọ hung hại mía ñã lên ñến 10 con/m2, cá biệt 
các xã Thạch Vinh, Thạch Mĩ, nông trường Thạch Thành... mật ñộ lên ñến 15 con/m2. 

Liên tục ba, bốn năm trở lại ñây, vùng nguyên liệu mía ñường phía Bắc Thanh Hoá ñều bị dịch bọ 
hung hại mía với mật ñộ lớn vào thời kỳ ñầu vụ trồng, mía còn non. Trong ñó sâu non và bọ hung trưởng 
thành phá hoại nặng nhất. Với sâu non ñục thẳng vào gốc mía và sống trong thân mía nên rất khó khăn 
trong việc diệt trừ. Bọ hung trưởng thành trú ẩn sâu dưới ñất cắn ngang các mầm mía, làm cho mía non 
bị chết rủ hoặc ñổ rạp, ảnh hưởng lớn ñến năng suất và chất lượng của mía.  

Hiện, nhà máy ñường Việt - ðài ñang áp dụng nhiều biện pháp phòng trừ dịch bọ hung như: khuyến 
cáo nông dân ñào bắt, bẫy ñèn ñể ñánh bắt và thu mua bọ hung với giá 25.000/kg sâu non và 15.000 
ñồng/kg bọ hung trưởng thành. Ngay trong ngày ñầu ra quân, Ban nông vụ nhà máy ñường Việt - ðài ñã 
thu mua ñược 150 kg bọ hung hại mía. Trạm bảo vệ thực vật huyện Thạch Thành cũng ñang hướng dẫn 
nông dân dùng thuốc hoá học Terbofos rải quanh gốc mía và vun ñất ñể diệt trừ bọ hung.  

Trà Vinh:  Diện tích mía tr ồng mới tăng cao  

ðến nay, nông dân vùng mía nguyên liệu thuộc 2 huyện Trà Cú và Tiểu Cần (Trà Vinh) ñã trồng ñược 
khoảng 6.500 ha mía trong niên vụ 2006 - 2007, tăng trên 600 ha so cùng kỳ này năm ngoái. Trong ñó, 
diện tích mía trồng mới chiếm trên 2.500 ha, số còn lại là diện tích mía lưu gốc. Diện tích mía trồng mới 
năm nay ở Trà Vinh tăng mạnh là do liên tiếp ở 2 niên vụ mía (2004 - 2005 và 2005 - 2006) giá mía 
nguyên liệu luôn ở mức cao, người trồng mía thu ñược lãi lớn. ðiển hình như niên vụ mía 2005 ñến 
2006, bình quân mỗi ha mía, người trồng thu lãi từ 40 triệu ñến 50 triệu ñồng/ha; riêng ñối với những hộ 
trồng giống mía mới, thâm canh tốt ñạt năng suất từ 140 tấn ñến 160 tấn/ha, có mức lãi cao hơn nhiều. 
Từ ñó, có nhiều hộ nông dân ñã ñốn bỏ diện tích cây ăn trái ñể trồng mía, trong ñó có một số diện tích 
cây ăn trái ñang ở giai ñoạn sung sức, chuẩn bị cho trái.  

Do nhu cầu tăng cao, nên hiện nay mía giống và công lao ñộng ở vùng trồng mía trở nên khan 
hiếm. Giá mía giống từ 400 ñồng ñến 450 ñồng/kg, nay tăng lên 800 ñồng ñến 900 ñồng/kg; công lao 
ñộng trồng mía từ 25.000 ñồng ñến 30.000 ñồng, nay tăng lên 60.000 ñồng ñến 70.000 ñồng/ngày. 
ðiều ñáng nói là nhiều hộ trồng mía chấp nhận thuê nhân công và mua giống giá cao, nhưng rất khó 
tìm mua ñược giống và thuê lao ñộng. Theo tính toán của nông dân ñể trồng mới 1 ha mía, chỉ tính 
riêng khâu giống và công ñào hố ñặt hom mía có chi phí ñã lên ñến khoảng 15 triệu ñồng.  

ðiều ñáng lo ngại là nếu ñể người dân mở rộng diện tích mía ồ ạt như hiện nay, thì ñến lúc nào ñó 
cung sẽ vượt cầu, Nhà máy ðường Trà Vinh sẽ lâm vào cảnh thừa nguyên liệu..., khi ñó người trồng mía 
không thu hoạch ñược, mía phải chịu ñứng ñồng, do ñó buộc phải ñốt bỏ như ñã xảy ra vào niên vụ mía 
2003 ñến 2004. 

Gia Lai:  Gần 700 ha mía b ị sâu h ại 

ðã có gần 700 ha mía ở các huyện phía ñông tỉnh Gia Lai lại bị sâu xén tóc, bọ hung xâm hại với những 
mức ñộ khác nhau, trong ñó tập trung nhiều nhất là huyện KBang, với khoảng 400 ha, còn lại là ở huyện ðắc 
Pơ, Ia Pa và thị xã An Khê. Theo Nhà máy ðường An Khê thì số sâu xuất hiện lần này chủ yếu là sâu non 1 
ñến 2 tuổi và một số ít diện tích bị sâu ñục thân. 

Hiện nay, Nhà máy ñang cùng nông dân xác ñịnh lại thiệt hại, hướng dẫn mọi người phun thuốc 
phòng trừ. Vụ mía năm nay, vùng nguyên liệu của Nhà máy ñường An Khê ñã trồng ñược 11.500 ha, 
trong ñó Nhà máy ñã ñầu tư gần 8.000 ha với mức hỗ trợ là 5,7 triệu ñồng/ha cho mía tơ ñể mua giống, 
phân bón, thuốc trừ sâu và 1,5 triệu ñồng/ha cho mía gốc. ðể hạn chế dịch sâu hại mía thì ngay từ ñầu 
vụ Nhà máy và các cơ quan chức năng ñã khuyến cáo người trồng mía cần chú ý ñến các biện pháp 
phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại mía. 
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SẢN XUẤT-TIÊU THỤ 

Giá ñường th ế giới có th ể ch ịu sức ép bởi sản lượng ñường của khu vực Trung Nam Braxin?  

Theo công ty ED&F Man, hoạt ñộng thu hoạch mía ñường tại khu vực Trung Nam Braxin dự ñoán sắp 
kết thúc và có thể ảnh hưởng lên giá ñường bất chấp triển vọng về cân bằng thị trường thế giới và tác ñộng 
của giá dầu thế giới. Tuy nhiên, thị trường hiện ñang chú ý tới sự phát triển của cây mía và quan trọng là 
việc phân bổ mía cho sản xuất ñường. 

Giá ñường thế giới tiếp tục ñược hậu thuẫn bởi nguồn cung thắt chặt, lượng tồn kho thấp, mối quan 
tâm lớn của các quỹ ñầu tư vào các thị trường hàng hoá và mối quan tâm ngày càng tăng ñối với ethanol 
trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng cao. 

Tính tới ngày 8/5, 164 trong tổng số 240 nhà máy ñường tại khu vực Trung Nam ñã bắt ñầu tiến hành 
ép mía vụ 2006/07. Dự ñoán, khu vực sẽ có sản lượng kỷ lục 375 triệu tấn mía trong niên vụ 2006/07, 
tăng 11,3% so với mức 336,8 triệu tấn niên vụ trước nhờ diện tích mía mở rộng và ñiều kiện thời tiết 
thuận lợi. (Reuters, 17/05/2006) 

Giá ñường thô th ế giới sẽ dao ñộng từ 15 – 17 Uscent/lb trong th ời gian t ới?  

Theo dự ñoán mới, sau khi lên tới mức cao nhất kể từ năm 1981 hồi ñầu năm nay, giá ñường thô thế 
giới sẽ ñứng xấp xỉ ở mức cao và dao ñộng từ 15 – 17 Uscent/lb - mức giá khá hợp lý ñối với các nhà 
xuất khẩu. ðây là nhận ñịnh của ông Peter Baron – giám ñốc ñiều hành của Tổ chức ñường quốc tế 
(ISO) tại bữa tiệc thường niên của ngành ñường thế giới tuần qua. Triển vọng cung cầu của thị trường 
ñường thế giới tương ñối cân bằng.  

Giá ñường thế giới ñã tăng lên mức ñỉnh trong 25 năm là 19,73 Uscent/lb vào ngày 3/2 năm nay nhờ 
làn sóng mua vào mạnh mẽ từ các quỹ ñầu tư, phòng ngừa rủi ro và quỹ trợ cấp. Kể từ ñó, giá ñường 
liên tục dao ñộng trong khoảng 16 – 18 Uscent/lb. Giá ñóng cửa hợp ñồng kỳ hạn tháng 7/06 hôm 10/5 
vừa qua ñứng ở mức 17,38 Uscent/lb.  

Trước ñó, trong một buổi phỏng vấn riêng rẽ, nhà kinh tế học cao cấp Braxin Julio Borges thuộc Cơ 
quan tư vấn JOB Economia cho rằng, sản lượng tăng từ một số nước sản xuất trong bối cảnh giá ñường 
thế giới tăng mạnh có thể là nhân tố ñẩy thị trường ñi xuống và giá ñường sẽ dao ñộng ở mức thấp hơn, 
từ 12 – 16 Uscent/lb. Theo Baron, thị trường ñường thế giới sẽ ở trong trạng thái tương ñối cân bằng 
giữa cung và cầu. Mức thiếu hụt cung sẽ vào khoảng 1 triệu tấn. 

Trong khi sản lượng ñường tại các nước tiêu thụ chính như Trung Quốc và ấn ðộ ñang phục hồi, tiêu 
thụ ñường tiếp tục mở rộng với mức ổn ñịnh 3 triệu tấn mỗi năm. Nguồn cung cũng sẽ thiếu hụt bởi Liên 
minh châu Âu - một trong những khu vực xuất khẩu ñường lớn trong những năm vừa qua nhờ có chính 
sách trợ giá cao cho nông dân trồng mía và củ cải ñường, ñã bị loại bỏ ra ngoài danh sách khu vực xuất 
khẩu sau khi Tổ chức thương mại thế giới phán quyết rằng trợ cấp nông sản của khối vi phạm các quy 
tắc thương mại quốc tế. Tuy nhiên, thiếu hụt cung sẽ ñược bổ sung bởi các nước xuất khẩu khác, trong 
ñó có Braxin. Vấn ñề chính là Braxin hiện tại “cũng ñang ở trạng thái khan hiếm cung ñôi chút do nhu cầu 
nội ñịa ñối với ethanol ñang tăng nhanh”.  

Trong thời gian qua, Braxin ñã và ñang chuyển một nửa sản lượng mía cho sản xuất ethanol sinh học 
trong bối cảnh giá dầu thô thế giới tăng cao và ngày càng có nhiều xe ca chạy nhiên liệu này trong nước. 
Theo dự ñoán của nhà phân tích tư nhân Datagro, sản lượng mía của Braxin niên vụ 2006/07 sẽ tăng từ 
mức 383,7 triệu tấn niên vụ trước lên 415 triệu tấn. Cũng trong niên vụ 2006/07, 49,7% sản lượng mía, 
tương ñương với 206,2 triệu tấn sẽ ñược sử dụng ñể sản xuất ethanol, số còn lại 50,3% hay 208,8 triệu 
tấn mía sẽ dành cho sản xuất ñường. Niên vụ trước, tỷ lệ này là 50,7% và 49,3% (194,7 và 189 triệu 
tấn). Những câu hỏi khác về thị trường ñường thế giới trong những tháng tới sẽ là bằng cách nào các 
nước nhập khẩu có thể phản ứng với cơ chế giá cao hiện nay, những biến ñộng trên thị trường dầu thô 
sẽ ảnh hưởng thế nào tới giá ñường cũng như diễn biến của những thảm hoạ như bão Katrina và Wilma. 
ðây là ñiều rất khó ñể có thể ñánh giá vào thời ñiểm này. (Reuters,17/05/2006) 

Chênh l ệch giá gi ữa ñường tr ắng và ñường thô m ở rộng hơn 

Mức chênh lệch giữa giá ñường trắng tinh luyện so với ñường thô cũng ñã mở rộng khi thị trường 
ñường trắng leo lên mức cao mới trong tháng này, làm tăng lợi nhuận của hoạt ñộng tinh luyện ñường. 
Thị trường ñường physical sẽ cần ñiều chỉnh nới rộng khoảng cách giữa giá ñường trắng và thô kỳ hạn 
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trước khi công suất tinh luyện mới ñược ñưa vào thực hiện. Chương trình xuất khẩu của EU ñang ñến 
hồi kết thúc, và nhu cầu hiện ñang ñủ lớn ñể có thể hấp thụ hết lượng dư thừa. 

Trong tháng này, các chuyên gia EU ñã nhất trí cho phép xuất khẩu ñường ngoài hạn ngạch tiếp tục 
tới cuối tháng 8 năm nay, song ñã ngừng cấp giấy phép xuất khẩu mới.  

Một nhà môi giới châu Âu cho biết, ñặc ñiểm chính của thị trường trong những ngày qua là sự tăng 
giá mạnh trên thị trường ñường trắng. Số liệu cho thấy, ñường trắng sẽ thâm hụt cung và ñường thô sẽ 
trong trạng thái dư thừa trong vài tháng tới. Nhắc tới dư thừa cung ñường thô ngày càng tăng, thương 
nhân và các nhà phân tích dự ñoán vụ thu hoạch mía của khu vực Trung Nam Braxin hiện tại một lần 
nữa sẽ ñạt mức sản lượng kỷ lục mới.  

Theo các thương nhân, chênh lệch giá ở mức trên 100 USD/tấn giữa giá ñường trắng kỳ hạn London 
giao tháng 8/06 và ñường thô kỳ hạn New York giao tháng 7/06, ñã tăng gần gấp ñôi so với mức 8 tháng 
trước ñây. ðiều này sẽ làm tăng mức lợi nhuận của hoạt ñộng tinh luyện. Một số nhà tinh luyện có thể 
chờ ñợi thị trường physical ñiều chỉnh theo giá thị trường kỳ hạn trước khi tăng cường sản xuất. (AFP, 
17/05/2006). 

Ấn ðộ tăng công su ất sản xu ất ñường ñể tận dụng cơ hội xu ất kh ẩu 

Các công ty ñường ấn ðộ ñang ñẩy nhanh sản xuất với hy vọng chính phủ sẽ mở rộng cửa hơn cho 
xuất khẩu ñường của nước này trong bối cảnh giá ñường thế giới tăng do lượng tồn kho giảm sút tại 
các khu vực khác. Thiếu hụt cung ñường thế giới ñã tạo cơ hội cho ấn ðộ trở thành nước xuất khẩu 
ñường mạnh của thế giới. ðây là nhận xét của tổng giám ñốc J.R. Banka thuộc công ty ñường 
Dwarikesh Sugar – nơi ñang xây dựng một chi nhánh mới tại bang miền Bắc Uttar Pradesh với công 
suất ép 7.500 tấn mía/ngày. 

Tháng trước, Bộ trưởng Nông nghiệp Sharad Pawar ñã ñiều chỉnh tăng dự ñoán sản lượng ñường 
của ấn ðộ thêm 1 triệu tấn lên mức 19 triệu tấn trong niên vụ 2005/06 kết thúc vào tháng 9 năm nay. 
Các công suất mới ñang thực hiện sẽ nâng tổng công suất ñường ấn ðộ lên mức 22 – 23 triệu tấn 
trong niên vụ tới, trong khi mức tiêu thụ hàng năm của ấn ðộ vào khoảng 18 triệu tấn dự ñoán sẽ 
không thay ñổi nhiều. ấn ðộ có các biện pháp kiểm soát rất nghiêm ngặt ñối với hoạt ñộng giao dịch 
ñường, thiết lập một hạn ngạch mà các công ty có thể bán ra hàng tháng và hạn chế khối lượng xuất 
khẩu ñể ñảm bảo ñủ lượng dự trữ cần thiết cho hơn 1 tỷ dân số của nước này, ñồng thời hạn chế tình 
trạng biến ñộng giá lớn. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá ñường thế giới tăng cao và sản lượng nội ñịa dự 
ñoán tăng, chính phủ ấn ðộ sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Theo dự kiến, các nhà 
máy có thể xuất khẩu 2 triệu tấn ñường trong thời gian 2 năm cho tới năm 2007.  

Nhận thấy ñược tiềm năng xuất khẩu lớn, công ty Balrampur Chini Mills Ltd cho biết sẽ ñưa thêm 2 
nhà máy mới vào 6 nhà máy ñường hiện nay của mình trước tháng 10/07, góp phần mở rộng năng lực 
ép mía từ mức 47.500 tấn lên 63.000 tấn/ngày. Một số công ty cũng ñang mua các nhà máy nhỏ hơn 
ñể nâng cao năng suất, như Rajshree Sugars và Chemicals ñã quyết ñịnh mua lại Trident Sugars. 
Công ty Sakthi Sugars dự kiến sẽ nâng công suất ép thêm 4.500 tấn mỗi ngày so với mức 13.000 tấn 
hiện nay vào giữa năm tới. Trong khi ñó, Riga Sugar cũng ñang có kế hoạch tăng năng lực ép mía 
thêm khoảng 43% lên 5.000 tấn/ngày. Chủ tịch của Riga Sugar cho biết, trong năm tới, nếu chính phủ 
mở rộng xuất khẩu, công ty sẽ xuất khẩu ñường sang Băngladesh và Nepal. (Xinhua, 18/05/2006) 

Thái Lan:  hoạt ñộng giao d ịch ñường tr ầm lắng  

Theo các thương nhân, hoạt ñộng giao dịch ñường tại Thái Lan dự ñoán sẽ tiếp tục trầm lắng trong 
vài ngày tới do thiếu vắng mối quan tâm mua từ các khách hàng quốc tế. Giá chào ñối với ñường trắng 
Thái Lan loại 100 ICUMSA giao tháng 5/06 cao hơn 20 USD so với giá trên thị trường London, tương 
ñương ở mức 517 USD/tấn, FOB, tăng so với mức 495 USD/tấn tuần trước. Cho tới tháng này, không 
hề có thêm mối quan tâm nào mới. Thị trường ñường Thái Lan diễn ra rất trầm lắng. Hy vọng duy nhất 
ñược ñặt vào các khách mua từ Việt Nam. ðược biết, Việt Nam ñã phê chuẩn nhập khẩu 150.000 tấn 
ñường (gồm cả ñường trắng và ñường thô) song trên thực tế không hề có hoạt ñộng mua nào diễn ra 
bởi chính phủ chưa công bố tên các công ty nhập khẩu.  

Theo tin thị trường, Tổng công ty mía ñường Thái Lan (TCSC) có thể tổ chức một cuộc ñấu thầu 
trong tháng tới bán 400.000 tấn ñường thô cho các công ty thương mại quốc tế giao trong năm 2007. 
Cho tới thời ñiểm này của năm, Thái Lan dự ñoán có khoảng 600.000 tấn ñường trắng chưa ñược 
xuất khẩu, một nửa trong số ñó nằm trong tay của các công ty thương mại quốc tế. Trong vài tuần qua, 
hầu hết các khu vực trồng mía ñã có mưa. Các thương nhân cho rằng, mưa ñang góp phần nâng cao 
ñáng kể sản lượng mía vụ mới. Tại Thái Lan, mùa mưa thường bắt ñầu vào giữa tháng 5 và kết thúc 
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vào tháng 10. Theo dự ñoán của thương nhân, sản lượng mía vụ mới của Thái Lan sẽ tăng ít nhất từ 
10 – 20% so với niên vụ 2005/06.  

Niên vụ 2005/06 (kết thúc vào tháng 9 năm nay) sản lượng mía của Thái Lan ñạt 46,68 triệu tấn, 
giảm nhẹ so với mức 47,81 triệu tấn niên vụ trước do hạn hán. Trong năm 2002, sản lượng mía của 
Thái Lan ñạt mức kỷ lục 74 triệu tấn nhờ có mưa dồi dào, nhưng kể từ ñó, sản lượng ñạt mức thấp 
hơn bởi hạn hán kéo dài. (Xinhua, 17/05/2006) 

 Braxin:  thời ti ết khô ráo giúp t ăng n ăng su ất mía ñường  

Thời tiết khô ráo trong vài tháng qua ñã nâng cao năng suất mía tại bang Sao Paolo và Parana – 2 
bang sản xuất ñường lớn nhất Braxin. Cơ quan dự báo tư nhân Somar cho biết, lượng mưa trong 
tháng 4 năm nay tại 2 bang nói trên thấp hơn mức trung bình và ñợt mưa trong tháng 5 vẫn chưa diễn 
ra tại các vùng trồng mía lớn.  

Theo giám ñốc của công ty tư vấn Canaplan, vụ mía ñường của Sao Paolo ñã ñược cải thiện rất 
nhiều trong tháng 4 và tháng 5 năm nay. Tỷ lệ ñường sucrôzơ trong mía - yếu tố quyết ñịnh tới năng 
suất công nghiệp của cây mía, cũng ñược cải thiện. Sycrôzơ lỏng sau ñó ñược tinh luyện thành ñường 
hoặc chưng cất thành ethanol. Sucrôzơ càng cô ñặc thì việc tinh luyện thành ñường càng ñỡ tốn 
kém.,Sau những thời kỳ mưa lớn, cây mía mọc rất nhanh với số lượng lớn, song hàm lượng sucrôzơ 
thường giảm xuống, trong khi vào những thời kỳ khô hạn, mía phát triển chậm và thường tạo ra hàm 
lượng sucrôzơ cao hơn. Mặc dù năng suất mía trong tháng 4/06 thấp hơn ñôi chút so với năm 2005, 
song kể từ thời ñiểm ñó, thời tiết ñã trở nên mát mẻ và khô ráo hơn. Hiện tại, năng suất mía ñang dao 
ñộng trong khoảng 144,5 – 145,5 kg sucrôzơ/tấn mía, vượt mức của năm 2005 - thời ñiểm năng suất 
trung bình ñạt 142 kg sucrôzơ/tấn. Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo (Unica) dự ñoán, tại 
khu vực Trung Nam, năng suất trung bình sẽ ñạt 143 kg/tấn mía trong niên vụ 2006/07, tăng so với 
mức 142 kg/tấn niên vụ trước.  

Tại Parana – bang trồng mía lớn thứ hai của Braxin, ñiều kiện thời tiết hiện tại ñang cực kỳ thuận lợi 
cho thu hoạch và việc phát triển muộn của cây mía. Một số vùng ñã từng không có mưa trong 30 ngày 
nhưng giờ ñây ñó không còn là vấn ñề lớn. Năng suất công nghiệp trung bình tại Parana tính tới nửa ñầu 
tháng 5/06 vào khoảng 132 kg/tấn mía. Thời ñiểm bắt ñầu thu hoạch trong tháng 3/06, năng suất ñạt 121 
kg/tấn, nhưng sau ñó năng suất ñã tăng rất nhanh. Năng suất trung bình của năm 2005/06 chỉ ñạt 130 
kg/tấn do thiếu mưa. Năng suất nông nghiệp (tính bằng ñơn vị tấn mía/ha diện tích) cũng rất tốt. Niên vụ 
2005/06, năng suất nông nghiệp trung bình ñạt 72 tấn mía/ha. Niên vụ 2006/07 này, năng suất dự ñoán 
sẽ tăng lên mức 82 tấn/ha. (Reuters ,22/05/2006) 

Giá gi ảm sẽ thu hút khách mua tr ở lại th ị trường ñường Braxin  

Sự xuống giá mạnh trên thị trường ñường kỳ hạn tuần qua có thể thu hút các khách mua nước ngoài 
trở lại thị trường physical Braxin sau khi giá cao trong những tuần gần ñây gây ảnh hưởng tiêu cực lên 
hoạt ñộng xuất khẩu. Tuy nhiên, vào thời ñiểm này, hoạt ñộng giao dịch trên thị trường physical vẫn diễn 
ra kém sôi ñộng mặc dù giá ñã giảm sút ñáng kể trong vài ngày gần ñây. Hiện tại, Nga – khách mua lớn 
nhất của Braxin hiện vẫn chưa tham gia thị trường. 

Theo các thương nhân ñịa phương, khách mua tích cực nhất vào lúc này là Tổng công ty thương mại 
Pakistan (TCP) – nơi ñã tổ chức ñấu thầu mua 50.000 tấn ñường tinh luyện vào ngày 18/5 giao trong 
tháng 7/06. Trong thời gian qua, TCP luôn tham gia thị trường mua ñường sau khi chính phủ dự ñoán 
cần nhập khẩu ít nhất 800.000 tấn ñể thoả mãn nhu cầu nội ñịa trong năm 2006. Tại các cảng của 
Braxin, số lượng tàu chờ chuyên chở ñường ñã tăng lên 22 so với mức 17 tàu tuần trước ñó, tuy nhiên, 
tổng số 456.000 tấn ñang ñược chất là tương ñối nhỏ ở thời ñiểm này. Mức chiết khấu xuất khẩu ñối với 
ñường VHP ñã ñược mở rộng, mức giá niêm yết mua vào thấp hơn khoảng 40 ñiểm so với giá trên thị 
trường kỳ hạn New York. Theo các thương nhân, ñây là kết quả của một khối lượng lớn ñường ñược 
chuyển tới các cảng cùng với tiến triển trong công tác thu hoạch mía của khu vực Trung Nam.  

Khối lượng ñường tăng cũng ñã gây ảnh hưởng lên giá ñường nội ñịa. Hôm 18/5, một bao ñường 
trắng loại 150 ICUMSA (50 kg/bao) ñã ñược chào bán ở mức khoảng 47 real, giảm 1 real so với một tuần 
trước ñó. Các thương nhân cho biết, tại một số vùng ở khu vực Trung Nam, năng suất mía thấp hơn dự 
ñoán do thiếu mưa trong những tháng qua, song nhận ñịnh này không nhận ñược sự ñồng thuận trên thị 
trường. Theo Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo, tính ñến ngày 1/5, có 19,1 triệu tấn trên tổng 
số 375 triệu tấn mía dự ñoán của khu vực Trung Nam ñã ñược thu hoạch, tăng 22% so với cùng kỳ năm 
2005.  
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Giá ethanol trên thị trường nội ñịa tiếp tục giảm nhẹ trong tuần qua, với nhu cầu quốc tế lớn ñược 
coi là yếu tố hậu thuẫn. Hiện tại, hoạt ñộng xuất khẩu diễn ra ñều ñặn. Hôm 18/5, một m3 ethanol 
ñược giao dịch trong khoảng 980 – 990 real, giảm 10 real so với một tuần trước ñó. Chênh lệch giá 
xuất khẩu so với giá trên thị trường nội ñịa dao ñộng từ 20 – 100 real/m3. (Reuters ,22/05/2006) 

Sản lượng mía Braxin niên v ụ 2006/07 sẽ ñạt mức kỷ lục 415 tri ệu tấn 

Theo dự ñoán mới của Tổ chức ñường quốc tế (ISO), sản lượng mía của Braxin niên vụ 2006/07 
sẽ ñạt mức kỷ lục 415 triệu tấn, tăng ñáng kể so với mức 387 triệu tấn niên vụ này. Nhà kinh tế học 
cao cấp của ISO, ông Sergey Gudoshnikov cho rằng, con số dự ñoán này là cực kỳ thận trọng nếu 
so sánh với dự ñoán mới nhất của Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo (Unica). Unica ñã 
ñưa ra dự ñoán, sản lượng mía của khu vực Trung Nam Braxin sẽ tăng 11,3% lên mức 375 triệu tấn 
trong niên vụ 2006/07 (5/06-4/07). ðược biết, khu vực Trung Nam ñóng góp khoảng 85% sản lượng 
mía của Braxin - nước sản xuất ñồng thời là nước xuất khẩu ethanol và ñường lớn nhất thế giới.  

Trong bản dự ñoán lần này, ISO cho rằng, mía sẽ ñược phân chia ñồng ñều với tỷ lệ 50/50 cho 
sản xuất ñường và ethanol trong niên vụ 2006/07. Sản lượng ñường Braxin dự ñoán sẽ tăng từ 27,7 
triệu tấn niên vụ trước lên 30,3 triệu tấn, quy thô. Mức tăng 2,6 triệu tấn trong sản lượng ñường 
Braxin có thể ñược phản ánh bằng sự tăng lên trong nguồn cung dành cho xuất khẩu sau thực tế 
không mấy khả quan niên vụ 2005/06. (Reuters ,19/05/2006) 

EU sẽ không th ể cải cách chính sách xu ất kh ẩu ñường ñúng th ời hạn 

úc, Braxin và Thái Lan cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thể cải cách chính sách xuất 
khẩu ñường của khối này vào ñúng thời hạn chót trong tuần tới mà Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO) ñã phán quyết. 

Theo dự ñoán của 3 cường quốc xuất khẩu ñường nói trên, xuất khẩu ñường của EU trong niên 
vụ 2005/06 sẽ ñạt mức kỷ lục 7 – 8 triệu tấn, cao hơn rất nhiều so với mức cho phép của WTO là 
1,273 triệu tấn. 3 nước cho rằng, các kế hoạch mà Bruxen công bố không cấp thêm giấy phép xuất 
khẩu “cho cái gọi là ñường hạn ngạch C” sau thời hạn của WTO là ngày 22/5, rốt cuộc ñã không 
tuân theo phán quyết của tổ chức này. Mặc dù không hề có giấy phép mới nào ñược thực hiện, song 
ñường sẽ tiếp tục ñược xuất khẩu trong thời hạn lên tới 3 tháng sau thời ñiểm ñó.  

Cả 3 nước có quyền yêu cầu thêm một hội ñồng trọng tài ñể phán quyết liệu EU có tôn trọng và 
hành ñộng ñúng như phán quyết của WTO hay không. Theo phía úc, khối lượng xuất khẩu ñường 
dư thừa của EU -  so sánh giữa mức trần cho phép là 1,27 triệu tấn và mức xuất khẩu thực tế 7-8 
triệu tấn – tương ñương với sản lượng ñường hàng năm của nước này. Trong khi ñó, Thái Lan cho 
rằng, chính sách trợ cấp xuất khẩu của EU ñang ñe doạ nguồn sống của 1,5 triệu nông dân và công 
nhân mía ñường Thái Lan - những người ñang sống tại một số vùng nghèo nhất ñất nước. EU càng 
kéo dài thời hạn thực hiện cải cách chính sách xuất khẩu bao nhiêu, thì gánh nặng bất công mà 
nông dân và công nhân mía ñường phải gánh chịu càng lớn bấy nhiêu.  

Trong khi ñó, các quan chức EU cho rằng, ngành ñường của khối ñang tuân theo ñầy ñủ phán 
quyết của WTO bởi sẽ không có giấy phép xuất khẩu hạn ngạch C mới nào ñược cấp sau ngày 
22/5/06. Khi ñó, cải cách ngành ñường của châu Âu sẽ bắt ñầu, với chương trình cắt giảm giá tối 
thiểu kéo dài 4 năm và do ñó khối lượng xuất khẩu ñường của khối cũng theo ñó mà giảm xuống. 
(AFP, 18/05/2006) 

Kenya:  sản lượng ñường n ăm 2005 gi ảm 5,4%  

Theo Uỷ ban ñường Kenya, sản lượng ñường của nước này năm 2005 ñã giảm 5,4% xuống còn 
488.997 tấn do ảnh hưởng của một ñợt hạn hán trầm trọng ảnh hưởng tới hầu hết các nông sản 
xuất khẩu. Năm 2004, Kenya ñã sản xuất ñược 516.803 tấn ñường - mức sản lượng kỷ lục, tăng so 
với mức 448.489 tấn năm trước. Các trận mưa lớn ñã xuất hiện tại các khu vực trồng mía của Kenya 
trong 2 tháng qua, nâng cao hy vọng về sản lượng cao hơn trong năm nay. Hiện Kenya có 131.507 
ha ñất trồng mía. Hầu hết số mía này ñược trồng bởi 200.000 nông dân quy mô nhỏ - những người 
ñóng góp hơn 85% trong tổng nguồn cung mía ñường của Kenya.  

Kenya nhập khẩu ñường chủ yếu từ các ñối tác của mình trong khối thương mại Thị trường 
chung ðông và Nam Phi (COMESA) ñể thoả mãn lượng thiếu hụt khoảng 200.000 tấn mỗi năm. Tuy 
nhiên, Kenya cũng xuất khẩu khoảng 5.000 tấn ñường sang Liên minh châu Âu (EU) theo các ñiều 
khoản ưu ñãi phù hợp với các nước thành viên ñược lựa chọn của khu vực châu Phi, vịnh Caribê và 
Thái Bình Dương.  
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Ngành ñường Kenya gặp rất nhiều khó khăn bởi lượng ñường nhập khẩu rẻ tiền, ñường xá 
xuống cấp, chi phí sản xuất cao, thanh toán chậm cho nông dân và một số nhà máy quản lý yếu kém 
sử dụng máy móc lạc hậu. (AP, 18/05/2006) 

Cuba:  vụ mía ñường này ñạt sản lượng 1,2 tri ệu tấn 

Mưa lớn diễn ra tại Cuba tuần này có thể kết thúc vụ mía ñường với mức sản lượng không vượt 
quá 1,2 triệu tấn. ít nhất một nửa trong tổng số 42 nhà máy hoạt ñộng trong vụ này hiện ñã ñóng 
cửa, và dự kiến số còn lại sẽ dừng hoạt ñộng vào tuần này. ðược biết, nắng nóng hè và mưa 
thường bắt ñầu vào tháng 5, làm chậm công tác thu hoạch và giảm năng suất mía.  

ðược biết, Cuba ñã có kế hoạch sản xuất từ 1,3 ñến 1,5 triệu tấn ñường thô, tương tự như mức 
năm 2005 và ñóng cửa các nhà máy trước tháng 5. Theo thông báo của Chủ tịch Fidel Castro hồi 
ñầu tháng, sản lượng lúc ñó ñạt 1,1 triệu tấn và chỉ có 100.000 tấn ñường ñược sản xuất trong 2 
tuần cuối cùng của tháng 4. Theo dự ñoán của Reuters dựa trên các báo cáo nguồn và từ các tỉnh, 
sản lượng ñường cuối cùng của Cuba sẽ không vượt quá 1,2 triệu tấn, mức thấp nhất kể từ năm 
1908. Theo dự ñoán của thương nhân ñịa phương, Cuba sẽ phải nhập khẩu khoảng 200.000 tấn 
ñường trắng chất lượng thấp, tương ñương với năm 2005, trong ñó 100.000 tấn ñã ñược ký kết với 
Colombia và Braxin trong tháng 1 năm nay.  

Bộ mía ñường Cuba cũng ñã bắt ñầu ñàm phán với nhiều công ty ñể thành lập liên doanh. Bộ 
ñảm bảo sản lượng mía niên vụ tới sẽ tăng 15%. (AP, 18/05/2006) 

Trung Qu ốc sẽ tổ chức ñấu giá quy ền tinh luy ện ñường  

Theo thông tin từ Bộ thương mại Trung Quốc, nước này sẽ tổ chức ñấu giá quyền tinh luyện 
200.000 tấn ñường thô từ kho dự trữ và thêm 200.000 tấn ñường từ Cuba trong 3 tháng 6, 7 và 8 
năm nay. Các cuộc ñấu giá quyền tinh luyện ñường thường ñược tổ chức sau khi bán ñường trắng 
cho người tiêu dùng với mục tiêu nhằm kìm hãm giá tăng. Sản lượng vụ mùa 2005 giảm sút do hạn 
hán và giá ñường thế giới cao hơn ñã làm tăng chi phí của ngành sản xuất lương thực và nước giải 
khát của Trung Quốc. 

Tháng trước, Bắc Kinh công bố sẽ tổ chức ñấu giá quyền tinh luyện 600.000 tấn ñường mà không 
ñưa ra lịch trình thời gian. Trong năm nay, Trung Quốc ñã bán 384.000 tấn ñường trắng từ kho dự 
trữ, và có kế hoạch tổ chức thêm 2 cuộc ñấu giá khác, mỗi lần 92.000 tấn vào cuối tháng 5. Theo 
thông báo của Bộ thương mại, các nhà tinh luyện ñường có thể trả mức giá từ 240 – 280 NDT/tấn 
(30 – 35 USD/tấn) ñể mua quyền chế biến ñường. 

Tại sở giao dịch hàng hoá Trịnh Châu, giá ñường trắng kỳ hạn ñã và ñang tụt dốc sau các cuộc 
ñấu giá liên tiếp vừa qua. Dự ñoán giá ñường tại Trung Quốc sẽ tăng lên khi mức ñộ thâm hụt cung 
trên thị trường nội ñịa trở nên trầm trọng hơn vào cuối hè. ðến thời ñiểm này của năm 2006, giá 
ñường thô kỳ hạn trên thị trường New York ñã tăng 24% cùng với sự tăng giá trên các thị trường 
hàng hoá khác trong bối cảnh triển vọng tăng trưởng kinh tế sáng sủa của Trung Quốc cùng với việc 
chấp nhận hàng hoá như một loại tài sản. (1 USD = 8,0061 NDT). (AFP, 16/05/2006). 

 



 73 

 

TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 6 - 2006 

 
TIN TRONG NƯỚC 

         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Báo cáo sản xuất mía ñường 6 tháng ñầu năm 2006 

         TIN VẮN  

 Lượng ñường nhập khẩu tăng 15 lần  

 Công ty Mía ðường Sóc trăng: Hợp ñồng bao tiêu nông sản – Cả doanh nghiệp và nông dân ñều có 
lợi  

 Sóc Trăng: Mở rộng và nâng cao chất lượng vùng mía nguyên liệu  

 Trà Vinh: Huyện Trà Cú mở rộng diện tích trồng mía  

 Long An: Trồng mía giống lãi hơn 30 triệu ñồng/ha  

 Bến Tre: Xây dựng vùng mía nguyên liệu 400 ha tại huyện Ba Tri  

 Trà Vinh: Diện tích mía lưu gốc chiếm trên 62%  

  Trà Vinh: Bán mía non ñể làm giống  

  Quảng Ngãi: Phát triển vùng nguyên liệu mía  

  Trồng mía, nuôi tôm thu tiền tỷ  

  Thanh Hoá: Bổ sung chế tài quản lý, giám sát hợp ñồng tiêu thụ nông sản hàng hoá 

  Sóc Trăng: Cù Lao Dung quản lý sử dụng ñất ñai hợp lý  

TIN THẾ GIỚI  

         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

  ISO: Giao dịch ñường thô thế giới sẽ ñược thúc ñẩy 

 ED&F Man: Thâm hụt cung ñường thế giới trong niên vụ 2006/07 sẽ giảm 

  Chênh lệch giá ñường trắng và ñường thô sẽ tiếp tục biến ñộng trong ít nhất 18 tháng tới 

  Giá ñường giảm khuyến khích nhu cầu mua từ Nga, Ai Cập và Cuba 

  EU sẽ bị trả ñũa nếu cải cách ngành ñường không ñầy ñủ 

  Sản xuất ñường của EU bị chi phối bởi 10 quốc gia trong khối 

  Các nước phản ñối chính sách trợ giá ñường của EU 

  Nga sẽ không nhập khẩu nhiều ñường thô trong những tháng hè  

  Khu vực Trung Nam Braxin thu hoạch 18,5% sản lượng mía  

  Mehico: Sản lượng ñường sẽ ñạt 5,5 triệu tấn trongniên vụ 2006/07 

  Chênh lệch giữa giá ñường Thái Lan và thế giới thu hẹp do nhu cầu yếu 

  Tình hình sản xuất và nhập khẩu ñường của Inñônêxia  

  Trung Quốc sẽ bán thêm 552.000 tấn ñường dự trữ trước tháng 10/06 
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   Úc: phát hiện trường hợp bệnh than ñầu tiên ở cây mía tại bang Queensland 

   Kenya: sản lượng ñường 4 tháng ñầu năm 2006 tăng 6,2% 

  Pakistan: Giá ñường nội ñịa giảm 

  Niên vụ 2005/06: Ngành ñường Nam Phi phục hồi 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 06 - 2006 

TIN TRONG NƯỚC  

SẢN XUẤT – TIÊU THỤ 

Báo cáo s ản xu ất mía ñường 6 tháng ñầu năm 2006 

Do nhu cầu mua vào của các quỹ ñầu tư và các nhà kinh doanh ñường, giá ñường trên thị trường 
thế giới sau khi giảm trong những ngày cuối tháng 5/2006 ñã tăng dần trở lại trong 20 ngày ñầu 
tháng 6/2006, tại Luân ðôn ñường trắng giao tháng 8/2006 từ 446,4 USD/tấn (2/6) tăng lên 457,5 
USD/tấn (20/6). Trong 6 tháng ñầu năm 2006 giá ñường trên thị trường thế giới tăng liên tục lên 
mức cao nhất trong nhiều năm qua, có thời ñiểm giá ñường tại Luân ðôn lên mức 497 USD/tấn 
(12/5), nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung ñường vụ 2005-2006 và vụ 2006-2007 thiếu hụt so với 
nhu cầu tiêu thụ cùng với chi phí sản xuất tăng. Dự báo 6 tháng cuối năm giá ñường thế giới giảm 
nhẹ nhưng vẫ ñứng ở mức cao. 

a) V� nguyên li �u 

Do giá mua mía tăng cao từ vụ trước, tập trung ở miền Tây Nam Bộ và một phần miền Trung nên 
diện tích mía chỉ tăng ở 2 khu vực này, còn lại miền Bắc, ðông Nam Bộ và Trung Bộ diện tích mía 
không tăng. Diện tích mía cả nước ước khoảng 265.000 ha (giảm 15.000 ha so với vụ 2004-2005), 
năng suất ước ñạt 47,2 tấn/ha. Sản lượng mía cả nước ước ñạt 12,5 triệu tấn.  

b) V� ch� bi�n 

Vụ sản xuất mía ñường 2005-2006 cả nước có 37 nhà máy ñường hoạt ñộng. Tổng công suất 
thiết kế là 82.150 TMN (Công ty LD mía ñường Nghệ An-Tate and lyle mở rộng nâng công suất từ 
6.000 TMN lên 9.000 TMN). Kết quả sản xuất 6 tháng ñầu năm 2006 các nhà máy ñường ép 
5.553.798 tấn mía, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2005; sản xuất 520.899 tấn ñường, bằng 92% so 
với cùng kỳ năm 2005. Trong ñó: 

+ Miền Bắc: ép 1.674.542 tấn mía, bằng 83,6% so với cùng kỳ năm 2005; sản xuất 174.254 tấn 
ñường, bằng 78,5% so với cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Trung và Tây Nguyên: ép 1.390.395 tấn mía, bằng 88,4% so với cùng kỳ năm 2005; sản 
xuất 129.136 tấn ñường, bằng 76,3% so với cùng kỳ năm 2005. 

+ Miền Nam: ép 2.488.861 tấn mía, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm 2005; sản xuất 217.509 tấn 
ñường, tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2005. 

c) V� giá mua mía và giá bán ñ�	ng  

Do khu vực miền Tây ðồng bằng Sông Cửu long vào vụ trước và giá bán ñường cao, nên giá 
mua mía ñã ñược ñẩy lên ngay từ ñầu vụ sản xuất, giá mua mía bình quân (quy 10 CCS tại Nhà 
máy) như sau: 

+ Miền Bắc: Giá mua bình quân khoảng 450.000 ñ/tấn; 

+ Miền Trung và Tây Nguyên: Giá mua mía bình quân khoảng 550.000 ñ/tấn; 

+ Miền Tây Nam Bộ: Giá mua bình quân khoảng 680.000 ñ/tấn;  

+ Miền ðông Nam Bộ: Giá mua bình quân khoảng 600.000 ñ/tấn. 

Giá bán ñường liên tục tăng trong những tháng ñầu vụ (từ tháng 10/2005 ñến tháng 1/2006) giao 
ñộng ñường trắng trong khoảng 10.000 ñ ñến 12.000 ñ/kg (giá thanh toán tại Nhà máy) và hiện nay 
khoảng 9.800 ñ ñến 10.200 ñ/kg. 

d) Th#c hi �n Quy �t ñ�nh s � 28/2004/Qð-TTg c�a Th� t��ng Chính ph � v� ñ
i m�i, s�p 
x�p l�i doanh nghi �p 

+ Doanh nghiệp ñã tiến hành CPH: Nhà máy ñường Phụng Hiệp, Xí nghiệp ñường Vị Thanh 
thuộc Công ty mía ñường Cần Thơ, Công ty ñường Bến Tre, Xí nghiệp ñường Nước Trong thuộc 
Công ty mía ñường Tây Ninh, Công ty mía ñường 333, Nhà máy ñường Ninh Hòa thuộc Công ty 
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ñường Khánh Hòa, Công ty mía ñường Phan Rang, Công ty mía ñường Tuy Hòa, Công ty ñường 
Sơn Dương, Công ty mía ñường Hòa Bình, Công ty mía ñường Cao Bằng, Công ty mía ñường 
Sông Con, Công ty mía ñường Sông Lam, Công ty ñường Hiệp Hoà, Nhà máy ñường Quảng Phú, 
Phổ Phong và An Khê thuộc Công ty ñường Quảng Ngãi. 

Công ty mía ñường Sóc Trăng ñã bán xong cổ phiếu, nhưng do các cổ ñông chưa thống nhất 
ñiều lệ, nên chưa ðại hội cổ ñông thành lập Công ty CP. 

+ Doanh nghiệp ñã ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án và ñang tiến hành CPH: Công 
ty Phát triển công nghiệp Tuyên Quang, Công ty ñường Nông Cống, Công ty mía ñường ðắk Nông. 

+ Doanh nghiệp không ñủ ñiều kiện CPH ñề nghị bán: Công ty mía ñường Kiên Giang, Nhà máy 
ñường Thới Bình, Nhà máy ñường Kon Tum, Công ty mía ñường Sơn La* và Nhà máy ñường Cam 
Ranh thuộc Công ty ñường Khánh Hòa ñã ñược Thủ tướng Chính phủ ñồng ý phương án bán cho 
cán bộ công nhân viên. 

+ Doanh nghiệp ñang tiến hành quyết toán vốn di chuyển và xây dựng mới: Công ty mía ñường 
Trà Vinh sau ñó mới xây dựng phương án chuyển ñổi sở hữu. 

+ Doanh nghiệp ñề nghị phá sản: Công ty ñường Quảng Bình, Công ty mía ñường Quảng Nam, 
Công ty ñường Bình Thuận và Công ty mía ñường Trị An. 

* Do sơ suất trong khâu ñánh máy bản tin mía ñường số tháng 5-2006: Trong số doanh nghiệp 
không ñủ ñiều kiện CPH ñề nghị phương án bán có tên doanh nghiệp Công ty mía ñường Trà Vinh, 
nay xin ñính chính là Công ty mía ñường Sơn La. Xin thành thật cáo lỗi tập thể CBCNV Công ty mía 
ñường Trà Vinh và ñộc giả. 

TIN VẮN 

Lượng ñường nh ập kh ẩu tăng 15 l ần  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lượng ñường nhập khẩu trong 5 tháng ñầu năm 2006 
ñạt gần 80.000 tấn, tăng gấp 15 lần so với lượng nhập cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do lượng 
ñường sản xuất trong nước giảm mạnh. Theo tính toán của Hiệp hội Mía ñường Việt Nam, niên vụ 2005 
- 2006, cả nước chỉ còn 37 nhà máy ñường hoạt ñộng với sản lượng ñường chế biến ñạt khoảng 
970.000 tấn. Trong khi ñó, nhu cầu tiêu thụ dự kiến ñạt khoảng 1,35 triệu tấn. Cân ñối cung cầu còn thiếu 
hụt khoảng 380.000 tấn ñường. 

Mặc dù ñến nay Bộ Thương mại ñã cấp phép nhập khẩu 300.000 tấn ñường cho các doanh nghiệp 
ñầu mối. Tuy nhiên, trong những tháng ñầu năm, do giá ñường diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp 
nhập khẩu cầm chừng. Hơn nữa, các nhà nhập khẩu cũng lo ngại việc cạnh tranh với ñường nhập lậu 
qua biên giới. Do ñó, mặc dù lượng ñường nhập khẩu chính ngạch ñến nay ñã tăng gấp 15 lần so với 
cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với nhu cầu cần nhập mới chỉ ñạt khoảng 25%. ðể không xảy ra hiện 
tượng sốt giá, từ nay ñến cuối tháng 8, các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nhập khẩu khoảng 150.000 tấn 
ñường ñể phục vụ nhu cầu trong nước. 

 Công ty Mía ðường Sóc tr ăng: Hợp ñồng bao tiêu nông s ản – Cả doanh nghi ệp và nông dân 
ñều có l ợi  

Tại tỉnh Sóc Trăng, Công ty mía ñường ñược ñánh giá là ñơn vị thực hiện có hiệu quả việc hợp ñồng 
bao tiêu mía ñường nguyên liệu cho nông dân. Thông qua ñó, cả doanh nghiệp và người trồng mía ñều 
hưởng lợi. Ngay trong niên vụ mía ñường 2005 - 2006, công ty ký hợp ñồng bao tiêu 2.000 ha mía 
ñường tại các huyện Cù Lao Dung và Mỹ Tú. Sang niên vụ mía ñường mới 2006 - 2007, công ty dự kiến 
mở rộng diện tích hợp ñồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân lên gấp ñôi với 4.000 ha tại các huyện Cù 
Lao Dung, Mỹ Tú, Long Phú. Hai hình thức hợp ñồng ñược công ty ñưa ra tùy ñiều kiện thực tế mà các 
hộ lựa chọn: bao tiêu giá sàn, khi thu hoạch công ty mua theo giá thị trường và ñầu tư ứng trước ñến 
mùa thu hồi lại sản phẩm theo thời giá. 

Dư luận chung của nông dân trồng mía khi hợp ñồng làm ăn với công ty thì hình thức nào cũng có lợi 
cho bà con. Người thiếu vốn khi quan hệ làm ăn với công ty sẽ giải quyết ñược nhu cầu bức xúc về vốn 
liếng, vật tư nông nghiệp phục vụ thâm canh thay vì phải vay nặng lãi với lãi suất "cắt cổ" ngoài thị 
trường. Trường hợp người có vốn liếng, có khả năng ñầu tư thâm canh khi ký hợp ñồng bao tiêu giá sàn 
với công ty sẽ an tâm tổ chức sản xuất ñạt hiệu quả kinh tế cao, bền vững. Bà Huỳnh Thị Tuyết, tại ấp 
An Hưng, xã An Thạnh Ba, một nông dân trồng mía giỏi huyện Cù Lao Dung cho biết: gia ñình bà thiếu 
vốn nên chọn hình thức nhận ñầu tư ứng trước. Bình quân mỗi ha ñược công ty ñầu tư trước 10 triệu 
ñồng, ñến kỳ thu hoạch giao nộp lại bằng mía nguyên liệu. Bà Tuyết cũng bộc bạch trước ñây người 
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trồng mía Cù Lao Dung khi thu hoạch rất gian nan, phải chở mía lên tận Phụng Hiệp bán cho nhà máy 
của Công ty cổ phần mía ñường Cần Thơ. Vừa xa vừa bất tiện, giá cả thất thường. Hiện nay rất tiện lợi, 
nông dân hết sức phấn khởi bởi khi mía ñốn chở ra công ty mía ñường Sóc Trăng cân là xong, ñường sá 
thuận tiện. Anh Trương Văn Rạng ở ấp Văn Tố, xã ðại Ân 1, huyện Cù Lao Dung trồng 3,6 ha mía 
ñường. Do có vốn nên hàng năm anh ký hợp ñồng bao tiêu giá sàn với công ty Mía ðường Sóc Trăng. 
Anh cho biết hợp ñồng bao tiêu giá sàn với doanh nghiệp "nhà" cho chắc ăn. Gia ñình anh vững tâm tổ 
chức sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh ñể cho những vụ mùa bội thu. Theo ông Trịnh Minh 
Châu, quyền giám ñốc công ty mía ñường Sóc Trăng: việc hợp ñồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân 
không chỉ bảo ñảm lợi ích chính ñáng của người trồng mía trong cơ chế kinh tế thị trường mà hơn thế 
nữa, công ty hướng tới việc xây dựng vùng nguyên liệu quan trọng ổn ñịnh kinh doanh. ði kèm với hợp 
ñồng bao tiêu sản phẩm, công ty còn chú trọng hỗ trợ nông dân trồng mía tuyển chọn cây con giống tốt, 
phổ cập khoa học kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ mới nhằm tăng năng suất, sản lượng và chữ ñường. 
Hiện nay, các giống mía ñường mới thông qua chuyển giao của công ty ñang ñược trồng phổ biến tại Cù 
Lao Dung cho năng suất bình quân 170 tấn/ ha và chữ ñường ñạt 10 CCS trở lên. Cũng theo ông Châu, 
ñáng mừng là nhờ làm ăn sòng phẳng, uy tín, lợi cả ñôi bên nên tỉ lệ thu hồi vốn sau thu hoạch luôn ñạt 
cao, bình quân 75 ñến 80% trở lên. Niên vụ 2006 - 2007, công ty mía ñường Sóc Trăng dự kiến sẽ ñầu 
tư 20 tỉ ñồng cho các vùng mía nguyên liệu tại ñịa phương thông qua hình thức hợp ñồng bao tiêu sản 
phẩm. 

Sóc Tr ăng:  Mở rộng và nâng cao ch ất lượng vùng mía nguyên li ệu  

Thực hiện chủ trương chung của tỉnh Sóc Trăng, vụ mía ñường 2006 - 2007, hai huyện Mỹ Tú và Cù 
Lao Dung ñã trồng ñược trên 10.700 ha, hình thành vùng mía nguyên liệu lớn nhất tỉnh Sóc Trăng và khu 
vực phía Tây sông Hậu trong ñó có gần 3.300 ha mía mở mới, còn lại diện lưu gốc từ các vụ trước. 
Riêng huyện Mỹ Tú có diện tích mía mở trên 2.300 ha. Do mấy năm nay mía ñường có giá, nông dân lãi 
cao nên bà con tích cực ñầu tư trồng mía ñường từ ñó hình thành những vùng chuyên canh lớn, cho 
hiệu quả kinh tế cao. Tỉnh Sóc Trăng cũng ñã xác ñịnh Mỹ Tú và Cù Lao Dung cần phát huy thế mạnh 
cây mía ñường nhằm giúp nông dân tăng thu nhập, ổn ñịnh sản xuất và ñời sống vừa phát huy ñược thế 
mạnh ñất ñai, lao ñộng. 

Ngoài ra, tỉnh cũng khuyến khích nhà máy ñường Sóc Trăng và các công ty mía ñường khu vực chủ 
ñộng quan hệ hợp ñồng bao tiêu với nông dân nhằm bảo ñảm ñầu ra ổn ñịnh cho cây mía cũng như 
quyền lợi người sản xuất. Hiện, diện tích mía tại Cù Lao Dung và Mỹ Tú ñã có từ 70 ñến 80% ñược trồng 
bằng các giống mới có ưu ñiểm về năng suất, chữ ñường cao như: ROC 26, ROC 22, Vð 85, Vð 86... 
Có nhiều nơi toàn bộ diện tích trồng bằng giống mía mới. Các giống trên có thể ñạt năng suất trên 200 
tấn/ha trong ñiều kiện thâm canh tốt. Tỉnh Sóc Trăng hy vọng với sự chuyển ñổi sản xuất thích hợp và sự 
phát triển ổn ñịnh của ngành ñường, cây mía ñường sẽ giúp nông dân xây dựng thành công những cánh 
ñồng cho giá trị 50 triệu ñồng/ha trở lên. 

Trà Vinh:  Huyện Trà Cú m ở rộng di ện tích tr ồng mía  

Nông dân huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ñã trồng ñược trên 4.700 ha mía niên vụ 2006- 2007, tăng hơn 
400 ha so cùng kỳ năm ngoái.  

Cây mía ñược huyện Trà Cú xem là cây chủ lực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Kể từ 
khi nhà máy ñường có công suất chế biến 1.500 tấn mía cây/ngày ñược di chuyển về huyện thì cây mía 
ở Trà Cú bắt ñầu phát triển mạnh. Công ty mía ñường Trà Vinh phối hợp với ngành nông nghiệp ñịa 
phương tiến hành triển khai thực hiện dự án xây dựng vùng mía nguyên liệu trong ñê ngăn mặn. Công ty 
mía ñường còn hỗ trợ kỹ thuật, giống, vốn và ký kết hợp ñồng bao tiêu sản phẩm theo hướng có lợi cho 
người trồng mía. Công ty còn hướng dẫn nông dân ñưa các giống mía mới có thời gian sinh trưởng khác 
nhau vào trồng theo hướng rải vụ, kéo dài thời gian thu hoạch từ 5 ñến 6 tháng lên 8 ñến 9 tháng trong 
năm, ít bị sâu bệnh, năng suất có thể ñạt từ 160 ñến 200 tấn/ha nhưng chi phí giảm hơn nhiều so với 
cách trồng truyền thống, chỉ tính riêng khâu giống giảm gần 2 tấn giống/ha.  

Niên vụ mía 2005- 2006, nông dân huyện Trà Cú trồng ñược 4.500 ha mía, năng suất bình quân ñạt 
trên 110 tấn/ha. Với giá bán từ 450 ñến 720 ñồng/kg (tuỳ theo thời ñiểm và chất lượng) mỗi ha người 
trồng mía thu lãi từ 35 ñến 50 triệu ñồng. Riêng ñối với những hộ trồng giống mía mới, thâm canh tốt ñạt 
năng suất từ 140 ñến 160 tấn/ha có mức lãi cao hơn nhiều. 

Long An:  Trồng mía gi ống lãi h ơn 30 tri ệu ñồng/ha  

Vụ mía 2006-2007, nông dân ở các huyện Bến Lức, Thủ Thừa, ðức Hòa, ðức Huệ, tỉnh Long An 
trồng ñược gần 500 ha mía giống như ROC 10, ROC 16, ROC 18, R 570, VN 65-65, VD 86-368. Hiện 
nay bà còn ñã thu hoạch xong, bình quân mỗi ha ñạt từ 300.000 ñến 350.000 hom giống (ngọn giống) 
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cung cấp giống cho bà con ở tại chỗ và các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, Bình Dương ñể mở rộng diện tích 
mía ñường 2006-2007, lãi hơn 30 triệu ñồng/ha, gấp 2 lần so với trồng mía nguyên liệu. ðây là năm ñầu 
tiên trồng mía giống lãi cao nhất từ rước ñến nay. Sau khi thu hoạch mía giống, bà con thúc phân bón 
chăm sóc ñể thu hoạch lại vụ mía ñường. 

Do giá thu mua mía năm 2005-2006 tăng cao so với nhiều năm qua, giá từ 350.000 ñến 600.000 
ñồng/tấn mía nguyên liệu từ 8 chữ ñường trở lên, nông dân lãi gần 15 triệu ñồng/ha nên nhiều người 
dân chuyển diện tích lúa, tràm cừ, dứa và một số cây trồng khác kém hiệu quả sang trồng mía nguyên 
liệu làm cho giá mía giống ñột ngột tăng lên từ 220 ñến 260 ñồng/hom giống (trước ñó 100 ñến 150 
ñồng/hom giống). Như ông Trần Văn ðây, ở xã Lương Bình (huyện Bến Lức) với 1,7 ha sau khi thu 
hoạch vụ mía ñường 2005-2006, ông chuyển sang chăm bón gốc sản xuất mía giống và 4 tháng sau 
thu hoạch bán giống, trừ chi phí lãi hơn 50 triệu ñồng, ông Nguyễn Văn Hòa ở Xã Lương Hòa có 2,5 
ha mía giống, lãi gần 80 triệu ñồng, gấp 3 lần so với trồng mía nguyên liệu vụ 2005-2006. Hiện nay, 
tỉnh Long An mở rộng diện tích lên gần 16.000 ha, tăng hơn 1.000 ha với vụ mía 2005-2006; 60% ñến 
70% diện tích mía trong tỉnh nông dân cũng ñã hợp ñồng tiêu thụ 100% nguyên liệu với Công ty ñường 
Hiệp Hòa và Nhà máy ñường Nagajuna (ấn ðộ) vụ mía 2006-2007. 

B�n Tre:  Xây dựng vùng mía nguyên li ệu 400 ha t ại huy ện Ba Tri  

ðể chuẩn bị tốt nhất về nguyên liệu cho niên vụ sản xuất mía ñường 2006 - 2007, Công ty cổ phần 
ñường tỉnh Bến Tre phối hợp với UBND huyện Ba Tri chính thức triển khai thực hiện Dự án ñầu tư xây 
dựng thêm 1 vùng mía nguyên liệu 400 ha với tổng trị giá 23 tỉ ñồng tại ñịa bàn 3 xã: An Bình Tây, An 
ðức và An Hiệp thuộc huyện Ba Tri. Trong ñó, xã nghèo An Hiệp ñược triển khai với diện tích trên 200 
ha, chiếm 1/2 diện tích trồng mía trong dự án.  

Theo nội dung dự án, nông hộ trồng mía ở tại ñịa phương chỉ phải làm các thủ tục ñăng ký tham gia 
dự án, bỏ ñất ra trồng mía, cam kết tham gia dự án dài lâu, cam kết bán tất cả mía cây thu hoạch ñược 
cho chủ ñầu tư. Công ty ñường sẽ lo toàn bộ nguồn mía giống, vốn ñầu tư cải tạo ñất, kiến tạo liếp 
trồng, chi phí chăm sóc mía trồng và cho hộ dân trồng mía vay vốn hỗ trợ với mức lãi suất ưu ñãi 
không ñược quá 1%/1 tháng; bao tiêu giá mía với mức không dưới 300 ngàn ñồng/1 tấn ñối với mía 
cây có hàm lượng ñường từ 10 chữ ñường trở lên, ñảm bảo thu mua hết mía cây của người trồng theo 
dự án trong mọi trường hợp. 

Trà Vinh:  Diện tích mía l ưu gốc chi ếm trên 62%  

ðến nay, nông dân tỉnh Trà Vinh ñã trồng ñược khoảng 7.000 ha mía, tăng hơn 500 ha so niên vụ mía 
trước, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Trà Cú và Tiểu Cần. Trong ñó, diện tích mía lưu gốc chiếm gần 4.350 
ha, chiếm trên 62% diện tích. 

Người trồng mía cho biết, trồng mía lưu gốc có nhiều lợi thế hơn hẳn so với trồng mới. Chỉ tính riêng 
khâu giống cây mía và công ñào hộc, ñặt hom mỗi ha người trồng mía lưu gốc tiết kiệm ñược từ 10 triệu 
ñồng trở lên. Trong khi ñó, khả năng nẩy mầm, tăng trưởng cây con từ gốc rất mạnh, nên năng suất tại 
diện tích mía lưu gốc thường cao hơn trồng mới từ 15 ñến 20 tấn/ha và có khả năng lưu gốc với chu kỳ 3 
năm mới trồng mía trở lại. Xác ñịnh lợi thế này, ngành nông nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty Mía ñường 
Trà Vinh triển khai thực hiện dự án xây dựng vùng chuyên canh mía nguyên liệu trong ñê ngăn mặn, 
thuộc 6 xã: An Quảng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, Thanh Sơn, Hàm Giang (huyện Trà Cú), Hùng Hoà, Tân 
Hoà (huyện Tiểu Cần). Công ty Mía ñường còn tiến hành hỗ trợ kỹ thuật, giống, vốn và ký kết hợp ñồng 
bao tiêu sản phẩm theo hướng có lợi cho người trồng mía.  

Niên vụ mía 2005 ñến 2006, nông dân tỉnh Trà Vinh trồng ñược gần 6.500 ha mía, năng suất bình 
quân ñạt trên 110 tấn/ha với giá bán từ 450 ñến 730 ñồng/kg (tuỳ theo thời ñiểm và chất lượng), mỗi ha 
người trồng mía thu lãi từ 35 ñến 50 triệu ñồng. Riêng ñối với những hộ có diện tích mía lưu gốc và trồng 
giống mía mới, thâm canh tốt, ñạt năng suất từ 140 ñến 160 tấn/ha, có mức lãi cao hơn nhiều. 

Trà Vinh:  Bán mía non ñể làm gi ống  

Hiện nay, ở vùng mía nguyên liệu thuộc 2 huyện Trà Cú và Tiểu Cần có một số hộ thu hoạch mía non 
khoảng 3 ñến 4 tháng tuổi ñể bán giống cho người trồng mía. Theo tính toán người trồng mía, với giá 
giống hiện nay từ 800 ñến 900 ñồng/kg, mỗi công mía (1.000 m2) có thể cho thu nhập từ 6 ñến 7 triệu 
ñồng từ tiền bán giống. Trong khi ñó, sau khi thu hoạch xong bà con chỉ cần vun gốc, bón phân (lưu gốc) 
thu hoạch tiếp vụ 2. Do liên tiếp 2 niên vụ mía (2004- 2005 và 2005- 2006) giá mía luôn ñứng ở mức cao, 
người trồng mía thu ñược lãi lớn. Vụ mía 2005 - 2006, giá nguyên liệu từ 450 ñến 720 ñồng/kg, mỗi 
hécta người trồng mía thu lãi từ 35 ñến 50 triệu ñồng. Riêng ñối với những hộ trồng giống mía mới, thâm 
canh tốt ñạt năng suất từ 140 ñến 160 tấn/ha có mức lãi cao hơn. Từ ñó, nhiều hộ nông dân chuyển 
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sang trồng mía; hiện có nhiều người ở tận các tỉnh Sóc Trăng, Bến Tre và Hậu Giang ñến Trà Vinh tìm 
mua mía giống. Từ ñó, mía giống trở nên khan hiếm và tăng cao ñến mức kỷ lục, gấp ñôi so cùng kỳ 
năm ngoái. Niên vụ mía 2006- 2007, nông dân tỉnh Trà Vinh ñã trồng ñược 6.750 ha mía, tăng khoảng 
800 ha so với vụ trước. 

Qu�ng Ngãi:  Phát tri ển vùng nguyên li ệu mía  

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ñã chỉ ñạo Công ty Cổ phần ñường Quảng Ngãi và UBND các huyện 
trong tỉnh cần tìm giải pháp nhằm tăng diện tích, năng suất, chất lượng mía ñể ñáp ứng ñược nguồn 
nguyên liệu phục vụ chế biến; nâng giá thu mua mía nguyên liệu, gắn lợi ích của người trồng mía với nhà 
sản xuất ñể ñảm bảo lợi ích của người trồng mía; phấn ñấu ñến năm 2010, tỉnh Quảng Ngãi phát triển 
vùng nguyên liệu mía với diện tích ổn ñịnh 9.000 ha, năng suất trên 60 tấn/ha và ñạt sản lượng 550.000 
ñến 600.000 tấn mía cây/vụ/năm, chữ ñường ñạt 11ñến 13%.  

Hiện nay, hai nhà máy ñường Phổ Phong (ðức Phổ)và Quảng Phú tại (thành phố Quảng Ngãi) có 
công suất thiết kế ép 4.000 tấn mía/ngày, tương ñương với nhu cầu 600.000 tấn mía/vụ. Những năm 
qua, Công ty cổ phần ñường Quảng Ngãi ñã thực hiện nhiều biện pháp, chính sách ñầu tư ñể khuyến 
khích người dân trồng mía nhằm khôi phục lại vùng nguyên liệu mỗi năm từ 10 ñến 15 tỷ ñồng. Tuy 
nhiên, trong 5 vụ mía gần ñây, sản lượng mía luôn ñạt thấp, khả năng huy ñộng công suất hai nhà máy 
chỉ ở mức bình quân 57%. Diện tích mía trên ñịa bàn toàn tỉnh ñến thời ñiểm này chỉ còn trên 6.000 ha, 
sản lượng mía cây khoảng 230.000 tấn/vụ, chữ ñường chỉ ñạt từ 9,5 ñến 9,7%... Nguyên nhân diện tích 
mía ngày càng giảm là do công tác quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng nguyên liệu mía theo 
tinh thần Nghị quyết ðại hội ðảng bộ tỉnh lần thứ XVI (2000- 2005) chưa ñược ñồng bộ, còn nhiều bất 
cập. Trong ñó, chưa xác ñịnh rõ vai trò của các nhà máy ñường ñối với các vùng nguyên liệu, chưa ñảm 
bảo lợi ích của người trồng mía; ñầu tư cho việc phát triển vùng nguyên liệu còn dàn trải, không theo quy 
hoạch, chưa giám sát ñược chất lượng hom giống dẫn ñến không quyết ñịnh ñược chất lượng ñầu tư 
trồng vùng nguyên liệu; các quy hoạch sản xuất, chính sách ñầu tư, tổ chức sản xuất thiếu tính ñồng bộ; 
tính ỷ lại của người dân trong vùng mía vào nhà nước, ñịa phương vào công ty còn quá lớn ñã dẫn ñến 
không phát triển ñược vùng nguyên liệu. 

Trồng mía, nuôi tôm thu ti ền tỷ  

ðó là mô hình kinh tế của hộ anh Phạm Hồng Văn (Hai Văn) ở ấp Võ Thành Văn xã An Thạnh Nam, 
huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng). 20 năm trước, gia ñình Hai Văn còn rất khó khăn, ngoài 0,5 ha ñất cha 
mẹ cho làm lúa bấp bênh, vợ chồng anh ñã khai hoang thêm ñược 2 ha ñất bãi bồi nhưng cũng chỉ làm 
lúa một vụ, cuộc sống vẫn không khá lên ñược.  

Nhờ chủ trương chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, nhà nước ñầu tư các cơ sở hạ tầng thủy lợi, 
gia ñình anh ñã bắt tay vào quy họach lại ñất ñai theo chủ trương mới. Bờ bao, ngăn mặn xổ phèn ñược
dựng lên ñể thay cây lúa bằng cây mía, cho thu nhập cao gấp 3 lần. Trồng mía ñược vài năm, kinh tế gia 
ñình khá hơn, vợ chồng anh tích lũy mua thêm ñược 5,5 ha ñất bãi bồi nữa nâng tổng diện tích hiện có 
lên 8 ha. Trong quá trình sản xuất, rút ra ñược nhiều kinh nghiệm quí nhưng mỗi mùa vụ, cây mía lại cho 
những hiệu quả khác nhau, năm trồi năm sụt, nhiều hộ gia ñình ở cù lao Dung phải chạy theo mùa vụ, 
khi mía có giá thì trồng nhiều mía, khi mía mất giá lại ñốn bỏ, trồng cây khác, rút cục mãi không ra ñược 
vòng luẩn quẩn ñó. Riêng hộ Hai Văn vẫn kiên trì gắn bó với cây mía bởi theo anh, chính cây mía ñã cho 
anh có nhà cửa, tạo thêm ruộng ñất. Nhờ vậy mía của anh vụ nào cũng cho năng suất cao trên 150 
tấn/ha, sản lượng có năm cả ngàn tấn, năm nào ñược giá anh trúng khá, mất giá cũng chưa ñến nỗi lỗ.  

Gặp lại sau khi vừa thu hoạch xong vụ mía bội thu, Hai Văn hồ hởi thông báo: “Còn hơn trúng số nữa, 
nhờ mía mà mới mua thêm ñược 1,5 ha ñất nữa, vụ này sẽ tiếp tục trồng mía”. Không riêng gì anh, cả 
cái xứ cù lao này, ai ai cũng trúng mía, người ít ñất trúng vài chục triệu, người nhiều vài trăm ñến cả tỷ 
bạc. Không trúng sao ñược khi giá mía từ 200 ñến 300 ñồng/kg mía cây những vụ trước, nay vọt lên tới 
trên 700 ñồng/kg, ngoài ñược giá thì năng suất cũng tăng cao nhờ 100% bà con ñã biết trồng giống mía 
mới. 

Riêng vụ mía 2005-2006, anh Hai Văn trồng 5 ha mía, sản lượng trên 750.000 tấn mía cây, với giá 
bán cuối vụ khá cao, trung bình 700.000 ñồng/tấn, sau khi trừ chi phí, anh còn lãi khoảng 450 triệu ñồng. 
Còn lại 3 ha ñất, anh ñầu tư cho nuôi tôm theo mô hình thâm canh nên năng suất ñạt khá cao nhưng bán 
vào thời ñiểm giá sụt nên “chỉ thu ñược có trên 400 triệu ñồng”- Hai Văn nói.  

Tính chung, vụ tôm-mía 2005-2006, tổng thu nhập của gia ñình anh Văn ñạt tới trên 850 triệu ñồng, 
trừ hết các khoản chi phí anh còn lãi không dưới 500 triệu ñồng. Trong niên vụ 2006-2007 này, gia ñình 
anh ñang phấn ñấu ñạt tổng thu nhập một tỷ ñồng, nhưng với ñiều kiện là giá mía ñược ổn ñịnh, giá tôm 
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không quá thấp. Và lợi nhuận, anh dự kiến “chỉ cần 500-600 triệu là ñược rồi”.  

Có ñược hiệu quả, thu nhập cao như vậy, theo anh Văn là nhờ sự tìm tòi học hỏi và áp dụng tốt 
KHKT vào sản xuất. Với mô hình trồng mía, nuôi tôm theo mô hình thâm canh, anh thừa nhận ngoài nỗ 
lực bản thân, còn có sự giúp ñỡ, hướng dẫn của các cán bộ ngành thủy sản, khuyến ngư, khuyến nông 
của tỉnh và huyện ñã tận tình chỉ dẫn, giúp ñỡ cả về kiến thức lẫn kỹ thuật chăm sóc, con giống... 

Không chỉ làm giàu cho mình, từ mô hình sản xuất của mình, hộ anh Văn ñã tạo việc làm cho nhiều 
lao ñộng cả thường xuyên lẫn thời vụ trong vùng. Không giấu nghề, kỹ thuật, anh cũng ñã truyền ñạt lại 
nhiều kinh nghiệm nuôi tôm, trồng mía cho bà con trong xóm ấp, ñặc biệt gia ñình anh ñã giúp ñỡ hàng 
chục hộ gia ñình khó khăn, thiếu vốn sản xuất mỗi năm từ 70 ñến 100 triệu ñồng ñể phát triển kinh tế gia 
ñình. Qua tích lũy dành dụm anh ñã xây dựng ñược căn nhà trị giá trên 350 triệu ñồng, mua sắm ñầy ñủ 
phương tiện, tiện nghi phục vụ ñời sống gia ñình. Các con anh ñều ñược học hành, sắp xếp lao ñộng 
hợp lý trong gia ñình như một tổ chức kinh tế thu nhỏ. 

Thanh Hoá:  Bổ sung ch ế tài qu ản lý, giám sát h ợp ñồng tiêu th ụ nông s ản hàng hoá  

Tỉnh Thanh Hoá ñang chỉ ñạo các cơ quan chức năng bổ sung các biện pháp chế tài giải quyết các 
trường hợp vi phạm hợp ñồng tiêu thụ nông sản hàng hoá (theo Quyết ñịnh 80/CP) kịp thời và hiệu quả 
hơn.  

Mặt khác, Thanh Hoá ñặc biệt làm tốt việc ñiều chỉnh, bổ sung quy hoạch, chuyển ñổi cơ cấu mùa 
vụ, chuyển ñổi diện tích trồng cây lương thực kém hiệu quả sang trồng các loại cây, con có giá trị kinh 
tế cao, phát triển các vùng mía, sắn, cao su, vùng rau, củ, quả xuất khẩu, vùng nguyên liệu giấy... theo 
hướng thâm canh tăng năng suất, ñảm bảo ñủ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. 
Các cấp chính quyền tiếp tục nghiên cứu bổ sung các cơ chế, chính sách ưu ñãi về thuế, tài chính, tín 
dụng, thị trường và xuất khẩu... tạo môi trường thuận lợi cho ñầu tư sản xuất kinh doanh. Thanh Hoá 
cũng ñặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp và hộ nông dân gắn chặt lợi ích của người thu mua với 
lợi ích người sản xuất thông qua hợp ñồng tiêu thụ nông sản hàng hoá theo hướng phát triển bền 
vững, chú trọng củng cố, phát triển các loại hình kinh tế tập thể hợp tác xã ñể các hợp tác xã thật sự là 
cầu nối gắn kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, giữa nông dân với doanh nghiệp. 

Trong thời gian qua, Quyết ñịnh 80 của Thủ tướng Chính phủ về khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng 
hoá thông qua hợp ñồng kinh tế ñang phát huy hiệu quả tích cực trên ñịa bàn Thanh Hoá. Tuy nhiên, 
việc tổ chức hợp ñồng tiêu thụ nông sản hàng hoá trên ñịa bàn Thanh Hoá còn nhiều hạn chế, thiếu sót, 
thậm chí phát sinh nhiều tiêu cực. Tại các vùng nguyên liệu của Nhà máy ñường Việt - ðài và nhà máy 
chế biến dứa Như Thanh, các doanh nghiệp ký hợp ñồng thu mua sản phẩm theo giá thị trường, nhưng 
khi giá lên lại không ñiều chỉnh dẫn ñến người sản xuất bị thua thiệt, phải vi phạm hợp ñồng, ñưa sản 
phẩm bán ra thị trường tự do hoặc tự ý chuyển sang trồng các loại cây khác, kết quả là trong niên vụ 
2005 - 2006 này nhà máy ñường Việt - ðài chỉ thu mua ñược số lượng mía nguyên liệu ñáp ứng ñược 
40% công suất chế biến. Nhà máy chế biến dứa Như Thanh còn bi ñát hơn, diện tích dứa liên tục bị giảm 
sút và ñến năm 2006 này diện tích cho thu hoạch chỉ còn 30% so với năm 2004, Nhà máy có nguy cơ 
phải bán, khoán cho ñơn vị khác. Các doanh nghiệp chế biến thuỷ sản, rau quả xuất khẩu làm hợp ñồng 
thiếu chặt chẽ dẫn ñến tranh chấp gay gắt về giá, về tiêu chuẩn chất lượng, về ñiều kiện giao nhận... 
khiến cho nhiều loại sản phẩm như cá rô phi ñơn tính, dưa bao tử, ngô ngọt, ớt... không tiêu thụ ñược, 
cả doanh nghiệp và hộ nông dân ñều bị thiệt hại. 

Trong khi ñó, ñối với cây mía, hàng năm có trên 60.000 hộ nông dân trồng và bán mía nguyên liệu, thực 
hiện hợp tác liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm thông qua các hợp ñồng kinh tế với 3 công ty ñường 
Lam Sơn, Nông Cống và Việt ðài. Theo ñó hàng năm có từ 1,2 triệu tấn ñến 1,75 triệu tấn mía nguyên liệu, 
chiếm gần 100% sản lượng mía sản xuất ra ñược tiêu thụ thông qua hợp ñồng. ðối với cây sắn, mặc dù 
các nhà máy mới ñược xây dựng, ñi vào sản xuất chưa lâu, trong niên vụ 2005 - 2006 ñã có gần 3.000 hộ 
ký hợp ñồng trực tiếp trồng và bán sản phẩm cho 2 nhà máy chế biến tinh bột sắn Như Xuân , Bá Thước 
với tổng sản lượng bao tiêu trên 65.000 tấn, chiếm 35% sản lượng sắn toàn tỉnh. Nhiều sản phẩm nông 
sản khác như dứa, dưa bao tử, ớt, ngô ngọt, cà chua, thuỷ hải sản... cũng ñã có sự hợp tác, liên kết sản 
xuất, tiêu thụ thông qua hợp ñồng giữa các hộ nông dân với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với sản 
lượng 20.000 tấn ñến 30.000 tấn/năm. Theo tổng hợp của ban Kinh tế Tỉnh uỷ, tổng giá trị hợp ñồng tiêu 
thụ nông sản hàng hoá trên ñịa bàn Thanh Hoá ñạt khoảng trên dưới 500 tỷ ñồng/năm. Tổ chức tiêu thụ 
nông sản thông qua hợp tác, liên kết sản xuất và hợp ñồng bao tiêu ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho các hộ 
nông dân có vốn ñầu tư mở rộng sản xuất, có thị trường tiêu thụ sản phẩm ổn ñịnh, hình thành khá nhanh 
các vùng nguyên liệu nông sản hàng hoá tập trung, ñáp ứng yêu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến 
và xuất khẩu... Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp còn có những hạn chế khác như chưa ñủ năng lực về vốn, 
dự báo thị trường thiếu chính xác về cung - cầu, không xây dựng ñược kế hoặch sản xuất kinh doanh phù 
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hợp, thị trường tiêu thụ không ổn ñịnh, chưa nhận thức ñược ñầy ñủ lợi ích lâu dài trong ký kết hợp ñồng 
với người sản xuất. Về phía người sản xuất, chưa coi trọng tính pháp lý của hợp ñồng cũng như lợi ích lâu 
dài của từng hộ và cộng ñồng trong việc thực hiện hợp ñồng bán nông sản, còn chạy theo lợi ích trước 
mắt, bán nông sản ra thị trường tự do khi có giá cao hơn... dẫn ñến nợ ñọng kéo dài, khiến doanh nghiệp 
gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. 

Ông Nguyễn ðức Quyền, trưởng ban Kinh tế Tỉnh uỷ Thanh Hoá cho rằng: những hạn chế, thiếu sót
trên có phần trách nhiệm của các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng của ñịa phương chưa thật sự 
quan tâm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong việc giám sát thực hiện các hợp ñồng tiêu thụ sản 
phẩm nông sản hàng hoá giữa các doanh nghiệp và nông dân. Tình trạng vi phạm hợp ñồng chậm ñược 
các cơ quan chức năng xem xét, thậm chí không ñược phân xử khiến cả doanh nghiệp và hộ nông dân 
ñều chán nản. 

Sóc Tr ăng:  Cù Lao Dung qu ản lý s ử dụng ñất ñai hợp lý  

Theo thống kê của huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), hiện nay giá trị sản lượng bình quân một ha ñất 
canh tác tại ñây ñạt trên 40 triệu ñồng trong ñó có 21% diện tích ñạt mức 50 triệu ñồng/ ha trở lên. Riêng 
cây mía, niên vụ 2005 - 2006 trúng mùa lại trúng giá, có lúc giá mía cây vượt lên trên 700 ñồng/kg, giúp 
dân trồng mía ñạt thu nhập 70 ñến 100 triệu ñồng/ha. Huyện ñang hướng tới mục tiêu toàn bộ diện tích 
ñất canh tác vượt ngưỡng 50 triệu ñồng/ha vào năm 2010. 

Huyện ñảo Cù Lao Dung có tổng diện tích ñất tự nhiên trên 26.000 ha, trong ñó ñất nông nghiệp trên 
13.600 ha, gần 1.300 ha ñất lâm nghiệp và rừng phòng hộ, còn lại ñất cồn mới nổi, ñất chuyên dụng và 
mục ñích sử dụng khác. Ông Lê Văn Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung cho biết, ñịa phương 
ñã chỉ ñạo cho các xã, thị trấn làm tốt công tác quản lý sử dụng ñất ñai, tài nguyên trên phạm vi phụ 
trách. Công tác này gắn với phân vùng qui hoạch các vùng sản xuất thích hợp cho từng cây trồng, vật 
nuôi, ñáp ứng nhu cầu chuyển dịch trong cơ cấu kinh tế, phá thế ñộc canh, hướng tới cho ra những nông 
sản giá trị kinh tế cao ñáp ứng ñược nhu cầu thị trường tiêu thụ ñang ngày càng khắt khe.  

Huyện Cù Lao Dung ñã ñịnh hình ñược vùng chuyên trồng màu lương thực, thực phẩm gần 6.800 ha; 
gần 7.000 ha cây công nghiệp ngắn ngày (mía ñường); trên 2.300 ha vườn cây ăn trái và vài ngàn ha ñất 
ñưa vào nuôi trồng thủy sản. Theo ông Phạm Quang Huy, Trưởng Phòng Kinh tế Cù Lao Dung, việc phân 
bố cây trồng, vật nuôi của huyện dựa trên ñặc thù là vùng cồn bãi cù lao nằm giữa hạ lưu sông Hậu tiếp 
giáp với biển ðông, vùng ñầu cồn nước ngọt, khu vực giữa cồn và trải dài ñến tận biển ðông là nước lợ và 
nước mặn, tạo thuận lợi cho huyện trong việc xây dựng một nền nông nghiệp ña canh, ña dạng và hiệu 
quả. 

Hiện nay, mía ñường Cù Lao Dung nổi tiếng về năng suất, chất lượng; cây màu Cù Lao Dung chủ lực 
gồm: khoai lang, sắn, ngô, rau ñậu, dây thuốc cá; vườn cây ăn trái ñang ñược ñịnh hướng trồng cây có 
múi, xoài cát Hòa Lộc, mít nghệ cao sản, sầu riêng hạt lép ñang ñược thị trường ưa chuộng. Huyện Cù 
Lao Dung ñang ưu tiên chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, xây dựng các ñiểm trình diễn nhằm 
giúp nông dân tiếp cận với các tiến bộ mới trong sản xuất và áp dụng vào ñiều kiện thực tế của mình. 
Bên cạnh ñó, nông dân cũng tích cực cải tạo vườn tạp, khai phá ñất hoang hóa, tận dụng ñất cồn bãi 
ñưa vào sản xuất. Theo báo cáo của ñịa phương, hệ số vòng quay ñất trồng cây hàng năm và nuôi trồng 
thủy sản của huyện ñạt bình quân 2 vòng/năm, toàn huyện chỉ còn vài chục hécta ñất chưa sử dụng, 
chiếm chưa ñầy 1% tổng diện tích trồng trọt; hàng năm sản lượng màu lương thực, thực phẩm các loại 
ñạt trên 690.000 tấn, trên 700.000 tấn mía ñường nguyên liệu và hàng chục ngàn tấn thủy hải sản. 

 
 

TIN THẾ GIỚI  
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SẢN XUẤT – TIÊU THỤ  

ISO: Giao d ịch ñường thô th ế giới s ẽ ñược thúc ñẩy 
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Theo Tổ chức ñường quốc tế (ISO), một chuỗi các nhà máy tinh luyện ñường dự kiến xây 
dựng tại châu Phi và Trung ðông sẽ thúc ñẩy giao dịch ñường thô thế giới, song lại có thể dẫn 
tới tình trạng dư thừa ñường trắng không mong muốn mặc dù sản lượng ñường tinh luyện của 
EU giảm sút.  

Trong vòng 2 năm, các nhà máy tinh luyện mới xây dựng và mở rộng tại khu vực Trung ðông, Bắc 
và Tây Phi có thể chế biến thêm 6 triệu tấn ñường thô. Như vậy, hoạt ñộng giao dịch ñường thô trên 
thế giới sẽ mở rộng hơn nữa. ðây là phát biểu của ông Sergey - một chuyên gia của ISO tại cuộc hội 
thảo do công ty phân tích F.O.Licht ñăng cai. ở một chừng mực nào ñó, vấn ñề ñặt ra cho khu vực tinh 
luyện có thể sẽ vượt quá công suất. 

Kể từ năm 1995, khi Dubai bắt ñầu ñưa vào hoạt ñộng nhà máy tinh luyện ñầu tiên của thế giới cho 
giao dịch tolling, khối lượng ñường thô nhập khẩu vào khu vực Trung ðông, Bắc và Tây Phi ñã tăng 
ñột ngột, lấn át rất nhiều so với khối lượng ñường trắng nhập khẩu. Mặc dù EU ñã giảm khoảng 5 triệu 
tấn ñường xuất khẩu khi chuyển từ khu vực xuất khẩu thuần sang nhập khẩu trong khuôn khổ các cải 
cách cắt giảm giá trợ cấp của khối, song thị trường thế giới vẫn có nguy cơ dư thừa một khối lượng 
ñường trắng ñáng kể nếu như nước cung cấp ñường thô lớn của thế giới như Braxin vẫn tiếp tục mở 
rộng sản xuất.  

Theo Sergey, mức 5 – 5,5 triệu tấn trong khối lượng ñường trắng xuất khẩu của EU bị dỡ bỏ có thể 
sẽ ñược thay thế bằng ñường trắng tinh luyện từ ñường thô nhập khẩu tại chính nước nhập khẩu. Về 
lâu dài, tại khu vực Trung ðông và châu á, dư thừa cung ñường tinh luyện có thể xảy ra mặc dù hầu 
hết ñường của châu Âu ñã ñược rút khỏi thị trường thế giới. Việc mở rộng các nhà máy tinh luyện hiện 
nay và bắt ñầu khởi ñộng các nhà máy mới theo kế hoạch tại hàng loạt các nước từ Ai Cập và 
Azerbaijan cho tới ấn ðộ và Băngladesh sẽ chỉ dẫn tới cạnh tranh nhiều hơn giữa các nhà máy trong 
việc cung cấp ñường thô. (Reuters, 21/06/2006) 

ED&F Man:  Thâm hụt cung ñường th ế giới trong niên v ụ 2006/07 sẽ giảm  

Theo dự ñoán của công ty ED & F Man, mức ñộ thâm hụt của cung ñường thế giới sẽ giảm xuống 
do dự ñoán nguồn cung mía kỷ lục trong niên vụ 2006/07, gây áp lực làm giảm giá. Dự ñoán này là có 
cơ sở khi sắp bước vào vụ mía ñường mới của Braxin và nguồn cung phục hồi tại các nước như ấn 
ðộ.  

Theo ED&F Man, tỷ lệ phân bổ 50/50 trong sản lượng mía vụ mới của Braxin cho sản xuất ñường 
và ethanol có nhiều khả năng thành hiện thực nếu xét tới tầm quan trọng ngày càng vượt trội của việc 
cung ứng ethanol trên thị trường nội ñịa và tính hấp dẫn của xuất khẩu mặt hàng này ở các mức giá 
cao hiện nay.   

Thêm vào ñó, giá ñường thô thế giới ñã tụt giảm tới 12% trong tháng 5/06 khi các quỹ ñầu tư tổ 
chức lại danh mục ñầu tư của mình và trước sức ép của vụ mía ñường mới mà khu vực Trung Nam 
sắp ñưa ra thị trường. Với nguồn cung mía ở mức kỷ lục, dự ñoán, khả năng giảm giá ñường có thể 
xảy ra. Mặc dù vậy, nếu cân bằng thương mại thế giới nói chung và lượng tồn kho tiếp tục thắt chặt, 
giá ñường thế giới sẽ tiếp tục ñược nâng ñỡ. (AFP, 16/6/2006) 

 Chênh l ệch giá ñường tr ắng và ñường thô s ẽ tiếp tục bi ến ñộng trong ít nh ất 18 tháng t ới 

Theo công ty thương mại Czarnikow, chênh lệch giữa giá ñường trắng và ñường thô thế giới ñã 
tăng lên mức cao trong 10 năm qua trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) bắt ñầu một chương trình 
hạn chế xuất khẩu. Mức giá chênh lệch dự ñoán sẽ còn còn biến ñộng thất thường trong ít nhất 18 
tháng nữa.  

Chênh lệch giá giữa thị trường ñường trắng kỳ hạn London và thị trường ñường thô New York tăng 
cao trong thời gian qua, từ mức chỉ 20 USD/tấn thời ñiểm ñầu năm lên tới 119 USD/tấn hiện nay. ðiều 
này sẽ tạo ñiều kiện cho các nhà tinh luyện trên thị trường thế giới có thể thu ñược nhiều doanh thu 
xuất khẩu hơn nữa.  

Hiện nay, Liên minh châu Âu ñang trong quá trình cải cách cơ chế ñường của khối, theo ñó sản 
lượng và xuất khẩu dự ñoán giảm sút mạnh sau các cuộc thảo luận của Tổ chức thương mại thế giới 
(WTO). Theo Czarnikow, thương mại ñường thế giới sẽ hướng tới Braxin, Thái Lan và các nước sản 
xuất ở khu vực Trung Mỹ ñể bù ñắp cho sự giảm sút trong xuất khẩu ñường của EU. Ngoài ra, cũng có 
thêm cơ hội cho “các nhà tinh luyện ở các nước nhập khẩu” với các thiết bị ñược thiết lập tại Dubai, 
Arập Xêut, Nigeria, Indonesia, Trung Quốc, Băngladesh và Algieria. (AP, 15/6/2006) 
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Giá ñường gi ảm khuy ến khích nhu c ầu mua t ừ Nga, Ai C ập và Cuba  

Giá ñường kỳ hạn giảm sút ñã khuyến khích nhu cầu từ Nga, Ai Cập và Cuba, song khách mua vẫn 
tỏ ra thận trọng, có ý chờ thị trường xuống thấp hơn nữa. 

Nga hiện là khách mua chính trên thị trường bởi ñang bước vào thời ñiểm tiêu thụ ñỉnh khi nhu cầu 
sản xuất nước giải khát và bánh kẹo tăng cao trong mùa hè. Theo dự ñoán của Viện nghiên cứu thị 
trường nông sản (IKAR), Nga sẽ tiêu thụ 5,828 triệu tấn ñường trắng trong năm nay, thấp hơn ñôi chút 
so với mức 5,863 triệu tấn năm 2005. 

Giới thương nhân cũng nhắc tới nhu cầu mua ñường thô từ các khách hàng Ai Cập trong những 
ngày gần ñây. Trong ñó, công ty SIIC ñã mua 20.000 tấn ñường thô giao tháng 8/06 từ công ty 
Medsoftes với mức giá 373 USD/tấn. ðược biết, mỗi năm, Ai Cập tiêu thụ khoảng 2,2 triệu tấn ñường, 
trong ñó 1,4 triệu tấn ñược sản xuất nội ñịa. Khoảng 60% trong tổng khối lượng ñường nhập khẩu có 
nguồn gốc từ Braxin.  

Mặc dù giảm giá, song các khách mua trên thị trường physical vẫn tỏ ra thận trọng vì hy vọng giá có 
thể giảm thêm. Theo một thương nhân, một số khách mua thậm chí thích mua vào khi thị trường bắt 
ñầu xu hướng phục hồi.  

Khi thị trường ñường trắng kỳ hạn ñi xuống xấp xỉ mức thấp trong 2 tuần qua, nhu cầu từ Cuba 
mua ñường tinh luyện cũng ñược giới thương nhân chú ý. Theo nguồn tin thương mại, Cuba ñang tìm 
mua 4 tàu chở ñường trắng loại 150 ICUMSA, có nguồn gốc từ Braxin. Tuy nhiên, chưa có xác nhận 
chính thức về thông tin này. (Reuters, 15/06/2006) 

EU sẽ bị trả ñũa nếu cải cách ngành ñường không ñầy ñủ 

Các nước sản xuất ñường lớn nhất là Brazil, Thái Lan và Ôxtrâylia ñã nhất trí với EU mở rộng thời 
hạn thảo luận về các biện pháp trả ñũa nếu các cuộc cải cách ngành  ñường của EU không ñầy ñủ. 

Ngày 8/6 vừa qua, ba nước và EU ñã ký hiệp ñịnh này. Brazil, Thái Lan và Ôxtrâylia cần nhiều thời 
gian ñể ñánh giá xem liệu EU có tuân thủ quy ñịnh về ñường của WTO hay không.  

Năm vừa qua, Brazil, Thái Lan và Ôxtrâylia ñã kiện EU trợ cấp không công bằng cho người nông 
dân trồng ñường của họ, ñã kiến giá ñường thế giới giản xuống. Ban hội thẩm WTO ñã cho EU thời 
hạn tới 22/05/2006 ñể thực hiện theo quy ñịnh, cũng như ñặt mức trần xuất khẩu ñường có trợ cấp là 
dưới 1,3 triệu tấn. Theo luật của WTO, ba nước này chính thức có thời hạn là 30 ngày sau mốc 22/5 
có thể yêu cầu WTO làm trọng tài phân xử ñánh giá những hành ñộng của EU và ñặt ra các biện pháp 
trả ñũa có thể. 

Xuất khẩu ñường có trợ cấp của EU ñạt trung bình 5 triệu tấn/ năm vào thời ñiểm mà  ba nước này 
bắt ñầu bán ñường vào WTO. Tuy nhiên, năm nay, con số này dự kiến lên tới từ 7 ñến 8 triệu tấn. 

Ba nước cho rằng EU phải ngừng bán phá giá  ñường. Chính phủ Brazil thì cho rằng EU ñã có 
những chuyển biến trong cải cách  chính sách ñường của họ trong vài tháng qua như quyết ñịnh cắt 
giảm trợ cấp  ñường cho nông dân xuống còn 36% vào năm 2010. Tuy nhiên, nếu EU tiếp tục xuất 
khẩu một khối lượng lớn ñường có trợ cấp trong tháng tới thì ba nước sẽ có ý kiến với Uỷ ban trọng tài 
và có thể có những biện pháp trả ñũa chống lại EU. (AFP, 16/6/2006) 

Sản xu ất ñường của EU bị chi ph ối bởi 10 qu ốc gia trong kh ối 

Theo thông tin từ ngành ñường Liên minh châu Âu (EU), sản xuất ñường của khối sẽ ñược chi phối 
bởi chỉ khoảng 10 quốc gia, thậm chí có thể ít hơn sau những cắt giảm mạnh trong giá trợ cấp buộc 
hầu hết nhà máy của khu vực này phải ngừng hoạt ñộng trong vài năm tới. Trong khuôn khổ của kế 
hoạch cải cách ngành ñường, các bộ trưởng nông nghiệp EU ñã nhất trí cắt giảm hơn 1/3 trong giá trợ 
cấp, ñồng thời giảm sản lượng và xuất khẩu kể từ tháng 7 năm nay.  

Tại một số nước, sản xuất ñường có thể phải dừng lại ñồng loạt, ví dụ, như nhà máy tinh luyện 
ñường cuối cùng của Ailen ñã ñược dự kiến ñóng cửa. Và hàng nghìn người sẽ bị mất việc làm trong 
25 nước thành viên của EU.  

Sau thời kỳ cải cách kéo dài 4 năm, ngành ñường có thể bán lại hạn ngạch sản xuất hàng năm cho 
Brussels ở các mức cố ñịnh ưu ñãi, ngành ñường EU có thể sẽ trải qua thời gian hợp nhất triệt ñể.  
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Theo ông Jean-Louis Barjol - tổng giám ñốc của cơ quan CEFS – nơi ñại diện cho các nhà sản xuất 
ñường châu Âu, hơn 40% trong tổng số các nhà máy sẽ phải ñóng cửa. Dự ñoán, sẽ có khoảng tối ña 
là 10 nước ñóng góp hơn 75% trong tổng sản lượng ñường của EU. Số lượng các công ty ñường ñộc 
lập sẽ giảm xuống và xuất hiện nhiều hơn các hợp tác xã.  

Tại các khu vực trồng củ cải ñường hiệu quả nhất của châu Âu, sẽ là hợp lý khi chấp nhận “mô 
hình Braxin”, tức là sử dụng các nhà máy có thể sản xuất cả ñường và ethanol sinh học. Mô hình này 
có thể áp dụng tại Anh và Bỉ.  

Một giải pháp khác ñể cắt giảm chi phí cố ñịnh là hợp nhất toàn bộ hoặc một phần các công ty. Và 
ñể giữ các khách hàng truyền thống không ra khỏi EU, các công ty có thể quyết ñịnh ñầu tư vào các 
nhà máy tinh luyện ở các nước có khách hàng của mình. 

CEFS ñại diện cho quyền lợi của một số các nhà sản xuất ñường - những người ñã có ảnh hưởng 
lớn tới hoạt ñộng sản xuất ñường châu Âu. Các thành viên của CEFS bao gồm Tate&Lyle (Anh), 
Danisco (ðan Mạch) và 2 nhà sản xuất ñường của Hà Lan là Suiker Unie và CSM. 

Các khách mua ñường của EU, do lo ngại về việc tập trung quyền lực của các nhà sản xuất, rất 
mong muốn chi phí nguyên liệu thô giảm sút, chứ không tăng do ñộc quyền nhiều hơn ñược tạo ra. 
ðây cũng là một trong những mục ñích chính của việc cải cách ngành ñường EU. Theo ông Nick 
Hastilow – giám ñốc phụ trách thu mua ñường khu vực châu Âu tại Mars Inc. (Masterfoods UK), một số 
lượng nhỏ hơn các nhà sản xuất lớn vẫn có thể tạo ra một thị trường cạnh tranh, miễn là có ñủ sức 
cạnh tranh. Với ñiều kiện các khách hàng có thể chuyển dịch giữa các nhà cung cấp và số lượng 
những nhà cung cấp ñủ lớn, cạnh tranh thực sự có thể tồn tại. (Reuters, 22/06/2006)   

Các nước ph ản ñối chính sách tr ợ giá ñường của EU 

Tổng Giám ñốc Vụ ðàm phán Thương mại Thái Lan, Apiradi Tantraporn cho biết, Thái Lan ñang 
tiếp tục hợp tác với Ôxtrâylia và Braxin ñể phản ñối chính sách trợ giá cho ngành ñường của Liên minh 
châu Âu (EU). 

Bà Tantraporn cho rằng, mặc dù Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ñã ra phán quyết với phần 
thắng nghiêng về Thái Lan, Ôxtrâylia và Braxin, theo ñó từ ngày 22/5/06 EU phải giảm trợ giá xuất 
khẩu ñường hàng năm xuống dưới mức 499,1 triệu Euro (631,1 triệu USD), tương ñương 1,274 triệu 
tấn ñường/năm, nhưng EU vẫn chưa chịu tuân thủ quyết ñịnh này của WTO. 

Ước tính, trợ giá xuất khẩu ñường của EU trong niên vụ 2005/06 có thể lên tới 7-8 triệu tấn, cao 
xấp xỉ 6 lần so với mức ñược WTO cho phép. Bà Tantraporn cho hay, Thái Lan, Ôxtrâylia và Braxin ñã 
cùng gửi ñơn kiện về vấn ñề này lên WTO và ñang chờ phán quyết mới của WTO trước khi có những 
ñộng thái mới. Ba nước cũng ñã chính thức gửi ñơn lên EU ñề nghị ñược bồi thường, nếu không sẽ 
tiến hành hành ñộng trả ñũa ñối với EU. (AFP, 21/6/2006) 

 Nga sẽ không nh ập kh ẩu nhi ều ñường thô trong nh ững tháng hè  

Trong những tháng hè năm nay, khối lượng ñường thô nhập khẩu của Nga sẽ không lớn như mọi 
năm trong bối cảnh giá ñường thế giới ở mức cao và nước này dự kiến tăng sản lượng củ cải. Lượng 
nhập khẩu trong tháng 6/06 sẽ giảm sút so với cùng kỳ năm ngoái, trước khi phục hồi vào tháng 7/06 
khi tình trạng thiếu hụt cung trên thị trường nội ñịa buộc các nhà cung cấp phải nâng giá bán ñường sử 
dụng trong việc bảo quản các thực phẩm làm tại nhà, ñể chế biến rượu và kem trong suốt mùa hè 
nóng bức.  

Theo thông tin từ Viện nghiên cứu nông nghiệp Nga (IKAR), nhập khẩu ñường thô của nước này 
cho tới thời ñiểm này của tháng 6/06 ñã ñạt 251.094 tấn, và ñến cuối tháng Nga có thể nhập thêm 
240.000 tấn nữa. Như vậy, tổng khối lượng nhập trong tháng 6 năm nay chỉ ñạt chưa ñầy 500.000 tấn, 
thấp hơn so với mức 636.600 tấn cùng kỳ năm 2005. Tháng trước, khối lượng ñường thô nhập khẩu 
của Nga ñã giảm gần 50% so với cùng kỳ năm 2005.  

Sau khi chỉ sản xuất ñược 45% trong tổng khối lượng ñường tiêu thụ vào năm 2005, hiện nay, Nga 
ñang tăng diện tích trồng củ cải ñường. Xu hướng này bắt ñầu từ các nhà sản xuất lớn như Rusagro, 
Prodimex Holding và Razgulay. Một số nguồn tin thị trường cho biết, diện tích trồng củ cải ñường năm 
nay sẽ tăng khoảng 20% so với năm 2005. Theo dự ñoán của IKAR, năm 2006, Nga sẽ mở rộng diện 
tích trồng củ cải ñường từ mức 806.000 ha năm trước lên 870.000 – 890.000 ha. Thêm vào ñó, nhu 
cầu ñường thô của Nga cũng ñang giảm dần khi nước này tăng cường nhập khẩu ñường trắng, một 
phần từ Belarus, và nhu cầu nói chung với ñường cũng yếu ñi do dân số giảm và thị hiếu ngày càng 
nhiều ñối với các chất làm ngọt nhân tạo tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, theo các thương nhân và 
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các nhà phân tích, nhập khẩu ñường thô có khả năng sẽ phục hồi trong tháng 7 sau khi lượng nhập 
khẩu giảm sút mạnh trong tháng 5-6/06 dẫn tới sự thiếu hụt cung khi nhu cầu vẫn ñang ở mức cao. Dự 
ñoán, khối lượng ñường thô nhập khẩu trong tháng 7/06 sẽ vượt mức 500.000 tấn so với 473.620 tấn 
cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù công suất chế biến củ cải ñường ñã tăng lên, song vẫn không thể ñáp ứng 
ñược nhu cầu. Trong giai ñoạn này, Nga cần từ 30 – 35 nhà máy ñường ñể cung cấp ñủ cho tất cả các 
vùng, nhưng ñến nay Nga vẫn chưa có ñủ.  

Theo dự ñoán, giá ñường nội ñịa sẽ tăng mạnh trong những ngày tới. Tuy nhiên, ñến cuối tháng 
7/06, thị trường nội ñịa sẽ ñi xuống. Hiện, các nhà nhập khẩu ñang trả mức giá từ 360 – 380 USD/tấn 
ñối với ñường thô nhập khẩu, CIF cảng Nga. Trong khi ñó, chi phí sản xuất ñường hiện nay vào 
khoảng 670 USD/tấn. Giá ñường bán ra hiện ở mức 684 USD/tấn. (Xinhua, 22/6/2006) 

Khu vực Trung Nam Braxin thu ho ạch 18,5% s ản lượng mía  

Theo Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo, tính ñến ngày 1/6, các nhà máy ñường và 
ethanol tại khu vực Trung Nam Braxin ñã thu hoạch 18,5% trong tổng sản lượng dự ñoán 375 triệu tấn 
mía. Khối lượng mía ép ñạt hơn 69,4 triệu tấn, tăng 16,8% so với 59,4 triệu tấn cùng kỳ năm 2005 do 
ñiều kiện thời tiết thuận lợi và thời ñiểm bắt ñầu thu hoạch sớm. Sản lượng ethanol ñạt 2,68 tỷ lít, sản 
lượng ñường ñạt 4,03 triệu tấn.  

Trong 5 tháng ñầu năm nay, các nhà máy của khu vực Trung Nam ñã sản xuất ñược 2,35 tỷ lít 
ethanol và 3,32 triệu tấn ñường. Ngành ñường Braxin ñã tiến hành thu hoạch sớm 2 tháng so với thời 
ñiểm thu hoạch chính thức vào ngày 1/5 do rủi ro thiếu cung ethanol trong thời ñiểm liên vụ thu hoạch. 
(AP, 21/6/2006) 

Mehico:  Sản lượng ñường s ẽ ñạt 5,5 tri ệu tấn trong niên v ụ 2006/07 

Viện mía ñường quốc gia Mehico dự ñoán, sản lượng ñường nước này dự ñoán sẽ ñạt xấp xỉ 5,5 
triệu tấn trong niên vụ 2006/07, cao hơn ñôi chút so với dự ñoán trước của Liên minh nông dân mía 
ñường ñưa ra hồi tháng 4/06 trong khoảng 5,3 – 5,4 triệu tấn. Mehico dự kiến có năng lực công nghiệp 
ñể chế biến 6 triệu tấn ñường trong niên vụ tới. Trước ñó, tuỳ viên Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự 
ñoán, sản lượng ñường Mehico niên vụ 2006/07 sẽ ñạt 5,8 triệu tấn, tăng 2% so với 5,6 triệu tấn dự 
kiến niên vụ này. (AP, 21/6/2006) 

Chênh l ệch gi ữa giá ñường Thái Lan và th ế giới thu h ẹp do nhu c ầu yếu 

Chênh lệch giữa giá ñường Thái Lan và giá ñường thế giới thời gian qua ñã giảm và dự ñoán sẽ 
tiếp tục giảm thêm ñôi chút do nhu cầu yếu. Hôm 19/6, giá chào ñối với ñường trắng Thái Lan loại 100 
ICUMSA giao tháng 8/06 cao hơn 7 USD/tấn so với giá trên thị trường kỳ hạn London, ở mức 459 
USD/tấn, FOB, giảm so với 470 USD/tấn hồi ñầu tháng.  

ðầu tháng này, giá ñường Thái Lan cao hơn 10 USD/tấn so với giá trên thị trường kỳ hạn London, 
giảm so với mức chênh lệch trên 15 USD/tấn trong tháng 5/06. Chênh lệch giá ñường dự ñoán sẽ thu 
hẹp do không có nhu cầu mới. Hiện Việt Nam vẫn ñang trong quá trình ñàm phán. Theo thông tin từ 
một công ty thương mại ñang trong quá trình thương lượng với Việt Nam, phía Việt Nam ñã yêu cầu 
công ty này cung cấp nhưng chưa ñưa ra quyết ñịnh cuối cùng. Trước ñó, chính phủ Việt Nam ñã phê 
chuẩn nhập khẩu 150.000 tấn ñường trắng và thô, nhưng ñến thời ñiểm này vẫn chưa cấp giấy phép. 

Dự ñoán của một thương nhân cho biết, Việt Nam sẽ ñợi tới tháng 7/06 hoặc 8/06 mới quyết ñịnh 
có mua hay không bởi hiện tại nước này ñang có khoảng 250.000 tấn ñường trắng trong kho dự trữ. 
Có khả năng Việt Nam sẽ không mua ñủ 150.000 tấn ñường ñã ñược phê chuẩn do dự ñoán sẽ có 
vài ngàn tấn ñược nhập lậu. Theo một thương nhân, ñến thời ñiểm này, Việt Nam ñã nhập khẩu vài 
nghìn tấn ñường từ ấn ðộ cùng với một lượng tương ñương ñược nhập lậu. Vì vậy, khối lượng mua 
dự ñoán sẽ chỉ ở mức 100.000 tấn. (Xinhua, 20/6/2006) 

 Tình hình s ản xu ất và nh ập kh ẩu ñường c ủa Inñônêxia  

Theo Thương vụ VN tại Indonexia, nước này có thể tự túc ñược ñường trắng vào năm 2009 vì 
Chính phủ dồn nhiều thời gian và tiền bạc vào ngành công nghiệp này. Bộ Nông nghiệp ñặt mục tiêu 
tăng sản lượng ñường trắng lên 2,8 triệu tấn vào năm 2009 từ mức 2,24 triệu tấn năm năm vừa qua. 

Tuy nhiên Inñônêxia vẫn có thể tiếp tục nhập khẩu ñường thô sử dụng trong công nghiệp. Với 
mức tiêu dùng theo ñầu người ở Inñônêxia hiện nay là 12 kg/năm, thì tiêu thụ ñường trắng của các 
hộ gia ñình có thể ñạt 2,76 triệu tấn vào năm 2009. ðường thô sử dụng trong công nghiệp có thể ñạt 



 86 

893.000 tấn vào năm 2009, ñưa tổng tiêu thụ ñường trong nước theo dự kiến sẽ ñạt 3,6 triệu tấn. 
Những con số này cho thấy rằng Inñônêxia sẽ tiếp tục cần phải nhập khẩu ñường thô ñể ñáp ứng 
nhu cầu của khu vực công nghiệp. 

ðể ñạt ñược mục tiêu sản xuất này, Bộ Nông nghiệp có thể tiến hành các bước gồm phục hồi 
việc trồng mía ñường tại những khu vực sản xuất chính của Java và mở rộng các nhà máy ñường và 
mở ra những khu vực trồng trọt mới ngoài ñảo Java. Chính phủ ñã cung cấp khoản tiền 180 tỷ Rp 
(19,14 triệu USD) ñể ñổi mới trồng trọt mía ñường tại ðông Java và có kế hoạch tăng số tiền này 
thêm 40 tỷ Rp vào năm sau. 

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp, Inñônêxia có 381.786 ha ñất trồng mía ñường năm 2005. Con 
số này dự kiến sẽ tăng ñạt 405.597 ha vào năm 2008 và 407.810 ha và năm 2009. Năng suất cũng 
sẽ tăng lên ñạt 69 tấn mía/ha vào năm 2009, từ mức 62 tấn/ha năm ngoái.  

Liên quan tới mục tiêu này, giám ñốc công ty ñường PT Rajawali Nusantara Indonesia cho biết 
công ty này có một số chiến lược ñể tăng sản xuất. Họ sẽ tạo ra sự cạnh tranh và chất lượng ñường 
cao cũng như giảm chi phí sản xuất. Công ty này sẽ cơ cấu lại các xưởng làm ñường, thu hẹp diện 
tích ñất nhàn rỗi và cắt giảm dây chuyền buôn bán. Công ty này sẽ tiếp tục cắt giảm chi phí sản xuất 
xuống còn 2.500 Rp/kg ñường vào năm nay từ mức 2.762 Rp/kg năm 2005 và 3.472 Rp/kg năm 2001. 
(TTXVN, 15/6/2006) 

Trung Qu ốc sẽ bán thêm 552.000 t ấn ñường dự trữ trước tháng 10/06  

Theo nguồn tin từ các cơ quan chức năng, Trung Quốc sẽ tiếp tục bán ñường trắng dự trữ với khối 
lượng tổng cộng là 552.000 tấn trước tháng 10 năm nay nhằm bổ sung vào lượng thâm hụt trên thị 
trường nội ñịa và kìm hãm giá tăng. Thông tin này ñã khiến giá ñường trắng kỳ hạn tại sở giao dịch 
Trịnh Châu giảm với biên ñộ lớn nhất trong giới hạn cho phép là 4% ngay khi giao dịch bắt ñầu vào lúc 
1 giờ GMT. Giá hợp ñồng giao tháng 3/07 giảm 142 NDT (tương ñương với 17,72 USD) xuống còn 
4.302 NDT/tấn vào lúc 1 giờ 15 phút GMT. 

Theo thông báo chung của Bộ thương mại, tài chính và Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia, dự 
kiến, Trung Quốc sẽ bán 92.000 tấn ñường trắng tại mỗi cuộc ñấu giá tổ chức vào ngày 27/6, 18/7, 
15/8 và 12/9. Mức giá ñưa ra ñược ñặt ở mức 3.800 NDT/tấn. Một quan chức của Bộ thương mại ñã 
xác nhận thông tin nói trên. Tuy nhiên, các bộ vẫn chưa công bố thông báo trên trang web của mình. 
Kế hoạch bán ñường dự trữ sẽ giúp ñảm bảo nguồn cung trong mùa hè khi nhu cầu ở mức ñỉnh, ñồng 
thời góp phần bình ổn giá bởi sản lượng ñường Trung Quốc năm nay giảm sút. 

Theo dự ñoán của bộ thương mại, sản lượng ñường nội ñịa trong niên vụ 2005/06 (kết thúc vào 
tháng 9/06), sẽ giảm 3,9% xuống còn 8,82 triệu tấn do ảnh hưởng của hạn hán tại tỉnh Vân Nam, Hải 
Nam và một số tỉnh khác vào năm ngoái. Con số dự ñoán này thấp hơn so với dự ñoán hồi tháng 3/06 
của Hiệp hội ñường Trung Quốc ở mức khoảng 9 triệu tấn. Hiện các nhà máy ñường Trung Quốc ñã 
kết thúc công tác sản xuất cho niên vụ này. ðến thời ñiểm này, Trung Quốc ñã bán 460.000 tấn ñường 
trắng từ kho dự trữ quốc gia. (Reuters, 14/06/2006)   

   Úc:  phát hi ện trường hợp bệnh than ñầu tiên ở cây mía t ại bang Queensland  

Ngành ñường úc ñã phát hiện một trường hợp mắc bệnh than ở cây mía, còn gọi là bệnh nấm lây 
qua tiếp xúc, dẫn tới nguy cơ làm giảm sản lượng mía tại nước xuất khẩu ñường thứ ba thế giới này. 
Các nhà ñiều hành, chủ các nhà máy, các nhà khoa học và quan chức chính phủ ñã tập trung tại khu 
vực Childers – phía ðông Nam của bang Queensland – nơi trang trại có dịch bệnh phát sinh ñang 
ñược ñặt trong tình trạng cách ly. Bệnh than ở cây mía có thể gây thiệt hại sản lượng từ 30-100% ñối 
với các giống dễ tổn thương và có thể phá huỷ chương trình tạo giống cây tại úc. 

Trước ñây, úc chưa từng xuất hiện bệnh than loại trừ một ñợt bùng phát tại khu vực Ord xa xôi 
thuộc vùng Tây úc 8 năm trước. Ngành ñường hy vọng sẽ có nhiều trang trại ñược cách ly và nhiều 
khả năng bệnh than sẽ lan tràn qua các cánh ñồng mía với mức ñộ ảnh hưởng rất lớn. Mức ñộ của 
bệnh than lây lan sẽ chỉ ñược biết cho tới khoảng tháng 10 năm nay, khi cây mía ñã ñược cắt và bắt 
ñầu ñược trồng lại. Ước tính, bệnh than ñợt này sẽ ñe doạ ít nhất 10% sản lượng ñường của úc nếu 
không ñược kiềm chế. 

ở cây mắc bệnh than, hoa ở ñỉnh phát triển sẽ ñược thay thế bằng các vết ñen. Cây mía trở nên 
cằn cỗi, lá quăn lại và ngắn ñi, năng suất giảm. Bào tử nấm có thể tồn tại trong 12 tháng, vẫn ở trong 
ñất, bụi và trong một số bộ phận của máy móc. Chúng có thể di chuyển hàng nghìn km trong gió cũng 
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như dịch chuyển khi có sự chuyển ñộng của người và máy móc. Hiện các quan chức ngành ñường úc 
vẫn chưa biết bệnh than ở cây mía tại bang Queensland xuất phát từ ñâu.  

Từ trước tới nay, úc là nước trồng mía thương mại lớn duy nhất không có bệnh than xuất hiện. 
Bệnh than có thể ñược kiểm soát bằng cách sử dụng các giống kháng bệnh. Kể từ khi căn bệnh này 
xâm nhập vào khu vực Ord 8 năm trước ñây, các nhà khoa học úc ñã tiến hành thử nghiệm các giống 
mía tại Indonesia xem có thể kháng bệnh ñược không. (Reuters, 19/06/2006)   

 Kenya:  sản lượng ñường 4 tháng ñầu năm 2006 tăng 6,2%  

Theo số liệu của Uỷ ban ñường Kenya, sản lượng ñường nước này trong 4 tháng ñầu năm nay ñạt 
184.801 tấn, tăng 6,2% so với mức 174.102 tấn cùng kỳ năm 2005. Năm ngoái, sản lượng ñường của 
Kenya giảm mạnh do hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng tới hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu.  

Trong những tháng qua, mưa lớn tại các khu vực trồng mía ñã nâng cao hy vọng về một vụ mùa với 
sản lượng tăng trong năm nay. Kenya hiện có 131.507 ha mía, hầu hết ñược trồng bởi 200.000 hộ 
nông dân - những người cung cấp tới 85% trong tổng nguồn cung mía của cả nước. Kenya nhập khẩu 
ñường chủ yếu từ các ñối tác trong khối thương mại Thị trường chung của khu vực ðông và Nam Phi 
(COMESA) ñể bù ñắp lượng thiếu hụt 200.000 tấn. 4 tháng ñầu năm 2006, nhập khẩu ñường của 
Kenya tăng mạnh, từ 26.046 tấn cùng kỳ năm ngoái lên 58.256 tấn. Trong ñó, 37.567 tấn ñường có 
nguồn gốc từ khối COMESA, với các nước cung cấp chính là Ai Cập và Zambia với khối lượng tương 
ứng là 25.327 và 7.459 tấn.  

Theo số liệu của uỷ ban ñường, giá nhập khẩu ñường tại cảng Mombasa ñầu năm nay ñạt mức 
trung bình hàng tháng là 27.424 shilling/tấn (hay 371,4 USD/tấn). ðược biết, ngành ñường Kenya cũng 
ñã chịu tác ñộng mạnh bởi ñường nhập khẩu rẻ tiền, ñường xá tồi tệ, chi phí sản xuất cao, việc chậm 
thanh toán cho nông dân và máy móc trong các nhà máy xuống cấp. (AP, 15/6/2006) 

Pakistan:  Giá ñường nội ñịa giảm 

Theo các quan chức ngành ñường Pakistan, giới thương nhân nước này ñã ñăng ký một lượng kỷ 
lục 1,095 triệu tấn ñường tinh luyện kể từ ñầu năm 2006, song dư thừa cung và giá tụt giảm trên thị 
trường nội ñịa ñang là yếu tố cản trở việc nhập khẩu thêm. Trong những tháng gần ñây, nhập khẩu 
ñường tại Pakistan diễn ra sôi ñộng, song khả năng nhập khẩu thêm sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá 
trên thị trường nội ñịa.  

ðược biết, các công ty nhập khẩu Pakistan và Tổng công ty thương mại Pakistan (TCP) ñã ñăng 
ký mua khi giá ñường thế giới ở mức cao kỷ lục. Tuy nhiên hiện giá ñường nội ñịa ñang giảm sút, 
nghĩa là ñường nhập khẩu không thể bán dễ dàng trên thị trường nội ñịa.  

Hoạt ñộng mua ñường của Pakistan ñã bắt ñầu vào tháng 1, khi chính phủ ước tính nước này 
cần nhập khẩu 1 triệu tấn ñường trong năm 2006 ñể thoả mãn nhu cầu nội ñịa. Niên vụ trước, sản 
lượng mía Pakistan ñạt 45 triệu tấn, tạo ra 2,6 triệu tấn ñường, thấp hơn so với nhu cầu nội ñịa ở 
mức 3,9 triệu tấn. Chính ñiều này ñã buộc Pakistan phải nhập khẩu ñường tinh luyện và thiếu hụt 
cung cũng ñẩy giá ñường bán lẻ trên thị trường nội ñịa lên mức cao 40 rupee/kg (0,66 USD/kg) trong 
tháng 3/06. Tuy nhiên, kể từ thời ñiểm ñó, giá ñường nội ñịa bắt ñầu hạ nhiệt, và hiện còn 37 
rupee/kg.  

Trong thời gian qua, TCP ñã và ñang thường xuyên tham gia mua ñường trên thị trường quốc tế. 
ðến thời ñiểm này, TCP ñã mua 815.000 tấn ñường tinh luyện từ nhiều nguồn trên thế giới thông 
qua 11 cuộc ñấu thầu nhập khẩu, trong khi ñó, giới tư thương chỉ nhập 280.000 tấn. Hầu hết ñường 
nhập khẩu có nguồn gốc từ ấn ðộ và Dubai. Vừa qua, TCP ñã huỷ bỏ cuộc ñấu thầu nhập khẩu 
50.000 tấn ñường do giá chào cao, song TCP sẽ sớm trở lại thị trường mua với khối lượng nhỏ 
trong khi theo dõi chặt chẽ lượng tồn kho nội ñịa. Việc cung cấp ñường liên tục trong tháng lễ 
Ramadan của người hồi giáo bắt ñầu vào tháng 9 là rất quan trọng, vì vậy, TCP sẽ tham gia thị 
trường mua ñường mặc dù khối lượng mua không lớn. 

Tuy nhiên, theo giới thương nhân, thị trường nội ñịa hiện ñã trong trạng thái dư thừa cung, và các 
công ty nhập khẩu tư nhân ñã ngừng nhập khẩu sau khi chịu thua lỗ bởigiá ñường nội ñịa giảm. Dự 
ñoán, trong những tuần tới, giá trên thị trường nội ñịa sẽ tiếp tục yếu hơn, do ñó các nhà nhập khẩu 
sẽ chịu thua lỗ nhiều hơn. Nhiều thương nhân cũng cho rằng, TCP không có lựa chọn nào khác 
ngoài việc sớm trở lại mua ñường sau khi các công ty nhập khẩu tư nhân ngừng mua vào tháng 
5/06.  
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Hiện các công ty nhập khẩu tư nhân ñang phải ñối mặt với các vấn ñề tài chính rất trầm trọng sau 
khi ngân hàng trung ương áp ñặt mức lãi suất dư trên các khoản vay, trong ñó có hoạt ñộng mua 
ñường. Mục ñích của quyết ñịnh này nhằm ngăn chặn tình trạng ñầu cơ tích trữ. Ngân hàng trung 
ương cũng ñã yêu cầu các ngân hàng thương mại ñiều chỉnh  việc giải ngân các khoản vay ñường 
cho khu vực tư nhân trước ngày 31/7. 

Theo một quan chức của TCP - nơi có kho có sức chứa khoảng 1 triệu tấn hàng hoá, công ty này 
ñang phải ñối mặt với vấn ñề lưu trữ ñường bởi bông và ñậu tương ñang chiếm rất nhiều không gian 
của kho dự trữ. Hạn chế về khả năng dự trữ hiện ñang là vấn ñề lớn, và nếu nhập khẩu thêm, sẽ 
không có mặt bằng ñể dự trữ ñường. Hoạt ñộng bốc dỡ lượng ñường nhập khẩu trước ñây không 
nhanh như dự kiến bởi nhiều tỉnh ban ñầu ñồng ý mua 150.000 tấn ñường mỗi tháng, hiện ñang 
lưỡng lự mua sau khi giá giảm sút.  

ðược biết, chính phủ Pakistan luôn tạo ñiều kiện ñể TCP không tham gia vào hoạt ñộng bán lẻ, 
tạo ñiều kiện thuận lợi cho khu vực tư nhân tiến hành nhập khẩu. (Xinhua, 17/6/2006) 

Niên v   2005/06: Ngành ñường Nam Phi ph ục hồi  

Theo Chủ tịch Hiệp hội các nhà máy ñường Nam Phi, ngành ñường nước này trong năm nay có 
cơ hội cải thiện khi giá ñường thế giới ñạt mức cao trong 25 năm qua và sản lượng phục hồi sau 
những năm hạn hán gần ñây. Theo ñó, sản lượng ñường niên vụ 2005/06 dự ñoán sẽ cao hơn ñôi 
chút so với mức trung bình hàng năm là 2,5 triệu tấn, nâng cao doanh số bán nội ñịa và xuất khẩu. 
ðiều này dẫn tới sự cải thiện ñáng kể trong vị thế kinh tế của ngành ñường Nam Phi.  

Kim ngạch xuất khẩu ñường Nam Phi niên vụ 2005/06 ñạt 1,94 tỷ rand (tương ñương với 284,4 
triệu USD), tăng hơn gấp ñôi so với mức 970 triệu USD niên vụ trước. Doanh số bán trong nước 
ñạt 3,8 tỷ rand, cao hơn rất nhiều so với 220 triệu rand niên vụ 2004/05. (1 USD = 6,820 rand) 
(Reuters, 14/06/2006)   
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 7 - 2006 

 
TIN TRONG NƯỚC 

         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Tình hình sản xuất kinh doanh mía ñường tháng 7 năm 2006 

  Sóc Trăng: Thấp thỏm “mừng-lo” khi vào niên vụ mía ñường 2006/07 

         TIN VẮN  

 Nhu cầu tăng mạnh nhưng giá ñường khó tăng theo  

 Trà Vinh: Mỗi hécta mía thu lãi từ 35 ñến 50 triệu ñồng 

 Tây Ninh: ðảm bảo nguồn nguyên liệu mía cho chế biến 

 Trà Vinh: Chương trình trồng mía theo hướng rải vụ mang lại hiệu quả cao 

 Khánh Hoà: Tăng nhanh diện tích mía nguyên liệu 

 Phú Yên: Sản lượng ñường ñạt gần 80 % so với vụ trước  

 Sóc Trăng: Nông nghiệp Cù Lao Dung về ñích trước nhờ mía và cây mầu  

  Nhà máy ñường Kon Tum: Tăng năng suất ñể ổn ñịnh nguyên liệu mía   

TIN THẾ GIỚI  

         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

  Cuối năm 2006: giá ñường thô thế giới sẽ giảm  

 Tình hình sản xuất ñường thế giới niên vụ 2005/06 

  Tiêu thụ ñường thế giới niên vụ 2005/06 

  Giá ñường ñạt mức cao nhất trong 23 năm qua 

  Tình hình sản xuất mía ñường Braxin 

  Anh sẽ ñóng cửa hai nhà máy sản xuất ñường 

  Thị trường ñường Thái Lan: giao dịch yếu, xuất khẩu giảm mạnh 

  Thái Lan ñầu tư xây nhà máy ñường ở Campuchia 

  Malaysia có khả năng nhập khẩu ñường từ Trung Quốc 

  Nhập khẩu ñường vào Nga giảm 

  Nga duy trì thuế nhập khẩu ñường thô ở mức 140 USD/tấn trong tháng 8/06 

  Ấn ðộ sẽ dư thừa ñường sau lệnh cấm xuất khẩu ñường trắng 

  Braxin: khu vực Trung Nam thu hoạch 31% sản lượng mía  

  Giá ñường và ethanol Braxin tiếp tục ổn ñịnh nhờ nhu cầu xuất khẩu mạnh 

  Braxin cải thiện cơ sở hậu cần ñể tăng cường xuất khẩu ethanol 

  Sản lượng củ cải ñường EU năm 2006 sẽ giảm  
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  Ethiopia tăng cường xuất khẩu ñường sang EU 

  Khu vực Trung Mỹ sẽ tăng diện tích trồng mía thêm 12% trong niên vụ 2006/07 

  Úc: kiểm dịch 31 trang trại trồng mía bị ảnh hưởng của bệnh than 

  Ucraina: ñường trắng tồn kho sẽ ñủ thoả mãn nhu cầu nội ñịa trong 2 tháng tới 

  Nhập khẩu ñường thô vào Mỹ sẽ ñược kéo dài ñến tháng 9/2006 

  Pakistan sẽ không nhập khẩu thêm ñường trong ít nhất 3-4 tháng tới 
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TIN TRONG NƯỚC 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

Tình hình s ản xu ất kinh doanh mía ñường tháng 7 n ăm 2006 

Do nhu c ầu nh ập kh ẩu ñường v ẫn có d ấu hi ệu tăng vững từ một số nước châu á, Trung 
ðông và Nga ñã tác ñộng tới giá ñường th ế giới ti ếp tục tăng cao trong 15 ngày ñầu tháng, 
tại Luân ðôn ñường tr ắng giao tháng 10 t ừ 462 USD/tấn tăng lên 470 USD/t ấn (có th ời ñiểm 
tăng lên 489,6 USD/t ấn) sau ñó gi ảm còn 458,8 USD/t ấn (18/7) sau làn sóng bán ra c ủa các 
quỹ và các nhà ñầu cơ. 

Theo B ộ Nông nghi ệp Mỹ (USDA) dự báo, s ản lượng ñường th ế giới trong niên v ụ 2006-
2007 ước ñạt 149,20 tri ệu tấn, tăng 3,20% so v ới niên v ụ trước. Như vậy, ñây là niên v ụ thế 
2 liên ti ếp sản lượng ñường th ế giới ñược ph ục hồi nh ẹ trở lại. Tuy nhiên, l ượng xu ất kh ẩu 
sẽ giảm 3,68% xu ống còn 47,03 tri ệu tấn và lượng t ồn kho gi ảm gần 1% xu ống c òn 30,91 
tri ệu tấn trong niên v ụ 2006-2007. 

Dự báo giá ñường th ế giới tháng 8 ổn ñịnh nh ư mức hi ện nay.  

a. Tình hình s �n xu �t, kinh doanh:  

Tháng 7 n ăm 2006, tất cả các nhà máy ñường ñã dừng s ản xu ất, tập trung vào vi ệc ti êu 
thụ sản ph ẩm ñường, ch ăm sóc vùng nguyên li ệu và b ảo dưỡng, tu s ửa máy móc thi ết b ị và 
ñào tạo lại cán b ộ kỹ thu ật, công nhân lành ngh ề, chu ẩn b ị vụ sản xu ất mía ñường 2006-
2007. 

Tuy th ời ti ết nắng nóng, nhu c ầu tiêu th ụ ñường kính t ăng cao, nh ưng do ngu ồn ñường 
trên th ị trường d ồi dào nên giá bán buôn và bán l ẻ ñường các lo ại trên th ị trường gi ảm 800-
1.000 ñ/kg.  

Giá bán buôn ñường tr ắng mi ền Bắc 9.000 ñến 9.200 ñ/kg, mi ền Nam 9.350 ñến 9.500 
ñ/kg, giá bán l ẻ ñường tr ắng kho ảng 10.000 ñ/kg, ñường tinh luy ện RE từ 10.300 ñến 10.500 
ñ/kg.  

Dự báo tháng 8 ti ếp tục nắng nóng và chu ẩn b ị hàng ph ục vụ Tết Trung Thu và Qu ốc 
khánh 2/9 nên nhu c ầu tiêu dùng ñường có t ăng hơn nhưng do ngu ồn cung ổn ñịnh, các 
nhà máy t ăng cường bán ra ñể trả vốn cho Ngân hàng và ch ăm sóc mía nguyên li ệu n ên giá 
ñường s ẽ ổn ñịnh.   

 b. Nh$ng công tác khác:  

- ðể giúp vi ệc ổn ñịnh giá bán ñường trong n ước, giúp cho các doanh nghi ệp tiêu th ụ 
ñược sản ph ẩm và nhà n ước thu thu ế nhập kh ẩu. Bộ Nông nghi ệp và PTNTcó công v ăn số 
1792/BNN-CB ngày 20/7/2006 g ửi Ban Ch ỉ ñạo 127 TW, UBND các t ỉnh có biên gi ới với L ào 
và Cam pu chia, T ổng Cục Hải quan, C ục qu ản lý th ị trường và Hi ệp hội mía ñường ñể có 
biên pháp ch ỉ ñạo giá bán ñường trong n ước và có các bi ện pháp h ữu hi ệu ng ăn ch ặn, xử lý 
ñường nh ập lậu. 

- Tham gia góp ý hoàn ch ỉnh báo cáo ñiều tra và v ăn bản trình Th ủ tướng Chính ph ủ về 
quy ho ạch phát tri ển mía ñường Vi ệt Nam.  

- Tham gia làm vi ệc với Hiệp hội mía ñường Vi ệt Nam v ề tình hình s ản xu ất và tiêu th ụ 
ñường vụ 2005-2006. 

- Phối hợp với Tổng công ty mía ñường I chu ẩn b ị hội th ảo về phát tri ển vùng nguyên 
liệu mía và nâng công su ất các nhà máy ñường.  

- Phối hợp với Bộ Thương m ại, Bộ Tài chính và B ộ Công nghi ệp chu ẩn b ị hội ngh ị tổng 
kết vụ sản xu ất mía ñường 2005-2006 và bàn ph ương hướng vụ sản xu ất 2006-2007 và Hội 
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ngh ị chống buôn l ậu ñường vào ñầu tháng 8/2006.  

Sóc Tr ăng: Th ấp thỏm “m ừng-lo” khi vào niên v   mía ñ�	ng 2006/07  

Tỉnh Sóc Tr ăng nổi ti ếng với những cánh ñồng chuyên canh mía ñường rộng b ạt ngàn t ập trung 
tại Long Phú, M ỹ Tú, Cù Lao Dung. Ngoài ra, các huy ện lân c ận: Th ạnh Tr ị, Ngã Năm, Kế Sách 
cũng góp thêm m ột di ện tích mía ñáng kể khác tr ồng dưới dạng da beo, ñất biền rẫy, ñất nhi ễm 
phèn canh tác khó kh ăn. Thời ñiểm này t ại t ỉnh Sóc Tr ăng chu ẩn b ị bước vào niên v ụ mía ñường 
mới 2006 - 2007, người trồng mía c ủa tỉnh ñang th ấp thỏm trong ni ềm vui và n ỗi lo ñan xen.  

Những dự báo l ạc quan  

Niềm vui l ớn nh ất của người trồng mía là d ự báo về giá mía trong niên v ụ mới. Vượt qua 
những kh ủng ho ảng tồi tệ trong quá kh ứ, ba năm qua giá mía ñường nguyên li ệu luôn ñứng ở 
mức cao, cu ối vụ mía 2005 - 2006 giá mía nguyên li ệu tăng lên m ức kỷ lục từ trước ñến nay l à 740 
ñồng/kg. V ới giá này, trung bình nông dân ñạt giá tr ị sản lượng trên 70 tri ệu ñồng/ha và l ợi nhu ận 
từ 40 ñến 50 tri ệu ñồng.  

Theo ông Tr ương Thanh Bình, Giám ñốc Sở Nông nghi ệp và Phát tri ển Nông thôn t ỉnh Sóc 
Trăng, nhu c ầu tiêu th ụ ñường trong n ước sẽ còn t ăng trong t ương lai. D ự kiến năm 2010 nhu 
cầu mía nguyên li ệu ñến 1,6 tri ệu tấn trong khi kh ả năng cung ứng của ngành mía ñường c ả nước 
ch ỉ vào kho ảng 1,3 tri ệu tấn/năm nên trong t ương lai g ần, giá mía nguyên li ệu sẽ còn gi ữ ở mức 
hấp dẫn nông dân. M ột dự báo l ạc quan khác là, ñối với t ỉnh Sóc Tr ăng lợi th ế có v ùng mía 
nguyên li ệu rộng lớn, trình ñộ thâm canh c ủa nông dân cao, nhi ều kinh nghi ệm. Mía tại ñây có 
khả năng tr ồng rải vụ trong n ăm, thu ận lợi ñể các nhà máy ñường ho ạt ñộng ổn ñịnh vừa lợi cho 
nông dân.  

Những n ăm trước ñây, dân tr ồng mía t ỉnh Sóc Tr ăng th ấp thỏm lo v ề tình tr ạng dư thừa mía 
nguyên li ệu bởi lẽ thực tế nhà máy ñường ñịa phương ch ỉ có kh ả năng gi ải quy ết 30% sản lượng 
mía ñường. Niên v ụ mía ñường 2006 - 2007 l ại khác, T ổng công ty mía ñường 2 ñược sự ñồng ý 
của tỉnh ñang ñầu tư xây dựng thêm m ột nhà máy ñường b ề thế công su ất 3.500 tấn mía cây/ng ày 
tại xã ðại Ngãi (huy ện Long Phú) trên di ện tích 10 ha, ngay tam giác vùng mía nguyên li ệu Cù Lao 
Dung - Long Phú - M ỹ Tú dự kiến sẽ ñi vào ho ạt ñộng trong v ụ mía 2006 - 2007 sắp tới. 

Còn ñó những mối lo  

Vui nh ưng vẫn lo - ñó là tâm tr ạng chung t ừ người nông dân, doanh nghi ệp mía ñường cho 
ñến ngành h ữu quan. Lo l ắng lớn nh ất vẫn là không gi ữ ñược tính b ền vững lâu d ài trong t ương 
quan cây mía - giá mía - nhà máy ñường và tác ñộng th ị trường ñường. Sự thất thường có th ể có 
về giá mía trong t ương lai t ất yếu sẽ ñưa cây mía tr ở lại vòng lu ẩn qu ẩn trồng - ñốn - trồng, l àm 
phá vỡ qui ho ạch tổng th ể chung c ủa nền nông nghi ệp t ỉnh Sóc Tr ăng nh ất là các huy ện có di ện 
tích mía ñường tập trung l ớn. 

Theo báo cáo c ủa UBND t ỉnh Sóc Tr ăng, ñến nay nông dân xu ống gi ống 12.650 ha mía, t ăng 
hơn 21,28% ch ỉ tiêu c ả năm. Diện tích tr ồng c ả vụ ước ñạt ñến 13.000 ha, trong ñó riêng huy ện 
ñảo Cù Lao Dung có th ể vượt ngưỡng 7.500 ha. T ại huy ện Mỹ Tú, bà con chuy ển ñất trồng tr àm, 
ñất trũng, ñất bi ền rẫy kém hi ệu qu ả sang tr ồng mía ñường; t ại huy ện ñảo Cù Lao Dung v ốn có 
vùng chuyên canh mía ñường lớn nh ất t ỉnh dân phá v ườn nhãn, v ườn cây ăn trái kém hi ệu qu ả 
thậm chí san l ấp ao tôm, ao nuôi th ủy sản ñể trồng mía ñường. Ông H ồ Thanh Ki ệt, Phó  phòng 
Kinh T ế huyện Cù Lao Dung cho bi ết, huy ện qui ho ạch ñất trồng mía d ừng ở mức 6.500 ha và ñến 
năm 2010 cũng ch ỉ chừng 8.000 ha. Tuy nhiên, v ới những di ễn bi ến gần ñây từ sự nóng lên c ủa 
giá mía cây, qui ho ạch trên ñã bị phá sản. Tại các ñịa phương tr ồng nhi ều mía khác c ủa tỉnh Sóc 
Trăng cũng có tình tr ạng tương tự như ở Cù Lao Dung, th ậm chí nh ững huy ện nằm ngo ài qui 
hoạch tr ồng mía nhi ều nông dân ñang rục r ịch chuy ển ñổi. 

Cùng với tốc ñộ gia t ăng di ện tích mía m ột cách khó ki ểm soát, hi ện nay nông dân ñã ít chú 
trọng ñến khâu tuy ển chọn giống, bi ện pháp thâm canh kém khi ến ch ất lượng mía thu ho ạch 
không ñồng ñều, giá thu mua th ấp bởi chữ ñường không ñạt. Tại huy ện Mỹ Tú, niên v ụ 2006 - 
2007 nông dân tr ồng ñược 3.300 ha, t ăng hơn 500 ha so v ới vụ mía năm trước. ðáng lo ng ại, 
trong di ện tích trên có kho ảng 1.000 ha mía ñường vẫn sử dụng gi ống c ũ, năng su ất và ch ữ 
ñường ñều th ấp, khó tiêu th ụ thậm chí các nhà máy ñường thường s ẽ không mua trong tr ường 
hợp giá mía s ụt gi ảm như ñã từng di ễn ra trong quá kh ứ. 

TIN VẮN 
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Nhu cầu tăng mạnh nh ưng giá ñường khó t ăng theo  

Tổ ñiều hành th ị trường trong n ước dự báo, tháng 8 nhu c ầu tiêu th ụ ñường kính ti ếp tục tăng 
cao do th ời tiết nắng nóng cùng v ới việc chu ẩn b ị nguồn hàng ph ục vụ nhu c ầu ti êu dùng trong 
dịp Tết Trung thu. Tuy nhiên, giá ñường s ẽ khó có kh ả năng t ăng theo.T ổ ñiều hành th ị trường 
trong n ước cho bi ết, tháng 7, giá ñường các lo ại trên th ị trường ñã giảm từ 500 - 1.000 ñồng/kg. 
Giá ñường kính tr ắng tại các trung tâm bán buôn hi ện dao ñộng ở mức từ 9.000 - 9.200 ñồng/kg, 
giá bán l ẻ trên th ị trường ph ổ biến từ 10.000 - 11.500 ñồng/kg. Nguyên nhân ch ủ yếu tác ñộng 
khi ến giá ñường gi ảm là do l ượng ñường tồn kho c ủa các nhà máy và l ượng ñường dư ñã vượt 
quá nhu c ầu tiêu dùng c ủa th ị trường. Bên c ạnh ñó, ñường Thái Lan v ới giá r ẻ hơn ñã ñược nh ập 
lậu khá ồ ạt gây nên áp l ực ñối với th ị trường ñường trong n ước. ðể ổn ñịnh th ị trường ñường c ả 
về cung c ầu và giá c ả, Hiệp hội mía ñường ñã kiến ngh ị Bộ Thương mại dừng c ấp phép nh ập 
khẩu ñường và không xem xét gi ảm thu ế nhập kh ẩu ñường. Bộ Thương m ại ñã có công v ăn ch ỉ 
ñạo Cục Quản lý th ị trường, các ñịa phương biên gi ới Tây Nam và các ngành ch ức năng t ăng 
cường ki ểm tra, ki ểm soát ch ặt ch ẽ khu vực biên gi ới và các tuy ến từ biên gi ới vào n ội ñịa ñể 
ngăn ch ặn ñường nh ập lậu, hạn ch ế tác ñộng tiêu c ực ñến sản xu ất, kinh doanh c ủa các doanh 
nghi ệp ñường trong n ước và gây th ất thu cho ngân sách Nhà n ước. 

Trà Vinh:  Mỗi hécta mía thu lãi t ừ 35 ñến 50 tri ệu ñồng  

ðến nay, nông dân t ỉnh Trà Vinh ñã thu ho ạch dứt ñiểm gần 6.500 ha mía niên v ụ 2005- 2006. 
Năng su ất bình quân ñạt trên 110 t ấn/ha, với giá bán t ừ 450 ñến 730 ñồng/kg (tu ỳ theo th ời ñiểm 
và ch ất lượng) mỗi ha ng ười trồng mía thu lãi t ừ 35 ñến 50 tri ệu ñồng, cao nh ất từ trước ñến nay. 
Riêng ñối với những hộ có di ện tích mía l ưu gốc và tr ồng gi ống mía m ới, thâm canh t ốt ñạt năng 
suất từ 140 ñến 160 tấn/ha có m ức lãi cao h ơn nhi ều. 

ðiều ñáng lo ng ại là do l ợi nhu ận từ cây mía quá cao nên hi ện có nhi ều hộ nông dân ñốn bỏ 
diện tích cây ăn trái chuy ển sang tr ồng mía. Trong ñó, có m ột số diện tích cây ăn trái ñang ở giai 
ñoạn sung s ức, chu ẩn b ị cho trái. N ếu chính quy ền và ngành nông nghi ệp ñịa phương buông 
lỏng công tác qu ản lý ñể người dân m ở rộng di ện tích mía m ột cách ồ ạt, thì ñến lúc n ào ñó cung 
sẽ vượt cầu, nhà máy ñường Trà Vinh s ẽ lâm vào c ảnh th ừa nguyên li ệu... Khi ñó, cảnh mía ñứng 
ñồng, ng ười trồng mía không thu ho ạch bu ộc phải ñốt bỏ như niên v ụ mía 2003- 2004 có nhi ều 
khả năng lặp lại.  

Niên vụ mía 2006- 2007, ñến nay nông dân t ỉnh Trà Vinh ñã trồng ñược kho ảng 7.300 ha mía, 
tăng g ần 800 ha so niên v ụ mía trước. Trong ñó, diện tích tr ồng mới chi ếm hơn 3.000 ha; t ập 
trung ch ủ yếu ở vùng chuyên canh mía thu ộc hai huy ện Trà Cú và Ti ểu Cần. 

Tây Ninh:  ðảm bảo ngu ồn nguyên li ệu mía cho ch ế biến 

Từ ñầu năm ñến nay, các nhà máy ñường công nghi ệp trên ñịa bàn t ỉnh Tây Ninh ñã hợp ñồng 
ñầu tư với nông dân tr ồng mới thêm ñược 11.681 ha mía, t ăng 16,8% so k ế họach v à tăng 33,8% 
so cùng k ỳ; nâng vùng nguyên li ệu mía của tỉnh hi ện nay ñạt gần 26.000 ha.  

Gần 80% diện tích tr ồng mía c ủa Tây Ninh ñã ñược chuy ển xuống ở vùng ñất th ấp, tr ên chân 
ñất 1 vụ lúa; ñược các nhà máy ñường hỗ trợ về vốn, chuy ển ñổi giống mới, bao tiêu s ản ph ẩm 
và ñầu tư xây dựng h ệ thống tưới tiêu hòan ch ỉnh, nên n ăng su ất có kh ả năng ñạt b ình quân 70 
tấn/ha, tăng 20 tấn so với vùng ñất gò cao. V ới diện tích mía có chi ều hướng phát tri ển thu ận lợi 
như hiện nay, ñến cuối năm tòan t ỉnh Tây Ninh có kh ả năng sẽ ñạt 31.000 ha mía, s ản lượng tr ên 
1.800.000 tấn mía cây, ñủ ñáp ứng ngu ồn nguyên li ệu cho nhu c ầu ch ế biến của các nhà ñường 
trong niên v ụ 2006-2007 tới. 

Trà Vinh : Chương trình tr ồng mía theo h ướng r ải vụ mang l ại hi ệu qu ả cao  

Sau 3 năm tri ển khai th ực hi ện chương trình tr ồng mía r ải vụ, Công ty mía ñường Tr à Vinh 
kéo dài th ời gian s ản xu ất của nhà máy ñường Trà Vinh t ừ 6 tháng trong niên v ụ mía 2003- 2004 
lên 8 tháng trong niên v ụ mía 2005- 2006. Từ ñó, góp ph ần ñưa sản lượng mía nguyên li ệu nh à 
máy ch ế biến trong niên v ụ 2005- 2006 lên ñến 322.000 tấn với 26.200 tấn ñường thành ph ẩm, 
ñạt trên 142% k ế hoạch, t ăng hơn 11,5% so niên v ụ trước.  

Kỹ sư Nguy ễn Thái Hoà, Phó giám ñốc Công ty mía ñường Trà Vinh cho bi ết: Trồng mía r ải 
vụ là gi ải pháp mang tính chi ến luợc trong vi ệc phát tri ển ngành mía ñường ở Trà Vinh m ột 
cách b ền vững. Trước ñây, thời vụ thu ho ạch mía ở Trà Vinh ch ỉ diễn ra trong kho ảng 5 ñến 6 
tháng (t ừ giữa tháng 11 n ăm trước ñến giữa tháng 3, tháng 4 n ăm sau) nên th ường x ảy ra t ình 
trạng th ừa nguyên li ệu ở giữa vụ nhưng l ại thi ếu ở ñầu vụ và cuối vụ, gây b ất lợi cho ng ười 
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trồng mía và c ả nhà máy. Kh ắc ph ục những b ất cập này, Công ty mía ñường Trà Vinh ph ối hợp 
với ngành nông nghi ệp ở 2 huyện Trà Cú và Ti ểu Cần qui ho ạch xây d ựng vùng mía nguyên li ệu 
trong ñê ngăn mặn thu ộc 6 xã: An Qu ảng Hữu, Lưu Nghi ệp Anh, Thanh S ơn, Hàm Giang (huy ện 
Trà Cú), Hùng Hoà, Tân Hoà (huy ện Tiểu Cần) hướng d ẫn các h ộ trồng mía thay ñổi cơ cấu 
giống mía m ới có th ời gian sinh tr ưởng khác nhau nh ư: Roc 22, VN 85- 1859, Qð 86- 368, K 84- 
200… vào tr ồng theo h ướng r ải vụ; gắn thu ho ạch mía v ới nhu c ầu nguyên li ệu của nhà máy 
theo t ừng th ời gian. Niên v ụ mía 2005- 2006 công ty ñã ñầu tư 7 tỷ ñồng cho g ần 4.000 hộ dân 
trồng 5.368 ha mía; trong ñó có trên 1.500 ha ñược bố trí tr ồng r ải vụ (mùa ngh ịch), các h ộ 
trồng mía r ải vụ niên v ụ mía 2005- 2006 ñã ñạt năng su ất cao, bán ñược giá nên thu lãi l ớn. 
Riêng các h ộ trồng mía thu ho ạch sớm (kho ảng tháng 10, 11/2005) tuy bán mía nguyên li ệu giá 
thấp (kho ảng 450 ñồng/kg) nh ưng bù l ại do liên ti ếp 2 niên v ụ mía (2004 - 2005 và 2005 -  2006) 
giá mía luôn ñứng ở mức cao, ng ười trồng mía thu lãi l ớn nên có nhi ều hộ nông dân ở tận các 
tỉnh Sóc Tr ăng, B ến Tre và H ậu Giang ñến Trà Vinh tìm mua mía gi ống; mía gi ống tr ở nên khan 
hiếm và t ăng cao ñến mức kỷ lục từ 800 ñến 900 ñồng/kg, g ấp ñôi so cùng k ỳ năm ngoái, giúp 
người trồng mía s ớm có thu nh ập thêm t ừ 5 ñến 6 tri ệu ñồng/công (1.000 m2) t ừ tiền bán non 
kho ảng 4 ñến 5 tháng tu ổi ñể làm gi ống.  

Hiện nay, cây mía ñược hai huy ện Trà Cú và Ti ểu Cần xem là cây ch ủ lực trong chuy ển d ịch 
cơ cấu kinh t ế nông nghi ệp. Kể từ khi (tháng 9/2000) nhà máy ñường có công su ất ch ế biến 
1.500 tấn mía cây/ngày ñược di chuy ển về tại xã Lưu Nghi ệp Anh, huy ện Trà Cú, công ty mía 
ñường th ực hi ện ký h ợp ñồng bao tiêu s ản ph ẩm theo h ướng có l ợi cho ng ười trồng mía n ên 
diện tích tr ồng mía b ắt ñầu phát tri ển mạnh. Ngoài vi ệc xây d ựng vùng mía nguyên li ệu ổn ñịnh 
theo h ướng r ải vụ, Công ty mía ñường Trà Vinh ph ối hợp với ngành nông nghi ệp ñịa phương 
hướng d ẫn nông dân th ực hi ện các bi ện pháp thâm canh và gi ảm chi phí s ản xu ất. Trong ñó, 
hiệu qu ả kinh t ế nhất là tr ồng mía l ưu gốc và tr ồng mía theo công ngh ệ cao (tr ồng trong b ầu 
sau 30 ngày m ới ñem trồng). Theo ng ười trồng mía cho bi ết, trồng mía l ưu gốc có nhi ều lợi th ế 
hơn hẳn so v ới trồng mới, ch ỉ tính riêng khâu gi ống và công ñào hộc, ñặt hom, m ỗi hécta ng ười 
trồng mía l ưu gốc ti ết ki ệm từ 10 tri ệu ñồng tr ở lên. Trong khi ñó, kh ả năng n ẩy mầm, tăng 
trưởng cây con t ừ gốc rất mạnh nên n ăng su ất di ện tích mía l ưu gốc thường cao h ơn trồng mới 
từ 15 ñến 20 tấn/ha, mía có kh ả năng lưu gốc với chu k ỳ 3 năm mới trồng mới trở lại. Riêng k ỹ 
thu ật trồng mía theo công ngh ệ cao, cây mía ít b ị sâu b ệnh, n ăng su ất ñạt rất cao, có th ể ñạt từ 
160 ñến 200 tấn/ha nh ưng chi phí gi ảm hơn nhi ều so với cách tr ồng truy ền thống, ch ỉ tính ri êng 
khâu gi ống gi ảm gần 2 tấn giống/ha...  

Chuẩn b ị cho niên v ụ mía 2006 - 2007, ñến nay nông dân t ỉnh Trà Vinh ñã trồng ñược kho ảng 
7.200 ha mía, t ăng g ần 700 ha so niên v ụ mía trước. Trong ñó, di ện tích mía ñược bố trí tr ồng 
theo h ướng r ải vụ (thu ho ạch sớm và mu ộn) chi ếm gần 2.500 ha; t ập trung ch ủ yếu ở vùng 
chuyên canh mía thu ộc 2 huy ện Trà Cú và Ti ểu Cần. 

Khánh Hoà:  Tăng nhanh di ện tích mía nguyên li ệu 

ðến thời ñiểm này, bà con t ỉnh Khánh Hoà ñã trồng mới hơn 800 ha mía nâng di ện tích mía 
hiện có c ủa tỉnh lên h ơn 15.600 ha, t ăng hơn niên v ụ mía 2005-2006 trên 5.500 ha. Ph ần lớn di ện 
tích mía m ới ñược trồng b ằng các gi ống cho n ăng su ất cao.  

Có ñược kết qu ả này là do v ụ mía vừa qua thu ho ạch khá. Lúc ñầu tưởng ch ừng nh ư mất mùa 
do n ắng h ạn ñầu năm, cu ối năm mưa lụt, nhưng ñược ch ăm sóc chu ñáo và giá mía t ăng g ấp hơn 
2 lần năm trước (từ 250.000 ñồng tăng lên 500.000 ñến 600.000 ñồng/tấn mía cây 10 ch ữ ñường 
trở lên) nên ph ần lớn người trồng mía ñều có lãi. N ăm nay nhi ều nông dân ở các huy ện Ninh Ho à, 
Diên Khánh, Khánh V ĩnh và th ị xã Cam Ranh ñã chuy ển ph ần lớn di ện tích màu và lúa m ột vụ kém 
hiệu qu ả sang tr ồng mía. UBND t ỉnh ñã giao cho các nhà máy ñường Cam Ranh, Ninh Hoà h ỗ trợ 
giống, k ỹ thu ật, phân bón, v ốn và ký h ợp ñồng tiêu th ụ cho bà con ngay t ừ ñầu vụ nên ñã khuy ến 
khích phát tri ển diện tích mía nguyên li ệu. Tỉnh có quy ết ñịnh phân chia vùng mua nguyên li ệu cụ 
thể cho 2 nhà máy ñường trong t ỉnh ñể tránh tình tr ạng lúc thi ếu mía th ì tranh mua, tranh bán, lúc 
nhiều mía thì ñùn ñẩy cho nhau gây thi ệt hại cho ng ười trồng mía. Quy ết ñịnh này ñã tạo tâm lý 
cho ng ười trồng mía yên tâm m ở rộng di ện tích mía mà không s ợ ép cấp, ép giá nh ư trước ñây. 

Hiện nay, nông dân trong t ỉnh ñang ti ếp tục tận dụng các di ện tích tr ồng thêm mía m ới ñồng 
thời ch ăm sóc các di ện tích mía c ũ, làm ñường giao thông, thu ỷ lợi ñể từng bước tạo vùng mía 
nguyên li ệu hoàn ch ỉnh, ph ấn ñấu nâng di ện tích mía niên v ụ 2006-2007 lên trên 16.000 ha và 
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năng su ất bình quân t ăng trên d ưới 20% so v ới niên v ụ 2005-2006. 

Phú Yên:  Sản lượng ñường ñạt gần 80 % so v ới vụ trước  

Kết thúc niên v ụ 2005-2006, các cơ sở chế biến ñường trên ñịa bàn t ỉnh Phú Yên ñã sản xu ất 
43.877 tấn ñường k ết tinh các lo ại, ch ỉ ñạt 67,5% kế hoạch và x ấp x ỉ 80% so vụ mía ñường n ăm 
ngoái.  

Nhà máy ñường KCP với 100% vốn nước ngoài chuyên s ản xu ất ñường RE ñạt sản lượng 
23.237 tấn, ñạt 68% kế hoạch. Nhà máy ñường Tuy Hoà ch ỉ sản xu ất 7275 tấn ñường RS, ñạt 32% 
kế hoạch. Trong khi ñó các c ơ sở chế biến ñường th ủ công ñạt sản lượng 15.840 t ấn, vượt 58,4% 
so với dự kiến của tỉnh.  

Diện tích mía t ỉnh Phú Yên trong niên v ụ vừa qua ñạt hơn 18.500 ha và n ăng su ất ñạt 46,9 
tấn/ha, t ăng 3,2% so n ăm ngoái nh ưng s ản lượng ñường n ăm nay ở Phú Yên ñạt th ấp. Các nh à 
máy ñường ñã nhi ều lần ñưa ra giá mua mía t ại bàn cân t ừ 500.000 ñồng ñến 550.000 ñồng/t ấn 
nhưng so v ới gía ñường trên th ị trường thì v ẫn th ấp hơn nếu ñem che ép th ủ công. Tính ra, c ứ 
một tấn mía ñem che ép th ủ công ñem lại thu nh ập tăng thêm cho nông dân 130.000 ñồng so 
với bán cho nhà máy ñường, mà còn t ận dụng ñược bã mía và s ử dụng công lao ñộng trong gia 
ñình.... Do ñó, hai nhà máy ñường KCP và Tuy Hoà c ả vụ ch ỉ mua ñược 346.000 tấn mía nguy ên 
liệu, ñạt hơn 46% so công su ất.  

Do năm nay cây mía ñược giá nên nhi ều vùng ở Tuy An, S ơn Hoà, ðồng Xuân, Sông Hinh 
nông dân ñã chuy ển sang tr ồng mía và d ự kiến di ện tích có th ể tăng thêm ít nh ất 3000 ha. Riêng 
huyện mi ền núi S ơn Hoà di ện tích mía ñã lên ñến 7660 ha, trong ñó gần 980 ha ñược trồng mới. 

Sóc Tr ăng:  Nông nghi ệp Cù Lao Dung v ề ñích tr ước nhờ mía và cây m ầu  

Tỉnh Sóc Tr ăng ñặt ch ỉ tiêu ñến năm 2010 ph ấn ñấu ñạt giá tr ị bình quân trên m ỗi ha ñất 
nông nghi ệp giá tr ị 50 tri ệu ñồng/ha/ n ăm, trong khi cu ối năm 2005 ñã ñạt gần 35 tri ệu 
ñồng/ha/n ăm. Mục tiêu này ñối với huy ện ñảo Cù Lao Dung là trong t ầm tay và có th ể về ñích 
sớm hơn, nếu không có nh ững rủi ro l ớn về thiên tai, hay giá c ả biến ñộng, bởi giá tr ị trên m ỗi 
ha ñất nông nghi ệp của huyện này hi ện nay ñã ñạt gần 40 tri ệu ñồng/ha/n ăm. Trong t ổng số 
13.000 ha ñất nông nghi ệp của huyện thì tính theo n ăm lương th ực từ 2005 ñến 2006 ñã có g ần 
8.000 ha ñạt giá tr ị 50 tri ệu ñồng/ha /n ăm trở lên.  

Một trong nh ững y ếu tố dẫn ñến ñạt giá tr ị cao trong s ản xu ất nông nghi ệp của huy ện Cù 
Lao Dung l ại là cây mía và cây màu (hai lo ại cây tr ồng truy ền th ống và ch ủ lực của ñịa 
phương). Các lo ại cây mía và màu hi ện ñang phát tri ển ổn ñịnh trên các vùng qui ho ạch 
chuyên canh c ủa huy ện, hứa hẹn sẽ cho giá tr ị cao trong nh ững mùa v ụ tới.  

Trong 4 n ăm qua, th ực hi ện ch ủ trương chuy ển d ịch cơ cấu giống cây tr ồng, vật nuôi có 
ñịnh hướng, ñến nay huy ện ñã có nhi ều mô hình làm ăn có hi ệu qu ả, diện tích ñất nông 
nghi ệp cho giá tr ị kinh t ế cao, ngày càng ñược nhân r ộng, giá tr ị mỗi ha ñất ñạt từ tr ên 25 
tri ệu ñồng/ha ( n ăm 2002), nay ñã ñạt gần 40 tri ệu ñồng/ha, trong ñó, có trên 60% s ố diện tích 
ñất canh tác ñã ñạt từ 50 tri ệu ñồng tr ở lên. Tòan huy ện có g ần 25.500 ha ñất tự nhiên thì di ện 
tích ñất nông nghi ệp chi ếm hơn 13.000 ha, trong ñó di ện tích cây mía n ăm 2005 ñến 2006 là 
6.500 ha và vụ mía từ 2006 ñến 2007 này t ăng m ạnh, ñạt tới 7.800 ha. Toàn b ộ số diện tích mía 
này ñã ñược bà con s ử dụng gi ống mới, cho n ăng su ất, chữ ñường cao. S ở d ĩ diện tích mía 
vụ này t ăng m ạnh, nh ờ giá mía cu ối vụ vừa qua t ăng ñột bi ến, gấp từ 2 ñến 3 lần những vụ 
trước, nên bà con trúng ñậm và ñã mở rộng di ện tích tr ồng mía. Theo nh ững h ộ trồng mía có 
thu nh ập cao ở xứ Cù Lao thì v ới giá mía cu ối vụ trên 700 ñồng/kg thì thu nh ập trên m ỗi ha có 
hộ ñạt tới trên 100 tri ệu ñồng/ha (trung bình n ăng su ất mía Cù Lao Dung ñạt 130 tấn/ha, cao 
nhất cả nước, có h ộ ñạt trên 200 t ấn/ha), tr ừ chi phí h ọ còn lãi kho ảng 70 tri ệu ñồng/ha. N ếu 
giá mía n ăm nay trúng ñậm như vụ trước thì ước riêng giá tr ị từ mía của huy ện (tính theo giá 
thấp) cũng có th ể lên tới trên 500 t ỷ ñồng và s ẽ kéo giá tr ị trên m ỗi ha ñất canh tác c ủa huy ện 
này lên r ất cao. Anh Ph ạm Quang Huy, Tr ưởng Phòng kinh t ế huy ện Cù Lao Dung cho bi ết, 
nếu giá mía nh ư năm vừa rồi thì toàn b ộ diện tích ñất nông nghi ệp của huy ện sẽ ñạt giá tr ị 
trên 50 tri ệu ñồng/ha vào tháng 4/2007 (th ời ñiểm thu ho ạch xong v ụ mía 2006 ñến 2007). ðó 
là chưa kể có hơn 5.000 ha rau, màu mà ph ần lớn di ện tích ñã ñược chuy ển ñổi sang tr ồng 
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các lo ại cây phù h ợp, có n ăng su ất, hi ệu qu ả kinh t ế cao hơn. ở những v ùng chuyên canh, 
nông dân Cù Lao Dung th ường b ố trí tr ồng 2 vụ màu chính trong n ăm, bao g ồm một vụ màu 
trồng dưa hấu, rau ñậu cho thu ho ạch tr ước Tết Nguyên ñán, ti ếp theo là tr ồng cây ngô lai, 
các lo ại khoai ñậu và k ế tiếp là vụ màu thu ho ạch vào tháng 2 tháng 3 Âm l ịch nh ư: cây d ưa 
hấu, bí ñỏ... Các lo ại cây màu ñược nông dân b ố trí theo mùa v ụ ñã thích nghi và cho n ăng 
suất ổn ñịnh, ngày càng hi ệu qu ả trong s ản xu ất của ñịa phương. Hầu hết những di ện tích 
trồng cây màu trong huy ện ñều có hi ệu qu ả cao hơn trước từ 20 ñến 40% so v ới trước khi 
chuy ển ñổi mô hình s ản xu ất. Riêng mô hình tr ồng cây ngô lai c ủa huy ện, với trên 1.500 ha ñã 
ñạt giá tr ị kho ảng 35 tri ệu ñồng/ha.   

Những n ăm qua, huy ện Cù Lao Dung ñã qui ho ạch các vùng s ản xu ất dựa trên l ợi th ế, tiềm 
năng từng vùng, nh ằm ña dạng hóa c ơ cấu cây tr ồng, vật nuôi. Nh ờ ñó, ñời sống của bà con 
Cù Lao Dung ñã khởi sắc so v ới 5 năm về trước. Tỷ lệ hộ nghèo c ủa huy ện hi ện th ấp hơn 
trung bình c ủa t ỉnh, là huy ện cù lao gi ữa dòng sông H ậu, cách tr ở với ñất li ền mới ñược h òa 
lưới ñiện quốc gia n ăm 2000, nhưng ñến nay huy ện ñã có trên 90% s ố hộ dân có ñiện sử dụng 
(ch ỉ kém th ị xã Sóc Tr ăng). ðường giao thông ñi lại trong huy ện thu ận ti ện. Huy ện Cù Lao 
Dung ñang thay ñổi từng ngày, nh ờ chuy ển d ịch m ạnh cơ cấu nông nghi ệp, người dân ph ấn 
khởi trong ni ềm vui ñược mùa, ñược giá t ừ những vụ mía, vụ màu.  

Nhà máy ñ�	ng Kon Tum:  Tăng n ăng su ất ñể ổn ñịnh nguyên li ệu mía   

Ông Lê Quang Tr ưởng, giám ñốc Nhà máy ñường Kon Tum kh ẳng ñịnh: m ục tiêu c ủa Nhà 
máy ñề ra cho v ụ ép sắp tới là ph ải thu mua ñạt 110 nghìn t ấn, tăng g ấp 2 lần so v ới vụ ép vừa 
qua. ðể ñạt ñược sản lượng nguyên li ệu này, ngay t ừ ñầu vụ trồng mía, nhà máy ñã tập trung 
toàn l ực với ba gi ải pháp c ơ bản ñể vực dậy vùng nguyên li ệu. Nhà máy ñầu tư gần 7 tỷ ñồng, 
ñưa tổng vốn ñàu tư cho vùng nguyên li ệu trong 4 n ăm qua lên ñến hơn 30 tỷ ñồng ñể xây 
dựng h ệ thống ñường giao thông và công trình th ủy lợi vào các vùng mía nguyên li ệu trọng 
ñiểm như: ðắk Rơ Wa, ðoàn K ết, Quang Vinh, Ya Chim, Ng ọc Bay, Kon R ơ Chót... Nhà máy 
ñầu tư không tính lãi các lo ại phân bón, v ật tư, giống mía m ới có n ăng su ất và ch ất lượng cao 
trên vùng di ện tích h ơn 2000 ha. Theo ñó mỗi ha mía trong vùng nguyên li ệu tr ọng ñiểm, 
người trồng mía ñược nhà máy ñầu tư 15 tri ệu ñồng. Ngoài ra nhà máy còn d ự trữ hàng nghìn 
tấn phân h ữu cơ ñể cung c ấp cho nông dân ở các vùng tr ồng mía theo c ơ chế trợ cước. Cùng 
với vi ệc hỗ trợ vật tư, kinh phí, ñến vụ trồng mía n ăm nay nhà máy c ũng ñã khảo nghi ệm 
thành công và cung c ấp các lo ại gi ống mía m ới phù h ợp với từng chân ñất trên ñịa bàn toàn 
tỉnh nh ư: Gíông mía Mex 105, P85, P88, VD 81, Qu ế ðường 15... ðặc bi ệt nhà máy ñã cung c ấp 
cho nông dân các ñịa phương trong t ỉnh gi ống mía ñặc ch ủng MY 55-44 phù h ợp với chân ñất 
ñồi th ấp và gi ống Qu ế ðường 15 thích nghi v ới vùng ñất phù sa l ưu vực các dòng sông. ðể 
ổn ñịnh vùng nguyên li ệu, kể từ năm nay nhà máy ñầu tư một kho ản kinh phí l ớn ñể cải tạo và 
hỗ trợ kinh phí cho bà con th ực hi ện ch ủ trương d ịch chuy ển mùa v ụ và cơ cấu giống cây 
trồng trên di ện tích h ơn 1.200 ha ñất bãi b ồi ven sông theo ph ương th ức canh tác chuy ên 
canh và thâm canh. C ũng b ắt ñầu từ năm nay, nhà máy s ẽ tập trung ngu ồn vốn ñể ñầu tư cho 
vùng nguyên li ệu gần 500 ha ở các huy ện Chư Pả, Mang Giang (t ỉnh Gia Lai) ñể ñưa năng su ất 
bình quân c ủa vùng mía nguyên li ệu này ñạt 70 tấn/ha.  

Tuy nhiên, Nhà máy ñường Kon Tum (t ỉnh Kon Tum) có công su ất ép 1.000 t ấn mía/ng ày. 
Dù vậy, hơn 4 năm kể từ ngày ñi vào ho ạt ñộng ñến nay, ngu ồn mía nguyên li ệu phục vụ cho 
Nhà máy ñường Kon Tum trong m ỗi vụ ép ch ỉ mới ñáp ứng ñược trên 40% công su ất. Cũng 
bắt ñầu từ vụ trồng mía n ăm nay, Nhà máy ñường Kon Tum còn áp d ụng ñồng th ời hai bi ện 
pháp m ạnh là b ảo hi ểm gía thu mua mía và bao tiêu s ản ph ẩm cho ng ười trồng mía. C ụ thể là 
từ nay ñến năm 2009 Nhà máy ch ịu trách nhi ệm thu mua m ỗi tấn mía có tr ữ lượng ñường 10 
CCS tại ru ộng mía là 400.000 ñồng. Và, trong b ất cứ hoàn c ảnh nào Nhà máy c ũng ph ải ch ịu 
trách nhiêm bao tiêu h ết toàn b ộ nguồn mía nguyên li ệu cho ng ười nông dân.  
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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Cu�i năm 2006:  giá ñường thô th ế giới sẽ giảm  

Theo thông tin từ một cuộc chưng cầu dân ý do Reuters tổ chức, giá ñường thô từ nay cho tới cuối 
năm 2006 dự ñoán sẽ tụt giảm khỏi mức cao hiện nay, do sức ép dư thừa ñường tại Braxin. Các nhà 
phân tích cho rằng, giá ñường thô kỳ hạn tại Uỷ ban thương mại New York có thể ñạt khoảng 15,50 
Uscent/lb vào cuối năm 2006. Trong khi ñó, giá ñường kỳ hạn gần nhất trên thị trường ñường trắng 
London dự ñoán ñạt 462,5 USD/tấn. ðây là quan ñiểm chung trong cuộc chưng cầu dân ý của Reuters, 
^thực hiện với 11 nhà phân tích. Cuối năm 2005, giá ñường trắng ñạt mức 355,2 USD/tấn, còn giá 
ñường thô chỉ ở mức 14,68 Uscent/lb.  

Phạm vi dao ñộng của giá ñường thô thế giới trong thời ñiểm cuối năm nay sẽ từ 12 – 18 Uscent/lb, 
còn giá ñường trắng sẽ nằm trong khoảng 420 – 500 USD/tấn. Trong một cuộc chưng cầu dân ý tương 
tự hồi tháng 1 năm nay, các nhà phân tích ñã ñưa ra dự ñoán, giá ñường thô thế giới sẽ ñạt 16 
Uscent/lb, còn giá ñường trắng ở mức 400 USD/tấn vào cuối năm nay.  

Cũng theo dự ñoán mới, giá ñường sẽ biến ñộng mạnh trong những tháng tới do sự tham gia của các 
quỹ ñầu tư. Theo Jonathan Kingsman thuộc công ty môi giới Societe J.Kingsman, sự biến ñộng giá sẽ 
tiếp tục ở các mức cao hơn so với 5-10 năm vừa qua. Dự ñoán giá ñường thô trung bình cuối năm 2006 
sẽ giảm 9% so với mức hiện nay sau khi ñã tăng hơn 60% trong năm 2005, trong khi giá ñường trắng 
ước giảm 7% so với mức cao ñạt ñược ngày 6/7 sau khi tăng 37% vào năm ngoái. Theo một nhà phân 
tích, nếu chênh lệch giá giữa ñường trắng và ñường thô tiếp tục vững (khoảng 100 USD/tấn), nhiều 
nước sẽ vẫn mở rộng xuất khẩu ñường tinh luyện, trong ñó có Thái Lan và Braxin. Do ñó, ngay cả khi 
xuất khẩu ñường trắng của EU giảm sút trong bối cảnh cuộc cải cách cơ chế ñường của EU ñược thực 
hiện trong năm nay, thì giá ñường trắng dự ñoán sẽ suy yếu. Thị trường ñường thế giới sẽ phụ thuộc 
ngày càng nhiều hơn vào Braxin - nước có khả năng chi phối thị trường thế giới trong năm nay, và ñiều 
này sẽ càng gây sức ép lên giá ñường.  

Khi ñược hỏi nhận ñịnh về các xu hướng chính trên thị trường trong năm 2006 và bước sang năm 
2007, ông Sergey Gudoshnikov – nhà kinh tế cao cấp thuộc Tổ chức ñường quốc tế (ISO) cho rằng, thị 
trường sẽ gặp bất ổn về giá mạnh hơn và thậm chí phụ thuộc nhiều hơn vào Braxin. Nhu cầu ñối với 
ethanol nhiên liệu sản xuất từ mía Braxin sẽ ñóng vai trò lớn cho việc xác ñịnh giá ñường thế giới.  

Giá dầu thô thế giới tăng cao trong năm nay ñã khuyến khích mối quan tâm của quốc tế ñối với các 
nhiên liệu sinh học thay thế sản xuất từ các nguồn có thể thay mới, trong ñó có ethanol - sản phẩm ñược 
chưng cất từ mía tại Braxin. Braxin hiện có ngành sản xuất ethanol phát triển mạnh và ñang thúc ñẩy 
xuất khẩu ethanol. Năm 2006, Braxin có xu hướng sản xuất một khối lượng ñường và ethanol ñạt mức 
kỷ lục. Tuy nhiên, mức tiêu thụ lớn ñối với ethanol ñang ñặt ra rất nhiều áp lực và mối quan tâm vào thị 
trường ñường kỳ hạn và cả giá ñường giao ngay. 

Giá ñường thô ñạt mức cao ñầu tháng 2 năm nay ñã khuyến khích tăng diện tích trồng và sản lượng, 
ñồng thời là nhân tố làm hạn chế những dự ñoán thâm hụt trước ñây. Các nhà phân tích dự ñoán, mức 
dư thừa trung bình trên thị trường ñường thế giới trong niên vụ 2006/07 sẽ ñạt 0,6 triệu tấn, trái ngược 
với tình trạng thâm hụt lên tới 1,47 triệu tấn niên vụ trước. Một số dự ñoán thị trường thế giới sẽ ở trạng 
thái tương ñối cân bằng giữa cung và cầu trong niên vụ 2006/07. (Reuters, 14/7/2006). 

Tình hình s ản xu ất ñường th ế giới niên v ụ 2005/06 

 Theo dự báo mới ñây của Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO), sản lượng ñường niên vụ 
2005/06 toàn cầu sẽ ñạt 149,7 triệu tấn, tăng 3% so với niên vụ 2004/05, trong khi tiêu thụ ñường ñạt 
149,9 triệu tấn. Sản lượng ñường của các nước ñang phát triển dự ñoán ñạt 106,9 triệu tấn. 

Trong số thị trường các nước ñang phát triển tại khu vực Mỹ La tinh và Ca-ri-bê ñáng lưu ý nhất là 
sản lượng ñường của Brazil niên vụ 2005/06 dự ñoán gần như không ñổi so với niên vụ trước với mức 
sản lượng ñạt 30 triệu tấn, thấp hơn so với mức dự ñoán của nước này do ñiều kiện thời tiết không 
thuận lợi, ñặc biệt là khi thu hoạch mía niên vụ 2005/06 tại vùng bắc - ñông bắc nước này giảm 20% so 
với  niên vụ 2004/05. 

Tuy nhiên khối lượng mía thu hoạch của Brazil niên vụ 2006/07 sẽ tăng lên 8% ñạt 420 triệu tấn nhờ 
năng suất cao và công suất chế biến tăng lên khi 25 nhà máy ép mía mới sẽ ñược ñưa vào hoạt ñộng 
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trong niên vụ này. Trong khi sản xuất ñường của Brazil niên vụ 2005/06 khá ổn ñịnh thì trái lại, sản lượng 
ñường của Mexico niên vụ này có thể giảm xuống còn 5,8 triệu tấn so với   mức kỷ lục 6,1 triệu tấn niên 
vụ trước do   hạn hán và bão lụt hoành hành tại các vùng trồng mía của nước này. Ngoài ra, sản xuất 
ñường của Cuba niên vụ 2005/06 cũng tương ñối ổn ñịnh với sản lượng ñường dự ñoán ñạt 1,4 triệu 
tấn, không ñổi so với niên vụ 2004/05. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn ñầu tư vào ngành ñường nước này 
trong 3 năm qua có thể ñẩy chi phí lên, kéo giá ñường tăng theo. Không giống như Cuba, sản lượng 
ñường của Guatemala niên vụ 2005/06 ước tính chỉ ñạt 2 triệu tấn, giảm 8% so với niên vụ trước khi 
năng suất mía tại các khu vực dọc bờ biển Thái Bình Dương chỉ ñạt mức thấp kỷ lục 40 tấn/ha, so với 91 
tấn/ha niên vụ 2004/05 do ảnh hưởng từ các trận báo lũ.   

Tại châu Phi, sản lượng ñường niên vụ 2005/06 dự ñoán tăng lên 5,6 triệu tấn do tình hình sản xuất 
ñường tại một số nước ñều chuyển biến theo chiều hướng tích cực. ðặc biệt là sản lượng ñường của 
Mozambique niên vụ 2005/06 dự ñoán ñạt tới 240.000 tấn nhờ năng suất ñược cải thiện ở cả nông trại 
và nhà máy. 

Theo FAO, tình hình sản xuất ñường ở các nước ñang phát triển Châu á niên vụ 2005/06 có nhiều 
khả quan hơn so với niên vụ trước với sản lượng ñường ước tính ñạt 43,4 triệu tấn. Trong ñó sản lượng 
của ấn ðộ ước tính ñạt 19 triệu tấn, tăng 46% so với niên vụ trước do giá ñường nội ñịa tăng cao ñã 
khích lệ nông dân nước này tích cực gia tăng diện tích trồng mía; sản lượng của lndonesia tương ñối ổn 
ñịnh ở mức 2,3 triệu tấn. Ngược lại sản lượng ñường của Philippine, Trung Quốc, Thái Lan niên vụ 
2005/06 lại có xu hướng giảm còn mức tương ứng 2,2 triệu tấn; 10 triệu tấn; 4,8 triệu tấn. Bên cạnh ñó 
sản xuất ñường tại hầu hết các nước phát triển trong niên vụ 2005/06 cũng sẽ giảm 1,2% so với niên vụ 
trước, ñạt 42,8 triệu tấn. Nguyên nhân chính khiến sản lượng ñường giảm là do các biện pháp cải cách 
chính sách của  Liên minh Châu Âu (EU) ñã dẫn tới sự sụt giảm sản xuất ñường ñáng kể trong nội bộ 
EU trong khi tình hình sản xuất của khu vực Bắc Mỹ cũng không mấy khả quan hơn. Dự ñoán sản lượng 
ñường của EU niên vụ 2005/06 ñạt 21,3 triệu tấn, giảm so với 22,1 triệu tấn niên vụ trước. Trong ñó 
giảm mạnh nhất tại ðức, Hy Lạp, ltalia và Hà Lan. Do ảnh hưởng bởi sự suy giảm sản xuất ñường trong 
niên vụ này, sản lượng ñường của EU trong niên vụ 2006/07 tới có khả năng giảm mạnh. Trong khi ñó 
ảnh hường bởi bão lũ tại các bang Florida và Louisiana cũng khiến sản xuất ñường của Mỹ niên vụ 
2005/06 ước tính giảm tới 350.000 tấn. Khác với hầu hết các nước phát triển khác, thị trường ñường 
Liên bang Nga trong niên vụ 2005/06 có chuyển biến theo hướng tích cực hơn nhờ việc áp dụng những 
biện pháp cải tiến kỹ thuật ở các trang trại và nhà máy. Theo ñó, sản lượng ñường của nước này trong 
niên vụ này dự ñoán tăng lên 2,7 triệu tấn. 

  Ngoài ra, việc giá ñường tăng cao  cũng kích thích sản xuất ñường của  Nam Phi. Sản lượng ñường 
của nước  này niên vụ 2005/06 tăng 300.000 tấn so với niên vụ trước, ñạt 2,5 triệu tấn. (Xinhua, 
20/7/2006) 

Tiêu th ụ ñường th ế giới niên v ụ 2005/06 

Theo FAO, niên vụ 2005/06, khối lượng tiêu thụ ñường thế giới ñạt mức 149,9 triệu tấn, tăng 1,9% so 
với 147,2 triệu tấn niên vụ trước nhưng vẫn thấp hơn 2,5% so với mức tăng tiêu thụ trung bình hằng năm 
trong 10 năm qua. 

Sở dĩ mức tăng trưởng tiêu thụ ñường chậm là do giá ñường tăng cao gây ảnh hưởng tiêu cực tới 
nhu cầu tiêu thụ của các nước kém phát triển. Trái lại, nhu cầu tiêu thụ tại các nước ñang phát triển như 
Trung Quốc và ấn ðộ lại tăng lên rất mạnh, ở các nước phát triển, lượng ñường tiêu thụ bình quân trên 
ñầu người cũng ñã giảm xuống trong vòng hơn một thập kỷ qua do người dân lo ngại việc dùng nhiều 
ñường sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ. 

Dự ñoán tiêu thụ ñường tại các nước ñang phát triển niên vụ 2005/06 tăng 2,6% so với niên vụ trước, 
trong khi các nước phát triển chỉ tăng nhẹ ở mức 0,4%. 

Trong khi ñó tiêu thụ ñường của các nước vùng viễn ðông niên vụ này lại tăng tới 50% so với niên vụ 
2004/05, ñặc biệt là tiêu thụ ñường của Trung Quốc và ấn ðộ tăng lần lượt ở mức 3,1% lên 13,4 triệu tấn 
và 2,6% lên ñạt 20,7 triệu tấn. 

Khối lượng ñường tiêu thụ của khu vực Mỹ La tinh và Ca-ri-bê - khu vực có sức tiêu thụ ñường lớn 
thứ 2 thế giới - sẽ ñạt 27,1 triệu tấn trong niên vụ 2005/06, trong ñó riêng Brazil tiêu thụ tới 11,1 triệu tấn. 

Ngoài các nước trên, mức tiêu thụ ñường của các nước vùng Cận ðông, châu Phi niên vụ 2005/06 
cũng tăng lên ñáng kể trong khi tiêu thụ của các nước phát triển chỉ tăng rất ít do dân số ít cộng với tập 
quán ăn kiêng của người dân. (AFP, 15/6/06) 
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Giá ñường ñạt mức cao nh ất trong 23 n ăm qua  

Kể từ dự báo sơ bộ của FAO hồi tháng 12/2005 cho năm 2005/06 (tháng 10-tháng 9) giá ñường trên thị 
trường thế giới ñã   tăng ñáng kể chủ yếu do giá dầu thô tăng mạnh và do nguồn cung thiếu hụt ở năm thứ 
3 liên tiếp. Cải cách chính sách về ñường của EU dự tính sẽ làm giảm xuất khẩu ñường thế giới khoảng 5 
triệu tấn và tiếp tục làm vững giá ñường. 

Giá ñường ISA (Hiệp ñịnh ñường quốc tế) ñã tăng từ mức bình quân 11,38 US cent/pound (1 
pound=0,454 kg) hồi tháng 11/2005 lên mức bình quân 17,24 UScent/pound trong tháng 3/2006, và ñạt 
19,25 US cent/pound, mức cao nhất trong 23 năm qua vào ngày 3-2-2006. Giữa tháng 1 và tháng 
3/2006, giá ñường ñạt bình quân 16,98 US cent/pound, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2005. Dự báo 
trong thời gian tới, giá ñường trên thị trường thế giới sẽ tiếp tục vững và ổn ñịnh quanh mức hiện nay 
do nền tảng cung cầu không có dấu hiệu tiếp tục gây tăng giá trừ phi có hiện tượng thời tiết bất 
thường hoặc giá dầu mỏ tiếp tục tăng. (Food Outlook, FAO, No-1,  June  2006)   

Tình hình s ản xu ất mía ñường ở Braxin  

Sản lượng  ñường năm 2005/06 của Braxin dự báo ñạt 30 triệu tấn, tương ñối không thay ñổi  so với 
năm 2004/05, song giảm so với dự báo trước  ñây, chủ yếu do thời tiết bất thuận, ñặc biệt là ở vùng Bắc-
ðông-Bắc, nơi sản lượng mía ước tính giảm 20% so với năm 2004/05. 

Theo dự báo sơ bộ, sản lượng mía năm 2006/07 của Braxin sẽ ñạt khoảng 420 triệu tấn, tăng 8% so 
với năm 2005/06, chủ yếu nhờ tăng năng suất và tăng năng lực chế biến của 25 nhà máy mới ở vùng 
Nam Trung Bộ, sẽ bắt ñầu ép mía cho vụ 2006/07. Ngoài vấn ñề thời tiết, sản lượng ñường Braxin sẽ 
phụ thuộc vào việc chia sẻ lượng mía thu hoạch giữa sản xuất ñường và ethanol. Theo những thông tin 
ñầu tiên, trên 50% sản lượng mía sẽ ñược dùng ñể sản xuất ethanol, ñể ñáp ứng nhu cầu trong nước và 
xuất khẩu. Giá bán lẻ ethanol ñã tăng kể từ tháng 1/2006, và hiện bằng khoảng 73% giá xăng ở trong 
nước. Với mức giá này, giá xăng có ưu thế hơn so với ethanol bởi nó là nhiên liệu có hiệu quả hơn. 
(Food Outlook, FAO, No-1,  June  2006) 

Anh s ẽ ñóng cửa hai nhà máy s ản xu ất ñường  

Công ty ñường Anh (British Sugar) thuộc Hiệp hội thực phẩm Anh dự kiến ñóng cửa hai nhà máy 
ñường York và Allscott. Shropshire, trong năm 2007, nhằm cải tổ sản xuất ngành công nghiệp ñường 
của ñất nước,  mặc dù ñộng thái này ñã gây phản ứng trong dân chúng vì làm thiệt hại cho hàng nghìn 
nông dân trồng củ cải ñường và khiến gần 200 công nhân mất việc làm. 

Sản xuất ñường từ củ cải ở Anh sẽ ñược tập trung vào bốn khu vực chính: Cantley và Wissington tại 
Norfolk, Bury St Edmunds tại Suffolk và Newárk tại Nottinghamshire, George Weston, Giám ñốc ñiều 
hành của AB Foods,  cho biết sự cái tổ này sẽ làm phát sinh chi phí khoảng 93 triệu bảng trong năm nay, 
nhưng ông cho rằng công ty ñã có "một sự ñầu tư có ý nghĩa trong tương lai cho hoạt ñộng của ngành 
công nghiệp ñường". 

Việc quyết ñịnh ñóng cửa hai nhà máy trên ñã gây sự bất bình trong các tổ chức công ñoàn và ñược 
ñổ lỗi cho việc thay ñổi chính sách nhập khẩu của EU. Các nhà máy dự kiến ñóng cửa vào ñầu năm 
2007 mặc dù các tổ chức công ñoàn phản ñối quyết ñịnh này và hy vọng nhà máy sẽ duy trì hoạt ñộng 
ñến tháng 7/07. Nếu ñóng cửa sớm như kế hoạch, các tổ chức công ñoàn yêu cầu nhà máy phải bồi 
thường thiệt hại cho 1.500 nhà cung cấp củ cải ñường cho   nhà máy.   

British Sugar cho biết họ hy vọng tăng thêm  tổng sản lượng ñường trong nước lên 83.000tấn/năm 
trong thời gian tới. 

Thị trường ñường Thái Lan: giao d ịch yếu, xu ất kh ẩu giảm mạnh  

Các thương nhân quốc tế ñang nắm giữ một lượng lớn ñường dự trữ Thái Lan hiện ñang chịu áp lực 
phải cắt giảm giá chênh lệch với giá trên thị trường quốc tế, nhất là trước thời ñiểm thu hoạch vụ mới bắt 
ñầu vào tháng 11. Cho tới thời ñiểm này, ước tính có khoảng 600.000 tấn ñường trắng Thái Lan và một 
khối lượng tương tự ñường thô chưa ñược xuất.  

Hoạt ñộng chất hàng cũng diễn ra rất chậm chạp, trong ñó chỉ có một tàu tên Chon Ho do Công ty 
thương mại Cargill chỉ ñịnh, ñang chất 20.000 tấn ñường thô ñi Trung Quốc giao trong tháng 8/06.  

Trong những tháng qua, tại các khu vực trồng mía của Thái Lan luôn xuất hiện rất nhiều mưa kể từ 
khi mùa mưa bắt ñầu trong tháng 6, và chính ñiều này ñã giúp nâng cao triển vọng về sản lượng mía của 
Thái Lan.  
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Theo dự ñoán của thương nhân và các nhà máy, sản lượng mía vụ mới của Thái Lan sẽ vào khoảng 
65 triệu tấn, tăng khoảng 40% so với 46,70 triệu tấn niên vụ 2005/06 (sẽ kết thúc vào tháng 9/06). Trong 
khi ñó, Uỷ ban mía ñường Thái Lan ñưa ra dự ñoán khiêm tốn hơn ở mức 57,28 triệu tấn. Nếu các trận 
mưa còn tiếp tục diễn ra thuận lợi trong vài tháng nữa, mức sản lượng thực tế sẽ còn cao hơn. 

Hiện tại, giới thương nhân ñang chú ý theo dõi tới những ñộng thái của ấn ðộ sau khi các thương 
nhân tại New Dehli và London dự ñoán nước này có thể xuất khẩu hơn 2 triệu tấn ñường trong niên vụ 
mới kể từ tháng 10 năm nay. Theo dự ñoán, chính phủ ấn ðộ có thể dỡ bỏ lệnh cấm ñối với xuất khẩu 
ñường trắng khi vụ mới bắt ñầu. ðây sẽ là yếu tố gây khó khăn cho hoạt ñộng xuất khẩu ñường của 
Thái Lan. ðược biết, ấn ðộ xuất khẩu ñường trắng sang các nước láng giềng như Băngladesh và 
Pakistan, và cả Indonesia – khách hàng lớn của Thái Lan. (Reuters, 25/7/2006) 

Thái Lan ñầu tư xây nhà máy ñường ở Campuchia  

Thái Lan sẽ ñầu tư 50 triệu USD ñể xây dựng nhà máy sản xuất ñường tại Campuchia nhằm giúp 
nước này giảm bớt sự lệ thuộc vào ñường nhập khẩu.  

Dự kiến, nhà máy sản xuất ñường sẽ bắt ñầu hoạt ñộng vào năm 2008 với công suất hàng năm 
60.000 tấn ñường trắng, 24.000 tấn mật và 6 triệu lít cồn. Năm 2005, Campuchia ñã nhập khẩu 
250.000 tấn ñường của Thái Lan. (AFP, 24/7/2006) 

Thái Lan: Dự báo sản lượng mía niên vụ 06-07 ñạt 57,3 triệu tấn  

Chính phủ Thái Lan ñã tăng giá ñường trong nước lên 3 baht/kg kể từ ñầu tháng 3 năm nay. Cũng 
trong thời gian này, Bộ thương mại Thái Lan cũng ñã tăng giá ñường tinh ñóng gói lên 0,5 baht – 0,75 
baht/kg do ảnh hưởng của giá dầu tăng cao. Như vậy, giá ñường ở mức 18-25 baht/kg ñã bao gồm 
thuế giá trị gia tăng, tăng mạnh so với 14,25 baht/kg trước ñó. 

Giá mía tăng ñã kéo theo giá ñường trong nước và thế giới tăng, nhiều nông dân ñã chuyển từ 
trồng lúa và sắn sang trồng mía. Hơn nữa, mưa nhiều trong những tháng ñầu năm nay ñã giúp cây 
mía phát triển tốt nhất trong khoảng 15 năm qua. 

Dự báo, sản lượng mía niên vụ 2006- 07(từ tháng 10 ñến tháng 9) sẽ ñạt 57,30 triệu tấn và sản 
lượng ñường ước tính là 5,8 triệu – 5,9 triệu tấn. (Vinanet, 17/7/2006) 

Malaysia có kh ả năng nh ập kh ẩu ñường từ Trung Qu ốc 

Theo báo Star của Malaysia, chính phủ nước này ñang tiến hành ñiều tra tình trạng thiếu hụt ñường 
tại thị trường nội ñịa xuất phát từ việc gây dựng kho dự trữ của các cơ sở kinh doanh ñường và cân 
nhắc khả năng nhập khẩu ñường thô từ Trung Quốc ñể tăng cường nguồn cung. 

Ông Shafie Apdal, Bộ trưởng Nội thương và Tiêu dùng Malaysia cho biết, nếu giá bán ñường của 
Trung Quốc thấp hơn giá trên thị trường mở thì Malaysia sẽ cân nhắc việc nhập khẩu ñường thô từ 
nước này. Tuy nhiên, ông Shafie cũng nhấn mạnh rằng, thông tin về sự thiếu hụt này có thể chỉ là giả 
tạo bởi 4 nhà máy tinh chế ñường chính của Malaysia hiện ñã có tổng công suất ñạt 1,2 triệu tấn, trong 
khi nhu cầu tiêu thụ của thị trường nội ñịa chỉ là 925.000 tấn. 

ðược biết, giá ñường khống chế của chính phủ Malaysia là 215 USD/tấn, thấp hơn nhiều so với 
mức giá khoảng 350 USD/tấn trên thị trường mở. Các nhà máy tinh chế ñường của nước này cũng ñã 
hợp ñồng mua ñường thô từ Australia và Brazil ñến tận năm 2008 với mức giá 213 USD/tấn. (Xinhua, 
17/7/2006) 

Nhập kh ẩu ñường vào Nga gi ảm 

Theo dự ñoán của Czarnikow, hoạt ñộng nhập khẩu ñường của Nga có thể sẽ tiếp tục yếu bất chấp 
giá ñường nội ñịa tăng mạnh hiện nay. Lượng tồn kho nội ñịa giảm sút ñã khiến giá ñường tại Nga 
tăng mạnh, hiện ñang ở mức cao hơn khoảng 100 USD/tấn so với giá ñường nhập khẩu. ðiều này có 
thể là yếu tố hấp dẫn trước mắt, trong bối cảnh các nhà máy tinh luyện tại Nga ñang chuẩn bị cho vụ 
củ cải ñường bắt ñầu vào tháng 8 hoặc 9, nhưng nhập khẩu ñường có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp.  

Dự kiến, nhà máy tinh luyện ñường ñầu tiên tại Nga sẽ bắt ñầu mở cửa hoạt ñộng vào ngày 27/7. 
Hai nhà máy khác sẽ mở vào tuần ñầu tiên của tháng 8/06.  

ðược biết, hoạt ñộng nhập khẩu ñường thô vào Nga diễn ra rất chậm chạp trong suốt quý II năm 
nay, và khối lượng nhập giảm sút so với cùng kỳ năm 2005.  



 101 

Kể từ cuối tháng 6/06, ñến nay giá ñường tại Nga ñã tăng tới 15%. Theo một nhà phân tích tại Viện 
nghiên cứu thị trường nông sản (IKAR), tính tới ngày 13/7, giá ñường trắng tại khu vực Krasnodar ñã 
tăng lên 808 USD/tấn so với mức 762 USD/tấn hôm 7/7 và 744 USD/tấn vào ngày 4/7. Giá ñường hiện 
cũng ñã vượt mức ñỉnh 777 USD/tấn ñạt ñược vào ngày 21/2/06. (AFP, 20/7/2006) 

Nga duy trì thu ế nhập kh ẩu ñường thô ở mức 140 USD/tấn trong tháng 8/06  

Nga sẽ duy trì thuế nhập khẩu ñường mía thô trong tháng 8/06 ở mức 140 USD/tấn, không thay ñổi 
so với 10 tháng trước. Thông tin này ñược công bố trên website của Bộ kinh tế. Theo dự ñoán của các 
nhà phân tích, mức thuế hiện nay cũng là mức thấp nhất theo cơ chế hiện tại, sẽ không thay ñổi cho ñến 
cuối năm 2006 – khi cơ chế mới ñược thực hiện. 

Theo Viện nghiên cứu thị trường nông sản (IKAR), lượng ñường thô nhập khẩu của Nga trong tháng 
7/06 có thể sẽ tăng lên 450.000 – 550.000 tấn so với mức 364.094 tấn tháng 6/06 và 203.578 tấn tháng 
5/06. IKAR dự ñoán, giá ñường nội ñịa sẽ tiếp tục tăng trong tháng 7/06 và sẽ ñạt mức ñỉnh vào nửa ñầu 
tháng 8 năm nay. Trong niên vụ 2006/07, Nga có thể tinh luyện từ 450.000 – 500.000 tấn ñường từ củ 
cải ñường nội ñịa, tăng so với mức kỷ lục 2,50 triệu tấn năm trước, do diện tích trồng tăng 18% và hiệu 
suất cao hơn. 

Trong 5 tháng ñầu năm nay, nhập khẩu ñường thô của Nga ñã tăng 1,2% lên mức 1,27 triệu tấn. Tuy 
nhiên, khối lượng tinh luyện từ ñường thô tính ñến ngày 5/7 ñã giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái 
xuống còn 1,76 triệu tấn. (Reuters, 13/7/2006) 

Ấn ðộ sẽ dư thừa ñường sau l ệnh cấm xu ất kh ẩu ñường tr ắng  

Quyết ñịnh cấm xuất khẩu ñường trắng của ấn ðộ cho tới tháng 3 năm tới có thể dẫn tới tình trạng dư 
thừa trên thị trường nội ñịa, khiến giá giảm sút trong những tháng tới. Lệnh cấm này dường như không 
nhận ñược sự ủng hộ của ngành ñường nước này. Theo biên tập viên trang hàng hoá của của tờ Hindu 
Business Line, có thể chấp nhận và hiểu ñược nếu lệnh cấm xuất khẩu ñường cho ñến khi niên vụ mới 
bắt ñầu vào tháng 10 năm nay, nhưng thời ñiểm cấm kéo dài tới hết tháng 3 năm tới là không hợp lý, bởi 
tháng 4 là lúc ấn ðộ ñã có sản lượng ñường ở mức kỷ lục.  

Sản lượng ñường của ấn ðộ niên vụ này dự ñoán sẽ ñạt 19 triệu tấn, và theo dự ñoán của các quan 
chức thương mại và chính phủ, sản lượng trong niên vụ 2006/07 (kết thúc vào tháng 9/07) có thể lên tới 
mức kỷ lục 22 triệu tấn. Trong khi ñó, mỗi năm, ấn ðộ tiêu thụ khoảng 18 triệu tấn ñường. ðược biết, 
lệnh cấm xuất khẩu ñường cũng là một trong nhiều biện pháp mà chính phủ ấn ðộ ñã công bố trong vài 
tuần qua ñể bình ổn giá lúa mỳ, ñường và ñậu lăng, giúp kiềm chế lạm phát.  

Theo các thương nhân, trong bối cảnh giá ñường nội ñịa ñang dao ñộng ở mức vừa phải từ 19 – 20 
rupee/kg (0,43 Uscent/kg), không rõ chính phủ ñang mong muốn ñạt ñược ñiều gì qua lệnh cấm xuất 
khẩu lần này. ðược biết, kể từ tháng 1 năm nay, ấn ðộ ñã xuất khẩu khoảng 700.000 tấn ñường, chủ 
yếu sang Pakistan. Theo các nhà phân tích, Indonesia, Việt Nam, Pakistan, Băngladesh và Sri Lanka có 
nhiều khả năng sẽ tìm mua ñường vào cuối năm nay.  

Theo chủ tịch của Hiệp hội các nhà máy ñường ấn ðộ, lệnh cấm mà chính phủ ñưa ra rõ ràng là 
không hợp lý, nhất là trong bối cảnh dự ñoán sản lượng bội thu và giá ñường trên thị trường nội ñịa trong 
những tháng qua liên tục ñi xuống và nhiều khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục. Mặc dù trong tháng 5 giá 
ñã phục hồi ñôi chút.  

Nếu không xuất khẩu trong năm 2007, tình trạng dư thừa sẽ xảy ra, các nhà máy và nông dân sẽ phải 
ñối mặt với giá mía ñường tụt giảm. ðến ñầu tháng 1, dự ñoán giá ñường nội ñịa sẽ thấp và khi giá trên 
thị trường thế giới tăng, ấn ðộ sẽ có cơ hội xuất khẩu ít nhất 1 triệu tấn ñường. Thật là không hợp lý khi 
ñưa ra lệnh cấm xuất khẩu vào lúc này, khi mà sau 4 năm liên tục, sản lượng ñường ấn ðộ dự ñoán sẽ 
ñạt mức kỷ lục, giá ñường thế giới mức cao và nhu cầu thế giới vững.  

Theo dự ñoán của giới thương nhân, giá ñường thế giới sẽ duy trì ở mức vững, từ 480 – 490 
USD/tấn, FOB. Các nước xuất khẩu như Braxin ñang chuyển dần sang sản xuất ethanol sẽ là cơ hội ñể 
ấn ðộ có thể tăng lượng ñường xuất khẩu của mình.  

Các thương nhân cho rằng, lệnh cấm xuất khẩu ñường của ấn ðộ cũng sẽ ñưa ra một tín hiệu sai cho 
thị trường thế giới về tiềm năng xuất khẩu của nước này. (Xinhua, 15/7/2006) 

Braxin: khu v ực Trung Nam thu ho ạch 31% s ản lượng mía  

Theo Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo (Unica), tính ñến ngày 1/7, các nhà máy ñường và 
ethanol tại khu vực Trung Nam Braxin ñã thu hoạch 31% trong tổng sản lượng dự ñoán 375 triệu tấn 
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mía. Khối lượng mía ép ñạt trên 124,7 triệu tấn, tăng 14% so với 109,2 triệu tấn cùng kỳ năm 2005 nhờ 
ñiều kiện thời tiết thuận lợi và thời ñiểm bắt ñầu thu hoạch sớm.  

Trong 6 tháng ñầu năm 2005, các nhà máy của khu vực Trung Nam ñã sản xuất 8,04 triệu tấn ñường, 
tăng 24% so với 6,5 triệu tấn cùng kỳ năm trước. 4,94 tỷ lít ethanol ñã ñược sản xuất ra, tăng 14% so với 
4,33 tỷ lít năm trước. ðược biết, ngành mía ñường Braxin ñã bắt ñầu công tác thu hoạch sớm 2 tháng so 
với thời ñiểm chính thức vào ngày 1/5 do lo ngại khả năng thiếu hụt cung ethanol trong thời ñiểm liên vụ 
thu hoạch. Theo thông báo của Unica, tỷ lệ ñường (ATR) trong nước ép mía tính tới ngày 1/7 tăng 3,6%, 
chủ yếu do thời tiết khô hạn tại khu vực Trung Nam.  

Unica cũng cho biết, khối lượng mía của khu vực cũng sẽ thấp hơn so với các dự ñoán trước ñây do 
thời tiết khô hạn, tuy nhiên sẽ ñược bù ñắp phần nào bởi hàm lượng ñường trong nước mía tăng. Nói 
cách khác, sản lượng ethanol và ñường sẽ không bị ảnh hưởng.  

Các nhà máy ñã phân bổ 50,2% lượng mía ép cho việc chưng cất ethanol và 49,8% cho hoạt ñộng 
tinh luyện ñường. (AP, 14/7/2006) 

Giá ñường và ethanol Braxin ti ếp tục ổn ñịnh nh ờ nhu c ầu xu ất kh ẩu mạnh  

Tuần qua, giá ñường và ethanol Braxin tiếp tục ổn ñịnh, với nhu cầu mạnh từ thị trường xuất khẩu và 
lượng chào bán hạn chế trên thị trường nội ñịa. Hiện, giá ñường ñã trở lại mức cao nhất kể từ tháng 4/06. 
Một bao ñường tinh thể loại 150 ICUMSA 50 kg, ñã gồm thuế, hôm 7/7, có giá 50 real sau khi ñạt mức ñó 
vào tuần trước.  

Thời tiết khô hạn tại khu vực Trung Nam Braxin có thể ảnh hưởng tới sản lượng mía, và cũng ñóng 
góp vào xu hướng tăng giá trong tuần qua. Hoạt ñộng giao dịch trên thị trường xuất khẩu tiếp tục ñược 
hâm nóng, trong ñó, Nga là khách mua chính. Chênh lệch giá xuất khẩu với giá nội ñịa tuần qua ñã giảm 
xuống, song ñây chỉ ñơn giản là kết quả của việc ñáo hạn hợp ñồng giao tháng 7/06 trên thị trường New 
York và việc chuyển ñổi sang tháng 10/06. Hiện, giá ñường nội ñịa ñang ở mức thấp hơn 25 ñiểm so với 
kỳ hạn tháng 10/06 trên thị trường New York, song các khách mua ñang chỉ trả với mức giá chênh lệch là 
40 ñiểm.  

Thị trường nội ñịa cũng ñược hậu thuẫn tích cực với thông báo của ấn ðộ về kế hoạch cấm xuất khẩu 
ñường trắng cho ñến tháng 3/07. ðiều này càng làm tăng hy vọng về khả năng ñường trắng Braxin có 
thể sẽ bổ sung vào thị phần ñang mở trên thị trường ñường trắng thế giới.  

Những ảnh hưởng của thông báo ngừng xuất khẩu ñường trắng của ấn ðộ hiện vẫn ñược xem xét. 
Hiện chỉ có 6 nhà máy tại khu vực Trung Nam có năng lực ñể sản xuất ñường trắng tinh luyện loại 
ICUMSA 45 - sản phẩm duy nhất ñược xuất khẩu. Hiện tại quyết ñịnh này vẫn chưa có tác ñộng, song ñã 
có tác ñộng tích cực nào ñó lên thị trường kỳ hạn. (AP, 15/7/2006) 

Braxin c ải thi ện cơ sở hậu cần ñể tăng cường xu ất kh ẩu ethanol  

Các nhà sản xuất ethanol tại khu vực Trung Nam Braxin ñã ký một hiệp ñịnh với bang Sao Paolo – 
bang trồng mía lớn nhất nước ñể thiết lập một kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xuất khẩu cần thiết. 
Sáng kiến này bắt nguồn từ dự ñoán rằng khu vực Trung Nam sẽ tăng khối lượng xuất khẩu ethanol.  

Hiện tại, Braxin là nước xuất khẩu ethanol số 1 thế giới, nhưng cơ sở hạ tầng của nước này sẽ hạn 
chế tốc ñộ tăng xuất khẩu nếu không tiến hành ñầu tư.  

Phát triển cơ sở hạ tầng là một dự án lâu dài, và dự án có mục tiêu thiết lập các tuyến ñường tốt nhất 
ñể vận chuyển nhiên liệu thông qua các ñường ống dẫn tới các cảng Santos và Sao Sebastiao. Dự án sẽ 
kéo dài trong 24 tháng. 

Hiện nay, các cuộc thảo luận về vấn ñề hậu cần ethanol ñang bị hạn chế ở mức chính phủ và công ty 
dầu khí thuộc sở hữu nhà nước Petrobras – nơi ñang có một dự án ñường ống dẫn ethanol. Tuy nhiên, 
ngành mía ñường muốn tham gia vào các cuộc thảo luận bởi ngành sẽ phải ñầu tư vào lĩnh vực này. 
Năm 1990, Braxin mới chỉ xuất khẩu 1 triệu tấn ñường. Nhưng hiện nay, nước này ñã xuất khẩu tới 17 
triệu tấn và là nước sản xuất cũng như xuất khẩu ñường lớn nhất thế giới. Ngành mía ñường hy vọng 
xuất khẩu ethanol cũng có sự chuyển biến tương tự.  

Năm nay, Braxin dự kiến xuất khẩu khoảng 3 tỷ lít ethanol, tăng so với mức 2,5 tỷ lít năm 2005. Với 
ñường, mức tăng trưởng trong khối lượng xuất khẩu ñạt 1 triệu tấn mỗi năm, nhưng với xuất khẩu 
ethanol, bây giờ mới chỉ là bắt ñầu. Công suất cho xuất khẩu ethanol của Braxin hiện nay ñạt khoảng 4 
tỷ lít mỗi năm. Thị trường ñộng cơ trong nước tiêu thụ khoảng 15 tỷ lít ethanol mỗi năm và hiện ñang 
tăng trưởng mạnh. (Reuters, 14/7/2006) 
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Sản lượng củ cải ñường EU n ăm 2006 sẽ giảm  

Theo cơ quan thống kê EU, sản lượng củ cải ñường của khối năm 2006 sẽ giảm 6%, chỉ ñạt 121,79 
triệu tấn so với mức 129 triệu tấn năm ngoái. ðây là kết quả của việc thực hiện chính sách cắt giảm trợ 
cấp toàn diện trong ngành ñường EU. Diện tích trồng củ cải của 25 nước trong khối dự ñoán sẽ giảm 
9% so với năm 2005 xuống còn 2 triệu ha sau những cải cách của Tổ chức thị trường chung trong 
ngành ñường EU. 

Sản lượng củ cải EU giảm sút, chủ yếu do diện tích trồng giảm, mặc dù năng suất có thể tăng nhẹ 
so với năm 2005. Pháp và ðức – 2 nước trồng củ cải lớn nhất EU sẽ giảm diện tích trồng khoảng 2%, 
trong khi ñó diện tích củ cải trồng tại Ba Lan sẽ giảm 15%. Tại ý và Hungary, tỷ lệ giảm là 20% và 34% 
tương ứng.  

ðược biết, kế hoạch cải cách ngành ñường EU với việc cắt giảm giá trợ cấp tối thiểu ñối với ñường 
và củ cải ñường trong thời hạn 4 năm, ñã bắt ñầu thực hiện vào ngày 1/7/06 - thời ñiểm ñầu tiên trong 
niên vụ marketing ñường của khối EU. Do cải cách dự kiến thay ñổi niên vụ ñường sang tháng 10 cho 
ñến tháng 9 năm sau (trước ñây là từ tháng 7 ñến tháng 6 năm sau), nên niên vụ ñường 2006/07 sẽ là 
ngoại lệ, kéo dài 15 tháng và kết thúc vào cuối tháng 9 năm 2007. (AFP, 15/7/2006) 

Ethiopia t ăng cường xu ất kh ẩu ñường sang EU  

Trung tâm Hỗ trợ Ngành ðường Ethiopia (ESISC) dự kiến sẽ xuất khẩu 22.000 tấn ñường thô sang 
Liên minh Châu Âu (EU) từ nay ñến cuối năm 2006 nhằm tận dụng những ưu ñãi thương mại của EU 
ñôí với các nước kém phát triển. 

Nếu kế hoạch này thành công thì ñây sẽ là lượng ñường thô xuất khẩu lớn nhất mà Ethiopia thực 
hiện ñược kể từ khi chính sách trên ñược thực hiện vào năm 2001, bởi lượng ñường thô xuất khẩu lớn 
nhất của Ethiopia hàng năm ñến nay mới chỉ là 14.000 tấn. 

Theo thoả thuận ưu ñãi về thương mại, EU ñã trao cho Ethiopia và 18 nước nghèo khác quyền ưu 
ñãi về xuất khẩu sang EU như miễn hạn ngạch và thuế quan. Ngành ñường Ethiopia cho ñến nay ñã 
tận dụng rất tốt lợi thế này khi xuất khẩu ñường thô và ñường trắng hàng năm của nước này diễn ra 
khá sôi nổi. 

Kể từ năm 2001, Ethiopia ñã xuất khẩu 58.000 tấn ñường thô sang EU, trị giá 30,1 triệu Euro. Tuy 
nhiên, lượng ñường thô xuất khẩu của Ethiopia sang EU năm 2005 chỉ ñạt 11.500 tấn do tất cả các 
nước ñược hưởng qui chế ưu ñãi trên ñều có khả năng ñáp ứng ñược hạn ngạch của mình. ESISC dự 
kiến, xuất khẩu ñường của Ethiopia năm nay có thể tăng lên bất chấp sự cạnh tranh từ Mali, Senegal 
và Uganda. 

Số liệu do ESISC ñưa ra cho thấy, xuất khẩu ñường trắng và ñường thô của Ethiopia trong năm 
2004 lần lượt ñạt 20.000 tấn và 14.000 tấn. (Vinanet, 11/7/2006) 

Khu vực Trung M ỹ sẽ tăng di ện tích tr ồng mía thêm 12% trong niên v ụ 2006/07 

Với hạn ngạch xuất khẩu tăng sang thị trường Mỹ, khu vực Trung Mỹ dự kiến sẽ tăng diện tích 
trồng mía thêm 12% trong niên vụ 2006/07. Theo ñó, sản lượng ñường của khu vực có thể ñạt 5 triệu 
tấn trong niên vụ tới.  

Trong bối cảnh giá tăng và hạn ngạch xuất khẩu ưu ñãi sang thị trường Mỹ cam kết trong hiệp ñịnh 
thương mại tự do Mỹ - Trung Mỹ (CAFTA), nông dân Trung Mỹ hiện nay ñang nỗ lực ñể tăng sản 
lượng ñường. Hiệp hội nông dân mía ñường khu vực Trung Mỹ Isthumus (AICA) gồm các nước 
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragoa, Costa Rica và Panama sẽ tổ chức các cuộc họp hàng 
quý.  

Ngành ñường khu vực Trung Mỹ tỏ ra hào hứng với những hiệp ñịnh thương mại tự do giữa khu 
vực và Liên minh châu Âu, cùng với sự tham gia vào thị trường ethanol thế giới. Các nhà máy ñường 
tại Guatemala, El Salvador, Nicaragoa và Costa Rica ñã bắt ñầu sản xuất ethanol hàng loạt, một nhiên 
liệu “xanh” ñang ñược sử dụng ngày càng nhiều trong những năm gần ñây. Nếu giá ethanol tiếp tục xu 
hướng ñi lên như hiện nay, khu vực Trung Mỹ sẽ tăng diện tích trồng mía và tạo thêm việc làm. (AP, 
15/7/2006) 

Úc: ki ểm d ịch 31 trang tr ại trồng mía b ị ảnh hưởng của bệnh than  

Số lượng trang trại bị ảnh hưởng của bệnh than ñang ñược kiểm dịch tại các khu vực sản xuất 
ñường phía ðông của úc ñã tăng lên con số 31, nhưng tất cả ñều tập trung tại một vùng. Trước ñó, vào 
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ngày 27/6, sau khi lần ñầu phát hiện bệnh than ở cây mía vào giữa tháng 6, số lượng trang trại ñược 
kiểm dịch chỉ là 21.  

Các trang trại kiểm dịch tập trung xung quanh vùng Childers và một vài trang trại tại khu vực 
Bundaberg, cách Childers 50 km về phía ðông – nơi dịch than ñầu tiên ñược phát hiện. Trong khi ñó, 
tại Maryborough – cách Bundaberg 75 km về phía Nam không phát hiện bệnh than ở cây mía. úc ñang 
phải ñối mặt với căn bệnh than ở cây mía tại các cánh ñồng mía phía ðông. ðược biết, úc là nước 
xuất khẩu ñường mía lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Braxin và Thái Lan. Mía ñược trồng dọc 2.000 km của 
vùng bờ biển bang Queensland.  

ðược biết, bệnh than làm hại cây mía và khiến cho năng suất giảm sút mạnh, có thể giảm tới 30-
100%. Bệnh than có thể lan truyền nhanh theo gió hoặc cũng có thể lan qua tiếp xúc của người và qua 
máy móc. Bệnh này thường chỉ gây tác hại nhỏ ñến sản lượng mía trong năm ñầu tiên, trước khi bắt 
ñầu ảnh hưởng mạnh hơn kể từ năm thứ hai thông qua việc làm chậm sự phát triển của cây và kìm 
hãm sự tăng trưởng trở lại.  

Theo thông tin từ Hiệp hội nông dân mía ñường, công tác thu hoạch mía tại các vùng chịu ảnh 
hưởng cũng ñang ñược thực hiện dưới sự chỉ dẫn chặt chẽ. ðược biết, thu hoạch, ép và chế biến mía 
bị ảnh hưởng của bệnh than không ñe doạ tới sức khoẻ của người bởi mía trải qua quá trình ép ñể sản 
xuất ra ñường thô. Công tác ép mía thu hoạch cũng ñang diễn ra tại các khu vực phía Bắc xung quanh 
Cairns và Townsville cũng như tại miền Trung bang Queensland và các vùng phía Nam của bang. 
Theo thông báo, 7 nhà máy cuối cùng trong tổng số 24 nhà máy ñường ñang hoạt ñộng của bang 
Queensland sẽ bắt ñầu tiến hành ép mía trong vài tuần tới.  

Theo dự ñoán của Cục kinh tế nông nghiệp và nguồn úc, sản lượng ñường thô của nước này niên 
vụ 2006/07 sẽ giảm từ mức 5,1 triệu tấn niên vụ trước xuống còn 4,8 triệu tấn sau ảnh hưởng của ñợt 
lốc xoáy ñầu năm nay. (Reuters, 14/7/2006) 

Ucraina: ñường tr ắng tồn kho s ẽ ñủ tho ả mãn nhu c ầu nội ñịa trong 2 tháng t ới 

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ñường, lượng ñường trắng tồn kho của Ucraina sẽ ñủ thoả mãn 
nhu cầu nội ñịa trong vòng 2 tháng tới trước khi bắt ñầu bước vào niên vụ mới 2006/07, do ñó Ucraina 
trước mắt sẽ không cần nhập khẩu. Tính tới ngày 1/7, Ucraina có 920.000 tấn ñường tồn kho, trong 
khi nước này chỉ cần khoảng 320.000 tấn trong thời gian từ nay cho tới ngày 1/9 năm nay. Lượng tồn 
kho lớn sẽ ñảm bảo không xảy ra tình trạng biến ñộng giá nhiều.  

Trong năm 2005, Ucraina ñã sản xuất ñược 1,9 triệu tấn ñường trắng từ củ cải ñường và có kế 
hoạch tăng sản lượng lên mức 2 – 2,5 triệu tấn trong năm 2006 nhờ tăng diện tích trồng và thời tiết 
thuận lợi. (AFP, 13/7/2006) 

Nhập kh ẩu ñường thô vào M ỹ sẽ ñược kéo dài ñến tháng 9/2006  

Cơ quan nông nghiệp quốc tế (FAS) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, ñường thô 
nhập khẩu vẫn có thể ñược ñưa vào Mỹ, tạm thời ngưng thời hạn cuối cùng từ ngày 1/7 sang ngày 
30/9/06. ðược biết, trong tháng 2/05, USDA ñã cho biết sẽ tăng cường khối lượng ñường thô ñược 
phép ñưa vào Mỹ do nguồn cung trên thị trường nội ñịa thắt chặt sau ảnh hưởng của bão cũng như 
thời tiết bất lợi khác. 

USDA ñã nâng mức cho phép ñối với nhập khẩu ñường thô thêm 500.000 tấn, quy thô (STRV), do 
cung nội ñịa không ñủ ñáp ứng nhu cầu thị trường. Hiện trong số này, 250.000 tấn ñã ñược phân bổ 
cho ñường thô. (Reuters, 13/7/2006) 

Pakistan s ẽ không nh ập kh ẩu thêm ñường trong ít nh ất 3-4 tháng t ới 

 Theo Tổng công ty thương mại Pakistan (TCP), sau khi ñã ký hợp ñồng mua trên 1 triệu tấn ñường 
tinh luyện cho ñến tháng 6/06, hiện Pakistan chưa hề có kế hoạch nhập khẩu thêm nào trong vòng ít nhất 
3-4 tháng tới. Trong tương lai gần, Pakistan không cần nhập khẩu thêm ñường bởi giá trên thị trường nội 
ñịa hiện ñang giảm dần sau khi những hợp ñồng trước ñây ñược thực hiện.  

ðược biết, hoạt ñộng mua ñường tại Pakistan ñã bắt ñầu vào tháng 1/06 – thời ñiểm chính phủ nước 
này ñưa ra dự ñoán cần nhập khẩu 1 triệu tấn ñường trong năm 2006 ñể thoả mãn nhu cầu nội ñịa. Niên 
vụ trước, sản lượng mía Pakistan ñạt 45 triệu tấn, tạo ra 2,6 triệu tấn ñường, thấp hơn hơn so với nhu 
cầu tiêu thụ nội ñịa vào khoảng 3,9 triệu tấn. Chính ñiều này ñã buộc Pakistan phải nhập khẩu ñường 
tinh luyện, ñồng thời ñẩy giá bán lẻ trên thị trường lên mức cao nhất là 40 rupee/kg vào tháng 3 năm nay. 
Hiện, giá ñã giảm dần, xuống mức 37 rupee/kg. ðến thời ñiểm này, TCP ñã ký hợp ñồng nhập khẩu 
815.000 tấn ñường tinh luyện từ nhiều nguồn trên thế giới thông qua 11 cuộc ñấu thầu nhập khẩu, trong 
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khi giới tư thương ñã nhập khẩu 280.000 tấn. Hầu hết số ñường này có nguồn gốc từ ấn ðộ và Dubai. 
Trong tổng số các hợp ñồng ký kết của TCP, 220.000 tấn ñường tinh luyện ñã cập cảng Pakistan, và 
317.000 tấn dự kiến sẽ ñến nơi vào tháng 7 hoặc tháng 8 này, số còn lại 278.000 tấn sẽ ñến Pakistan 
vào tháng 9 hoặc tháng 10.  

Mặc dù có một số nhà kho có thể lưu trữ khoảng 1 triệu tấn hàng hoá, song TCP hiện ñang phải ñối 
mặt với vấn ñề dự trữ bởi bông và ñậu tương ñang chiếm phần lớn không gian nhà kho. Các tỉnh – ban 
ñầu ñồng ý mua 150.000 tấn ñường mỗi tháng, nhưng hiện nay lại không mua ñường nhập khẩu từ TCP 
sau khi giá trên thị trường nội ñịa giảm. Chính phủ Pakistan cũng ñã cố gắng ñể TCP không ñược tham 
gia vào hoạt ñộng bán lẻ nhằm tạo ñiều kiện cho khu vực tư nhân nhập khẩu nhiều ñường hơn.  

Tuy nhiên, giới thương nhân cho rằng, ñường nhập khẩu của TCP ñã tràn ngập trên thị trường nội ñịa, 
và các nhà nhập khẩu tư nhân cũng ñã phải ngừng nhập khẩu sau khi gặp thua lỗ do giá ñường nội ñịa 
giảm sút. ðược biết, các nhà nhập khẩu Pakistan và TCP ñã ñăng ký mua ñường khi giá trên thị trường 
thế giới ñạt mức kỷ lục. Nhưng do giá trên thị trường nội ñịa ñang giảm, nên số ñường nhập khẩu này 
không thể bán ra dễ dàng trên thị trường nội ñịa. (Xin hua, 12/7/2006) 
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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

ðánh giá k ết qu ả vụ mía ñường 2005/06 và Dự báo  niên v ụ 2006/07  

Theo ñánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) vụ mía ñường 2005-2006 
là vụ thứ 2 liên tiếp ngành mía ñường thắng lợi. 32/37 nhà máy ñường sản xuất kinh doanh có lãi, 
thu nộp ngân sách 415 tỷ ñồng. Tuy nhiên, bài toán về vùng nguyên liệu dường như vẫn nan giải khi 
vẫn phụ thuộc phần lớn vào thời tiết, khi các doanh nghiệp vẫn  tranh mua ñể giữ lợi cho riêng mình. 
Thêm một lần nữa câu hỏi lại ñược ñặt ra liệu vụ mía ñường mới, ngành công nghiệp mía ñường có 
mang lại sự ngọt ngào cho cả nông dân, doanh nghiệp và người tiêu dùng? 

Là vụ mía ñường thứ 2 thắng lợi với giá ñường cao kỷ lục chưa từng có nhưng vẫn chưa ñạt  
ñược yếu tố bền vững. Thẳng thắn ñánh giá vụ mía ñường 2005-2006, Bộ NN và PTNT cho rằng, 
một trong những hạn chế lớn nhất của ngành mía ñường hiện nay là các doanh nghiệp chế biến 
thiếu sự liên kết bền vững lâu dài trong quá trình sản xuất. Vụ mía ñường này, do ảnh hưởng của 
hạn hán, diện tích mía chỉ còn 265.000 ha, giảm 15.000 ha so với vụ trước làm sản lượng mía 
nguyên liệu sụt giảm khoảng 1 triệu tấn nên ñã xảy ra tình trạng tranh chấp trong thu mua mía giữa 
các nhà máy ñường, ñặc biệt là khu vực ñồng bằng sông Cửu Long, miền Trung, Tây Nguyên. Sự 
tranh chấp này ñã khiến giá thu mua mía giữa các vùng và các nhà máy có sự chênh lệch quá lớn 
như khu vực Tây Nam bộ giá mía 10 chữ ñường (CCS) mua tại bàn cân nhà máy lúc cao nhất tới 
710.000ñồng/tấn, trong khi khu vực phía Bắc chỉ ở mức 400.000ñồng/tấn, ñã gây thiệt hại cho người 
trồng mía và không bình ñẳng trong cạnh tranh giữa các nhà máy. Cũng do lượng mía thiếu hụt, các 
nhà máy ñã vào sản xuất sớm, ép mía non với chữ ñường thấp, ñã làm giảm chất lượng mía, dẫn 
tới tăng tỷ lệ tiêu hao mía bình quân lên 11,3 mía/1 ñường, cao hơn so với tỷ lệ 10,3mía/ñường ở 
niên vụ 2004-2005. Trong ñó, khu vực miền Trung, Tây Nguyên có lệ tiêu hao mía cao nhất 11 mía/1 
ñường so với 9,6 mía/1 ñường vụ trước, tiếp ñến là miền Nam tiêu hao 12,2 mía/ñường so với vụ 
trước là 11,2mía/1 ñường. Thiếu hụt nguyên liệu, tỷ lệ phát huy công suất thiết kế của các nhà máy 
ñường bình quân chung cả nước chỉ ñạt 69%, giảm so với 80,8% ở vụ trước. Cũng do bài toán 
nguyên liệu từ những vụ trước, cho ñến nay ñã có 6 nhà máy phải ñóng cửa và 3 nhà máy khác 
ñang lập phương án bán (Công ty mía ñường Kon Tum; Công ty mía ñường Kiên Giang và Nhà máy 
ñường Cam Ranh thuộc Công ty ñường Khánh Hoà) so với thời ñiểm 31/12/2003 còn 37 nhà máy.  

Vụ mía 2005-2006, các nhà máy ñường trong cả nước ñã ép 8,5 triệu tấn mía nguyên liệu, sản xuất 
ñược 754.200 tấn ñường, giảm 8,6% về sản lượng mía ép, 16,3% lượng ñường so với vụ trước. Các 
cơ sở ñường thủ công trong cả nước cũng ép khoảng 2,5 triệu tấn mía, ñược 150.000 tấn ñường, 
giảm 30.000 tấn so với vụ trước. Lượng ñường sụt giảm so với cầu 440.000 tấn dẫn tới giá ñường cao 
ở mức kỷ lục có thời ñiểm (tháng 3/2006) giá bán buôn lên tới 10.800 ñồng kg, cao gấp 3 lần so với 4 -
5 năm trước. Cũng do ñược giá, 32/37 nhà máy ñã sản xuất kinh doanh có lãi với tổng số lãi 757,6 tỷ 
ñồng (tăng hơn 338 tỷ ñồng so với vụ trước), tổng số lỗ là 39,2 tỷ ñồng (giảm 36,7 tỷ ñồng so với vụ 
trước). Theo Bộ NN và PTNT, chỉ tính riêng 2 năm 2004, 2005, các doanh nghiệp mía ñường ñã nộp 
ngân sách 741,5 tỷ ñồng, bằng 50,1% số tiền mà Chính phủ ñã xử lý cho các nhà máy ñường. 

Khắc ph ục ñiểm yếu  

Phát triển vùng nguyên liệu vẫn là giải pháp ñược Bộ NN và PTNT yêu cầu các doanh nghiệp mía 
ñường và ñịa phương ñặt lên hàng ñầu. Theo ñó, Bộ ñề nghị các ñịa phương chỉ ñạo xây dựng vùng 
nguyên liệu mía tập trung theo nhu cầu công suất chế biến, ñồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 
và nông dân xây dựng vùng nguyên liệu ñể thực hiện ñúng quy hoạch. Các ñịa phương cũng chú trọng 
ñến việc thành lập các hợp tác xã trồng mía, dồn ñiền ñổi thửa tạo nên các vùng nguyên liệu tập trung, 
cũng như chỉ ñạo, kiểm tra việc ký và thực hiện hợp ñồng giữa nhà máy và người trồng mía theo Quyết 
ñịnh 80/2002/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bộ NN và PTNT cũng yêu cầu các nhà máy cũng như 
ñịa phương chuyển giao nhanh vào sản xuất các giống mía có năng suất, chất lượng cao, phù hợp từng 
vùng sinh thái ñể ñến năm 2007, 100% diện tích trồng mới ñều ñược trồng bằng giống tốt và ñến năm 
2010, 100% diện tích vùng nguyên liệu ñược trồng bằng các giống tốt. Riêng các nhà máy phải tổ chức 
tốt việc thu hoạch, vận chuyển mía ñể rút ngắn nhất thời gian ñưa mía vào ép, hạn chế tổn thất chữ 
ñường, ñồng thời có chính sách thu mua hợp lý ñể khuyến khích nông dân bán mía sạch. Bên cạnh ñó, 
các nhà máy tiếp tục thực hiện các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng cho vùng nguyên liệu, ñầu tư áp 
dụng nhanh cơ giới hoá vào canh tác mía ñể khắc phục tình trạng thiếu lao ñộng.  

Về thu mua mía, ñể khắc phục chênh lệch giá giữa các vùng nguyên liệu, tạo sự phát triển ổn 
ñịnh trên cả nước và cạnh tranh bình ñẳng giữa các nhà máy, Bộ NN và PTNT sẽ căn cứ ñề nghị 
của Hiệp hội mía ñường Việt Nam sẽ quy ñịnh thống nhất phương pháp ño chữ ñường và tính giá 
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mua mía trên phạm vi cả nước. Vụ 2006-2007, do giá mía tăng, nông dân ở nhiều vùng ñã tích cực 
trồng lại mía nên diện tích cả nước dự kiến ñạt 303.000 ha, tăng 38.000 ha so với vụ 2005-2006, 
sản lượng khoảng 15,5 triệu tấn. Dự kiến các nhà máy ký hợp ñồng ñầu tư và bao tiêu vùng nguyên 
liệu 225.774 ha, tăng 41.115 ha so với vụ trước ñể sản xuất 1,259 triệu tấn ñường, ñạt công suất 
bình quân cả nước 94,8%.  

Tuy nhiên thách thức vẫn còn ở phía trước bởi các doanh nghiệp mía ñường ñang lo ngại 
lượng ñường nhập lậu ñang tràn vào với số lượng lớn có nguy cơ tồn ñường sang vụ sau. Thực 
tế, vụ mía ñường 2005-2006, ñể ñáp ứng nhu cầu trong nước, Chính phủ ñã cho nhập 360.965 
tấn. ðến thời ñiểm này, lượng ñường mới chỉ ñược nhập chưa ñầy 200.000 tấn nhưng do lượng 
ñường nhập lậu vào quá lớn nên cùng với kế hoạch sản xuất vụ mới của các nhà máy nguồn 
cung có thể ñã ñáp ứng ñủ, giá ñường sẽ ñược giữ ở mức ổn ñịnh.  

Cần ổn ñịnh vi ệc thu mua mía ở ðồng b ằng sông C ửu Long  

Theo Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối, vụ mía ñường 2005-2006, diện tích mía ở 7 tỉnh 
(Long An, Trà Vinh, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau) khu vực ðồng bằng 
sông Cửu Long (ðBSCL) là 59.732 ha; năng suất mía bình quân ñạt 69,6 tấn/ha; sản lượng mía 
trên 4.155.000 tấn. Cả vùng có 9 NMð hoạt ñộng, với tổng công suất thiết kế 16.900 tấn mía ngày 
và sản lượng ép công nghiệp ñạt 3.270.000 tấn, sản xuất ñường 258.100 tấn. Bước sang vụ mía 
2006-2007, diện tích mía tăng lên 64.500 ha (tăng 4.786 ha) do giá mía năm trước tăng cao nên 
nông dân ñã tự phát trồng mía không theo quy hoạch và ñầu tư thâm canh nên năng suất mía dự 
kiến tăng lên 73 tấn/ha; sản lượng mía ước ñạt 4.720.000 tấn (tăng 565.000 tấn). Như vậy căn cứ 
vào thực tế, ñánh giá về khả năng cung cấp mía nguyên liệu cho 8 Nhà máy ñường (NMð) trong 
vụ 2006-2007 (NMð Kiên Giang ngưng hoạt ñộng), có thể thừa mía. 

Chủ tịch Hiệp hội Mía ñường Việt Nam nhận ñịnh: khả năng vụ 2006-2007 ở ðBSCL thừa gần 
2 triệu tấn mía, nhưng chủ yếu thừa mía non do chạy lũ phải thu hoạch sớm. Ông ñề xuất, diện 
tích mía trong khu vực ðBSCL là vùng nguyên liệu chung nên các NMð cần phối hợp, tổ chức thu 
mua ñể cân ñối nhu cầu, không nên tranh mua tranh bán như vụ mía trước, gây sự bất ổn về giá 
và nguyên liệu. Dự báo giá ñường năm 2007 chỉ ở mức bình quân 8.000 ñồng/kg, nên giá mua 
mía chỉ nên giao ñộng từ 400.000ñồng ñến 500.000ñồng/tấn. Nếu ñể giá ñường sản xuất trong 
nước cao hơn sẽ khó ngăn chặn tình trạng buôn lậu ñường vào Việt Nam. ðại diện Viện Quy 
hoạch thiết kế nông nghiệp miền Nam cho rằng: ðBSCL có những thuận lợi như trồng mía trên ñất 
phù sa cho năng suất cao, ít ảnh hưởng thời tiết, nhưng cũng gặp nhiều khó khăn về cơ giới hoá 
cây mía, chữ ñường thấp không phù hợp cho sản xuất mía công nghiệp, giá thành mía nguyên liệu 
cao và hầu hết NMð nằm trong vùng ñều có công suất nhỏ, giá thành sản xuất ñường cao. ðể có 
vùng nguyên liệu mía thích hợp cho sản xuất công nghiệp, tiến tới vùng mía phải thoả mãn các 
yếu tố: mía trồng phải ñạt chữ ñường 10 CCS, giá thành thấp và chấm dứt việc trồng mía trên 
ruộng chạy lũ. ðối với các NMð phải cải tạo nâng cao công suất, hạ giá thành chế biến ñường; 
ñồng thời gắn kết, hợp tác với người trồng mía trên cơ sở ñảm bảo lợi nhuận hài hoà giữa doanh 
nghiệp và nông dân. 

Lập lại tr ật tự mua bán mía  

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT), Diệp Kỉnh Tần cho biết, trong 
vụ mía ñường vừa qua, các nhà máy ñã không thực hiện ñúng “quy chế phối hợp trong sản xuất 
và tiêu thụ mía ñường” của Bộ ñã ban hành, mà cạnh tranh quyết liệt, tranh nhau ñẩy giá mua mía 
lên quá cao, vào vụ sản xuất sớm, mua cả mía non, chưa kể bị thương lái pha lẫn tạp chất (lá, rễ, 
ngọn mía…) dẫn tới tỷ lệ tiêu hao bình quân tới 12,7 mía/1 ñường (bình quân chung cả nước 11,3 
mía/1 ñường). ðiều này, trước mắt có lợi cho nông dân, nhưng về lâu dài không ñảm bảo sự phát 
triển bền vững và có nguy cơ làm cho các NMð bị thua lỗ. 

Theo lộ trình hội nhập AFTA, thuế suất nhập khẩu ñường từ năm 2007 bắt ñầu giảm dần: năm 
2007, với ñường trắng và ñường thô ñều còn 30%, ñến năm 2008: còn 20%, 2009: 10% và 2010: 
5%. Và có khả năng Việt Nam sẽ gia nhập WTO vào cuối năm 2006 và cũng ñược mua bán mặt 
hàng ñường với các nước ngoài khối ASEAN với một hạn ngạch nhất ñịnh. Trong khi ñó ngành 
mía ñường Việt Nam còn non yếu về nhiều mặt, ñang ñứng trước những thách thức rất gay gắt, 
sức cạnh tranh thấp so với nhiều nước trong khu vực và thế giới. ðặc biệt, ở ðBSCL phải sớm lập 
lại trật tự trong việc mua bán mía, nếu ñể các NMð cứ tranh mua tranh bán ñẩy giá mía nguyên 
liệu lên cao, kéo theo giá thành sản xuất ñường trong nước cao hơn các nước trong khu vực, lúc 
ñó không những các NMð không tồn tại mà cả người trồng mía cũng lao ñao.  
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Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, vùng mía ở ðBSCL trong thời gian tới không nên mở rộng 
thêm diện tích mà chỉ tập trung vào ñầu tư thâm canh, chú trọng chọn giống thích nghi với ñiều 
kiện sinh thái vùng, có năng suất và chữ lượng ñường cao. Do ñó, các NMð cũng như nông dân 
trồng mía phải tổ chức lại sản xuất sao cho hiệu quả kinh tế cao, có như vậy mới ñủ sức tồn tại ñể 
cạnh tranh. Bộ NN-PTNT giao cho Cục Chế biến Nông Lâm sản và nghề Muối phối hợp với Cục 
Trồng trọt làm việc với 7 tỉnh ðBSCL rà soát thống nhất số liệu về diện tích, năng suất, sản lượng 
mía; giao cho NMð Cần Thơ phối hợp với các NMð trong vùng chủ trì cuộc họp ñể thống nhất về 
giá thu mua mía vào giữa tháng 9/2006, trước khi vào vụ. ðối với các tỉnh có nhiều nhà máy tham 
gia thu mua mía nguyên liệu, Sở NN-PTNT tại ñịa phương có trách nhiệm chủ trì cùng các nhà 
máy rà soát, thông nhất phân chia ñịa bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch cụ thể ñến từng 
xã cho từng nhà máy, ban hành quy chế ñầu tư, thu mua nguyên liệu mía áp dụng thống nhất trên 
ñịa bàn tỉnh, với nguyên tắc ưu tiên quy hoạch ñủ diện tích cho cho các NMð tại ñịa phương; kiểm 
tra việc ký, thực hiện hợp ñồng giữa NMð và người trồng mía theo Quyết ñịnh 80/2002/Qð-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ và xử lý các trường hợp tranh mua tranh bán nguyên liệu, kể cả NMð 
có vốn ñầu tư nước ngoài. 

TIN VẮN 

Bàn bi ện pháp s ản xu ất mía ñường vụ 2006/07  

Vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) ñã tổ 
chức Hội nghị tổng kết sản xuất mía ñường vụ 2005-2006 và bàn biện pháp sản xuất mía ñường vụ 
2006-2007.  

Theo báo cáo của Cục Chế biến nông - lâm sản và nghề muối (Bộ NN-PTNT), vụ mía ñường 2006-
2007 dự kiến diện tích mía cả nước sẽ tăng lên khoảng 303.000 ha, trong ñó diện tích vùng nguyên 
liệu các nhà máy ñã ký hợp ñồng ñầu tư và bao tiêu khoảng 225.744 ha (tăng hơn 41.000 ha); ước 
năng suất ñạt 51 tấn/ha và sản lượng mía ñạt 15,5 triệu tấn. Với 37 nhà máy ñường ñang hoạt ñộng 
(tổng công suất thiết kế 83.350 tấn mía/năm), dự kiến sản lượng mía ép công nghiệp trong vụ 2006-
2007 theo kế hoạch của các nhà máy ñăng ký là 11,9 triệu tấn; lượng ñường sản xuất ước ñạt hơn 1,1 
triệu tấn, trong ñó có 332.000 tấn ñường tinh luyện, chưa kể khoảng 150.000 tấn ñường sản xuất thủ 
công. Như vậy, với mức tiêu thụ ñường trong năm 2007 (khoảng 1,37 triệu tấn), về cơ bản cung trong 
nước có thể ñáp ứng cầu. ể ñạt ñược mục tiêu trên, hội nghị ñã thống nhất trong thời gian tới sẽ tập 
trung vào các giải pháp: sớm xây dựng vùng nguyên liệu tập trung có năng suất, chất lượng cao ñồng 
thời xử lý các trường hợp tranh mua tranh bán nguyên liệu; xây dựng giá sàn, giá trần thu mua mía 
hợp lý; thực hiện quy hoạch phát triển ngành mía ñường ñến năm 2010, tầm nhìn ñến năm 2020; thực 
hiện dứt ñiểm việc sắp xếp lại sản xuất của các công ty, nhà máy ñường; tập trung chống buôn lậu 
ñường và phối hợp tổ chức tốt nhất việc tiêu thụ ñường trước khi vào vụ mới. Vụ mía ñường 2005-
2006, do ảnh hưởng hạn hán nên diện tích mía cả nước chỉ ñạt 265.000 tấn, năng suất bình quân 50,9 
tấn/ha, sản lượng khoảng 13,5 triệu tấn. So với vụ mía ñường vụ 2004-2005, diện tích mía giảm 
15.000 ha, năng suất mía giảm 0,9 tấn/ha, sản lượng mía giảm 1 triệu tấn; tổng sản lượng ñường sản 
xuất vụ 2005-2006 ñạt 904.200 tấn.  

Nhà máy ñ�	ng B�n Tre:  ðầu tư, mở rộng vùng nguyên li ệu  

ðể tránh tình trạng thiếu nguyên liệu, Công ty cổ phần mía ñường Bến Tre (Bến Tre) ñã ñầu tư xây 
dựng vùng mía nguyên liệu rộng 4.500 ha, ñủ cung cấp cho nhà máy hoạt ñộng suốt vụ. Theo hợp 
ñồng với người trồng mía, Công ty ñã ñầu tư cho nông dân 8 triệu ñồng/ha, hỗ trợ 50% lãi suất ngân 
hàng; ñổi lại khi thu hoạch nông dân sẽ bán cho nhà máy 70 tấn mía cây/ha, theo giá thị trường. ðể 
nông dân thực sự an tâm ký hợp ñồng bán mía cho nhà máy, Công ty ñã ñưa mức giá sàn 300 ngàn 
ñồng/tấn mía cây giao tại nhà máy, bảo ñảm cho bà con có lãi cao hơn từ 30 ñến 40% so với trồng lúa. 
Ngoài ra, nếu nông dân trồng giống mía mới, có chữ ñường ñạt từ 8,5 ñến 10 CCS, sẽ ñược trả thêm 
10 ngàn ñồng/tấn. Niên vụ 2006 -2007, Công ty cần 300 ngàn tấn mía cây, chiếm 1/2 sản lượng mía 
của tỉnh. 

Trà Vinh:  ðể vụ mía ñường th ắng lợi  

Diện tích trồng mía của tỉnh Trà Vinh hiện nay ñạt gần 6.600 ha, trong ñó tập trung nhiều nhất ở 
huyện Trà Cú với 4.720 ha, tăng trên 435 ha so với niên vụ trước. Ông Nguyễn Thái Hòa- Giám ñốc 
công ty mía ñường tỉnh Trà Vinh cho biết, ñến thời ñiểm này công ty ñã ký hợp ñồng bao tiêu ñược 
3.415 ha, với giá bao tiêu tối thiểu là 330 ñồng/kg với lọai mía ñạt 10 chữ ñường. ðồng thời, ñể ký tiếp 
hợp ñồng thu mua mía cho bà con, năm nay nhà máy ñường sẽ kéo dài thời gian ép ñường lên từ 7,5 
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tháng ñến 9 tháng/năm. Tuy nhiên, lượng mía ñược bao tiêu chiếm trên 50% diện tích trồng mía, ñiều 
ñó có nghĩa gần 50% diện tích mía ñang trong tình trạng bấp bênh. 

Tại huyện Trà Cú, trên 5.000 hộ trồng mía, trong ñó có nhiều hộ ñang tham gia trong các tổ liên kết 
sản xuất trồng mía. Những hộ nằm trong các tổ liên kết có thuận lợi lớn trong việc chuyển ñổi giống 
mía mới có năng suất cao, từ 100 tấn ñến 180 tấn/ha, có thuận lợi về khâu tưới và tiêu nước ñồng bộ, 
nên vùng trồng mía này ñã ñạt kết quả về năng suất cao, ñiều ñó quyết ñịnh phần lớn ñến hiệu quả 
kinh tế trong việc trồng mía, cho dù giá mía nguyên liệu có biến ñộng theo chiều hướng giảm. Câu lạc 
bộ 100 triệu/ha của nông dân trồng mía ở hai ấp Cà Hom và Bến Bạ, thuộc xã Hàm Giang, huyện Trà 
Cú với 26 thành viên ñều là bà con dân tộc Khơme, ñược hình thành ñược ra ñời sau niên vụ mía năm 
2005. Những thành viên trong câu lạc bộ có ñược những lợi thế như ñược tập huấn kỹ thuật, ñược 
ñầu tư giống tốt, có nguồn phân bón ổn ñịnh, thuốc trừ sâu, và ñiều quan trọng hơn hết là thực hiện 
khâu liên kết bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm với nhà máy chế biến ñường...ñó cũng chính là kết quả của 
quá trình liên kết trong sản xuất cây mía nguyên liệu. Tuy nhiên, tại ñây chỉ có 70% diện tích trồng mía 
chuyển sang sử dụng giống mới như giống ROC 16, ROC 10, giống quế ñường 11 và giống K 84-200, 
diện tích trồng mía còn lại trồng giống mía cũ, ñồng nghĩa với năng suất thấp. Vùng nguyên liệu mía 
năm nay còn mở rộng thêm gần 1.800 ha ở các huyện Tiểu Cần, Duyên Hải và số diện tích này chỉ 
ñược ký hợp ñồng tiêu thụ với một phần nhỏ diện tích.Từ 3 năm nay, người trồng mía ở vùng nguyên 
liệu Huyện Trà Cú, Tiểu Cần- Tỉnh Trà Vinh ñã ñi vào ổn ñịnh, nhiều nông dân trồng mía trước ñây còn 
thiếu ăn, nay nhiều người ñã tham gia vào câu lạc bộ triệu phú trồng mía, với mức thu nhập từ 50 triệu 
ñồng/ha ñến 100 triệu ñồng/ha/ vụ trở lên ở xã Hàm Giang, Lưu Nguyệt Anh, An Quãng Hữu, Thanh 
Sơn... kết quả ñó là sự kết hợp chặt chẽ của 4 nhà, từng bước xây dựng mối liên kết bền chặt và hiệu 
quả. 

Nhà máy ñường Trà Vinh, doanh nghiệp ñầu tư hợp ñồng bao tiêu với bà con nông dân trồng mía 
cho biết: thực hiện giá bao tiêu theo hợp ñồng với người trồng mía ñã giúp bà con yên tâm ñầu tư 
trồng mía. ðồng thời Nhà máy còn phối hợp với các ngành nông nghiệp, khoa học công nghệ trong 
việc ñầu tư chuyển giao các giống mía mới có năng suất cao, chất lượng chữ ñường luôn ñạt chuẩn. 
Trong ñó thành công nhất là việc thực hiện chương trình trồng mía rải vụ, giúp giảm tải việc nông dân 
thu họach ñồng lọat, giúp nhà máy tăng ñược thời gian họat ñộng chế biến mía nguyên liệu. Người 
nông dân cũng ñược lợi khi không phải chịu cảnh mía thừa ế cục bộ. Ông Ngô Văn Sự, nông dân 
trồng mía ở ấp Lưu Cứ, xã Lưu Nguyệt Anh, Huyện Trà Cú cho biết ông trồng 0,6 ha mía, chi phí ñầu 
tư cho 1 ha là 16 triệu ñồng tiền giống, phân bó, chi phí chăm sóc và ñốn vận chuyển mía, khi thu 
họach ông ñạt trên 140 tấn mía cây/ha, trừ ñi chi phí ông còn lãi trên 65 triệu ñồng/ha trồng mía trong 
năm nay.  

Một mùa mía mới ngọt trên vùng ñất nghèo Trà Cú, tỉnh Trà Vinh ñang húa hẹn một thành công mới 
trong việc liên kết 4 nhà ñể sản xuất mía ñường, nhưng còn trên 3.000 ha mía mới trồng nằm ngoài 
mối liên kết 4 nhà thì chưa có lời giải cho sự ổn ñịnh và ăn chắc, những hộ nông dân nầy còn ñang ñối 
mặt với khó khăn trước mắt. Một biện pháp bắt buộc cho bà con trồng mía trong thời gian tới là phải 
thực hiện liên kết với nhau trong các tập ñòan, tổ liên kết trồng mía, ñể tạo ổn ñịnh lâu dài cho ñầu ra 
sản phẩm, có như vậy thì mùa mía mỗi năm mới thật sự ngọt ngào . 

Qu�ng Ngãi:  Nhà máy ðường Phổ Phong ðầu tư gần 9 tỷ ñồng phát tri ển vùng nguyên li ệu 
mía  

Từ ñầu năm 2006 ñến nay, Nhà máy ðường Phổ Phong (Công ty cổ phần ñường Quảng Ngãi) ñã 
ñầu tư gần 9 tỷ ñồng phát triển vùng nguyên liệu mía thuộc các huyện Ba Tơ, ðức Phổ, Mộ ðức và 
các xã phía Tây Nam Nghĩa Hành. ðây là vụ mía nhà máy tập trung nguồn vốn ñầu tư lớn nhất cho 
nông dân phát triển mở rộng diện tích mía, ñáp ứng nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến cho nhà máy 
trong vụ sản xuất 2006- 2007. 

ðể mở rộng diện tích mía tập trung lớn, nhà máy trực tiếp làm việc với lãnh ñạo UBND các huyện 
trong vùng, ñồng thời gặp gỡ nông dân thông báo những khoản hỗ trợ cụ thể cho nông dân biết về số 
tiền hỗ trợ cho mỗi ha mía trồng mới, mía lưu gốc vụ 2. Trong ñó, nhà máy cấp không các loại mía 
giống cao sản, hỗ trợ công làm ñất 1,2 triệu ñồng/ha, hỗ trợ 100% phân bả bùn và 50% cước vận 
chuyển, hướng dẫn các giải pháp về kỹ thuật canh tác ñối với cây mía ñể nông dân hưởng ứng phát 
triển vùng nguyên liệu mía; nhà máy thu mua toàn bộ nguyên liệu mía của nông dân với giá phù hợp 
với thị trường từng thời ñiểm ổn ñịnh 400.000 ñồng/tấn. Tính ñến nay, diện tích mía các ñịa phương ñã 
phát triển hơn 3.000 ha, trong ñó có hơn 500 ha giống mía mới cao sản như: Mex 105, Roc 27, B 85; 
các loại mía này nhà máy mới nhập giống từ Trung Quốc có năng suất ñạt trên 100 tấn/ha, chữ ñường 
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ñạt từ 10- 11CCS. Riêng ở các xã miền núi của huyện Ba Tơ ñã phát triển mới hơn 230 ha, nâng tổng 
diện tích mía trên ñịa bàn huyện hơn 600 ha.  

Kon Tum:  Nhà máy ñường tr ả lương cho già làng, tr ưởng b ản  

Vừa qua, trước sự chứng kiến của ñại diện lãnh ñạo thị xã Kon Tum, ñại diện lãnh ñạo các ñịa 
phương trong vùng nguyên liệu mía, Nhà máy ñường Kon Tum ñã tổ chức họp giao ban và phát 
lương, quần áo bảo hộ lao ñộng, áo ñi mưa và tặng qùa cho gần 40 gìa làng, trưởng bản ñã ký hợp 
ñồng làm cộng tác viên phát triển vùng nguyên liệu mía.  

Theo ñó, mỗi cộng tác viên có trách nhiệm trên vùng nguyên liệu rộng từ 12 ha ñến 40 ha ñược 
hưởng mức lương tương ứng từ 300.000 ñến 800.000 ñồng/người/ tháng và hai bộ quần áo bảo hộ 
lao ñộng/năm. Ngoài mức lương cơ bản trên, các cộng tác viên còn ñược trang bị ñầy ñủ các phương 
tiện bảo hộ lao ñộng như công nhân nhà máy và ñược hưởng tiền thưởng theo thành tích hoạt ñộng. 
Nhà máy ñường Kon Tum hy vọng cùng với các biện pháp hỗ trợ về vốn, vật tư, kỹ thuật, lực lượng 
cộng tác viên phát triển vùng nguyên liệu mía sẽ góp phần ñáng kể ñể ñưa vùng nguyên liệu trong 
toàn tỉnh Kon Tum tăng từ 4.500 ha ñến 5000 ha, với năng suất bình quân ñạt 75 tấn/ha, ñảm bảo 
nguồn mía nguyên liệu cho nhà máy hoạt ñộng. 

Tại buổi giao ban và phát lương cho các gìa làng, trưởng bản là cộng tác viên phát triển vùng 
nguyên liệu mía, lãnh ñạo nhà máy cho biết, sắp tới, nhà máy ñường Kon Tum sẽ thay ñổi hình thức 
chủ sở hữu. Hiện tại các Bộ, ngành Trung ương ñã ñồng ý với phương thức bán trực tiếp nhà máy 
ñường này cho cán bộ công nhân viên của nhà máy, hộ gia ñình trồng mía và ñang trình Thủ tướng 
chính phủ xem xét quết ñịnh. Sau khi Thủ tướng quyết ñịnh, mỗi hộ ñồng bào trồng mía sẽ có cổ phần 
trong nhà máy ñường . 

Sóc Tr ăng:  Tập trung ñầu tư vùng mía nguyên li ệu.  

Theo ông Nguyễn Hoàng Ngỡi, phó Phòng Kinh tế huyện Long Phú (Sóc Trăng), vụ mía năm 2006, 
huyện Long Phú trồng mới gần 120 ha mía, nâng tổng diện tích mía của toàn huyện lên ñạt 1.500 ha. 
Chủ trương của huyện là ổn ñịnh diện tích vùng mía nguyên liệu không khuyến khích mở mới, song 
cần tập trung nâng cao năng suất, chất lượng mía ñể ñối phó với tình hình giá mía ñường luôn biến 
ñộng.  

Huyện cũng chủ trương không tăng diện tích, nhưng tập trung quy hoạch hệ thống khép kín 
chuyên canh, bằng các biện pháp thủy lợi, chuyển giao giống, kỹ thuật và phối hợp với Nhà máy 
ðường Sóc Trăng thực hiện hợp ñồng bao tiêu và thực hiện một số dự án ñầu tư vào vùng mía 
nguyên liệu này. Hiện vụ trồng mía ñã kết thúc, trà mía ñầu ñã chuẩn bị cho thu hoạch mùa vụ mới 
và hứa hẹn sẽ cho năng suất cao vì hiện toàn bộ giống mía mà bà con Long Phú trồng ñang là 
giống mía mới có trữ ñường cao như Qð 16, ROC 22, Vð85-86... Do giá mía cuối vụ năm trước 
khá cao nên ñã ñẩy giá sàn bao tiêu của các công ty mía ñường với bà con là khá cao so với 
những năm trước. Năm nay giá sàn bao tiêu của Công ty Mía ðường Sóc Trăng là 360 ñồng một 
kg/mía cây, ñây là mức giá khá lý tưởng ñối với người trồng mía. Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ vốn 
ñầu tư mía giống, phân bón ñể nông dân có ñiều kiện chuyển ñổi giống có năng suất, chất lượng 
cao, cũng như ñiều kiện chăm sóc ñược tốt hơn. Tuy nhiên, tình trạng mía ñường rớt giá trong 
những năm trước ñây là một bài học kinh nghiệm trong sản xuất ồ ạt theo giá thời vụ, khi mà ñầu 
ra không ổn ñịnh. Nâng cao sản lượng và chất lượng mía ñường bằng biện pháp cải cách giống 
mới, kỹ thuật chăm sóc là yếu tố cần thiết ñể giúp người trồng mía ñối phó tích cực khi giá mía 
ñường hạ thấp. ðể ñáp ứng nhu cầu về giống mía tốt có chất lượng ñảm bảo cho người trồng mía, 
trại giống cây trồng huyện Long Phú ñã tổ chức khảo nghiệm nhiều giống mía mới phục vụ cho 
công tác chuyển ñổi giống của bà con, phù hợp với ñiều kiện canh tác và tính thích nghi của từng 
vùng. Kết quả ñã cho ra các dòng mía ñạt chất lượng cao cung cấp cho bà con như giống mía 
LP72-454; C85-391; BR74-250... có chất lượng, chữ ñường không thua mía giống ngoại nhập. 
Năm nay trại giống cây trồng Long Phú ñược mở rộng, tiếp tục nhân giống mía mới 7 ha ñể ñáp 
ứng nhu cầu chuyển ñổi các giống mới phục vụ cho vùng mía nguyên liệu của tỉnh.  

Khánh Hoà:  Cây mía l ại lên ngôi ở Khánh V ĩnh  

Sau bao phen “ba chìm, bảy nổi”, giờ ñây cây mía ở Khãnh Vĩnh, Khánh Hòa lại lên ngôi. Nghị 
quyết ñại hội ðảng bộ huyện nhiệm kỳ 2006-2010 ñề ra phải chuyển ñổi cơ cấu cây trồng, tận dụng 
lợi thế ñất ñai vườn ñồi của huyện miền núi ñể phát triển cây công nghiệp và cây màu ñi ñôi với phát 
triển cây lúa nước ở những vùng ñất cho phép. 
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ðã có thời ở huyện miền núi Khánh Vĩnh, cây mía ñược coi như cây xóa ñói giảm nghèo của 
ñồng bào các dân tộc trong huyện với diện tích lên tới hơn 1.600 ha. Những năm ñầu, khi Nhà máy 
ðường Diên Khánh và Nhà máy ðường Cam Ranh mới ra ñời, hầu như nhà nào ở Khánh Vĩnh cũng 
trồng mía bởi mía bán ñược giá. Nhưng rồi càng những năm sau này, cây mía xuống giá, người 
trồng mía thu lỗ. Có lúc, người dân trồng mía bỏ mặc cho mía chết héo giữa ñồng rồi chạy sang cây 
mì và các loại cây trồng khác có lợi hơn. Diện tích mía toàn huyện chỉ còn 200 ñến 300ha. ðã có 
hàng triệu ñồng vốn ñầu tư vào cây mía không thu hồi ñược, phải khoanh nợ, hoặc gia hạn nhiều 
lần, một số phải xóa nợ vì không còn khả năng hoàn trả.  

ðó là chuyện của quá khứ. Còn hiện giờ, với lợi thế vùng ñồi, huyện xác ñịnh cây mía là thích 
hợp hơn cả. ðể cây mía phát triển ổn ñịnh và ñứng vững trên vùng ñất Khánh Vĩnh, Huyện ủy giao 
cho Phòng Kinh tế huyện khảo sát vùng ñất phù hợp, chọn giống và hướng dẫn người dân kỹ thuật 
canh tác ñể ñạt hiệu quả cao. Không chỉ chú trọng khâu trồng và thâm canh, huyện còn phải quan 
tâm ñặc biệt ñến khâu tiêu thụ sản phẩm ñể tạo thế ổn ñịnh diện tích mía và thu nhập cho người 
trồng mía. Do vậy, huyện chủ trương phát triển cây mía, nhưng không "thiên" nhiều về mở rộng diện 
tích mà chú ý hơn về thâm canh ñể ñạt năng suất cao. Thời gian ñầu từ nay ñến năm 2010, diện tích 
mía của huyện không nên vượt quá 1.700 ha và về lâu dài có thể giữ mức này và tăng chút ít ñể cây 
mía không rơi vào tình trạng có mà không biết tiêu thụ nơi ñâu. 

Nhà máy ðường Cam Ranh ñã cam kết hỗ trợ người trồng mía Khánh Vĩnh cả về giống, phân 
bón, kỹ thuật thâm canh lẫn tiêu thụ mía cây. Vụ mía này, Nhà máy ñã ký hợp ñồng với người trồng 
mía Khánh Vĩnh cung cấp các loại giống mía mới có năng suất cao như ROC25, VN84, VN85 và một 
số dòng mía Mỹ thay dần các loại giống mía cũ năng suất thấp như ROC15, ROC16, CO775, ñồng 
thời nhận bao tiêu toàn bộ sản phẩm mía cây cho nông dân. Theo lãnh ñạo Công ty ðường Khánh 
Hòa, với giống mía mới trên nếu ñược chăm sóc chu ñáo và thâm canh tốt có khả năng cho năng 
suất trên dưới 100 tấn mía cây/ha, gấp 2 ñến 3 lần giống mía ñang trồng hiện nay. Niên vụ vừa qua, 
mía ñược giá, người trồng mía có lãi khá ñang là ñộng lực thúc ñẩy bà con chú tâm vào cây mía. 
Cho ñến thời ñiểm này, diện tích mía của huyện Khánh Vĩnh ñã ñạt gần 1.670 ha tập trung chủ yếu 
ở các xã Khánh Trung, Khánh Nam, Khánh ðông, Khánh Bình, Sông Cầu..., riêng mía trồng mới của 
niên vụ 2006 - 2007 hơn 500 ha, gấp ñôi diện tích mía trồng ñược năm ngoái. ở Khánh Vĩnh cây mía 
ñang thực sự lên ngôi trở lại.  

Trà Vinh:  Bệnh l ạ xuất hi ện trên g ần 2.000 ha mía  

Trong những ngày qua, tại huyện Trà Cú và Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh) ñã có 1.950/6.000 ha mía 
nguyên liệu xuất hiện bệnh lạ do bọ rầy ñầu vàng ñeo bám trên lá mía. Trên diện tích xuất hiện bọ 
rầy ñầu vàng, lá mía bị ngả màu từ xanh sang vàng, một số mía bị thối ñọt gây giảm năng suất của 
cây mía. 

Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám ñốc Công ty mía ñường tỉnh Trà Vinh cho biết, ñể ñối phó với 
bệnh lạ này, ñiều tiên quyết là phải phun xịt thuốc ñể diệt bọ rầy ñầu vàng ñồng loạt không ñể lây lan 
ra diện rộng. Công ty mía ñường ñã dùng thuốc ñể thử nghiệm phun xịt thuốc trên diện tích mía có 
thời gian từ 4 tháng tuổi trở lên bị nhiễm bệnh và ñã cho kết quả tốt, chi phí cho ñiều trị khoảng 
240.000 ñồng/ha. 

Hiện nay, công ty mía ñường ñã phối hợp với hai huyện Trà Cú và Tiểu Cần, tổ chức mua thuốc 
diệt bọ rầy về, lên lịch diệt bọ rầy theo quy mô ở từng xã, trên toàn bộ diện tích mía bị nhiễm bệnh 
và sẽ thực hiện phun xịt thuốc dứt ñiểm ở mỗi xã cho ñến khi dứt ñiểm diện tích bị nhiễm bệnh nhằm 
bảo ñảm cho sản lượng mía cung ứng cho nhà máy trong niên vụ 2006 - 2007.  

Trà Vinh:  Hướng d ẫn nông dân phòng tr ừ bọ rầy ñầu vàng h ại mía  

Công ty mía ñường Trà Vinh vừa phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, Công ty bảo vệ thực 
vật Sài Gòn tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật hướng dẫn người trồng mía nhận diện và cách phun xịt 
các loại thuốc ñặc trị ñể diệt bọ rầy ñầu vàng ñang phá hại mía một cách có hiệu quả. Ngoài ra, còn 
phối hợp với chính quyền cơ sở ở vùng mía nguyên liệu thuộc hai huyện Trà Cú và Tiểu Cần tiến hành 
huy ñộng lực lượng, dụng cụ phun thuốc hiện có ở ñịa phương mở chiến dịch phun thuốc ñặc trị diệt 
bọ rầy ñầu vàng theo phương thức cuốn chiếu dứt ñiểm từng diện tích, từng khu vực. Bọ rầy ñầu vàng 
hiện ñang phá hại diện tích mía ở các tỉnh trong khu vực ðBSCL trên diện rộng. Riêng ở Trà Vinh hiện 
có khoảng 1.200 ha mía ñang bị bọ rầy ñầu vàng phá hại, làm ảnh hưởng rất lớn ñến năng suất và 
chất lượng mía nguyên liệu. Trong ñó, có hơn 1.000 ha mía ở vùng mía nguyên liệu của Công ty mía 
ñường Trà Vinh thuộc các xã An Quảng Hữu, Hàm Giang, Lưu Nghiệp Anh, Thanh Sơn và Ngãi Xuyên 
(huyện Trà Cú).  
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ðây là loại bọ rầy mới xuất hiện lần ñầu tiên phá hại mía ở tỉnh Trà Vinh nên chính quyền và người 
trồng mía tỏ ra lúng túng cách phòng trị. 

Kon Tum:  Bán Nhà máy ðường cho cán b ộ CNV nhà máy và h ộ nông dân tr ồng mía  

ông Lê Quang Trưởng, Giám ñốc Nhà máy ñường Kon Tum cho biết: căn cứ Quyết ñịnh số 
115/2005/ Qð-TTg ngày 27/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt bổ sung phương án 
sắp xếp, ñổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nhà máy ñường 
Kon Tum là bộ phận doanh nghiệp ñược tách ra từ Công ty ñường Quảng Ngãi và thực hiện sắp xếp 
theo hình thức bán ñấu gía bộ phận công ty nhà nước. Tuy nhiên, ñể ñáp ứng nguyện vọng thiết thực 
về việc làm của tập thể người lao ñộng tại nhà máy và người dân trồng mía, trong ñó có trên 60% là 
ñồng bào dân tộc thiểu số và theo ñề nghị của lãnh ñạo tỉnh Kon Tum; các bộ, ngành chức năng như: 
Tài chính, Kế hoạch- ðầu tư, Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng Liên ñoàn lao ñộng Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam ñã 
chính thức có văn bản thống nhất với phương án: bán trực tiếp Nhà máy ñường Kon Tum cho tập thể 
cán bộ công nhân viên chức và hộ nông dân trồng mía, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñể 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông trình Thủ tướng Chính phủ quyết ñịnh. Ông Lê Quang Trưởng cho 
biết thêm, mới ñây Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ñã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về 
mức gía bán nhà máy ñường Kon Tum trực tiếp cho cán bộ, công nhân viên chức nhà máy và hộ trồng 
mía là 25 tỷ ñồng, trong ñó thanh toán ngay 5 tỷ ñồng, số còn lại 20 tỷ ñồng ñược trả chậm trong 5 
năm. Khi mua nhà máy, người mua không kế thừa nợ từ trước. 

Trong khi chờ ñợi ý quyết ñịnh của Thủ tướng chính phủ, hiện nay mọi hoạt ñộng sản xuất, kinh 
doanh của nhà máy ñường Kon Tum vẫn hoạt ñộng bình thường. Tất cả 450 cán bộ, công nhân viên 
của nhà máy và hàng nghìn hộ gia ñình trồng mía ở hai tỉnh Kon Tum và Gia Lai ñã ñăng ký tham gia 
mua nhà máy. Hiện tại Nhà máy ñường Kon Tum ñang xây dựng phương án mua nhà máy ñối với cán 
bộ công nhân viên và hộ trồng mía . 

H"u Giang:  Thương lái c ạnh tranh thu mua mía  

Mặc dù còn hơn một tháng nữa nông dân trong tỉnh mới bắt ñầu thu hoạch vụ mía 2006-2007, 
nhưng hiện nay nhiều số thương lái các tỉnh ñã ñổ xô về Hậu Giang cạnh tranh thu mua mía nguyên 
liệu. 

Tại huyện Phụng Hiệp, các thương lái ñến từng rẫy mía ngã giá và trả tiền trước cho nông dân với 
giá từ 350 ñến 500 ñồng/kg mía nguyên liệu, cao hơn giá mà Công ty CP Mía ñường Cần Thơ 
(CASUCO ) ký kết bao tiêu mía của nông dân. Diện tích mà các hộ dân bán lấy tiền trước lên gần 
2.000 ha. Phương thức thu mua của thương lái với nông dân là sẵn sàng bỏ tiền trước từ 5 ñến 100% 
số tiền trên tổng số sản lượng dự kiến mua. ðến thời ñiểm thu hoạch nếu giá ngoài thị trường cao 
hơn, các thương lái sẽ mua theo giá thị trường. Mặc dù, hiện nay phần lớn diện tích mía nguyên liệu ở 
Hậu Giang ñã ñược CASUCO ký hợp ñồng bao tiêu nguyên liệu nhưng với hình thức trả tiền trước và 
cách tổ chức thu mua linh hoạt (không ño chữ ñường trong mía) của các thương lái từ các tỉnh cho 
thấy CASUCO sẽ tiếp tục phải cạnh tranh thu mua mía quyết liệt với thương lái. Theo kế hoạch, các 
nhà máy ñường trên ñịa bàn tỉnh Hậu Giang sẽ bắt ñầu thu mua mía nguyên liệu và hoạt ñộng trở lại 
vào giữa tháng 9/2006. Mặc dù diện tích xuống giống vụ mía năm nay ñạt trên 15.200 ha, tăng hơn 
1.500 ha so với vụ trước, diện tích và sản lượng bao tiêu cũng tăng hơn nhưng cũng không loại trừ 
khả năng sẽ thiếu nguyên liệu vào cuối vụ nếu như phương thức bao tiêu của CASUCO không linh 
hoạt hơn thương lái. 

Tây Ninh:  14 tỷ ñồng hỗ trợ trồng mía  

Với nỗ lực ñưa diện tích trồng mía ñến năm 2010 ñạt từ 35.000 ñến 40.000 ha, ñủ cung cấp nguồn 
nguyên liệu cho các nhà máy ñường trong tỉnh, tỉnh Tây Ninh ñã quyết ñịnh trích nguồn chi ngân sách 
ñịa phương khỏang 14 tỷ ñồng ñể hỗ trợ không hòan lại cho nông dân trong 3 năm từ 2005 ñến 2007.  

Theo ñó, nông dân có diện tích mía trồng mới trong vùng quy họach, có hợp ñồng với nhà máy sẽ 
ñược ngân sách tỉnh hỗ trợ 388.800 ñồng/ha (bằng 40% lãi suất tiền ñầu tư cho 1 ha mía). Ngòai ra, 
người trồng mía còn ñược hưởng những ưu ñãi khác từ nguồn ngân sách nhà nước như: xây dựng hệ 
thống thủy lợi, ñường giao thông nội ñồng… phục vụ công tác tưới tiêu, vận chuyển mía. Tây Ninh 
cũng khuyến khích những nông dân có kinh nghiệm ñược vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu ñãi, thuê 
ñất, mượn ñất mở rộng diện tích trồng mía tập trung với quy mô không hạn chế ñể nâng cao hiệu quả 
trong sản xuất.ðược sự hỗ trợ tích cực từ phía nhà nước và các nhà máy ñường, từ ñầu năm ñến nay 
tỉnh Tây Ninh ñã trồng mới thêm 12.225 ha mía, vượt 2.225 ha so kế họach năm, nâng tổng số diện 
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tích mía tòan tỉnh lên 27.900 ha. Người trồng mía cũng nhận từ nguồn hỗ trợ từ phía tỉnh (hai năm 
2005-2006) ñược gần 8 tỷ ñồng. 

Long An:  Giá mía t ăng cao v ẫn chưa khuy ến khích ñược sản xu ất.  

Tại Long An, giá mía niên vụ 2005-2006 tăng cao, từ 350.000 - 550.000 ñồng/tấn (10 chữ ñường), 
vào cuối vụ hơn 600.000 ñồng/tấn, tăng gấp 2-3 lần so với năm trước. Với giá thu mua này, nông dân 
thực lãi từ 10 - 15 triệu ñồng/ha. ðây là năm giá mía tăng cao nhất từ trước ñến nay.  

Vụ mía 2005-2006, tỉnh Long An trồng 14.903 ha, năng suất bình quân 63,5 tấn/ha, cá biệt ñạt hơn 
100 tấn/ha, tăng bình quân hơn 5 tấn/ha so với vụ 2004-2005. Tuy giá mía tăng nhưng vẫn không 
khuyến khích ñược sản xuất. Vụ mía năm 2006-2007 tỉnh Long An chỉ nâng diện tích lên ñược 15.400 
ha, chỉ tăng gần 500 ha so với vụ trước. Những năm trước, khi giá mía tăng, diện tích ñều tăng từ 
1.500 - 2.000 ha. Bác Nguyễn Văn Hai, ở xã Lương Bình, huyện Bến Lức cho biết, tuy giá thu mía năm 
rồi tăng cao, nhưng người dân vẫn còn lo ngại, bởi trước những năm 2001, giá mía cũng có lúc tăng 
cao, nông dân lãi gần 10 triệu ñồng/ha nên nhiều người tập trung khai hoang, chuyển ñất lúa sang 
trồng mía thì năm sau giá mía giảm xuống và người trồng bị thua lỗ. Hơn nữa vụ mía năm nay (2006-
2007), Công ty ñường Hiệp Hòa và nhà máy ñường Nagajuna (ấn ðộ) hợp ñồng bao tiêu với nông dân 
giá 350.000 ñồng/tấn (10 chữ ñường) và cũng chỉ hợp ñồng gần 70% diện tích (khoảng 650.000 ñến 
700.000 tấn mía nguyên liệu), trong khi ñó công suất chế biến của 2 nhà máy mỗi năm hơn 1 triệu tấn 
mía.  

Hiện nay nhiều hộ dân chuyển sang trồng những loại cây khác như xoài, bưởi, mãng cầu, chanh 
hoặc sản xuất lúa mỗi năm 2 vụ ñể có thu nhập cao và giá cả ổn ñịnh hơn so với trồng mía..  

Trà Vinh:  Công ty Mía ñường bao tiêu mía nguyên li ệu cho nông dân  

Trong số 6.150 ha mía trồng trong niên vụ mía 2006 ñến 2007 ở vùng mía nguyên liệu (thuộc 2 
huyện Trà Cú và Tiểu Cần) thì hiện có hơn 4.000 ha mía của nông dân ñược Công ty Mía ñường Trà 
Vinh ñầu tư và bao tiêu toàn bộ sản phẩm theo giá thị trường. Nếu gặp rủi ro, giá xuống thấp, Công ty 
vẫn ñảm bảo mua giá tối thiểu 330.000 ñồng/tấn tại bàn cân của Nhà máy (loại mía sạch từ 10 chữ 
ñường trở lên).  

Theo tính toán của người trồng mía, nếu năng suất mía ñạt 110 tấn/ha như niên vụ trước với giá 
bao tiêu tối thiểu trên, mỗi ha mía nông dân thu lãi thấp nhất từ 12 ñến 15 triệu ñồng/ha. Riêng diện 
tích mía lưu gốc nhờ không tốn chi phí mua giống và công ñào hộc, ñặt hom, nên có mức lãi cao hơn. 
Ngoài việc ñầu tư bao tiêu sản phẩm, trong niên vụ mía năm nay, Công ty Mía ñường Trà Vinh còn 
phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh hướng dẫn nông dân ñưa các giống mía mới có thời gian sinh 
trưởng khác nhau vào trồng theo hướng rải vụ, nhằm kéo dài thời gian thu hoạch từ 5 ñến 6 tháng lên 
8 ñến 9 tháng /năm ñồng thời hỗ trợ nông dân ứng dụng trồng mía theo công nghệ cao ( trồng trong 
bầu sau 30 ngày mới ñem ra ruộng trồng); trồng mía theo công nghệ này, cây mía ít bị sâu bệnh, năng 
suất ñạt rất cao, có thể ñạt từ 160 ñến 200 tấn/ha, nhưng chi phí giảm hơn nhiều so với cách trồng 
truyền thống. 

Sóc Tr ăng:  Dịch h ại mới xu ất hiện trên cây mía.  

Trong thời gian gần ñây, người trồng lúa ở Sóc Trăng ñang lo phòng trị rầy nâu và bệnh vàng lùn, 
lùn xoắn lá thì người trồng mía ở Sóc Trăng cũng ñang phải lo ñối phó với một loại dịch hại mới trên 
cây mía. ðây là loại dịch hại rất lạ có tên rầy ñầu vàng sống tập trung ở ngọn và chích hút lá mía, làm 
chảy nhựa nên ảnh hưởng ñáng kể ñến sự sinh trưởng của mía. Chưa có thống kê về diện tích bị ảnh 
hưởng trên toàn tỉnh nhưng qua khảo sát thực tế, dịch hại này ñang gây hại nhiều diện tích mía tại ấp 
Lợi ðức xã Long ðức thuộc huyện Long Phú và các xã trọng ñiểm mía thuộc huyện Cù Lao Dung. Còn 
ở Mỹ Tú thì dịch hại này cũng ñã xuất hiện rải rác.  

Thực chất thì loài côn trùng này từng hiện diện trên các rẫy mía nhưng do mật số thấp và sống 
trong ngọn mía nên nông dân không phát hiện. Năm nay, do thời tiết thuận lợi nên côn trùng này phát 
triển nhiều thành dịch. Vì chưa nhận biết ñược nên nhà nông không biết cách phòng trị dịch hại này 
như thế nào. Ông Nguyễn Văn Dương nông dân xã Long ðức huyện Long Phú cho biết: Thấy mía 
vàng lá, xem thấy trong ngọn rất nhiều rầy này. Sau ñó ông nói với bà con trong vùng kiểm tra rẫy mía 
của mình thì cũng phát hiện mía bị rầy tấn công. Những cây mía bị rầy tấn công sẽ ảnh hưởng ñến sự 
sinh trưởng, có khi không phát triển ñược và chữ ñường sẽ giảm... Ông Tạ Ngọc Bích Phó chủ tịch 
UBND xã Long ðức cho biết thêm: rầy ñầu vàng phát triển mạnh trên các giống mía mới, nặng nhất là 
trên giống VD86-368. Long ðức có khoảng 80 ha giống mía mới này bị bọ rầy ñầu vàng tấn công, tập 
trung trên ngọn mía với mật số từ 500 ñến1000 con/ngọn mía.  
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Hiện nay, phần lớn bà con trồng mía ở Sóc Trăng ñều gặp khó khăn trong khâu phòng trị bọ rầy 
ñầu vàng. Vì dịch hại này thường trú ẩn sâu trong ngọn mía, nếu dùng thuốc không ñúng cách thì hiệu 
quả diệt côn trùng không cao. Trong khi ñó, nếu bọ rầy ñầu vàng tấn công khi mía ñã lớn thì việc phun 
xịt thuốc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chưa có cách phòng hay thuốc trị ñặc hiệu nhưng ngành 
bảo vệ thực vật Sóc Trăng ñang thử nghiệm nghiên cứu một số phương cách ñiều trị có hiệu quả ñể 
phổ biến cho bà con. Qua dịch hại bọ rầy ñầu vàng bất ngờ xuất hiện với mật số cao và gây hại tại một 
số vùng mía của tỉnh cho thấy: vấn ñề kiểm dịch thực vật nội ñịa ñối với giống cây mía cũng rất cần 
ñược quan tâm hơn nữa. Trong niên vụ mía 2006-2007, tỉnh Sóc Trăng ñã trồng gần 13.000 ha mía, 
tăng hơn 2.000 ha mía so với niên vụ trước do giá mía cuối vụ 2005-2006 tăng ñột biến. 

Ngh� An:  Sản xu ất phân bón nâng cao n ăng xu ất mía  

Thời gian qua, Công ty hoá chất Vinh (Nghệ An) thuộc Tổng công ty hoá chất Việt Nam ñã có chính 
sách ưu tiên cho ñồng bào các ñịa phương miền núi bằng việc ứng trước phân bón từ ñầu vụ, sau khi 
thu hoạch mới trả tiền; xây dựng các mô hình trình diễn các loại cây trồng chăm sóc bằng các loại 
phân do công ty sản xuất ñể nông dân học tập, rút kinh nghiệm. 
ðặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của Viện Nông hoá thổ nhưỡng, công ty ñã sản xuất ñược loại phân giúp nâng 
cao năng suất cây mía tại huyện miền núi Anh Sơn từ 60 tấn/ha lên gần 100 tấn/ha. Bên cạnh ñó, 
công ty bán trả chậm không lấy lãi các loại phân chuyên phục vụ sinh trưởng cho nhiều loại cây ñang 
ñược phát triển thành vùng nguyên liệu như dứa, chè, mía cho bà con các dân tộc ở các ñịa phương 
miền núi. Công ty ñã ñầu tư trên 20 tỷ ñồng lắp ñặt thêm 1 dây chuyền sản xuất phân vi sinh công suất 
30.000 tấn/năm tại huyện miền núi Tân Kỳ, Nghệ An và 1 dây chuyền sản xuất phân NPK công suất 
50.000tấn/năm tại huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh, ñưa công suất toàn công ty lên 130.000 tấn/năm. 

Hiện nay công ty ñang sản xuất 16 loại phân NPK và phân vi sinh phục vụ cho từng loại cây trồng 
và phù hợp với từng loại ñất khác nhau nên sản phẩm của công ty ñược thị trường chấp nhận. ðây là 
ñơn vị chuyên sản xuất các loại phân bón phục nhân dân trên ñịa bàn các tỉnh Thanh hoá, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Quảng Bình... Gần 8 tháng qua, công ty ñã sản xuất và cung ứng 10.000 tấn phân phục cho 
cây công nghiệp tại vùng miền núi, sản xuất 18.000 tấn phân phục vụ cho vụ hè thu. Công ty ñang tập 
trung cả 3 cơ sở sản xuất 16.000 tấn phân các loại phục nhu cầu sản xuất cho nông dân trong vụ ñông 
xuân 2006-2007. 

  

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

Thị trường ñường th ế giới sẽ dư thừa 3,1 tri ệu tấn ñường trong niên v ụ 2006/07  

Theo dự ñoán mới của công ty thương mại Czarnikow, thị trường ñường thế giới sẽ dư thừa 3,1 
triệu tấn trong niên vụ 2006/07, trái ngược với tình trạng thâm hụt lên tới 2,8 triệu tấn trong niên vụ 
trước. ðây là kết quả của việc nông dân mở rộng diện tích trồng trước việc giá ñường thế giới tăng 
cao hồi ñầu năm nay. 

Bản báo cáo mới nhất của Czanikow cho biết, rõ ràng là giá ñường thế giới tăng cao trong quý ñầu 
tiên của năm 2006 ñã tạo ra phản ứng rất nhanh từ các nước sản xuất có chi phí thấp nhất thế giới, 
dẫn tới mức tăng dự ñoán trong sản lượng lên tới 8,7 triệu tấn. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ ñường tiếp tục 
tăng do tăng trưởng dân số, ñô thị hoá và thu nhập ngày càng cao, song mức tăng trong nhu cầu 
không ñủ lớn ñể theo kịp với mức tăng trong sản lượng. Do ñó, 3,1 triệu tấn dư thừa trong niên vụ 
2006/07 sẽ ñược bổ sung vào lượng tồn kho ñường toàn cầu, tương ñương với 2% trong tổng tiêu thụ 
toàn cầu.  

Lượng ñường tồn kho toàn cầu sẽ tiếp tục ñược duy trì ở mức tương ñối thấp bất chấp dư thừa 
cung, cho thấy triển vọng giá vẫn sẽ không ổn ñịnh. Mặc dù EU là một trong những nhà sản xuất 
ñường lớn của thế giới, song mức giảm sút sản lượng tại khu vực này sau những thay ñổi trong cơ 
chế cải cách ngành ñường là không ñáng kể so với mức tăng sản lượng tại các nước khác, ñặc biệt là 
tại khu vực châu á, trong ñó có ấn ðộ. Sản lượng ñường Thái Lan, Trung Quốc và Pakistan dự ñoán 
ñều phục hồi, và vụ mía ñường hiện nay tại khu vực Trung Nam Braxin sẽ ñưa sản lượng ñường nước 
này lên mức cao mới 31,1 triệu tấn trong niên vụ 2006/07. ðây là những nhân tố chính dẫn tới sản 
lượng ñường toàn cầu tăng, ñồng thời dẫn tới dư thừa cung sau khi thiếu hụt 2,8 triệu tấn trong niên 
vụ 2005/06. (AFP, 21/8/2006) 
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Giá ñường tụt giảm do ngu ồn cung th ế giới lớn và nhu c ầu yếu 

Giá ñường kỳ hạn tụt giảm trong những tuần vừa qua dường như vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại 
trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu lớn trong khi nhu cầu ở mức thấp. Giá ñường trắng hợp ñồng 
benchmark trên thị trường London ñã giảm gần  so với ngày 6/7 - thời ñiểm giá ñạt 490 USD/tấn. ^Giá 
ñường thô kỳ hạn New York cũng giảm xuống mức thấp trong 8 tháng rưỡi qua vào cuối tuần trước do 
áp lực bán ñầu cơ ñược ñẩy mạnh trong bối cảnh nhu cầu trên thị trường giao ngay yếu.  

Theo dự ñoán của một thương nhân, giá ñường trắng sẽ giảm thêm khoảng 20 – 30 USD/tấn so 
với mức hiện nay, bởi thiếu vắng mối quan tâm mua vào trên thị trường giao ngay trong khi tiến ñộ thu 
hoạch tại Braxin diễn ra nhanh hơn dự kiến. ðược biết, cuối tháng 8 hàng năm thường là thời ñiểm thị 
trường ñường thế giới suy yếu khi vụ thu hoạch mía của khu vực Trung Nam Braxin ñi vào chính vụ, 
và vụ thu hoạch của khu vực ðông Bắc nước này cũng sắp bắt ñầu. 

Hiện tại, Nga - nước nhập khẩu ñường thô lớn nhất thế giới, ñang thu hoạch một vụ củ cải ñường 
lớn. Ucraina dự ñoán cũng có sản lượng củ cải lớn hơn so với năm 2005.  

Những dự ñoán của công ty Czarnikow và Societe J. Kingsman về khối lượng ñường dư thừa trên 
3 triệu tấn trong niên vụ 2006/07 càng làm tăng khả năng giá giảm sút trong thời gian tới. ðây cũng là 
ñiều mà giới thương nhân chờ ñợi, và giá cần phải giảm ñể thu hút mối tâm mua vào trên thị trường 
giao ngay, khi mà lượng tồn kho tại các nước nguồn và các nước nhập khẩu như ấn ðộ và Nga dường 
như ñã khá ổn và ñược quản lý tốt. (Reuters, 21/8/2006)  

Châu á lo ng ại về sản lượng ñường lớn trong khi nhu c ầu yếu 

Các nhà xuất khẩu châu á ñang tỏ ra lo ngại về dự báo thời tiết mưa mang lại triển vọng sản lượng 
lớn hơn trong khi nhu cầu yếu có thể khiến các khách mua cắt giảm lượng nhập khẩu. Tuy nhiên, ngay 
cả khi thời tiết bất lợi, với các ñợt bão xuất hiện tại miền Nam Trung Quốc làm 80 người thiệt mạng và 
khiến cây mía bật rễ, các trận ñộng ñất tại Indonesia làm hỏng nhà của công nhân mía ñường, cũng 
khó có thể giúp thúc ñẩy nhu cầu tiêu thụ ñường.  

Trong năm 2007, Indonesia - nước nhập khẩu ñường lớn nhất của khu vực ðông Nam á có thể 
giảm khối lượng nhập khẩu do dự ñoán sản lượng nội ñịa tăng. ðến nay, Indonesia mới nhập khẩu 
72% trong tổng khối lượng 300.000 tấn hạn ngạch nhập khẩu năm 2006. Theo một quan chức của Hội 
ñồng ñường, xu hướng giảm sút trong nhập khẩu ñường sẽ tiếp tục trong năm 2007. Sản lượng 
ñường của Indonesia dự ñoán sẽ tăng 8% lên mức 2,42 triệu tấn so với 2,24 triệu tấn năm 2006.  

Việt Nam ñã dừng nhập khẩu 150.000 tấn ñường trong năm nay và Pakistan dự kiến sẽ cắt giảm 
hơn 50% khối lượng nhập khẩu sau khi ñã mua hơn 1 triệu tấn ñường tính ñến tháng 6/06. Sản lượng 
mía vụ mới của Pakistan dự ñoán sẽ tăng thêm ít nhất 35%, dao ñộng từ 3,3 - 3,5 triệu tấn so với mức 
2,6 triệu tấn niên vụ trước. Do ñó, Pakistan sẽ chỉ cần nhập khẩu từ 200.000 – 350.000 tấn ñường 
trong năm nay. Phần lớn số ñường nhập khẩu vào Pakistan sẽ có nguồn gốc từ nước láng giềng ấn 
ðộ. 

Thái Lan - nước xuất khẩu ñường lớn nhất châu á, dự ñoán sẽ có sản lượng vụ mía mới 2006/07 
tăng khoảng 40% lên mức 60 - 65 triệu tấn.  

Tuần qua, giá chào ñối với ñường trắng Thái Lan loại 100 ICUMSA giao từ tháng 1-3/07 cao hơn 5 
USD/tấn so với giá trên thị trường kỳ hạn London, song các khách mua chưa thấy có biểu hiện nào 
tham gia thị trường.  

ðợt gió mùa của ấn ðộ cũng ñang giúp nâng cao sản lượng tại nước này. Theo dự ñoán của giới 
thương nhân, sản lượng ñường ấn ðộ sẽ ñạt mức cao, từ 22,5 – 23 triệu tấn, tăng so với 19,2 triệu tấn 
niên vụ 2005/06. Các nhà xuất khẩu ấn ðộ hy vọng lệnh cấm ñối với xuất khẩu ñường có hiệu lực ñến 
tháng 4/07 nhằm kìm chế tăng giá trên thị trường nội ñịa, sẽ sớm ñược dỡ bỏ khi vụ mía ñường mới 
bắt ñầu vào tháng 10 năm nay. ðây cũng là mong muốn của ngành ñường ấn ðộ. 

Tại Trung Quốc, thương nhân dự ñoán vụ mía ñường mới 2006/07 sẽ có sản lượng tăng ít nhất 
20% lên 11 triệu tấn. Tại ðài Loan, lượng tồn kho nội ñịa cao do ñã mua vào quá nhiều hồi ñầu năm ñã 
gây sức ép lên nhu cầu mua và khiến các công ty phải tìm cách xuất khẩu ra ngoài. ðược biết, ðài 
Loan ñã mở cửa thị trường cho các nhà nhập khẩu tư nhân ñược tham gia hoạt ñộng nhập khẩu vào 
tháng 2/05, dẫn tới tình trạng dư thừa trên thị trường nội ñịa. Tại Philipin, sản lượng ñường thô niên vụ 
2006/07 dự ñoán sẽ tăng 5% lên 2,24 triệu tấn, ñủ ñể thoả mãn nhu cầu nội ñịa và hoàn thành hạn 
ngạch xuất sang thị trường Mỹ. (Xinhua, !7/8/2006)  

Trung Qu ốc sẽ  bán thêm 300.000 t ấn ñường dự trữ  
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Theo các thương nhân, Trung Quốc có thể trở lại bán ñường từ kho dự trữ quốc gia với nỗ lực tiếp 
tục ñiều chỉnh giảm giá ñường nội ñịa trước khi bắt ñầu thu hoạch vụ mía ñường lớn. Theo ñó, Bắc 
Kinh ñã ñặt mục tiêu giảm giá ñường trắng giao ngay xuống mức khoảng 3.500 NDT/tấn (tương 
ñương với 439,4 USD/tấn) tại các khu vực sản xuất thông qua việc bán thêm 300.000 tấn ñường dự 
trữ ra thị trường kể từ tháng 9/06. 

Vừa qua, chính phủ Trung Quốc ñã huỷ bỏ cuộc ñấu giá bán ñường dự trữ dự kiến tổ chức trong 
tháng 8/06 sau khi ñã thành công trong việc giảm 30% giá ñường so với mức ñầu năm nay thông qua 
việc tổ chức 9 cuộc ñấu giá nhằm tăng nguồn cung trên thị trường nội ñịa. Tuy nhiên, theo một quan 
chức, giá ñường giao ngay hiện vẫn còn ở mức cao, vì vậy Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia 
(NDRC) thông báo sẽ bán thêm 300.000 tấn. Hiện giá ñường trắng giao ngay ñược niêm yết dao ñộng 
trong khoảng 3.800 – 3.900 NDT/tấn tại Quảng Tây – khu vực sản xuất ñường lớn của Trung Quốc. 

Sau khi có tin Trung Quốc sẽ trở lại bán ñường dự trữ, giá ñường kỳ hạn tại sở giao dịch hàng hoá 
Trịnh Châu ñã tụt giảm xuống mức thấp nhất kể từ hồi tháng 1 năm nay. Trong ñó, giá ñóng cửa hợp 
ñồng kỳ hạn tháng 3/07 hôm 22/8 ñạt 3.419 NDT/tấn, giảm 1,9% so với ngày hôm trước. Bắc Kinh lo 
ngại giá ñường cao có thể ảnh hưởng tới nhu cầu tiêu thụ ñường và buộc các công ty chế biến lương 
thực và nước giải khát chuyển sang sử dụng ñường làm từ ngô hoặc chất làm ngọt nhân tạo có giá rẻ 
hơn.  

Dự kiến, Trung Quốc sẽ tăng sản lượng ñường thêm 23% lên khoảng 11 triệu tấn trong niên vụ 
2006/07 (bắt ñầu từ tháng 10/06) nhờ ñiều kiện thời tiết dự báo thuận lợi hơn tại các khu vực trồng mía 
lớn và việc mở rộng diện tích trồng. Trong ñó, Quảng Tây có thể sản xuất 6,2 triệu tấn ñường trong 
niên vụ tới bởi thiệt hại từ cơn bão trước ñó là rất nhỏ. (1 USD = 7,966 NDT) (AFP, 22/8/2006) 

Úc với nỗ lực di ệt trừ căn bệnh than ở cây mía  

Ngành mía ñường úc ñang tiến hành vận chuyển mía từ khu vực Bắc Queensland sang các khu 
vực miền Nam chịu ảnh hưởng của bệnh than với nỗ lực diệt trừ căn bệnh ñược phát hiện tại khu vực 
Bundaberg vào giữa tháng 6. 

28 tấn mía ñầu tiên của giống kháng bệnh than có tên Q177 ñã ñược chuyển ñến các khu vực bị 
ảnh hưởng vào giữa tuần trước. Khối lượng vận chuyển dự ñoán sẽ tăng lên khoảng 36 tấn/ngày.  

Quá trình khôi phục này là nỗ lực to lớn của Hiệp hội nông dân mía ñường Canegrowers, Cục kiểm 
nghiệm ñường và các uỷ ban năng suất ñịa phương, kết hợp cùng với Vụ các ngành nghề chính và 
nghề cá.  

Trên 50 trang trại ñã ñược ñưa vào kiểm dịch tại vùng Bundaberg/Childers, cách thủ phủ Brisbane 
của bang Queensland khoảng 250 km về phía Bắc, nhằm giúp tránh sự lây lan của căn bệnh than. Mía 
ñã ñược thu hoạch theo một bộ chỉ dẫn nghiêm ngặt, và mía bị ảnh hưởng ñược tiêu huỷ tăng dần. 
Theo dự kiến, các giống mía dễ bị tổn thương sẽ ñược loại bỏ trước khi kết thúc vụ ép mía 2009.  

ðược biết, bệnh than ở cây mía chỉ có những ảnh hưởng sản lượng rất hạn chế trong năm ñầu 
tiên, nhưng lại có tác ñộng lớn hơn lên sản lượng kể từ năm thứ hai bằng cách làm cho cây mía cằn 
cỗi và ngăn cản sự tăng trưởng trở lại của cây. Bệnh than không có mối ñe doạ nào ñến sức khoẻ của 
con người. (Xinhua, !8/8/2006)  

Úc:  Ngành mía ñường gặp khó kh ăn do s ản lượng gi ảm và ảnh hưởng của bệnh than  

 Ngành mía ñường úc với kim ngạch xuất khẩu ñường thô trị giá 2 tỷ ñôla úc (tương ñương với 1,5 
tỷ USD) ñang phải khó khăn chồng chất khi sản lượng giảm sút mạnh sau các trận mưa liên tục và 
việc chính phủ từ chối hỗ trợ cho cuộc chiến chống lại căn bệnh than.  

Mưa là mối ñe doạ trước mắt, dự kiến làm giảm khoảng 10% sản lượng ñường thô của úc. Trong 
khi các vùng khác ở úc ñang chịu hạn hán, thì các ñồn ñiền trồng mía lớn của úc trải dọc 2.000 km 
ñường bờ biển của bang Queensland ñang chịu các trận mưa không ngớt. ðược biết, úc là nước xuất 
khẩu ñường thô lớn thứ 3 thế giới, sau Braxin và Thái Lan, ñường úc ñược xuất ra nhiều nước châu á. 

Theo nhận ñịnh của Ian Ballantyne - tổng giám ñốc của Canegrowers - Hiệp hội nông dân mía 
ñường úc, sản lượng ñường nước này dự ñoán sẽ thấp hơn nhiều so với mức 4,8 triệu tấn dự ñoán 
của Cục kinh tế nguồn và nông nghiệp úc. Sản lượng ñường sẽ giảm ít nhất 10% so với mức 5,1 triệu 
tấn niên vụ trước. Như vậy, sản lượng ñường úc sẽ chỉ ñạt tối ña là 4,6 triệu tấn - mức thấp nhất trong 
hơn 10 năm qua.  
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Thời tiết ẩm ướt tại phía Bắc bang Queensland cũng sẽ làm chậm công tác hoàn thành vụ thu 
hoạch và ép mía vào giữa tháng 12 cũng như làm giảm ñáng kể hàm lượng ñường trong mía.  

ðược biết, sản lượng ñường thô úc trong một thập kỷ qua liên tục ñạt trên mức 5 triệu tấn, và ñạt 
mức ñỉnh là 5,6 triệu tấn trong niên vụ 1997/98. Lần cuối cùng sản lượng ở dưới mức 4,9 triệu tấn là 
vào niên vụ 1993/94, khi ñó úc chỉ sản xuất ñược 4,2 triệu tấn ñường.  

Mối ñe doạ lâu dài ñối với ngành ñường úc ñó là bệnh than ở cây mía, lần ñầu ñược phát hiện tại 
các cánh ñồng mía ở phía ðông vào giữa tháng 6 năm nay. Mặc dù chỉ có ảnh hưởng hạn chế tới sản 
lượng ở năm ñầu tiên,  song bệnh than lại có tác ñộng lớn hơn lên sản lượng kể từ năm thứ hai bằng 
cách làm cho cây mía cằn cỗi và ngăn cản sự tăng trưởng trở lại của cây. Bệnh than không có mối ñe 
doạ nào ñến sức khoẻ của con người.  

Trong khi ngành ñường úc cố gắng thể hiện nỗ lực khống chế và tiệt trừ tận gốc căn bệnh than, thì 
phần lớn các cơ quan khác, trong ñó có chính phủ liên bang không tỏ ra tin tưởng về khả năng diệt trừ 
căn bệnh. Chính phủ liên bang ñã từ chối lời ñề nghị trợ cấp 43 triệu ñôla úc ñể tiệt trừ bệnh than. (1 
USD = 1,3 ñôla úc) (Reuters, 21/8/2006) 

ð�c:  sản lượng ñường niên v ụ 2006/07 sẽ giảm xu ống 3,2 tri ệu tấn  

Theo dự ñoán của Hiệp hội ngành ñường ðức (WVZ), sản lượng ñường của nước này niên vụ 
2006/07 sẽ giảm từ 4,03 triệu tấn niên vụ trước xuống còn 3,2 triệu tấn. ðây là ñiều ñã ñược dự báo 
trước khi nông dân giảm diện tích trồng củ cải trong khuôn khổ của kế hoạch cắt giảm trợ cấp sản xuất 
và xuất khẩu ñường của EU. Tuy nhiên, chỉ có 3,03 triệu tấn trong sản lượng của niên vụ tới là ñường 
sản xuất trong hạn ngạch, do ñó nằm trong kế hoạch trợ cấp và hỗ trợ của EU.  

Nếu tính tới khối lượng ñường hạn ngạch sản xuất chuyển từ niên vụ trước và lượng ñường chế 
biến từ các nguyên liệu thô khác ngoài củ cải ñường, nông dân ðức có thể sản xuất ước tính 163.224 
tấn ñường ngoài hạn ngạch trong niên vụ này. 

Theo nhà phân tích Helmut Ahlfeld thuộc F.O.Licht, 163.224 tấn ñường ngoài hạn ngạch sẽ là vấn 
ñề ñối với nông dân. Trong niên vụ này, nông dân sẽ không thể bán ñược số ñường này, nhưng EU có 
thể cho phép chuyển sang hạn ngạch của niên vụ tới nếu có sự ñiều chỉnh phù hợp trong diện tích 
trồng. (Reuters, 21/8/2006) 

ðiều ch ỉnh gi ảm sản lượng mía khu v ực Trung Nam Braxin niên v ụ 2006/07  

Cơ quan phân tích Datagro ñã ñiều chỉnh giảm dự ñoán về sản lượng mía của khu vực Trung Nam 
Braxin niên vụ 2006/07 xuống 359,7 triệu tấn, giảm 1% so với 363,5 triệu tấn dự ñoán hồi tháng 6 do 
thời tiết khô hạn. Tuy nhiên, dự ñoán mới vẫn cao hơn so với mức sản lượng 336,8 triệu tấn niên vụ 
2005/06.  

Sản lượng mía thu hoạch giảm sút ñược bù ñắp phần nào bởi năng suất công nghiệp tăng, ñạt 
mức 146,2 kg ñường/tấn mía, tăng so với mức 145 kg dự ñoán trước.  

Trong 4 tháng qua, lượng mưa ñã giảm ñáng kể so với mức trung bình. Tại bang Sao Paolo – khu 
vực sản xuất mía ñường lớn nhất Braxin, lượng mưa trong tháng 4 và 5 thấp hơn 72% so với mức 
bình thường, trong tháng 6/06 thấp hơn 69% và tháng 7/06 thấp hơn 59% so với lượng mưa trung 
bình.  

Theo dự ñoán mới, sản lượng ñường của khu vực Trung Nam niên vụ 2006/07 ước ñạt 24,95 triệu 
tấn, cao hơn so với mức 24,65 triệu tấn dự ñoán hồi tháng 6. Lượng xuất khẩu vẫn ñược dự ñoán 
tương ñối ổn ñịnh ở mức 16,2 triệu tấn. Sản lượng ethanol dự ñoán giảm sút từ mức 15,13 tỷ lít dự 
ñoán trước xuống 14,88 tỷ lít. Tuy nhiên, khối lượng xuất khẩu ñược dự ñoán tăng, ñạt 2,6 tỷ lít so với 
2,55 tỷ lít trước ñây. 

Các dự ñoán cho vụ mía ñường khu vực ðông Bắc nhìn chung không thay ñổi, loại trừ xuất khẩu 
ethanol ñược ñiều chỉnh giảm xuống 520 triệu lít, thấp hơn khá nhiều so với mức 650 triệu lít dự ñoán 
hồi tháng 6.  

Trong dự ñoán sơ bộ, Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo (Unica) cho rằng sản lượng mía 
của khu vực Trung Nam sẽ ñạt mức kỷ lục 375 triệu tấn, tăng so với 336,8 triệu tấn niên vụ 2005/06. 
(AP, 18/8/2006) 

Braxin có th ể sản xu ất ñường và ethanol giá r ẻ hơn nhờ công ngh ệ mới 
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Theo các nhà khoa học thuộc Trung Tâm Công nghệ mía ñường Braxin (CTC), một công nghệ mới 
chiết xuất sucrôzơ, hay lượng nước ngọt tinh chất từ mía cho sản xuất ñường và ethanol sẽ giúp các 
nhà máy của nước này hoạt ñộng hiệu quả hơn so với hiện tại. Ông Jaime Finguerut, giám ñốc phụ 
trách nghiên cứu và phát triển của CTC cho biết, công nghệ “nước ñộng lực” mới sẽ cắt giảm ñáng kể 
chi phí ñầu tư trong việc xây dựng một nhà máy ñường và ethanol. Hiện tại, ngành mía ñường Braxin 
ñang nỗ lực mở rộng sản xuất ñể bắt kịp với nhu cầu tăng nhanh ñối với ethanol trong bối cảnh giá 
dầu thô thế giới tăng vọt. Dự kiến, số lượng các nhà máy sản xuất ñường và ethanol tại Braxin sẽ tăng 
thêm khoảng 40% trong nửa thập kỷ tới so với con số hiện tại khoảng 300 nhà máy.  

Xây dựng nhà máy là khoản chi phí lớn mà nhà ñầu tư phải bỏ ra trong quá trình sản xuất ñường 
và ethanol. Phương pháp mới sẽ giúp cắt giảm khoảng 50% chi phí của máy nghiền – thiết bị chiếm 
khoảng 30% toàn bộ chi phí của nhà máy. ðồng thời, công nghệ mới này cũng sẽ giảm mức tiêu thụ 
năng lượng của nhà máy thêm 30%, do ñó giúp giảm chi phí tổng. Hiện Braxin là nước tiên phong trên 
thế giới về sản xuất và phân phối nhiên liệu sinh học với hơn 30.000 trạm bán ethanol. ðược biết, 
ethanol chiếm khoảng 40% trong tổng khối lượng nhiên liệu phi diesel tiêu thụ tại Braxin.  

Việc sản xuất ethanol từ mía – phương pháp chưng cất dựa trên các kỹ thuật của Pháp ñã ñược 
Braxin áp dụng trong những năm 30, ñược các nhà phân tích coi là có hiệu quả về chi phí cao gấp 3- 4 
lần so với sản xuất ethanol từ ngô, lúa mỳ.  

Phần lớn việc mở rộng sản xuất của ngành mía ñường ñược ñầu tư từ tiền túi của các nhà sản 
xuất, trong khi khoản tín dụng từ các ngân hàng như ngân hàng phát triển quốc gia BNDES còn tương 
ñối hạn chế. Vì thế, chủ các nhà máy vẫn do dự thử nghiệm những phương pháp mới. Hiện tại, các 
nhà máy sử dụng nước ñể rửa sucrôzơ từ mía sau khi ñược ép khỏi thân cây mía, song phương pháp 
mới chỉ ñơn giản sử dụng nước ñể thay thế sucrozơ, tách sucrôzơ khỏi thân mía. 

Ngoài nhu cầu nội ñịa ñối với ethanol ñể chạy trong các loại ñộng cơ có thể sử dụng xăng trộn với 
ethanol, nhu cầu thế giới ñối với ethanol Braxin, ñặc biệt từ Mỹ ñã tăng rất mạnh. ðiều này mở ra triển 
vọng cho Braxin trong việc tăng cường sản xuất ethanol - một nhiên liệu thân thiện với môi trường. 
(DJ, 18/8/2006) 
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Báo cáo tình hình s ản xu ất, kinh doanh mía ñường tháng 9/2006  

1.Về tình hình ñường th ế giới. 

Trên thị trường ñường thế giới, do nhu cầu mua trong tháng tăng từ các quỹ hàng hóa và thương 
nhân ñã hỗ trợ cho giá ñường ñã tăng dần trở lại trong 15 ngày ñầu tháng. Tại Luân ðôn ñường trắng 
giao tháng 10 từ 380 USD/tấn (31/8) tăng lên 419,7 USD/tấn (15/9). Dự báo tháng 10 giá ñường thế giới 
khả năng sẽ giảm do một số nước bước vào vụ thu hoạch. Theo dự báo của Tổ chức ñường thế giới vụ 
mía ñường 2006/2007, sản lượng ñường sẽ ñạt khoảng 152,5 triệu tấn (vụ trước 149,7 triệu tấn), tiêu 
thụ ñạt 151,2 triệu tấn (vụ trước ñạt 150,6 triệu tấn), như vậy cung sẽ vượt cầu và khả năng giá ñường 
vụ 2006/2007 sẽ không tăng cao như vụ vừa qua. Nhìn chung 9 tháng ñầu năm giá ñường kính trên thị 
trường thế giới tăng cao do nguồn cung thế giới thiếu hụt so với nhu cầu, có thời ñiểm giá ñường trắng 
tại thị trường Luân ðôn ñã tăng lên mức ñỉnh ñiểm 497 USD/tấn (tháng 5/2006). 

2. Về sản xu ất và tiêu th ụ ñường trong n ước. 

- Sản xuất: Hiện nay, mới có nhà máy CP ñường Nước Trong thuộc Công ty mía ñường Tây Ninh 
vào vụ sản xuất từ ngày 13/9/2006. Do sản lượng và chất lượng mía ñầu vụ không ổn ñịnh, dự kiến 
tháng 9 ép ñược 13.500 tấn mía, sản xuất ñược 1.100 tấn ñường. 

Tháng 10/2006, sẽ có thêm 11 nhà máy ñường ðồng bằng Sông Cửu long (trừ Kiên Giang) và 2 
nhà máy ñường phía bắc là Sông Con và Sông Lam vào vụ sản xuất mía ñường 2006-2007. 

- Giá bán ñường trong tháng 9: Nhìn chung, giá bán ñường trước và trong dịp 2/9 có nhích lên, 
xong lại hạ xuống. Hiện nay, tuy là thời ñiểm tiêu thụ ñường cho sản xuất bánh Trung thu nhưng do 
ñường nhập lậu và các nhà máy ñẩy mạnh bán ra trước vụ sản xuất mía ñường 2006-2007 sắp bắt ñầu 
nên giá bán buôn tại nhà máy ñường luyện 8.700ñ/kg, ñường trắng 7.800-8.000ñ/kg (khu vực miền 
Nam), ñường trắng 7.500-7.700ñ/kg (khu vực miền Bắc). Lượng ñường tồn kho trong các nhà máy và 
trong khâu lưu thông, ñảm bảo ñáp ứng nhu cầu nửa tháng 9 và tháng 10/2006 nên giá bán ñường tiếp 
tục ổn ñịnh trong tháng 10. 

- Tình hình buôn lậu ñường trong thời ñiểm vừa qua vẫn diễn biến phức tạp. Do khâu kiểm tra, 
kiểm soát ñường nhập lậu tại biên giới của các Ban chỉ ñạo 127 ñịa phương có biên giới giáp Cam pu 
chia ñể làm việc với các ðoàn liên ngành TW nên tình trạng buôn lậu có giảm và ñiều ñó ñã giúp cho 
tiêu thụ ñường trong nước trong tháng 8/2006 tốt và giá cả ổn ñịnh, sau dịp Quốc khánh 2/9 giá có 
chiều hướng nhích lên, nên tình hình buôn lậu ñường biên giới lại diễn ra, làm giá bán ñường trong 
nước hạ và các nhà máy cũng tiêu thụ lượng ñường chậm. 

3. Giải pháp trong th ời gian t ới. 

- Nhà nước chỉ ñạo chống buôn lậu, gian lận thương mại ñối với sản phẩm ñường bằng biện 
pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát biên giới và trên thị trường; nhà máy tăng cường khâu kiểm tra, 
thu mua lại bao bì ñể chống ñường nhập lậu; 

- Các nhà máy phải lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến công, khuyến thủy... ñể 
phát triển vùng nguyên liệu; Bộ Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ cho các cơ quan quản lý chuyên 
ngành nhập và nghiên cứu máy móc làm ñất và thu hoạch mía ñể nhân rộng cho các Nhà máy ñường 
trong cả nước. Các nhà máy ñường phải liên kết ñể quy ñịnh giá mua mía hợp lý ñể vừa khuyến khích 
nông dân trồng và chăm sóc mía, vừa ñảm bảo phát triển vùng nguyên liệu sản xuất ổn ñịnh, lâu dài; 

- Các Nhà máy ñường phải có biện pháp tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, giảm chi phí cho lao 
ñộng gián tiếp, nâng cao chất lượng, góp phần hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm ñường; Tăng cường khâu kiểm tra, kiểm ñịnh trang thiết bị (nhất là các thiết bị có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn) ñể sản xuất an toàn, hiệu quả; Tăng cường ñào tạo lại cán bộ, công nhân kỹ 
thuật ñể quản lý và vận hành trang thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất; 

- ðối với một số nhà máy chưa chuyển ñổi sở hữu sang CPH hoặc các hình thức khác, phải khẩn 
trương triển khai thực hiện ñể ñảm bảo công bằng giữa các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ñường; 

- Về nhập khẩu ñường trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Thương mại. Bộ Tài 
chính sẽ thực hiện ñúng lộ trình theo cam kết AFTA về mức thuế xuất nhập khẩu ñối với sản phẩm 
ñường và quản lý nhập khẩu bằng hạn ngạch. 

Những th ắng lợi bước ñầu Sau một năm cổ phần hoá ở Công ty mía ñường Cần Thơ 

Thực hiện  chủ trương chung của ðảng và Nhà nước  về ñẩy mạnh công tác cổ phần hoá doanh 
nghiệp Nhà nước, nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, ña dạng hoá sở hữu nền kinh tế, phát huy 
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ñúng mức tiềm năng, trí tuệ và tính năng ñộng sáng tạo của người lao ñộng, Công ty cổ phần Mía 
ñường Cần Thơ - Tỉnh Hậu Giang, tiền thân của Công ty Mía ñường Cần Thơ (DNNN) là một trong 
những ñơn vị ñầu tiên trong ngành mía ñường khu vực ñồng bằng sông Cửu Long ñã tiên phong lập 
phương án chuyển ñổi sang cổ phần hoá, với sự quyết tâm và vận ñộng tuyên truyền của Ban lãnh ñạo 
Công ty ñương nhiệm ñã làm cho tập thể CB.CNVC.Lð toàn Công ty ñồng thuận rất cao và bất tay cùng 
thực hiện. 

Sau gần hai năm chuẩn bị với không ít khó khăn vướng mắc, nhưng ñược sự hướng dẩn, hỗ trợ tích 
cực của các cơ quan, ban ngành tỉnh Hậu Giang cùng với sự quyết tâm tìm tòi học hỏi của Ban ñổi mới 
quản lý tại doanh nghiệp, Công ty cổ phần Mía ñường Cần Thơ - tỉnh Hậu Giang gồm có 2 Nhà máy 
ñường Phụng Hiệp và Vị Thanh ñã chính thức ñược thành lập theo giấy chứng nhận ñăng ký kinh 
doanh số 6403000018 do Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh Hậu Giang cấp ngày 29 tháng 4 năm 2005, với 
vốn ñiều lệ hơn 18 tỷ ñồng, theo ñúng tiến trình ñã ñề ra và ñảm bảo ñúng trình tự thủ tục theo qui ñịnh. 

Qua hơn một năm ñi vào hoạt ñộng sản xuất kinh doanh (vụ sản xuất 2005 - 2006) với mô hình Công 
ty cổ phần, dưới sự quản lý ñiều hành của Hội ñồng quản trị do ðại hội ñồng cổ ñông bầu ra, cùng với 
sự phấn ñấu lao ñộng sản xuất của tập thể người lao ñộng, Công ty cổ phần Mía ñường Cần Thơ ñã 
giành ñược những thắng lợi bước ñầu hết sức khả quan ở tất cả mọi lĩnh vực như sản lượng sản phẩm, 
chất lượng, doanh thu thu nhập và ñời sống của người lao ñộng... ñiều tăng từ 2 ñến 3 lần so với khi 
chưa cổ phần hoá, các chỉ tiêu chủ yếu ñều ñạt và vượt so với phương án ñã ñề ra. 

 Với những thắng lợi bước ñầu hết sức khả quan ñã minh chứng cho việc cổ phần hoá Công ty Mía 
ñường Cần Thơ là ñúng ñắn, kịp thời tạo ñược niềm tin cho người lao ñộng gắn bó với Công ty và cũng 
nhằm tạo ñà cho sự phát triển bền vững mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh ngày càng cao, góp 
phần phát triển doanh nghiệp trên nền tảng gắn quyền lợi và trách nhiệm của người lao ñộng với hiệu 
quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cùng với việc thực hiện tốt nghĩa vụ ñối với Nhà nước, vì 
vậy ngoài việc ñầu tư cải tiến dây chuyền công nghệ, Công ty còn quan tâm ñào tạo nguồn nhân lực 
ñáp ứng yêu cầu vận hành thiết bị, quản lý sản xuất và ñặc biệt là công tác ñầu tư vùng mía nguyên liệu 
tập trung, ổn ñịnh ở các ñịa bàn gồm huyện Phụng Hiệp, huyện Long Mỹ, Thị xã Vị Thanh thuộc tỉnh 
Hậu Giang, huyện Gò Quan thuộc tỉnh Kiên Giang và huyện Cù Lao Dung thuộc tỉnh Sóc Trăng với kinh 
phí ñầu tư cho nông dân (không thu lại) hàng năm lên ñến hơn 2 tỷ ñồng thông qua các nội dung như: 
Xây dựng các ñiểm trình diễn nhân giống mía mới có năng suất và chữ ñường cao; ñầu tư xây dựng mô 
hình xen canh mía, ñậu (hoa màu), nuôi cá nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao trên cùng một ñơn vị 
diện tích; tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật canh tác mía, áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
ruộng mía như kỹ thuật canh tác, chăm sóc, bón phân, biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại mía...; Ngoài 
ra Công ty cổ phần Mía ñường Cần Thơ còn tổ chức Hội thi nông dân trồng mía giỏi theo ñịnh kỳ nhằm 
tạo cho nông dân trồng mía một sân chơi bổ ích, thiết thực, giúp cho nông dân có dịp trao ñổi học hỏi 
kinh nghiệm lẫn nhau và ñược tiếp cận với các nhà khoa học và doanh nghiệp ñể phục vụ ngày càng tốt 
hơn cho việc sản xuất và tiêu thụ mía cho người nông dân. 

ðối với người lao ñộng trong Công ty, với tỷ lệ sở hữu trên 51% vốn ñiều lệ, người lao ñộng ñã thực 
sự làm chủ vận mệnh của mình, quyết ñịnh cho sự thắng lợi trong hoạt ñộng sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp trong tương lai. (Nhật Thành) 

TIN VẮN 

Tây Ninh: Giá mía nguyên li ệu tăng 40.000 ñồng/tấn 

Ba nhà máy ñường công nghiệp tại tỉnh Tây Ninh là Bourbon, Nước Trong và Biên Hòa 2 vừa công bố 
giá mía cơ bản (giá sàn) thu mua của nông dân trong niên vụ chế biến năm 2006-2007 là 350.000 
ñồng/tấn (10 CCS) tại ruộng, tăng 40.000 ñồng/tấn so với vụ chế biến 2005-2006.  
Ngoài ra, các nhà máy ñường còn hỗ trợ thu họach mía ñầu vụ cho bà con nông dân 40.000 ñồng/tấn, 
ñồng thời thưởng thêm 5.000 ñồng/tấn cho lọai mía có hàm lượng ñường từ 7,5-8 CCS; 10.000 
ñồng/tấn cho loại từ 8-8,5 CCS; 15.000 ñồng/tấn cho loại từ 8,5 CCS trở lên. Với giá mua này, sau khi 
trừ chi phí, người trồng mía tại Tây Ninh thu lãi từ 15-17 triệu/ha.  
Trong vụ trồng, chế biến mía ñường năm 2006-2007, các nhà máy ñường ở Tây Ninh ñã ký hợp ñồng 
với nông dân trồng, chăm sóc ñược 28.131 ha mía, tăng trên 20% so cùng kỳ, trong ñó diện tích trồng 
mới là12.281,8 ha, tăng 18,24% so cùng kỳ. Năng suất mía bình quân ñạt 70 tấn/ha. 

Hiện các nhà máy ñường Nước trong ñã bắt ñầu họat ñộng, riêng 2 nhà máy ñường Biên Hòa 2 và 
BourBon- Tây Ninh sẽ chính thức họat ñộng và giữa tháng 10 và ñầu tháng 11/2006./. 

 Trà Vinh: 975 ha mía b ị giảm năng su ất do b ọ rầy ñầu vàng  
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Sau hơn 1 tháng tích cực chữa trị bệnh lạ do bọ rầy ñầu vàng ñeo bám trên lá mía, trên vùng mía 
nguyên liệu rộng hơn 6.000 ha ở huyện Trà Cú và Tiểu Cần- Tỉnh Trà Vinh, ñến nay ñã có 975 ha mía bị 
thiệt hại, mức ñộ từ 50% ñến 70%, trong ñó nhiều nhất là ở các xã An Quãng Hữu, Lưu Nghiệp Anh, 
Hàm Giang, Kim Sơn (huyện Trà Cú) làm giảm năng suất cây mía trong niên vụ 2006- 2007. 

Công ty Mía ñường Trà Vinh kết hợp với Công ty Bảo vệ thực vật Sài Gòn, cùng Trạm Bảo vệ thực vật 
huyện Trà Cú ñã hội thảo ngay về phun xịt thuốc ñiều trị trên mía, ngay sau khi phát hiện bệnh lạ nầy 
xuất hiện rãi rác trên diện tích mía mới trồng của bà con. Tuy nhiên, không trị ñược dứt ñiểm tòan bộ 
diện tích bị nhiễm mà chỉ cứu ñược hơn 50% diện tích mía bị nhiễm bệnh. 

Trên diện tích xuất hiện bọ rầy ñầu vàng, chỉ trong thời gian ngắn, lá mía bị ngả màu từ xanh sang vàng, 
một số mía bị thối ñọt. Ông Nguyễn Thái Hòa, Phó Giám ñốc Công ty Mía ñường tỉnh Trà Vinh cho biết, 
ñể ñối phó với bệnh vàng lá mía, thối ñọt do bọ rầy ñầu vàng gây ra, Công ty Mía ñường ñã dùng thuốc 
ñặc hiệu ñể phun xịt cho diện tích mía ñã có thời gian từ 4 tháng tuổi trở lên bị nhiễm bệnh, cho kết quả 
tốt. ðiều quan trọng là phải phun xịt thuốc ñồng loạt ngay khi mới phát hiện bọ ñầu vàng không ñể lây 
lan ra diện rộng./. 

Kiên Giang: Nhà máy ñường V ị Thanh bao tiêu 2000 ha mía c ủa nông dân  

Vụ mía ñường 2006-2007, Nhà máy ñường Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm 
cho nông dân xã Vĩnh Hòa Hưng Nam (huyện Gò Quao, Kiên Giang).  
Từ khi Nhà máy ñường của Kiên Giang làm ăn thua lỗ dẫn ñến kêu bán nhà máy, nông dân trồng mía ở 
Kiên Giang lại lao ñao vì không bán ñược nguyên liệu. Nông dân chuyển sang trồng lúa lại không hiệu 
quả do ñất không thích hợp. Việc ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm của nhà máy ñường Vị Thanh ñã giúp 
nông dân an tâm phục hồi lại vùng nguyên liệu mía. Nhà máy chuyển giao kỹ thuật trồng mía năng suất 
cao gấp ñôi so với giống truyền thống, không trồng trên ñất giồng cho năng suất khoảng 100 tấn mía/ha. 
ðợt ký kết này giải quyết ñầu ra cho 2.000 ha mía với giá sàn 300 ñồng/kg. ðây là một nội dung trong 
chương trình hợp tác kinh tế giữa Hậu Giang và Kiên Giang./. 

Giá mía nguyên li ệu gi ảm  

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ ngày 15/9, các nhà máy ñường ở miền Nam bước 
vào niên vụ 2006 - 2007. Do vậy các nhà máy ñang tích cực mua mía nguyên liệu ñể phục vụ cho vụ 
sản xuất mới. 

Tuy nhiên, do ñường nhập lậu về khá nhiều, từ ñầu năm ñến nay có khoảng gần 500.000 tấn ñường lậu 
vào Việt Nam với giá cạnh tranh ñã kéo giá ñường trong nước xuống phổ biến chỉ còn 8.500 ñồng/kg. 
Do ñó, một số nhà máy ñã thỏa thuận hợp ñồng mua mía của nông dân chỉ với giá 350.000 ñồng/tấn 
cho loại mía 10 chữ ñường, giảm tới 50.000- 70.000 ñồng/tấn so với hồi ñầu năm 2006. 

Dự kiến các nhà máy ñường ở Cần Thơ, Tây Ninh, Bến Tre sẽ hoạt ñộng trước và cuối tháng 9 các nhà 
máy ñường ở Trà Vinh, Sóc Trăng, Kiên Giang cũng sẽ ñi vào sản xuất. 

Sóc Tr ăng: ñã khống ch ế ñược d ịch bọ rầy ñầu vàng h ại mía  

Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật (BVTV) tỉnh Sóc Trăng, hiện nay diện tích mía bị dịch bọ rầy ñầu vàng 
tấn công ñã chững lại và giảm xuống còn trên 1.200 ha so với lúc cao ñiểm trên 1.500 ha vào cuối tháng 
8/2006. Dịch bọ rầy ñầu vàng trên cây mía mới ñược phát hiện giữa tháng 8 vừa qua và ñã nhanh 
chóng lan ra nhiều diện tích mía ở các huyện Long Phú, Cù lao Dung, Mỹ Tú với mật ñộ từ vài trăm con 
ñến 1.000 con trên một ñọt mía.  

ðể khống chế dịch bọ rầy ñầu vàng lan ra diện rộng, Chi cục BVTV tỉnh Sóc Trăng ñã tiến hành thử 
nghiệm một số loại thuốc diệt rầy nâu và chế phẩm sinh học Bemetent phun xịt trên những diện tích mía 
bị nhiễm nặng và kết quả cho thấy mật ñộ rầy ñầu vàng giảm mạnh. Hiện BVTV tỉnh Sóc Trăng ñang 
tiếp tục thực hiện trình diễn những ñiểm phun xịt thuốc trên 120 ha mía bị nhiễm nặng miễn phí cho 
những diện tích mía bị nhiễm nặng ở các huyện Cù Lao Dung, Long Phú và khuyến cáo bà con trồng 
mía sử dụng những loại thuốc diệt rầy nâu, chế phẩm Bemetent ñể khống chế bọ rầy ñầu vàng.  

Theo các hộ dân trồng mía ở Cù Lao Dung, bọ rầy ñầu vàng phát triển mạnh trên các giống mía mới, 
nặng nhất là trên các giống mía mới, thân khá mềm như VD86-368, VD85... Theo kỹ sư Trần Bửu 
Nguyên, trưởng trạm BVTV huyện Long Phú, qua các tài liệu nghiên cứu và khảo sát thực tế cho thấy 
mật số bọ rầy ñầu vàng thường cao từ tháng 4, tháng 5, tháng 7 ñến tháng 8 và tháng 11-12 hằng năm. 
Vào cuối vụ, khi ñã trưởng thành, rầy phát sinh nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện nay với sự quan tâm phòng 
trừ của ngành nông nghiệp cùng với mưa nhiều và mía ñã khá lớn, cứng cây hơn nên bọ rầy ñầu vàng 
khó có khả năng phát sinh, lan rộng thêm trong thời gian tới... 
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Vụ mía 2006-2007 này, toàn tỉnh Sóc Trăng ñã trồng gần 13.000 ha mía, tăng hơn 2.000 ha mía so với 
niên vụ trước do giá mía cuối vụ trước tăng ñột biến. Dịch hại xuất hiện có thể làm cho một phần diện 
tích mía bị giảm năng suất, trữ ñường.../. 

Cà Mau: Bán ñấu giá tr ực ti ếp Nhà máy ñường Thới Bình.  

Chính phủ vừa có chủ trương cho phép tỉnh Cà Mau bán theo phương thức ñấu giá trực tiếp thay vì bán 
theo Luật phá sản ñể duy trì hoạt ñộng, cứu vãn tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài của nhà 
máy trong nhiều năm qua. Nhà máy ñường Thới Bình công suất 1.000 tấn mía/ngày.  

Sau khi chuyển ñổi hình thức sở hữu, Cà Mau tiếp tục tạo những ñiều kiện thuận lợi ñảm bảo cho nhà 
máy ñường hoạt ñộng bình thường, phát huy hiệu quả kinh tế trong sản xuất kinh doanh, gắn kết giữa 
nhà máy với nông dân ñể quy hoạch phát triển ổn ñịnh vùng mía nguyên liệu. 

Kết thúc niên vụ sản xuất 2005 - 2006, nhà máy ñường Thới Bình tiếp tục thua lỗ hơn 26 tỷ ñồng nhưng 
ñây là mức lỗ thấp nhất trong 5 năm qua kể từ khi nhà máy xây dựng hoàn thành ñưa vào hoạt ñộng 
sản xuất ñến nay. Tuy vậy, dù thua lỗ nhưng hàng năm nhà máy vẫn cố gắng duy trì sản xuất nhằm 
giảm thiểu ñến mức thấp nhất tình trạng thua lỗ, máy móc thiết bị hư hỏng xuống cấp, tiếp tục tạo việc 
làm cho công nhân, tiêu thụ mía nguyên liệu cho nông dân ñể hoạt ñộng thuận lợi sau khi sắp xếp ổn 
ñịnh lại nhà máy.  

Chuẩn bị cho vụ mía ñường 2006 - 2007 sắp tới, tỉnh Cà Mau cho nhà máy tạm ứng vốn lưu ñộng từ 
ngân sách khoảng 8 tỉ ñồng tiếp tục duy trì sản xuất, phấn ñấu ñạt sản lượng mía ép 120.000 tấn, sản 
lượng ñường 9.357 tấn và tổng doanh thu ñạt 90 tỷ ñồng trở lên. Quy hoạch phát triển ổn ñịnh vùng mía 
Thới Bình hơn 3.500 ha năng suất và chữ ñường cao ñảm bảo cung cấp ñủ nguyên liệu cho nhà máy 
hoạt ñộng ñạt kết quả./. 

Hậu Giang: Thu ho ạch mía non v ẫn ti ếp di ễn ở Phụng Hi ệp 

Mặc dù không rầm rộ như các năm trước, nhưng bước vào vụ mía năm 2006, có nhiều hộ trồng mía ở 
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vẫn tiếp tục thu hoạch mía non ñể bán cho các lò ép ñường thủ 
công, nhằm tranh thủ thời gian ñể gieo cấy thêm một vụ lúa nữa . 
Vụ mía năm nay, nông dân huyện Phụng Hiệp ñã trồng ñược 7.914 ha mía, tăng hơn 400 ha so với năm 
2005, nhưng ñến nay mặc dù các trà mía mới ñược 7 tháng (tức còn khoảng 1 tháng ñến tháng rưỡi 
nữa mía mới ñủ chữ ñường), nhưng bà con ñã thu hoạch mía non ñược gần 1.200 ha ñể bán cho các lò 
ép ñường thủ công với giá từ 350 ñến 420 ñồng /kg. Theo những hộ trồng mía cho biết: năm nay, diện 
tích mía ñược thu hoạch sớm, vì nước lũ về sớm ñồng thời cũng ñể tranh thủ gieo cấy thêm một vụ lúa 
thu-ñông. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp tỉnh, việc thu hoạch mía non trước mắt ñã 
làm giảm hiệu quả kinh tế của nông dân, vì thu hoạch mía sớm thì chữ ñường trong mía không cao, như 
vậy năng suất mía ñạt thấp ñồng thời còn gây thiệt hại cho các nhà máy ñường của tỉnh, vì phần lớn các 
hộ này ñã ký hợp ñồng bao tiêu với 2 nhà máy ñường Vị Thanh và Phụng Hiệp; dự kiến hai nhà máy 
này sẽ bắt ñầu hoạt ñộng trở lại vào ñầu tháng 10/2006 .  

Việc trồng thêm một vụ lúa như trước ñây là không còn phù hợp, vì bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá lúa 
ñang phát triển mạnh trên lúa vụ 3 ñồng thời theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn là nông dân không nên gieo cấy lúa thu- ñông muộn, như thế sẽ làm cầu nối cho rầy nâu lây lan 
sang các vụ sau. Hiện, trong huyện có nhiều nông dân vẫn bất chấp khuyến cáo trên ñể thu hoạch mía 
non và tiếp tục gieo cấy thêm vụ lúa thu- ñông./. 

Sóc Tr ăng: Ki ện tướng tr ồng mía ở Cù Lao Dung  

Anh Trương Văn Rạng, cư ngụ tại ấp Văn Tố, xã ðại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng ñược 
coi là kiện tướng trồng mía ñường tại ñịa phương. Gia ñình anh hiện có 3,6 ha ñất trồng mía. Trong vụ 
mía 2006, gia ñình anh ñạt năng suất 170 tấn/ha, sau khi thu hoạch trừ ñi các khoản chi phí cần thiết 
còn lãi gần 200 triệu ñồng. 

Trao ñổi về kinh nghiệm thâm canh ñể ñạt hiệu quả kinh tế cao từ cây mía ñường, theo anh Trương Văn 
Rạng, ngoài yếu tố giá mía nguyên liệu lâu nay luôn ñứng ở mức cao mang lại nhiều lợi nhuận cho 
người nông dân thì quan trọng nhất vẫn là thâm canh ñúng mức ñể ñạt năng suất, chữ ñường và sản 
lượng cao. Bản thân anh Trương Văn Rạng luôn là người ñi ñầu ứng dụng các kỹ thuật thâm canh mía 
ñường. Thấy trước tầm quan trọng của công tác tuyển chọn giống tốt, anh ñã tiên phong trong việc 
chuyển ñổi từ giống Quế ðường 11 sang Quế ðường 86, bởi nhiều lý do, trong ñó quan trọng nhất là 
giống mới này luôn ñạt 10 chữ ñường. Nếu thâm canh tốt có thể ñạt từ 170 tấn/ ha trở lên. Anh Trương 
Văn Rạng cho biết, với thâm niên hàng chục năm gắn bó với cây mía ñường việc chọn giống tốt, thâm 
canh ñúng mức và giá cả hợp lý là ba yếu tố giúp nhà nông giành lấy thành công lớn. 
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ðáng chú ý ở người nông dân sản xuất giỏi ñất cồn bãi Cù Lao Dung là anh tích cực hưởng ứng chủ 
trương tiêu thụ nông sản hàng hóa theo hợp ñồng như tinh thần Qð 80 của Thủ tướng Chính Phủ. 
Nhiều năm nay, thay vì bán trôi nổi cho thương lái như cách những nông dân khác, anh ký hợp ñồng 
cung ứng mía nguyên liệu cho Công ty Mía ñường tỉnh Sóc Trăng. ðã 9 năm qua với 9 vụ mía ñường 
anh ñều ký hợp ñồng bán cho Công ty Mía ñường Sóc Trăng. Ngoài các bí quyết trên, thì việc ñánh lá 
mía ñường sạch, chăm bón ñúng mức thay vì ñể um tùm cây lá như thói quen nhiều nông dân sẽ bảo 
ñảm ruộng mía ñạt năng suất, sản lượng và chữ ñường cao. Kinh nghiệm và cách làm của anh nông 
dân Trương Văn Rạng cần ñược nhân rộng trong vùng mía ñường nguyên liệu tỉnh Sóc Trăng./. 

Trà Vinh: ðầu tư hơn 10 tỷ ñồng xây d ựng vùng mía nguyên li ệu 

Niên vụ mía 2006- 2007, Công ty Mía ñường Trà Vinh ñã ñầu tư hơn 10 tỷ ñồng ñể hỗ trợ nông dân ở 
hai huyện Trà Cú và Tiểu Cần xây dựng vùng mía nguyên liệu. Bình quân mỗi hécta mía trồng mới 
ñược hỗ trợ từ 8 ñến 10 triệu, riêng diện tích mía lưu gốc ñược hỗ trợ 3 triệu ñồng/ha. Khi ñến kỳ thu 
hoạch, Công ty sẽ thu hồi lại vốn bằng sản phẩm theo giá thị trường; nếu trường hợp gặp rủi ro giá 
xuống thấp Công ty vẫn ñảm bảo mua giá tối thiểu 330.000 ñồng/tấn tại bàn cân nhà máy loại mía sạch 
từ 10 chữ ñường trở lên. Theo tính toán của người trồng mía, nếu năng suất mía ñạt 110 tấn/ha như 
niên vụ trước, với giá bao tiêu này mỗi hécta người trồng mía thu lãi thấp nhất từ 12 ñến 15 triệu 
ñồng/ha. Riêng diện tích mía lưu gốc nhờ không tốn chi phí mua giống và công ñào hộc, ñặt hom nên có 
mức lãi cao hơn nhiều.  

Công ty Mía ñường Trà Vinh còn cử cán bộ kỹ thuật xuống bám cơ sở hướng dẫn nông dân thay ñổi cơ 
cấu giống mía mới, có thời gian sinh trưởng ngắn ngày và dài ngày vào trồng theo hướng rải vụ ñể kéo 
dài thời gian thu hoạch từ 5 ñến 6 tháng lên 8- 9 tháng trong năm. Nhằm hạn chế tình trạng thiếu 
nguyên liệu ở ñầu vụ, cuối vụ và thừa nguyên liệu vào giữa vụ như thường xảy ra các năm trước ñây./.  

Khánh Hoà: Cam Ranh m ở rộng vùng mía nguyên li ệu 

Từ ngày Nhà máy ñường Cam Ranh công suất 6.000 tấn mía/ngày ñi vào hoạt ñộng chưa bao giờ ñủ 
nguyên liệu cho sản xuất. Vụ chế biến ñường vừa qua, nhà máy ñường Cam Ranh giảm 49,4% giá trị 
sản lượng do thiếu mía sản xuất.  

Mấy năm nay giá mía thất thường nên người nông dân Cam Ranh không thiết tha với cây mía. ðã có 
thời kỳ diện tích mía Cam Ranh lên tới hơn 5.000 ha. Nhưng cho ñến năm ngoái chỉ còn khoảng 3.000 
ha. Phần lớn ñã chuyển sang trồng sắn và các loại cây khác hiệu quả hơn. Mặc dù tỉnh và thị xã những 
năm qua ñã có nhiều chính sách khuyến khích bà con phát triển cây mía, kể cả việc chuyển một số 
ruộng lúa một vụ hiệu quả thấp sang trồng mía, xây dựng vùng mía nguyên liệu tập trung xung quanh 
nhà máy ñường, nhưng cây mía vẫn không phát triển ñược do giá mía không ổn ñịnh, nơi trồng mía 
không có thủy lợi, thiếu ñường giao thông v.v... 

Vụ mía vừa qua, do giá mía tăng gấp rưỡi ñến gần gấp ñôi năm trước nên nhiều người ñã bỏ sắn, trồng 
mía. Năm nay, ñược nhà máy ñường cam kết bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ bà con trồng mía, giống mới, 
phân bón, kỹ thuật thâm canh ñể ñạt năng suất cao là ñộng lực thúc ñẩy bà con phát triển cây mía. Thị 
xã có chủ trương mở rộng vùng mía nguyên liệu tập trung chủ yếu ở các xã Cam Thành Nam, Cam An 
Nam, Cam An Bắc, Cam Hiệp Bắc.  
Cùng với nhà máy ñường Cam Ranh, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Khánh Hòa còn hỗ trợ bà còn các xã 
trên nhân giống mía mới R570, là loại mía cho năng suất cao mỗi xã nửa ha ñể cung cấp cho các vụ 
sau. Cho ñến thời ñiểm này, Cam Ranh ñã trồng mới ñược gần 1.630 ha mía, nâng diện tích mía vụ 
2006-2007 toàn thị xã lên gần 4.000 ha, vượt kế hoạch 30 ha, tăng 1.210 ha so với vụ mía năm ngoái 
(tăng 37%). Toàn bộ diện tích mía trên ñều ñược trồng bằng giống mía cao sản ROC16, ROC18, VN84, 
CO475, MY5514, F156. Dự kiến ñến năm 2010 Cam Ranh sẽ nâng diện tích vùng mía nguyên liệu lên 
6.000-7.000 ha./. 

Hậu Giang: G ần 5.000 ha mía b ị bọ rầy ñầu vàng  

Những ngày gần ñây, tỉnh Hậu Giang xuất hiện bọ rầy ñầu vàng trên các rẫy mía xuống giống trễ ở 
huyện Long Mỹ , thị xã Vị Thanh và huyện Phụng Hiệp. Chúng gây hại gần 5.000 ha trên tổng số 15.300 
ha mía. ðây là giống bọ rầy lạ lần ñầu tiên xuất hiện ở Hậu Giang. 
Loại bọ rầy này chủ yếu chích hút phần ñộ non của mía làm cho lá mía giảm khả năng quang hợp, ngoài 
ra chúng còn tiết ra một dịch kẹo có vị ngọt thu hút các loài côn trùng và nấm gây hại bám vào cây mía 
làm cho lá mía bị biến dạng, ngọn mía teo lại hoặc thối, gây giảm năng suất và chữ ñường trong mía. 
Qua kiểm tra, nghiên cứu cho thấy loại bọ rầy này hoàn toàn có thể dùng thuốc ñặc trị tiêu diệt ñược 
nếu nông dân sử dụng ñúng thuốc và ñúng phương pháp. Tuy nhiên, do lần ñầu xuất hiện và gây hại 
trên mía nên mức ñộ thiệt hại chưa xác ñịnh chính xác. Hiện Công ty Mía ñường Cần Thơ và Chi Cục 
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Bảo vệ thực vật tỉnh Hậu Giang ñã khuyến cáo nông dân nên phun thuốc ñồng loạt ñể diệt bọ rầy ñầu 
vàng bằng các loại thuốc ñặc trị như Bassa, Trebon ... và phải phun từ ngọn xuống thì mới diệt ñược bọ 
rầy, sau ñó bón thêm phân ñạm ñể kích thích cây mía phát triển. ðược biết hiện các tỉnh trong khu vực 
như: Sóc Trăng, Trà Vinh , Bến Tre cũng ñã có bọ rầy ñầu vàng tấn công gây hại./. 

  

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Dự ñoán mới về th ị trường ñường th ế giới niên v ụ 2006/07 

Theo dự ñoán của F.O.Licht, sản lượng ñường của ấn ðộ niên vụ 2006/07 có thể ñạt 27 triệu tấn, quy 
thô, cao hơn so với mức 21 triệu tấn niên vụ này, dẫn tới tình trạng dư thừa cung trên thị trường thế 
giới. Phát biểu tại hội nghị quốc tế về ñường và ethanol do FO.Licht và Hiệp hội ñường Trung Quốc 
ñồng tổ chức, ông Helmut Ahlfeld không ñưa ra con số chính xác về lượng dư thừa dự ñoán của thị 
trường trong niên vụ tới, vì hiện vẫn ñang thu thập số liệu trước khi công bố các dự ñoán mới vào tháng 
10.  

Tuy nhiên, giá ñường thế giới ñạt mức cao trong 25 năm qua vào ñầu tháng 2 năm nay ñã khiến nông 
dân tại nhiều nước sản xuất, trong ñó có ấn ðộ tăng diện tích trồng. ðiều kiện thời tiết thuận lợi cũng 
ñược coi là yếu tố hậu thuẫn giúp tăng sản lượng. 

Lượng tồn kho toàn cầu không thay ñổi trong niên vụ 2005/06 cho thấy, thị trường ñường thế giới ñang 
ở trạng thái cân bằng trong niên vụ marketing này, bất chấp dự ñoán trước ñó cho rằng xảy ra thiếu hụt 
cung do ảnh hưởng của hạn hán tại nhiều nước.  

Theo Helmut, sản lượng ñường lớn của ấn ðộ ñồng nghĩa với việc nước này sẽ dư thừa một lượng 
ñường ñáng kể, có thể gây ra khó khăn tại một số nhà máy, ñặc biệt nếu như chính phủ không dỡ bỏ 
lệnh cấm xuất khẩu. Theo thông tin từ các quan chức ngành ñường ấn ðộ, chính phủ nước này dự kiến 
sẽ dỡ bỏ lệnh cấm sớm nhất vào tháng tới. 

Dự ñoán, sản lượng ñường EU niên vụ 2006/07 sẽ giảm từ mức 21,9 triệu tấn niên vụ trước xuống 16,5 
triệu tấn. Tuy nhiên, mức giảm sút này sẽ ñược bù ñắp bởi sản lượng lớn tại một số nước, trong ñó có 
Braxin, Trung Quốc, Thái Lan, Nga và Ucraina. 

Trong ñó, sản lượng ñường của Trung Quốc niên vụ tới dự ñoán ñạt 11 triệu tấn, thậm chí còn cao hơn, 
tăng 20% so với niên vụ trước. Sản lượng ñường Thái Lan cũng ñược dự ñoán tăng từ 5,2 triệu tấn lên 
hơn 6 triệu tấn. 

Helmut không ñưa ra dự ñoán về giá ñường thế giới sau khi gần ñây liên tục tụt giảm xuống mức thấp 
trong hơn 10 tháng qua do áp lực thanh lý hợp ñồng của các quỹ trong bối cảnh dự ñoán dư thừa cung 
trên thị trường thế giới. Mặc dù vậy, giá ñường cũng sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá dầu thô - yếu tố 
quyết ñịnh Braxin sẽ sử dụng bao nhiêu mía cho sản xuất ethanol nhiên liệu. 

Dưới ñây là dự ñoán sản lượng của một số nước. (ðơn vị tính: triệu tấn, quy thô)    

  

   Nước Niên vụ 2006/2007 Niên vụ 2005/2006 

   Braxin          31 27,8 

   Thái Lan 6 5,2 

   Ucraina   2,3 2,1 

   Nga   3,3 2,7 

   Trung Quốc    11 - 

   ấn ðộ     27 21 
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   Liên minh châu Âu                    16,5   21,9 

(Reuters, 21/09/2006) 

 Giá ñường th ế giới sẽ ổn ñịnh trong ng ắn hạn nhưng sẽ giảm trong trung h ạn 

Theo dự ñoán của BNP Paribas, giá ñường thế giới sau khi ñã tụt giảm do hoạt ñộng bán ñồng loạt trên 
các thị trường hàng hoá thời gian gần ñây, có thể sẽ giữ ổn ñịnh trong ngắn hạn do ñược hậu thuẫn bởi 
các nhân tố tích cực, song về trung hạn, có khả năng sẽ tiếp tục giảm do dư thừa cung.  

Nếu xem xét trong niên vụ 2002/03 - thời ñiểm thị trường ñường cũng ở trong trạng thái dư thừa cung, 
giá ñường ñã tụt xuống dưới mức 7 Uscent/lb, thì vẫn có khả năng giá sẽ giảm thêm nếu như lượng dư 
thừa ñáng kể ñược xác nhận.  

Tuy nhiên, giá có thể duy trì ở các mức hiện tại nếu xuất hiện một số nhân tố nâng ñỡ. ðó là, mối ñe 
doạ ñối với sản lượng tại Mỹ Latinh do ảnh hưởng của hạn hán, và lễ hội Ramadan – nhân tố tạo nên 
nhu cầu cao hơn từ các nước hồi giáo.  

Trước ñó, vào ngày 31/8, Tổ chức ñường quốc tế (ISO) ñã ñưa ra dự ñoán thị trường thế giới niên vụ 
2006/07 sẽ dư thừa 2,2 triệu tấn ñường. Việc giá ñường tăng mạnh vào ñầu năm nay ñã khiến nông 
dân trên khắp thế giới, từ Nga tới ấn ðộ và Trung Quốc tăng diện tích trồng, ñẩy cao nguồn cung thế 
giới. (AFP, 21/09/2006) 

Trung Qu ốc: t ăng sử dụng ch ất làm ng ọt làm gi ảm nhu c ầu ñối với ñường  

Việc sử dụng chất làm ngọt ngô ngày càng nhiều sẽ thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của Trung Quốc, 
ngay cả khi có nhiều dự ñoán cho rằng ñiều kiện thời tiết thuận lợi hơn sẽ giúp nước này ñạt mức sản 
lượng kỷ lục 11 triệu tấn ñường củ cải và mía trong niên vụ 2006/07 (bắt ñầu vào tháng 10 năm nay). 

Theo Chủ tịch Hiệp hội ñường Trung Quốc, ông Jia Zhiren, chất làm ngọt ngô có gốc từ tinh bột sẽ có 
thể thay thế từ 700.000 – 800.000 tấn ñường tiêu dùng tự nhiên tại Trung Quốc trong niên vụ tới. Sản 
lượng của chất làm ngọt này, chủ yếu ñược sản xuất từ ngô,  có thể ñạt 5 triệu tấn trong năm nay, tăng 
so với mức 4,3 triệu tấn năm 2005. 

Theo Martin Todd - giám ñốc phân tích ñường và chất làm ngọt của tập ñoàn LMC International Ltd, 
trong ngắn hạn, ñường có thể mất một số thị phần sang các chất làm ngọt khác, vì vậy mức tiêu thụ 
ñường nhiều khả năng sẽ tụt giảm. 

Trong hai năm qua, mặc dù tốc ñộ tăng trưởng trong ngành chế biến lương thực và nước giải khát nội 
ñịa lên tới 20%/năm, song tiêu thụ ñường mía và củ cải của Trung Quốc vẫn ổn ñịnh trong khoảng từ 
10,5 - 11 triệu tấn mỗi năm, bởi giá ñường nhập khẩu cao ñã dẫn tới việc thay thế sử dụng ñường.  

Theo tính toán của các quan chức ngành ñường Trung Quốc, tiêu thụ ñường mía và củ cải ñường sẽ 
chỉ tăng thêm khoảng 5%/năm trong những năm tới bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ trong sản lượng chất 
làm ngọt từ ngô. Ước tính, tổng nhu cầu của Trung Quốc ñối với các loại chất làm ngọt ñang ở mức 
khoảng 17 triệu tấn, trong ñó khoảng 10 triệu tấn là ñường tự nhiên. Số còn lại, một nửa là chất làm 
ngọt có gốc từ tinh bột, một nửa là saccharine - sản phẩm không ñược chính phủ Trung Quốc khuyến 
khích sản xuất.  

Sản lượng ñường k ỷ lục. 

Triển vọng vụ mùa khả quan có thể khiến ñường tự nhiên trở nên cạnh tranh hơn trong niên vụ tới, sau 
một ñợt hạn hán trong năm 2005 và giá ñường thế giới ở mức cao khiến giá ñường Trung Quốc tăng 
vọt lên mức cao kỷ lục trong tháng 2 năm nay. 

Theo dự ñoán của Yan Weimin - Tổng thư ký của Hiệp hội ñường Trung Quốc, sản lượng ñường nước 
này trong niên vụ 2006/07 sẽ vượt mức 8,81 triệu tấn của niên vụ trước. Thông tin này ñược ñưa ra bên 
lề của cuộc Hội thảo về ñường và ethanol do F.O.Licht tổ chức hôm 19/9. ðược biết, sản lượng ñường 
của Trung Quốc thiết lập mức kỷ lục trong niên vụ 2002/03.  

Theo dự ñoán của một số thương nhân, Bắc Kinh sẽ cấp thêm hạn ngạch nhập khẩu ñường ñể bổ sung 
vào lượng thiếu hụt trên thị trường trong vài tuần tới trước khi vụ mía ñường mới bắt ñầu vào cuối tháng 
10. Tuy nhiên, Yan phủ nhận thông tin này. 

Tới thời ñiểm này của năm, Bắc Kinh ñã bán gần 1 triệu tấn ñường từ kho dự trữ quốc gia ñể bù ñắp 
lượng thiếu hụt và hạ giá ñường sau khi hạn hán gây thiệt hại tới sản lượng ñường vào năm 2005. 
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Theo một số thương nhân, Bắc Kinh ñã rút lượng ñường dự trữ xuống chỉ còn 300.000 tấn vào thời 
ñiểm hiện nay. Một số cho rằng, chính phủ sẽ cho phép nhập khẩu thêm từ 200.000 – 300.000 tấn 
ñường trước tháng 11, song vẫn chưa có ñơn hàng mới nào ñược ñặt.  

Trong 6 tuần qua, nhu cầu tiêu thụ ñường nội ñịa ñã tăng mạnh trước dịp lễ Trung thu. Chính ñiều này 
ñã ñẩy giá ñường trung bình trong 11 cuộc ñấu giá bán của năm nay lên mức 4.219 NDT/tấn, cao hơn 
6% so với mức giá thấp nhất trong các cuộc ñấu giá trong năm nay vừa thiết lập tuần trước. (Reuters, 
21/09/2006) 

Các nước tiêu th ụ ñường lớn cắt gi ảm lượng tồn kho tr ước vụ thu ho ạch mới 

Hiện các nước tiêu thụ ñường lớn ñang tiến hành cắt giảm lượng tồn kho trước vụ thu hoạch với sản 
lượng nội ñịa cao trong bối cảnh dự ñoán giá sẽ suy yếu.  

Ngày 13/9, Trung Quốc ñã bán 147.000 tấn ñường trắng từ kho dự trữ quốc gia với mức giá trung bình 
3.969 NDT/tấn. ðây là mức giá thấp nhất trong 10 cuộc ñấu giá bán ñường dự trữ của Trung Quốc 
trong năm nay.  

Theo một nhà môi giới châu Âu, việc bán ñường dự trữ ñã gây áp lực làm giảm giá ñường nội ñịa, và 
mặc dù khá nhiều lần phải mua ñường Thái Lan, song chính phủ Trung Quốc ñã thành công trong việc 
tránh phải nhập khẩu một lượng ñường quá lớn trong năm nay. Thông tin từ một nhà phân tích cho biết, 
ñường Thái Lan ñã ñược bán ở mức giá chiết khấu lớn cho Trung Quốc. Trung Quốc ñang chủ ñộng cắt 
giảm lượng ñường dự trữ do hy vọng sản lượng mía ñường lớn trong niên vụ 2006/07.  

Theo các thương nhân, ấn ðộ cũng ñang tiến hành cắt giảm lượng tồn kho trước khi bắt ñầu một vụ mía 
ñường bội thu nhờ thời tiết thuận lợi. Các thương nhân cho rằng, mặc dù không dỡ bỏ lệnh cấm xuất 
khẩu ñường trong tương lai gần, song ấn ðộ cần xem xét ñến ñiều này khi nguồn cung nội ñịa ñược 
tăng cường nhanh chóng sau khi vụ thu hoạch nội ñịa bắt ñầu vào tháng tới gây áp lực lên giá ñường 
trong nước.  

Tại Nga, giá ñường nội ñịa cũng ñang giảm mạnh do sản lượng lớn ñang ñến gần, và giới thương nhân 
cho rằng nhu cầu nhập khẩu ñường lớn sẽ không sớm xuất hiện. Giá ñường trắng Nga giao tại cảng 
Matxcơva hiện ñã giảm 17 USD xuống 727 USD/tấn.  

Giới thương nhân cũng chú ý tới hoạt ñộng mua ñường gần ñây của Iran. Theo thông báo, Tổng công ty 
thương mại Iran (GTC) ñang tiến hành ñấu thầu mua 40.000 tấn ñường mía thô giao rời. (Reuters, 
15/09/2006) 

Ấn ðộ: Sẽ sớm dỡ bỏ lệnh c ấm xu ất kh ẩu ñường, kế hoạch t ăng cường s ản xu ất ethanol  

Theo ông Narendra Murkumbi - giám ñốc ñiều hành của Shree Renuka Sugars Ltd, ấn ðộ sẽ sớm dỡ bỏ 
lệnh cấm xuất khẩu ñường và ñặt mục tiêu xuất tới 2 triệu tấn trong niên vụ 2006/07 do dự ñoán có sản 
lượng ñường kỷ lục. Mặc dù vậy, giá ñường thế giới tụt giảm gần ñây có thể hạn chế khối lượng xuất 
khẩu trong tương lai gần. Hiện giá ñường trắng kỳ hạn London ñang tương ñương với chi phí sản xuất 
của ấn ðộ, vì vậy ñây cũng là một vấn ñề ảnh hưởng tới xuất khẩu ñường của nước này. 

Sản lượng ñường ấn ðộ dự ñoán ñạt mức kỷ lục gần 23 triệu tấn trong niên vụ 2006/07, tăng 21% so 
với 19 triệu tấn niên vụ này.  

Kế hoạch sản xu ất ethanol  

Chương trình sản xuất ethanol nhiên liệu của ấn ðộ, phát ñộng trong tháng 1/06, hiện nay ñang mở 
rộng nhanh chóng. Chương trình này ñược sự ủng hộ của 3 công ty dầu quốc doanh lớn, ñóng góp 99% 
trong tổng lượng phân phối dầu của ấn ðộ. Theo Narendra Murkumbi, ở mức giá dầu hiện nay, mọi 
người vẫn sẽ sử dụng ethanol với mức giá thấp hơn ñôi chút. Shree Renuka là một trong khoảng 120 
công ty tại ấn ðộ chuyên chế biến mật ñường - một sản phẩm phụ của ñường- thành ethanol. Murkumbi 
ước tính, khi chương trình pha trộn 5% ethanol vào xăng ñược triển khai ở 20 bang trên tổng số 27 
bang của ấn ðộ (con số ban ñầu là 10 bang), thì ấn ðộ sẽ cần 587 triệu lít ethanol nhiên liệu trong niên 
vụ tới (kể từ tháng 11/06). 9 tháng qua, ấn ðộ ñã tiêu thụ 100 – 120 triệu lít ethanol nhiên liệu. 

Shree Renuka có kế hoạch tăng sản lượng ethanol nhiên liệu từ mức 15 triệu lít niên vụ này lên 70 triệu 
lít trong niên vụ 2006/07. ðây cũng nằm trong ñịnh hướng xúc tiến sử dụng ethanol của chính phủ ấn 
ðộ ñể ñảm bảo nguồn cung năng lượng. Niên vụ 2007/08, Shree Renuka ñặt mục tiêu sản xuất 210 
triệu lít ethanol. 
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Hiện nay, thị trường ethanol ñang phát triển rất nhanh chóng. Mặc dù giá dầu ñã ñược kiểm soát song 
nhìn chung giá ethanol vẫn tỏ ra cạnh tranh hơn so với dầu. Hiện giá ethanol thấp hơn khoảng 10% so 
với giá dầu thô ñã kiểm soát và thấp hơn khoảng 25% so với giá dầu thực tế. 

Tuy nhiên Murkumbi tỏ ra không mấy tin tưởng vào kế hoạch ñầy tham vọng của chính phủ ấn ðộ về 
việc tăng tỷ lệ ethanol trong xăng lên 10% với dự kiến thực hiện vào tháng 10 năm tới. Bởi lẽ, ñã có rất 
nhiều vấn ñề trong việc ổn ñịnh chương trình 5% ethanol trong xăng hiện nay. (Xinhua, 21/09/2006) 

Trung Qu ốc có th ể cho phép nh ập kh ẩu mới 300.000 tấn ñường trong tháng 10/06  

Theo các thương nhân, Trung Quốc có thể cho phép nhập khẩu mới tới 300.000 tấn ñường, khả năng 
có nguồn gốc từ Thái Lan ñể bổ sung vào lượng thâm hụt trong tháng 10 khi Bắc Kinh hết ñường dự 
trữ. 

Bắc Kinh cũng ñang xem xét bán thêm 200.000 tấn ñường từ kho dự trữ trong tháng tới trước khi khu 
vực sản xuất ñường lớn nhất nước, tỉnh Quảng Tây có thể cung cấp ñường ra thị trường kể từ tháng 
11. Trước ñó, ñầu năm nay, Bắc Kinh ñã cho phép nhập khẩu 500.000 tấn ñường theo hạn ngạch chịu 
thuế thấp hơn.  

Theo một nguồn tin khác, COFCO – công ty thương mại ngũ cốc lớn nhất Trung Quốc ñã ñặt hàng mua 
100.000 tấn ñường trắng từ Thái Lan và dự kiến sẽ cập cảng Trung Quốc vào cuối tháng này. Mức giá 
ñường Thái Lan dao ñộng trong khoảng 3.500 – 3.600 NDT/tấn (430 USD/tấn) khi sang ñến Trung 
Quốc.  

Ngày 13/9, Bắc Kinh ñã bán 147.000 tấn ñường trắng từ kho dự trữ quốc gia với mức giá trung bình 
3.969 NDT/tấn. ðây là mức giá thấp nhất trong 10 cuộc ñấu thầu bán ñường dự trữ của Trung Quốc 
trong năm nay. Sau cuộc ñấu giá, giá ñường giao ngay nội ñịa và giá ñường trắng kỳ hạn tại sở giao 
dịch Trịnh Châu ñã tụt giảm. Theo thông tin từ Sở giao dịch Quảng Tây, giá ñường trắng giao ngay tại 
Quảng Tây ñã giảm 2% xuống còn 4.300 NDT/tấn.  Bắc Kinh ñã tuyên bố bán tổng cộng 1,1 triệu tấn 
ñường trong năm nay ñể tránh việc giá ñường tăng cao càng làm tăng lạm phát và ảnh hưởng tới ngành 
ñường nội ñịa. (AFP, 16/09/2006) 

Trung Qu ốc: giá ñường t ăng cao do nhu c ầu mạnh tr ước d ịp lễ Trung thu  

Nhu cầu mạnh trước dịp lễ Trung thu ñã nâng giá ñường bán tại cuộc ñấu giá của Trung Quốc trong 
tuần. Theo thông tin, Trung Quốc ñã bán 139.000 tấn ñường với mức giá trung bình ñạt 4.219 NDT/tấn 
(tương ñương với 531,7 USD/tấn), tăng 6% so với mức giá bán tuần trước. 

Số ñường gồm 2 tàu ñường thô từ Cuba, sẽ ñược giao trước tháng 11/06 cho các công ty chế biến 
lương thực và nước giải khát - những nơi ñã phải dùng một lượng lớn ñường dự trữ ñể làm bánh trung 
thu.  

Theo một quan chức của Sở giao dịch ñường Quảng Tây, nhu cầu ñối với ñường vẫn tiếp tục mạnh kể 
từ ñầu tháng này, góp phần hậu thuẫn lớn cho giá. Trong 10 ngày qua, Quảng Tây - tỉnh sản xuất 
ñường lớn của Trung Quốc, ñã bán 200.000 tấn ñường, trong khi ñó khối lượng bán ra thông thường 
hàng tháng là 400.000 tấn. Tuy nhiên, giới thương nhân dự ñoán khối lượng bán ra sẽ giảm vào cuối 
tháng này khi các công ty lương thực hoàn thành các ñơn ñặt hàng. ðược biết, dịp lễ Trung thu năm 
nay rơi vào ñầu tháng 10. 

Bảng dưới ñây là kết quả của các cuộc ñấu giá bán ñường tại Trung Quốc trong năm 2006. Theo thông 
báo, Bắc Kinh sẽ bán tổng cộng 1,1 triệu tấn ñường trong năm nay ñể ngăn ngừa giá ñường cao làm 
bùng phát lạm phát và ảnh hưởng tới ngành công nghiệp ñường nội ñịa. (AFP, 21/09/2006) 

Pakistan s ẽ không nh ập khẩu ñường trong niên v ụ 2006/07 

Theo dự ñoán của một quan chức Pakistan, khối lượng nhập khẩu quá nhiều trong năm nay và dự ñoán 
sản lượng cao hơn trong năm tới ñồng nghĩa với việc nước này sẽ không phải nhập khẩu ñường trong 
niên vụ 2006/07. 

Hiện nay, Pakistan vẫn còn 800.000 - 900.000 tấn ñường tồn lại trên tổng số 1,3 triệu tấn nhập khẩu 
trong niên vụ 2005/06. Lượng ñường này sẽ ñược chuyển sang niên vụ 2006/07.  

Lượng tồn kho và sản lượng nội ñịa dự ñoán 3,3 triệu tấn sẽ cân bằng với nhu cầu tiêu thụ, ước ñạt 
khoảng 4 triệu tấn trong niên vụ tới. Khối lượng nhập khẩu nhiều nhất sẽ chỉ là khoảng 200.000 tấn. 

Niên vụ 2005/06, Pakistan ñã sản xuất 2,6 triệu tấn ñường. (Xinhua, 21/09/2006) 

Pakistan s ẽ áp dụng thu ế nhập kh ẩu ñường ñể ñối phó v ới ñường nh ập lậu 
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Theo Muhammad Najib Balagamwalla - Giám ñốc ñiều hành của tập ñoàn Seatrade Group, trước tình 
trạng nhập lậu ñường với khối lượng lớn, Pakistan sẽ có thể áp dụng thuế nhập khẩu ñể hạn chế lượng 
tồn kho và giúp nông dân trong nước ñược hưởng mức giá cao hơn.  

Trong những tháng gần ñây, giá ñường tại Pakistan ñã giảm 20% và ñiều này khiến nông dân không 
muốn bán ra. Chính vì vậy, ñề xuất ñưa ra là chính phủ cần áp thuế ñối với ñường tinh luyện nhập khẩu 
và ñặt mức trần lên lượng ñường thô nhập khẩu. Nếu không, ngành ñường Pakistan sẽ bị thiệt hại lớn.  

Thời tiết mưa thuận lợi ñã tạo ñiều kiện tăng sản lượng ñường của Pakistan năm nay. Dự ñoán, sản 
lượng ñường Pakistan sẽ tăng 27% lên 3,3 triệu tấn trong niên vụ 2006/07 (bắt ñầu từ tháng 10 năm 
nay).  

Hiện Tổng công ty thương mại Pakistan ñang nắm giữ hơn 600.000 tấn ñường và sẽ gặp khó khăn khi 
bán ra thị trường mở. Trước ñó, Tổng công ty ñã phải trả mức giá cao hơn ñáng kể so với mức 500 
USD/tấn ñối với một số tàu mua từ nước ngoài.  

Sau khi cố gắng bán ra 34.500 tấn ñường nhưng không có khách mua, hiện Tổng công ty ñang chào 
bán ñường với giá 30.500 rupee/tấn.  

Nếu thuế nhập khẩu ñường không sớm ñược ban hành, có khả năng rất nhiều tàu chở ñường từ ấn ðộ 
sẽ ñến Pakistan với mức giá thấp hơn. Giới thương nhân ñang hy vọng New Dehli sẽ sớm dỡ bỏ lệnh 
cấm xuất khẩu ñường.  

ở mức giá hiện tại, nông dân Pakistan ñang lưỡng lự bán ra, chờ giá phục hồi. Tình hình này cũng khiến 
chủ các nhà máy gặp khó khăn hơn vì không có việc cho công nhân. Nông dân Pakistan có thể ñòi giá 
cao hơn 30% so với mức giá hiện tại, nhưng có thể sẽ chịu bán ở mức cao hơn 10-15%. (1 USD = 
60,46 rupee Pakistan) (Reuters, 25/9/2006) 

Indonesia s ẽ cấp gi ấy phép nh ập kh ẩu ñường tr ắng cho n ăm 2007 

Theo thông báo của bộ trưởng thương mại Indonesia, chính phủ nước này có kế hoạch cấp giấy phép 
nhập khẩu ñường trắng trong năm 2007 ñể thu hẹp khoảng cách giữa sản lượng và nhu cầu tiêu thụ. 

Giấy phép nhập khẩu dự kiến sẽ ñược cấp trong vài tuần tới, song chính phủ vẫn chưa quyết ñịnh khối 
lượng nhập khẩu. Hiện tại, Indonesia ñang tính toán khối lượng cần thiết nhập trong năm 2007. 

Năm nay, nước tiêu thụ ñường lớn nhất ðông Nam á dự ñoán sẽ sản xuất ñược 2,48 triệu tấn ñường 
trắng, tăng so với mức 2,24 triệu tấn năm 2005, song vẫn thấp hơn so với mức tiêu thụ dự ñoán từ 2,6 – 
2,7 triệu tấn. ðược biết, Indonesia chủ yếu nhập khẩu ñường từ nước láng giềng Thái Lan.  (Xinhua, 
18/09/2006) 

Mỹ: người tiêu dùng s ẽ gánh ch ịu kho ản thu ế lớn nếu chương trình ñường không ñược cải cách  

Chương trình ñường của Mỹ sẽ sớm buộc những người chịu thuế phải gánh chịu một khoản tiền lớn 
nếu như không ñược cải tổ cho phù hợp với thương mại ñường tự do với Mehico bắt ñầu vào năm 
2008.  

Theo Văn phòng ngân sách Quốc hội, số tiền mà người tiêu dùng chịu có thể lên tới 130 triệu USD trong 
năm 2009 và ñạt mức trung bình mỗi năm là 248 triệu USD trong khoảng thời gian 9 năm.  

Hiệp hội các nhà sử dụng chất làm ngọt - ñại diện cho các nhà chế biến lương thực và nước giải khát 
cho rằng, có thể thực hiện nhiều thiết kế chương trình. Những thiết kế này bao gồm việc sử dụng hỗ trợ 
giá, tương tự như trợ cấp dành cho nông dân trồng ngũ cốc, bông và ñậu tương, một hệ thống bảo hiểm 
doanh thu, hay “hệ thống thanh toán trực tiếp giản ñơn”.  

Theo bà Audrae Erickson - chủ tịch Hiệp hội các nhà tinh luyện ngô, Hiệp hội “rất ủng hộ” những nỗ lực 
cho nông dân mía ñường và các nhà tinh luyện ñể nhất trí với một chính sách thoả mãn yêu cầu của tất 
cả các bên.  

Hiện tại, chương trình ñường Mỹ hoạt ñộng với các khoản chi thấp từ chính phủ thông qua việc hạn chế 
nhập khẩu ñường và xúc tiến ñường nội ñịa trong khi thiết lập một mức giá tối thiểu cho ñường trồng tại 
Mỹ. Liên minh ñường Mỹ - cơ quan ñại diện cho nông dân cho biết, thẻ ghi giá tiền ñể tạo lại mô hình 
của chương trình ñường cho giống với việc hỗ trợ ngũ cốc “có thể mất chi phí lên tới 1,3 tỷ USD mỗi 
năm - một mức chi tiêu chính phủ quá lớn trong thời kỳ thâm hụt ngân sách như hiện nay”. 

ðược biết, vào ngày 28/7, Mỹ và Mehico ñã giải quyết cuộc tranh chấp kéo dài hàng thập kỷ ñối với 
thương mại ñường và chất làm ngọt bằng việc nhất trí bắt ñầu tiến hành thương mại tự do ñối với 2 loại 
hàng hoá này vào năm 2008. (Reuters, 15/09/2006) 



 132 

Fiji t ăng cường xu ất kh ẩu ñường sang M ỹ 

Kim ngạch xuất khẩu ñường của Fiji sang Mỹ năm nay có thể tăng lên ñạt trên 10 triệu USD sau khi các 
cơn bão ảnh hưởng tới các vùng sản xuất mía ñường tại bang Louisiana và Florida dẫn ñến tình trạng 
thiếu hụt ñường tại thị trường này. 

Viliame Savou, quan chức ngành ñường Fiji, cho biết, xuất khẩu ñường của Fiji sang Mỹ năm 2006 có 
thể ñạt khoảng 13.400 tấn thông qua thoả thuận hạn ngạch thuế (TRQ). 
Hạn ngạch ñường tối thiểu theo TRQ của Fiji là 9.000 tấn, chiếm 0,9% tổng mức phân bổ hạn ngạch 
toàn cầu của Mỹ. 

TRQ là một phần trong chính sách nhập khẩu của Mỹ theo ñó cho phép các nước xuất khẩu những 
lượng hàng nhất ñịnh của một sản phẩm sang thị trường Mỹ với mức thuế tương ñối thấp. Mỹ chỉ nâng 
mức phân bổ hạn ngạch TRQ khi sản xuất trong nước về mặt hàng ñó suy yếu hoặc trong trường hợp 
các nước xuất khẩu có thể ñáp ứng ñược những mức hạn ngạch của họ. 

Nếu không có sự thay ñổi về mức hạn ngạch, xuất khẩu ñường của Fiji sang Mỹ năm nay dự ñoán ñạt 
13.440 tấn, tăng 34% so với 10.111 tấn năm 2005. Nhờ giá ñường tăng cao hơn, doanh thu từ xuất 
khẩu ñường của Fiji có thể ñạt 10,3 triệu USD, tăng hơn 40% so với năm 2005. (Reuters, 22/09/2006) 

Sản lượng ñường Mehico niên v ụ 2006/07 sẽ ñạt mức kỷ lục 5,8 tri ệu tấn 2 niên v ụ trước 

Sản lượng ñường của Mehico niên vụ 2006/07 có thể tương ñương với mức kỷ lục khoảng 5,8 triệu tấn 
thiết lập trong niên vụ 2004/05 nếu không có thiệt hại nào lớn từ bão trong năm nay. 

Các trận mưa thuận lợi sẽ tạo ñiều kiện cho một vụ mùa bội thu trong niên vụ tới, mặc dù với những trận 
bão nhiệt ñới thường xuyên từ bờ biển Mehico, thì rủi ro sản lượng ñường bị ảnh hưởng là vẫn còn. 

Niên vụ 2005/06, sản lượng ñường của Mehico chỉ ñạt 5,27 triệu tấn, giảm 8,9% so với mức kỷ lục niên 
vụ trước. Nguyên nhân một phần là do ảnh hưởng từ cơn bão Stan, gây lụt lội trên các cánh ñồng mía 
tại Veracruz - bang sản xuất ñường lớn của Mehico. Trong bối cảnh giá ñường thế giới ñang ở mức khá 
cao, các nhà sản xuất Mehico ñang tận dụng cơ hội này ñể ñẩy mạnh xuất khẩu ñường ra thị trường thế 
giới. ðiều này ñã khiến cho nguồn cung thắt chặt, hơn nữa nhu cầu nội ñịa tăng càng ñẩy giá ñường nội 
ñịa lên mức cao hơn. Do ñó, Mehico gần ñây ñã thông báo nhập khẩu 190.000 tấn ñường mặc dù là 
nước xuất khẩu ñường truyền thống.  

Trong khuôn khổ Hiệp ñịnh thương mại tự do Bắc Mỹ, Mehico và Mỹ sẽ tự do hoá thương mại trong mặt 
hàng ñường kể từ năm 2008. Trong tháng 7 năm nay, 2 nước ñã ñạt ñược thoả thuận về hạn ngạch 
tương hỗ cho niên vụ 2006/07 ñối với ñường và syro ngô có hàm lượng fructôzơ cao - một sản phẩm 
thay thế. (AP, 20/09/2006) 

 Nga sẽ có th ể tự cung t ự cấp ñường vào n ăm 2010 

Theo dự ñoán của ông Sergey Gudoshnikov – nhà kinh tế cao cấp của Tổ chức ñường quốc tế (ISO), 
Nga có thể tự chủ trong sản xuất ñường vào năm 2010 nếu như ngành ñường trong nước tiếp tục phát 
triển với tốc ñộ như hiện nay.^ Ông Sergey ñã phác thảo quan ñiểm của mình trong một bài báo số ra 
ngày 25/8 thuộc bản Báo cáo ñường và chất làm ngọt quốc tế do cơ quan phân tích F.O.Licht ñưa ra. 
Theo ông, nếu xu hướng tăng trưởng nhất quán kéo dài từ ñầu thập kỷ này tiếp tục trong 4 niên vụ tới, 
Nga - nước nhập khẩu ñường hàng ñầu thế giới, sẽ có thể tự chủ trong việc sản xuất ñường thoả mãn 
nhu cầu nội ñịa vào năm 2010. Quan ñiểm của Gudoshnikov trong bài báo này hoàn toàn là của ông và 
không phản ánh quan ñiểm của ISO hay bất kỳ thành viên nào của ISO. 

Năm ngoái, Nga ñã sản xuất ñược 2,502 triệu tấn ñường trắng củ cải, mức cao nhất của ngành ñường 
nước này kể từ khi Liên bang Xô Viết sụp ñổ vào năm 1991. Năm nay, sản lượng ñường trắng của Nga 
dự ñoán sẽ tăng thêm 20% lên mức 3 triệu tấn. Những năm gần ñây, giá ñường nội ñịa tại Nga ñã tăng 
cao, phản ánh việc giá thế giới tăng lên mức kỷ lục trong 25 năm qua vào ñầu tháng 2 và mức tồn kho 
nội ñịa thấp. Giá ñường nội ñịa tăng cao ñã làm giảm lợi nhuận nhập khẩu ñường vào Nga và khuyến 
khích tăng ñầu tư vào ngành ñường nước này. 

Nếu ñiều kiện thời tiết không có thay ñổi nhiều và ñầu tư ñược tiếp tục vào ngành ñường, thì tỷ lệ tăng 
trưởng của ngành ñường Nga ít nhất cũng không thấp hơn mức trung bình ñạt ñược trong 5 niên vụ ñầu 
tiên của thập kỷ hiện tại (tức là +11%), và ñiều này sẽ trở thành hiện thực trong vòng 4-5 năm tới. Có 
nghĩa là ñến năm 2011, Nga có thể sản xuất ñược khoảng 5 triệu tấn ñường trắng.  

Sản lượng nội ñịa tăng và xu hướng tiêu dùng ổn ñịnh sẽ khiến Nga giảm lượng nhập khẩu ñường từ thị 
trường thế giới. Trong 4-5 năm tới, nhu cầu nhập khẩu sẽ giảm dần, từ mức hiện nay khoảng 3,5 triệu 
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tấn mỗi năm xuống mức khiêm tốn hơn, khoảng từ 1 – 1,5 triệu tấn, một phần trong số này có thể dưới 
dạng ñường trắng từ Belarus và các nước CIS khác. (AFP, 16/09/2006) 

Ucraina: S ản lượng ñường tr ắng n ăm 2007 dự ñoán tăng 21,8% lên 2,6 tri ệu tấn 

Theo dự ñoán của chính phủ Ucraina, sản lượng ñường trắng của nước này trong năm 2007 sẽ tăng 
21,8%, từ mức 2,135 triệu tấn năm trước lên 2,6 triệu tấn. Trong bản tóm tắt trong Chương trình phát 
triển kinh tế của chính phủ năm 2007, chính phủ Ucraina dự ñoán, sản lượng củ cải ñường của nước 
này trong năm tới sẽ ñạt 20,9 triệu tấn, cao hơn so với mức 20,625 triệu tấn năm 2006.  

Sản lượng cao hơn sẽ cho phép Ucraina tăng khối lượng ñường trắng xuất khẩu lên 150.000 tấn trong 
niên vụ 2006/07 so với mức khoảng 100.000 tấn niên vụ này. Theo thông báo của Bộ trưởng Nông 
nghiệp Yuri Meknyk hồi tháng này, Ucraina ñã tăng diện tích trồng củ cải thêm khoảng 20% trong năm 
2006 và có kế hoạch tăng thêm 10-15% diện tích trong năm tới. 

Theo thông báo, tính ñến ngày 15/9/06, Ucraina ñã sản xuất ñược 18.090 tấn ñường trắng từ 165.190 
tấn củ cải ñường của năm 2006. Cùng kỳ năm 2005, Ucraina ñã sản xuất ñược tới 29.620 tấn ñường 
trắng từ 300.000 tấn củ cải ñường. Ucraina có kế hoạch chế biến 17,5 triệu tấn củ cải ñường trong năm 
2006, cao hơn so với mức 14,4 triệu tấn năm ngoái, ñồng thời, tăng sản lượng ñường trắng thêm 3,6%, 
từ 1,9 triệu tấn lên 2,135 triệu tấn. ðược biết, mỗi năm, Ucraina tiêu thụ khoảng 2 triệu tấn ñường trắng. 
(AFP, 21/09/2006) 

Ác-hen-ti-na: S ản lượng ñường mía niên v ụ 2005-2006 ñạt 2,3 tri ệu tấn 

Theo phóng viên TTXVN tại Bu-ê-nốt Ai-rết, Chủ tịch Trung tâm mía ñường của ác-hen-ti-na (CAA) 
Hoóc-hê Xô-rê-ghi-ê-ta cho biết trong niên vụ 2005-2006, sản lượng ñường mía của nước này ñạt mức 
kỷ lục 2,3 triệu tấn, tăng 270.000 tấn so với niên vụ trước ñó và ñây là niên vụ thứ 3 liên tiếp, sản lượng 
ñường của ác-hen-ti-na ñạt mức cao. 

Trong năm qua, ác-hen-ti-na ñã sản xuất 2,03 triệu tấn ñường mía, trong ñó 40% dành cho xuất khẩu, 
chủ yếu sang Nga, Mỹ, Chi-lê, U-ru-goay, Ai Cập, Tuy-ni-di và Ga-na. Số còn lại phần lớn dành cho việc 
sản xuất cồn với sản lượng 160 triệu lít/năm.  

Theo chủ tịch Hoóc-hê Xô-rê-ghi-ê-ta, sản lượng ñường mía niên vụ 2006-2007 của ác-hen-ti-na có 
nhiều khả năng vượt ngưỡng 2,5 triệu tấn nhờ có ñiều kiện khí hậu thuận lợi, vốn ñầu tư cho sản xuất 
lớn hơn. (Vinanet, 20/9/2006) 

ðiều ch ỉnh gi ảm sản lượng mía khu v ực Trung Nam Braxin niên v ụ 2006/07  

Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo (Unica) ñã ñiều chỉnh giảm sản lượng mía của khu vực 
Trung Nam Braxin niên vụ 2006/07 (5/06-4/07) xuống 370,6 triệu tấn so với mức kỷ lục 375 triệu tấn dự 
ñoán hồi tháng 4/06. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn so với mức sản lượng 336,8 triệu tấn niên vụ 
2005/06. 

Nguyên nhân ñiều chỉnh giảm là do thiếu mưa vào thời ñiểm ñầu vụ. Tuy nhiên, thời tiết khô ñã giúp các 
nhà ép mía và giúp tăng dự ñoán cho sản lượng ñường và ethanol. 

Trong bản dự ñoán lần thứ hai này, sản lượng ñường của khu vực Trung Nam ñược dự ñoán ñạt 26 
triệu tấn, cao hơn so với mức dự ñoán trước là 25,5 triệu tấn và 22 triệu tấn sản lượng niên vụ 2005/06.  

Sản lượng ethanol nhiên liệu chế biến từ mía của khu vực trong niên vụ 2006/07 ước ñạt 15,75 tỷ lít, 
tăng nhẹ so với mức 15,6 tỷ lít dự ñoán trước và cao hơn ñáng kể so với 14,3 tỷ lít niên vụ trước. (AP, 
21/09/2006) 

Braxin không có k ế hoạch h ạn ch ế xuất kh ẩu ethanol  

Bộ trưởng Nông nghiệp Braxin Luiz Carlos Guedes Pinto cho biết, nước này không có bất kỳ kế hoạch 
hạn chế nào ñối với xuất khẩu ethanol, song tình hình có thể thay ñổi phụ thuộc vào nguồn cung. Vừa 
qua, Chủ tịch Cơ quan dầu khí quốc gia (ANP), Haroldo Lima cho biết, xuất khẩu ethanol có thể ñược 
hạn chế ñể ñảm bảo nguồn cung nội ñịa. ðầu năm nay chính phủ Braxin ñã trì hoãn các giấy phép xuất 
khẩu ethanol ñể ngăn chặn khả năng thiếu hụt cung do nhu cầu mạnh trong thời ñiểm liên vụ. 

Tuy nhiên, vào thời ñiểm này, Braxin không xem xét tới việc hạn chế xuất khẩu ethanol. Sáng kiến của 
ANP trong việc xúc tiến các hợp ñồng cung cấp dài hạn hơn giữa các nhà sản xuất và phân phối có thể 
làm giảm nguy cơ thiếu hụt trong thời gian liên vụ tới của khu vực Trung Nam từ tháng 12 ñến tháng 4 
năm sau. Tuy nhiên sản lượng ethanol tăng cao trong năm nay sẽ ñảm bảo ñủ lượng tồn kho.  
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Chính phủ ñang thận trọng với việc vận ñộng hành lang các nhà sản xuất tăng tỷ lệ ethanol trong xăng 
từ 20% lên 25%. Các nhà sản xuất lo ngại về khả năng giá ethanol giảm sút khi vụ thu hoạch mía lên tới 
mức ñỉnh, và họ cũng muốn tăng tỷ lệ ethanol trong xăng ñể thúc ñẩy nhu cầu tiêu thụ nội ñịa. (AP, 
16/09/2006) 

Braxin s ẽ tăng sản lượng ethanol lên 26 t ỷ lít vào n ăm 2010 

Theo Bộ trưởng Năng lượng Silas Rondeau, Braxin sẽ tăng sản lượng ethanol lên 26 tỷ lít trong năm 
2010 từ mức khoảng 16 lít hiện nay, nâng lượng ethanol dành cho xuất khẩu lên khoảng 8 tỷ lít. 

Là nước dẫn ñầu thế giới về sản xuất ethanol và sử dụng ethanol trong ñộng cơ ôtô, Braxin ñã xuất 
khẩu khoảng 2,5 tỷ lít ethanol vào năm 2005. Mỹ là ñiểm ñến chính của ethanol xuất khẩu từ Braxin, 
ngay cả khi thuế nhập khẩu lên tới 54 Uscent/gallon.  

Phát biểu tại Hội nghị dầu và gas Rio, Rondeau cho biết, diện tích trồng mía chuyên dành cho sản xuất 
ethanol có thể sẽ tăng thêm hơn 30% vào năm 2010. Niên vụ này, Braxin ñã trồng khoảng 4,5 triệu ha 
mía tại khu vực Trung Nam. Ngoài việc mở rộng diện tích, năng suất mía/ha cao hơn cũng sẽ ñóng góp 
vào việc tăng sản lượng.Bộ Năng lượng Braxin hiện ñang nghiên cứu những khả năng thay ñổi kế 
hoạch pha trộn diesel sinh học bắt buộc vào nhiên liệu diesel hoá thạch sớm hơn so với dự kiến ban 
ñầu. Sản xuất diesel sinh học sử dụng dầu thực vật từ các cây trồng như ñậu tương. 

Braxin ñã có kế hoạch thiết lập tỷ lệ 2% kể từ năm 2008 và 5% kể từ 2013. ðến năm 2010, Braxin sẽ có 
khoảng 50 nhà máy diesel sinh học với công suất sản lượng ñạt 2,58 tỷ lít diesel sinh học mỗi năm, tăng 
mạnh so với mức trên 800 triệu lít hiện nay.  

Theo tính toán, tỷ lệ bắt buộc 5% diesel sinh học trong diesel hoá thạch sẽ ñảm bảo cho nhu cầu 2,4 tỷ 
lít.  (AP, 15/09/2006) 
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TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 10 - 2006 

TIN TRONG NƯỚC 
         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 
  Báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh mía ñường tháng 10 năm 2006 
         TIN VẮN  
 Gia Lai: Nhà máy ðường An Khê nâng công suất chế biến 
 Trà Vinh: Nỗi lo vụ mía mới ở huyện Trà Cú  
 Hậu Giang: Cần nhân rộng mô hình trồng mía lưu gốc  
 Trà Vinh: Bọ rầy ñầu vàng tấn công vùng mía nguyên liệu 
 Hậu Giang: Mía ñầu vụ trúng mùa, ñược giá 
 Sóc Trăng: Vụ mía ñường mới, giá mía sẽ có lợi cho người trồng 
 Cà Mau: Nông dân Thới Bình ñược mùa mía. 
  Phú Yên: Nhà máy ðường KCP ñầu tư  cho vùng nguyên liệu mía  
  Nhà Máy ðường Thới Bình khó sắp xếp trước năm 2006 
  Cần Thơ: Giá ñường giảm mạnh 
TIN THẾ GIỚI  
         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 
  Tình hình thị trường ñường Thế giới   
 Trung Quốc sẽ không ñưa ñường vào danh mục hàng hoá tự do thương mại với úc 
  Trung Quốc sẽ nhập 1,945 triệu tấn ñường vào năm 2007  
  Trung Quốc sẽ bán thêm ñường dự trữ ñể kìm chế tăng giá 
  Malaysia phát ñộng chiến dịch khắc phục tình trạng thiếu ñường 
  Braxin sẽ tăng diện tích trồng mía và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới 
  Sản lượng mía khu vực Trung Nam Braxin niên vụ 2006/07 ñược ñiều chỉnh lên 367,2 triệu tấn 
  Ấn ðộ: sản lượng ñường niên vụ 2006/07 ước ñạt mức kỷ lục 25,1 triệu tấn 
  Cuba: ngành ñường trước cơ hội và thách thức sau khi cắt giảm quy mô 
  Thái Lan chờ ñợi Indonesia công bố hạn ngạch nhập khẩu ñường của năm 2007 
  Vụ ñường Thái Lan năm marketing 2007 
  Nga: giá ñường sẽ giảm do công tác thu hoạch củ cải tiến triển nhanh 
  Sản lượng ñường khu vực Trung Mỹ niên vụ 2006/07 sẽ tăng 11,5%  
  Pakistan xem xét các biện pháp hạn chế nhập khẩu ñường 
  Thời tiết thuận lợi cho công tác trồng củ cải ñường tại châu Âu  
  Tate & Lyle sẽ ñóng cửa 5 nhà máy chế biến ñường củ cải tại ðông Âu 
  Cước phí vận tải ñường sẽ tăng 3-5% trong quý IV/06 

 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Báo cáo tình hình s ản xu ất, kinh doanh mía ñường tháng 10 n ăm 2006 

Trên thị trường thế giới, giá ñường sau khi tiếp tục giảm trong những ngày ñầu tháng, tại Luân 
ðôn ñường trắng giao tháng 12/2006 từ 377,9 USD/tấn (29/9) giảm xuống còn 367,5 USD/tấn 
(3/10), ñã tăng trở lại lên mức 407,8 USD/tấn (16/10), do nhu cầu mua vào tăng từ các nhà kinh 
doanh. Dự báo tháng 11/2006 giá ñường thế giới khả năng giảm, do nguồn cung ñường tăng từ 
các nước bước vào vụ sản xuất mới, cùng với dự báo sản lượng ñường vụ 2006-2007 cung sẽ 
vượt cầu. Theo Tổ chức ñường thế giới, vụ ñường 2006-2007 sản lượng ñường sẽ tăng ở các 
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nước Braxin, ấn ðộ, Thái Lan trong khi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc, Nga, Pakistan, 
Inñônêxia... giảm. 

Tháng 10/2006 và tháng 9/2006: Phần lớn các nhà máy ñường ðồng bằng Sông Cửu Long 
ñồng loạt bước vào vụ sản xuất. Sản lượng mía ép khoảng 378.000 tấn, sản lượng ñường ñạt 
khoảng 26.000 tấn. 

Giá mua mía tại Khu vực ðồng bằng Sông Cửu Long ñã hạ chút ít so với ngay từ ñầu vụ, hiện 
khoảng 390.000-400.000 ñ/tấn (10 CCS, tại ruộng) ñầu vụ giá từ 400.000-410.000 ñ/tấn (10 CCS, 
tại ruộng), giá bán ñường trắng khoảng 7.100-7.500 ñ/kg (giá thanh toán, tại nhà máy) tùy theo 
chất lượng. Giá bán lẻ ñường tinh luyện (RE) trên thị trường phổ biến từ 9.500-11.500 ñ/kg. 

Trong tháng nguồn cung ñường trên thị trường dồi dào, do nguồn ñường ñược bổ sung từ vụ sản 
xuất mới cùng với lượng ñường tồn kho, trong khi nhu cầu tiêu thụ ñường sau Tết Trung thu giảm, nên 
các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh ñường tiếp tục ñiều chỉnh giảm giá bán 600-800 ñ/kg.  

Bộ giao cho Cục Chế biến NLS và nghề muối tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành liên quan về quy 
hoạch phát triển mía ñường; ðã tổ chức cuộc họp với các ñơn vị có liên quan chuẩn bị soạn thảo Tờ 
trình Chính phủ về Quy hoạch ngành mía ñường Việt Nam ñến năm 2010 và tầm nhìn 2020. 

Hiệp hội mía ñường Việt Nam phối hợp với các cơ quan quản lý tổ chức cuộc họp các thành viên 
Hiệp hội ñể chuẩn bị vụ sản xuất mía ñường niên vụ 2006-2007 như cân ñối cung cầu, giá mua mía, 
giá bán ñường, bàn bạc phân chia vùng nguyên liệu, thị trường tiêu thụ ñường... 

Dự báo tháng 11, 12 sẽ có các nhà máy ñường miền Bắc và miền Trung bước vào vụ sản xuất, 
với giá mua mía tại ruộng từ 330.000-380.000 ñ/tấn (10 CCS) sẽ ñảm bảo ñủ lượng ñường cung 
ứng cho thị trường với giá cả ổn ñịnh khoảng 7.000 ñ/kg. 

Thời gian tới, tuy nhu cầu tiêu thụ ñường bắt ñầu chiều hướng tăng dân, nhưng do nguồn cung 
ñường tiếp tục tăng từ vụ sản xuất mới nên giá bán ñường sẽ tương ñối ổn ñịnh. Mặt khác, ñề nghị 
Bộ Thương mại chỉ ñạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp với các ñịa phương tiếp tục tăng 
cường công tác phòng chống nhập lậu ñường nhằm bình ổn giá ñường trong nước. 

Các nhà máy công ty ñường thực hiện việc chuyển ñổi sở hữu trong năm 2006, nếu sau thời 
ñiểm năm 2006 mới hoàn thành chuyển ñổi sở hữu thì không ñược xử lý khó khăn tài chính theo 
Quyết ñịnh số 28/2004/Qð-TTg ngày 4 tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 
5821/VPCP-NN ngày 12 tháng 10 năm 2006 v/v triển khai Quyết ñịnh số 28/2004/Qð-TTg ngày 4 
tháng 3 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ). 

TIN VẮN 

Gia Lai:  Nhà máy ðường An Khê nâng công su ất ch ế biến 

Nhà máy ñường An Khê (Gia Lai) ñang xúc tiến ñầu tư cải tạo dây chuyền sản xuất nâng công suất 
chế biến từ 2.500 tấn lên 5.000 tấn mía cây/ngày, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh vùng. 
Với công suất này, mỗi năm nhà máy cần từ 600.000 ñến 800.000 tấn mía cây mới ñảm bảo nguồn 
nguyên liệu cung ứng hoạt ñộng ổn ñịnh và nâng cao khả năng cạnh tranh của Nhà máy. 

Phương án mở rộng diện tích trồng mía từ 12.000 ha trở lên ñã ñược ñặt ra và quyết tâm thực hiện 
bằng nhiều giải pháp tích cực nhằm phát triển vùng nguyên liệu mía bền vững. Theo kế hoạch ñịa bàn 
ñầu tư trồng mía sẽ ñược mở rộng ñến tất cả các xã thuộc 5 huyện, thị vùng phía ðông Trường Sơn có 
quỹ ñất màu mỡ bao gồm An Khê, Mang Yang, ðăk Pơ, K'Bang và Konchoro. ðể ñạt diện tích trồng mía 
theo dự kiến, Nhà máy ưu tiên thực hiện về cơ chế ñầu tư, hàng năm sẽ ñầu tư với một khoảng tiền lớn 
từ 30 - 35 tỷ ñồng tạo thuận lợi cho người trồng mía yên tâm sản xuất, không tính lãi suất trong thời gian 
ứng trước và thu hồi sau một năm ñến vụ thu hoạch. Các chính sách về phương thức thu mua, giá cả, 
thanh toán... ñều ñược ñặt ra trên cơ sở ñảm bảo lợi ích cho người trồng mía lãi ít nhất là 40% so với giá 
thành sản xuất nông nghiệp. ði ñôi với việc mở rộng diện tích trồng mía, nhà máy cũng ñã xây dựng một 
số giải pháp về giảm giá thành sản xuất và nhất là thực hiện các biện pháp thâm canh tăng năng suất 
vườn mía. Bằng việc ứng dụng các giống mía mới chịu hạn, thực hiện tốt khâu kỹ thuật làm ñất, bón 
phân, chăm sóc... ñảm bảo nâng cao năng suất từ 43 tấn/ha hiện nay lên 55 tấn/ha với chất lượng mía 
ñạt 11,5 CCS trở lên.  

Trong niên vụ sản xuất 2006 - 2007, Nhà máy ñường An Khê sẽ ñầu tư gần 26 tỷ ñồng mở rộng diện 
tích trồng mía lên 8.300 ha tăng gần 3.000 ha so với vụ trước, phấn ñấu ñạt sản lượng 300.000 tấn mía 
cây. 
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Trà Vinh:  Nỗi lo v ụ mía mới ở huyện Trà Cú  

Vụ mía ñường năm nay ñã khởi ñộng ñược hơn nửa tháng, trên vùng mía nguyên liệu, nông dân trong 
huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) ñang ñốn mía ñể bán cho nhà máy và Nhà máy ðường Trà Vinh cũng ñang 
tăng tốc ép mía ñể sản xuất ñường và thu mua ñược nhiều nguyên liệu mía cho nông dân. Tuy nhiên, nỗi lo 
của nông dân vùng nguyên liệu mía ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh cũng ñang căng thẳng, vì khả năng họ bị 
giảm thu nhập, thậm chí bị thua lỗ. 

Anh Lê Cao Thế, Phụ trách Phòng nguyên liệu của Nhà máy ðường Trà Vinh cho biết: ngay từ ñầu 
vụ, Nhà máy ñã thực hiện ký hợp ñồng bao tiêu và triển khai thu mua mía cho nông dân với giá 330.000 
ñồng/ tấn mía cây (ñạt 10 chữ ñường) với giá này ñã tăng 50.000 ñồng/ tấn mía cây cho nông dân so với 
vụ trước. Nhưng ngay từ lúc bắt ñầu sản xuất (từ ngày 1/10/2006), Nhà máy ñã thu mua nguyên liệu với 
giá tăng lên 400.000/ tấn mía cây (tại ruộng mía) cho nông dân và mua với giá 445.000 ñồng/ tấn mà 
nông dân bán tại bàn cân của Nhà máy (với ñiều kiện mía phải ñạt 10 chữ ñường). 

Với giá thu mua này, những tưởng nông dân trồng mía sẽ phấn khởi hơn so với vụ trước, nhưng thực 
tế là vụ mía năm nay, do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh bọ ñầu vàng trên mía, nên ngoài chi phí mua 
thuốc ñiều trị trên 250.000 ñồng/ ha mía bị dịch bệnh thì hầu hết ruộng mía của nông dân vùng nguyên 
liệu bị ảnh hưởng; do ñó không ñạt 10 chữ ñường; như vậy giá bán mía của nông dân sẽ khó ñạt ñược 
445000 ñồng/ tấn. Vụ mía năm nay, chi phí ñầu tư ñã tăng khá cao so với vụ trước, từ 3,5 triệu ñồng ñến 
4 triệu ñồng/ ha. Trong ñó, nhiều nhất là tăng giá nhân công, tiền vận chuyển mía từ ruộng ñến Nhà máy 
(từ 21.000 ñồng/ tấn tăng lên 30.000 ñồng/tấn). Nông dân bỏ ra chi phí thuê nhân công chăm sóc cây 
mía cuối vụ từ 2 triệu ñồng/ ha vào năm trước, nay tăng lên 3,2 triệu ñồng/ ha. Chi phí mua phân ñạm 
bón cho mía của nông dân cũng tăng bình quân từ 25.000 ñồng ñến 30.000 ñồng/ bao. Với năng suất 
mía bình quân của họ ñạt từ 100 tấn ñến 110 tấn/ ha thì nông dân trồng mía sẽ chỉ còn lãi trên 15 triệu 
ñồng/ ha (vụ mía năm trước, nông dân có lãi trên 34 triệu ñồng/ ha). 

Nỗi lo của người trồng mía, trong khi các chi phí cho thâm canh cây mía tăng cao và giá thu mua mía 
nguyên liệu thì không ổn ñịnh. Vụ mía ñường năm nay, Nhà máy ðường Trà Vinh ñã quyết ñịnh ñưa 
công suất sản xuất từ 1.500 tấn mía cây/ ngày lên 1.800 tấn mía cây/ ngày, nhằm tích cực phục vụ nông 
dân tiêu thụ mía nguyên liệu từ 3.700 ha/ năm trước lên 4.000 ha mía nguyên liệu trong năm nay. Nhà 
máy còn thực hiện hỗ trợ cho nông dân trồng mía như: ñầu tư 2.100 tấn phân hữu cơ sinh học và giúp 
họ chuyển giao kỹ thuật, thay ñổi các giống mía mới và ñưa năng suất mía từ 80 tấn/ ha (năm 2003) tăng 
lên trên 100 tấn mía/ ha (năm 2005).  

Mặc khác, trong vụ mía ñường năm nay của huyện Trà Cú, ngoài diện tích mía ñược bao tiêu theo 
hợp ñồng của Nhà máy thì trong vùng nguyên liệu mía của huyện này ñã phát triển thêm 350 ha mía, vì 
do có nhiều nông dân ñã chuyển từ trồng lúa sang trồng mía, hoặc có nhiều hộ nông dân ñốn vườn cây 
ăn trái chuyển sang trồng mía... ðiều nhận thấy, trước sự phát sinh này, toàn huyện sẽ có thêm 100.000 
tấn mía cây/ vụ mà nông dân trồng ra phải tự tiêu thụ; như vậy sẽ xẩy ra tình trạng, nông dân trong 
huyện không tiêu thụ hết mía nguyên liệu, và họ sẽ phải chịu thua lỗ, do giá thu mua mía bị ñánh xuống 
thấp. Người trồng mía tại vùng nguyên liệu mía huyện Trà Cú ñang âu lo trước thực trạng này. 

H"u Giang:  Cần nhân r ộng mô hình tr ồng mía l ưu gốc  

Với 15.704 ha mía và năng suất bình quân trên 100 tấn/ha trong vụ này, Hậu Giang là tỉnh ñứng ñầu 
về diện tích trồng mía và năng suất cũng ñạt cao nhất trong khu vực ñồng bằng sông Cửu Long. Tuy 
nhiên, kết quả thí ñiểm tại các ñiểm trồng mía trình diễn cho thấy nếu nông dân áp dụng mô hình trồng 
mía lưu gốc (tức thu hoạch xong tiếp tục giữ gốc lại ñể thu hoạch tiếp các năm sau) thì năng suất và hiệu 
quả kinh tế còn cao hơn vì giảm ñược chi phí trồng mỗi vụ mà năng suất ñạt cao hơn từ 15 ñến 20% so 
với lần trồng ñầu tiên. Tuy nhiên, mô hình này chưa ñược nhân rộng ở Hậu Giang. 

Tại huyện Phụng Hiệp, trong vụ này bà con xuống giống ñược gần 8.000 ha mía, trong ñó có khoảng 
1.000 ha ñược áp dụng mô hình trồng mía lưu gốc. Hầu hết những hộ áp dụng mô hình trồng mía lưu 
gốc là những hộ có diện tích trồng mía nằm trong hệ thống ñê bao hoàn chỉnh, có thể ngăn ñược lũ, bảo 
vệ an toàn diện tích mía trong suốt mùa lũ và thu hoạch rãi vụ trong suốt năm. Nhờ thu hoạch muộn, mía 
ñủ ñộ chín và ñủ chữ ñường nên cả năng suất và giá bán ñều tăng cao hơn rất nhiều so với bán mía non 
chạy lũ. Ông Phạm Văn Vinh, người trồng mía lâu năm ở huyện Phụng Hiệp cho biết, hàng năm cứ vào 
mùa lũ lên là gia ñình phải thu hoạch mía ñể chạy lũ nên chuyện mía “dội hàng” và tư thương “ép giá” là 
chuyện thường. Năm nay, ñược nhà nước ñầu tư thuỷ lợi, ông quyết ñịnh trồng mía lưu gốc. Dự kiến 
ñến cuối vụ thu hoạch, năng suất mía ñạt không dưới 200 tấn/ha. Nếu giá như thời ñiểm cuối năm rồi là 
650 ñồng/kg, thì gia ñình ông cầm chắc mức lãi trên 50 triệu ñồng nhưng không phải tốn chi phí ñầu tư 
cho vụ sau. 
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Theo tính toán của Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Phụng Hiệp, nông dân thu hoạch 
mía sớm ñể sạ lại 1 vụ lúa thì lợi nhuận từ 1 vụ lúa chỉ ñạt khoảng 7 ñến 8 triệu ñồng/ha. Nếu giữ mía lại 
thêm khoảng 2 tháng nữa thì trọng lượng mía sẽ tăng thêm 0,1 kg/cây, năng suất mía sẽ tăng thêm 
khoảng 10 tấn/ha ñồng thời chữ ñường trong mía cũng tăng thêm từ 2-3 CCS. Theo giá mua của các 
nhà máy hiện nay, nếu mía tăng thêm 1 CCS thì giá mua cũng tăng thêm 25 ñồng, như thế hiệu quả từ 
việc giữ mía lại tăng cao hơn rất nhiều so với trồng xen 1 vụ lúa ñồng thời khi trồng lưu gốc lại, bà con 
không phải tốn chi phí ñầu tư trồng lại vụ sau. 

Tuy nhiên, ñể trồng mía lưu gốc ñòi hỏi có hệ thống ñê bao chống lũ hoàn chỉnh. Trong số 10.000 ha 
vùng mía nguyên liệu ñược tỉnh Hậu Giang quy hoạch thì ñến nay mới chỉ có trên 2.500 ha là có hệ 
thống ñê bao hoàn chỉnh có thể chủ ñộng ngăn lũ. Số còn lại chưa ñược ñầu tư hoặc ñầu tư chưa hoàn 
chỉnh. ðây là một khó khăn lớn cho nông dân muốn áp dụng mô hình trồng mía lưu gốc. Trước mắt, 
ngành nông nghiệp huyện Phụng Hiệp ñang khuyến cáo nông dân trồng mía lưu gốc bằng cách tích cực 
bơm tát nước ở những rẫy mía ñã có bờ bao hoàn chỉnh ñồng thời vận ñộng nông dân nên thành lập 
từng tổ hợp tác có quy mô khoảng 5 ha ñể xây dựng hệ thống ñê bao hoàn chỉnh chủ ñộng nguồn nước 
tưới tiêu. Theo ñó, từng bước sẽ nhân rộng mô hình trồng mía lưu gốc ở tất cả những diện tích còn lại. 

Trà Vinh:  Bọ rầy ñầu vàng t ấn công vùng mía nguyên li ệu 

Hơn 1 tháng nay, nông dân ở vùng mía nguyên liệu thuộc hai huyện Trà Cú và Tiểu Cần (Trà Vinh) 
phải ñối mặt dịch bọ rầy ñầu vàng phá hại mía. Tuy không làm cho cây mía chết hẳn nhưng khi cây mía 
bị nhiễm bọ rầy ñầu vàng sẽ chậm phát triển, làm giảm năng suất, chữ ñường từ 10 ñến 30%. 

Trà Cú là huyện có diện tích mía bị bọ rầy ñầu vàng phá hại nhiều nhất. Trong số gần 5.000 ha mía 
trồng trong niên vụ 2006- 2007 hiện có gần 1.100 ha bị bọ rầy ñầu vàng phá hại, với mật ñộ từ 10 
con/cây trở lên tập trung chủ yếu ở 3 xã Lưu Nghiệp Anh, Thanh Sơn và Hàm Giang trong ñó xã Hàm 
Giang có diện tích bị bọ rầy ñầu vàng nhiều nhất, chiếm gần 600 ha. 

Theo các nhà chuyên môn, bọ rầy ñầu vàng có tên khoa học là Eoeurysa Fla Vocapilata Muir; có mắt 
kép to màu ñen, hình bầu dục, chung quanh có ñường viền nhỏ màu ñỏ; trứng mới ñẻ có màu trắng sữa; 
sâu non mới nở màu vàng nhạt, khi lớn có màu vàng ñậm hơn… Sâu non và rầy trưởng thành tập trung 
sinh sống ở ñọt, lá ñể hút chất nhựa lá mía. Cây mía bị nhiễm rầy ñầu vàng, lúc ñầu lá xuất hiện những 
chấm nhỏ màu vàng, sau các chấm này liên kết lại thành chấm to và lưu lại trên lá mía lớp bọt trắng… 
Riêng ñối với những diện tích mía bị nhiễm nặng ñọt mía bị thối, tỷ lệ lá xanh giảm và biến dạng nên làm 
ảnh hưởng ñến quá trình sinh trưởng, tích luỹ ñường cây mía. 

Loại bọ rầy này mới xuất hiện lần ñầu tiên phá hại mía ở tỉnh Trà Vinh nên chính quyền và người 
trồng mía hiện tỏ ra lúng túng cách phòng trị. Nhằm hạn chế thiệt hại, Công ty Mía ñường Trà Vinh phối 
hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Công ty Bảo vệ thực vật Sài gòn tổ chức các lớp tập 
huấn kỹ thuật hướng dẫn người trồng mía nhận diện và cách phun xịt các loại thuốc ñặc trị ñể diệt bọ rầy 
ñầu vàng một cách có hiệu quả. Qua phun thử nghiệm 06 loại thuốc do Công ty Bảo vệ thực vật Sài gòn 
cung cấp hiện có 03 loại diệt bọ rầy ñầu vàng ñược chọn sử dụng phun xịt ñại trà gồm: Bity, Bascide và 
Dragon. Công ty Mía ñường Trà Vinh ñã ứng tiền mua 03 loại thuốc này và 02 máy phun thuốc có công 
suất từ 3,5- 4 ha/máy/ngày. Công ty cũng hợp ñồng với người trồng mía phun thuốc diệt bọ rầy ñầu 
vàng, với giá 30.000 ñồng/1.000 m2 (tiền thuốc 17.000 ñồng, tiền công 13.000 ñồng); riêng các hộ gặp 
khó khăn Công ty chỉ thu trước 50% chi phí, sau thu hoạch mía mới thu ñủ. Ngoài ra, Công ty còn cử cán 
bộ kỹ thuật xuống phối hợp với chính quyền cơ sở ở vùng mía nguyên liệu thuộc hai huyện Trà Cú và 
Tiểu Cần mở chiến dịch phun thuốc ñặc trị diệt bọ rầy ñầu vàng theo phương thức cuốn chiếu dứt ñiểm 
từng diện tích, từng khu vực...  

Bọ rầy ñầu vàng không chỉ xuất hiện ở tỉnh Trà Vinh, nó còn phá hại diện tích mía ở các tỉnh trong khu 
vực ñồng bằng sông Cửu Long. Riêng tỉnh Sóc Trăng hiện có khỏang 3.300 ha mía bị bọ rầy ñầu vàng 
gây hại, tỉnh Hậu Giang có khỏang 2.200 ha... 

H"u Giang:  Mía ñầu vụ trúng mùa, ñược giá  

Hiện nay, nông dân các ñịa phương vùng trũng của tỉnh Hậu Giang ñang khẩn trương thu hoạch mía 
chạy lũ. Niềm vui lớn nhất của người dân ở ñầu vụ mía này là vừa trúng mùa vừa ñược giá cao, lợi 
nhuận cao. 

Hậu Giang ñã thu hoạch ñược 500 ha mía trên tổng diện tích 15.704 ha, năng suất bình quân ñạt 125 
tấn/ha, cao hơn vụ trước 25 tấn /ha. Mía dễ bán do có nhiều thương lái cạnh tranh thu mua, hiện giá mía 
loại 10 chữ ñường ñược thu mua tại cầu cảng Nhà máy ñường Phụng Hiệp là 430 ñồng /kg, cao hơn 
cùng kỳ năm ngoái 50 ñồng /kg. Giá thu mua tại rẫy của các thương lái từ các tỉnh khác ñến cũng từ 400-
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460 ñồng /kg. Với mức giá này nông dân thu lãi bình quân khoảng 25 triệu ñồng/ha. Nhiều hộ dân cho 
biết, năng suất mía và lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do phần lớn diện tích mía hiện nay 
chưa ñủ ñộ chín. Nhiều vùng mía nguyên liệu nằm trong khu quy hoạch có hệ thống ñê bao hoàn chỉnh, 
không bị ảnh hưởng do lũ nên bà con vẫn tiếp tục dưỡng mía chờ giá tăng cao hơn mới bán. Dự kiến 
các khu vực này sẽ bắt ñầu thu hoạch rộ từ tháng 12/2006. 

Sóc Tr ăng:  Vụ mía ñường mới, giá mía s ẽ có lợi cho ng ười trồng  

Hiện nay, khi các nhà máy ñường công nghiệp trong khu vực ðồng bằng sông Cửu Long (ðBSCL) 
ñang chuẩn bị hoặc mới bắt ñầu hoạt ñộng thì giá mía trên thị trường ñã ñạt mức từ 350-400 ñồng/kg. 
Trong khi ñó, khoảng thời gian từ nay ñến Tết Nguyên ñán là thời ñiểm thị trường có nhu cầu tiêu thụ 
lượng ñường kết tinh rất lớn. Mặt khác, sự phục hồi hoạt ñộng sớm của các lò ñường thủ công sẽ tạo 
nên một ñối trọng mới cho các nhà máy ñường công nghiệp trong việc cạnh tranh nguyên liệu mía, do ñó 
giá mía sẽ có lợi cho người trồng. 

ðã từ hơn nửa tháng nay, các lò ñường thủ công ở huyện Long Phú, Cù Lao Dung, Mỹ Tú (Sóc 
Trăng) và khu vực giáp ranh huyện Mỹ Tú thuộc tỉnh Hậu Giang ñã bắt ñầu hoạt ñộng ráo riết nhằm ñón 
ñầu giá ñường dịp Tết. Tại các lò ở xã Long Hưng và xã Hưng Phú (huyện Mỹ Tú), mía ñược chất ñống 
cao ngất từ ngoài sân vào ñến tận lò ép. Không chỉ hoạt ñộng sớm, các lò ñường thủ công còn tăng 
cường chạy hết công suất máy ñể kịp cung cấp cho thị trường. Tuy chỉ mới có các lò ñường thủ công 
hoạt ñộng, nhưng giá mía ñã liên tục tăng trong vòng một tháng qua, từ mức khởi ñiểm 300 ñồng/kg, giá 
cứ tăng dần và hiện nay ñang ngấp nghé mức 400 ñồng/kg. Lượng mía tiệu thụ hiện nay chủ yếu là mía 
chạy lũ từ các tỉnh lân cận, nên chữ ñường không cao, bình quân khoảng 7 CCS. Như vậy quy ra mía 10 
CCS hiện nay sẽ có giá thấp nhất là 460 ñồng/kg, tức ñã vượt hơn mức dự ñoán 60 ñồng/kg. Các chủ lò 
ñường cho biết, phải tranh thủ chạy trước, ñể ñến khi vào vụ sẽ phải cạnh tranh với các nhà máy ñường 
lớn rất bất lợi. 

Năm nay, huyện Mỹ Tú trồng hơn 3 ngàn ha mía, nhưng trong ñó chỉ có khoảng 500 ha là có hợp 
ñồng bao tiêu với nhà máy ñường Sóc Trăng với giá 320 ñồng/kg, số còn lại sẽ là sự cạnh tranh giữa 
các nhà máy ñường với các lò ñường thủ công. ðây cũng chính là vùng nguyên liệu chủ lực lúc ñầu vụ 
của nhà máy ñường Sóc Trăng nên sự cạnh tranh là khó tránh khỏi. Sự linh hoạt trong cách thu mua của 
các lò ñường thủ công cũng là một trở ngại cho các nhà máy ñường thuộc Nhà nước. Theo dự báo của 
các chủ lò ñường thủ công, giá mía năm nay sẽ không thấp hơn năm ngoái dù diện tích trồng mía toàn 
tỉnh tăng khá nhiều. Nhà nước tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, quản lý việc nhập khẩu 
ñường và do vụ mía của các tỉnh vùng ngoài không thuận nên giá ñường trong nước sẽ tiếp tục ổn ñịnh. 
Riêng ñường sản xuất thủ công tuy chất lượng không cao, nhưng giá lại phù hợp với khả năng của bộ 
phận lớn người có thu nhập trung bình thấp, nên vẫn có thị trường riêng của mình. 

Với giá mía và giá ñường như hiện nay chưa biết các nhà máy ñường mừng hay lo, nhưng ñối với 
người trồng mía thì ñây thật sự là một tin vui. Tuy nhiên, tất cả cũng mới chỉ dừng lại ở mức dự ñoán, 
còn giá mía thế nào chỉ khi các nhà máy ñường ñi vào hoạt ñộng mới có thể biết ñược. Nhưng có một 
ñiều gần như chắc chắn rằng sự cạnh tranh thu mua sẽ không kém phần quyết liệt như ở niên vụ mía 
vừa qua, nhất là giai ñoạn ñầu vụ. Hy vọng giá mía sẽ lại tiếp tục giữ vững ở mức cao ñể người trồng 
mía lại ñược tận hưởng vị ngọt của thành quả lao ñộng do mình làm ra. 

Cà Mau:  Nông dân Th ới Bình ñược mùa mía.  

Vụ mía ñường năm nay, tỉnh Cà Mau trồng ñược 3.500 ha, tập trung ở huyện Thới Bình, năng suất 
bình quân 70 tấn/ha và nhà máy Thới Bình mua tại bàn cân 430 ñồng/kg mía 10 chữ ñường. Với năng 
suất và mức giá ñó, nông dân trồng mía Thới Bình ñược mùa trồng mía.  
Phần lớn diện tích mía trên là lưu gốc vụ thứ 2 - 3, nông dân không phải ñầu tư trồng mới nên chi phí 
sản xuất ban ñầu thấp và lợi nhuận hơn 20 triệu ñồng/ha. Nhiều hộ dân ñã thu về hàng chục triệu ñồng 
từ nguồn lợi mía ñường, tháo gỡ khó khăn cho kinh tế gia ñình, tiếp tục tái ñầu tư sản xuất, mở rộng diện 
tích trồng mía trong vụ mùa tới. Theo ñó, Nhà máy ñường Thới Bình công suất 1.000 tấn mía/ngày ñang 
có kế hoạch thu mua hết sản lượng mía của nông dân ñể chế biến ñường thành phẩm, vừa duy trì sản 
xuất nhằm giảm thiểu ñến mức thấp nhất tình trạng thua lỗ, máy móc thiết bị hư hỏng xuống cấp, vừa 
tiếp tục tạo việc làm cho công nhân, giữ chân khách hàng, phát triển ổn ñịnh vùng mía nguyên liệu cho 
nhà máy hoạt ñộng thuận lợi sau khi chuyển ñổi hình thức sở hữu. Chính phủ cũng vừa có chủ trương 
cho phép tỉnh Cà Mau bán nhà máy ñường Thới Bình theo phương thức ñấu giá trực tiếp thay vì bán 
theo Luật Phá sản ñể duy trì hoạt ñộng, cứu vãn tình trạng sản xuất kinh doanh thua lỗ kéo dài của nhà 
máy trong nhiều năm qua. Sau khi chuyển ñổi hình thức sở hữu, Cà Mau tiếp tục tạo những ñiều kiện 
thuận lợi ñảm bảo cho nhà máy ñường hoạt ñộng ñạt hiệu quả kinh tế, gắn kết giữa nhà máy với nông 
dân quy hoạch phát triển ổn ñịnh vùng trồng mía, cung ứng ñủ nguyên liệu cho nhà máy sản xuất. 
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Phú Yên:  Nhà máy ðường KCP ñầu tư  cho vùng nguyên li ệu mía  

ðể chuẩn bị cho niên vụ 2006-2007, Nhà máy ñường KCP ñã ký kết hợp ñồng ñầu tư 63 tỷ ñồng bao 
gồm giống, phân bón và tiền mặt cho nông dân trồng mía. Tại huyện Sơn Hoà là vùng nguyên liệu mía 
với hơn 7660 ha ñã có gần 6000 hộ nông dân ký kết hợp ñồng ñầu tư và bao tiêu nguyên liệu với ñịnh 
mức mỗi ha ñược KCP ñầu tư 9 tấn mía giống, phân bón và 2 triệu tiền mặt ñể chăm sóc. Tổng vốn ñầu 
tư cho vùng nguyên liệu mía trong niên vụ này gần gấp 3 lần so niên vụ vừa qua. Tuy nhiên, vốn ñầu tư 
của KCP vẫn tính lãi theo lãi suất của ngân hàng. 

Niên vụ mía vừa qua 2005-2006, Nhà máy ñường KCP chỉ thu mua ñược 286.000 tấn nguyên liệu, 
ñạt 51,5% công suất và chế biến 23.600 tấn ñường RE nhưng vẫn lãi và nộp ngân sách 11,5 tỷ ñồng. 
ðây là năm thứ 3 liên tiếp KCP kinh doanh chế biến mía ñường có lãi. Niên vụ mía 2006-2007, KCP 
phấn ñấu sẽ ép 450.000 tấn mía cây, trong ñó ñã ký hợp ñồng tiêu thụ với nông dân hơn 362.000 tấn. 
Dự kiến KCP sẽ chế biến 40.500 tấn ñường RE. Nhà máy ñường KCP cũng ñã kiến nghị lên UBND tỉnh 
Phú Yên cho ñầu tư hệ thống thuỷ lợi bằng bơm tưới lấy nước từ sông Ba ñể tưới miễn phí cho khoàng 
700 ha mía nguyên liệu ở Suối Bạc và Sơn Hà. 

Nhà Máy ðường Thới Bình khó s ắp xếp trước năm 2006 

Chính phủ ñã cho phép tỉnh Cà Mau bán ñấu giá Nhà máy ñường Thới Bình nhằm tránh tình trạng nợ 
chồng chất nợ như hiện nay nhưng phải hoàn tất việc sắp xếp trước năm 2006, nếu sau ñó mọi thiệt hại 
về kinh tế tỉnh sẽ phải tự cân ñối. Thế nhưng, tình hình thực tế hiện nay là rất khó khăn.  

Hiện nay, số nợ của Nhà máy ñã lên tới hơn 200 tỷ ñồng, riêng niên vụ vừa qua, chỉ trong vòng 1 năm 
Nhà máy ñã lỗ 26 tỷ ñồng. Tình hình này ñã ñặt cho các cấp quản lý bài toán khó. Trước ñây, ý ñịnh của 
ñịa phương là cổ phần hoá, nhưng việc cổ phần hoá là không khả thi, có lúc tính tới phương án phá sản, 
nhưng nếu phá sản thì ngân hàng sẽ bị thiệt, cuối cùng chưa có phương án nào thích hợp. 

Nếu bán ñấu giá theo ñề nghị của tỉnh cũng không ổn, bởi nguyên nhân dẫn tới tình trạng tiến thoái 
lưỡng nan là công nợ lớn, mặt khác ý kiến cho rằng ñã có sự tính toán không hợp lý trong quy hoạch xây 
dựng nhà máy ñường tại huyện Thới Bình. Thứ nhất là công suất quá lớn, thứ hai là không ñủ nguồn 
nguyên liệu cho nhà máy sản xuất, ñầu ra cho sản phẩm không ổn ñịnh. Thực trạng của nhà máy hiện 
nay là ngừng hoạt ñộng thì lỗ nhiều do phải trả lương cho công nhân, nhưng nếu hoạt ñộng liên tục thì 
cũng lỗ, cuối cùng ban lãnh ñạo nhà máy quyết ñịnh hoạt ñộng theo dạng cầm chừng, Trước hết là nhằm 
giải quyết mía nguyên liệu tại chỗ cho nông dân, thứ hai là tạo cho công nhân có công ăn việc làm, dù 
cách nào thì tình trạng lỗ cũng vẫn tiếp tục. 

Hiện nay, nhiều hộ dân ñã quyết ñịnh không trồng mía nguyên liệu nữa mà chuyển sang nuôi trồng 
thủy sản. Như vậy, tình trạng thiếu mía nguyên liệu sắp tới sẽ nghiêm trọng hơn bây giờ. Có nhiều ý kiến 
cho rằng, ñể cho nhà máy bán ñấu giá ñược, hoặc cổ phần hoá thì trước hết số nợ của nhà máy ñang 
nợ phải ñược tạm thời khoanh lại, kế ñến làm tờ trình xin ý kiến Chính phủ xem xét xử lý cụ thể số nợ nói 
trên. Nếu không tiến hành theo cách này thì rõ ràng con ñường nợ nần, lỗ của nhà máy ñường Thới Bình 
không có lối thoát. 

C�n Thơ: Giá ñường gi ảm mạnh  

Hiện nay, giá ñường cát ở Cần Thơ chỉ còn từ 9.500 – 10.000 ñồng/kg, giảm khoảng 2.000 ñồng/kg 
so với cách ñây 2 tháng. Giá ñường giảm do ñường Thái Lan nhập lậu ñược bán rất nhiều tại các chợ 
trong tỉnh. 

Nhiều tiểu thương cho biết ñường Thái Lan có màu trắng hơn, khô hơn ñường nội, giá bán ngang 
bằng hoặc thấp hơn khoảng 300 – 500 ñồng/kg nên ñược người tiêu dùng ưa chuộng. ðường Biên 
Hòa mặc dù chất lượng tốt hơn ñường Thái Lan nhưng giá bán cao hơn khoảng 1.000 ñồng/kg nên 
tiêu thụ chậm. Trước tình hình này, nhà máy ñường Biên Hòa ñã giảm giá bán ñường xuống còn 
10.000 ñồng/kg. Công ty mía ñường Cần Thơ cũng giảm giá ñường chỉ còn 7.900 – 8.300 ñồng/kg, 
ñồng thời khuyến mại khách hàng mua 10 kg sẽ ñược tặng thêm 1 kg. Công ty mía ñường Cần Thơ 
cho biết, hiện ñơn vị phải mua mía nguyên liệu với giá cao hơn nên việc hạ giá ñường như hiện nay là 
biện pháp tình thế nhằm tiêu thụ hết ñường tồn kho. Nếu giá ñường tiếp tục giảm thì giá mía nguyên 
liệu cũng sẽ giảm theo, ảnh hưởng ñến thu nhập của nông dân. 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Tình hình th ị trường ñường Thế giới   
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Sản xu ất và tiêu th ụ: 

Theo dự báo của Tổ chức ñường thế giới (ISO), sản lượng ñường toàn cầu trong niên vụ 2006/07 sẽ 
ñạt kỷ lục 154,7 triệu tấn, tăng 4,8 triệu tấn hay 3,2% so với niên vụ trước. Trong ñó, dự báo sản lượng 
của Braxin sẽ tăng tới 31,6 triệu tấn, so với 30,3 triệu tấn niên vụ 2005/06; ấn ðộ sẽ tăng thêm 2,5 triệu 
tấn, lên 25,1 triệu tấn. Tuy nhiên, theo ISO, sản lượng ñường EU sẽ giảm xuống 17,1 triệu tấn, giảm 4,7 
triệu tấn so với niên vụ trước, vì ñây là năm ñầu tiên theo chính sách mới. Sản lượng ñường Trung 
Quốc, nước sản xuất lớn thứ 2 ở châu á, dự báo sẽ tăng mạnh trong niên vụ tới, thêm 15% so với niên 
vụ trước, lên 11,1 triệu tấn; sản lượng của Thái Lan cũng sẽ tăng từ 4,8 triệu tấn lên 5,8 - 5,9 triệu tấn; 
Indonesia có thể ñạt 2,48 triệu tấn, tăng so với 2,24 triệu tấn của niên vụ trước; Pakistan ñạt 3,3-3,5 triệu 
tấn, tăng 35% so với vụ trước; Philippines ñạt 2,24 triệu tấn, tăng so với 2,138 triệu tấn; Nam Phi ñạt 2,5 
triệu tấn, giảm 0,1 triệu tấn so với niên vụ trước. Dự báo Nga có sản lượng ñường củ cải kỷ lục vào 
khoảng 3 triệu tấn, tăng so với mức 2,5 triệu tấn năm ngoái, nhờ việc nông dân tăng diện tích trồng và 
các nhà sản xuất lớn như Sucden, Rusagro và Prodimex ñầu tư vào các nhà máy tinh luyện.  

Cũng theo ISO, tiêu thụ ñường thế giới sẽ ñạt 152,5 triệu tấn, tăng 1,83% so với niên vụ 2005/06. 
Trong ñó, với trên 1 tỷ dân, nhu cầu tiêu thụ ñường của thị trường nội ñịa ấn ðộ ước tính ñạt 19 triệu 
tấn/năm, tức là có dư 3,5-4 triệu tấn ñể xuất khẩu; Indonesia ñạt 2,6 triệu tấn và Nam Phi 1,575 triệu tấn. 

Thương mại và giá c ả 

Nhập khẩu ñường vào nhiều thị trường ñã giảm mạnh, nhất là Trung Quốc, sau khi giá ñường thế giới 
tăng quá cao và sản lượng nội ñịa tăng lên. Do giá ñường thế giới tăng mạnh hồi ñầu năm, Trung Quốc 
chuyển sang tăng cường sử dụng chất ngọt làm từ ngô, nhất là trong các ngành thực phẩm và bánh kẹo. 
Trong 5 tháng ñầu năm nay, Trung Quốc chỉ nhập khẩu 2.000 tấn ñường Thái Lan, so với 176.049 tấn 
cùng kỳ năm ngoái. Các nước nhập khẩu lớn khác cũng giảm nhập khẩu, chẳng hạn như Malaysia chỉ 
nhập khẩu 6.000 tấn ñường Thái, giảm 90,5% so với cùng kỳ năm ngoái, còn Hàn Quốc chỉ nhập 2.200 
tấn, giảm so với 49.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. 

Theo dự báo của ISO, năm nay nhập khẩu ñường của EU vào khoảng 2 triệu tấn trong khi xuất khẩu 
hạn chế ở mức 1,4 triệu tấn; Indonesia ñạt 115.000-120.000 tấn và Nam Phi 200.000 tấn. 

Nhìn chung 9 tháng ñầu năm giá ñường kính trên thị trường thế giới tăng cao do nguồn cung thế giới 
thiếu hụt so với nhu cầu, có thời ñiểm giá ñường trắng tại thị trường London ñã tăng lên mức ñỉnh ñiểm 
497 USD/T (tháng 5/2006). Sau khi tăng mạnh vào những tháng ñầu năm, giá ñường giảm xuống trong 
mấy tháng qua do nguồn cung tăng mạnh, trong khi nhu cầu, nhất là của Trung Quốc, giảm mạnh. Cuối 
tháng 9/2006, giá ñường xuống tới mức thấp nhất trong vòng 9 tháng, với ñường trắng giá 334 USD/tấn, 
trong khi ñường thô giá 11,55 US cent/lb.  

Tình trạng thiếu ñường kéo dài suốt 3 niên vụ qua sắp chấm dứt, bởi sản lượng ñường thế giới niên 
vụ tới, bắt ñầu từ tháng 10, sẽ cân ñối, thậm chí vượt mức tiêu thụ mặc dù sản lượng của Liên minh 
châu EU giảm (do bị cắt giảm trợ cấp). Dự ñoán giá ñường thô trung bình cuối năm 2006 sẽ giảm 9% so 
với mức hiện nay sau khi ñã tăng hơn 60% trong năm 2005, trong khi giá ñường trắng ước giảm 7% so 
với mức cao ñạt ñược ngày 6/7 sau khi tăng 37% vào năm ngoái. (TTXVN, 19/10/2006) 

Trung Qu ốc sẽ không ñưa ñường vào danh m ục hàng hoá t ự do th ương mại với úc  

Ngành ñường Trung Quốc - nơi trợ cấp cho 40 triệu nông dân, ñang thúc giục Bắc Kinh không ñưa 
ñường vào danh sách các hàng hoá ñược xem xét trong cuộc ñàm phán tự do thương mại với úc. 

Trung Quốc và úc sẽ bắt ñầu vòng ñàm phán mới trong tháng 12 năm nay nhằm nới lỏng những ràng 
buộc hạn chế trong thương mại hàng hoá và dịch vụ. Theo thời báo kinh tế Trung Quốc trích dẫn thông 
tin từ Hiệp hội ñường, nếu ñường ñược ñưa vào trong các cuộc ñàm phán thương mại tự do giữa hai 
nước, ngành ñường Trung Quốc sẽ chịu tác ñộng nặng nề.  

Nhiều mặt hàng nhập khẩu rẻ tiền hơn từ úc sẽ gây ảnh hưởng tới sự ổn ñịnh xã hội tại khu vực sản 
xuất ñường trong ñó bao gồm rất nhiều vùng nghèo. Hiệp hội ñường Trung Quốc – nơi ñại diện cho 400 
thành viên, ñã thúc giục Bộ thương mại, Uỷ ban cải cách và phát triển quốc gia và các cơ quan khác xem 
xét ñề xuất của họ.  

ðược biết, Trung Quốc bảo hộ cho nông dân mía ñường trong nước bằng việc ñưa ra hạn ngạch 
nhập khẩu từng phần hàng năm. 

Trong năm 2005, Trung Quốc ñã tăng nhập khẩu ñường từ úc thêm 85,2% lên 242.986 tấn, chiếm 
khoảng 17% trong tổng khối lượng nhập khẩu của nước này. ðợt hạn hán trong năm ngoái ñã khiến 
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Trung Quốc thiếu hụt hơn 1 triệu tấn ñường trong niên vụ 2005/06 (ñã kết thúc vào tháng 9 năm nay). 
(AFP. 20/10/2006) 

Trung Qu ốc sẽ nhập 1,945 tri ệu tấn ñường vào n ăm 2007  

Bộ Thương mại Trung Quốc vừa cho biết, năm 2007, nước này sẽ cần nhập khẩu khoảng 1,945 triệu 
tấn ñường. Theo thông báo này, bất kỳ công ty nào tuân thủ tốt các ñiều kiện về thuế, thủ tục hải quan, 
ngoại hối và quản lý chất lượng ñều có thể tham gia nhập khẩu. Tuy nhiên, khoảng 70% sản lượng hạn 
ngạch này sẽ do các công ty nhà nước ñảm nhận. 

Ngoài ra, các công ty ngoài quốc doanh cũng phải ñảm bảo ñiều kiện là sản lượng hàng ngày trên 
600 tấn, số vốn ñăng ký trên 10 triệu Nhân dân tệ (1,25 triệu USD) và doanh số trung bình hàng năm lên 
ñến trên 200 triệu Nhân dân tệ. 

Niên vụ 2003-2004, sản lượng ñường của Trung Quốc ñạt 10,02 triệu tấn, trong khi ñó nhu cầu sử 
dụng lại lên tới 11 triệu tấn. Theo dự ñoán của các nhà phân tích, ñến năm 2008, nhu cầu tiêu thụ ñường 
trong nội ñịa sẽ lên tới con số 13,36 triệu tấn. (Reuters, 15/10/2006) 

Trung Qu ốc sẽ bán thêm ñường dự trữ ñể kìm ch ế tăng giá  

Trung Quốc ñang có kế hoạch bán thêm ñường từ kho dự trữ quốc gia, nâng tổng khối lượng ñường 
bán ra trong năm nay vượt mức mục tiêu ban ñầu là 1,1 triệu tấn trong bối cảnh giá ñường nội ñịa vẫn 
ñang ở mức cao. 

Bộ thương mại Trung Quốc dự kiến sẽ tổ chức bán ñấu giá 80.000 tấn ñường thô với mức giá mở 
thầu khởi ñiểm là 3.400 NDT/tấn cho các nhà máy ñường trong thời gian tới. Hiện tại, giá ñường trên thị 
trường physical vẫn cao hơn so với mức dự ñoán ban ñầu sau dịp lễ Trung thu vừa qua. 

Trước ñó, Bắc Kinh ñã thông báo bán khoảng 1,1 triệu tấn ñường dự trữ trong năm nay, tuy nhiên 
con số này ñã ñạt ñược vào trung tuần tháng 9 thông qua một loạt các cuộc ñấu giá bán ñường trắng. 
Theo một thương nhân, hiện thiếu hụt cung ñường ñang xảy ra tại miền Nam và chính phủ không còn 
thêm ñường trắng dự trữ cung cấp cho thị trường vào thời ñiểm này. Việc bán ñường dự trữ nhằm giúp 
cân bằng thị trường nội ñịa ở mức có thể ñảm bảo thu nhập cho nông dân tại các khu vực trồng mía 
nghèo, ñồng thời ngăn chặn các công ty chế biến lương thực và nước giải khát chuyển sang sử dụng 
các chất làm ngọt khác rẻ tiền hơn. 

Dự ñoán, cuộc ñấu giá bán 80.000 tấn ñường thô lần này sẽ không thể có tác ñộng nhiều lên giá, bởi 
ñường sau khi ñược tinh luyện sẽ chỉ có mặt trên thị trường vào tháng 11/06. Các khu vực sản xuất 
ñường lớn của Trung Quốc tại miền Nam sẽ bắt ñầu tiến hành ép mía và có thể cung cấp ñường vụ mới 
ra thị trường trong tháng 11.  

Theo thông tin từ Sở giao dịch ñường Quảng Tây, giá ñường trắng tại Quảng Tây hôm 10/10 ñược 
niêm yết trong khoảng từ 4.290 – 4.320 NDT/tấn, tăng 2% so với thời ñiểm trước dịp Trung thu. Trong 
khi ñó, giá ñường tại hầu hết các khu vực phía Bắc giảm 4% bởi các nhà máy ñường tại ñây ñã ñi vào 
hoạt ñộng góp phần giảm bớt nguồn cung ñang thắt chặt. Hạn hán hồi năm ngoái tại các khu vực miền 
Nam, trong ñó có Quảng Tây, ñã khiến sản lượng ñường nội ñịa giảm mạnh, buộc Bắc Kinh phải bán 
ñường từ kho dự trữ quốc gia ñể bù ñắp thiếu hụt cung trong năm nay. 

Tuy nhiên, theo các thương nhân, thiệt hại từ hạn hán ñối với sản lượng mía tại Quảng Tây ñến 
thời ñiểm này là không ñáng kể. ðược biết, gần 80 hạt tại tỉnh Quảng Tây ñã bị thiệt hại bởi hạn hán, 
với 90.000 người gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nước uống ñầy ñủ. Lượng mưa trung bình 
kể từ tháng 8 năm nay tại khu vực này thấp hơn 50% so với các năm bình thường. (Reuters, 
18/10/2006) 

Malaysia phát ñộng chi ến d ịch kh ắc ph ục tình tr ạng thi ếu ñường  

Malaysia ñã phát ñộng chiến dịch toàn diện ñể vượt qua tình trạng thiếu hụt ñường trầm trọng do 
nhu cầu sử dụng gia tăng trong những tháng lễ hội Ramada với các loại bánh và ñồ uống ngọt. ðể 
vượt qua cuộc khủng hoảng này, Malaysia dự ñịnh nhập khẩu tạm thời khoảng 80.000 tấn ñường thô 
từ Trung Quốc và Braxin trong một vài tháng tới, trước khi các cơ sở trong nước tăng cường các hoạt 
ñộng sản xuất trở lại. 

Ngoài ra, Chính phủ Malaysia còn huy ñộng các tầu thuyền giúp vận chuyển ñường ñến các bang 
miền ñông như Sabah và Sarawak trên ñảo Borneo. Các cửa hàng cũng buộc phải ngừng việc bán 
hàng theo khẩu phần, trong khi chính phủ thành lập một ñường dây nóng 24/24 giờ nhận các thông 
báo về thiếu hụt nguồn cung ñể nhanh chóng chuyển ñường ñến nơi cần thiết trong vòng 24 giờ. Cuộc 
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khủng hoảng ñường tại Malaysia bắt ñầu từ ñầu năm nay, nhưng chính phủ vẫn tin tưởng rằng 
Malaysia có thể sản xuất ñủ ñường ñể ñáp ứng nhu cầu. Malaysia tiêu thụ trung bình 85.000-87.000 
tấn ñường/tháng và có thể tăng lên 100.000 tấn trong những tháng lễ hội. 

Sản lượng ñường trung bình của Malaysia ước khoảng 90.000 tấn/tháng, vừa ñủ với mức tiêu thụ. 
Tuy nhiên, giá ñường của Malaysia ñược coi là rẻ nhất trong khu vực, dẫn ñến tình trạng buôn lậu và 
buôn bán ñường qua biên giới sang các nước láng giềng. Các nhà bán buôn và bán lẻ ñã bị buộc tội 
tích trữ ñường ñể ñầu cơ trục lợi khi giá cả tăng cao, trong khi các doanh nghiệp cũng tích một lượng 
hàng lớn vì lo ngại không có ñủ hàng trong thời ñiểm cuối năm. (TTXVN, 17/10/2006) 

Braxin s ẽ tăng di ện tích tr ồng mía và tìm ki ếm các th ị trường xu ất kh ẩu mới 

Theo ông Julio Borges – giám ñốc của cơ quan tư vấn JOB Economia, nước xuất khẩu ñường lớn 
nhất thế giới Braxin sẽ tăng diện tích trồng mía và tìm kiếm các thị trường mới ñể thay thế thị trường 
Nga. Dự ñoán, hầu hết diện tích mía tăng sẽ tập trung tại khu vực Trung Nam. Trong thời gian từ năm 
2005 ñến 2010, tổng diện tích mía của Braxin dự ñoán sẽ tăng 7% mỗi năm. 

Phát biểu tại hội nghị ñường do Sugaronline tổ chức tại Giơnevơ, Julio Borgess cho biết, xuất khẩu 
ñường của Braxin dự ñoán sẽ tăng 4,7% mỗi năm trong giai ñoạn từ 2005 ñến 2010. Diện tích trồng 
mía tại Braxin tăng lên sẽ làm giảm tác ñộng từ ảnh hưởng của trận hạn hán có thể lên thị trường 
ñường thế giới. Dự kiến, trong vài năm tới, khoảng 10 – 15 nhà máy ñường mới sẽ ñược xây dựng 
mỗi năm tại Braxin. 

Tuy nhiên, vẫn có cơ hội cho sự mở rộng quy mô của ngành ñường Braxin. Các thị trường châu á, 
ñặc biệt là Trung Quốc và ấn ðộ sẽ tăng nhu cầu ñối với ñường của Braxin trong những năm tới khi 
Nga - nước nhập khẩu ñường thô lớn nhất thế giới - chuyển dịch theo hướng tự chủ trong sản xuất 
ñường.  

Hiện nay, Braxin là nước sản xuất ñường lớn nhất thế giới, tiếp theo là ấn ðộ và Trung Quốc. ấn ðộ 
cũng là nước tiêu thụ ñường lớn nhất thế giới 

Theo ông Sergey Gudoshnikov – nhà kinh tế học cao cấp của Tổ chức ñường quốc tế (ISO), Braxin 
có thể là nguồn gốc của lượng ñường xuất khẩu tăng sang Trung Quốc trong những năm tới, tuỳ thuộc 
vào cước phí vận tải.  

Dự ñoán, mức tiêu thụ ñường của Trung Quốc sẽ tăng khoảng 3% mỗi năm trong thập kỷ tới. Sản 
lượng ñường Trung Quốc dự ñoán sẽ tăng thêm 4 triệu tấn vào niên vụ 2014/2015 so với mức 9,5 triệu 
tấn niên vụ 2005/06.  

Braxin cũng sẽ tăng xuất khẩu ethanol nhiên liệu sinh học có gốc từ mía sang khu vực châu á, trong 
ñó có Nhật Bản trong những năm tới. Dự ñoán, xuất khẩu ethanol của Braxin sẽ tăng với tỷ lệ 14,9% mỗi 
năm trong thời gian từ 2005 – 2010. (AP. 20/10/2006) 

Sản lượng mía khu v ực Trung Nam Braxin niên v ụ 2006/07 ñược ñiều ch ỉnh lên 367,2 tri ệu tấn 

 Datagro ñã ñiều chỉnh tăng sản lượng mía của khu vực Trung Nam Braxin niên vụ 2006/07 thêm 
4,6% so với dự ñoán trước trong tháng 8/06 lên mức kỷ lục 367,2 triệu tấn. Năng suất cao tại bang 
Parana và Mato Grosso do Sul góp phần ñền bù cho sự giảm sút năng suất tại một số khu vực của bang 
Sao Paolo. ðược biết, trong niên vụ 2005/06, sản lượng mía của khu vực Trung Nam Braxin ñạt 336,8 
triệu tấn. Cũng theo dự ñoán mới, năng suất công nghiệp ñạt 147,4 kg sucrôzơ/tấn mía, tăng 3,8% so 
với niên vụ trước, ñồng thời cũng cao hơn so với mức 146,2 kg/tấn mía dự ñoán trước.  

Sản lượng ñường của khu vực Trung Nam niên vụ 2006/07 cũng ñược ñiều chỉnh tăng từ 24,95 triệu 
tấn dự ñoán hồi tháng 8/06 lên mức 25,85 triệu tấn. Khối lượng xuất khẩu ước ñạt 16,75 triệu tấn, tăng 
so với mức 16,2 triệu tấn dự ñoán trước. 

Sản lượng ethanol của khu vực Trung Nam dự ñoán ñạt 15,65 tỷ lít, cao hơn so với mức 14,88 tỷ lít 
dự ñoán trước. Khối lượng ethanol xuất khẩu vẫn ñược dự ñoán ổn ñịnh ở mức 2,6 tỷ lít. Sản lượng mía 
của khu vực ðông Bắc dự ñoán ñạt 56 triệu tấn trong niên vụ 2006/07.(AP. 18/10/2006) 

%n ð�: sản lượng ñường niên v ụ 2006/07 ước ñạt mức kỷ lục 25,1 tri ệu tấn 

Theo thông tin từ tuỳ viên Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng ñường của ấn ðộ niên vụ 2006/07 ước tính 
sẽ ñạt mức kỷ lục 25,1 triệu tấn (quy thô) nhờ sản lượng mía tăng và khối lượng mía dành cho sản xuất 
các chất làm ngọt thay thế khác giảm xuống. Như vậy, mức dự ñoán này cao hơn so với sản lượng 21,1 
triệu tấn ñạt ñược niên vụ 2005/06 và mức kỷ lục 22,1 triệu tấn trong niên vụ 2002/03. Nhu cầu tiêu thụ 
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ñược dự ñoán tăng từ mức 20,4 triệu tấn niên vụ trước lên 21,1 triệu tấn nhờ nguồn cung nội ñịa ñược 
cải thiện và giá thấp hơn. 

Sản lượng:  

Sản lượng ñường niên vụ 2006/07 (10/06 - 9/07) ñược ñiều chỉnh tăng lên mức kỷ lục 25,1 triệu tấn 
(trong ñó có 500.000 tấn khandsari) nhờ sản lượng mía bội thu và khối lượng mía dành cho sản xuất các 
chất làm ngọt thay thế như Gur giảm xuống. Như vậy, sản lượng ñường dự ñoán niên vụ 2006/07 cao 
hơn 13% so với mức kỷ lục 22,1 triệu tấn trong niên vụ 2002/03. Sản lượng mía niên vụ 2006/07 ñược 
ñiều chỉnh tăng lên 310 triệu tấn nhờ diện tích mía mở rộng và năng suất cải thiện sau khi có các trận 
mưa và thời tiết thuận lợi, ñặc biệt tại khu vực Trung và Nam ấn ðộ. 

Các bang miền Trung và Nam ấn ðộ gồm Maharashtra, Gujarat, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra 
Pradesh cũng như các bang tiếp giáp ñược hưởng những trận mưa thích hợp. Nhìn chung thời tiết tại 
miền Bắc và ðông ấn cũng rất thuận lợi. Vụ mía 2006/07 ñang phát triển tốt nhờ có ñộ ẩm phù hợp giúp 
nâng cao năng suất. Theo nguồn tin thị trường, năng lực sản xuất ñường của ấn ðộ sẽ tăng 8-10% do 
một vài công ty trong ngành ñường tiến hành mở rộng công suất của các nhà máy hiện tại và/hoặc thiết 
lập thêm các nhà máy mới. Lượng mía sẵn có chuyển tới các nhà máy ñường dự ñoán sẽ ở mức tương 
ñối cao bởi giá ñường vững trong niên vụ 2005/06 sẽ khuyến khích các nhà máy trả giá cao hơn và 
thanh toán ñúng thời hạn trong niên vụ mới. Sản lượng chất làm ngọt Gur dự ñoán sẽ giảm xuống 4,7 
triệu tấn so với 5 triệu tấn dự ñoán trước do giá bị ép vào cuối vụ. 

Do sản lượng cao hơn dự ñoán ban ñầu và lượng mía dành cho sản xuất chất làm ngọt Gur cuối vụ 
thấp hơn, sản lượng ñường niên vụ 2005/06 của ấn ðộ ñã ñược nâng lên mức 21,1 triệu tấn. Theo các 
số liệu chính thức mới nhất từ Bộ Nông nghiệp, diện tích mía niên vụ 2004/05 giảm nhưng dự ñoán sản 
lượng trong 2 niên vụ 2004/05 và 2005/06 lại ñược ñiều chỉnh tăng lên. 

Chương trình s ản xu ất ethanol:  

Tháng 4/06, Bộ dầu khí ñã công bố kế hoạch cung cấp xăng pha ethanol trên phạm vi cả nước trong 
niên vụ 2006/07. Các nguồn tin thị trường cho biết, các công ty dầu khí ñã bắt ñầu tiến hành ñấu thầu 
mua ethanol, và sẽ quyết ñịnh giá vào cuối tháng 10 năm nay. Sản xuất ethanol ñể trộn với xăng dự kiến 
sẽ bắt ñầu vào tháng 11, hầu hết ethanol có gốc từ mật ñường - một sản phẩm phụ của ngành công 
nghiệp chế biến ñường. Một trong những công ty kinh doanh hàng ñầu có kế hoạch lắp ñặt 3 xưởng chế 
biến ñể chuyển nước mía thành ethanol trong vài năm tới.  

Tiêu th ụ: 

Dự ñoán tiêu thụ ñường của ấn ðộ trong niên vụ 2006/07 ñược ñiều chỉnh cao hơn lên mức 21,1 triệu 
tấn nhờ nguồn cung nội ñịa tăng và giá ñường thấp hơn so với niên vụ trước. Theo số liệu tiêu thụ hàng 
tháng mới nhất từ Hiệp hội các nhà máy ñường ấn ðộ, khối lượng ñường tiêu thụ trong 2 niên vụ 
2004/05 và 2005/06 cũng ñã ñược ñiều chỉnh tăng lên mức tương ứng là 20,2 triệu tấn và 20,4 triệu tấn.  

Giá ñường tại ấn ðộ trong niên vụ 2005/06 cao hơn nhiều so với niên vụ trước, ñặc biệt trong tháng 5 
lên tới mức kỷ lục. Trước tình hình ñó, chính phủ ấn ðộ ñã thực hiện những biện pháp mạnh ñể kìm chế 
giá, như sử dụng ðạo luật Hàng hoá thiết yếu ñể kiểm soát tình trạng ñầu cơ tích trữ, cấm xuất khẩu 
ñường và cho phép nhập khẩu ở mức thuế 0%. Vì vậy, trong những tháng gần ñây, giá ñường nội ñịa ñã 
hạ nhiệt, mặc dù không nhiều, hiện dao ñộng trong khoảng từ 400 – 430 USD/tấn trên các thị trường 
chính. 

Thương mại: 

Niên vụ 2005/06, ấn ðộ nổi lên là nước xuất khẩu ñường thuần và ñiều này có thể sẽ tiếp tục trong 
niên vụ 2006/07 nhờ nguồn cung nội ñịa cải thiện. Dự ñoán xuất khẩu ñường trong niên vụ 2006/07 ñã 
ñược ñiều chỉnh tăng lên mức 2 triệu tấn khi ấn ðộ trở thành nước cung cấp cạnh tranh sang các thị 
trường láng giềng. Ngành ñường hy vọng chính phủ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm hiện tại ñối với xuất khẩu ñường 
vào cuối tháng 11. Dựa theo số liệu xuất khẩu mới nhất từ các nguồn thị trường, khối lượng ñường xuất 
khẩu của ấn ðộ niên vụ 2005/06 ñã ñược ñiều chỉnh tăng lên 1,15 triệu tấn. Sự tăng mạnh về giá ñường 
quốc tế trong niên vụ 2005/06 khiến cho giá ñường nội ñịa lần ñầu tiên trong những năm qua thấp hơn 
so với giá ñường thế giới. ðây là ñộng lực thúc ñẩy cho hoạt ñộng xuất khẩu, tuy vậy sau ñó ñã phải tạm 
dừng khi chính phủ ban hành lệnh cấm vào tháng 7/06. Theo nguồn tin thương mại, tính tới tháng 7/06, 
xuất khẩu ñường của ấn ðộ trong niên vụ 2005/06 ñạt 1,07 triệu tấn (quy ñường tinh), với các nước 
nhập khẩu chính là Pakistan (600.000 tấn), Băngladesh (160.000 tấn), Sri Lanka (120.000 tấn), Indonesia 
(60.000 tấn), Somalia (42.000 tấn), Ethiopia (21.000 tấn) và Yemen (20.000 tấn) ở mức giá xuất khẩu 
dao ñộng từ 450 – 500 USD/tấn, FOB. (Reuters, 19/10/2006) 
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Cuba:  ngành ñường tr ước cơ hội và thách th ức sau khi c ắt gi ảm quy mô  

Bộ trưởng mía ñường Cuba cho biết, quá trình cắt giảm quy mô của ngành ñường ñã kết thúc và hiện 
nay công nhân mía ñường ñang phải trải qua một giai ñoạn mới, nhiều cơ hội nhưng cũng gặp rất nhiều 
thách thức. 

Số lượng các nhà máy kể từ năm 2003 ñến nay ñã ñược cắt giảm từ 156 xuống còn 66. Trong tổng 
số 66 nhà máy ñường quốc doanh hiện nay, 51 nhà máy sẽ tham gia vào vụ thu hoạch bắt ñầu từ tháng 
1/07. Những nhà máy còn lại sẽ dành tham gia trong vụ ép mía 2008 khi sản lượng mía cao hơn. 

Theo một nguồn tin có liên quan từ Bộ mía ñường, sản lượng ñường thô Cuba sẽ dao ñộng trong 
khoảng từ 1,5 – 1,6 triệu tấn trong năm 2007, trong bối cảnh ngành ñường ñã bắt ñầu tiến hành ký kết 
các hợp ñồng giao trong năm tới. Nguồn tin này dường như cũng không ñồng nhất với việc cho rằng 
Cuba sẽ phải nhập khẩu ñường trắng chất lượng thấp trong năm 2007, như trong 2 năm 2005 và 2006, 
nếu nhập khẩu ñường ñắt ñỏ hơn so với việc tinh luyện nội ñịa.  

ðược biết, mỗi năm, Cuba tiêu thụ khoảng 700.000 tấn ñường và có hiệp ñịnh bán 400.000 tấn 
ñường cho Trung Quốc. 

Giá ñường và ethanol tăng cao ñã dẫn tới quyết ñịnh hồi ñầu năm nay, theo ñó Cuba mở rộng ñầu tư 
vào ngành ñường vốn dựa dẫm nhiều vào trợ cấp nhà nước và quá già cỗi – nơi mà ña phần trừ 8 nhà 
máy ñều ñược xây dựng trước cuộc cách mạng năm 1959. 

Diện tích mía năm nay của Cuba ñã ñược tăng thêm 120.000 ha. Hầu hết diện tích mía này dự kiến 
ñược thu hoạch trong năm 2008, và lần ñầu tiên trong nhiều năm, Cuba ñã có ñược một khối lượng phân 
bón, thuốc trừ sâu và các ñầu vào khác lớn hơn rất nhiều.  

Theo thông báo của Văn phòng thống kê quốc gia, khoảng 500.000 ha mía ñã ñược thu hoạch trong 
năm nay, với năng suất ñạt trung bình 26 tấn mía/ha, và Bộ Mía ñường Cuba hy vọng năng suất sẽ tăng 
lên mức 40 tấn/ha vào năm 2008. 

Và có lẽ, ñiều ý nghĩa nhất, là mức giá thu mua mía mà các nhà máy quốc doanh trả cho nông dân ñã 
và ñang tăng ñáng kể.  

Công nhân ñã phải làm thêm giờ vào các ngày chủ nhật ñể trồng mía, ñặc biệt trong những tháng hè - 
thời ñiểm chiếm tới 30% trong thời gian tăng trưởng của cây mía. Công nhân và nông dân mía ñường 
ñang ñược thúc giục làm việc chăm chỉ hơn dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Fidel Castro - người ñã bắt 
ñầu ñứng ra giám sát ngành ñường trong tháng 2 năm nay. Các nhà ñầu cơ ñược coi là nguyên nhân 
dẫn tới sự giảm sút trong giá ñường những tháng gần ñây. Tuy nhiên, hiệu suất cao hơn và việc ña dạng 
hoá sang sản xuất rượu cồn ethanol sẽ giúp bảo vệ ngành ñường Cuba trước sự biến ñộng giá ñường 
quá nhanh. Hiện nay, Cuba ñang tiến hành hiện ñại hoá 11 nhà máy tinh luyện và lắp ñặt thêm 7 nhà 
máy sản xuất etanol khác, mỗi nhà máy có công suất 300.000 lít ethanol/ngày. (Xinhua, 17/10/2006) 

Thái Lan ch ờ ñợi Indonesia công b ố hạn ng ạch nh ập kh ẩu ñường của năm 2007 

Theo dự ñoán của thương nhân, hoạt ñộng giao dịch ñường Thái Lan tuần này sẽ tiếp tục ảm ñạm 
trong bối cảnh những người tham gia thị trường chờ ñợi Indonesia công bố hạn ngạch nhập khẩu ñường 
cho năm 2007. Một thương nhân cho rằng, Indonesia có thể sẽ công bố hạn ngạch nhập khẩu ñường 
của năm tới trong tháng này. 

Hôm 16/10, giá chào ñối với ñường trắng Thái Lan loại 45 ICUMSA giao tháng 1-2/07 ổn ñịnh ở mức 
thấp hơn 25 USD/tấn so với hợp ñồng kỳ hạn cùng loại trên thị trường kỳ hạn London, song không có giá 
trả.  

Mưa lớn gây nên những trận lụt tồi tệ nhất tại Thái Lan trong 11 năm qua có thể làm chậm thời ñiểm 
bắt ñầu vụ mía ñường mới, song sản lượng mía dự ñoán sẽ vẫn cao hơn so với niên vụ trước.  

Giữa tuần trước, Uỷ ban mía ñường Thái Lan ñã ñiều chỉnh tăng dự ñoán cho sản lượng mía vụ mới 
từ mức 57,3 triệu tấn dự ñoán hồi tháng 7/06 lên mức 59,7 triệu tấn. Giám ñốc Uỷ ban mía ñường, ông 
Boonthin Kotesiri cho biết, vụ mía ñường mới sẽ bị chậm vài tuần do ảnh hưởng của mưa, và nhiều khả 
năng sẽ bắt ñầu vào trung tuần tháng 12.  

ðược biết, mùa mưa tại Thái Lan thường bắt ñầu vào tháng 6 và kéo dài tới cuối tháng 10, khoảng 
một tháng trước khi vụ mía ñường bắt ñầu vào tháng 11. Hiện nay, Thái Lan là nước xuất khẩu ñường 
hàng ñầu châu á, và ña phần xuất khẩu sang Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, ðài Loan và Malaysia. 
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Giới thương nhân tỏ ra không quan tâm tới thông tin về lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc ñối với 
Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên ñưa ra cuối tuần qua ñể phản ứng trước việc Bình Nhưỡng tiến 
hành thử hạt nhân. Theo một thương nhân, Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên thường mua ñường 
từ Thái Lan, song với khối lượng nhỏ và vì vậy thông tin này dường như không gây ñược sự chú ý nhiều 
của Thái Lan. Chuyến tàu mới nhất có tên Jung San chở 3.700 tấn ñường trắng ñã rời Thái Lan vào 
ngày 12/10 ñể vận chuyển ñường sang Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên. 

Theo số liệu từ Văn phòng của Uỷ ban mía ñường Thái Lan, trong 9 tháng ñầu năm nay, Cộng hoà 
dân chủ nhân dân Triều Tiên ñã nhập khẩu 14.250 tấn ñường Thái, gồm cả ñường trắng và ñường trắng 
tinh luyện (loại ñường tiêu dùng chất lượng cao). Trong khi ñó, cả năm 2005, Cộng hoà dân chủ nhân 
dân Triều Tiên ñã nhập tới 72.400 tấn ñường trắng và tinh luyện từ Thái Lan, cao hơn rất nhiều so với 
mức nhập khẩu trong 9 tháng năm nay. 

Giới thương nhân cho biết, Thái Lan ñang sử dụng một vài tàu chở ñường của Cộng hoà dân chủ 
nhân dân Triều Tiên. Tuy nhiên, chưa rõ lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc có  ngăn cản việc sử dụng 
các tàu ñăng ký của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên ñể chuyên chở ñường từ Thái Lan sang các 
nước khác hay không.  

ðược biết, các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc cho phép các nước chấm dứt chuyên chở hàng 
hoá ñến và ñi từ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên ñể kiểm tra xem có vũ khí huỷ diệt hàng loạt hay 
không. Ngoài ra, lệnh trừng phạt cũng ngăn chặn thương mại với Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên 
trong các lĩnh vực về vũ khí nguy hiểm, vũ khí quy ước hạng nặng và hàng hoá xa xỉ. ðồng thời, lệnh 
trừng phạt cũng yêu cầu chính phủ các nước ñóng băng các quỹ liên quan tới chương trình Vũ khí huỷ 
diệt hàng loạt (WMD) của Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên. 

Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Thái Lan cho biết, Thái Lan sẽ tuân thủ lệnh các lệnh trừng phạt, 
mặc dù chính phủ vẫn ñang phải tính toán thận trọng cách thức thực hiện. Theo các thương nhân, không 
có tàu nào ñược thuê chở ñường từ Thái Lan sang Hàn Quốc trong những tuần tới. (Xinhua, 17/10/2006) 

Vụ ñường Thái Lan n ăm marketing 2007  

Theo báo cáo của Tuỳ viên Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), sản lượng ñường Thái Lan trong năm 
marketing 2007 sẽ tăng ñáng kể lên mức 6,3 triệu tấn. Sản lượng tăng nhờ thời tiết thuận lợi, mức giá 
hấp dẫn do chính phủ thiết lập và ñịnh hướng thay thế xăng giá cao bằng các loại nhiên liệu thay thế có 
gốc từ mía và mật ñường.  

Xuất khẩu ñường theo ñó cũng sẽ phục hồi so với năm trước, nhờ nguồn cung tăng ở mức giá thấp 
hơn, và việc khôi phục trong nhu cầu nhập khẩu từ các quốc gia châu á. 

Kể từ tháng 3/06, ủy ban mía ñường Thái Lan ñã duy trì giá ñường bán buôn trên thị trường nội ñịa ở 
mức cao hơn 1-2 Uscent/lb so với giá thế giới nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu tại các nước láng 
giềng. Việc giá ñường thế giới ở mức thấp 15 – 16 Uscent/lb ñã chấm dứt gần như hoàn toàn hoạt ñộng 
buôn lậu trong năm trước. 

Sản lượng mía năm marketing 2007 ñược ñiều chỉnh tăng lên mức 59 triệu tấn, cao hơn ñáng kể so 
với năm trước, nhờ ñiều kiện thời tiết thuận lợi. Năng suất mía trung bình dự ñoán tăng lên khoảng 8,8 
kg/rai (tương ñương với 55 tấn/ha) so với mức 7,5 kg/rai (46,7 tấn/ha) năm trước. Trận lụt trong suốt thời 
ñiểm bắt ñầu trồng mía chỉ có tác ñộng nhỏ lên diện tích mía. Mức ñộ thiệt hại từ lũ lụt trong giai ñoạn 
trồng mía ban ñầu dự ñoán chỉ hạn chế ở mức khoảng 3.000 rai (480 ha) trên tổng diện tích bị ảnh 
hưởng là 23.000 rai (3.680 ha). Trận lụt vừa qua trong tháng 9 sẽ không có ảnh hưởng ñến sản lượng 
mía bởi khi ñó mía ñã phát triển mạnh và nước rút rất nhanh.  

Khối lượng ñường xuất khẩu của Thái Lan trong năm marketing 2007 cũng ñược ñiều chỉnh tăng nhờ 
nguồn cung có thể xuất khẩu nhiều hơn trong bối cảnh dự ñoán vụ mía bội thu. Trong ñó, xuất khẩu sang 
các nước châu á dự ñoán phục hồi bởi giá xuất khẩu giảm sút. Mức giá xuất khẩu hiện nay của ñường 
thô chỉ dao ñộng trong khoảng 12 – 13 Uscent/lb (tương ñương với 264 – 287 USD/tấn), giảm ñáng kể 
so với mức kỷ lục 19 Uscent/lb (vào khoảng 419 USD/tấn) hồi tháng 2 năm nay. Thái Lan cũng sẽ phải 
hoàn thành hạn ngạch xuất khẩu ñường 17.943 tấn (quy thô) sang thị trường Mỹ trong năm 2007, cao 
hơn ñôi chút so với mức thông thường trước ñây là 14.743 tấn ñể duy trì thị phần kỷ lục. 

Năm 2006, xuất khẩu ñường của Thái Lan ñược ñiều chỉnh giảm do sự thu hẹp trong nhu cầu nhập 
khẩu ñường thô từ các nước nhập khẩu lớn, trong ñó phải kể ñến Indonesia và Nga – nơi sản lượng 
nội ñịa tăng cao. Tình trạng tương tự cũng xảy ra khi xuất khẩu ñường trắng và tinh luyện sang thị 
trường Malaysia giảm sút mạnh do sự cạnh tranh của ñường Braxin. Trong khi ñó, xuất khẩu ñường 
trắng và tinh luyện sang Campuchia lại tăng ñáng kể. Ngoài ra, một số lượng ñường Thái Lan cũng ñã 
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ñược buôn lậu vào Việt Nam thông qua Campuchia. Hiện Thái Lan ñã hoàn thành hạn ngạch xuất 
khẩu ñường thô niên vụ 2005/06 sang thị trường Mỹ với mức xuất khẩu ñạt 25.154 tấn (quy thô), cao 
hơn ñáng kể so với mức hạn ngạch thông thường là 14.743 tấn.  

Khối lượng ñường nhập khẩu vào Thái Lan trong năm marketing 2006 và 2007 dự ñoán sẽ rất nhỏ, 
bởi nguồn cung nội ñịa dồi dào. Chính sách nhập khẩu của chính phủ tuân thủ cam kết với Tổ chức 
thương mại thế giới (WTO). Theo ñó, ñường nhập khẩu trong hạn ngạch 13.760 tấn ñược áp thuế suất 
65% (tương ñương với 15,95 Uscent/kg), còn ñường nhập ngoài hạn ngạch chịu mức thuế 94% (23,06 
Uscent/kg). (Reuters, 15/10/2006) 

Nga:  giá ñường s ẽ giảm do công tác thu ho ạch củ cải ti ến tri ển nhanh  

Theo dự ñoán của công ty thương mại Czarnikow, giá ñường nội ñịa tại Nga sẽ giảm xuống trong 
bối cảnh công tác thu hoạch củ cải tiến triển nhanh hơn so với cùng kỳ năm 2005. Trong báo cáo hàng 
tháng mới nhất của mình, Czarnikow cho rằng, giá ñường tại Nga ñã tiếp tục chiều hướng giảm ổn 
ñịnh và hiện ñã giảm xuống dưới mức cân bằng (thay thế) nhập khẩu ñường thô. Với vụ củ cải ñường 
sắp vào thời ñiểm thu hoạch rộ, giá ñường có khả năng sẽ tiếp tục giảm thêm.  

Hiện công tác thu hoạch củ cải ñường của niên vụ này tại Nga ñang diễn ra nhanh hơn so với niên 
vụ 2005/06, và dự ñoán sản lượng ñường nội ñịa sẽ tăng từ mức 2,48 triệu tấn niên vụ trước lên 2,9 
triệu tấn. Trong tháng qua, giá ñường tại Nga ñã giảm khoảng 100 USD/tấn (và giảm gần 250 USD/tấn 
so với thời ñiểm cuối tháng 7), hiện nay vào khoảng 14.900 rúp/tấn (556 USD/tấn), giao tại nhà máy 
Krasnodar. (AFP. 18/10/2006) 

Sản lượng ñường khu v ực Trung M ỹ niên v ụ 2006/07 sẽ tăng 11,5%  

Theo dự ñoán của Hiệp hội Nông dân mía ñường Guatemala (Azazgua), sản lượng ñường của khu 
vực Trung Mỹ niên vụ 2006/07 dự ñoán ñạt 4,17 triệu tấn, tăng 11,5% so với mức 3,74 triệu tấn ước 
tính niên vụ này.  

Niên vụ 2005/06, ảnh hưởng của bão Stan ñã khiến sản lượng ñường tụt giảm mạnh tại nhiều 
nước, từ Mehico cho tới Panama. Trong niên vụ tới, sản lượng ñường dự ñoán phục hồi khỏi mức 
thấp do việc mở rộng diện tích trồng. Hiện Guatemala ñang trồng 16.000 ha mía vụ mới, tương ñương 
với khoảng 161.000 tấn ñường. 

Azazgua thu thập số liệu sản lượng cho Guatemala - nước sản xuất ñường lớn nhất khu vực Trung 
Mỹ, và El Salvador, Honduras, Nicaragoa và Costa Rica. (AP. 17/10/2006) 

Pakistan xem xét các bi ện pháp h ạn ch ế nhập kh ẩu ñường  

Theo thông tin từ Ismail Qureshi – thư ký của Bộ Nông nghiệp và Chăn nuôi Pakistan, chính phủ 
nước này ñang dự tính các biện pháp ñể hạn chế nhập khẩu ñường, trong ñó có ñề xuất tăng thuế 
nhập khẩu. Quyết ñịnh cuối cùng về thuế nhập khẩu và mức thuế sẽ ñược ñưa ra bởi Uỷ ban ñiều phối 
kinh tế thuộc nội các Pakistan – cơ quan hoạch ñịnh chính sách về các vấn ñề kinh tế.  

Trong khi ñó, một quan chức khác của Bộ Nông nghiệp cho biết, chính phủ ñã quyết ñịnh ñánh thuế 
15% ñối với ñường nhập khẩu ñể giải quyết tranh chấp với chủ các nhà máy – nơi mà hoạt ñộng sản 
xuất trong niên vụ này ñã bị trì hoãn. Mức thuế 15% ñối với ñường thô và tinh luyện nhập khẩu gần 
như ñã ñược quyết ñịnh và sẽ sớm ñược công bố trước khi bắt ñầu vụ ép mía trong tháng 11. Trước 
ñó, chủ các nhà máy ñã từ chối tiến hành ép mía ñể phản ñối việc chính phủ từ chối tăng thuế nhập 
khẩu ñường. 

Ngành ñường Pakistan cho biết, nước này hiện ñang có ñủ lượng ñường dự trữ ñể thoả mãn nhu 
cầu trong nước, và việc nhập khẩu ñường rẻ tiền, ñặc biệt từ ấn ðộ cần phải bị cấm. Tuy nhiên, chính 
phủ ñã từ chối lời yêu cầu này của ngành ñường. ðược biết, chính phủ ñã từ chối áp ñặt lệnh cấm ñối 
với ñường nhập khẩu ấn ðộ song lại ñồng ý áp dụng một số ñiều kiện khó khăn ñể hạn chế nhập khẩu 
từ ấn ðộ.  

Theo dự ñoán của các quan chức ngành ñường, hiện Pakistan không xảy ra tình trạng thiếu hụt 
cung ñường nhờ có lượng tồn kho 1,65 triệu tấn chuyển từ niên vụ trước. Trong niên vụ tới, sản lượng 
ñường Pakistan dự ñoán ñạt 3,5 triệu tấn. Theo thông tin từ Chủ tịch Hiệp hội các nhà máy ñường tư 
nhân Pakistan (PSMA), chủ các nhà máy sẽ bắt ñầu tiến hành sản xuất ñường vào tháng 11 sau khi 
chính phủ cam kết sớm ñánh thuế ñối với ñường nhập khẩu. (Xinhua, 15/10/2006) 

Thời ti ết thu ận lợi cho công tác tr ồng củ cải ñường t ại châu Âu  
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Theo Tổ chức ñường quốc tế (ISO), các ñiều kiện thời tiết trong tháng 9/06 tại châu Âu tương ñối 
thuận lợi cho việc trồng củ cải ñường, song sản lượng sẽ giảm sút do diện tích trồng củ cải bị thu hẹp. 
ðiều kiện thời tiết thuận lợi ñã góp phần cải thiện sản lượng củ cải ñường tại phần lớn khu vực Tây và 
Trung Âu.  

Các cuộc kiểm tra củ cải ñường mới nhất tại ðức và Pháp cho thấy, năng suất ñường cao hơn so 
với mức trung bình trong 5 năm (song vẫn thấp hơn so với mức kỷ lục ñạt ñược niên vụ trước). Mặc 
dù năng suất cao, song sản lượng ñường châu Âu dự ñoán vẫn sẽ giảm bởi diện tích trồng củ cải thu 
hẹp ñáng kể trong niên vụ ñầu tiên thực hiện cơ chế ñường mới của EU. Xuất khẩu ñường của EU 
theo ñó cũng sẽ giảm mạnh sau khi thực hiện những cải cách cắt giảm giá trợ cấp của khối.  

Tại khu vực ðông Âu, thời tiết tiếp tục thuận lợi cho việc trồng củ cải ñường. Trong ñó, tại Nga, tính 
ñến ngày 26/9, 9,334 triệu tấn củ cải ñường ñã ñược thu hoạch, với năng suất trung bình 30,65 tấn/ha. 
Cùng kỳ năm ngoái, sản lượng củ cải thu hoạch ñạt 8,252 triệu tấn với năng suất trung bình chỉ ñạt 
26,54 tấn/ha. (AFP. 17/10/2006) 

Tate & Lyle s ẽ ñóng c ửa 5 nhà máy ch ế biến ñường củ cải tại ðông Âu  

Tập ñoàn Tate & Lyle Plc (Anh) ñang rút dần khỏi sản xuất ñường củ cải với việc ñóng cửa 5 nhà 
máy chế biến của mình tại khu vực ðông Âu sau những cải cách cắt giảm giá trợ cấp của Liên minh 
châu Âu (EU). Trong ñó, Tate & Lyle sẽ ñóng cửa các nhà máy chế biến củ cải ñường của mình tại 
Hungary, Cộng hoà Séc và Slovakia, tương ñương với việc mất khoảng 800 việc làm. ðồng thời, Tate 
sẽ từ bỏ hạn ngạch sản xuất ñường của mình ñể ñược ñền bù theo kế hoạch cải cách cơ chế ñường 
của EU. 

Tate & Lyle ñiều hành hoạt ñộng của 5 nhà máy với tư cách là Eastern Sugar – liên doanh của Tate 
với Saint Louis Sucre SA - một chi nhánh của Suedzucker AG trong ñó công ty sở hữu 50% cổ phần. 
Liên doanh này có hạn ngạch sản xuất mỗi năm tổng cộng là 280.699 tấn ñường. 

Theo kế hoạch cải cách ngành ñường EU, tổng số tiền ñền bù của khối dành cho Tate sẽ lên tới 
139 triệu bảng (260 triệu USD) giá trị trước thuế, trong ñó ít nhất 10% sẽ ñược thanh toán cho nông 
dân trồng củ cải ñường và các nhà thầu máy móc. Khoảng 40% trong số tiền ñền bù sẽ ñược thanh 
toán vào tháng 7/08, và 60% còn lại ñược thanh toán vào tháng 2/09. 5 nhà máy ñường của Tate sẽ 
ngừng hoạt ñộng vào tháng 2/07, và khi ñó Tate sẽ trở thành nhà sản xuất ñường mía ñơn thuần. Tate 
hiện nay là nhà tinh luyện lớn nhất châu Âu với các hoạt ñộng ñặt xung quanh các nhà máy tinh luyện 
tại phía ðông của London và Lisbon.  

ðược biết, cơ chế ñường mới của EU bắt ñầu vào tháng 7 năm nay nhằm cắt giảm giá trợ cấp 
ñường của khối thêm 36% trong vòng 4 năm, theo ñó giá ñường EU sẽ tương ñương với giá ñường 
thế giới. Sản xuất ñường củ cải sẽ ñược tập trung tại các khu vực có lợi nhuận ở phía ðông nước 
Anh, phía Bắc Pháp và ðức. (Reuters, 16/10/2006) 

Cước phí v ận tải ñường s ẽ tăng 3-5% trong quý IV/06  

Theo ông Jeff Bauml – Giám ñốc ñiều hành của tập ñoàn BNP Paribas, cước phí vận chuyển 
ñường trong quý IV năm nay có thể sẽ tăng từ 3 – 5% do nhu cầu lớn ñối với ñường Braxin, nhưng 
sau ñó sẽ giảm 20% trong nửa ñầu năm 2007. Nếu như xem xét tới thị trường ñường physical, có thể 
thấy lượng xuất khẩu hiện tại ñang lớn và sẽ tiếp tục ở mức cao trong vòng 3 tháng tới. Tuy nhiên, 
cước phí vận tải sẽ giảm xuống vào ñầu năm tới, bởi nhu cầu vận chuyển ñường thấp hơn. Thêm vào 
ñó, giá dầu thô thế giới giảm cũng ñược coi là yếu tố góp phần hạ cước phí vận tải.  

Sản lượng ñường của Nga tăng dự ñoán sẽ làm giảm áp lực lên cước phí vận chuyển ñường thô 
Braxin sang Nga trong năm tới. Dự ñoán, sản lượng ñường Nga sẽ vượt mức 3 triệu tấn, vì vậy, nhu 
cầu nhập khẩu ñường và nhu cầu vận tải cũng giảm. ðược biết, Nga là nước nhập khẩu ñường thô 
lớn nhất thế giới, và nguồn ñường chủ yếu từ Braxin - nước sản xuất và xuất khẩu ñường lớn nhất thế 
giới. (Reuters, 20/10/2006) 
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TIN TRONG NƯỚC 

         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ ñường niên vụ 2006/2007 và một số nhận ñịnh về thị trường ñường 
trong nước thời gian tới  

         TIN VẮN  

 Giá ñường có khả năng tiếp tục giảm nhẹ  

 Tây Ninh: Chính thức vào vụ chế biến mía ñường niên vụ 2006-2007  

 Tây Ninh: ðầu tư hơn 4 tỷ ñồng hỗ trợ nông dân trồng mía  

 Cần có hệ thống thuỷ lợi cho các vùng trồng mía  

 Công ty ñường Kon Tum sản xuất 14 nghìn tấn ñường RS trong vụ ép 2006-2007   

 Phú Yên: Các cơ sở mía thủ công vẫn tiếp tục phát triển  

 Nghệ An: Khắc phục tình trạng tranh mua mía nguyên liệu  

  Bến Tre: Hơn 200 ha mía bị rầy ñầu vàng  gây hại  

  Nhà máy ñường Nước Trong ép ñược trên 35.000 tấn mía cây  

  Hậu Giang: Giá mía ñang giảm  

  Hậu Giang: Mía bị tồn ñọng ở cầu cảng của các nhà máy ñường  

 Làm giàu từ mía và dứa  

TIN THẾ GIỚI  

         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

  Thế giới sẽ dư thừa 5,8 triệu tấn ñường niên vụ 2006/07 

  Giá ñường Thái Lan giảm ñể thu hút khách mua quốc tế 

  Năm quốc gia Trung Mỹ sẽ tăng xuất khẩu ñường thêm 21,84% trong niên vụ 2006/07 

  Xuất khẩu ñường của Braxin tháng 10/06 tăng 66%  

  Pakistan áp thuế 15% ñối với ñường thô và tinh luyện nhập khẩu 

  Sản lượng ñường Nga vượt mức cao 3 triệu tấn trong năm nay 

  Sản lượng ñường Ucraina năm 2006 có thể ñạt 2,55 triệu tấn 

  ISO: Mở rộng sản xuất và tiêu thụ ethanol sẽ không ảnh hưởng tới thị trường ñường thế giới  

  Braxin: Mở rộng sử dụng nhiên liệu thay thế giúp tiêu thụ hết lượng mía dư thừa 
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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Kế hoạch sản xu ất và tiêu th ụ ñường niên v ụ 2006/2007 và một số nhận ñịnh về th ị trường ñường 
trong n ước thời gian t ới  

I. Kế hoạch sản xuất và tiêu th ụ ñường niên v ụ 2006/07 

1. Kế hoạch s ản lượng  

Niên vụ này có 36 NMð hoạt ñộng (Kiên Giang ngừng sản xuất). Theo số liệu báo cáo mới nhất của 
các Công ty, Nhà máy ñường, dự kiến lượng mía ép và sản lượng ñường công nghiệp niên vụ 06/07 như 
sau: 

Kế hoạt vụ 06/07 Tăng so v ới vụ 05/06 
Cả nước 

Mía (tấn) ðường (tấn) Mía (tấn) ðường (tấn) 

Cả nước 12.609.855 1.231.820 4.109.618 476.455 

Miền Bắc 3.697.000 385.900 1.405.900 156.537 

Miền Trung-TN 2.793.270 275.080 1.206.083 128.174 

Miền Nam 6.119.585 570.849 1.497.635 191.744 

  

Như vậy sau hai vụ giảm sút, niên vụ 06/07 sẽ lại ñạt 1,23 triệu tấn ñường công nghiệp. 
Cộng với số ñường thủ công khoảng 150 - 200 nghìn tấn, tổng sản lượng ñường cả nước sẽ 
có khoảng 1,35 - 1,4 triệu tấn. Cộng vớ i lượng ñường của niên vụ 05/06 tồn kho ñến 
1/10/2006 của các nhà máy và các nhà kinh doanh thương mại, tổng nguồn cung ñường của 
niên vụ 06/07 có thể lên tới 1,5 triệu tấn - bảo ñảm ñủ và dư dật ñáp ứng nhu cầu ñường cho 
sản xuất chế biến và  tiêu dùng trực tiếp ở trong nước, và còn có khả năng dự trữ cho niên 
vụ sau. 

2. Ngày vào v ụ sản xu ất 2006/2007  

ðáng lưu ý nhất là ñố i với Tiểu vùng ðBSCL. Vụ này các NMð ðBSCL bắt ñầu vào vụ  
chậm hơn so vớ i vụ 05/06 trung bình 2 - 3 tuần lễ, hầu hết từ tháng 10/2006. Riêng NMð 
Thới Bình bắt ñầu vụ ngày 26/10/2006, chậm hơn so vớ i vụ trước trên 1 tháng. 

ðây chính là bước chuyển biến mới, nhằm hạn chế ép mía non, góp phần tăng hiệu quả 
sản xuất và kinh doanh chung của các NMð trong tiểu vùng, theo tinh thần ch ỉ ñạo của Bộ 
Nông nghiệp và PTNT trong Hộ i nghị Tổng kết sản xuất mía ñường niên vụ 2005/2006 tại TP 
Hồ Chí Minh ngày 4/8/2006 và theo thoả thuận chung của các NMð Tiểu vùng ðBSCL họp tại 
NMð Phụng Hiệp ngày 11 tháng 9 năm 2006. 

Tuy nhiên, NMð Nước Trong ở Tây Ninh, vụ sản xuất này lạ i bắt ñầu sớm nhất, vào 
13/9/2006 (vụ 05/06: vào 10/10/2005). Còn các NMð khác ở ðông Nam Bộ vẫn bắt ñầu vụ 
sản xuất vào cuố i tháng 10 và ñầu tháng 11/2006. 

3. Giá mía và giá ñường   

Theo báo cáo của các Cty/NMð, giá mua mía và bán ñường ñang ñược thực hiện (hoặc 
dự kiến) như sau:   

Giá mua mía 10CCS  Giá bán ñường   

  Giá mua mía 
10CCS                 tại 

Giá bán ñường có VAT ( ñ/kg)  
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ruộng (1000ñ/tấn) 

1. Các NMð ðBSCL 400 7.500 

Riêng NMð Thới Bính 499 9.048 

2. Các NMð ðông Nam Bộ     

- Nước Trong 390 7.600 

- Biên Hoà - Tây Ninh 320 - 350 7.500 - 7.800 

3. Các NMð Miền Bắc 350 - 390 7.600 – 7.800 

4. Các NMð Miền Trung- TN     

Cty CP ðường Quảng Ngãi 400 7.500 

- Bourbon Gia Lai, Bình ðịnh 350 6.800 

- Khánh Hoà 450 8.000 

- Ninh Hoà 420 7.500 

- Phan Rang 380 7.500 

  

Như vậy dự kiến chung giá bán  ñường kính trắng khoảng 7.500 ñ/kg và giá mua mía 10CCS tại 
ruộng phổ biến trong khoảng 400.000 ñồng/tấn. NMð Thới Bình dự kiến giá bán ñường trên 9.000 ñ/kg 
và giá mua mía tại ruộng gần 500.000 ñ/tấn là quá cao.   

Vấn ñề ñạt ra là liệu giá ñường kính trắng (RS) có giữ ñược ở mức 7.500 ñ/kg như trên không - vì ở 
thời ñiểm hiện nay giá ñường ñã giảm xuống dưới mức này rồi. Ngày 16/10/2006, giá bán buôn ñường, 
có VAT, ñ/kg, tại các trung tâm bán buôn như sau: 

  ðường kính tr ắng  ðường tinh luy ện ðường vàng  

Hà Nội 7.000-7.200 8.500-8.800 6.900-7.000 

Miền Trung 7.200 - - 

TP. Hồ Chí Minh 7.200-7.400 7.500-7.800 (BBTN, Nagarjuna) 
8.500 (Biên Hoà) 

6.900 

  

 Tình hình trên ñòi hỏi các Cty/NMð cần cùng nhau thống nhất nhận ñịnh và hợp tác tìm giải 
pháp phù hợp ñể sản xuất - kinh doanh có hiệu quả. 

II. Nhận ñịnh th ị trường ñường trong n ước niên v ụ vụ 05/06 và th ời gian t ới 

1. Tình hình nh ập kh ẩu ñường chính ng ạch và ñường l ậu Thái Lan  
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Theo ñánh giá của Bộ NN&PTNT (tại Hội nghị tổng kết sản xuất mía ñường 05/06): Vụ 05/06 
sản xuất ñược 904.200 tấn ñường, so nhu cầu thiếu 440.000 tấn. 

Năm 2005, Bộ Thương mại ñã cấp phép nhập khẩu 147.000 tấn, thực nhập 101.000 tấn (theo số 
liệu Tổng cục Hải quan cung cấp cho Hiệp hội là 83.482 tấn). Năm 2006, Bộ Thương mại cấp phép 
nhập khẩu 174.000 tấn. ðến hết tháng 8/2006 tổng số thực nhập là 113.600 tấn. Như vậy, niên vụ 
05/06 ñã cấp phép 360.960 tấn, thực nhập ñến 31/8/2006 là 215.180 tấn. Bộ Thương mại cũng ñã 
thông báo ngừng nhập khẩu ñường. 

ðường nhập lậu từ biên giới phía Tây và Tây Nam từ ñầu năm ñến cuối tháng 6/2006 ñược 
ước tính là 250.000 ñến 300.000 tấn (ñã báo cáo tại Hội nghị Hiệp hội tại Quảng Ngãi ngày 
1/7/2006). Nhưng sau ñó, cuối tháng 7 và hai tháng 8 & 9/2006 lượng ñường nhập lậu từ biên 
giới Tây  Nam cả bằng phương tiện tàu lớn ñậu ngoài biển, chuyển qua ghe thuyền vào với số 
lượng lớn làm cho lượng ñường từ nước ngoài ñược nhập vào thị trường Việt Nam, cả con 
ñường nhập khẩu chính ngạch bằng giấy phép của Bộ Thương mại và ñường nhập lậu trong 
niên vụ 05/06 vừa qua ước tính trên 500.000 tấn. 

2. Về biến ñộng giá ñường trong n ước và tình hình tiêu th ụ niên v ụ 05/06 

Giá ñường giữ ñược ở  mức cao từ ñầu vụ 05/06 ñến tháng 5/06 và tiêu thụ thuận lợ i  
(như ñã báo cáo ở các hộ i ngh ị trước). 

- Từ tháng 7/06 ñến nay tiêu thụ chậm và giá ñường liên tục giảm. Giá bán buôn ñường kính 
trắng, có VAT, ñ/kg tại các trung tâm bán buôn phổ biến như sau: 

  

  Nửa ñầu 
tháng 7  

Nửa 
cuối         
 tháng 7  

Tháng 8  Tháng 9  Nửa ñầu tháng 10  

Hà Nội 9.400.9.600 9.000-9.200 8.500-8.800 7.800-8.200 7.200-7.400 

Miền Trung 9.700-9.800 9.000 8.600-8.900 8.000-8.200 7.200 

TP HCM 9.600-9.700 9.100-9.200 8.400-9.000 8.000-8.100 7.200-7.400 

  

- Thực tế cho thấy giá ñường trong nước rất nhạy cảm với biến ñộng của giá ñường thế giới. 
Tình trạng giá ñường trong nước tăng ñột biến cuối tháng 12/2005, giữ ở mức cao nửa ñầu năm 
2006 và giữ mức thấp dần từ mấy tháng nay ñều có liên quan với giá ñường thế giới. 

- Giữa năm 2006, do giá ñường thế giới giảm dần và giá ñường trong nước cũng giảm dần nên 
các nhà nhập khẩu ñường phải cân nhắc thận trọng, một số trường hợp có giấy phép nhưng 
không dám nhập, sợ lỗ. 

- Trong khi ñó ñường nhập lậu từ Thái Lan qua biên giới Tây Nam và cửa khẩu Lao Bảo lúc 
công khai, lúc ngấm ngầm khá lớn như ñã nêu trên – mặc dù các cơ quan chức năng chống buôn 
lậu cũng ñã vào cuộc theo ñề nghị của Hiệp hội. ðường Thái Lan tràn ngập vừa chiếm lĩnh thị 
phần vùa làm các NMð và các nhà kinh doanh ñường "lao ñao" do phải giảm giá bán. 

- Thường trực Hiệp hội ñã có báo cáo ñánh giá và phát biểu tại các hội nghị do Hiệp hội và Bộ 
tổ chức vừa qua là: tình hình ñường lậu tràn ngập một phần do công tác chống buôn lậu rất khó 
khăn và phức tạp, có một số nơi lơi lỏng, nhưng cũng phải nghiêm túc nhận ñịnh là do chủ quan 
bởi một số Cty/NMð ở ðBSCL và tiếp ñến là Miền Trung-tn ñua nhau mua mía kích giá mía và giá 
ñường lên quá cao, là tác nhân kích thích ñường lậu nhập vào nhiều. ðáng lưu ý là tình trạng ñua 
nhau bán tháo ñường từ tháng 9 và tháng 10/2006 ñến nay ñang gây nguy cơ lớn với ngành mía-
ñường Việt Nam . 

- Biện pháp chống buôn lậu có hiệu quả nhất là các Cty/NMð giữ giá bán ñường ở mức người 
buôn lậu không còn có lãi nữa ñể có thể tiếp tục nhập ñường lậu về. Giả sử biện pháp này ñược 
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thống nhất trong Hiệp hội và nghiêm túc thực hiện ngay từ ñầu nên vụ 05/06 thì ngành mía-ñường 
trong nước còn phát huy nhiều lợi thế hơn và ổn ñịnh bền vững hơn. ðây là một vấn ñề lớn, chắc 
chắn chúng ta cần phải rút ra bài học kinh nghiêm. 

3. Nhận ñịnh th ị trường ñường trong n ước thời gian t ới 

Sắp tới Việt Nam sẽ gia nhập WTO vào năm 2007, sẽ mở cửa nhập khẩu ñường trong hạn 
ngạch là 55.000 tấn. Năm ñầu tiên thuế suất 40% với ñường  tinh luyện và 25% với ñường thô; 
thuế suất ngoài hạn ngạch là 65%; từ năm thứ hai khối lượng nhập khẩu trong hạn ngạch tăng 5% 
mỗi năm. Còn theo lộ trình hội nhập AFTA thì năm 2007 thuế suất nhập khẩu ñường (cả ñường 
tinh luyện và ñường thô) là 30%; năm 2008 là 20%; năm 2009 còn 10% và 2010 còn 5%. 

Như vậy, ngành ñường Việt Nam vừa phải chung sống với ñường nhập khẩu chính ngạch trong 
hội nhập AFTA và WTO vừa phải ñối phó với ñường nhập lậu từ Thái Lan. Trong ñó, ñường nhập 
lậu vẫn là vấn ñề ñáng lo ngại nhất cả về số lượng và ñặc biệt là về giá. 

  Lượng ñường tồn trữ của niên vụ 05/06 chuyển sang niên vụ 06/07 tại các  nhà sản xuất và 
các nhà thương mại có tới gần 100.000 tấn ñường các loại. ðây là một ñặc ñiểm ñáng lưu ý sau 3 
năm Việt Nam không có lượng ñường tồn trữ từ niên vụ trước qua niên vụ sau. Niên vụ 06/07 do 
giá cao, thời tiết thuận lợi, mưa ñều khắp các vùng trong nước, nên sản lượng mía của các vùng 
mía tập trung cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy công nghiệp ñạt gần 13 triệu tấn, tăng trên 
20% so với niên vụ 05/06. 

Căn cứ tình hình thị trường thế giới và khu vực, và nguồn cung trong nước, Hiệp hội MðVN khuyến 
cáo giá mua mía và giá bán ñường niên vụ 06/07 nên ổn ñịnh ở mức: 

Giá múa mía 10 CCS tại ruộng: 400.000 – 450.000 ñ/tấn 

Giá bán ñường kính trắng (RS), có VAT: 7.200-7.500 ñ/kg. (Theo b/c của Hiệp hội Mía ñường 
Việt Nam) 

Sản xu ất, kinh doanh mía ñường tháng 11/2006  

Tình hình sản xuất, kinh doanh ñường trên thế giới: Theo dự báo của Tổ chức ðường thế giới 
(ISO), sản lượng ñường thế giới niên vụ 2006-2007 sẽ vượt 5,8 triệu tấn so với tiêu thụ. ISO ñã 
ñiều chỉnh tăng dự báo về sản lướng ñường niên vụ 2006-2007 tăng thêm 3,6 triệu tấn lên mức 
kỷ lục 158,3 triệu tấn, quy thô. Nguyên nhân do giá ñường thế giới tăng quá mạnh hồi cuối năm 
2005 và ñầu năm 2006 ñã khuyến khích các nước xuất khẩu ñường và nhập khẩu ñường tăng 
mạnh sản xuất mặt hàng này. ISO dự báo xuất khẩu ñường thế giới sẽ ñạt 47,7 triệu tấn, cao 
hơn 2,8 triệu tấn so với nhu cầu nhập khẩu. Dự trữ ñường thế giới sẽ là năm thứ 2 liên tiếp tăng 
thêm 3,037 triệu tấn trong niên vụ 2006-2007 so với niên vụ trước, lên 62,9 triệu tấn, bằng 
41,3% tiêu thụ toàn cầu. 

Giá ñường trắng tại London tháng 11 thấp hơn so với tháng trước, giá ñường lên cao nhất 
vào ngày 13/11 ở mức 416 USD/tấn, sau ñó liên tục giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong hơn 
một tháng qua, ngày 21/11 còn 347 USD/tấn, do áp lực bán ra của các quỹ và bán ñầu cơ. Trong 
ñó, giá bán ñóng của hợp ñồng ký hạn tháng 3/07 giảm 9,5 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 
13/10 trong phiên giao dịch ñầu. 

+ Tình hình sản xuất, kinh doanh ñường trong nước tháng 11/2006: Ngoài các nhà máy ñường 
miền Tây Nam Bộ vào vụ từ tháng 10 ñến nay có thêm nhà máy ñường miền ðông Nam Bộ, một số 
nhà máy Tây Nguyên như Bình ðịnh, An Khê, Bourbon Gia Lai và các nhà máy ñường miền Bắc như 
Lam Sơn, Nghệ An-Tate and lyle, Sông Con, Sông Lam bước vào vụ sản xuất. Sản lượng mía ép 
khoảng 1.086.000 tấn, sản lượng ñường ñạt khoảng 88.400 tấn. Lũy kế từ ñầu vụ ép ñược 
1.488.000 tấn mía, sản xuất ñược 114.400 tấn ñường. 

Giá mua mía tại Khu vực ðồng bằng Sông Cửu Long ñã tăng lên so với tháng trước, hiện khoảng 
380.000-400.000 ñ/tấn (10 CCS, tại ruộng), miền Trung (360.000 ñ/tấn, 10 CCS, tại ruộng), miền 
Bắc (310.000-400.000 ñ/tấn, 10 CCS, tại ruộng) giá bán ñường trắng liên tục giảm từ ñầu tháng ñến 
nay khoảng 7.100-7.400 ñ/kg tùy theo chất lượng (giá thanh toán, tại nhà máy), 7.300-7.350 ñ/kg 
các doanh nghiệp bán buôn, bán lẻ giá 10.000 -10.500 ñ/kg. 
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Tháng 12/2006: Sẽ có thêm các nhà máy ñường miền Bắc còn lại và một số nhà máy ñường 
miền Trung vào vụ sản xuất. Dự kiến sản lượng mía ép ñạt 1.600.000 tấn, sản xuất ñược khoảng 
145.000 tấn ñường. 

Quảng Ngãi: Tìm gi ải pháp ñể phát tri ển vùng mía nguyên li �u theo h ��ng b �n v$ng  

Tại buổi làm việc ñầu tháng 11 với Công ty cổ phần ðường Quảng Ngãi, các sở, ngành của tỉnh, 
UBND các huyện Sơn Tịnh, Mộ ðức, ðức Phổ và 03 hợp tác xã chuyên canh mía ñầu tiên của 
tỉnh, ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh ñã khẳng ñịnh Quảng Ngãi không thể bỏ nghề 
trồng mía. ðây là trách nhiệm chung của tỉnh ñối với nông dân trong tỉnh. Vậy tỉnh Quảng Ngãi có 
những giải pháp nào ñể phát triển vùng mía nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến theo hướng 
ổn ñịnh và bền vững. 

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần ñường Quảng Ngãi, vụ mía năm 2006-2007, diện tích mía 
tại tỉnh phục vụ chế biến cho hai nhà máy ñường Phổ Phong và Quảng Phú khoảng 7.350 ha, ước 
sản lượng ñạt 365.000 tấn, tăng 96.000 tấn so với vụ trước. Mặc dù so với vụ mía trước dự kiến 
năng suất tăng 20%, sản lượng tăng 44% nhưng cũng mới chỉ ñáp ứng từ 55 ñến 60% công suất 
thiết kế của hai nhà máy.  

ðể ñảm bảo nguyên liệu mía cung cấp cho các nhà máy, tỉnh Quảng Ngãi ñã có chủ trương 
phát triển vùng mía ổn ñịnh khoảng 9.000 hecta, sản lượng mía hàng năm ñạt từ 450 ñến 500 
nghìn tấn mía nhưng không ñạt kế hoạch về diện tích và sản lượng. Năm 2005, UBND tỉnh Quảng 
Ngãi ñã cho phép xây dựng mô hình hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi tại 03 hợp tác 
xã: Tịnh Giang (Sơn Tịnh), Tú Sơn (Mộ ðức) và Phổ Nhơn (ðức Phổ). Trong vụ mía 2006-2007, 
diện tích mía tại HTX Tịnh Giang là 80 ha; Tú Sơn 140 ha; Phổ Nhơn 114 ha; các hợp tác xã ñã lai 
tạo và ñưa vào sản xuất ñược các giống mía mới có năng suất và chất lượng khá cao. Tuy nhiên, 
các hợp tác xã này ñang hoạt ñộng cầm chừng, bộ máy quản lý chưa ñảm ñương nổi công việc; 
phương án sản xuất kinh doanh mía và dịch vụ chưa ñược xây dựng, trong ñó công tác phối hợp 
với các nhà máy còn lỏng lẻo. Việc phát triển vùng mía và ñầu tư cơ sở hạ tầng cho 3 HTX không 
kịp thời dẫn ñến hiệu quả hoạt ñộng chưa cao.  

Vậy giải pháp nào cho việc phát triển vùng nguyên liệu mía theo hướng bền vững ñể ngành mía 
ñường duy trì và phát triển? Theo ông Võ Thành ðàng, giám ñốc Công ty cổ phần ðường Quảng 
Ngãi, những giải pháp có tính bức bách là tăng năng suất, chất lượng mía, hạ giá thành sản xuất 
mía cây và chế biến ñường, tăng hiệu quả cho người trồng mía nguyên liệu và công nghiệp chế 
biến ñường. Công ty kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cần có chính sách hỗ trợ sản xuất giống 
mía mới; có chính sách khuyến khích, hỗ trợ cơ giới hoá trong sản xuất cây mía; hỗ trợ vốn ngân 
sách cho công tác dồn ñiền, ñổi thửa ñể hình thành vùng nguyên liệu mía tập trung... Ông Trương 
Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ ra một số tồn tại yếu kém như việc phối hợp 
giữa các Sở, ngành chức năng, UBND các huyện, Công ty cổ phần ñường và các hợp tác xã 
chuyên canh mía kết hợp với chăn nuôi thời gian qua chưa tốt. ðối với xã viên, Ban chủ nhiệm 
hợp tác xã, UBND các huyện, xã trong vùng quy hoạch và Công ty cổ phần ñường còn ỷ lại rất lớn 
vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa chủ ñộng trong việc phát triển vùng mía ñúng với quy hoạch, 
bố trí ñất trồng mía có ñiều kiện canh tác thấp, dẫn ñến năng suất và chất lượng ñường mía ñạt 
thấp.  

Trước tình hình trên, ông Trương Ngọc Nhi cho rằng doanh nghiệp phải ñứng ra ñể ñảm bảo cho 
nông dân trồng mía theo hướng chuyên canh, trở thành một nghề sản xuất chính bền vững. Trước 
tiên, tỉnh phải có qui hoạch ổn ñịnh; có chính sách ñầu tư, hỗ trợ cho người trồng mía tập trung; Công 
ty cổ phần ðường có giá mua ổn ñịnh và theo giá thị trường, có bảo hiểm giá ổn ñịnh cho nông dân ít 
nhất 3 năm. UBND tỉnh sẽ ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký văn bản liên tịch 
về phát triển vùng nguyên liệu mía giữa ñịa phương với Công ty cổ phần ðường; tiếp tục củng cố hoạt 
ñộng của các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã; ưu tiên áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới 
trong sản xuất của các hợp tác xã. Tỉnh cũng sẽ mở rộng các dịch vụ khác cho các hợp tác xã ñể tăng 
thu nhập của xã viên và tập trung củng cố các hợp tác xã. ðối với công ty cổ phần ñường Quảng Ngãi 
xây dựng các ñề án: phát triển các giống mía mới, dồn ñiền ñổi thửa kết hợp với khai hoang mở rộng 
diện tích mía. ðối với các huyện chỉ ñạo việc xây dựng trụ sở của 3 hợp tác xã; bố trí cán bộ, sắp xếp 
bộ máy tổ chức và các chế ñộ hỗ trợ cho cán bộ hợp tác xã; cung cấp các dịch vụ sau mía cho các 
hợp tác xã như vay vốn, hướng dẫn kỹ thuật…nhằm tăng năng suất, chất lượng mía. 

Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ ñạo Công ty cổ phần ñường Quảng Ngãi phải 
có trách nhiệm ñầu tư vùng mía, Công ty cần cần phải thay ñổi hệ thống thiết bị ño chữ ñường; 
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công bố giá mua mía cho nông dân và giá mía có bảo hiểm; có chính sách ñầu tư hợp lý mang 
tính ổn ñịnh. Làm ñược những ñiều ñó thì vùng nguyên liệu mía ở Quảng Ngãi mới phát triển bền 
vững. Thời gian ñến, UBND tỉnh chỉ ñạo các ngành chức năng ñánh giá lại việc xây dựng và phát 
triển của các hợp tác xã chuyên canh mía kết hợp chăn nuôi, các công trình XDCB và ñưa ra giải 
pháp thực hiện ñề tài “ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình chuyên canh mía, chăn nuôi 
bò và các giải pháp ñồng bộ phát triển hợp tác xã kiểu mới trên ñịa bàn tỉnh”… 

Còn ñối với việc gia nhập WTO của Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận ñịnh, 
ngành mía ñường sẽ gặp nhiều thách thức hơn là thuận lợi. Do vậy, Công ty cổ phần ðường 
Quảng Ngãi cần xây dựng qui trình hoạt ñộng, nâng cao chất lượng các loại sản phẩm, giảm giá 
thành, tiết giảm nhân công, chú trọng ñào tạo nhân lực. ðặc biệt, riêng ñối với cây mía chỉ có nâng 
năng suất, chất lượng cây mía mới giải quyết ñược phát triển vùng mía theo hướng ổn ñịnh, bền 
vững trên ñịa bàn tỉnh. 

TIN VẮN 

Giá ñường có kh ả năng ti ếp tục gi ảm nh ẹ  

Tổ ñiều hành thị trường trong nước dự báo, trong tháng 12, tuy nhu cầu tiêu dùng ñường tăng ñể 
phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp cuối năm nhưng do các nhà máy ñường ñã bước vào vụ sản xuất 
cùng với lượng ñường tồn kho còn lớn nên giá ñường có khả năng tiếp tục giảm nhẹ. Tháng 11, cả 
nước ñã có 21/36 nhà máy ñường vào vụ sản xuất 2006/2007 và sản xuất ñược gần 88.000 tấn 
ñường, ñưa lượng ñường sản xuất từ ñầu vụ tới nay lên 113.900 tấn. Do nguồn cung ñường trên thị 
trường tăng nên giá bán buôn ñường tinh luyện và ñường vàng tiếp tục giảm từ 200 - 600 ñồng/kg. Tại 
các trung tâm bán buôn, giá ñường kính trắng từ 7.200 - 7.600 ñồng/kg, ñường tinh luyện từ 7.500 - 
7.800, ñường vàng từ 6.600 - 7.000 ñồng/kg. Giá bán lẻ ñường trắng trên thị trường cũng tiếp tục 
giảm, còn 8.500 - 11.000 ñồng/kg. Trước tình hình giá mía trong nước có chiều hướng tiếp tục giảm, 
Tổ ñiều hành thị trường trong nước ñề nghị Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các 
Bộ, ngành, các ñịa phương và các nhà máy ñường ở ñồng bằng sông Cửu Long thực hiện việc công 
bố rộng rãi giá mía trên các phương tiện thông tin ñại chúng, bảo ñảm thu nhập hợp lý cho người nông 
dân ñể giữ ổn ñịnh diện tích trồng mía niên vụ 2007/2008, giúp phát triển sản xuất của ngành ñường 
trong thời gian tới. 

Tây Ninh:  Chính th ức vào v ụ chế biến mía ñường niên v ụ 2006-2007  

Sáng ngày 21/11/2006, Nhà máy ñường BourBon-Tây Ninh có công suất lớn nhất cả nước (8.000 
tấn mía cây/ngày) ñã khởi ñộng máy, chính thức bước vào vụ chế biến mía ñường niên vụ 2006-2007. 

Theo thống kê của ngành nông nghiệp Tây Ninh, ñể có ñủ nguồn nguyên liệu phục vụ cho chế biến 
niên vụ 2006-2007, các nhà máy ñường của tỉnh là Bourbon, Biên Hòa và Nước Trong ñã chi trên 300 tỷ 
ñồng ñể ñầu tư, ứng trước cho nông dân trồng mía; ñồng thời cải tạo một số tuyến ñường giao thông, 
thủy lợi nội ñồng, nên diện tích năm nay ñạt gần 30.000 ha, tăng 20% so với vụ trước, trong ñó 80% diện 
tích ñã ñược chuyển xuống vùng ñất thấp, năng suất ñược nâng lên ñạt bình quân 60 tấn/ha. Giá mía 
năm nay cũng ñược các nhà máy thu mua cao hơn năm trước, ñạt 370.000 ñồng/tấn tại ruộng. Với giá 
này, người trồng mía thu lãi bình quân từ 8 ñến 10 triệu ñồng/ha. 

Theo ông Phillip Lombard, Tổng giám ñốc Nhà máy ñường Bourbon - Tây Ninh, với diện tích ñầu tư 
riêng của nhà máy hiện nay là 16.200 ha mía, vụ này nhà máy có khả năng sản xuất ñược 80.000 tấn 
ñường, tăng hơn 20.000 tấn so với vụ trước. Giá thu mua mía với người nông dân và giá bán ñường 
bình quân 7.000 ñồng/kg như hiện nay, ñã bảo ñảm ñược lợi ích hài hòa giữa người nông dân và các 
nhà máy ñều làm ăn ñều có lãi. 

Tây Ninh:  ðầu tư hơn 4 tỷ ñồng hỗ trợ nông dân tr ồng mía  

Nhằm khuyến khích nông dân mở rộng diện tích trồng mía và chuyển cây mía xuống vùng ñất thấp 
ñạt hiệu quả cao hơn, năm 2006 tỉnh Tây Ninh ñã trích ngân sách gần 4,7 tỷ ñồng hỗ trợ cho người 
trồng mía. 

Cụ thể, cứ mỗi ha mía trồng mới, nông dân sẽ ñược hỗ trợ 388.000 ñồng tiền lãi suất vay vốn ngân 
hàng. Ngoài nguồn chi ngân sách Nhà nước, các nhà máy ñường còn hỗ trợ không hoàn lại mỗi ha 
1.000.000 ñồng tiền mặt, hoặc bằng hom giống cho những hộ chuyển mía từ vùng cao xuống ruộng. 
Nhà máy ðường Bourbon-Tây Ninh còn cho nông dân vay vốn mua ñất, thuê ñất và lo khâu thủy lợi 
phí cho người trồng mía. Nhờ những chính sách hỗ trợ tích cực từ phía chính quyền ñịa phương và 
doanh nghiệp, vụ mía ñường năm 2006 ñến 2007, tòan tỉnh Tây Ninh ñã trồng mới thêm ñược 12.074 
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ha, chủ yếu ở vùng ñất thấp, như vậy nâng tổng số diện tích mía hiện có lên 32.000 ha, ước sản lượng 
thu họach ñạt 1.945.000 tấn mía cây, ñủ cung cấp cho họat ñộng chế biến ñường của các nhà máy. 

Cần có h ệ thống thu ỷ lợi cho các vùng tr ồng mía  

Mùa mưa năm nay, trên cánh ñồng của của một số vùng thuộc 3 huyện Tân Biên, Tân Châu, Châu 
Thành (tỉnh Tây Ninh) có gần 1.000 ha mía sắp thu hoạch ñã bị thiệt hại nặng nề, do các ruộng mía bị 
ngập nước, bởi mía cây bị ngập trong thời gian dài sẽ không thu hoạch ñược, số còn lại thì chất lượng 
ñường giảm sút lớn. Với những ruộng mía ñã thu hoạch hai, ba vụ thì nông dân còn ñược “an ủi” chút 
ñỉnh, do họ ñã thu lại ñược vốn, nhưng với những ruộng mía mới xuống giống vụ ñầu thì năm sau 
nông dân phải ñầu tư trồng mía lại với chi phí, họ phải tốn kém không nhỏ.  

Nguyên nhân là do các nhà máy ñường và nông dân nôn nóng chuyển cây mía từ vùng ñất cao 
xuống vùng ñất thấp, nhằm cho hiệu quả cao, nhưng chưa quan tâm ñến việc ñầu tư cho công tác thủy 
lợi, tiêu thoát nước trong lúc thời tiết có mưa nhiều như năm nay; hậu quả là nước mưa không có 
ñường thoát, ruộng mía bị ngâm lâu và thối gốc, dẫn ñến chết. 

Những nông dân gặp thất bại trong vụ mía năm nay rất cần ñược sự hỗ trợ và chia sẻ của các công 
ty, các nhà máy ñường ñã ký kết hợp ñồng bao tiêu sản phẩm cho nông dân và nên ñầu tư vốn cho họ 
trồng lại ruộng mía. Tuy nhiên, ñiều mà nông dân trồng mía mong mỏi hơn là các công ty, các nhà máy 
ñường cần kết hợp với chính quyền ñịa phương có hướng ñầu tư ñồng bộ hệ thống thuỷ lợi hợp lý ở 
những cánh ñồng trồng mía ñể phục vụ tưới và tiêu nước kịp thời, nhằm tránh thiệt hại ñáng tiếc cho 
ruộng mía ở những vụ sau. Có làm ñược như thế, các công ty, các nhà máy ñường mới khuyến khích 
ñược nông dân tiếp tục phát triển diện tích trồng mía ở vùng ñất thấp, trũng ñể có ñủ nguồn nguyên 
liệu cung cấp cho các nhà máy ñường. 

Công ty ñường Kon Tum s ản xu ất 14 nghìn t ấn ñường RS trong v ụ ép 2006-2007   

Từ ñầu tháng 11/2006, Công ty ñường Kon Tum ñã bước vào vụ ép năm 2006-2007 với mục tiêu 
sản xuất ñạt 14.000 tấn ñường RS. 

Bước vào vụ sản xuất 2006-2007, Công ty ñường Kon Tum ñã ký hợp ñồng với hộ gia ñình trồng 
mía thu mua toàn bộ mía nguyên liệu với gía 400.000 ñồng/tấn tại ruộng. Trước ñó Công ty ñã ký hợp 
ñồng phát triển vùng nguyên liệu với gần 40 già làng, trưởng bản ñể vận ñộng hộ gia ñình ñồng bào 
trồng mía.  

Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 ha mía nguyên liệu. Nhờ ñược ñầu tư chăm sóc tốt nên năng suất 
mía trong toàn vùng nguyên liệu ñều ñạt từ 60 tấn/ha trở lên. Nhiều vùng nguyên liệu mía ở các xã 
ðoàn Kết, phường Thống Nhất, phường Nguyễn Trãi (thị xã Kon Tum) ñạt năng suất 120 tấn/ha. Với 
năng suất cao cộng với gía thu mua mía nguyên liệu ổn ñịnh, dự tính trong vụ sản xuất năm nay hộ 
gia ñình trồng mía sẽ có lãi từ 20 triệu ñến 30 triệu ñồng/ha. Nhiều hộ gia ñình ở xã ðoàn Kết, 
phường Thống Nhất, phường Nguyễn Trãi nhờ ñầu tư chăm sóc tốt nên có khả năng có lãi trên 40 
triệu ñồng/ha. 

Phú Yên:  Các cơ sở mía th ủ công v ẫn ti ếp tục phát tri ển  

Giám ñốc sở Công nghiệp Phú Yên nhận ñịnh: niên vụ ép mía 2006-2007, các cơ sở mía thủ công 
trên ñịa bàn tỉnh vẫn tiếp tục phát triển. Nguyên nhân là do trên thị trường bán lẻ giá ñường RS vẫn 
còn cao trong khi nhu cầu tiêu dùng ñường trầm trong nhân dân phổ biến hơn sử dụng ñường RS vì 
giá rẻ. 

Theo thống kê, trên ñịa bàn tỉnh Phú Yên ngoài 241 cối sản xuất ñường kết tinh, hiện còn có 716 
cơ sở ép thủ công với công suất ép 6.444 tấn mía/ngày, nghĩa là gấp 1,6 lần so với tổng công suất 
của hai nhà máy ñường KCP và Tuy Hoà cộng lại. Niên vụ vừa qua các cơ sở ép thủ công ñã tiêu 
thụ của nông dân 354.000 tấn mía và sản xuất hơn 26.000 tấn ñường trầm. Mặc dù tỉ lệ sản phẩm 
qui ra ñường RS do các cơ sở ép thủ công sản xuất chỉ ñạt 40 kg trên một tấn mía cây nguyên liệu 
(mà tính ra các cơ sở che ép thủ công ñã làm thất thoát một lượng ñường khoảng 14.000 tấn ñường 
RS) nhưng nông dân vẫn muốn bán mía cho các cơ sở ép. Nguyên nhân vì nông dân thu nhập từ 
các cơ sở ép thủ công vẫn cao hơn so thu nhập từ các nhà máy ñường. Cụ thể như niên vụ mía 
ñường 2005-2006 khi giá ñường lên cao, nhà máy KCP ñã nâng giá mua lên 550.000 ñồng/tấn mía 
tại bàn cân nhà máy. Trong khi ñó, sử dụng 2 tấn mía ñã sản xuất ñược 01 phuy ñường trầm (từ 200 
kg ñến 220 kg) với giá 1,4 triệu ñồng/phuy. Làm một phép tính ñơn giản với một tấn mía bán tại bàn 
cân nhà máy là 550.000 ñồng, sau khi trừ toàn bộ chi phí gồm công chặt, công bốc vác lên xe và vận 
chuyển ñến nhà máy tổng cộng 80.000 ñồng/tấn thì nông dân còn thu nhập 470.000 ñồng/tấn. Trong 
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khi tại cơ sở ép thủ công thì thu ñược 700.000 ñồng/tấn mía (tương ñương 1,4 triệu ñồng/phuy 
ñường trầm), sau khi trừ công chặt mía, vận chuyển và chi phí nấu ép tổng cộng 125.000 ñồng/tấn 
thì nông dân còn thu nhập 575.000 ñồng/tấn. Như vậy tính ra ñem ép thủ công thì thu nhập của nông 
dân tăng thêm 105.000 ñồng/tấn so với bán cho nhà máy ñường. Chính vì chênh lệch như trên, giá 
thành ñường trầm rẻ hơn ñường RS rất nhiều, mà giá rẻ thì hợp túi tiền của người nông dân. Thực 
tế, người nông dân còn một số khoản thu nhập khác nữa như tận dụng ñược bã mía. ðồng thời do 
công suất che ép thủ công nhỏ nên thu hoạch mía có thể phân bổ làm nhiều ngày, tạo ñiều kiện sử 
dụng công lao ñộng nhàn rỗi trong gia ñình do không bị khống chế về qui ñịnh thời gian chặt ñốn mía 
như các nhà máy ñường… Bên cạnh ñó, còn có nguyên nhân khách quan là trong việc thực hiện 
nghĩa vụ thuế, các nhà máy ñường phải nộp thuế VAT cho mỗi tấn mía cây là 43.000 ñồng trong khi 
các cơ sở ép thủ công nộp thuế 5.240 ñồng theo tính toán của cục thuế Phú Yên. Do vậy, các cơ sở 
ép thủ công vẫn hoạt ñộng hợp pháp vì có ñăng ký kinh doanh và ñóng ñầy ñủ thuế. 
Chính vì thế mặc dù hai nhà máy ñường KCP và Tuy Hoà có gía mua nguyên liệu mía chiếm tỉ trọng 
từ 60% ñến 65,8% so giá bán buôn ñường RS trước thuế nhưng nông dân vẫn không chịu bán. ðó 
là chưa kể tình trạng xảy ra nhiều trường hợp hộ nông dân ñã hợp ñồng ñầu tư và bao tiêu nguyên 
liệu mía với các nhà máy từ ñầu vụ nhưng do thấy chênh lệch về thu nhập khá cao nên ñến kỳ thu 
hoạch không bán mía cho nhà máy hoặc chỉ bán một sản lượng mía ñúng với giá trị mà nhà máy ñã 
ñầu tư, sản lượng còn lại ñem bán các cơ sở ép thủ công…. Những bất cập trên ở Phú Yên vốn dĩ 
xảy ra ñã 3 niên vụ mía nhưng ñến nay Ban ñiều hành chương trình mía ñường tỉnh và chính quyền 
các huyện vẫn chưa có giải pháp khắc phục có hiệu quả. Và hai nhà máy ñường KCP và Tuy Hoà 
vẫn tiếp tục không chạy hết công suất trong khi nằm trên vùng nguyên liệu mía có sản lượng mía 
hàng năm từ 800.000 ñến 900.000 tấn. 

Ngh� An:  Khắc ph ục tình tr ạng tranh mua mía nguyên li ệu  

Bước vào vụ sản xuất mía ñường năm 2006 – 2007, cho dù diện tích mía nguyên liệu tăng 9.000 ha 
so với vụ sản xuất năm 2005 – 2006, nhưng các nhà máy ñường trong tỉnh Nghệ An vẫn gặp khó khăn 
trong thu mua nguyên liệu. Từ giữa tháng 10/2006 ñến nay, tại các vùng nguyên liệu mía trong tỉnh 
Nghệ An xảy ra tình trạng tranh mua mía nguyên liệu giữa các nhà máy ñường với nhau.  

Có tình trạng này là do, các nhà máy tuy xây dựng ñược vùng nguyên liệu cho riêng mình, nhưng 
quản lý vùng nguyên liệu chưa chặt chẽ, giá mua ñưa ra không phù hợp nên vẫn không thu mua 
ñược toàn bộ mía trong vùng nguyên liệu của mình. Vụ sản xuất 2006 - 2007, các nhà máy ñường 
trong tỉnh thông báo ñến nông dân giá mua mía ở mức cao nhất là 370.000 ñồng/tấn tại ruộng; trong 
khi ñó, với mức giá này, nông dân cho biết là không phù hợp vì giá vật tư, phân bón, xăng dầu phục 
vụ cho việc trồng mía ñều tăng từ 15% ñến 20% so với vụ sản xuất trước.  

Khắc phục tình trạng trên, tỉnh Nghệ An ñang yêu cầu ngành nông nghiệp phối hợp với các ñịa 
phương và các ngành liên quan quản lý chặt vùng nguyên liệu, giảm ñến mức thấp nhất tình trạng 
“chảy” mía ra ngoài. Tỉnh cũng yêu cầu các nhà máy ñường thu mua mía cho nông dân với giá hợp 
lý hơn. Tuy nhiên, việc làm này ñang gặp khó khăn do tỉnh không can thiệp ñược giá thu mua mía 
nguyên liệu mà do các nhà máy ñường tự ñề ra. 

Nghệ An là vùng trọng ñiểm sản xuất mía ñường của cả nước với 4 nhà máy có tổng công suất 
10.950 tấn/ngày. Vụ sản xuất năm 2006 – 2007, các nhà máy sẽ sản xuất 15 vạn tấn ñường. Nếu 
ñạt ñược chỉ tiêu này thì ñây là vụ sản xuất ñạt sản lượng ñường cao nhất từ trước ñến nay và tăng 
hơn vụ sản xuất năm 2005 – 2006 là 80.640 tấn. 

B�n Tre:  Hơn 200 ha mía b ị rầy ñầu vàng  gây h ại  

ðến hết tháng 10/2006, tại ñịa bàn các xã: Tân Phong, Hòa Lợi, Quới ðiền, Thới Thạnh và Bình 
Thạnh của huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến tre ñã có hơn 200 ha mía bị rầy ñầu vàng gây hại. Theo Chi 
cục Bảo vệ thực vật và Trung tâm khuyến nông tỉnh Bến Tre thì rầy ñầu vàng là một ñối tượng gây 
hại tương ñối lớn và ñầy nguy hiểm ñối với cây mía. Các nhà khuyến nông và bảo vệ thực vật của 
tỉnh Bến Tre ñang tập trung tuyên truyền phổ biến, tập huấn hướng dẫn, khuyến cáo nông dân trồng 
mía cần kịp thời phát hiện và tiêu diệt hết rầy ñầu vàng theo khuyến cáo của Chi cục Bảo vệ thực vật 
và Trung tâm khuyến nông. 

Nhà máy ñường Nước Trong ép ñược trên 35.000 t ấn mía cây  

ðến nay, sau gần 1 tháng ñi vào họat ñộng, Nhà máy ñường Nước Trong (Tây Ninh) ñã thu mua 
và ñưa vào chế biến ñược 35.000 tấn mía cây, cho ra 3.100 tấn ñường thành phẩm. ðể có ñủ nguồn 
nguyên liệu 180.000 tấn mía cây ñáp ứng cho suốt vụ chế biến trong niên vụ 2006-2007, Nhà máy 
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ñã trực tiếp ký hợp ñồng với nông dân trồng 3.600 ha mía; trồng rải vụ ở vùng ñất cao ñược trên 900 
ha loại mía chín sớm và trồng trên vùng triền gò và ñất thấp. ðể nâng cao hiệu quả sản xuất, trong 
niên vụ này, Nhà máy ñường Nước Trong ñã cải tiến quy trình sản xuất, ñổi mới hệ thống quản lý 
theo chuẩn ISO 9001-2000, từ ñó tinh giảm ñược 25% lực lượng lao ñộng nhưng vẫn ñảm bảo hiệu 
quả sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ khách hàng. Công tác sắp xếp 
nhân sự và lao ñộng hợp lý nên hệ số an toàn sản xuất ñược nâng lên ñạt mức 96%, trong 100 giờ 
sản xuất thì dây chuyền chỉ còn nghỉ 4 giờ. Qua một tháng chạy máy với công tác quản lý ñã thay 
ñổi, cho thấy hiệu suất mía thu hồi ñược cải thiện rõ rệt. Nếu như trước kia gần 12,5 kg mía mới cho 
ra 1 kg ñường thì ở vụ mía này, chỉ gần 10 kg mía là ñược 1 kg ñường thành phẩm. ðồng thời chất 
lượng sản phẩm cũng ñược nâng cao, ñường loại 1 ñạt tỷ lệ 85%, tăng 15% so với vụ sản xuất 
trước. Hiện Nhà máy ñang thu mua mía cây với giá sàn 350.000 ñồng/tấn, ñồng thời hỗ trợ ñầu vụ 
thêm 40.000 ñồng/tấn và áp dụng chế ñộ bảo hiểm chữ ñường với nông dân. Theo số liệu thống kê, 
tổng diện tích mía tại Tây Ninh hiện ñã ñạt hơn 35.000 ha, trong ñó có gần 16.000 ha mía gia tăng ở 
vùng thấp, dự kiến sản lượng của tỉnh sẽ ñạt 1,7 triệu tấn mía cây trong năm nay. 

H"u Giang:  Giá mía ñang gi ảm  

Nông dân tỉnh Hậu Giang ñang bước vào giai ñoạn thu hoạch rộ vụ mía 2006-2007 ñể chạy lũ, 
giá thu mua giảm mạnh. Hiện thương lái mua tại rẫy ở huyện Phụng Hiệp từ 320- 400 ñồng/kg, giảm 
20-30 ñ/kg so với tuần trước và giảm gần 50 ñ/kg so với giá ñầu vụ. Nguyên nhân do ảnh hưởng của 
giá ñường trong nước và thế giới giảm mạnh cùng với việc nhập lậu ồ ạt ñường Thái Lan ñã làm giá 
thu mua mía nguyên liệu của các nhà máy ñường giảm mạnh Từ ngày 1/11/2006, Công ty CP Mía 
ñường Cần Thơ ñã thực hiện lộ trình giảm giá mía 10 ñ/kg và ñến ngày 5/11/2006 sẽ tiếp tục giảm 
giá thêm 10 ñ/kg. Sau ñó, giá thu mua mía sẽ ñược ñiều chỉnh căn cứ vào tình hình giá ñường trên 
thị trường. Do hầu hết sản lượng mía ñang thu hoạch hiện nay chưa ñủ ñộ chín nên chữ ñường 
trong mía cũng thấp, chỉ ñạt bình quân từ 7-9 chữ ñường nên giá thu mua cũng thấp. ðến ñầu tháng 
11/2006, toàn tỉnh Hậu Giang ñã thu hoạch ñược gần 2.000 ha mía nguyên liệu, năng suất bình 
quân ñạt 125 tấn/ha, cao hơn cùng kỳ từ 10-20 tấn/ha. 

H"u Giang:  Mía b ị tồn ñọng ở cầu cảng c ủa các nhà máy ñường  

Nông dân trồng mía tỉnh Hậu Giang ñang bước vào giai ñoạn thu hoạch rộ niên vụ 2006-2007 với 
năng suất ñạt khá cao, bình quân 125 tấn/ha. Do thu hoạch rộ nên hiện tại ñã xuất hiện tình trạng 
mía bị tồn ñọng tại các cầu cảng của nhà máy ñường. 

Tại nhà máy ñường Phụng Hiệp, mặc dù nhà máy ñã hoạt ñộng vượt công suất cho phép (2.000 
tấn mía cây/ngày) từ 500 ñến 600 tấn/ngày nhưng lượng mía ñang nằm tại cầu cảng chờ ñược cân 
và ñưa vào nhà máy lên ñến trên dưới 10.000 tấn mỗi ngày, những ngày cao ñiểm có trên 15.000 
tấn. Còn tại nhà máy ñường Vị Thanh, mặc dù diện tích mía ở ñịa phương này ñược thu hoạch 
muộn hơn Phụng Hiệp nhưng với công suất hoạt ñộng 2.000 tấn mía cây/ngày, Nhà máy cũng không 
ñáp ứng nổi. Trong khi ñó, nông dân lại ñang phải khẩn trương thu hoạch mía ñể chạy lũ và hiện 
nhiều diện tích mía ñã trỗ bông, làm ảnh hưởng ñến năng suất và chữ ñường của mía.  

Việc mía thu hoạch xong phải chờ ñợi nhiều ngày tại các cầu cảng ñã làm cho chi phí thuê mướn 
ghe chở mía tăng cao, mía bị giảm cân, ảnh hưởng ñến chữ ñường dẫn ñến làm giảm hiệu quả kinh 
tế. Hiện nay, Công ty cổ phần Mía ñường Cần Thơ ñang khẩn trương lắp ñặt thêm 1 dây chuyền ép 
mới tại nhà máy ñường Vị Thanh ñể ñưa công suất từ 2.000 tấn mía/ngày lên 3.500 tấn mía/ngày, 
ñồng thời nâng cấp, lắp ñặt thêm một số trang thiết bị ñể làm tăng cao hiệu quả và sản phẩm ñường 
tại nhà máy ñường Phụng Hiệp. Tổng nguồn vốn ñầu tư cho 2 nhà máy trên khoảng 150 tỷ ñồng. Dự 
kiến việc nâng công suất cho nhà máy ñường Vị Thanh sẽ hoàn thành và ñưa vào sử dụng ngay 
trong vụ mía này (cuối năm 2006 hoặc ñầu năm 2007), góp phần giải quyết lượng mía tồn ñọng lớn 
trong dân, tránh thất thoát làm giảm hiệu quả sản xuất của bà con ñồng thời cũng góp phần cao hiệu 
quả kinh tế cho Công ty.  

Làm giàu t ừ mía và dứa  

ðến xóm 14, xã miền núi Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) không ai không biết gia ñình 
anh Thanh làm giàu từ cây mía, cây dứa và cây ăn quả ngay trên mảnh ñất quê hương. Với 10 ha 
ñất ñồi, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thanh ñã trăn trở chọn cây mũi nhọn là cây dứa. Gia ñình anh ñã 
vay vốn, ñổ công sức cải tạo ñất cằn sỏi ñá cho cây dứa và ñi học kỹ thuật mới ñể ñưa vào ứng 
dụng. Cơ chế mới và tư duy mới. Năm 2002, trồng 3 ha, do chất ñất và mức ñầu tư có hạn nên năng 
suất dứa của gia ñình anh chỉ ñạt 35 tấn/ha, trừ chi phí giống, vật tư phân bón, công chăm sóc hết 
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15 triệu ñồng/ha, anh còn lãi 10 triệu ñồng/ha/năm. Thời gian gần ñây cây mía ñược giá, gia ñình 
anh ñầu tư trồng 2 ha mía, với các khoản chi phí như cày ñất, mua giống hết 16 triệu ñồng, nhưng 
nay 2 ha mía của gia ñình anh ñã ñến kỳ cho thu hoạch, dự tính ñạt trên 100 tấn mía, doanh thu ước 
ñạt 40 triệu ñồng. Cộng với các khoản lãi từ chăn nuôi 3 con hươu, trâu, lợn, gia cầm, mỗi năm gia 
ñình anh thu lãi hơn 65 triệu ñồng, một nguồn thu ñáng kể so với vùng ñồi núi còn lắm khó khăn này. 
Còn ñất, còn thời gian anh Thanh bắt tay vào trồng 2 ha xoài với 1.500 cây, 200 cây vải, nhãn. Chỉ 3 
năm nữa, xoài, vải, nhãn cho quả, ñây là nguồn thu nhập không nhỏ cho gia ñình anh. Trong năm 
tới, anh Thanh sẽ phủ kín vùng ñồi 10 ha này cho hoa thơm quả ngọt, bốn mùa ñều có thu hoạch từ 
cây ăn quả, dứa, mía và cây hương trầm. 

 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ   

Thế giới sẽ dư thừa 5,8 tri ệu tấn ñường niên v ụ 2006/07 

Theo dự báo của Tổ chức ðường Quốc tế (ISO), sản lượng ñường thế giới niên vụ 2006/07 sẽ 
vượt 5,8 triệu tấn so với tiêu thụ. ISO ñã ñiều chỉnh tăng dự báo về sản lượng ñường niên vụ 
20065/07 thêm 3,6 triệu tấn lên kỷ lục 158,3 triệu tấn, quy thô. Nguyên nhân do giá ñường thế giới 
tăng quá mạnh hồi cuối năm 2005 và ñầu 2006 ñã khuyến khích cả nước xuất khẩu và nước nhập 
khẩu ñường tăng mạnh sản xuất mặt hàng này.  

ISO dự báo xuất khẩu ñường thế giới sẽ ñạt 47,7 triệu tấn, sẽ cao hơn 2,8 triệu tấn so với nhu 
cầu nhập khẩu.  

Dự trữ ñường thế giới sẽ là năm thứ 2 liên tiếp tăng, thêm 3,037 triệu tấn trong niên vụ 2006/07 
so với niên vụ trước, lên 62,9 triệu tấn, bằng 41.3% tiêu thụ toàn cầu, so với 40% của niên vụ 
2005/06. 

ở Braxin, lượng mía dùng ñể sản xuất ñường tăng lên. Cũng do chi phí nhập khẩu ñường tăng, 
một số nước nhập khẩu ñường chính, nhất là Nga, cũng tăng mạnh sản lượng ñường lên, ít nhất 
ñạt tự cung tự cấp. ISO dự báo thế giới sẽ dư thừa ñường ngay cả khi sản lượng ñường củ cải 
của EU dự báo sẽ giảm 4,7 triệu tấn trong năm ñầu tiên áp dụng chế ñộ mới. ISO dự báo sản 
lượng ñường của 25 nước EU sẽ ñạt 17,110 triệu tấn, quy thô, so với 17,100 triệu tấn dự báo hồi 
tháng 9. Dự báo thị trường ñường thế giới sẽ tiếp tục dư thừa trong niên vụ 2007/08, dư khoảng 
2,5 triệu tấn.  

Sản lượng ñường ấn ðộ vụ 2006/07 (tháng 10 ñến tháng 9) dự báo ñạt 22,9 triệu tấn, tăng so với 
mức 19,4 triệu tấn vụ 2005/06, và xuất khẩu sẽ ñạt khoảng 3 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng của EU 
sẽ có ảnh hưởng chút ít tới cung ñường toàn cầu. Những số liệu về sản lượng ñường của EU hiện có 
ảnh hưởng ñôi chút tới cán cân thương mại ñường toàn cầu, vì hầu hết lượng dư thừa sẽ vẫn nằm ở 
EU do những hạn chế xuất khẩu mà Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ñặt ra. (Reuters, 
15/11/2006) 

Giá ñường Thái Lan gi ảm ñể thu hút khách mua qu ốc tế 

ðầu tuần này, mức chênh lệch giá giữa ñường trắng Thái Lan và giá trên thị trường kỳ hạn 
London ñã giảm sút so với một tuần trước ñó trong bối cảnh các nhà xuất khẩu cắt giảm giá ñể thu 
hút các khách mua quốc tế. Giá chào bán ñường trắng Thái Lan loại 100 ICUMSA giao tháng 2-
3/07 hiện ñã ngang bằng với giá hợp ñồng cùng loại trên thị trường London, trong khi tuần trước 
cao hơn 3 USD/tấn.  

Hiện các nhà xuất khẩu ñang thực sự chịu áp lực bán ra trong bối cảnh vụ thu hoạch sẽ bắt ñầu 
trong vài tuần tới. ðến thời ñiểm này, các nhà xuất khẩu vẫn chưa bán ñược nhiều, trong khi Thái 
Lan ñang có sản lượng lớn hơn rất nhiều so với khả năng tiêu thụ của mình. Theo ước tính, Thái 
Lan sẽ dư thừa khoảng 4,2 triệu tấn, gồm cả ñường trắng và ñường thô cho xuất khẩu trong năm 
2007, tăng hơn gấp ñôi so với mức khoảng 2 triệu tấn trong năm nay. Theo một thương nhân, nhiều 
khả năng ấn ðộ sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu ñường và ñiều này càng gây áp lực lên các nhà 
xuất khẩu Thái. ðược biết, cuối tuần trước, nội các ấn ðộ ñã thảo luận việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất 
khẩu nhưng chưa ñưa ra thời gian thực hiện quyết ñịnh này.  

ðược biết, ấn ðộ là ñối thủ cạnh tranh của Thái Lan khi cả 2 nước cùng bán ñường sang các 
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nước láng giềng, trong ñó có Indonesia. ấn ðộ và Thái Lan cùng bán loại ñường 100 ICUMSA. 
Thái Lan cũng bán cả ñường trắng tinh luyện chất lượng cao loại 45 ICUMSA và ñường thô. 

Trong tuần qua, hoạt ñộng giao dịch ñường của Thái Lan tiếp tục diễn biến tẻ nhạt chỉ với vài 
hợp ñồng ñược thực hiện giao trong năm 2007. Các thương nhân dự ñoán, mối quan tâm nhỏ ñối 
với ñường trắng Thái loại 100 ICUMSA sẽ xuất hiện nếu giá của loại ñường này giảm, xuống mức 
thấp hơn 10 USD/tấn so với giá ñường kỳ hạn London. Hoạt ñộng chất hàng lên tàu cũng với khối 
lượng hạn chế, trong ñó có một vài tàu nhỏ ñang chất ñường thô sang Indonesia.  

Hiện nội các Thái Lan vẫn chưa thảo luận mức giá thu mua mía sơ bộ. Văn phòng thư ký nội 
các vẫn ñang ñợi ý kiến từ Bộ Nông nghiệp và Bộ thương mại về mức giá thoả thuận trước khi 
trình lên nội các. (1 USD = 36,50 baht) (Xinhua, 15/11/2006) 

Năm qu ốc gia Trung M ỹ sẽ tăng xu ất kh ẩu ñường thêm 21,84% trong niên v ụ 2006/07 

Theo dự ñoán của Uỷ ban ñường Trung Mỹ, trong niên vụ 2006/07, 5 quốc gia trong khối sẽ 
tăng khối lượng ñường xuất khẩu thêm 21,84% và tăng sản lượng ñường thêm 11,5%. Cụ thể, sản 
lượng ñường của 5 nước dự ñoán ñạt 4,17 triệu tấn, khối lượng xuất khẩu ñạt 2,51 triệu tấn trong 
niên vụ 2006/07. 

Niên vụ trước, do ảnh hưởng của bão và thời tiết bất lợi, 5 nước Trung Mỹ chỉ sản xuất chưa 
ñầy 3,74 triệu tấn ñường, thấp hơn so với dự kiến ban ñầu. Khối lượng xuất khẩu chỉ ñạt 2,06 triệu 
tấn. 

Bên cạnh thời tiết thuận lợi, dự ñoán sản lượng ñường tăng trong niên vụ 2006/07 cũng là 
do việc mở rộng diện tích trồng mía, ñặc biệt là tại Guatemala – nơi diện tích mía ñã tăng 
thêm 10% trong niên vụ 2006/07. Trong dự ñoán ban ñầu này, Guatemala - nước sản xuất 
ñường lớn tại khu vực, ñược dự ñoán sản xuất 2,28 triệu tấn ñường, trong ñó xuất khẩu ước 
ñạt 1,62 triệu tấn.  

Các quan chức ngành ñường khu vực Trung Mỹ cho biết, gần như toàn bộ số ñường xuất khẩu 
dự ñoán trong niên vụ 2006/07 ñã ñược bán. Công tác thu hoạch bắt ñầu trong tháng 11 này và sẽ 
rộ nhất vào tháng 1. Theo Uỷ ban ñường Trung Mỹ, El Salvador sẽ là nước sản xuất ñường lớn 
thứ hai trong khu vực với mức sản lượng ước ñạt 592.621 tấn, và xuất khẩu dự ñoán ở mức 
316.483 tấn. 

Sản lượng ñường của Nicaragoa ước ñạt 498.957 tấn, trong ñó xuất khẩu 261.897 tấn. Costa 
Rica dự ñoán sản xuất 422.404 tấn, xuất khẩu 183.438 tấn. Honduras có sản lượng dự ñoán ở 
mức 374.472 tấn, xuất khẩu ñạt 123.961 tấn. 

Trong khi ñó, mặc dù là một thành viên của Uỷ ban ñường Trung Mỹ, song sản lượng và xuất 
khẩu ñường của Panama không ñược công bố. 

Dự ñoán, niên vụ này năng suất từ mía của khu vực sẽ ñạt mức cao, dao ñộng từ 204,5 lb 
ñường/tấn mía tại Honduras cho tới 238 lb ñường/tấn mía tại El Salvador. (AP, 15/11/2006) 

Xuất kh ẩu ñường c ủa Braxin tháng 10/06 t ăng 66%  

Theo số liệu từ văn phòng thư ký ngoại thương trực thuộc Bộ thương mại Braxin, trong tháng 
10/06, nước này ñã xuất khẩu 2.292.700 tấn ñường, tăng 66% so với 1.377.400 tấn cùng kỳ năm 
trước. Con số này cũng cao hơn so với mức 1.538.000 tấn trong tháng 9. 

Khu vực Trung Nam Braxin – nơi ñóng góp 88% trong sản lượng ñường của cả nước, ñã bắt 
ñầu tiến hành thu hoạch vụ mía ñường kỷ lục 2006/07 vào tháng 3/06 và dự kiến sẽ kết thúc thu 
hoạch trong tháng 11 hoặc 12 năm nay. (AP, 14/11/2006) 

Pakistan áp thu ế 15% ñối với ñường thô và tinh luy ện nh ập kh ẩu 

Theo thông tin từ một quan chức cao cấp của ngành ñường Pakistan, nước này ñã áp mức 
thuế nhập khẩu 15% ñối với ñường thô và ñường tinh luyện trong bối cảnh tồn kho dư thừa. Quyết 
ñịnh này chấm dứt cơ chế miễn thuế nhập khẩu ñường trong gần 2 năm qua. 

ðồng thời, quốc gia Nam á này cũng ñang có kế hoạch xuất khẩu lúa mỳ lần ñầu tiên trong hơn 
2 năm qua do sản lượng nội ñịa dồi dào. 
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Việc áp dụng thuế nhập khẩu ñường sẽ giúp hạ nhiệt thị trường ñường quá nóng của Pakistan. 
Giá ñường trắng kỳ hạn ñã tăng tới 40% trong năm nay, trong ñó hợp ñồng gần ñạt mức cao kỷ 
lục 498,9 USD/tấn vào ñầu tháng 7/06. 

Trong tháng 2 năm ngoái, Pakistan ñã dỡ bỏ thuế nhập khẩu ñường ñể ñối phó với tình trạng 
thiếu hụt sau khi sản lượng mía của nước này chỉ ñạt 44 triệu tấn tạo ra 2,6 triệu tấn ñường, dẫn 
tới việc thiếu hụt tới 1,3 triệu tấn trên thị trường nội ñịa. 

Chính vì vậy, Pakistan ñã buộc phải tiến hành nhập khẩu ñường, trong ñó Tổng công ty thương 
mại Pakistan và tư thương ñã ký hợp ñồng mua hơn 1 triệu tấn, chủ yếu từ nước láng giềng ấn 
ðộ. Nhưng cũng vì vậy, nhập khẩu quá nhiều ñã khiến thị trường trong nước rơi vào tình trạng dư 
thừa cung và gây áp lực lên giá nội ñịa. Theo dự ñoán của các quan chức ngành ñường, sản 
lượng ñường của Pakistan sẽ ñạt 3,5 triệu tấn trong niên vụ 2006/07 và lượng dự trữ sẵn có hiện 
nay khoảng 900.000 tấn sẽ càng gây áp lực lên giá ñường trong nước. (Reuters, 10/11/2006) 

Sản lượng ñường Nga v ượt mức cao 3 tri ệu tấn trong n ăm nay  

Nhờ sản lượng củ cải ñường nội ñịa cao hơn và tăng cường ñầu tư vào các nhà máy tinh 
luyện, lần ñầu tiên tính theo tháng, Nga ñã sản xuất ñược trên 1 triệu tấn ñường trong tháng 
10/06. Theo Yevgeny Ivanov - một nhà phân tích của Viện nghiên cứu thị trường nông sản, sản 
lượng ñường Nga chế biến từ củ cải trong nước dự ñoán sẽ vượt mức 3 triệu tấn trong năm nay, 
ñủ ñể ñáp ứng trên  trong tổng nhu cầu tiêu thụ của nước này vào khoảng 5,7 – 5,8 triệu tấn.  

Các nhà chế biến ñường tại Nga, trong ñó có Sucden (Pháp) và các công ty nội ñịa Rusagro và 
Prodimex ñang ñầu tư hàng trăm triệu ñôla vào các nhà máy tinh luyện của mình. Năm nay, nông 
dân cũng mở rộng diện tích trồng củ cải ñường. 

ðầu năm nay, giá ñường thế giới ñã tăng lên mức kỷ lục do sự chi phối của các quỹ ñầu tư lớn 
trong bối cảnh thâm hụt cung trên thị trường thế giới. Tuy nhiên kể từ ñó, giá ñường ñã giảm sút 
ñáng kể do sản lượng dự ñoán tăng và giá năng lượng thấp hơn. Theo số liệu của Cục thống kê 
trung ương, tại Nga, riêng trong tháng 10/06, giá ñường ñã giảm 9,3% do cung trên thị trường 
tăng. Các công ty tăng cường bán ra ñể quyết toán sổ sách trước khi tiến hành lập kế hoạch tài 
chính cho năm 2007. 

Tại thành phố miền Nam Krasnodar, giá một tấn ñường trắng hiện dao ñộng từ 547 – 550 
USD/tấn, giảm ñáng kể so với mức cao trên 800 USD/tấn trong tháng 7. Tại Matxcơva, trong tuần 
này, giá ñường bán ra dao ñộng từ 577 – 582 USD/tấn. Giá ñường giảm do số lượng người bán 
rất nhiều trong khi chỉ có một số ít khách mua, mặc dù cũng ñã xuất hiện một vài hoạt ñộng mua 
ñầu cơ.  

Theo Ivanov, năm nay, diện tích trồng củ cải ñường tại Nga ñã tăng khoảng 24%. Theo số liệu 
của Liên minh các nhà sản xuất ñường Nga, 80 nhà máy tinh luyện cũng ñã ñi vào hoạt ñộng. Nếu 
sản lượng ñường tiếp tục tăng trong niên vụ tới, nông dân sẽ phải tiếp tục mở rộng diện tích trồng 
củ cải ñường, và các công ty ñường lớn sẽ làm ăn phát ñạt nhờ các kế hoạch ñầu tư.  

Trong khi ñó, theo ông Alexei Knyazev - tổng giám ñốc chi nhánh ñường của Rusagro – nơi có 
kế hoạch ñầu tư tới 100 triệu USD ñể nâng cấp các nhà máy tinh luyện của mình, xu hướng sản 
xuất ñường tại Nga hiện rất phức tạp, không chỉ phụ thuộc vào việc các công ty ñường sản xuất 
cái gì, mà còn phụ thuộc vào diện tích ñất ñai trồng củ cải ñường của nông dân. Tuy nhiên, chỉ có 
rất ít vùng có thể tăng diện tích trồng củ cải ñường và chế biến ñường mà không chịu thua lỗ. Do 
ñó, năng lực chế biến củ cải ñường cần phải ñược tăng cường và ñiều này ñòi hỏi sự ñầu tư 
nghiêm túc. Nếu không, sản xuất ñường tại Nga sẽ không thể có ñược tăng trưởng dài hạn. 

Theo số liệu từ Liên minh các nhà sản xuất ñường Nga, tính tới ngày 1/11, nước này ñã sản 
xuất ñược 1,81 triệu tấn ñường trắng từ củ cải ñường, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. (AFP, 
10/11/2006) 

Sản lượng ñường Ucraina n ăm 2006 có th ể ñạt 2,55 tri ệu tấn 

Theo một quan chức của Liên minh các nhà sản xuất ñường Ucraina (Ukrtsukor), sản lượng 
ñường trắng của nước này năm 2006 có thể ñạt 2,55 triệu tấn, cao hơn so với mức dự ñoán trước 
của chính phủ là 2,5 triệu tấn. ðến thời ñiểm này, các nhà máy tinh luyện ñường của Ucraina ñã 
nhận 21,2 triệu tấn củ cải ñường và số ñường này cho phép sản xuất ñược một lượng ñường 
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trắng cao hơn so với mức dự ñoán của chính phủ. 

Trước ñó, vào giữa tuần vừa qua, Bộ Nông nghiệp Ucraina ñã ñiều chỉnh tăng dự ñoán về sản 
lượng ñường trắng của nước này năm 2006 thêm 17% lên 2,5 triệu tấn so với mức 2,135 triệu tấn 
dự ñoán trước, chủ yếu do sản lượng củ cải ñường lớn hơn. Sản lượng ñường tăng sẽ cho phép 
Ucraina xuất khẩu một khối lượng ñường “ñáng kể” trong niên vụ 2006/07. ðược biết, Ucraina tiêu 
thụ mỗi năm khoảng 2 triệu tấn ñường trắng. 

Năm 2005, Ucraina chỉ sản xuất ñược 1,9 triệu tấn ñường trắng từ củ cải ñường. (Reuters, 
27/11/2006) 

ISO: Mở rộng s ản xu ất và tiêu th ụ ethanol s ẽ không ảnh hưởng tới th ị trường ñường th ế 
giới  

Theo dự ñoán của Tổ chức ñường quốc tế (ISO), việc sử dụng ngày càng nhiều ethanol như 
một nhiên liệu “xanh” sẽ không thể làm mất ổn ñịnh thị trường ñường thế giới trong 5-6 năm tới. 
Phát biểu tại hội nghị của ngành ñường thế giới tổ chức tại Amsterdam, Lyndsay Jolly – nhà kinh 
tế cao cấp của ISO cho biết, hầu hết các nước theo ñuổi mở rộng sản xuất ethanol nhiên liệu sẽ 
không thể ñuổi kịp ngành sản xuất ethanol có gốc từ mía của Braxin trong những năm tới. ðiều 
này hạn chế khả năng mở rộng sản xuất ethanol.  

Việc giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong vài năm qua cho tới gần ñây ñã diễn ra cùng với sự 
tăng lên trong giá ñường. Vì vậy, một số nhà phân tích cho rằng, nhu cầu tăng ñối với các chất 
thay thế nhiên liệu sẽ có tác ñộng ñáng kể lên giá ñường. 

Theo Jolly, mối liên kết này vẫn tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào Braxin - nước xuất khẩu lớn 
nhất và sản xuất lớn thứ hai ethanol trên thế giới, bởi quy mô rất lớn của ngành sản xuất ñường 
và ethanol của nước này.  

Hiện nay Braxin ñang tiến hành mở rộng tiêu thụ ethanol tại thị trường nội ñịa do việc tăng 
cường sử dụng các ñộng cơ có nhiên liệu linh hoạt (là loại có thể chuyển từ xăng sang các loại 
nhiên liệu khác nhau). Braxin cũng có tham vọng ñẩy mạnh xuất khẩu ethanol. Theo Jolly, nếu các 
nhà sản xuất Braxin ngày càng tập trung vào việc cung cấp cho thị trường nhiên liệu nội ñịa cũng 
như thị trường ethanol xuất khẩu, thì ít có khả năng nước này sẽ có thể gây áp lực lên thị trường 
ñường thế giới. 

Kể từ khi ñạt mức cao vào ñầu tháng 7/06, ñến nay, giá ñường kỳ hạn trên thị trường London ñã 
giảm sút ñáng kể do dự ñoán dư thừa cung ñường thế giới trong niên vụ 2006/07. Theo dự ñoán của 
ISO, Braxin có thể nâng sản lượng mía của nước này lên 36 triệu tấn vào niên vụ 2010/11 từ mức 27 
triệu tấn niên vụ 2005/06, ñồng thời tăng sản lượng ethanol từ mức 16 tỷ lít lên 27 tỷ lít.  

Theo ông Christoph Berg – nhà kinh tế học của F.O.Licht, hiện nay, tốc ñộ tăng trưởng trong 
sản lượng ñường của Braxin ñang vượt xa so với tốc ñộ tăng trong sản lượng ethanol, bởi sản 
xuất ñường có lợi nhuận cao hơn so với ethanol. Dự ñoán, niên vụ 2006/07, sản lượng ñường 
Braxin có thể sẽ tăng 12% trong khi ñó sản lượng ethanol sẽ chỉ tăng 6%. Trong khi ñó, Jolly cho 
rằng, Mỹ - nước sản xuất ethanol lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngô làm 
nguyên liệu thô ñể sản xuất ethanol, còn Liên minh châu Âu (EU) - nơi vẫn chưa phát triển ñược 
một ngành sản xuất ethanol quy mô lớn, thì vẫn sẽ sử dụng chủ yếu là lúa mỳ. 

Tại châu á - nơi mà nhiều nước theo ñuổi kế hoạch sản xuất nhiên liệu sinh học và hiện ñã 
thành lập ñược ngành chế biến mía ñường, thì quy mô sản xuất ethanol vẫn sẽ thấp hơn nhiều so 
với Braxin. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng, việc tập trung sản xuất ethanol thế giới tại chỉ 2 
quốc gia Braxin và Mỹ, có thể có tác ñộng tiêu cực lên hoạt ñộng giao dịch thương mại trong bối 
cảnh thiếu vắng một thị trường toàn cầu. Dự ñoán, khối lượng giao dịch thương mại ethanol thế 
giới năm nay sẽ chỉ ñạt 5 triệu m3 trên tổng sản lượng toàn cầu 51 triệu m3, bởi các rào cản 
thương mại, các chi tiết kỹ thuật chất lượng luôn thay ñổi và các thị trường kỳ hạn chưa phát triển 
là những yếu tố cản trở việc tạo lập một thị trường ethanol toàn cầu. (Reuters, 14/11/2006) 

Braxin:  Mở rộng sử dụng nhiên li ệu thay th ế giúp tiêu th ụ hết lượng mía d ư thừa 

Theo dự ñoán của ông chủ tịch công ty tư vấn Datagro, với việc mở rộng thêm hơn 1 triệu ñộng 
cơ sử dụng các nhiên liệu thay thế linh hoạt tại Braxin trong năm nay, lượng mía dư thừa sẽ ñược 
tiêu thụ hết. Các ñộng cơ chạy nhiên liệu thay thế (kết hợp sử dụng ethanol có gốc từ mía và 
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xăng), ñã chiếm khoảng 80% trong tổng doanh số bán xe mới của Braxin trong tháng 10. 

Vừa qua, Tổ chức ñường quốc tế (ISO) ñã ñiều chỉnh tăng hơn gấp ñôi khối lượng ñường dư 
thừa của thế giới niên vụ 2006/07 từ mức 2,2 triệu tấn dự ñoán trước lên 5,8 triệu tấn.  

Mặc dù vậy, việc phát triển các thị trường ethanol tại Mỹ, khu vực Trung Mỹ và châu á sẽ làm 
thay ñổi tình hình thị trường ñường thế giới. Theo chủ tịch, dự ñoán dư thừa từ 4 - 5 triệu tấn 
ñường trong niên vụ 2006/07 là không hợp lý bởi cần phải xem xét tới thị trường ethanol nhiên liệu 
rất lớn hiện nay. 

Mặc dù vẫn còn quá sớm ñể có thể dự ñoán chính xác về sản lượng mía của Braxin vụ tới, song 
khu vực Trung Nam nước này có khả năng sản xuất thêm 20 – 30 triệu tấn mía và số mía này sẽ 
ñược tiêu thụ hết. Theo dự ñoán của Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo (Unica), sản 
lượng mía của khu vực Trung Nam niên vụ 2006/07 (5/06-4/07) sẽ ñạt 370,6 triệu tấn. (AP, 
15/11/2006) 

   

 



 164 

 

TIN MÍA ðƯỜNG 
Số 12 - 2006 

 
TIN TRONG NƯỚC 

         SẢN XUẤT - TIÊU THỤ 

  Tình hình sản xuất, kinh doanh ñường tháng 12/2006  và dự kiến tháng 01/2007 

 Vấn ñề Giá mía nguyên liệu ở Trà Vinh 

         TIN VẮN  

 Phú Yên: Nhà máy ñường KCP thu mua mía từ 380.000 ñến 440.000 ñồng/tấn  

 Tìm giải pháp phát triển vùng nguyên liệu mía ñường tại Ninh Thuận 

 Quảng Ngãi: Huyện Ba Tơ phát triển nhanh vùng nguyên liệu mía trên ñất gò ñồi  

 Cà Mau: Giá mía thấp nên nông dân vẫn chưa thu hoạch 

 Nghệ An: Bức xúc về giá mua mía nguyên liệu do các công ty mía ñường ñưa ra  

 Long An: Giá mía giảm mạnh 

  Gia Lai: Cây mía vùng ðông Trường Sơn trổ cờ sớm  

  Hậu Giang: Các nhà máy ñường trong khu vực cần hợp tác tiêu thụ mía cho nông dân. 

  Hậu Giang: Nhiều ruộng mía ñang chờ giá 

  Hậu Giang: Giá mía giảm mạnh 

TIN THẾ GIỚI  

         SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

  Sản lượng ñường thế giới niên vụ 2006/07 sẽ ñạt 155,5 triệu tấn 

  FAO: Giá ñường thế giới sẽ tiếp tục yếu trong niên vụ 2006/07 

  Braxin: Nhu cầu mạnh của Nga giúp tăng giá ñường thô 

  Braxin: Giá ñường và ethanol năm 2007 có chiều hướng giảm sút 

  Nga ñẩy mạnh nhập khẩu ñường  

  Ấn ðộ có thể xuất khẩu khoảng 1 triệu tấn ñường  

  Ấn ðộ thận trọng trước khi quyết ñịnh dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm xuất khẩu ñường 

  EU: Kế hoạch mở thầu nhập khẩu 200.000 tấn ñường  

  Các nước EU tự cắt giảm hạn ngạch sản xuất ñường 

  Ucraina ñiều chỉnh tăng sản lượng ñường trắng năm 2006  

  Nhu cầu của Indonesia sẽ hậu thuẫn cho giá ñường trắng Thái Lan trong ngắn hạn 

 Cuba: sản lượng ñường thô năm 2007 sẽ tăng 32% 

  Kenya: Sản lượng ñường 6 tháng ñầu năm 2006 tăng 6,4% lên 259.634 tấn 

  Môzămbic sẽ tăng sản lượng ñường gấp ñôi lên trên 500.000 tấn vào năm 2012 
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SẢN XUẤT TIÊU THỤ 

Tình hình s ản xu ất, kinh doanh ñường tháng 12/2006  và d ự kiến tháng 01/2007  

Giá ñường trắng tại London tháng 12 thấp hơn so với tháng trước, giá ñường lên cao nhất vào ngày 
1/12 ở mức 374 USD/tấn, sau ñó liên tục giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tháng qua ngày 
14/12 còn 340 USD/tấn. Cuối ngày giá giao tháng 3/07 tăng 10,4 USD, tương ñương với 3,05% lên 
352,1 USD/tấn với khối lượng giao dịch ñạt 4.672 lô và biên ñộ giao ñộng từ 341,5 - 355,5 USD/tấn. 
Giá giao tháng 5/07 tăng 9,5 USD hay 2,81% lên 347,3 USD/tấn với 1.420 lô ñược giao dịch sau khi 
dao ñộng trong khoảng 338,1 - 349,2 USD/tấn. 

Tình hình sản xuất, kinh doanh ñường: Tháng 12/2006: 29 nhà máy ñường vào vụ sản xuất. Sản 
lượng mía ép khoảng 1.860.000 tấn, sản lượng ñường ñạt khoảng 153.850 tấn. Lũy kế từ ñầu vụ ép 
ñược 3.324.000 tấn mía, sản xuất ñược 271.250 tấn ñường. 

Giá mua mía tại Khu vực ðồng bằng Sông Cửu long ñã tăng lên so với tháng trước, hiện khoảng 
370.000 ñ/tấn (10 CCS, tại ruộng), miền Trung (350.000-370.000 ñ/tấn, 10 CCS, tại ruộng), miền 
Bắc (310.000-350.000 ñ/tấn, 10 CCS, tại ruộng), có nhà máy mua xô 345.000 ñ/tấn tại ruộng, giá 
bán ñường trắng liên tục giảm từ ñầu tháng ñến nay khoảng 6.700-7.120 ñ/kg tùy theo chất lượng 
(giá thanh toán, tại nhà máy), bán buôn của doanh nghiệp kinh doanh giá 7.300 -7.350 ñ/kg, giá bán 
lẻ tại các ñịa ñiểm siêu thị và chợ là 7.500 ñ/kg. 

Tháng 1/2007: Sẽ có thêm các nhà máy ñường miền Trung vào vụ sản xuất. Dự kiến sản lượng 
mía ép ñạt 2.000.000 tấn, sản xuất ñược khoảng 180.000 tấn ñường. Giá bán ñường không có cơ 
hội tăng do nguồn cung liên tục ñược tăng cường và các nhà máy phải tăng cường bán ra ñể thanh 
toán tiền mía cho nông dân và trả lương cho công nhân trước tết. Từ ñó, nhiều khả năng giá mua 
mía cho nông dân cũng sẽ giảm nhưng tốc ñộ giảm sẽ thấp hơn. 

Trong 2 tháng 2 và 3/2007: sản lượng mía ép trong tháng 2 khoảng 2.000.000 tấn  vì là tháng 
thiếu và có tết nguyên ñán, và tháng 3 sản lượng mía ép khoảng 2.200.000 tấn. Dự kiến sản lượng 
ñường 2 tháng 2 và 3/2007 ñạt khoảng 400.000 tấn. 

Giá bán ñường sẽ tiếp tục giảm do các nhà máy phải tăng cường bán ra ñể thanh toán tiền mía 
cho nông dân và trả lương cho công nhân trước tết. Tuy nhiên, do giá bán ñường giảm nên khả 
năng giá mua mía cho nông dân cũng sẽ giảm nhưng tốc ñộ giảm sẽ thấp hơn. 

Vấn ñề Giá mía nguyên li ệu ở Trà Vinh  

Các hộ trồng mía ở Trà Vinh dang lo l?ng, vì mới bước vào ñầu vụ thu hoạch, giá mía nguyên liệu liên 
tục sụt giảm. ðiều ñáng lo ngại là giá mía nguyên liệu hiện ñang còn có chiều hướng còn xuống thấp 
và có một số nhà máy ñường trong khu vực ñồng bằng sông Cửu Long từ chối mua mía có chữ ñường 
thấp (dưới 7 CCS) khiến người trồng mía ñang ñứng trước nguy cơ thua lỗ. 

Giá mía xu ống th ấp 

Tại vùng mía nguyên liệu ở hai huyện Trà Cú và Tiểu Cần thương lái ñến mua tại ruộng (ñảm 
nhận khâu thu hoạch, vận chuyển) chỉ có giá từ 200 - 210 ñồng/kg, giảm từ 100 - 150 ñồng/kg so 
với cùng thời ñiểm này tháng trước. Riêng nhà máy ñường Trà Vinh vẫn bảo lưu mua giá mía 
sạch, loại 10 chữ ñường tại bàn cân nhà máy là 400 ñồng/kg (khấu trừ 3% tạp chất), giảm 45 
ñồng/kg so ñầu vụ. Tuy nhiên, nếu mía nguyên liệu giảm 1 chữ ñường sẽ bị khấu trừ 40 ñồng/kg. 
Như vậy, nếu khấu trừ tạp chất nhà máy ñường Trà Vinh mua mía nguyên liệu loại 7 chữ ñường 
tại bàn cân chỉ khoảng 260- 280 ñồng/kg (giá này nhà máy chỉ bảo lưu ñến hết tháng 12/2006).  

Ông Trần Minh Hoàng, ngụ tại ấp Lưu Cừ, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú cho biết: Niên vụ 
mía 2006 - 2007 ông trồng ñược 1,5 ha, năng suất ñạt trên 100 tấn/ha. Ông thu hoạch sớm và bán 
cho nhà máy ñường Trà Vinh ñược giá 445 ñồng/kg loại 10 chữ ñường. Tuy bán ñược giá cao 
nhưng mức lãi chỉ ñược khoảng hơn 3 triệu ñồng/ha, vì vụ mía năm nay chữ ñường ñạt thấp, 
khoảng từ 7- 8 CCS. Trong khi ñó, chi phí vụ mía năm nay khá cao, nếu tính ñúng, tính ñủ từ 
trồng, chăm sóc, thu hoạch, vận chuyển mía nguyên liệu… bình quân khoảng 35 triệu ñồng/ha. Chị 
Thạch Thị Dễ, ấp Cà Săn, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú cho biết: Mấy vụ mía trước thấy nhiều hộ 
trồng mía thu lãi lớn, chị ñầu tư gần 15 triệu ñồng (không kể công lao ñộng) phá vườn cây ăn trái 
ñể trồng 0,5 ha mía. Với giá cả như hiện nay chắc chắn chị sẽ bị lỗ, ñiều ñáng nói là hiện gần như 
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chị bỏ mặc, không ñầu tư tiếp chăm sóc rẫy mía; trong khi ñó, rẫy mía của chị còn khoảng 1 tháng 
nữa mới ñến kỳ thu hoạch.  

Khả năng mía ñứng ñồng là r ất lớn 

Do liên tiếp 2 niên vụ mía ( 2004 - 2005 và 2005 - 2006) giá mía luôn ñứng ở mức cao, người 
trồng mía thu ñược lãi lớn, khiến nhiều hộ nông dân ñổ xô ñầu tư trồng mía. Trong ñó, có một số 
hộ ñã ñốn bỏ diện tích cây ăn trái ñang ở giai ñoạn sung sức, chuẩn bị cho trái ñể trồng mía. 
Riêng tại vùng mía nguyên liệu ở 3 huyện Trà Cú, Tiểu Cần và Duyên Hải (Trà Vinh) diện tích mía 
niên vụ 2006 - 2007 ñược mở rộng lên ñến 7.300 ha, tăng gần 800 ha so niên vụ mía trước. Trong 
ñó, diện tích trồng mới chiếm hơn 3.000 ha. Trong khi ñó, do giá ñường hiện ñang ñứng ở mức 
thấp, các nhà máy ñường không tiêu thụ ñược sản phẩm nên có không ít nhà máy ñường trong 
khu vực ñồng bằng sông Cửu Long chọn giải pháp hoạt ñộng theo kiểu cầm chừng.  

Phó Giám ñốc Công ty mía ñường Trà Vinh cho biết, niên vụ mía 2006 - 2007 Công ty ñã ñầu 
tư hơn 10 tỷ ñồng ñể hỗ trợ nông dân xây dựng vùng mía nguyên liệu ở 3 huyện Trà Cú, Tiểu Cần 
và Duyên Hải, với diện tích 4.000 ha. Bình quân mỗi hécta mía trồng mới ñược hỗ trợ từ 8 - 10 
triệu, riêng diện tích mía lưu gốc ñược hỗ trợ 3 triệu ñồng/ha. Khi ñến kỳ thu hoạch Công ty sẽ thu 
hồi lại vốn bằng sản phẩm theo giá thị trường; nếu trường hợp gặp rủi ro giá xuống thấp Công ty 
vẫn ñảm bảo mua giá tối thiểu 330.000 ñồng/tấn tại bàn cân nhà máy loại mía sạch từ 10 chữ 
ñường trở lên. 

Tuy nhiên, kể từ ñầu vụ (tháng 10/2006) ñến nay nhà máy ñường Trà Vinh chỉ thu mua, chế 
biến ñược 75.000 tấn mía nguyên liệu. Nếu tính năng suất bình quân 100 tấn/ha, sản lượng mía 
niên vụ 2006 - 2007 ở Trà Vinh lên ñến 730.000 tấn thì số mía nguyên liệu nhà máy ñường Trà 
Vinh chế biến còn thấp, riêng sản lượng mía còn lại chưa qua chế biến là rất lớn. Hơn nữa, Trà 
Vinh hiện có nhiều hộ trồng mía, với diện tích khoảng 3.300 ha mía không ñược Công ty mía 
ñường Trà Vinh ký hợp ñồng bao tiêu sản phẩm. Nếu các nhà máy ñường ở khu vực ðBSCL hoạt 
ñộng cầm chừng như hiện nay, mía ñứng ñồng sẽ có khả năng xảy ra. 

Người trồng mía ở khu vực ðBSCL nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng hiện rất cần có sự 
thống nhất việc thu mua, chế biến ñường niên vụ mía 2006- 2007. 

TIN VẮN  

Phú Yên:  Nhà máy ñường KCP thu mua mía t ừ 380.000 ñến 440.000 ñồng/t ấn  

Nhà máy ñường KCP (ấn ðộ) ñã chính thức vào vụ ép mía 2006 - 2007 với giá mua nguyên liệu tại 
bàn cân nhà máy từ 380.000 ñồng - 440.000 ñồng/tấn tuỳ thuộc vào cự ly vận chuyển. Giá này ñược 
xem là cao hơn rất nhiều so với các nhà máy ñường trong vùng ðồng bằng sông Cửu Long. Tổng giám 
ñốc KCP ông K.V.S.R.Subbaiah cho biết nhà máy tiếp tục mua mía của nông dân với hình thức mua xô 
mà không phân biệt chữ ñường nhằm tạo sự tin tưởng lẫn nhau giữa nông dân với nhà máy. Mục tiêu 
của KCP sẽ sản xuất 41.500 tấn ñường RE, gấp 1,76 lần so niên vụ 2005-2006 vừa qua. 

ðể chuẩn bị cho niên vụ này, KCP ñã ký kết hợp ñồng mua mía nguyên liệu với diện tích hơn 13.000 
ha trên cơ sở ñầu tư ứng trước tiền mặt, giống, phân bón cho nông dân và phải thanh toán theo lãi suất 
ngân hàng. Bên cạnh ñó, trong ñiều kiện Việt Nam gia nhập WTO, KCP ñã ñề ra chiến lược nâng công 
suất nhà máy từ 2500 tấn mía/ngày hiện nay lên 4.000 tấn mía/ngày, ổn ñịnh vùng nguyên liệu với năng 
suất bình quân ít nhất 70 tấn/ha bằng cách sử dụng giống mía năng suất cao cùng với thuỷ lợi hoá và ña 
dạng hoá các hình thức ñầu tư. Niên vụ mía ñường vừa qua, KCP ñã ép ñược hơn 286.000 tấn mía, chỉ 
ñạt 64% công suất và sản xuất 23.590 tấn ñường RS. Mặc dù vậy KCP vẫn có lãi và nộp ngân sách 11,5 
tỷ ñồng. Hiện nay 67% sản phẩm của KCP ñược các công ty nước giải khát và thực phẩm công nghệ 
trên thị trường tiêu thụ. 

Tìm gi ải pháp phát tri ển vùng nguyên li ệu mía ñường tại Ninh Thu ận 

Nhằm làm tốt hơn nữa về chính sách ñầu tư cho nông dân trồng mía trong niên vụ 2007-2008, ñáp 
ứng ñủ nguyên liệu sản xuất ở những vụ sau, Công ty Mía ñường Phan Rang sẽ tiếp tục ñầu tư và tiến 
hành ký kết hợp ñồng lâu dài với các ñơn vị, hộ nông dân trồng mía với diện tích 2.600 ha (tương ứng 
với 130.000 tấn mía), tập trung chủ yếu ở các huyện Bác ái 200 ha; Ninh Sơn 1.900 ha; Ninh Hải - Thuận 
Bắc 200 ha; Ninh Phước 300 ha. Bên cạnh ñó, với phương châm ổn ñịnh lâu dài, gắn kết chặt chẽ lợi ích 
giữa người trồng mía và chế biến, Công ty ñã xây dựng các chính sách thu mua theo một khung giá 
thống nhất phương thức chữ ñường, giá tại ruộng (bao gồm mía trong và ngoài hợp ñồng, sản lượng kế 
hoạch và vượt sản lượng hợp ñồng ñầu tư và thỏa thuận), phân tích chữ ñường cây mía tại bàn cân của 
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Công ty; bảo hiểm giá mua mía 300.000 ñồng/tấn mía có 10 chữ ñường tại ruộng; cho người dân trồng 
mía vay vốn từ 4-5 triệu ñồng/ha ñể mua giống; vay phân bón với giá ổn ñịnh 1.400.000 ñồng/tấn không 
tính lãi. 

ðể khuyến khích trồng mía rãi vụ, Công ty còn trợ giá mía 30.000 ñồng/tấn (bằng 10% so với giá bảo 
hiểm) ñối với tất cả diện tích và sản lượng mía ñã ký hợp ñồng với nông dân ñồng thời sẽ hỗ trợ một 
phần chi phí làm ñường nội ñồng, khai hoang thủy lợi thuộc vùng nguyên liệu của Công ty khi vào vụ 
gieo trồng và sản xuất. Theo ñó, Công ty phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh thực hiện tốt dự án nhập 
và khảo nghiệm giống mía mới giúp cho Công ty có một bộ giống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng cho 
năng suất cao, chất lượng tốt ñã ñược UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với Trung tâm Khuyến nông, Chi 
cục Bảo vệ thực vật áp dụng những tiến bộ mới về kỹ thuật nông nghiệp ñể chuyển giao, hướng dẫn cho 
nông dân trồng mía ñể mang lại hiệu quả cao. 

Chuẩn bị cho vụ thu hoạch mía 2006 - 2007, Công ty Mía ñường Phan Rang ñã có kế hoạch và bắt 
tay vào sửa chữa, ñầu tư thêm máy móc thiết bị, ñảm bảo ổn ñịnh công suất chế biến 700 tấn mía/ngày, 
ñồng thời ñể ñáp ứng công suất ép từ 80.000 ñến 100.000 tấn mía/năm theo kế hoạch. ðơn vị ñã mạnh 
dạn tiếp tục hỗ trợ thêm giống mía cho nông dân, tạo ñiều kiện thuận lợi cho nông dân vay vốn mua hom 
giống và chăm sóc mía, tu sửa một số tuyến ñường nội ñồng vùng mía và cho xe vận chuyển mía giống 
cho nông dân. Theo ông Phạm Ngọc Tuấn, Phó giám ñốc Công ty Mía ñường Phan Rang: căn cứ vào 
tình hình nguyên liệu và giá cả tiêu thụ hiện nay, Công ty sẽ thu mua mía nguyên liệu cho nông dân theo 
một khung giá thống nhất 360.000 ñồng/tấn có 10 CCS tại ruộng theo phương thức tính chữ ñường tại 
bàn cân. Tính ñến thời ñiểm này, Công ty ñã thực hiện ký kết hợp ñồng ñầu tư thu mua với các ñơn vị và 
nông dân trồng mía với diện tích 1.428 ha, tăng 659 ha so với niên vụ 2005 - 2006; sản lượng ñạt 65.000 
tấn, tăng 149% và khả năng sẽ thu mua 70.000 tấn mía nguyên liệu. Tuy nhiên, với diện tích và sản 
lượng mía như hợp ñồng ñã ký kết với nông dân vẫn chỉ ñáp ứng ñược 70 - 80% công suất ép hiện có 
của ñơn vị 

Nhiều người dân trồng mía tại Ninh Thuận ñang lao ñao trước tình cảnh mía bị mất mùa. Thời gian 
nắng nóng trong vụ lại kéo dài làm cho nhiều vùng mía trồng thả tiếp tục chết gốc ñồng loạt, kể cả diện 
tích mía trồng lấy giống. Trong khi trước ñó, giá mía ñược Công ty Mía ñường Phan Rang (Ninh Thuận) 
thu mua lại giảm từ 400.000 ñồng/tấn xuống chỉ còn 360.000 ñồng/tấn gây rất nhiều khó khăn cho người 
dân trồng mía của tỉnh. 

Qu�ng Ngãi:  Huyện Ba Tơ phát tri ển nhanh vùng nguyên li ệu mía trên ñất gò ñồi  

Vụ mía 2006- 2007, trên ñịa bàn huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi) ñã phát triển hơn 630 ha mía 
trên ñất gò ñồi, tăng 400 ha so với vụ mía năm 2003- 2004.  

Dự kiến vụ mía 2006- 2007, bà con nông dân trong huyện Ba Tơ sẽ bán cho nhà máy ñường Phổ 
Phong từ 31.000 tấn ñến 34.000 tấn mía nguyên liệu, doanh thu khoảng 12 tỷ ñồng.  

ðể phát triển ñược diện tích mía nguyên liệu trên, những năm qua Nhà máy ñường Phổ Phong (Công 
ty cổ phần ñường Quảng Ngãi) ñã ñầu tư trên 2,2 tỷ ñồng ñể mở ñường giao thông, hỗ trợ nông dân 
giống mía, phân mùn và tiền công làm ñất. Công tác thu mua nguyên liệu của nhà máy ñược chú trọng, 
thường xuyên ñược cải tiến và uốn nắn những thiếu sót ñể tạo ñiều kiện thuận lợi nhất cho bà con bán 
mía sau khi thu hoạch. Theo kế hoạch Ba Tơ sẽ phát triển vùng nguyên liệu mía lên 1.000 ha vào những 
năm tới. Tuy nhiên hiện nay một số cây trồng khác như: keo, mì nguyên liệu ñang phát triển mạnh, vì vậy 
huyện cần phải có giải pháp và qui hoạch chi tiết ổn ñịnh phát triển các vùng nguyên liệu mía tạo nguồn 
thu nhập ổn ñịnh cho người dân. 

Cà Mau:  Giá mía th ấp nên nông dân v ẫn chưa thu ho ạch  

Hiện nay, nông dân trồng mía ở huyện Thới Bình (Cà Mau) bước vào thu hoạch chính vụ nhưng giá 
thị trường chỉ ở mức trên dưới 250 ñồng/kg, giảm gần gấp ñôi so với ñầu vụ và ñang trong chiều hướng 
tiếp tục sụt giảm. Nhiều hộ ñang chờ giá mía nhích lên mới chặt bán, vì với mức giá này nông dân thua 
lỗ, không ñủ bù chi phí sản xuất do công lao ñộng. 

Vụ mía 2006 - 2007, huyện Thới Bình trồng ñược 3.500 ha mía, năng suất bình quân từ 65 tấn ñến 70 
tấn/ha và ñến thời ñiểm này mới thu hoạch trên dưới 1.000 ha, phần diện tích còn lại ñang trổ cờ trắng 
xóa. Nông dân cho biết, khi cây mía trổ cờ là chất lượng, chữ ñường mía bắt ñầu giảm xuống, nếu không 
kịp thời thu hoạch, năng suất, sản lượng sụt giảm nhanh và mía sẽ chết khô trên ñồng. Hiện nay, nhà 
máy ñường Thới Bình ñang tăng công suất sản xuất, thu mua mía nguyên liệu cho nông dân nhưng vì 
mía chín ñồng loạt, tập trung trong thời gian ngắn dẫn ñến tình trạng ứ ñọng nguyên liệu. Trong khi ñó, 
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khác với những năm trước, thương lái ở các tỉnh không về thu mua mía như mọi năm do ñồng bằng 
sông Cửu Long ñang dư thừa mía nguyên liệu, các nhà máy ñường ñang trong tình trạng quá tải nên 
ñầu ra cây mía bấp bênh, nông dân lâm vào cảnh "ñược mùa mất giá". Một số nông dân cho biết, có 
nguy cơ sẽ ñể cây mía chết khô trên ñồng nếu giá mía tiếp tục giảm thấp. 

 Ngh� An:  Bức xúc v ề giá mua mía nguyên li ệu do các công ty mía ñường ñưa ra  

Trước những bức xúc kéo dài của nông dân trong tỉnh về việc vụ ép năm 2006 – 2007, giá mua mía 
của các công ty mía ñường trong tỉnh thấp hơn so với các năm trước và thấp hơn giá mua so với các 
nhà máy ñường trong khu vực, gây thiệt thòi cho nông dân, tỉnh Nghệ An tổ chức ñoàn gồm ñại diện 
ngành nông nghiệp, tài chính và các ñịa phương vùng mía nguyên liệu tiến hành khảo sát thực tế tại các 
ñịa phương và làm việc với các công ty mía ñường, khẳng ñịnh những phản ánh của nông dân là ñúng.  

Khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu các công ty mía ñường trên 
ñịa bàn tỉnh ñiều chỉnh giá mua mía cho nông dân tương ứng với giá mua của các công ty mía ñường tại 
Thanh Hoá; nếu không ñiều chỉnh lại giá mua thì các công ty phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc 
phát triển vùng nguyên liệu mía trong những năm tới, kể cả việc nông dân bán mía ra ngoài vùng nguyên 
liệu. 

Bước vào vụ ép năm 2006 – 2007, Công ty mía ñường Nghệ An Tate & Lyle mua mía với giá 370 
ñồng/kg tại cổng nhà máy, Công ty mía ñường Sông Con mua với giá 390 ñồng/kg, Công ty mía ñường 
sông Lam mua 360 ñồng/kg. ðây là giá mua thấp rất nhiều so với các nhà máy ñường trong khu vực. Tại 
Thanh Hoá, Công ty mía ñường Lam Sơn mua mía cho nông dân tại nhà máy 490 ñồng/kg; Công ty mía 
ñường Việt ðài (liên doanh giữa Thanh Hoá và ðài Loan) mua với giá 417 ñồng/kg. Theo các hộ nông 
dân, trên thị trường, giá ñường bán ra như nhau, nhưng giá mua mía của các công ty mía ñường khác 
nhau, trong ñó mức giá giữa Nghệ An và Thanh Hoá lại chênh lệch quá lớn như vậy là hết sức vô lý. 
Hiện nay, vùng nguyên liệu mía trong tỉnh Nghệ An vẫn chưa cung cấp ñủ cho các công ty chế biến 
ñường, ñáng lý phải ñược ưu tiên về giá thu mua, nhưng các công ty chế biến ñường trong tỉnh ñang 
làm ngược lại. Không chỉ vụ ép năm 2006 – 2007 mà nhiều vụ ép trước, do giá mua thấp, một số nông 
dân thuê xe chở mía ra ngoài vùng nguyên liệu (kể cả sang Thanh Hoá) ñể bán, nhưng ñều bị các công 
ty mía ñường trong tỉnh dùng mọi biện pháp ngăn cản. 

Long An:  Giá mía gi ảm mạnh  

Giá thu mua mía nguyên liệu hiện nay giảm mạnh. Tháng 11/2006 (ñầu vụ) giá thu mua mía tại ruộng 
từ 270.000 - 280.000 ñồng/tấn, giảm gần 100.000 ñồng/tấn so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thu mua mía 
liên tục giảm và hiện nay chỉ còn hơn 200.000 ñồng/tấn. Trong khi ñó giá vật tư tăng 10-15%, công lao 
ñộng thu hoạch tăng từ 40- 50% so với năm trước nên nhiều hộ trồng mía bị thua lỗ nặng. 

Vụ mía năm 2006-2007, tỉnh Long An ñã trồng hơn 16.000 ha, tăng gần 600 ha so với vụ trước do giá 
thu mua mía năm trước tăng cao (ñầu vụ gần 300.000 ñồng/tấn và cuối vụ tăng lên 650.000 ñồng/tấn). 
Riêng những diện tích mía ñã có hợp ñồng tiêu thụ trước ñây, Công ty ñường Hiệp Hòa và nhà máy 
ñường ấn ðộ vẫn thu mua theo gía hợp ñồng là 240.000 ñồng/tấn (10 chữ ñường) nhưng rất hiếm.  

Nguyên nhân giá mía giảm là ngoài diện tích mía ñược thu mua theo hợp ñồng với các nhà máy thì 
còn lại 30% ñến 40% diện tích do thương lái tiêu thụ. Nông dân không ñủ ñiều kiện vận chuyển mía bán 
trực tiếp cho nhà máy nên bị thương lái vừa ép giá, vừa ép năng suất. Ngoài ra vụ mía năm nay có 
khoảng 20% - 30% diện tích mía bị trổ cờ làm lượng ñường trong mía giảm 30% nên giá thu mua thấp.  

Hiện nay các huyện Bến Lức ðức Hòa, ðức Huệ và Thủ Thừa ñã thu hoạch ñược gần 5.000 ha, năng 
suất bình quân ñạt gần 60 tấn/ha 

 Gia Lai:  Cây mía vùng ðông Tr ường Sơn trổ cờ sớm  

Vụ mía năm 2006 - 2007, cây mía vùng ðông Trường Sơn (tỉnh Gia Lai) trổ cờ sớm ñã ảnh hưởng 
ñến năng suất và chữ lượng ñường làm cho nông dân lo lắng. Theo thống kê sơ bộ ở các huyện ðăk 
Pơ, K'Bang, Konchoro và thị xã An Khê, hiện có tới khoảng 70% diện tích mía ñang trổ cờ, riêng vùng 
nguyên liệu mía của nhà máy ñường An Khê có 8.000ha thì có tới hơn 5.000ha trổ cờ.  

Nhằm giảm ñến mức thấp nhất hao hụt về năng suất và chữ lượng ñường, các nhà máy trong vùng 
nguyên liệu ñã chỉ ñạo thu mua sớm cho nông dân theo từng trà mía, trước mắt ưu tiên vùng mía ðak 
Pơ có nhiều diện tích mía bị trổ cờ sớm. Tuy nhiên sự lo lắng của nông dân trước thực trạng này cũng 
ñã gây không ít khó khăn cho hoạt ñộng của các nhà máy do chịu sự quá tải về nguồn nguyên liệu. Hàng 
ngày, số lượng xe các nơi chở mía về bán cho các nhà máy ñường rất nhiều. Riêng nhà máy ñường An 



 170 

Khê chỉ trong thời gian ngắn ñã phải thu mua ñến 120.000 tấn mía cây trong nông dân, nhiều hơn gấp 3 
lần so với cùng kỳ của các vụ trước. 

Các nhà chuyên môn cho rằng, do thời tiết diễn biến bất thường, nhất là nhiệt ñộ giữa ban ngày và 
ban ñêm khá chênh lệch ñã kích thích cây mía trổ bông sớm. Trong khi ñó nông dân không nắm ñược sự 
diễn biến của thời tiết nên không chủ ñộng ñiều tiết theo quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc phù hợp. 
Trong vụ mía tới, nhà máy sẽ ñầu tư mua giống mía ở Thái Lan và một số nước ở khu vực Nam Mỹ như 
Brazin, Mêhico...có khả năng chống trổ cờ sớm và cho năng suất cao ñể trồng thí ñiểm, nếu ñạt kết quả 
sẽ ñược nhân ra diện rộng. 

H"u Giang:  Các nhà máy ñường trong khu v ực cần hợp tác tiêu th ụ mía cho nông dân.  

Trước tình hình nhiều ruộng mía ở huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) ñã trổ bông và bắt ñầu chết khô 
hàng loạt trong khi 2 nhà máy ñường của tỉnh chạy hết công suất cũng không tiêu thụ hết mía, mới ñây 
Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang ñã có cuộc họp với các nhà máy ñường trong 
khu vực ñể bàn biện pháp tiêu thụ lượng mía ñang dư thừa trong dân. 

Tại cuộc họp, 3 Nhà máy ñường gồm ấn ðộ, Hiệp Hoà (tỉnh Long An) và Nhà máy ñường Bến Tre 
hứa giúp Hậu Giang tiêu thụ 23.000 tấn mía nguyên liệu ngay trong tháng 12 này. Tuy nhiên, theo ông 
Võ Văn Sơn, Phó Tổng giám ñốc Công ty CP Mía ñường Cần Thơ (casuco) cho biết: hiện trên ñịa bàn 
huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy ñang còn thừa ñến 150.000 tấn mía nguyên liệu mặc dù cả 2 nhà 
máy ñường Vị Thanh và Phụng Hiệp ñều chạy vượt công suất thiết kế từ 200 ñến 500 tấn mía cây/ngày. 
Do ñó, mặc dù ñược các nhà máy hứa hỗ trợ nhưng chắc chắn số mía thừa sẽ không ñược tiêu thụ hết 
trong tháng 12 này mà phải kéo dài qua năm 2007 và chắc chắn nông dân sẽ còn bị thiệt hại nhiều hơn.  

ðể giúp nông dân hạn chế thiệt hại do giá mía bị chết, chữ ñường giảm... Casuco cũng như các nhà 
máy hứa tiêu thụ mía giúp nông dân sẽ ưu tiên thu mua mía cho các hộ có diện tích mía bị chết và các 
hộ có ký hợp ñồng bao tiêu với công ty. Hiện nay, mặc dù tại cầu cảng của các nhà máy ñường ở Hậu 
Giang, giá thu mua mía loại 10 CCS là 400/kg, tuy nhiên do nhu cầu thu hoạch mía của bà con quá lớn 
kết hợp với lượng mía tồn ñọng tại cầu cảng khoảng 8.000 ñến 10.000 tấn mía cây ở mỗi cầu cảng và 
chữ ñường trong mía cũng bị giảm nên giá mía tại ruộng ñược thương lái thu mua của dân chỉ còn từ 
200 ñến 220 ñồng/kg. Với giá này nông dân ñang phải chịu lỗ nặng vì giá thành mỗi kg mía ñã trên dưới 
250 ñồng/kg. Theo ông Võ Văn Sơn, nguyên nhân thừa mía trong năm nay là do diện tích trồng mía tăng 
thêm gần 1.500 ha, năng suất các giống mía ñều tăng từ 15 ñến 20 tấn/ha nên sản lượng mía tăng 
mạnh. Bên cạnh ñó, do giá ñường ñầu vụ thấp nên hầu hết các nhà máy trong khu vực ñều vào vụ chậm 
hơn gần 20 ngày so với các năm trước nên lượng mía bị tồn ñọng nhiều. Ngoài ra, cũng do tình hình thời 
tiết năm nay diễn biến thất thường làm cho mía bị trở bông sớm và ñồng loạt làm giảm năng suất, chữ 
ñường, bà con cần phải thu hoạch sớm nên ñã gây sức ép mạnh cho các nhà máy. 

H"u Giang:  Nhiều ruộng mía ñang ch ờ giá  

Theo khuyến cáo của các nhà máy ñường thì thu hoạch mía ở giai ñoạn từ 10-12 tháng tuổi ñối với 
các giống mía mới thì chữ ñường (CCS) sẽ ñạt trên 10 CCS, năng suất mía cũng tăng lên ñồng nghĩa 
với lợi nhuận của người trồng mía cũng sẽ tăng hơn . ðiều này hoàn toàn ñúng ở các vụ mía trước 
nhưng hiện nay thì hoàn toàn ngược lại. Nhiều ruộng mía ñược nông dân neo lại thêm từ 1-2 tháng 
nhưng chữ ñường trong mía lại không tăng, ñạt trên dưới 8 CCS và một số rẫy mía ñã trỗ bông trắng 
như rừng lao ñang chết khô vì chờ giá . 

Tại huyện Phụng Hiệp, nơi có diện tích trồng mía lớn nhất ở tỉnh Hậu Giang, ñến nay nông dân ñã 
thu hoạch ñược 5.580 ha, hiện còn lại hơn 2.000 ha ñã trỗ bông ñang bắt ñầu chết cây dần. ðiều 
nghịch lý trong những khuyến cáo của các nhà máy là: neo mía lại càng lâu thì chữ ñường trong mía 
càng cao và giá bán cũng dựa theo chữ ñường cũng tăng cao nhưng khi nông dân bán mía cho 
thương lái hoặc bán cho các nhà máy ñường thì khi ño chữ ñường trong mía chỉ ñạt trên dưới 8 CCS. 
Theo giải thích của Công ty C.P Mía ñường Cần Thơ thì một số ruộng mía hiện có chữ ñường thấp là 
do mía ñã “ngậm nước” (bị ngập lũ) quá lâu gây chết cây và ñang giai ñoạn trỗ bông. Các thương lái 
“vịn” vào một vài ghe mía có chữ ñường thấp ñể làm cái cớ xuống dân mua giá thấp và ép giá. Tuy 
nhiên, theo lý giải của người trồng mía thì việc các thương lái hoặc nhà máy ñường dựa vào chữ 
ñường thấp chỉ là một cái cớ ñể ép giá nông dân. Khi giá ñường tăng cao, thiếu nguồn mía nguyên liệu 
(như hồi ñầu vụ mía năm nay hoặc vào cuối vụ mía năm trước) thì dù là mía non, không ñủ chữ 
ñường, các nhà máy cũng ñổ xô nhau cạnh tranh thu mua mía giá cao. Còn hiện tại mía nguyên liệu 
ñang dư thừa thì có rất nhiều lý do ñể ép giá nông dân mặc dù rất nhiều nông dân ñã có hợp ñồng ký 
kết với các nhà máy.  
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Hiện tại, nông dân vùng mía huyện Phụng Hiệp ñã thu hoạch ñược hơn 70% diện tích, năng suất bình 
quân ñạt trên 120 tấn/ha, giá mía hiện tại nông dân chỉ bán ñược trên dưới 280 ñồng/kg, trong khi giá 
mía ñầu vụ từ 380-420 ñồng/kg . Với giá cả như trên, thì phần lớn những nông dân thu hoạch muộn sẽ 
không có lãi, thậm chí thua lỗ vì phải tăng thêm chi phí ñầu tư thêm mấy tháng. Nhiều hộ trồng mía tiếc 
nuối vì ñã nghe theo các nhà máy neo mía lại, nếu bán ngay từ ñầu vụ thì không phải chịu cảnh ñứng 
ngồi không yên như hiện nay. Việc các nhà máy khuyến cáo người dân không nên bán mía non mà nên 
neo mía lại là hoàn toàn ñúng, vừa có lợi cho nông dân vừa có lợi cho nhà máy. Nông dân có lợi vì chữ 
ñường cao và năng suất mía sẽ tăng cao ñồng nghĩa với giá bán mía cũng như hiệu quả kinh tế tăng 
cao. Nhà máy có lợi vì có mía nguyên liệu sản xuất kéo dài, không lo thiếu nguyên liệu vào cuối vụ ñồng 
thời chữ ñường tăng thì hiệu quả sản xuất cũng tăng theo. Nhưng thực tế không biết máy  

ño chữ ñường như thế nào mà có kết quả ngược lại như trên và nông dân thì lao ñao. Không biết trong 
các vụ mía tới, các khuyến cáo của nhà máy có còn ñược nông dân làm theo nữa không. 

H"u Giang:  Giá mía gi ảm mạnh  

Tại tỉnh Hậu Giang, nông dân vùng mía huyện Phụng Hiệp hiện ñã thu hoạch ñược hơn 70% diện tích 
mía, năng suất bình quân ñạt trên 120 tấn /ha. Giá mía hiện tại chỉ bán ñược trên dưới 280 ñồng/kg, 
giảm mạnh so với 380 - 420 ñồng/kg từ ñầu vụ. Với mức giá cả trên, thì phần lớn những nông dân thu 
hoạch muộn sẽ không có lãi, thậm chí thua lỗ vì phải tăng thêm chi phí ñầu tư thêm mấy tháng. Nhiều hộ 
trồng mía tiếc nuối vì ñã neo mía lại, nếu bán ngay từ ñầu vụ thì họ ñã không bị thất thu như hiện nay. 

Theo khuyến cáo của các nhà máy ñường, ñối với giống mía mới việc thu hoạch mía ở giai ñoạn từ 
10-12 tháng tuổi thì sẽ ñạt trên 10 chữ ñường (CCS) . ðiều này hoàn toàn ñúng ở các vụ mía trước 
nhưng năm nay thì hoàn toàn ngược lại, nhiều ruộng mía ñược nông dân neo lại thêm 1-2 tháng nhưng 
chữ ñường lại giảm xuống còn dưới 8 CCS và một số rẫy mía ñã trỗ bông trắng như rừng lao ñang chết 
khô vì chờ giá. Các thương lái “vin” vào một vài ghe mía có chữ ñường thấp ñể lấy cớ ép giá thu mua 
của nông dân, khiến nông dân ở ñây hoang mang và chưa biết xử trí thế nào trong vụ mía tới. 

TIN THẾ GIỚI 

SẢN XUẤT TIÊU THỤ   

Thế giới sẽ dư thừa 5,8 tri ệu tấn ñường niên v ụ 2006/07 

Theo dự báo của Tổ chức ðường Quốc tế (ISO), sản lượng ñường thế giới niên vụ 2006/07 sẽ 
vượt 5,8 triệu tấn so với tiêu thụ. ISO ñã ñiều chỉnh tăng dự báo về sản lượng ñường niên vụ 
20065/07 thêm 3,6 triệu tấn lên kỷ lục 158,3 triệu tấn, quy thô. Nguyên nhân do giá ñường thế giới 
tăng quá mạnh hồi cuối năm 2005 và ñầu 2006 ñã khuyến khích cả nước xuất khẩu và nước nhập 
khẩu ñường tăng mạnh sản xuất mặt hàng này.  

ISO dự báo xuất khẩu ñường thế giới sẽ ñạt 47,7 triệu tấn, sẽ cao hơn 2,8 triệu tấn so với nhu 
cầu nhập khẩu.  

Dự trữ ñường thế giới sẽ là năm thứ 2 liên tiếp tăng, thêm 3,037 triệu tấn trong niên vụ 2006/07 
so với niên vụ trước, lên 62,9 triệu tấn, bằng 41.3% tiêu thụ toàn cầu, so với 40% của niên vụ 
2005/06. 

ở Braxin, lượng mía dùng ñể sản xuất ñường tăng lên. Cũng do chi phí nhập khẩu ñường tăng, 
một số nước nhập khẩu ñường chính, nhất là Nga, cũng tăng mạnh sản lượng ñường lên, ít nhất 
ñạt tự cung tự cấp. ISO dự báo thế giới sẽ dư thừa ñường ngay cả khi sản lượng ñường củ cải 
của EU dự báo sẽ giảm 4,7 triệu tấn trong năm ñầu tiên áp dụng chế ñộ mới. ISO dự báo sản 
lượng ñường của 25 nước EU sẽ ñạt 17,110 triệu tấn, quy thô, so với 17,100 triệu tấn dự báo hồi 
tháng 9. Dự báo thị trường ñường thế giới sẽ tiếp tục dư thừa trong niên vụ 2007/08, dư khoảng 
2,5 triệu tấn.  

Sản lượng ñường ấn ðộ vụ 2006/07 (tháng 10 ñến tháng 9) dự báo ñạt 22,9 triệu tấn, tăng so với 
mức 19,4 triệu tấn vụ 2005/06, và xuất khẩu sẽ ñạt khoảng 3 triệu tấn. Tuy nhiên, sản lượng của EU 
sẽ có ảnh hưởng chút ít tới cung ñường toàn cầu. Những số liệu về sản lượng ñường của EU hiện có 
ảnh hưởng ñôi chút tới cán cân thương mại ñường toàn cầu, vì hầu hết lượng dư thừa sẽ vẫn nằm ở 
EU do những hạn chế xuất khẩu mà Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ñặt ra. (Reuters, 
15/11/2006) 

Giá ñường Thái Lan gi ảm ñể thu hút khách mua qu ốc tế 
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ðầu tuần này, mức chênh lệch giá giữa ñường trắng Thái Lan và giá trên thị trường kỳ hạn 
London ñã giảm sút so với một tuần trước ñó trong bối cảnh các nhà xuất khẩu cắt giảm giá ñể thu 
hút các khách mua quốc tế. Giá chào bán ñường trắng Thái Lan loại 100 ICUMSA giao tháng 2-
3/07 hiện ñã ngang bằng với giá hợp ñồng cùng loại trên thị trường London, trong khi tuần trước 
cao hơn 3 USD/tấn.  

Hiện các nhà xuất khẩu ñang thực sự chịu áp lực bán ra trong bối cảnh vụ thu hoạch sẽ bắt ñầu 
trong vài tuần tới. ðến thời ñiểm này, các nhà xuất khẩu vẫn chưa bán ñược nhiều, trong khi Thái 
Lan ñang có sản lượng lớn hơn rất nhiều so với khả năng tiêu thụ của mình. Theo ước tính, Thái 
Lan sẽ dư thừa khoảng 4,2 triệu tấn, gồm cả ñường trắng và ñường thô cho xuất khẩu trong năm 
2007, tăng hơn gấp ñôi so với mức khoảng 2 triệu tấn trong năm nay. Theo một thương nhân, nhiều 
khả năng ấn ðộ sẽ sớm dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu ñường và ñiều này càng gây áp lực lên các nhà 
xuất khẩu Thái. ðược biết, cuối tuần trước, nội các ấn ðộ ñã thảo luận việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất 
khẩu nhưng chưa ñưa ra thời gian thực hiện quyết ñịnh này.  

ðược biết, ấn ðộ là ñối thủ cạnh tranh của Thái Lan khi cả 2 nước cùng bán ñường sang các 
nước láng giềng, trong ñó có Indonesia. ấn ðộ và Thái Lan cùng bán loại ñường 100 ICUMSA. 
Thái Lan cũng bán cả ñường trắng tinh luyện chất lượng cao loại 45 ICUMSA và ñường thô. 

Trong tuần qua, hoạt ñộng giao dịch ñường của Thái Lan tiếp tục diễn biến tẻ nhạt chỉ với vài 
hợp ñồng ñược thực hiện giao trong năm 2007. Các thương nhân dự ñoán, mối quan tâm nhỏ ñối 
với ñường trắng Thái loại 100 ICUMSA sẽ xuất hiện nếu giá của loại ñường này giảm, xuống mức 
thấp hơn 10 USD/tấn so với giá ñường kỳ hạn London. Hoạt ñộng chất hàng lên tàu cũng với khối 
lượng hạn chế, trong ñó có một vài tàu nhỏ ñang chất ñường thô sang Indonesia.  

Hiện nội các Thái Lan vẫn chưa thảo luận mức giá thu mua mía sơ bộ. Văn phòng thư ký nội 
các vẫn ñang ñợi ý kiến từ Bộ Nông nghiệp và Bộ thương mại về mức giá thoả thuận trước khi 
trình lên nội các. (1 USD = 36,50 baht) (Xinhua, 15/11/2006) 

Năm qu ốc gia Trung M ỹ sẽ tăng xu ất kh ẩu ñường thêm 21,84% trong niên v ụ 2006/07 

Theo dự ñoán của Uỷ ban ñường Trung Mỹ, trong niên vụ 2006/07, 5 quốc gia trong khối sẽ 
tăng khối lượng ñường xuất khẩu thêm 21,84% và tăng sản lượng ñường thêm 11,5%. Cụ thể, sản 
lượng ñường của 5 nước dự ñoán ñạt 4,17 triệu tấn, khối lượng xuất khẩu ñạt 2,51 triệu tấn trong 
niên vụ 2006/07. 

Niên vụ trước, do ảnh hưởng của bão và thời tiết bất lợi, 5 nước Trung Mỹ chỉ sản xuất chưa 
ñầy 3,74 triệu tấn ñường, thấp hơn so với dự kiến ban ñầu. Khối lượng xuất khẩu chỉ ñạt 2,06 triệu 
tấn. 

Bên cạnh thời tiết thuận lợi, dự ñoán sản lượng ñường tăng trong niên vụ 2006/07 cũng là 
do việc mở rộng diện tích trồng mía, ñặc biệt là tại Guatemala – nơi diện tích mía ñã tăng 
thêm 10% trong niên vụ 2006/07. Trong dự ñoán ban ñầu này, Guatemala - nước sản xuất 
ñường lớn tại khu vực, ñược dự ñoán sản xuất 2,28 triệu tấn ñường, trong ñó xuất khẩu ước 
ñạt 1,62 triệu tấn.  

Các quan chức ngành ñường khu vực Trung Mỹ cho biết, gần như toàn bộ số ñường xuất khẩu 
dự ñoán trong niên vụ 2006/07 ñã ñược bán. Công tác thu hoạch bắt ñầu trong tháng 11 này và sẽ 
rộ nhất vào tháng 1. Theo Uỷ ban ñường Trung Mỹ, El Salvador sẽ là nước sản xuất ñường lớn 
thứ hai trong khu vực với mức sản lượng ước ñạt 592.621 tấn, và xuất khẩu dự ñoán ở mức 
316.483 tấn. 

Sản lượng ñường của Nicaragoa ước ñạt 498.957 tấn, trong ñó xuất khẩu 261.897 tấn. Costa 
Rica dự ñoán sản xuất 422.404 tấn, xuất khẩu 183.438 tấn. Honduras có sản lượng dự ñoán ở 
mức 374.472 tấn, xuất khẩu ñạt 123.961 tấn. 

Trong khi ñó, mặc dù là một thành viên của Uỷ ban ñường Trung Mỹ, song sản lượng và xuất 
khẩu ñường của Panama không ñược công bố. 

Dự ñoán, niên vụ này năng suất từ mía của khu vực sẽ ñạt mức cao, dao ñộng từ 204,5 lb 
ñường/tấn mía tại Honduras cho tới 238 lb ñường/tấn mía tại El Salvador. (AP, 15/11/2006) 

Xuất kh ẩu ñường c ủa Braxin tháng 10/06 t ăng 66%  
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Theo số liệu từ văn phòng thư ký ngoại thương trực thuộc Bộ thương mại Braxin, trong tháng 
10/06, nước này ñã xuất khẩu 2.292.700 tấn ñường, tăng 66% so với 1.377.400 tấn cùng kỳ năm 
trước. Con số này cũng cao hơn so với mức 1.538.000 tấn trong tháng 9. 

Khu vực Trung Nam Braxin – nơi ñóng góp 88% trong sản lượng ñường của cả nước, ñã bắt 
ñầu tiến hành thu hoạch vụ mía ñường kỷ lục 2006/07 vào tháng 3/06 và dự kiến sẽ kết thúc thu 
hoạch trong tháng 11 hoặc 12 năm nay. (AP, 14/11/2006) 

Pakistan áp thu ế 15% ñối với ñường thô và tinh luy ện nh ập kh ẩu 

Theo thông tin từ một quan chức cao cấp của ngành ñường Pakistan, nước này ñã áp mức 
thuế nhập khẩu 15% ñối với ñường thô và ñường tinh luyện trong bối cảnh tồn kho dư thừa. Quyết 
ñịnh này chấm dứt cơ chế miễn thuế nhập khẩu ñường trong gần 2 năm qua. 

ðồng thời, quốc gia Nam á này cũng ñang có kế hoạch xuất khẩu lúa mỳ lần ñầu tiên trong hơn 
2 năm qua do sản lượng nội ñịa dồi dào. 

Việc áp dụng thuế nhập khẩu ñường sẽ giúp hạ nhiệt thị trường ñường quá nóng của Pakistan. 
Giá ñường trắng kỳ hạn ñã tăng tới 40% trong năm nay, trong ñó hợp ñồng gần ñạt mức cao kỷ 
lục 498,9 USD/tấn vào ñầu tháng 7/06. 

Trong tháng 2 năm ngoái, Pakistan ñã dỡ bỏ thuế nhập khẩu ñường ñể ñối phó với tình trạng 
thiếu hụt sau khi sản lượng mía của nước này chỉ ñạt 44 triệu tấn tạo ra 2,6 triệu tấn ñường, dẫn 
tới việc thiếu hụt tới 1,3 triệu tấn trên thị trường nội ñịa. 

Chính vì vậy, Pakistan ñã buộc phải tiến hành nhập khẩu ñường, trong ñó Tổng công ty thương 
mại Pakistan và tư thương ñã ký hợp ñồng mua hơn 1 triệu tấn, chủ yếu từ nước láng giềng ấn 
ðộ. Nhưng cũng vì vậy, nhập khẩu quá nhiều ñã khiến thị trường trong nước rơi vào tình trạng dư 
thừa cung và gây áp lực lên giá nội ñịa. Theo dự ñoán của các quan chức ngành ñường, sản 
lượng ñường của Pakistan sẽ ñạt 3,5 triệu tấn trong niên vụ 2006/07 và lượng dự trữ sẵn có hiện 
nay khoảng 900.000 tấn sẽ càng gây áp lực lên giá ñường trong nước. (Reuters, 10/11/2006) 

Sản lượng ñường Nga v ượt mức cao 3 tri ệu tấn trong n ăm nay  

Nhờ sản lượng củ cải ñường nội ñịa cao hơn và tăng cường ñầu tư vào các nhà máy tinh 
luyện, lần ñầu tiên tính theo tháng, Nga ñã sản xuất ñược trên 1 triệu tấn ñường trong tháng 
10/06. Theo Yevgeny Ivanov - một nhà phân tích của Viện nghiên cứu thị trường nông sản, sản 
lượng ñường Nga chế biến từ củ cải trong nước dự ñoán sẽ vượt mức 3 triệu tấn trong năm nay, 
ñủ ñể ñáp ứng trên  trong tổng nhu cầu tiêu thụ của nước này vào khoảng 5,7 – 5,8 triệu tấn.  

Các nhà chế biến ñường tại Nga, trong ñó có Sucden (Pháp) và các công ty nội ñịa Rusagro và 
Prodimex ñang ñầu tư hàng trăm triệu ñôla vào các nhà máy tinh luyện của mình. Năm nay, nông 
dân cũng mở rộng diện tích trồng củ cải ñường. 

ðầu năm nay, giá ñường thế giới ñã tăng lên mức kỷ lục do sự chi phối của các quỹ ñầu tư lớn 
trong bối cảnh thâm hụt cung trên thị trường thế giới. Tuy nhiên kể từ ñó, giá ñường ñã giảm sút 
ñáng kể do sản lượng dự ñoán tăng và giá năng lượng thấp hơn. Theo số liệu của Cục thống kê 
trung ương, tại Nga, riêng trong tháng 10/06, giá ñường ñã giảm 9,3% do cung trên thị trường 
tăng. Các công ty tăng cường bán ra ñể quyết toán sổ sách trước khi tiến hành lập kế hoạch tài 
chính cho năm 2007. 

Tại thành phố miền Nam Krasnodar, giá một tấn ñường trắng hiện dao ñộng từ 547 – 550 
USD/tấn, giảm ñáng kể so với mức cao trên 800 USD/tấn trong tháng 7. Tại Matxcơva, trong tuần 
này, giá ñường bán ra dao ñộng từ 577 – 582 USD/tấn. Giá ñường giảm do số lượng người bán 
rất nhiều trong khi chỉ có một số ít khách mua, mặc dù cũng ñã xuất hiện một vài hoạt ñộng mua 
ñầu cơ.  

Theo Ivanov, năm nay, diện tích trồng củ cải ñường tại Nga ñã tăng khoảng 24%. Theo số liệu 
của Liên minh các nhà sản xuất ñường Nga, 80 nhà máy tinh luyện cũng ñã ñi vào hoạt ñộng. Nếu 
sản lượng ñường tiếp tục tăng trong niên vụ tới, nông dân sẽ phải tiếp tục mở rộng diện tích trồng 
củ cải ñường, và các công ty ñường lớn sẽ làm ăn phát ñạt nhờ các kế hoạch ñầu tư.  

Trong khi ñó, theo ông Alexei Knyazev - tổng giám ñốc chi nhánh ñường của Rusagro – nơi có 
kế hoạch ñầu tư tới 100 triệu USD ñể nâng cấp các nhà máy tinh luyện của mình, xu hướng sản 
xuất ñường tại Nga hiện rất phức tạp, không chỉ phụ thuộc vào việc các công ty ñường sản xuất 
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cái gì, mà còn phụ thuộc vào diện tích ñất ñai trồng củ cải ñường của nông dân. Tuy nhiên, chỉ có 
rất ít vùng có thể tăng diện tích trồng củ cải ñường và chế biến ñường mà không chịu thua lỗ. Do 
ñó, năng lực chế biến củ cải ñường cần phải ñược tăng cường và ñiều này ñòi hỏi sự ñầu tư 
nghiêm túc. Nếu không, sản xuất ñường tại Nga sẽ không thể có ñược tăng trưởng dài hạn. 

Theo số liệu từ Liên minh các nhà sản xuất ñường Nga, tính tới ngày 1/11, nước này ñã sản 
xuất ñược 1,81 triệu tấn ñường trắng từ củ cải ñường, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. (AFP, 
10/11/2006) 

Sản lượng ñường Ucraina n ăm 2006 có th ể ñạt 2,55 tri ệu tấn 

Theo một quan chức của Liên minh các nhà sản xuất ñường Ucraina (Ukrtsukor), sản lượng 
ñường trắng của nước này năm 2006 có thể ñạt 2,55 triệu tấn, cao hơn so với mức dự ñoán trước 
của chính phủ là 2,5 triệu tấn. ðến thời ñiểm này, các nhà máy tinh luyện ñường của Ucraina ñã 
nhận 21,2 triệu tấn củ cải ñường và số ñường này cho phép sản xuất ñược một lượng ñường 
trắng cao hơn so với mức dự ñoán của chính phủ. 

Trước ñó, vào giữa tuần vừa qua, Bộ Nông nghiệp Ucraina ñã ñiều chỉnh tăng dự ñoán về sản 
lượng ñường trắng của nước này năm 2006 thêm 17% lên 2,5 triệu tấn so với mức 2,135 triệu tấn 
dự ñoán trước, chủ yếu do sản lượng củ cải ñường lớn hơn. Sản lượng ñường tăng sẽ cho phép 
Ucraina xuất khẩu một khối lượng ñường “ñáng kể” trong niên vụ 2006/07. ðược biết, Ucraina tiêu 
thụ mỗi năm khoảng 2 triệu tấn ñường trắng. 

Năm 2005, Ucraina chỉ sản xuất ñược 1,9 triệu tấn ñường trắng từ củ cải ñường. (Reuters, 
27/11/2006) 

ISO: Mở rộng s ản xu ất và tiêu th ụ ethanol s ẽ không ảnh hưởng tới th ị trường ñường th ế 
giới  

Theo dự ñoán của Tổ chức ñường quốc tế (ISO), việc sử dụng ngày càng nhiều ethanol như 
một nhiên liệu “xanh” sẽ không thể làm mất ổn ñịnh thị trường ñường thế giới trong 5-6 năm tới. 
Phát biểu tại hội nghị của ngành ñường thế giới tổ chức tại Amsterdam, Lyndsay Jolly – nhà kinh 
tế cao cấp của ISO cho biết, hầu hết các nước theo ñuổi mở rộng sản xuất ethanol nhiên liệu sẽ 
không thể ñuổi kịp ngành sản xuất ethanol có gốc từ mía của Braxin trong những năm tới. ðiều 
này hạn chế khả năng mở rộng sản xuất ethanol.  

Việc giá dầu thô thế giới tăng mạnh trong vài năm qua cho tới gần ñây ñã diễn ra cùng với sự 
tăng lên trong giá ñường. Vì vậy, một số nhà phân tích cho rằng, nhu cầu tăng ñối với các chất 
thay thế nhiên liệu sẽ có tác ñộng ñáng kể lên giá ñường. 

Theo Jolly, mối liên kết này vẫn tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào Braxin - nước xuất khẩu lớn 
nhất và sản xuất lớn thứ hai ethanol trên thế giới, bởi quy mô rất lớn của ngành sản xuất ñường 
và ethanol của nước này.  

Hiện nay Braxin ñang tiến hành mở rộng tiêu thụ ethanol tại thị trường nội ñịa do việc tăng 
cường sử dụng các ñộng cơ có nhiên liệu linh hoạt (là loại có thể chuyển từ xăng sang các loại 
nhiên liệu khác nhau). Braxin cũng có tham vọng ñẩy mạnh xuất khẩu ethanol. Theo Jolly, nếu các 
nhà sản xuất Braxin ngày càng tập trung vào việc cung cấp cho thị trường nhiên liệu nội ñịa cũng 
như thị trường ethanol xuất khẩu, thì ít có khả năng nước này sẽ có thể gây áp lực lên thị trường 
ñường thế giới. 

Kể từ khi ñạt mức cao vào ñầu tháng 7/06, ñến nay, giá ñường kỳ hạn trên thị trường London ñã 
giảm sút ñáng kể do dự ñoán dư thừa cung ñường thế giới trong niên vụ 2006/07. Theo dự ñoán của 
ISO, Braxin có thể nâng sản lượng mía của nước này lên 36 triệu tấn vào niên vụ 2010/11 từ mức 27 
triệu tấn niên vụ 2005/06, ñồng thời tăng sản lượng ethanol từ mức 16 tỷ lít lên 27 tỷ lít.  

Theo ông Christoph Berg – nhà kinh tế học của F.O.Licht, hiện nay, tốc ñộ tăng trưởng trong 
sản lượng ñường của Braxin ñang vượt xa so với tốc ñộ tăng trong sản lượng ethanol, bởi sản 
xuất ñường có lợi nhuận cao hơn so với ethanol. Dự ñoán, niên vụ 2006/07, sản lượng ñường 
Braxin có thể sẽ tăng 12% trong khi ñó sản lượng ethanol sẽ chỉ tăng 6%. Trong khi ñó, Jolly cho 
rằng, Mỹ - nước sản xuất ethanol lớn nhất thế giới, sẽ tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngô làm 
nguyên liệu thô ñể sản xuất ethanol, còn Liên minh châu Âu (EU) - nơi vẫn chưa phát triển ñược 
một ngành sản xuất ethanol quy mô lớn, thì vẫn sẽ sử dụng chủ yếu là lúa mỳ. 
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Tại châu á - nơi mà nhiều nước theo ñuổi kế hoạch sản xuất nhiên liệu sinh học và hiện ñã 
thành lập ñược ngành chế biến mía ñường, thì quy mô sản xuất ethanol vẫn sẽ thấp hơn nhiều so 
với Braxin. Một số nhà phân tích cảnh báo rằng, việc tập trung sản xuất ethanol thế giới tại chỉ 2 
quốc gia Braxin và Mỹ, có thể có tác ñộng tiêu cực lên hoạt ñộng giao dịch thương mại trong bối 
cảnh thiếu vắng một thị trường toàn cầu. Dự ñoán, khối lượng giao dịch thương mại ethanol thế 
giới năm nay sẽ chỉ ñạt 5 triệu m3 trên tổng sản lượng toàn cầu 51 triệu m3, bởi các rào cản 
thương mại, các chi tiết kỹ thuật chất lượng luôn thay ñổi và các thị trường kỳ hạn chưa phát triển 
là những yếu tố cản trở việc tạo lập một thị trường ethanol toàn cầu. (Reuters, 14/11/2006) 

Braxin:  Mở rộng sử dụng nhiên li ệu thay th ế giúp tiêu th ụ hết lượng mía d ư thừa 

Theo dự ñoán của ông chủ tịch công ty tư vấn Datagro, với việc mở rộng thêm hơn 1 triệu ñộng 
cơ sử dụng các nhiên liệu thay thế linh hoạt tại Braxin trong năm nay, lượng mía dư thừa sẽ ñược 
tiêu thụ hết. Các ñộng cơ chạy nhiên liệu thay thế (kết hợp sử dụng ethanol có gốc từ mía và 
xăng), ñã chiếm khoảng 80% trong tổng doanh số bán xe mới của Braxin trong tháng 10. 

Vừa qua, Tổ chức ñường quốc tế (ISO) ñã ñiều chỉnh tăng hơn gấp ñôi khối lượng ñường dư 
thừa của thế giới niên vụ 2006/07 từ mức 2,2 triệu tấn dự ñoán trước lên 5,8 triệu tấn.  

Mặc dù vậy, việc phát triển các thị trường ethanol tại Mỹ, khu vực Trung Mỹ và châu á sẽ làm 
thay ñổi tình hình thị trường ñường thế giới. Theo chủ tịch, dự ñoán dư thừa từ 4 - 5 triệu tấn 
ñường trong niên vụ 2006/07 là không hợp lý bởi cần phải xem xét tới thị trường ethanol nhiên liệu 
rất lớn hiện nay. 

Mặc dù vẫn còn quá sớm ñể có thể dự ñoán chính xác về sản lượng mía của Braxin vụ tới, song 
khu vực Trung Nam nước này có khả năng sản xuất thêm 20 – 30 triệu tấn mía và số mía này sẽ 
ñược tiêu thụ hết. Theo dự ñoán của Liên minh công nông mía ñường Sao Paolo (Unica), sản 
lượng mía của khu vực Trung Nam niên vụ 2006/07 (5/06-4/07) sẽ ñạt 370,6 triệu tấn. (AP, 
15/11/2006) 
 


